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ب

تطور أشكاله الفنیةو اإلبداع األدبي ،و یعد النقد من أهم الحوافز الدافعة إلى االزدهار
شعري و ما فتى كل إبداع سردي وهو ، تنوع مناهجه التحلیلیةو الثقافیةو مقاصده الفكریةو 

األدب ازدهارو تعاقب األجیالو مواكبة دائمة عبر توالي العصوریقابل بإبداع نقدي في 
كما قلت و ،عاإبدا وتقیما أو تفسیرا أو كان النقد رافدا لهو في عصر من العصور إال

، وقد وجد النقد في الفلسفة مجموعة قاربت األقوالو القراءة النموذجیة جنت جذوة اإلبداع
لجأفالطون، مرورا بهیو المنطقیة بدءا من أرسطوالمقاربات و ،من التصورات العقالنیة

بارت ودریدا فإذا كانت ،، أمثال هیدغر دولوزكانط وصوال إلى الفالسفة النقادو نیتشهو 
.الفلسفة صانعة لألفكار فإن النقد صانع لألراء

إن هذا التداخل الفلسفي النقدي یتضح من خالل العدید من المناهج النقدیة المعاصرة
فالتفكیك لق بالتفكیك مع صاحبه جاك دریدا، السیما ما تعالبنیویةالتي تدخل ضمنما بعد 

ي النصف الثاني من القرن بوصفها تجربة ما بعد حداثة  تشكل أهم حدث فكري ف
حتى و الثقافيو المعرفيو النقديو ، فالتفكیك عمل على قراءة النص الفلسفيالعشرین
ومن المغایرةو ختالفمبدأ االو دة بحكمها منطق المحاورةٕاخضاعه لعملیات معقو السیاسي

اول التركیز على نحبالنقد التفكیكي عند عبد المالك مرتاض خالل هذا العنوان الموسوم
:عدة أمور أهمها

الحداثة الغربیة و عبد الملك مرتاض بین األصالة التراثیة-1
االعمال األدبیة تمثل النبع الذي، تولد منه المناهج النقدیة -2
تطلعاته إلى حد التطبیع و ثقافتهو على قیم األخرى ،االنفتاحستفادة من خالل اال-3

.التقلید للمنتج الغربيو الفكري
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ج

لشغفي بالنقد التفكیكي و كیف كان تلقیه في الجزائر من لهذا الموضوع رناختیااوقد كان 
:النقاد، من أجل اإلجابة عن عدة تساؤالت أهمهاقبل 

نظریات النقد الغربي المتآلفو مناهجالض أن یروض اكیف أستطاع عبد الملك مرت
كیف تلقى مرتاض  التفكیكیة في تجربته النقدیة ؟ إلى أي مدى نجح و النص العربي ؟و 

في ذلك ؟

سفة النقد منها فلمن المراجعالمطروحة بجملة التساؤالت في اإلجابة عن هذهااستعنقد 
غلیسيو الخطاب النقدي لدى عبد الملك مرتاض لیوسفو ،تر تاوریلبشیر التفكیكي 

.المغربي لصاحبه موالي علي بوخاتمالدرس السیمیائي و 

في المدخل ناخاتمة حیث تناولو فصلینو قد اقتضت طبیعة البحث تقسیمه إلى مدخل
قا من البحث ماهیة التفكیك انطالتناول »تطبیقاتهو أصولهو بماهیة التفكیك«م و الموس

.، كما عرض ألهم مقوالتهةستراتیجیاخلفیاته التي  بنى علیها 

المنهجعرضنا حیث » المصطلح و إشكالیة المنهج« في الفصل األول الذي عنون بــو 
.الحداثیة و مرجعیاته التراثیةو المصطلح لعبد الملك مرتاضو 

نافقد فتح» الممارسة النقدیة لدى عبد الملك مرتاض«الموسوم بــأما في الفصل الثاني 
في نهایة الدراسة و مناقشة التجربة التفكیكة عند عبد الملك مرتاضو لقراءةلالمجال 

یلخص البحث إلى خاتمة متضمنة على أهم النتائج المتوصل إلیها أما منهج البحث 
، وككل دراسة علمیة جادة ال مفر النقدوصفیا تتبعنا فیه خطوات نقدالمعتمد فكان منهجا 

غیر المراجع و صعوبة الحصول على المصادر جملة من العوائق أهمها،اعترضتنا نه من أ
حقه أنني استوفیت الموضوعو أني في األخیر أطمح أن أكون سرت بخطى منهجیة

لها كل »سمیرة بارودي«، و هذا بفضل أستاذة الفاضلة  باإلجابة عن كل إشكاالته
.الشكر و العرفان



المدخل
ماهية التفكيك و أصوله و تطبيقـاته  
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نقالبا الذي یطیح إنقالبا في المفاهیم، ولكنه لیس إحداها إن كل المناهج النقدیة قد یشكل إ
امنها، فمثال كمشيءو یبقى على أشيءنما قد یلتقي معها في إ بكل المفاهیم السابقة، و 

همیة البنیة ونظامها الشكالني المغلق، فكان ذلك مطوال على أ ویة راهنت بنین الأنعرف 
وكذلك التفكیك الذي ركز ،لوصمها بالتجرید واالختزالیة والخروج عن مسار التاریخمطیة 

أوعلى مقولة االختالف ونقص التمركز حول العقل، واستحالة تحدید المعنى وتطوراته 
)1(.تحوالته المستمدة

) هوسرلهیدجر ،( لمان األولى للتفكیكیة تعود إلى بعض الفالسفة األإذا كانت األصول 
جاك «ات من القرن العشرین مع مؤسسها الستینیواخرأالتفكیكیة في فرنسا في نشأتفقد 

الیات بالو »نزجون هبك«لك من خالل المؤتمر الذي انعقد بجامعة وكان ذ»دیریدا
عن عالن ، هذا التاریخ یعتبر أول إ م1966سنة كتوبر من المتحدة االمریكیة في شهر أ

.)2(خطر مدرسة في النقد الجدیدمیالد التفكیكیة لتصبح بعدها أهم وأ

قراءة : في القراءة استراتیجیةدب ولكنه التفكیك منهجا، كما أنه لیس نظریة عن األلیس 
یضها الخطابات وتقو ،دبیة والنقدیة من خالل التموضع في داخلسفیة واألالخطابات الفل

من نه ماعلمنا إذا ماوإ . من داخلها من خالل توجیه األسئلة وطرحها علیها من الداخل
ن نتساءل عن الجذور الفلسفیة على خلفیة فلسفیة وفكریة، فالبد إبنیتالونظریة نقدیة إ

)3(.لیس منهجایكيبان التفك»جاك دریدا«نیت علیها التفكیكیة، حیث اعترف التي ب

لدراسة الفیلسوف األلماني م حیث نشر ترجمة 1962عام األنظارالیه »دریدا«لقد لفت
لال في داللته المباشرة،وقد یبدو مصطلح التفكیكیة مض»صل الهندسةأ«عن »هوسرل«

بسام قطوس، المدخل الى مناهج النقد المعاصر، دار الوفاء لدنیا طباعة والنشر، االسكندریة، - 1
.137: ص- 12006ط
.148:ه، صنفسجعر م-2
.143:نفسه، صمرجع -3
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ثر في داللته نفسه شك من ترجمته إلى اللغات األخرى، إلى أنه أ»دریدا«حتى إن 
)1(.یدل في مستواه الداللي العمیق على تفكیك الخطابات والنظم الفكریةألنهالفكریة 

الغربیة، التي هي في نظر المیتافیزیقیةالتفكیك على رفض استراتیجیةتأسستلقد 
ئم على رسته الفلسفة الغربیة والقاأایدیولوجیا، قصد تقویض التصور الذهني التي»دیریدا«

/ والخیرالحلم/ الغیاب، الواقع/ والحضورالكتابة،/ الكالم(مثل تكریس المقابالت الفكریة 
والتأجیلالذي یعني المغایرة ) االختالف(تراح المفاهیم ثوریة جدیدة مثل ومن ثم اج) الشر

)2(.ونقص التمركز حول العقل

ن في النقد التمركز كشفت عن  أ»یدادر «لى ان طریقة  إ»كیلر«یشیر في هذا الكالم 
تحل وتفتت نفسها، ویخدم هذا المیتافیزیقیةالثنائیات  المتراتبة و المتوالیة في الفلسفة 

)3(.اللغویةلألنظمةالتفكیك في الدعوة الى ممارسة حرة استراتیجیةالتفتیت 

توحي بالتفتیت والتشتت والبعثرة الغامضة التيیبقى مصطلح التفكیك من المصطلحات 
وفي مقابل ذلك هو مصطلح ثري وغني ومليء بالدالالت الفكریة حیث والتناثر والضیاع، 

)4(.والتقویضیتجاوز فكرة الهدم والتشریح 

»دریدا«حیث اشتغل رهاصات الفلسفیة واللسانیة قامت التفكیكیة على مجموعة من اإلو 
على المیتافیزیقا الغربیة والتي كان التفكیك ثورة علیها في تمجیدها للعقل والمنطق لهدف 

)5(.الوصول الى جوهر الحقیقة المصفاة

. 144- 143:صمدخل الى مناهج النقد المعاصر، صبسام قطوس ، ال- 1
.145- 144:صنفسه، صجعر م-2
.66:ص1992-5سعید الغانمي، مجلة افاق عربیة، ع-3
وریت، فلسفة النقد التفكیكي ، جدار للكتاب العالمي للنشر والتوزیع اسامیة راجح، بشیر ت-4
.10:ص) م 2009- ه1430(،1ط
.11: صراجح، بشیر تاوریت ،فلسفة النقد التفكیكي ،سامیة -5
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وكل التفكیكین یحاولون النیل من سلطة المیتافیزیقا ومنطق اللوغوس »دریدا«ن جاك وأل
هو القضاء على سلطة اللوغوس نة هدافها المعلأ ن علة وجود التفكیكیة و ألالقدیم المهیمن،

)1(.لى غیر رجعةإالمیتافیزیقیةنهاء عهد السیطرة وإ 

نما یعني اقامة فكر أو الالعقالنیة وإ »الالعقل«ال یعني »دریدا«كیك العقل لدى فن تإ
ة التي وسمت الفكر الغربي طویال الغربیالمیتافیزیقامتطور یقوم على محاولة رفض 

نه لى منهج االولویة للمضمون المحدد بصورة كلیة على امیله إغل في والسیما نظام هی
ن منهج التفكیك انفتح على االسئلة الملقاة على العقل ومن هنا نفهم أ،مجموع المدلوالت

لكشف تناقض المیتافیزیقا الغربیة وهدمها هدما ممنهجا قصد تفكیك الفكر النقدي لتراث 
)2(.للنقاشوالمفهمةلمفهوم الفلسفي المؤسس، ورغبته في طرح سیطرة ا

ن میتافیزیقا والفلسفة بوصفهما من أنماط االدراك الخادعة، كما أن التفكیك نبیذ للإ
التي كانت المیتافیزیقا في نماذجها الخاصة باللغة ال تالئم التفكیك وكذلك ال اللسانیات

)3(.یویة التي تركز بقوة على اللسانیاتیلجأ التفكیك الى البن

بوصفها طریقة للنظر والمعاینة إلى الخطاب، وهو یقف تتأسسالتفكیك فاستراتیجیةذن إ
والسوسیولوجیة والسیكولوجیة والبنیویة التاریخیةلى الجانب االخر من الطروحات إ

)4(.الوصفیة

زیما، التفكیكیة دراسة نقدیة، تعریب اسامة الحاج، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر . بییر ف- 1
.150: م ص1996والتوزیع، دون ط ،

.9:نفسه، صمرجع - 2
األلسنیة دار البشائر للنشر، دط یوسف وغلیسي، النقد الجزائري المعاصر من الالنسونیة  إلى 3-

.147:م  ص2000
.147: ص،مرجع نفسه-4
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التفكیك الناقد الفرنسي استراتیجیةسهموا في الذین أاألوروبیینیمكن أن نذكر النقاد 
انه لم یحظ «الغذامي قال طار واحد، حیث یده في إتحدال یمكنالذي »بارتروالن «

وقد كان اسهام روالن بارت في »بارتالنقدیة مثلما حظي أحد بالتربع  فوقسنام النظریات 
الذي طرح »دریدا«لحركة نفسها، التي تنسب بحق الى التفكیك سابق على مولد ا

فبارت وعلى مدى ربع قرن من الزمن، ولعل الصلة ،استراتیجیاتهابتأصیلمفاهیمها وقام 
نما في الكثیر من اكهما لیس مفهوم التفكیك وحده، وإ بین روالن بارت ودریدا اشتر 

.األوروبیةة ت النقدیة على الساحالطروحا

هذا ما یمكن التحدث عنه باختصار عن ماهیة التفكیك لنتحدث عن االصول او الجذور 
.للتفكیكالفلسفیة واللسانیة 

حیث اشتغل عن المیتافیزیقا »جاك دریدا«بها تأثرالفلسفیة التي باألصولوال ألنبدأ
یمثل معارضتها لوجود مركز ثابتو الغربیة، حیث جاءت التفكیكیة لتعارض منطق الثبات

ة كان هدف دریدا هو تبدید هذه الفلسفحضور، و هو ما یعرف بفلسفة الو ،مدلوالت علیا
لهوسرل في القراءة لقد تأثر منظرو التفكیك بالفلسفة الظواهریةأخرى،القول بفلسفةو 
ل بین ٕانتاج المعنى، ألن الفلسفة الظواهریة في رؤیتها النقدیة الحظت أن القراءة تفاعو 

أفكار بعض الوجودیین مثل قد تأثر دعاة التفكیك بو )1(موضوع النص والوعي الفردي،
الحثیثة عن فكرة إمكانیة قیام أسس جدیدة للفكر اإلنساني نیتشه في مساعیهما هیدجر و 

)2(. هذه األسس تقوم على نقد ورفض األسس التي ترتكز علیها الحضارة الغربیة الحدیثة

قد التطابق في الكثیر من المقوالت هیدجر یصل إلى حدو إن التداخل بین فلسفة دریدا
ونقد التمركز العقلي ،مارتن هیدجر عن المعرفة واللغة، وثنائیة الغیاب والحضورتحدث

هي مقوالت اعتمدها دریدا في تأسیسه لمشروع القراءة التفكیكیة للخطاب و ،والتناص

.12:،سامیة راجح،فلسفة النقد التفكیكي،صتیر تاور بشیر -1
. 14:ص،مرجع نفسه-2
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هیدجر هي التي جعلت جیرار كرانیل ذه النقاط المشتركة  بین دریدا و من هو )1(،اللغوي
، ألن الوجود عند رجاعه إلى األنطولوجیا الهیدجریةدریدا یمكن إیشیر إلى أن فكر

ي، حیث یلزم  التفكیر في الوجود   األنطولوجاالختالفهیدجر لیس إطالقا أخذ ألفاظ 
فإنهم تأثروا أیضا مثلما تأثر دعاة التفكیك بأفكار نیتشهو )2(.ألول مرة بدون الموجودو 

تاریخ المعنى مرتبطان مع بعضهم ،و ن معنى التاریخإ: بأفكار هیغل عن المعرفة التاریخیة
لك جذور قویة في الفكر الغربي وكذلك دریدا البعض عن توثیق الحقیقة الذاتیة التي تم
یخ و تاریخ المعنى المفاهیم المنهجیة عن التار هو األخر عمل على تفكیك المعرفة و 

)3(.تفكیكا مثالیا

معها جاك دریدا ل تحلیله النفسي التي تعاملكذلك تأثر بفلسفة سیجموند فروید من خالو 
روید فثمة فرق في مفهومهما فن هذا التداخل بین أفكار دریدا و بالرغم مو ،بالحذر والحیطة

أما األثر عند ه ظل حضورا یتصع ویتحرك ویطرد لكنلألثر،عند دریدا لیس حضورا و 
من ،إنه منزوع من الخطاطة التقلیدیة التي تجعله یشتق وید فهو یربطه بالذاكرة الوراثیةفر 

یة فقد تأثر دریدا األصول اللسانهذا بالنسبة إلى األصول الفلسفیة،أما )4(.حضور أصلي
عام الذي رسمه فردیناند دي الغیرهما من التفكیكین لم تخرج عن اإلطار بروالن بارت و 

سوسیر،فدعاة التفكیك لم یقدموا تصورا خاصا بهم للعالمة اللغویة كما فعل سوسیر
المدلول كطرفین سها عن العالقة بین الدال و األفكار نفلكنهم استخدموا المبادئ و 

)5(.للعالمة

.14:نفسه ،ص مرجع-1
الحدیثةالمناهج النقدیة و المعاصرة، عالم الكتبت، الحقیقة الشعریة على ضوء ر بشیر تاوری-2
.205:م،ص1،2010ط
.207:نفسھ، ص مرجع -3
.211:ت ،الحقیقة الشعریة،صربشیر تاوری-4
.212نفسھ،صمرجع -5
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نظام مرجعي أيي تصبح بواسطتها اللغة أو الشفرة، أو یعني دریدا باالختالف اإلزاحة الت
،عند دریدا فعالیة حرة غیر مقیدة،خیة، عبارة عن بنیة من االختالفاتعام ذي میزة تاری

تنشأ الت المتبادلةافات واالحثار واالختالالل مفهوم االختالف وعبر لعبة األمن خو 
مسافة او انزیاحات داخل عناصر اللغة المتكلمة، وهذا یعني ان ثم في اللغة اختالفا 

)1(بالضرورة اي اختالف وارجاع وایزاحة

، وبكل مایمكن ان تتضمنه باألخرحدهمااالختالف، لعالقة هذین المفهومین ن الهویة واإ
ساس الفلسفي المتعالي لمنهجیة ة من وجهة نظر التفكیكیة، هما الوتعنیه هذه العالق

التفكیك وبعبارة اخرى ان التفكیكیة قد انشأت لنفسها واقامت واستحدثت اساسا فلسفیا 
الف من حیث عالقة كل منهما االخر  مفهومها لقضیة الهویة واالخت، وهو خاصا بها

تكون علیه عالقة الهویة باالختالف هو جوهر أنهذا الفهم الخاص الذي ینبغي نّ وإ 
)2(.حركة التفكیكیة

ساسه ان اللغة تمثل بنیة من االحاالت الالنهائیة التي یشیر اما التمركز حول العقل فأ
لى العالمات االخرى، ومن هنا وجد كل نص إلى النصوص االخرى، وكل العالمة إفیها

لك فان نقد مقولة التمركز ذالنقد لسوسیر على اساس انه وقع في اتجاه الكلمة، وعلى 
ن شائعا في المیتافیزیقا الغربیةحول العقل یؤكد نفي تعیین الوجود بوصفه حضورا كما كا

یا وبتحطیم ركزیة المعینة وجودیا بوصفها حضورا ال متناهوالسعي الى تحطیم تللك الم
)3(.و االصلیة المفترضةالمركز یتحول كل شيء إلى خطاب وتذوب الداللة المركزیة أ

م جھاد، تقدیم دمحم عالل سي ناصر، دار التوبقال للنشر، ظدریدا، الكتابة واالختالف، ترجمة كاجاك-1
.32:،ص1988دط،
، دار الكلمة للنشر والتوزیع والطباعة، "التفكیكیة ارادةاالختالف وسلطة العقل"عادل عبد هللا، -2

.66:م ص12000سوریا، دمشق، ط
.52:جاك دریدا، الكتابة واالختالف، ص-3
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دریداوینطلق. الكتابة واالختالف، وعلم الكتابة: یؤسس دریدا لمفهوم الكتابة في كتابیه
الفلسفیة والفكریة التي كان قد سسألة من خالل دعوته التحدیثیة من افي فهمه للكتاب

انتاج هذه نما هي صیغة وحدات معدة سلفا، وإ سس لها، فلیست الكتابة وعاء لشحن أ
: ات وابتكارها ومن ثم یصبح لدینا نوعان من الكتابةالوحد

صوتیةكأداةكتابة تتكأ على التمركز حول العقل وهي التي تسمى الكلمة :االول /
بجدیة خطیة وهدفها توصیل الكلمة المنطوقة أ
و الكتابة ما بعد البنیویةأالكتابة المعتمة على النحویة : الثاني.

والكتابة بهذا المفهوم تسبق حتى اللغة وتكون اللغة نفسها تولدا ینتج عن النص، وبهذا 
دریداوبإرساءتدخل الكتابة في محاورة مع اللغة فتظهر سابقة على اللغة ومتجاوزة لها، 

خاصة بالقراءة المتمیزة مواجها النصوص استراتیجیةن یبني لهذه المقوالت استطاع أ
)1(.بحریة تامة دون التقید بالبحث عن البؤر والمراكز

ب التي تعني الوجود لیظهر مع هیدجر في القول بثنائیة الحضور والغیادریدایتفق 
ن اللغة وفي حالة معرفتها بهذا الوجود تصطدم حضوره إال من خالل غیابه، بمعنى أ

مر الذي یؤدي لتقالید الذي رسخ عبر الزمن حتى أنه غیب هذا الوجود األبجدار ا
ال لوجود المختفي وال یتحقق الوجود جل استحضار ابالضرورة إلى تدمیر هذه التقالید من أ

)2(.بالغیاب

.133:عبد هللا الغذامي، الخطیئة والتكفیر ، ص-1
205:ت، الحقیقة الشعریة،صروریابشیر ت-2
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،حیث اعتبروها عالقة بین الدال والمدلولقة القائمة فقد أعاد التفكیكیون النظر في العال
فراغا كبیرا بین الدال ،حیث تركوا ي ذلك خطوات العالم اللغوي سوسیر،مقتفیین فاعتباطیة

)1(و المدلول

یرى أنها من بعض النقاد یشككون بالتفكیكیة و ما یمكن قوله من كل ما سبق أنو 
یرى و موضوعي للواقع و األفكار یق تصورالتي ال تؤمن بإمكانیة تحقالتشككیةاالتجاهات

أو تأجیل المعنىووفق ،كیكیة على رفض فكرة المعنى الوادكرستوفر بطلر أن تركیز التف
تعتمد آلیة الكشف استراتیجیةبهذا یبدو التفكیك و مام  تعدد القراءات،،و فتح المجال أولیم

من هنا وصفت ،ومور عبر فضاء فكري جدید ومغایرةالبحث عن البنى المخفیة أو المطو 
ى النزعة الوصفیة ،و كذلك علنها ثورة على المناهج الخارجیة وطروحاتهاالتفكیكیة بأ

أویل بإشاعته مفاهیم التعدد من هنا اقترب التفكیك كثیرا من التو ،للمنهج البنیوي
التعالي القمعیین الذین ودعوته إلى إلغاء الحضور و ،، ورفضه التقید والثباتاالختالفو 

،لیتیح من إمكانیة بروز بدائل حضاریة مغایرة للنموذج ة الغربیةا الحضار أشاعتهم
)2(.غیر مستلبة لهو الغربي،

یصرح أحیانا أنه یشعر بالغربة والعجز في كان»دریدا«وفي صدد أخر نشیر إلى أن
أنه یمثل أحسن تمثیل االطالع على ممارساته التفكیكیة، ،و من حقل الثقافیة الفرنسیة

من كل ما سبق أن التفكیك بأنه لیس تحلیال، ألنه ال یعتبر ، و العدمیةالعجز و »فلسفة«
عمله نسقا فلسفیا فلیس التفكیك تحلیال، كما أنه ال یمكن أن یدرج في إطار المبادرات 

.الفلسفیة

27:ت ،سامیة راجح ،فلسفة النقد التفكیكي،صربشیر تاوری-1
.159-156: بسام قطوس، المدخل إلى مناھج النقد المعاصر، صص-2
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إشكالیةالمنهج. 1
لیة المنهج من المسائل الجوهریة التي تأتي في صدارة الطرح النقدي المعاصر تعد إشكا

النقد العصر من إنجازات نقدیة واسعة، أخرجباعتبارها مسألة شائكة مرهونة بما حققه 
أبعدته عن االنطباعیة، السیما في ظل اإلعصار المعرفي و مجال العقلنةالعربي إلى 

ة التعامل مع المنهج النقدي طریقیحدد«،العاتي الذي احتاج جمیع العلوم، و بهذا المعنى
یشترط في المنهج أن أساسا نظریة ذات أبعاد فلسفیة وفكري و هو یعتمدالظاهرة األدبیة، و 

ذلك أن )1(»لیتمكن من تحلیل الظاهرة المدروسةووضوححدد أدواته اإلجرائیة بدقة ی
المنهج طریقة للبحث توصلنا إلى نتائج مضمونة أو شبه مضمونة في أقصر وقت و بأقل 

أنه وسیلة تحصن الباحث من أن یتیه في دروب ملتویة من التفكیر جهد ممكن كما 
ما عبر عنه الفیلسوف ئج العلمیة في زمن قیاسي، وهو النظري، وال یستطیع تحقیق النتا

لبحث خیر لك من تلجه من غیر لئن تترك ا«على أهمیة المنهج » دیكارت«الفرنسي 
) 2(»منهج

معنى هذا أن أي بحث أو نص أدبي تحي تحدید المنهج المتبع له قبل الدراسة من 
خالل المدونة النقدیة التي نحن بصدد دراستها نجد أن عبد المالك مرتاض في 

ل آلمحمد العید»أین لیالي«هج الذي اتبعه في دراسته لقصیدة لم یحدد المن)ي/أ(كتابه
أواثي ي تناولنا به هذا النص األدبي حدهل هذا المنهج الذ«: خلیفة فنجده یقول

)3(.»تقلیدي

1موالي علي بوخاتم، الدرس السیمیائي المغاربي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط-1
. 63:، ص2005

.02:نفسه، صمرجع -2
لمحمد العید،دیوان "أین لیالي"دراسة سیمائیة تفكیك لقصیدة ) ي/أ(عبد المالك مرتاض،-3

.14:صدط،الجامعیة،الجزائر،المطبوعات
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أخذه من الغرب؟ل ذلك أنه هل هو منهج تراثي؟ أمفهو یوضح من خال

أداة بحث منهجیة تقرب مقاصده، و فالمنهج رؤیا تتوخى الوصول إلى أسرار النص و 
هي قضیة النص األدبي فهو فأول العناصر التي تحدث عنها مرتاض.تحقیق الغایة

مكن تناول بعضها بدون أن النص األدبي بناء متماسك و شبكة متحدة األجزاء ال ی«:یقول
المضمون و المضمون إذ یشبه التحام الشكل و ، ثم یتحدث عن الشكلالبعض األخر

)1(.»بالتحام الروح و الجسد

اللها مرتاض منهجه النقدي ورد الناقد مجموعة من النصوص التي یحدد من خثم أ
واحد على أساس أنه من التعصب التمسك بتقنیات منهج و ال یوجد منهج كامل،«:یقول

)2(».األجدر أن یتبعوحده األلیق و 

التي ،إن من المسلماتفي الدراسة فكل منهج لدیه معاییرهال یمكن أن نتبع منهجا واحدا 
ن ندرس به كل النصوص مثالي صالح ألأنه ال وجود لمنهج كامل،یسلم بها الدارسون

یقر زایا، و أو جماعیة ذات م،فردیةاجتهاداتالمناهج تظل على اختالفها، بل إنّ 
عدم التعصب فهو كذلك یدعو إلى . كل نص بمنهج قراءة خاص بهمرتاض بحتمیة بتفرد

وعدم التعصب لمنهج على آخرلتزام الحیطة من األمثل ا«:لمنهج على آخر قائال
)3(.»ألن المنهج الكامل لم یولدختیار طریق للبحث مفتوحاو 

تاریخیـا ، انطبـاعيالمسـتوى المنهجـي، إذ بـدأ ممارسـتهفقد بدأ  مرتاض مساره النقدي على 
النقــد«و»التقلیــديالنقــد«كیــة حیــث أنــه مــرى بمــرحلتینتفكی، أســلوبیا، ثــم ســیمیائیاانیویــفب

نزلقـت إلـى المـنهج الحـدیث مـن خـالل تعـاملي مـع الـنص الشـعري ا«:حیث یقـول»الحدیث

.12: ، ص)ي/أ(مرتاض،عبد المالك -1
بشائر للنشر و اإلتصالیوسف غلیسي، الخطاب النقدي عند عبد المالك مرتاض، دار ال-2

.86: ، ص2002د ط، في ،الجزائر
.8: ، ص)ي/أ(عبد المالك مرتاض، -3
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الشــــعبیةاألمثـــال«بـــه فـــي التعامــــل مـــع الـــنص هــــو كتـــابيریبـــي قمــــت فكـــان أول عمـــل تج
مرتــاض إلــى التركیــب المنهــاجي دعــا،كمــا)1(»الشــعبیة الجزائریــةأللغــازا«ثــم... »الجزائریــة
التعددیــة المنهجیــة أصــبحت تشــیع إنّ »ول طــارق ثابــت علــى لســان عبــد مرتــاضحیــث یقــ
نــرى أن ال حــرج فــي النهــوض بتجــارب جدیــدة بعــض المــدارس النقدیــة الغربیــة، و اآلن فــي

ب تلــو ابتالعــه المــذهالنقــد مــن جــراءتمضــي فــي هــذه الســبیل بعــد التخمــة التــي منــي بهــا 
)2(»العشرینالقرناألخرى خصوصا في هذ

برأي موالي علي سیمیائي و اإلجراءات التطبیقیة لمنهجه ال) ي/أ(نجده یبین في كتابهو 
سار من خالل هو یشكل جزءا من مشروع نقدي ضخم یعد البدایة األول، و «بوخاتم

أسیس الفعلي لإلتجاه نقلة نوعیة في الـتاإلنسانیة، و یمیائیات في العلوم السسانیات و لال
رغم من تناول عبد المالك مرتاض هذا النص الشعري وفقا لباو )3(،»السیمیائي والتفكیكي

ناك كتاب آخر لعبد وه. إلستراتیجیة التفكیك إال أن الدراسة یعوزوها المصطلح التفكیكي
تحلیل مركب لقصیدة أشجان –القراءةقصیدة–شعریة القصیدة« المالك مرتاض 

إن مسعانا هذا یندرج كما سنرى «:ض تبنیه للمنهج السیمیائي بقولهفیه یؤكد مرتاو »یمانیة
ضمن هذا المفهوم الجدید نفسه لتعامل مع اإلبداع أي لن یكون مسعانا في هذا الكتاب 

)4(»بالمفهوم السیمیائي لهذه القراءةإلى من أجل ترسیخ مفهوم القراءة 

ستنادا إلى إجرائیات  المنهج نا مرتاض تعامله مع النص األدبي االل ذلك یسبق لمن خو 
.السیمیائي

م  2012، 60فرید أمعضشو، المنھج في التجربة النقدیة لعبد المالك مرتاض، مجلة عود الند، ع -1
www.02:م، ص2013/ 2/ 12 – qabe.qaosayn.com.

.02:جامعة تیزي وزو، الجزائر، صطارق ثابت،-2
.72: موالي علي بوخاتم، الدرس السیمیائي المغاربي، ص-3
.02: طارق ثابت، جامعة تیزي وزو، ص-4
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و كان » الالمنهج«من خالل دراساته النقدیة نجد عبد المالك مرتاض یجترح مصطلحو 
حسب الناقد یوسف و –»أین؟ وٕالى أین؟النص األدبي من«ذلك أول مرة في كتابه 

في تشریح النص األدبي هو الالمنهج إنبعبارة صغیرة، ولكنها جامعة«:ولیق-وغلیسي
)1(.»المنهج 

كذا نجد و هتجدد من كل قراءة یقوم بها القارئففي هذه العبارة أن النص األدبي ی
.عطاءه متجدد

ما دام أن الناقد ج عند مرتاض هو قراءة حرة مفتوحة لكنها لیست نهائیة، و إن الالمنه
)2(.الالمنهج في ممارساته النقدیة فقد تشئ إلى أصول المنهجقد اتبع

مادام أنه ج التكاملي فقد رفضه عدة مرات، و بالمنه»الالمنهج«فالناقد یرفض أن یسمي 
:یرفضه إذن فإنها تتحول إلى معادلة

)3(.المنهج التكامليǂالالمنهج  

مرتاض لتخفیف من التي اعتمد علیها عبد المالك»الالمنهجیة«من أشهر الوسائل و 
حیث ركب بین عدم الوقوع في التقلید األعمى، هي التركیب بین المناهج صرامة المنهج و 

السیمیائیة والتفكیكیة ، وبین )قصیدة القراءة –شعریة القصیدة (األسلوبیة في السیمیائیة و 
تحلیل «و»لیلةألف لیلة و «ابهت إلجراءات التفكیكیة في كتمع غیاب الف) ي/أ(في 

مرتاض أمام النص اإلبداعي في األخیر فإن عبد المالك و )4(»الخطاب السردي

. 86:یوسف وغلیسي، الخطاب النقدیلدى عبد الملك مرتاض،ص-1
.86: نفسھ، صمرجع -2
.86: نفسھ، صمرجع -3

یوسف وغلیسي، في ظالل النصوص التأمالت نقدیة في كتابات جزائریة، جسور للنشر و -4
. 312-312: م، الجزائر، ص2009–ه 1430، 1التوزیع، ط 
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ناقدا «فهوبذلكنهجیة العربیة بذوق محلي أصیل، و تستثمر اآللیات الم»منهجیةال«بروح
)1(.»ریقة، حداثي المادة، تراثي الروحغربي المنهج، عربي الط

إنها دراسة «:تعلیقا عن كتابات مرتاض قائالوغلیسي یقدمیمكن أن نقول أن یوسفو 
تفكیكیة(آخر معلنة كانتبنیویة المنهج أصال، لكنها تتمفصل على إجراءات منهجیة

)2(.»)موضوعاتیةأسلوبیة،( نةأم غیر معل) سیمیائیة، إحصائیة

نفهم من هذا القول أن المنهج عبد المالك مرتاض لیس منهجا واحد بل تتعدد المناهج 
. لدیه

إشكالیةالمصطلح. 2
ث نجده یستعمل إن تفكیكیة مرتاض من جانب المصطلح قد عرفت تغیرات كثیرة حی

التشریحیة «، و نجده یستعمل»لف لیلة و لیلةأ«في كتاب» التفكیكیة«مصطلح 
»بالتشریحیةیقصدو یستعملها كمصطلح إجرائي وهوهو ) ي/أ(في كتابه»والتفكیكیة

كنا اصطنعنا في «ا سوء الفهم الذي وقع فیه النقادحیث یقول مبین»القراءة المجهریة«
راءة بدایة مسارنا الحداثي مصطلح التشریح النصي الذي كنا نرید به في الحقیقة إلى الق

)3(.»المجهریة ال إلى التشریحیة

من باب »التقویضیة«أو » التقویض«نقلب إلى مصطلح جدید أطلق علیه لكننا نجده ی
أصل المعنى في فلسفة دریدا تقویض یعقوبه بناء على أنقاضه على حین أن معنى 

)4(.جهاز عن بعضها البعض دون إذائهاالتفكیك في اللغة العربیة یقتضي عزل قطع

.316: نفسھ، صمرجع-1
.316:نفسھ، صمرجع -2
: م، ص2009، 2الجزائر، ط یوسف وغلیسي، مناھج النقد األدبي، جسور للنشر و التوزیع، -3

184.
.184:یوسف وغلیسي، مناھج النقد األدبي،ص-4
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تاریخ أول استعمال التقویض من قبل مرتاض، أصبحت نراه یختین )م1995(منذ سنة و 
ٕابراز مسوغات إحالل التقویض محل لتقویض هذا المصطلح و ) تفكیكیة(أیة مناسبة

عند عبد المالك مرتاض على )قویضيالت(التفكیك، وفي السیاق ذاته یقوم التحلیاللتفكیكي 
و االهتداء إلى سر اللعبة فیه، ثم صتقویض لغة النص أجزاء وأفكار لیتبین مركزي الن«

یبدو من قول )1(،»كیب لغته على ضوء نتائج التقویض یعاد تطنیبه، أو بناؤه، أو تر 
وعلى العموم فإن التفكیكیة المرتاضیة لیست هي مرتاض هو إحالل التقویض محل التفكیك

لتفكیكي في لجوهر اال یهم مرتاض أن یناهض اإذ«:فكیكیة الدریدیة كما یرى وغلیسيالت
إن «:ه هذه الدراسة من قول مرتاض نفسه،و ذلك ما تبین)2(»صورته األصلیة

صطناعنالمصطلح تفكیك ال ینبغي أن یحیل بالضرورة على مفهوم المذهب الدریديا
للنص في أي صورة من العناصر اللسانیة نرید به خصوصا إلى حل األجزاء و وٕانما

لعل تفكیكیته انطالقا من هذا و )3(.»على أنقاضهم إقامة عمل فني جدیدصور التقویض ث
)4(،»ة على النقض من أجل إعادة البناءالقائم«كون كتفكیكیة عبد هللا الغذامي القول ت

العمومیات كالتعددیة وربما كانت إفادة مرتاض من التفكیكیة محدودة لم تتجاوز بعض
.انفتاح النصالقرائیة و 

ى الهدم الذي القیام  بعده، وهي بذلك بعیدة شیئا ما عن فالتقویضیة في طیاتها تحمل معن
تشریح ( ي لكتابه الهدف اإلجرائي لهذا اإلتجاه، أما التشریحیة التي إختارها عبد هللا الغذام

ینحرف تماما عن أصل المصطلح المترجم الذي »عزت محمد جاد«بحسب ) النص 

یوسف وغلیسي، إشكالیة المصطلح،في الخطاب النقدي العربي الجدید، ا لدار العربیة للعلوم -1
. 347:م،ص2008-ـھ1،1429ط
.78: یوسف وغلیسي، الخطاب النقدي عند مرتاض، ص-2
.78: نفسھ، صمرجع -3
. 87: عبد هللا الغذامي، الخطیئة و التفكیر، ص-4
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التشریح مقصورا على غایة ال راد یأتي تصوره أكثر مصدقیة مع التفكیكیة، فإذا كان 
)1(.لهدمها، فإن لتفكیك غایة آخر تتبع بالضرورة عملیة الفك  بعملیة التركیب

امي النقدیة فیجد أن تطبیقه شابهفي أعمال عبد هللا الغذ»عثمان موافي«وینظر 
بعض أو التشریحیة طبقا لتعبیره، و صور نظرا لخلطه بین البنیویة والتفكیكیة بعض الق

)2(.جاهات األخراإلت

سعد »«میجان الرویلي«نجد مجموعة من النقاد من بینهم فإلى جانب مرتاض 
وم دریدا حیث یقول هذا على أن مصطلح التقویض أقرب من التفكیكیة إلى مفه»البازعي
وال إن كنا سابقا قد أطلقنا علیه مصطلح التقویض، فإننا ال شك أفدنا من إعادة «:األخیر

ظل على ... النظر و من التواصل مع أراء الباحثین الذین تناول المفردة بالبحث التقصي 
معنى هذا أن التقویض یتناسب مع التفكیك )3(،»تهم بأفضلیة التقویض على التفكیكقناع

أین «تاض بعض المصطلحات في تشریحه لنصوكذلك إستخدم مر . في أراء دریدا
، كما دع إلى تناول النص األدبي من خالل التوسیعو مثل التفكیك والتشریح »لیالي

. المنهج المستویاتي

» عبد العزیز المقالح«اعر الیمنيضا قراءة آخر لقصیدة عربیة معاصرة لشیقدم لنا أیو 
بل زاوج بین قراءتین هي في الواقع ال تنتمي إلى منهجیة القراءة التشریحیة أو التفكیكیة،و 

حیة في هذا القول حاوال مرتاض أن یبین الفروق بین تشریحیته وتشری)4(.التقلیدیةالبنیویة و 
.»التكفیرالخطیئة و «عبد هللا الغذامي في كتابه 

.03: رمضان حینوني، مدخل إلى المدارس النقدیة المعاصرة و مناھجھا، ص-1
.05: نفسھ، صجعرم-2

Ww. umc. Edu.dz.
. 349: یوسف وغلیسي، إشكالیة المصطلح، ص-3
.349: نفسھ، صمرجع -4
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التفكیكیةالنقدیةمرتاضمرجعیات. 3
نظریة تهدف إلى القراءة التقویضیة التهدمیةو بدأت ثورة التفكیكیة المعاصرة كمنهج 

. من أجل تفجیر دالالت الخطاب األدبي الغائبة والمؤجلةو التشكیكیة و الحفریة،و 

ال یتنكر لذات الممثلة إن مرجعیات مرتاض التفكیكیة ضمن ذلك التوجه الحضاري الذي 
من خالل هذا المنهجي الذي یقیمه بین القدیم والجدید و من خالل ذلك الحوار في التراث و 

الحداثة تراث و المالك مرتاض كانت بین الیتبین أن مرجعیات عبد

مرجعیة تراثیة-أ

تكأ علیها النقاد العرب الذین بقوا أوفیاء لتراثي أحد المصادر الهامة التي اإن المرجع ا
بلورة منهجه ٕان كان قلیال في عتمد علیه و من بینهم عبد المالك مرتاض حیث ا لتراثهم و 

أماما نود نحن «: یقولیصرح بهذا األمر في أكثر من موضعه جدناالتفكیكي حیث و 
أن نفید من النظریات الغربیة القائم كثیر منها على العلم كما نفید من بعض التراثیات فهو 

و نهضهم هذه و تلك، ثم نحاول بعد ذلك عجن هذه مع تلك عجنا متینا ثما بعدا ذلك 
)1(»ناول النص برؤیة مستقلة مستقبلیةنحاول أن نت

طالعه على البالغة العربیة عرب القدامى و امرتاض بالنقاد الكما تأثر عبد المالك
القراءات المتعددة في كتب الجاحظ «ونظریاتها و النقد القدیم و مفاهیمه حیث أقبل على 

بن ا«لغة استفاد من أفكار علماء مثلو في كتب ال»البخالء«و » البیان و التبین«مثل
، و من ألفیة »الكامل«في كتابه »أبو العباس المبرد«و» الخصائص«في مؤلفه»الجني

إن العرب هم على «: من الكتب البالغیة أشار قائالمالك في النحو، و حتى یؤكد إفادته 

عدرة غضبان، تلقي التفكیكیة عند عبد المالك مرتاض، قسم اللغة و األدب العربي، جامعة أم -1
.  50: م ، ص2013. 2012البواقي، 
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داثة وأنهم كانوا یحومون حول كثیر من النظریات واألفكار الكبرى للح)1(»...شيء عظیم 
ابن«و» عبد العزیز الجرجاني«و» عبد القاهر الجرجاني«الغربیة و ال سیما كتابات 

مطلعا ا یستمر الحال في تكوینه التراثي، هكذ»ابن خلدون«و » أبن قتیبة«و » ي جن
الشروحات و كم هم كثیرون هؤالء الشراح من علماء اللغة وفقهاء : مثلعلى المسائل 

بن سالم ا«وأصولیین و بالغیین الذین كان لهم معظم األثر في تكوینه، و لعل أبرزهم 
ة بین أبي تمام والبحتري مدي في الموازنواآل»الشعراءطبقات فحول«في » الجمحي

ابن رشیق «و» نقد الشعر«في » قدامة بن جعفر«و»الشعر والشعراء«في » ابن قتیبة«و
)2(.و سواهم من العلماء»العمدة « في » القیرواني

یمكن أن نحدد هذه الرؤیة التراثیة من خالل الدراسات التي قدمها حول بعض الكتب و 
د التفكیكي من كذلك بعض المفاهیم التي تنتمي إلى النق، و التراثیة مثل ألف لیلة و لیلة

)3(.تعددیة القراءة لنص الواحدمثل انفتاح النص و 

األمر الذي ساعده و مهد له الطریق لمعالجة مختلف قضایا النص األدبي و ما یؤكد 
ألدباء قراءة لهم؟ ر النقاد و اهذا القول ما جاء في حوار معه مجیبا عن السؤل من أكث

أن معجب بأدباء العربیة القدامى و منهم الجاحظ و ابن طباطبا «فكانت إجابتهم
والجرجیان و المرزوقي والمعري، وأما لمن أن معجب بأدباء العربیة المعاصرین فإن كنت 

)4(.»...مقدماته، و جبران خلیل جبرانمعجبا بطه حسین حتى أني كنت أحفظ

2012عبد المالك مرتاض، نظریة النقد، دار ھومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، -1
.249: ص

. 250: نفسھ، صمرجع-2
. 06: فیصل األحمر، قراءة في التجربة النقدیة عند عبد المالك مرتاض، ص-3

http// forum. Mattoob. Com/ mortdek- mumber 25.1985 . htm. 4 -
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مرجعیة حداثیة. ب

لما كان هذا االتجاه غیر موجود في الساحة النقدیة الجزائریة بل والعربیة المعاصرة إلى 
الجزائري في ثماننیات القرن األدبي فیما ندر أخذ عبد المالك مرتاض في نقله إلى النقد 

وكان الماضي داعیا إلى إرساء قواعد النظریة معتمدا في ذلك على مرجعیة حداثیة غربیة
أكثر من موضع على امتداد ذلك نتیجة تأثره بالدراسات الحداثیة الغربیة وهو ما ألفناه في 

هذا ویذكر تأثره واستفادته المبكرة من النقد الجدید باتجاهاته و منها التفكیكیة )1(مؤلفاته
وا أن یظل النقد كما أقامه تین لوال طائفة من النقاد الثوریین الذین رفض«: حیث یقول

یقلبون أطواره النسون وبیف، وأقبلوا یبحثون في هذا النص بشرط علمي عجیب، فأخذواو 
اإلجتماعیون والبنیویون والتفكیكیون والتشریحیون : ومن هؤالءعلى مقالب مختلفة،

)2(.»والسیمیائیون وأثناء ذلك األسلوبیون

ل الخطاب األدبي ویبدوا من كالم مرتاض أنه متأثر بالنقد الغربي، وینطلق في تحلی
نحوا مناهج حداثیة ومرجعیته التفكیكیة التي اعتمد علیها تتمثل في أساس في أراء جاك 
دریدا ومؤلفاته حیث ظهر ذلك جلیا في أعماله، تمثل عبد المالك مرتاض أفكار التفكیكیة 

)3(.ل خلیفةألمحمد العید »أین لیالي؟«دا من خالل تحلیله لغة القصیدة لدى دری

و هو نفس الكتاب یثبت ) ي/أ(من خالل كتابهلعل تأثر مرتاض بآراء دریدا خاصةو
إن المرجع األساسي الذي استمد منه «:بارت، إذ نجد یوسف وغلیسي یقولتأثره بروالن 

بارت الذي حمل عنوانه لروالن)S-Z(لك مرتاض العنوان لیس غیر الكتاب عبد الما
)4(»على حرفین

. 47: عدرة غضبان، تلقي التفكیكیة عند عبد المالك مرتاض، ص-1
.19: ، ص)ي/أ(عبد المالك مرتاض، -2
.19: نفسھ، صجعرم-3

.69: وغلیسي، الخطاب النقدي عند عبد المالك مرتاض، صیوسف -4
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األلف وهي أول حرف :یقوم على حرفین هما) ي/أ(جود في كتاب وكذلك هذا األمر مو 
والیاء هي آخر حرف من األلفاء »أین لیالي؟«من القصیدة التي یعالجها مرتاض 

بارت عن توحد بالنص «نطالقا مما ذكره بشیر تاوریت عن ونستطیع أن نقول ا. العربیة
د هو األخر ببارت وجعله عشقه وأصبح عشقه األول واألخیر، وعبد هللا الغذامي الذي توح

فإن عبد المالك مرتاض أیضا جعل من دریدا و بارت ،)1(»وجعل منه فارسا للنص الوحید 
).ي/أ(همه األول واألخیر، حیث ظهر ذلك في كتاب 

ویضاف إلى هذه المرجعیات التفكیكیة الحداثیة الغربیة مرجعیة عربیة مثلها عبد هللا 
)2(.والتي تأثر بروالن بارت" الخطیئة والتكفیر"خالل كتابه الغذامي من 

.123: ریت، سامیة راجح، فلسفة النقد التفكیكي، صربشیر تاو-1
تحلیل سیمیائي تفكیكي لحكایة جمال بغداد، دیوان –عبد المالك مرتاض، ألف لیلة و لیلة -2

.09: م، ص1993المطبوعات الجامعیة بن عكنون، الجزائر،  
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عرض التجربة التفكیكیة لدى مرتاض- 1

من خالل مجموعة ، بدأ عبد الملك مرتاض مساره النقدي التفكیكي في نهایة الثمانینیات
:من كتبه

لحكایة جمال بغدادتفكیكيتحلیل سیمیائي-ة و لیلة  ألف لیل.
 ةلمحمد العید آل خلیف»لیالي ینأ«تفكیكیة لقصیدة دراسة سیمیائیة ) ي/أ(كتاب.
 1(»زقاق المدق «وایة ر معالجة تفكیكیة  سیمیائیة ل»ديتحلیل الخطاب السر «كتاب(

على نموذج نكاد نعثر ال مستویاتها فإننا إذا عدنا لهذه المقاربات  والتي قدمتها سلف و 
الكتابة بعنوانیةنیال دراسة واحدة قدمها الطاهر روااللهم إ،یستحق الذكرتفیكیكي 

لطاهر «تجربة في العشق "تفكیك في روایة قراءة في بنیة ال–ٕاشكالیات المعنىو 
)2(»وطار

كدراسة نقدیة حول »أین لیالي ؟ «ختیار كتاب ال هذه المقاربات النقدیة قمنا بومن خال
.األدب الجزائري التفكیكیة من اجل تسلیط الضوء على 

:ین لیالي أ.أ

أین «سیمیائیة تفكیكیة لقصیدة ذو دراسة) ي/أ(لهذه المدونة و في كتابختیارنااتم 
كتاب یمهد لمجموعة من خالل العنوان نجده  في هذا اللمحمد العید آل خلیفة »لیالي ؟ 

:يمن المنطلقات للمماریة التطبیقیة و ه

ه الضیاء ما بحیث نسلط علیاتناوال مستویاتیأن نحرص على تناول النص األدبي
.ستطعنا تسلیط علیها

.163:نیة الى االلسنیة، صو سنیوسف وغلیسي، النقد الجزائري المعاصر، من الال-1
.163:نفسه ،صمرجع -2
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 تناوله شكال ومضمونا دون محاولة نبحیث اعاة النص األدبي في شمولیتهمر
.الفصل بینهما

تشكیل شبكة متحكمة في العالقات التي توحد وجهي اإلبداع.
األحكام ٕاصدار ة التي تحرص على حرص النتائج و یدنبذ الرؤیة التقلی.
 اسة النص األدبي عدة مرات مختلفةیمكن در.
وربما بدون منهج محدد من قبل، ولوج النص بدون رؤیة مسبقة.
یجاوزه حینا أخرمجرد وجه من وجوه بماشیة حینا و النقد مكمل لإلبداع، أو هو.
 أدبیة األدب«غایة النقد ان یدارس«.
النقدیة التي تدرس هذا النصظریة بین النمكن الخلط بین نظریة النص و ال ی.

تلك بنیویة و افیة على دراسات حدیثة فنزعم هذه جز لیس ضرورة أن نطلق الصفات ال
)1(.نفسیة

الحداثي حسب رأي الناقد ا لجذور الفكر مقتضب، هذا التمهید الذي قدمه لنابعد 
للبنیویة بنتا بارة یجب أن تكون «، لینتهي إلى ان التفكیكیة )ریداجاك د( برائده المتأثرة

للشاعر »أین لیالي«قبل أن یشرع في تفكیك النص، )2(»تكملها اكثرمما تقاطعهاالتي
:لها بــعبر فصول ستة إسته، آل خلیفةالعیدمحمد

 فصـــل أول حـــول بنیـــة القصـــیدة لـــدى محمـــد العیـــد آل خلیفـــة بحـــث فیـــه الخصـــائص
علــى غــرار القــراءة ) نصــا كــامال120لمــن خــال( البنیویــة العامــة لشــعر محمــد العیــد 

لـى أن هـذه نتهـى إاحیث التفكیكیة التي تشرح النص في ضوء النموذج الذي ینتمي إلیه،
مــــن حیــــث طــــول نفســــها ، ســــتمرارهاانیــــة القصــــیدة العربیــــة العمودیــــة و البنیــــة شــــبیهة بب

العید، دیوان لمحمد " این لیالي"دراسة سمیائیة تفكیكیة لقصیدة ) ي/أ(عبد المالك مرتاض، -1
.17-11:ص، ص1992، 1المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط

.27:، ص)ي/أ(عبد الماك مرتاض، -2
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ـــار القـــوافي المألوفـــة و الشـــهیرة و یقاعـــات ااصـــطناعها لإلو  ـــادة صـــطیاد الصـــور اختی المعت
بما یكون معه محمد العید أخر شاعر جزائري یحفـظ علـى ، انتقاء العبارةختیار اللفظ و او 

)1(.العربیة العمودیةةالتقالید الشعری

حیث یقرر »أین لیالي «وم بطبیعة البنیة في نص سالمو أما في الفصل الثاني
ما یقوض هذه القراءة بتصنیف ة الشعریة التقلیدیة، ثم سرعاننتماء النص إلى البنیا

خطاب مفتوح و قصة (ثیة التي تصطنع البناء الدوراني االبنیة الحدةالنص في خان
.صعامة على الن» إطاللة سیمیائیة «بعدد ) مغلقة 
فنجد مرتاض یفكك »ته یلیمخاض النص و تأو «ـ بالموسومأما في الفصل الثالث

فقد درس فیها النص من مستویات الحیز أما في الفصول الالحقة ،النص إلى أجزاء
.والتركیب اإلیقاعي ، والزمنالشعري في النص،

یقع و الذي»ین لیالي أ«ص و هوضطررنا إلى تناول هذا النا«: ول حیث نجده یق
الزمن و ، الحیز الشعريو ، حیث تفكیك المدلول والبناء اللغويفي ثالث عشرة وحدة

وذلك من طبیعة )2(،»فال نستطیع أن نتناول كل عنصر فصل مستقل بذاته، الشعري
ا السلوك في ذاته سیفتح المنهج على ماال حصر له من هذٕان كان الذي سلكه و المنهج

.العالمات االستفهامیة

وبعد هذه الدراسة المستوایاتیة یتبین من أن مرتاض في كتابه هذا قد ابتعد على الرؤیة 
لیة ٕاصدار األحكام الجماصر النتائج و التقلیدیة التي یحرص أصحابها على حالمنهجیة 

.إن هذا الكتاب یقوم على المقاربة الحداثیةحول النص األدبي 

.52: ، ص)ي/أ(عبد المالك مرتاض،-1
.88:مرجع نفسه، ص-2
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:دراسة العنوان .ب

لمحمد العید آل »أین لیالي «دراسة سمیائیة تفكیكیة لقصیدة ) ي/أ(إن عنوان كتاب 
هو  العنوان كتابنتباه في هذا الاالل أول ما یلفت م برؤیة منهجیة متطورة ولعدً خلیفة یق

عنوانا له ؟) ي/أ(ا كان ذاألفه التألیف العربي فلمالغریب الذي لم ی

:یقدم لنا المؤلف ست إجابات كاملة ، إلدراك دالالت هذا العنوان

 عربیة و معظم األبجدیات العالمیةأول ما یشكل األبجدیة الهي )أ(إن.
 ضمنیا أن و قد ینشا عن ذلك ، خاتمة حروف األبجدیة العربیةإن الیاء هي

التي هي جزء من ، ینتمي أساسا إلى الثقافة العربیةو ، المضمون ثقافي قبل أي شيء
.الثقافة اإلنسانیة 

محاولة لتأسیس نزعة على االقل فهي إذن ، إننا نعد هذا العمل تجربة نقدیة جدیدة
أن نطلق على هذه الممارسة  الثقافیة عنوانا ، من حقنا انطالقا من هذا المنظورو 

.)بیولوجي ( اللغة الجدیدة أیضا ینتمي إلى جنس 
مثل ذلك و ) ي/أ( لف ثم یاء دبي نفسه الذي تناولناه یبتدئ بأإن عنوان النص األ

العنوان یطلق یتالءم مع الحال هذه أن فال یكون مستقرا و ، یقال في مطلع النص نفسه
.المدروسالمطلعفي النصو 

صطناع األصوات انزع إلى تلدى تفكیك هذا النص األدبي أنه حظناإننا كنا ال
من األمور التي : عنوانا) اف إلیها الیاءتض( األلف ختیارافكان .والنداءالمفتوحة 

.یجب أن تأتلفمع المضمون و ال تختلف
 النداء كما أسلفناأنه یمیل إلى اصطناع إننا لحظنا لدى دراسة هذا النص أنه یمیل

نفسها التي هي أیضا ) أي(مثلها في النحو العربي، و أو الهمز إحدى أدوات النداء
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یفة نفعیة بالقیاس إلى وهي في الحالتین ذات وظ، التفسیركما تعني ، تعني النداء
)1(.هذا الكتابمضمون 

الحقیقة و العنوان من بین المالحظات السابقة التي تطرقنا إلیها أن تشفع للقارئ في دراسة 
أن هذه التبریرات على طولها ووضوحها قد ال تقر مشروعیة هذا العنوان الجدید ألنها ال 

كتاب هو فیما یبدو لنا لیس غیر تحیل صراحة على المرجع األساسي الذي استمده منه، 
)s/z (لروالن بارت)R-BARTHES ( الذي حمل عنوانه على حرفین)S (

) Sarrsime(هو قصة عنوان النص الذي یعالجه الكتاب و الذي هو أول حرف من 
ومن العبث أن یترجم ، الذي هو أخر حرف من األبجدیة الفرنسیة) Z(حرف و لبلزاك 

بین ستحالة المطابقة ال)ز/س(بعض المعاصرین هذا العنوان إلى العربیة بعنوان 
)2(.فتراضما یؤكد لنا االو لفرنسي االنظامین االبجدیین العربي و 

في لیل احتالل بغیض ، الذي غدا الشاعر مجنونا بلیاله»لیلى «إلى رمز ننطلق 
)م1962-1954(الكرامة التي أخذت طریقها عبر الثورة أمة في العزة و ختصرته إرادة ا

.سالماتغمره حب و الرضافعانق الشاعر لیاله عناق الشوق و ، نتصارحتى كان اال
ولم تكد ، قیت أقرب إلى المادیاتبمحمد العید الشاعررغم ذلك فإن المرأة كرمز لدى 

الشاعر غیر المفصولة وهذا راجع من دون شك إلى رؤیة ، في جزئیاتتسمو وتدق إال 
عن النفس جعله مع میل إلى ضرب من الترفیه ، ونهجه اإلصالحي، تكوینهو ، عن واقعة

)3(.الحیاة الیومیةابة قاتلة في ،تجاوزا لرتاأللغاینحو نحو رمز اكتسى طابع 

.4:، ص)ي/أ(عبد المالك مرتاض، -1
.69:یوسف وغلیسي، الخطاب النقدیعند عبد المالك مرتاض، ص-2
النقد االدبي عند عبد الماك مرتاض اصیل ام دخیل، بحث في عالقة النقد االدبي بوكرزازة رملة، -3

، ص 2011-2010الجزائري بالنقد االدبي الفرنسي، قسم اللغة العربیة وادابها، جامعة قسنطینة،
.83- 82:ص
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أو خارجه وال نحوا ، وبقى الرمز في شكل محدد لمستویات لم تستدرج أسطورة من التراث
جتماعي بالجانب االٕانما بقیت أكثر ارتباطا و ، أو إیدیولوجیا بأبعاد فكریة مكثفةفلسفیا 

)1(.صمن رؤیة إصالحیة بالخصو خلفیته الدینیة،و 

م و 1938سنة »ىلیل«باسمكما عبر محمد العید آل خلیفة عن قیمة الحریة فرمز إلیها 
مواقفه الوطنیة لتجنب المحاكمة الرمز في كثیر من اصطناعلذلك دأب على 

)2(.المتابعةو 

ید هي  خمسة ٕاذا رجعنا إلى قیاس اإلیقاعات التي طغت على شعر الشاعر محمد العو 
وهو تعبیر على ما في »فاعالتن فاعلن فاعالت« : ع إیقاع فالشاعر اصطن، بحور

.المطالبة بالحریة و االستبدادفهو بذلك یلعن ، آهاتو داخل أغوار النفس من حزن وبكاء

:ي قصائد محمد العید آل خلیفة فهوأما اإلیقاع الثاني الطاغي ف

و الرصانة في فهذا اإلیقاع یمثل الفخامة و الشموخ .»فعولن مفاعیلن فعولن مفاعل« 
.فنجد الشاعر متأثر بفحول الشعراء القدامى، الشعر العربي

.»مفاعلتن مفاعلتن فعول« و اإلیقاع الثالث المتمثل في

ونلخص في األخیر إلى اإلیقاع الخامس وهو»مستفعلن فاعلن مستفعلن فعل«:و الرابع
»متفاعلن متفاعلن متفاعل" 

.83:صبوكرزازة رملة، النقد االدبي عند عبد الماك مرتاض اصیل ام دخیل،-1
اض، معجم الشعراء الجزائریین في القرن العشرین، دار هومة للطباعة للنشر عبد المالك مرت-2

.144:، ص2007والتوزیع، الجزائر، 



الممارسة النقدیة عند عبد المالك مرتاضالفصل الثاني                                      

34

التي ) بحور( نالحظ من هنا أن محمد العید آل خلیفة نوع في مجموعة اإلیقاعات و 
وكلك تلقي بنیة القصیدة عند ، بحسب موضوعاتها المتناولة، استخدمها في قصائده

.عربیة العمودیة من حیث طول النفسالشاعر شبیهة بالقصیدة ال

هدف القراءة النقدیة إعادة إنشاء بناء النص بالغة أدبیة هدفها عتبار ا مما الشك فیه أن و 
،فنجد هنا صاحب النص نص الذي نجعل منه موضوعا للقراءةهي أن تنظر إلى ال

لغویة فهي تفضي حیث هذه المادة الالمتلقین و صطنع مفردات بسیطة مفهومة لدى عامة ا
التي تتقلب »القلب«ةمفردو كذلك»لیلى«إلى عدة دالالت ورموز حیث أستعمل مفردة 

)1(.من حال إلى حالداللته

إحصاء األفعال ، كما اعتمد في النص الذي نحن بصدد تفكیكه على أسلوب اإلحصاء
ث مشابها لنماذج ویبقى هذا العمل اإلحصائي الذي قام بهالباح، الحروفواألسماء و 

لها انمن حیث العددباسكال فالیري وجبریل مارسیل في إحصاء نسبة األفعال والصفات 
على تناول الظواهر النحویة في إحصاء نسبة األفعال و الصفات من حیث العدد و غیرها 

)2(.من المالمح

و هي كل »یقونةاال«ـ كما استعمل في نصه هذا ما یعرف بالمصطلحات السیمیائیة ب
كلمة یونانیة المصطلح یتكون من أنظمت التمثیل  القیاسي المتمیز عن األنظمة اللسانیة 

وتم وضع المصدر الذي یعوض المصطلحات الغیر )Image(قدیمة تعني صورة 
اعتمده في دراسة شفرات النص ، كإجراء )Imagesque( ،)Imagique(الموجودة 

النتقائیة المنجزة و من نماذج االسیمیائي في صورته في ذلك على منهجه واسمائه مركزا 

.63:، ص)ي/أ(عبد المالك مرتاض، -1
.76:بوخاتم، الدرس السمیائي المغاربي، صموالي علي -2
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ترى بعد «و لدینا أیضا لن ...والكرامة تمثلها بالنضال والحریةلیلىفهي هنا : نذكریقونة اال
)1(وغیرها من النماذج"لم یجبني الصدى "عینها

ما یقابلها في اللسانیات و ، التقلیدیةكما تمثل الباحث جو النص من حیثالرؤیة 
ت ذاتیة الغایة أن لغة القصیدة لیست خالصة االدبیة أي لیس: " یقول الحدیثة، حیث 

أي أنها لم ترق أو قل أنها لم ترد اختیارا أن ترمي إلى ، ون الروسنیكما یعبر الشكال
إن اللغة ، التي یتحدث عنها جاك دریدالغة الأي أنها " )2(مستوى اللغة الخالصة

.الخالصة هي موضوع النقد االدبي الخالص 

"التأویلیة" أخرى هيیةئالباحث منهجه النقدي على خصوصیة سیمیاأسسكما 
وما تحمله من تركیبات ، یعطي  التفسیر األدبي لقصیدة معینةكمفهوم سیمیائي 

كما اعتمد الباحث اللغةفي تركیب ) دي سوسیر( في النص معتمدا دراسات لفضیة 
هل یحتاج النص إلى تأویل؟:متسائال بقوله ،،في تأویل الرمز"الهیرومنوطیفا"فكرة 

كما یعبر السیمیائیون ، اصالحیة التأویل أو الهیرومنوطیقى ٕاذا كان ذلك حقا فما مدو 
سواء علینا أكان ، حسب كل نصأو وجهة نظر ذوقیة،أو علمیة ؟ إنا ناألن یكون رأی

ري النص وتجدد دبیا یفتقر إلى رؤیة الهیرومنوطقیة  قد تثأم أ، دینیا  أو سیاسیا
.)3(وتكفل عطاءه المستمر عبر األزمنة المتالحقة، حیاته

: على أربع دعائم على األقل، وحیث یقوم هذا النص من الناحیة التأویلیة

.81:، ص)ي/أ(عبد المالك مرتاض،-1
.79:مصدر نفسه، ص-2
.93:مصدر نفسه،ص -3
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فمن الناحیة األسطوریة نجد الناقد یحاول توظیف األسطورة مجسدة في شخصیة لیلى
ن لیلى شخصیة غیر أن النص لم یوفق في أن یوظف األسطورة وان یجعل م

.ها أسطوریة تحادثه و یحادث
 ومن الناحیة الروحیة فنقصد بها شعریة النص التي هي من صفات األدبیة وكذلك

.الشخصیة الشعریة و التي هي لیلى 
 أما من الناحیة السیاسیة نجد النص یتناول موضوع الحریة و التي وفق في الدعوة

.إلیها 
1(ومن الناحیة التاریخیة فهو یربط النص بالواقع التاریخي(.

la(معرفا هذا المفهوم باللفظ مصطلح الحًیزالملك مرتاضكما تناول عبد
proxémique( بین الفضاء محدد العالقة ،الفرنسیةكما یطلق علیه في السیمیائیة

)Espace( ،دون غیره من المصطلحات الشائعة في تحلیل الخطابمعلال إیثاره الحًیز
رأینا لمفهوم ، المصطلحات كلها للیاقةمن بین ستعمال الحیز الذي أثرناه باال«: قائال

. )2(»الحركیة االتجاهیة و الخطیة و الطولیة و العرضیة

أو بعد أو طول أو عرض أو هو كل فراغ أو حركة أو اتجاه أن الحیز القول إذن یمكن 
.»ایل بین وبینهح«:النص الذي قام الناقد بتشریحهالشعري من حیزال للاخذ مثحجم و نأ

و نستطیع أن نصنف ، ضطرابیر شيء من الخیر أو الحركة أو االهذا التعبففي مثل 
هناك الخیر التائه، والخیر المانع: الشعري في هذا النص الى أضرب مختلفة الحیز

.)3(المتحرك، والحیزالكاذبزیحوال

.97- 95:، ص ص)ي/ا(عبد المالك مرتاض، -1
.102:نفسه، صمرجع -2
.105- 103:نفسه، ص صمرجع-3
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إن األزمنة «:وبدایة یمكن تعریفه بقوله، وفي موضع أخر جنح الباحث إلى دراسة الزمن
الزمن أي إیالج منوهي إنتاج معنى أو حدث مؤز ، یؤزمن أزمنة و هو من تولیدناأزمنمن

من نظام سردي إلى الفعل في إطار الزمن لكي یستحیل ،أو إیالج في الفعل أو الحدث
)1(.»حكایة

أن مؤكدا ذلك بقوله »غریماس«ده منهجیا عن التحلیل السردي لــتمسوهذا المفهوم ا
السردي ترتبط بظروف وعادات ومبادئ خاصة بالزمان والمكان في العمل »الحوادث«
ستعمال هذه التقنیة مفهوم إجرائي في غیر الخطاب اذین وقعت فیهما الحادثة ثم إن لا

.الشعري 

غیر أن عبد الملك مرتاض في هذه التقنیة عول على دراسة الزمن األدبي ال الزمن 
ضروبا من الزمن استلهمها الزمن الریاض ،راصدا في هذا المفهوم و ، وال الفلسفي، النحوي

.)2(من النص

هـو و خمسـة نمـاذج مـن الـزمن»  یـن لـیالي أ« هو تقینا من هذا النص الذي ندریه، و ناوقد 
.)3(الزمن الحالمو الزمن المریع ،الزمن الیائس و ، الزمن الحرام

ن مكالنص تأدبیةمشیرا إلى أن »أین لیالي ؟« وتناول أیضا التركیب اإلیقاعي في نص
تنسحب على جل األجناس أن اصطناع عنصر اإلیقاع سیمة إجرائیة  و ، في إیقاعه

أن اإلیقاع خاصیة الشعر األولى، فما كان «:قائال، األدبیة التي عرفها األدب العربي

121:، ص)ي/ا(عبد المالك مرتاض، -1
.177:موالي علي بوخاتم، الدرس السمیائي المغاربي، ص-2
.125:، ص)ي/ا(عبد المالك مرتاض، -3
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از بخصائص صوتیة تمیزه عن یجعل منه خطابا یمتالشعر یكون لوال اإلیقاع الذي
)1(.»النثر؟

في الشعریة تولج في كعنصر إجرائي یشع عند النقاد المعاصرین»اإلیقاع«مثلما تناول 
وتفكیك ، ٕابراز مكامنهاتحدید مقدارها و و ، لجوانب األدبیة في النصعناصر التشریح

وتشریح عناصرها بالقدر الذي یسمح بإضافة كل الزوایا المظلمة في النصمتمثال ،مظاهرها
، اإلیقاع الخارجي،اإلیقاع الداخلي، اإلیقاع التركیبي: من اإلیقاع أبرزها مظاهر مختلفة 

مستعینا بأسلوب اإلحصاء في دراسته ألصوات القصیدة التي اصطنعها النصمركزا على 
ومن هنا برز دورصوات األضوء االستعانة بعلم وظائف تصنیف الوحدات الصوتیة في 

عالقاتها بالدالالت المتنوعة التي تتولد عنه مصادر الموسیقى في بنیة النص الشعري و 
اإلیقاع ، الجرس اللفظي والنثر و القافیة، متنوعة یشكل فیها الوزنالموسیقى في النص 

.مصادر أساسیة

إرفاق الدراسة بنص القصیدة كاملة على إلىخلص عبد الملك مرتاض ،في الختامو 
)2(.في بعض الممارسات النقدیةادأب علیه سابقاخالف 

نقد التفكیكیة المرتاضیة .2
ئك التفكیكین یطلبون إلى الناس لأن أو "عدیدة لعل أهمها انتقاداتأثارت النظریة التفكیكیة 

تقدیر في حین أنهم بذكاء على أقل و یقرؤونها أنصوصهم فهما صحیحا یفهمواأن 
تدین التفكیكیة بمنهجها للعقلیة و ،)3(ینكرون عالنیة قدرة اللغة على تحقیق مثل هذا الهدف

.145:، صعبد المالك مرتاض -1
.78- 77:صالدرس السمیائي المغاربي، صموالي علي بوخاتم، -2
صبري محمد حسن، دار المریخ للنشركریستوفر موریس، التفكیكیة النظریة والممارسة، ترجمة، -3

.266:، ص1989المملكة العربیة السعودیة،دط، - الریاض



الممارسة النقدیة عند عبد المالك مرتاضالفصل الثاني                                      

39

تتسم فشخصیة جاك دریدا ذات الدیانة الیهودیة ،الیهودیة المشتتة المحبة لمبدأ التدمیر
لهذا و تفكیكي یتسم باإلبهام والتشكیك،بأنها شخصیة قلقة مشتتة مفككة یصدر عنها فكر

ما یحسب لهذا و الخاص القت شغفا كبیرا لدى المثقف األمریكي صاحب المزاج الذاتي
لعلیه هو ذلك السؤال التفكیكي الذي حاول به أصحابه أن یحطموا حاجز النمطیة المنهج 

ة المعنى الواحد السائدة في الدراسات النقدیة لذلك بعد تركیز التفكیكیة على رفض فكر 
وفتح المجال أمام تعدد القراءات هو أمر مفید للقراءة النصیة إما أن تتحول القراءة 

فهذا یوقع في إشكالیة عدم دقة المنهج و لذلك )ال قراءة ( إلى ما أسماه دریدا كیكیة فالت
مبالغة مختلفا  ومناقضا للسائد المألوف إال أن فالتفكیك یهدف إلى تولید فهم جدید للغة 

خذ الجدة أصبح من بین مآبالطرافة و جتراح مفاهیم تتسمرواد هذا المنهج أثناء محولتهم ال
ر واضحة مصطلحات غیستخدام كلمات و ایؤاخذ النقد التفكیكي شغفه ب« ث المنهج حی

.»غیر عادي قناعه بأن ما یقال له استثنائي و إ سعیا منه إبهار القارئ و 

حتى انبهر بها أفكارهالمعت مقوالتها و ،تجاه نقدي سابقاأي ها مثلإن التفكیكیة مثل
نتقادات االلكن سرعان ما انهالت علیها ، في ممارستهم النقدیةإلى تمثلها سارعواالنقاد و 

یحول في كتابه تاوریتر یشكما نجد ب.السلبیات تغدو مغرقة بمجموعة من النقائص و ل
و أسواء على المستوى النظري اشیر إلى إن التفكیكیة قد وقعت في مزالق خطیرة و «

نسفهم السیما المؤسسین أالغرب تصریحات النقادفي هنالحظوهذا ما ،اإلجرائي
ومن هنا التفكیكیة لقیت مشاكل في بالد نشأتها،أنهذا یعني )1(.»التفكیكةستراتیجیال
.تجربة مرتاضل عن اإلشكاالت التفكیكیة في أنس

ن فإاذا كانت التفكیكیة قد لقیت رواجا في الساحة النقدیة العربیة عند عبد المالك مرتاض
النقدیة لقیت ضربات عنیفة من الكثیر من النقاد والتي ترتكز على مشكلة اإلجراءاتهذه 

»أین لیالي ؟«دراسة سیمیائیة تفكیكیة »ي/أ«السیمیاء في كتابه ین التفكیك و التظافر ب

.107:بشیر توریت، سامیة راجح، فلسفة النقد التفكیكي،ص-1
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ف عن لمحمد العید آل خلیفة فهذه المقاربة النقدیة تعد مغالطة نقدیة وهي مغالطة تكش
.)1(حد هذین الحلقینأوعي عبد الملك مرتاض بقصور 

یكیة على مناهج أخرى كالبنیویة في ممارسة التفكهداوأول نقدنا لتفكیكیة مرتاض اعتم
إشكاالتونجد كذلك من ، »المنهج التركیبي «سماه وهذا ما أ،ألسلوبیة والسیمیائیةاو 

وبحسبه مرتبطة برفض التاریخیةأنهاباب من»موت المؤلف«مرتاض عدم أخذه بمقولة 
رفض هذه هو رفض للقیم التي لم یرد هو رفضها ونجده في مقابل هذه المقولة یعود إن

اعتراف بالتاریختراف بالمؤلف هو ان االع«ویدعو إلى اعتبار سلطة المؤلف من حیث
.)2(»وقتل المؤلف ورفضه هو رفض للتاریخ

مرتاض من التفكیكیة محدودة لم تتجاوز كما یرى وغلیسي بعض إفادةوربما لذلك كانت 
الناقد یقول عن تجربة وربما هذا ما دع،العمومیات كالتعددیة القرائیة وانفتاح النص

ولعل حكم وغلیسي هذا راجع ،)3(بنیويلم تكن لدیه سواء إجراء التفكیكیة أنهامرتاض
ج البنیوي على مجمل ممارسات مرتاضإلى هیمنة آلیات المنه

وما یمكن قوله في خاتمة هذا الفصل بعد القراءة والنقد أن عبد المالك مرتاض زاوج في 
.ة،معتمد على اإلجراء المستویات ه التفكیكیة بین التنظیر والممارسممارست

الروافد التفكیكیة عند مرتاض فكانت تراثیة حداثیة،ساعدته على التعامل مع وقد تعددت 
واحدا بل تراه إجراءكما انه لم یعتمد التفكیكیة النصوص بذوق أصیل ورویة حداثیة،

.السیمائیةاألغلبفي و األسلوبیةأویزاوج بینها والبنیویة 

.108-107ص صفلسفة النقد التفكیكيبشیر توریت، سامیة راجح، -1
.57- 56:صص،المرجع نفسه-2
.78:، صوغلیسي، الخطاب النقدي عند عبد المالك مرتاضیوسف -3
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:إن هذا البحث أفضى إلى جملة من النتائج أهمها

 أن النقد عمل صعب المراس ال یسـتطیع القیـام بـه إال مـن كـان ذا ثقافـة واسـعة و ذوق
.سلیم، و هو روح كل دراسة أدبي

 و الناقد الحقیقي هو الذي یقدر األشیاء حق قدرها و ینظر بعـین الرؤیـة واإلنصـاف
إلـــى حســـناتها و ســـیئاتها، فـــال یرســـل حكمـــه بغیـــر دلیـــل یقبلـــه العقـــل الســـلیم أو شـــواهد 

.   إلیصالها الجدل العقیم
 لقـــد جـــرى النقـــد مجـــرى أعالمنـــا المعـــروفین، عـــدد مـــن األســـاتذة الجـــامعیین و أهـــل

. تى األقطار العربیةالبحث في ش
 من خـالل مـا تعـج بـه السـاحة الجزائریـة مـن دراسـة نقدیـة، و تحلـیالت نقدیـة مسـایرة

. تبعا للتطور
 و لقـد اهتــدینا إلــى أن عبــد المالــك مرتــاض أنــه أفلــح فــي تشــكیل التــراث جعلــه قاعــدة

ه حــداث فــي عصــر عــن األسـلوبه، فلــوال لــم یكــن منقطعـاارتكـاز تعكــس أفكــاره و أفــانین أ
.یتفاعل معها باتصال دائم ویعطیها أهمیتها القصوى

 ولقـــد شـــهدت تجربـــة عبـــد المالـــك مرتـــاض النقدیـــة منعرجـــات منهجیـــة شـــتى أنـــه مـــن
.النقاد العرب المعاصرین الرواد الذین كفلوا بالمناهج الحدیثة و رسخوا أصولها

لمــا ســاعده تعــددت روافــد مرتــاض النقدیــة بــین األصــالة التراثیــة و الحداثــة الغربیــة ،
على التكامل مع الثقافـة الوافـدة ببصـیرة متفتحـة وذوق أصـیل، فلـم یتعامـل مـع المنـاهج 

.الغربیة بروح ألیة
 نقــل التفكیكیــة كمــنهج إلــى الجزائــر مــن طــرف الباحــث عبــد المالــك مرتــاض ســرلقــد

.إلى إرساء قواعد هذه النظریةدعو 
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تفكیكیـــــة، و لـــــم یعتمـــــد علـــــى اســـــتعان بـــــاإلجراء المســـــتویاتي فـــــي جـــــل ممارســـــاته ال
اإلجــــراءات النقدیــــة التفكیكیــــة فحســــب بــــل انحــــرف إلــــى منــــاهج مســــاعدة كــــان أهمهــــا 

.السیمیائیة

هـذه هـي مجمـل النتـائج التــي توصـل إلیهـا البحـث علـى أمــل أن تكـون الدراسـة قـد وفقــت 
. إلى تبیان بعض نواحي هذه التجربة الغنیة، وما توفیقي إلى من هللا



ملـــــــحــــــــــــــــق
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الذاتیةسیرته: أوال

–بتلمسان مسردة،و ألف ببلدة لعاشر من ینایر سنة خمس و ثالثین تسعمائةولد في ا
التي ولد بها و نشأ سنة )الخماس (قرآن الكریم في كتاب والده بقریة، وبعد حفظه الالجزائر
كما ) االستورمعامل (انتقل إلى فرنسا من أجل العمل بها منشغال في أفتران 1953

.ابعة دراسته في أحد المعاهد هناكیستطیع مت

،حیث التحق بمعهد عبد الحمید بن بادیس اد إلى أرض الوطنع:1954وفي سنة 
.بقسنطینة لكنه لم یكن و القائمین علیه 

و لكنه لم یتابع بها إال ، س لمتابعة دراسته بجامعة الفزوینسافر إلى مدینة فا:1955عام 
وبیل ألم علیه، فكاد یؤدي بضعة أسابیع اضطر على إثرها دخول المستشفى بمرض 

.بحیاته

من ) القسم الثاني من الشهادة الثانویة (حصل على شهادة البكالوریا :1960و عام 
، و في نفس السنة التحق بالمغرب، تقدم إثرها مرشحا) طوانت(المعهد الدیني بمدینة 

بكلیة اآلداب و العلوم اإلنسانیة بجامعة الرباط، كما سجل في الوقت نفسه في كلیة 
1961بالجامعة نفسها، و في سنة االجتماعیةالحقوق و العلوم السیاسیة و معهد العلوم 

.المدرسة العلیا لألساتذة بالرباطالتحق ب

- بمدینة احفیرابتدائیةفي هاته السنة عین مدرسا للغة العربیة في مدرسة :1960
بعد النجاح في مسابقة أجرین من أجل اختیار مجموعة من المدرسین و بعدها –المغرب

السابع من مارس أحرز على درجة دكتوراه الطور الثالث في اآلداب من :1970في عام 
شارك في و "     المقامات في األدب العربيفن"امعة الجزائر و كان عنوان مذكرتهج
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مناقشة هاته الرسالة الدكتورین شكري فیصل و مكي السید و تعد أول دكتوراه تمنحها 
.االستقاللالجزائر في عهد 

تقلدهاالتيالمناصبأهم: ثانیا

بوهران و لم یدم ذلك طویال حیث استقال االبتدائیةعین مستشارا تربویا للمدارس :1963
.منصبه لیلتحق بالتعلیم الثانويمن

.آدابهاو تم تعینه أستاذا بجامعة وهران، و بعدها عین رئیسا لدائرة اللغة العربیة : 1970

لینتخب رئیسا لفرع اتحاد الكتاب آدابهاتقلد منصب مدیر لمعهد اللغة العربیة و : 1974
.الجزائریین في السنة الموالیة

ون علـى درجــة دكتــوراه مـن جامعــة الســربهــران، و تحصــلعـین و كــیال لجامعـة و : 1980
درجــة االســتاذ كرســي بجامعــة ببــاریس، و بعــدها كلــف بشــؤون الجزائــریین لتــتم ترقیتــه إلــى

لمصــلحة كتابــات معاصــرة االســتثماریةعــین عضــوا فــي الهیئــة :1988ســنة فــي و . وهــران
.وهرانعلمي بمعهد اللغة في جامعة كلف برئاسة المجلس ال:1990.ببیروت

بغـــداد )دورتـــین(األدبـــاء العـــرب المنعقـــدة بـــالجزائركانـــت لـــه إســـهامات عدیـــدة فـــي مـــؤتمرات 
وبلــدان أخــرى ) جامعــة و تجــرس(أ .م.نــدوات أدبیــة و ثقافیــة فــي الــو، أســهم فــيطــرابلسو 

.و سوریا، و العراق، الكویت، و لیبیاكالساكو دیةعربیة 

ونسالمغــرب، تــ: نشــر دراســاته فــيواصــم العربیــة حیــثكانــت لــه بصــمته فــي معظــم الع
.سوریا، بغداد، البحرین، جدة

.1998عین عضوا في المجلس اإلسالمي األعلى للدولة الجزائریة ذلك سنة 

.و هو حالیا عضو في لجنة التحكیم لمسابقة شاعر الملیون التي أقیمة في أبوظبي
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والنقدیةاألدبیةمؤلفاتهأهم:ثالثا 

و الجدة في المواضیع قدیمها و حدیثها و فیما یلي قائمة ما میز كتاباته التنوع 
و هو أول ثمرة جهد له، نشرته دارو مكتبة :القصة في األدب العربي القدي:هلمؤلفات

.1986الشركة الجزائریة سنة 

صدر عن الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع، : األدب العربي المعاصر في الجزائرنهضة
.1971سنة 

صدرت طبعته األول عن الشركة الوطنیة للنشر و : في األدب العربيفن المقامات 
.1980التوزیع ذلك سنة 

نشره اتحاد الكتاب العرب بي دمشق  سنة : التأثرو بین التأثیر الثقافة العربیة في الجزائر 
1981.

صدر عن الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع : ا بالفصحىالعامیة الجزائریة و صلته
.1981سنة

،بعد ذلك ترجم فصال كامال 1982صدر عن دیوان المطبوعات الجامعیة سنة : مثالاأل
.منه إلى اللغة اإلنجلیزیة ضمن كتاب أسهم فیه أمریكیون و عرب بعنوان 

Economic relation among social classes Algerian Proverbs

صدر عن دیوان المطبوعات الجامعیة : المعجم الموسوعي لمصطلحات الثورة الجزائریة
.1983بالجزائر سنة 
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النص. 1983صدر عن دیوان المطبوعات الجزائریة سنة :فنون النثر األدبي بالجزائر
بنیة . 1983الصادر عن دیوان المطبوعات الجامعیة : الى آین؟األدبي من أین؟ و 
.1986صدر عن دار الحداثة ببیروت سنة :الخطاب الشعري

للنشر سنة والدار التونسیةالمیثولوجي عند العرب أصدرته المؤسسة الوطنیة للكتاب 
1989.

1989ؤون الثقافیة العامة بغداد سنة دار الشالصادر عن: ألف لیلة و لیلة .
1990للكتاب القصة الجزائریة المعاصرة أصدرته المؤسسة الوطنیة.
)1992صدر عن دیوان المطبوعات الجامعیة) ي/أ.
صدر عن دار المنتخب العربي ببیروت سنة - قصیدة القراءة-شعریة القصیدة

1994.
1994أصدرته دار الثقافة بالجزائر : نظام الخطاب القرآني.
1995الصادر عن دیوان المطبوعات الجامعیة سنة : تحلیل الخطاب السردي.
1998أ، سنةعالم المعرفة، م، و، ط، ث، ف،لة سلس: في نظریة روایة.
2000اتحاد الكتاب العربي دمشق : العشر المعلقات.
 2007النشر والتوزیع بالجزائر دار هومة للطباعة و : النص األدبينظریة.
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والمراجعالمصادر.1

إبراهیم عبد العزیز السمري، اتجاهات النقد األدبي العربي في القرن العشرین، دار األفاق -1
.م2011-ه1432،القاهرة،1العربیة للنشر والتوزیع،ط

والنشرمعاصر، دار الوفاء لدنیا الطباعة بسام قطوس، المدخل إلى مناهج النقد ال-2
م1،2006طاإلسكندریة،

بشیر تاوریت، الحقیقة الشعریة على ضوء المناهج النقدیة والمعاصرة، عالم الكتب -3
.م1،2010الحدیثة، ط

للنشر والتوزیعللكتاب العالميتاوریت، سامیة راجح، فلسفة النقد التفكیكي، جدار بشیر-4
.م2010-ه1430، 1ط

عبد هللا الغذامي، الخطیئة والتكفیر من البنیویة إلى التشریحیة، النادي األدبي الثقافي-5
.م1985، 1جدة،السعودیة،ط

، دار الكلمة للنشر والتوزیع »إرادة االختالف و سلطة العقل«عادل عبدهللا، التفكیكیة -6
.م2000، 1،دمشق،طوالطباعة،سوریا

المطبوعات الجامعیة، الجزائر موالي علي بوخاتم، الدرس السیمیائي المغاربي، دیوان -7
.م1،2005ط

،دیوان »أین لیالي؟«دراسة تفكیكیة سیمیائیة لقصیدة ) ي/أ(عبد المالك مرتاض،-8
.م1992وعات الجامعیة،الجزائر،دط،المطب
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:المراجع المترجمة/2

، المؤسة الجامعیة للدرایات التفكیكیة دراسة نقدیة تعریب أسامة الحاجیما ، ز بییرف، .1
.م1996الجامعیة و النشر و التوزیع ،

جهاد ، تقدیم محمد عالل سیناصر جاك دریدا الكتابة و اإلختالف ، ترجمة كاظم.2
.م1988دار توبقال للنشر ،

صبري محمد حسن ، دار كریستو فرنوریس ، التفكیكیة النظریة و الممارسة ، ترجمة .3
.م1989المرسخ للنشر ، الریاض المملكة السعودیة ،ط،

: المجالت 3

.المعاصرة و منهاجها رمضان حینوني مدخل إلى المدارس النقدیة .1
.م1992–5،عسعید الغانمي مجلة أفاق عربیة.2
فرید أمعضوش ، المنهج في التجربة النقدیة لعبد المالك مرتاض ، مجلة عود الند.3

.م12/02/2013م،2012، 60ع
.فیصل األحمر قراءة في التجربة النقدیة عند عبد الملك مرتاض .4
.وزو الجزائر زيیطارق ثابت ، جامعة ت.5

:المذكرات 4

،  النقد األدبي عند عبد الملك مرتاض  أصیل أم دخیل، بحث في بوكرزارة رملة.1
العربي  األدبقسم اللغة و ، ي الجزائر بالنقد األدبي الفرنسيعالقة للنقد األدب
م2011–م 2010جامعة قسنطینة ،

عدرة غضبان ، ىتلقي التفكیكیة عند عبد الملك مرتاض، قسم اللغة واألدب .2
م 2013–2012العربي، جامعة أم البواقي ، 
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:المواقع 5

- www.qabe. Qaosaym.com
- www. Umc – edu.dz

-https //For um.mattoob.com/mortadek.member25 1985 htmt
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الملخـــــــــــــــــــــص

مناقشة و نقد التجربة النقدیة فـي المغـرب العربـي فـي تلقـي المنـاهج النقدیـة الغربیـة 
عبـد «و ذلك من خـالل الـدكتور»النقد التفكیكي عند عبد المالك مرتاض«و من بینها 

إشـكالیة المـنهج والمصـطلح عنـد«، حیـث تناولنـا فـي الفصـل األول »المالـك مرتـاض
المــنهج الــذي ســار علیــه، و بالنســبةالــذي تحــدث فیــه عــن » عبــد المالــك مرتــاض

كــان فــي«للمصــطلح فهــو لدیــه اضــطراب فــي المصــطلح، أمــا فــي الفصــل الثــاني 
حیث قمنا بنقد التجربة النقدیة المرتاضـیة» الممارسة النقدیة عند عبد المالك مرتاض

مرتــاض، وفــي األخیــر الخاتمــة ونقــد التفكیكیــة عنــد» أیــن لــیالي؟« مــن خــالل قصــیدة
.التي اشتملت على أهم النتائج

.أین لیالي؟–التفكیكیة -النقد: الكلمات المفتاحیة
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