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احلـمـد لّله الذي أنعـم على اإلنسان بالّذهن و الّلسـان، و أودع يف ذهنـه القّوة و يف لسانه 
القـدرة، و كشف بالّلسان عن قوة الّذهن، و علّـمـه كـشـف العـقل بيده، فاجتمعت لإلنسان 

إنسانيته عـبـر تارخيه الّطويـل، والّصـالة والّسـالم عــلى خـيـر انه و يـده عـالئـم قـّوته، وكـــّل مسات ـبلسـ
األّولني، واآلخرين حممد بن عبد اهللا، األمّي، اهلامشي، القرشي، وعلى آله، وصحبه، ومن وااله إىل 

:يوم الدين، و بعد
الّسنوات فيعد الّنقد املغاريب من املواضيع اجلديرة باالهتمام والّدراسة، ذلك أنّه استطاع يف 

األخرية أن يصبح بفضل آلياته ومناهجه مرجع الّدراسات العربّية قاطبة، وأن يواكب تطّورات 
احلركة الّنقدية يف أوربا، فاملتتّبع للمدّونة الّنقدية يُدرك حجم املثاقفة عند الّنقاد املغاربة، ويقف حبّق 

الوقفات الّذوقية، واآلراء الّسطحية عند استثمارهم ملفاهيم املقاربات اّليت فرضت نفسها بديال عن
للّنصوص األدبّية، تلك املقاربات اّليت حاولت استنطاق اخلطاب اإلبداعي من وجهات خمتلفة بغية 
الوصول إىل لّب املضامني واألشكال دراسة وتفسريا، ووجدت يف الّرتكيز على الّسرد احلقل 

والّنسقية، مما مكّنها من الوصول إىل إجابات اخلصب يف تطبيق مفاهيم املناهج الّنقدية الّسياقية
ها أثناء العملّية اإلبداعية من يميّيز الّنصوص الّسردية من قيم فنّية ومجالية، وما يعرت عّماواضحة 

ا على املبدع .مؤثّرات خارجية باتت تفرض سطو
املنهجية اّليت وإذا كانت احملاوالت الّنقدية املغاربية األوىل قد كشفت عن البعض من الّروح

وتفسريه، فإّن العصر طبعت الّنقاد املغاربة، رغم متّيزهم بالعفوية يف احلكم على األثر األديب
ا من املعارف اإلنسانية، بغية ااحلديث كان حافال بالّدراسات اّليت أر  دات أن تستلهم مرجعيا

داعي، وأثرها على النّص اإلجابة عن الكثري من الّتساؤالت اّليت حامت حول ظروف الفعل اإلب
واملبدع على حّد سواء، والّتمكني لنقد سياقي يتناغم مع املضامني اّليت طرحتها النصوص األدبّية 
استجابة للواقع اّلذي مّيز أدباء املغرب العريب ، وهذا ما أردت تبيانه يف هذه الّدراسة 





ب

- والّتجّلياتلياتقراءة في اآل-الّنقد الّسياقي المغاربي في مقاربة النّص الّسردي":املوسومة
."

إّن االلتفات ملثل املواضيع يشّكل بالنسبة للباحث حتّديا كبريا يف سبيل مللمة الكثري من 
اجلزئيات املعرفية اّليت تّتصل به، وخبلفياته الفكرية الفلسفية، وجتّلياته اإلجرائية والّتطبيقية اّليت 

وّجهة إلبداعات تتقامسها أقطار من الّصعب الفصل بينها، وهو تتطّلبها مجلة من املناهج الّنقدية امل
ما موقف الّنقاد املغاربة من املناهج الّسياقية  : ما أدى إىل أن تستوقفين بعض اإلشكاالت ومنها

هج كأدوات كفيلة لإلجابة عن جتاذبات النصوص، ودواخل مبدعيها؟ وما مدى متثّلهم هلذه املنا
طاب الّسردي؟ وماهي اآلليات اّليت اعتمدوها من أجل الوصول إىل تنطاقهم ملستويات اخليف اس

حقائق الّنصوص؟
ويرجع اهتمامي بالّنقد الّسياقي يف األساس إىل الّليونة اّليت تتيحها مقارباته يف الّتعامل مع 

الّسردي الّنصوص األدبّية، وهو ما تعانيه املناهج الّنسقية اليوم يف أبعادها اإلجرائية، كما أّن النصّ 
ممّثال يف القّصة والّرواية أصبح يشّكل حمور الوقفات الّنقدية يف شرق العامل العريب ومغربه، ملا صار 
ا جوانبه الفنّية القابلة الستنطاق  يتمّتع به من حظوة بني األجناس األدبّية، وهي احلظوة اّليت أفرز

:املغاريب كبؤرة هذه الّدراسة فيعود إىلعامل اإلنسان يف جتّلياته وعوامله، أما اختياري للّنقد
قّلة الّدراسات اّليت تناولت املدّونة الّنقدية املغاربية، على الّرغم من اجلهود املعتربة اّليت -

.بذهلا الّنقاد خاصة يف اجلزائر واملغرب وتونس، يف القدمي واحلديث
الّنصوص الّسردية، والكشف عن اهتمام الّنقد املغاريب باملقاربات الّسياقية أداة لتفسري-

قيمها، وتربير توّجهات املبدعني يف تشكيلها، وهو ما يساهم يف دعم نقد تطبيقي واضح املعامل 
واآلليات، ال جيد حرجا يف ربط األدب باملعارف اإلنسانية املتعّددة، وهو ما يعّضد الّدراسات 

.البينية
ابقة املوّجهة إىل الّنقد املغاريب الّسياقي يف كما أّن الّدراسات واألحباث األكادميية السّ -

مقاربته للّسرد كانت يف جمملها ختتّص مبنهج واحد أو بلد واحد، وهو ما جيعل االستقراء ناقصا يف 
اّجتاهات نقد القّصة يف اجلزائر : توصيف ممّيزات الّنقد املغاريب وأسالبيه، ومن هذه الّدراسات نذكر





ج

مد أقضاض، و إشكالية املناهج يف حملة اخلطاب الّنقدي املغريبمقاربحلميدات مسكجوب، و
مد خرماش، و الّنقد األديب يف املغرب العريب بني القدمي واحلديثحملالّنقد األديب املغريب املعاصر

االّجتاه ليوسف وغليسي، و الّنقد اجلزائري املعاصر من الالنسونية إىل األلسنيةحملمد مرتاض، و 
واّجتاهات الّنقد األديب املعاصر نيسة أمحد احلاج،ألالّنقد الّروائي يف املغرب العريباالجتماعي يف 

. مد بلقاسمحمليف املغرب
إّن التزامنا بضرورة االلتفات إىل الّنقد املغاريب باعتبار مناهجه الّسياقية حتم علينا أن نقّسم 

ه أن نسّلط الضوء على اإلشارات مادة حبثنا إىل مدخل وثالثة فصول وخامتة؛ حاولنا يف مدخل
الّسياقية يف املنجز الّنقدي املغاريب القدمي، واّليت جتّلت يف مؤلّفات عبد الكرمي الّنهشلي، وابن 
رشيق القريواين، وابن شرف القريواين، واّليت أبانت عن مقدرة الّناقد املغاريب القدمي يف ربط اإلبداع 

.باملؤثّرات اخلارجية
ة الّتارخيية شّكلت اخلطوة األوىل اّليت اختارها الّنقاد لقراءة اإلبداع بعيدا عن وألّن املقارب

الّنقد "الّذوقية واألحكام الّذاتية، فإنّنا ارتأينا أن يكون الفصل األّول من هذا الباب موسوما بـ
ملغاربية، لنفّصل عن املرجعية الفكرية للمقاربة الّتارخيية ايف بدايتهحيث حتّدثنا " الّتارخيي املغاريب

القول عن جتّليات هذا املنهج يف كّل من اجلزائر، واملغرب ، وتونس، وموريتانيا، واآلليات اّليت مّيزته  
من خالل جمموعة من الّنماذج، ففي اجلزائر تناولنا تطبيق هذه املقاربة عند عبد املالك مرتاض، 

يما خّصت الّدراسة يف املغرب أمحد املديين، وعبد اهللا ركييب، وعمر بن قينة، وعايدة أديب بامية، ف
وأمحد اليبوري، أما يف تونس فقد وقفنا عند أعمال حممد صاحل اجلابري، ورضوان الكوين، يف حني 

.      مثل كّل من أمحد ولد حبيب اهللا، وحممد األمني ولد موالي إبراهيم الّنقد الّتارخيي املوريتاين
تناولنا يف مبحثه األّول " الّنقد االجتماعي املغاريب"نونا بـــأما الفصل الثّاين فجاء مع

األسس الفكرية للمقاربة االجتماعية، وحضورها يف الّنقد العريب، وحاولنا يف مبحثه الثّاين الوقوف 
الواقعية : على طبيعة تطبيق املنهج االجتماعي يف الّنقد اجلزائري انطالقا من مفاهيمه الثالث وهي

والّنقد اإلديولوجي املاركسي، والّنقد اإلنساين، كما نالت مفاهيم البنيوية الّتكوينية حّظها الّنقدية، 
ا جتمع بني القراءة الّشكلية للنّص والرؤية للعامل، أما املبحث الثّالث فعكف  ّ من الّدراسة، ذلك أ

ت الواقعية االجتماعية على تبيني جتّليات املقاربة االجتماعية يف املغرب األقصى انطالقا من متّثال





د

عند إدريس الّناقوري، وجنيب العويف، وعبد القادر الّشاوي، والبنيويّة الّتكوينية عند محيد حلمداين، 
يف حني يعاجل املبحث الرّابع الّنقد االجتماعي اللّييب عند عبد اجلواد عباس أمراجع، وحممد 

. شياليب
للّنصوص الّسردية يف املغرب العريب أن يكون ولقد فرضت قّلة الّدراسات الّنفسية املوّجهة

مغايرا من حيث الّدراسة على سابقيه، " الّنقد الّنفسي املغاريب"الفصل الثّالث من البحث واملوسوم 
حيث اختّصت املعاجلة بأعالم الّنقد الّنفسي بدل احلديث عن جتّليات هذه املقاربة يف الدول 

الّسابقة، وقد كان االهتمام بعد احلديث عن مرجعية الّنقد املغاربية كما هو الّشأن يف املباحث
الّنفسي منصّبا على ثالثة أعالم أّوهلم املغريب حسن املودن اّلذي يعترب يف الفرتة احلالية من رواد 
هذا املنهج بفضل حتليله الّنصي املختلف عن الطريقة الّتقليدية الّسابقة، وثانيهم اجلزائري فتحي 

أجاد يف تطبيق املفاهيم األوديبية على النّص، و أخريا الّناقد اجلزائري أمحد حيدوش بوخالفة اّلذي
تهي البحث خبامتة ذكرنا فيها ما توّصلت إليها نوي. البنيويّة والّتحليل الّنفسيواّلذي مجع بني 
.الّدراسة من نتائج

كتبة حاولنا من خالهلا وُذّيل البحث بقائمة املصادر واملراجع اّليت وظّفناها خالله، وهي م
أن نقف عند املدّونات الّنقدية املغاربية الكثرية مسحا وحتليال، وهلذا فإنّه ال ميكن أن حنصر كتبا 

.  بعينها، ألّن كل واحد منها شّكل احلجرة األساس يف بناء هذا البحث املمتد معرفيا وجغرافيا
أن نسلك منهجا جيمع بني املقاربة الوصفية ولقد اقتضت قراءتنا الّنقدية العميقة هلذه املدّونة 

اّليت تقف عند حدود تطبيق املنهج الّسياقي يف الّنقد املغاريب والكشف عن آلياته، واملقاربة 
االستقرائية اّليت حتاول أن ُتطّبق نتائج الّدراسة يف الّنماذج املختارة على الّنقد املغاريب برّمته، كما ال 

طار استعانتنا باملنهج الّتارخيي، من خالل تتّبعنا للمراحل اّليت قطعها ننسى أن نذكر يف هذا اإل
.الّنقد من الّذاتية إىل الّسياق يف كل قطر من أقطار املغرب العريب

ا تنحصر يف قّلة الّدراسات  ّ وإن مل يكن بّد من ذكر الّصعوبات اّليت اعرتضت البحث فإ
استعانت باملقاربات الّسياقية يف بعض األقطار املغاربية  الّنقدية املوّجهة للّنصوص الّسردية اّليت

كليبيا وموريتانيا، خاصة فيما يتعّلق بتطبيق املفاهيم الّنفسية، وهذا عكس ما هو موجود يف نقد 
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الّشعر، ناهيك عن عدم وجود دراسات جادة يف حتليل اخلطاب الّنقدي املغاريب، اّلذي مازال 
.  ث والّتمحيصيعترب حقال خصبا يستدعي البح

فهذه هي أبعاد البحث، وهذه هي الصورة اّليت استطعت رمسها والّتوصل إليها، ،وبعد
ولست أّدعي فيه الكمال، فالكمال لّله سبحانه و تعاىل، حيث تبقى هذه الّدراسة جمّرد حماولٍة 

ول مجع متواضعٍة لبحث بعض جوانب هذا املوضوع املمتّد األطراف، وحسُب هذا البحث أنّه حا
.شـتـات بـعـض تلك اجلوانب

و من له علّي حّق الّشكر و االمـتـنـان يف توفيقي إلجناز هذا املوضوع بـعـد الّله تـعـاىل، هو 
أستـاذي القـديـر الـدكتور حممد بلوحي، الذي حـّفـنـي بـتـوجـيـهـه، وصـبـره، ومشلين برعايته، ودعمه، 

رتام، وللجنة املناقشة كّل الّشكر والعرفان على جتّشمهم عناء له مين أمسى عبارات الّتقدير واالح
. القراءة والّتقومي

و أخرياً آمل أن أكون سامهت و لو بالّنزر القليل يف إماطة الّلثام عــن بـعـض جـوانـب الـنـقــد 
و الّلَه املغاريب احلـديـث ، فإن وفّـقـت فـذلـك من فـضـل رّيب، و إن أخفـقت فذلك مـن تقـصريي، 

. أسـأل الّتوفـيـق و الّسداد، و أن جيعل عملي هذا عمَال نافعاً خالصاً لوجهه تعالــــى
وعلى اهللا قصد الّسبيل
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: ، وهوالسين والواو والقاف أصل واحد": قال ابن الفارس يف معجمه:الّسياق في الّلغة-1

سقت إلى : ما استيق من الّدواب، ويقال: ساقه يسوقه سوقاً، والّسّيقة: حدو الّشيء، يقال
تقة من هذا، لما يساق إليها من كّل شيء، والجمع والسُّوق مش. امرأتي صداقها، وأَسقُته

أسواق، والساق لإلنسان وغيره، والجمع سوق، وإنّما سميت بذلك ألّن الماشي ينساق 
.)1("عليها

ولدت فالنة ثالثة بنين على ساق واحد، أي بعضهم على إثر : يقال:"وقال اجلوهري 
ينزع عند : رأيت فالن يسوُق أي: والسياق نزع الّروح، يقال... بعض، ليست بينهم جارية

.)2("الموت
صله سواق فقلبت الواو لكسرة أو يقال له السياق و : "ابن منظور يف لسان العربقال 

﴿و منه قوله تعاىل. )3("من ساق يسوقالسين و هما مصدران      
   ﴾)4(.حمشرهاإىلسوقها ي:و قيل يف التفسري سائق")5(   .

وإليك سياق هو يسوق الحديث أحسن سياق،: ومن المجاز":وقال الزخمشري 
.)6("وجئتك بالحديث على سوقه أي سردهوهذا الكالم مساقه إلى كذا،الحديث،

عبد السالم حممد هارون، دار الفكر للطّباعة : أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، حتقيق-)1(
.117ت، ص.ط، د.، د3والّنشر والّتوزيع، القاهرة، مصر، اجلزء

، 4العلم للماليني، بريوت، لبنان، اجلزءأمحد عبد الغفور عطّار، دار: إمساعيل بن محاد اجلوهري، الصحاح، حتقيق- )2(
.1500-1499م، ص1984، سنة 3الطبعة

ابن منظور، حممد بن مكرم بن علي بن أمحد بن حقبة األنصاري، لسان العرب ، دار املعارف، القاهرة، مصر، مادة -)3(
.2154ت، ص.ط، د.، د21، اجلزء )س و ق(
.21سورة ق، اآلية -)4(
.  2153لسان العرب ، صابن منظور،-)5(
.314صم،1979ط، سنة .بريوت، لبنان، دأساس البالغة، دار صادر،جار اهللا أيب القاسم حممود بن عمر الزخمشري،-)6(
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وتؤّكد أغلب الّتعريفات الّلغوية األخرى أّن مصطلح الّسياق يفيد الّتتابع والّتوايل واجلمع 
صال والّتسلسل، فسوق اإلبل والّدواب من تتابعها واّتصاهلا ببعضها، كما كان األصل يف مهر واالتّ 

املرأة أن يكون من اإلبل والدواب فتساق إليها، ليستعمل بعد ذلك يف الدراهم والدنانري، وكذا 
وتنساق الّسوق ملا ُجيمع إليه ويُتابع عليه من البضائع، وكذا سياق املريض فكأّن الّروح ُجتمع

لتخرج من البدن، والقول ولدت فالنة ثالثة بنني على ساق واحدة، فيه معىن االّتصال والّتسلسل، 
.)1(فلم يفصل بينهم جبارية، وسياق الكالم من تواليه وتتابعه وتسلسله

يعّد مصطلح الّسياق من املصطلحات العصّية على الّتحديد الّدقيق :السياق في االصطالح-2
ارسينالدّ بينيشيعقد"حاملصطلأنإىلجعار ذلكيفوالسببوالّنقديةسات الّلغوية يف الّدرا

تحديدحاولوامافإذاومفهوم،واضحالمصطلحهذاأنالبعضفيتوهماالبتذال،درجةإلى
، )2("الغموضأشدّ وغامضاً العسرة،غايةيرا عساألمربدايفهمونهأنهمظنواالذيالمعنى

و تبيان أمهّيته يف دراسة املعىن، وإظهار وظائفه وعناصره، واحلديث عن سياق احلال، فاحنرفوا حن
ذا املوضوع .)3(وغري ذلك من املباحث املتعّلقة 

وعلى الّرغم من الّصعوبة يف وجود تعريف جامع ومانع للّسياق، فإّن هناك من حاول أن 

: إبراهيم فتحي عندما أّكد على أنّهيضع تعريفا اصطالحيا يّصب يف ميدان الّلغة، على غرار

بناء نصي كامل من فقرات مترابطة، في عالقته بأي جزء من أجزائه أو تلك األجزاء التي "

و دائمًا ما يكون السياق مجموعة من الكلمات . تسبق أو تتلو مباشرة فقرة أو كلمة معينة

، السياق القرآين وأثره يف الّتفسري، رسالة ماجستري، جامعة أم القرى، املطرييجرمانسروراهللاعبدالرمحنعبدينظر، -)1(
.63صم،  2008، سنة سعوديةالمكة، 

.28صم، 1991، سنة1طالقاهرة،الكتب،عاملمكتبةاألصوليني،عندالداليلالبحثحبلص،يوسفحممد-)2(
ينظر، أمحد املصطفى أمحد األسطل، أثر الّسياف يف توجيه شرح األحاديث عند ابن حجر العسقالين، رسالة -)3(

.م2011جلامعة اإلسالمية، غزة، فلسطني، سنة ماجستري يف علم الّلغة احلديث، ا





4

حسب بل على معنى وغاية وثيق الترابط بحيث يلقي ضوء ال على معاني الكلمات المفردة ف

.)1("الفقرة بأكملها

جموعم":بأنهالسياقصاحبهفعرّ حيثالسابق،التعريفمنمشوالأكثرتعريفوهناك
.)2("فيهوتؤثرالخطاب،سلسلةداخلمعينبعنصرتحيطالتيسانيةاللّ الوحدات

ممنيّتضحالسياقفالبالغينيأما عند  األخرىالعبارةوأ)مقالمقاملكل(شهورةاملعبار
أساسيٌ ركنألنّه؛املعىنيفكبريدورٌ لهلديهمفاملقامإذن، )3()مقامصاحبتهامعكلمةلكل(

مطابقةوجوبيفاملتمثلةالبالغةإىلالفصاحةمنبهاالنتقالأيللنص،اخلارجيةالصحةيف
.افيةوما يلّفه من أجواء خارجية واجتماعية وثقاحلالملقتضىالكالم

: ومهاتحّكمان يف توجيه داللة الّنصوص، ن يعاريف الّسابقة فإنّه هناك سياقاإىل التّ وبالّنظر 
د معناها من وفيه تراعى القيمة الداللية املستوحاة من عناصر لغوية، فالكلمة يتحدّ سياق لغوي 

ا مع الكلمات األخرى  روف والوقائع ، وسياق غري لغوي، ويضّم مجيع الظّ النظميفخالل عالقا
غري الّلغوية، الّيت حتيط بالنّص عند شرحه لغرض توجيه معناه، وهو الّسياق اّلذي تشرتك فيه 

.البالغة والّنقد على حّد سواء
جبملة من يف القدميقد ارتبطإذا كان مصطلح الّسياق: الّنقد األدبيفي الّسياق -3

ال الّلغوي، والبال غي، فإّن بداية القرن التّاسع عشر كانت حبلى الّتعريفات اّليت صّبت يف ا
بالّدراسات واألحباث اّليت متّكنت من ربط الّسياق بالّنقد األديب، ومّهدت لظهور مناهجه 

من أقوى أفكار القرن التاسع عشر تأّصالً ":ياق على ما يرى ستولنيتزوفكرة السّ اجلديدة، 

م، 1986ط، سنة .داملؤّسسة العربّية للنّاشرين املبتدئني، صفاقص، تونس،إبراهيم فتحي، معجم املصطلحات األدبية،- )1(
.202- 201ص

.57صم،1982، سنة 1الطبعةلبنان،بريوت،، لبنانالنظري، مكتبةغةاللّ علممعجماخلويل،عليحممد-)2(
للرتاث،األزهريةاملكتبةخفاجي،املنعمعبدحممد:وتعليقالبالغة، شرحعلميفاإليضاحالقزويين،اخلطيبينظر،-)3(

.43صم،1993سنة،3ط،1اجلزءمصر، القاهرة،
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يمكن أن يفهم منعزالً، وإنما يفهم فقط وأعظمها تأثيرًا، والمقصود بها هو أن الشيء ال
قد، أويل والنّ حليل والتّ ياقية منهج يف التّ السّ ف، )1("بدراسة أسبابه ونتائجه وعالقاته المتبادلة

، أي االنفتاح على فتاح على كافة املؤثرات السياقيةياقي هو املنهج الذي يقوم على االنواملنهج السّ 
تلك ، وهو ما جيّنب الّنقادليل النصوصتضيء عملية حتالسياقات املختلفة بعناصرها اليت

، وعلى هذا ةاستهداًء مبنطق العلوم الوضعيتشّبهًا بالعلم،علمًا أو مُ األحكام الّذاتية، جبعل الّنقد
العالقة بني املبدع وجمتمعه تبينيمتضي قدمًا لدراسة األدب والفن بّسياقيةج الاملناهباتتاألساس

.النفسيةوتارخيه وظروفه
وهو ما ذهب إليهملعرفة املتنّوعة،ظاهر االنقد مبلقد استطاعت املناهج الّسياقية أن تربط 

صوص وتمييز األسـاليب، وهذا الفنّ دراسة النّ هو فنّ : "قد بقولهلنّ يف تعريفه لحممد مندور
تماعية الذي يبحث يف النظم االج-مثال- فعلم االجتماع ؛ )2("يستعين بضروب من المعارف

اقد من خالل حتديد الوجهة االجتماعية للنصّ واألحوال األخالقية والثقافية قد أثّر يف تفكري النّ 
.األديب

قد، مبا بسطه مـن معارف، تعني كما قـّدم علم اجلمال غذاء فكريا، سخيا للمشتغلني بالنّ 
.)3(اجلمال، وإدراك مقاييسه، مما يعني على تنمية األذواق وصقلهافهمعلى 

قدية، حنو مـعرفـة نفسيـة، تبحث راسات النّ وكان لعلم النفس أيضا إسهاماته يف توجيه الدّ 

يف عملية اإلبداع األديب وكيف يتم؛ من خالل الولوج إىل نفس األديب والبحث يف مكنونات 

أفاد النقد األدبي من علم النفس معارف تعين على التعّرف على شخصية " ذاته؛ فلقد

شر، اإلسكندرية، اعة والنّ لطبّ فؤاد زكريا، دار الوفاء لدنيا ا: جريوم ستولنيتز، الّنقد الفين دراسة مجالية وفلسفية، ترمجة-)1(
. 668م، ص2007، سنة 1مصر، الطبعة

.188م، ص1988سنة ،1بن عبد اهللا، تونس، الطبعة.حممد مندور، يف امليزان اجلديد، مؤسسة ع-)2(
درية، مصر،  ينظر، نظمي عبد البديع حممد، يف النقد األديب، جامعة األزهر،كلّية الدراسات اإلسالمية والعربية، اإلسكن-)3(
.130م، ص 1987ط، سنة .د
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يد إطارها على ضوء الدراسة للمواقف النفسية التي يراها الناقد في اعترافات األديب وتحد

.ط بني شخصيته وأعماله األدبّية، وهو ما مّكنه من الربّ )1("األديب ورسائله وأحاديثه

من علم التاريخ ؛ ذلك أن الناقد اّختذ من حوادث -أّميا إفادة-كما أفاد النقد األديب
وميكن االستعانة بعديد من ، سيلة لتفسري األدب وتعليل ظواهرهماعي و التاريخ السياسي واالجت
في مجال النقد من أجل إفادة اّتساع أفق التفكير وعمق النظرة في "ضروب املعرفة األخرى

ومن أجل الوصول إلى دقة البحث، وسالمة االستقراء ،دخائل النفس والحياة والكون
.)2("وصحة االستنباط

لزاما على كّل ناقد أن يتسّلح باملعرفة إذا ما أراد أن تكون أحكامه  ومن أجل ذلك بات 
على االعتداد بالطبع والذكاء وحدهما في "فالعرب على مّر العصور مل يقتصروا ؛ذات قيمة

اقد، بل رأوا ضروريا له أن يضيف إلى ذلك ثقافة واسعة ال تقف عند شيء بعينه، بل النّ 
، أو من املعارف اإلنسانية الكربى كالتاريخ والفلسفة، )3("فاتتتطلب اإللمام بجملة من الثقا

..واملنطق، وعلم الّنفس، وعلم االجتماع، والّلسانيات
اقد وأما النّ ":ولقد ذهب أحد الّنقاد هذا املذهب، عند حديثه عن شروط الناقد يف قوله

حواسه الحق الذي صقلت مواهبه االختبارات، ورّوضت خبراته المطالعات، ونّمت 
التدريبات، فهو القادر على التمييز بين اإليقاع السليم والنغم النشاز الخارج على المألوف 

اقد الحق أيضا هو الذي يتأثّر ويؤثّر، يقتبس ويهضم، ويعطي، يعاني ما عند الجموع، والنّ 
.)4("يعانيه مجتمعه، ويبتكر ما يسمح به قلبه المتحّرك

.131، صالسابقاملرجع -) 1(
.132، صنفسهاملرجع -)2(
.م1972ط، سنة .عبد العزيز عتيق، يف النقد األديب، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت، لبنان، د-)3(
شر والتوزيع، بريوت، لبنان، راسات والنّ معية للدّ نقد األديب يف آثار أعالمه، املؤسسة اجلاحسني احلاج حسن، الّ -)4(

.8-7م، ص1996، سنة 1الطبعة
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ا جيعل الّنقد يّتصل بدروب املعرفة الكثرية، هـو املنهج، الذي ويفهم مـن كّل ما تقّدم أّن م
وهو ما جتّسد اقد مصباحا يهتدي بـه، يف سبيـل كـشف غمـوض النّص األديب، وأسراره، يّتخّذه النّ 

يف املمارسات الّنقدية احلديثة اّليت أفادت من العلوم اإلنسانية، من خالل ربط اإلنتاج األديب 
، وهذا ما تعاجله املقاربات الّسياقية ذات األصول الغربية اّليت وإن وّمست بالظروف اخلارجية

ة هلا يف  الّدراسات النقدية احلديثة بطابعها اجلديد، فإنّنا ال ميكن أن ننكر تلك الّنظرات املشا
فها الّنقاد تراثنا املغاريب القدمي، من خالل بعض اآلراء املذكورة عرضا يف ثنايا الدرر الّنقدية اّليت خلّ 

.على مّر العصور

 
دقيقا جدا عندما ربطوا بني العملّية الّشعرية، القدامى للّشعر املغاربةلقد كان فهم الّنقاد 

وبني الظّروف اخلارجة عن النّص الشعري، وهو الربط اّلذي كشف تلك التغّريات اجلديدة على 
ى العملّية الّنقدية، من خالل وجود تفسريات جديدة تنأى بنفسها عن البعد الفين، واجلانب مستو 

ض الّنقد  القدمي بالبحث عن تفسريات أخرى للعمل األديب املغاريبالّشكلي، ومن هنا فقد 
أبرزها ما  انطالقا من التأثريات الّنفسية، واألبعاد االجتماعية، وهذا ما بّينته العديد من اجلهود لعلّ 

وهو ما سنبّينه وابن شرف القريواينواين،عند عبد الكرمي الّنهشلي، وتلميذه ابن رشيق القري كانت 
:فيما يلي

يعّد عبد الكرمي النهشلي أحد أقطاب احلركة :وكتاب الممتع في صنعة الّشعر)1(الّنهشلي-1
املمتع يف صنعة الّشعر "قد املغاريبالنقديـة ببالد املغرب اإلسالمي، بفضل أّول كتاب ظهر يف النّ 

ق طبيعة العملية اإلبداعية، ــــعر وفعر و أحواله و فنونه، فقد أبرز أهم مزايا الشّ الذي ألفه يف الشّ "
رة، كعالقة الشاعر باملكان و الزمان، و تفاعله مع البيئة اليت يعيش به من عوامل مؤثّ و ما تتطلّ 

، الّشاعر والّناقد،  ولد باملسيلة الكائنة بأقصى شرق اجلزائر، و قضى )ه405ت(هو أبو سعيد عبد الكرمي النهشلي-)1(
ا، بعدما تاقت -و كانت حاضرة علم و أدب-ا أيام شبابه، مث رحل إىل القريوان  نفسه للمزيد من التعلم فسطع جنمه 

كان شاعرا مقدما عارفا باللغة : "واصفا إياه بأنه'' أمنوذج الزمان يف شعراء القريوان '' وترجم له ابن رشيق املسيلي يف مؤلفه 
ي املطوي و بشري خبريا بأيام العرب و أشعارها، ينظر، حسن ابن رشيق، أمنوذج الزمان يف شعراء القريوان، حتقيق حممد العروس

.171م، ص1986ط، سنة.، دالبكوش، الدار التونسية للنشر، تونس
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الكثري من اإلشارات اّليت ترجع الّشعر إىل الظروف اخلارجية، ، ومن هنا فقد المست آراؤه )1(فيها
.رغم أّن هذا الرّبط يُعترب ساذجا باملقارنة مع ما أصبح معروفا يف املناهج الّنقدية احلديثة

القيمة االجتماعية للشعراء يف القيبلة، فالّشاعر ابن جمتمعه، حاول الّنهشلي أن يُرّكز على 
نال الّشعراء باعتبار ذلك حظوة كبيرة في "اته، وُميّثل توّجهاته، وقد ينتمي إليه، يعيش تغريّ 

مجتمعهم القبلي حّتى أنّه إذا ظهر شاعر في قبيلة ما، هّللت لمقدمه، وابتهجت بشاعرها، 
وأقامت األفراح، وجاءتها العرب مهّنئة، ألنّه سيدافع عن أحسابها، ويبرز خصالها، 

وكان الّشاعر في الجاهلّية إذا نبغ في قبيلة ركبت :"الكرمي، ويف ذلك يقول عبد)2("وأفعالها
هم عن األحساب وانتصارهم به على األعداء، وكانت العرب ال العرب إليها فهّنأتها به لذبّ 

.)3("تهّنئ إالّ بفرس منتج، أو مولود ولد أو شاعر نبغ
راء، بل راح يورد أبياتا رغبة يف ومل يتوقف عبد الكرمي الّنهشلي عند القول بالقيمة االجتماعية للّشع

:تدعيم آرائه من بينها أبيات دعبل بن علي اخلزاعي املشهورة

    
 

     
 

   
 

     
 

     
 

 4
 

ينظر، حمصر وردة، كتاب املمتع يف علم الّشعر وعمله لعبد الكرمي الّنهشلي، ومنهجه الّنقدي فيه، مركز النور -)1(
http://alnoor.se/article.asp?id=112376: م، الرابط اإللكرتوين2011-04-26: للّدراسات، مقال يوم

.63م، ص2007ط، سنة .بشري خلدون، احلركة الّنقدية على أيام ابن رشيق املسيلي، وزارة الثّقافة، اجلزائر، د-)2(
حممد زغلول سالم، منشأة املعارف، اإلسكندرية، مصر، : املمتع يف صنعة الشعر، حتقيقعبد الكرمي الّنهشلي القريواين، -)3(

.20م، ص1980، سنة 1الطبعة
.49م، ص1994، سنة 1حسن أمحد، دار الكتاب العريب، بريوت، الطبعة: شرحالديوان،دعبل بن علي اخلزاعي،-)4(





9

ومجاعات، وتؤّكد هذه األبيات اّليت ساقها الّناقد األثر العميق للّشعر على حياة النّاس أفرادا
فّوه وسط عشريته، وهلذا السبب وقفت العرب من الّشعر والّشعراء موقفا وعظمة قيمة الّشاعر امل

يكاد يكون قدسيا، موقف االبتهاج إذا كان الّشاعر منهم والشعر هلم، وموقف اخلوف واحلذر إذا  
الكرمي الّنهشلي يكون كان الّشاعر من غريهم والّشعر عليهم، وهذا ما حييلنا إىل الّتأكيد أّن عبد

قد أدرك  حبّق عن فهم ووعي خطورة الّدور اّلذي يقوم به الّشعر ويلعبه الّشعراء يف حياة اّجلماعة 
، )1(واألفراد، يتأثّر ويؤثّر، يتفاعل وينفعل، وبذلك يستوعب مظاهر احلياة وحيتويها يف معان خالدة

تمع يف توجيه  العملّية اإلبداعية، وهذا من حنسبه من صميم ولعّل ذلك اعرتاف صريح منه بدور ا
.القدمياملغاريباملقاربة االجتماعية يف الّنقد 

وإذا كانت القراءة االجتماعية لألدب مل تأت إال بشكل عارض يف نقد الّنهشلي، فإّن 
اإلشارات الّنفسية كانت أوضح عنده، ذلك أّن الشعر يعترب ظاهرة فنّية رائعة ينبع من الّشعور 

ينطلق من اإلحساس فيخاطب العاطفة والوجدان، ويؤثّر يف الّنفوس ويأخذ مبجامع القلوب و 
وفي الّشعر التياط بالقلوب ومدخل لطيف إلى الّنفوس، وسّلم مختصر "، )2(فيسحر العقول

إلى األوهام، ومعز شاف، وواعظ ناه، ومعقل يأوي إليه المحروب، ويسكن إليه المحزون، 
؛ وقد بلغ من تأثري الّشعر يف الّنفوس أنّه جيعل من اجلّبان شجاعا، ويدفع )3("مويتسّلى به المهمو 

وقد هّمت بنو تميم أن تفّر يوم صّفين، فقال : "به إىل ساحة املعركة، يقول عبد الكرمي يف كتابه
ويلكم تضرون : قال. ذهب الّناس: أين يا بني تميم؟ قالوا: األشهب بن رميله

لك جعلوه مقام الّسحر اّلذي هو أعذب شيء وأدّقه وألطفه وأكثر تأثريا ، ولذ)4("...وتعتذرون
.)5(على النفوس

.65بشري خلدون، احلركة الّنقدية على أيام ابن رشيق املسيلي، صينظر، -)1(
.68ينظر، املرجع نفسه، ص-)2(
.271لي القريواين، صاملمتع يف صنعة الشعر، عبد الكرمي الّنهش-)3(
.22-21، صاملرجع نفسه-)4(
. نفسهرجعينظر، امل-)5(
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م بالّشعر اجلّيد م ـوسونتيجة لذلك  العرب هذا الفّن بالّسحر احلالل من شّدة إعجا
تمّيز بالفصاحة والبيان، ألنّه يدخل إىل القلوب بسهولة، ويؤثر عتمد على العاطفة والوجدان، واملامل
الّنفوس فيأسر القلوب ويسحر العقول، وقد أكّد عبد الكرمي الّنهشلي هذه احلقيقة عندما أورد يف

صلى اهللا عليه وسلم، وكذلك قوله))1ةً مَ كْ حِ رِ عْ الشِّ نَ مِ نَّ إِ : قول الّرسول عليه الّسالم
تُ نْ نَـ مَ لَ هِ لِ تْ قَـ لَ بْ قَـ اذَ ي هَ نِ غَ لَ بَـ وْ لَ :يت عاتبته على قتله أخيها شعراً الّ لقتيلة بنت الّنضر

، فالّرسول يرى أّن من الّشعر ما هو حكم، ومن البيان ما هو سحر، لذلك هو يعجب ))2هِ يْ لَ عَ 
.)3(ويشفق حلاهلا متأثّرا مبا قالته من شعر،بأبيات بنت النضر

عرية، وذلك وتُبّني الّشواهد اّليت اعتمدها الّناقد تلك الّرؤية الثاقبة ملسّببات العملّية الش
األثر اّلذي يرتكه العمل الفين يف نفسّية البشر، مما يتيح لنا القول أّن الرجل الّناقد عارف خببايا 
ا، موقن وفق ذلك أن الّشاعر يعيش جتربته اإلنسانية بكّل  ا وتأثريا الّنفس اإلنسانية، ُمدرك بتغّريا

يف نّص فين دون أن نلّم بكّل املعطيات، أبعادها، وهلذا فإنّنا ال نستطيع أن نعطي وجهة نظرنا 
ونتعّرف على أحوال الّشاعر الّنفسية ساعة تأليفه للقصيدة، وحنسب أّن هذه العملّية من صميم 

.مقاربته اخلارجية الّنفسية للنّص األديب
ولئن جاء كتاب املمتع للّنهشلي بعرض متنوّع لقضايا الّشعر الفنّية، واجلمالية على غرار ما  

يف بطون الكتب الّنقدية الّرتاثية، فإّن ربط العملّية اإلبداعية بالعوامل اخلارجية كان الّالفت كان 

فهم النّص األديب، والكشف ريرف الّنقد أدوات جديدة حاولت تيسيف هذه احلقبة الّزمنّية إذ ع

تمععن أغواره، ناهيك عن ربط العمل بصاحبه باعتبار الوظيفة اّليت يؤديها األدب داخل  .  ا

، 1، الطبعة35شعيب األرنؤوط وآخرون، مؤّسسة الرسالة، بريوت، لبنان، اجلزء: أمحد بن حنبل اإلمام، املسند، حتقيق-)1(
.89م، ص1999سنة 

رقاين على املواهب الّلدنية باملنح احملمدية، دار الكتب العلمية، أبو عبد اهللا حممد بن عبد الباقي الزرقاين، شرح الزّ - )2(
.337م، ص1996، سنة 1، الطبعة2بريوت، لبنان، اجلزء

.69بشري خلدون، احلركة الّنقدية على أيام ابن رشيق املسيلي، صينظر، -)3(
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يُعّد كتاب العمدة :وكتابه العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده)1(ابن رشيق القيرواني-2
يف حماسن الّشعر وآدابه ونقده البن رشيق القريواين موسوعة نقدية ُمهّمة للّدارسني والباحثني، 

ة يف ، ومكانته العظيمحيث أثبت من خالهلا النّاقد على علّو كعبه يف معاجلة األدب العريب القدمي
ليه فطاحلة الّنقد ختلفة، تناوال مل خيتلف يف قيمته العلمية عن ما ذهب إتناول القضايا الّنقدية امل

سبقته، ولعّل ذلك راجع باألساس إىل موهبته الّشعرية اّليت كانت وراء نضج آرائه يتيف العصور الّ 
.)2(ابتة ما تربح شاخمة تطّل على عصرنا هذاالّنقدية، وإسهاماته الفكرية، فهو صاحب نظريّات ث

وعلى الّرغم من أّن كتاب العمدة جاء حافال باحلديث عن القيم الفنّية، واألبعاد اجلمالية 
اّليت مّيزت الشعر العريب القدمي، فإنّنا نعثر على بعض اآلراء الّنقدية اّليت أعطت االنطباع حبصافة 

سبّبة له، فقد أورد يف داع األديب للظّروف اخلارجية املبة يف رّد اإلبابن رشيق القريواين، ونظرته الثّاق
العديد من أبواب الكتاب أمهّية احلديث عن دواعي الّشعر من خالل الّرتكيز على جتّليات األبعاد 
االجتماعية والّنفسية املؤثّرة يف الّشاعر، واّليت سامهت يف توجيهه، وأعطت املربّرات الختياراته 

.ة واملوضوعاتيةالفكري
رأى ابن رشيق القريواين أّن : القيروانيابن رشيق تجّليات البعد االجتماعي في نقد -أ

الوظيفة االجتماعية ال تتناقض مع طبيعة الّشعر اجلمالية، وهذا من خالل إشارته إىل قضّية 
م، حيث حيّط  من قيمة الّناس، التكّسب بالّشعر ملا هلذا األخري من صلة حبياة النّاس وأخالقيا

، أو يرفع من قدرهم، ويُعّزز من )3(ويزعزع مكانتهم االجتماعية إذا اختذه الّشعراء وسيلة للتكّسب
من صنع فأما: "منزلتهم إذا راموا من خالله إعالء راية قومهم، وذكر حماسنهم، ويف ذلك يقول

وتعلم ،ولد يف املسيلة، حثباو د، اقنو أديب، : )م1071-م1000(يق القريواين، أبو علياحلسن بن رش-)1(
العمدة يف "من كتبه ،ومدح ملكها، واشتهر فيهاه406ن سنة إىل القريوارحلمث الصياغة، مث مال إىل األدب وقال الشعر، 

ينظر، خري الدين الزركلي، األعالم دار العلم للماليني، ،"غةالشذوذ يف اللّ "و ، "قراضة الذهب"، و"نقدهصناعة الشعر و 
.191م، ص2002، سنة 5، الطبعة2بنان، اجلزءبريوت، ل

م، 2014ط، سنة .ينظر، حممد مرتاض، الّنقد األديب يف املغرب العريب بني القدمي واحلديث، دار هومة، اجلزائر، د-)2(
.23ص

مولود ينظر، لعيب ويزة، كتاب العمدة البن رشيق يف ضوء الّدراسات الّنقدية احلديثة، رسالة ماجستري، جامعة -)3(
.20، ص2011معمري، تيزي وزو، سنة 
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عه رغبة وال صنولم يوافتخارا بنفسه وحسبه، وتخليدا لمآثر قومه، ،الّشعر فصاحة ولسنا
فال نقص عليه في ذلك بل هو زائد في أدبه وشهادة ...وال مدحا وال هجاء،رهبة

.، وهذا ما يؤّكد مكانة الّشعراء العظيمة يف القبيلة)1("بفضله
احتماء "وتبعا هلذه املكانة االجتماعية الكبرية يعود ابن رشيق القريواين ويستعرض ظاهرة 

ا تعتمد عليهم يف ءبّني فيها كيف كانت العرب متّجد شعراإذ " القبائل بشعرائها ها، وتكرمهم، ألّ
كانت القبيلة من : "، ويقول يف هذا الباب)2(حاليت اليسر والعسر بنشر مناقبها، والّدفاع عنها

العرب إذا نبغ  فيها شاعر أتت القبائل فهنّأتها، وصنعت األطعمة، واجتمع الّنساء يلعبن 
صنعن في األعراس، ويتباشر الّرجال والولدان، ألنّه حماية ألعراضهم، وذّب بالمزاهر كما ي

عن أحسابهم، وتخليد لمآثرهم، وإشادة بذكرهم، وكانوا ال يهنئون إّال بغالم يولد أو شاعر 
. )3("ينبغ فيهم، أو فرس تنتج

لّشعراء، كما يستمر ابن رشيق يف ذكر ذلك الّتأثري االجتماعي للعملّية اإلبداعية على ا
فيذكر منافع الّشعر ومضاره، ويورد طائفة من األخبار والقصص تّتصل باملوضوع، من ذلك حكى 

:أّن املأمون مسع منشدا ينشد قول عمارة بن عقيل بن بالل بن جرير: أبو العباس املربّد


 

    )4(
 

هذا : أو قلت دراهم خالد؟ امحلوا إليه مائيت ألف درهم، فدعا خالد بعمارة، فقال : فقال
.مطر من سحابك، دفع إله عشرين ألفا، وهذا بفضل بيت واحد من الّشعر

وممّن ضرّه شعره سديف الّشاعر اّلذي دفن حيا بأمر من أيب جعفر املنصور اخلليفة األموي 

حممد حمي الدين عبد : أبو علي احلسن ابن رشيق القريواين األزدي، العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده، حتقيق-)1(
.41م، ص1981، سنة 5، الطبعة 1اجلزء احلميد، دار اجليل للنشر والطباعة والتوزيع،

.119لّنقدية على أيام ابن رشيق املسيلي، صبشري خلدون، احلركة اينظر، -)2(
.65أبو علي احلسن ابن رشيق القريواين األزدي، العمدة، ص-)3(
.75م، ص1973، سنة 1شاكر العاشور، بغداد، الطبعة: عمارة بن عقيل، الديوان، مجع وحتقيق- )4(
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ا بين أمّيةبسبب أب : ولقد قال ابن رشيق معّلقا على هذه احلادثة.)1(يات من الّشعر هجا 
وأحمق الّشعراء عندي من أدخل نفسه في هذا الباب، أو تعّرض له، وما للّشاعر والّتعّرض "

للحتوف؟ وإنّما هو طالب فضل فلم يضّيع رأس ماله؟ ال سيما وإنّما هو رأسه، وكّل شيء 
ن في الّدول، فإن دعت إلى ذلك ضرورة مجحفة، فتعّصب المرء لمن هو يحتمل إّال الطّع

في ملكه وتحت سلطانه أصوب، وأعذر له من كّل جهة، وعلى كّل حال، ال كما فعل 
.)2("سديف

والواقع أّن ابن رشيق وهو يستعرض هذه اآلراء الّنقدية يريد الّتأكيد على القيم االجتماعية 
من مكانة اجتماعية خطرية، ذلك أّن الّشعر فّن مجيل، ومسألة إنشاء للّشعر والّشعراء، وما هلا

الّشعر عملّية مهّمة شاقة، ومسؤولية خطرية، وعلى هذا األساس كان الّشاعر مسؤوال عن فّنه، 
ملتزما مبا يقول، مؤثّرا يف جمتمعه، ومن هنا فإّن مكانة الّشعراء وقيمتهم االجتماعية والفنّية موجودة 

، ال يستطيع أّي ناقد أن يسلبها منهم مهما أويت من بالغة وعلم أو معرفة خبفايا الّشعر، باستمرار
، كما أّن احلكم على النّص األديب ال ميكن أن يستقيم إّال بربط املؤّلف )3(وأسرار الّشعراء

بالظروف االجتماعية، والتأكيد من جهة أخرى على األثر االجتماعي اّلذي يرتكه أي عمل أديب 
.   يف اجلماعة، وهو ما التفت إليه ابن رشيق القريواين يف عمدته

تتّبع آلراء ابن رشيق القريواين يف كتابه العمدة إّن امل:المقاربة الّنفسية في كتاب العمدة- ب
يدرك أّن هذا الّناقد قد أوىل أمهّية كبرية لذكر أسباب قول الّشعر، ورأى أّن هلذا الفّن دواع نفسية 

عمل "، حيث أفرد هلذه القضّية بابا خاصا مسّاه )املبدع واملتلقي(بطريف العملّية اإلبداعية ترتبط 
م ضعفا وقّوة مل يكونوا "الّشعر وشحذ القرحية ، وقد قّرر فيه أّن الّشعراء على اختالف تفاو

هم مهّيئني يف كّل حلظة لقول الّشعر، وإّمنا هناك فرتات تعرض إليهم حبسب طبائعهم وتكوين
واستعدادهم الّنفسي، وكذلك وضعهم االجتماعي والسياسي، فقد يأيت على الّشاعر يوم ختبو فيه 

.75_74، صرشيق القريواين األزدي، العمدةأبو علي احلسن ابنينظر، -)1(
.75نفسه، صاملرجع -)2(
.122بشري خلدون، احلركة الّنقدية على أيام ابن رشيق املسيلي، صينظر، -)3(
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شاعريته وينبو عنه الّشعر، وتشّح عليه القرحية، ويستعصي عنه قول الّشعر بل ينقطع أحيانا، وال 
إن كان و -البد للشاعر :" ويف ذلك يقول،)1(يأتيهم الوحي إّال يف مناسبة أخرى، وزمن آخر

إما لشغل يسير، أو : من فترة تعرض له في بعض األوقات- فحال، حاذقا، مبرزا، مقدما
وهو فحل -وقد كان الفرزدق . طبع في تلك الساعة أو ذلك الحينموت قريحة، أو نبوّ 

تمر علي الساعة وقلع ضرس من أضراسي أهون علي من عمل بيت : يقول-ُمضر في زمانه
.)2("من الشعر

بل سبقه الكثري من الّنقاد إىل احلديث ،ن ابن رشيق الّسباق يف عرض هذه القضّيةومل يك
عن األوقات اّليت تنشط فيها القرحية، وتربز فيها املوهبة الّشعرية كاألصمعي، وبشر بن املعتمر، 

للشعر أوقات يسرع فيها أتيه ويسمح "أّن " الّشعر والّشعراء"وابن قتيبة اّلذي أوضح يف كتابه 
ومنها يوم شرب ،ومنها صدر النهار قبل الغذاء،منها أول الليل قبل تغشي الكرى،يها أبيهف

، إّال أّن ناقدنا حاول أن يضيف إىل هذه )3("ومنها الخلوة في المحبس والمسير،الدواء
جلي القضّية بعض الوقفات الّنقدية اّليت تعكس خربته الّشعرية، وجتربته الّذاتية فتكتمل الرؤية، وين

الغموض عن تأثري الظّروف على الّنفس اإلنسانية، وعالقة ذلك بالعملّية الّشعرية، إذ يُقّدم لنا رأيه 
وعلى كّل حال فليس يفتح مقفل بحار الخواطر مثل مباكرة العمل باألسحار عند "...:فيقول

و أو المعيشة ــالّلهاب ـــس مجتمعة لم يتفّرق حّسها في أسبــفــون النّ ــن الّنوم؛ لكـــالهبوب م
أو غير ذلك مما يعيبها، وإذ هي مستريحة جديدة كأنما أنشئت نشأة أخرى؛ وألّن الّسحر 

-ألطف هواء وأرّق نسيما، وأعدل ميزانا، بين اللّيل والّنهار، وإنّما لم يكن العشّي كالّسحر 
بضدّ الّضياءلدخول الظّلمة فيه على-وهو عديله في التوّسط بين طرفي اللّيل والّنهار

دخول الّضياء في الّسحر على الظّلمة، وألّن الّنفس فيه كالة مريضة من تعب الّنهار وتصّرفها 
فالّسحر أحسن لمن أراد أن يصنع، وأما ؛فيه، ومحتاجة إلى قّوتها من الّنوم، متشّوقة نحوه

.138ينظر، املرجع السابق، ص-)1(
.204أبو علي احلسن ابن رشيق القريواين األزدي، العمدة، ص-)2(
املكتبة التجارية الكربى، القاهرة، مصر، مصطفى أفندي السقا،: ابن قتيبة، الشعر والشعراء، تصحيح وتعليق- )3(

.19- 18م، ص1932، سنة2الطبعة
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﴿:ق القائلينلمن أراد الحفظ والّدراسة وما أشبه ذلك فاللّيل، قال اهللا تعالى وهو أصد
       ﴾)1(، وهذا الكالم اّلذي ال مطعن فيه، وال

أثقل على فاعله، وإذا كان كذلك  : يكون معناه) وطاء(اعتراض عليه، وعلى قراءة من قرأ 
ألّن الّنوم يغلب والجسم يكلّ كان أكثر أجرا، فهذا يشهد لنا أّن العمل أّول اللّيل يصعب؛

")2(.
مث يعود ابن رشيق القريواين فيذكر أحوال الّشعراء يف نضوب ملكة الّشعر عندهم، واضعا 
لكّل حال ما يناسبها، ومقرتحا بعض وسائل الّشعراء يف استدعاء الّشعر، اّليت تشحذ قرائحهم، 

طّراد عادته، فهو يستشهد بقول بكر وتتنّبه خواطرهم، وكّل شاعر يف ذلك حسب تركيب طبعه، وا
، )3("إن تركتها اندفنت، وإن استهتنتها هتنت: الشعر مثل عين الماء" : بن الّنطاح احلنفي
وليس مراد بكر أن تستهتن بالعمل :"ّرب فيقولهذا القول من منطلق اخلبري اوجيتهد يف تفسري

اً، وتنزف مادته، وتنفد معانيه، فإذا وحده؛ ألنا نجد الشاعر تكل قريحته مع كثرة العمل مرار 
ثم صنع الشعر جاء بكل آبدة، وانهمر في كل قافية -وربما زمانًا طويالً -أجم طبعه أيامًا 

شاردة، وانفتح له من المعاني واأللفاظ ما لو رامه من قبل الستغلق عليه، وأبهم دونه، لكن 
المعاني، وتوقظ أبصار الفطنة، بالمذاكرة مرة؛ فإنها تقدح زناد الخاطر، وتفجر عيون 

.)4("وبمطالعة األشعار كرة؛ فإنها تبعث الجد، وتولد الشهوة
كما ينتقل القريواين إىل تصوير بعض األحوال الّنفسية للّشعراء، واّليت خلّصت احللول اّليت 

نضوب ملكة الشعر لديهم، من خالل استقراء مجلة من آرائهم، وحتليلها مبا دجنحوا هلا بع
: نسجم مع معرفته البالغة بالّنفس اإلنسانية، فمنها ما كان من قول ذي الّرمة عندما سئل ي
: كيف ينقفل دوني وعندي مفتاحه؟ قيل له: كيف تعمل إذا انقفل دونك الشعر؟ فقال"

.6:سورة املزّمل، اآلية-)1(
.209-208، صأبو علي احلسن ابن رشيق القريواين األزدي، العمدة-)2(
.206نفسه، صاملرجع -)3(
.206، صاملرجع نفسه-)4(
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فهذا : "، ويعّلق ابن رشيق على هذا بقوله)1("الخلوة بذكر األحباب:وعنه سألناك، ما هو؟ قال
ولعمري إنه إذا انفتح للشعر نسيب القصيدة فقد ولج من الباب، ووضع رجله ألنه عاشق،

في الركاب، على أن ذا الرمة لم يكن كثير المدح والهجاء، وإنما كان واصف أطالل، 
)2(."ونادب أظعان، وهو الذي أخرجه من طبقة الفحول

استدعاء الّشعر، ويواصل صاحب كتاب العمدة إيراد ما كان ميّيز طرق فطاحلة الشعر يف 
حدثني بعض : "حيث يقولفهاهو ُيسّجل موقف أستاذه عبد الكرمي الّنهشلي يف هذا األمر

- وقد مررنا بموضع بها يعرف بالكدية هو أشرفها أرضًا وهواء-أصحابنا من أهل المهدية 
جئت هذا الموضع مرة فإذا عبد الكريم على سطح برج هنالك قد كشف الدنيا، : قال

ألقح خاطري، وأجلو ناظري، : ما تصنع ههنا؟ قال: نعم، قلت: با محمد؟ قالأ: فقلت
ما تقر به عيني وعينك إن شاء اهللا تعالى، وأنشدني شعراً : فهل نتج لك شيء؟ قال: قلت

.)3("بل برأي األصمعي: هذا اختبار منك اخترعته، قال: يدخل مسام القلوب رقة، قلت
: فقد قيل لكثير: "واهد الطّريفة ألحوال هؤالء الّشعراءوميضي ابن رشيق يف سرد هذه الشّ 

أطوف في الرباع المحيلة؛ والرياض المعشبة، : كيف تصنع إذا عسر عليك الشعر؟ قال
أراد أن يؤبد قصيدة صنعها "، أما جرير فكان إذا)4("فيسهل علي أرصنه، ويسرع إلى أحسنه

فاضطجع وغطى رأسه رغبة في الخلوة يشعل سراجه ويعتزل، وربما عال السطح وحده : ليالً 
إذا صعبت عليه صنعة الشعر ركب ناقته، وطاف خالياً "، يف حني كان الفرزدق )5("بنفسه 

منفردًا وحده في شعاب الجبال وبطون األودية واألماكن الخربة الخالية، فيعطيه الكالم 
ع الشعر؟ قال أشرب كيف عملك حين تريد أن تصن: "، أما أبو نواس فقد سئل يوما)6("قياده

.206، صاملرجع السابق-)1(
.206، صنفسهاملرجع -)2(
.207-206نفسه، ص-)3(
.206نفسه، ص-)4(
.207صنفسه، -)5(
.207، صنفسه-)6(
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أشرب حتى إذا كنت أطيب ما أكون نفسًا بين الصاحي والسكران صنعت وقد داخلني 
.)1("النشاط وهزتني األريحية

ونلمس من خالل هذه األقوال اّليت ساقها ابن رشيق القريواين يف عمدته مدى اجتهاد 
يتعّلق منها باألحوال الّشعراء القدامى يف البحث عن األحوال املالئمة لقرض الشعر، خاصة ما 

الّنفسية، وهو ما التفت إليه هذا الّناقد من خالل تركيزه على الظّروف الّنفسية والّزمنية اّليت يقال 
فيها الّشعر اجلّيد، وحالة استدعائه، مما يعين اهتمامه باملّبدع والظّروف احمليطة بقول الّشعر، وهي 

مقضايا خاضها بكّل وضوح جمموعة من الّنقاد امل .)2(عاصرين يف كتابا
وإذا كان ابن رشيق القريواين قد صّور أثر التغّريات املكانية على نفسية املبدع، ومسامهتها يف 
استدعاء الّشعر، فإنّه يف املقابل أعطى أمهّية بالغة ألثر الّشعر على نفسية املتلقي، خاصة ما يتعّلق 

وأّما االنتهاء :"ودوره" االنتهاء"ها ؛ يقول معرّفًا مبكّونات العمل الّشعرّي كمطالع القصائد وخوامت
تمكن ال: فهو قاعدة القصيدة وآخر مايبقى منها في األسماع، وسبيله أن يكون محكماً 

الزيادة عليه، وال يأتي بعده أحسن منه، وإذا كان أّول الّشعر مفتاحًا له وجب أن يكون 
.)3("اآلخر قفالً عليه

ل أن اعترب أّن الّذوق األديب يأىب بعض البدايات والّنهايات اّليت ال وكان من مطابقة هذا القو 
ترتك أي أثر يف نفسية القارئ، حيث يستشهد بقول أيب الطّيب املتنيب اّلذي أغرب على الّناس يف 

:قوله يف أّول قصيدة

  )4(
)4(
 

)1(-207، صابن قتيبة، الشعر والشعراء.
)2(-112، 99م، ص2000، سنة 1ينظر، عبد اهللا العشي، أسئلة الّشعرية، منشورات االختالف، اجلزائر، الطبعة.
)3(- 239اين، العمدة، صأبو علي احلسن ابن رشيق القريو.
.256م،  ص1983ط، سنة .، دار بريوت للطباعة والّنشر، لبنان، دديوانأبو الطيب املتنيب، ال-) 4(





18

:كما يشجب الّناقد يف موضع آخر ذوق املتنيب يف قوله

    
 

    )1(
 

ّز املتّلقي؛ فهذا التشبيه ليس بعيدًا عن مثل قولنا : ويرى يف هذا الّتشبيه صورة مفضوحة ال 
وهو يسيء إليه من الوجهة النفسّية ألّن أثره فيه قليل الفائدة، ! القّط كاألسدالّنهر كالبحر، أو 

. )2(ساقط القيمة
وتنسجم هذه املقاربة الّنفسية مع ما ذهب إليه ابن طباطبا العلوي يف كتابه عيار الّشعر  من 

واها والّنفس تسكن إلى كّل ما وافق ه: "خالل تأكيده على تأثري النص يف القارئ إذ يقول
وتقلق مما يخالفه، ولها أحوال تتصّرف بـها، فإذا ورد عليها في حـالـة مـن حاالتها ما يوافقها 

)3("اهتزت لـه وحدثت لـه أريحية وطرب، وإذا ورد عليها ما يخالفها قلقت واستوحشت

إّن القارئ جلهود ابن رشيق القريواين يف مقاربته للّنصوص الّشعرية، ولنفسيات املبدعني 
م االجتماعية الكثيفة، يدرك أّن الرجل خرب الّنفس اإلنسانية، وما يعرتيها من ا لقدامى، وعالقا

تغّريات، وعرف العالقات االجتماعية وما ميّيزها من تنظيمات، مث تأثري ذلك على العملّية 
اإلبداعية، ومن خالل ذلك على املتلقي، حيث حاول أن يعطي تربيرات منطقية الختيارات 

عراء املوضوعية، وأدرك أنّه ال ميكن بأّي حال من األحوال أن نبعد النّص األديب عن الظّروف الش
اخلارجة عنه، ونتيجة لذلك حاول هذا الّناقد أن خيرج بنقده من مناقشة تلك القضايا الّنقدية 

عر وتأثرياته ذلك أّن األمر يتعّلق بالشّ ا،، وأعقد طريقاملعروفة، إىل أفاق أكثر رحابة، وأوسع جماال
.املختلفة على اإلنسان

)1(-98، صاملرجع الّسابق.
)2(- حممد مرتاض، الّنقد األديب القدمي يف املغرب العريب)ط، .، منشورات احتاد الكتاب العرب، سوريا، د)نشأته وتطّوره

.196م، ص2000سنة 
،لبنان، بريوت،دار الكتب العلمية،عباس عبد الساتر: شرح وحتقيق،عيار الشعر،حممد أمحد بن طباطبا العلوي-) 3(

.21ص،م1982عام ، 1الطبعة
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واجلدير بالذّكر القول أنّه على الّرغم من أّن ابن رشيق القريواين مل يأت باجلديد يف تعامله مع 
الّنصوص باعتبار الظّروف اخلارجية، إّال أنّه عرف كيف يتعامل مع هذه األدوات ولو بشكل 

راء الّنقدية بشكل جديد، مستفيدا من ساذج، إّذ قام على ضوء ذلك بإعادة صياغة بعض اآل
جتاربه الّذاتية، ومن ُمكنته يف عرض األفكار، والقضايا بطريقة مجيلة جّذابة، األمر اّلذي يدّل على 

بالقضايا األدبّية والّنقدية اّليت كانت سائدة يف عصره، وهي طريقة ال يقدر دتفّهم قوّي ووعي جا
قدرة على الّتمثيل واالستيعاب، وهي الصفات اّليت اجتمعت يف عليها إّال من أويت ثقافة واسعة، و 

. )1(هذا الّناقد
جــاء كتــاب إعـــالم :)2(عــالم الكـــالم البــن شــرف القيروانـــيإالّتفســير الّنفســي فـــي كتــاب -3

ملؤلّفه أيب عبيد اهللا حممد بن شـرف القـريواين حـامال للكثـري مـن األحكـام الّنقديـة الّـيت رام )3(الكالم
هلــا الوقــوف عنــد بعــض املالحظــات اخلاصــة بالّشــعر القــدمي يف تألّقاتــه وســقطاته، بيــد أنّــه مــن خال

حــاول االنطــالق مــن الكثــري مــن الّتفســريات املــربّرة الختيــارات الّشــعراء، لعــّل أبرزهــا موقفــه الّنفســي 
:ببيت زهري بن أيب سلمى الذي فحواهومنهاّلذي طّبقه على العديد من األبيات الّشعرية

  
 

  )4(

 

مدح شريفاً، أّي شريف، فجعل سروره بقاصده كسروره بمن يدفع شيئاً :"حيث يقول فيه

141بشري خلدون، احلركة الّنقدية على أيام ابن رشيق املسيلي،صينظر، -)1(
، وبعد أن )م1000(هـ 390أمحد بن شرف اجلذامي القريواين، ولد سنة هو أبو عبد اهللا حممد بن أيب سعيد بن-)2(

ا، ومجع حماسن اخلّط والّلغة، وشرب من منابع  ها، أعرب عن ذلك كّله بتآليف يف فالعلم واملعرفة اّليت صادمتّرس يف الّلغة وآدا
ر، حممد مرتاض، الّنقد األدّيب يف املغرب العرّيب ، ينظ)م1068(هـ 460الّنقد والنّثر، وقصائد يف الّشعر، تويف يف إشبيلية سنة 

.121-120بني القدمي واحلديث، ص
مسائل االنتقاد بلطف اإلفهام واالنتقاد ، ولقد جاءت أقواله على : آخر للكتاب وهوامسايتداول الكثري من الّدارسني -)3(

.لسان شيخه أيب الريان الصلت بن السكن
م، 1980، سنة 3فخر الدين قباوة، منشورات دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، الطبعة: حتقيقن، الديوازهري يب أيب سلمى،-4

.57ص
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وليس من صفات الّنفوس العارفة السامية، وال الهمم الشريفة العالية . من عرض الّدنيا إليه
ار السرور إلى أن تتهّلل وجوههم، وتسّر نفوسهم بهبة الواهب، وال شّدة االبتهاج بعطّية إظه

المعطي، بل ذلك عندهم سقوط هّمة، وصغر نفس، وكثير من ذوي النفوس النفيسة، 
واألخالق الرئيسة، اليظهر السرور حتى رزق ماال عفوا بال منيل، واليد معط مستطيل، ألنّه 

كبير القدر، عظيم مدح ملكفكيف أن يُ عنه،وألّن قدر المال يقصرعند نفسه أكبر منه 
هذا نقص الثّناء، ومحض ؟ماالً ه ه إذا أعطى سائللبتلئ سرورًا قالفخر بأنّه يتهّلل وجهه، ويم

:الهجاء، والفضالء يفخرون بضّد هذا؛ قال بعضهم

    
 

    )1(

 

ستحسن بيته هذا، ماجلبوا عليه من حّب العطاء، وماجرت به ّر الموإنّما غّر زهيرًا وغ
عادتهم من الرغبة في الهبات واالستجداء، وليس كل الهمم تستحسن ذلك، وال كّل الطّباع 

.)2("تسلك هذه المسالك
ض احلاالت العاطفّية اليت يتجّلى فسية يف الكشف عن بعنّ القاربة املكما طّبق ابن شرف 

أن ظاهرها شغف وهيام، ولكّن باطنها هجر واحتقار، ويضرب مثًال بامرئ القيس أّمل الّناقد للمت

الذي تغّىن كثريًا بعنيزة، لكّن الّصدق كان ينقصه، حىت إّن ماقاله اليساير الواقع، وال يستجيب 

:فكيف يكون عاشقاً من يقول"، وإالّ، )3(ملطامح احملبوبة اليت ترفض مايقوله

.20م،  ص2003، سنة 1حتقيق عبد الرمحن املصطاوي، دار املعرفة، بريوت، لبنان، الطبعةالديوان،تأّبط َشرا،-)1(
عبد العزيز أمني اخلاجني، مكتبة اخلاجني، : وضبطأيب عبيد اهللا حممد بن شرف القريواين، إعالم الكالم، تصحيح-)2(

.35-34م، ص 1926، سنة 1مصر، الطبعة
.187ص،)نشأته وتطّوره(الّنقد األديب القدمي يف املغرب العريب ينظر، حممد مرتاض، -)3(
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     )1(

 

وإنمـــا المعـــروف للعاشـــق االنفـــراد بمعشـــوقته، واطـــراح ســـواه كـــالقيس فـــي ليلـــى ولبنـــى، 
.)2("فاسقاً وغيالن بمّية، وجميل ببثينة وسواهم، فلم يكن لها عاشقاً، بل كان

مل يقتصـــر تطبيـــق الرؤيـــة الّنفســـية عنـــد الّناقـــد علـــى امـــرئ القـــيس فقـــط، بـــل حـــاول الولـــوج إىل 
:نفسيات شعراء آخرين، غري آبه مبا أظهروه عن أنفسهم، فقد شّنع على الفرزدق اّدعاءه يف قوله

    
 

     )3(

 

وكان مغرمًا بالزنا مّدعيًا فيه، وقد بلي بموانع تصدفه عنه؛ : "حيث قال معرتضا على بيته
من النميمة بمن ساعده، واالّدعاء على من باعده، ومنها دمامته، ومنها بههرمنها ماشُ 
لزنا فكان يكثر في شعره من اّدعاء اة، والمشهور يصل إلى شهوة يتبعها ريب. اشتهاره

.)4("من جريرلهواستدعاء الّنساء، وهّن أغلظ عليه من كبد البعير، وأبغض فيه وأهجى
بني لقد استطاع ابن شرف أن يدخل إىل الكثري من العوامل الّنفسية للّشعراء من خالل ربطه 

م ذلك يف العمل األديبّ أثراملكّونة لشخصّية األديب و ناصرالع الغزلية ، بالّتأكيد على أّن مغامرا
وما فيها من فحش يف القول هي حمض كذب وافرتاء، ألّن كّال منهم حاول أن يسرت عيبا نفسيا 
ظّل يؤرقه يف اجتذابه للنساء وجمافاته هلّن، وهو ما يوافق ما قّرره علم الّنفس احلديث من أّن العمل 

لّنفس اإلنسانية عّما الفين ينتمي إىل اخليال الذي ينجم عن النشاط العقلي الرامي إىل تعويض ا

.12ت،  ص.، د5ةالطبعالقاهرة، مصر،حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعارف،: حتقيقالديوان،القيس،ؤامر -)1(
.30ص،أيب عبيد اهللا حممد بن شرف القريواين، إعالم الكالم-)2(
،  .م1987، سنة 1علي فاعور، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة: شرح وضبطالديوان،الفرزدق،-)3(

.189ص
.31ص ،أيب عبيد اهللا حممد بن شرف القريواين، إعالم الكالم-)4(





22

ا من شعور بالّنقص .)1(.أصا
القدمي مل يكن ليخلو من قراءات تروم رّد غاريبام هذا العرض أّن الّنقد املويستنتج يف خت

الّنصوص األدبّية إىل العوامل اخلارجية، بغية فهم العمل األديب، وتفسريه بالشكل اّلذي يقرتب من 
اّلذين متّيزوا بالفهم الّدقيق من أجهله جهابذة الّنقد املغاريبوهو اهلدف اّلذي تكاتف الّدقة،

للّشعر عندما ربطوا بني العملّية الّشعرية، والواقع االجتماعي للمبدع، وكذا املشاعر واألحاسيس 
ا ساعة إنشاده الّشعر، وعلى الّرغم من اعتماد هذه اجلهود  على النظرة واألحوال الّنفسية اّليت ميّر 

ا استطاعت أن تؤّسسوإىل احلكم الكلي،ألرضية الفلسفيةالفاقدة لة، اجلزئي ّ فيما بعد لنقد ، فإ
.لهاحديث، جعل من املناهج الّسياقية احلديثة أدواتمغاريبّ 

مصطفى عليان عبد الرحيم، تيارات الّنقد األديب يف األندلس يف القرن اخلامس هجري، مؤّسسة الرسالة، ينظر،-)1(
. 387م،  ص1984، سنة1بريوت، الطبعة
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عالقة اليت جتمع بني األدب وباقي العلوم اإلنسانية يدرك حبّق تلك املتتّبع للإّن :تمهيد-1

، حيث ّسردبفّن المنهاالوشائج اليت تربط بني علم التاريخ واألجناس األدبّية وخاصة ما يتعّلق
داول عالقة تارخيية وعضوية، ولعّل السّر بفعل الزمن وحبكم االستعمال والتّ أصبحت تلك العالقة

ق عـلـى امتداد القـرون والعصور، يف جمال التاريخ باعتباره أّن الرتاكـم الذي حتـقّـ يف ذلك يكمن يف
باعتبارها فنا ويف نطاق الروايةوكتابة أو علما وفنا من جانب آخر،حدثا ووقائع من جانب،

لكل من الرواية والتاريخ يسمح للمهتم واملتتبع،بوصفها ممارسة أدبية وصناعة فنيةو سرديا،
فإذا استعرضنا الّرتاثني العريب اإلسالمي، والغريب . باحلديث عن تراث ضخم مت إجنازه عرب األزمان

أمام أنظارنا الصلة العميقة اليت مجعت بني الرواية والتاريخ؛ بشّقيه األوريب واألمريكي  توّضحت
الشفوية : ختلفة القدمية وبصورها امل) أو معانيها(وعلى اخلصوص إذا فهمنا الرواية مبعناها

وكذا التاريخ مبفاهيمه املتنوعة، وإن كنا جند يف التصور العام لكل منهما فروقا دقيقة … واملكتوبة
؛ فالّتاريخ شأنه شأن الّرواية أو القّصة خطاب سردي، ومهما بالغنا يف إسباغ البعد )1(وفروعا جزئية

تتحّكم فيه اعتبارات شّىت توّجهه وتضيء املرجعي عليه، فإنّه يظّل خطابا ُمنجزا يف مقام ُحمّدد،
مسالك قراءته، وكذلك الّشأن بالّنسبة إىل الّرواية، فهي وإن بدت لنا خطابا ختييليا، ال تنقطع 
صلتها باملرجع الّتارخيي انقطاعا تاما، ومن هنا تّتخذ الّصلة بني الّسرد والّتاريخ صورا متعّددة، 

)2(.تقّص ال خيلو من متعبة وصعوبةحيتاج الكشف عن خمتلف جوانبها إىل 

وإذا كان اّتصال السّرد بالتاريخ واقعا اقتضته ضرورات الفّن والكتابة، ودّعمته العديد من 

اإلنتاجات اإلبداعية اّليت عكست مركزية املبدع يف العوامل اإلنسانية املتعّددة، فإّن الّنقد األديب ال 

لك أّن احلكم على العمل األدّيب لن يستقيم عوده إالّ ميكن أن خيرج عن جنس اإلبداع وطبيعته، ذ

.م2002، سنة38ينظر، إدريس الناقوري، الّرواية والّتاريخ، جملة املشكاة، العدد -)1(
م، 2008، سنة 1راسات يف ختييل املرجعي، دار املعرفة للّنشر، تونس، الطبعةينظر، حممد القاضي، الّرواية والّتاريخ، د-)2(

.18ص
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إذا أخذ بزمام أصوله، ودوافع نشأته، ومن هنا كانت املعرفة الّتارخيية السبيل إىل فهم النّص األديب 

. وسرب أغواره، والتأسيس ملنهج تارخيي استطاع أن جييب على العديد من التّساؤالت اّليت حّفته

املنهج التارخيي واحد من املناهج النقدية :لسفية للمنهج الّتاريخياألسس الفكرية والف-2
املتعّددة، وأقدمها، اليت انبنت على قواعد متينة، كانت باكورة ملعارف فلسفّية، وتيارات خمتلفة، 

ا الطويلة، و هو منهج يـّتخذ مـن حوادث التاريخ السياسي "عـرفتها اإلنسانية طيلة مسري
؛ إذ يربط بني العمل األديب، وبني الّزمن )1("لتفسير األدب، وتعليل ظواهرهواالجتماعي وسيلة 

يفيد في تفسير تشّكل خصائص اّتجاه -إذن-فهو"الذي يولد فيه، والبيئة اليت يتشّكل فيها، 
أدبي ما، ويعين على فهم البواعث والمؤثّرات في نشأة الظواهر والتيارات األدبّية المرتبطة 

.)2(")اإلنسان ابن بيئته(قا من قاعدة بالمجتمع، انطال
بدأ ظهور املنهج التارخيي يف مطلع القرن التاسع عشر، حيث دخلت أوربا يف هذا العصر 
ا من حال إىل حال، بعد أن تطّورت العلوم التجريبية تطّورا  ضة علمّية، انعطفت  مرحلة 

تمع، وما مذهال، وهو ما كان له األثر البالغ على النتائج العلمية ال واضحة، والّسريعة على واقع ا
خّلفه هذا التطّور يف خمتلف حقول املعرفة؛ إذ سعى جمموعة من علماء االجتماع، وعلماء الّنفس، 

ا يف مناهج دراستهم سعي الناقد ، من ذلك )3(واألخالق، إىل اعتماد تلك الّنظريات، ومثرا
إىل تطبيق نظريّة تطّور )FerdinandBrunetière) (1849 -1906("برونتيري"الّشهريالفرنسي 

يف ميدان " سبنسر"على األدب واألدباء، على غرار ما قام به اإلجنليزي" داروين"الكائنات لألملاين
م، 1890سنة "تطّور األنواع األدبّية"علم االجتماع واألخالق وعلم الّنفس، الذي أّلف كتابا مسّاه

أدبّية مثلها مثل الكائنات الحّية، وأنّها تنمو وتتكاثر اآلداب تنقسم إلى فصائل "رأى فيه أنّ 

.15م، ص2007، عام 1يوسف وغليسي، مناهج النقد األديب، جسور للّنشر والّتوزيع، اجلزائر، الطبعة-)1(
.15املرجع نفسه، ص-)2(
رات جامعة الّسابع من أفريل، بنغازي، ليبيا، ينظر، صاحل هويدي، النقد األديب احلديث، قضاياه مناهجه، منشو -)3(

.71م، ص 1998، سنة1الطبعة
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متطّورة من البساطة إلى التركيب، في أزمنة متعاقبة حتى تصل إلى مرتبة الّنضج قد تنتهي 
.)1("عندها،وتتالشى وتنقرض كما انقرضت بعض الفصائل الحيوانّية

اهرة األدبّية، وظهور أنواع جديدة بني ّتطّور الظّ -من زاوية الّرؤية الّتارخيية-" برونتيري"ربط 
تّتضح فيها بقايا نوع سابق، حيث تنشأ بسيطة مث تتعّقد متفّرعة إىل أجناس، فتتطّور وتكتمل، مث 

من خالل " كتابه تطّور األنواع يف تاريخ األدب" تعود إىل الّتدهور والّتحّلل، ولقد جّسد ذلك يف
، مصورا فيها كيفدبّية، كالدراما والقصة واخلطابة تناوله يف كّل جمّلد منه فنا من الفنون األ

.)2(أسهمت الدوافع الّتارخيية جمتمعة يف تطّور األنواع
انتقل النقد األديب وفق ذلك من التذّوق الّشخصي وكّل ما يّتصل بأحكامه، إىل قوانني 

نني الطّبيعة على كـّل ثابتة، ثبات العلوم الطّبيعية؛ قوانني تطّبق على كّل األدباء، كما تطّبق قوا
العناصر واجلزئيات، وتعّد هـذه اخلطـوة األوىل اليت مّهدت الطّريق لباقي الّنقاد، وعلى رأسهم 

، الّلذان أعطيا للمنهج التارخيي امسه اجلديد يف "هيبوليت تني"و "سانت بيف"الناقدان الفرنسيان 
م األدب فهًما شامًال وعميًقا، وهو ما مناهج النقد األديب أّول مرّة، وجعال منه السبيل إىل فه

:سنوّضحه فيما يلي
سانت "كان):م1869-مCharles-AugustinSainte-Beuve()1804(سانت بيف-أ

أول ناقد يسعى إىل تأسيس تاريخ طبيعي لألدب عـن طريق التعّرض لعـدد من أدباء عصره " بيف
يفهم إىل طوائف وأمناط، على الّنحو بالدراسة والّتحليل، حيذوه طموح كبري ورغبة جاحمة يف تصن

. )3(تصنيف النبات واحليوانالذي درج العلماء فيه إىل
يدرك ميله يف دراسة أدب عصره إىل " سانت بيف"املتتّبع للمنهج النقدي عند إّن 

يستقصي مظاهر حياتهم المادية والعقلية "حيث أخذخصيات الكّتاب، واألدباء أنفسهم، ش

.17يوسف وغليسي، مناهج الّنقد األديب، ص -)1(
(2)_ ferdinand brunetiére, L'évolution des genres dansl'histoire de la littérature,

leçonsprofessées à l'Ecolenormalesupérieure, librairie Hachette, paris, 1890

.73ينظر ، صاحل هويدي، النقد األديب احلديث، قضاياه ومناهجه، ص -)3(
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). وعاء الكاتب(راه ال يتورّع عن شيء في سبيل معرفة ما كان يسميه واألخالقية، حتى لن
هم، ءهم، بل وأعداءلقد كان يتتّبع حـيـاة الكتّاب الّشخصية والعائلّية، وتالميذهم، وأصدقا

ويحاول الكشف عن أذواقهم، وعاداتهم، وآرائهم الّشخصية، وهكذا جاء نقده تصويرا 
كما ...بحسب الوشائج التي يمكن أن تربط بينهمثم يقّسم الكتاب . لشخصيات الكتاب

.)1("يفعل علماء النبات والحيوان عندما يحّددون الفصائل
بالعلوم الطبيعّية، شغله عن اكتشاف العديد " سانت بيف"ومما جتدر اإلشارة إليه أّن تأثّر 

نظرائه يف عصره من اجلوانب اليت جتعل لكّل أديب كيانا مستقالّ، يتيح له التمّيز والتفّرد عن 
.وبيئته

Hippolyte(هيبوليت تين-ب Adolphe Taine()1828تني"خلف ): م1893-م "
الذي يّتفق معه يف اّجتاهه العلمي التجرييب، لكن تني كان أكثر انبهارا " سانت بيف"أستاذه 

الّثمرة يرى األدب أشبه ما يكون ب" بيف"فإذا كان . بقوانني العلوم الطبيعّية وحتميتها الّصارمة
ا  كان يؤمن بـأن األديب ليس سـوى إنسان ، فإّن تلميذه)شخصية األديب(املتكّونة من شجر

من نوع أمسى، ينتج األدب واألشعار والفلسفات بطريقة طبيعية، تشبه متاما إفراز دودة القّز خيوط 
.  )2(دباحلرير، ليكون بذلك الناقد األكثر محاسا، واألشّد رغبة يف تأسيس علم وضعي لأل

هـي ،يف جممـوعةلهإىل املنهج التارخيي يف دراسته لألدب من خالل وصفه " تني"يستند 

تمع الذي أنتجها، منسجما مع القاعدة نتاج الفنان نفسـه، واجلماعة الفنّية اليت ينتمي إليها، وا

ن أن تتصور بدقة لكي تفهم أثرا فنيا أو فنانا أو جماعة من الفنانين فال بد م: "القائلة أنّه

الحالة الفكرية واألخالقية العامة التي ينتسب إليها األثر أو الفنان أو جماعة الفنانين، فهاهنا 

.178-177ت، ص.ط، د.ماهر حسن فهمي، املذاهب النقدية، مكتبة الّنهضة املصرية، القاهرة، مصر، د-)1(
.74ينظر، صاحل هويدي، النقد األديب احلديث، قضاياه ومناهجه، ص -)2(
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، ويستند بذلك )1("يكمن التفسير األخير، وهاهنا يكمن السبب األولي الذي يحدد ما سواه

:وهي)2(الشهريةهاملتمثلة يف ثالثيت،البحث األديب عند تني إىل قواعده امللزمة الصارمة

 العرق أو الجنس)race( ؛ ويقصد به جمموعة االستعدادات الفطرية املشرتكة بني أفراد
وهذه االستعدادات مرتبطة بالفروق امللحوظة يف مزاج األمة الواحدة املنحدرة من جنس معّني،

.على سبيل املثالالفرد وتركيبه العضوي، فما ميّيز األديب اإلجنليزي غري ما ميّيز األديب العريب
 البيئة أو المكان أو الوسط)milieu( ،؛ وهو العامل الثاين املؤثّر يف أدب أّي أمة

تمع وانعكاساته االجتماعّية يف النّص األديب .ويقصد به الفضاء اجلغرايف الذي ينشأ فيه أفراد ا
- الـزمان أو العـصـر)époque(فّية، ؛ وهـو مـجموع الظروف السياسية، والثقا

ا أن متارس تأثريا على النصّ  .والدينية، اليت من شأ
يف هذا املقام أّن املؤرخني األملان كانوا الّسباقني يف تطبيق هذه الّنظرية، كما جيدر الّتذكري

على ما كتب من تاريخ فرنسا، وخاصة في كتابه الذي لم يكمله "طّبقها هو بنفسه" تني"بل أن 
، حيث أراد أن يرسم فرنسا في آخر القرن التاسع عشر على )أصول فرنسا المعاصرة(عن

أنها النتيجة الطبيعية لفرنسا التي أحدثت الثورة المعروفة، وإلى خصائص الفرنسيين من 
.)3("عصرهم، وزمانهم، جنسهم 

من اهذه اجلذور التارخيية األوىل اليت استقى منها املنهج التارخيي معامله، فصارت جزءً 
وعي، وهي يف حّد ذاته تقودنا إىل مرحلة أخرى أكثر تطّورا، وأكثر بلورة ملعايري هذا إطاره املوض

.الّنقد

.61م،ص1979ط، سنة .ريشار، الّنقد الفين، ترمجة صباح اجلهيم، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دمشق، دـ أندري)1(
ضة مصر للطّباعة والّنشر والّتوزيع، القاهرة، مصر، الطبعة-)2( ، سنة 9ينظر، حممد غنيمي هالل، األدب املقارن، 

. وما بعدها51م، ص2008
. 48ت، ص.ط، د.ديب، دار الكتاب احلديث، القاهرة، مصر، دسهري القلماوي، النقد األ-)3(
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لقد حظي التاريخ مبكانة عظيمة بني العرب :الّنقد الّتاريخي عند العرب المحدثين-3
تمعات؛ فليسواملسلمني ملا له من انعك التاريخ بالنسبة لألمم مجرد ماض "اس على األفراد وا

تهى، بل هو بالنسبة لكل األمم الحية جزء من النهر الكبير الذي تتدافع بين شطآنه أمواج ان
فيكاد الماضي ينسكب في الحاضر، ويكاد الحاضر يذوب بين معبري الماضي ...حضارتها

ا يف الفكر والثقافة . )1("والمستقبل فالتاريخ هو ذلك الكنز الذي حيفظ تراث األمة ومدخرا
ارب، وهو الذي يسعفها باحلكمة اليت تقتضيها رحلتها يف الزمان جتاه تقلبات األيام والعلم والتج

ا ، ومن هنا فإننا ميكن اعتبار التاريخ وجها من أوجه املعرفة الكثرية اليت ال ميكن بأّي )2(وتناقضا
عرفته أمور من العلوم اليت يفتقر إليها اإلنسان ألنه مب"حال من األحوال االستغناء عنها؛ ذلك أنه 

.)3("جنسه يعرف نفسه
د ساير الّنقد العريب احلديث املعرفة الّتارخيية كما جتلى يف األدب الغريب على يد ــــقـل

الذين تتلمذوا على يد املدرسة -، ومن هنا كانت دعوة نفر من الّنقاد العرب"بيف"و "تني"
الدكتور أمحد ا املنهج، يتزّعمهمإىل دراسة الّنصوص األدبّية وفق هذ- الفرنسّية بشكل أو بآخر

ذي جعل من املنهج الّتارخيي ينمو منّوا عظيما بفضل الّ ، )م1945- م1880(ضيف 
وأصبح من المجازفة األكاديمّية أن يفّكر الباحث "األطروحات اجلامعّية اليت رّمسته أكادميّيا،

.)4("الجامعي في بديل لهذا المنهج
الـذي يـذهب " تـاريخ األدب"يف كتابـه " توفيق حسني العدل"ند عكما جتّلت املقاربة الّتارخيية

فيــه إىل أن تــاريخ أدب اللغــة تــابع يف تقســيمه للتــاريخ السياســي والــديين يف كــل آن ، ألن األحــوال 
السياسية أو الدينية تكون يف العادة عامة ؛ فإما أن تبعث األفكار وحترك امليـوالت ملزاولـة املعـارف، 

يف وقــوف احلركــة الفكريــة يف األمــة مبــا يلحــق السياســة أو الــدين مــن ضــعف، وإمــا أن تكــون ســبباً 

يف ضوء أزمة املسلمني احلضارية، دار الصحوة للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، يخعبد احلليم عويس، فقه التار-)1(
.5م، ص1994، سنة 1الطبعة

. 58ص -ينظر، املرجع نفسه-)2(
.3م، ص1990، سنة 1رخيي، دار الفكر اللبناين، بريوت، لبنان، الطبعةومنهج البحث التايخقاسم يزبك، التار-)3(
.19يوسف وغليسي، مناهج الّنقد األديب، ص -)4(
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باعتبار أن ابتداء زهو اللغة العربية وقيامها مبقتضيات امللك والسياسة إمنا كان منذ ظهور اإلسـالم، 
فكــان الــداعي األول الــذي بعــث مــن مهــم العلمــاء خلدمــة اللغــة هــو الــدين طلبــاً للوصــول إىل معــاين 

ـا إىل أن ... الكرمي، وتعرف الشريعة السـمحةالقرآن  ومل تـزل اهلمـم منصـرفة إىل خـدمتها والتـدوين 
ـــا منـــذ العصـــور املتوســـطة إىل هـــذا العهـــد  ـــا مـــن تفـــرق القـــائمني  انتـــاب الـــبالد اإلســـالمية مـــا انتا

علــى و ...وانقطــع ســند التعلــيم إال يف القليــل كمــا انقطــع تالحــق األفكــارووقفــت احلركــة الفكريــة،
صـدر عصـر و ،عصر اجلاهليـة: هذا رأينا أن نقسم الكالم على تاريخ اللغة العربية إىل مخسة عصور

عصـــر الــدول املتتابعــة إىل العهـــد و ،عصـــر الدولــة العباســية واألنــدلسو ،العصــر األمــويو ،اإلســالم
.احلديث

د عليهــــا علــــى التقســــيم التــــارخيي ، وهــــي قــــراءة مل تتعــــو " حســــني توفيــــق العــــدل "لقــــد اعتمــــد 
الدراســات النقديــة العربيــة مــن قبــل ، وبــذلك أســس لقــراءة جديــدة فتحــت البــاب أمــام الدراســات 
األدبية، وتاله نقاد آخرون تبنوا الطريقة املنهجية نفسها يف الدراسـات النقديـة مـع إضـافات بسـيطة 

،"العــريبيف مؤلفــه تــاريخ األدب " ت أمحــد حســن الزيــا"يف كتابــه الوســيط و" اإلســكندري"ومــنهم 
وغــريهم مــن دارســي تــاريخ األدب العــريب يف " حممــد حســن نائــل املرصــفي"و" حســن توفيــق العــدل و 

.بداية النهضة العربية احلديثة 
أّول النقاد العرب الذين سلكوا هذا املنهج سلوكا حقيقيا، من " طه حسني"كما اعترب 

، "حديث األربعاء"،و"ى أيب العالءذكر "، و"مع املتنيب"خالل العديد من كتبه ودراساته؛ ككتابه 
ا  واليت تتعّلق " تني"إذ تتّبع فيهم مبادئ هذا املنهج، مرّكزا فيها خاصة على املبادئ اليت جاء 

:" ، وهو ما عكسته دراسته لعصر أيب العالء املعري، حيث يقول)اجلنس والبيئة والّزمان(بثالثية 
ة وحياته السياسيّ ،ةة والفلسفيّ ، حالته األدبيّ أن نصف في عصر أبي العالءمن دٌّ فليس لنا بُ 

ل العالء وكأنه شيء متصّ اى لنا أن نفهم أبواالقتصادية، ومزاجه الخلقي واالجتماعي، ليتأتّ 
.)1("بعصره، غير منفصل عنه، وال منقطع ما بيننا وبينه من الوسائل واألسباب

.30م، ص1963، سنة 6رف، القاهرة، مصر، الطبعةاطه حسني، جتديد ذكرى أيب العالء، دار املع-)1(
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يط بشخصية أليب العالء منذ ما يربز تأثره بسانت بيف حني حياول اإلملام بكل ما حيكما 
"حياة أيب العالء"بــيف الكتابون مقالته نقبل الوالدة إىل ما بعد وفاته، ليفهم إنتاجه األديب، فيع

قبيلته، وأسرته، وأسرة أمه، ومولده، وامسه ولقبه وكنيته، وذهاب بصره، : ويفصل القول فيها عن
.....)1(وتربيته وتعليمه

تاريخ النقد "يف كتابه " كطه أمحد إبراهيم"املنهج عند نقاد آخرين؛ كما جاء تطبيق هذا
التيارات الفكرية اليت أثّرت يف دراسة "يف حبثني صغريين له عن " حممد خلف اهللا"، و "عن العرب

، وكتاب "املتنيب"يف " عبد الوهاب عزّام"، و"أسرار البالغة"يف " عبد القاهر"، ونظريّة "األدب
م يف اجليل املاضيشعر "" العقاد" ."اء مصر وبيئا

جوا هذا املنهج كذلك  ، "النثر الفين يف القرن الرّابع"يف كتاب " زكي مبارك"وممّن 
الّنقائض يف الّشعر "يف كتابه " أمحد الّشايب"، و "أصول األدب"يف كتابه " حسن الزّيات"و

ة اآلداب يف رسائلهم اجلامعّية، ، واملتخّرجون من كليّ "الّشعر الّسياسي"، وكتابه عن "العريب
الفن ومذاهبه يف الّشعر :يف " شوقي ضيف"، و"ةألف ليلة وليل"يف " سهري القلماوي:"أمثال
)2(..."الفن ومذاهبه يف النثر العريب"، و"العريب

ذا املنهج، يدرك جّيدا تطّور تطبيقه  إن املتتّبع هلذا الكّم اهلائل من املؤلّفات اليت عنت 
قاد العرب؛ ذلك أنّه أصبح من الطّرق والوسائل اليت تعني على فهم الظّاهرة األدبّية، فقد عند النّ 

ا أغلبية الّدارسني يف جعل هذا املنهج يتصّدر بقّية املناهج  سامهت املعرفة التارخيية اليت اهتّم 
.األخرى
ية يف تفسري العمل األديب ألمهّية االستفادة من املعرفة الّتارخينقاد املغرب العريبلقد تفّطن و 

عمار بن الّناقد اجلزائريأشارحيث،وشرحه وتصنيفه، فالتّاريخ كان وال يزال مالزما لألدب ونقده
والمنهج التّاريخي كما هو : "زايد إىل أهم األسس اّليت ينبين عليها املنهج الّتارخيي يف قوله

.وما بعدها103ص،الّسابقاملرجع -)1(
-186ص م، 2003، سنة 8، دار الّشروق، القاهرة، مصر، الطبعةأصوله ومناهجه: النقد األديب،ينظر، سّيد قطب-)2(

187.
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ر الّظواهر األدبّية من عصر إلى آخر، معروف يعتمد على مبدأ الّشرح والّتفسير، ُمتعّقبا تطوّ 
رابطا األحداث بالّزمن، مقّسما األدب إلى عصور، واصفا كّل أدب في إطار عالقته بالصفة 
الغالبة للعصر، وهو ال يكتفي بالّنظر في مؤّلف من مؤلّفات األديب، كما أنّه يعنى بشخصية 

.)1("ماعيةهذا األخير، وتكوينه الثّقافي، وبيئته السياسية واالجت

 
إّن احلديث عن تأّخر الَنقد األديب :من االنطباعية إلى المنهجالفعل الّنقدي الجزائري-1

اجلزائري، وتعثّر بداياته ال ميكن أن يّناقش مبعزل عن األوضاع اّليت عاشها األدب، متأثّرا بكّل 
من تداعيات استعمار أتى على واقع الثّقافة واإلبداع، وحاول العوامل اّليت أعاقت الفرد اجلزائري

ويّتنا العربية اإلسالمية، ومن هنا فقد ظّل الّنقد ينتظر تلك الّنهضة األدبيّة أن حيّطم كّل ما ميّت 
ضة ثقافية جزائرية معاصرة  حىت يستوي على سوقه، وشاء اهللا أن تتوّفر الظّروف لتشكيل 

اليقظة الوطنّية يف العامل، وظهور حركات التحّرر الوطنّية، وانتصار الثورة مستفيدة من تنامي 
االشرتاكية يف االّحتاد السوفيايت، وبروز رجال اإلصالح، وهي أمور حرّكت املشهد األديب ومعها 

.الفعل الّنقدي
جمّرد لقد صاحب الّنقد األديب يف اجلزائر مرحلة ما قبل االستقالل، ولكّنه ظّل طوال مسريته

انطباعات تتحّكم فيها الّنظرة الّشخصية اخلاصة اّليت تنأى عن العلمية، وتنظر إىل الفعل اإلبداعي 
من زواياه الضّيقة، ومتّيز بكونه عملّية مرجتلة، ومنربا لتصفية احلسابات القدمية، واّليت ال متّت بصلة 

.ناهيك عن قّلته،)2(ائري بعد االستقاللخّلف إرثا ثقيال توارثه الّنقد اجلز مماإىل األدب والّنقد، 
ولكي :"عامة بقولهيولقد بّرر الدكتور أبو القاسم سعد اهللا هذه القّلة يف اإلنتاج الّنقد

أكون صريحا أحّب أن أزيل من ذهن القارئ فكرة قد تخامره، وهي أني أدرك مدى خيالية 
بينما ال نعترف أو ال نكاد هذا الموضوع، إذ كيف نتحّدث عن النقد األدبي في الجزائر،

.123م، ص1990ط، سنة .عمار بن زايد، الّنقد األديب اجلزائري احلديث، املؤّسسة الوطنّية للكتاب، اجلزائر، د-)1(
م، 1985ط، سنة .ئر، املؤّسسة الوطنّية للكتاب، اجلزائر، دينظر، واسيين األعرج، اّجتاهات الّرواية العربّية يف اجلزا-)2(

.57ص
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نصّدق أّن عندنا أدبا ناضجا شّق طريقه مع قافلة األدب العربي المعاصر، أو األدب 
والحّق أّن صواب هذه الفكرة ظاهر :"، مث يعود ليربّر طرحه هلذه اإلشكالية فيقول)1("العالمي؟

زال متخّلفا من ما ي-كفنّ -إلى حّد بعيد، سيما إذا أخذت على سطحيتها، فاألدب عندنا
قّصة توفرت لها شروط اإلجادة - بالعربية-فليس هناك . حيث الكّم والموضوع واألسلوب

في التقنية والعالج، أو شعر تطّور مع عواطف الّناس وظروفهم، وال إنتاج مسرحي واكب 
ب وبالتالي ليس هناك أد. المرحلة الّراهنة من تاريخنا، وعّبر عن مشاعرنا في الحّب والكفاح

متكامل يعيش مع مشاكلنا الذهنية والعاطفية، فكيف بعد هذا نحاول الحديث عن الّنقد 
.)2("األدبي، بينما األدب والّنقد صنوان يسند ويكمل أحدهما اآلخر

إّن احلديث عن ندرة الدراسات النقدية يف اجلزائر ال ميكن بأّي حال من األحوال أن حيجب 
انت الصحافة العربية اجلزائرية مسرحا هلا، وهي حماوالت اجتهدت تلك احملاوالت اجلادة، واّليت ك

على أن تؤّسس واقعا نقديا جزائريا ينسج على منوال احملاوالت النقدية العربية احلديثة، ويف الوقت 
، حيث اّختذ نفسه يروم إبراز بعض اخلصوصيات النقدية اليت تتناغم وطبيعة النصوص اجلزائرية

ة له، ممّا أتاح للقارئ أنداك أن يطّلع على الّدراسات األدبّية احلديثة، ويستمتع املقال الّصحفي أدا
مبا كانت جتود به أقالم الّنقاد الّشباب أمثال رمضان ّمحود، وحممد البشري اإلبراهيمي، وحممد بن 
باديس، ومحزة بوكوشة، وأمحد بن ذياب، وعبد الوهاب بن منصور، وحممد الّسعيد الزّاهري، 

د اهلادي الّسنوسي الزّاهري، وأمحد سحنون، وأمحد ابن الزّيات، وحممد العابد اجلاليل، وحمم
ومبارك جلواح، وأمحد رضا حوحو، وغريهم، واّلذين على الّرغم من اجتهادهم من أجل الوصول 

م الّنقدية املُهيمنة ع م من بعض املقاربات الّنقدية، إّال أّن كتابا لى إىل نقد موضوعي باستفاد
على جوانب شكلية مثل األخطاء "الساحة األدبّية والفكرية اجلزائرية ظّلت كالسيكية حبتة، ترّكز

الّلغويّة والّتعبيرية، ووظيفة األجناس األدبّية، خصوصا الّشعر، وإسقاط األحكام الذاتية على 

م، 1977ط، سنة .أبو القاسم سعد اهللا، دراسات يف األدب اجلزائري احلديث، دار األدب للنشر والتوزيع، اجلزائر، د-)1(
.79ص

.80-79، صنفسهاملصدر -)2(
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ّكم وتنقد األعمال اإلبداعية، باإلضافة إلى االختالف حول القيم الجمالية الّتي يجب أن تح
.)1("على ضوئها األجناس األدبية الّتي كانت رائجة آنذاك

كما عّدد يوسف وغليسي الكثري من العثرات اّليت طبعت املسار الّنقدي اجلزائري احلديث 
سوء الفهم وضيق جمال التمثل، وعدم تبين منهج معّني : يف خمتلف مراحل تشّكله األساسية منها

فلسفية، وسوء استخدام وترمجة بعض املفاهيم األساسية، وارتباط الّنقد يف كلّيته ويف مرجعياته ال
ن ناحية، وخصوصية الّنظريّة ـــــــاألديب يف جممله مبدرسة واحدة، وغياب مراعاة خصوصية النّص م

واالستالب املنهجي، أو املنهج املستورد واملُتبىن، وهيمنة الّتقعيد واملعيارية، وسلطة الّتطبيق الفجّ 
ة العمياء يف الّنقد، وغياب احلوار الفّعال بني الّرواية والّنقد، وغياب املناخ املالئم اّدعاء العلميو 

.)2(والّضروري إلنتاج املفاهيم، وحضور االنتقائية، وغياب القراءة املخّصبة
حممد: ولعّل الّنهضة الّنقدية باجلزائر بدأت على يد أيب القاسم سعد اهللا يف كتابه املوسوم

ضتها  العيد آل خليفة رائد الّشعر اجلزائري يف العصر احلديث، ومنذ ذلك احلني باشرت اجلزائر 

الّنقدية ليصبح اجلّو الفكري العام مهّمته بالنقد األديب كضرورة ملّحة، باعتباره املُوّجه واملرشد اّلذي 

النقد املنهجي بدأ يرسم معامله ، كما أّن )3(يواكب احلركة األدبّية دافعا عجلة الّصريورة والّتطّور

املتتّبع حلركة الّنقد األديب يف اجلزائر بصفة خاصة، يرى أنّ اقتداء مبا كان عند الّنقد العاملي، ذلك

ا  ا الّنظرية وإجراءا ا ما انفّكت تواكب حتّوالت املسرية الّنقدية العاملية يف مناهجها ومرتكزا ّ أ

اجلزائرية مل تكن يف يوم من األيام غائبة عّما حيدث من حتّوالت يف الّتطبيقية، فالّساحة الّنقدية 

ط، سنة .منشورات اّحتاد الكتاب اجلزائريني، اجلزائر، دشريبط أمحد شريبط، مباحث يف األدب اجلزائري املعاصر،-)1(
.8م، ص2001

ط، سنة .ينظر، يوسف وغليسي، الّنقد اجلزائري املعاصر من الالنسونية إىل األلسنية، رابطة اإلبداع الثّقافية، اجلزائر، د-)2(
. 9، ص2002

. 9ينظر، املرجع نفسه، ص-)3(
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مناهج الّنقد األديب العاملي، إذ ميكن للباحث أن يقف على حماوالت نقدية عديدة حاولت 

ا الّنقدية للّنصوص اإلبداعية ا ومقاربا .)1(استثمار مناهج نقدية خمتلفة يف قراءا

عرف الّنقد اجلزائري العديد من لقد :لّنقاد الجزائريينالبعد الّتاريخي في ممارسة ا-2
احملاوالت اّليت رامت تطبيق هذا االّجتاه على النّص األديب، وإن مل تّتضح معامله إّال مع الّستينات 
من القرن املاضي، حبكم حاجة هذه املرحلة إىل العناية باجلمع والّتصنيف، والتّبويب، والّتحليل، 

، واستطاعت القّصة أن تسيطر على املشهد الّنقدي اجلزائري )2(لّتيارات األدبّيةورصد األشكال، وا
كجنس أديب متناغم مع املناهج الّسياقية، وخاصة املنهج التّارخيي، وهذا ما انعكس على جهود 

ومن الكثري من الّنقاد اّلذين حاولوا استثمار هذه األداة بغية وضع األطر الّتارخيية للّسرد يف اجلزائر،
:بني هؤالء املتمثّلني هلذا االّجتاه

حاول الكاتب من ":فنون النّثر األدبي في الجزائر"لك مرتاض في كتابه اعبد الم-أ
خالل هذه الّدراسة الّنقدية رصد اإلرهاصات األوىل لبعض الفنون الّنثرية يف اجلزائر، معتمدا يف 

اعترب حمّمد سعيد الزّاهري أّول رائد يف الفّن جانب كبري منها على عامل الّرتتيب الّتأرخيي، حيث
اّليت ألّفها قبل احلرب العاملية الثّانية، مث يأيت يف " فرانسوا ورشيد"القصصي يف اجلزائر عن قّصته 

. )3(اليلملرتبة الثّانية حممد العابد اجلا
عامل أمهّية بالغة ل-وهو يدرس جمموعة من القصص اجلزائري–أعطى عبد املالك مرتاض 

البيئة واملكان، مقّررا أّن هذا العامل يساهم بقدر وفري يف توجيه هذا الفّن رؤية وفنّية، حيث جعل 
من القصص جمموعتني، جمموعة ما قبل احلرب العاملية الثّانية باعتبار روادها ومضامينها، وجمموعة 

م، 2112ط، سنة .ييب، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، دركار النقدي لدى عبد اهللا املسأمحد احلاج أنيسة،ينظر،-)1(
.5ص

م، 1994ط، سنة .، ديوان املطبوعات اجلامعية، د)دراسات أدبّية ونقدية(ينظر، عبد اهللا الركييب، الّشعر يف زمن احلريّة -)2(
.18ص

م، 1983ط، سنة .اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، دينظر، عبد املالك مرتاض، فنون الّنثر األديب يف-)3(
.172ص
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ه مفّر ألّن األمر ال يقف عند ثانية كانت ما بعد احلرب العاملية الثّانية، وهذا الّتقسيم مل يكن من
جمّرد سري الّزمن، بل يعدوه إىل مضمونه، فقد انتهت احلرب ، وانتشرت الّصحافة يف اجلزائر من 

يف تطوير األسلوب الّنثري وتطويعه، فوجدت القّصة -حسب الّناقد–جديد، فكان هلا دور كبري 
.)1(الّتعقيدنفسها تسري يف طريق األسلوب يسعى ألن يكون سهال بعيدا عن

أّكد عبد املالك مرتاض على تطابق الواقع املعيش مع طبيعة القّصة اجلزائرية، وتبعا لذلك 
ا، ورتّبها حسب قيمتها الفنّية، وخلص إىل أّن  الُكّتاب "فقد صّنف القّصة حسب موضوعا

يتناول الجزائريين حاولوا أن يعالجوا كّل موضوع كان يّتصل بتجاربهم وحياتهم، فنجد حوحو
موضوعات كثيرة من صميم المجتمع الحجازي، ألنّه كان قضى هنالك ثماني سنوات  

، األمر اّلذي يؤّكد أّن عامل البيئة واملكان يؤثّر يف العمل األديب، وهذه الّنظرة من )2("كاملة
.أجبديات البعد الّتارخيي

ّناقدة يف هذه حاولت ال": تطّور األدب القصصي"عايدة أديب بامية في كتابها -ب
الّدراسة املوّجهة إىل فّن القّصة يف اجلزائر أن تُفّسر مالبسات هذا اجلنس األديب بالعودة إىل 
الّتاريخ، حيث قّسمت تاريخ القّصة اجلزائرية القصرية إىل مرحلتني، أما املرحلة األوىل فهي اّليت 

شعورا بالّتشاؤم مّيز "يف نظرها صاحبت فرتة ما بعد احلرب العاملية الثّانية، وهي اّليت عكست 
موقف الُكّتاب اّلذين شرعوا يف انتقاد الّتقاليد الّسائدة، وظلم اإلدارة االستعمارية، والفساد يف 

تمع اجلزائري ا يف )3("ا ، يف حني رّكزت يف املرحلة الثانية اهتمامها على حرب الّتحرير، وحّدد
.م1958سنة 

ينظر، محيدات مسكجوب،  اّجتاهات نقد القّصة يف اجلزائر، محيدات مسكجوب، دار هومة للطّباعة والّنشر والّتوزيع، –)1(
.28، ص2011ط، سنة .اجلزائر، د

. 189يف اجلزائر، صينظر، عبد املالك مرتاض، فنون النّثر األديب -)2(
حممد صقر، ديوان املطبوعات : ، ترمجة)1967-1925(عايدة أديب بامية، تطّور األدب القصصي اجلزائري - )3(

.309ت، ص.ط، د.اجلامعية، اجلزائر، د





37

املوضوعات اّليت تناولتها القصة اجلزائرية القصرية حسب املراحل لقد جلأت الّناقدة إىل تقسيم
الزمنّية مبا حتمله من وقائع وتناقضات اجتماعية وسياسية، وحتديد العوامل األساسية املؤثّرة يف سري 
ا األوىل وأخرجت األعمال القصصية اّليت كانت جمهولة،  وتطّور القّصة، حيث فّتشت عن بدايا

ا، ووثّقتها بإرجاعها إىل اجلرائد فعّرفت مبضامي ا، وباملالبسات الّتارخيية اّليت أحاطت  نها، وأصحا
ا الت اّليت نشرت فيها، وبذكر تواريخ كتابا ، وهذا ما يؤّكد الّروح املنهجية املستلهمة من )1(وا

.خصوصيات البحث الّتارخيي الّسليم، وما يقتضيه الّتأريخ للفّن القصصي بشكل عام
ا نتاج ، اتارخييامجاعياكما درست أديب بامية عالقة الّتاريخ بفن القّصة القصرية كو

واعتربت التطّور اّلذي مّيزها ضرورة ذات بعد مجايل المس املراحل الزمنّية، وبالّتايل فإّن دراستها 
ام الكتاب يف لألسلوب الفين للقصة مّر عرب تقسيمها املرحلة الثانية إىل فرتتني، فهي ترى أن اهتم

م كانوا حتت وطأة الّتأثري اآلين لألحداث  ّ الفرتة األوىل كان قليال بالشكل الفين للّقصة، ذلك أ
ذه الفرتة رضا حوحو يف قّصته  ، وحممد "الشيخ زروق"واألحاسيس، ومن الُكتاب اّلذي أحلقتهم 

، "امللوم"ور ونيسي يف قّصتها ، وزه"أعين على اهلدم أعنك على البناء"بن عابد اجلياليل يف قّصته 
، بينما أّكدت يف حديثها عن "بني جيل وجيل"، والطّاهر وطار "بني الفتاتني"ّصته قوالشافعي يف 

ا قد حّققوا جناحا كبريا يف جمال األسلوب، عند تناوهلم ملواضيع شخصية .)2(الفرتة الثّانية أّن ُكتّا
ة عايدة أديب بامية املوّجهة للعديد من القصص إّن ما يستنتج من الّدراسة الفنّية للناقد

اجلزائرية يدرك أّن الّرتكيز على اجلانب املضموين والفين ال ميكن أن ميّر إّال عرب بوابة الرؤية الّتارخيية 
الكفيلة بإماطة الّلثام عن ما مّيز هذا اجلنس األديب، ناهيك عن جهدها املعترب يف الّتأريخ للفن 

.القصصي باجلزائر
خّصص الّناقد عمر بن ":األدب الجزائري الحديثفي ":عمر بن قينة في كتابه-ج

قينة بابني من كتابه للحديث عن املراحل اّليت قطعها النّص الّسردي يف اجلزائر ممّثال يف فين القصة 

.34ينظر، محيدات مسكجوب،  اّجتاهات نقد القّصة يف اجلزائر، ص-)1(
.35، صنفسهاملرجع - )2(
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ة، القصرية والّرواية للوصول إىل عمل فّين ناضج من مجيع اجلوانب، وقد كانت البيئة اجلزائري
.واألحداث الّتارخيية املتعاقبة القامسني املشرتكني الّلذين اّختذمها مربّرين هلذه املراحل

رصد بن قينة التطّور اّلذي مّرت به القصة القصرية من احلكاية إىل املقالة القصصية ووصوال 
حماولة إىل القّصة الفنّية بذكر سنوات ظهورها، والتمثيل بنماذج عكست التدرّج يف مسارها، و 
ا،  على الرغم من صعوبة هذه املسألة، ذلك أّن اإلبداع الفين ّ  ظاهرة "وضع حدود زمنّية لنشأ

افر أقالم وإبداعات عّدة حتى يتسنى لها الّظهور ـجماعية أكثر منها فردية، تتطّلب تض
ّن ــــــوفرض الوجود، فال يكفي بروز إبداع متمّيز عن المألوف حّتى يجوز لنا القول بوالدة ف

توّفر على األدب من أن يمن تاريخديد، بل ال بّد له لكي يشغل مكانهأو تيار أدبي ج
حيث يحّق لنا حينئذ القول بأّن هناك ظاهرة فنّية قد ب...تفرده عن غيره،خاصيات معّينة

.  )1("...ولدت أو هي في طريقها إلى التبلور
ىل فرتتني؛ أما الفرتة األوىل فهي املمتدة مابني قّسم عمر بن قينة فرتة دراسته للقّصة القصرية إ

م، واعتربها بداية متعثّرة هلذا اجلنس األديب، متثّلت يف حماوالت قصصية 1950م إىل 1908
حدثا : أكثر ارتباطا بالحكاية والمقامة والمقالة القصصية من قصة فنّية ناضجة محكمة"

سنة " املناظرة بني العلم واجلهل"يف قّصته " الّديسي"، من بينها حماولة )2("وشخصية وأسلوبا
أمحد رضا "م، و1935سنة " الّسعادة البرتاء"يف قّصة " حممد بن العابد اجلاليل"م، و1908
، كما اعترب املقاالت القصصية اإلصالحية األوىل بذورا جادة "مناذج بشريّة"يف جمموعة " حوحو

.)3(وطموحة لنشأة القصة
خر األربعينات من القرن املاضي لتفصح عن البداية اجلادة للقّصة الفنّية أتت الفرتة الثّانية أوا

يف اجلزائر، حيث أّكد عمر بن قينة على مدى تأثري األحداث السياسية واالجتماعية على العمل 

. 65صت،.ط، د.ديف الّنشأة والّتطّور واالّجتاهات، دار العودة، بريوت،: ين، فن القّصة باملغربأمحد املدي- )1(
وأنواعا، وقضايا، وأعالما، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ..تارخيا: عمر بن قينة، يف األدب اجلزائري احلديث- )2(

.164م، ص2009، سنة 2ط
.172املصدر نفسه، ص- )3(
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القصصي، ودورها يف توجيهه شكال ومضمونا، حيث يفتتح حديثه عن تطّور هذا اجلنس األديب 
يه في البداية هنا إلى أّن آثار الحرب العالمية الثانية كانت واضحة في ينبغي التّنب: "بقوله

أو مجازره ) ماي(صياغة ذهنية جديدة لدى اإلنسان الجزائري، حين تعّمقت بعد حوادث 
هذا الجّو كان من طبيعته تحريك ...م1945المرعبة الّتي ارتكبها االستعمار الفرنسي سنة 

ئحهم برؤى جديدة، تفترض البحث عن قالب أكثر تصّورا الهمم لدى الُكّتاب وتفتيق قرا
وحرارة وأشّد قّوة في القّصة القصيرة الّتي كان الّشكل فيها حتى هذه الفترة تتجاذبه سمات 
تعبيرية عديدة، قد تختلف وقد تتآزر في هيمنتها المشتركة، في عمل واحد، فيكون الّشكل 

ية، ــظــالة قصصية وإصالحية دينية وعـــقـــــ، أو بين مصصيةـــالة قــقــفيها مزيجا بين حكاية وم
.)1("أو سيرة ذاتية في طابع حكاية

لقد أّدت هذه املقاربة الّتارخيية عند عمر بن قينة إىل حماولة الكشف عن األسباب واملقّومات 
ويؤّسس ،ابقاّليت دفعت األدباء اجلزائريني حنو الوصول بالقّصة إىل مستوى فين يتجاوز الّشكل السّ 

أمحد "لقّصة فنّية ناضجة، متكاملة العناصر، وهو ماكان على أيدي كتاب عديدين من بينهم 
، ولئن أجاد النّاقد يف تتّبع مسار "أبو العيد دودو"، و"أبو القاسم سعد اهللا"، و"رضا حوحو

خيية يف الّنظرة الذاتية القصة القصرية باعتبار البيئة اّليت وجدت فيها، فإنّه وقع أثناء دراسته الّتار 
، وهذا راجع لصعوبة تطبيق املنهج الّتارخيي على )2(واألحكام اجلازمة،املبنية على االستقراء الّناقص

.العمل الفين العصّي على الّضبط والّتحديد
كما أفرد الّناقد يف كتابه بابا خّصصه لفّن الّرواية العربّية، حيث أرجع املراحل اّليت قطعتها إىل 
ا اجلزائر قبل االستقالل وبعده، واعترب  الظّروف الّسياسية واالجتماعية واالقتصادية اّليت مرت 

م الّنشأة اجلادة لرواية فنّية 1971سنة " عبد احلميد بن هدوقة"ملؤلّفها " ريح اجلنوب"رواية 
، إذ م1974للطّاهر وطار سنة " الّالز"جزائرية، حدثا وشخصيات وأسلوبا، لتتبعها رواية 

هاتان الروايتان األرضية الّصحيحة في الّتأسيس لرواية جزائرية بلسان األمة والوطن "تعترب

.177، صالّسابقاملصدر - )1(
.39ينظر، محيدات مسكجوب،  اّجتاهات نقد القّصة يف اجلزائر، ص- )2(
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فتجاوزت األعمال الّروائية خالل خمس ...سرعان ما اّتسع مجالها، وتعّدد ُكّتابها) العربية(
. )1("ثالثين عمال إبداعيا) م1994-م1970(وعشرين سنة 

تطّور "لقد ُعّد كتابا:أريخ وأساسيات المنهج التاّريخيالتّ عبد اهللا ركيبي بين عبء-د
لعبد اهللا ركييب من املؤلّفات اهلامة اّليت اهتّمت " ، والقصة اجلزائرية القصرية"الّنثر اجلزائري احلديث

بنقد األدب اجلزائري، خاصة ما تعّلق باجلانب الّسردي منه، حيث أبان هذان الكتابان عن 
قد يف اإلفادة من آليات املنهج الّتارخيي انطالقا من العديد من الّنظريات املقدرة العالية للّنا

ذه املقاربة الّسياقية، واستطاع من خالهلما أن جيد فاصال بني الّدراسات  والفلسفات املّتصلة 
الّتارخيية لألدب، والّنقد الّتارخيي، وهو املوضوع اّلذي خلق إشكاال كبريا بني الّدارسني والباحثني
اّلذين سقط جّلهم يف مطّبة عدم الّتفريق بني الّنقد كونه مفّسرا للعمل األديب، وبني الّتاريخ اّلذي 
ا املواقف، وهذا ما جعل ركييب يف  يشّكل واقعا معرفيا تتقاطع معه العديد من العلوم، ووثيقة تربّر 

لّنقد والتّاريخ، فالّتاريخ هنا اختار المنهج اّلذي يجمع بين ا"حديثه عن منهجه املّتبع ُيصرّح أنّه
ليس مقصودا لذاته، وإنّما هو لبيان خّط تطّور القّصة ومسارها العام، وكيف تطّورت، وما هي 
األشكال الّتي ظهرت فيها، ألّن األدب يتطّور بتطّور حياة اإلنسان، والّتاريخ يساعد على 

د على النّص وما يصّوره من تحديد مراحل هذا التطّور، أما المنهج الّنقدي فهو االعتما
.)2("تجربة إنسانية، ويعّبر عنه من مضمون وواقع معاش

ولقد استطاع حممد مصايف أن ُيربز وعي ركييب بأدواته الّنقدية فيما يتعّلق باستعمال 
: عنه، حيث قال "تطّور النثر اجلزائري احلديث"الّتاريخ، انطالقا مما ذكر يف مقدمة كتاب ركييب 

ي يحّدد منهجه باختصار فيقول والواقع أّن المنهج الذي اخترناه هو منهج الّنقد إّن ركيب"
والّتحليل واالستعانة بالتّاريخ إلى حّد ما؛ هو منهج نقدي تاريخي إذن، وإذا كان المؤّلف 
يريد في هذا الّتحديد أن يُقّلل من اعتماده على التّاريخ، فإنّما ذلك ألّن اّلذي يهّمه بالّدرجة 

.241عمر بن قينة، يف األدب اجلزائري احلديث، ص- )1(
م، ص 2009ط، سنة .عبد اهللا ركييب، القّصة اجلزائرية القصرية، دار الكتاب العريب للطّباعة والّنشر والّتوزيع، اجلزائر، د-)2(
7 .





41

ولى ليس هو الّتاريخ في حّد ذاته، بل هو العالقة العضوية بين الّتاريخ وبين األشكال األ
من هنا شّكلت األحداث الّتارخيية عامال مساعدا لديه يف تفسري ، و )1("األدبية الّتي يدرسها

ذا خادما للنّص األديب،  ؤرّخ،هنا ليست وظيفة املركييبفوظيفة الّنصوص األدبّية ليصبح التّاريخ 
على دراسة األدب من خالل استعانته ببعض املعطيات الّتارخيية، بل وظيفة الّناقد اّلذي يعمل

، )2(الّتاريخ وبني تطّور بعض األشكال األدبيةذلك إىل رصد العالقة العضوية بنيساعيا من وراء
ثة والتطّور، فهو وهي العالقة اّليت أبان عنها يف نقده، من خالل حتديده الّدقيق ملفهومي احلدا

وّضح لنا كيف كان األديب م، و 1974إىل سنة م 1830األشكال األدبّية النثرية من سنة درس 
اجلزائري يعاجل هذه الفنون يف الظّروف املختلفة، وهذه الظّروف هي اّليت سيلّح عليها املؤّلف 

ون الّنثرية أو خصائص  إحلاحا شديدا يف كّل مرّة، ويستفيد منها يف حتديد مسات كّل فّن من الفن
.)3(كّل أديب يف إطار الفرتة اّليت يعيش فيها

ويظهر استفادة ركييب من الّنظريات الفلسفية اّليت سامهت يف إرساء معامل املنهج الّتارخيي 
، وهو ما ينسجم مع ذهب ألبعاد تطّور الّنثر اجلزائري احلديثواضحة بّينة من خالل استقصائه

إّن عملّياتنا األساسية تتلّخص في معرفة الّنصوص األدبّية، : "يف قوله"جوستاف النسونإليه 
ومقارنتها بعضها ببعض، لتمييز الفردي من الجماعي، واألصيل من الّتقليدي، وجمعها في 

وبين الحياة العقلية ،أنواع ومدارس وحركات، ثم تحديد العالقة بين هذه المجموعات
)4("وخارج بالدنا بالّنسبة لنمّو اآلداب والحضارة األوربية،اواألخالقية واالجتماعية في بالدن

لقد جتّسدت هذه الّرؤية املنهجية بوضوح يف كتاب تطّور الّنثر اجلزائري من خالل حماولته 
انطالقا من بداية حتديد طبيعة العالقة العضوية بني الّتاريخ وبني األشكال األدبّية اّليت يدرسها،

، وينظر، عبد اهللا ركييب، تطّور النّثر اجلزائري احلديث، دار الكتاب 142حممد مصايف، النثر اجلزائري احلديث، ص-)1(
. 8م، ص 2009ط، سنة .العريب للطّباعة والّنشر والّتوزيع، اجلزائر، د

.179املسار النقدي لدى عبد اهللا ركييب، أمحد احلاج أنيسة، صينظر، -)2(
.143ينظر، حممد مصايف، النّثر اجلزائري احلديث، ص -)3(
ط، سنة .حممد مندور، املركز القومي للّرتمجة، القاهرة، مصر، د: النسون وماييه، منهج البحث يف األدب والّلغة، ترمجة-)4(

.35م،  ص 2015
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ا كل شكل على حدا، من خالل ربطه ظهورها ووصوال إىل  احلديث عن اخلصائص اّليت متّيز 
كاخلطبة،األشكال الّنثرية الّتقليديةحيث بّرر وجود السياسية واالجتماعية والثّقافية،بالظروف 

بذوق والرسائل، واملقامة، والقصص الّشعيب مبا حتمله من مسات فنّية، وخصائص موضوعاتية
، القّصة القصريةيف حني اعترب األشكال الّنثرية اجلديدة كاملقال األديب، و ، العصر الّسائد آنذاك

نتاجا لتطّور األوضاع الّسياسية واالجتماعية والثّقافية يف اجلزائر، ومن واملسرحية،والّرواية، والّنقد
ا هنا اهتّم ناقدنا بتتّبع أهم اخلصائص اّليت طرأت على هذه الفنون من تطّور يف املضمون وم

.)1(اكتسبه من مسات جديدة يف األسلوب والّلغة
وتكاد تكون هذه الّنظرة التّارخيية الّسمة البارزة يف أعمال عبد اهللا ركييب، وقد أفصح عنها يف 

في الحقيقة استخدمت منهجا في كّل دراساتي وهو ":حديث له مع جريدة األطلس يف قوله
روف وفترات ومراحل الّتطّور الّتي قد تحدث في المنهج الّتاريخي الّنقدي، ألنّني أراعي الظّ 

عمل فني شعرا كان أم قّصة، وأدرس الجانب الجمالي، يعني أن أجمع بين المضمون 
)2("والّشكل وال أفصل بينهما إطالقا، وكتاباتي تدّل على هذا منذ بدأت أكتب حتى اآلن

زمان خاص به يولد وفيه ينمو أن كل جنس أديب له اّلذي يرى"برونتري"ويوافق ركييب طريقة 
منظور عالقاته مع منيُدرساجلنس األديبفوهلذا ،فله حياة خاصة به على امتداد زمين،وميوت

وهذه العالقات يف رأيه تتوزع مفاهيمها التارخيية ،تبعا حلركة الزمن الذي عاشه،خمتلف األجناس
ارخيي مل يقتصر فيه على إبداء مدى الّرتابط منهج ركييب التّ ، ومن منطلق ذلك فإّن والفنية والعلمية

الّتارخيي وظهور األشكال األدبّية يف اجلزائر، بل راح يربّر تطّور كّل جنس أدّيب ، وهو ما فعله يف 
ربط األحداث بالّزمن ووصف الّنصوص حديثه مثال عن القّصة اجلزائرية القصرية حيث اعتمد على 

ذا حياول الّتأكيد على أّن القصصية يف إطار عالقتها بالّصفة ا لغالبة لكّل مرحلة زمنّية، وهو 
األحداث الّتارخيية الكربى هي اّليت متّهد لظهور األشكال القصصية املختلفة، وقد ينتج عنها 

.198أمحد احلاج أنيسة، املسار النقدي لدى عبد اهللا ركييب، صينظر، -)1(

أحاديث مع صاحبة اجلاللة متتّد إىل أكثر من ثالثني سنة داخل الوطن وخارجه، دار : عبد اهللا ركييب، حوارات صرحية-)2(
.210م، ص2000ط، سنة .هومة، اجلزائر، د
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ظهر تأثير الّثورة في : "تشّكالت وإضافات تساهم يف تغيريها وتطويرها، فهو يقول يف ذلك
خّلص من الحديث عن الّتقاليد االجتماعية، وتتخّلص مضمون القّصة القصيرة فبدأت تت

أيضا من الّصبغة اإلصالحية الّتي سيطرت عليها طويال، وأخذت تتحّدث عن واقع الفرد 
فلقد أرجع نضوج القصة اجلزائرية القصرية لألحداث اّليت رافقت الّثورة ، )1("والمجتمع معا

ا سامهت  ّ تمع،  يف تنمية القيميف صياغة احلياة و الّتحريرية، ذلك أ أن كما أنّه أبرز، وتقّدم ا
،التطّور يف حقل الظواهر األدبية كثريًا ما يؤدي إىل بروز نوع جديد تتضح فيه بقايا نوع سابق

ا تنشأ بسيطة) نظرية داروين(على النحو الذي تتطّور فيه الكائنات العضوية يف  مث ،من حيث أ
، وهي )2(لالتحلّ و ،فالتدهور،التطّور واالكتماليهايعرت مث ،جناسما تلبث أن تتعقد متفّرعة إىل أ

الّنظريّة اّليت استفاد منها عبد اهللا ركييب يف تتّبع مسار تطّور القّصة، حيث وجد أّن بدايتها يف 
اجلزائر احنصرت يف شكلني قصصيني يفتقدان مسات وخصائص القّصة الفنّية، ولكّنهما ميّهدان هلا 

. )3(رمهاوحيمالن بذو 
لقد أرجع النّاقد املراحل اّليت قطعتها القّصة حنو الّنضوج إىل عوامل خارجية، متثّلت يف 
األحداث اّليت عاشتها األّمة، ومن هنا كان من الطّبيعي باعتبار الّنظرية الداروينية أن يساهم املقال 

المقال دورا بارزا في لقد لعب ": يف والدة هذا اجلنس األديب اجلديد، حيث يقول مبّينا ذلك
الحياة األدبّية، فقد ساهم في الّتمهيد لتطّور القّصة الفنّية فيما بعد، إلى جانب أّن ظهورها 
جاء في فترة كان الّشعب الجزائري فيها يعيش في غليان عنيف، وصراع حاد محاوال 

الّتي عال " ماجاإلد"و" الفرنسة"و" الّتفرنج"البحث عن ذاته، والّدفاع عن كيانه ضّد دعوات 
صوتها في ذلك الحين، إلى جانب الّدعوات األخيرة الّتي كانت تسير في ركاب االستعمار، 
وتخدم أغراضه، ولهذا جاء المقال القصصي معّبرا عن كّل ذلك، ووجد فيه األدباء شكال 

.52-51ركييب، القصة اجلزائرية القصرية، صعبد اهللا -)1(
. 72ينظر،صاحل  هويدي، النقد األديب احلديث ، ص-)2(
.197ر، عبد اهللا ركييب، تطّور النّثر اجلزائري احلديث، صينظ-)3(
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مايو 8يتالءم مع الحوار اّلذي كان الّسمة البارزة في ذلك الوقت، وأصبح بعد مأساة 
.)1("ارك في المعركة ضّد االستعمار بمختلف صورهيش

كما أّكد ركييب على مسامهة الصورة القصصية يف الّتمهيد احلقيقي للقّصة الفنّية، ذلك أّن 
الصورة هي قّصة مل تنضج، مل تتوّفر هلا الّسمات واخلصائص الكاملة للقّصة الفنّية، ولكّنها أقرب 

، ويثبت هذا األمر جنوحه إىل اعتبار األجناس )2(لقصصيإىل روح القّصة وشكلها من املقال ا
األدبية مبثابة الكائنات احلّية اّليت ختضع ملنطق التغّري والّتطّور، وهو ما ينسجم مع أساسيات 

. املقاربة التّارخيية اّليت تربط تطّور األدب باألحداث الّتارخيية
الّرغم من على أنّهم للنّص الّسردي يدرك إّن املتّتبع ألعمال الّنقاد اجلزائريني يف مقاربته
م آثروا أن يعتمدوا منهجا تارخييا ،تركيزهم على اجلوانب الفنّية واالجتماعية احمليطة به ّ إّال أ

بأجناسه األدبية شكال ومضمونا، ويصّور أثر البيئة على يلتمس تسجيل كل التطّورات اّليت حلقت 
املمارسات الالنسونية على األثر من - بلوغ ذلكأجلمن-، مستفيدين املبدعني اجلزائريني

. الّنقدية العربّية املتعّددةاألديب، ومن الّتجارب


متّيزت نشأة الّنقد :الّنقد المغربي الحديث من االّتجاه البالغي إلى االّتجاه الّتاريخي-1

ينه وبني الّدراسات البالغية ذات الطابع الّتقليدي القدمي، املغريب احلديث بالّتداخل الواضح ب
حيث شّكلت تلك احملاوالت الّنقدية اّليت تلت بداية الطّباعة العربية يف املغرب أواخر القرن التّاسع

م حدثا بارزا، 1938لعبد اهللا كنون سنة " الّنبوغ املغريب يف األدب العريب"وأّمهها كتاب عشر
تاريخ الّنقد املغريب احلديث، تنتهي عندها مرحلة البدايات والّنشأة وتبدأ معها وعالمة فارقة يف

.)3(مرحلة الّتأسيس والّرتسيخ

.199، صالسابقاملصدر -)1(
.199، صنفسهينظر، املصدر -)2(
منرب اهلوية اخلالدة،عبد الواحد مرابط، نشأة النقد األديب احلديث يف املغرب، ينظر،-)3(

www.facebook.com/273236412715670/posts /281101908595787
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لقد تعّددت مظاهر الّنقد املغريب يف بدايته، وجتّسد يف مظاهر خمتلفة ومتنّوعة من الّنشاطات 
ا  القصائد املتبادلة بني واإلنتاجات، منها الّتقريضات والّتحّليات اّليت كانت تستقبل 

حملمد " فواصل اجلمان يف أنباء وزراء وُكتّاب الزمن"واّليت ّمتت اإلشارة إليها يف كتاباألصدقاء،
لعباس بن " اإلعالم مبن حّل مبراكش وأغمات من األعالم"م، ويف كتاب1926غريط املؤّلف سنة 

م، 1960املختار السوسي سنة حملمد " سوس العاملة"م، ويف كتاب 1936إبراهيم املراكشي سنة 
م، وما كان 1961ألمحد األمني الّشنقيطي سنة " الوسيط يف تراجم أدباء شنجيط"ويف كتاب 

الس األدبّية من مسامرات وحماضرات ومطارحات ، ومنها البحوث والّدراسات اّليت )1(يُنّظم يف ا
ّالت الرّائجة يت متثّلت يف تعقيبات على والّ ،كانت تنشر على شكل مقاالت يف الّصحف وا

قصائد أو مقاالت أو رأي أو قصة مثل ما فعل كل من القباج، وأمحد زيادـ وعبد اهللا كنون، وعبد 
، فضال عن الّدراسات األدبّية اّليت )2(الرمحن الفاسي، حيث متّيز نقدهم بالطّابع الّلغوي والبياين

أليب عبد اهللا بن " ح بييت العقل واألدبمنتهى األرب يف شر : "ُنشرت يف كتب مستقّلة من بينها
حملمد بناين " شرح منظومة الّشيخ الطيب بن كريان يف االستعارة"م، و1878خضراء السلوي سنة 

حملمد بن حممد العراقي سنة " حديقة أزهار زهري يف شرح قصيدة كعب بن زهري"م، و1903سنة 
لعبد " شرح الشمقمقية"م، و1922ألمحد سكريج سنة " نيل األرب يف أدب العرب"م، و1911

. )3(م1935اهللا كنون سنة 
إّن املتتّبع للجهود الّنقدية اّليت سبق ذكرها يدرك أّن البدايات مل تكن لتنفصل عن 
الّدراسات الّلغوية والبالغية اّليت محلت معها آراء ومواقف رامت خدمة األدب بشكل عام، ولقد 

ا رأى الّناقد عبد الكرمي غّالب هذه احمل ّ أوالهما : تكتسي أهمّيتها من ناحيتين اثنتين"اوالت أ
أنّها امتداد للّنقد العربي القديم، وصلة لما كان شائعا في المشرق العربي من نقد موضوعي 

.املرجع السابقينظر، - )1(
اية الّثمانينات، رسالة : ينظر، حممد بلقاسم، اّجتاهات الّنقد األديب املعاصر يف املغرب-)2( من احلرب العاملية الثّانية حىت 

.53م، ص2005-م2004دكتوراه، جامعة أيب بكر بلقايد تلمسان، السنة اجلامعية 
.د األديب احلديث يف املغربينظر، عبد الواحد مرابط، نشأة النق- )3(
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لغوي بياني، وثانيهما أنّها هتكت الحجاب عن قدسّية األدب، وجعلت الّنقد عمال مشروعا، 
. )1("تّاريخ والّتسجيل إلى ميدان الّنقد والّتقويموأخرجت البحث في األدب عن ميدان ال

إّال أنّه ومع هذه اجلهود احملمودة فإّن الّنقد املغريب مل يصل يف هذه الفرتة إىل مرحلة الّنضج، 
بل كان يفتقد يف الكثري من األحيان إىل وعي نقدي نظري منهجي يضبط صنيعه وجيعله على 

الّستينات حىت جييء معها فرتةبني يديه، وكان ال بّد من جميءبّينة كافية بالّصنيع األديب اّلذي
الّنقد األديب بدالالته وطرائق اشتغاله احلديثة، حيث اعتُربت هذه الّسنة نقطة انطالق هذا الوعي 

. )2(الّنقدي احلديث يف املغرب، وبداية إرسال خطابه ورسالته
د خطاباته واّجتاهاته إىل عوامل اجتماعية ولقد أرجع الّدارسون أسباب انتعاش الّنقد، وتعدّ 

حصول املغرب على االستقالل : وثقافية، حيث ّخلصها النّاقد جنيب العويف يف حمطّات هامة أّمهها
وما انبثق عنه من وعي سياسي وثقايف، باإلضافة إىل تأسيس اجلامعة املغربية اّليت شّكلت مرتعا 

يف املغرب، واّليت تزامنت وظهور أعمال إبداعية تنتمي خصبا للحركة األدبّية والّنقدية احلديثة
.)3(ألجناس األدب احلديثة كالّرواية واملسرحية والقّصة القصرية، كانت الّصحافة األدبّية مسرحا هلا

كما أسهم إنشاء اّحتاد كتاب املغرب يف الّتحسيس بسؤال الثّقافة بعامة، وبسؤال الكتابة 
ّلة آفاق، وإشرافه على عقد الّندوات ااألدبّية خباصة إبداعا ونقد ، وذلك من خالل إصداره 

والقراءات األدبّية، هذا ناهيك عن انفتاح املغرب على احلركة الثّقافية واألدبّية يف املشرق العريب، 
وإقبال أجيال ما بعد االستقالل على قراءة املشرق، ومتّثل أدبه ونقده وأسئلته الثّقافية، موازاة مع 

.)4(احه على الثّقافة الغربية قراءة ونقداانفت

. 92م، ص1974، سنة 1عبد الكرمي غالب، مع األدب واألدباء، دار الكتاب، الدار البيضاء، املغرب، الطبعة- )1(
قضايا الّنقد األديب باملغرب، جملة : ، ضمن ملف ندوةمساراته وخياراتهينظر، جنيب العويف، املشهد الّنقدي يف املغرب-)2(
.48م، ص1998، فرباير 6، الّسنة األوىل، العدد "فكر ونقد"
.14، صينظر، املرجع نفسه- )3(
.14، صاملرجع نفسهينظر، - )4(
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لقد اجتمعت هذه العوامل واحملّفزات على تنشيط الوعي الّنقدي احلديث يف املغرب، اّلذي 
بدأ ذوقيا تأثّريا مث أضحى خيضع جلملة من الطّرائق واألدوات، أملته الّتغّريات الثّقافية، وتعّدد 

ديولوجية، وظهور جيل جديد من الّنقاد، محل على املشارب واملرجعيات، وبروز الّصراعات اإل
.عاتقه إخراج الّنقد من دائرة اجلمود والتحّجر، والسري به قدما حنو خدمة الّنصوص األدبّية

بني الّدراسات البالغية اإّن املتأّمل يف نشأة الّنقد املغريب احلديث يدرك أّن مثّة تقاطع
ضت تلك البواكري الّنقدية الّسالفة الذّكر بالّدور اهلام يف سبيل والّدراسات الّتارخيية املبّكرة، فقد 

حجر الزّاوية مبثابةنشأة املنهج التّارخيي على تربة األدب العريب يف املغرب وترسيخه، حيث كانت
قبل أن ينفتح على املقاربات األخرى االجتماعية والّنفسية مث ،اّلذي قام عليه الّنقد املغريب احلديث

.)1(يويّة وما بعدهاالبن
ارتبطت القراءة الّتارخيية يف الّنقد املغريب بالّنظرة الكالسيكية السائدة يف بداية العصر 
ا  ّ احلديث، وهي وإن ربطت العمل األديب بسرية صاحبه، وبالّتحقيقات الّسياسية اّليت صاحبته، فإ

فويا ينسجم مع مقوالت املنهج مل تُعّرب عن تطبيق ملنهج خيضع لضوابط وركائز، إّال ما كان ع
الّتارخيي عن قصد ومعرفة، أو عن تقليد وتبعّية، وقد جتّسد ذلك يف أعمال الّرعيل األكادميي 

عبد اهللا كنون، وحممد بن تاويت، وعباس اجلراري، وإبراهيم السوالمي، وحممد بن : األّول من قبيل
...)2(شريفة، وحممد الكتاين، وعبد السالم اهلراس

برز إعمال املنهج الّتارخيي يف الّدراسة األدبية بشكل كبري يف بداية الّستينات بعد ولقد
سانت "تأسيس اجلامعة املغربية، حيث أبان الّنقاد عن تأثّرهم الكبري بأعالم هذا املنهج من قبيل 

م، ويصنفهم " Sainte beuveبيف الذي كان يرسم شخصيات األدباء انطالقا من دراسة حيا
م ألعمال األكادمييني العرب إىل  فصائل فكرية ومناذج نفسية وأخالقية، هذا ناهيك عن حماكا

حسن الزّيات، وأمحد أمحني، ومصطفى صادق : ممّن تبنوا قراءة تارخيية للّنصوص األدبية، من أمثال

. املرجع الّسابقينظر، - )1(
.148ينظر، حممد بلقاسم، اّجتاهات الّنقد األديب املعاصر يف املغرب، ص- )2(
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الرّافعي، وعباس حممود العقاد، وأمني اخلويل، وطه حسني، وحممد مندور، وشوقي ضيف، وعبد 
.لقادر املازين، وعبد الرمحن شكري، وغريهما

واجلدير بالذّكر أّن الّنقاد املغاربة وهم يف بداية إعماهلم للمنهج التّارخيي مل خيرجوا على ما 
، واملتعّلق بنظريّة تقسيم )1("مناهج الّدراسة األدبية يف األدب العريب"حّدده شكري فيصل يف كتابه 

حياة الّسياسية واألحداث الكربى، وهو ما جتّسد عند حممد بن مراحل األدب إىل عصور تابعة لل
أو نظريّة الفنون واألنواع األدبّية اّليت )2("الوايف باألدب العريب يف املغرب األقصى: "تاويت يف كتابه

تقوم على مالحظة الفروق املوجودة بينها، وتتّبع الّتطّورات احلاصلة فيها، وهو ما كان عند عبد اهللا 
، والّنظريّة اإلقليمية اّليت تدعو إىل دراسة )3("أحاديث عن األدب املغريب احلديث"يف كتابه كنون

األدب حسب البيئات واألقاليم اّليت تنشأ فيها، واّليت تطبعه بصبغتها الطّبيعية واالجتماعية 
.)4("قضاياهاألدب املغريب من خالل ظواهره و "والثّقافية، واّليت مثّلها عباس اجلراري يف كتابه 

ولقد شّكلت هذه األعمال الّنقدية اّليت استخدمت املنهج التّارخيي صدى واضحا للمثاقفة 
املشرقية احلديثة، وقّدمت خدمات جليلة لألدب يف املغرب، حيث عرّفت به ومبراحل تطّوره، 

رّكت الفكر وحّددت ظواهره واّجتاهاته، واستخلصت ممّيزاته وخصائصه، وقيمه الفكرية والفنّية، وح
الّنقدي املوضوعي اّلذي كان عليه أن ينظر يف طبيعة املادة األدبّية، ويبحث عوامل تواجدها 

ا . )5(وسريور

م، 1982، سنة 1يف األدب العريب، دار العلم للماليني، بريوت، الطبعةينظر، شكري فيصل، مناهج الّدراسة األدبّية -)1(
.وما بعدها5ص

، 1ينظر، حممد بن تاويت، الوايف باألدب العريب يف املغرب األقصى، دار الثّقافة، الدار البيضاء، املغرب، اجلزء- )2(
.م1982، سنة 1الطبعة

ط، .غريب احلديث، الشركة اجلديدة، دار الثقافة،  الدار البيضاء، دينظر، عبد اهللا كنون، أحاديث يف األدب امل- )3(
.م1984سنة

، سنة 1عباس اجلراري، األدب املغريب من خالل ظواهره وقضاياه، مكتبة املعارف للّنشر والّتوزيع، الرباط، الطبعة-)4(
.9م، ص1979

.152، صملغربينظر، حممد بلقاسم، اّجتاهات الّنقد األديب املعاصر يف ا- )5(
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يعّد هذا الكتاب من أهّم الّدراسات الّنقدية :أحمد المديني وكتاب فن القصة بالمغرب-2
للقصة القصرية باملغرب، والّدراسة اّليت تناولت الّسرد يف ضوء مقاربة تارخيية، جتمع بني الّتأريخ 

دف إىل رصد االّجتاهات الفنّية هلذا اجلنس، وهو ما أشار إليه يف مقّدمته  الفنّية اجلمالية اّليت 
إلى أّن المنهج الّنقدي يضاف إليه االستعانة بالمنهج الّتاريخي، ااهتديت أخير : "حني قال

دة القصصية الّتي تجّمعت لدي، وذلك بناء هو بالّنسبة لي أوفق في تمكيني من دراسة الما
أريد درس الّتجربة القصصية من الوجهة الفنّية، أي أبّين الفنّية القصصية للقصة : على أنّني

القصيرة بالمغرب، ومدى مراعاتها لمقاييس هذا الفّن وطرق الّتعبير الّتي سلكت، وأرسم 
ت القّص األولى وقوفا عند الفترة الّتي خطوات التطّور الفني الّتي حققتها ابتداء من محاوال

انتهيت إليها، وأريد أن أقّيم المادة القصصّية من الوجهة المضمونية، أي أبرز المضامين، 
وأبحث عن خصائصها والرؤى الّتي بلورتها، والهموم الفكرية الّتي شغال ُكتّاب القصة، كما 

د ــريا واحـــكــا فــــتا فنّيا وخطّ ــــمــذ ســـــخـــاتّ ذه المضامين، و ــــن هـــّم ما تشابه مـــأهدف إلى ض
أو متقارب، وإدراجها في مسارات متدرّجة، محاوال بذلك تشكيل االّتجاهات الّتي تتفّرع 

.)1("إليها القصة القصيرة بالمغرب
يق فإنّه واملالحظ على القول أّن الّناقد وهو يفيد من آليات الّنقد الّتارخيي كالّتحقيب والّتوث

يروم باألساس إىل الكشف عن فنّية القصة، والتغّريات اّليت تطرأ عليها، بربطها باألحداث واملواقف 
أما االستعانة بالمنهج الّتاريخي فترجع أّوال إلى ما أراه :"املتغّرية، وهو ما أّكده املديين يف قوله

طائفة من العوامل الموضوعية من أّن القّصة القصيرة أثّرت فيها، كسائر الفنون األدبّية، 
واألحداث التّاريخية عملت على نشأتها، ورافقت سيرها وتطّورها، وأثّرت في مضامينها، 

. )2("وأعطت الّسيادة الّتجاه دون آخر
إّن احلديث عن ظهور القصة عند املُبدعني كجنس أدّيب جديد، وتتّبع تطّورها ال ميكن أن 

أبعاده الّسياسية واالجتماعية، وهو ما حّفز الّناقد على أن ُخيّصص يفصل على سياقاته الّتارخيية، و 

.9ص،أمحد املديين، فن القصة باملغرب- )1(
.9، صنفسهاملصدر - )2(
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بابا مستقال يف الكتاب لإلجابة عن السّر الكامن وراء تأخّر هذا الفّن يف املغرب، ورصد العوامل 
اّليت أدت إىل نشأته، وهي عوامل ناءت بكلكلها على إبداع طال انتظاره، وارتبكت خطواته، إذ 

ل اإلشراف على عالم القّصة القصيرة الفنّية، والخوض فيما طرحته من يلزمنا قب:"يقول
مفاهيم جديدة أو ُمتطّورة، ومن أساليب في الّتعبير والّتصوير، أن نستطلع األجواء العامة 
الّتي نمت فيها الُمالبسات المختلفة الّتي رافقت وأحاطت بتكّونها، وصاحبت خطواتها، 

الُمطمئن، والّتعّثر المعرقل، أو هي تتذبذب بين الحاالت وهي تخطو بين الّسير الوئيد 
.)1("والّصور المشّعة، الّناصعة، واألخرى الباهتة أو الحائلة

ولقد شّكلت احلياة السياسية اّليت عاشها املغرب قبل الّستينات حبسب املديين املناخ العام 
كلها احلقيقي، ومضامينها اّلذي انتعشت فيه القّصة القصرية، ووجدت فيه بعد حبث طويل ش

األصلية، ومن هنا كان الّرتكيز على معرفة هذا املناخ بأجوائه الّتارخيية املختلفة أساسي وهام يف 
، هذا دون نسيان )2(ألخرىاتوحيد فهم الّنصوص القصصية، ويف إدراك إحلاحها على قضايا دون 

الفنّية املطلوبة من قبل القارئني اخلوض يف املراحل اّليت قطعها هذا اجلنس األديب للوصول إىل
. املتذّوقني

تتّبع املديين يف هذه الّدراسة نشأة القصة املغربية منذ الّثالثينات حىت سنوات الّستني من 

القرن املاضي، متحّدثا عن أنواعها اّليت عكست ذلك التطّور اّلذي الزم هذا اجلنس األديب 

املقالة القصصية، واملقالة : ة الناضجة، حيث حصرها يفاجلديد، قبل أن يصل إىل القّصة الفنيّ 

القصصية الرومانسية واالجتماعية، والصورة القصصية الّتارخيية واالجتماعية والّنضالية، مع اإلشارة 

ا الفنّية، مثل االّجتاه القصصي : إىل املضامني الوطنّية واالجتماعّية والواقعّية، كما رصد اّجتاها

.241، صالّسابقر داملص- )1(
. 245، صنفسهينظر، املصدر -)2(
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، وهذه تصنيفات تشبه طريقة رائد )1(ّجتاه الواقعي الّنقدي، واّجتاه الواقعية اجلديدةاالجتماعي، واال

.يف تقسيماته، على الّرغم من اهتمام هذا األخري باألدباء واملبدعني" سانت بيف"املنهج الّتارخيي

ّية لقد أوىل أمحد املديين يف كتابه النقدي أمهّية كبرية للكشف عن خطوات تطّور القّصة الفن
يف املغرب، ُمرجعا أسباب تأّخرها إىل مجلة من الظّروف الّسياسية واالجتماعية، وحداثة هذا 

فلقد نبت الفّن القصصي في المغرب في أرض "اجلنس األديب باملقارنة مع أجناس أخرى، 
غريبة عنه، ليس فيها ما يهيئ لتقّبله ويمكن من ذيوعه، ويساعد على نمائه ونضجه، ومن ثّم 

تمّكن النبتة القصصية من اإلزهار والتجّذر في نفوس األدباء والقراء، أو في رحاب ما  لم ت
كان ُيكتب مّما تداول الُكّتاب المغاربة على نسجه من مقاالت، وتدبيجه من خواطر نثرية، 

تبقى ضائعة ومحجوبة وسط مساحة شاسعة من -أي النبتة القصصية–الّشيء اّلذي جعلها 
) يحكى أنّ (و) كان(و) روى(أو الُكتّاب الّتي ال تعرف من القّصة سوى األعشاب البريّة،

، وعلى الّنحو من الفهم والّتفسير يشّوه القّصة والنثر معا، وال تمّت بأّي )أخبرني أحدهم(و
)2(".سبب فني للقصة في شكلها اّلذي أخذناه عن الغرب في العصر الحديث

أوصلت هذا الّنوع األديب إىل الّنضج والفنّية، وهي مث يعود الّناقد ليخوض يف األسباب اّليت
بعضها ُمّتصل بالفّن والثّقافة بذاتيهما، وبعضها وشيج الّصلة بالعامل "أسباب يرى أّن 

االجتماعي، والمحيط الحياتي اّلذي تحيا فيه الفنون واألجناس األدبّية، وتنتعش أو تذبل فيه 
، كما عّد )3("قة متكافلة فيما بينها تتبادل التّأثيروتموت، وإن كانت هذه األسباب في الحقي

دور املؤثّرات األدبّية األجنبية يف تطوير فّن القّصة باملغرب هاما، حيث أتاحت للقاص املغريب سعة 

. 11م، ص2016، سنة 1مجيل احلمداوي، مقاربات نقد القصة القصرية يف املغرب، الطبعة-)1(
http://www.averroesuniversity.org/pages/jamilhamdaoui001.pdf

.246أمحد املديين، فن القّصة القصرية باملغرب، ص- )2(
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األفق الفكري من ناحية، وساعدته على تطوير جتربته، وأمّدته باألمثلة الفّذة اّليت يستطيع على 
ا يف سبيل الّنماء والّتعبري املكتملضوئها وبوحي منها صقل  .  )1(موهبته، والّدفع 

واملالحظ على نقد أمحد املديين أنّه على الّرغم من طبيعة املنهج الّتارخيي اّلذي تبناه، واّلذي 
يقتضي ضوابط علمية يف التعامل مع الّنصوص اإلبداعية، فإّن حّسه األديب مل مينعه من البوح عن 

قّصة يف مراحلها املُختلفة بروح فنّية رفيعة، ُمتاثل انضباطه الّنقدي يف الّتعامل مع ماكان ُميّيز ال
جنس أديب مل يكن ألبناء جلدته يف تأسيسه نصيب، لكّنه مع ذلك استفاد من معطيات 
املقاربات الّتارخيية، سواء يف الّتقسيمات والّتفاصيل، أو يف رصد البيئة اّليت استقبلت اإلبداع 

.وهو ما يقتضيه البحث العلمي الّرصنياجلديد،
يُعترب أمحد اليبوري عالمة فارقة يف الّنقد الروائي املغريب، :أحمد اليبوري والنقد الّتاريخي-3

ذلك أنّه مجع بني شخصييت الّناقد للّنصوص الّروائية، وشخصية األستاذ يف حتليل اخلطاب الّسردي 
قد كانت املقاربة الّتارخيية من األدوات اهلامة اّليت استأثرت عرب مسار يفوق ثالثة عقود وما يزيد، و 

الرواية، وهو ماجتّسد يف أّول باهتمامه يف قراءة الّنصوص الّسردية سواء ما تعّلق منها بالقصة أو
رسالة أكادميية تُنجز حول هذا اجلنس الّسردي قّدمها لنيل دبلوم الّدراسات العليا يف جامعة حممد 

م، واملوسومة بفّن القّصة يف املغرب، حيث سامهت هذه الّرسالة يف 1967باط سنة اخلامس بالرّ 
.تشكيل الوعي الّنقدي بالفّن القصصي باملغرب

إّن اجلّو العام اّلذي أصبح عليه املغرب ثقافيا، وتراكم اإلنتاجات األدبّية حّتم على أمحد 
لتشّكله وتبلوره، وذلك من خالل الّرتكيز اليبوري أن يقف على طبيعة اإلبداع يف حمطّاته األوىل 

على إشكالية العالقة بني اإلبداع، وبني مؤثّرات نشأته املفرتضة، ونتيجة لذلك مل جيد بُّدا من 
وقد ": استعمال املنهج الّتارخيي، على الّرغم من االرتباك اّلذي أفصح عنه يف مقّدمته، حيث قال

بين المنهج الّتاريخي والمنهج الّنقدي، وتبّين واجهتنا ونحن بصدد ذلك مشكلة االختيار 
بعد دراسة الموضوع وترتيب مادته، أّن استعمال المنهجين معا يـُمّكن من إدراك القيمة 

.257، صالسابقينظر، املصدر - )1(
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، ولعّل )1("الفنّية لإلنتاج القصصي، دون إغفال عنصر التطّور اّلذي يخضع له الفّن عامة
.انب الفنّية للّنصوصالّناقد قصد من املنهج الّنقدي هنا الكشف عن اجلو 

لقد اجتهد اليبوري يف الّتعامل مع الفّن الّسردي يف املغرب، تعامال يوحي للّدارس على أّن 
الكتابات اإلبداعية كانت حتتاج إىل جهود ُمضنية من لدن الّنقاد من أجل إماطة لثام الّتهميش 

ا، ومن هنا جاء نقده ُجميبا نتجيهدها، والظّروف احمليطة مبواقف مُ عنها، والكشف عن أسباب وجو 
على العديد من الّتساؤالت اّليت حامت حول اَألجناس األدبّية اجلديدة، حيث راح يستعرض 
ا يف املشهد األديب، وقد رّكز يف دراسات أكادميية ُمتنّوعة على فين  واقعها، ويُفّصل يف جتّليا

إلبداعية والّنقدية، حيث تضّمن حبثه املشار القصة والّرواية، باعتبارمها أيقونتان مهمتان يف الساحة ا
.إليه سلفا قسم خاص بتطّور القّصة، وآخر تناول تطّور الّرواية يف املغرب

اختلفت رؤية أمحد اليبوري لتطّور فّن القصة يف املغرب عن  رؤى نظرائه :نقده للقّصة-أ
إلشكاليات املطروحة يف املنابر من الّنقاد، حيث أّن تطّور هذا الفّن الّسردي مل يكن مفصوال عن ا

الّنقدية، أبرزها قضّية األجناس األدبية وضرورة وضع حدودا فاصلة بينها، وهو ما جعله يوجز 
حلظة التشّكل، وقد ظهرت منذ الّثالثينات، :مرحلة تكّون النّص القّص القصصي املغريب يف حلظتني

، وحلظة )املقامة، املقال، الرحلةالّشعر،(وتعين بالبحث عن شكل أديب خمالف ملا هو جاهز 
التجّنس، وتتمّثل يف اختيار شكل سردي جديد، ضمن جمموعة من األشكال الّسردية املطروحة 
أمام الكاتب القصصي، وهي مرتبطة يف اعتقاده باإلشباع األجناسي، كما حتّدث عنه 

متوّفرة لُكّتاب القّصة يف ، وبالوعي املزدوج االستيطيقي والقيمي؛ وكّلها عناصر كانت "كريزنسكي"
. )2(املغرب خالل اخلمسينات من القرن العشرين

إّن حديث اليبوري عن وجود كتابات سردية يف املرحلة األوىل، وهي مرحلة التشّكل 
القصصي هو تلميح إىل ارتباط باألصول الّسردية الّرتاثية، ولو بطريقة تلقائية غري ناضجة فنيّا، ومن 

موعة البحث يف القّصة القصرية باملغرب، الدار مرحلة الّتأسيس، منشورات جم: غربأمحد اليبوري، تطّور القّصة يف امل- )1(
.12م، ص2005، سنة 1، املغرب، الطبعةالبيضاء

.38، صنفسهينظر، املصدر - )2(





54

احلكاية واملقامة : الّسرد يف املغرب عرف يف نشأته األوىل ثالثة تيارات أساسيةهنا فقد قّرر أنّ 
واحلديث من جهة، واملقال يف شكله اجلديد، وهي األلوان اّليت أُتيح هلا أن تتحّرر تدرجييا من 
األشكال واألساليب العتيقة بعد االّتصال مباشرة باإلنتاجني املصري والفرنسي، مث اإلجنليزي، 

.)1(لورت بعد ذلك ألّول مّرة على شكل قصص تارخيية مث اجتماعيةوتب
بعض احملاوالت اإلبداعية اّليت تقرتب - حسب الّناقد-مث ما لبث أن عرف املغرب األقصى 

من القّصة الّناضجة، على غرار القّصة الوعظية اّليت كانت يف أغلب األحيان أقرب إىل احلكاية أو 
وصف االستطرادي منها إىل القّصة الفنّية، وهو ما جعل تأثريها ضعيفا أو منعدما يف ُكتاب ال

، كما كان اهتمام املبدعني بالقصة الّتارخيية يف هذه الفرتة األوىل ُملفتا خاصة يف )2(القصة اجلدد
.عهد احلماية الفرنسية، حيث كانت اإلشادة باألبطال العنوان األبرز فيها

األلوان اإلبداعية املرتبطة بالّسرد اجلهود األوىل اّليت مّهدت طريق ُكتاب القصة كانت هذه 
أو من ،من أجل االنتقال من مرحلة التشّكل املثقلة حبمولة أخالقية ووطنية مستعارة من احلكاية

إىل مرحلة التجّنس القصصي، واّليت اعتربها اليبوري ذات طبيعة نقدية،أو من الّتاريخ،الّرتاث
، وقد قّسم فّن القّصة وفق طريقة )3(للواقع املعيش السياسي واالجتماعي، بشكل أكثر قّوة وعمقا

سانت بيف إىل مخسة تصنيفات وهي القّصة السياسية، والقّصة االستالبية، والقّصة الّتصويرية، 
واضحا يف ثنايا حتليله والقّصة احمللّية، والقّصة التأّملّية، وقد كان اعتماده املقاربة الّتارخيية بيّنا

ا يف حديثه عن  للقصص اّليت اختارها مناذجا يف نقده، هذا ناهيك عن الّرؤية الفنّية اّليت متّيز 
.   هذه األلوان القصصية

كان أمحد اليبوري من الّنقاد القالئل اّلذين اهتموا بتاريخ الّرواية يف :نقده للّرواية-ب
ّن دراسته األكادميية مثّلت الوجه البارز يف إعمال املنهج الّتارخيي يف املغرب، بل ال نغايل إذا قلنا أ

الّنقد املغاريب احلديث، ذلك أنّه استطاع أن يؤّصل هلذا الفّن الّسردي اجلديد، ويتتّبع مراحل تطّور 

.64، صالسابقينظر، املصدر -)1(
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يت الّرواية املغربية، هذا ناهيك عن استخالصه ألهّم اجلوانب اّليت مّيزت أي فرتة من الفرتات، والّ 
ا الوطيدة بفّن الّرواية . عكست إشكالية تداخل بعض األجناس األدبية مع بعضها البعض، وصال

لقد اختار اليبوري قبل الولوج إىل الرواية املغربية أن يستعرض نشأة وتكّون الفّن الّروائي يف 
األوىل ظهرت يف عهد أوربا والعامل العريب، من خالل ارتباطه بالّتاريخ العام، حيث رأى أّن الّرواية 

اإلقطاع، وهي اّليت حتمل أبطاال غري حمددي املالمح، ٌحيّققون اخلوارق دون أن خيضعوا  للقوانني 
املُتحّكمة يف البشر، وقد ظهر هذا الّنوع من الّرواية عند العرب أيضا، حيث جتّسد يف بعض 

" عنرتة بن شداد"عيب حول ، والسري البطولية اّليت نسجها املخيال الشّ "ألف ليلة وليلة"قصص 
تمعية الدنيا مع نشأ الطّبقة )1("سيف بن ذي يزن"و ، مث ما لبثت أن اهتمت بأبناء الطّبقات ا

ّدة إىل أن سارت أوربا بعد هذه املالوسطى يف أوربا خالل الّنصف الثاين من القرن الثّامن عشر،
ا، يف اّجتاهها الواقعي، وأدخلت الّزمان واملكان واألوضاع اإلنسانية، واملقاييس املنطقية يف حسا

.    )2(بينما بقيت يف العامل العريب ُجمّمدة يف إطار املقامة
سّجل أمحد اليبوري يف هذا العمل الّنقدي املراحل الّتارخيية اّليت قطعتها الّرواية املغربية، 

ذا اجلنس الّسردي حماولني مستندا يف نقده على مدّونة هامة لُكتاب مغاربة استطاعوا أن ينهضوا 
م الّتجربة الغربية الرائدة شكال وإبداعا، فقد اعترب أّن الفّن الّروائي  أن يقارعوا من خالل جمهودا

وهو ما ،نشأ يف قلب فّن الّرحلة، حيث عرف املغاربة على مّر العصور رحالت حجازية وسياسية
م، ووص م، وهو ما يعّد ترمجه الُكّتاب يف قالب قصصي لرسم مشاهدا حبسب -ف انطباعا

. )3(مرحلة متهيدية لتطّور األسلوب الّنثري وظهور العمل الّروائي الفين-الّناقد
وكان من الواجب على الّناقد يف هذه املقاربة الّتارخيية لفّن الّرواية  أن يربز تطّور هذا الفّن 

م، وقد 1935م و1916ها بني سنيت باستعراض بعض قصص الّرحالت املتعاقبة، واّليت ّمت تأليف

يا، جامعة ، رسالة مقّدمة لنيل دبلوم الّدراسات العل)1966-1914(ينظر، أمحد اليبوري، فّن القّصة يف املغرب - )1(
.135-134م، ص1967اخلامس، الرباط، املغرب، سنةحممد 

.136-135، صنفسهينظر، املصدر - )2(
.137، صنفسهينظر، املصدر - )3(
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ا للمسلمني  متّيزت هذه القصص بتنوّع أغراضها، ففيها اّليت تتناول اجلانب الديين، يؤلّفها أصحا
املتجهني إىل احلّج، وفيها اّليت تتناول بعض املظاهر احلضارية العمرانية، وغالبا ما كانت حتمل تلك 

لّسياسة الفرنسية باملغرب، كما هو الّشأن يف الّرحلة الّرحالت الدينية أبعادا سياسية تُرّوج ل
ا رحالت ال ختلو من األسلوب املتني، والّتعبري الّدقيق، )1(حملمد دينيه" احلجازية" ّ ، واألكيد أ

حممد بن حيىي الصقلي "، ومن هنا فقد حّققت رحلة )2(واملعاين الواضحة، والّتحليل العميق
ا إىل العمل الّروائي بعد أن ) امللتقىوداعا إىل (املعنونة " احلسيين كل العناصر الفنّية اّليت ترقى 

ا من قيود الّصنعة . )3(حتّرر أسلو
وينتقل الّناقد اليبوري إىل مرحلة أخرى من تطّور الّرواية املغربية، وقد مسّاها مرحلة الّرواية 

املغاربة من خالل الّرتاث الغريب والعريب، الّتارخيية ، ويؤّكد أّن هذا الّنوع من الّرواية اطّلع عليه
لسان الدين بن "إلبراهيم بوطالب اّليت تصّور شخصية " وزير غرناطة"حيث ضرب مثال برواية 

، وتستعرض أهّم األحداث اّليت عّرضت ملك بين مرين يف املغرب، وعرش بين نصر يف "اخلطيب
املتعّددة اّليت سّجلها اليبوري على هذه الّرواية، غرناطة للخطر ّمث للّزوال، وعلى الّرغم من الّنقائص

خاصة ما يرتبط بضعف نسيجها الفين، إّال أنّه قّرر على أّن هذه احللقة يف تطّور هذا اجلنس 
. )4(الّسردي، شّكلت خطوة يف سريورة جنسها داخل األدب املغريب

لفّن، حيث اعتربها منطا ويعتقد اليبوري أّن السرية الذاتية هي مرحلة أخرى خادمة هلذا ا
روائيا يضاف إىل األمناط األخرى، حيث تعّرض يف دراسته إىل نشأة الّرتمجة الّذاتية، وازدهارها منذ 
القرن الثّامن عشر، ويف العامل العريب يف القرن العشرين، ليصل إىل ظهورها يف املغرب األقصى على 

يد بن جّلون"و" عبد الكرمي غّالب"يد  ّلذي اعتربه رائد كتابة القّصة والّرواية يف املغرب ا"  عبد ا
-حبسب الّناقد–واّليت ارتقت " يف الطّفولة"بفضل إنتاجاته املتعّددة، أبرزها سريته الذاتية املعنونة بــ

.140، ص السابقينظر، املصدر - )1(
.140ينظر، املصدر نفسه، ص - )2(
شركة الّنشر والّتوزيع املدارس، الدار البيضاء، الّتأسيس،: ينظر، حممد أقضاض، مقاربة اخلطاب الّنقدي املغريب- )3(

. 56م، ص2007، سنة 1املغرب، ط
.                                                                                                                            57-56، صنفسهينظر، املرجع - )4(
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إىل عمل روائّي متكامل وناضج، رسم فرتة مأساوية عاشها يف الغربة، والّرعب، واخلوف والّشوق، 
طل بن جلون أن يُقّدم لنا األحداث واألشخاص واملواقف من خالل نظرة حاول من خالهلا الب

.)1(الطّفل الربيئة، على الّرغم أنّه مل يصل إىل كّل غاياته
ّمث ينتقل الّناقد إىل منطني آخرين من أمناط الّرواية، ومها الّرواية الواقعية، والّرواية الفلسفية،  

الّسردي يف املغرب، وينسجمان مع التطّورات احلاصلة يف والّلذان يعكسان مراحل تطّور هذا الفنّ 
املغرب، حيث يُطلق الّرواية القومية على الّرواية اّليت تتناول مرحلة من مراحل الّنضال الوطين ضّد 

فرتة طويلة من تاريخ "لعبد الكرمي غالب اّليت تعاجل " دفنا املاضي"االستعمار، فيقف عند رواية 
م، وتسّجل أهّم الّتطورات اّليت نقلت البالد من 1956م إىل1930ّد من املغرب احلديث متت

، وهي رواية ال يشّك الناقد يف مستواها )2("القدمي جبميع مظاهره إىل اجلديد يف خمتلف اّجتاهاته
د الفين، اّلذي جيعلها مرحلة من أهّم تطّور الّرواية املغربية، وتأيت الرواية الفلسفية يف نفس األمهّية عن

حملمد عزيز احلبايب، حيث حاول حصر الظّروف اّليت أّلف فيها " جيل الّظمأ"اليبوري ممثّلة يف رواية 
.الكاتب روايته، وهذا ما يّتصل خبصوصيات املقاربة الّتارخيية

أن يقف " مقاربة اخلطاب الّنقدي املغريب"يف كتابه " حممد أقضاض"ولقد حاول الكاتب 
خيي وممّيزاته عند أمحد اليبوري، حيث خلّصها يف بعض اإلشارات، أبرزها ما على طبيعة املنهج التّار 

ا إىل العصر  يتعّلق بثنائية الّرواية والّتاريخ، حيث تتّبع تطّور الّرواية عند الغرب والعرب منذ نشأ
من احلديث، مث ظهورها يف املغرب منذ العقد الثّاين من القرن العشرين إىل بداية الّنصف الثّاين 

تمع، ذلك الرّبط اّلذي ) كجنس أديب(ستينياته، هذا ناهيك عن ربطه تاريخ الّرواية  بتاريخ ا
ا سريورة الّرواية؛ فاليبوري  إذا حين يؤرّخ "خضع  خلصوصيات املراحل الّتارخيية اّليت مّرت 

رة من للّرواية المغربية يربطها بتاريخ مجتمعها العام، وفي نفس الوقت يقف أمام كّل فت

.وما بعدها168ينظر، أمحد اليبوري، فّن القّصة يف املغرب، ص-)1(
.191، صنفسهينظر، املصدر - )2(
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فترات التطّور الزمني للمجتمع، كي يصف كيان ذلك المجتمع، ويبرز بعض خصائصه الّتي 
. )1("تالئم وتؤثّر في هذا الّشكل من الّرواية أو ذاك

كما أّن املقاربة الّتارخيية  للّرواية عند اليبوري ال تسري وفق شكل تصاعدي، مستمر 
التطّور الّزمين، وإّمنا يتحّرك استنادا إىل ما يسميه احللقات، مرتابط الّلحظات، حسب ما يقتضيه 

، فهو يف تأرخيه للّرواية املغربية يسري يف خّطني متقاطعني؛ "الّسريورة الزمنّية"و" الّتزامن"البنيويون بــ
خّط يتناوهلا يف تطّورها، وخّط جيّمد بعض حلظات الّزمن ليصف ُمكّونات الّنصوص من الداخل، 

آبه بالتطّور الزمين، مستعينا بالّتحليل االجتماعي، والّتحليل الّنفسي، وأحيانا فيقف عندها غري 
ا اّليت تبّني مدى مسامهة كّل رواية يف تطّور جنسها، وبعد  ا وإجيابيا بالّتحليل الفين، ومربزا سلبيا

ا الزمين                          هذه العملّية اّليت تقطع النّص الّروائي من اخليط الّتطّوري، يقوم النّاقد بوضعها يف مكا
.                                                                                                                            )2(بني حلظة سابقة، وحلظة الحقة، كنقطة  و صل بني الّلحظتني

إّن ما مّيز الّنقد الّتارخيي يف املغرب األقصى، ويف غريه من األقطار العربية هو تركيزه على 

الطّرائق العتيقة يف دراسة األدب، واّليت تروم النظرة الّتارخيية البحتة، والبعد الطوبيوغرايف، وذلك 

ة واقع الّنقد املغريب على حساب حتليل الّنصوص األدبّية، فقد ّخلص أحد الباحثني املُهتمني بدراس

طريقة العصور السياسية، والطّريقة البيوغرافية، : مسارات الّنقد الّتارخيي يف مجلة من األشكال،أّمهها

، وحىت وإن بدا أّن طريقة الفنون واألغراض هي )3(وطريقة الفنون واألغراض، والطّريقة اإلقليمية

ملمارسة ال يتعدى يف معظم األحيان استعراض أقرب إىل االهتمام بالّنصوص األدبية، فإّن واقع ا

.62الّتأسيس، ص: حممد أقضاض، مقاربة اخلطاب الّنقدي املغريب- )1(
.62، صنفسهينظر، املرجع - )2(
الّشعري املعاصر يف املغرب، رسالة دبلوم الّدراسات العليا، كلّية اآلداب، ظهر املهراز، ينظر، عبد اهللا شريق، الّنقد -)3(

.61م، ص1987فاس، املغرب، سنة 
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تفرّقة منها، يف حني أغرقت الطّرق األخرى و الّتعليق على بعض الّنماذج املالّنماذج وتصنيفها، أ

يف ستمراراالر، وهذا ما يُربّ )1(املادة األدبّية يف ركام املعلومات عن العصر أو عن حياة األدباء

. يف الربط املباشر بني اإلبداع األديب وبيئة األدباء" النسون"و" تني"خلضوع لنظرية ا

 
إّن املتتّبع للبدايات األوىل حلركة الّنقد يف تونس، لن يرتّدد يف نعتها :بدايات الّنقد الّتونسي-1

زت بالّندرة سواء يف حقل بالبداية احملتشمة، الّشبيهة ببدايات الّنقد يف اجلزائر واملغرب، واّليت متيّ 
الّدراسات اجلامعية، أو يف األعمال الّنقدية العامة، ومن هنا فإّن االهتمام بالنّص األديب مل يكن 
ّالت، واجلمعيات األدبّية والثّقافية يف العقد األّول من القرن  إال وليد انتشار الصحف وا

وضع الّنصوص األدبية على مشارح احلكم العشرين، واّليت احتضنت تلك احملاوالت الرّامية إىل
امالت، وهو األمر  والّتفسري، على الّرغم من عدم خلّو هذه الكتابات من طابع املهاترات وا

إّن اّلذي يرجع إلى مجّالتنا وصحفنا األدبّية الّصادرة :"بقوله" حممد احلليوي"اّلذي وقف عنده 
الهتمام المتزايد بالنقد يتزايد عاما بعد خالل الّسنوات العشر األخيرة بالخصوص، يجد ا

والحقيقة أّن هذه العناية لم تكن ُموّجهة إلى درس مناهجه ومذاهبه، والّتعريف ...عام
بمدارسه وأئّمته في الّشرق والغرب بصورة مرّكزة، بل كان االهتمام منصرفا إلى مبادئ عامة 

.)2("منه أو مشاكل جانبّية
ب عند الّنقاد التونسيني مل يكن يف أغلب األحيان لدوافع علمية إّن احلافز على دراسة األد

وحبثية، كما مل يكن هناك جدل بّناء ُحيّفز األجيال على اقتحام أسوار الّنصوص الّسردية، وغربلة 
جّيدها من رديئها، ومن هنا فإّن حركة الّنقد األديب مل تربز معاملها إال يف فرتة بني احلربني العامليتني 

ينظر، محيد حلميداين، وضعية الّنقد الّتارخيي والّنقد الّنفسي يف املغرب، دراسة حتليلية، مقال ضمن كتاب مجاعي، - )1(
.43م، ص2002ط، سنة.وحتّوالت، منشورات رابطة أدباء املغرب، الرباط، املغرب، دمسارات : الّنقد األديب باملغرب

.62م، ص1969ط، سنة .تونس، د،حممد احلليوي، األدب التونسي، الدار التونسية للنشر- )2(
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ّالت اّليت " زين العابدين الّسنوسي"يد على  اّلذي أسهم يف الّتأسيس لقواعدها من خالل ا
أصدرها، أو شارك يف حتريرها، إّال أّن بروز الّنزعة العلمية يف الّنقد جتّسدت من خالل جمّلة 

ّلة أصحاب الثّقافة املزدوجة، )م1944-م1938()1("املباحث" ، حيث ضّمت هذه ا
تنفتح على الّشرق والغرب، وأن تنتج أمساء سيكون هلا أثر كبري يف جمايل الّنقد واستطاعت أن

.)2(واإلبداع
اية اخلمسينات وبداية الّستينات ظهور نزعات الّتجديد يف جمال الّنقد  كما مثّلت فرتة 

الت من جديد، كمجّلة  ، )م1957- م1953"(الّندوة"األديب، حيث انتعش يف الّصحف وا
اية السّتينات وبداية )م1962-م1961"(الّتجديد"وجمّلة  ، ليصل إىل الّنضج والبلوغ يف 

الّسبعينات، وهي الفرتة اّليت جتّذرت فيها الّرؤية الّنقدية ملسائل األدب من خالل اجلدل اخلصيب 
اّلذي دار بني الّنقاد واملبدعني، وهو ما شّكل وعيا نقديا بدأت معامله تتشّكل مع الكثري من 

.)3("أبو القاسم حممد كرو"، و"حممد احلليوي"لّدارسني لعّل أبرزهم الّناقد ا
ولقد كان من الطّبيعي جدا أن يتمّيز الّنقد التونسي وهو يف بداياته بالطّابع الّذوقي الّتأثّري، 
وهو الطّابع اّلذي جتسد عند أغلبية الّنقاد يف خمتلف أساليبهم الّذوقية القائمة على املفاضلة 

ملطلقة أو الّنسبية، حيث نشأ عن رصد خارجي للعمل األديب حبثا عن أثر هذا العمل يف الّنفوس ا
أما الّنقد "، )4(ويف األذواق، وهو من الوجهة اإلجرائية يتغّذى من آليات الّنقد الكالسيكي

أو يخضع فيه الّناقد ...الّسائد أو الموضوعي اّلذي يعتمد فيه على أصول ثابتة ومناهج 
ثر إلى مقاييس مذهبه، فقد اّتجهت إليه األنظار منذ اتّبعه األساتذة الجامعيون اّلذين األ

ّلة يف أفريل سنة - )1( سنة " ديحممود املسع"، مت خلفه يف حتريرها "حممد البشروش"م على يد 1938تأّسست هذه ا
.م،  حيث مثّلت منارة من منارات الّصحافة التونسية، وسامهت يف حتريك سواكن املبدعني واجلامعيني1944

ينظر، خالد الغرييب، مسار الّنقد األديب احلديث يف تونس من خالل بعض أعالمه، جمّلة اّحتاد الكتاب التونسيني، -)2(
. 59م، ص2010أفريل، سنة-، مارس92العدد

.59، صنفسهينظر، املرجع - )3(
.60-59ينظر، املرجع نفسه، ص- )4(
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دّرسوا أصوله في الجامعات األوربية وبنوا عليه أعمارهم الّتي تقّدموا بها لنيل الّدرجات 
.)1("العلمية

لعلمية أن إنّه ليس من الغريب على الّنقد التونسي وهو يشّق طريقه حنو املنهج والّدراسة ا
يتّسم بالّذوق يف بدايته، وهي ميزة أعطت الّناقد القدرة على استقراء الّنصوص األدبّية، والكشف 
ا األسلوبية والفنّية، ومدى حفاظ األديب على األنظمة الّلغويّة املكّونة هلا، مث بعد  عن مجاليا

وتربّر الكثري من مواقف األدباء ذلك كانت احلاجة إىل رؤية من اخلارج تستقرئ املؤثّرات اخلارجية، 
واملبدعني، ولعّل القراءة الّتارخيية كانت من القراءات األوىل اّليت المست النّصوص الّسردية 
التونسية، حيث عكف الباحثون واألكادمييون على ترسيخها كأداة علمية فعالة، متأثّرين مبا جاء 

. لى نصوصهم من نظرائهم العرببه أقطاب املنهج الّتارخيي عند الغرب، وما طبقوه ع
المست املؤلّفات الّنقدية على قّلتها لقد:تجّليات القراءة التّاريخية في الّنقد التونسي-2

الكثري من اجلوانب الّتارخيية اّليت تّتصل باألدب التونسي، وغريه من اآلداب، عاكسة جلهود مجلة 
العريب، وما أفرزته من رؤى واّجتاهات، ومن هنا من األعالم الرّامية إىل تطوير حركة الّنقد األديب

فقد محلت الكتابات الّتأسيسية العديد من اإلشارات الذكّية، والّلمحات الّنقدية التّارخيية، حىت 
وإن عّد تطبيق املنهج التّارخيي ساذجا عند بعضها، ومن اجلهود التونسية األوىل يف هذا اجلانب 

يف  " زين العابدين الّسنوسي"، و"جممل تاريخ األدب"كتابه يف" حسن حسين عبد الوهاب"جند 
م، يف طبعته الثّانية، ومرورا 1927الّصادر سنة " األدب الّتونسي يف القرن الرابع عشر"كتابه 

أركان "م، و1956الصادر سنة " احلركة األدبّية يف تونس"يف مؤلّفاته " مبحمد الفاضل بن عاشور"
، "حممد صاحل اجلابري"م، ووصوال إىل كتابات 1970سنة " م األعالمتراج"، و"الّنهضة األدبّية

.)2(وغريهم" أيب القاسم حممد كرو"، و"أمحد ممّو"، و"رشيد الذوادي"، و"أيب زيان الّسعدي"و
وإذا حتّدثنا عن إعمال الّتاريخ يف الّنصوص الّسردية عند الّنقاد التونسيني فإنّنا نقف على 

رزها مسألة الّتداخل بني الّنقد والّتاريخ، ـــــت أثناء الّدراسة، أبـــــــــشكاالت اّليت طرحن اإلـــــــــــمجلة م

.71حممد احلليوي، األدب التونسي، ص- )1(
.58ينظر، خالد الغرييب، مسار الّنقد األديب احلديث يف تونس من خالل بعض أعالمه، ص- )2(
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عندما أشار بأّن " حممد اجلابلي"أو سطوة الّنقد على الّتاريخ، وهي القضية اّليت أشار إليها الّناقد 
يين، أو تتعّمد الخلط معظم الّدراسات في الّرواية التونسية ال تقيم حّدا منهجيا بين المستو "

كالقول بأّن الّرواية التونسية : بينهما قصد الوصول إلى أحكام تقييمية فيها قدر من الحيف
بدأت مع المسعدي في أواخر الثالثينيات، أو أنّها بدأت مع أّول رواية نشرت كاملة 

رها في ومثل هذه األقوال هي وجهات نظر لها ما يبرّ ...للعروسي المطوي غذاة االستقالل
باب الّنقد، لكّنها تتحّول إلى أحكام ومصادرات في باب الّتاريخ، ثم تنتقل بالتدرّج إلى 
الوعي الجماعي، حتى تمتلك سلطة الّرأي العام الثّقافي، اّلذي ينزع إلى الّتسليم والّشمول 

يرّددها واإلطالق، فتنزع المبّررات الّنقدية عن تلك اآلراء، ثم تتحّول إلى يقينيات تاريخية
. )1("...الّدارسون والمثّقفون دون احتراز أو تحّفظ

لكّنه على الّرغم من هذا اخللط بني الّتاريخ والقراءة النقدية عند الّدارسني التونسيني، فإّن 
لت من أساسيات  الّدرس الّنقدي قد استفاد من املقاربة الّتارخيية للّنصوص الّسردية، باعتبارها 

، الذي يرد الفعل اإلبداعي إىل املؤثّرات الّتارخيية، ويسعى إىل تربير الكثري من املنهج الالنسوين
املواقف اّليت صدرت من لدن الكتاب واملبدعني، وهو ما نلمسه من خالل الكثري من الّنماذج 

.الّنقدية التونسية، واّليت رّكزت يف جمملها على فّن القّصة يف تونس
القّصة "يعّد كتاب :التونسية عند محمد صالح الجابريالرؤية الّتاريخية للقصة -أ
ا وروادها: التونسية من األعمال الرّائدة يف الّساحة الّنقدية " حممد صاحل اجلابري"للّناقد " نشأ

املغاربية، اّليت ظهرت يف وقت ُعرف بشّح الدراسات العلمية الّرصينة، املوّجهة للّنصوص الّسردية، 
أن يعاجل فن القّصة كونه جنسا جديدا يف الّساحة األدبّية التونسية، مربّرا حيث حاول هذا العمل 

ظروف بداياته األوىل، ومتعّقبا التطّورات احلاصلة فيه إىل أن بلغ الّنضج الفين، وهذه املعاجلة ال 
وف ميكن أن تستقيم دون مالمسة العوامل الّتارخيية املسامهة يف كينونة هذا اإلبداع البشري، والظّر 

ط، .احلديث، الدار التونسية للكتاب، تونس، دقراءة يف مناذج من الّسرد التونسي : حممد اجلابلي، من آفاق الّرواية- )1(
.9م، ص2012سنة 
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احمليطة باملبدعني اّلذين اختاروا هذا النمط مطّية للّتعبري عن وجودهم، والّتأكيد على تأثّرهم بغريهم 
.يف طريقة إبداعهم

لقد شّكلت احلاجة عند اجلابري يف استقراء هذا الّنوع الّسردي ضرورة الغوص يف جذوره 
وما إخال الّنسبة الغالبة من :"ه قائالقبل اخلوض يف قيمه الفنّية، وهو ما أّكد عليه يف مقدمة كتاب

وهذا األمر ، )1("القراء سوف يشاطرونني الّرأي بأّن صنع المعالم يتطّلب إرساء الجذور أّوال
كانت القّصة التونسية قد أصابت اليوم بعد التطّور "يتطّلب قراءة تارخيية موضوعية، فإذا

حت لها مجالّتها وأنديتها وأعالمها الحاصل، ونشطت حركتها، وتوّسعت دائرة قرائها، وأصب
من الكهول والّشبان، فإنّها لم تبلغ هذا المستوى من الّنضج الفني، ولم تبلغ هذا القدر 

.)2("الكمي من اإلنتاج إالّ بعد أن قطعت هذه المراحل الّدائبة، وصنعت لها تاريخا زاخرا
ملنشورة يف الصحائف عن النصوص القصصية ااجلابريلينّقب فيهكتابيأيت هذا الو 
، وهو وينفض عنها الغبار، مسّلطا الضوء على الرّواد األوائل من كّتاب القّصة يف تونس،القدمية

ا أداة جامعة بني الّتأريخ وحتليل الّظواهر األدبّية، حتليال يربط  يلتزم يف ذلك باملقاربة الّتارخيية كو
ذين يشرتكون معه يف بعض اخلصائص لّ األدباء ابني األديب وسياقه الثّقايف، وبني األديب وسائر

يفية تشرتك فيها زمرة من تاب، وصوال إىل صيغة تصنبغية رصد املختلف واملؤتلف بني أجيال الكُ 
.سار يف جزئيات هذا الكّتاب الّنقديواإلفادةوعلى هذا النهج من الشمولية ، األدباء

ضع الكتابة القصصية التونسية ضمن إطار أراد الّناقد يف بداية هذا املؤّلف الّنقدي أن ي
أمشل، من خالل احلديث عن مكانة هذا الفّن الّسردي من القّصة العربّية، حيث استعرض بدايات 
هذا اجلنس يف األدب العريب انطالقا من تأليف سليم البستاين يف لبنان، ومرورا بسوريا ومصر 

خلص إىل نتيجة فحواها على أن القّصة العريب، حيثاق، ووصوال إىل ظهورها يف املغربالعر 
ا يف اجلزائر واملغرب وليبيا، إذ تعّد قصة  " اهليفاء وسراج الّليل"التونسية أسبق يف الّظهور من نظريا

ا ورّوادها، مؤّسسات عبد الكرمي بن عبد اهللا، تونس، د: حممد صاحل اجلابري، القّصة التونسية- )1( ط، .نشأ
.6م، ص1975سنة

.5، صنفسهاملصدر - )2(
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خري "م يف جمّلة 1906أوىل القصص املغربية، حيث ظهرت سنة "صاحل سويس القريواين"ملؤلّفها 
و يستشهد يف إبراز ذلك برأي حممد الصادق عفيفي اّلذي وه،"حممد اجلعاييب"، لصاحبها "الدين

، وعبد اهللا ركييب اّلذي )م1939-م1905(أوعز ظهور القصة يف املغرب إىل ما بني السنوات 
م، وإىل رأي عبد القويري اّلذي أّكد على تأّخر 1935أرجع ظهور القّصة يف اجلزائر إىل سنة 

.)1(القّصة الليبية يف الظهور
حممد صاحل اجلابري أن يربط ظهور هذا اجلنس األديب بالّتحّوالت الّسياسية مث اختار 

واالجتماعية اّليت عرفتها تونس سواء يف القرن التّاسع، وهي الفرتة اّليت عرفت ظهور املطبعة 
وتأسيس اجلرائد من قبل مجاعة اإلصالح، أو النصف األّول من القرن العشرين، وهي املرحلة اّليت 

هضة سياسية وفكرية، رامت مقاومة االستعمار وترسيخ الوعي يف صفوف الّشعب اّتسمت بن
ا  الّتونسي عن طريق مجلة من األدوات والوسائل لعّل أّمهها اإلبداعات األبديّة اّليت بسطت أركا

ّالت .يف بطون الّصحف وا
ديد من القصص ولقد اقتضت طبيعة املقاربة املنهجية الّتارخيية عند الّناقد أن يدرس الع

التونسية وفق اّجتاهات خمتلفة، ذلك أّن الّظواهر األدبّية واالّجتاهات الكربى يالئمها املنهج 
ا ال ميكن أن تُبحث إال كوقائع ذات ارتباطات وعالئق متنّوعة ّ ، وهي تصنيفات )2(الّتارخيي، أل

هنا فقد صّنف اجلابري يف إرسائه لدعائم هذا املنهج، ومن" سانت بيف"شبيهة باّليت تبناها 
القّصة إىل ثالثة اّجتاهات، أّوهلا قصص احلنني، وهو االّجتاه اّلذي ارتبط بظروف استعمارية قاسية 

ا الّشعب الّتونسي، فّلما  لم يكن لهؤالء قدرة على ردع هذا االحتالل بقّوة الّسالح الّتي "مّر 
غيض المكتوم على نفوسهم بردود تمّكن بها المستعمر من فرض سطوته، فقد انعكس هذا ال

فعل ُمتعّددة، وأظهرها حنين عميق إلى فترات التّاريخ المنعشة، والّتسلي بماضي األجداد 

.وما بعدها11، صالّسابقينظر، املصدر - )1(

، منتدى )حممد بن تاويت التطواين منوذجا(املنهج التارخيي يف الدراسات األدبية احلديثة باملغرب خرماش، ينظر، حممد - )2(
topic-http://manahijnaqdia.3oloum.org/t15: مناهج الّنقد العريب املعاصر، الرابط
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، وهذا االّجتاه ملسه )1("المزدهر، وإيحاء للهمم بأن تنهض من الكبوة، وتتمّثل ِعبر الّتاريخ
اهليفاء "، و"حلسن حسين عبد الوهاب""الّسهرة األخرية يف غرناطة: "الّناقد بوضوح يف قّصتني مها

. )2("وسراج الّليل لصاحل سويسي القريواين
تمع التونسي، حيث أخذ  أما االّجتاه الثّاين فهو االّجتاه االجتماعي، واّلذي عكس تطّور ا
مجع من الّشباب املثّقف بداية من الثالثينات من القرن املاضي يعي وضعه، ويتفّطن إىل ما ميكن 

تمع فيها قضاياه ومشاكله وصورته، وقد أشار أن ت ؤدي القّصة من عمل توجيهي، إذا ما وجد ا
، يف )3("فكاهة يف جملس القضاء: "بعنوان" حملمد مناشو"الّناقد يف دراسته إىل حماولة واحدة هي 

فيها حني كان االّجتاه الّسياسي حاضرا يف الكثري من القصص والّروايات التونسية، ذلك أّن مؤلّ 
أظهروا مواقف سياسية واضحة من االستعمار الفرنسي، بلغة حادة تتمّيز بالعنف والغضب، كما 

، أو يف التعاطف مع أبطال احلركة الوطنّية وشهداء الّنضال  "خواطر اجلادوي الّروائية"يبدو ذلك يف 
ا مّ املدافعني عا يف موقف، وأخري "للّصادق الرزقي" "الّساحرة التونسية"كما هو احلال يف رواية 

وطنّية "يف روايتيه " حممد احلبيب"تبقى من سطوة اإلمرباطورية العثمانية، وهذا ما جتّسد عند 
.)4("بسالة تركية"، و"األتراك

كما كان للجابري فرصة يف هذا الكتاب الّنقدي اهلام للتحّدث عن بعض احملطّات الّتارخيية 
س، منها ما هو متعّلق يف األساس حبركة الّرتمجة اّليت سامهت يف نضج القصة الفنّية يف تون

ّالت مسرحا للعديد من ترمجات القصص الغربية عن الّلغتني اإليطالية  واالقتباس، حيث كانت ا
، فالّرتمجة اعتربت منذ القرن التّاسع عشر الّنافذة اّليت أطّل منها التونسيون )5(واإلسبانية والفرنسية

جلسر اّلذي ربطهم باألجناس اجلديدة خاصة الّسردية منها كالقّصة على اآلداب العاملية، وا
. والّرواية

ا ورّوادها، ص: حممد صاحل اجلابري، القّصة التونسية- )1( .30نشأ
.صدر نفسهينظر، امل- )2(
.46ينظر، املصدر نفسه، ص- )3(
.50، صنفسهينظر، املصدر - )4(
.وما بعدها72، صنفسهينظر، املصدر - )5(
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لقد جنح الّناقد اجلابري مبقاربته الّتارخيية هذه أن يضع القّصة التونسية يف إطارها الّصحيح، 

ا كرونولوجيا، مستعرضا البيئة اّليت نشأ فيها هذا الفّن اجلديد، ومربزا اّجتاهات ه وأن يتتّبع نشأ

ا ُمقلني يف  املختلفة، ومل يكن ذلك ُمتاحا إّال باستنطاق املدّونة التونسية اّليت وإن كان أصحا

ا أتاحت له الوقوف عند الكثري من الّنماذج وحماولة ربطها  ّ املسامهة فيها بنصوصهم الّسردية، إالّ أ

ا الّشعب الّتونسي، وتصوير حالة املب دعني وهواجسهم وهم يرتمجون باألحداث واملواقف اّليت مّر 

م م واصفني، ومسّجلني ما حييط  .ظروفهم االجتماعية، ويقفون عند دقائق حيا

إذا كان حممد صاحل اجلابري قد :ة في تونس من منظور رضوان الكونيتطّور القصّ -ب

ا وروادها"أفاد الّدرس الّنقدي الّتارخيي املغاريب بفضل كتاب اّلذي أتاح " القّصة التونسية نشأ

للقارئ إمكانية التعّرف على تاريخ هذا الفّن السردي، وتتّبع تطّوره، فإّن النّاقد رضوان الكوين 

يعترب هو اآلخر إضافة مهّمة للّنقد املغاريب يف العصر احلديث، وذلك يعود إىل روحه العلمية 

الكتابة القصصية يف :"بالّدقيقة، وحبثه األكادميي الّرصني، وهو ما جتّسد يف دراسته املوسومة

، واّليت أثبت فيها اّطالعه الواسع على الّنصوص الّسردية، ومعرفته "تونس خالل عشرين سنة

بضوابط املنهج التاّرخيي اّلذي يروم حتقيق العلمية، والوصول إىل الّدقة يف الوصف واحلكم، ولقد 

معروف بالجديّة في أعماله، األستاذ رضوان الكوني :"عنه قائال" حممد العروسي املطوي"عرب 

والّدقة في أحكامه، والّتعّمق في نقده الموضوعي البّناء، وهو واسع االّطالع على مسيرة 
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وهو مواظب ...القّصة في تونس، عارف ومواكب للّتطّورات المختلفة لهذا الّنوع من اإلبداع

. )1("متعّددةعلى مطارحاته الّنقدية داخل نادي القّصة، باإلضافة إلى فضاءات أخرى

حاول الّناقد يف هذا الكاتب أن يستفيد من أقرانه اّلذين التزموا مقاربة تارخيية كأداة للّتعامل 
مع أّول فن سردّي يف تونس، وهو فّن ما كان ليكون لوال االهتمام اّلذي لقيه من لدن املبدعني، 

هذا االهتمام راجع إىل يف وقت كان الّشعر مايزال يدغدغ عواطف النّاس وأحاسيسهم، ومصدر
ا للّروح والّشعور والّذوق معا ونسي لن ينهض ولن يصبح غذاء ممتعبأّن األدب التّ "اقتناعه 

، )2("حتى تحتّل القّصة منه المكان الّالئق بها، كما هو الّشأن في اآلداب العالمية األخرى
هذا الفّن يف املقام األّول، ومن هنا كانت الضرورة لوجود نقد يأخذ على عاتقه أن يتتّبع صريورة

ض به الكوين يف هذا لكتاب .وهو ما 
رأى الّناقد أّن الكتابة القصصية يف تونس مّرت مبراحل تارخيية مهّمة، وقد استفاد من 
سابقيه يف العديد من الّتقسيمات اّليت رامت ربط هذا اجلنس األديب بالظّروف اّليت عاشتها تونس 

ار أو بعد احلصول على االستقالل، إّال أنّه اختار على أن يضع املراحل سواء يف عهد االستعم
ضمن تقسيمني رئيسني، فأّما األّول فسّماه باملراحل الكربى ألدب القّصة يف تونس وقد حّدد 

ا من  ا أعقبت ظهور املطبعة يف تونس، 1959م إىل 1905فرت ّ م، مرحلة ُعّدت باملهّمة أل
، وهي مرحلة )م1930- م1905(مرحلتني، ومها مرحلة التحّسسحيث قّسمها بدورها إىل

) م1960-م1930(الّتأسيس هلذا الّلون األديب اجلديد يف تونس، ومرحلة التوّجه القصصي 
وفيها اختار الكثري من املبدعني ممارسة هذا الفّن ألمهّيته الكربى يف متثيل حياة الّناس بكافة 

، 19م، منشورات قصص عدد1984-م1964خالل عشرين سنة : رضوان الكوين، الكتابة القصصّية يف تونس- )1(
. 5ت، ص.ط، د.الّشركة الّتونسية لفنون الّرسم، د

.58، صنفسهاملصدر - )2(
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هّم وهي املرحلة الثّانية اّليت مساها الكوين مبرحلة الكتابة الفنّية تفاصيلها، وهو ما مّهد للمرحلة األ
. )1(م1960ابتداء من 

وبالعودة هلذه املراحل الرئيسة والثّانويّة فإّن الّناقد استطاع أن يتتّبع يف هذا الكتاب كّل 
ا القصة، مستندا على ماجادت به قرائح املبدعني، وهم يشّقون  طريقهم حنو اخلطوات اليت مّرت 

تطوير هذا الّنوع األديب تأّسيا مبا هو موجود عند نظرائهم يف املشرق العريب، ومعتمدا على جهود 
م الّنقدية، لعّل أّمهها دراسات حممد الّصاحل اجلابري، اّليت التفتت إىل األبعاد  سابقيه يف مقاربا

.ا دعاة املنهج الّتارخييالّتارخيية للقّصة، وآثرت الكثري من الّتصنيفات اّليت يلتزم 
كان تصنيف الكوين للقّصة وهو يتحّدث عن مرحلة التوّجه القصصي مغايرا متاما 

بني اّجتاهني؛ أما األّول فهو - باعتبار املوضوعات املطروقة-لتصنيف اجلابري، حيث اختار الّتمييز 
تمع وتقاليده، فوقف عند االّجتاه االجتماعي األخالقي وفيه عاجل القصص اّليت تصّور عادا ت ا

وصف الُكّتاب حلياة النّاس يف املدينة والرّيف، بذكر مالبسهم، وألوان أطعمتهم، وأوانيهم، 
ومالحمهم البادية على جسمهم، وأنواع ُحلّيهم وزينتهم، كما تناول القصص ذات األبعاد 

تمع كزواج االجتماعية واألخالقية، واّليت حاول املبدعون من خالهلا تشخيص ب عض الّظواهر يف ا
ّجتاه الفكري اال"، يف حني حبث االّجتاه الثاين واملسمى بـ....املصلحة، واخلمر، والّزىن واالحنراف

ّردات، واملاورائيات، كاحلّب، واحلق، والفّن، واملوت، والبعث، وهو االّجتاه اّلذي يف ا" والّذهينّ 
.)2(موصوفا به دون أن ينازعه فيه كاتب آخرمتّيز به أدب حممود املسعدي، حيث بقي 

مّهدت اجلهود الّسابقة للمبدعني التونسيني لظهور مرحلة الكتابة الفنّية واّليت بدأت سنة 
م، وهي املرحلة اّليت التفت إليها رضوان الكوين يف كتابه الّنقدي هذا، وقد بّرر وصفه هلذه 1960

ا مرحلة الكتابة الفنّية للقصّ  أّن الُكّتاب في هذه الفترة كانوا :" ة بأسباب كثرية، منهاالفرتة كو
ومن ذلك أيضا أّن الجامعة ...أكثر وعيا بأدب القّصة، وأكثر فهما للّتقنيات القصصية

ق أساتذتها ــــن طريــــة األدبّية عــــر في الّساحـــؤثّ ــــدأت تــــب58ةـــنــة الّتي أّسست ســونسيـــالتّ 

.وما بعدها22، صالسابقظر، املصدر ني- )1(
.34-33-32، صاملصدر نفسهينظر، - )2(
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، كما شرع بعض ُكّتاب القّصة يف االلتفات حول بعضهم، وفّكروا يف تكوين ناد )1("اأو خّريجيه
.   )2(للقّصة جيمع مشلهم، ويضمن هلذا الفّن اإلبداعي الّتطّور والذيوع

ولقد استفاد الّناقد من أدوات املنهج الّتارخيي بأحسن ما تكون االستفادة، حيث انصرف 
ا القّصة يف تونس، إىل احلديث عن البيئة اّليت مّيزت اجلّو بعد ذكره للمراحل اّليت مّرت 

، ذلك أّن البيئة "هيبوليت تني"اإلبداعي، ويف ذلك تأثّر واضح بإحدى العناصر الرئيسة يف نظريّة 
لعبت دورا كبريا  يف الّتأسيس هلذا الفّن، واملسامهة يف تطويره، وشكّلت املادة اخلام اّلذي استلهمه 

م، ومن هنا فقد جتّسدت البيئة عند الكوين يف دراسة بعدين اثنني، املبدعون يف قصصهم وروايا
أما األّول فيتعّلق باجلانب االجتماعي حيث أبدع يف وصف الطّباع الّسائدة يف صلب األسرة 
التونسية خاصة يف الّسنوات اّليت أعقبت االستقالل، هذا ناهيك عن الكشف عن التحّوالت اّليت 

ا  إصدار قوانني تتعّلق باألحوال الّشخصية، كتحديد سّن الّزواج، ومنع تعّدد الزوجات، أفرز
ال  وضبط قانون الّطالق، إىل غري ذلك ممّا يّتصل حبياة الفرد، يف حني تعّلق البعد الثّاين با

نتهاء الّسياسي، حيث صّور النّاقد األحداث الّسياسية اّليت تعاقبت على تونس بداية باالستقالل وا
. )3(م1984باألحداث الدامية املعروفة بثورة اخلرب يف سنة 

أن يساهم يف " الكتابة القصصية يف تونس"استطاع رضوان الكوين من خالل مؤلّفه 
خدمة النقد املغاريب املوّجه للّنصوص الّسردية، وقد كانت املقاربة الّتارخيية ضرورية جدا يف نقده 

ع األديب وهو يشّق طريقه بني األنواع األخرى، متناغما مع الظّروف اّليت بتصويره  لطبيعة هذا الّنو 
صارت تفرض نفسها على املشهد األديب، ومن هنا أرسى الكوين من خالل اعتماده هذه املقاربة 
معامل هذا الفّن، وبّني خصائصه، وتتّبع تطّوراته اّليت مل تكن معزولة عن التغّريات اّليت وقعت يف 

تطّورا يف ية لألدب، إذ ال ميكن أن نتّصورتونسية، وهذا حنسبه من صميم الّرؤية الّتارخيالبيئة ال
.األدب باختالف أجناسه، بدون أن تكون الظروف اخلارجية مسامهة يف ذلك

.36، صرضوان الكوين، الكتابة القصصّية يف تونس- )1(
.37ينظر، املصدر نفسه، ص- )2(
.وما بعدها41، صنفسهينظر، املصدر - )3(
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إّن تتّبعا بسيطا للمدّونة الّنقدية الّتونسية واّليت التزمت القراءة الّتارخيية كمنهج يف الّدراسة، 
 ّ ا تعكس جهودا حثيثة بذهلا الّنقاد العتبارات عديدة، أّمهها أّن املنهج الّتارخيي كان املعرب يدرك أ

األّول اّلذي سار عليه الّنقاد إىل مناهج أخرى، كونه املنهج اّلذي يؤّصل للّنوع األديب، ويبحث يف 
استخدام أدوات نشأته وتّطوره، هذا ناهيك عن تأثّر الّنقاد التونسني مبن سبقهم من العرب يف 

حمّمد صاحل "، ممّا مّكن "النسون"، و"تني"، و"ببف"البحث الّتارخيية املستمّدة من نظريّات 
مّن اإلحاطة ببعض جوانب هذا املنهج -على سبيل املثال- " رضوان الكوين"، و"اجلابري

ا .واستعماهلا يف مقاربة الكثري من الّنصوص الّسردية، للكشف عن خباياها وممّيزا

 
يكاد ُجيمع الّدارسون على أّن :الّنقد الموريتاني من نقد الّشعر إلى االنفتاح على الّسرد-1

الّنقد املوريتاين ظّل إىل سنوات غري بعيدة يسائل الّشعر، وحيفر يف أعماقه، ويكشف أسراره 
يني على ُمدّونة األدب، وأخذ سلطة املركز العتبارات ومجالياته، ذلك أّن الّشعر هيمن عند املوريتان

تعود إىل بيئة املنطقة، واّليت ُتشبه بيئة احلجاز، وإىل طبيعة املبدعني العاشقني للكالم املوزون، وهي 
إلى درجة يمكن القول معها إّن ...وتجّذر جماليات ألفته"عوامل كّرست حلضور الّشعر، 

شنقيط ثقافة شعر ال ثقافة نثر، تقوم على إنتاج النّص الّشعري الثّقافة األدبّية لسكان بالد 
ال، يالعربي الفصيح وتداوله شفاهيا إنتاجا واستهالكا، أما إنتاج الّنثر بمعناه الفني فكان ضئ

.)1("ال يتجاوز زمن كتابة نصوصه الّنادرة الّنصف األّول من القرن العشرين
مكانه ردحا من الّزمن، مث ما لبثت التغّريات الّسياسية ظّل املشهد األديب يف موريتانيا يُرواح

واالجتماعية والثّقافية أن بعثت فيه روحا جديدة، وهو ما أدى إىل ظهور أجناس أدبّية جديدة 
رت ذائقة املتذّوقني، وحاولت أن حتاكي ما هو موجود يف املنطقة  طرقت أبواب املبدعني، وأ

قافية الغربية، فكانت القّصة، والّرواية، واملسرح الضيوف اّلذين طبعوا الّروح العربية املتأثّرة باملعامل الثّ 
اإلبداعية فرتات الّسبعينات والّثمانينات من القرن املاضي، وهو األمر اّلذي أدى إىل تطّور الّنقد

، سنة 1لّشعرية التّارخيية وأدبية األدب املوريتاين، دار األمني، القاهرة، مصر، الطبعةحممد األمني ولد موالي إبراهيم، ا- )1(
.34م، ص2001
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حايف، وخرج من دائرة النقد قد األديب والفين والصّ ع إىل أنواع كالنّ تفرّ حيث ،تطورا ملحوظا
، ومن املعروف أّن هذا الشعري الضيقة إىل دوائر نقد القصة واملسرحية والرواية والسينما وغريها

.)1(تدرجييا وعلى فرتات متتالية أو متقطعة أحياناالتطّور قد حدث
ولقد اقتصر احلضور الّنقدي املوريتاين يف بدايته على الرساالت اجلامعية، والّدراسات 

م، إّال أّن أهّم 1975حفّية اّليت كانت تنشر يف صحيفة الشعب منذ العلمية، واملقاالت الصّ 
ا ولد أباه عام اليت تقدّ دراسة نقدية هي  لنيل درجة الدكتوراه من إحدى اجلامعات 1969م 

، حيث ُعّدت فاحتة الّنقد املوريتاين احلديث، خاصة يف بُعده املنهجي، إذ متّكن من الباريسية
، لتتبعها راء إىل هذه املدارس واالجتاهاتبعض الشعريتانية، وإرجاعية املو املدارس األدبتصنيف

األدب العريب: "م واملوسومة1979سنة " الّرشيد ولد صاحل"دراسات جادة أخرى، أبرزها دراسة 
، وقد توالت الّدراسات بعد ذلك مع توايل األعمال األدبية، )2(")احللقة املفقودة(يف موريتانيا 
.باء إىل األجناس اجلديدةوجنوح األد

أدى بزوغ فجر الّنصوص الّسردية يف األدب املوريتاين إىل حتفيز الّنقاد على التوّجه لدراسة 
األعمال اإلبداعية وفق مقاربات علمية تنأى عن تلك الذوقية والّتأثّرية اليت طبعت النقود املوريتانية 

يان بالطّابع الّشكلي اّلذي ال خيرج عن جانب املوّجهة لفّن الشعر، واملتمّيزة يف كثري من األح
الّلغة، ومن هنا كان لزاما على الّنقاد املوريتانيني أن حيذون حذو نظرائهم يف املغرب العريب، 
فيفيدون من أدوات املناهج الغربية خاصة الّسياقية منها، وهو ما سجلناه يف بعض اجلهود الّنقدية 

.لّتارخيي كأداة لدراسة النّص السردي والكشف عن مراحل تطّورهاألوىل اّليت التفتت إىل املنهج ا
ُعّد كتاب تاريخ األدب املوريتاين للباحث :البعد الّتاريخي في نقد أحمد ولد حبيب اهللا-2

أمحد ولد حبيب الّله من الكتب اهلامة والرّائدة يف النقد املوريتاين احلديث، حيث حاول فيه 
خ األدب يف بالد شنقيط قدميه وحديثه، وقد أعطى له عنوانا ثانويا الكاتب أن يلتفت إىل تاري

:أضواء على األدب املوريتاين، منتديات لعصابة أنفو الثقافية، الرّابطفريد أمعضشو،ينظر،-)1(
http://assaba.info/archive/index.php/t-367.html

.نفسهينظر، املرجع - )2(
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ا كتابه وهو ، وهو "خالصة جهود تأرخيه وتأصيله وتصنيفه"اختصر فيه القضايا الرئيسة اّليت جاء 
املؤّلف اّلذي نلمس فيها اهتماما بالنّص الّسردي، وهي سابقة مل يعهدها اخلطاب الّنقدي 

.  خصيصه جزء من الكتاب للحديث عن نشأة فّين القصة والّرواية وتطّورمهااملوريتاين من قبل، بت
وضع الّناقد أمحد ولد حبيب اهللا فّن القّصة القصرية ضمن إطار تارخيي حتّكمت يف جوانبه 
أحداث سياسية، وتغّريات ثقافية عرفتها موريتانيا خاصة خالل العقد الّسابع من القرن العشرين، 

ازدان فيها املشهد األديب بأجناس أدبية جديدة، ومن بينها القّصة، اّليت سّجل وهي الفرتة اّليت
خبصوصها االختالف الكبري بني الّدارسني حول أقدم حماوالت كتابة القّصة املوريتانية القصرية، مما 
جعله يعرض العديد من الّروايات، واّليت أمجعت كّلها على صعوبة رصد ميالدها يف هذه البالد، 

ا كذلك بسبب انعدام وسائل الّنشر .)1(وصعوبة تتّبع خطوا
ما القّصة القصرية يف  أبدع الّناقد ولد حبيب اهللا يف توصيف املرحلتني اهلامتني الّلتني مّرت 
موريتانيا، وقد ظهر تأثّره مبوسوعة أمحد أمني الّتارخيية يف تسمية أجزائها واضحا عندما عاجل الفرتة 

ا ف جر القّصة املوريتانية، والفرتة الثاّنية مسّاها بضحى القّصة املوريتانية القصرية، واألكيد األوىل كو
أّن الفجر يُقصد به احملاوالت األوىل اّليت طبعت ميالد هذا الفّن اجلديد، وهنا ساق بعض اآلراء 

النحوي اّلذي واّليت ُعّدت فاحتة عهد الّسرد القصصي، من ذلك رأي اخلليل ،عن احملاوالت اجلادة
اعترب أّن عقد الّسبعينات كان على حنو ما عقد القّصة القصرية بفضل جحا حممد فال وجمموعته 

، ورأي حممد "املوت البطيء، الصراع يف الّظالم، ووفاء: "القصصية، وحممد كابر هاشم يف قصصه
األدب املوريتاين ولد عبد احلي اّلذي يرى أّن أقدم جمموعة عثر عليها يف جنس القّصة القصة يف

احلديث هي جمموعة حملمد فال بن عبد الرمحن اّليت أصدرها بداية الّثمانينات من القرن املاضي، 
ا  كما استعرض النّاقد العديد من األعمال املنشورة يف جريدة )2("إليك وقد عّز الّلقاء"عنوا

موعة القصصية  م ، 1986حملمد بن تتّا سنة "من كرامات الشيخ"الّشعب املوريتانية من ذلك ا

ينظر، أمحد ولد حبيب اهللا، تاريخ األدب املوريتاين، خالصة جهوده، تأرخيه، وتأصيله، وتصنيفه، منشورات اّحتاد - )1(
. 300م، ص1996ط، سنة .الكتاب العرب، دمشق، سوريا، د

.301-300املصدر نفسه، ص- )2(
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ألّول قاصة مويتانية وهي عائشة زين العابدين البوري سنة " سهرة وداع"والقصة القصرية 
.)1(م1979

أما املقصود بضحى القّصة املوريتانية عند أمحد ولد حبيب اهللا فهي الفرتة اّليت عرفت نوعا 
: فريق بني املرحلتني، وهو ما أّكده يف قولهمن الّنضج يف النّص الّسردي املوريتاين رغم صعوبة التّ 

قد ال تكون الحدود بين فجر القّصة الموريتانية وضحاها واضحة، وال محّددة بحيث نمّيز "
تمّيزا تاما الخيط األبيض من الخيط األسود فيما بينهما، فنحن ال نملك وثائق ودراسات 

بيد أنّنا نتخّيل فقط أّن ..ومغربهابّله ظهرها. جادة تضبط الفوارق والمدة الزمنية بينهما
قصص الّثمانينات وما بعدها استطاعت أن تقفز قفزة نوعّية وكمّية ال بأس بها، وأن ُتشّخص 

. )2("بدّقة األمراض االجتماعية والّسياسية والوطنّية الّتي تشّل حركة البلد
ُعّدت استجابة لذلك الوعي واألكيد أّن القّصة املوريتانية يف فرتة الّثمانينات حسب الّناقد 

الّسياسي واالجتماعي اّلذي طبع البالد، واّلذي أفرز صورا خمتلفة لإلبداع والفن، عكست تلك 
املوريتاين، فجاء جهده ُمصّورا كاتباألحداث والّتارخيية، والّتغّريات االجتماعية اّليت أثّرت يف ال
فحسب، بل تعّداها إىل معاجلة قضايا لبعض القضايا الّتارخيية ليست فقط على مستوى شنقيط 

" االنتظار أو الضياع"ختّص فلسطني، وحصار لبنان، ومن القصص اّليت أشار إليها ولد حبيب اهللا 
"....احلصار"، و"قدر الوصاية"، و"اآلذان والضوء"، و"النّاقة"، و"الطريق"للشيخ أمحد أمني، و

لّناقد جديدا، غري مألوف عند تصنيفات كما جاء تصنيف القّصة املوريتانية القصرية عند ا
م، فقد قّسم هذا الّنوع الّسردي إىل ثالثة  نقاد آخرين ممّن التزموا املقاربة الّتارخيية عنوانا لدراسا
ا  أنواع بارزة؛ أما الّنوع األّول فهو قّصة احلوادث، وهي أقّل هذه األنواع تعقيدا، وفيها سّلط ُكّتا

ا، ومن أمثلته قصص اهتمامهم على احلوادث،  الّشيخ أمحد "دون العناية بالّشخصيات يف حّد ذا
، وأما الّنوع الثّاين فهو قصص الّشخصيات اّليت تتقّيد ببطل )3("حممد فال عبد الرمحن"، و"أمني

.303، صالّسابقاملصدر -)1(
.305، صنفسهاملصدر - )2(
.310ملصدر نفسه، صينظر، ا-)3(
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حمّدد أو شخصية حمورية، واّليت تشّد إليها الّشخصيات أو األحداث األخرى، ومن أمثلتها بعض 
، يف حني يسمى النوع "حملمد ولد حممد علي" "التكّيف"، وقّصة"لد املصطفىولد تتّا و "قصص 

الثّالث بالقّصة األشبه بالّتمثيلية؛ حيث تذوب الفوارق فيها بني األشخاص واحلوادث، فهي أشبه 
بنسيج حمكم ُسداه احلوادث، وحلمته الّشخصيات اّليت تعترب كّل واحدة منها مؤثّرة يف سري 

حممد "، و"املختار بن أمبرييك"، و"حممد فال ولد عبد الرمحن"يف بعض قصص ة، كمايالّتمثيل
حممد كابر "، و"أمحد ولد حبيب اهللا"، و"أم كلثوم بنت أمحد"، و"احلسن ولد املصطفى

.  )1("هاشم
م 1973(كما أجاد النّاقد ولد عبد اهللا يف رصد احملاوالت القصصية لواحد وعشرين عاما 

اوالت اّليت عثر عليها يف ثنايا الصحف املوريتانية الّرمسية واملستقّلة، وقد ، وهي احمل)م1994إىل 
بلغت مخسا وأربعني ومائة قّصة، رتّبها يف اجلدول بطريقة كرونولوجية تارخيية، وهذا ما حنسبه من 

.اجلهود األوىل يف الّنقد املوريتاين، املهتّمة باجلانب الكرونولوجي للفنون الّسردية
ل أمحد ولد حبيب اهللا احلديث يف هذا الكتاب الّنقدي عن فّن الّرواية يف موريتانيا، ومل يغف

واّليت سّجل ظهورها تأّخرا كبريا، حيث مل تعرف طريقها إىل األدب املوريتاين إّال مع عقد 
هي الّثمانينات جبهود عّدها  حمتشمة، ذلك أّن املنشور من الّرواية ال يتعدى أصابع اليد الواحدة؛ و 

ملاء العينني بن الشبيه يف " أمحد الوادي"م، و1981ألمحد ولد عبد القادر عام " األمساء املتغّرية"
هول أو األصول"نفس الّسنة، و احلب "م، و1986ألمحد ولد عبد القادر سنة " القرب ا

.)2(م1993ألمحد سامل بن حممد خمتار عام " القنبلة"م، و1989ملرسي عام " املستحيل
كتاب تاريخ األدب املوريتاين قفزة نوعية يف املشهد الّنقدي املوريتاين، حيث استطاع حّقق  

مؤلّفه أن يرتقي بالّنقد إىل تلك الروح املنهجية، وأن يقفز على سطوة الّشعر وسحره، إىل جّدة 
ا الّسرد وبريقه، وأن يتوّسل باملقاربة الّتارخيية أداة لتتّبع نشأة األشكال الّسردية اجلديد ة وتطّورا

ا موريتانيا، واّليت أاملتالحقة، وراصدا  عمال األدباء، العاكسة لتلك األحداث واخلطوب اّليت مّرت 

.310ينظر، أمحد ولد حبيب اهللا، تاريخ األدب املوريتاين ، ص- )1(
.320-319، صنفسهينظر، املصدر - )2(
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شّكلت املادة اخلام لفين القصة والّرواية، ومن هنا فإّن جهد أمحد ولد حبيب اهللا شكل لبنة مهّمة 
.لتفات إىل فنونه وآلياتهيف بناء الّنقد املوّجه إىل الّسرد، وحّفز الباحثني على اال

يعترب كتاب :الشعرية في ميزان النقد الّتاريخي عند محمد األمين ولد موالي إبراهيم-3
الّشعرية الّتارخيية وأدبية األدب املوريتاين للّناقد حممد األمني ولد موالي إبراهيم من اجلهود املتمّيزة 

ا دراسة اهتمت ليس فقط يف موريتانيا أو املغرب الكبري، بل حىت  ّ يف الوطن العريب، ذلك أ
باألدب العريب من منظور الّشعرية، وأرادت أن تؤرّخ له، بعيدا عن الّتقسيمات الّشكلية األخرى، 

عن موقف الّشعرية من ومن هنا فإّن هذا الكتاب حاول أن جييب على إشكاليات أبرزها الكشف
في الّتأريخ لألدب العربي وأشكاله من منظور "ريخ لألدب وأشكاله، وإعادة الّنظر مسألة الّتأ

ريخ لألدب العربي وأشكاله اريخية؛ بعد أن مثّلت مسألة الّتأالّشعرية الّتاريخية والّسرديات التّ 
مشغال نقديا ُملّحا في حاضر الّنقد العربي المعاصر، مّما استدعى الّنظر في ضرورة إعادة 

.  )1("فهم نصوصه كتابة وفهما جديدينبناء عالقتنا باألدب العربي وتاريخه، و 
ولقد حاول الّناقد أن يكسر ذلك الّنمط الّنقدي العام، واملوّجه أساسا إىل النّص الّشعري 
اّلذي هيمنت أدبّيته على الّذائقة املوريتانية ردحا من الّزمن، وأن يُوّجه اهتمامه إىل أشكال الّسرد 

عن هيمنة أدبّية النثر على األدب املوريتاين، راصدا احلديثة، حيث خّصص الباب الثّاين للحديث
تطّور أشكاله، ومبيّنا جتّليات الّشعرية يف اإلنتاج الّسردي املوريتاين، على الّرغم من قّلته، ولقد  
كانت املقاربة التّارخيية من األدوات املهّمة اّليت استعملها يف اإلجابة عن خمتلف الّتساؤالت اّليت 

.ر يف أدبّية الّنصوص املوريتانيةيفرضها اإلحبا
فمنها النّص "قّسم موالي إبراهيم الّنصوص الّسردية املوريتانية احلديثة إىل قسمني رئيسني، 

الّسردي الّتراثي المتجّذر في الّنثرية الّتراثية المحّلية الّتي عرفتها البالد إلى فترة قريبة في 
الحديث المتعالق مع النّثرية العربية الحديثة قيام الّدولة الوطنية، ومنها النّص الّسردي

وأشكال كتابتها، كما خبرته فصاحة العربية اليوم في المجتمعات العربية بمستويات متفاوتة 

.12حممد األمني ولد موالي إبراهيم، الّشعرية التّارخيية وأدبية األدب املوريتاين، ص- )1(
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، ويدّل هذا الّتقسيم على اخلصوصية اّليت اكتسبها األدب املوريتاين يف شّقه )1("ومختلفة أحيانا
تمع فرضت  أشكاال مل توجد بصيغها الفنّية يف آداب عربّية أخرى، وإن الّنثري، ذلك أّن طبيعة ا
.ُعّدت امتدادا لألشكال الّنثرية القدمية

وباعتبار ذلك فقد عرض الّناقد يف دراسته األشكال الّسردية احلديثة املتجّذرة يف الّرتاث، 
:وهي ثالثة

يف " لّرسالة األدبّيةا"وهي شكل سردي حملي يقيم تعالقه الّنصي يف بنيته مع :الّرسالة-أ
بعدها الرتّسلي احلواري القائم على احلوار وتعّدد املواقع واألصوات، ومن أمثلة الّرسالة املنشورة 

" رسالة الفيش بني كسكس والعيش"املتمثّلة يف " حممد فال بن عبد الّلطيف"أعمال الكاتب 
.)2(م1994اّليت صدرت سنة " رسالة الكوس"م، و1982املنشورة سنة 

وهي شكل سردي حملي، يقيم تعالقه الّنصي مع الفتاوي الفقهية، مستثمرا :الفتاوى-ب
آليات هذا النّص اخلطابية وطرق إجرائه للغة، ومن أشهر ما كتب - كشكل سردّي جديد-

فتاوي "يف نّصه " حممد فال بن عبد الّلطيف"وطوّع هذا الّشكل الّسردي الكاتب الّسابق الذّكر 
.)3(م1982ّلذي ُنشر سنة، ا"الّشيطان
، وهو شكل سردي حملي قصري يقيم تعالقه النصي مع "قف"ومفرده :األقفاف-ج

، حمّققا معه تناصه اخلطايب يف أسلوب من الّسخرية واملفارقة الفاضحة للوضع )4("القف اخلليلي"
. )5(زاالجتماعي السياسي القائم، وتعاجله يف صفحة واحدة، بأسلوب خمتصر اخلليل املتميّ 

هول أو األصول ألمحد ولد عبد القادر، حممد األمني ولد موالي إبراهيم، بنية اخلطاب ودال- )1( لتها يف رواية القرب ا
.54م، ص1999ط، عام.املكتبة األكادميية، القاهرة، مصر، د

..92حممد األمني ولد موالي إبراهيم، الّشعرية التّارخيية وأدبية األدب املوريتاين، صينظر، - )2(
.93-92ينظر، املصدر نفسه، ص- )3(
الفقهي يف درسه احملضري اليومي ليستأنف بعده درس الغد، " خمتصر خليل"مأخوذة من وقفة دارس " قف"كلمة - )4(

.ه767اخلليل بن إسحاق املتويف : وخمتصر خليل مؤّلف فقهي مالكي ومشهور، ومتداول يف بالد شنقيط للفقيه املصري
ب املوريتاين احلديث، املطبعة الوطنية، ، وموسى بن أبنو وآخرون، الوسيط يف األد93ينظر، املصدر نفسه ص-)5(

.16م، ص1997، عام 1أنواكشوط، موريتانيا، ط
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ولئن ُعّدت هذه األشكال الّسردية من الفنون اّليت ارتبطت باملبدعني والقراء حمّليا، فإّن الّنقد 
املوّجه هلا بات غائبا، ومل جير الّتفكري يف نصوصه، وال العناية بتحقيقها ونشرها، ويرجع سبب 

كالية تصنيف هذه األشكال ذلك إىل عدم تفّطن الّنقاد املوريتانيني لقيمها الفنّية، ناهيك عن إش
، كما )1(الّسردية، فال هي بالّرواية، وال القّصة، وال األقصوصة وغريها من األشكال الّسردية احلديثة

أن ما ميّيز هذه األشكال ارتباطها بالّرتاكمات املتعّلقة بالّتقاليد احملّلية، وما يالمسها من فنون 
. القول

ذّكر احملّفز للموريتانيني من أجل التّناغم مع الظهور لقد كانت هذه األشكال الّسالفة ال
القّصة والّرواية، : الّالفت لألشكال الّسردية احلديثة يف العامل العريب، خاصة ما يّتصل منها بفين

وهو ما أورده الّناقد ولد موالي إبراهيم يف هذا العمل الّنقدي، اّلذي بّني فيه الّسياق الّنثري الثّقايف 
ز هذه األجناس، واألنساق الّلسانية اّليت حتققت عربها، باعتبار منطق الّشعرية، فلقد اّلذي أفر 

محلت الّتغّريات االجتماعية واالقتصادية والّسياسية والثّقافية مع بداية الّسبعينات إىل األدباء إىل 
ا أدى إىل ظهور مناذج ترويض الّنثرية العربية احلديثة يف موريتانيا، وتطويع تداوليتها بني املبدعني، مم

واألقصوصة، واخلاطرة األدبّية، وغريها من األشكال الّسردية القصرية، واعدة من القّصة القصرية،
.   )2(واّليت وجدت يف الّصحافة املكتوبة متنّفسا هلا

إىل ظهور الّنص الّروائي -حسب رؤية الّناقد- كما أدى ذلك الّرتاكم الّنثري والّسردي 
مع بداية الّثمانينات، اّلذي يعترب حتّوال من الّسلطة الّنثرية الّرتاثية الفقهية، إىل الّسلطة املوريتاين 

هذا الّتحّول في الّنثرية : "الّنثرية العربية احلديثة ذات امللمح احمللي، وقد عّرب عن ذلك بقوله
افة الّلغويّة والفنّية األدبّية وسلطتها األدبّية هو الوجه الثّاني للعملة المعّبر عن مستوى الكث

الّلذين وصلت إليهما الّتراكمات النّثرية والّسردية ألدبّية الّنثر وشعريته، لتنتج النّص الّروائي، 
باعتباره الّشكل الّسردي الُمعّبر عن أقصى درجات هذه الكثافة من جهة، وباعتباره الّشكل 

.95حممد األمني ولد موالي إبراهيم، الّشعرية التّارخيية وأدبية األدب املوريتاين، صينظر، - )1(
.وما بعدها101، صنفسهينظر، املصدر - )2(
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لف نثرياتها وأنساقها الّلسانية من جهة الّسردي القادرة بنيته على احتواء تعّدديّة الّلغة بمخت
.)1("ثانية

كانت رؤية الّناقد حممد األمني ولد موالي إبراهيم للّسرد املوريتاين متمّيزة يف هذا الكتاب، 
ذلك أنّه اختار زاوية الّشعرية جماال حيّويا للّتأريخ لألشكال الّنثرية، وهي دراسة مل يسبقه إليه أحد 

ّن األدبّية مل تقتصر على األشكال إحيث رب العريب على وجه اخلصوص، املغيف- فيما أذكر-
اجلديدة كما هو معهود يف الّدراسات األخرى، بل أراد أن يعاجلها يف أجناس اكتست طابع 
احملّلية، ومحلت وصف الّسردية، يف عامل كان يعّج بذلك الّزخم املعريف والّنقدي املسّلط على الّشعر 

.الفّن اّلذي ُعرف به أهل شنقيط، واشتهروا بتذّوقهاملوريتاين، وهو 
لقد كانت القراءة الّتارخيية الّسمة البارزة اّليت طبعت بدايات الّنقد املوريتاين احلديث املوّجه 
للّنصوص الّسردية، ولعّل ذلك يرجع يف األساس إىل حاجة الّنقاد إىل الّتأريخ لألشكال األدبّية 

ا اجلديدة، والبحث عن مثيال ا يف األدب القدمي، وذلك قبل اخلوض يف األبعاد الفنّية وعالقا
باملؤثّرات اخلارجية، من قبيل الّنقود االجتماعية والّنفسية، وهذا ما يعكس أسبقية املقاربة الّتارخيية 

، يف أّي نقد أديب، ينصرف إىل العلمّية، ويتوّسل بضوابط حمّددة، رغبة يف معرفة أسرار النّص األديب
.ودوافع نشأته

كأداة إّن احلاجة إىل نقد علمّي موضوعي دفع نقاد املغرب العريب إىل تبين املنهج التّارخيي  
م، كما شّكل الّنقص الواضح يف الّتاريخ  لتفسري النّص الّسردي، وتربير مواقف األدباء واختيارا

جية، واملالبسات الّتارخيية اّليت آلداب تلك األقطار احملّفز احلقيقي يف الكشف عن املؤثّرات اخلار 
أحاطت بالعملّية اإلبداعية، ومن هنا فقد جاءت تلك الّنقود متناغمة مع طبيعة هذه املقاربة، 

ا اإلجرائية ا ومتّثال ، على الّرغم من االختالف الواضح يف طريقة التعامل مع املفاهيم اّليت جاء 
.رواد املنهج الّتارخيي

.104، صالّسابقاملصدر - )1(
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بالعالقة اليت تربط بني األدب  لقد اهتّم الكثري من الدارسني الغربيني: األدب والمجتمع- 1

تمع، مبا حيمل من عناصر وإيديولوجيا ؛ ذلك أن األدب يف حقيقته إّمنا هو تعبري تكفن، وبني ا
تمع وكّل ما جيري فيه من نظم وعقائد ومبادئ وأفكار، واألديب ال يسقط على جمتمعه عن ا

مـن السماء، وإّمنا ينشأ فيه ويصدر عـنـه، فيخاطبه بـما حيّس ويشعر، ويعكس مشاعره، وبواعثه 
ونوازعه من جهة، ويذيع أدبه وينشره بني أفراده من جهة ثانية، وكان ينشره ويذيعه قدميا باإللقاء 

. الكتابة أخذ يستخدمها وسيلة لوصله بقومه كي يستمتعوا بآثارهواملشافهة، حىت إذا عرف
من شعر -وتطّورت األمور، فإذا املطبعة تظهر وإذا الّنشر يُنّظم، فاّختذمها وسيلتني إلذاعة إنتاجه

بني الناس، ولو أنّه كان يكتب لنفسه ملا استغّل كّل هذه األدوات والوسائل، واكتفى بأن -ونثر
.)1(وخواجله يف نفسه وحنايا صدرهيرّدد خواطره 

تمع وثيقة، وهي الصلة اليت تعود إىل قرون سحيقة؛ فلو رجعنا إىل  إّن صلة األدب با
أعتق صورة للشعر، وهي صورة الشعر القصصي عند اليونان، صورة اإللياذة، فسنجدها ال تتغىن 

ا بطراودة، ومن بعواطف فردية، وإّمنا تتغىن بعواطف اجلماعة اليونانية لعصرها،  مصّورة حرو
وحده، " هومريوس"استبسلوا فيها من األبطال، ومن هنا نشأ القول بأّن ناظم هذه اإللياذة ليس 

وإّمنا هم أفراد خمتلفون من أجيال متالحقة، لعّل هومريوس كان خامتهم، أو لعّله واسطتهم، وأّمتها 
ا، ولتصّور مشاعرهممن بعده شعراء حاذقون، الذين مل ينظموها ألنفسهم، ب .)2(ل ليتغىن الناس 

تمع الذي يعيشه الشاعر، ميكنه أن يكون بالقياس إليه  كما أنّنا ال نستطيع أن ننكر أّن ا
مصدر إهلام ووحي ال ينضبان، فليس من شّك يف أّن للمجتمع، بكّل ما خيوضه من معارك 

ادية، تأثريه العميق يف الُكّتاب ونضال، وكّل ما يّتصل به من قضايا سياسية كانت أو اقتص

، 6طبيعته، مناهجه، أصوله، مصادره، دار املعارف، القاهرة، مصر، الطبعة : ضيف، البحث األديبينظر، شوقي-)1(
.96ت، ص .د
. 97-96ينظر، املرجع نفسه، ص -)2(
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، وإن كـان هذا التأثري فنيّا حبتا، ولنا يف أدب أيب العالء املعري منوذجا حيّا، لذلك )1(والشعراء
فهو مدين للحقبة التاريخية التي عاشها، ولكن مدين لهذه الحقبة فنّياّ، وبمعنى آخر إّن "

وإّن فّنه ليس إّال انعكاسا طبيعيا ... في عصرهأدب أبي العالء المعري متأثّر بالتقاليد األدبية
تمع باألدب هي عالقة أخذ وعطاء)2("لقيم الفن في عصره .، ومن هنا فالعالقة اليت تربط ا

تمع ويؤثّر فيه، فإن النقد  قد - الذي يعترب إنتاج ثان لألدب–وإذا كان األدب يتأثّر با

املعرفة االجتماعية، من خالل تطبيق املنهج أو وجد نفسه وجها لوجه مع علم االجتماع،

.جتماعي على الدراسات األدبيةاال

هو ذلك املنهج الذي املنهج االجتماعي :األسس الفكرية والفلسفية للمنهج االجتماعي-2
ُخيضع األثر األديب للمعرفة االجتماعية، انطالقا من النظرية اليت أومأنا إليها، واليت تعترب أّن األدب 

تمـعه، حبكم أّن القارئ حاضر يف ذهن األديب، ظـا هرة اجتماعية، وأّن األديب إّمنا ينتج األدب 
يهتم بإبراز المضامين االجتماعية "، وبذلك فالنقد االجتماعي)3(وهو وسيلة وغاية يف آن معا

لألثر األدبي، والبحث عن مصدرها الذي نشأت منه، وإلى أّي مدى تمّكن األديب من 
ألوضاع االجتماعية واالقتصادية والتاريخية واألخالقية التي عاشها، باإلضافة إلى تشخيص ا

وبالتالي فإّن هذا االّتجاه قد يتطّلب ...حّث األديب على مراعاة هذه المعيشة في أعماله
مـن األديب أن يخترق جدار األدب، ويخرج إلى المجتمع، شاهرا موقفه من مشكالت 

.)4("نهمجتمعه، ومختلف قضايا وط

ط، .ينظر، حممد زكي العشماوي، قضايا النقد األديب بني القدمي واحلديث، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، د-)1(
.23ص -ت.د
.  23املرجع نفسه، ص -)2(
.95ينظر، صاحل هويدي، النقد األديب احلديث، قضاياه ومناهجه، ص -)3(
.22م، ص 1985ط، سنة .شايف عكاشة، اجتاهات النقد املعاصر يف مصر، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، د-)4(
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ويعّد هذا املنهج من الفلسفات الواقعية اليت ظهرت يف مطلع القرن العشرين، واليت طبعها 
ا، ويكفر بالفرد الذي ميّثل نوعا  الفكر املاركسي املادي، الذي يهتّم باجلماعة، ويدعو إىل االلتزام 

.من أنواع التسّلط، مبا حيمله من أفكار إقطاعية وبورجوازية
خون اهتمام الدارسني لألدب بالواقع االجتماعي إىل عهود طويلة، قد متتّد إىل يرجع املؤرّ و 

فقد أدرك أفالطون وأرسطو من قديم الطبيعة االجتماعية للشعر، وما يحدث "عهد اإلغريق، 
من تأثير في الجماهير، ومعروف أن أّولهما كان يعتنق نظرية المثل، وهي تنتهي عنده إلى أّن 

، ولذا فقد اهتّم يف التشريع جلمهوريته بإبراز مكانة الشاعر فيها، )1("ئق الواقعالشعر يقّلد حقا
وبيان خطورته يف إفساد هذه اجلمهورية، وهو ما جعله حيّرم التعامل بأشعار هومريوس، ويلّح على 

.)2(االلتزام بتلك األناشيد اليت متّجد اآلهلة واألبطال
، درس فيهما طبيعة "فن اخلطابة"و " فن الشعر"امها أما أرسطو فقد أفرد للّشعر كتابان مسّ 

األدب دراسة تفصيلية، وحاول أن يتوّسع مبفهوم احملاكاة، اليت ذكرها أفالطون، فقال إّن الشعر ال 
حياكي الطبيعة حماكاة مطابقة للواقع، بل إنّه يعيد بناءه على أساس من االحتمال، وينقض أيضا 

شعر يفسد املواطن الصاحل بتغذيته ملشاعره، وتنمية عاطفيت الشفقة ما ذهب إليه أستاذه من أّن ال
يارا يف األخال ، أو قواخلوف فيه، ويعترب أّن الشعر ال جيعل الناس عاطفيني، وال يشيع فيهم ا
ا ومن كّل خور وضعف .)3(أخالقا شائبة، بل على العكس، ينقي عواطفهم، وخيّلصها من أدرا

ا اليونانيون الطريَق لكّل اآلراء اليت جاءت بعدهم، واليت مّهدت هذه األفكار اليت جاء 

إّال أّن أّول دراسة اجتماعية لألثر األديب، كانت يف ن تنظّر الجتماعية األدب والنقد، حاولت أ

، اليت تعّد حبّق رائدة الدراسة "مدام دي ستايل"مطلع القرن التاسع عشر على يد الفرنسية 

. 99شوقي ضيف، البحث األديب، ص -)1(
.50ت، ص .ط، د.طر، مجهورية أفالطون، اهليئة العامة املصرية للكتاب، القاهرة، مصر، دأمرية حلمي مينظر، -)2(
.100-99ينظر، شوقي ضيف، البحث األديب، ص -)3(
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ا االجتماعية لألدب،  ، حيث حاولت فيه أن "األدب وعالقته بالنظم االجتماعية"من خالل كتا

تمع .)1(تؤّكد ذلك املبدأ القائل بأن األدب تعبري عن ا

تاريخ األدب "كتابه يف حتليالته، اليت ضمها" هيبوليت تني"كما حذا حذوها الناقد 
، )اجلنس والبيئة والعصر(ته الشهريةوقد اعتمد يف دراسته لألدب اإلجنليزي على ثالثي، "اإلجنليزي

ولو أّن عنصر البيئة كان األبرز يف حتليله االجتماعي؛ إذ من شأن هذه البيئة أن ختلق وسطا أدبيا 
عن طريق نوع العمل الذي ميارسه أفراد اجلماعة، ودرجة حّظهم من الغىن أو الفقر أو الرتف، 

يب وجب علينا التعّرف على الصورة العامة للحالة ونتيجة لذلك فإننا إذا أردنا أن نفهم أي عمل أد
.)2(االجتماعية، والتقاليد السائدة يف البيئة اليت حنن بصدد دراستها

لكن الذي أعطى للنظرية االجتماعية لألدب إطارها املنهجي املنظم، وشكلها الفكري 
ظرية املعروفة ، صاحب الن)Karl Marx("كارل ماركس"الناضج، هو املفكر املادي املعروف 

بامسه، بعد أن أصبحت على يديه نظرية متكاملة، ورؤية فلسفية لألدب وللتطور االجتماعي على 
حّد سواء، دون أن ننكر جهود بعض الفالسفة واملفكرين يف هذا امليدان، كالفيلسوف 

إميل "و )Auguste Comte("أوغست كونت"، وعاملي االجتماع املشهورين )hegel("هيجل"
)Jhon stuart mill("جون ستيوارت ميل"، إىل جانب )Émile Durkheim("كهاميدور

هنري "، و)George lucas("لوكاتشجورج "، و)PlekhanovGheorgi("بليخانوفجورجي ''و
على سبيل املثال ال )Lucien Goldmann("جولدمانلوسيان"و)Henri Lefebvre("لوفيفر
. )3(احلصر

املاركسية يف اعتبار األدب حمصلة لعوامل خمتلفة، يقف يف مقّدمتها وتتلّخص هذه النظرية 
الذي له األثر الواضح يف تشكيل رؤية األديب وموقفه من احلياة ) املادي(العامل االقتصادي 

.94ينظر، صاحل هويدي، قضايا النقد األديب احلديث،  ص -)1(
.13ينظر، شايف عكاشة، اجتاهات النقد املعاصر، ص -)2(
.94دي، قضايا النقد األديب احلديث، ص ينظر، صاحل هوي-)3(
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تمع، فليس وعي الناس هو الذي حيّدد وجودهم يف املاركسية، بل العكس هو الصحيح،  وا
حيّدد وعيهم، فاألديب حبكم وضعـه الطبقي، يصدر عن أفكار فوجودهم االجتمـاعي هـو الذي 

. )1(طبقته ومهومها ومواقفها
تمع إىل بنيتني؛ دنيا وميثلها اإلنتاج املادي املتجلي يف البنية : ويقّسم املاركسيون املاديون ا

ن البنية األساسية ومتثلها النظم الثقافية والفكرية والسياسية املتوّلدة ع: االقتصادية للمجتمع، وعليا
األوىل، وأّن أّي تغيري يف قوى اإلنتاج املادية وعالقاته ال بد من أن حتدث تغيريا يف العالقات 
االجتماعية والنظم الفكرية، ومن هنا فإن اإلنتاج األديب والفين يعترب انعكاسا عن البنية الدنيا، 

.)2(ومتأثّر بالتيارات االقتصادية، وباالنتماء الطبقي لألديب
وعلى هذا النمط أصبح األدب يُدرس اجتماعيا من وجهات متعّددة، ووجد النقاد مادة 
خصبة يف العصور، وتطّورها حضاريا أو صناعيا، وعصر مثل عصر الثورة الصناعية خيالف جمتمعه 
تمعات اليت سبقته، بسبب ما حدث من تغيري يف حياة العامل وكّل ما حييط به،  بدون شك ا

تمع تذوب يف فكّلما  تطّورت احلياة اإلنسانية يف العصر احلديث أخذت الطبقة العليا يف ا
فليس من يفرض عليه العناء "، )3(الطبقتني الوسطى والدنيا، وهو ما يؤثّر يف معيشة األديب

والشقاء كمن يتلخص منهما، وليس من يجوع ويعرى كمن يكتسي ويروى، ومن المؤّكد أن 
قتصادية لألدباء أخذت في التحّسن مع انتشار االشتراكية وتكافؤ الظروف المادية اال

الفرص، ومع ما طرأ على التعليم والتربية والثقافة مـن ظـروف جديدة، وال بد أن نالحظ 
الفروق البعيدة بين مجتمع في قرية من قرى الريف، وبين مجتمع في منطقة من مناطق 

.)4("ثّر فيمن يعيش فيه أديبا وغير أديبالمصانع، فلكّل ظروفه ومالبساته التي تؤ 

. 95، ص الّسابقينظر، املرجع -)1(
.ينظر، املرجع نفسه-)2(
.101ينظر، شوقي ضيف، البحث األديب، ص -)3(
.101ص - املرجع نفسه-)4(
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تمعات يف العصر احلديث  ويف إطار هذا املنهج االجتماعي، ومع التطورات اليت عرفتها ا
تمع، الذي يعيش فيه، ومن هنا ظهر مقياس  بات من الضروري بأن يلتزم الفنان يف أدبه با

يُطلب منه أن يعكس عالقات اجتماعي جديد عرف مبقياس االلتزام يف األدب؛ فاألديب ال
ال يتجزّأ من كل اجمتمعه فحسب، بل ُيطلب منه أن يشارك يف تكييف جمتمعه، حبيث يصبح جزء

ما جيري من قضايا ومعارك، ونتيجة لذلك فإنّنا ال نعّد األثر األديب جّيدا إّال إذا عّرب بوضوح عن 
وأصبح فاعال فيه مؤثّرا، فإن مل موقف صاحبه، من قضايا عصره وأمته، وأحّس مشاعر جمتمعه،

تمع .)1(ينهض بذلك فإنّه يعّد متقاعسا، سلبيا، وأداة هدم وجب إبعادها من ا
هج املاركسي أو ما يعرف بالواقعية املاركسية قد بىن مبادئه على أسس مادية نوإذا كان امل

الذي أعطى "جولدمانوسيانل"حبتة يف حتليله لألدب اجتماعيا، فإنّنا ال ميكن أن نغفل ما قام به 
من أجل دراسة اجتماعية "للمنهج االجتماعي الطابع العلمي من خالل كتابه املوسوم بـ

لوسيان"وهو أستاذ -"جورج لوكاتش"، وإن كان بعض الدارسني يعتربون مؤلفات )2("للرواية
.)3(امليالد الشرعي الجتماعية األدب- "جولدمان

املنهج االجتماعي يطبع النقد العريب احلديث بـداية بـدأ :قد العربيالمنهج االجتماعي في الن-3
مـن مطلع القرن العشرين، نتيجة التطورات االجتماعية واالقتصادية احلاصلة يف العامل العريب، 
ناهيك عن اإلقبال الكبري للنقاد العرب على املناهج الغربية، اليت استطاعت أن ترسم بعض 

وكان من جراء هذه التحّوالت يف العامل العريب أن انتقل لتحليالت األدبية، اجلوانب العلمية على ا
العمل األديب إىل مراحل أكثر التصاقا بالبعد االجتماعي أو الواقعي، وهو ما عّرب عنه حممد 

وبعد انتقال الّشعوب العربّية من طور تحّسس الّذات، وتحديد المشاكل :"مصايف بقوله
الّتي كانت تعاني منها، إلى مرحلة الكفاح الواعي الحقيقي على جميع االجتماعية والّسياسية

الجبهات، انتقل معها األدب العربي إلى مرحلة الواقعية االشتراكية، أو مرحلة االلتزام 

.102-101، ص الّسابقينظر، املرجع -)1(
.226م، ص1980، سنة 2ار املعارف، القاهرة، مصر، الطبعةصالح فضل، منهج الواقعية يف اإلبداع األديب، دينظر،-)2(
.219ينظر، املرجع نفسه  ص -)3(
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واإليجابية كما يحلو للبعض أن يعّبر عنها، وكان طبيعيا أن ينتقل النّاقد بدوره إلى هذه 
وبهذا عاد الّنقد االشتراكي، أو نقد ...اقعية االشتراكية في الّنقدالمرحلة، فتأّكدت نظرة الو 

.)1("الجدلية الماركسية، هو الغالب على جميع المناهج الّنقدية في األدب العربي الحديث
أمحد "، "طه حسني: "ولـقـد بـرزت الدراسة االجتماعية لألدب بشكل خاص عند الرواد

"حممد مندور"، و"لويس عوض"و، وتوفيق احلكيم،"أمني اخلويل"، "سالمة موسى"، "أمني
وغريهم، الذين أفصحوا عن منهجهم يف تلك األحاديث واملناقشات، بل املعارك الفكرية واألدبية، 

تمع-قدميه وحديثه–الدائرة خبصوص موقف األدب العريب  )2(.من ا

ه يف مؤلّفاته الكثرية، وكان سالمة موسى من أبرز من تزّعم هذا االجتاه، وأشهر من نظّر ل
، الذي يعّد ملّخصا لكّل النظريات االجتماعية اليت تبناها يف "األدب للشعب"لعل أّمهها كتاب 

جّل أعماله، وهو يرى يف هذا املؤلَّف بأّن األديب اليكون صادقا إال إذا عكس مهوم جمتمعه، 
. )3(وحاول أن يغّري فيه، انطالقا من الرسالة السامية اليت حيملها

من الدراسات االجتماعية لألدب، خاصة فيما " حممود أمني العامل"كما مل ختل كتابات 
، فهو يؤّكد بأّن حرية األديب ال تكتمل - الذي سبق وأن تعّرضنا له-يتعّلق األمر بالبعد املاركسي

. )4(شروطها إالّ يف إطار احلرية االجتماعية
لظاهرة " أمحد الشايب"اعي يف دراسة األستاذ ونستطيع أن نرى مثاال هلذا املنهج االجتم

النقائض يف الشعر، وهي دراسة قامت على أساس أن هذه الظاهرة األدبية قد نشأت وازدهرت 
حىت بلغت الذروة يف العصر األموي، يف ظل ظروف اجتماعية ترجع باألساس إىل فكرة العصبية 

.35م، ص1981ط، سنة .حممد مصايف، دراسات يف الّنقد واألدب، الّشركة الوطنّية للّنشر والّتوزيع، اجلزائر، د-)1(

.25ينظر، شايف عكاشة، اجتاهات النقد املعاصر يف مصر، ص -)2(

.5م، ص 1961ط، سنة .نظر، سالمة موسى، األدب للشعب، مؤسسة اخلاجني، القاهرة، مصر، دي-)3(

.وما بعدها393م، ص 1970ط، سنة .ينظر، حممود أمني العامل، معارك فكرية، دار اهلالل، القاهرة، مصر، د-)4(
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جديد يف العصر األموي على يد شعراء اليت كانت معروفة يف اجلاهلية، وعادت مرة أخرى بثوب 
.)1("األخطل"و" الفرزدق"و" جرير: "أمثال

هذا املنهج أيضا عندما قام بدراسة ظاهرة الصعلكة يف العصر "يوسف خليف"واختار 
، ولقد وقف هذا كاجلاهلي؛ وهي الظاهرة االجتماعية اليت ارتبطت بطبيعة احلياة االجتماعية آنذا

ا ودوافعها، وعن العوامل اليت وقفت راء حتركها الناقد عند هذه الظاه رة، حماوال الكشف عن أسبا
تمع القبلي يف اجلزيرة العربية قبل  وتوجهها، وانتهى إىل أنه يرجعها باخلصوص إىل طبيعة تكوي ا
اإلسالم، وما كان من إميانه بوحدة الدم وعنصرية اجلنس، وإنكاره لكّل خارج عليه، أو متمّرد 

.)2(اليده املقّدسةعلى تق
ولقد اهتّم الّنقاد املغاربة كغريهم من الّنقاد العرب باملقاربة االجتماعية، حيث بذلوا جهودا 
تمع معرفة دقيقة، متّكنهم من البحث عن احللول اّليت يتخّبط فيها  حثيثة من أجل حماولة معرفة ا

.الّالئقة واملرجّوة من الفّن بشكل عامأفراده، والّسعي إىل جعل األدب يسمو باألفراد إىل املكانة

 
بنا يف بداية هذا املبحث أن حيسن:بداية القراءة االجتماعية في الّنقد الجزائري الحديث-1

لّتارخيي نشري إىل موضوع مهم، وهو أّن املنهج االجتماعي يف النقود اجلزائرية جاء مواكبا للمنهج ا
اّلذي أعمله اجلزائريون يف أحباثهم، بل ال نغايل إذا قلنا أن الرؤية االجتماعية يف الّنقد اجلزائري قد 
خرجت من معطف املقاربة الّتارخيية، باعتبار أّن املرحلة الّتارخيية هي اّليت تشي بواقع اجتماعي 

تمعات يف مرحلة من معّني، وتؤّسس له بطريقة ما، فعلماء الّتاريخ يعّولون كثري  ا على طبيعة ا
املراحل، كما يسعى األدباء لرصد الظواهر االجتماعية بالكلمة يف مرحلة تارخيية، فاالجتماعي 

ط، سنة .يع، القاهرة، مصر، دينظر، يوسف خليف، مناهج البحث األديب، دار غريب للطّباعة والّنشر والّتوز -)1(
.38-37م، ص 2004

. 37، ص نفسهينظر، املرجع-)2(





88

الطّبيعي للمنطلق أسيستّ كان هو الالمنطلق التّاريخيبمعنى أّن ")1(والّتارخيي صنوان
ذلك الّتمازج بني املنهجني يف العديد ، وهو ما يربّر )2("عبر محوري الّزمان والمكاناالجتماعي
.من األعمال

تمع، واملتمثّلة  ا ا ولقد كانت املواضيع اّليت طرقها األدباء اجلزائريون يف حلظة عصيبة مّر 
يف اآلثار اّليت خّلفها االستعمار الغاشم، مدعاة ألن يكتسي الّنقد اجلزائري ببعد اجتماعي تناغم 

العامل االشرتاكي على اخلصوص، فقد أرجع عمار بلحسن ظهور هذا واجلّو الّنقدي العام يف 
االّجتاه إىل الّتبعية إىل االّحتاد السوفيايت سابقا، والّتخندق حتت مظّلته، حيث يؤّكد على انتصار 
ثورة أكتوبر السوفياتية، وسيادة الربوليتارية أدى إىل ظهور هذا التوّجه، فالكتابة يف األدب عموما، 

تمع، وذلك بإعادة والكتابة الروائية على وجه اخلصوص قصد جتاوز ذلك الّتنافر بني الفرد وا
.  )3(تكوين الروح امللحمية حيث يّتحد األنا باآلخر، والفرد باجلماعة

وملا كان تصوير الواقع االجتماعي ديدن األدباء اجلزائريني يف الفرتة اّليت أعقبت االستقالل 
االجتماعي شّكل البوصلة اليت أّسست لنقد منهجي حاول أن يربط األديب مباشرة، فإّن الّنقد 

مبجتمعه، من خالل جهود زمرة من الّنقاد من أمثال حممد مصايف، وأبو القاسم سعد اهللا، وعبد 
اّلذين دعوا إىل أدب يستجيب للمتطّلبات االجتماعية، ويواكب ...اهللا ركييب، وعمار بلحسن

.قيق النهضة املنشودةحاجة األفراد يف سبيل حت
ومن هنا فقد حصرت جّل الّدراسات الّنقدية اجلزائرية نفسها يف بوتقة نقد اجتماعي متناغم 
مع الرؤية االجتماعية واالقتصادية والثّقافية املتبناة من قبل الدولة، وهو ما ذهب إليه يوسف 

االجتماعي حّيزا كبيرا من على غرار سائر البالد العربية، استغرق الّنقد : "وغليسي يف قوله
خالل العشرية السبعينية بصورة عليهاالكتابات الّنقدية الجزائرية، تجّلت هيمنته الّشاملة

ينظر، عبد الصدوق عبد العزيز، االّجتاه االجتماعي يف الّنقد اجلزائري احلديث واملعاصر، رسالة مقدمة لنيل شهادة - )1(
.6م، ص2010/2011املاجستري، جامعة وهران، موسم 

. 45م، ص2002، سنة 1ّنقد املعاصر، مرييت للّنشر واملعلومات، القاهرة، مصر، الطبعةصالح فضل، مناهج ال- )2(
.وما بعدها25م، ص1984ط، عام .ينظر، عمار بلحسن، األدب واإلديولوجيا، املؤّسسة الوطنّية للكتاب، د- )3(
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سياسة واقتصادا، :الفتة، حيث هيمنت اإليديولوجية االشتراكية على الحياة الجزائرية العامة
في -، عرفت البالد )فيةالزراعية، الّصناعية، الثّقا(وأفرزت الثورات الثالث ...وثقافة
حركات الّتأميم والّتسيير الّذاتي للمؤّسسات والمخّططات الّتنموية، وصارت كتب - ضوئها

.)1("بأبخس األثمان" لينيين"
ولقد اّختذ الّنقاد اجلزائريون وهم يقاربون النّص السردي من الوجهة االجتماعية العديد من 

ا تلك املصطلحا ت اليت ُتداولت يف األحباث والدراسات، واّليت عّربت عن الوسائل واألدوات، بّرر
منهج واسع األرجاء، متعّدد املعامل، من قبيل النقد الواقعي، والنقد االشرتاكي أو املاركسي، والّنقد 

ا تّتفق ... اإلنساين، والبنيوية الّتكوينية  ا إالّ أ وهي مصطلحات وإن اختلفت يف مضامينها وأدوا
ا ا الّنقدية، وارتباطها الوثيق باإلنسان املبدع أو املتلقي املنتمي إىل يف مرجعيا الفكرية، وخمرجا

تمع .ا
كما أوحى هذا التضارب يف الّنقد اجلزائري بصعوبة الفصل بني ما هو اجتماعي حبت، أو 

يف إيديولوجي أو سياسي أو إنساين، أو فين صرف، إىل غياب املنهجية عند الّنقاد اجلزائريني
والواقع أّن المتأّمل في المادة : "تناوهلم للعمل األديب، وهو ما أشار إليه عمار بن زايد يف قوله

الّنقدية الّتي حوتها الفترة الّتي تهّمنا، محاوال تحديد رسالة األديب كما يراها نُقاد المرحلة، 
الة األديب يجد نفسه أمام مصاعب حقيقية، ألّن في آرائهم تلك كانوا يخلطون بين رس

االجتماعية، ورسالته السياسية، أو الفنّية، أو اإلنسانية، ولم يكونوا منهجيين بشكل حسن، 
لكن بالّرغم من ذلك الخلط، وبالّرغم من تلك المصاعب، فقد حاولنا جهدنا أن نفصل بين 
المواقف الّنقدية المختلفة، فنضع بعضها في القسم الخاص بالّرسالة االجتماعية لغلبة 
الّصبغة االجتماعية عليها، ونضع بعضها في القسم الخاص بالّرسالة الّسياسية لغلبة الصبغة 

.)2("الّسياسية عليها

.41يوسف وغليسي، النقد اجلزائري املعاصر من الالنسونية إىل األلسنية، ص- )1(
.102عمار بن زايد، الّنقد األديب اجلزائري احلديث، ص- )2(
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وإذا كان عمار بن زايد قد عّرب على قصور منهجي رآه يف النقود اجلزائرية ذات األبعاد 
إنّه أغفل حقيقة الّناقد االجتماعية، املتمّثل يف التداخل بني ما هو اجتماعي أو إنساين أو فين، ف

اّلذي يدعو يف كّل قراءته للّنصوص األدبّية إىل التزام األديب بقضايا جمتمعه كيفما كانت 
ا، أو تفاصيلها، ال فرق ب ني رؤية واقعية، أو سياسية، أو فنّية، مادامت خادمة لألديب ــتوصيفا
.   أو املتلقي املنتميان إىل جمتمع واحد

ام بالّرسالة االجتماعية امللقاة على كاهل األديب والّناقد على حّد سواء، مل إّن ظاهرة االلتز 
تزل على األقّل يف ذلك الزمن اّلذي كان فيه النص يتألأل باخلطابات املاركسية، ترزح حتت وطأة 

بعامة واجلزائريون خباصة الّنبض االجتماعي اإليديولوجي، وال مناص له منها، فالّنقاد العرب
ن على اجلانب احلامل، والرؤية الفنّية املنسجمة مع الواقع االجتماعي، إميانا منهم أّن هذه يؤّكدو 

، وهو ما أّكده حممد مصايف )1(الّنصوص يُنتجها أديب فنان، ال حزب سياسي، وال رجل سلطة
ّم وااللتزام الحّق في نظرنا ال ينافي الفّن بحال من األحوال، فاألديب ينبغي أن يهت: "يف قوله

في أدبه بشؤون وطنه وقومه، واإلنسانية قاطبة، ولكن هذا االهتمام ال يتصّور خارج 
. )2("الفنّ 

إىل إبراز املضامني االجتماعية يف األديبيسعى املنهج الواقعي يف النقد:الواقعية الّنقدية-2

مصادره اليت نشأ األعمال األدبية، بالعودة إىل سياقات النص التارخيية واالجتماعية، والبحث عن

، وتفحص املدى الذي ميتلكه املبدع يف عرض خمتلف الظروف اّلذي عرفهتطورالفيها، و 

تمع واملبدع معا،  رغبة يف الوصول إىل حقيقة االجتماعية واالقتصادية والتارخيية اليت عاشها ا

أّن "ذا االّجتاه يرىمدى تأثري الواقع االجتماعي يف الّنصوص األدبّية، و على هذا األساس فإّن ه

.55ينظر، عبد الصدوق عبد العزيز، االّجتاه االجتماعي يف الّنقد اجلزائري احلديث واملعاصر، ص- )1(
. 95حممد مصايف، النّثر اجلزائري احلديث، ص- )2(
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من الحركة الثّقافية، وأّن تحليل األدب يقتضي تجميع أكبر عدد من البيانات ااألدب جزءً 

. ، باعتبار الظواهر اّليت يعاجلها، واملستمّدة من واقع املبدع)1("الّدقيقة عن األعمال األدبّية

زائريني يف مقاربتهم للنّص ولقد ظّل اجلنوح إىل الواقعية الّشعار اّلذي يالزم الّنقاد اجل
م االهتمامات الرئيسة للّناس، واستخلصت مفاتيحها مما  الّسردي، فقد عاجلت حبوثهم ودراسا
ا  يزخر به واقع اجلزائر اجلديد يف ظّل وضع اقتصادي واجتماعي قام على الّثورة االشرتاكية وتداعيا

تمع يف مجيع ميادين احلياة، وما يستدعيه الّنقد باعتبار ذ لك من توجيه لألدب إىل الّتعبري عن ا
.بكّل قضاياه

يعّد عبد املالك مرتاض من الّنقاد اّلذين سعوا إىل حتليل النّص الّسردي وفق رؤية واقعية، 
رسالة موّجهة صادرة عن "حتاول أن تقف عند الظّاهرة االجتماعية الكامنة فيه، باعتبارها 

وقد استفاد يف هذا االّجتاه من نتائج الّدراسات ، )2("األديب لها هدف عند الجمهور
ا القائمة على اإلحصائيات والبيانات وحتليلها، وكذلك على  تفسري الّظواهر االجتماعية وتقنيا

، وهو )3(، حبيث متثّلها يف رؤيته الّنقدية اخلاصة بالعمل األديبانطالقا من قاعدة معلومات حمّددة
".القصة اجلزائرية املعاصرة: "وسومما بسطه يف كتابه الّنقدي امل

لقد وقف عبد املالك مرتاض من خالل هذه الّدراسة الّنقدية على املضامني االجتماعية اّليت 
محلتها القصة اجلزائرية املعاصرة، معتمدا على ست جمموعات قصصية لعبد احلميد بن هدوقة، 

ذه القضايا تصل لدى واحلبيب السائح، ومصطفى فاسي، وأمحد مّنور، ووجد أن نسبة االهتمام 
، ومصطفى فاسي يف جمموعته %81ّإىل زهاء " الّصداع"أمحد منُّور يف جمموعته القصصية 

، أطلس للّنشر واإلنتاج اإلعالمي، اجليزة، مصر، -سيكّيةاملناهج الكال-حممد حممود السيد، مناهج الّنقد األديب- )1(
137م، ص2013، سنة 2الطبعة

.38م، ص1994، سنة 1سعدي ضاوي، مدخل إىل علم اجتماع األدب، دار الفكر العريب، بريوت، الطبعة-)2(
.49ينظر، محيدات مسكجوب، اّجتاهات نقد القصرية يف اجلزائر، ص- )3(
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، %70إىل " القرار"، وترقى لدى احلبيب السائح يف جمموعته %72إىل زهاء " األضواء والفئران"
. )1(40%إىل" الكاتب وقصص أخرى"ولدى ابن هدوقة يف جمموعته 

اول عبد املالك مرتاض أن يقف من خالل هذه الّنصوص الّسردية على اهلموم املشرتكة ح
الفقر، واهلجرة، : اّليت مجعت هؤالء الُكّتاب برتكيزهم على قضايا اجتماعية متعّددة، أبرزها

واألرض، والّسكن، حيت تتّبع مدى تصويرهم هلذه املضامني االجتماعية بطريقة إحصائية قّل 
، ومتّكن من ترتيبهم وفق تناوهلم هلذه الّدراسات الّنقدية ذات الطّابع االجتماعيمثيلها يف

موعات، ليجد أّن احملور املستحوذ على خيال مجيع ُكّتاب هذه  املواضيع، بعد تقّصيه لقصص ا
موعات هو حمور الفقر، ذلك أّن  عن )2("حضور الفقر يكون أشّد إمضاضا، وأقوى وجودا"ا

" حيث وجد أّن أربعا وعشرين قّصة قد عاجلت موضوع الفقر؛ فالظاهرة ضامني األخرى،بقّية امل
كثيرا ما تستهوي القلم فيجري فيه، ويلّذ للخيال فيحّلق في أجوائه الُمتأزّمة 

فالفقر كان وراء معظم القضايا االجتماعية الّتي ُعولجت، والعّلة قد تعود إلى أّن ...القاتمة
لتزمون بالقضايا الوطنّية واالجتماعية، ولّما كان هذا الّشعب ال يبرح يكابد قاصِّينا قاصون م

مشاكل تحول دون بلوغ المقدار المطلوب من الحياة الّرخّية، على ما يتمّتع به كثير من 
. )3("ما يلّذ ويستهوي...أفراده اآلخرين من بحبوحة العيش ورغده، فإّن الكتابة حوله

ذي ركّز عليه ُكتاب القصة حبسب الّناقد فهو موضوع اهلجرة اّلذي تناوله أما احملور الثّاين الّ 
مثن "، و"الكاتب"، و"املغرتب"، و"الّرسالة: "عبد احلميد بن هدوقة يف أربع من قصصه وهي

: ، وجاء يف املرتبة الثّانية مصطفى فاسي مبعاجته هذا املوضوع نفسه يف اثنتني من قصصه مها"املهر
ا "ئدونالعا"و" مغرتب" ، أما القاص "أكل البصل"، مث أمحد منُّور ثالثا بقّصة واحدة فقط عنوا

. )4(الصعود حنو األسفل"احلبيب السائح فإنّه عاجل هذا املوضوع بصورة غري مباشرة يف قّصته 

.24م، ص2004، سنة2الك مرتاض، القصة اجلزائرية املعاصرة، دار الغرب للّنشر والّتوزيع،الطبعةينظر، عبد امل- )1(
.30نفسه، صصدرامل- )2(
.31نفسه، صصدرامل- )3(
.وما بعدها31، صاملصدر نفسهينظر، - )4(
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واجلدير بالذّكر أّن موضوع اهلجرة مل يكن جديدا يف الساحة الّنقدية االجتماعية، فقد 
مرارا أن يعطوا تربيرات لظاهرة اهلجرة اليت انتشرت يف صفوف الشعب اجلزائري، حاول الّنقاد 

ا يف القصة اجلزائرية، ومن هؤالء حممد مصايف اّلذي قال إّن للهجرة عوامل كثيرة : "مبّينني جتليا
والقمع . أهّمها الحاجة إلى العمل، وهذه الحاجة كانت تزداد حّدة من سنة إلى أخرى

وكثرة الّضرائب والمتابعات . اّلذي كان يقوي من حاجة الفالح إلى الهجرةاالستعماري هو
. اإلدارية كانت تشّكل األداة الفعالة لقمع الفالح، وجعله يختار طريق معامل فرنسا الكبرى

غير أّن اإلجراءات اإلدارية كانت تعزله عن . كان الفالح يحاول البقاء فوق أرضه كما سبق
.)1("، وتجعله يحّس بوحدة وعجز ال حّد لهماالعالم يوما بعد يوم

إىل مضمون اهلجرة -بطريقة إحصائية-ومن املُالحظ أّن عبد املالك مرتاض وهو يتعّرض 
الّذي اختاره القصاصون اجلزائريون عنوانا للّتعبري عن واقعهم، فإنّه مل يتوان يف إبداء انطباعاته 

جناح القصص خباصية الّصدق، فقد وصف قّصة اخلاصة بصدق القصاصني يف نقل الواقع، فربط 
فعلى الّرغم"لعبد عبد احلميد بن هدوقة بغري الصادقة، مّتهما هذا األخري باملٌتكّلف؛ " املغرتب"

من أّن أحداث أّي عمل سردي ال يكون بالّضرورة واقعا فوتوغرافيا منقوال عن األصل، كما 
حداث بواقعّية وإنصاف؛ فمثل هذا الموقف هو في األصل، إّال أّن المنطق يقتضي حبك األ

.)2("يتيح للعمل السردّي االقتراب من الواقع والحقيقة
والظّاهر من خالل هذا النّص أن الّناقد عبد املالك مرتاض يسعى إىل الّتنقيب يف القّصة 

اّلذي نبحث عنه")3(عن الّصدق والواقعية، فالّصدق املطلوب يف األدب ليس كالّصدق احلريف
ر مضى وانقضى، ــــالّصدق هنا يعني الصدق في أمـــف. في مؤلّفات العلماء وُكتب المؤرّخين

وهو ما يلبث أن يتداعى وينهار، إذا ما اكتشفت وثيقة ضائعة أو نظريّة جديدة أما . أو كاد
الّصدق لما ُيحتمل وقوعه دائما في حياة اإلنسان على وجه الّصدق في األدب، فهو 

.25حممد مصايف، النثر اجلزائري احلديث، ص- )1(
.32زائرية املعاصرة،صعبد املالك مرتاض، القصة اجل- )2(
.56ينظر، محيدات مسكجوب، اّجتاهات نقد القّصة يف اجلزائر، ص- )3(
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م ، )1("األرض فالنّص األديب لن يكون واقعيا إال إذا استمّد مادته من حياة النّاس وانشغاال
.ومهومهم، ولن يكون مفيدا إالّ إذا اقرتح حلوال مفيدة ملشاكلهم االجتماعية

كما التفت مرتاض يف قراءته لألعمال القصصية اجلزائرية ملوضوع األرض، ذلك أنّه من أهّم 
ا الّنقد االجتماعي الواقعي؛ فاألرض ال تربح مصدر إهلام ألعظم األعمال املضامني اّليت يتعّرض هل

األدبّية احلديثة وأرقاها شأنا، ولعّل ذلك يعود إىل التصاق األرض باإلنسان، والتصاق اإلنسان 
باألرض، وهو ما جعل األدباء اجلزائريني يصّبون جّل عنايتهم على هذا املوضوع وقضاياه، 

م لتبيني عالقات الّناس االقتصادية واالجتماعية من خالل األرضويفردون قصصهم ورو  .  )2(ايا
جية الّنقدية يف تعامله مع قضية األرض عند هحافظ عبد املالك مرتاض على نفس املن

ذا املوضوع، وجعل يف طليعتهم الكاتب أمحد  القصاصني اجلزائريني، فرتّبهم حبسب اهتمامهم 
وقد وجده ُعين " األرض ملن خيدمها"، و"قلبتان من شعري: "تني حتت عنوانمنُّور بتأليفه قصتني اثن

مدى تعّلقه بمشاكل الفّالح الجزائري اّلذي ال يبرح يكابد كثيرا "باألرض عناية بالغة، وأبرز 
ليصّنف )3("من المشاكل حتى في ظّل اإلصالح الّزراعي اّلذي حّرره من الظّلم واالستغالل

ألنّه استطاع الُسمو في تصوير بؤس " سنابل"ئح يف املرتبة الثّانية بقّصة القاص احلبيب الّسا
مدى مضار الهّوة "الفالح، وما عاناه من تسّلط الحاج قدور وقمعه له، وهي قّصة ُتصّور 

، )4("الطبقّية الّتي تفصل ما بين الّناس فتجعل منهم أغنياء وفقراء، وعاملين ومستغّلين لهم
، حيث عاجل فيها موضوع األرض "وطلعت الّشمس"املرتبة الثّالثة بقّصته ويأيت مصطفى فاسي يف

من وجهة نظر أخرى غري اّليت ُعوجلت يف القصص املذكورة سالفا، فيما جاء رابعا عبد احلميد ين 
على عمق يف الرؤية -مرتاض- واّليت تشي حسب " املزرعة/ الرجل"هدوقة من خالل قّصته 
ك أّن عمله انتقل من البساطة اّليت تقرتب يف بعض األطوار من الّتقريرية الفلسفية عند القاص، ذل

.123م، ص1955ط، سنة.حممد يوسف جنم، فّن القصة، دار بريوت للطّباعة والّنشر، لبنان، د- )1(
.40-39ينظر، عبد املالك مرتاض، القصة اجلزائرية املعاصرة، ص-)2(
.43، صاملصدر نفسه- )3(
.44-43نفسه، صصدرامل- )4(
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اّليت ملسها يف أعمال فاسي، والسائح، ومنُّور، أو هي البساطة األقرب إىل الواقع اليومي املعيش 
.  )1(منها إىل الفّن مبعناه األمجل واألعمق واألروع إىل الّسمّو والعمق

ا وتدّل هذه املقارنة األخرية عند عبد املالك مرتاض وهو يتحّدث عن قضية األرض وجتّليا
عند القّصاصني اجلزائريني أنّه تبىن منهجية خاصة، ارتكز فيها على أسلوب املوازنة بني قّصة 
وأخرى، ومدى قّوة أو ضعف صلة موضوعها باألرض، ولعّل هذا ما جعله يهتّم باجلانب 

األمر اّلذي يؤّكد ميل الّناقد إىل الُبعد الواقعي يف العمل ، )2(املضموين على حساب اجلانب الفين
األديب، فاإلبداع ال ُميكن أن ُخيالط أذهان املتلقني إّال إذا ُمزجت تفاصيله بلمسات واقعية تعكس 

تمعات، وحتمل آالمهم ومهومهم، عسى أن تكون بداية اخلالص من مشاكلهم .عيش األفراد وا
ملوضوع الّسكن وهو احملور األخري يف مقاربته االجتماعية، فإنّنا جند أّن أما إذا تتّبعنا قراءته

دراسته هلذا احملور خمتلفة عن احملاور الّسابقة، حيث بدأها بتشريح هلذه الظاهرة، حىت ُخيّيل للقارئ 
أنّه أمام عامل اجتماع يسعى لتعليل الظاهرة، انطالقا من تشخيصها، ووصوال إىل احلديث عما 

انعدام الّسكن، أو ضيق : "منها، فانظر إليه وقد افتتح حديثه بطرح بعض اإلشكاالت قائالينتج
بناء الّسكن، أو العجز عن بناء هذا . مشكلة الّسكن، أو رفض طلب الّسكن. الّسكن
.)3("تلك هي ظاهرة هذا العصر..الّسكن

يشرّح ظاهرة وعلى الّرغم من أّن الّناقد أرد أن يطرق بابا ليس من اختصاصه وهو
اجتماعية، فإنّه يف املقابل اعرتف بأّن هذا العرض كان ضروريا، حبكم أّن دراسته تناولت املضمون 
االجتماعي اّلذي يكتنف القّصة اجلزائرية املعاصرة ومنه الّسكن، بعد أن كان عرض للهجرة 

راسة آثاره القصصية واألرض، وقد وجد أّن ثالثة قاّصني جزائريني داخل دائرة الفريق املعين بد
م ُجيمعون  ّ يلتقون حول هذا احملور االجتماعي، اّلذين وإن كانت سبل تناوهلم للظّاهرة خمتلفة، فإ

.48، صاملصدر الّسابقينظر، - )1(
.59ينظر، محيدات مسكجوب، اّجتاهات نقد القّصة يف اجلزائر، ص-)2(
.53عبد املالك مرتاض، القصة اجلزائرية املعاصرة، ص- )3(
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على الّصورة القامتة لظاهرة البحث املضين عن الّسكن يف جمتمعنا اجلديد املُتطّلع أبدا إىل حياة 
، من "األضواء والفئران"يف قّصة ، فهذا مصطفى فاسي ُيصّور هذه القضّية)1(أمثل يف العيش

فقد تكالب الفقر . يختاره لموضوع قّصته، وهو معّلم محروم من الّنعمة"خالل منوذج بشرّي 
عليه، ولم يستطع ُمرتّبه الّزهيد أن ينتشله من براثن الفاقة الّتي طحنته طحنا؛ فجعلته ال 

. )2("يُفّكر في امتالك سكن الئق
للحبيب الّسائح، ويوّضح كيف بلغ اليأس غايته " حتت الّسقف"مث يقف النّاقد عند قّصة

بشخصية القّصة، اّلذي اضطرته الفاقة إىل الّسطو على بيت مهجور، ّمث يسوق أطفاله الُكْثر إليه، 
، وهو نفس األمر اّلذي )3(بيد أنّه ال يلبث أن يُقاد إىل مركز الّشرطة اّليت حتتجزه على ذّمة الّتحقيق

ألمحد منُّور اّلذي أرجع كل املشاكل اّليت عاشتها شخصية القّصة املركزيّة " هالل"ّصة سجّله يف ق
.)4(إىل انعدام املسكن

وتومئ هذه القضايا اّليت عاجلها عبد املالك مرتاض يف هذا الكتاب على أمهّية الواقع 
نقد واقع جمتمعه حماوال االجتماعي يف خلق العمل األديب املُتمّيز، ذلك أّن األديب احلّق هو اّلذي ي

إصالح ما أمكن، ال يهّمه يف ذلك جتميال يف الكالم وال تزويقا يف العبارات، شعاره دائما الّصدق 
وإّن اّلذي يعنينا في كاتب :"يف املعاجلة، واحلرص على التغيري، يقول مرتاض موّضحا ذلك

فيه من عيوب وتناقضات، جزائري معاصر أن يكتب، فيمّثل أدبه المجتمع الجزائرّي بكّل ما 
. استطاع إلى ذلك سبيالومشاكل، ومآٍس اجتماعّية، بشرط أن يكون صادق الّتناول ما

والّصدق، هنا، هو عْكُس الواقع بكّل مجاالته وأبعاده كما هو، ال كما كان يجب أن يكون 
. )5("في تخّيل الكاتب

.56، صاملصدر السابقينظر، - )1(
.57نفسه، صصدرامل- )2(
.وما بعدها60،  صنفسهصدرينظر، امل- )3(
.67-66نفسه، صصدرينظر، امل- )4(
.66، صصدر نفسهامل- )5(





97

ديولوجي املاركسي ينطلق من فرضية من املعروف أن الفكر اإل:الّنقد اإلديولوجي الماركسي-3
تمع أساس كّل املظاهر الثّقافية، وهو ما جيعلنا نُقّر  مهّمة مفادها أّن الصراع الطّبقي املوجود يف ا
أن اإلبداع األديب والقراءة الّنقدية ليست حيادية، بل غالبا ما يرتبطان مبنظومة متشابكة من 

ياسية واالجتماعية والثّقافية، فال ميكن بأّي حال من األحوال القوانني بالغة األثر على احلياة السّ 
أن نفصل اإلبداع عن اجلّو العام اّلذي ميّيز الّساحة األدبّية والّنقدية، واّلذي غالبا ما خيضع إىل 
تمع وفق فلسفة ُمعّينة يستحيل التمّرد عليها، وهذا ما عّرب عنه  قوانني وأعراف تسعى لتنظيم ا

إّن أّي ُمؤّلف أدبي أو روائي ال يظهر من العدم، بل تُفرزه ظروف : "يف قوله" شجورج لوكا"
فال بّد إذن لفهم هذا العمل من دراسة الفترة الّتاريخية . سوسيولوجية ملموسة-تاريخية

.)1("إلنتاجه كعنصر، وفهم العالقات االجتماعية الّتي عالجتها، والّتي سادت في تلك الفترة
حال املُؤّلف فإّن الناقد األديب ينطلق قي قراءته للّنصوص من نفس اُألطر اّليت وإذا كان هذا 

ّن مهّمة الناقد تصبح وفق هذا املنطق حارسة ألّي احنراف، أو متّرد، إوضعها األديب لنفسه، بل 
من شأنه أن يأيت على األهداف املرتبطة باإلبداع، فاحلكم على األدب بات ينطلق من 

وسع مفاهيمها، تلك اإلديولوجيا اّليت تصّور العامل على حسب تعبري عمار بلحسن، اإلديولوجيا بأ
، أو تطبيقيا كونه إطارا للّنشاط يتجسد  )بوصفه يقوم بعملّية معرفة، ويُقّدم نشاطا فكريا(إما نظريّا 

.اركسي، وهو ما تبنّاه الّنقد امل)2(كإميان أو اعتقاد، وُترتمجه مواقف وممارسات ونشاطات ملموسة
كما أن هدف االّجتاه املاركسي هي الربهان على وجود الصراع الطّبقي، وإدراك الواقع 

األديب عندما يعكس الواقع يخلق الرؤية الّتي ُتشّخص هذا الواقع،  "، ذلك أن )3(لتحسينه
ات ، واملراد بذلك أّن الّنقد املاركسي هو صورة تطبيقية للمقّرر )4("كما يبعث الّرغبة في تحسينه

الّسياسية والربامج االقتصادية للحزب املاركسي اّليت سادت مفاهيمه األدب والّنقد معا، وهو ما 

. 11م، ص1978ط، عام .جورج لوكاش، الّرواية الّتارخيية، ترمجة جواد الكاظم، وزارة الثّقافة، بغداد، العراق، د- )1(
.19ينظر، عمار بلحسن، األدب واإلديولوجيا، ص- )2(
.64محيدات مسكجوب، اّجتاهات نقد القّصة يف اجلزائر، صينظر، - )3(
ط، سنة .، د2شايف عكاشة، نظريّة األدب يف الّنقد الواقعي العريب املعاصر، ديوان املنشورات اجلامعية، اجلزائر، اجلزء- )4(

. 07م، ص1992
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خاصة يف الفرتة اّليت أعقبت االستقالل، حيث تناغم اإلبداع ،ملسناه يف األدب اجلزائري ونقده
.بُرّمته مع سياسة الّدولة املستمدة من الفكر االشرتاكي املاركسي

ذا االّجتاه يف الّنقد العديد من النُّقاد اجلزائريني اّلذين تشرّبوا الفكر املاركسي، ولقد تناول ه
تمعهم، واعتبار اإلبداع البشري  واعتنقوا مبادئه، فحاولوا أن يُوّجهوا األدب وفق رؤيتهم اخلادمة 

تمع  الواحد، الّشيء يسعى دائما إىل التغيري والّتجديد، وحتقيق الّتفاعل واالنسجام بني أفراد ا
ّمها طريقة اإلبداع، بقدر ما يياّلذي يُعّرب عن إ بدع  هّمها املضامني اّليت يسوقها املديولوجية ال 

ديولوجية ال يُوَلع بالّشكل إّال من خالل يلقارئه، ذلك أّن الّنقد املاركسي حبكم قيامه على اإل
ه االشرتاكي العام يف البلد بصدق وأمانة، اّلذي يشي بقدرة الُكّتاب على مسايرة التوجّ )1(املضمون

فالواقعية االشتراكية في معظم الكتابات تمتاز باألمانة : "وهو ما أّكده واسيين األعرج يف قوله
الّتاريخية، الحزبية، القومية، وااللتحام العميق بالحياة والواقع، وإبداع شخصيات نموذجية 

لعام لعمليات الّتحّول االجتماعي، من خالل في مواقف نموذجية، والبرهان على الطّابع ا
صور فردية لألشخاص واألحداث، وتحليل العالقات االجتماعية، ال تعكس فحسب 

.  )2("اّتجاهات الماضي والحاضر، وإنّما تشير أيضا إلى طبيعة تطّورها بالمستقبل
ّص الّسردي وفق رؤية من الّنقاد اجلزائريني اّلذين تعاملوا مع الناويعّد واسيين األعرج واحد

إيديولوجية ماركسية، تلك الّرؤية اّليت انبنت عليها، وبوجه ُمتطّور روائع األدب العاملي واإلنساين، 
ات اإلبداعية املتواجدة يف أعماق الفّنان، واّليت قادته إىل اكتشاف آفاق جديدة قوفّجرت كّل الطّا
جّد، واقع الّثورة، أو من ناحية األشكال الفنّية ستاملضامني اّليت فرضها الواقع املسواء من ناحية 

.)3(االشرتاكية، كضرورة ُملّحة لدراستها وتطويرها أكثرالواقعيةاّليت طرحتها 
ولقد أفرد الّناقد الفصل الرّابع من كتابه اّجتاهات الّرواية العربّية يف اجلزائر للحديث عن 

ا يف بعض الّنصو  املذهب ص الّسردية اجلزائرية، اّليت شّكل فيها هذاالواقعية االشرتاكية، وجتّليا

. 108ينظر، عبد املالك مرتاض، يف نظريّة الّنقد، ص-)1(
. 14م، ص1983ط، سنة .الطّاهر وطار وجتربة الكتابة الواقعية، املؤّسسة الوطنّية للكتاب، اجلزائر، دواسيين األعرج،- )2(
.473ص،اّجتاهات الّرواية العربية يف اجلزائرينظر، واسيين األعرج،- )3(
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تمع، وكان الّشكل الّروائي من جهة ثانية االنعكاس اآلخر لكّل تعقي هو الّنقد األدبي "دات ا
للحياة اليومية في المجتمع، وأّن الّرواية ذات البطل األشكالي ُترشدنا إلى المجتمع اّلذي 

، )1(")الحّرة(أحيانا مقابل اإلنتاج االقتصادي للّسوق أنتج الّنموذج اإلفرادي أو الفارد
ونتيجة هلذه املعطيات أصبحت الّرواية ُتشّكل الوجه املشرق للمبدع اجلزائري اّلذي التزم باهلّم 

.اجلماهريي األساسي للطّبقة العاملة يف اجلزائر
األعرج مطّية الستجالء ى اّليت اختارها واسيين ايات الطّاهر وطار الّنماذج املثللقد كانت رو 

أثر هذا املذهب يف الّسرد اجلزائري، ملا هلذا املُؤّلف من قدرة على متثيل الواقع اجلزائري، والبحث 
عن احللول اجلذرية ملشاكله، باإلضافة إىل صبغ النّص السردي العريب بالّلمسة اجلزائريّة املتمّيزة عن 

تجربة ثوريّة جديدة، أن يفتح مرحلة جديدة لتطّور بقّية الّنصوص العربية األخرى، حيث استطاع ب
الواقعّية االشرتاكية يف الّرواية اجلزائريّة ذات الّتعبري العريب، مستفيدا من ثقافته الّرتاثية احلديثة، 
واجلّيدة، ومن واقعه اّلذي يعيشه بعمق، حبكم عمله الّسياسي كمراقب يف احلزب، واّلذي كّون 

ليس ُمجّرد تعبير عن الواقع، بل هو أداة فّعالة "اّليت تعترب أّن الفّن )2(يةلديه القناعة الّتارخي
.)3("لتغييره

لقد استطاع النّاقد أن يقف من خالل مناذج من روايات الطّاهر وطار وعددها مخسة على 
تمع اجلز  ّثورة عّقد، واّليت تتجاذبه مجلة من الّصراعات والّتناقضات املُصاحبة للائري املطبيعة ا

االشرتاكية، لإليديولوجيةالّتحريرية الكربى مث االستقالل، من خالل شخوص الّروايات احلاملني 
تمعواّلذين ميثّلون القوى املوجودة يف  ؛ فها هو األعرج يتحّدث عن شخصية زيدان يف رواية ا

القوى استطاع وطار من خالل نموذجه الُمختار زيدان، أن ُيحّدد طبيعة : "الالز قائال
االجتماعية الّتي لعبت دورا أساسيا في الّنضال الوطني، وتحديد شكل وعيها االجتماعي 

" جيا األدب والثّقافةسوسيولو "عدد خاص عن –خليل أمحد، علم االجتماع وإشكاالت الثّقافة واألدب، الفكر العريب - )1(
.8، ص1980، سنة 14بريوت، العدد-معهد اإلمناء العريب

.492اّجتاهات الّرواية العربية يف اجلزائر، صينظر، واسيين األعرج،- )2(
م، 1978، سنة 1أمحد إبراهيم اهلواري، نقد الّرواية يف األدب العريب احلديث يف مصر، دائرة املعارف، القاهرة، الطبعة- )3(

. 240ص
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وإذن فالقيمة الفنّية لمثل هذه الّشخصيات اإلبداعية ال تعود إلى داللتها الّتاريخية . أيضا
فقط، بل تعود كذلك، وهذا جوهري جدا في العملّية اإلبداعية، إلى قدرة الكاتب على 

مالمحها المعنويّة واإليديولوجية واالجتماعية، أي قدرته على تمّلك الموضوع اّلذي تحديد 
. )1("يكتب عنه، وهذا طبعا يفترض أّوال وقبل كّل شيء تمّلك الواقع المعيش، ورائيا

، وهي "العشق واملوت يف الّزمن احلراشي"مث يقف واسيين األعرج عند رواية وطار الثانية 
، وجاءت منسجمة مع الّتطّورات السياسية واالقتصادية "الّالز"لت االمتداد لرواية الّرواية اّليت شكّ 

تمع اجلزائري، وهي مرحلة مساها بالوطنّية الدميقراطية، اّليت   احلاصلة يف اجلزائر، ومدى تأثريها يف ا
كثر ورثت كل تناقضاتها، وتجّسد فيها الّصراع بشكل أ"كانت تابعة للّثورة الوطنّية، حيث 

وضوحا، ولم تعد القضّية الوطنّية والّتحريرية هي الهاجس الرئيسي، اّلذي كان يخفي تحته 
فتضارب المصالح في ظّل هذه المرحلة يطفو إلى . الكثير من الّتناقضات، والمفارقات

األعلى بوضوح، ويخّلف صراعا ُمّرا بين القّوتين الرئيسيتين اللّتين ُتشّكالن بنية أّي مجتمع 
. )2("يطبق

ا عبارة  كما يرى الّناقد أّن هذه الّرواية جاءت مستجيبة لإليديولوجية الّسائدة، وشخصيا
عن رموز ُجتّسد قيما مضمونية، تنضح مبرجعيات فكرية تارخيية، فالالز على حّد قوله شخصية 

خم الّثوري، واملخزون تفوق األبعاد الذاتية احملدودة اّليت ُتؤطّرها، لتصّب يف ذاكرة الّثورة، إذ هو الز 
، وتدور يف فلكه شخصيات أخرى  )3(الدائم اّلذي ال ينضب، وحوله ترتكز كل أساسيات املوضوع

....كحمو وبعطوش
الّزراعية اّليت "فإنّنا جنده يعتربها ُجمّسدة للّتحّوالت " الزلزال"وإذا استعرضنا قراءة األعرج لرواية 
املباشر، ولكن بكّل ما ميكن أن مينحه الفّن االشرتاكي حدثت يف اجلزائر، ال بالّشكل الّسياسي

من إمكانات فنّية للّتعبري اّليت تسهم يف الكشف عن خلفية كّل الّصراعات الّدائرة على الّساحة، 

.504-503اّجتاهات الّرواية العربية يف اجلزائر، صواسيين األعرج،- )1(
.516-515نفسه،املصدر - )2(
.519ينظر، املصدر نفسه، ص- )3(
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ذا حياول أن يستوعب مجاليا واقعه املُتحّرك، بكّل تناقضاته الثّانوية واجلوهريّة ، ونتيجة )1("ووطار 
رج يعترب الّروائي أصيال يف طرحه لتمّكنه من جتسيد احلياة االجتماعية، ومسامهته لذلك فإّن األع

ا احملّلية، واّليت ال  اجلادة يف تطوير الواقعّية االشرتاكية دون أن تفتقد هذه الواقعية خصوصيا
. )2(تتعارض مع الطّرح األممي للمنظورات الّتارخيية، للواقعية االشرتاكية

مارسة الّنقدية للّنصوص الّسردية اجلزائرية انطلقت من التطّلع إىل إبراز رسالة واألكيد أّن امل
القاص، ووظيفته داخل جمتمع يعيش  الفرد فيه مجلة من الصراعات الداخلية واخلارجية، ومل يكن 
هذا التوّجه باجلديد يف العملية اإلبداعية عند اجلزائريني، فقد كان احلديث عن الدور الذي جيب 

يلعبه األديب اجلزائري بصفته قائدا ألي تغيري يف جمتمعه أمرا جوهريا، وإقرارا ملموسا من قبل أن 
أّول ما ميّيز اجتاه النّص الّسردي هو األرضية االجتماعية والوطنية النقاد والروائيني، فإذا كان

ر بنا أن نبدأ والقومية اليت ينطلق منها، فإّن الوقت قد حان للّنظر يف املالمح األخرى، وجيد
)3(.بتحديد موقف القاص ذاته من دوره يف املرحلة الراهنة

ودور القاص اّلذي جيب أن يلعبه كذلك ال خيرج من دائرة طرح الوعي االجتماعي، وهو ما 
، حيث جّسدها بشّدة الطّاهر وطار  يف أحداث "ُعرس بغل"أشار إله الّناقد وهو ُحيّلل رواية 

شخوصها اّلذين حيتلون بؤرا مضيئة داخلها، فوجود الوعي االجتماعي روايته، ومن خالل تّطور
أصبح حتمية، يفرضه يف األساس ظرف مادي ُمعّني، بكّل ما ميكن أن حيمله هذا الظّرف من 

فالّشروط االجتماعية المادية هي :"تناقضات ومفارقات، يقول األعرج مؤكّدا على هذا األمر
وتمنحها وعيها نحو توّجه اجتماعي صحي، وتنتج طريقة الّتي ُتحّدد مصالح الطّبقات، 

من خالل هذه الطروحة، كان لزاما . الّتفكير عندها، ونظرتها الخاصة إلى الواقع المعيش
علينا حيت تشريح شخوص الطّاهر وطار من مراعاة مقولة إّن الوعي انعكاس للوجود، وأنّه 

.536، صالّسابقاملصدر - )1(
.551-550ينظر، املصدر نفسه، ص- )2(
.10ينظر، حممد مصايف، النثر اجلزائري احلديث، ص- )3(
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ّظواهر االجتماعية، ال كعالم جاهز ُولد يتعّين به أيضا، وهذا بدوره يفرض الّنظر إلى ال
.)1("متكامال، ولكن كظواهر ليست إالّ انعكاسات بشكل أو بآخر للوقائع االجتماعية

-يف معرض إعماله للّنقد اإليديولوجي يف هذا الكتاب-كما اعترب واسيين األعرج 
تمعات، وذلك من خالل حتليله لرواية  احلّوات والقصر للطّاهر األسطورة جزءا ُمهّما يف حياة ا

ا متنح للّروائي القدرة على الّتعبري، والتأثري يف القارئ  وطار، وتكمن أمهّية األسطورة عنده أ
لشعبيتها، واّتساع أُفقها، فعالقة الفكر األسطوري بالّسلوك االجتماعي قائم ونعيشه يوميا آالف 

نية الفوقية والّروحية للمجتمع، وهذا ما جعل املرات، ذلك أّن األسطورة ُتساهم مسامهة فعالة يف الب
ذي ال الّناقد يُفّسر شخصية علي احلّوات األسطورية يف الرواية وفق هذا املنظور األكثر واقعية الّ 

، ويؤّسس لرؤية إيديولوجية )2(نشئ هلذه األسطورة وغريها من األساطرييلغي الواقع االجتماعي امل
. ُحتّتم من اجلميع االنغماس فيها

موعة من الّروايات للطّاهر وطار أثبتت ُعلّو كعبه يف اختيار  إّن دراسة األعرج هلذه ا
الّنصوص ومقاربتها وفق فلسفة ماركسية، تنظر للمجتمع من مجيع اجلوانب، وتكشف عن الّصراع 

دمة القائم يف مفاصله، وتطرح يف الوقت نفسه البديل اّلذي جيب أن تطّلع به الّنصوص الّسردية خ
لألديب واملتلقي على حّد السواء، فالّرؤية االجتماعية ظّلت وما تزال تسعي إىل تأسيس إبداع 
خادم طّيع لألفراد واجلماعات، بغّض الّنظر عن القيم الفنّية واجلمالية اّليت حيملها اإلبداع، ولن 

. اه اإلنساين يف النقديتأتى ذلك إالّ مبساندة رؤى أخرى تكون أمشل وأعّم، وهو ما يتيحه لنا االجتّ 
شّكل االّجتاه اإلنساين يف الّدراسات االجتماعية اجلزائرية نقطة ّحتول كبرية : الّنقد اإلنساني-4

ا، وارتبط بقضايا العصر  ا وتناقضا يف الفعل الّنقدي، ذلك أنّه جتاوز الواقع إىل احلياة بكّل معطيا

اعية، واعتبار العمل األديب دعاية سياسية كما هو واحلضارة، وعدم اقتصاره على احلياة االجتم

.563-562اّجتاهات الّرواية العربية يف اجلزائر، صواسيين األعرج،- )1(
578، صنفسهينظر، املصدر- )2(
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ليس مجّرد عملّية دعائية لمذهب سياسي ما، "ديولوجي؛ فالعمل األديب ياحلال يف الّنقد اإل

.)1("روح حضارة وطابع عصر-قبل كّل شيء–ا هو موإنّ 

كانت يف ولقد َضمن هذا االّجتاه آفاقا واسعة من احلريّة واإلبداع عند األديب أكثر ممّا
ديولوجي يف العديد من الرؤى ياالّجتاهات األخرى، على الّرغم من اشرتاكه مع املنهج الواقعي واإل

والّتفاصيل، بل نغايل إذا قلنا أّن هذا االّجتاه قد توّسط االّجتاهني الّسابقني، وهو األمر اّلذي أشار 
هج اإلنساني بين الماركسية ولعّل الوساطة الّتي اّتخذها المن:"إليه شايف عكاشة يف قوله

نظرا (هي الّتي جعلته ال يسلب األديب ُحريّته، وألّن األديب ) المجتمع والفرد(والوجودية 
في اهتمامه بالمرامي االجتماعية لطبقته، يكتسب ) لظروفه الخاصة ونشأته في طبقة ُمعّينة

. )2("لونه الخاص، وفرديته الخاصة
ّجتاه وعلى الّرغم من تقاطعه مع اّجتاهات املنهج االجتماعي ويُبّني هذا القول أّن هذا اال

األخرى، فإنّه يتمّيز عنها بشموليته اّليت جعلته يتفّرد كمنهج خاص له أجبدياته وخصائصه 
وأعالمه، ذلك أنّه االّجتاه الّذي حيتوي عامل اإلنسان مبا حيمله من ظواهر وتناقضات، وجيتهد يف 

وإعالء شأنه، وهذا أمسى ما تتيحه الكتابة الّنقدية الرّامية إىل أدب خادم البحث عن ُمسّوه ورقّيه، 
تلّهفة للقيم العظيمة، اّليت تؤّسس للحضارة اخلالية ّرك ِهلمم النّاس املية بُرّمتها، األدب احمللإلنسان

.من الظّلم واالستعباد
زائريون مببادئ الواقعية وملا كان اإلنسان حمور العملّية اإلبداعية فقد تشّبع النُّقاد اجل

اإلنسانية، ودعوا األدباء إىل تبين هذه الّرؤية الّشاملة، وهذا ما ُيربّر صعوبة حصر هؤالء الّنقاد، 
باعتبار أنّه ال يكاد يكتب أّي ناقد جزائري إّال وكانت القضايا اإلنسانية من أولوياته، إّما تصرحيا 

ا من حريّة وحضارة، وفقر، واستعبادأو تلميحا، وسواء حتّدث عنها، أو تناول ما ، )3(...يتعّلق 

.89م، ص1971ط، عام .عبد القادر القط، قضايا ومواقف، اهليئة املصرية العامة للّتأليف والّنشر، مصر، د- )1(
. 79صشايف عكاشة، اّجتاهات الّنقد العريب املعاصر يف مصر،- )2(
.147ينظر، عبد الصدوق عبد العزيز، االّجتاه االجتماعي يف الّنقد اجلزائري احلديث واملعاصر، ص- )3(
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نظريّة "إّال أنّنا جند شايف عكاشة من أوضح النُّقاد تقدميا للمنهج اإلنساين، وذلك يف كتابه 
قصة : اجلزء الثاين، حيث متّكن من ربط بعض الّنصوص الّسردية بالبعد اإلنساين مثل" األدب

.)1(حممد ديب"ثالثية"لعبد احلميد بورايو، و" ت البدايةكان"لعمار بلحسن، و" حرائق البحر"
حماولة " عاصرةيف القّصة القصرية اجلزائرية املااللتزام "وتُعّد دراسة أمحد طالب للقصة يف كتابه 

جــاّدة الستقصــاء الُبعــد اإلنســاين انطالقــا مــن ظــاهرة االلتــزام، حيــث حبــث يف موضــوعات القصــص 
القّصــة اجلزائريــة بقضــايا الثّــورة والّنضــال واإلنســان، ففــي نقــده لقّصــة وأفكارهــا، ليحــّدد مــدى التــزام

الّزجنيــة والّضــابط للطّــاهر وطــار، يؤّكــد علــى أن هــذا األخــري اســتعمل شخصــيات غالبــا مــا تكتســب 
البشــريّة المحرومــة مــن "طابعهـا الّرمــزي، بداللــة إنســانية حبتـة، فصــورة الزجنيــة مــثال تُعــّرب عـن صــورة 

علم والثّقافـة، وشـتى االحتياجـات الماديـة والمعنويـة الّتـي تُلـزم اإلنسـان فـي حياتـه حّقها في ال
، ويف هـذا الّتأويـل الـّداليل مـا ُخيـرج الناقـُد القصـة مـن حميطهـا الضـّيق احملـدود إىل إنسـانية )2("اليومية

ا تُعّرب عن صورة اإلنسان احملروم من حقوقه، فهو جيتهد يف ا ّ سـتظهار قضـايا واسعة، حبيث يفّسر أ
، ذلك أّن اإلنسان )4("المعنى ومعنى المعنى"، باحثا يف )3(اإلنسان االجتماعية الكامنة يف القّصة

.  هو هدف املعاين كّلها
كما متّكن عمر بن قينة من التوّسع يف نقده من الّدالالت االجتماعية إىل الّدالالت 

ألمحد منُّور، حيث جتّلت مالمح " اعالّصد"اإلنسانية من خالل دراسته للمجموعة القصصية 
موعة، فهو ُجيّسد يف بطل  ا هذه ا " تذكرة سينما"اّجتاهه اإلنساين يف كل القصص اّليت حو

صورة اإلنسان يف فشله يف قهر رغباته، وصور اإلنسان اّلذي يستهني بكّل شيء يف سبيل الوصول 
تمّرد االنفعايل اّلذي باع حذاءه بدينارين إىل غايته، فهذه الّشخصية متثّلت يف شخصية سعيد امل

. م1983ط،عام .د2شايف عكاشة، نظريّة األدب، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، اجلزء- )1(
م، 1989ط، عام .، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، دأمحد طالب، االلتزام يف القّصة القصرية اجلزائرية املعاصرة- )2(

.163ص
.83ينظر، محيدات مسكجوب، اّجتاهات نقد القّصة يف اجلزائر، ص- )3(
.203م، ص1981ط، عام .عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز يف علم املعاين، دار املعرفة، د- )4(
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اّلذي حكى للخّالن أنّه وّفر ثمن الّتذكرة ")1(ليوّفر مثن تذكرة السينما، ويف شخصية زميله جلول
. )2("ببيع ربع كيلو من الّلحم عندما تركه أبوه في الدّكان وأخفاه عنه

قوفه إىل جانب البطل اّلذي ولقد جتّلت إنسانية الّناقد خاصة عندما أنكر على الكاتب وُ 
" عبلة"و "عنرت"قهرته رغبته يف الّدخول إىل السينما، فباع حذاءه من أجل االستمتاع مبشاهدة 

، وهذا موقف حنسبه )3(يتحرّكان على الّشاشة، مث يعرتيه الّندم وهو يعود إىل البيت حايف القدمني
لكاتب أن يقف موقفا ُمشّرفا خادما مؤثّر ومبكي، ويعكس وضعا إنسانيا أليما، ُحيّتم على ا

ا من خالل البطل .  لإلنسانية، ومتأّلما ملا حّل 
كييب عن غريه من الّنقاد متّيز النّاقد عبد اهللا ر :ركيبي وشخصية البطل اإلنسانيعبد الّله *

الّسابقني بتبنيه لألدب اإلنساين، ذلك األدب اّلذي يبتعد عن مالمسة اإلطار احلزيب الضّيق، 
ديولوجية الواحدة، ويسعى إىل الُسمّو باإلنسان إىل مراتب احلضارة، ومظاهر التقّدم، ولن يواإل

يكون ذلك إالّ إذا نظر األديب والّناقد ألركان العملّية اإلبداعية املنسجمة مع احلياة نظرة حتيل كّل 
ا  ا، ومن هنا وتوّجهااملضامني والتوّجهات إىل خدمة اإلنسانية، بغّض الّنظر عن اختالف مشار

ركييب إلنسانية األدب متناغمة مع دراساته الّنقدية للعديد من الّنصوص جاءت نظرة عبد اهللا 
وقد جعل شخصّية البطل فيها العنصر الرّئيس، والفاعل احلقيقي يف اإلبداع القصصي الّسردية،

، )4("ها والخفيـــنـــاالجتماعية، الظّاهر مالمح الّرؤيةــمـــص لــخّ ـــشــل المُ ــديــالب"والّروائي؛ ألنّه 
. و الوجه اّلذي يعكس مهوم اإلنسانية قاطبة

.86لقّصة يف اجلزائر، صينظر، محيدات مسكجوب، اّجتاهات نقد ا- )1(
م، 2009، سنة 2عمر بن قينة، دراسات يف القّصة اجلزائرية، شركة دار األّمة للطّباعة والّنشر والّتوزيع، اجلزائر، الطبعة- )2(

.60ص
.61-60، صنفسهاملصدر - )3(
. 449، صالّنشأة والتطّور واالّجتاهاتيف: أمحد املديين، فن القّصة القصرية باملغرب- )4(
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اّلذي ُيحّب ...الّنموذج اإلنساني"ركييب هو ذاك النّص الّسردي عند عبد اهللا إّن البطل يف
يضحي بنفسه من أجل هدف أكبر آمن به، ومن أجل أن ...يتأّلم ويشتاق ويحقد...ويكره

:، وهو على أربعة أصناف)1("غربان الّسوداء الّتي شّوهت وجه الحياةتختفي ال
من الّصورة " عائشة"أما الصنف األّول فهي شخصية البطل الّنمطية، واّليت مثل هلا بـ

ال تتطّور وال تتفاعل مع الحدث، مّما يفقدها عنصر "القصصية للزّاهري، وهي شخصية ثابتة 
قد الحظ أّن معظم الُكّتاب اّلذين كتبوا يف الّصورة القصصية ، و )2("الّصراع والحركة الدافعة

م على لسان البطل اإلنساين، فأصبح بذلك جمّرد وسيلة ترديد هلا ، يف )3(جعلوا أفكارهم وعبارا
ا متّثل  ّ حني يسمي الصنف الثاين من بطل القصة بالّشخصية الثّابتة، وهي ذات وجهني، كما أ

موعة القصصية " الّشيخ زروق"ذا ما وجده يف شخصية الّظواهر االجتماعية، وه مناذج "من ا
.)4(ألمحد رضا حوحو" بشريّة

ولقد جتّسدت الرؤية اإلنسانية للّناقد بوضوح يف الّصنف الثالث، من خالل البطل اإلجيايب، 
ون اثنان وثالث"تغيريا إجيابيا يف الواقع، حيث متّثل ذلك يف بطل قّصة -حبسبه- اّلذي حيدث 

لعثمان سعدي؛ حاكما عليه من خالل درجة ارتباطه بقضّية وطنه، ومدّعما حديثه بقول " طلقة
كان لدّي المال والّلباس، والّسالح، لكني كنت أشعر بغموض أّن شيئا هاما :"الّشخصية
، فارتباط البطل بقضّيته وإميانه بوطنه، وتضحيته يف سبيله، جتعل منه رجال مناضال، )5("ينقصني

، وإنسانا مثاليا، ويقابل هذا البطل اإلجيايب الّصنف الرّابع واألخري وهو البطل )6(ثوريااائر وث
الفجر "الّسليب، اّلذي ال يتفاعل مع األحداث خاصة األليمة منها، كما هو احلال يف قصة 

ط، سنة .عبد اهللا ركييب، األوراس يف الّشعر العريب ودراسات أخرى، الّشركة الوطنّية للنشر والّتوزيع، اجلزائر، د- )1(
.168م، ص1982

.172، صنفسهاملصدر - )2(
.76ينظر، محيدات مسكجوب، اّجتاهات نقد القّصة يف اجلزائر، ص- )3(
.79ينظر، املرجع نفسه، ص- )4(
.175عبد اهللا ركييب، األوراس يف الّشعر العريب، ص- )5(
.77ينظر، محيدات مسكجوب، اّجتاهات نقد القّصة يف اجلزائر، ص- )6(
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بما فيها موّظف سلبي يحيا حياة هادئة رتيبة ال ينفعل فيها"أليب العيد دودو، فالبطل " اجلديد
، مث ال تلبث هذه الّشخصية أن تتطّور من الّسلبية )1("يجري حوله من أحداث هّزت الجميع

أّوال إنسان بسلبيته وضعفه، وأنانيته، وهو ثانيا إنسان بشّكه : "إىل اإلجيابية يف ثالث صور
ّتى وعذابه وفراره من الواقع، وهو أخيرا إنسان باقتناعه بعدالة قضّيته، واندفاعه مناضال ح

.)2("الّنهاية
ويرى عبد اهللا ركييب أّن هذه الّصور الثالث هي اّليت تساهم يف صنع شخصّية البطل 
ا ختتلف عن تلك الّشخصيات الّنمطية غري املؤثّرة، ناهيك  ّ اإلنساين يف أي عمل إبداعي، أل

ا عن األبعاد اإلنسانية العاكسة لتجار  ا وتقّلبا ا تُعّرب يف تغّريا ّ ب اإلنسانية قاطبة، ومن هنا على أ
فإّن الّناقد حاول أن يصنع من البطل الرئيس لألعمال الّسردية شخصا ُميّثل اإلنسان بكّل تعقيداته 
الّذهنية والّنفسية، ذلك اإلنسان اّلذي يصدم باجلماعة فيناله ما يناله منها من قهر وظلم وعذاب، 

. تؤدي إىل حتفهفيشقى باحثا عن إنسانيته وسط تناقضات كثرية قد
مصطلح رؤية العامل يُرجعنا إىل منهج البنيويّة الّتكوينية إنّ : رؤية العالم في الّنقد الجزائري-5

ديولوجية أن جيد انسجاما بني قضّيتني كانتا ياّلذي حاول من خالل ضوابطه وقوانينه وخلفياته اإل
الرّأي  اّلذي يرى يف األثر األديب انعكاسا تبدوان متضادتني، أما القضّية األوىل فهي اّليت ميثّلها

للمجتمع، ولنفسية الكاتب، وهو اّلذي يغّض الطّرف عن الّنواحي اجلمالية املُشّكلة للنّص األديب، 
يف حني مييل أنصار القضّية الثانية إىل املقاربات اّليت تعزل األدب عن كّل ما هو خارج عنه، وتعترب 

ا املناهج النّص مغلقا والزما باملعىن تمع أو حبياة الكاتب، واّليت جّسد الّنحوي، ال صلة له با
....الّنسقية من قبيل البنيوية والسيميائية والّتفكيكية

ومن هنا فقد استطاعت البنيوية الّتكوينية أن جتد توافقا بني أنصار الّرؤية الّسياقية 
ع بين الّشتيتين الّتوّجه الّشكالني أنّه منهج يجم"وخصومهم أصحاب املقاربة الّنسقية، ذلك 

والّتوّجه الماركسي، على نحو يرضي الّرغبة في اإلخالص للّنواحي الّشكلية في دراسة 

.175عبد اهللا ركييب، األوراس يف الّشعر العريب، ص- )1(
.176املصدر نفسه، ص- )2(
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األدب، مع عدم الّتخلي عن القيم وااللتزامات الواقعية الّتي تحتّل مساحة بارزة في تشكيل 
. )1("الّتجربة الّسياسية والثّقافية واالجتماعية في الوطن العربي

ومن املعروف أّن اخللفية اإلديولوجية اّليت ُحييل إليها مفهوم رؤية العامل هي بدون شّك الفكر 
املاركسي، وما يقوم عليه من جدلية مادية، وإّن أهّم أعالم هذا املنهج اّلذي يرى عالقة بني 

وعلى أمهّية هذا ،)2(ولوسيان قولدمان ،األدب ورؤية العامل، وخنّص بالذّكر منهم جورج لوكاتش
أنّه قادر على كشف ما لم يكن معروفا من خصائص الّنص، وأنّه :"الّنقد يقول حممد برادة

مناسب لدراسة األعمال األدبّية والفكريّة، ألنّه يتيح الّربط بين العمل الفني وبين المرحلة 
وأن ...الّنقاداالجتماعية والّتاريخية، مع تجّنب األحكام الجاهزة الّتي اعتاد عليها بعض

على دراسة المضمون وحده، ودون اعتبار للعوالم ايلصقوها باإلنتاجيات المنقودة اعتماد
كما يذهب حممد خرماش إىل أبعد من . )3("الخاّصة الّتي ينسجها الُمبدعون شكال ومضمونا

ينهما جدلية ال يلغي الفّن لحساب اإليديولوجي وإنّما يُقيم ب"ذلك عندما يعترب أّن هذا الّنقد
. )4("ماثلة في عالم تكويني، وبصورة طبيعية

وإذا حبثنا عن جتّليات البنيوية الّتكوينية يف الّنقد اجلزائري احلديث لوجدناها ماثلة يف أعمال 
الكثري من الّنقاد، اّلذين أرادوا أن يتمثّلوا اآلراء اللوكاتشية والغولدمانية يف مقاربتهم للّنصوص 

فرضتها تلك املضامني االجتماعية ذات األبعاد املاركسية، وهو ما حّتم على الّسردية، اّليت
ا ، وفق اإلجراءات واآلليات املعروفة، واملرتبطة برؤية العامل؛ فقد  حممد متّثلالّدارسني ضرورة قراء

ر من مخسني تيارا ومصطلحا نقديا معاصرا، املركز إضاء ألكث: ميجان الرويلي وسعد البازعي، دليل الّناقد األديب- )1(
.397م، ص2002، 3الثّقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب، ط

.21م، ص2008ط، عام.ينظر، حممود طرشونة، إشكالية املنهج يف الّنقد األديب، مركز الّنشر اجلامعي، تونس، د- )2(
ط، .غربية لعبد الكرمي اخلطييب، املركز اجلامعي للبحث العلمي، الرّباط، دحممد برادة، تقدمي ترمجة كتاب الّرواية امل- )3(

.7م، ص1997عام
حممد خرماش، إشكالية املناهج يف الّنقد األديب املغريب املعاصر، البنيوية الّتكوينية بني الّنظر والّتطبيق، مطبعة أنفو، - )4(

.2م، ص2001فاس، املغرب، عام 
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ي، من خالل منوذج تطبيق)1("البحث عن الّنقد األديب اجلديد"ساري مفاهيم هذا املنهج يف كتابه 
املتخّيل "طرح إشكالية العالقة بني الواقعي واملتخّيل يف كتابه " عالل سنقوفة"وحاول الباحث 

اّلذي صدر يف بداية األلفية الثّالثة، حيث )2("والّسلطة يف عالقة الّرواية اجلزائرية بالّسلطة الّسياسية
ني، ومحيد حلمداين، مع استعان يف دراسته بالّدراسات السوسيو نصّية ليمىن العيد، وسعيد يقط
.)3(توظيف بعض املفاهيم الغولدمانية واللوكاتشية يف رؤيته للخطاب الّروائي
اإليديولوجيا وبنية اخلطاب "كما تبىن كذلك املنهج البنيوي الّتكويين عمر عيالن يف دراسته 

عند حممد املنظور الّروائي "، ويوسف األطرش يف دراسته )4("يف روايات عبد احلميد بن هدوقة
، )6("-اجلدلية الّتارخيية والواقع املعيش-الّرواية املغاربية "، وإبراهيم عباس يف دراسته )5("ديب

الّرواية والعنف "، والشريف حبيلة يف )7("الّرؤية والبنية يف روايات الطّاهر وطار"وإدريس بوديبة يف 
دراسات حاولت كّلها أن تؤّسس هلذا ، وهي )8("دراسة سوسيونّصية يف الّرواية اجلزائرية املعاصرة

.م1984، عام 1البحث عن الّنقد األديب اجلديد، دار احلداثة، بريوت، لبنان، طينظر، حممد ساري،- )1(
ينظر، عالل سنقوفة، املتخّيل والّسلطة يف عالقة الّرواية اجلزائرية بالّسلطة اجلزائرية، منشورات االختالف، اجلزائر، - )2(

.م2000، سنة 1الطبعة
، أطروحة دكتوراه، )دراسة يف نقد الّنقد(ماعي يف الّنقد الّروائي يف املغرب العريب ينظر، أنيسة أمحد احلاج، االّجتاه االجت- )3(

. 116م، ص2016-م2015جامعة وهران، املوسم اجلامعي
، الفضاء احلّر، "دراسة سوسيونصية"ينظر، عمر عيالن، اإليديولوجيا وبنية اخلطاب يف روايات عبد احلميد بن هدوقة - )4(

.م2008ط، سنة.اجلزائر، د
، سنة 1ينظر، يوسف األطرش، املنظور الّروائي عند حممد ديب، منشورات اّحتاد الكتاب اجلزائريني، اجلزائر، الطبعة- )5(

.م2011
، دراسة يف بنية املضمون، منشورات املؤّسسة "اجلدلّية الّتارخييو والواقع املعيش"ينظر، إبراهيم عباس، الّرواية املغاربية - )6(

.م2002ط، سنة .ة لالّتصال والّنشر واإلشهار، اجلزائر، دالوطنيّ 
، 1ينظر، إدريس بوديبة، الرؤية والبنية يف روايات الطّاهر وطار، منشورات بونة للبحوث والّدراسات، اجلزائر، الطبعة- )7(

.م2011سنة 
، عامل الكتب احلديث، األردن، "ائرية املعاصرةدراسة سوسيونصية يف الّرواية اجلز "ينظر، الشريف حبيلة، الّرواية والعنف - )8(

.م2010الطبعة، سنة 
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املنهج يف الّنقد اجلزائري احلديث، يف مقاربته للّنصوص الّروائية اّليت مثّلت ذلك الّتوجه اإليديولوجي 
.اّلذي متّيزت به الّنخبة املثّقفة يف اجلزائر

ات رؤية العامل يف رواي"تعترب دراسة : رؤية العالم وتطبيقاتها عند سيدي محمد بن مالك*
للّناقد سيدي حممد بن مالك من أهّم الّدراسات يف العشر سنوات " عبد احلميد بن هدوقة

ا  ّ األخرية، اّليت رامت تطبيق مفاهيم البنيوية الّتكوينية على النّص الّسردي اجلزائري، ذلك أ
ّلذي استطاعت أن تؤّلف بني شعرية النّص وبعده االجتماعي، وهو ما يعّد سدا للّنقص املنهجي ا

) الّتفسري(شهدته هذه املقاربة عند الكثري من الّنقاد، من خالل احنيازهم إىل الّتحليل االجتماعي 
مقاربة : "، وهو ما دّل عليه العنوان الفرعي هلذا الكتاب)الفهم(على حساب القراءة احملايثة 

. )1("شعريةوسوسي

ورة الّتفاعل بني األّسس الثالثة لقد حاول الّناقد من خالل هذه الّدراسة أن يؤّكد على ضر 
تمع، ولن يتأتى ذلك إال باالستفادة من معارف وأدوات جتمع بني : وهي الّرواية، ورؤية العامل، وا

إنّا إذ ُنجّرب : "أساسيات الّنظريّة املاركسية، ومفاهيم الّدرس الّلساين، وهو ما عّرب عنه يف قوله
من انعوا عددطم سوى باقتفاء آثار نقاد ودارسين اصالّتركيب بين الّنسق والّسياق، ال نقو 

المفاهيم والمصطلحات تؤّكد الّترابط الوثيق بين بنية النّص الّلغوية وبنيته اإليديولوجية، ال بل 
وإذا كان دأَبنا بيان رؤية العالم كتصّور . حلول الثّانية في األولى، أمثال باختين وبيير زيما

ة، فإنّنا نستعين في ذلك بأدوات إجرائية مستمّدة من نظريات قّعدت له البنية الّتكويني
وتيارات متنّوعة مثل البنيويّة باختالف اّتجاهاتها من مورفولوجيا وشكالنّية وشعرية وسرديات، 

. )2("والّسيميائية الّسردية والخطابية، والّسوسيولسانية، والّتأويلية

ينظر، سيدي حممد بن مالك، رؤية العامل يف روايات عبد احلميد بن هدوقة، مقاربة سوسيوشعرية، منشورات -)1(
.12م، ص2015، سنة 1االختالف، اجلزائر، الطبعة

.13-12املصدر نفسه، ص-)2(
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، "ريح اجلنوب: "د احلميد بن هدوقة، وهيوجد بن مالك يف الّنصوص الّسردية اخلمسة لعب
امليدان الّنقدي " غدا يوم جديد"، و"اجلازية والدراويش"، و"بان الّصبح"، و"اية األمس"و

، حيث حاول أن ُيصّور "لوسيان قولدمان"اخلصب لتمّثل مصطلحات رؤية العامل كما حّددها 
لّروائي، ومدى جناحه يف تقدميه رؤية للعامل طبيعة البناء االجتماعي واالقتصادي اّليت مّيزت حميط ا

.   تُعّرب عن واقعه

إىل طبيعة " رواية ريح اجلنوب"تعّرض الّناقد يف الفصل األّول من دراسته اّليت قاربت 
الّشخصية الّروائية، من خالل إبراز وعيها واّلذي انعكس على الفعل يف هذا النّص الّسردي، وقد 

الوعي االنتهازي وقدرة اإلقناع، والوعي الّثوري اإلشكايل، والوعي : حصرها يف ستة أمناط وهي
الّثوري وغياب األداة، والوعي الديين وسلطة الّنقل، والوعي األسطوري والقّوة االعتقادية، والوعي 
القومي ونزعة الّتقنية، وإذا كان الوعي االنتهازي اّلذي متثّله الطّبقة البورجوازية واإلقطاعيون يدّل 

تمع مرتبط بالّدفاع عن املستعمر بدافع املصاحل، فإّن الوعي الّثوري جيعل استمرار عل ى بقاء ا
تمع مرهونا بالّثورة الربجوازية واإلقطاعية، وتبين نظاما اشرتاكيا مبنيّ  يف األساس على سلطة اا

اإلرادة اجلربية العامل، يف حني اعترب األمناط األخرى سلبية ال تطمح إىل شيء، وهي أداة يف يد
. )1(اّليت تتقامسها اإلقطاعية واالشرتاكية

أما الفصل الثّاين فقد تناول بن مالك فيه رؤية العامل من خالل تطبيق مفاهيم الّسردية على 
، حيث أّن الّسرد طغى  على البناء الّروائي يف هذا النّص، وبدا الصوت " اية األمس"رواية 

الّروائي الناطق عن شخصية البطل البشري واضحا يف ثنايا الرواية، وهو ما اإليديولوجي اّلذي مثّله 
عن خلل فكري "سعى إىل تأكيده يف العديد من احملطّات ، فهو يصف خطاب البشري بأنّه ينّم 

يتعّلق بالتعّصب ضّد الهيمنة اإلقطاعية الّتي يمثّلها ابن الّصخري، ذلك أّن أقواله 

.وما بعدها67سابق، صينظر، املصدر ال-)1(
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في بوتقة الّدعوة إلى تبني الّنهج االشتراكي في معالجة قضايا األيديولوجّية تصّب كّلها
.)1("المجتمع، وأوالها اإلصالح الّزراعي اّلذي تسهر الحكومة على إعداد ميثاقه

ويفصح هذا الكالم عن الوعي الّثوري االشرتاكي اّلذي ميّيز البطل، واّلذي تنجم عنه رؤية 
الّرواية "الّرواية، عن طريق ما رآه الّناقد من مفاهيم تعترب سردية للعامل، اخنرطت فيها كل شخوص 

تم )2("نّصا إطارا يضّم خطابا وتلّفظا وملفوظا ِبمشّكالت "، مع الّرتكيز على الّسردية اّليت 
وتفّتش عن الّداللة الكامنة في ...الملفوظ فقط؛ فتدرس الوظائف واألفعال والقرائن واألدوار

وهذا ما يّتصل باملفهوم العام للبنيوية الّتكوينية اّليت ال يقتصر حضورها على ،)3("البنيات الّسردية
. اجلوانب الّلسانية الّرتكيبية، فحسب، بل حتاول أن تغوص يف أبعاد الّدالالت ثقافيا واجتماعيا

ولقد كان الفضاء بكّل متّثالته اإليديولوجية حاضرا عد الّناقد يف الفصل الثّالث من الّدراسة،
حيث أراد أن يعاجل هذا املوضوع بالوقوف أّوال عند املصطلح وتداخالته املعرفية بينه وبني املكان 
واحلّيز، ليصل إىل احلديث عن شكل فضاء املدينة ومضمونه، وأثره على الفرد، وعالقة الّسلطة به، 

النّص الّسردي، املثال احلي لتعّدد أوجه الفضاء يف هذا" رواية بان الّصبح"وقد جعل من منوذج 
من خالل الّرتكيز على الّدالالت االجتماعية، واألبعاد اإليديولوجية، اّليت حتيل الفضاء عاملا خاصا 

.عند الّروائي والقارئ على حّد الّسواء

ولقد حصر سيدي حممد بن مالك مسارات األحداث اّليت مّيزت الّرواية يف أربع فضاءات، 
يف وفيه تقسيم للمناطق، وما متثّله من تأثري اجتماعي على ساكنة أما األّول فهو الفضاء اجلغرا

اجلزائر العاصمة، وأما الثّاين فهو الفضاء اخلاص، وميّثل فضاء احلياة الفردية اّلذي تعيش فيه 

.132، صسيدي حممد بن مالك، رؤية العامل يف روايات عبد احلميد بن هدوقة -)1(
.103صاملصدر نفسه،-)2(
حبث يف البنية الّسردية للموروث احلكائي العريب، : ، وينظر، عبد اهللا إبراهيم، الّسردية العربية102املصدر نفسه، ص-)3(

.17م، ص2000، سنة 2ّدراسات والّنشر، بريوت، الطبعةاملؤّسسة العربّية لل
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ية الصالون، وشّقة العزوبية، والّدار، يليهما الفضاء االجتماعي، وهو ؤ الشخوص، وهو يف الرّ 
مجاعة بعينها من قبيل اجلامعة، واملسجد، واملطعم، واحلمام، يف حني يسمى الفضاء املفتوح أمام

الفضاء الرّابع بالفضاء التّارخيي، ومتثّله القصبة، وما حتمله من سحر املاضي، والغاية من هذا 
الّتقسيم كانت الكشف عن الوظائف اّليت تأتيها الّشخصيات يف كّل موضع وجملس، والكشف 

. )1(يف الفعل وطبيعته أو العكسعن تأثري املكان 

ويعكف الفصل الرّابع من هذه الّدراسة على الوقوف على مرجعية التخييل يف رواية 
ا تتخّبط بني أمرين ومها"اجلازية والدراويش" ّ الوعي الفعلي اّلذي يصدر عن : ، ويقّرر الّناقد على أ

ن العقل، ويتأّسس على العلم، املخيال ويعتمد على الغيب، والوعي املمكن اّلذي يصدر ع
من عالمات "فالوعي الفعلي هو اّلذي يعرب عنه باألسطورة املمتزجة بالفكر الديين؛ حيث 

الّتداخل بين الدين والفكر األسطوري تسمية الجامع باسم األولياء الّسبعة المدفونين فيه، 
لّتحّرر من الّسلطة الّروحية وعدم استطاعة اإلمام، وهو اّلذي يمّثل الّسلطة الدينية بالقرية ا

، يف حني ميّثل الوعي املمكن يف الّرواية )2("تهم ومنامهمظالّتي يمارسها الولّي على الّناس في يق
اّليت تتمّيز بالعقلية العلمية والقرب من املنطق، ذلك أّن العامل مادي خيضع " األمحر"شخصية 

ا، وأّن كّل حدث فيه إّال وله أسباب لقوانني طبيعّية معّينة، حيث توجد أشياء ال حصر هل
.، وهو ما يناقض متاما الفكر املرتبط باألساطري واخلوارق)3(أوجدته

اية هذا الفصل أّن عبد احلميد بن هدوقة  أراد من خالل روايته اّليت يقارن  ويقّرر الّناقد يف 
الغيب والعلم، األسطورة فيها بني الوعي الفعلي والوعي املمكن، أن يتجاوز املثّقف انقسامه بني

.وما بعدها159ينظر، سيدي حممد بن مالك، رؤية العامل يف روايات عبد احلميد بن هدوقة، ص-)1(
.190املصدر نفسه، ص-)2(
ة اإلميان للّنشر م، وينظر، أمحد الّسيد على رمضان، املادية يف الفكر الفلسفي، مكتب195، صنفسهينظر، املصدر -)3(

.185م، ص1999، سنة 1والّتوزيع، املنصورة، الطبعة
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، وأن يسري يف طريق آخر يروم من خالله حتقيق مبدأ اإلنسانية يف ظّل )1(واحلقيقة، الّنقل والعقل
.    العدل واملساواة، والّتوق دائما إىل الفضيلة

أما الفصل اخلامس واألخري فقد اختار فيه الّناقد احلديث عن جتّليات الّرؤية املأساوية يف 
اّلذي كان أّول من استعمل مصطلح " جورج لوكاتش"، من منطلق مفاهيم "غدا يوم جديد"رواية 

، ذلك أّن الّرواية "لوسان غولدمان"، وتبعه بعد ذلك "الّروح واألشكال"الّرؤية املأساوية يف مؤلّفه 
ناضحة بالّرعب والّشقاء، وتعّرب عن رفض مطلق للمجتمع والعامل على حّد سواء، وتتوق إىل 

، فالفرتة اّليت غطّاها هذا النّص الّسردي حبلى )2(النقطاع عن الكون، وااللتحام بالعامل اآلخرا
تمع اجلزائري،  باملصائب واملآسي اّليت طبعت اجلزائر بداية الّتسعينات، من خالل تأثريها على ا

.ومسامهتها يف تكوين رؤية جديدة للعامل

ّرواية متّثل الّرؤية املأساوية من خالل أدوارها يف ال" مسعودة"رأى بن مالك أّن شخصية 
ا، وقد  املتعّددة، حيث عكست مواقفها يف الّرواية ذلك الّشعور باملأساة اّلذي الزمها طوال حيا
حصر رؤيتها املأساوية يف ثالثة أشكال، أما األّول، فهو اخلوف من املستقبل، وأما الثّاين فهو 

ما جعلها تصّر على الّذهاب إىل احلّج، لتطّلق الدنيا بعد ذلك، رفضها للعامل اّلذي تعيشه، وهو
وهو تعبري عن مقتها للعامل مبا ُيّشّكل من رؤى خمتلفة، يف حني ميّثل الّلجوء إىل اهللا النمط الثالث 

.   )3(من هذه الّرؤية، ويعكس تشّبتها باألمل رغم ما تعانيه من مأساة

يقه للمفاهيم املتعّلقة برؤية العامل على الّنصوص الّسردية لقد استطاع النّاقد من خالل تطب
لعبد احلميد بن هدوقة أن ُجيّلي الكثري من الّرؤى اليت تزامحت يف توصيف الشخوص الصانعني 
تمع والعامل، وأن يكشف ما ُختزّنه هذه الّنصوص من دالالت  م املتشّعبة با لألحداث، وعالقا

.229ينظر، سيدي حممد بن مالك، رؤية العامل يف روايات عبد احلميد بن هدوقة، ص-)1(
.234ينظر، املصدر نفسه، ص-)2(
.258، صنفسهينظر، املصدر -)3(
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ة، ولن يتأتى ذلك إال مبنهجية مشولية حتاول أن تستقرئ كل الّنصوص اجتماعية وإيديولوجية عميق
ا يف اخلطاب الّروائي، وهذا ما ُوّفق إليه الناقد  الّسردية من أجل الوقوف على أمناط الّرؤية، وجتّليا

.ةالدراسة السوسيو شعريمن خالل هذه

 
الت الّسياسية واالجتماعية يف املغرب، وطبيعة املثاقفة عند األدباء واملثّقفني أسهمت الّتفاع

من تطّور الّتفكري الّنقدي اّلذي صار يبتعد عن خصوصيات الّنصوص الّداخلية، وينحو حنو 
تمع املغريب وآفاقه، فقد الحظ الكثري  املؤثّرات االجتماعية اّليت تؤّسس ألدب متفاعل مع واقع ا

مدى تفاعل الثّقافة المغربية مع تطّورات المجتمع المغربي، وتشّكل بنياته، "ّدارسني من ال
أن يندمج في ذلك الّتفاعل، وأن يكون له ... ومن ثّم كان لزاما على الّنقد األدبي المغربي

. )1("موقع فيه بحسب طبيعته وإمكاناته
ا املغرب بعد االستقالل الّسبب كما شّكلت الّتطّورات االجتماعية واالقتصادية اّليت شهد

الرّئيس يف ظهور  تلك االعرتاضات واملشاحنات، اّليت زّجت بالّنقد األديب يف خضم الّصراع 
االجتماعي، ودفعه دفعا إىل تتّبع اهتمامات املبدعني والّنقاد، ومعرفة مدى ارتباطهم بالقضايا 

مبدع مكان لثقافة األبراج العاجية، وُخطب االجتماعية والقومية املـُلّحة، وأنّه مل يعد هناك لل
ّن من أوكد مسؤوليات املثّقف أن يتفّهم حقيقة جمتمعه، ويعايش مشاكله، إالّنصح واإلرشاد، بل 

تمع، وحثّه )2(ويُعّرب عن مهومه ومطاحمه ، فمسؤولية الّناقد باعتبار ذلك أن يُوّجه األديب خلدمة ا
.زمات اّليت يتخّبط فيهاعلى املسامهة يف إجياد احللول لأل

كما كان مطلب التحّرر االقتصادي، وإقرار العدالة االجتماعية احملّرك األّول للّنقاد الّشباب 
ا اّليت تدعو إىل واقعية األدب وإىل توظيفه يف جمال الّصراع  لتبين الفلسفة املاركسية، ومتّثل مقوال

تّم باستخالص دالالته االجتماعيياإل ديولوجي اّلذي ية والطّبقية، وبذلك احلماس اإلديولوجي، و

الّتوّجهات الثّقافية وتطّور الفكر الّنقدي حىت -املغريب املعاصرحممد خرماش، إشكالية املناهج يف الّنقد األديب- )1(
.35م، ص2006، عام1، مطبعة آنفو فاس، املغرب، ط-الّثمانينات

.نفسهينظر، املصدر - )2(
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أذكته الصحف اّليت احتضنته، وهو ما أدى إىل الّتمييز بني األدب البورجوازي الّتربيري املتواطئ، 
.)1(واألدب الواقعي الّتقّدمي املناضل، واّختذت الواقعية أبعادا معّينة يف الّرؤية اإلبداعية والّنقدية

زائريون مل جيدوا حرجا يف استعمال مصطلح الواقعية االشرتاكية يف وإذا كان الّنقاد اجل
نقودهم املختلفة، فإّن الّنقاد املغاربة فّضلوا أن ينعتوا واقعيتهم باجلدلّية عوض االشرتاكية اّليت 
شاعت لدى السوفيات، ويعود ذلك إىل حرصهم على تأكيد املعىن العلمي لقانون اجلدل، وإبعاد 

، ومن هذا املنطلق فهم يرون يف تأسيسهم لنظريّتهم العلمية )2(سي لكلمة االشرتاكيةاإلحياء الّسيا
احترام الموضوعية، وتحكيم العقل، واستحضار الوعي، واالبتعاد عن الخيال، "أنّه ال بّد من 

ومحاولة إدراك الحقيقة، وفهم معطيات الواقع وشروطه، ولذلك فهم يولون األهمّية 
ي أّوال، وينظرون إليه على أنّه تصوير معّين لواقع اجتماعي ُمحّدد، لمضمون العمل األدب

. )3("وتعامل خاص مع تجارب حياتية في ظرفية مشروطة
ولقد ساهم هذا الوضوح يف توصيف اخلّط املنهجي االجتماعي عند الّنقاد املغاربة يف ظهور 

ردية، وحاولت أن تربط تلك العديد من الّدراسات املتمّيزة، اّليت اشتغلت على الّنصوص السّ 
األحداث والتفاصيل املتشابكة بواقع اجتماعي، سامهت األحداث الّتارخيية يف ُصنعه، ومن بني 

درجة الوعي يف "إلدريس الّناقوري، و" ضحك كالبكاء"و" املُصطلح املُشرتك"هذه األعمال 
ي دراسات تناغمت مع مبادئ لعبد القادر الّشاوي، وه" سلطة الواقعية"لنجيب العويف، و" الكتابة

.الواقعية اجلدلية اّليت حاولت أن تنأى بنفسها عن املبادئ العميقة للفكر املاركسي
يعّد إدريس الّناقوري من أهّم الّنقاد املغاربة اّلذين :الواقعية الجدلية عند إدريس الناقوري-1

ضحك  "و" ملُصطلح املشرتكا"جّسدوا آليات املنهج االجتماعي يف نقودهم، فقد عّرب كتاباه 
، عن األمهّية البالغة اّليت صار حيتلها هذا املنهج يف الّساحة الّنقدية، حيث تناول فيهما "كالبكاء

س، املغرب، ، مطبعة آنفو فا-الواقعية والواقعية اجلدلّية-حممد خرماش، إشكالية املناهج يف الّنقد األديب املغريب املعاصر- )1(
.4-3م، ص2006، عام1ط
. 3ينظر، املصدر نفسه، ص- )2(
.29املصدر نفسه، ص- )3(
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القّصة املغربية يف ضوء رؤية نقدية واقعية جدلّية، تنسجم مع أوضاع املغرب االجتماعية والّتارخيية 
ا الّزمنّيةواالقتصادية، وهي الظّروف اّليت أفرزت خمتلف ا ، )1(لّتجارب القصصية املغربية عرب سريور

ومعنى هذا أّن الّتطّور الحاصل في البنيات الّتحتية في العملّية : "وهو ما عّرب عنه يف قوله
االجتماعية برّمتها وفي مختلف مجاالتها ترك أثره المباشر على األقصوصة الّتي عّبرت من 

قدرتها على مجاراة الفترات االجتماعية القلقة، نظرا خالل تجارب ُكّتابها المعاصرين على
أما الجانب الّتاريخي الّتطّوري فيها، فتبرز أهمّيته انطالقا من . لمرونتها وقابليتها للّتكّيف

مسألة الّنشأة نفسها، ابتداء من مرحلة الخبر والحكاية أو الخرافة إلى مرحلة الواقعية، ففي 
ة القصيرة تعكس الّتحّوالت االجتماعية والّسياسية جميع هذه المراحل كانت القصّ 

والفكرية، وتعبق بتجربة الواقع الموضوعي مهما غالت في الخيال، وتوّسلت باألسطورة، 
.)2("والّرمز، والفنتازيا، والالمنطق

األخرية كانت الّناقوري تطبيق اجلدلية الواقعية على الّنصوص الّسردية، كون هذهرولقد برّ 
ّقف متوسطا تمعهم، على الّرغم من بقاء املثدعني ملآسيهم ومآسي أفراد جمبتصوير املُحبلى ب

وُكتاب األقصوصة ": "املصطلح املشرتك"الطبقة البورجوازية، والطّبقة الفقرية، إذ يقول يف كتابه 
اّلذين ينتمون في معظمهم إلى البورجوازية الّصغيرة، الطّبقة الّتي تعاني حاليا من تمّزق 

ّذات، وهول االستغالل بشتى أصنافه وتجّلياته، نتيجة لموقفها الوسط في عالقات ال
د بها واقعنا االجتماعي، خير من يُعّبر عن هذه ج، والخصوصية التّاريخية الّتي ينفر اإلنتا 

، ويملكون مع ذلك امتيازا طبقيا، يعكسون )عماال غير منتجين(بوصفهم ماإلشكالية، فه
دي، فليس بدعا، تأسيسا على هذا أن تأتي رؤاهم الفكرية تعبيرا عن أزمة انتمائهم الما

اع الطّبقي الّدموي، صر مأساتهم االجتماعية كأفراد، وكطبقة مقهورة تعاني األمّرين من جراء ال
.)3("لهذا كانت الّرؤية المأساوية هي الخيط الخفّي اّلذي ينتظم كتابات هؤالء الُمثّقفين

www.alukah.netينظر، مجيل احلمداوي، مقاربات نقد القّصة القصرية يف املغرب، موقع األلوكة - )1(

. 52-51م، ص1985، سنة1، الطبعةإدريس الناقوري، ضحك كالبكاء، دار الّنشر املغربية، الدار البيضاء، املغرب- )2(
.143م، ص1977ط، سنة.إدريس الّناقوري، املصطلح املشرتك، دار الّنشر املغربية، الدار البيضاء، املغرب، د- )3(
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قوله على القّصة القصرية، فإّن احلضور االجتماعي كان الّسمة البارزة يف  ولئن رّكز النّاقد يف 
أعماله الّنقدية املُوّجهة لكل األشكال الّسردية، وخاصة الّروائية منها، ُمربزا تأثّره بأفكار الواقعيني 
من الغرب من أمثال كارل ماركس، وبليخانوف، وأجنلز، وهيغل، وجورج لوكاش، وكذلك من 

سالمة موسى، وحممد مندور، وعبد العظيم أنيس، وحممود أمني العامل، وحسني مروة، : ثلالعرب م
...  وجورج طرابيشي، وغايل شكري، وحممد برادة، وعبد الكرمي اخلطييب، وغريهم

حاول إدريس الّناقوري أن يُطّبق نقده اإليديولوجي على بعض الّنصوص الّسردية اّليت رأى 
ه الطّبقي، ورؤيته االجتماعية، ونظرته إىل الرجل البورجوازي، ومن هنا فقد فيها تناغما مع انتمائ

" جيل الّظمأ"لعبد الكرمي غالب، و" دفنا املاضي"لعبد اهللا العروي، و" الغربة"شّكلت روايات 
حملّمد احلبايب، القاسم املشرتك يف الرؤية الواقعية اّليت تروم الكشف عن مدى استطاعة الّروايات 

ا على الوصول إىل فهم صحيح جلدلّية الّصراع املغرب ية مواكبة الواقع االجتماعي اجلديد، وقدر
تمع الّتحتية والفوقية . )1(الّدائمة اّليت ُحتّرك العالقات االجتماعية من خالل بنيات ا

عن إيديولوجية " الغربة"رأى إدريس الّناقوري أّن عبد اهللا العروي عّرب من خالل روايته 
ا الطّبقة األصيلة يف العامل العريب، واحلارسة األمينة الرب  ّ جوازية الّصغرية اّليت ُميثّلها املثّقفون، ذلك أ

ا مل تزد على وصف  ّ اّليت يعاين منها أفراد هذه الطّبقة املمثّلون " الغربة"للقيم الّتقليدية، كما رأى أ
ا دعوة " إدريس"يف البطل  ّ صرحية إىل ضرورة تبين مكتسبات احلضارة اّلذي هو الكاتب عينه، وأ

ا يف األخري  ّ الغربية والفكر األوريب، وتكييفها مع املعطيات القومية ومستلزمات املنهج العلمي، وأ
تأكيد ألطروحة العروي حول الّنخبة، ودورها يف حتديث وتنوير األمة بواسطة ممارستها الثّقافية 

، اّليت هي )2(ديته وإغفاله حركة الواقع ومعطياته االجتماعيةلوجية، وهو اّجتاه مدان لتجرييديو اإل
تمع بكّل تفاصيله يف العمل اإلبداعيمن صميم هذه امل . قاربة الساعية إىل متّثل ا

وما بعدها، 32، ص-الواقعية والواقعية اجلدلّية-ينظر، حممد خرماش، إشكالية املناهج يف الّنقد األديب املغريب املعاصر- )1(
.26دريس الّناقوري، املصطلح املشرتك، صو إ

.34، ص-الواقعية والواقعية اجلدلّية-ينظر، حممد خرماش، إشكالية املناهج يف الّنقد األديب املغريب املعاصر- )2(
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لعبد الكرمي غالب، فقد قّرر أّن هذا األخري استغّل " دفنا املاضي"أما يف قراءته لرواية 
عن الطّبقة البورجوازية، حيث صّورها كطبقة أصيلة هلا تقاليدها خلفيات الّتاريخ الوطين يف الّدفاع 

الّنضالية والقيادية، وهي اّليت حتتمي بإيديولوجية اخلّط الّسياسي اّلذي ينتمي إليه الّروائي ويدافع 
عنه، واعتبارا لذلك فهو ميزج الّتاريخ بالفّن الّروائي، فيشّوهه ويزيّفه، كما أنّه ال يعمق فهمه وال 

ّدم الّتحليل الواقعي والّشامل لتطّوراته، وإّمنا حيتال فقط إلثبات فضل الربجوازية الوطنّية يف بّث يق
الوعي الّسياسي والّنقايب، ويف مناهضة االستعمار، وحتقيق االستقالل اّلذي مل يتيّسر إال 

.   )1(بالّتضحيات اجلسام من لدن شعب عاش كل أنواع الغنب واالستغالل
حملمد احلبايب انعكاسا حقيقيا لوضعية املثّقف " جيل الظمأ"الّناقوري رواية كما اعترب

وهو املؤّلف ، حيث وجد نفسه بعد عودته دكتورا من أوربا " إدريس"البورجوازي اّلذي مثّله البطل 
تمع، وعرب مواقفه العملّية يتبّني أنّه بورجوازي غري قادر على التكّيف مع األوضاع اجلديدة يف ا

قصة المثّقف "، وعلى ذلك فليست هذه الّرواية )2(ُمتزّمت يؤمن بالطّبقية واحلسب واجلاه
الّشريف اّلذي ينبغي أن يقوم في بالده بالّدور المنتظر منه، وإنّما هي قّصة البورجوازي اّلذي 

فهو ، ومن مثّة )3("عاد لُيوّظف مؤّهالته كما يُوّظف رأس المال األجنبي في البالد المختلفة
على الّرغم من كونه بطال ُمثّقفا لكّنه حبسب الّناقوري ال يدرك أبعاد املوقف االجتماعي، وال 

تمع، واملثّقف بواقعه، فهو مثّقف سليب أو ال واقعي .  )4(العالقات اجلدلية اّليت تربط الفرد با
لّسردية عن ولقد استطاع الّناقد أن يكشف من خالل مقاربته االجتماعية هلذه الّنصوص ا

تقصري الّروائيني يف مواكبة واقعهم االجتماعي، وعن عدم إخالصهم يف إبراز حقيقة القوى 
املتصارعة فيه، تلك احلقيقة احملكومة بال أدىن شك بالرؤية اإليديولوجية للمؤّلف اّلذي يعرف أّن 

يسمح له بتحليل الواقع انتماءه الطّبقي أو خطّه الّسياسي، أو موقعه املادي، أو قصوره الثّقايف ال

.34، صالّسابقينظر، املصدر- )1(
.35ينظر، املصدر نفسه، ص- )2(
.91إدريس الّناقوري، املصطلح املشرتك، ص- )3(
.36حممد خرماش، إشكالية املناهج يف الّنقد األديب املغريب املعاصر، ص- )4(
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حتليال جدليا علميا، وإال كانت الّنتائج عليه وعلى الطّبقة، واعتبارا لذلك فقد اجتهد الّناقوري يف 
الّتأكيد على ضرورة أن يكون األدب خادما طّيعا للمجتمع، وهو ما جعله خيوض صراعا 

ة االشرتاكية اّليت تبناها، وكانت خري إيديولوجيا كبريا، عّضدته يف ذلك تلك املفاهيم املبّكرة للواقعي
. )1(مساعد له

يعترب الناقد املغريب جنيب العويف من أبرز الّنقاد يف :الواقعية الجدلية عند نجيب العوفي-2
العامل العريب متّثال للمنهج االجتماعي، ذلك أنّه استطاع أن يُرّسخ الكثري من املعامل املمّيزة هلذه 

اصطلح على تسميتها بالواقعية اجلدلية ذات الطّابع العلمي، وهو ما جتّسد يف  املقاربة، خاصة ما
، واّلذي أّكد فيه بوضوح األسباب اّليت جعلته يتبىن هذا "درجة الوعي يف الكتابة"كتابه البارز 

هذا ، المنهج الواقعي الجدليإن المنهج المكرس في هذا الكتاب هو":املنهج، حيث يقول
بت وما يفتأ يثبت، عبر أهم وألمع الممارسات التي تجلى عبرها، قدرته المنهج الذي أث

الفائقة على احتواء النص والواقع معا، بل وقدرته الطيعة على التجدد المستمر واالغتناء 
بكافة الخبرات والتجارب الفكرية، دون أية حساسية دوغمائية ومن غير أن يفقد بريقه 

وال .ثير حوله الشبهة ويشكك في فعاليته ومصداقيتهيتعرض المتحان صعب يومناعته أو
أستطيع أن أدعي بأني كنت وفيا لحدود وقوانين هذا المنهج من األلف إلى الياء، وبأن 

ا تنوء بوزره صفحات إن مثل هذا االدعاء لم.يه والعوجاستخدامي له تم على نحوال أمت ف
)2(."هذا الكتاب، وتكذبه الشك شواهده

ب العويف جبدوى تطبيق املقاربة الواقعية على الّنصوص الّسردية إلميانه الرّاسخ لقد اقتنع جني
تمع املغريب من خالل  ا قادرة على الكشف عن اخلصوصيات والعالئق اّليت متّيز أركان ا ّ بأ

موقف أعمال الّروائيني، فمنطقية النّص الّسردي وحمتواه ُمقّدمة على فنّيته ألنّه ُميّثل أكثر من غريه 
املبدع من احلياة، وألّن قيمته تتمّثل أساسا يف الوعي اّلذي يضبط خيوط الّلحظة الفكرية يف 

.36، صالّسابقاملصدر ينظر، - )1(
م، 1980، عام 1درجة الوعي يف الكتابة، طبع ونشر دار النشر املغربية، الدار البيضاء، املغرب، الطبعة: جنيب العويف-)2(

. 30-29ص





121

نصوص قصصية يعرض هلا، ويرى -يف نظره–عالقتها مع أزمة الواقع وأشجانه، وهذا ما ُجتّسده 
ا تتمّثل يف جمملها صرخات احتجاج وشجب ضّد الظّروف الّسيئة اّليت يرتدى فيها  ّ تمع اأ

مداخل الّطرح، "، وال ختتلف إّال يف )1(املغريب على حنو خاص، وجمتمعنا العريب على حنو عام
.)2("وفي طرائق ودرجات االستيعاب والفهم

تمع املغريب،  استطاع العويف أن يصّور موقف املبدعني من الصراع الطبقي اّلذي مّيز ا
ف بشكل عام قد أبعده من ضرورة التحامه بواقع ووجد أّن اليأس والقنوط املُمسك بزمام املثقّ 

جمتمعه، فقد وقف على الواقع التافه البئيس اّلذي يعيشه إدريس اخلوري من خالل جمموعته 
، حيث ظّل حبيس ذلك الواقع يعاين من إحباطات كثرية، "حزن يف الرّأس ويف القلب"القصصية 

موع الّساخ ن، فظّل يعاين من االنفصال ومن الضياع، وهذا ومل يستطع أن ميّد جسوره إىل واقع ا
، وأبعدته عن )3(ما انعكس يف كتاباته اّليت قطعت اخليط املوضوعي بينه وبني الواقع االجتماعي

الّدور األساسي اّلذي جيب أن يؤديه األديب داخل حميطه، ذلك أّن الفّنان مطالب أن يساهم يف 
اانتشال جمتمعه من براثن اليأس والتخّلف، .ال أن ينغمس يف مستنقعا

ولقد سّجل جنيب العويف نفس املوقف وهو يستعرض جمموعة حممد زفزاف القصصية 
تعرية صادقة، وتصويرا حيا من جهة لمرحلة اجتماعية :"، حيث وجدها"بيوت واطئة"املوسومة بـ

ينة لفكره هامة زاخرة بالّتساؤل والّصراع والتوّتر، ولسانا ناطقا بحال الكاتب وترجمة أم
، لكّنه على الّرغم من انفتاح هذا العمل اإلبداعي، على الواقع وعلى )4("ورؤيته من جهة ثانية

الّذات، وعلى الطّبقة، إّال أنّه مل يُفلح عنده إّال يف جتسيد اإلفالس والّسقوط يف أجلى صورمها، 
األديب، وضمور احلّس ولعّل ذلك مرده إىل انعدام الوضوح اإليديولوجي اّلذي يؤطّر اإلنتاج 

الطبقي، والعجز عن التقاط القيم احلقيقية وفرزها من القيم املزيّفة، وإذا كان هلا من إجيابية فهي 

.58، ص-الواقعية والواقعية اجلدلّية-إشكالية املناهج يف الّنقد األديب املغريب املعاصرينظر، ينظر، حممد خرماش، - )1(
. 59جنيب العويف، درجة الوعي يف الكتابة، ص- )2(
.57، ص-الواقعية والواقعية اجلدلّية-ينظر، ينظر، حممد خرماش، إشكالية املناهج يف الّنقد األديب املغريب املعاصر- )3(
. 255العويف، درجة الوعي يف الكتابة، صجنيب- )4(
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الّداللة على أّن تلك الطّبقة قد سئمت ترّددها ومتلملها الّشقي، وأّن خماضا حقيقيا يلوح يف أفقها 
. )1(القريب

يف على الّروائيني املغاربة يف األعمال األخرى، ومل خيتلف احلكم االجتماعي لنجيب العو 
م رياح  حيث اعتربهم النموذج البارز للمثّقفني املنتمني للطّبقة البورجوازية العربية اّلذين جاءت 
التحّول االجتماعي، واّلذين مل يستطيعوا مقارعة الّتغّريات اجلذرية، والّتالطمات الّثورية إّال على 

التنّقل بني العواصم، وتكريس مفهوم سليب للثّقافة كامتياز طبقي وسالح مستوى الّصالونات، و 
ها منخشيب، وهو ما انعكس على مواقفهم املبثوثة يف نصوصهم الّسردية، وقد استشهد ببعض

.لعبد اهللا العروي" اليتيم"، ورواية "زمن بني الوالدة واحللم ألمحد املديين"مثل رواية 
الّناقد املغريب عبد القادر الّشاوي من الّنقاد يعدّ : لطة الواقعيةعبد القادر الشاوي وس-3

م، واقع صار  القالئل اّلذين أخذوا على عاتقهم دعوة األدباء واملبدعني إىل متّثل الواقع يف إنتاجا
تمع، منسجما مع النضال السياسي واالقتصادي اّلذي  يفرض نفسه بإحلاح على مجيع طبقات ا

ا ال " سلطة الواقعية"ّنخبة إبان االستعمار وما بعده، ومن هنا كان كتاب الشاوي املعنون بــالتزمت 
أن يرّد إلى "ُجمّسدا هلذه التحّوالت يف املغرب، ولعل ما يقصده الّناقد من خالل عنوانه ُميكن 

ثّقفين، اعتبارين أوّلهما الّتوجيه اّلذي مارسته القوى الّسياسية وقضايا الّنضال الوطني على الم
وثانيهما الّتوجيه اّلذي مارسه المثّقفون على الواقعية كّل حسب نظرته وتصّوره الّذاتي 

. )2("للواقع
ومن هنا فقد ارتبط مفهوم الواقعية عند عبد القادر الّشاوي ارتباطا وثيقا بالوطنّية، حبيث أّن 

زية الوطنية، حبكم أّن األدب وجود األدب املغريب احلديث جاء يف شروطه تعبريا عن وجود البورجوا
–يعترب ناطقا رمسيا بوجود وعي بورجوازي بأمهّية األدب ودوره، ناهيك عن ارتباط الواقعية نفسها 

بالّشعارات املرحلية واآلنية اّليت حتّكمت يف العمل الوطين، ويف املثّقفني العاملني يف -كاختيار أديب

.58، ص-الواقعية والواقعية اجلدلّية-ينظر، حممد خرماش، إشكالية املناهج يف الّنقد األديب املغريب املعاصر- )1(
حبث ، -سلطة الواقعية–الفزازي عبد الّناصر، املنهج الّنقدي لعبد القادر الّشاوي من خالل املدخل الّنظري لكتاب - )2(

.33، ص1984-1983لنيل دبلوم اإلجازة، جامعة سيدي حممد بن عبد اهللا، فاس، املغرب، العام اجلامعي 
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شكيلة االجتماعية املغربية بني االستعمار األجنيب وجمموع هذا احلقل، كما أن الّتناقض البارز يف التّ 
الطّبقات الوطنّية املناهضة لوجوده، وبقيادة البورجوازية املتوّسطة نفسها، هو اّلذي ُحيّدد خصائص 

. )1(الوطنّية مبثل ما ُحيّدد خصائص الواقعية
الواقعية ذات البعدين حاول عبد القادر الشاوي توضيح مجلة من القضايا املرتبطة بالّرؤية

موعة القصصية ياإل لألديب عبد الكرمي ) األرض حبيبيت(ديولوجي واالجتماعي انطالقا من ا
ا وطرائقها، وملا يتمّيز به األديب من قدرة فائقة على  غالب، ملا هلا من أمهّية قصوى مبوضوعا

ه يقّدم مفهوما ُموّحدا يكاد يكون جتسيد الواقع املغريب بكّل تفاصيله، فهو يف جوانبه املختلفة هذ
–منسجما يف نظرته إىل األشياء واملوضوعات، وكذا يف الّتعبري عن املواقف ومعاجلة األحداث؛ إنّه 

لوجية، ملثقف بورجوازي ليربايل، على الطريقة و يُقّدم زاوية نظر، رؤية إيدي-كما قال الّناقد
تمع املغرب . )2(يني يف ظرف حمّدد تعامال خاصاالّسلفية، يتعامل مع الّتاريخ وا

انطلق عبد القادر الّشاوي يف نقده إلبداع عبد الكرمي غّالب بالّرتكيز على جزئيات رآها من 
صميم القراءة االجتماعية، بإعطائها عناوين اختصرت يف مجلة من القضايا اّليت تناولتها جمموعته 

ديولوجي منذ أمد بعيد أوجزها النّاقد يواإلوهي قضايا شغلت أعالم الّنقد االجتماعيالقصصية،
:فيما يلي
ينطلق الّناقد يف حديثه عن قضية االلتزام عند : اإلنسان المغربي ومفهوم االلتزام-أ

إّن اإلبداع عندي ال : "غالب من اعرتاف هذا األخري حبقيقة املمارسة اإلبداعية ، حيث يقول
ذج بالغي أو صورة من إبداع الخيال، ولكّنه يستهدف خدمة هدف فنّي مجّرد أو تقديم نمو 

يستهدف خدمة اإلنسان المغربي العربي المسلم، وإنسان العالم الثّالث على العموم، ومن 
ري يعتبر عمال ملتزما مع اإلنسان المستضعف المناضل في ظثّم فإّن ما كتبته من وجهة ن

مقاالت تطبيقية يف الّرواية والقّصة، منشورات اّحتاد العرب، دمشق، سوريا، : ينظر، عبد القادر الّشاوي، سلطة الواقعّية- )1(
.12م، ص1981ط، سنة .د
.44فسه، صينظر، املصدر ن- )2(
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للّناس والّتفكري معهم عن احللول األجنع ، فااللتزام يف نظر الّناقد هو معايشة تامة)1("نفس الوقت
م املتعددة، فاإلنسانية تبقى دائما شعار املبدعني والّنقاد .للخروج من مشكال

األرض "يسّجل عبد القادر الشاوي من خالل قّصة : البادية كبؤرة صراع اجتماعي-ب
طالقا من أسرة فالحية قروية، للّروائي غالب ميل هذا األخري إىل تصوير البادية املغربية ان" حبيبيت

حاول أن خيتار هلا بعض العناصر املؤثّرة حىت تتعارض مع واقع املدينة، وذلك إلظهار الّصراع على 
داخل األسرة والقرية أّوال، وبني البادية واملدينة ثانيا، وهو صراع سيدور منذ البدء يف : مستويني

، كما رأى الّناقد أن أطراف الّصراع االجتماعي احمليط األّول، لكّنه خيضع أيضا للمحيط الثّاين
البادية يف مواجهة املدينة، واملرأة يف مواجهة الّرجل، والفالح الفقري يف : تقوم على ثالثة أمور وهي

، وهي قضايا يعكسها اخلطاب الّسردي االجتماعي يف العديد من )2(مواجهة املالك العقاري
.األعمال الفنّية العربية

يرى النّاقد أّن القضايا االجتماعية اّليت تتناوهلا : االجتماعي كنّص رمزيالحدث-ج
الّنصوص الّسردية مثقلة بالّرموز ملا هلا من محوالت اقتصادية وسياسية، وبالّتايل فإّن أي موقف ال 

ا الّنوعي املرت بط ُميكن أن يُعاجل فقط بالّتقرير وال بالتتّبع اجلاف، بل من الواجب تعّقب مضمو
بغريه من الّروابط، ومن هنا فقد أفصحت األحداث والظواهر االجتماعية عن رموز تعكس الواقع 

يف قراءته لقصة دمحان لعبد الكرمي -على سبيل املثال- بكافة تفاصيله، وهذا ما سّجله الّناقد 
يت جتعل من غالب، فالطّفل الضائع فيها خيتّص نظريا يف النّص بإبراز واقع احلياة االجتماعية، الّ 

تمع البورجوازي ) على حداثة سّنه(الطّفل  عاطال ومتشّردا، وذكر الّسيارة ينبئ عن تباشري ا
تمع املتخّلف  .)3()فاس يف النصّ (اجلديد، وميز لدخول الّصناعة إىل ا

املغاربة لقد كان تطبيق البنيوية الّتكوينية عند الّنقاد :البنيوية الّتكوينية في الّنقد المغربي-4
م سبقوا املشارقة يف تطبيقها على الّنصوص الّسردية  ّ مبّكرا يف العامل العريب، بل ال نغايل إذا قلنا أ

.9، ص3، العدد22م، السنة1976عبد الكرمي غالب، جمّلة الفكر، عدد خاص باألدب املغريب، ديسمرب- )1(
.53ينظر، عبد القادر الّشاوي، سلطة الواقعّية، ص- )2(
.68-67، صنفسهاملصدر - )3(
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من األوائل اّلذين السوسيولوجي املتميز عبد الكبري اخلطييببعديد الّسنوات، حيث يعّد الباحث
ذا الّنوع من الّدراسة من خالل كتابه  اّلذي أصدره يف ستينات القرن " ربيةالّرواية املغ"اهتموا 

الرواية واإليديولوجيا يف املغرب " سعيد علوش يف كتابهاملاضي، لتتبعه حماوالت كثرية أبرزها حماولة
وجنيب العويف يف  ، "املغامرة الروائية"و"الرواية العربية اجلديدة"وعبد الرمحن بوعلي يف كتابيه،"العريب
وحممد برادة يف رسالته ،"من التأسيس إىل التجنيس:القصرية املغربيةمقاربة الواقع يف القصة"كتابه

على اعتماد هذه املقاربة من ءوقد أمجع هؤال،"حممد منظور وتنظري الّنقد العريب"اجلامعية حول 
أجل جتاوز القصور اّلذي تبّني هلم يف الّدراسات الّسابقة، وعلى الّرغم من أّن هذا املنهج مل يؤخذ 

يف تكامله الّتام، ويف دّقة مفاهيمه وحرفية مبادئه، فإنّه يف املنظور العام قد ُوّظف يف بعض دائما 
ا يف مقاربة بعض  األحيان بطريقة إجيابية، كما ُوظّفت بعض مفاهيمه مستقّلة، أو استعني 

.)1(األعمال
حلمداين من الّنقاد يعترب الدّكتور محيد:حميد لحمداني رائد البنيوية الّتكوينية في المغرب* 

العرب اّلذين حّلقوا باقتدار يف مساء البنيوية الّتكوينية، حيث يعترب مثاال متمّيزا يف استقراء فكر 
من أجل "يف مقاربتهما للّنصوص األدبّية، منذ كتابته األوىل " جورج لوكاتش"و" لوسيان جولدمان"

م، مث اعتمد هذه املقاربة يف  1984سنة " رواية املعلم علي منوذجا: حتليل سوسيو بنائي للّرواية
، وهو "م1985سنة -دراسة بنيوية تكوينية-الّرواية املغربية ورؤية الواقع االجتماعي"كتابه الثّاين 

ا منذ بداية استقالل املغرب سنة  م وحىت سنة 1956يف األصل رسالة جامعية حّدد زما
م ليبسط فيه املفاهيم األساسية 1990سنة "جياالّنقد الّروائي واإلديولو "م، مث يأيت كتاب 1978

سنة " من منظور الّنقد األديب: بنية النّص الّسردي"هلذا املنهج، وتارخيه وأعالمه، مث كتاب
م، واّلذي حاول أن يُعّرف فيه مبسامهات الّنقد الّروائي وإجنازاته عند الغربيني، والّنقاد 1991

.)2(العرب املعاصرين

.91، ص- ويّة التكوينية بني الّنظر والّتطبيقيالبن-ينظر، حممد خرماش، إشكالية املناهج يف الّنقد األديب املغريب املعاصر- )1(
منهج سوسيولوجي يف القراءة والّنقد، دار الّنهضة العربية، : ينظر، أنور عبد احلميد املوسي، علم االجتماع األديب- )2(

.وما بعدها170م، ص2011، سنة1بريوت، لبنان،ط
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الّنموذج األمثل لتطبيق البنيوية " ّرواية املغربية ورؤية الواقع االجتماعيال"لقد شّكل كتاب 
الّتكوينية على الّنصوص الّسردية، حيث تناول مثاين عشرة رواية لعشرة روائيني، إذ أراد أن ُميّهد 

، وحىت "بليخانوف"هلذه الّدراسة باحلديث عن منهجه باتّباعه املنهج السوسيولوجي منذ 
اّلذي اكتسب املنهج الّنقدي اجلديل على يديه صورة أكثر عمقا " بلوكاش"مرورا ، "غولدمان"

تمع ، ويف ذلك )1(وانسجاما، كونه يُفّسر الفّن بأنّه تعبري غري مباشر عن الّصراعات القائمة يف ا
تأكيد للّناقد على أمهّية هذا املنهج وصالحيته يف الكشف عن البنيات العميقة للّنصوص الّسردية

ا الثقافية واالجتماعية، وهذا ما أشار إليه يف قوله وال نعتبر اختيار :"وعالئقها املختلفة بسياقا
هذا المنهج بالّذات مجّرد رغبة في الّتجديد، ولكن نراه يُرضي الّنزوع نحو دراسة لألدب 
تقارب في وسائلها المستخدمة ونتائجها جّدية البحث العلمي اّلذي يُمارس في العلوم 
الّتطبيقية، وال نستطيع القول هنا بأّن هذا المنهج قد وصل بالّدراسة األدبّية إلى هذا 

في نظرنا على –المستوى العلمي الدقيق ألّن ميدان الّدراسات اإلنسانية سوف يبقى دائما 
ُمتمّيزا بقانونيته الخاصة، ولكن المنهج البنيوي الّتكويني يُعّبر عن مستوى متقّدم - األقلّ 

لّنسبة للمناهج الّسابقة في فهم يقترب من الّروح العلمية لطبيعة العالقة الموجودة بين با
. )2("اإلبداع والواقع االجتماعي اإلنساني

كونه أداة جامعة يف مقاربة الّنصوص -تبين هذا املنهج النّاقد علىويبّني هذا القول حرص 
للوصول بالّنقد إىل أقصى رؤيته -الّتارخييالّسردية بني البنية أو الّشكل، والواقع االجتماعي

العلمية، واّليت يُراد منها توجيه األدب الّتوجيه الّسليم، وحّث املبدعني على ضرورة أن تبقى العالقة 
بني اخلطاب الّسردي كبنية مرتابطة، وما ُمياثلها من نظرة سياقية، حبيث ال ُميكن أن يُفهم النّص 

ا . إالّ 

.171-170ينظر، املرجع الّسابق، ص- )1(
دراسة بنيويّة تكوينية، الّشركة اجلديدة، دار الثّقافة، الدار : مداين، الّرواية املغربية ورؤية الواقع االجتماعيمحيد حل-)2(

.14م، ص1985، سنة1البيضاء، املغرب، ط
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د حلمداين وهو يدرس جمموعة من الّروايات املغربية بنيتني متقابلتني؛ أما لقد استخلص محي
املصاحلة والّلحظة : األوىل فسماها، موقف املصاحلة مع الواقع، وتندرج ضمنها بنيتان أيضا

زام، وجتمع كّل منهما بني عدد من الّروايات اّليت تتضّمن نفس  الّسعيدة، واملصاحلة وتربير اال
حني تتمّثل الثانية يف موقف انتقاد الواقع االجتماعي، وتندرج ضمنها كذلك ثالث البنية، يف 

، ومن هنا فتحليل الّرواية عنده ينصرف إىل )1(بنيات، تشتمل كّال منها على عدد من الّروايات
وضع هذا النّص الّسردي يف إطاره الّصحيح، باعتباره بنية دالة جيوز أن تدمج مع غريها يف البنية 

امة، اّليت تشرحها، وُحتّدد داللتها الوظيفية بالنسبة للكاتب، وللمجموعة االجتماعية اّليت تُعّرب الض
، وهلذا كان يُعنون دراسة كّل رواية بتسمية بنيتها الّدالة، فقد )2(عنها، وبالّنسبة للواقع اّلذي تتمثّله

بايب بصراع األجيال، وأزمة حملمد عزيز احل" جيل الّظمأ"عنون على سبيل املثال دراسته لرواية 
.حملمد زفزاف بنضج الوعي االنتقادي " قبور يف املاء"املثّقف البورجوازي، وعنون دراسته لرواية 

ا على الّنصوص الّسردية،  ولقد عّرب الّناقد عن طبيعة هذه القراءة املنهجية، وتطبيق أدوا
ّم باخلطاب الّلغوي كنّص منغلق على نفسه، تلك القراءة اّليت تغرف من معامل املنهج البنيوي املهت

مة بني الوحدات املكّونة له، ئوتنفتح على الّسياقات االجتماعية والّتارخيية لتربير العالئق القا
اّليت تسري دائما " ونتيجة لذلك فقد ّخلص يف مدخله الّتأصيلي هلذا العمل الّنقدي طبيعة دراسته 

:يف إطار بعدين أساسني
حليل ويستهدف الكشف عن البىن الفنّية، وما تعّرب عنه أيضا من بىن مضمونية بُعد التّ -

أية معطيات خارجة عن النّص، إّال إذا كانت بعض جوانب إىلعميقة، دون الّرجوع يف الغالب 
.هذا النّص تقتضي بشكل ُملح هذا الّرجوع

فّسر طبيعة الّرؤية بُعد الّتفسري، وهو يستهدف وضع الّنص ضمن بنية أوسع هي اّليت تُ -
االجتماعية اّليت يتضّمنها العمل اإلبداعي، ويتّم الّتعّرف على هذه البنية الفكرية األوسع مبا يوجد 

- يقويّة التكوينية بني الّنظر والّتطبيالبن-ينظر، حممد خرماش، إشكالية املناهج يف الّنقد األديب املغريب املعاصر- )1(
.117،ص

.117، صاملصدر نفسهينظر، - )2(





128

بينها وبني الّنص من تناظر، وال بّد أن تكون هذه البنية الفكرية واحدة من البىن اّليت تُعّرب عن 
.)1("إديولوجية ما موجودة يف الواقع

يد حلمداين أن يستغل الكثري من مفاهيم املنهج البنيوي الّتكويين  استغالال لقد استطاع مح
مفيدا، باعتبار اهتمامه بالبعدين الّسابقني، مبا يتيح له الّرتكيز على حتليل البنية الّداخلية للنّص 

الّداللة، الّسردي، حيث يتتّبع البنيات اجلزئية املسامهة يف تكوين النّص، ودورها الّرتكييب يف إعداد
ملبارك ربيع، وقد " الطّيبون"وهو ماكان له يف دراسته لألعمال الّروائية املختارة، ومن بينها رواية 

انتقاد "، وهي حسب تصنيفه تندرج ضمن بنية "بداية الوعي االنتقادي"عنون حديثه عنها بقوله بـــ
".الواقع وهاجس الّصراع

ا استخدمت اعترب الّناقد هذه الّرواية من الّروايا ت االنتقادية األوىل يف املغرب، ذلك أ
أغلب خصائص الّرواية الواقعية، ُمقرتبة من واقعية بلزاك، وجنيب حمفوظ، حيث جاءت متماسكة، 

ا مل ختلق إىل جانب احلدث "الروبورطاجي"بعيدة عن الّتلفيق، وعن االستعراض  ّ ، كما أ
، ومن هنا كان الّرتكيز )2(لها عن احملور احلكائيالقصصي الرئيسي زوائد قصصية هامشية ميكن فص

على أمهّية الرّاوي يف هذا النّص الّسردي واضحا، وذلك بسبب هيمنته على جمموع العمل 
احلكائي، فرباعة الرّاوي تظهر يف تتّبع تفاصيل احلياة اخلارجية، والباطنية ألبطاله، وهو عني راصدة 

نه مباشرة بعد وقوعه، وهذا األمر بقدر ما فيه من معىن الّزمن ترتّقب كّل ما حيدث أمامها، وخترب ع
املاضي، بقدر ما حيمل طابع سريورة الوقائع يف احلاضر، وهكذا جند الّسرد يف الغالب جيري على 

)3(.هذه الطّريقة

ومن اخلصائص اّليت وقف عندها محيد حلمداين يف هذا العمل الّروائي احرتام الكاتب 
والّزمان، إذ وجد اإلطار املكاين والّزماين اّلذي جتري فيه األحداث ُحمّددا وفق ملقاييس املكان 

ال  طبيعة األحداث نفسها، فالّروائي يتعامل مع األمكنة بروح الوّصاف، وحيرتم قاعدة رسم ا

.16-15محيد حلمداين، الّرواية املغربية ورؤية الواقع االجتماعي، ص- )1(
.451، صنفسهينظر، املصدر - )2(
.452، صنفسهينظر، املصدر - )3(
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املكاين، ويوّظف األمكنة خلدمة األحداث، فقد جيعل املكان ُمعّربا عن الّشعور الّداخلي لبعض 
طال، أو ميتّد اهتمامه باملكان ليشمل استحضار أمكنة واقعية بعينها، أما بالنسبة للّزمان فرواية األب

حترتم ترتيب األحداث وفق تواتر زمين يراعي الّرتابط املنطقي للحظات -حبسب الّناقد-"الطّيبون"
احلدود اّليت قصدها اّليت جتري فيها األحداث، كما أّن الّروائي مل يعط للّزمن بعدا رمزيا يتجاوز 

إىل تعّدد الّشخصيات الّروائية، وما يتبع ذلك من أثناء صياغة عمله الّروائي، كما التفت الّناقد
تمع، ومتّثل يف الوقت نفسه أصواتا  تصوير ألمناط بشرية تلّخص بسلوكها مناذج متباينة من أفراد ا

.)1(ديولوجية متمايزةيإ
ا وافرا من اهتمام الّناقد هو البناء املضموين، فقد مّيز يف أما اجلانب اآلخر اّلذي نال حظّ 

بني جانبني أساسيني يتعّلقان باهلموم الفردية، واالختيارات االجتماعية " الطّيبون"رواية 
اّلذي يعاين مهوما " قاسم"ديولوجية، فأما اجلانب اّألول فيخّص الّشخصية الّروائية األوىل يواإل

: ئلته، وبعضها مبشكلة ارتباطه العاطفي، وقد خلّصها حلمداين يف قضايايّتصل بعضها بقضايا عا
، يف حني يهتم )2(، وحب قاسم هلنّيةإبراهيماغتصاب العم لألرض، وخطيئة األم، وأزمة األخ 

ديولوجية، اّليت تتبلور يف ييف رصد االختيارات االجتماعية واملواقف اإل-حسبه–اجلانب الثّاين 
م الّرواية، وقد " قاسم"يت تربط البطل الرّئيسي سياق العالقات الّ  باألبطال اآلخرين اّلذين تزخر 

مشروع األرض، واملشروع اخلريي، : حصر هذه االختيارات يف مخسة مشاريع أساسية وهي
.   )3(ومشروع الّضياع يف عامل اخلمر، واملشروع الّصويف، واملشروع الّثوري

" قاسم"هو تركيزه على شخصية " الطيّبون"حلمداين لرواية إّن أهّم ما يستنتج يف نقد محيد
ا الّشخصية احملورية اّليت تلتّف حوهلا الّشخصيات األخرى داخل البنيات املتعّددة للنّص  كو
الّسردي، تلك البنيات اّليت جتتمع كّلها لتشّكل البنية العريضة ملضمون الّرواية، املنسجمة مع مهوم 

.، واملواقف اّليت تنجم عن عالقاته باآلخرينالبطل كشخصية مركزية

.وما بعدها454، صالّسابقينظر، املصدر - )1(
.457ينظر، املصدر نفسه، ص- )2(
.وما بعدها459، صمحيد حلمداين، الّرواية املغربية ورؤية الواقع االجتماعي نظر، ي- )3(
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لقد بدا محيد حلمداين متحكما أكثر من غريه يف أجبديات هذه املقاربة املنهجية، ومنسجما 
إّن المنهج البنيوي : "مع مفاهيمها الغولدمانية واللوكاتشية، وهو ما أّكده حممد خرماش يف قوله

ي، وقد استغّل كثيرا من مفاهيمه استغالال مفيدا الّتكويني يبدو أكثر طواعية في يد لحميدان
أو تحليل البنية الّداخلية، حيث يتتّبع البنيات " الفهم"في دراسته، وال سيما في مرحلة 

.)1("الجزئية المساهمة في تكوين النّص، ويبحث دورها الّتركيبي في إعداد الّداللة العامة
نية، يف متثّلها كمنهج قراءة للّنصوص الّسردية، ساهم فهم الّناقد ألساسيات البنيوية الّتكوي

فباإلضافة إىل اهتمامه بالبنيات الّلغويّة املشّكلة للخطاب الّروائي، فإنّه اجتهد يف الكشف عن 
عالقة الّرواية املدروسة بالواقع االجتماعي، واّلذي حصره يف حصيلة الّصراع املادي والفكري الّدائر 

تمع املغريب ، وهو ما ُجيّسد فكرة الّرؤية إىل العامل املعّربة عن الوعي املمكن لدى بني طبقات ا
.جمموعة البورجوازية الوطنّية، أو جمموعة البورجوازية الّصغرية

ا املتعّددة االختيار املفّضل عند غالبية الّنقاد  لقد شّكل تطبيق املقاربة االجتماعية بآليا
الوسيلة املثلى للّتعامل مع الّنصوص الّسردية، اّليت عكست املغاربة اّلذين وجدوا يف هذا املنهج

ا، وهي ظروف ما   الواقع االجتماعي يف مضامينها، وأفصحت عن الّصراعات الكثرية بني طبقا
على مشرحة الّنقد االجتماعي باعتباره يتالءم وطبيعة الكتابة الّسردية عتوضكانت لتفهم لو مل

اث واملواقف اّليت يعيشها الفرد، باعتبار العالقات القائمة بينه وبني اّليت تغرف مشاهدها من األحد
.  غريه من الّناس

 
ّنقاد أكثر من مقاربة لقراءة العلى الّرغم من الطّابع الشمويل الّذي مّيز الّنقد اللييب، باّختاذ

بالّرتكيب املنهجي، فإّن البعد االجتماعي أخذ يطرق باب النّص الّسردي الواحد وهو ما يعرف
الّدراسات بداية من الّنصف الثّاين من القرن العشرين، وأصبح ُيشّكل منطا مسقّال يف الكثري من 
تمع،  األعمال واألحباث، خاصة األكادميية منها، وهو الّتوّجه اّلذي أملته التغّريات احلاصلة يف ا

.128،ص-ويّة التكوينية بني الّنظر والّتطبيقيالبن-ينظر، حممد خرماش، إشكالية املناهج يف الّنقد األديب املغريب املعاصر2-
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دباء يف مضامني أعماهلم ذات البعد الواقعي، وحّفزت الّنقاد بعد ذلك على واّليت جّسدها األ
.اختيار الّدراسة االجتماعية سبيال لتفسري هذه األعمال

ومن املعلوم أّن سبب تأّخر الّنقاد الليبيني يف تبين االّجتاه الواقعي يرجع يف األساس إىل 
تمع اللييب،  وهو ما تنّبه إليه حسن مقهور يف مقالته عزوف الُكّتاب عن معاجلة مشكالت ا

فالمشاهد أّن األدباء : "، حيث يقول عن هذه الظّاهرة"قّصتنا بنت حرام"الّنقدية املوسومة 
متأثّرون بنوع -والقصاصون منهم خاصة-ماألفاضل يعيشون على هامش الحياة الّليبية، فه

خاص من األدب؛ هو األدب المصري اّلذي ُوضع ليالئم حياة خاصة، وبيئة خاصة هي 
، يتصّور نفسه نائما تحت )شهرزاد(هناك مثال قّصة األستاذ أبي هروس عن ...البيئة المصرية

إّن هذه ...حسينشجرة، ثم يحلم بشهرزاد، وينقل لنا فلسفتها وآراءها في الحكيم وطه
.)1("القّصة ال تلمس حياة أّي قارئ، وال ُتصّور متاعبه، أو آالمه أو أماله

أن ُتصاحب الّنصوص الّسردية وفق -على قّلتها- لقد حاولت الّدراسات الّنقدية الليبية 
رؤية منهجية اجتماعية، وأن تستفيد من اآلليات واألدوات اّليت صاحبت هذا املنهج، على الّرغم

االختالفات الكثرية يف طريقة الّتناول، واّليت أملتها نظرة كّل ناقد هلذا النوع من الّدراسة، من
: من األوائل اّلذين تبنوا هذا االّجتاه يف كتاباته مثل" خليفة حسني مصطفى"وميكن اعتبار النّاقد 

أّحل فيها على ضرورة ، واّليت "الضّفة األخرى"، و"دراسات يف األدب"، و"آراء يف كتابات جديدة"
رسالة اذاإبداعيعدم فصل األدب عن احلقيقة اليومية، والّتجربة اإلنسانية، كونه عمال

. )2(اجتماعية
كانت هذه الّدراسات فاحتة عهد للّنقد االجتماعي الّلييب، حيث وّظف بعدها سليمان  

دوائر "وأمني مازن يف دراسته ،"دراسات يف القّصة الليبية القصرية"كشالف هذه املقاربة يف كتابه 

، منشورات املنشأة العامة للّنشر والّتوزيع واإلعالن، دراسة ونصوص: بشر اهلامشي، خلفيات الّتكوين القصصي يف ليبيا-1
.383م، ص1984، سنة 1ليبا، الطبعة

ينظر، سامل احممد العواسي، اّجتاهات الّنقد األديب يف ليبيا خالل الّنصف الثاين من القرن العشرين، جملس الثّقافة - )2(
.142م، ص2010ط، سنة .العام، ليبيا، د
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قراءات يف القّصة والّرواية : ذاكرة الكتابة "يف دراسته " إدريس املسماري"، و)1("الّزوايا املتداخلة
، كما كان الّتوّجه االجتماعي جمال )3("ذاكرة الكلمات"،وخليفة حسني مصطفى يف )2("الّليبية

ني، من ذلك دراسة علي حممد برهانة املوسومة الّدراسات الّنقدية عند بعض األكادمييني الليبي
واّليت كانت موضوع دكتوراه قّدمها يف جامعة حممد اخلامس " الّرواية الليبية مقاربة اجتماعية"

م، متّكن فيها من تطبيق املنهج البنيوي الّتكويين يف مقاربته 1996- م1995بالرّباط موسم 
القضايا االجتماعية يف الّرواية :"املوسومة " د الشياليبأمحد حمم"، وكذا دراسة )4(للّنصوص الّروائية

. وهو العمل اّلذي سنتعّرض إليه بالّتفصيل الحقا" الليبية
تناول عبد اجلواد عباس يف كتابه :الّرؤية االجتماعية عند عبد الجواد عباس أمراجع-1
من الّتفصيل، ساعدته يف هذا الّنوع الّسردي اجلديد بشيء" اّجتاهات القّصة القصرية يف ليبيا"

ذلك روحه املنهجية الّسليمة، وتفكريه الّنقدي اّلذي أتاح للقارئ التعّرف على تفاصيل القّصة 
م وفق مقاربات ُمتعّددة 1987م، وسنة 1957القصرية يف ليبيا يف الفرتة املمتدة بني سنة 

دي عند املبدعني استطاعت أن جتيب على العديد من اإلشكاالت اّليت شابت الفعل الّسر 
.الليبيني، ومن هذه املقاربات ما مساه باالّجتاه االجتماعي الواقعي

لقد آثر الّناقد عبد اجلواد أن يقف على حدود مصطلح الواقعية وجتّلياته عند الّليبيني، حيث 

ا  ّ األدب اّلذي يدرس هموم اإلنسان، أي كّل ما يقع تحت دائرة اهتمامه، من "عرّفها بأ

، سنة 1ن، دوائر الزوايا املتداخلة، املنشأة العامة للّنشر والّتوزيع واإلعالن، طرابلس، ليبيا، الطبعةينظر، أمني ماز - )1(
.م1983

ط، سنة .قراءات يف القّصة والّرواية الليبية، جملس الثّقافة العام، ليبيا، د: ينظر، إدريس املسماري، ذاكرة الكتابة-)2(
.م2006

ذاكرة الكلمات، دراسة يف أدب خليفة التكبايل، املنشأة الّشعبية للّنشر والّتوزيع ينظر، خليفة حسني مصطفى،- )3(
.م1980، سنة 1واإلعالن، الطبعة

- 118دراسة يف نقد النقد، ص: ينظر، أنيسة امحد احلاج، االجتاه االجتماعي يف الّنقد الّروائي يف املغرب العريب- )4(
119  .
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، أما أثر هذا االّجتاه عند القّصاصني فليس سواء، فهناك من ينظر إىل احلياة )1("وغرائزحاجات 

ا دون أن يضع هلا حلوال،  نظرة عامة، حيث حيّدد املشكلة، ويسّلط عليها الّضوء، ويبّني أسبا

مل املقهور، وهذا اّلذي أطلق عليه الّناقد بالواقعية الّنقدية الّتسجيلية وميثّلها بشري اهلامشي، وكا

وحممد الشويهدي وغريهم، وهناك يف املقابل من ينظر إىل املشكلة االجتماعية نظرة خاصة؛ حيث 

يتعامل مع الواقع الّشاذ واملشكالت االجتماعية الضّيقة، واّليت ال تتمّيز باملالحظة العامة، مثل 

حسني مصطفى، وحممد القصص اّليت تتناول اإلدمان واالحنراف وجرائم القتل، وميثّلها خليفة

)2(...املساليت، وسامل اهلنداوي، وداود حالق، ويونس حممد األمني ومن حذا حذوهم

حاول عبد اجلواد أن ُيصّور حماكاة املبدعني الليبيني للواقع اللييب البئيس يف الفرتة اّليت واكبت 
ة الليبية القصرية، االستعمار وما بعده، من خالل ثالثة قضايا رئيسة جتّسد حضورها يف القصّ 

تيار الفقر، واملرأة، ومشكالت األسرة الليبية، حيث شّكلت هذه الّثالثية مضمون الفعل : وهي
تمع اللييب من حالة  اإلبداعي، واستدعت من األدباء والفنانني بأن جيدوا حلوال عملّية ُخترج ا

ية عند النّاقد استجابة هلذه الضياع اّليت الزمته ردحا من الّزمن، ومن هنا فقد جاءت الواقع
.املضامني، وحماولة لتوصيف عمل القصاصني يف التطّرق إليها

متّيزت املدّونة اّليت اعتمدها عبد اجلواد عباس يف قراءته الّنقدية الواقعية بالثّراء والتنوّع، حيث 
ألسباب استطاع أن يقف على القواسم املشرتكة يف مضامني املبدعني الّليبيني، وأن يشرح ا

والعوامل اّليت أدت إىل ذلك الّتوافق، فها هو يف حديثه مثال عن تيار الفقر وانعكاساته يف القّصة 
ا أقالم ليبية واعدة؛  الليبية القصرية يستعرض بالّتحليل أكثر من عشرين جمموعة قصصية جادت 

، جملس الثّقافة العام، 1987-1957ّجتاهات القّصة القصرية يف ليبيا بني عامي عبد اجلواد عباس أمراجع، ا-)1(
.34م، ص2010ط، سنة .طرابلس، ليبيا، د

.35-34، صنفسهصدرينظر، امل- )2(
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يل، وعبد اهللا كبشري اهلامشي، وعلي مصطفى املصرايت، وكامل حسن املقهور، وخليفة التكبا
ويف ذلك تأكيد على استجابة هؤالء لصيحات الّليبيني اّلذين عانوا ....القويري وإبراهيم الكوين

اية احلرب العاملية الثّانية .من الفقر والّتشّرد، والغربة، والبطالة خاصة يف الفرتة اّليت أعقبت 
موعات القصصية لبشري اهل ، "الّناس والدنيا"امشي وهي متّكن الّناقد من خالل استعراض ا

من الّتأكيد على أّن الكاتب عادة ما ينطلق من " األصابع الّصغرية"، و"أحزان عمي الدوكايل"و
كان تصوير "هل : جتربته الّشخصية، ومعاناته اليومية، لريسم إبداعه من رحم أحزانه، إذ يتساءل

اتب بنفسه، أم هو مجّرد بشير الهاشمي لشخصياته ينطلق من تجربة شخصّية عاناها الك
واّلذي يبدو لي أّن الهاشمي وهو : "، ليجيب قائال)1("تسجيل لمشاهدات من الواقع المعيش

يرسم شخصيات قصصه ينطلق من تجربة شخصية، وأّن ُجّل ما كتبه من قصص ما هو إّال 
.)2("تعبير عن معاناته الخاصة وأحالمه، وقسوة الحيان من حوله

بد اجلواد يف تناوله للفّن القصصي تبنيه هلذا األمر منذ البداية، وهو اّلذي واملالحظ لطريقة ع
على - وعندي أّن معظم اّلذين يكتبون القصص : "استأنس حبديث مجيل صليبا عندما قال

ال ُيصّورون حياة مجتمعهم إال ليصّوروا أنفسهم، كمثل -في اإلجادة واإلتقان-تفاوتهم
. حديق إلى ماء الغدير الّراكد، فال يرى فيه إّال صورة نفسهالّرجل اّلذي يحني رأسه للتّ 

ولذلك كان الكثير من هذه القصص جامعا بين الحقيقة والخيال، أي بين الواقعية والمثالية 
.)3("في وحدة عضوية متماسكة

أدت هذه الرؤية االجتماعية اّليت ارتكز عليها النّاقد يف دراسته، إىل حسن اختياره للمدّونة،
حيث ملس فيها بعدا اجتماعيا، وتصويرا حلالة الشخوص اّليت كّونت نصوص املبدعني الّسردية، 

تمع، كقّصة  األصابع "ومن ذلك قصص بشري اهلامشي اّلذي متّيز بتصوير احلياة البسيطة من قاع ا
ريد الصبية اّليت حتكي جزءا من حياة صيب امسه حممود حيمل قّفة الّنخالة لبيعها، ال ي" الّصغرية

.37-36ص، 1987-1957عبد اجلواد عباس أمراجع، اّجتاهات القّصة القصرية يف ليبيا بني عامي - )1(
.37املصدر نفسه، ص- )2(
. 215م، ص1969ط، سنة .مجيل صليبا، اّجتاهات الّنقد احلديث يف سوريا، معهد البحوث والّدراسات العربية، د- )3(
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وكان أبوه يبيع الّنخالة أيضا، فلما مات أرسلته أمه العجوز ..العيب الكرة يف الطّريق أن يروه
، وهذا ملمح من حياة الّشظف اّليت تعّرض هلا الّليبيون بصفة عامة بعد احلرب العاملية )1(لبيعها

ا يصوّ -برأي الّناقد-الثّانية، واستمر ذلك حىت ظهور الّنفط، فاهلامشي  ر احلياة البسيطة وجزئيا
ا املهملة .   )2(الّصغرية وجزئيا

وهكذا ظّل موضوع الفقر اإلطار املهّم اّلذي حاول عبد اجلواد أن يتقصاه سواء عند 

قصص اهلامشي، أو غريه من املبدعني الليبيني اّلذين جاء ذكرهم يف هذا الكتاب، حيث عّد 

ذه الظّاهرة وانعكاسا ا من املوضوعات اجلديرة باملالحظة يف االّجتاه االجتماعي؛ ذلك االهتمام 

ا الّنفسية مرتّسبة يف أذهان الكثريين ممّن عانوا ويالت الّضياع واحلرمان، فابتلعتهم املدن  أّن خمّلفا

، مما اضطّر املبدعني إىل الّتنافس يف تصويرهم وهم يواجهون مصريا )3(وامتّصهم تراب األرض

.مكلوماادر حمتوما، وق

وإذا كان موضوع الفقر قد استأثر باهتمام الّناقد وهو يشرّح النصوص الّسردية الليبية، فإنّه 
من املائةاعترب املرأة القضّية الرئيسة يف مقاربته االجتماعية للّنصوص الّسردية، ذلك أّن مثانني يف 

ة، فمنهم من نظر إىل جانب اخلطيئة القّصاصني الّليبيني اشتهروا بتناول قضايا املرأة بصورة مكثّف
، ومنهم من نظر إىل جانب العشق "حممد املساليت"و" خليفة حسني مصطفى"فيها، أمثال 

ا ضحّية للّرجل أمثال "حممد بلقاسم اهلوين"والعاطفة أمثال  ّ ، ومنهم من نظر إىل املرأة على أ
.)4("شريفة القيادي"القاصة 

.37، ص1987- 1957عبد اجلواد عباس أمراجع، اّجتاهات القّصة القصرية يف ليبيا بني عامي ينظر، - )1(
.38املصدر نفسه، صينظر،- )2(
.62-61، صسهنفينظر، املصدر - )3(
.62، صالّسابقينظر، املصدر - )4(
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بته االجتماعية للقصة الليبية بتحديده لثالثة حماور تتّكئ عليها متّيز عبد اجلواد عباس يف مقار 
موعات القصصية اّليت صدرت ما بني سنة  م1957الّدراسات املوّجهة إىل املرأة، من خالل ا

ضور املرأة املكّثف يف بواكري القصص الّليبية تصويرا حلأما احملور األّول فيتناول ، م1987و
قّصة ليبية ال تذكر فيها املرأة خبري أو بشّر، سواء أكانت شخصية رئيسة أم قّلما توجدالقصرية، إذ

شخصية ثانوية، يف حني ينصرف احملور الثّاين لتبيني رأي الّنقاد يف واقع املرأة، حيث يطلعنا عبد 
لى اجلواد أّن الّنقاد غالبا ما يُفّسرون مشاكل املرأة تفسريا خارجا عن الواقع، ويؤّولون األحداث ع

ا مظلومة، وهو أمر  ّ غري وجهها الطبيعي الّصحيح، فما كتبه القّصاصون عن املرأة فّسره الّنقاد بأ
وإّمنا قصدوا وصف الظّروف والواقع فحسب، فالّرجل -حبس رأي الّناقد-مل يقصده القصاصون 

ار فيه الّناقد مل يكن هو كذلك يف سعة من العيش حىت يـُّتهم بظلم املرأة، أما احملور الثالث فاخت
تصنيف القصاصني حبسب مواطنهم إىل صنفني متّيز كّل منهما مبالمح يف بنائه القصصي؛ 
موا املرأة وارتابوا  ّ قصاصو املدينة وقصاصو القرى، وكّل منهم له انطباعاته عن املرأة، فأكثر اّلذين ا

يبيني فلم تتوّشح صورة فيها هم قصاصو املدينة، أما سكان الّدواخل والقرى من القصاصني اللّ 
.)1(ينا حاالت شاذة لدى بعضهمناملرأة لديهم بذلك الّسواد، إذا استث

واّليت ،كما كانت جلواد عباس آراء يف بعض النقود االجتماعية اّليت طالت حياة املرأة الّليبية
شّكل إّال كّما وجدها متعّسفة يف إبراز حقائق املبدعني اّجتاهها، ذلك أّن بعض الّنقاد جعلوها ال ت

ا تشبع رغبة الّرجل  مهمال يف حياة الّرجل، ال ينظر إليها، وليس هلا أمهّية إّال من حيث كو
موعة القصصية )2(اجلنسية " الضجيج"، حيث أعاب على الّناقد سليمان كشالف قوله يف ا

و أنّها ليست إّن المفهوم االجتماعي للمرأة من خالل الّشواهد الّسابقة ه: "حملمد املساليت
إلى جانب هذه الّنظرة . أكثر من حيوان بشري، يأكل ويشرب، يلبس ويتنّفس، وينام

الجماعية للمرأة يبرز سلوك آخر هو أنّها يجب أن تكون نقّية، عفيفة بدون الّتقّيد بعفاف 

عبد اجلواد عباس أمراجع، من قضايا املرأة يف القّصة الليبية القصرية، مدونة الدّكتور عبد اجلواد عباس، ينظر، - )1(
http://abduljawadabbas.blogspot.com/2011/11/blog-post_8931.html

.62، ص1987- 1957اّجتاهات القّصة القصرية يف ليبيا بني عامي عبد اجلواد عباس أمراجع، ينظر، - )2(
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، لريّد عليه  عبد )1("...وعند وقوع معصية فوحدها المطالبة بالفداء...ونقاء الّطرف اآلخر
اجلواد بأنّه حكم فيه شيء من الّتجين؛ ألّن الّناقد قد نظر إىل كل القصص مبنظار قّصة واحدة، 

.   )2(وهلذا فاستقراءه جاء ناقصا
لقد ُوّفق الّناقد عبد اجلواد يف الكشف عن األبعاد االجتماعية اّليت محلتها النصوص السردية 

م اليومية من فقر الليبية، وهي أبعاد مل خترج عن الّظواهر اّليت ي تمع يف حيا عيشها أفراد ا
ميش للمرأة، األمر اّلذي مّكنه من فهم عميق ملسّببات املضامني اّليت جادت  ومشاكل أسريّة، و
ا قرائح املبدعني، وجعلته زيادة على نقدها يف مواجهة ألقرانه الّنقاد بغية تصويب ما رآه يف 

. نقدهم من خلل
يعترب كتاب القضايا االجتماعية يف الّرواية :يّة الّتكوينية عند محمد الشيالبيتمّثالت البنيو -2

الليبية ألمحد حممد الشياليب من األعمال الّنقدية املتمّيزة اّليت تصّدت لدراسة الّرواية االجتماعية 
تكشف وفق آليات تنهل من معارف الواقعية اجلدلية، وأساسيات البنيويّة الّتكوينية، وحاولت أن 

ا النّص السردي اللييب يف املضمون والّرؤية، من خالل ربط الّروايات  عن اخلصائص اّليت انفرد 
بشروط إنتاجها، وجذورها االجتماعية، ضمن إطار تارخيي حّدده - وعددها ست عشرة-املختارة 

م، حيث استعان يف سبيل حتقيق ذلك مببادئ لوسيان 1995م، و1961يف الفرتة ما بني 
دمان وجورج لوكاتش يف رؤيتهم للنّص األديب، باإلضافة إىل الّدراسات االجتماعية غول

تمع اللييب، واملرجعيات الفكرية لألدباء املعنيني  واألنرتوبولوجية واأليديولوجية اّليت تناولت ا
. )3(بالّدراسة

- 121م، ص1979ط، سنة .سليمان كشالف، دراسات يف القّصة اللّيبية القصرية، الدار اجلماهريية، ليبيا، د-)1(
122.

.63، ص1987- 1957عبد اجلواد عباس أمراجع، اّجتاهات القّصة القصرية يف ليبيا بني عامي ينظر، - )2(
، -دراسة يف الّنقد الثّقايف-الّرواية اللّيبية منوذجا : ينظر، حممد حممود أملودة، متثيالت املثّقف يف الّسرد العريب احلديث-)3(

. 21م، ص2009ط، سنة .عامل الكتب احلديث، إربد، األردن، د
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تماعي يف إطاره حّدد الشياليب منهجه للّدراسة منذ البداية، وصرّح بأنّه تبىن املنهج االج
إلى الكشف عن رؤية الّروائي للواقع االجتماعي من خالل "العام، ذلك املنهج  اّلذي يهدف 

، وهو ما يتطابق مع قول رينيه ويليك اّلذي )1("الوسيط اّلذي يدرك به الواقع وهو األيديولوجية
االجتماعية في أفضل حاالته حين يعرض الّنواحي"يؤّكد على أّن الّنقد االجتماعي يكون 

، وهذا ما حاول الّناقد جتسيده يف دراسته لبعض املتون )2("الكامنة أو الّضمنية في عمل الكاتب
.  الّروائية الّليبية

حاولت هذه الّدراسة أن تستجيب خلصائص النّص الّروائي كونه جيمع بني ثالثة عناصر 

ب للّرواية إجياد علم للّنقد الّروائي أساسية؛ وهي الّشكل والواسطة واملضمون، ورأت أنّه من األقر 

يستند إىل املضامني االجتماعية للّرواية، ويعين ذلك االستعانة بالّدراسات االجتماعية لتفسري 

ليست فنا صرفا، فال بّد لها من موضوع ذي صلة، مهما تكن "األعمال الّروائية، ألّن الّرواية 

ا، والموضوع ال بّد من أن يعالج سلوك النّاس باهتة، بالعالم اّلذي نعيش فيه ونعرفه بحواسن

، ومن هنا واجب على كّل رواية أن تتضّمن تعليقا )3("...اّلذين يتصّرفون ويشعرون ويفّكرون

. )4(على الواقع االجتماعي، مهما كان هذا الّتعليق هامشيا

، دراسة يف املضمون والّرؤية )م1995-1961: (أمحد حممد حممد الشياليب، القضايا االجتماعية يف الّرواية الليبية-)1(
.53م، ص2003، سنة 1األيديولوجية، دار ومكتبة الشعب، مصراتة، ليبيا، الطبعة

حميي الدين صبحي، املؤّسسة العربّية للّدراسات والّنشر، بريوت، : رينيه وليك وأوسنت وارين، نظريّة األدب، ترمجة-)2(
.112م، ص1981، سنة 2لبنان، الطبعة

، سنة 1إحسان عباس،  دار صادر، بريوت،لبنان، الطبعة" بكر عباس، مراجعة: مندالو، الّزمن والّرواية، ترمجة.أ.أ- )3(
.39م، ص1997

.54ينظر، أمحد حممد حممد الشياليب، القضايا االجتماعية يف الّرواية الليبية، ص- )4(
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ا بني الّروائي يرّكز حممد الشياليب يف دراساته على مبدأ الوسيط األديولوجي اّلذي يقف موقف
وإذا كان الّروائي يُقّدم نّصا أدبيّا ينبئ عن متخّيل :"والواقع االجتماعي، وهذا ما يوحي به قوله

مواز للواقع، فإّن األمر يتطّلب الكشف عن رؤية الّروائي لهذا الواقع من خالل الوسيط 
ل يعكسه من خالل األيديولوجي، فمن المعروف أّن الّروائي ال يعكس الواقع مرآويا آليا، ب

إدراكه له، وهو إدراك ال بّد أن يتّم عبر وسيط، وأغلب الّدراسات الّنقدية الجادة تعترف 
بوجود عالقة بين رؤية األديب للحياة أو الواقع االجتماعي، وبين األثر األدبي اّلذي 

ا )1("يبدعه ّلذي قام بوضع ، وا"تريي إجيلتون"، وهذا ما يوافق فكرة األيديولوجية اّليت نادى 
ا العملّية الديالكتيكية لإلنتاج األديب على الّنحو التايل :)2(ترسيمة ُتصّور 

إنتاج درامي- نص درامي-أيديولوجية/ تاريخ
نص أديب- أيديولوجية-تاريخ

وتنصرف الّدراسة باعتبار ذلك إىل حتليل الّروايات، حبيث أّن أّي احنراف عن املسار األمثل 
إما نّصا دغماتيا، أو نّصا خمتّل الصياغة، : الّروائي يؤدي إىل إنتاج نّص قليل القيمةإلنتاج النصّ 

أما االحنراف بعد اجتياز الوسيط الصوغي فيؤدي إىل نّص روائّي أقّل جودة من النّص األمثل، 
اّلذي ال يوجد مطلقا، ذلك أّن الّروائي حبسب الّناقد يتأّسس مسبقا من مزيج من هذه الوسائط،
وال ميكن أن تستثىن حىت الّلغة، فهي نتاج اجتماعي، ولذا فهي إحدى املكّونات االجتماعية 

.)3(املضمون والّشكل: اجلماعية اّليت يعتمدها الّسارد يف بلورة جانيب العملّية اإلنتاجية
اعي قّسم حممد الشياليب دراسته الّنقدية إىل بابني، حيث تناول يف األّول منه التّباين االجتم

تباين الثّقافة والوعي، وتباين األصول والفئات، : يف الّرواية الليبية وجاءت يف أربعة فصول وهي
والّتباين الّزماين، والّتباين املكاين، يف حني عاجل الباب الثّاين القضايا االجتماعية اخلاصة باملرأة، 

املقهورة، واملرأة املتمّردة، وقد خّصص املرأة املظلومة، واملرأة املستسلمة، واملرأة : واّليت حصرها يف

.54، صنفسهاملصدر - )1(
.Terry Eagleton, Criticism and Ideology, Verso, London, New York,1999, p.68ينظر، - )2(

.58ينظر، أمحد حممد حممد الشياليب، القضايا االجتماعية يف الّرواية الليبية، ص- )3(





140

للّنماذج الّروائية مباحثا خاصة ضّمنها يف هذه الفصول، حيث وقف يف كّل مبحث على البنية 
، )1(ضّمنة من خالل الّرؤية واألداة الفنّيةناول يف قسمه الثّاين البنية املاملضمونية للّنص الّروائي، مث ت

:على الّنحو التايل
ونية                                                            البنية املضّمنةالبنية املضم

مضمون فرعي                    مضمون فرعي              الّرؤية                          األداة
ظاهر الّرواية، وهذا ما مسح له بإبراز ذلك الّتناغم احلاصل بني البعد املضموين اّلذي يتجلى يف

، وسنقف عند منوذج لتوضيح )2(وبني الّرؤية العميقة اّليت تسعى الّرواية إىل إيصاهلا والّتعبري عنها
.طريقة الّدراسة عند الّناقد

:الّتباين الفئوي والعرقي في رواية الخسوف إلبراهيم الكوني
ب األّول املعنون بالتّباين ضمن البا)3(درس حممد الشياليب رباعية اخلسوف إلبراهيم الكوين

االجتماعي يف الّرواية الليبية، حيث يعكس هذا العمل ذلك الّتباين الفئوي والعرقي اّلذي مّيز 
تمع اللييب، وقد انصرف يف املطلب األّول من هذا املبحث إىل الكشف عن البنية املضمونية  ا

ا، والّذات ذاتان؛ ذات إنسان هلذه الّرواية إذ تتمحور حول متجيد الّذات واإلعالء من  شأ
تمع الّصحراء بكّل قيمه ومثله،  الصحراء الطارقي، وذات الّصحراء نفسها، فالنّص مرثية 
تمع وتصويرها، قبل خسوفه واندثاره، كما يعّد تأبينا  والكاتب حريص على تسجيل دقائق هذا ا

قابل تربز ضرورة هجاء اآلخر يف جمتمع ، ويف امل)4(لعادات وتقاليد كّرسها الّزمن لدى الّطوارق

.197دراسة يف نقد النقد، ص: ينظر، أنيسة امحد احلاج، االجتاه االجتماعي يف الّنقد الّروائي يف املغرب العريب- )1(
.503ينظر، أمحد حممد حممد الشياليب، القضايا االجتماعية يف الّرواية الليبية، ص- )2(
البئر، الواحة، أخبار الطوفان الثّاين، نداء الوقواق، أبو ذر الغفاري للّنشر، : ينظر، إبراهيم الكوين، رباعية اخلسوف- )3(

.م1989، سنة 1بريوت، لبنان، الطبعة
.162- 161حممد الشياليب، القضايا االجتماعية يف الّرواية الليبية، صينظر، أمحد حممد - )4(
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يار والّتالشي واالندثار، ويتمظهر هذا اهلجاء يف املوقف املعادي  اخلسوف، اّلذي يوشك على اال
.)1(من الفالحني، ويف هجاء املدينة اّليت تقف على الطّرف املضاد للّصحراء

الّروائي الّضخم، انطالقا من أما املطلب الثّاين فاختّص بإبراز البنية املضّمنة هلذا العمل
ا تتلّخص يف حماولة تقدمي صورة بانورامية عن  ّ حتديد الّرؤية الّسردية عند الكوين، واّليت أّكد على أ

تمع ستنتهي، وتؤول إىل .الّصحراء يف إطار جمتمع الطوارق وهو يصرخ وحيّذر من أّن مسات هذا ا
تمع االندثار واخلسوف، هذا ناهيك على إبراز ال ّناقد سعي الكوين إىل اإلعالء من شأن ا

تمع اآلخر  العربّية (الطرقي، ومن شأن شخصياته، ووضعها يف مركز تفّوق إزاء شخصيات ا
تمع اآلخر بذاته )مثال " اإلجيابية"؛ فما يشاهده يف الّرواية هو حضور )املدينة-الريف(، وإزاء ا

للّشخصية العربّية، والكاتب في تمجيده للّشخصية " الّسلبية"للّشخصية الطارقية، وحضور 
وحيدة معزولة، متضّخمة، "الّتي حاول أن يجعلها " غوما"الطارقية ممثّلة في 

، )2("ُيحّملها بصفات تجعلها شاذة متفّردة تماما عن غيرها من سائر البشر...مسّطحة
دة اّليت حتظى باحرتام ة الوحييوجيعلها تقرتب من مصاف الّشخصيات األسطورية، وهي الّشخص

ا منط فريد من البشر ّ . )3(القارئ وتقديره، على أساس أ
لقد حّفزت هذه الّرؤية الّسردية إلبراهيم الكوين، واّليت قّدمت واقعا سوداويا للعامل، واقرتحت 

تمع الطارقي كمنقذ بتفّوقه األخالقي، على البحث عن األداة املناسبة لتقدمي هذا العامل، ا ملثقل ا
باألديولوجية، والعجائبية، وهو ما جعل حممد الشياليب يؤّكد على جناح الّروائي الباهر يف التقاط 
األداة املناسبة عرب استخدامه لشىت احليل الّسردية، وصيغ العرض، وطرق الوصف والّتصوير 

تمع، املتعّددة، وغري ذلك ممّا كان يلزمه لعرض رؤيته للعامل عرب رواية اخلطاب اّلذي يوّجهه هذا ا
ومن احليل الّسردية اّليت سّجلها الّناقد عليه استعماله االسرتجاع، واالستباق، والبطء، والّتلخيص، 
واخلالصة، والّتسريع، كما استخدم من صيغ الّسرد وأساليبه أسلوب الرّاوي العامل بكّل شيء، 

.174، صنفسهينظر، املصدر - )1(
.22م، ص1984، سنة 3عبد احملسن طه بدر، الرؤية واألداة، جنيب حمفوظ، دار املعارف، مصر، الطبعة- )2(
.182اية الليبية، صينظر، أمحد حممد حممد الشياليب، القضايا االجتماعية يف الّرو - )3(
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م الّرسائل واملذّكرات، واملخطوطات، والرّاوي املشارك، والرّاوي املشّكك، كما جلأ إىل استخدا
واملونولوج الّداخلي، ورواية األحداث عن طريق القصائد، واستعمل نوعا من الّسرد العجائيب 
الفتازي، هذا ناهيك عن توظيفه للّزمان توظيفا مجاليا خاصا؛ حيث تالعب باألزمنة عرب خطابه 

عنصر تشويق -أي الّزمان-من هذا العنصر الّروائي، ُمكّونا منها نسيجا متداخال مرتاكبا، فجعل
. )1(يشّد انتباه القارئ فيبقيه على وترية واحدة مستحوذا على ذهنه، آسرا وجدانه

اعترب حممد الشياليب الّشخصيات الكثرية اّليت ضّمنها إبراهيم الكوين يف رباعيته الّروائية 

ا موظّفة بنيويّا تو  ّ ظيفا متساوقا مع أيديولوجية الكاتب، فهي خادمة للّرؤية االجتماعية، ذلك أ

تكشف عن رؤية خاصة للعامل، هي رؤية بشر ضائعني يف عامل خيلو من القيمة، كما اعرتف 

ا تتطّلب دراسة كاملة وعميقة، ومن هنا  بصعوبة الّتعامل الّنقدي مع شخصيات اخلسوف كو

أساوية، وتعزف الّلحن اجلنائزي لعامل فقد اهتّم باجلانب اّلذي تعرب فيه الّشخصيات عن الّرؤية امل

، مؤّكدا القول املنسوب إىل تودوروف اّلذي مفاده أّن الّشخصية الّروائية )2(اخلسوف املتالشي

ذات طبيعة مطّاطية جعلتها خاضعة لكثير من المقوالت دون أن تستقّر على واحدة "

خصيات إّال ما قارب التشكيل ، وهو األمر اّلذي جعله ال يتعّمق يف حديثه عن الشّ )3("منها

.الّروائي اخلادم ملضامني الّرواية

.201-200، صالّسابقينظر، املصدر - )1(
.205، صنفسهينظر، املصدر - )2(

)3( -Todorov et Ducrot, Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, édition du

seuil,1972,p.286.
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جاء منهج حممد الشياليب يف قراءته للّنصوص الّسردية منسجما مع تلك املضامني اّليت 
محلتها، ومستجيبا للتكامل املعريف واالّتساق يف الطّرح والّتطبيق اّلذي متّيز به، ذلك أّن مقاربته 

اّجتاه واحد، وإّمنا تبّنت اّجتاها اجتماعيا عاما، حاول من خالله الّرتكيز على الّنقدية مل تقتصر على
مضمرات النّص الّروائي انطالقا من مبدأ الوسيط األيديولوجي املساهم يف إدراك الواقع، رغم  

م املؤاخذات اّليت ُسّجلت عليه من بعض الّنقاد، والّذين أعابوا عليه متّرده على العديد من املفاهي
.الغولدمانية، لعّل أبرزها جعل مفهوم رؤية العامل مرادفا ملفهوم األيديولوجية

وممّا جيب تسجيله يف آخر هذا املبحث أنّه على الّرغم من قّلة الّدراسات الّنقدية الّليبية اّليت 
ا استطاعت أن ت ّ ا يف اجلزائر واملغرب، فإ ساير تلك تبنت املفاهيم االجتماعية باملقارنة مع نظريا

الّنوعية املتمّيزة للّنصوص الّسردية، اّليت تناغمت مع األدوات واآلليات اّليت فرضتها آراء لوكاتش 
وغولدمان يف مقاربتهما للعمل األديب، فنصوص إبراهيم الكوين، أو خليفة حسن مصطفى وغريه 

جة هلا، وعن مضمرات مبا تتمّيز به من عمق، جديرة بأن ُيكشف فيها عن اجلذور االجتماعية املنت
. اخلطاب املتعّددة

لقد شّكل الّنقد االجتماعي االختيار األفضل يف مقاربة النّص الّسردي عند نقاد املغرب 
، ذلك أّن البعد االجتماعي كان مسيطرا على املضامني والتوّجهات اّليت محلتها الّنصوص العريب

، وهو ماساهم تنوّع يف اآللياتأفرزته من تعّدد املصطلحات وتداخلها، وماعنالّسردية، ناهيك 
، وإبراز الرؤى املختلفة اّليت ينطلق منها ممّيزات البناء االجتماعي يف هذه الّدوليف الكشف عن

املبدعون يف أعماهلم، وهذا ما أتاحته مفاهيم البنيوية الّتكوينية اّليت حاولت أن تلج إىل الدالالت 
.ّكلة للخطاب الّروائيوالقيم واألنساق الثّقافية املش
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املنهج الّنفسي هو ذلك املنهج الذي حياول تفسري األدب : الّنشأة والتحّول،الّنقد الّنفسي-1
راسة القوانين فهو يقوم بدراسة األنماط الّنفسية في األعمال األدبية، ود"على أساس نفسي، 

، ممّا جيعلنا نقّر بتلك العالقة املتينة اليت تربط )1("التي تحكم هذه األعمال في دراسة األدب
ترمجان العقل والّنفس، واألديب يف كّل ما يصدر عنه - أي األدب–األدب باملعرفة الّنفسية، فهو 

فاألديب بعبارة أخرى مرآة من نشاط أديب فإنه يستوحيه ويستلهمه من جتاربه العقلية والّنفسية،
. )2(عقل األدب ونفسه

وهو الشيء الذي ذهب إليه سيد قطب عندما اعترب أّن العنصر الّنفسي أصيل بارز يف 
وإذا نحن عدنا إلى الّتعريف الذي اخترناه منذ البدء للعمل األدبي، : "العمل األديب حيث قال

دنا العنصر الّنفسي بارزا في كّل خطوة الّتعبير عن تجربة شعورية في صورة موحية، وج: هو
ناطقة بألفاظها عن أصالة العنصر الّنفسي في مرحلة التأثّر ) فالّتجربة الّشعورية(من خطواته؛ 

الداعية إلى الّتعبير، والّصورة الموحية ناطقة بألفاظها كذلك عن أصالة هذا العنصر في 
املنطلق كان لزاما على الّنقاد أن ينتفعوا مبا ومن هذا.)3("مرحلة الّتأثير الذي يوحي به الّتعبير

واهر األدبّية الغامضة وصلت إليه الّدراسات الّنفسية احلديثة، يف سبيل تفسري بعض الظّ 
.وتوضيحها

لقد عرف الّنقد نزعة سيكولوجية، وشذرات نفسية تعود إىل حقب زمنية أبعد بكثري من 

فلقد أدرك أفالطون من ، علم الّنفس كعلم قائم بذاتهظهور تاريخ ظهور املناهج الّنقدية، بل من 

ط،  .لعلمية للّنشر والّتوزيع، عمان، األردن، دأمحد الرقب، نقد الّنقد، يوسف بكار ناقدا، دار اليازوري ا-)1(
.91م، ص 2007سنة

.295ينظر،عبد العزيز عتيق، يف الّنقد األديب، ص -)2(
.207ص سيد قطب، الّنقد األديب أصوله ومناهجه،-)3(
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وما يرتكه من ضرر اجتماعي، ممّا قاده إىل الّتعبري قبل أثر الّشعر مثال يف إثارة العواطف اإلنسانية،

ا .)1(عن موقفه املعارض للّشعر واستبعاد أهله من اجلمهورية اليت كان حيلم 

، )بالّتطهري(لّنفسي مـن خالل نظريته املوسومة كمـا يعّد أرسطو األب الّشرعي للّنقد ا
ا جعل الّشعر مبا يثريه من عاطفيت الّشفقة واخلوف، سبيال لتطهري املرء من األدران . )2(واملقصود 

ولقد طّبقت املعرفة الّنفسية على األدب بصفة فعلية يف مطلع القرن العشرين، حيث يعّد  
فجر )م1939-مSigmund Freud ()1856("ويدلسجموند فر ")3()تفسري األحالم(كتاب 

الدراسة الّنفسية لألدب، وفضل فرويد على تطّور الّدراسات الّنفسية لألدب، والفن، ال حيتاج إىل 
وهو ما . )4(توضيح؛ فآراؤه حول عملّية اإلبداع، وِصلة اإلنتاج الغين مببدعه قد شغلت جّل أعماله

ا قام به من جتارب، ونشر من كتب ومقاالت، وألقى من جعله يتزّعم مدرسة الّتحليل الّنفسي مب
- مAlfred Adler()1870(أدلرألفرد : حماضرات ودروس رفقة أنصاره وتالمذته، لعّل أبرزهم

).م1961- مGustav JungCarl()1875(يونغكارل و ) م1937
نب وميثّله اجلا) le ca(اهلو : ورأى فرويد أن الّنشاط الّنفسي موزّع بني قوى ثالث

) le moi(البيولوجي، ونعين بـه مرياث األجداد وما تولد به مـن مكونات نفسية ووراثية، واألنا 
وميثّله اجلانب السيكولوجي أو الشعوري،وهو الذي تتحّقق به الصورة الذهنية واألحـالم، واألنـا 

. )5(مريالض: ويـمثّلـه الـجانـب االجتمـاعي أو األخالقي، ويسمى) le sur moi(األعـلى 

. 50-49ينظر، أمرية حـلمـي مـطـر، جـمـهورية أفالطون، ص -)1(
إحسان عباس وحممد يوسف جنم، دار الثقافة، بريوت، : قد األديب ومدارسه احلديثة، ترمجةينظر، ستانلي هامين، النّ -)2(

.259م ، ص 1958، سنة 1، الطبعة1لبنان اجلزء
.م1962ط، سنة .نظمي لوقا، دار اهلالل، مصر، د: ينظر، سيجموند فرويد، تفسري األحالم، تبسيط وتلخيص-)3(
.112النقد املعاصر يف مصر، صاّجتاهات ينظر، شايف عكاشة،-)4(
حتاد ا، )منوذجا(ينظر، زين الدين خمتاري، املدخل إىل نظرية الّنقد الّنفسي، سيكولوجية الصورة الشعرية يف نقد العقاد-)5(

، و فيصل عباس، التحليل النفسي واالجتاهات الفرويدية، 10م، ص 1998ط، سنة .الكتاب العرب، دمشق، سورية، د
.34م، ص 1996، سنة 1يادية، دار الفكر العريب، بريوت، لبنان، الطبعةاملقاربة الع
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والصراع دائم بني هذه القوى، وحمصلة الصراع تتجلى يف سلوك الشخص يف أّي موقف، ومن 
.هذه املواقف ممارسته لألدب، أو ما يعرف بالفن

كما  –ولعّل أّول ما يالحظ يف نظريات فرويد، أنّه آمن بأّن الباعث على الفن ليس احملاكاة 
اليت تكون مكبوتة يف ال شعور اإلنسان، )1(ريزة اجلنسيةوإمنا هي الغ- كان يرى الدارسون اإلغريق

إذ تظهر على شكـل رموز، "وتنتظر الفرصة الساحنة للظهور يف أحالم الّنوم، وأحالم اليقظة، 
وعلى هـذا الفهم يربط علماء النفس بين عملّية اإلبداع وبين األحالم، بمعنى أّن اإلبداع 

. )2("ية تشبه حالة الحلمالفني يتلقاه صاحبه في حالة ال شعور 
ولقد طّبق فرويد نظريته على كثري من أصحاب األعمال األدبية والفنية، لعّل أّمهها دراسته 

؛ حيث أرجع عبقريته العظيمة إىل الكبت اجلنسي الذي يعاين "ليوناردو دافنشي"للرسام الّشهري 
.)3(معهمنه، والذي ترمجه إىل لوحات وأحباث علمية، نّصبته علما يف جمت

) ديستوفسكي وجرمية قتل األب(ومن كتب فرويد النقدية اليت طّبق عليها املنهج النفسي، جند
فلهلم "لكاتب امسه " غراديفا"وهي رواية روسية، وكذا دراسته لقصة أملانية مغمورة تسمى 

.  )4("ينسن
اليت تعزو اإلبداع واجلدير بالذكر أّن نظرية الّتحليل النفسي مل تبق حبيسة اآلراء واألفكار 

الفين إىل الكبت اجلنسي، بل قام جمموعة من علماء النفس، وأدخلوا تعديالت يف نظريات فرويد، 
علم النفس "صاحب مـدرسة " أدلر" عّربوا من خالهلا على معارضتهم إيّاه، ومن بينهم تلميذه 

ّلك هو الباعث على الفن، ، الذي أّكد بـأّن غزيرة حـّب الظهور أو حّب الّسيطرة أو التم"الفردي

سامي حممود علي، اهليئة العامة املصرية للكتاب، القاهرة، : ينظر، سيجموند فرويد، املوجز يف الّتحليل الّنفسي، ترمجة-)1(
.وما بعدها29ت، ص.ط، د.مصر، د

م، ص 1991، سنة 1، دار األمل للّنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، الطبعةحممد بن صايل محدان، قضايا النقد احلديث-)2(
98.

.89ينظر، صاحل هويدي، النقد األديب احلديث ، قضاياه ومناهجه، ص -)3(
.ينظر، املرجع نفسه-)4(
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"  يونغ"أما تلميذه اآلخر .وأّن الشعور بالنقص هو الّسبب الرّئيسي لتكوين األمراض الّنفسية
فرأى أّن الباعث على الفن يعود إىل العقل الباطين، أو ما " علم النفس التحليلي"صاحب مدرسة 

عور الشخصي أو الفردي، وهو الالش: يعرف بنظرية الالشعور؛ إذ قّسم هذه األخرية إىل قسمني
والالشعور اجلمعي الذي حيوي التجارب واألفكار ما انطلق منه فرويد يف حتليالته لألعمال الفنية،

، وميّثل طرائق التفكري البدائي للعقل البشري، وهو يف نظر يونغ مصدر األعمال )1(املوروثة
. )2(الفنية

دب والفن، إذ متّكنت من تزويد النقد قّدمت مدرسة التحليل النفسي خدمات جليلة لأل
مبعارف نفسية لتحليل شخصيات األدباء والفنانني؛ حيث سامهت هذه املعارف يف مضاعفة 

.)3(معرفة أسرار بنية العمل األديب، وأبعاد معانيه لسرب أغوار شخصية األديب نفسه
من رواد -الّتارخييالذي سبق وأن تعّرضنا له عند حديثنا عن املنهج –"  سانت بيف"ويعّد 

املنهج النفسي كذلك؛ حيث يتلخص منهجه يف ضرورة البحث عن كّل ما حييط حبياة األديب 
داخليا وخارجيا، وهلذا فدراسة األديب عنده تؤدي إىل خلق عمل أديب ثان، يسمى السرية األدبية 

أو يصف وقائع أو التاريخ الطبيعي، الذي ال يصدر أحكاما على القيم الفنية، وإّمنا يسّجل
صانع الصور ونحات "وقد عّد سانت بيف على ضوء هذه النظرية . )4(وكائنات مث يصّنفها

.)5("العظماء

، 2، سورية، الطبعةاد خياطة، دار احلوار للنشر والّتوزيع، الالذقية: ينظر، يونغ، علم الّنفس التحليلي، ترمجة-)1(
.7م، ص 1997سنة

و علي جواد الطاهر، مقّدمة يف النقد األديب، -13ينظر، شايف عكاشة، اجتاهات النقد املعاصر يف مصر، ص-)2(
.430-429ت،ص .ط، د.املؤسسة العربّية للّدراسات والّنشر، بريوت، لبنان، د

.115-114صر، ص ينظر، شايف عكاشة، اجتاهات النقد املعاصر يف م-)3(
ط، عام .ينظر، شارل اللو، مبادئ علم اجلمال، ترمجة مصطفى ماهر، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، مصر، د-)4(

.31م، ص 1989
ط، .سعد يونس، مكتبة احلياة، بريوت، لبنان، د: ينظر، كارلوين وفيللو، تطّور النقد األديب يف العصر احلديث، ترمجة-)5(

.38- 37م، ص 1963سنة 
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يف )م1966-مCharles Mauron)(1899("شارل مورون"كما سامهت أطروحات 
الّنقد "توطيد العالقة بني األدب وعلم الّنفس، فقد أدى التيار اّلذي أّسسه إىل وضع مصطلح 

ا، والوصول إىل " ّنفسيال من خالل تفسري الّنصوص بعضها ببعض، بغية الكشف عن مجاليا
على تداعي األفكار الّشخصية الالشعورية لألديب ، ومن ّمث تفسري آثاره، وتسليط الّضوء 

.)1(الالإرادية حتت بىن النّص اإلرادية
لقراءة الّنفسية ملقاربة الّنصوص، ومع ظهور املناهج البنيويّة، حدثت نقلة نوعية يف استخدام ا

مأحد مؤسسي الفكر البنيوي بعل)م1980-مJean Piaget)(1896("جان بياجيه"فقد اهتّم 
Jacques("الكانجاك "نفس األطفال، وبكيفية تكّون الّلغة لديهم، مث أعلن 

Lacan)(1901ترب الرّبط بني علم الّنفس واألدب يف منهج شديد الّتماسك، واع)م1981- م
أّن الالشعور مبين بطريقة لغويّة، وبذلك يعترب األدب أقرب الّتجّليات الّلغوية إىل متثيل هذا 

"نويل-جان بيلمان"ليصل ،)2(الالوعي، فتصبح بنية الّلغة هي املدخل الّصحيح للّنقد الّنفسي
Bilman noel)Jean( ّصي، يسمح فيه إىل تقدمي منهج جديد يف الّنقد الّنفسي مساه الّتحليل الن

.)3(باالنتقال من االهتمام مبؤّلف العمل اإلبداعي إىل تركيز الّنظر على العمل األديب نفسه
لقد استفادت الدراسات األدبية العربية من : المنهج الّنفسي في الّنقد العربي الحديث-2

الذين اّختذوا منه  حقائق علم الّنفس، ومفاهيمه، بكيفيات شىت؛ وهو ما جتلى يف كثرة الدارسني، 
طه حسني، و العقاد، :  سبيال لفهـم النص األديب بشكل عام، والشـعـر بشكل خاص، ومن هؤالء
نتقصى ونستطيع أن.واملازين، وأمني اخلويل، وحممد خلف اهللا، وإمساعيل أدهم، وغريهم

سة عملية ة شخصية األديب، دراسدرا: استخدام هؤالء للمنهج النفسي يف ثالثة حماور، وهي
:اإلبداع، دراسة العمل األديب، وهو ما سنفّصله فيما يلي

ينظر، عبد اهللا خضر محد، مناهج الّنقد األديب الّسياقية والّنسقية، دار القلم للطّباعة والّنشر والّتوزيع، بريوت، لبنان، -)1(
.58ت، ص.ط، د.د
.59ينظر، املرجع نفسه، ص-)2(
، 1فسي، منشورات االختالف، اجلزائر، الطبعةحسن املودن، الّرواية والّتحليل الّنّصي، قراءات من منظور الّتحليل النّ -)3(

.11م، ص2009سنة 
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وهي الدراسة اليت تشمل كّل ما حييط باألديب، وما يتعّلق :)1(دراسة شخصية األديب-أ
به من دقائق حياته، انطالقا من إنتاجه، واعتمادا يف نفس الوقت على ما يّتصل بالّسياق النفسي، 

، إّال أّن ما ميّيز منهج دراسة )2(وظائف بيولوجية وفيزيولوجية، وجنسيةمن علم إحياء، ووراثة، و 
األديب بعده عن ميدان النقد األديب؛ ذلك أّن البحث فيه يقتصر على صاحب العمل األديب 

.ويهمل األثر األديب نفسه
ومما جيدر ذكره كذلك أّن الّناقد ال يقتصر على دراسة شخصيات أدبية، وإّمنا حياول يف 

عض األحيان أن يصّور جانبا من نفسيته، من خالل كتابته لسريته الذاتية ؛ فقد كتب العقاد ب
، وكتب "إبراهيم الثاين"و" إبراهيم الكاتب"، وكتب املازين "سارة"و" عامل السدود والقيود"و" أنا"

)3("...حيايت"، وكتب أمحد أمني "األيام"طه حسني 

ا، متتبعا خطوات وهو من:)4(دراسة عملية اإلبداع-ب هج يدرس عملية اإلبداع الفين ذا
العمل الفين، وحاصرا جماهلا يف فهم عملية اإلبداع فقط، يف إطار معاجلة علمية سيكولوجية، وهو 

. )5(ما يبعده بشكل أو بآخر عن ميدان النقد األديب
نفسيا خالصا، وهذا ونعين بـه دراسة النص األديب، وحتليله حتليال :)6(دراسة العمل األدبي-ج

ال احلقيقي للممارسة النقدية النفسانية، والصلة اليت تربط بني األدب وعلم النفس .هو ا

ذا الّنوع من -)1( يعترب عباس حممود العقاد، وأمحد النويهي، وحممد كامل حسني، وحامد عبد القادر، أبرز من اهتموا 
.الّدراسة

. 21، ص )منوذجا(ة يف نقد العقادزين الدين خمتاري، املدخل إىل نظرية النقد النفسي، سيكولوجية الصورة الشعري-)2(
. ينظر، املرجع نفسه-)3(
ذه الّدراسة مصطفى سويف يف كتابه-)4( ".األسس النفسية لإلبداع الفين يف الشعر خاصة"اهتّم 
، وزين الدين خمتاري، املدخل إىل نظرية النقد 137ينظر، شايف عكاشة، اجتاهات النقد املعاصر يف مصر، ص -)5(

.37ي، صالنفس
.يعّد عّز الدين امساعيل أفضل من طّبق علم الّنفس على اإلنتاج األديب، رفقة حممد خلف اهللا، وأمني اخلويل-)6(
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وتساهم هذه احملاور الثالثة يف اإلحاطة جبميع جوانب النّص األديب من النّاحية السيكولوجية، 
ا يف النّص على الّرغم ما فيها من سلبيات، قد تبعدها عن اجلوانب األخرى، اليت مي كن مشاهد

.املنقود، وخاصة الفنّية منها
، بالوسائل اليت متّكنهم من فهم األدب العربدورا كبريا يف مّد النقاداملعرفة الّنفسيةلعبت

على أساس صحيح، من خالل استخدامهم للمنهج الّنفسي الذي استطاع  أن يفّسر لنا بعض 
اء، إذ استطاع أن يلج يف نفسيتهم، ويعرف اجلوانب اليت ظلت غامضة يف شخصيات األدب

ا، واختالهلا، وأثـرها يف إنتاجهم .اضطرابا
مناذج تطبيق املعرفة الّنفسية على الّنصوص الّسردية متعّددة يف الّنقد العريب، فإّن توإذا كان

على املقاربة متبذبذبا، وهذا راجع لعّدة أسباب أّمهها تركيز الّنقاد ظلّ حضورها يف الّنقد املغاريب 
األبعاد الواقعية، باإلضافة إىل تركيز الّنقود االجتماعية اّليت تتناغم وطبيعة املضامني الّسردية ذات

لّرتكيز على الّنفسية على فّن الّشعر دون غريه من الفنون، ومن هنا قد حاولت يف هذه الّدراسة ا
ا يف استنطاق قراءة نفسية حديثة تتناغم مع الّنصوص وفق بعض الّدراسات اّليت جنح أصحا

دواخل الّنصوص وأسرارها داخل اخلطاب اللغوي املناهج البنيوية اّليت تسعى إىل الكشف عن 
.الّسردي


جيمع جّل الّدارسني اليوم أّن الّناقد املغريب حسن املودن من احلاملني للواء الدراسة الّنفسية 

العصر احلديث، ليس يف الّنقد املغريب فحسب، بل يف الّنقد العريب املعاصر، حيث متّكن بفضل يف
طريقته اجلديدة يف الّتحليل أن يغوص يف العديد من املتون الّروائية العربية بغية استنطاق ما ُخفي 

ا الّنصوص السّ  ردية، جاعال من منها، معتمدا على مرجعية غنّية يف تفكيك الّشفرات اّليت تزخر 
الّتحليل الّنصي بؤرة للمقاربات السيكولوجية، اّليت تستعني باملفاهيم الفرويدية، وهو ما خيالف ما  

.كان مطروقا يف الّنقد العريب واّلذي كان يُركّز على الكاتب والقارئ والّسياق
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مساءلة حاول حسن املودن أن يعيد الّنظر يف ثنائية األدب والّتحليل الّنفسي، وإعادة
هل ميكن : العالقة بينهما، وقلب أركان املعادلة يف الّنقد الّنفسي الّتقليدي والقائمة على الّسؤال 

هل ميكن تطبيق األدب على الّتحليل : تطبيق املنهج الّنفسي على األدب؟، واستبداله بالّسؤال
ذي يدعو إىل مقاربة ، الّ "نويل- جان بيلمان"الّنفسي؟ انطالقا من مفاهيم الّناقد الّنفساين 

تستفيد من الّدراسات الّنّصية املعاصرة، مع إدماجها ضمن مقاربة نفسانية مفتوحة ومنفتحة، 
والغاية ليست الكشف عن أمراض الُكّتاب وعقدهم، بل هي مقاربة هذه العالئق والّروابط املعّقدة 

خري إىل معرفة تتأّسس عن بني الّسردي والّنفسي، بني الكتابة والالشعور، وهو ما يؤدي يف األ
.)1(األدب والكتابة

مّكنت اجلوانب املعرفية الّنفسية املتعّددة لقد: حسن مودن والمقاربة الّنفسية، أي مرجعية؟-1
األوجه عند حسن املودن من الغوص يف إشكالية العالقة بني الّتحليل الّنفسي واألدب، وسامهت 

الّنفسية ما هي إّال أداة بسيطة ةالعالقة، واّليت تفيد بأّن املعرفيف تغيري تلك الّنظرة الّتقليدية لتلك
تساهم يف الكشف عن أغوار الكاتب من خالل إبداعه، حيث لفت األنظار إىل أمهّية األدب 
ا،  وسطوته على الّدراسات الّنفسية احلديثة، كونه عامل متكامل، يشمل احلياة بتفاصيلها وتناقضا

.أفاد الّتحليل الّنفسي من األدبفال عجب بعد ذلك إذا
سامهت الّدراسات الّنفسية احلداثية يف تغيري حسن املودن لنظرته للعالقة اّليت جتمع بني 

فرويد، والّتحليل الّنفسي، واألدب، ومسحت بفتح آفاق جديدة أمام فهم : العناصر األساس
ذه املقاربة الّنفسي واألديب وما بينهما من عالقات، ومن هنا فقد اقرتح عل ى الّنقاد املهتمني 

ا حتاول إعادة قراءة فرويد، بعيدا عن الّنمطية )2(ثالث دراسات معاصرة ّ ، القاسم املشرتك بينها أ
:يف الطّرح، والّتقليدية يف الّتطبيق على الّنصوص األدبّية، وتتمّثل هذه الّدراسات يف

.9-8، صالّتحليل الّنفسيينظر، حسن املودن، الّرواية والّتحليل الّنّصي، قراءات من منظور-)1(
لّتحليل الّنفسي، قراءات، شهادات، حوارات، املطبعة والورّاقة الوطنّية، القراءة وا: ينظر، إبراهيم أوحليان، حسن املودن- )2(

.95م، ص2013، سنة 1مراكش، املغرب، الطبعة
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صدر سنة " جان بيلمان، نويل"فرنسي وهو كتاب للّناقد ال: الّتحليل الّنفسي واألدب-أ
م، حاول من خالله أن جييب على تساؤل 1997م، وترمجه إىل العربية حسن املودن سنة 1978

كما )1(هل هناك عالقة بني الّتحليل الّنفسي واألدب؟: شغل الكثري من الّدارسني والباحثني وهو
العالقة اّليت جتمع بني الّتحليل الّنفسي تكمن أمهّيته يف أنّه أعاد فحص نظريّة فرويد، ورّكز على 

بطريقة جتمع بني الّتاريخ والّنقد، وخلص يف " جاك الكان"إىل " سيغموند فرويد"واألدب من 
اّلذي يسمح باالنتقال من " الّتحليل الّنّصي"األخري إىل تقدمي منهج جديد يف الّنقد الّنفسي مساه 

، وهي دراسة استفّزت )2(كيز على العمل األديب نفسهاالهتمام مبؤّلف العمل اإلبداعي إىل الرتّ 
حسن املودن، وجعلته حياول جتديد الّنقد الّنفسي العريب الغارق يف منطّية سرب أغوار املبدع، 

. البحث يف تأثري األدب على القارئو 
، "ليديا فليم"وهي عبارة عن مقالة مرّكزة جريئة لصاحبتها :فرويد شاعر الالشعور-ب
هل ميكن اعتبار : م، حاولت من خالهلا أن جتيب على سؤال يبدو غريبا1998سنة صدرت 

فرويد شاعرا؟ لتجيب على أّن فرويد مل يكن جمّرد طبيب أو عامل، بل إنّه أديب أو كاتب باملعىن 
وعالقته مبشهد ،، وهذا ما يُدّعم جهود جاك دريدا اّلذي انصّب اهتمامه على فرويد)3(املعاصر

.لى الّرغم من أنّه مل يلق أدىن اهتمامالكتابة ع
هو عنوان لدراسة صدرت سنة :هل يمكن تطبيق األدب على الّتحليل الّنفسي؟-ج

ذا العنوان اجلريئ اّلذي قلب الكثري "بيري بيار"م، للمحّلل الّنفسي الفرنسي 2004 ، وقد متّيزت 

فإذا كان املألوف أن يناقش املهتمون ، )4(من املسّلمات اخلاصة بعالقة األدب بالّتحليل الّنفسي

لس األعلى للثّقافة، القاهرة، مصر، -ينظر، جان بيلمان- )1( نويل، الّتحليل الّنفسي واألدب، ترمجة حسن املودن، ا
.م1997ط، سنة .د
.95-96القراءة والّتحليل الّنفسي،، ص: أوحليان، حسن املودنينظر، إبراهيم -)2(

)3( - Lydia Flem, Freud poète de l'inconscient, Alliage, N37-38,1998.

-)4( Pierre Bayard, Peut-on appliquer la littérature à la psychanalyse, ed. Minuit, Paris,

2004.
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مسألة تطبيق الّتحليل الّنفسي على األدب، فإّن مؤّلف هذا الكتاب اقرتح بالكثري من اجلرأة قلب 

ا .  )1(األدوار وإعادة بناء العالقات، والّسخرية من األذهان اّليت تستكني إىل مسّلما

العديد من اإلشكاالت اّليت حامت لقد مّكنت هذه الّدراسات املعاصرة من التعّمق يف 
حول الّتحليل الّنفسي وأدواته، وعالقاته باإلبداع، وشّجعت الّدارسني على ضرورة إعادة قراءة 
نظريّات املؤّسسني ملدرسة الّتحليل الّنفسي مبا خيدم تلك الّنصوص الّسردية اجلديدة الغارقة يف 

ومن هنا باتت احلاجة ألدوات جديدة تصوير خلجات الّذات، وتناقضات الّنفس اإلنسانية،
ّمش النّص وَحتفل بالّسياق،  ُ تستنطق اخلطاب األديب، بعيدا عن القراءات الّنفسية الّتقليدية اّليت 

. وهو ما مّيز أعمال حسن املودن يف مقاربته للعديد من الّنصوص الّسردية
إّن املتتّبع جلهود حسن املودن : الّتحليل الّنفسي عند حسن المودن من الّسياق إلى النصّ -2

يف الّنقد العريب يُدرك بأنّه يقف أمام مشروع نقدي متمّيز ال يقّل أمهّية عن ذلك اّلذي قطعه أقرانه 
يف ظّل املقاربات البنيويّة وما بعدها، حيث يرجع إليه الفضل يف ترسيخ الّنقد الّنفسي يف املغريب 

ة عليه، بعد أن تراجع مّده، واحنسر إشعاعه على العريب، وحتسني أدائه، وإضفاء روح جديد
املستوى العريب، وهذا ما شّجعه على اّختاذ املسافة الّنقدية الّالزمة مع الّنقد الّنفسي الّتقليدي، 
وتبين مقاربة جديدة عن وعي وتبّصر ودراسة؛ قوامها الّتحليل الّنّصي، وبؤرة حتليلها النّص األديب، 

يصول وجيول دون أن ينافسه و يؤنسه أحد يف -ري الّناقد حممد الداهيعلى حد تعب-حىت أصبح 
. )2(ركوب غوارب حبره

الّنفسيالّتحليلبنيجتمعنفسانيةمقاربةتأسيسمنالبدأنهالسياقهذايفويؤّكد الّناقد
الّنفسيحليلالتّ يعرفهااليتالتطوراتمبواكبةاإلمكانيةهذهتفعيلضرورةمعالّنصية،والّنظريات

أنالضروريومنأخرى،كما أنه جهةمنوالّنصيةالّلسانيةالّنظرياتتعرفهااليتوتلكجهة،من

.97-96القراءة والّتحليل الّنفسي،، ص: ، حسن املودنينظر، إبراهيم أوحليان-)1(
القراءة والّتحليل : حسن املودن: ينظر، حممد الداهي، املقاربة الّنفسية للنّص األديب، مقال ضمن املؤلف اجلماعي-)2(

.46الّنفسي، ص
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الّنفسيالّتحليلمفاهيمحتويلميكنناكيفاإلجرائياملستوىعلىاملؤرقةاألسئلةباستمرارنطرح
الّلسانيةالّنظرياتمفاهيملتشغيإىلالسبيلوكيفاألديب؟الّنصقراءةيفإجرائيةأدواتإىل

)1(الّنفسي؟الّتحليلمنظورمنوالّتلفظيةوالّنصية

ويُدّعم احلديث عن املشروع الّنقدي عند حسن املودن رسّوه على سّكة الّتحليل النفسي يف جّل 
:أعماله، وهذا ما تدّل عليه كتبه وهي

.م2000العريب اجلديد، الصادر سنة حتّوالت الّدال واملدلول يف الّسرد : الكتابة والتحّول-
الوعي النّص يف روايات الطّيب صاحل، قراءة من منظور الّتحليل الّنفسي الصادر يف سنة -

.م، وهو يف األصل رسالة دكتوراه2002
.م2008الّرواية العربّية، قراءة من منظور الّتحليل الّنفسي، الصادرة سنة -
.م2009اءات من منظور الّتحليل الّنفسي، الصادر سنة الّرواية والّتحليل الّنّصي، قر -
مغامرات يف الكتابة يف القّصة القصرية املعاصرة، القّصة القصرية باملغرب أمنوذجا، الصادر سنة -

.م2013
.م2018القّصة القصرية والتحليل الّنفسي، الصادر سنة -

جلان بيلمان نويل، والصادر يف القاهرة "الّتحليل الّنفسي واألدب"هذا باإلضافة إىل ترمجته كتاب 
م، وهو الكتاب اّلذي حنسبه أثّر بشكل كبري يف توجيه مسرية الّناقد املنهجية، 1996سنة 

وسنقف عند جتّليات املنهج الّنفسي يف البعض من كتبه، قبل التفصيل يف أهّم دراسة ختّص 
.ريبالتحليل الّنصي من منظور الّتحليل الّنفسي يف املغرب الع

يشتغل :تحّوالت الّدال والمدلول في السرد العربي الجديد: الكتابة والّتحّول-أ
حسن املودن يف هذا املؤّلف بالبحث يف التحّوالت اّليت طرأت على الدال واملدلول يف اإلبداع 

. 31م، ص1998، سبتمرب 338ينظر، حسن املودن، الّتحليل الّنفسي لألدب، جمّلة البيان، العدد-)1(





157

، واّليت اقتضت استثمار)1(الّروائي والقصصي احلديث، أي حتّوالت النّص يف مستوياته املتعّددة
أدوات متعّددة يف الّنقد أبرزها آليات الّنقد الّنفساين، حيث اعتمدها كثريا يف هذه الّدراسة، إما 

اّليت وضعها فرويد يف مقاربته "الغرابة املقلقة"باإلشارة أو باعتماد إحدى مفاهيمه ومن بينها مفهوم
ا الّناقد نّص  ، كما تبىن أقوال فرويد يف حملمد غرناط" داء الّذئب"لألعمال األدبّية، وقد حّلل 

في هذه الّرواية يتقابل الحب :"حملمد برادة" لعبة النسيان"دراسات أخرى، منها قوله يف رواية 
هل يعني هذا أّن الكتابة كما الكائن، ال يوجد إال منهما : والموت، األبيض واألسود

فغريزة الموت،  : يرافرويد، مؤّسس الّتحليل الّنفسي كث.هذه فرضّية دافع عنها س...وبهما؟
كما غريزة الحياة والحب، شرط ألن تكون الثّقافة ممكنة الوجود، حيث إّن هناك دوما 

.  )2("ضرورة تعاون وثيق بين الغريزتين
الوعي النّص في روايات الطّيب صالح، قراءة من منظور الّتحليل -ب
ريق ليصبح النّص األديب هو بؤرة اضطلع الّناقد من خالل هذا الكتاب املهّم بفتح الطّ :)3(الّنفسي

الّتحليل، باعتباره يتوّفر على ال وعي ُخيّصصه، ويكشف اجلوانب املسكوت عنها وسط الّسياقات 
اّليت واكبت إنتاج الّنّص، وجعلته حمفال ُمعّربا يتقاطع مع نصوص وجتارب وأحداث أخرى، وقد 

وتطبيقاته بأحسن ما تكون االستفادة، " جان بيلمان نويل"استفاد من خطابات الّناقد الفرنسي 
واستطاع من أن ُخيّلص الّنقد األديب الّنفسي من القيود اّليت كانت ُحتّول الّنص إىل ذات مطابقة 
لذات الكاتب، وتّتخذ منه وسيلة لتحليل ال وعي الكاتب، ومعرفة عقده ووساوسه، وهي ُمطابَقة 

.)4(ليته الّذاتيةمتعّسفة تؤدي إىل إلغاء خصوصية النّص واستقال

حتّوالت الّدال واملدلول يف الّسرد العريب اجلديد، وكالة الّصحافة العربية، مصر، : ينظر، حسن املودن، الكتابة والّتحّول-)1(
.7-6م، ص2015ط، سنة .د
.69املصدر نفسه، ص-)2(
ط، سنة .لوطنّية، مراكش، املغرب، دينظر، حسن املودن، الوعي الّنّص يف روايات الطيب صاحل، املطبعة والورّاقة ا-)3(

. م2002
القراءة والّتحليل : حسن املودن: ينظر، حممد برادة، توسيع آفاق القراءة والّتأويل، مقال ضمن املؤلف اجلماعي-)4(

.14-13الّنفسي، ص
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براز أمهّية العناصر املختلفة إكما مّكنت نظرة حسن مودن اجلديدة للّتحليل الّنفسي من 
املكّونة لنصوص الّروائي الطيب صاحل، من دواّل، وأخيلة، ولغات، وعالئق سيميائية تصّب مجيعها 

ارنة إىل الوعي مجاعي يف الوعي، هو مبثابة شرحية من نّص واسع، قد حييلنا عند الّتأويل واملق
، واجلدير بالذّكر القول أّن نصوص الطيب صاحل مبا زخرت )1(يتكّون من طبقات املتخّيل اجلمعي

ا املكانية والّزمانية مّكنت حسن  به من محولة نفسية وانطباعية مّيزت شخوص الّروايات وفضاءا
حدر من صلب التحليل ه ملنهج ينيباملودن من خوض هذه املغامرة اجلديدة، من خالل جتر 

. الفرويدي
هو عبارة عن دراسات نقدية :مغامرات في الكتابة في القّصة القصيرة المعاصرة-ج

تطبيقية، حاول من خالهلا حسن املودن أن يفيد من آليات الّتحليل الّنفسي، خاصة ما يتعّلق 
محاولة في :"لعمل أنّهمنها بآراء سيجموند فرويد، وهذا ما وّضحه يف مقّدمة كتابه بقوله عن ا

النقد القصصي التطبيقي الذي يتبنى الّتحليل الّنصي منهجا، جاعال من النص بؤرة الّتحليل، 
مستعينا بالمفاهيم الّنفسانية الفرويدية، ومستحضرا الّسياق التاريخي والثقافي واألدبي، 

من خالل أسئلة وغايته رصد أهم التحوالت النوعية التي عرفتها الكتابة القصصية، وذلك 
هل تكتب القّصة القصيرة كما تكتب باألمس؟ عرف هذا الجنس األدبي : أساس، من أهّمها

تحّوالت في طرائق الكتابة ومناهجها وأشكالها؟ ماذا عن هذا الّشكل الجديد الذي يعرف 
ى القصة القصيرة جدا؟ ماذا أضافت الكاتبات الّلواتي يتزايد عددهن اليوم إل: ازدهارا اليوم

جنس القصة القصيرة؟ إلى أي حد ساهم الكتاب والكاتبات في تأسيس مفهوم جديد 
للكتابة القصصية؟ما هي الشروط الموضوعية التي فرضت هذا التحول في مفهوم 

.)2("الكتابة؟

.14، صالّسابقينظر، املرجع -)1(
لقّصة القصرية باملغرب أمنوذجا، اّحتاد كتّاب املغرب، الرباط، ا: حسن املودن، مغامرات يف الكتابة القصرية املعاصرة-)2(
.4م، ص2013ط، سنة .د
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ا حبسب اأر  د الّناقد يف تشرحيه هلذه املغامرات القصصية تصنيف الّنصوص الّسردية وأصحا
ّنفسي، فقد عاجل  يف قصص حممد عز الدين الّتازي مثال قضّية الكتابة واحللم، مظاهر الّتحليل ال

سنة " تفسري األحالم"وهو األمر الّذي اهتّم به فرويد يف بداياته العلمية من خالل إصداره لكتاب 
، حيث وقف املودن )2(لصاحبها ينسن" اهلذيان واحللم يف رواية غراديفا"، مث كتاب )1(م1899

مشس سوداء، واعترب أّن أّول ما يلفت الّنظر فيها أّن األحالم ال حتضر : موعة القصصيةعند ا
باعتبارها عناصر جزئية من عناصر الّتكوين احملكي، بل إّن القّصة يف جمموعها عبارة عن حلم ال 

.)3(يقول الواقع االجتماعي فقط، بل يصدح بالواقع الّنفسي أيضا
حاضرة يف قراءته للمجموعات القصصية األخرى، ومنها كما كانت املقاربة الّنفسية

)4("الّرواية العائلية"، أو تطبيقه ملصطلح "إدريس اخلوري"تشخيصه للواقع الّنفسي يف قصص 

، إىل غري ذلك من الّدراسات اّليت أماطت الّلثام على زوايا  "حممد زفزاف"لفرويد على قصص 
ُحيسب للّناقد حسن املودن اّلذي مّكنته جرأته كانت مظلمة يف اخلطاب الّسردي، وهذا ما 

املنهجية، وروحه العلمية على الغوص يف أسرار النّص، جمتهدا يف الكشف عن ما يثريه من 
.تساؤالت، وما يبوح به من أسرار، بعيدا عن قيود الّسياقات اخلارجية املؤثّرة يف اإلبداع

ا 2018سة جديدة سنة كما حظيت القّصة القصرية عند الّناقد بإصدار درا م عنو
، ذلك أّن هذا الّنوع األديب كان له دور حاسم يف إعادة "القّصة القصرية والّتحليل الّنفسي:"بـ

، ومن هنا فقد اعترب حسن املودن أن القصَة "جاك الكان"تأسيس الّتحليل الّنفسي على يد 
والّتحليل، وهذا ما جعله يعكف على القصريَة مل تنل بعُد يف الّنقد الّنفسي ما تستحق من الّدرس 

ا تستجيب لتلك املقاربة، من ذلك أعمال الكاتب األرجنتيين  ّ الّرتكيز على نصوص قصصية رأى أ

)1( - Sigmund Freud, L'interpretation des reves,1899,Trad Francaise,PUF, 1926,1971.
)2( -S Freud, Délire et reves dans la Gradiva de Jensen, 1906, Trad Fran,1949,1971.

.49-48حسن املودن، مغامرات يف الكتابة القصرية املعاصرة، صر، ينظ-)3(
رواية العصابيني العائلية، وتعترب : م حتت عنوان1909مصطلح نفساين وضعه فرويد يف نّص أصدره سنة : الّرواية العائلية-)4(
هو أن هناك حكاية " الرواية العائلية"واملقصود بـ أّول من وّظف هذا املصطلح الّنفساين يف قراءة األدب والّرواية أساسا" مارت روبري"

.208، ينظر، حسن املودن، الرواية والّتحليل الّنصي، صعائلية أصلية هي، منذ القدم، نواة كل اخلرافات واألساطري واآلداب السردية
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، وهي قراءٌة يقودها هذا االفرتاض أن هذا الكاتب الشهري كان يعيد "خورخي لويس بورخيس"
، من خالل م بدأ تطبيق األدب على الّتحليل الّنفسي،  قراءة فرويد، ويعيد تقومي املنظور التحليليَّ

كما انصرفت القراءات األخرى اّليت ضّمها هذا الكتاب إىل قصص مغربية تنحو حنو بناء حواٍر 
بني التحليل النفسي والكتابة القصصية، أي حنو التناوب وتبادل األدوار، حبيث ميكن أن جيري 

.)1(التحليل النفسي على األدبتطبيق األدب على التحليل النفسي، كما ميكن تطبيق 
استطاع حسن : الّتحليل النّصي للّرواية من زاوية الّتحليل الّنفسي عند حسن المودن-3

أن يؤّسس " قراءة من منظور الّتحليل الّنفسي: الّرواية والّتحليل النّصي"املودن من خالل كتاب 
دوات الّتحليل الّنفسي انطالقا من لقراءة عربية جديدة للّنصوص الّسردية تواكب النّص وتعتمد أ

، وحتاول أن متأل الفراغ املسّجل يف الّدراسات الّنفسية لألدب يف "جان بيلمان نويل"أفكار 
الّدراسات الّنفسانية للكتابة األدبّية، والّروائية خاصة، "الكتابات العربية واملغاربية؛ فقليلة هي 

وألّن األدب هو هذا الّشيء . والبنيوية والسيميائيةمقارنة بالّدراسات االجتماعية والّتاريخية 
اّلذي يسمح بأن نقاربه من منظورات متعّددة، فإّن هذا الكتاب يقّدم محاوالت تطبيقية 
تستعين بالمرجعيات الّنفسانية في مقاربة بعض األعمال الّروائية العربية المعاصرة، من 

.)2("المغرب والمشرق
حاول حسن املودن أن يعطي توصيفا دقيقا :في الّدراسةطبيعة المنهج والمنهجية-أ

ملنهجه املتّبع يف هذه الّدراسات، وأّكد على أنّه منهج نفسّي خيتلف عن الّنقد الّنفسي الّتقليدي 
ويتعّلق األمر بمنهج الّتحليل الّنّصي اّلذي يفتح الطّريق ليصبح النّص "يف مقاصده وإجراءاته، 

، ويربّر هذا )3("ل، دون إقصاء كّلّي للكاتب أو القارئ أو الّسياقاألدبي هو بؤرة الّتحلي
وقيمة هذا المقترح المنهجي أنّه ال ُيحّول الّنّص إلى ذات مطابقة لذات :"االختيار بقوله

الكاتب، وال يّتخذه وسيلة لتحليل ال وعي الكاتب أو الّشاعر، ذلك ألّن هذه المطابقة ال 

:حسن املودن يتناول القصة املغربية من منظور التحليل النفسي، املوقع اإللكرتوينينظر، - )1(
https://meo.news/index.php

.7حسن املودن، الّرواية والّتحليل الّنّصي، قراءات من منظور الّتحليل الّنفسي، ص-)2(
.7، صاملصدر نفسه-)3(
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دي إلى تجاهل خصوصية الّنّص واستقالليته، كما يؤدي إلى تخلو من اختزال أو تعّسف يؤ 
إهمال الجوانب الّشكلية والفّنية، فالّنقد الّنفسي الّتقليدي إذ يُرّكز على المدلول الّروائي، 

.)1("يكون بعيدا عن إدراك القّوة الّتي يمكن أن تكون للّدال الّروائي
ارئ اكتشاف العناصر املكّونة للنّص الّروائي، من إّن هذا املنهج اّلذي يتبّناه الّناقد يتيح للق

موضوعات وأشكال وتقنيات، وأساليب، وختييالت، ولغات، وجيعل من فعل الكتابة فضاء ختييليا 
اامفتوح ا )2(على املناطق امللتبسة اّليت تعكس مشاعر الّذات وجتار إلى فسحة الّتعّدد "، وخترج 

قات الّنصّية لتجعل من النّص مجاال إلبالغ صوت الكينونة والّتنوّع في الّتجّليات والتحقّ 
المتكّلمة خارج أسيجة الواقع والمقتضيات االجتماعية، وخارج ما تلوكه الخطابات الّسائدة 

.)3("الحريصة على تنظيم وقولبة العالئق وسنن القول بين الّناس
دة، فإّن املنهج اّلذي يقرتحه على مجلة من القراءات املتعدّ اوإذا كان النّص الّسردي مفتوح

حسن املودن  ال يتعّسف يف استعمال قوانني وآليات استعماال عشوائيا إلرضاء ضوابط املنهج، بل 
هي مقاربة غري مقّننة، وال حمكمة، وال صارمة، ذلك أّن الغاية هي األساس يف فتح حوار حّر بني 

قراءته، وزاوية مقاربته، بالطرّيقة اّليت جتعل الّنّص والقارئ، ومن هنا فالنّص هو اّلذي يفرض منهج 
املنهج يبدو كأنّه ال يطلب االستقرار، ويقوم يف كّل مّرة بفتح الطّريق أمام احتماالت جديدة، كما 

، والوصول بالقارئ إىل نقل )4(يسمح للّنّص باملسامهة يف توليد امتدادات اخلطاب األديب وتوسيعها
القارئ اّلذي يسبح في :"يف قوله" جان بيلمان نويل"عّرب عنه الشعوره إىل اآلخر، وهذا ما 

الّنّص ألجل اإلصغاء إلى عمل الشعوري، عندما يأخذ القلم ليتوّجه إلى الجمهور، عليه أن 
.  )5("يكتشف في نفسه وسائل تسمح له بنقل هذا العمل إلى ال شعور قّرائه

.7املصدر الّسابق، ص-)1(
.7، صينظر، املصدر نفسه-)2(
.10الطيب صاحل، صالوعي الّنّص يف روايات : حسن املودنحممد برادة، تقدمي كتاب -)3(
.8ينظر، حسن املودن، الّرواية والّتحليل الّنّصي، قراءات من منظور الّتحليل الّنفسي، ص-)4(
.117نويل، الّتحليل الّنفسي واألدب، ص-جان بيلمان-)5(
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ة من منظور الّتحليل الّنفسي بأّن النّاقد قراء: كما يوحي العنوان الفرعي هلذه الّدراسة وهو
يقف على الصالت والّروابط اّليت تقوم بني ما هو سردي يف الّرواية، وما هو نفسي فيها، أو هي 

، األمر اّلذي جعله ميزج بني املقاربة املوضوعاتية واملقاربة الّنفسانية )1(العالقة بني الكتابة والالشعور
،  )2(وبني املقاربة األسلوبية واملقاربة الّنفسانية يف القسم الثّاين منهيف القسم األّول من الكتاب

وهذا ما جيعلنا نستنتج بأّن الّناقد قد استفاد من املناهج البنيويّة، لكّنه أعطى للّتحليل النّصي معىن 
غاريب، بل يف خاصا عندما قرنه بالّتحليل الّنفسي، وهذا ما ميّيز هذا العمل وجيعله رائدا يف الّنقد امل

.    الّنقد العريب كذلك
جاء هذا الكتاب يف مدخل نظرّي مرجعي، وقسمني تضمنا سبع عشر قراءة حتليلية لثماين 

هل ميكن : عشرة رواية عربّية، فأّما املدخل فقد حاول فيه الّناقد أن جييب على سؤال هام مفاده
حسن ، وقد وصل يف النهاية"يري بيارب"تطبيق األدب على الّتحليل الّنفسي؟، وهو سؤال طرحه 

إىل أن يفرتض بأّن الّرواية هي اليوم من أجناس األدب األكثر تأهيال لتقول الكثري للّتحليل املودن
الّنفسي عن اإلنسان يف وقتنا الرّاهن ملا هلذا اجلنس األديب من إمكانات تسمح له باستنطاق ذاتية 

تمع واآلخريناإلنسان يف عالقاته املعّقدة بالّتاري وهو رأي تأّسس عليه الّتحليل الّنصي )3(...خ وا
إّن الّشعراء والّروائيين هم أعّز ": الّنفسي للّروايات العربّية انطالقا من مقولة سيجموند فرويد

لم تتمّكن حكمتنا ...حلفائنا، وينبغي أن نُقّدر شهادتهم أحسن تقدير، ألنّهم يعرفون أشياء
فهم في معرفة الّنفس معّلمونا، نحن معشر العامة، ألنّهم ينهلون . بهاالمدرسية من الحلم 

.)4("من موارد لم نفلح بعد في تسهيل ورودها على العلم
وأما الّدراسة الّتطبيقية فقد ارتكزت يف قسمي الكتاب على منت روائي ثرّي غطى الوطن 

وجعل من هذا النوع الّسردي العريب من احمليط إىل اخلليج، وشغل نصف قرن ونّيف من الزمن، 

: ضمن املؤلف اجلماعيينظر، سعيد يقطني، الّرواية بني الّتحليل الّنفسي والّنقد األديب، حسن املودن منوذجا، مقال -)1(
.33القراءة والّتحليل الّنفسي، ص: حسن املودن

.9-8ينظر، حسن املودن، الّرواية والّتحليل الّنّصي، قراءات من منظور الّتحليل الّنفسي، ص-)2(
.24ينظر، املصدر نفسه، ص-)3(

)4( -S Freud, Délire et reves dans la Gradiva de Jensen,p.127.
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ال احليوي لالستبطان، والكشف والولوج إىل مدائن  مرتعا خصبا لتحليله الّنفسي الّنّصي، وا
األعماق والّنصوص، مستفيدا من أساطني علماء الّنفس اّلذين اهتموا باألدب من قبيل، فرويد، 

ته بشكل خاص من األعالم جاك الكان، باشالر، شارل مورون، بول ريكور، لكن تبقى استفاد
م يف مدخل هذا الكتاب، وهم  بيري "، و"ليديا فليم"، و"جان بيلمان نويل"الثالثة اّلذين احتفى 

، وقد كان قصده دائما وهو يتجّول عرب املتون الّروائية الوصول مبنهج جديد يسمح بالقبض "بيار
. )1(على ناصية الّنفس، وناصية النّص يف آن واحد

حاول الّناقد أن يربط الكتابة يف القسم : ات المقاربة الّنفسية في هذا الكتابتجّلي-ب
، وعالقته املباشرة بالّنصوص، فقد ياألّول من الّدراسة مبوضوعات تدور يف فلك البعد الّنفس

حملمد شكري، والكتابة واألمل، والكتابة واحلداد يف " اخلبز احلايف"الكتابة والعنف يف رواية : تناول
يد طوبيا، والكتابة " اهلؤالء"حملمد برادة، والكتابة والالمعقول يف رواية " لعبة النسيان"واية ر 

إلبراهيم الكوين، والكتابة وعودة املكبوت يف رواية " الترب ونصوص أخرى"والصحراء يف رواية 
الكبريي، ألمحد " مصابيح مطفأة"لعبد احلي مودن، والكتابة والسفر يف رواية " خطبة الوداع"

سوق "لبشري مفيت، والكتابة واملرأة يف رواية " أشجار القيامة"وجدل اجلسد والكتابة يف رواية 
ملنتصر القفاش، وهي  " مسألة وقت"جلمال بوطيب، وماال ميكن أن تقوله الّرواية يف رواية "النساء

اإلنسانية، من خالل كّلها قراءات أراد من خالهلا الكاتب إقامة عالقة مفتوحة بني النص والّنفس
. الوقوف على احلوافز الّنفسية واّليت دفعت الّروائيني إىل ممارسة الكتابة

يف حني عكفت قراءات القسم الثّاين على كشف بعض التقنيات واألساليب السردية اليت 
الّتحليل : وهي)2(وظفتها بعض الروايات العربية يف تشخيص احلياة النفسية للشخصيات الروائية

لسهيل إدريس، واملونولوج الداخلي يف " احلّي الالتيين"الّنفسي لألنا وبوليفونية احملكي يف رواية 
للطيب صاحل، واملونولوج املسرود يف روايات مبارك ربيع، وحمكي " موسم اهلجرة إىل الشمال"رواية 

القراءة : حسن املودن: ظر، جنيب العويف، جدل الّتحليل النّصي، والّتحليل الّنفسي، مقال ضمن املؤلف اجلماعيين-)1(
.21-20والّتحليل الّنفسي، ص

قراءات من منظور التحليل النفسي جديد حسن املودن، جريدة االحتاد اإلمارايت، :الرواية العربيةينظر، حممد جنيم، -)2(
م2008أوت10
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دم "ية روايات يف رواية ليوسف القعيد، والّروا" عزبة املنيسي"األنشطة النفسية غري اللفظية يف رواية 
حملمد عز الدين التازي، واالنزياح الّنوعي يف روايات فوزية شويش السامل، وبالغة الّرواية " الوعول

. لعبد اهللا زايد" املنبوذ"العائلية يف رواية 
ومن الضروري الوقوف عند بعض القراءات املمّيزة حلسن املودن يف هذا الكتاب، لنكتشف 

وأسلوبه اجلديد يف التعامل مع الّنّص وفق رؤية نفسانية، ختتلف كثريا عن الطريقة روحه الّنقدية، 
.الكالسيكية اّليت كانت تركّز عن اجلانب املرضي والعقدي عند صاحب النصّ 

تعترب رواية اخلبز احلايف حملمد شكري واحدة من األعمال اّليت :الكتابة والعنف-*
الستنطاق النّص الّسردي، وإبراز ما فيه من مواقف انسجمت وتناغمت مع دعوة حسن املودن

تساهم يف مراجعة الّتحليل الّنفسي، واإلفصاح عن ظواهر أصبحت تشّكل يوميات اإلنسان يف 
تمعات، ومن هنا فقد اعترب هذه الّرواية  وثيقة تدين واقع العنف والّتهميش اّلذي "الكثري من ا

، إّال أن األمر الّالفت يف الّدراسة عنده هو )1("ثعاشته فئات من المجتمع المغربي الحدي
الّتأكيد على أّن الكتابة ال تكتفي دائما بنقل العنف كما يقع يف جمتمع وتاريخ معينني، بل إّن 
فعل الكتابة نفسه ميكن أن ينصرف إىل فعل عنف، أو فعل انفعال من مورس عليه العنف، وميكن 

. )2(نفسها كتابة عنيفة مدّمرة انقالبية انتهاكيةللكتابة وهي تكتب العنف أن تأيت هي
وعلى هذا األساس فقد اّختذ الّناقد رواية اخلبز احلايف منوذجا للّدراسة، ليس فقط من أجل 

كيف تقول : الوقوف عند ما تقوله الّرواية عن العنف، بل من أجل اإلجابة عن املسائل اآلتية
عنف؟ ماذا عن عنف الكتابة عند حممد شكري؟ ماذا الّرواية العنف؟ كيف يكتب حممد شكري ال

تشّكل الكتابة بالنسبة إىل هذا الكاتب اّلذي عاىن يف طفولته ومراهقته من شّىت أنواع العنف 
)3(والقهر واألمل؟

.28حسن املودن، الّرواية والّتحليل الّنّصي، قراءات من منظور الّتحليل الّنفسي، ص-)1(
.28، صينظر، املصدر نفسه-)2(
.29ينظر، املصدر نفسه، ص-)3(
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ولقد اضطّر حسن املودن إىل تعريف العنف كونه كّل إكراه نفسي قادر على إثارة الّرعب 
، ليقف عند مظاهر العنف يف الّرواية، واّلذي انعكس بشكل آخر على )1(واخلوف، واألمل، واملوت

مأساتهة ـــــــح خطابه بنفس درجـــبــف يف أماكن متعّددة، وأصــنــــــة حممد شكري اّلذي جترّع العــغــل
إّن ...نسكن في جرة واحدة. أبي يعود كّل مساء خائبا:"أو أكثر، حيث صّور عنف أبيه قائال

، وهو )2("، يضرب أمي بدون سبب...عندما يدخل ال حركة، ال كلمة إّال بإذنه. أبي وحش
رفعني في الهواء، خبطني على األرض، ركلني حتى تعبت ...أخذ يركلني ويلكمني"هذا اّلذي 

.)3("رجاله وتبّلل سراويلي
رسة عنفه على كما اعترب الّناقد قساوة األب احملّفز على اشتغال خيال الّروائي، وبالّتايل مما

ألم تكن قساوة األب هي الّتي تقف وراء : "الّصفحة البيضاء بالكتابة العنيفة، حيث يتساءل
جسد : اشتغال خياله؟ ألم يكن عنف أبيه هو ما أيقظ شهوته إلى هذا الجسد اآلخر

الّصفحة البيضاء العذراء؟ ألم تكن قساوة أبيه وراء رفضه االرتباط بالمرأة، والّزواج 
ل ــكـــــدما يرتمجه إىل انفجار الشّ ـــنـــد حممد شكري عــــنـــف الكاتب عــــــنـــ، ويستمر ع)4("ابة؟بالكت

أو اجلنس األديب، ويدخل إىل منطقة الّصدام بني األشكال واألجناس، حيث يعلن يف غالف  
ا ا هذه "...: )5(ملؤّلفكتابه على أّن العمل رواية، ويعود بعد ذلك ليقول يف الكلمة اّليت افتتح 

، وهذا اّلذي يبدو تناقضا ال يصدر إال من كاتب )6("...الّصفحات عن سيرتي الّذاتية كتبتها
شرب العنف حىت الّثمالة، وأراد أن يصرّفه يف عمله اإلبداعي، حمدثا تدمريا للحدود بني األجناس، 

. ومنتهكا للّنظم الّسردية املألوفة

.29ينظر، املصدر الّسابق، ص-)1(
.8صم، 2007ط، سنة .حممد شكري، اخلبز احلايف، نشر الفنك، الدار البيضاء، املغرب، د-)2(
.6املرجع نفسه، ص-)3(
.34حسن املودن، الّرواية والّتحليل الّنّصي، قراءات من منظور الّتحليل الّنفسي، ص-)4(
.34، صنفسهاملصدر ينظر، -)5(
.4حممد شكري، اخلبز احلايف، ص-)6(
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بالّتأكيد على أّن هذه الّرواية ظّلت متارس العنف على  مث خلص حسن املودن يف األخري
كاتبها، ذلك أن شكري ظّل ال يعرف إال بعمله األّول، وهو ما عّرب عنه األخري يف حوار 

فالخبر الحافي ال تزال حّية ...إّن الخبز الحافي ال تريد أن تموت، وهي تسحقني:"قائال
الخبز : ّشوارع ال ينادونني شكري، بل ينادوننياألطفال في ال. ابنة عاهرة. رافضة أن تموت

.)1("الحافي
لبشري " أشجار القيامة"يعاجل الّناقد هذه الثّنائية وهو يقرأ رواية :جدل الجسد والكتابة-*

مفيت، واألكيد أّن الرّبط بني اجلسد والكتابة ينطلق من ذلك الّتعبري عن حكاية اجلسد اّلذي 
ابة تذوب يف معامله فتشّكل معه ذاتا واحدة تنتج اخلطاب العاكس يعيش أملا وعنفا ليجد الكت

وإن كانت تقول الحّب والجنس والّشهوة "للّصراع اّلذي يعيشه الّروائي مع نفسه، فهذه الّرواية 
والّلذة، فإنّها ال تقول ذلك إّال في عالقة بالقهر واالغتراب، بالّسجن واالعتقال، بالعنف 

وهي إذ تقول حكاية الجسد المقموع . موت، بالهذيان والجنونواأللم، باالنتحار وال
والمقهور والمسجون والمعّذب والمحروم والمقتول، فإنّها بذلك تريد أن تحّدثنا عن قسوة 

. )2("حّب الّثورة أو حّب المرأة أو حّب الكتابة: الحب وعنفه
اعتباره ذاتا، ومنتجا لقد حتّول اجلسد يف نظر حسن املودن من كونه موضوعا للكتابة إىل

للقول والكالم، فالظّروف املأساوية اّليت عاشها الراوي تفرتض أّن اجلسد هو اّلذي يتكّلم ولكن 
بطريقة مغايرة، أشبه ما تكون بكالم اهلذيان يف تنّقله بني األزمنة واألمكنة، ويف تفّككه وانتثاره، 

كرهت حياتي من قبل،  :"طع للّتدليل على ذلك، وقد أورد الّناقد هذا املق)3(ويف تدّفقه واندفاعه
معابر ..حنان األمومة. عراء األيام، ودهشة الطّفولة، سحر الحبّ . كيف كانت يا ترى

الّذاكرة، شوارع الحّب المثقوب باآلمال الضائعة، الّثورة المغدورة، زمن القتل، والفظاعة، 

.م05/10/2002فالنزويال خافيري، حوار مع حممد شكري، جريدة الباييس -)1(
.103ر، حسن املودن، الّرواية والّتحليل الّنّصي، قراءات من منظور الّتحليل الّنفسي، صينظ-)2(
.108-107، صنفسهينظر، املصدر -)3(
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أزقّة . ءة، والخياناتوغياب الطموح، وانكسارات الجسد على سكك القطارات الموبو 
. )1("...الموت، وحروب تقع لتفّجر العالم

والّناقد من خالل عرضه هلذا اهلذيان الوارد يف الّرواية يدعو ضمنيا إىل تكسري احلواجز بني 
جسد النّص وجسد القارئ، ذلك أّن جسد الّنص هو األقدر على الّتعبري عما ُميارس على جسد 

ب آليات جديدة للكشف عنه، بعيدا عن فكرة العقد واألمراض الكاتب من عنف نفسي، يتطلّ 
.اّلذي طالت الّروائي يف الّدراسات الّنفسية الّسابقة

اعترب حسن املودن رواية احلّي الالتيين :الّتحليل الّنفسي لألنا وبوليفونية المحكي-*
حبثا نوعيا غايته تطوير للكاتب الّلبناين سهيل إدريس من الّروايات العربّية األوىل اّليت دّشنت

الّتحليل الّنفسي للّشخصيات الّتخييلية، حيث شّكلت بالّنسبة للباحثني الّنموذج األمثل 
ا كشفت عن الصراع بني األنا واآلخر، واآلخر هنا ليس عنصرا  ّ للّدراسات الّنفسية، ذلك أ

فّكر وحتّس وتتكّلم يف خارجيا، بل هو اجلزء الالمرئي مّنا املتمّثل يف تلك األصوات اّليت ت
ا، وهو ما )2(دواخلنا ، واّليت حتتاج إىل أساليب وأدوات جديدة لإلفصاح عن أسرارها ومتظهرا

.عاجله الّناقد يف قراءته هلذه الّرواية
خاصة ما يتعّلق منه مبصطلح " دوريث كوهن"حاول حسن املودن أن يستفيد من خطاب 

اب الّسارد بضمري الغائب عن احلياة الّداخلية للّشخصية ، واّلذي يقصد به خط"احملكي الّنفسي"
ن احلياة الّنفسية للّشخصيات الّروائية، ع، وهو شكل سردي ضروري للّسارد يف الكشف )3(الّروائية

، وهو ما )4(واعتبارا لذلك فإّن احملكي ينتسب يف صياغته اخلطابية إىل الّسارد ال إىل الّشخصية
كان يريد أن يحيط نفسه بالكتب من كّل جانب، فال :"من الّروايةيوّضحه يف هذا الّنموذج 

ولكّنه لم يكن . يزهد في القراءة، وال يستطيع أن يخترق هذا الّنطاق اّلذي ضربه حوله

.11م، ص2005ط، سنة .بشري مفيت، أشجار القيامة، الدار العربّية للعلوم، منشورات االختالف، بريوت، لبنان، د-)1(
.148ية والّتحليل الّنّصي، قراءات من منظور الّتحليل الّنفسي، صينظر، حسن املودن، الّروا-)2(

)3( - Dorrit Cohn, La transparence intérieure, Traduction française, éd.Seuil, Paris, 1981,

p.37-74

.149ينظر، حسن املودن، الّرواية والّتحليل الّنّصي، قراءات من منظور الّتحليل الّنفسي، ص-)4(
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كان . فما هو بخارج ولو فّتحت األبواب كّلها، ألنّه ال يستطيع الخروج. بحاجة إلى هذا كّله
.)1("...يعيش حينذاك داخل نفسه

ما يؤّكد الّناقد على األمهّية الكبرية اّليت يكتسيها احملكي الّنفسي يف تشخيص األنشطة ك
والّتي ال تستطيع الّشخصية نفسها أن تصوغها صوغا لفظيا، فهي "الّنفسية غري الّلفظية، 

إنّها أنشطة صامتة وملتبسة وغامضة، . تعرف هذه األنشطة لكّنها ال تستطيع أن تعّبر عنها
عة غير لفظية، تعيشها الّشخصية وال تعّبر عنها لفظا، تعّبر عنها بلغة أخرى غير ذات طبي

، ونتيجة لذلك اعترب أّن احملكي الّنفسي يلعب دور )2("لفظية، قد تكون لغة الحركة والجسد
الوساطة الّسردية بالنسبة إىل احلياة الداخلية للّشخصية، وهو ما جّسده حسن املودن يف تعامله مع 

.نب الّنفسي لشخوص هذه الّروايةاجلا
مث يتحّدث الّناقد عن املونولوج الّداخلي اّلذي متّيزت به الكثري من حمطّات الّرواية، وهو 
يعكس صراعا نفسيا يعيشه العامل الّداخلي للّشخصية، حيث تكشفه األصوات املتعارضة املتناقضة 

يف أعماله اّليت اهتّمت " ئيل باختنيميخا"ُمشّكلة ما يعرف بالبوليفونية، وهو مصطلح حّدده 
برصد ظواهر االنقسام والّتنافر والّتعارض، اّليت تضع حدا ألسطورة وحدة الّذات املتكّلمة، حيث 

إّن صوتا واحدا ال ينهي شيئا، وال يحّل شيئا، صوتان اثنان هما الحّد األدنى للحياة، : "يقول
ولكن لماذا : "ودن يف بعض الّنماذج ومن بينها، وهو ما الحظه امل)3("الحّد األدنى للكينونة

إّنك اآلن في !أخرس هذا الفضول. الخطيئة نفسها..قدم إلى باريس في الحق؟ أفرارا من
عيش . عش قليال دون ما تفكير وتدبير. أتيت فال تسل لم أتيت. باريس، حسبك هذا

. ذلك إذ تعود إلى بالدكلعّلك تدرك فيما بعد الّسبب العميق لمجيئك، ربّما تدرك. بوهيميا

.79م، ص2007، سنة 15سهيل إدريس، احلي الالتيين، دار اآلداب، بريوت، شركة الّنشر والّتوزيع املدارس، الطبعة-)1(
.150-149حسن املودن، الّرواية والّتحليل الّنّصي، قراءات من منظور الّتحليل الّنفسي، ص-)2(
حياة شرارة، سلسلة املعرفة األدبّية، : كرييت، مراجعةمجيل نصيف الت: ميخائيل باختني، شعرية دوستويفسكي، ترمجة-)3(

.366م، ص1986، سنة 1دار توبقال للّنشر، الدار البيضاء، املغرب، دار الّشؤون الثّقافية العمامة، بغداد، العراق، الطبعة
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، وأحال هذا الّنموذج )1("إنّني ال أستطيع، إّن أغالال ثقيلة تربطني به. ولكن ذلك يعجزني
وغريه إىل القول بأّن وعي الّشخصية مقّسم إىل أصوات متعّددة، ففي داخل الّشخصية ال يتكّلم 

ات اّليت يعيشها ، وهذا ما يعكس التناقضات والّصراع)2(صوت واحد، بل أكثر من صوت
شخوص الّرواية مع أنفسهم، واّليت تستدعى رؤية نفسية جديدة تغوص يف عمق احملكي، وتربز 

. ظاهرة تعّدد األصوات يف الّسرد
" الّرواية العائلية"توّصل حسن املودن إىل تطبيق مصطلح :الّرواية العائلية عند عبد اهللا زايد-*

للكاتب الّسعودي عبد اهللا زايد، )3("املنبوذ"رواية على " سيجموند فرويد"اّلذي وضعه 
والمقصود بالّرواية العائلية أّن هناك حكاية عائلية أصلية، هي منذ القدم نواة كّل الخرافات "

العالم العائلي المعثور "حكاية : وهذه الحكاية العائلية حكايتان. واألساطير واآلداب الّسردية
عادة صوغ للعائلة الواقعّية الّتي خّيبت اآلمال، وتعويضها من ، وفي هذه الحكاية نجد إ"عليه

حكاية العالم العائلي "خالل عمليات الّتمثيل والّتخييل بعائلة أخرى ملكّية ونبيلة و
، وفي هذه الحكاية ال تعّوض العائلة الواقعّية بأخرى متخّيلة، بل تتّم مواجهة عنصر "المعيش

الم العائلي المعيش من أجل أن يستعيد خصائصه غير مرغوب فيه من عناصر هذا الع
.)4("األصلية والطّبيعية

مع حكاية العامل العائلي املعيش، وهي ترّكز على - حسب قراءة الّناقد-تتطابق رواية املنبوذ 
اّلذي تنبذه عائلته، فتقصيه، وتبعده، وتطرده من عاملها، وجيد املنبوذ نفسه مرغما على االنفصال 

، وهي تؤّسس لرواية عائلية أخرى على )5(عائلي األصلي، وُجيرب على اهلجرة بعيداعن عامله ال
تعّدد الّرواة واألصوات، توالد : ، حيث تتبدى فيه عالمات أّمهها)الّشكل(مستوى الكتابة 

.10سهيل إدريس، احلي الالتيين، ص-)1(
.160راءات من منظور الّتحليل الّنفسي، صينظر، حسن املودن، الّرواية والّتحليل الّنّصي، ق-)2(
.م2005، سنة 1ينظر، عبد اهللا زايد، املنبوذ، الدار العربّية للعلوم ناشرون، بريوت، لبنان، الطبعة-)3(
.208ينظر، حسن املودن، الّرواية والّتحليل الّنّصي، قراءات من منظور الّتحليل الّنفسي، ص-)4(
.209صينظر، املصدر نفسه، -)5(





170

احلكايات وتشابكها، الّتهجني وتكسري احلدود بني األجناس األدبّية، املونولوج الّداخلي، وهي 
.)1(ضّد الّنبذ واإلقصاء، مستحضرة بطبيعتها ذلك اآلخر املقصي املنبوذعالمات تقف

لقد تناغمت رواية املنبوذ مع آلية الّتحليل الّنفسي اّليت اختارها حسن املودن يف قراءته، واّليت 
ا علماء الّنفس احلديث، ومن  توحي لنا بوضوح استفادته من الّنظريات واملصطلحات اّليت جاء 

ويد صاحب مصطلح الّرواية العائلية، واّلذي يدّل على تلك العالقة الوطيدة بني الّتحليل بينهم فر 
.الّنفسي واألدب، وهي عالقة ركّز عليها ناقدنا وهو جيول يف ثنايا هذه الّرواية

واألكيد أّن هذه النماذج املعروضة من كتاب الّرواية والّتحليل الّنصي، أو الكتب الّسابقة، 
تم أبانت عن  مقدرة حسن املودن العالية يف الّتعامل مع الّنصوص الّسردية وفق مقاربات نفسانية 

ه من أهواء وإشارات يباجلانب املوضوعايت كونه يسعف على استنطاق وعي الّنص، وبيان ما يعرت 
ا من مؤسسي الّتحليل الّنفسي، أو اّلذين مّكنتهم معارفهم الواسعة من  نفسية، وتستلهم آليا

ال واالستفادة منه سواء يف قراءة النّص األديب، أو يف اعتماد رؤية جديدة جتعل من تط وير هذا ا
األدب حمور الّتحليل الّنفسي، وهذا اّلذي مّكن هذا الّناقد من أن يتبّوأ منزلة كرمية ضمن نقاد 

عّلق بعامل نفسي العامل العريب، ذلك أنّه اقتحم عوامل يصعب على الباحث الولوج إليها، فاألمر يت
.زئبقي حيسن اإلضمار بني سطور الّسرد


حيسن بنا قبل اخلوض يف جتربة الّناقد فتحي بوخالفة الّتأكيد على ندرة الّدراسات الّنفسية 

اعية، حيث من العسري أن املقاربة للنّص الّسردي يف اجلزائر باملقارنة مع املقاربتني الّتارخيية واالجتم
نعثر على حماوالت جادة أفادت من مبادئ الّتحليل الّنفسي يف قراءة الظّاهرة األدبية، ولعّل ذلك 

قّلة رصيد نقادنا من المفاهيم السيكولوجية، وإلى "إىل" يوسف وغليسي"راجع على حّد قول 
علم الّنفس "تعتمد مقياس لم - المعقل الّرئيس للممارسة الّنقدية-أّن الجامعة الجزائرية 

فضال عن أنّه يوكل إلى أساتذة ال صلة لهم بعلم الّنفس  ..إّال في وقت متأّخر" األدبي

.210، صالّسابقينظر، املصدر -)1(
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" األلسنية"عموما، إضافة إلى أّن صلة نقادنا بالّنقد الّنفساني قد تزامنت مع غزو المناهج 
متداد الوطن الجديدة للّساحة الّنقدية، وما سجله هذا المنهج من تراجع شامل على ا

)1(".العربي

كما عرفت الّساحة الّنقدية باإلضافة إىل هذه األسباب عزوفا من لدن الّنقاد من اعتماد 
هذه املقاربة، بل شّكك البعض منهم يف مدى إفادة الّنقد من الّتحليل الّنفسي، ويأيت يف 

، )2("املريضة املتسّلطة"بـمقّدمتهم عبد املالك مرتاض، اّلذي وصف املمارسات الّنقدية الّنفسانية 
وراح يصّب جام غضبه على منهج قائم على فرضّية مسبقة تتجّسد يف مرضّية األديب، ومرضّية 

، وبالّتايل فإّن اعتماد هذا الطّريق لقراءة )3(األدب، وكأّن هذا التّيار ال يبحث إّال عن األمراض
ولم تبلغ : "سات الّنفسية لألدب، حيث يقولالّنصوص األدبّية مآله الفشل، وهو ما يربّر قّلة الّدرا

ولعّل ذلك يعود إلى إيغال . العناية، نتيجة لذلك، في الكتابات الّنقدية العربية، إالّ قليال جدا
لألدب في مجاهل ال يقدر على اكتناه أعماقها غير المتخّصصين في )4(التحلسفي

ا، وقبل الّشروع في تحليل من وجهة، وإلى عّد كّل أديب مريض" الكلينيكي"التحلفسي 
وهي سيرة تجعل من كّل أديب مريضا، سلفا، . العمل األدبي اّلذي يكتبه، من وجهة أخرى

.)5("بالّضرورة
وعلى الّرغم من املوقف اّلذي اّختذه عبد املالك مرتاض من طبيعة املنهج الّنفسي، فإّن نقادا 

كشف عن أسرار العمل األديب، وتربير املواقف آخرين وجدوا فيه األداة املثلى اّليت متّكننا من ال

.82يوسف وغليسي، الّنقد اجلزائري املعاصر من الالنسونية إىل األلسنية، ص-)1(
عبد املالك مرتاض، ألف ليلة وليلة، حتليل سيميائي تفكيكي حلكاية محال بغداد، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، -)2(
. 09م، ص1993ط، سنة .د
.28ينظر، يوسف وغليسي، مناهج الّنقد األديب، ص-)3(
". الّتحليل الّنفسي: "مصطلح حنته عبد املالك مرتاض من املصطلع الّشائع: الّتحلفسي-)4(
- 145م، ص2005ط، سنة .عبد املالك مرتاض، يف نظريّة الّنقد، دار هومة للطّباعة والّنشر والّتوزيع، اجلزائر، د-)5(

146.
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واملشاهد املسّجلة يف ثناياه، هذا ناهيك عن إبراز أحوال املبدعني الّنفسية، واّليت انعكست بشكل 
م، وهو ما سنعاجله فيما يأيت . مباشر على أبطال قصصهم وروايا

ّونة الّنقدية اجلزائرية املقاربة إّن تتّبعا بسيطا للمد:جهود الجزائريين في الممارسة الّنفسية-1
ال، اّليت حىت  للنّص السردي يقف عند تلك احملاوالت البسيطة للعديد من الّدراسني يف هذا ا
وإن مل تلتزم منهجا بصرامته العلمية، إالّ أّن اإلشارات الّنفسية كثريا ما طبعت آراء الّنقاد مبيسمها، 

القّصة العربّية "دراسة حممد مصايف يف كتابه : ا االّجتاه جندومن الّدراسات اّليت متّيزت مبالمح هذ
، "مقاربات مجاليات النّص اجلزائري"، ودراسة غالب مجال يف كتابه "اجلزائرية يف عهد االستقالل

صورة املثّقف يف القّصة القصرية اجلزائرية املكتوبة "ودراسة فاطمة الّزهراء وآخرون يف كتاب 
".األدب اجلزائري احلديث"محد طالب يف كتابه ، ودراسة أ"بالعربّية

لقد حاول حممد مصايف أن ينتفع يف دراسته من مبادئ الّتحليل الّنفسي، خاصة ما تعّلق 
األمر بالّشخصيات الواردة يف القصص اجلزائرية، وهدفه يف ذلك معرفة مدى تعبريها عن مشاعر 

تمع اإلنسان اجلزائري وآالمه، ذلك أّن الكتاب اجلزائري ني كثريا ما كانوا يتوّسلون إىل وصف ا
م حتليال نفسيا مثال يف قّصته " أيب العيد دودو"، من ذلك ما كان يف أسلوب )1(بتحليل شخصيا

لعّلك لم تكوني مطمئّنة إلى ما أبديته : "، حيث يقول خماطبا إحدى شخصيات القّصة"الّرحلة"
ولم تهتمي في . نك أكثر التصاقا بينحوك من عطف، ندمي لم ينل غضبك علي، جعل عي

البداية باعتذاري، تراجعت إلى نخلة أخرى إلى جذعها، فاّتجهت إليك ثانية، تبعتك، وقبل 
.)2("أن أصل إليك رأيك تبتسمين، كانت ابتسامتك مشرقة كالّنجوم في صحرائنا

الّنفسية تهدف إلى وصف الحالة"ويعّلق حممد مصايف على هذا النّص أّن كّل عبارة فيه 
ا مع نصوص قصصية أخرى، وهي قراءة نفسية دالة )3("للفتاة ، وهي نفس الطّريقة اّليت يتعامل 

.92ظر، محيدات مسكجوب، اّجتاهات نقد القّصة القصرية يف اجلزائر، صين-)1(
ط، سنة .عهد االستقالل، الّشركة الوطنّية للّنشر والّتوزيع، اجلزائر، دحممد مصايف، القّصة القصرية العربية اجلزائرية يف-)2(

.100- 99م، ص1982
.100املصدر نفسه، ص-)3(
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على الفهم الّسطحي للّتحليل الّنفسي آنذاك، البعيد عن تبين الّضوابط واآلليات اّليت متّيزه، 
حتليال نفسيا لكّل شخصية الّتحليل الّنفسي للّشخصية، يتوّقع : فالّدارس عند قراءته للعنوان اجلزئي

قصصية مبّين على ركائز املقاربة الّنفسية، لكّن الّواضح أّن الّناقد كان يصف وصفا عرضيا ساذجا، 
مستقرئا ما تعّرض له القاص من حتليل شخصياته، ناهيك عن عدم استعماله ملصطلحات الّتحليل 

ساسيات هذا املنهج، النشغاله ، وهو ما يكشف عدم اّطالعه بالّشكل الكايف على أ)1(الّنفسي
. باملقاربة االجتماعية يف جّل نقوده

يسريا من نقد أمحد طالب، حيث وقف عند الّتجسيد اكما شّكلت اإلشارات الّنفسية جزء
لعبد احلميد بن هدوقة، وهو يصّور املسافة اّليت كان يقطعها " الّرسالة"الّنفسي للمكان يف قصة 

والربيد، واّليت ازدادت طوال بعد أن انقطعت الّرسائل، اّليت كانت تصله بني بيته اجلبلي" الّشيخ"
بانتظام يف الّسنوات املاضية، ممّا كان يزيده نشاطا، ويسهل عليه عناء الّسري، أما يف هذه الّسنة، 
ومع انقطاع الّرسائل واحلواالت أيضا، صار هذا السفر عقابا أسبوعيا يناله األب جزاء شوقه 

للطّاهر " الّشهداء يعودون هذا األسبوع"، نفس األمر سّجله على قّصة )2(بنه احلبيباألبوي ال
وطار، من خالل إبرازه الهتمام األديب برصد الفضاء الّنفسي، من خالل الّرموز املكانية الّدالة 

ل، على هويّة الّشخصية اّليت تتمّيز باهلامشية، فلكي يرّكز الكاتب على جانب انكسار نفسية البط
تضايق الشيخ العابد، واصل : "جعله ينحدر باستمرار، على الّنحو املسّجل يف املشهد الّتايل

.)3("...انحداره، في الّشارع اّلذي بدأ يقترب من مركز القرية
مقاربات مجالية النّص "عرفت القراءة الّنفسية عند مجال غالب تطّورا ملحوظا يف كتابه 

درة عالية يف اإلفادة من أقطاب الّتحليل الّنفسي فرويد ويونغ، حيث أبان عن مق)4("اجلزائرية

.93اهات نقد القّصة القصرية يف اجلزائر، صينظر، محيدات مسكجوب، اجتّ -)1(
املقال القصصي والقّصة القصرية، دار الغرب للّنشر والّتوزيع، وهران، : ينظر، أمحد طالب، األدب اجلزائري احلديث-)2(

موعة القصصية . 47م، ص2007ط، سنة .اجلزائر، د ، الّشركة)الكاتب(وينظر، عبد احلميد بن هدوقة، الرسالة، ا
.55ت، ص.ط، د.الوطنّية، اجلزائر، د

.176م، ص1980، سنة2الطّاهر وطار، الّشهداء يعودون هذا األسبوع، الّشركة الوطنّية، الطبعة-)3(
.م2002، سنة 1ينظر، غالب مجال، مقاربات مجالية الّنص اجلزائرية، منشورات اّحتاد الكتاب اجلزائريني، الطبعة-)4(
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إىل قسمني؛ قسم يعّرب عن " علي موسى أسيا"للقاصة " ثالثية احلزن احلامل"وذلك بتقسيمه 
الالشعور الفردي وهو اّلذي ينطلق منه فرويد يف حتليله لألعمال الفنّية من خالل ترّسبات 

اين يعّرب عن الالشعور اجلماعي اّلذي حيوي الّتجارب واألفكار األحالم، وحضور الذّكريات، والثّ 
املوروثة، والّرتاكمات االجتماعية، وميّثل طرائق الّتفكري البدائي للعقل البشري، وهو مصدر 

، واعتبارا لذلك فإّن الّناقد أرجع جلوء القاصة إىل العقل الباطن )1("يونغ"األعمال الفنّية عند 
ورها بتجفيف األحالم، وخيبة اآلمال يف حميطها اخلارجي، وحاجتها إىل إفراغ إىل شع) الالشعور(

.)2(ما ترّسب بداخلها
وعلى الّرغم من هذه احملاوالت اجلريئة اّليت مّيزت حممد مصايف، وحممد طالب، وغالب 

م للّنصوص الّسردية،  فإّن مجال، واجتهادهم يف اإلفادة  من نظريّات الّتحليل الّنفسي يف قراء
نقدهم مل خيرج من دائرة الّسطحية، والبعد عن الّدراسة العلمية الّنفسية اخلاضعة للّضوابط 
اإلجرائية الّصارمة، واحملتفية باملصطلح الّنقدي الّنفسي، وهو األمر اّلذي أرجعه عبد اهللا ركييب إىل 

كان ّمههم الوحيد تصوير الظروف اّليت مل تساعد الّنقاد على تطبيق االّجتاه الّنفسي، على مبدعني
: املوسومة" سليم بوفنداسة"، ولقد اعترب يوسف وغليسي دراسة )3(الواقع اجلزائري بكّل تفاصيله

، أّول ممارسة تستحق الذّكر واملناقشة، "دراسة حتليلية-عقدة أوديب يف روايات رشيد بوجدرة"
ا لنيل شهادة الّليسا نس يف علم الّنفس اإلكلينيكي يف والعمل يف األصل مذّكرة خترّج تقّدم 

.  )4(م1993سبتمرب 
حاولت هذه الّدراسة الّنفسانية أن تسّلط الضوء على بعض املضامني اخلفّية يف الّنصوص 

اإلنكار، الرعن، املرث، فوضى (الّسردية املعنية بالّدراسة وهي أربع روايات للكاتب رشيد بوجدرة 
يبية، وهي الّنصوص اّليت بدت للّناقد أكثر التصاقا حبياة رغبة يف إبراز عقدته األود) األشياء

، وشايف عكاشة، اّجتاهات الّنقد 94سكجوب، اّجتاهات نقد القّصة القصرية يف اجلزائر، صينظر، محيدات م-)1(
. املعاصر يف مصر

.95ينظر، محيدات مسكجوب، اّجتاهات نقد القّصة القصرية يف اجلزائر، ص-)2(
.187، صينظر، عبد اهللا ركييب، الشعر يف زمن احلرية-)3(
.85د اجلزائري املعاصر من الالنسونية إىل األلسنية، صينظر، يوسف وغليسي، الّنق-)4(
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الكاتب، إن مل تكن سريته الذاتية، وهذا ما تبيّنه الكثري من القرائن اّليت تفضح عالقة بوجدرة 
على أبيه واحللم بقتله، ويف املقابل هناك ) االبن(الّسيئة بأبيه، فالّروايات تشرتك يف متّرد الّرواي 

األم يصل إىل حّد الّرغبة يف ممارسة اجلنس معها، ولقد وصل بوفنداسة يف آخر تضامن مطلق مع 
البحث إىل تأكيد الفرضية اّليت انطلق منها، وهي أّن رشيد بوجدرة مل حيل عقدته األوديبية، 

، وهي نتيجة وصل إليها بفضل ختّصصه )Nevrose()1(وبالّتايل فهو مصاب بالعصاب 
.ع على مبادئ الّتحليل الّنفسي، وتوظيفه ملصطلحاته بوعي كبرياألكادميي، واّطالعه الواس

تعترب الّدراسة الّنفسية اّليت :المفاهيم الّنفسية وتطبيقاتها على الّرواية عند فتحي بوخالفة-2
ا فتحي بوخالفة على بعض روايات رشيد بوجدرة ضمن كتاب الّتجربة الّروائية املغاربية من  قام 

ة والرّائدة يف حقل الّنقد املغاريب، حيث أبانت عن املقدرة العالية للّناقد يف اإلفادة الّدراسات املهمّ 
من آليات الّتحليل الّنفسي، وحسن تطبيقها على النّص الّسردي بغية الكشف عن بواطنه، 
واحلاالت اّليت تعرتي شخوصه وهم يتقّلبون  يف جوانب احلياة، ومن هنا فقد رّكز بوخالفة عن 

: اجليد اّلذي ميكن أن يرتكه تطبيق الّتحليل الّنفسي على اإلبداع واملبدعني، حيث يقولاألثر 
وقد غذت في العديد من األحيان، الّدراسات الّنفسية أنموذجا علميا واضحا، يهدف إلى "

إّن الّتحليل الّنفسي ...قراءة الحياة الّشعورية والالشعورية للكاتب، في ضوء إبداعه المقّدم
أداة منهجّية فاعلة تهتّم بقسط وافر في إنتاج المزيد من المعارف المتعّلقة بالنّص يمّثل 
.)2("الّروائي

لقد أّكد من خالل هذه الّدراسة على ضرورة أن يُكشف عن  ما غمض يف نفسية املبدع، 
وهو ُيصّرف عقده وأمراضه يف مواقف شخوصه وأبطاله، معّربا من خالهلم يف الكثري من األحيان 
عن حاالت ظّلت حبيسة الالشعور، األمر اّلذي جعله يتبىن خطاب جورج طرابيشي حينما 

وقد يكون من نافل القول أن نضيف أّن أكثر األعمال الفنّية أصالة وأقدرها على : "يقول

.88-87، صالّسابقينظر، املرجع -)1(
دراسة يف الفاعليات الّنصية وآليات القراءة، عامل الكتب احلديث، إربد، : فتحي بوخالفة، الّتجربة الّروائية املغاربية-)2(

.م2010، سنة 1األردن، الطبعة
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الّتوصيل وأبقاها في الزمن هي تلك الّتي يقّيض لها أن تبلغ العتمة المحّرمة والمقّدسة 
، وأن تعقد بين المرض والفّن ذلك الحوار المعجز اّلذي غالبا ما يتم لمملكة الالشعور

. )1("تحييده في الّنقد الّتقليدي باسم عبقرية اإلبداع
وجد الّناقد يف روايات ألف وعام من احلنني، واإلنكار، والّتفّكك، لرشيد بوجدرة، ورواية 

كايف، الّنماذج املثلى يف املشهد حملمد رضا ال" خيط أريان"حملمد صوف، ورواية " كازبالنكا"
األديب املغاريب، القادرة على استيعاب خطاب الّتحليل الّنفسي يف الكثري من جماالته ونظريّاته، من 

الالشعور اخلام، وضوابط الكبت، : خالل سّتة حماور حنسبها من أساسيات البعد الّنفساين وهي
وجود والوجوب، واالستيهام العصايب، وهو ما وتيار الوعي، ومتاهات الواقع، واملنازعة بني ال

:سنعاجله فيما يأيت
رأى الّناقد أن جتسيد النّص الّروائي للحياة الالشعورية يعكس العديد :الالشعور الخام-أ

من اجلوانب اّليت هلا صلة مباشرة بالواقع، ذلك أّن اجلانب الالشعوري  ميّثل انعكاسا صرحيا ملا 

ّشخصية الّروائية، وهو ما وقف عليه يف العديد من الّنصوص، منها  رواية ميكن أن تقوم عليه ال

حممد "اّليت تأّست يف مقاطعها األوىل على إحدى أحالم " لرشيد بوجدرة" ألف وعام من احلنني"

في تلك الّليلة بالّذات، رأى عديم الّلقب جّده : "، يقول الّروائي)2(بطل الّرواية" عدمي الّلقب

وحين استيقظ في اليوم الّتالي خّيل إليه أنّه يراه جالسا في صحن الّدار يقرأ . في المنام

حسب ما تذّكر أنّه سكر سكرة شديدة خالل اللّيلة . مخطوطا عربّيا قديما، مكتوبا باألرقام

فجّده مات منذ زمن بعيد، وعلى أية حال فقد كان أمّيا كغيره من كهول المنامة . الماضية

، سنة 1مقاربة الالشعور يف الّرواية العربّية، دار اآلداب، بريوت، لبنان، الطبعة: ّروائي وبطلهجورج طرابيشي، ال- )1(
.10م، 1995

.235فتحي بوخالفة، الّتجربة الّروائية املغاربية، صينظر، -)2(
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م أصفحا عنهم، وحكم عليهم بالّتقوقع وسط الّرياح الجنوبية الالفحة، اّلذين ضرب التقدّ 

.)1("وداخل محيطهم الضّيق

ويعترب فتحي بوخالفة هذا املقطع مؤشرا واضحا على أّن حلم الّشخصية الّروائية اّلذي 
ةرغبأو على األقّل عن " حملمد عدمي الّلقب"يعكس حالة الشعورية، يُعّرب بدّقة عن رغبة مكبوتة 

من أجل تأكيد -يطمح إليها، ولرمبا كانت حلم تغيري جمتمعه اّلذي يعيش فيه، وقد استند 
أّن احللم حتقيق مقنع لرغبة مقموعة : "القائل" سيجموند فرويد"إىل رائد الّتحليل الّنفسي -حديثه

باستطاعته ، فتجسيد الّرغبة مل يكن متاحا على الواقع، ليحّل حمّله احللم اّلذي)2("أو مكبوتة
.)3(إظهار تلك الّرغبة على صفحاته

وزيادة عن األحالم وتفاصيلها الكثرية، فإّن حاالت البوح الّتلقائية اّليت سّجلها الّناقد يف 
ا تكشف عن احلاالت الباطنية للّشخصية الّروائية،  ّ الّنصوص الّسردية املدروسة كثرية، ذلك أ

ولم يكن :"بوح بوجدرة  يف رواية اإلنكار فيما يليوتفصح عما خياجل نفسيته، فقد وقف عند
األرض . فقد كنت أستأنف الوحدة من حيث تركتها. لينجّر عن ذلك أّي تغيير وال تحوير

كنت !واألسنان أسناني سخيفة، والحقد والّشراسة في نفسي. مثقوبة ثقبتها رماح الّشمس
دة بعد األخرى، وأطيل المكوث في غرفة فأعود لزيارة الغرف مّرة ثانية الواح...!أجّر أذيالي

ولكن حاجتي إلى العطف والحنان كانت تثقل نفسي، فكنت أمكث مركوزا جامدا ...أمي
، فحالة البوح حتدث حبسب )4("الّساعات الّطوال ال حول لي على فعل أّي شيء وال قّوة

، 2اجلزائر، الطبعةمرزاق بقطاش، املؤّسسة الوطنّية للكتاب،: ، ترمجة-رواية-رشيد بوجدرة، ألف وعام من احلنني -)1(
.12م،  ص1984سنة 

م، 1969، سنة 2مصطفى صفوان، دار املعارف، القاهرة، مصر، الطبعة: سيجموند فرويد، تفسري األحالم، ترمجة-)2(
.111ص

.235فتحي بوخالفة، الّتجربة الّروائية املغاربية، صينظر، -)3(
م، 1984ط، سنة.لقرمادي، املؤّسسة الوطنّية للكتاب، اجلزائر، دصاحل ا: ، ترمجة-رواية-رشيد بوجدرة، اإلنكار -)4(

.46ص
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صية املتكّلمة، واّليت هي الّناقد عالقة تواصل فعلية بني القارئ، وخفايا العامل الالشعوري للّشخ
.)1(نتاج طبيعي حلاالت الكبت اّليت تعانيها

ا طبيعة : ضوابط الكبت-ب يعاجل حسن بوخالفة قضّية الكبت كحالة ال شعورية أفرز
الّنظم االجتماعية الّسائدة، واملرتبطة أساسا بالّدين ومجلة من القيم، واّليت حتكمها ضوابط تتطّلب 

قع احلساسية املرتبطة بإحدى مكّونات الثالوث احملّرم وهو اجلنس اّلذي يسعى مناقشتها حتديد موا
، وهذا ما وقف عنده يف رواية )2(إىل اإلعالن عن وجوده الفعلي وفق ما تثبته الغرائز البشرية

إخالء الّسبيل للّنسيم العليل يالمسني، إحدى بنات عمي لم : "اإلنكار من خالل هذا املقطع
ت إلى غرفتها، وكانت ال تزال عابقة بروائح حفلة الّزفاف، ونظرت إلّي وأنا تنم بعد، فذهب

قالت في البداية إنها لم تفهم القضّية، ثم قالت بعد ذلك أنها ال تريد، من ...ألج مأواها
.)3("أجل الّدين

حسب -واّلذي يؤّكد ضوابط الكبت بشكل أكثر وضوحا هو البعد الديين اّلذي جعل الفتاة
تتسامى يف حكمها على ما هو واقعي يف بادئ األمر اّلذي يغري باالنصياع إىل نوازع -الّسياق

الغريزة البشريّة، إّال أّن هذا االنصياع يصطدم بإحدى عوامل احلظر االجتماعي، تلك اّليت متّثل 
ّسدة جلملة من اجلزئيات املكّونة للمنظومة األخالقية، فالفت اة كانت عوامل الّتقاليد الدينية، ا

ا تضمن مجلة من عوامل احلماية  ّ على درجة من االستيعاب ملقّومات هذه املنظومة، حبكم أ
، وهو ما ُجيّسد باعتبار العامل الّنفسي ضابطا حلالة كبت تسيطر على الالشعور، )4(العرضية للفرد

.وتنتظر ساحنة اإلفراغ يف أقرب فرصة
لة من املعطيات األساسية، تتعّلق بفهم رأى الّناقد أّن ضوابط الكبت تنبين على مج

خصوصيات احلياة الالشعورية للّشخصيات الّروائية، وهي تتحّدد انطالقا من خصوصيات القيم، 

.238-237فتحي بوخالفة، الّتجربة الّروائية املغاربية، صينظر، -)1(
.254ينظر، املصدر نفسه، ص-)2(
.54رشيد بوجدرة، اإلنكار، ص-)3(
.255فتحي بوخالفة، الّتجربة الّروائية املغاربية، صينظر، -)4(
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والّتقاليد االجتماعية الّسائدة، كما أّن الوازع الديين ينبين على جانب هام يف تشكيل حاالت 
أّن احللم وسيلة للبوح وتصريف املكبوت، كما الكبت اّليت تربز يف شكل أحالم اليقظة، باعتبار 

.)1(أّن مسألة الّتعايل والّتسامي بني الذكر واألنثى تعيق امليوالت، وجتعل الكبت أمرا قائما
وليام "يعود مصطلح تيار الوعي إىل عامل الّنفس األمريكي : تيار الوعي-ج
الّشبه بين الّتغّيرات الّتي بعد أن اكتشف ذلك "اّلذي استعاره )William james"()2(جيمس

تحدث في حياتنا الحميمية، وتجديد المياه في مسار الّنهر، معّبرا به عن االنسياب 
، فالّشيء اّلذي جيمع بني حالة )3("المتواصل لألفكار، والمشاعر، والذّكريات داخل الّذهن

ائي، والتغيري املياه يف الّنهر، وحالة املشاعر واألفكار يف الّذهن هو التدّفق واجلر  يان الال
م على يد الّناقدة 1918، أما ظهور هذا املصطلح يف الّنقد األديب فقد كان يف سنة )4(املستمر

)"ماي سنكلر" May Sinclair) اّليت أشارت إىل أسلوب الّروايات اجلديد يف تصوير الّشعور يف
قاد هذا الّتعبري بعد ذلك لوصف منط ، ليستعمل النّ )5(تقدمي احلاالت الّنفسية للّشخصيات الّروائية

.)6(من الّسرد احلديث، يعتمد على ذلك الّشكل االنسيايب للّذهن
لرشيد " ألف وعام من احلنني"لقد وقف فتحي بوخالفة عند جتربة تيار الوعي يف رواية 

ومعطيات بوجدرة، واّليت جتّسدت يف حماولة إقامة العالقة الّنوعية بني الواقع الطّبيعي املعيش، 
الّتاريخ، من خالل اقرتاب وعي الّشخصية الّروائية من فهم الوقائع احلّية بناءا على ما أقرّه 

.263-262فتحي بوخالفة، الّتجربة الّروائية املغاربية، صينظر، -)1(
أسس علم : "، من أهّم مؤّلفاته)م1910-1846(فيلسوف أمريكي وعامل من علماء الّنفس : وليام جيمس-)2(

.م1920ته عام بعد وفا" هنري جيمس"، له رسائل نشرها ابنه "الفلسفة العملية"، و"أنواع الّتجربة الدينية"، و"الّنفس
صالح فضل، املشروع : علي إبراهيم منويف، مراجعة: أنريكي أندرسن أبرت، القّصة القصرية بني الّنظريّة والّتقنني، ترمجة-)3(

.290ت، ص.ط، د.القومي للّرتمجة، د
لّلغة واألدب اجلزائري، ينظر، سليمة خليل، تيار الوعي، اإلرهاصات األوىل للّرواية اجلديدة، جملة خمرب أحباث يف ا- )4(

.  180م، ص2011جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر، العدد السابع، سنة 
دراسة أسلوبية، دار اجليل، بريوت، لبنان، دار اهلدى، : ينظر، حممود غنامي، تيار الوعي يف الّرواية العربّية احلديثة-)5(

.  9م، ص1993، سنة 2القاهرة، مصر، الطبعة
.181سليمة خليل، تيار الوعي، صينظر، -)6(
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ومنذ ذلك الحين استبّد بالبلدة :"، وقد اختار هذا النّص من الّرواية لتدعيم رؤيته)1(الّتاريخ
ووقع . جنون الّتهريب، فلم يبق شخص لم يهرب شيئا ليشتري آخر في السوق الّسوداء

محمد في فّخ الّربح من جديد، وعمل على االّتصال بجّده ثانية، ذلك اّلذي اصطحبه لرؤية 
أّول قاطرة في حياته، ومّكنه من الّتعّرف على الثّلج تعّرفا حقيقيا، فبادر إلى سفد أكباش 

وهكذا ربح أمواال طائلة مرة أخرى، ووضع ابن خلدون. أستراليا مع أّي حيوان يقع بين يديه
جانبا في خلفية دكان الحنين، بل إنّه راح يحاول التحّرش به ألنّه حسب ظّنه يكون قد خدع 

اّلذي كان يحاصر " تيمور لنك"فلعّله يكون قد أقام تحالفا مع : 1400سلطان مصر سنة 
.)2("دمشق يومها، والّتي انتهى به األمر إلى إحراقها، وسلبها، تحت أنظاره، وبتواطؤ منه

ّناقد أّن الوعي هنا ميّثل الّنواة األساسية إلحداث تلك املقابلة بني الواقع والّتاريخ، ويقّرر ال
وهذه املقابلة انبنت على نسق موضوعي ميكن من قراءة الّتاريخ من جانب، ومن جانب آخر فهم 

مل الواقع يف ظّل املعطيات الّتارخيية، إّال أّن تيار الوعي يكتسب قيمته اجلمالية يف صميم الع
الفين، وفق منط الّسياق اّلذي يقّدم داخلية الّشخصية، وعليه فإّن الوظيفة اجلمالية لتيار الوعي، 

، واهلدف )3(هي ما ميكن أن تضيفه إىل الّنسيج الّروائي، بتقدمي العامل الّداخلي للّشخصية الّروائية
وعية، وفتح آفاق الّتأويل يف من الّرتكيز الفعلي على داخلية الّشخصية، كان حماولة إلنتاج قراءة ن

إطار كشوفات علم الّنفس احلديث، كما أّن دراسة وعي الّشخصية الّروائية، كانت تتحّدد بطبيعة 
ا، والّشخصية باحمليط .  )4(العالقات بني الّشخصية بذا

ينظر الّناقد فتحي بوخالفة إىل متاهات الواقع على أنّه جتسيد يف : متاهات الواقع-د
حلالة نفسّية إنسانية، تصدر من طبيعة الوعي بالواقع القائم، فإذا كان الوعي سلبيا، فإّن األساس

رواية "الواقع ينبين على سلبية أكثر ألّن الوعي هو حمصلة لظروف ذلك الواقع، ومن هنا فهو يقّدم 

.265فتحي بوخالفة، الّتجربة الّروائية املغاربية، صينظر، -)1(
.58رشيد بوجدرة، ألف وعام من احلنني، ص-)2(
.266فتحي بوخالفة، الّتجربة الّروائية املغاربية، صينظر، -)3(
.275ينظر، املصدر نفسه، ص-)4(
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كنموذج لواقع متهافت لشخصيات الّرواية، واقع يعكس الشعورهم " ألف وعام من احلنني
م، حيث يقول بوجدرة)1(معياجل م وسلوكا كان الّرفاق الّثالثة آخر من : "املسيطر على نفسيا

). الكبش الّشبق: (يبارح الماخور الوحيد اّلذي يحمل اسما ينضح بقساوة الحقائق اليومية
وكّلما ثمل الثّالوث لّفه الّشجن، فيتذّكر كّل منهم، تتقاذفه جدران عزلته الضّيقة، طيشه 

فينسل محمد شرايينه فوق جثّة والده المتفرقعة فقاعات من الّلحم . اؤه، أمواته وأحياؤهوشق
وينتحب رشيد بناصر راجعا القهقرى على روابي موت ناتئة القواطع، . األكهب المختمر

أما عالوة األحمر، فيهمهم بحشرجة صّماء حول شبح ستالين، . تتصّدر واجهة سرير والديه
تظر أن يبعث من جديد لتصفية حسابات كّل الّرجعيين مهما اختلفت اّلذي كان من المن
.)2("أشكالهم وألوانهم

وحييل هذا النّص الّسردي إىل وعي تشّكل عند هذه الّشخصيات الثالث، أبان عن واقع 
حبسب - مبعطيات اجتماعية جديدة، كما أّن الّنسق املوضوعي اّلذي ُقّدم به الّسياق، يعكس 

شعور اجلمعي يف نفسية الّذات الّروائية، وعلى الّرغم من أّن املسألة متعّلقة بأمل تغيري الال"-الّناقد
، اّليت متارس نوعا من )الّسدميية(فعلي، إّال أّن الّسياق قّدم ذلك الّطموح يف شكل يقرتب من 

.)3("الغموض أو الّتشويش على األذهان
ه أّن متاهات الواقع باتت تستند إىل عوامل كما اعترب الّناقد بعد قراءته هلذا النموذج وغري 

ّسد للفعل  أساسية، ترتبط يف جمملها باجلانب الّنفسي للّشخصية الّروائية، باعتبارها العامل ا
ال اّلذي من شأنه احتواء تلك املتاهات، وجعلها تتجّسد كحقيقة فعلية، باإلضافة  الّروائي، وا

ا حتتكم لعوامل احمليط املعيش ا ّ ألقرب من الّشخصية الّروائية، أو احمليط االجتماعي اّلذي يشّكل أ

.277-276صينظر، املصدر الّسابق،-)1(
.58رشيد بوجدرة، ألف وعام من احلنني، ص-)2(
.276فتحي بوخالفة، الّتجربة الّروائية املغاربية، ص-)3(
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الواقع بشكل عام، ناهيك عن مسامهة عملّية االسرتداد يف الكشف بطريقة فنّية عن خبايا 
.)1(الالشعور، اّلذي يظهر فيما بعد على شاشة الّذاكرة

د والوجوب على ترتكز مسألة املنازعة بني الوجو : المنازعة بين الوجود والوجوب-ه
فإذا كان الوجود "صراع ثنائي قائم بني االبن وأبيه، أو سيطرة األب على باقي أفراد أسرته، 

حقيقة ماثلة للعيان يمثّلها األب بسلطته الذّكورية، فإّن هناك سلطة ذكورية ثانوية ترغب في 
بمنازعة الظّهور على حساب الّسلطة الّرئيسية، وتأكيد وجودها على أنقاضها، وتسمى 

، وهو ما ُجيّسد صراعا أوديبيا من نوع آخر ملسه النّاقد يف بعض الّروايات من بينها )2("الوجوب
اّليت جتاوزت يف أحداثها ما هو معروف يف عقدة أوديب، وأّسست " ألف وعام من احلنني"رواية 

، وهو ما يبّينه هذا لنفسها منطا آخر يقوم على مبدأ االنتقام من األب بالعالقة اجلنسية مع أعدائه
وذات يوم غافلت كلثوم مسعودة الّتي كانت منشغلة بنسج كفن الحاكم "...: النّص الّسردي

جئت ألنام معك حقا هذه المّرة وعلى سرير : وقالت له...بجذوتها، فدخلت غرفة محمد
وخاضا معا في صمت  . واستلقى جنبا لجنب مع صغرى بنتي الحاكم بندر شاه...حقيقي
ولم يخّلفا وراءهما ذلك العدد الهائل من األحكام المسبقة، والكتل من المحّرمات ...كامل

وعندما عادت كلثوم إلى نفسها أدركت ...فحسب، بل خّلفا أيضا مهاوي العذاب الّسحيق
. )3("أنّها أخذت ثأرها من والدها اّلذي ظّل بعيد المنال

ضية الوجود والوجوب من منظور لقد أتاح هذا النّص الّسردي للّناقد أن يقف على ق
تسعى إىل إزاحة " حممد عدمي الّلقب"وهي تقيم العالقة مع " كلثوم"العصاب األودييب، ذلك أّن 

ائيا، فهي تسعى إىل إجياد بديل  دور األب وحذفه من الوجود، أو على األقّل جتاهل وجوده 
ة اجلنس مع أحد أعدائه، وهو نفسي يقهر سيطرة األب، ويليب حاجتها يف التخّلص منه، مبمارس

فعل رمزي يف حّد ذاته حلاجات دفينة يف الالشعور، وتأكيد على ضرورة تقويض هذه الّسلطة 

.284ينظر، املصدر الّسابق، ص-)1(
.285املصدر نفسه، ص-)2(
.52- 51رشيد بوجدرة، ألف وعام من احلنني، ص-)3(
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، لتحّل حمّلها سلطة أخرى كانت األنثى فيه هذه املرّة )1(األبويّة الظّاملة، وحماولة إذالهلا بشىت الطّرق
.سّيدة املوقف

تيهام العصايب أحد األمراض الّنفسية اّليت تعكس تلك يشّكل االس: االستيهام العصابي: و
ا الكثري من الّنصوص الّروائية انطالقا من  املقابلة بني الّلذة واألمل، وهي الظّاهرة اّليت جّسد
ا من  املتخّيل الّسردي للّشخصية الّروائية، وقد وقف فتحي بوخالفة عند مسألة االستيهام كو

حملمد صوف،  " كازابالنكا"، حيث اختار رواية )2(كّلم يف الّروايةصميم عمل الّروائي أو املت
أتدري : "كنموذج هام أبرز املشاكل الّنفسية اّليت تعانيها الّشخصية، اعتبارا من سردها الّذايت اآليت

شيئا عن مصيري ابتداء من الّلحظة؟ أتدري شيئا عن مسار حياتي قبل أن أصل إليك حاملة 
كن هّمك أن تعرف، لكن عليك أن تعرف حتى وأنت ترفض حتفك بين فخدي؟ لم ي

لنظراتك أن تتراقص أمام ثيابي وهي ترمى بعيدا عن جسدي، عليك أن تعرف، لعّل روحك 
لعّلها تمّتعت كما تمّتع جبل الّلحم اّلذي كانت . ال تزال تطوف أجواء هذه الغرفة

روعا لم يتم، بينما أتممت ومشروع االبتسامة اّلذي توّقف في بدايته وظّل مش...تسكنه
لم أكن . أال تراه هذه الّروح القابعة في مكان ما من فضاء هذه الغرفة األنيقة جدا...أنت

خطر ببالي قط أني في أحد هذه األيام سأكون وصيفة لرجل يجذبه يأحلم بهذا الّلقاء، لم 
انك بمفتاح لم أكن أهفو إلى أن أحلم بين أحض... الحنين من مكان ما إلى لحظة كهذه

للغز اّلذي حّير تنّبؤاتي في الحصول على شّقة نستطيع أنا وهو تأثيثها وأداء كرائها، تلك  
.)3("كانت منتهى أحالمي

ويعّلق الّناقد على هذا البوح األنثوي اّلذي يصدح بعملية االستيهام العصايب، حيث يراها 
ردا أو راويا لألحداث، واالنفصال يف يف حالة انفصال دائم مع الّروائي إذا كان هذا األخري سا

عمومه جيعل من االستيهام فعالية نفسية، تتأّسس وفق منط الالشعور الّدائم؛ إذ يستطيع الّسياق 

.287وائية املغاربية، صفتحي بوخالفة، الّتجربة الرّ ينظر، -)1(
.وما بعدها304ينظر، املصدر نفسه، ص-)2(
.20ت، ص.ط، د.، مطبعة خليل، الدار البيضاء، د-رواية-حممد صوف، كازابالنكا -)3(
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ا،  الّتعبري عن الطّبيعة االستيهامية طبقا للعالقة الرّابطة بني الالشعور وعملّية االستيهام يف حّد ذا
الّذاتية للّشخصية الّروائية املتحّدثة يف النص، واّليت تبدو غري واحلديث يف النّص جزءا من الّسرية
، تعاين مشكلة نفسية، انعكست يف تصويرها للّذة ممزوجة )1(متصاحلة مع واقعها على اإلطالق

ا من ظاهرة االستيهام العصايب .باألمل، وهو ما يؤّكد معانا
رساء دعائم املنهج الّنفسي ساهم فتحي بوخالفة من خالل هذا اجلزء من الكتاب يف إ

وتطبيقاته على الّنصوص الّسردية خاصة املغاربية منها، وقد مّكنته اآلليات املتعّلقة بالالشعور يف 
رصد أحوال الّشخوص الّروائية، والّتعريف بوعيها، وعقلها الباطن والظّاهر، والّتأكيد على 

.  نّصي اّلذي تتطّلبه القراءات الّنقدية للّسردالعالقات اّليت تربطها بالّنصوص من منطلق الّتحليل ال

 
يعّد أمحد حيدوش من أوائل الّنقاد اجلزائريني املهتمني مبجال الّنقد الّنفسي، حيث بّوأته 

قيق خببايا هذه دراساته وأحباثه الكثرية مكانة هامة يف مساء الّنقد الّنفسي املغاريب، بفضل وعيه الدّ 
ا يف عند الّنقاد العرب، واّلذي جتسد يف دراسته املهّمة املوسومة االّجتاه الّنفسي يف : املقاربة، وجتّليا

الّنقد العريب احلديث، حيث أراد من خالهلا أن يقف على احملطات املهّمة للّنقاد العرب يف 
ة، وأن يستعرض بعض الّسمات اّليت مّيزت تطبيقهم ملفاهيم الّتحليل الّنفسي على الظّاهرة األدبيّ 

تطبيق هذا املنهج، واّليت مالت إىل الّرتكيز على استعراض آراء نقاد هذا االّجتاه، سواء املتعّلقة منها 
بالّتجربة األدبّية، أو بشخصية صاحب األثر األديب، وابتعدت عن جانب الّتقومي املوضوعي 

.)2(ملضمون الّنقد يف هذا االّجتاه
وقف أمحد حيدوش عند أمهّية التحليل الّنفسي : أهمّية المنهج الّنفسي عند أحمد حيدوش-1

للّنصوص األدبّية، واعترب أّن هذه املقاربة من أكثر املقاربات وضوحا، وأيسرها يف الّتطبيق، ذلك 
يف املتلقني، أّن العامل الّنفسي مل يغب عن الّتفسريات املتعّددة ملواقف األدباء، وتأثريات الّنصوص 

.305فتحي بوخالفة، الّتجربة الّروائية املغاربية، صينظر، -)1(
م،  1990ط، سنة .لعريب احلديث، ديوان املطبوعات اجلامعية،دينظر، أمحد حيدوش، االّجتاه الّنفسي يف الّنقد ا-)2(
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وهذا ما جعله يفرد دراسته للحديث عن نشأة االّجتاه الّنفسي يف الّنقد العريب احلديث وتطّوره، 
وقد مّكنته مالحظاته الكثرية ألعالم الّنقد الّنفسي، وسبل تطبيقه من تتّبع املراحل اّليت قطعها عند 

ف عن جتّليات الّنظرات الّنقدية العرب يف مقاربتهم للنّص الّشعري والّنثري، واحلرص على الكش
:اّليت تدخل ضمن هذا االّجتاه عرب ثالثة حماور

أما احملور األّول فهو ما وقف عليه يف تعريف الّشعر ومثاله يف ذلك قول اليازجي يف الّشعر 
الكالم اّلذي يقصد به ما وراء مدلول الّلفظ من مناغاة الّنفس، ومناجاة الوجدان، "بأنّه 

المقاصد تحت الصور الخيالية، وتبرز المعاني تحت ثوب من المجاز أو الكناية فتورى فيه 
، حيث أّكد باعتبار هذا املفهوم اّلذي يعرتف بالّداللة الّنفسية للّشعر، على أّن )1("أو نحوهما

هذا األخري رمز حيمل معىن خفيا، ال يدّل عليه ظاهره، أو حيمل معنيني أحدمها ظاهر يدّل عليه 
ا اخلاصةظاهر ا . )2(لكالم، وثانيهما كامن ُحيّدده اخليال، وتلّونه الّنفس بألوا

وأما احملور الثّاين فهو ما يتعّلق بالبحث يف أسباب تأثري الّتجربة الّشعرية يف املتلقي، حيث 
ذهب حيدوش إىل أّن سّر تأثري النّص الّشعري يف املتلقي، هو ما حيمله من عواطف صاحبه، وهي 

ة لعواطف املتلقي، وقد استدّل بآراء الّنقاد القدامى يف الّتأكيد على أمهّية اجلمهور عواطف م شا
يف العملّية اإلبداعية، ذلك أنّه عنصر حاضر ماثل يف خلد املبدع، ال تزول صورته وال تتحّول، 

تهالل ومن هنا فدغدغة عواطفه، واستدراج نفسيته من األولويات اّليت يعكف عليها املبدع، فاالس
الطّليعة الّدالة "يف القصائد مثال جيعل الّنفس تقبل على ما بعده، فهو كما يقول حازم القرطاجين

على ما بعدها، المتنّزلة من القصيدة منزلة الوجه، والغّرة، تزيد الّنفس بحسنها ابتهاجا 
لّتخّون ونشاطا لتلقي ما بعدها، إن كان بنسبة من ذلك، وربما غّطت بحسنها على كثير من ا

.)3("الواقع بعدها إذا لم يتناصر الحسن فيما ولّيها

.65م، ص1899إبراهيم اليازجي، الّشعر، مقال، جمّلة ضياء، الّسنة الثانية، القاهرة، مصر، سنة -)1(
.39ينظر، أمحد حيدوش، االّجتاه الّنفسي يف الّنقد العريب احلديث، ص-)2(
حممد احلبيب بن اخلوجة، دار الغرب اإلسالمي، تونس، : بلغاء وسراج األدباء، تقدمي وحتقيقحازم القرطاجين، منهاج ال- )3(
. 309، ص1986ط، سنة.د
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و ينصرف احملور الثّالث إىل البحث عن عالقة النّص مببدعه، حيث وقف الّناقد عند 
جمموعة من اآلراء الّنقدية، واّليت حاولت ربط النّص األديب نفسيا بصاحبه، وبأحداث حياته، 

ن خالهلا احلمصي، وشكري، واملازين، والعقاد، وطه وسريته الّشخصية، وهي آراء استطاع م
، وأن جيعلوا من نفسية املبدع نقطة )1(حسني، وغريهم أن يتمثّلوا مفاهيم الّتحليل الّنفسي

االنطالق، وهو ما سّجله حيدوش بالّتفصيل يف دراسته اّليت أبانت عن قصور كبري عند هؤالء 
فلهم عن املكّونات الّداخلية للنّص األديب، وهو ما استدركه الّنقاد يف تعليل الظّاهرة األدبّية، وتغا

. يف نقده الّتطبيقي بعد ذلك
أسهمت املطالعات الكثرية للّناقد أمحد حيدوش يف تتّبع عوامل نشأة االّجتاه الّنفسي، 
ودورها يف تطويره، وهي عوامل تناغمت مع التطّورات اّليت عرفها األدب من خالل مذاهبه، ومن 

العوامل ظهور الرومانتيكية ، حيث اشرتكت هذه األخرية مع مدرسة الّتحليل الّنفسي يف أهمّ 
الّنظر إىل الالشعور بوصفه مصدر الصورة من صور احلقيقة الواقعية، وأّن أسلوب الّتداعي احلّر 

،  )2(يةالّسائد يف الّتحليل الّنفسي ميّثل منطا آخر من أمناط الصوت الباطن اّلذي نادت به الرومنس
كما اعترب الّناقد أّن اهتمام املختصني بعلم الّنفس باألدب ساهم يف تطّور هذه القراءة، حيث 
ال اخلصب  م وجدوا فيه ا م، ألّ حاول أعالم علم الّنفس تفسري األدب، وجعله جزءا من جماال

يت حفلت باإلشارات للّتأويل، ملا فيه من إحياءات ورموز، ناهيك عن الكتب الّنقدية الّرتاثية الّ 
واألخبار اّليت تنحو منحى نفسيا يف تأكيدها على دواعي اإلبداع من جهة بواعثها الكامنة يف 

.)3(أغوار الّنفس، وعلى املهّيئات املصاحبة لعملّية اإلبداع
حاول أمحد حيدوش االنسجام مع اخلطاب :الّتحليل الّنفسي من المبدع إلى النّص األدبي-2

أّن االنطالق يف الّتحليل الّنفسي من حياة صاحب النّص أصبح من األمور الّتقليدية اّلذي يعترب
ا على مجيع املقاربات،  اّليت ال ختدم الّدرس الّنقدي، يف عصر فرضت فيه مفاهيمها البنيوية سطو

.وما بعدها41نظر، أمحد حيدوش، االّجتاه الّنفسي يف الّنقد العريب احلديث، صي-)1(
ط، سنة .يئة العلمية للكتب، القاهرة، درمزي عبده جرجس، اهل: ينظر، هاوزر أرنولد، فلسفة تاريخ الفّن، ترمجة-)2(

.101م، ص1998
.77ينظر، أمحد حيدوش، االّجتاه الّنفسي يف الّنقد العريب احلديث، ص-)3(
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على ذلك -انطالقا من الّتحليل الّنفسي للنّص األديب-ومن هنا فإنّه رّكز يف أغلب دراساته 
اجلانب املهّم واخلطري اّلذي يشّكل الالوعي يف النّص متمّثال يف الّلغة اّليت حتّوله إىل نسق من 
اإلشارات والّرموز والّصور واإلحياءات، اّليت تؤّسس لنظام رمزي، وتفرض على القارئ اكتشاف ما 

.)1(هو خفّي حتت عباءة هذا الّنسق
عي عند املبدع، واّليت تتجّسد يف الّنصوص وقف الّناقد عند املظاهر اّليت تشّكل الالو 

اإلبداعية بطريقة ُحتّفز الّدارسني على استنطاق مفاهيم الّتحليل الّنفسي، بغية الوصول إىل األسرار 
الّيت ختّبئها الّلغة داخل الّنصوص، ولعّل أقرب وجهة تقودنا إىل مالمسة الالوعي هي األحالم، اّليت 

حلم مروي كتابة "صوص األدبّية، فالنّص األديب على حد تعبري حيدوش تعّد رافدا مهّما ملعظم النّ 
.)2("بلغة مغايرة، ولغته هذه هي مفتاحه الّسري إلى عالمه الّسحري

كما عّد الّناقد الثنائيات الضديّة من األمور اّليت تعكس جوانب الالوعي يف املتخّيل األديب، 
لّروح، واملذّكر واملؤّنث، فالبحث عن الالوعي يف النّص ومن أمثلة ذلك احلّب والكراهية، واجلسد وا

ميّر حتما بالكشف عن خصوصية الّلغة انطالقا من هذه الثّنائيات، باإلضافة إىل االستعارات اّليت 
نا نُفنت بالنّص، فال لتعكس الّشخصية الالواعية للمبدع، مبا حتمله من مدلوالت باطنية، وجتع

. )3(هنفّكر يف الّذهاب إىل صاحب
يف الكشف عن املقّومات " إغراءات املنهج وتعّدد اخلطاب"اجتهد أمحد حيدوش يف كتابه 

األساسية اّليت يقوم عليها حتليل اخلطاب األديب القائم على الّتحليل الّنفسي والّلسانيات، من 
طلق منها الّنقد خالل متّثل مقوالت فرويد وأتباعه يف مرحلة أوىل، مث مقابلة ذلك بالّنظريات اّليت ين

الّنفساين الّلساين عند اقرتابه من الّلسانيات يف املرحلة الثّانية، وقد سعى وهو يتعّقب هاتني 
املرحلتني لبلورة مدى استفادة احلقلني من بعضهما البعض، وحدود منهجيتهما عند حتليل اخلطاب 

حبثا عن املشرتك بني قراءات األديب، أن يثري إشكاالت تتعّلق بتحديد منهج قرائي نفساين لألدب 

. 9م، ص2009، سنة1ينظر، أمحد حيدوش، إغراءات املنهج ومتّنع اخلطاب، دار األوطان، اجلزائر، الطبعة-)1(
.15املصدر نفسه، ص-)2(
.وما بعدها21، صنفسه، املصدر ينظر-)3(
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الّتحليل الّنفسي الّنصي، ولقد اقتضت طبيعة الّدراسة القائمة على منهج حياول ربط البنيوية 
بالّتحليل الّنفسي، أن يتتّبع أهّم حمطّات القراءة الّنفسانية للّنصوص األدبّية، انطالقا من البحث 

الوعي الّنص وأنا القارئ فيه، ناهيك عن عن أنا املؤّلف وال وعيه يف الّنص، إىل البحث عن 
.)1(البحث عن املرجعية اّليت تؤّصل للّدراسة الّنفسية من الّرتاث العريب 

لقد شّكل الّنقد الّنفسي عند أمحد حيدوش اجلانب املهّم يف أحباثه ودراساته، فباإلضافة إىل  
مي إىل جمال نقد الّنقد، حيث عرض ، واّلذي ينت"االّجتاه الّنفسي يف الّنقد العريب احلديث"كتابة 

فيه أمساء الّنقاد العرب املهتمني بالّتحليل الّنفسي للّنصوص األدبّية، فإنّه استطاع أن يقارب 
ذه اآلليات، وهو ما جتّسد يف كتابه  إغراءات "، وكتاب "شعرية املرأة وأنوثة القصيدة"الّنصوص 

." املنهج ومتّنع اخلطاب
كان اختيار أمحد : الّنفسية للّسرد في كتاب إغراءات المنهج وتمّنع الخطابالمقاربة -3

حيدوش ملوضوع السرية الذاتية يف جنس الّرواية منسجما مع طبيعة القراءة الّنفسية اّليت ارتضاها  

كأداة ملقاربة النّص الّسردي، فقد خّصص الفصل الرّابع من هذا الكتاب للوقوف على موضوع 

الّذاتية، باعتبارها تدّل على نّص يعكس إحساس مؤلّفها، ومن هنا التزمت الّدراسة رواية السرية

بتسليط الّضوء على األنا وجتّلياته الّنفسية عند الّروائيني اجلزائريني، ذلك أّن ظاهرة الّلجوء إىل 

ّل الّروايات، منذ الّسرية الذاتية يف الّرواية اجلزائرية تكاد تشّكل القاسم املشرتك اّلذي تلتقي عنده ج

ا إىل آخر ما صدر منها .)2(نشأ

.53، صالّسابقينظر، املصدر -)1(
، 1ينظر، أمحد حيدوش، األنا والّتجليات الّنفسية لعناصر السرية الذاتية يف الّرواية، جمّلة الكاتب اجلزائري، العدد-)2(

.218م، ص1996مارس1
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إّن اهلزّات الّنفسية لدى الّروائيني اجلزائريني هي من حرّكت أقالمهم لتصوير ذكريات الطّفولة 
بصورة دائمة، وهو ما وقف عليه أمحد حيدوش، باستعراضه لبعض مناذج حضور األنا يف 

تضحيات والده من أجل تعليمه، وكفاح " جنل الفقري"الّروايات، فقد صّور مولود فرعون يف روايته
الدار الكبرية، واحلريق، "الكاتب يف سبيل حتقيق طموحه، وأخذ حممد ديب أحداث ثالثيته 

من حياته اخلاصة، واستقى رشيد بوجدرة مادة رواياته من طفولته بشكل جلّي، أو بصورة " والنول
اجلزائريني على الفضاء األبوي من خالل الكشف عن خفّية، كما سّجل الّناقد  تركيز الّروائيني

أسطورة األب الّشخصية، وهي أسطورة تعكس درجة من الوهم اّلذي تصّوره الّرواية عن األب، 
رائحة "و" حبر بال نوارس"وهو ما جتّسد عند جياليل خّالص يف معظم رواياته، السيما يف روايتيه 

.)1(لولوج عامل الّسرية الّذاتية يف رواياته، اّليت ميكن اّختاذمها مفتاحا "الكلب
كما شّكل املكان عند النّاقد عامال نفسّيا مهّما يف إثارة الّروائي واستفزازه، بغية اسرتجاع 

جبال "شريط حياته وذكرياته اخلاصة، خاصة ما تعّلق منها بذكريات الطّفولة، وقد مّثل برواية 
صورة اجلّد، وذكريات الطّفولة اّليت ارتبطت باملكان للّروائي حممد ساري، حيث حتضر" الّظهرة

اهدين . )2(اّلذي تدور فيه األحداث مهد طفولة الكاتب، املتشّبع  حبكايات ا
عاجل الّناقد حضور األنا يف الّروايات اجلزائرية بشكل واضح، حيث وقف على توظيف جّل 

م الّروائيني لسريهم الّشخصية يف أعماهلم، حىت أصبحت تش ّكل الّسرية الّذاتية مادة روايا
األساسية، يف صورة واقع يتم االنفصال عنه تدرجييا، والّتحليق يف عامل اخليال األرحب، مث العودة 
ويّة صاحب الكتاب،  إىل هذا الواقع ثانية لالنفصال عنه، وقد توحي أي عالمة خارج النّص 

عالمة االسم : العالمتان على الغالفمثل ما حدث يف رواييت الطاهر وطار، حيث تتماهى 
الّشخصي الطّاهر وطار، وعالمة العنوان على الغالف الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي، والويل 

.111-110ينظر، أمحد حيدوش، إغراءات املنهج ومتّنع اخلطاب، ص-)1(
.112ينظر، املصدر نفسه، ص-)2(





190

الطاهر يرفع يديه بالّدعاء، وقد جيعل الّروائي امسه إلحدى شخصيات روايته، مثل ما كان مع 
.)1(حيمل اسم رشيداّليت جند بطلها" اإلنكار"رشيد بوجدرة يف روايته 

وإلزالة الّلبس الواقع نتيجة حدوث تطابق بني اسم املؤّلف، واسم إحدى شخصياته الّروائية، 
، أما األّول فهو طريقة املقارنة، ويتم فيه العودة إىل "لفيليب لوجون"نقل الّناقد ثالث احتماالت 

كة، وأما الثّاين فهو نصوص أخرى للكاتب، وتتّبع ما جيمع بينها من عناصر وأحداث مشرت 
االستناد إىل معلومات خارجية يتم تسريبها أو تقدميها من قبل املؤّلف عن طريق حواراته مثال، يف 
حني حييل االحتمال الثّالث إىل قراءة الّرواية نفسها، وفيها يّتضح مظهر التخييل املزّيف للمؤّلف، 

حرية اّليت تفتح لنا باب الّسرية الّذاتية يف كما تعد ذكريات الكاتب عن املكان إحدى املفاتيح السّ 
-حبسب الّناقد-، كما أنّه من الواجب الّتأكيد )2(الّرواية، وتساهم يف تقويض أي لبس قد يقع

ارتباط النّص األدبي بسيرة صاحبه وانفصاله عنه في الوقت ذاته يبدو حقيقة ال "على أّن 
يها الّناقد على نحو سهل شخصية تحتمل الجدل، فكثيرة هي الّنصوص الّتي يلمس ف

صاحبها، وأجزاء كثيرة من تفصيالت حياته الطّفولية واليومية، وقد أثبت الّتحليل 
د ــيـــول موضوع وحـــــا يتمحور دائما حــــالموضوعاتي للّنصوص األدبّية أّن ما ينتجه أديب م

قاء الّنص بحياة صاحبه، إلى مرحلة الطّفولة، لكن هناك نقطة الت-في الغالب- أوحد يعود 
.)3("وهناك نقاط يبتعد فيها الّنص عن صاحبه إلى حّد قد ينفصل فيه عنه تماما

ملرزاق بقطاش إىل الّتأكيد " البزاة"، و"طيور الّظهرية"سعى الّناقد من خالل مقاربته لرواييت 
ة الذاتية، ولقد على احلضور القوّي لألنا يف أحداثها، وهو ما جعلهما تقرتبان من رواية السري 

انطلق يف دراسته من منظور رمزي تقتحم فيه الّرواية عامل املدينة أثناء الّثورة، يف وقت كانت فيه 
تّم بأجواء الرّيف، حيث ارتكز على جمموعة من اإلزدواجيات  أعمال الّروائيني اجلزائريني 

.112ينظر، املصدر الّسابق، ص-)1(
.113ينظر، املصدر نفسه، ص-)2(
عمر حلي، املركز : ، وينظر، فيليب لوجون، السرية الّذاتية، امليثاق والّتاريخ األديب، ترمجة106املصدر نفسه، ص-)3(

.م1994، سنة 1ريب، بريوت، الطبعةالثّقايف الع
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إزاء املكان، وإزاء الصفاء والصحو، ازدواجية العواطف: والثّنائيات تّتصل باألبعاد الّنفسية من قبيل
.)1(وثنائية األعلى واألسفل، واندماج املكانني وحتّوهلما إىل مكان واحد

فرض املكان اّلذي جرت فيه األحداث يف الّروايتني الّنموذجتني على أمحد حيدوش، الرتكيز 
ها من عواطف خمتلفة، على نفسيات شخوص الّروايتني وهم يتقّلبون يف مواقع خمتلفة، وما ينجّر عن

أو متناقضة يف بعض األحيان، حيت تربز شبكة من العالقات الّرمزية،  حتتاج إىل إعادة قراءة، 
حيث اكتشف ثنائية عجيبة حتكمها عالقة الّتضاد بني األعلى واألسفل، وهي العالقة اّليت حتّدد 

قد وصف املكان واألشياء يف اجلانب الّنفسي من الّشخصية جتاه املكان واألشياء بصورة عامة، ف
/ باب الواد(تجري أحداث الّرواية في حي من أحياء العاصمة :"رواية طيور الّظهرية قائال

، وعلى امتداد الّروايةـ تغطي الجبل سماء بلون الّرصاص، ويعكس البحر اّلذي يحّده )القصبة
هر فيه وتختفي من الجهة السفلى هذا الّلون في الغالب، لوال بعض الرغوات الّتي تظ

تتوّسط الحّي ساعة جداريه هي بمثابة شاهد على الّزمن، وفي أسفل الحي تقوم . بسرعة
مدرسة فرنسية، وربوة على الوادي اّلذي تنعرج حوله طريق معّبدة، وتتمركز في هذه الجهة 

بّية القوات الغازية، أما في الجهة العليا منه، فتجد مدرسة حّرة تعّلم األطفال الّلغة العر 
. واألناشيد الوطنّية، في الجهة العليا كذلك ينتصب مسجد رمز الخير والطمأنينة واألمان

.)2("وفي جهة ما، يقف الجبل بشموخه وكبريائه مختزال كّل األمكنة والجهات
وحييل كالم أمحد حيدوش إىل أّن الثنائيات املتضادة املذكورة يف هذا النّص الّسردي وهي 

هة السفلى تعكس بشكل مباشر موقف الّروائي مما حييط به، واملشاعر اّليت تتداول اجلهة العليا واجل
يف داخله، معلنة عن االستعمار وما خّلفه من آالم ومآسي يف األوىل، واخلري والطمأنينة واألمان 

ا النّص، دون احلاجة إىل تعبري م باشر يف الثّانية، وهذا ما يوحي بالتجّليات الّنفسية اّليت يصدح 

نقد الّسرد أمنوذجا، رسالة ماجستري يف الّنقد واملناهج، جامعة : ينظر، سعيدة محداوي، اخلطاب الّنقدي اجلزائري-)1(
. 62، ص2011العريب بن مهيدي، أم البواقي، سنة 

.114أمحد حيدوش، إغراءات املنهج ومتّنع اخلطاب، ص-)2(
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من املبدع، فاملكان كان وال يزال ُيشّكل يف الّرواية اجلزائرية بؤرة يتفاعل معها الّشخوص، ملا يثريه 
. من مشاعر وأشجان

كما يؤّكد الّناقد على أّن الّرمز املوحي بثنائية األعلى واألسفل، وماله من ارتدادات نفسية، 
فالطّيور في الّظهيرة هي عنوان الجزء األّول "يبدأ مع عنوان الّروايتني ويستمر إىل آخر مجلة، 

" الطيور"من الّرواية، والبزاة هو العنوان اّلذي اختاره بقطاش للجزء الثّاني منها، وإذا كانت 
يرمز إلى العلّو " الباز"و" بزاة"في الجزء األّول غير محّدد بنوع معّين، فهي في الجزء الثّاني 

.)1("ن المرتفعات وأعالي الجبال مستقرا لهوالّشموخ والقّوة، والباز يّتخذ م
الّناقد إزدواجية يف العواطف، كما أّن االزدواجية - حبسب-لقد أفرزت رمزية املكان 

العاطفية إزاء الّصفاء والّصفو وصلت إىل حّد الّتناقض يف هذين الّنصني الّسرديني، فإذا كانت 
ساكر الفرنسيني غالبا ما كانوا خيتارون هذه العاطفة جتاه املطر ميكن تفسريها على أساس أّن الع

األجواء حملاصرة احلّي، فإّن أجواء الّصحو اّليت من املفروض أن ترمز إىل الّتفاؤل واألمل، قد أثارت 
، وهذا ما يعكس )2(دهشة البطل مراد وأقلقته، مثلما أثارت دهشته وقلقه األجواء املمطرة من قبل

.يبقى عصّيا على الفهم يف الكثري من األحياناجلانب الّنفسي لإلنسان، اّلذي
إّن املقاربة الّنفسية ألمحد حيدوش للنّص السردي أبانت عن مقدرته الفائقة يف الّتعامل مع 
الّنصوص، تعامال ينطلق مما تُفجرّه الّلغة من ثنائيات ذات رموز، وما يُتيحه البناء الّروائي من 

إىل استنطاق النّص، انطالقا من األثر اّلذي حيدثه يف الّنفس تأويالت، حتتاج إىل قارئ ُجمّد يسعى
اإلنسانية، ومن هنا فقد سعى إىل الكشف عن الالوعي املضّمن يف روايات مرزاق بقطاش وغريه، 
بطريقة ختتلف جذريا عن املنهج الّنفسي الّتقليدي، اّلذي بقي حبيس دائرة املبدع عند الكثري من 

.الّنقاد
لّدراسات الّنقدية املغاربية يف مفاهيم الّتحليل الّنفسي اجلديدة، حيث متّكن لقد استثمرت ا

مجلة من الّنقاد من القفز على النظرّيات الكالسيكية القدمية، واختاروا ألنفسهم طريق الّتحليل 

.117-116املصدر الّسابق، ص-)1(
.126فسه، صاملصدر ن-)2(
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الّنصي اّلذي جيمع بني املعارف الّلسانية، وطرائق الّتحليل الّنفسي املختلفة، ومن هنا فقد شّكلت
جهود حسن املودن، وفتحي بوخالفة، وأمحد حيدوش، جتارب رائدة ليس يف املغرب العريب فقط، 
بل يف البقاع العربّية، ذلك أّن عملّية املثاقفة مع نقاد الغرب، ومواكبة الّتطّورات احلاصلة يف ميدان 

ا على األدب، جعلت هذه  به الّنصوص منسجمة مع ما تتطلّ -على قّلتها-علم الّنفس، وتطبيقا
.  الّسردية من إدراك لالوعي املبّطن يف بنائها ومضامينها
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اّلذي حاول أن يالمس الّنقد املغاريب الّسياقي من خالل العديد ،بعد اخلوض يف ثنايا هذا البحث
:من الّنماذج الرّائدة، توّصلنا بعون اهللا إىل جمموعة من الّنتائج ُجنملها فيما يلي

الّسياقية منهج يقوم على االنفتاح على كافة املؤثّرات اخلارجية  اّليت تضيء عملّية إّن املقاربة-1
حتليل الّنصوص الّسردية، وهو ما ُجيّنب الّنقاد تلك األحكام الّذاتية، وجيعل الّنقد يقرتب من 

ة العلمية، استهداءا مبنطق العلوم الوضعية اّليت تنأى بنفسها عن كل ما يشوب احلكم من جاهزي
وعلى هذا األساس باتت املناهج الّسياقية متضي قدمًا لدراسة األدب والفن بتبيني العالقة وذاتية،

بني املبدع وجمتمعه وتارخيه وظروفه النفسية، وهذا ما يؤّسس لدراسات بينية جتعل األدب يرتبط 
. بضروب املعرفة املتنّوعة

لقدمية يقف بوضوح عند بعض القراءات اّليت إّن املضطلع على املدونّة الّنقدية املغاربية ا-2
حاولت رد الّنصوص األدبّية إىل الظّروف اخلارجية، فلقد متّيز النقاد املغاربة القدامى أمثال عبد 

بفهمهم الّدقيق للعملّية الكرمي الّنهشلي، وتلميذه ابن رشيق القريواين، وابن شرف القريواين
الّشعرية، والواقع االجتماعي للمبدع، وكذا املشاعر عندما ربطوا بني العملّيةاإلبداعية، 

ا ساعة إنشاده الّشعر، وعلى الّرغم من اعتماد هذه  واألحاسيس واألحوال الّنفسية اّليت ميّر 
ا استطاعت أن  ّ اجلهود على النظرة اجلزئية، الفاقدة لألرضية الفلسفية، وإىل احلكم الكلي، فإ

. حديث، جعل من املناهج الّسياقية احلديثة أدوات لهفيما بعد لنقد مغارّيب تؤّسس
من املعرفة الّتارخيية  لتفسري اهتدى نقاد املغرب العريب يف العصر احلديث إىل ضرورة االستفادة -3

قد التزم الّنقد املغاريب يف بداياته املنهج الّتارخيي ليس فالعمل األديب وشرحه وتصنيفه، ومن هنا 
ن متيط الّلثام عن الظّروف السياسية واألبعاد الّتارخيية اّليت أوجدت الّنصوص لكونه أداة حتاول أ

الّسردية فحسب، بل ألنّه املنهج األّول اّلذي حاول أن يؤّصل للفعل اإلبداعي، واّلذي كان فاحتة 
. عهد لظهور مناهج سياقية  أخرى متّكنت من تسليط الضوء على زوايا أخرى مما حييط باألدب

م أن يعتمدوا منهجا تارخييا يف مقاربتهم للنّص الّسردي على آثر-4 الّنقاد اجلزائريون يف بدايا
على اجلوانب الفنّية واالجتماعية احمليطة به، حيث مّكنتهم - يف بعض األحيان-الّرغم من تركيزهم 

والّرواية شكال معرفتهم ألساسيات هذا املنهج أن يقفوا عند كل الّتطّورات اّليت حلقت بفين القّصة 
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من -من أجل بلوغ ذلك-ومضمونا، وأن يصّوروا أثر البيئة على املبدعني اجلزائريني، مستفيدين 
املمارسات الالنسونية على األثر األديب، ومن الّتجارب الّنقدية العربّية املتعّددة، وهو ما رأيناه يف 

.وعايدة أديب باميةدراسات عبد املالك مرتاض، وعمر بن قينة، وعبد اهللا ركييب، 
كما متّيز الّنقد املغريب احلديث كذلك يف مرحلة تأسيسه بالّرؤية الّتارخيية للّنصوص الّسردية، -5

حيث حاول أن يُرّكز على الطّرائق العتيقة يف دراسة األدب، واّليت تروم النظرة الّتارخيية البحتة، 
األدبّية، حيث جتّسدت املقاربة الّتارخيية والبعد الطوبيوغرايف، وذلك على حساب حتليل الّنصوص 

طريقة العصور السياسية، والطّريقة البيوغرافية، وطريقة الفنون : يف مجلة من األشكال أّمهها
واألغراض، والطّريقة اإلقليمية، وقد أجاد الّنقاد ومنهم أمحد املديين، وأمحد اليبوري يف تطبيق نظرية 

.املباشر بني اإلبداع األديب وبيئة األدباءمن خالل الرّبط " النسون"و" تني"
على -والتزمت املدّونة الّنقدية التونسية القراءة التّارخيية كمنهج يف الّدراسة، حيث المست -6

ت ي، وغريه من اآلداب، واّليت أبرز الكثري من اجلوانب الّتارخيية اّليت تّتصل باألدب التونس-قّلتها
سبقهم من العرب يف استخدام أدوات البحث الّتارخيية املستمّدة من ني مبنيأثّر الّنقاد التونست

على -" رضوان الكوين"، و"حمّمد صاحل اجلابري"، ممّا مّكن "النسون"، و"تني"، و"ببف"نظريّات 
واستعماهلا يف مقاربة الكثري من الّنصوص ،مّن اإلحاطة ببعض جوانب هذا املنهج-سبيل املثال

االّسردية، للكشف عن  .  خباياها وممّيزا
كانت القراءة الّتارخيية كذلك الّسمة البارزة اّليت طبعت بدايات الّنقد املوريتاين احلديث املوّجه -7

ذه املقاربة لتتّبع نشأة األشكال  للّنصوص الّسردية، فقد استطاع الّنقاد املوريتانيون أن يتوّسلوا 
ا املتالحقة، و  رصد أعمال األدباء، العاكسة لتلك األحداث واخلطوب الّسردية اجلديدة وتطّورا

ا موريتانيا، واّليت شّكلت املادة اخلام لفين القصة والّرواية، ومن هنا فقد شكّل جهد  اّليت مّرت 
الّناقدين أمحد ولد حبيب اهللا، و حممد األمني ولد موالي إبراهيم  لبنة مهّمة يف بناء الّنقد الّتارخيي 

ّسرد، وحّفز الباحثني على االلتفات إىل وسائله وآلياته، هذا ناهيك عن اختيار الّناقد املوّجه إىل ال
.األخري زاوية الّشعرية جماال حيّويا للّتأريخ لألشكال النّثرية، وهو أمر مل يسبقه إليه أحد
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الصادح احتّل الّنقد االجتماعي املكانة اهلامة يف اهتمامات الّنقاد املغاربة، ذلك أّن األدب -8
بالّظواهر االجتماعية يف األقطار املغاربية فرض على الّدارسني  استعمال آليات متّكنهم من معرفة 

تمع معرفة دقيقة، و  البحث عن احللول اّليت يتخّبط فيها أفراده، والّسعي إىل جعل األدب يسمو ا
لذلك فقد عرف  الّنقد باألفراد إىل املكانة الّالئقة واملرجّوة من الفّن بشكل عام، ونتيجة 

االجتماعي تشّعبات كثرية يف املصطلحات املفاهيم واآلليات اّليت خلقت تباينا عند نقاد املغرب 
العريب، كما شّكلت مفاهيم البنيوية الّتكوينية يف الّدراسات الّنقدية املعاصرة الوجه اجلديد 

. ة الّنسقيةللمقاربة االجتماعية، حيث مزجت بني الرؤية الّسياقية والرؤي
انقسم رواد الّنقد االجتماعي اجلزائري على ثالثة جوانب مهّمة يف مقاربتهم للّنصوص -9

الّسردية، أما األّول فسمي بالواقعية الّنقدية وهو منهج اهتّم أصحابه ومنهم عبد املالك مرتاض 
د، ومهومه املشرتكة، بالقضايا الرئيسة للمجتمع، حيث يعترب أّن األدب تعبري صريح عن واقع األفرا

ديولوجي يالفقر، واهلجرة، واألرض، والّسكن، يف حني يعكف اجلانب الثاين واملسمى بالّنقد اإلك
تمع من خالل النّص الّسردي، وميّثل هذا االّجتاه واسيين  املاركسي على إبراز الّصراع الطبقي يف ا

نقد يرّكز على عامل اإلنسان مبا حيمله من األعرج، أما االّجتاه الثالث فهو الّنقد اإلنساين، وهو 
ظواهر وتناقضات، وجيتهد يف البحث عن ُمسّوه ورقّيه، وإعالء شأنه، وهذا أمسى ما تتيحه الكتابة 
الّنقدية الرّامية إىل أدب خادم لإلنسانية بُرّمتها، ومن رواد هذا االّجتاه شايف عكاشة، وأمحد 

معلى متّثل رؤية العامل يف نقدهون، باإلضافة إىل من يعكفطالب، وعمر بن قينة، وعبد اهللا ركييب
.كعمر عيالن، ويوسف األطرش، وسيدي حممد بن مالك

ا املتعّددة االختيار املفّضل عند غالبية الّنقاد -10 شّكل تطبيق املقاربة االجتماعية بآليا
يت اشتغلت على الّنصوص املغاربة، وهو ما أدى إىل ظهور العديد من الّدراسات املتمّيزة، الّ 
ت صطلح امل: "مع، من أبرزهاالّسردية، وحاولت اإلفصاح عن الّصراعات الكثرية بني طبقات ا

لنجيب العويف، " درجة الوعي يف الكتابة"إلدريس الّناقوري، و" ضحك كالبكاء"و" شرتكامل
اقعية اجلدلية اّليت لعبد القادر الّشاوي، وهي دراسات تناغمت مع مبادئ الو " سلطة الواقعية"و

حاولت أن تنأى بنفسها عن املبادئ العميقة للفكر املاركسي، كما كان الّنقاد املغاربة الّسباقني إىل 
فهم أساسيات البنيوية الّتكوينية وجتسيد فكرة الّرؤية إىل العامل املعّربة عن الوعي املمكن، واّلذي 
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راسات الّسابقة، حيث عّد محيد حلمداين من القصور اّلذي تبّني هلم يف الدّ مّكنهم من جتاوز 
لوسيان "اّلذين حّلقوا باقتدار يف مساء البنيوية الّتكوينية، منن خالل استقرائهم املتمّيز لفكري 

.يف مقاربتهما للّنصوص األدبّية" جورج لوكاتش"و" جولدمان
هيم االجتماعية باملقارنة مع على الّرغم من قّلة الّدراسات الّنقدية الّليبية اّليت تبنت املفا-11

ا استطاعت أن تساير تلك الّنوعية املتمّيزة للّنصوص الّسردية، اّليت  ّ ا يف اجلزائر واملغرب، فإ نظريا
تناغمت مع األدوات واآلليات اّليت فرضتها آراء لوكاتش وغولدمان يف مقاربتهما للعمل األديب، 

تمع، واّليت جّسدها األدباء يف مضامني أعماهلم وهو الّتوّجه اّلذي أملته التغّريات احلاص لة يف ا
ذات البعد الواقعي، وحّفزت الّنقاد الّليبيني ومن أبرزهم جواد عباس أمراجع، وأمحد حممد شياليب 

. على اختيار الّدراسة االجتماعية سبيال لقراءة الّنصوص الّسردية
فسي آداة ملقاربة الّنصوص الّسردية، بالّشكل اّلذي مل يهتم الّنقاد املغاربة كثريا باملنهج النّ -12

الحظناه يف الّنقدين التّارخيي واالجتماعي، ولعّل هذا راجع باألساس إىل طبيعة املدّونة األدبّية 
تمعات ومظاهر ختّلفها، وأغفلت يف الوقت نفسه ،العربّية واّليت التزمت يف معظمها تصوير حالة ا

سية املسّببة لإلبداع، ذلك أّن الّنفس اإلنسانية بقيت عصّية على الفهم إالّ الغوص يف احلاالت الّنف
ما كان من جهود علماء الّنفس الغربيني، لكن على الّرغم من ذلك فقد سّجلت بعض اجلهود 

. ّيزة يف املغرب العريب كدراسات حسن املودن، وفتحي بوخالفة، وحممد حيدوشماملت
حسن املودن من احلاملني للواء املقاربة الّنفسية يف الّنقد العريب املعاصر، يعترب الّناقد املغريب -13

حيث متّكن بفضل طريقته اجلديدة يف الّتحليل أن يغوص يف العديد من املتون الّروائية العربية بغية 
ا الّنصوص  استنطاق ما ُخفي منها، معتمدا على مرجعية غنّية يف تفكيك الّشفرات اّليت تزخر 

ردية، جاعال من الّتحليل الّنصي بؤرة للمقاربات السيكولوجية، اّليت تستعني باملفاهيم السّ 
الفرويدية، وهو ما خيالف ما كان مطروقا يف الّنقد العريب واّلذي كان يُركّز على الكاتب والقارئ 

.والّسياق
ّنفسي يف املغرب العريب، تعّد حماوالت الّناقد اجلزائري فتحي بوخالفة رائدة يف جمال الّنقد الو -14

بغية حيث استطاع بفضل معرفته خببايا الّتحليل الّنفسي أن يستنطق مجلة من الّنصوص الّسردية 
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ا، واحلاالت اّليت تعرتي شخوصا وهم يتقّلبون  يف جوانب احلياة، باإلضافة إىل هالكشف عن بواطن
.ل الّنفسي على اإلبداع واملبدعنيتركيزه على األثر اجليد اّلذي ميكن أن يرتكه تطبيق الّتحلي

مسامهة جديدة يف الّنقد الّسياقي أمحد حيدوشعند املقاربة الّنفسية شّكل تطبيقكما -15
يف الّتعامل مع الّنصوص، تعامال ينطلق مما تُفّجره الّلغة من املغاريب، حيث أبان عن مقدرة عالية

ن تأويالت، حتتاج إىل قارئ ُجمّد يسعى إىل ثنائيات ذات رموز، وما يُتيحه البناء الّروائي م
.استنطاق النّص، انطالقا من األثر اّلذي حيدثه يف الّنفس اإلنسانية

وختاما، فإنين أضع هذا البحث املتواضع بني أيدي القراء اّلذين يرغبون يف خوض غمار 
جدوا يف هذا العمل من الّدراسات الّنقدية املغاربية، ليستعينوا به فيما يوّجه حبثهم، أو لرمبا و 

اعوجاج فقّوموه، أو نقص فأمتّوه، أو أخرجوه إخراجا يرون فيه خدمة أكرب للدراسات النقدية، 
وهي دراسات ما تزال حباجة إىل تسليط الضوء على املدّونة الّنقدية املغاربية، والوقوف عند 

ا، وهو األمر الّذي حيتاج إىل تضافر للجهود، وت ا وآليا وحيد للّرؤى خدمة للنّص الّسردي اّجتاها
. واحلمد هللا رّب العاملني. 
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:

م مبدينة القنيطرة، أحرز على الدكتوراه من جامعة 1939ناقد وأكادميي مغريب، من مواليد سنة 
، وواصلها "حب"األدبّية والّنقدية مبؤلفات دشنها بديوان أثرى املكتبةم، 1960اجلزائر سنة 

، "االغرتاب يف الشعر العريب احلديث"و" الشعر الوطين يف عهد احلماية: "بكتابيه األساسيني
".رأي غري مألوف"، و"تأمالت يف األدب املعاصر: "إضافة إىل مؤلفاته
:

بباتنة، حاصل على شهادة دكتوراه 1951واليد ناقد وأكادميي، وقاص وشاعر جزائري، من م
دولة من جامعة تيزي وزو، يرأس حاليا املركز اجلامعي البويرة، صدرت له العديد من املؤلّفات 

قراءة يف شعر نزار (االّجتاه الّنفسي يف الّنقد العريب احلديث، شعرية املرأة وأنوثة القصيدة : منها
اخلطاب، أنفاس الّليل وهي جمموعة شعرية، وكسوف يف منتصف ، إغراءات املنهج ومتّنع )القباين

.الّليل وهي جمموعة قصصية
:

، "األدب اجلزائري احلديث: "يعمل أستاذا حماضرا يف جامعة تلمسان، من مؤلّفاتهناقد جزائري،
".االلتزام يف القّصة القصرية اجلزائرية املعاصرة"و

 :

دراسة يف املضمون والرؤية : القضايا االجتماعية يف الّرواية الليبية: "لييب، من مؤلّفاتهناقد
".األيديولوجية
 :

حصل على دبلوم الدراسات العليا يف ، برشيدم مبدينة1949ولد سنة،مغريبناقدوأديب
ا من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية مبدينة فاس يف عام  ، كما حصل 1987اللغة العربية وآدا

، وعمل أستاذا 1990على دكتوراه الدولة يف اآلداب من جامعة السوربون بباريس يف عام 
ويف هذا . 1972جبريدة العلم، والتحق باحتاد كتاب املغرب العام 1967بدأ النشر عام . جامعيا
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: املشوار الطويل توزع إنتاجه بني القصة القصرية، والشعر، والرواية، والنقد األديب، والرتمجة، ومنه
". األدب املغريب املعاصر"، ودراسة "زمن بني الوالدة واحللم"رواية 

:

درس تعليمه االبتدائي مبسقط ، نسيالتو باجلنوبتامزرطبقرية1949ولد عامأديب تونسي،
رأسه وواصل تعليمه بتونس العاصمة، مث بكلية العلوم بتونس، ليتوجه بعد ذلك إىل باريس حيث 

: يكتب القصة والدراسة األدبية، من إنتاجاته. حصل على دكتوراه دولة يف علم طبقات األرض
موعة القصصية  تاريخ األدب التونسي احلديث "ية ، ودراسته الّنقد"لعبة مكّعبات الّزجاج"ا

".واملعاصر
:

م، أستاذ األدب يف اجلامعة منذ 1959أكادميي وناقد موريتاين من مواليد نواكشط سنة 
م، عمل أمينا عاما الّحتاد الكتاب املوريتانيني، مارس الكتابة والّتصحيح الّلغوي سنوات يف 1992

اآلداب املغاربية "و"تاريخ األدب املوريتاين:"من املؤلّفات الّنقدية أبرزهاجمالت متعّددة، له العديد
".بني التغيب و احلضور يف تاريخ األدب العريب

:

تأسيس باحث وناقد مغريب، وأستاذ سابق للّتعليم العايل جبامعة حممد اخلامس بالرباط، ساهم يف 
ربية إىل جانب الرواد األوائل، بفضل ما نشره من أعمال جادة الدرس الّنقدي احلديث باجلامعة املغ

تطّور "، و"التكّون واالشتغال: يف الّرواية العربّية"، و"ائيّرو دينامية النّص ال: "ة، من بينهاورصين
". البنية والداللة: الكتابة الّروائية يف املغرب"، و"مرحلة الّتأسيس: القصة يف املغرب
:

ر وناقد، وكاتب صحفي جزائري، أشرف على الصفحات األدبّية يف أعرق الّصحف اجلزائرية،  شاع
، ومديرا للثّقافة يف قسنطينة وعنابة، من )م1996-م1982(كما عمل أستاذا جبامعة قسنطينة 

ر أنطولوجيا الّشع"، و"الرؤية والبنية يف روايات الطاهر وطار"، و "الّظالل املكسورة"ديوان : أعماله
". الّنسوي
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:

األسبوع "م، اشتغل بالّصحافة يف جريدة 1956كاتب وناقد لييب من مواليد مدينة بنغازي سنة 
، نشر عّدة دراسات ومقاالت نقدية عن األدب الّلييب وتارخيه، وله جمموعة شعرية يتيمة، "الثّقايف

. م2017سنة ، تويف يف القاهرة"حّية على برقة"ورواية مشهورة تسمى 
:

م، نال شهادة احلقوق، ودكتوراه الّلغة 1942أديب وناقد مغريب، من مواليد مدينة كوملني سنة 
العربّية، عمل أستاذا يف العديد من اجلامعات املغربية، كما أنّه عضو يف اّحتاد الكتاب املغاربة، 

ضحك  "، و"املصطلح املشرتك: "لدراسات من بينهاوعضو الّنقابة الوطنّية للّتعليم، له الكثري من ا
".عائد إىل حيفا:"ما له رواية بعنوانك،  "قضّية اإلسالم والّشعر"، و"اءكالبك

:

ا ذوي احلضور امللموس، ساهم يف تأسيس حركة الّنقد األديب يف ليبيا، ويعد  أحد مثقفي ليبا وكّتا
ارك يف من خالل تشجيعه للعديد من الّشعراء الّشباب، شمن أبرز املدافعني عن احلداثة الشعرية

ا مقاال أسبوعيًا ألكثر من ثالث سنوات   تأسيس صحيفة الشمس يف مطلع التسعينات ونشر 
القصة "، و"دوائر الّزوايا املتداخلة: "كرسه ملناقشة أكثر مشكالت الواقع تعقيدا، من أهّم إصداراته

".املولد"ية ، وروا"يف أدب عبد اهللا القويري
:

هو عامل، وأديب، ومؤرخ، حيث يعّد من أشهر رجاالت تونس يف العصر احلديث ومن أكثرهم 
م،أخرج عشرات من 1884خربة يف شؤون الرتاث العريب اِإلسالمي وما يتصل به، من مواليد 

تأليًفا، وبعضها اآلخر كان الكتب والرسائل يف األدب والتاريخ والسياسة واالقتصاد بعضها كان 
آداب املعلمني "، وكتاب "بساط العقيق يف حضارة القريوان وشاعرها ابن رشيق:"حتقيًقا، من بينها
.م1968، تويف سنة "حملمد بن سحنون
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:

م بإقليم الصويرة، حاصل على دكتوراه دولة من جامعة 1963ناقد ومرتجم مغريب من مواليد 
، "الوعي الّنص يف روايات الطيب صاحل: "مبراكش، من إصدراته ومنشوراتهالقاضي عياش 

". نويل-الّتحليل الّنفسي واألدب لصاحبه جان بيلمان"، وترمجة كتاب "الكتابة والتحّول"و
:

م ببوعرفة، حاصل على دكتوراه الدولة يف الّنقد احلديث 1950كاتب وناقد مغريب، من مواليد 
م، حياضر ويشرف على البحث العلمي يف جماالت متعّددة، كالّسرديات، 1989صر سنة واملعا

من أجل حتليل سوسيوبنائي : "والسيميائية، واألسلوبية، ونظريّة الّتلقي، له إنتاج ثرّي من بينه
ية ، باإلضافة إىل أعمال مرتمجة، وبعض الكتابات اإلبداع"الّنقد الّروائي واإليديولوجي"، و"للّرواية

".   صباح مجيل يف مدينة شرقية"، و"دهاليز احلبس القدمي: "مثل
:

م بطرابلس، يعّد أحد مؤّسسي الّرواية يف ليبيا، واملسامهني 1944روائي وناقد لييب، من مواليد 
غريب، األساسيني يف تطويرها، مّكنه تعليمه يف بريطانيا من قراءة الكثري من األدب اإلجنليزي وال

، "صخب املوتى"رواية : قّدم عطاءا أدبّيا خصبا، وأعماال إبداعية ذات مستوى مرموقا، ومنها
، تويف "قراءات يف األدب اللييب احلديث: الضفة األخرى"، ودراسة بعنوان "متاهات اجلسد"ورواية 
. م2008سنة 

  :

جامع الزّيتونة، مث التحق بالقاهرة، له م، تكّون يف1936ناقد تونسي، من مواليد بنزرت سنة 
الّرؤية "، و"اخلفاجي أديبا وناقدا"، و"أحاديث يف األدب: "جمموعة من األعمال من بينها

".  اإلبداعية يف أدب حممد مزايل
:

عمل م،1945بلدة الرڤبة بوالية تطاوين باجلنوب التونسي سنة أديب وناقد تونسي، ولد يف 
كتب القصة يس يف املعاهد الثانوية، ونال شهادة الكفاءة يف البحث من جامعة باريس،  بالتدر 
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القصرية، والرواية، والدراسة النقدية، واملسرحيات، وقام بتعريب بعض النصوص من فصول نقدية، 
رأس "، ويف الّرواية "الكراسي املقلوبة"يف القصة: وقصص قصرية، ومسرحيات، من إصداراته

.م2010، تويف سنة "سنة20الكتابة القصصية يف تونس خالل "يف الّنقد ، و "الدرب
:

م، 1968م، خريج جامعة القاهرة سنة 1937ناقد أديب تونسي من مواليد مدينة تونس سنة 
م، يعترب من أهّم األقالم الّنقدية التونسية والعربّية 1971شارك يف تأسيس احتاد كتّاب تونس سنة 

ظواهر : يف األدب العريب احلديث: "ال الّنقدي املرتبط باملوروث األديب القدمي، من أعمالهيف ا
، تويف سنة "من أدب الّرواية يف تونس"، و"يف األدب التونسي املعاصر"، و"أدبّية ومقاربات نقدية

. م2014
:

كان م، 9881اصر وقادته، ولد سنة صحفي ومصلح تونسي، وأحد أقطاب األدب العريب املع
األدب الّتونسّي يف القرن : "يف كتاب1927أّول من أصدر خمتارات من األدب الّتونسّي سنة 

ذا الكتاب كأّول مؤرّخ لألدب الّتونسّي احلديث، فاحتا باب الّنقد األدّيب بكّل "الرّابع عشر ، فربز 
، وله "فتح إفريقيا"كما كتب مسرحّية بعنوان .جرأة، ّمث مل ينفّك ينشر الكتاب تلو الكتاب

ّالت الّصادرة بتونس، تويف سنة  . م1965مشاركات متعّددة يف جّل اجلرائد وا
:

األديبالدرسجتديديفساهمالبيضاء،بالدارم1955مواليدمنمغريب،وباحثناقد
وتتبعمفاهيمها،بنحتالعربيةردياتالسّ خلدمةجهدهوكّرسوالعربية،املغربيةباجلامعات

ا : أغىن املكتبة العربية بعدد من املؤلفات منهاكماواحلديثة،القدميةالعربيةالنصوصيفمكونا
ذخرية العجائب "و" الرواية والرتاث السردي"، و"انفتاح النص الروائي"و" حتليل اخلطاب الروائي"

".العربية
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:

، درس علم الّنفس اإلكلينيكي، "الّنصر"م، يرأس حاليا جريد 1970ي، من مواليد صحفي جزائر 
. وطبق معطياته على األدب يف رسالة ختّرجه، كما يهتم بكتابة القّصة ونقدها

:

م بطرابلس، كتب يف عديد الصحف الليبية والعربية والعاملية،  1947كاتب وناقد لييب من مواليد 
حترير بعضها، وقدم لإلذاعة جمموعة من الربامج الثّقافية، أسهم يف اإلبداع يف كثري كما عمل يف

، "دراسات يف القصة الليبية القصرية":من األجناس األدبية، أبرزها القصة القصرية، من إصداراته
.م2001، تويف سنة "دراسات يف األدب"، و"شخصيات رافضة يف القصة القصرية الليبية"و

:
م مبدينة تلمسان، حتّصل على شهادة الدّكتوراه من جامعة بلعباس 1971ناقد جزائري، ولد سنة 

، "مقاربة سوسيوشعرية: رؤية العامل يف روايات عبد احلميد بن هدوقة: "من مؤلّفاتهم، 2008سنة 
الّسرد واملصطلح؛ عشر "، و"جدل الّتخييل واملخيال يف الّرواية اجلزائرية، قراءة سردية ثقافية"و

".قراءات يف املصطلح الّسردي
:

م بتلمسان، حتّصل على دكتوراه دولة يف اآلداب الّشرقية من 1952ناقد جزائري من مواليد 
جامعة اإلسكندرية، أصبح عميدا لكلّية اآلداب والعلوم اإلنسانية يف جامعة تلمسان، عرف 

مدخل إىل عامل الّرواية "، و"مقدمة يف نظريّة األدب: "اء، ومن أعمالهإنتاجه الّنقدي بالتنوّع والثّر 
".مدخل إىل عامل املنهج اإلسالمي"، و"اجلزائرية

:

م، حاز على الدكتوراه يف األدب العريب احلديث من جامعة 1970ناقد جزائري، من مواليد سنة 
مكّونات اخلطاب "، و"الّرواية والعنف: "إصداراتهعنابة، له جهود عديدة يف الّنقد الّتطبيقي، من 

". -دراسة يف روايات جنيب الكيالين-بنية اخلطاب الّروائي"، و"الّسردي
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 :

م، مّكنتها إقامتها يف اجلزائر، وتدريسها يف 1948أديبة ومرتمجة فلسطينية، ولدت يف القدس سنة 
الفنّية، حىت عّدت عند  الكثري هلى األدب اجلزائري وخصائصاجلامعات اجلزائرية من اإلّطالع ع

تطّور األدب القصصي "من الّدراسني رقما مهّما يف الّنقد اجلزائري، بفضل دراستها املشهورة 
)".1967-1925(اجلزائري 

:

، أحرز على دكتوراه دولة يف اآلداب من بالرباط1937مغريب ولد سنةوباحثومؤرخأديب
يتوزع إنتاجه الغزير بني الدراسة األدبية والبحث يف الرتاث العريب، والفكر جامعة القاهرة، 

حبوث "و،"األدب املغريب من خالل ظواهره وقضاياه":اإلسالمي، وقضايا الثقافة،من أهّم مؤّلفاته
".مكانة املقدس يف الثقافة املعاصرة"، و"خطاب املنهج"، و"مغربية يف الفكر اإلسالمي

:

م،  حتصل على درجة الدكتوراه يف األدب 1947أديب وناقد لييب، من مواليد مدينة البيضاء سنة 
اجتاهات القصة الليبية القصرية ما بني : "م، له دراسات نقدية ممّيزة منها2007احلديث سنة 

، ناهيك عن إنتاجه "القصة الليبية من التقليد إىل التجريب"، و"م1987-1957عامي 
موعة القصصية : اإلبداعي أبرزه ".لقاء يف غابة السرو"ورواية  " وحدي يف عرض البحر"ا

 :

م، حصل على الدكتوراه من جامعة 1930أديب مغريب، من مواليد مدينة شفشاون سنة مفكر و 
خلف تراثا علميا غنيا، تنوع بني حتقيقات لنوادر الرتاث، ومؤلفات م، 1966مدريد بإسبانيا سنة 

، البن األبار "التكملة لكتاب الصلة: " وأحباث يف موضوعات خمتلفة، فمن أعمالهودراسات 
سقوط األندلس من قصة : األندلس بني االختبار واالعتبار"، و"ديوان ابن األبار"األندلسي، و

. م2015، تويف سنة "الفتوح إىل النزوح
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:

ب احلديث حصل على اإلجازة يف األدم بباب تازة، 1950، من مواليد مغريبروائيوناقد
يف وسياسيةله عّدة مؤلفات فكريةم، 1984م، وعلى شهادة استكمال الدروس سنة1983سنة

سلطة "كتاب: جماالت خمتلفة، اهتّم بالكتابة يف جنس الّرواية، ونقدها، ومن األمثلة على إنتاجه
ا"، ورواية "إشكالية الرؤية السردية"، و"الواقعية ".كان وأخوا

:

م بقرية مجورة بوالية بسكرة، شارك يف الّثورة ضّد 1928أديب وناقد جزائري، ولد سنة 
م، أسهم يف 1972االستعمار الفرنسي، حتّصل على درجة دكتوراه دولة من جامعة القاهرة سنة 

موعة القصصية : ائر مبجموعة من األعمال املتمّيزة أّمههاخدمة احلركة األدبّية والّنقدية يف اجلز  ا
.  م2011، تويف سنة "تطّور النّثر اجلزائري احلديث"، و"القصة اجلزائرية القصرية"، و"نفوس ثائرة"

:

م بفاس، درس يف القرويني على أبرز علماء وأدباء 1908فقيه وسياسي وأديب مغريب، ولد سنة 
أصدر م،1939يف تلك احلقبة، ونال درجة الدكتوراه يف األدب من جامعة مدريد سنة املغرب

أدب "، و"أمراؤنا الشعراء"و" النّبوغ املغريب يف األدب العريب: "عدة كتب أدبية ونقدية منها
.م1989، تويف سنة "لوحات شعرية"، و"إيقاعات اهلموم: "، وله ديوانان مها"الفقهاء

:

م مبسريدة والية تلمسان، حاصل على دكتوراه دولة 1935أديب وناقد جزائري، من مواليد سنة 
لس األعلى للغة العربية سنة  ، يعّد من أبرز الّنقاد العرب، بفضل ثراء 2001يف األدب، ترأّس ا

ضة "، و"دراسة يف اجلذور: األدب اجلزائري القدمي: "إنتاجه، وتنوّع اهتماماته، من إصداراته
" فّن املقامات يف األدب العريب"، و"األمثال الّشعبية اجلزائرية"، و"األدب املعاصر يف اجلزائر

".الّتحليل السيميائي للخطاب الّشعري"و
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:

املتخّيل : "كاتب صحفي وناقد جزائري، مارس الكتابة األدبّية منذ الّثمانينات، من إصدراته
ةوهي جمموع" ليل وحلم ونوارس"، و"الّرواية اجلزائرية بالّسلطة الّسياسيةوالّسلطة يف عالقة 

".  أجواء املكان"قصصية، ورواية 
:

دراسة أدبية لغوية : سرية بين هالل"، و"الّرواية الليبية مقاربة اجتماعية: "ناقد لييب، من مؤلّفاته
". مقارنة 

:

م يف منطقة مسريدة بوالية تلمسان، حتّصل على 1953، ولد سنةجزائرياعوعامل اجتم،كاتب
االت األدبية واالجتماعية، تويف سنة  م، تاركا 1993دكتوراه يف علم االجتماع، أّلف يف مجيع ا

موعات القصصية : ودراسات عديدة، أمههاقصصا ،  "فوانيس"، و"أصوات"، و"حرائق البحر"ا
كما كانت له حبوث يف قضايا الثقافة اجلزائرية واإلنسان اجلزائري، واليت صدرت يف كتب من 

".كشف الغمة يف مهوم األمة"، و"األدب واإليديولوجية: "ضمنها
:

م بالعوانة والية جيجل، حاصل على دكتوراه دولة يف 1952مواليد شاعر وناقد جزائري، من 
كتب عنه وعن شعره العديد من املقاالت يف الصحف الّنقد املنهجي يف األدب اجلزائري املعاصر،  

الت الوطنية والعربية، له العديد من اإلبداعات األدبّية والّدراسات الّنقدية أبرزها الّنقد األديب :"وا
". رصاص وزنابق"، وديوان "احلديثاجلزائري 

:

م باملسيلة، متحّصل على شهادة الدكتوراه يف 1944أديب وناقد جزائري، من مواليد سنة 
جامعة اجلزائر، وجامعة قطر، وجامعة صنعاء باليمن، من : درَّس جبامعات عربية منهااألدب،

دراسات يف القصة "، و"القصة الليبيةأشكال التعبري يف: "مؤلفاته يف الدراسات واألحباث
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: ، ويف الّرواية"جروح يف ليل الشتاء: "، ويف القصة"يف األدب اجلزائري احلديث"، و"اجلزائرية
".مأوى جان دوالن"

:

م بربيكة والية باتنة، حتّصل على شهادة الدكتوراه يف 1959ناقد جزائري من مواليد سنة 
ا على الّسرد، ومن أعمالهم، تعكس دراساته ا2005 : هتماما باملناهج الّنقدية املعاصرة وتطبيقا

يف مناهج "، و"النقد العريب اجلديد مقاربة يف نقد النقد"و" اإليديولوجيا وبنية اخلطاب الروائي"
دراسة (اإليديولوجيا وبنية اخلطاب يف روايات عبد احلميد بن هدوقة "، و"حتليل اخلطاب السردي

)".يةسوسيوبنائ
:

م باملسيلة، اشتغل صحفيا يف جريديت السفري واخلرب، له 1965كاتب وناقد جزائري، من مواليد 
سرفانتس يف : "مشاركات يف عديد امللتقيات الوطنّية، واملهرجانات الثّقافية واألدبّية، من مؤلّفاته

". مقاربات يف مجاليات النّص اجلزائري"، و"احلامة
:

جامعةمنم2004سنةاألدبدكتوراهعلىحتّصلم،1972سنةمواليدمنجزائري،ناقد
اعلياتالفيفدراسةواملغاربيةالروائيةالتجربة":أصدرحيثالّنقد،يفدراساتعدةلهعنابة،
."احلديثديباألالنقدلغة"و،"احلديثةالروايةيفوالتأويلالقراءةشعرية"و،"القراءةوآلياتالنصية

:

م بالوادي، درس التاريخ يف اجلزائر وخارجه، 1930باحث ومؤرخ جزائري، من مواليد عام 
وحتّصل على شهادة الدكتوراه يف التاريخ احلديث واملعاصر من أمريكا، كما تلقى مبادئ العلوم من 

االجتماعي والديين، له عالم اإلصالح وفقه ودين، وهو من رجاالت الفكر البارزين، ومن ألغة 
موسوعة تاريخ اجلزائر : "سجل حافل يف التأليف والرتمجة والّتحقيق والّنقد، ومن أبرز ما أّلف

حكاية العشاق يف احلب "، و"مهوم حضارية"، و"دراسات يف األدب اجلزائري احلديث"، و"الثقايف
.م2013سنة ، تويف "واالشتياق، لألمري مصطفى بن إبراهيم باشا
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 :

م بقفصة، حصل على الدكتوراه من جامعة اجلزائر 1924باحث وأديب وناقد تونسي، من مواليد
واحدا من األدباء التونسيني الذين أثروا املكتبة الوطنية التونسية والعربية م، ويعترب 1975سنة 

االت الثّقافية، ومن حياته : الّشايب: "أهّم إصدراته الّنقديةبالعشرات من الكتب يف خمتلف ا
يف الّشعر "، و"طه حسني واملغرب العريب"، و"شخصيات أدبية من املشرق واملغرب"، و"وشعره

.م2015، تويف سنة "والّشعراء
:

م، اشتغل على الّنقد الّسردي، يف 1949ر سنة و باحث وناقد مغريب من مواليد مدينة الناظ
مقاربة اخلطاب الّنقدي "، و"الّنقد األديب والفضاء الثّقايف: "واية والقّصة، من مؤلّفاتهمقاربته للرّ 

، "مقاربة القصة القصرية والقصة القصرية جدا بني أمريكا اإلسبانية والعامل العريب"، و"باملغرب
.النّص وامليتانص: لعبة الّنسيان"و

:

رية والية تكانت، حتّصل على شهادة 1965يتاين، من مواليد عام باحث وجامعي مور  م با
م بالقاهرة، يعترب من املنشغلني 2000دكتوراه دولة من معهد البحوث والّدراسات العربّية سنة 

ا على نصوص األدب العريب وتارخيه، من بني ما صدر له بنية اخلطاب : "بالّشعرية وتطبيقا
هول أو األصولوداللتها يف رواية الق ، "األزمة والتحّول يف الّرواية املصرية احلديثة"، و"رب ا

".الّسرديات والّرواية املوريتانية"و
:

م بالرّباط، نال درجة الدكتوراه من جامعة السوربون الفرنسية 1938روائي وناقد مغريب، ولد سنة 
األدبية والبحث النقدي، وله يف هذه م، يكتب القصة والرواية، كما يكتب املقالة1973سنة

االت مجيعها العديد من الّدراسات وبعض الكتب ذات األثر الالفت يف املشهد الثقايف واألديب  ا
حممد : "، ويف الّنقد"الضوء اهلارب"، و"لعبة الّنسيان: "والنقدي العريب، من إنتاجه يف الّرواية

". قراءة يف ذاكرة القصة املغربية: ولة واحللملغة الطّف"، و"منظور وتنظري الّنقد العريب
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:

على جامعة القاهرةحصل منم بتطوان، 1917أديب وباحث ومؤرّخ مغريب، من مواليد سنة 
شهادة الليسانس ودبلوم الدراسات العليا يف اللغات السامية، ُعني باحثا مبعهد فرانكو 

مث مديرا له، ُعرف بثراء إنتاجه، بتطوانالعايلاإلسالمية مث أستاذا باملعهد الديينالعربيةلألحباث
االستشراق "، و"الوصف يف شعر ذي الرمة"، و"الوايف باألدب العريب باملغرب األقصى:"ومنه

.م1993د القاهر اجلرجاين، تويف سنة لعب" دالئل اإلعجاز"، كما حّقق كتاب "واإلسالم
:

م باجلديدة، حصل على دكتوراه الدولة يف األدب من 8281باحث مغريب، من مواليد سنة 
له الكثري من املؤلفات م، اهتم برتاجم أعالم الغرب اإلسالمي، 1969جامعة القاهرة عام 

: وبه الدؤوب املتميِّز يف البحث واالستقصاء، منهاوالتحقيقات والدواوين القيِّمـة اليت توضِّح أسل
أبو مروان الباجي "، و"احلفيد، سرية وثائقية: وابن رشد"و" أبو متام واملتنيب يف آداب املغاربة"

".تاريخ األمثال واألزجال يف األندلس واملغرب"، و"ورحلته إىل املشرق
:

حصل على األستاذية يف اللغة ية صفاقس، م بوال1956أديب وباحث تونسي، ولد سنة 
مدخل يف تعقد : احلنني البدائي: "م، من منشوراته1987واآلداب العربية من كلية اآلداب عام

".مرافئ اجلليد"، ورواية "املقدس وغربة اإلنسان"، و"الذهنية نظام الرواية"، و"الذات واحلضارة
:

أحرز على شهادة املدرسة العليا م مبدينة القريوان، 1907نة أديب وناقد تونسي، من مواليد س
البالد وباشر التعليم االبتدائي منتقال بني خمتلف جهاتم،1940للغة واآلداب العربية يف عام

مع : "، من كتاباتهمث استقر به املقام بالقريوان حيث انتدب للتدريس بالتعليم الثانوي،التونسية
.م1978، تويف سنة "مباحث ودراسات أدبّية"، و"يف األدب التونسي"، و"الشايب
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:

يف املناهج النقدية املعاصر من جامعة م، حتصل على دكتوراه دولة1943اقد مغريب، من مواليد ن
، يعّد من أبرز الّنقاد يف املغرب العريب تنظريا للّنقد األديب ومناهجه، م1989عني مشس مبصر سنة 

، "إشكالية املناهج يف الّنقد األديب املعاصر"، و"الّنقد األديب احلديث يف املغرب: "ومن منشوراته
".الواقعية والواقعية اجلدلية يف النقد األديب احلديث"، و"والّتطبيقالبنيوية الّتكوينية بني الّنظرية"و

:

م، بشرشال والية تيبازة، خريج جامعيت 1958أديب وناقد ومرتجم جزائري، من مواليد سنة 
"  الورم، الغيث"، و"البطاقة السحرية"، و"السعري: "اجلزائر والسوربون، نشر روايات بالعربية، منها

Pluies d’orو Le labyrinthe: لفرنسيةوبا : prix  كما اشتغل بالنقد األديب وله ،
وقفات يف الفكر واألدب "، "حمنة الكتابة"، "البحث عن النقد األديب اجلديد: "كتب عديدة منها

.  إىل ترمجته للعديد من الّروايات الفرنسية إىل العربيةباإلضافة، "والنقد
:

أحرز على شهادة الدراسات املعّمقة سنة م، 1940احث وأديب تونسي، ولد يف توزر سنة ب
م، مل 1987مث الدكتوراه يف اآلداب من اجلامعة نفسها سنة ،م من اجلامعة اجلزائرية1980

يف لون واحد من الكتابة، وإّمنا أّلف يف خمتلف األجناس من شعر وقّصة قصرية ومسرح يتخّصص
وأخرج للناس حبوثا ودراسات أدبية وفكرية، واهتّم بالتحقيق والرتاث، ومن ومقال صحف، 

ا "، و"الشعر التونسي احلديث"، و"دراسات يف األدب التونسي: "أعماله القصة التونسية نشأ
".ليلة السنوات العشر"، و"يوم من أيام زمرا: "، ومن الّروايات"وروادها

:

م، توىل 1909لماء الدين الذين عرفتهم تونس يف القرن العشرين، ولد سنة هو أحد أهم ع
احلركة األدبية : "منصب مفيت اجلمهورية التونسية، اهتّم باحلركة األدبّية، فأرّخ هلا، حيث كتب

.م1970، تويف سنة "أركان الّنهضة األدبّية يف تونس"، و"والفكرية يف تونس
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:

حاصل على دكتوراه الدولة يف اآلداب من جامعة م بفاس، 1934ن مواليد باحث وكاتب، م
له دراسات يف األدب العريب احلديث، أسلوبه األديب رواق م،1980حممد اخلامس بالرباط سنة 

البن اخلطيب حتقيق " روضة التعريف باحلب الشريف: "ومتمّيز، من أعماله الفكرية والعلمية
".مسارات مغربية يف احلضارة والثقافة"، و"كرا إسالمياحممد إقبال مف"و، "ودراسة

:

م مبغنية والية تلمسان، حتّصل على شهادة الدكتوراه من جامعة 1923ناقد جزائري، ولد سنة 
له إسهامات نوعية أثرى م، يعّد أحد مؤّسسي البحث األكادميي يف اجلزائر، 1976القاهرة سنة 

فصول يف النقد األديب : "العربية واحلياة الثقافية عموما، ومن بني مؤلفاته وكتبها املكتبة اجلزائرية و 
النقد األديب يف املغرب "، و"مجاعة الديوان يف النقد"، و"يف الثورة والتعريب"، و"اجلزائري احلديث

.م1987، وهي العمل اإلبداعي الوحيد له، تويف سنة "املؤامرة"، ورواية "العريب
:

أحرز على دكتوراه م بقرية تغزوت مشال املغرب،1948كاتب وناقد مغريب، من مواليد سنة 
م، كتب القصة يف البداية، مث اّجته إىل األعمال 1985الّسلك الثالث يف األدب العريب سنة 

ومن بني ما يعترب من األمساء املغربية الرائدة يف متتني األساس النقدي للنص األديب املغريب، الّنقدية،
من : مقاربة الواقع يف القصة القصرية املغربية"، و"جدل القراءة"، و"درجة الوعي يف الكتابة: "نشر

".مساءلة احلداثة"، و"الّتأسيس إىل الّتجنيس
:

يعد من م بقرية سيدي بوجنان بوالية تلمسان، 1954كاتب وروائي جزائري، من مواليد سنة 
لروائية يف اجلزائر، بفضل طريقة كتاباته اليت ال يستقر فيها على أسلوب أو منط أبرز األصوات ا

: واحد يف سرد األحداث ووصف أبطال رواياته، ترمجت أعماله إىل العديد من الّلغات، من رواياته
، كما له دراسة نقدية "سرية املنتهى"، و"البيت األندلسي"، و"سيدة املقام"، و"مملكة الفراشة"

". اّجتاهات الّرواية العربية يف اجلزائر: "بعنوانجادة 
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:ملّخص الّرسالة
يتناول البحث دراسة حتليلية تتعّقب جتّليات تطبيق املقاربات الّسياقية على اخلطاب الّسردي يف 
املغرب العريب، وترصد يف الوقت نفسه اآلليات والوسائل املستعملة يف تبيان ما يعرتي النّص من مؤثّرات 

ا على املبدع، وقد استلزم ذلك الوقوف على الكثري من الّنماذج الّنقدية خارجية باتت تفرض سطو
م يف الكشف عن حقائق الّنصوص، وعالقة اإلبداع بتاريخ األديب،  الّتطبيقية لنقاد مغاربة، سامهت جتار

الّنصوص، وجمتمعه، وظروفه الّنفسية، كما بّينت هذه الّدراسة مدى متّكن الّنقاد املغاربة من استنطاق عوامل 
.مستفيدين من خالل ذلك من عامل املثاقفة مع احلركة الّنقدية يف أوربا

.الّسرد- النصّ - املقاربة- املغرب العريب- الّنقد السياقي: الكلمات المفتاحية
Résumé  de la thése:

Cette recherche à pour objectif d’établir une étude analytique qui peut
démontrer l’application des approches contextuelles sur le discours narratif
dans le Maghreb Arabe, elle va aussi et en même temps inciter les
mécanismes et les moyens utilisés pour détecter toutes influences externes
imposées inclues dans le texte. Cela a exigé l’étude de certains exemples
critiques appliqués par des spécialistes de la critique maghrébine et qui ont
contribué a découvrir la réalité des textes ainsi que la relation entre la
création et l’histoire  de l’écrivain, sa société et ses conditions
psychologiques.Cette recherche va aussi prouver à tel point les spécialistes
dans la critique maghrébine ont su faire parler le monde de leur textes tout
en basant sur le facteur
Mots clés: Critique contextuelle - Maghreb - Approche - Texte - Narration.

summary of thése:
This research aims at establishing an analytic study able to

demonstrate the application of the contextual approaches on the narrative
discourse in the Arab Maghreb .

It would also and at the same time incite the mechanisms and the
means used to detect all el external and imposed impacts of the text. This
has obliged the study of some critics who have contributed in the discovery
of the reality of the texts as well as the history of their writers, their society
and their psychological conditions.

This reseach would also justify to which extent these specialists were
able to make their texts speaking about the world basing on the factor of
culturalism and the movement of critics in Europe.
Keywords: Contextual Criticism - the Arab Maghreb - Approach - Text -
Narration.


