
  

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

  - جيجل – جامعة محمد الصديق بن يحيى

 
 قسم اللغة و األدب العربي                               كلية اآلداب و اللغات                          

 وانـــــنـــعــــــرة بــــــذكــــم

 

 

 األدب العربيات نيل شهادة الماستر في اللغة و مذكرة مكملة لمتطلب

 نقد جزائري معاصرتخصص:    

 لدكتور:ا األستاذ إشراف                                                     إعداد الطالب ) ة (:              

 خرفي محمد الصالح                                                          بوطابونة لبىن                        

   بوباطة حورية              

 أعضاء لجنة المناقشة:

 رئيسا .............................................................قحام توفيق  :األستاذـــ 1             

 ......... مشرفا و مقررا......................خرفي محمد الصالح..............: الدكتوراألستاذ ـــ  2    

 عضوا مناقشا ............................................................. ماضي نوال: تاذاألس ــــ 3            

 عية ــــــجامــــــــة الــــسنـــــال

 م2115ـــــــ  2114

 ه1436ــــــ  1435

 

  في الخطاب النقدي الجزائريإشكالية الحداثة 



 

 



 

 
 

 

 

 
 
 

   



 أ
 

 

 

 

 

 مقدمة
 

 

 

 

 

 

 



 ب
 

 :املقدمة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
، ػػت ف ال ػػ  وربػػ  ا اار ػػد ا دي مومػػ  ع ػػ  أف ا ػػو اارلػػوهت ااػػ   ػػ د   أعنسػػ   يشػػ د اارػػ ري  اإ     

ورويب نػػػد ااقػػػدوف ااومػػػة  و مواري  ػػػ ،و ااػػػ  انر ػػػف ؿ املردكػػػة ااةوي ػػػة ااػػػ  س نػػػ   اإنسػػػ ف اأح مسػػػ  مػػػ  ال ػػػو 
ورلوازيػة ع ػ  حتقػ  بجاػ ح اا ػورة ااق ب نر  ر اارقل ع   اا هوت، و ع   مػ ةة بققػة رلػ ؿ اادي ،هػالا اهنر ػ ر

دي ػػػل رؤيػػػة التديػػػة لديػػػدة ا رػػػ  ،  نػػػف بجظػػػ ـ مرػػػدا لديػػػدذااروامػػػل و ااظػػػدوؼ املرداس ػػػة أ نظمػػػة ا  كمػػػة هػػػال اأ
نػر  مجظومػة م ع ااقشدي ع ػ  رمػو نػوعت خمر ػ ، ألرأع دت بج ء و صوغ اإدراؾ اإنس   ا توف و ا ةقيرة و اإ

 .مردالية و ثق الية لديدة 
ورويب بغػػػم  مػػػ  املجظومػػػ ت قػػػ ت اا ػػػداعية ااػػػ  حتمػػػف اا تػػػد اأهنػػػ  ا داثػػػة ااػػػ  اواػػػدت مػػػ  رحػػػ  اار إ      

يرػة و قةهت ع قة قةع أ-اا ق ا و اا تدي ي مب ني  أ-آنداؾ.الر قة ا داثة مب  قق   اا ق الية و اا تدية ااس ئدة 
 آسد لديد. بسريمتت اىل مسروى إبسريمي إب ملرىن اا وكوي، ااالي يقيد إنرق ؿ اا تد م  مسرو 

 رػ  عػ  ثػورة اارقػل ع ػ  املػملاوؼ املق ػد ويراػ وز كػل مػ اخل وصية عدؼ هب  اا تد ااغػديب ارال  داثة هبال           
ورويب ع مليػػػة ارلقيػػػ  ااوحػػػػدة،ال ا تد اأ لػػػل الػػػدة ثق الػػػػة  ػػػ م ة ودمي،و رالػػػل كػػػل مػػػػ  يريػػػ  اارقػػػدـ،م  أقػػػ هػػػو

 مب  يرملمس ع   ااالات امل تدة ا دة ااج قدة، اا  الرلف اج س   جمػ هت ا ر تػم و ااقلػ  و ها دي  ه يؤم  إ
 خت د مواق  ك نف دمجوعة م  ققل.ا

ارػ   كتل،الت نػف ااقي ػة ااردبيػة وروبػ  و ل ػف ا نة قػف مػ  أالو قد قيل عج   بملهن  مولػة اكرسػلف اارػ          
هػ  مق دئػ  ا املجقػع اا تػدي ااغػديب مرقجيػ  أامل تدي  ااردب ااالي  راحوا يج  وف م  هػال هرم ـإحي  اقيف  حداه ،إ
   ع ػ  ػت اي تو بػدح إ راق كػ  التديػ حػدث إ ذهال  اا تدة  تل صدام  ح  ري  أف هالا ا ق  اارديبأ إه أمس و 

دب ااػػالي عػػدؼ اغػػما  هػػالا اأ، ثدت هبػػال  اا تػػدةكػػل املسػػروي ت،و يرػػد املسػػروى اأديب مػػ  بػػ  املسػػروي ت ااػػ  اػػمل
حتديػدا ع ػ  مسػروى املػج   و آايػة اارل يػل ا ااػدرس ااجقػدي اارػديب ،ااجقديػة  كقما ع   مسروى ااتر بة و ااقػداءة

 .ع   ول  اارلديد-ااجسقت و ااسي قت-ا دي 
ءة اات مػػيتية  نرقػػ ه مػػ  ااقػػدا،حي   ػػ د هػػالا اأسػػم إااق ػػيةمبجرػػ ؿ عػػ  هػػال   النقددالالائايدد  و  يتػػ        

بػػ   نق ػػد - اػػوب  ااجقػػد ا ػػداثت بػػ   ائد ، و يرػػود اا  ػػل اثناييددالالردداالدلالدداا  والقػػ   ىل ااقػػداءة ا داثيػػةإ
سدوا ع ػ  عػ اق   م مػة اادقػت برل ااجق د ا  ائدي  ااالي  أ ىلإ -ااقجيوية و ااسيمي ئية...كمش ريع ا جقد ا داثت

 مر  د م  نر ئ  ديب ااالي عدؼ اةورا كقما بردم  إم  س ؿ ان ر ح ع   مسرادات ااجقد ااغ ب اجقد ا  ائدي
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ل
،كر   اا غػػػة تاا سػػػ ني تا ،ع ػػػ  اإلرمػػػ ع...،وم  هػػػؤهء ااجقدتعقػػػد ا ميػػػد بورايػػػو،و عقػػػد امل اػػػو   برػػػل اار ػػػـو

 مدا ة،ر يد ب  م او...وغمه ا.
 و ااجقػػدي  ديب ت ااػػ  بدحػػف ا ااػػدرس اأياإ ػػت اة ا داثػػة ااجقديػػة مػػ  أك ػػد  ػػت ايوع ػ  هػػالا اأمػػ س ارػػد إ 

وكػ ف وراء إسري رنػ  ذهػالا  ،-س صػة ا  ائػدي-ف نشػرغل ع ػ  ا داثػة ا اخلةػ ب ااجقػدي و م  هج  ح واجػ  أ اارديب،

ب ملردالػػػة  هرم مجػػػ أمػػ  ااػػػالا  اليرم ػػػل ا إ ؛مج ػػػ  مػػػ  هػػو ذا  و مج ػػػ  مػػػ هو مونػػػوعت،سددد ا األاملونػػوع ة ػػػة مػػػ  
اثػػػة ك تػػػدة دىل التػػػدة وانػػػلة عػػػ  ا حم واػػػة ااوصػػػوؿ إ ،ا  ائػػػدي اارغػػػمات ا  صػػػ ة ع ػػػ  مسػػػروى ااػػػدرس ااجقػػػدي

ا حم واػػة مردالػػة م مػػر املم رمػػة ااجقديػػة ا  ائديػػة، رم ػػل الي مػػ  ااسػػقو املونػػوعتو أيديواوليػػة ك مػػلة و  ػػ م ة،إ
ا  ائػػػدي املر صػػػد،ونرياة ذهػػػال  ة ااجقػػػد  قجػػػاو إدتػػػ ـ  املمػػػيس هإف املجاػػػ  ااجقػػػدي ا  ائػػػدي ا ػػػداثت مػػػ  هػػػو وبيػػػ ف أ

 شكاليالالحااثالفيلالرطا لالنقا لالائاي  ".:"إرم ل ام  ج  هالا عجوان سرتن  اقلاأمق ب إ

شددكاليالإ اق ػػورةل بػة عػػ  جمموعػػة مػ  اارسػػ ؤهت ااػ  ا ػػ الدت اليمػ  بيج ػػ  جػػ  مػ  سػػ ؿ ه جػ  هػػالا اإح وا اقػد   
 هال  اارس ؤهت: وم ال حث،

 ااجقدي ا  ائدي؟ ااوعتإمرقق ؿ  ع  ثد ااواقع اار ملت م  هو أ -
 ؟ا  ائديا داثة ا اخلة ب ااجقدي  م مر اليم  ارم ل -
 ؟ن قد مق د أـ أن  ن قد مقدع، جمدد ع رؼ م ة ع ع   كل املسرادات ااج قد ا  ائدي هوهل  -
مػػػػػع امل ػػػػػة ر ااجقػػػػػدي ا ػػػػػداثت؟ و كيػػػػػ  ك نػػػػػف رؤيرػػػػػ  و ا ػػػػػوراا  ا مجػػػػػ ه   ااج قػػػػػد ا  ائػػػػػدي كيػػػػػ  ار مػػػػػل -

 ؟ا داثية؟وإىل أي   إجت ؟و ع   أي اأدوات اإلدائية اعرمد ا حت يل ااج وص اأدبية

 اارملمػيسحػ واوا  دمػ  أع مػ ااررديػ  ب اجقػد ا  ائػدي وبرػل  حيػ وؿ هالا ااقل  اتمػ  ا كونػ    همياأإف       
 اػػػ  و دههاػػػ  س وصػػػي ا  و ة اي إىل بيػػػ ف ديب حيرػػػ جكػػػ ف اإبػػػداع اأ  الإذاو ملدرمػػػة نقديػػػة ل ائديػػػة،أاجقػػػد حػػػداثت 

،ػػ الجتػوف -و ااجسػقيةسػ نية أاا - ملج ه  ااغدبية ا داثيػةب املثد مدى و ىل بي ف اول   نقدي  الإف ااجقد اأديب ه لة إ
و هػػالا ااقلػػ  ير ػػدى ذهػػالا  ديب،الػػوؽ سةػػ ب أاء سةػػ ب ع ػػ  سةػػ ب نقػػدي ز بػػالاو إزاء نقػػد ا جقػػد أو اجقػػل إ

نرقػػ ؿ مػػدى قدراػػ  ع ػػ  مسػػ يدة ااغػػم و اإىل اسػػ يا ااجظػػد ع ػػ  رؤيػػة ااج قػػد ا  ائػػدي مػػع بيػػ ف املق ػػد،إذ ي ػػقو إ
 اار ملت ب  حمة ت اا تد و املردالة.



 د
 

 املقدمة:
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
ه لػة اىل   ثػداء املترقػة ا  مريػة ا  ائديػة ااػ  هاػ اؿ: انػ الة اقجػة قػد اسػ   ا بجػ ء و إىل هالا ااقل  إ يهاف    

 ك م م  اادرام ت و ااترو و او ك نف هوث ل مرية.

هػػالا ااقلػػ  ارلػػدث عػػ  ق ػػية ا داثػػة و اتػػ  مػػ  مجظػػور ال سػػ ت  كثيدد جلادداالسدد ق  دااسددا هجػػ ؾ     
ا داثػػة و مػػ  برػػد ا داثػػة  مػػد مػػقي  ،حت يػػة ا داثػػة ا املم تػػة ااردبيػػة ااسػػرودية ارقػػد ا  -حيػػ  نػػالكد مػػ  :

ااػػ  يقػػـو هبػػ  ااة قػػة ا ػػ مري   الاااسددا و ه نجسػػ  ذكػػد  امل مػػر اا تديػػة ا لداثػػة خل اػػدة مػػريد... ،ااغػػدامت
جت يػ ت ا داثػة ا اخلةػ ب اأديب  الجاد درام ت حوؿتدي ااالي ق و موازي  اا تد ااغديب، حوؿ هالا املواود اا 

 اأداةسػم هػو ا اخلةػ ب ااجقػدي رغػ  أف هػالا اأ كإ ػت ايةدوف ااقل  ا درامة ا داثػة   -ااشردي و ااج دي –
بػػػداع ااشػػػردي و مػػػ  بػػػ  هػػػال  اادرامػػػ ت ا  مريػػػة نػػػالكد مػػػ  : م ػػػة ر ا داثػػػة عجػػػد أدونػػػيس ا  ػػػ  و قػػػداءة اإ

 .-ل مرة ورق ة-ا ة او مج ور زيةة 

ااقلػػ  اقر ػػت ف بقيرػػة ،ذاػػو أالتحليلدديالتدداايريللالمددنه ع ػػ  ذم زنػػ  ذهػػالا ااقلػػ  إعرمػػدن  ا إاقػػد و     
 ع ي  . ا رغ اج قوهت و امل  هي  اا  حت يل امل
الل واجػ   المدا  ،أم  و مدسل و ال ػ   و س دتػةا قس ـتمقدمةأي   برقسي  هالا ااقل  إىل مخسة أ قمج        

و ا ةػػػ ت ااػػػ  مػػػد هبػػػ  اخلةػػػ ب ااجقػػػدي ا  ائػػػدي بػػػدءا ب اجقػػػد اا ػػػل ت و مػػػدورا ب اجقػػػد اليػػػ  رصػػػد أهػػػ  املداحػػػل 

 ولالفصدد لاأل  جت يػػ ت ا داثػػة ااجقديػػة .  يػػمل  سػػم ااػػالي يرػػد مػػو صػػوه اىل ااجقػػد ااجسػػقت، هػػالا اأااسػػي قت 
امل ػة ر ا  نشػملةحمةػ ت  أهػ املدلرت مل ة ر ا داثة تاغة و اصة ح ا،مع ارقػع  اإب رايل وؿ ااتش  ع  

ىل م  ػـو ا داثػة ا اا تػد القد اةدقجػ  إ انيالفص لالثم  ا ىل ااقي ة ااردبية. أااغدبية مع بي ف كي ية انرق ا  إ ااقي ة
 ثد ااق حػػػ  ا  ائػػػدي هبػػػالا ااريػػػ ر ء هبػػػ  ااجقػػػد ااغػػػديب اقيػػػ ف مػػػدى اػػػملا  ائػػػدي   حتػػػدثج  عػػػ  برػػػل املقػػػوهت ااػػػ  لػػػ

ج  اوصػ هػ  ااجرػ ئ  و امل لوتػ ت ااػ  ك ػ وة املسػرص ل اجقػدـ الي ػ  أ  اتمداالر اػمل سم . و ا اأااغديب اا تدي
 ااقل .م  س ؿ اي   إ

ع   إع نرج  واواليقج ،وه يسرج  إه أف ندالع أمسػ  عقػ رات اارقػديد و اإحػرتاـ  نحمالاهلللولنشك هوا اخلر ـ     
 ااقيمة اا   املر وم ت عة ئج بإ ااالي الرر اج  ب ب مترق ،ال   خيالاج  )محمالالصالحل  في(دؼاملش ا دكرور

 



 ه
 

 املقدمة:
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
ج ، و  حيدمج  م  خمر ػ  املدالػع، ال اشػتد اػ  كػل ااشػتد، كمػ  نرقػدـ ك يػل ااشػتد و ن ام  اج  ا بدي  ه ك نف 

ا اا ػػالاف   يػػقص  ع يجػػ  بإعة ئجػػ  مػػ  وقر مػػ  وإر ػػ دا م  قحدداتلتيفيددو،لويتييتددالم ددالالمالدد اإمرجػػ ف أمػػر ذيج  ت
   .اات م
أمقد ا لله نجسػ   ػتد زمي رجػ   و ااػالي أعة نػ  مػ  وقرػ  ول ػد   محمدالويطاوينا نرقدـ بشتدن  إىل: أستكم      

، وااشػػػتد موصػػػوؿ اتػػػل مػػػ  مػػػ ه  ا إكرمػػػ ؿ هػػػالا ااقلػػػ  مػػػ  قديػػػو أو بريػػػد، م ديػػػ  أو مرجويػػػ ، أمػػػ االة  كندددئج
 وب قة وعم ؿ مترقة ااقس  اأدب اارديب وقس  ع   اإلرم ع.

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 لــــــمدخ
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    الحداثة واقع عالمي:_ أوال  

احلداثةةة يع ةةج ها ووةةا اه نشكوةةا طرةةاال ة برووةةا الاةةرب افهق وةةا الشةةرمل،  وةةي ذلةة  الط ةة  ادلنةة  الةة ي هخةةرج    
ا فرهةةةةات الق اا،ةةةةة طذ اا ةةةةج وق قةةةةي   ةةةةكند طذ الشقةةةةل  هاهةةةةا  الان  ةةةةة  اآلخةةةةر الاةةةةرمل بةةةةال ،ةةةةراد   ال ةةةة  ، ا

 .(1) كعر ش ة بشر  ة،"ال ي عرى الطب شة، اكز  هآلل ة الداخه ة لهكار خ، اهبان عال الطابج احل واين لإلن ان"

 ايشهوةةا ف ةةار  احلداثةةة ثةةورة  ادهةةا الشقةةل الاةةرمل، اطرةةاال ة برووةةا عهةةى ن  ةةع اعععوةةا عهةةى الوا ةةج الشةةادلي،       
بو زة  إن د ناب ة احلداثة نزأت اا،كعرت كحركة د ناب ة عصة   بالكةدر ب باةل    ار ا  اك ح الشاد، "ا بشبارة

البن ةةات االةةدهن ات ا،ةةاعل  ث طوةةداث نةةوع بةةال القط شةةة اجل ر ةةة بةةج كةةل بةةا هةةو فقه ةةدي ب د كةةا طذ بهةةورة فصةةور 
ازلدثةةة ،ه ةةهة بةةال الصةةدبات  و زهةةا بةة رخ ال اةةر ث الصةةدبة  د ةةد لهشةةاد سلكهةة  كه ةةا عةةال الكصةةور الكقه ةةدي، 

   .(2)اهخ ا الصدبة ادلشهوباف ة" الاومسهو  ة، االصدبة الب ولو  ة، االصدبة ال  اولو  ة

صلةد هن بو ةة  ولبةة الشةاد ث    ب  ذلةا عهةى كةل بةا ػلة   ذةا، طذاعه ع  إن احلداثة الارب ةة  اةرة يد د ةة هلقة     
 .عر وا الشاد اطكك ح  كل البهدان  نجد عدة وداثات -رائدة ال ار احلداثي - ال  ااود بدهت بال هارابا

 حداثة أمريكية: -1

ا صله ةةزي ا ةةج   فةةأثرت باحلداثةةة اباراب ةةة  اانةة  بواز ةةة ذلةةا، و ةةا كانةة  له ةةورة اببر ا ةةة  ةةد ا وةةك            
راا بةةال ورة ال رن ةة ة، هةة ة ابخةة ة الةةر رةةجش  ال ةةرد اببركةةي عهةةى ادلطالبةةة  ال فةةأثّ بةةرك ا الةةدّ وس ابكبةة  عهةةى ن ةة

 د،ةةافر الكنةةو ر الةةر فنةةادي بكحق قةةي ادل ةةاااة  " جةةاتات:محمددد يدد يا قةةو   با ،ةةكق   االق ةةا  با تةة وات،
 . (3)كحداثة هبر ا ة"   1776ااحلر ة عا  

 

   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 62، ص2006، ادلارب، 1ر، طبشد احلداثة، دار فوبقا  لهنزبازلعد ،ب  : احلداثة ا (: 1)
 .63ادلر ج ن  ع: ص (:2) 
 .45ادلر ج ن  ع: ص (:3)
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 حداثة ي انية: -2
فشةةةود بةةةدا كوا طذ القةةةرن الكا،ةةةج عزةةةر، و ةةةا كانةةة  بدا ةةةة ، ا،ةةة ة بةةةال خةةة   ا باوةةةة بالن ةةةا  ادلهاةةةي          

 ةةل طر،ةةات  واعةةد اببةةادا الشقةةل الةة ي  شعةةل عهةةى فاةةر ة ابن عةةة الدؽلقراب ةةة، بةةال ه"  1868االش ةةاري ،ةةنة 
عهةةةى   ةةةج  نصةةةة الق ةةةادة االر ةةةادةال بةةةان ا باادلكع هةةةة ث طعةةةك ت  -ال ابان ةةةة -اال ةةةو  ضلةةةال نشةةة ذ نكةةةائب هةةة ة احلداثةةةة

 . (1)ادل كو ات ث الشاد" 

 حداثة رويية: -3
بكةةةةداد لهكو وةةةةات ال ار ةةةةة الةةةةر عارةةةةكوا كةةةةل هارابا،"بةةةةل ه  ةةةةا كإ،ةةةةكعرار ة له ةةةةورة ات كبةةةةده        

وةة  بالن ةةا  ال ةةائد، هةة ا ال اةةر ،  أ،ةةة ذلةةا كةةار بةةاكة ب ارفةةع الةةر هبا(2)الرب واز ةةة ادلكجعةةدة" 
ي كةةةان ثةةةورة ب ةةة    ةةةج ادل ةةةكو ات اابتةةةشدة ث را،ةةة ا و ةةةا  شةةةل بنوةةةا  ةةةوة ع عةةةى بواز ةةةة الةةة 

 لهحداثة اببرك ة.
 حداثة عربية: -4

  ةج هبةرا   زود الكار خ هن احلداثة الشرب ة بدهت بج محهة نابول ون عهى بصةر ي ةا ععة  "      
 وداثةةة عرب ةةة بالكبش ةةة الارب ةةة  ةةائها بو ةةودا او رةةاّ  الشةةاد الشةةرمل، طه هنةةع هنةةا  ك ةة  بةةال ادل اةةر ال شلةةال

 .( 3)،ابقة لهحداثة الارب ة" 
احلداثةةة اباراب ةةة  ةةد رةةاه  بأ اارهةةا بو ةةان  ةة   ا كانةة  احلداثةةة الارب ةةة ابالكحد ةةداعه ةةع  ةةإد      
 اهرةااك ةد ةة عهةى ادل ةكوى ال  ا،ةي ابةال ا  طاع ةة ا اد ةة طذ ابو ا  االرؤ ةة ،  عةال الكشدّ ظل  الكّ 
احلداثة عهى ادل كوى ال اري  د كان  فدعو طذ الكشدد بال خ   فار ة  باه ، الرهمسال ة ربال ة طذ الهّ 

 ببادا احلر ة ث الاكابة االقراتة برؤى سلكه ة امبناهب عهع ة .
 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 .46ص  احلداثة ابا بشد احلداثة، :زلعد ،ب     (:1)
 .47ادلر ج ن  ع: ص (:2)
 .9، ص8، ص2010، 37الشدد ، و ا  شة: احلداثة ث ادلزراع النو وي الشرمل، رلهة ال ار ال  ا،ي، طحتاد الاكاب، دبزق(: 3)
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I. الحداثة في الجزائر: 
طذ بب شةة ال ةاة الةر لقد عر   اجلزائر فأخر ث ط،كقبا  احلداثة بقارنة بج دا  الشةاد ابخةرى، اهة ا را ةج       

 وةك   ال رن ةي، و ةا ععةلبال الركود ااجلعود بند بدا ةة ا  ، و ا ظل اجملكعج )الوا ج( اجلزائري  شاين برت ذا
ات اذلو ةةة الوبن ةةة، كعةةا ععةةل عهةةى طوةة   الهاةةة ال رن ةة ة بةةد  الهاةةة قوبةةبهةة ا ابخةة  عهةةى بعةةة كةةل بقةةو  بةةال 

دا  بةة  بةةع اري دلةةا هةةو بو ةةود، عهةةى عاةةة با ةةباال قا ةةة اجلزائر ةةة ا ةةق سلطةة  ط،ةةكد الشرب ةةة، اال قا ةةة ال رن ةة ة بةةد 
 ادلزرق الشرمل )بصر، ،ور ا، لبنان...(، و ا ععل عهى ط،كحداثوا بإعكبارها بزراع ه بد بال طصلازة.

 لة  الفكدر النودريري والحدداثيطه هن اجلزائر ابالكحد د ث  اة الشزر ن ات بال القرن ادلا ي  د رودت ظلةو     
 ع دد الحميددبال خ   ا ،ةوابات اابععةا  ال ار ةة اا تة و ة الةر  ابة  ذةا  ش ةة الشهعةات ادل ةهعا بق ةادة 

ث اجلزائةر بةال خة   باكةان  النوريري الجداثيرائد ال ار  ، ه ا ابخ  ال ي  شدّ بن باديس وال شير اإلبراهيمي
ب ةكن ا بةالن ر بةأن البزة  ا براه عةي هةو ب اةر وةداثي بقولةع:" لقةد كةان عادلةا  رحبشدير ربدو ا  قر  دعو طل ع، 

بشصةةةب ات نايةةةة عةةةال الرؤ ةةةة ال ةةة قة لهةةةد ال، اعةةةال ال ةةةهطة  طذ ال ةةةاة الزبن ةةةة الةةةر عةةةاش   وةةةا، االةةةر كانةةة  بكع ةةةزة
   .(1)ال  ا، ة لكه  ادلروهة، ابالكقال د ادلورفة الر فر،ب  ث ببقات ال رشور اجلعشي"

ث ر،ةةالكع  إيمانريددك نرندد عةةا ها ةةحع ال  ه ةةو  بقولةةع:" ب وةةو  الكنةةو ر ك اليددامين بددن  ددرميو ةا   كةةد ذلةة     
الة ي ط،ةكطاع بإ،ةةك دا   اإلبراهيمديهةو هن فكجةره عهةى ط،ةك دا  عقهة  ا  وعة  اخلةاص، اهةو بةاحتقق ث  اةر 

طف ةةع  با ،ةةكشعار ة اال ةةا  االطعةةة طغلةةاد الطةةرق ادل هةةى لصةة ا ة بزةةراع فنةةو ري  زائةةري خةةال ، ث بروهةةة 
 .(2)الز ص ة الوبن ة" 

 
 
 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 10:00، ،اعة 2015ه ر ل  25: البز  ا براه عي ااحلداثة، بافقى دار، بوربوعر ر ب، اجلزائر،  ر دة ال جر ا لااان ة،  و  (:بز  ربوح1)

              www.al.fadjr.comتباوا، 
 (: ال ابا بال فوبي: البز  ا براه عي ااحلداثة.2)
 

http://www.al.fadjr.com/
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 ..........................................احلداثة، اخلطاب النقدي اجلزائريادلدخل ..
 

بةات اذلو ةة اجلزائر ةةة عهةى اجلوةود الةر  ةةا  ذةا البزة  ا براه عةي بةال ه ةل طث اليدامين بد   درميكعةا   ة           
د ةد الةوعي ، ازلاالةة ي الشقل  ق  بل طراعة الشق ن ةة داخةل   ةات عةا ن الكنو ر ه  رفب  بإ،ك دا   اك :" اب

بر قةةةة هع ةةات  ش ةةةة الشهعةةةات اإلبراهيمدددي ن بع ةةة  هو كوةةا اثوابكوةةةا،  قةةةد صلةةح ا  كعةةاعي االكةةةارؼلي ببةةة بشةةةد ه
 . (1)اجلزائري" ادل هعا ث طعادة ف ب   اذلو ة الوبن ة لهعجكعج اجلزائري، اهي  وود هدت هوقا طذ حتر ر ال رد 

مبشىن هن  وود  ش ة الشهعات ادل هعا  د كهه  بالنجةاح اهة ا بةا قرة تةاو  هة ا القةو  ، البزة   
ا براه عي بشكبةارة ع ةوا  ةاع  ث  ش ةة الشهعةات ادل ةهعا  ةد ط،ةكطاع هن ػلةدث فا ة ا عهةى ب ةكوى 

 ال ار اجلزائري ا هن ؽلود دل  د  ار وداثي  زائري.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 .ن  ع (: ادلر ج ال ابق، ادلو ج1) 
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 النقدي اجلزائريادلدخل ............................................احلداثة، اخلطاب 

  
 - ةةةد بةةةدهت بةةةج زلةةةااهت  ش ةةةة الشهعةةةات ادل ةةةهعا ادلكع هةةةة الحداثدددة فدددي الجزائدددراعه ةةةع ؽلاننةةةا ان نقةةةو  بةةةأن   

ال رن ةةي بع ةةوا  ث طثبةةات اذلو ةةة اجلزائر ةةة بةةال خةة   ط،ةةا اع ادلقوبةةات الوبن ةةة الةةر واالةةة ادل ةةكدبر -احملةةااهت
 با  ا ة طذ بشا الااث اطو اتة بالدعوة طذ الر وع طذ الق م ا ، ب ة.

ال ي ععل عهى طر،ات ابنةات  اةر  زائةري  ال شير اإلبراهيمي ار بال خ    الحداثة في الجزائركعا فكع ل      
 شكةرب هةة ا ابخة  نقطةةة ا خةك   بةةا   ال طذاحلر ةةة، طعكعةادا عهةةى ببةادا الةةدّ  ا ،ةكق ل ة ا  ةائم عهةى الشق ن ةةة ا
 ال ادلكع ةل ارااد ال ار احلداثي الارمل بن ه ا ابخ  ه ةا  وداثكةع طنط  ةا بةال القط شةة بةج الةدّ  ال شير اإلبراهيمي
 ث ،هطة الان  ة.

  نةنةا بأاةا طنبدب ةة االنقد ةة ث اجلزائةر، هو حلداثةة ايه ااةا ث الاكابةات ابابال خ   طب عنا عال ب بح ا     
بةةةال  المجدداا الايايددديي ةةا طكك ةةةح  كةةل ادل ةةةكو ات ااجملةةةاهت:"  طرةةةاال ة بروةة  عهةةةى كةةل ابتةةةشدة عهةةى

 ةربار الرهمسةار، هبةا عهةى بال خ   ا نكقا  بال ن ا  طرةااكي طذ الهّ  المانرى اإلقنصادي خ   فشدد ابن عة،
ري اةة  اجلةة ال ةةابقة، ابةةرد ذلةة  طذ كةةون احلداثةةة فقةةو  عهةةى الكّ نةةة بادل ةةكو ات ر  وةةي بط  ةةة بقا الماددنرى الفكددري
ادلا ةي كعةا ،ن صةل ذلة  ث ال صةل ابا ، اال اةر اجلزائةري كعةا هةو  ال ي  ا  عهى هنقاض االبحا عال اجلد د

  ةكط ج هة ا ابنةا هن  ك هةى عةال ذافةع بةال  ي ةا ه الهريدة األندا و بشرا   ائم عهى الصةهة بةج ادلا ةي بنةع ؽل ةل
ه ةل بنةةات ذافةةع بةةال  د ةد ابن ال ةةرد اجلزائةةري هتةة ل   ك ةر بأتةةالكع لةة ى  وةةو  هقةى تةةشوبة ث فقبةةل هةة ا اجلانةة  

ا ةةةشع دان ادل ةةةاس ذةةة ا الكقه ةةةد، اهةةة ا بةةةال احلداثةةةة، ي ةةةا راح  قهبوةةةا عهةةةى كةةةل ها ووةةةا  أخةةةد بنوةةةا بةةةا   ئةةةم 
 رلا  الدرا،ةة ابدب ةة،  النا ةد اجلزائةري  واكة  ،ة  احلداثةة لاةال ية ر رةد د سلا ةة بانهع ع ث ابدب اخاتة ث

ة وداث ةةة بأل ااةةا الو ةةوع ث القط شةةة بةةج هةة ا ابتةة ل،  وةةو  ن ةةر لدر،ةةع النقةةدي ا طبةةق ا ةةق بنةةاهب وداث ةةة ا ةةرات
ن و ع بةةال خةة   فشقبنةةا   الكأ،ةة ة لن ر ةةة نقد ةةة وداث ةةة ب ةةكقهة اب،ةةة اادلشةةاد، اهةة ا بةةا ،ةةاط راتااةةا ذةة 

 دل ار فأ، ة النقد اجلزائري.
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II. :الخطاب الوقدي الجزائري                                                                  
 :إشكالية النأييس -1

ه ث الشزةةر ن ات دهرةة    ةةع هن البدا ةةة لهنقةةد اجلزائةةري كانةة  بةةج النقةةد الصةةح ي، هةة ا ابخةة  الةة ي بةةشلةةا        
بال القرن ادلا ي، فزابنا بج عودة بهبة الشهم ار ا  احلركة ا ت و ة بال البهدان الشرب ة هب ا : البزة  ا براه عةي 

(... طخ 1945-1898ادل هةةةي) بةةةار (، زلعةةةد ب1957 -1895ي )(، الزةةة خ الشةةةرمل الكبّ ةةة1965 -1889)
 ن ةةة اابدب ةةة... طخ ث اجلزائةةر، هةةوا عهةةى عةةافقوم ر،ةةالة النوةةوض باحل ةةاة ال قا  ةةة اا  كعاع ةةة اال ار ةةة االدّ شلةةال مح

عهةةى فأ،ةة ة  ع ددد الحميددد بددن بدداديساذلةة  حتةة  را ةةة  ش ةةة الشهعةةات ادل ةةهعا هةة ة ابخةة ة الةةر ععهةة  بق ةةادة 
و ةةةا زرعةةةة  بةةة ار احل ةةةةاة ث احلركةةةة ابدب ةةةةة   رائةةةد ارلةةة ت اطنزةةةةات بةةةدارس ابطةةةةابج وةةةد  ر،ةةةةالكوا النو ةةةو ة،

االنقد ة بال خ   وص   ت حات اهععةدة ث  رائةدها ارلاهاةا بةال ه ةل هة ة احلركةة، ابةال بةا فههة  اجلرائةد 
 االنقد ة ن كر:  طوك ن  ابععا  ابدب ةااجمل ت الر

  اهةةةةي ال ةةةةنة الةةةةر طنب قةةةة    وةةةةا النو ةةةةة ابدب ةةةةة بةةةةاجلزائر، طه ان 1925: الةةةةر ظوةةةةرت ،ةةةةنة جريدددددة المونقددددد -
 ادل كشعر ععل عهى بصادراا بشد هرور  ه هة بال تدارها.

" اط،ةكعرت بةدة هربشةة عزةر ،ةنة طذ  1925: اهي خه  ة " ادلنكقد" ه، وا "طبال باد ة ،نة مجمة الشهاب -
ا كانةةة  هةةة ة اجملهةةةة "بنةةةرب طع ب ةةةا اثقا  ةةةا بواكبةةةا دلةةةا ػلةةةدث ث ادلزةةةرق الشةةةرمل،  وةةةي ك ةةة ا  ، و ةةة 1939 ا ةةةة 

باكانة  فش ةد نزةةر ا ةائج ادلشةار  ابدب ةةة الةر ف ةار بةةال وةا طذ هخةر بةةا رااد النو ةة ابدب ةة، افنزةةر هخبةار هدب ةةة 
 1927هاةةا نزةةرت عةةا   )...( بنةة ل اثقا  ةةة ععةةا ػلةةدث ث الةةوبال الشةةرمل، افزةةجج ابدبةةات الزةةبان ث اجلزائةةر 

 .   (1)بقاه بطوه لألد   ادلوهوب رب ان محود بشنوان:  "وق قة الزشر ا وائدة "
 
 
 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
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 .34 ، ص1999، 2طذ الك ا ا ة، رلهة الاكابة، ،ا ادة اجلزائر، الشدد ر ب  همحد رر ب : الن  النقدي اجلزائري بال ا نطباع ةر(: 1)

 ادلدخل ............................................احلداثة، اخلطاب النقدي اجلزائري
 
   .1927ه، وا الط   الشقيب ،نة  جريدة اإلصاح:-
  .1927هري اه، وا زلعد ال ش د الز  جريدة ال رق:-
  ، كان  فصدر عال  ش ة الشهعات ادل هعا اجلزائر ا بال هبرز ككاذا:1935ظورت ،نة  ال صائر-

 البز  ا براه عي، زلعد ادلبار  ادل هي، طبال باد ة، همحد ر ا وووو.
ن بدا ات احلركة النقد ةة اجلزائر ةة  ةد كةان بةج فهة  النصةوص النقد ةة الةر كانة  فنزةر اععوبا ؽلاال القو  ه       

اب  ن هةة هت الاكّةةبةةال بةةر  ر ةةا  احلركةةة ا تةة و ة، انزةة  طذ هائةةد ال ةةابقة الةة كر، حات اهععةةدة اجلر عهةةى تةة 
كةانوا  اكبةون ككابةات نقد ةة فركةز عهةى "  وانة  رةاه ة بةال ابخطةات الهاو ةة االكشب  ةة كانوا هدبةات ابصةهحاإ طذ  

ابععةةةةةا  ا بداع ةةةةة با  ةةةةةا ة طذ  ااظ  ةةةةة اب نةةةةةاس ابدب ةةةةة خصوتةةةةةا الزةةةةشر، اط،ةةةةةقاط ابواةةةةا  ال اف ةةةةةة عهةةةةى
ب نةةةاس ابدب ةةةة الةةةر كانةةة  رائجةةةة عهةةةى  ةةةوئوا ا   وةةةو  القةةة م اجلعال ةةةة الةةةر غلةةة  هن حتاةةةم ذةةةا افنقةةةدا خةةةك 

 .  (1)نادا " آ
ال النقةةةد زلةةةور دا بك صصةةةا  شهةةةوا بةةةانةةةع نقةةةد د  شةةةر  نقةةةالنقةةةد اجلزائةةةري ث هةةة ة ال ةةةاة بأ ابةةةا   وةةة  ث     

 هدبات انقاد ث الو   ع نع. نوااطهكعاباام بل ك
 -ث احلق قةة -عال النقد ث ه ة ال ةاة " طظلةا   ةعى نقةدا  بةل ا ،ةكق   ه  شةداا مخمرف عامراعه ع  قو       

اةةةال هنةةةا  زلةةةااهت  ةةةد رة بالةةة كر ا الصةةةحا ة  ةةةعال نزةةةابات سلكه ةةةة، الهن  اةةةون طنطباعةةةات نقد ةةةة طوك ةةةنكو
 . (2)ابشدة همحد ر ا وووو"  د ان محو االكع  ز بشا، اهي الر  دبوا رب

ا د ط،كعر النقد اجلزائري ث ه ة ال اة عهى طنطباع كع ا زئ كع اب ةابكع طذ  ا ةة بدا ةة ال ةك ن ات بةال القةرن،      
 اهو با ،نكناالع   عا ، أيت.

 
 
 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 .35(: ادلر ج ال ابق، ص 1)
 .210، ص 2002، 1زورات طحتاد الاكاب اجلزائر ا، ط(: سلهو  عابر: بكابشات ث ال قا ة اابدب، بن2)
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 مامح الحداثة الوقدية: -2

 الوقد الاياقي: -2- 1
 له ةاوبات ن ةرا ال رن ةي، ،ةكشعارا   ةاة خة   ن  ةع عهةى ابنطو ةا بكقو شةا احلةد ا اجلزائةري النقد ظلّ  لقد  

 الاكةاب بشة  عزؽلةة  ُة الِ  د ذلة  الاةال بصة ة عابةة، ال قةاث ادل ةدان عهةى ب را ةة كانة  الةر االك ة  قات
 ابدب ب ةكجّدات عهةى  ةابهشوا الزةق قة، الشرب ةة البهةدان ضلةو ةعهع ةة ا فشهع ة بةرو ت  ةابوا الة  ال اجلزائةر ا
 اد افطب ق ةا، ن ر ةا اجلزائر ةة ال ةاوة طذ نقهوةا  حةاالوا هنالة ، ابنوج ّةة ن ةجا الة ي عةر  ابخة  هة ا االنقةدإ

 ااجلرائةد ااجملة ت لهاكة  كةان بةل ادلزةر ي، النقةد عهةى دنةاانق بة ع  الوو ةد الشابةل هةي و تالةرّ  فهة  الفاة
 عهةى   ةكوي احلةد ا النقةد اجلزائةري بةده هن ذلة  آهت بةال  اةان ذلة ، ث هةا  دار خ  ةة فصةل الةر االةدار ات
 درا،كع ث( زا د بال ععار)   ّكدة با اه ا اادلنوج ة، بال الرؤ ة ريت عهى بشكعدا فدرغل ا الن ب ضلو ااّيع ،و ع،
   وفنةا اضلةال اه ": قةو  طذ ،ةكق  ،ا  طذ الشزةر ن ات بةا بةا ةادلعكةدّ  ال ةاة خ   د ااحل اجلزائري ابدمل لهنقد
 الةر ال ةاة ث احلةد ا ابدمل اجلزائةري النقةد بنةاهب عةال ك بنةا هنّ  ن وة  هن النقد ةة ادلناهب عال احلد ا بصدد
 النقد ةة ابا،ةاط ث عه ةع بكشةار  هةو و ةبعا نقد ةة كابهةة بنةاهب عهةى نقة هنّةا   شة  ه البحةا، هة ا ث فشن نةا
 نا ةد بةال اا ةوووا برازهةا ث فك ةاات بنوج ةة ب بةح هبةا  هن  ةنا صلةد ث احلق قةة الاننةا  رب ةة، ه  كان  رر  ة
 .(1)آخر"  طذ  زائري

        

 

 

 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 .124، ص 1990، دط (: ععار بال ز د: النقد ابدمل اجلزائري احلد ا، ادل ، ة الوبن ة لهاكاب، اجلزائر1)
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 النقةد فرا ةج كانة  بدا ةة و ةا اجلزائر ةة، النقد ةة احلركةة ب ةار ث هابةة فارؼل ةة زلطةة 1961 ،ةنة افشةدّ        
 ف  ة  طذ افصةبوا ال اف ةة، ث اجلزئ ةة اا  ةراق الن ةرة عةال فبكشةد الةر النقد ةة الاكة  فةأل   ضلةو االكوّ ع الصح ي
 الكارؼل ةة) احمل طةة ال ةرا  طذ الن ةر خة   بةال – النقةد اهنطبةاعي با،ةك نات – بو ةوع ة باةلّ  ابدمل الشعةل

النقةد  ب به و را  ةا هنّ  ذلة ، كةلّ  عهةى ااآل ةة"ا ه  ةي:  و،ة   قةو  ال ة اق هة ا اث(االن  ة ة  ااه كعاع ةة
 الش ةد زلعةد) هلل ،ةشد القا،ةم همل ككةاب تةدار فةار خ 1961 ،ةنة  بةل نقةدي ككةاب هيّ  عهةى فةدلنا ه اجلزائري

 هن آهئوةا بةال كةان رةابهة و اف ةة ب ةكجّدات  ةّدت الكةار خ هة ا ابشةد (احلةد ا اجلزائةري الزةشر رائةد خه  ةة آ 
 .(1) " ز  ا ر  ا فكطّور هخ ت بنوج ة براح ابدمل الن  درا،ة فبارر ابدهت  د د، بال النقد ة يربكنا ا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 .9، ص 2002ال ل ن ة، رابطة طبداع ال قا ة، اجلزائر، د ط (:  و،  ا ه  ي: النقد اجلزائري ادلشاتر بال ال ن ون ة طذ1)
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 ادلدخل .........................................احلداثة، اخلطاب النقدي اجلزائري  

 

  قابة  اجملةاهت، سلكهة  ث ه،ةاف اا فُاةّون هن اجلزائر ةة اجلابشةة عهةى لزابةا كةان اجلزائةر، ،ةكق  ط بشةد      
 عهةى اوةازاا ادلزةرق ث در،ةوا الة  ال نقاّدنةا ابةال الشةرمل، ادلزةرق دا  طذ ااب،ةاف ة الطهبةة بةال بش ةات بإر،ةا 
 ناتةر،عبد زلعةد خةرث، تةاح الةرك يب، هلل عبد بصا  ، هلل،زلعد ،شد القا،م هبو) :هنا  بال هكادؽل ة روادات
الد،ةو ي،   ععةر بنةدار، زلعةد  ة  ، رةو يهب ةا  ) ادلزةرق نقةاد ه ةدي عهةى ه هت و ا فكهع  (..بورا و احلع د
  شعةد ا البةا،  هبةا بالنقةد ادلزةر ي اجلزائةري النقةد ارفةب  هنا ابال (...القهعااي ،و  طبراه م، نب هة   صل، راري
 فشكةور ن  ة ة اوالةة ا كعاع ةة، اب  ةة فارؼل ةة، بةال ظةرا  ذا ػل   با طذ بالن ر ابدب ة ابععا  ف    طذ نقاّدنا
 فهة  بإوالةة طه ربةوزة  ة ّ  ؽلاةال ه بزة رّا نصةا   اكة  بزةاعرة، ل ةانع، ااةّ ب افطهةق خ الةع،  كةو   ابد ة 
 و اب البن ة عهى ااجلوهر، اله ّ  و اب عهى بالقزور هكعا ا   اان ،الّن  لصاو  احلالة الن   ة طذ الربوز
 .االزشر ة اال نّ ة ااب،هوب ة الهاو ة

  بةق اد" بادلزةرق والةع برفبطةا عهةى ععوبةا ادلاةارمل االنقةد – ابشدة ،كق  ا   بل – اجلزائري النقد بقي لقد    
 بةالشعو  ادلزةرق بنكجةات طذ ع  عةا ياهةاا امسةا اايّةع  ةاّ  ادلزةرق بةال  ةأيت امبةا بادلزةرق طهّ  ذا  طذ هكعةا ط لةع
 رلهةة ها تةح  ة بةال عةدد اآخةر  ةأيت  د ةد ككةاب آلخةر با بةا طه يةد  ة  ( باخلصةوص ادلزةرق  هة  ابصةر)

 . (1)"  صل

 

 

 

 

 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 .23النقد ابدمل احلد ا ث ادلارب الشرمل، ص (: زلعد بصا  : 1) 
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 ادلدخل .........................................احلداثة، اخلطاب النقدي اجلزائري  

. 
 النقةاّد بةج الة ي عُةر  النداريخي المدوه  :هعّلوةا ادلنةاهب بةال مبجعوعةة اجلزائةري ال ة ا ي النقةد اوك ةى لقةد     

 ث نزةرها ثّ  – ل ةرا   نا زةوا اد –القةاهرة  يابشة با  ك  ر،الة (هلل ،شد القا،م هبو)هصلز  قد ابكادؽل ا،
 عهةى   ةع اعكعةد ا ةد ،"احلةد ا الشصةر ث اجلزائةري رائةد الزةشر خه  ةة آ  الش ةد زلعد " عنوان حت  ككاب رال
 باةرض كن وةا، ث نزةأ الةر الكارؼل ةة اابوةداث بالو ةائج ع  كةع ث ابدمل طذ الةن   ن ةر الة ي الكةارؼلي ادلةنوب

 بشنةوان ككابةا هلّة  الة ي( ناتةر زلعةد)كة ل  نقادنةا ابةال .ابدمل الشعةل لة ل  بو ةوعي ف  ة  الوتةو  طذ
 ادلةنوب، هة ا عهةى فشكعةد ذلة  ككة   بةل لةع تدرت ا د الكارؼلي، بادلنوب   ع ا،كشان ،"احلد ا اجلزائري الزشر"
  نةون""اكة ا  -1954-1925 اجلزائةر ث الشةرمل ابدبا ةة " بنوةا اجملا  ه ا ث كك (برفاض ادله  عبدة )ال

 هلل عبةد) :صلةد كة ل  ادلةنوب هة ا عهةى اعكعةداا الة  ال النقةاد ابةال "1954_1931 اجلزائةر ث ابدمل الن ةر
 النقد ةة ابععةا  بةال ك ة  ، اهنةا "احلةد ا اجلزائةري الةد   الزةشر"ا "القصة ة اجلزائر ةة القصة"ككابع  ث (الرك يب
 ث  ةالّكع ا ةد " الكةارؼلي النقةد  ةإنّ  وةا  كةل اعهةى   شةا، اجملةا  لة كرها   ة ق ادلةنوب هة ا طذ ،ةكندتط الةر

و ةا  بةال   راتااةا دلنوج ةة ف ةكج   خصوتة كوا اكانة  ال رن ةي وةك  ا  هثنةات الةر ككبة  ابدب ةة النصةوص
 ذةا، هوةاط الة ي ،ةكشعاريالكةارؼلي ا  ال ة اق عةال   ة  الشعةو ، عهةى الكارؼل ةة )برآا ا(بادلروهةة ارفبابةا ارفبابوةا
 .(1)"  ادلاعورة ادل طودة لهنصوص – اه،كق   بشد  – الكارؼل ا النقاد انكقا  عوابل بال عاب  كان اال ي
 
 
 
 
 
 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 .34(:  و،  ا ه  ي: النقد اجلزائري ادلشاتر بال ال ن ون ة طذ ابل ن ة، ص1)
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 ...............................احلداثة، اخلطاب النقدي اجلزائريادلدخل ..........
 

  اة خ   النقاد اجلزائر ا بش م بع اوك ى بنوب اهو ،جنماعياإل الموه  :ك ل  ال  ا  ة ادلناهب ابال       
 طوةدى ث( بورا ةو احلع ةد عبةد)  ّكةدة بةا آن ا ، اه ا ،ائدة كان  الر رااك ةا  لإل د ولو  ا ن را ال بش ن ات

 ذات ا  د ولو  ةة  ناعةايت البح  ةة اهكعابةايت بدا ة ث بالنقد ال و، ولو ي عنا ر ارات كان لقد " : قو  ووارافع
 كنة  كعةا (...) القناعةات ذلة ة انكزةارا  شةر  ال ةبش ن ات خة     ةع فاّونةا الة ي اكان احملة   ال  اري، الكوّ ع
 .(1)الوا ش ة"  الارب ة لهراا ة لوكافذ  ورج بكحه  ت ا عجاب رد د 
 انشاةاس عهةى هنةعّ  ابدب طذ فن ةر الةر اجلدل ةة ادلاد ّةة ال ه ة ة عهةى  كعةاعيا  النقةدي ادلةنوب افاةأ لقةد     

 النقةاد ابةال .بنةع االبن ةة الكحك ةة لهعجكعةج ال و  ةة البن ةة بةا  دل ّةة ع  ةة اهةي بنةع، بشّ نةة ببقةة ها لهعجكعةج
 اا،ة   بورا ةو، احلع ةد عبةد بصةا  ، زلعةد هلل الةرك يب، عبةد) :صلةد النقةد بةال النةوع هة ا بار،ةوا الة  ال اجلزائةر ا
   ةوق كبة  يجةم ال ةرد ة النصةوص عهةى ببُّةق " اه كعةاعي النقةد هنّ  طذ انزة  هنةا (...،ةاري زلعةد ابعةرج،
 ذةا، ال ان ةة تةهة بةال بن ر ةة)اهنشااس( هاثةق اباذ تهة هنّ  ه،اس عهى الزشر ة النصوص ث وجم فطب قع با  
 احلع ةد اعبد ابار الطاهر هععا  اخاّتة (2)بنع"  نص   هكرب ال بش ن ة اجلزائر ة االقص  الراا ات هخ ت ا د
 .هدا ة بال

 احلالةة طذ طرةارات عبةارة عةال هةو طظلّةا بنةع ُا ةد ابةا اجلزائةر ا، النقةاد باهكعةا  ػلة   هةم يالوفاد الموه  هّبا      
 بشة   ةرى   عةا – را ةج اذلة  ب افةع، بنوجةا  ائعةا فاون بن فر ى ه ابدمل، بالنكاج اع  كوا لألد   الن   ة
 لهععار،ةة الةرئ ة ادلشقةل) اجلزائر ةة اجلابشةة هنّ  اطذ ادل ةاه م ال ة اولو  ة بةال دنةانقا رتة د ةهة " طذ – الدار،ةا
بشهةم  ذلةم تةهة ه ه،ةاف ة طذ  وَكةل هنةع عةال   ة  بكةأّخر، ا ة  ث طه ابدمل الةن ة بق اس عهةم فشكعد د(النقد ة
 له ةاوة اجلد ةدة ابل ةن ة ادلنةاهب   ةزا بةج فزابنة   ةد الن  ةاين بالنقةد نقادنةا تةهة هنّ  طذ ط ةا ة ععوبةا، الةن ة
 . (3)"  النقد ة

 
 
 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 www.almaktabah.net(: ووار بج عبد احلع د بورا و، فو  ج الهقات عهى ب وي: 1)
 .59(:  و،  ا ه  ي: النقد اجلزائري ادلشاتر بال ال ن ون ة ابل ن ة، ص 2)
 .82(: ادلر ج ال ابق، ص 3)

http://www.almaktabah.net/
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 ادلدخل .........................................احلداثة، اخلطاب النقدي اجلزائري
 

 ادلزةرق، ث بالنقةد ال ة ا ي بقارنةة ن ةب ا فةأخرا عةر   د اجلزائر ث الاياقي الوقد طنّ  نقو  هن ؽلاال هنا بال     
 بةده طن ابةا (خصوتةا ادلصةر ا) النقةاد ادلزةر  ا ه ةدي عهةى ملهةكشه ادلزةر  ة اجلابشةات طذ   ةدان دناانق  شل شلا

 احلداث ةالن ق ة ادلناهب اكك ح  وىت ال  ا  ة ادلناهب فه  ط راتات ابصطهحات ث  كحاعون اجلزائر ون النقاد
لهنقةد  اجملةا  فاركةا ال ة ا ي النقةد  اا ةج اجلزائةري، النقةد ،ةاوة ابنوةا الشادل ةة النقد ةة ال ةاوة (ابل ةن ة /النّصةان ة)

 .اجلد د
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 ادلدخل .........................................احلداثة، اخلطاب النقدي اجلزائري
 

 :الوقد الواقي -2-2
نشةرج اله ةاين طذ با  ةا ة ،الدرو  الشدكانير  طل وةا دعةا الةر ابدب ةة الدرا،ةة عهعنة طنّ      

ُ
 ان كحة  الة ي ادل

 النقةاد بال ك  ا ه رت زلاث ة ن ق ة ذات رؤ ة وداث ة بناهب ظوور ث ابثر كب  ذلعا كان الدرا،ات، فه  عه ع
 .خصوتا ااهنطباع ا الا ،ا ا النقاد بر  بال االكح   ااهعااض الك ّو  بال بزيت الاال الشرب
 بباررة بطر قة الكجربة الارب ة بال  نوهون اجلزائر ا النقاد بش ُ  هخ  هارابا، ث الواقية المواه  ظوور بُش د      
 اجلزائةري النقةد ان ةب طثةرات ث تةح ة ،ةاعل  ع بةة ذلة  نةرى اكنة اطن - الكعزةرق عقةدة بةال وهصةوا بشةدبا
 النقد ةة ادلنةاهب ب ةكجدات عهةى نقادنةا هجآنة ا ، اب حتصة ل واتةل كانة  الةر -ال ة ا  ة ادلنةاهب عهةى ادلشكعةد
 :علا ا، هكا بر ق عال الارب ة

 .(ال رن  ة) ابته ة بهاكوا النقد ة الاك   راتة -
 اه،ةاف اا لطهبكوةا اجلابشةة اجلزائر ةة فقةدبوا كانة  الةر ادلةنح ها البش ات بر ق عال الارمل النقد ب ان بال النول -

 :هب ا  الارب ا النقاد كبار ه دي عهى النقدي الدرس افهقو  ال  ال
 (ا  هم ... برؽلون كهود–  ون     ار – فودارا  فز  كان – كورف ة  وز   – كر،ك  ا  ول ا –  رؽلاس)

(  بوبةا ا ال ةش د – مخةري و ةا – بةال بالة  ررة د – بورا ةو احلع ةد عبةد) :اجلزائةر ا الطهبةة هة هت ابةال
 ."بار ة بهبة" :ا،م عه وم  طهق شلال ا  هم
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 ادلدخل .........................................احلداثة، اخلطاب النقدي اجلزائري    
 
 هن عهةى ط اعةا  إننةا صلةد اجلزائةر، داخةل الارب ةة الن ةق ة ادلنةاهب هة ة اعكعةاد ث الرّ ةادة   ةّ ة فناالنةا بةا اطذا     
 هاه، بّبقوةا بةال ث  اعةال هّن ا رةاا  ب ةد ،الشدب ي األدب بةال نصةوص عهةى بُبقة إ بةا هّا  ادلنةاهب فهة 
 ادلناهب؟ فه  آل ات عكعادط ث رائدا كان بال ىهخر  ابشبارة
 هل  ناها – بالشرب ة ادلاكوب -اجلزائري النقدي اخلطاب ، ارة رتدت الدرا،ات الر بش  عهى ب عناط بشد    
 بالة كر اطلة ّ  النصةان ة، ادلنةاهب فهة  ابةارسمت ةل بةال  هّا  هةو (مر دا  الممد  ع دد) اجلزائةري النا ةد بةأن ف كةد
 النقةدي الةن " ب ادلو،ةوبة درا،ةكع ث ( رةر ب همحةد رةر ب )  ة ه  طذ Structuralisme ال ويريدة
   وةا ان ةكح الةر ال ةنة هةي م1983 ،ةنة هنّ  طذ (خ  ة  عهةي) اكة ا "الك ا ا ةة طذ اهنطباع ةة بةال اجلزائةري
 "ه ةال؟ ه ةال اطذ بةال ابدمل الةن ّ " ككةاب بصةدار اذلة  ،احلداث ةة الن ةق ة ادلنةاهب عهةى اجلزائري النقدي اخلطاب
 عهةى برفةاض   وعةا اعكعةد طذ ككةابا بزة ا الرهي ه ا ث ؼلال وعا (ا ه  ي  و، ) هنّ  ب د برفاض، ادله  لشبد

 ه ّوعةا ث اله صةل  1982 ،ةنة تةدرا ا ةد "اجلزائر ةة ابلاةاز الزةشب ة"ا "اجلزائر ةة الزةشب ة ابب ةا " :اعلةا البن و ةة
   ااوةدة ،ةنة ث ظوةرا اطن طل وعةا ادلزةار الاكةابا بةأنّ  ذلة " ادلقدبةة ككابةة بش ةار فةار خ عهةى عكعةدط ه،ةبق،

  1979 ون ةو 12 ث  ع رخةة ثان وعةاا بقدبةة هّبة (1980 -5 – 21ابا  ب رخةة ث )  ةإّن بقدبةة  1982
 (عاّبةة اجلزائةري النقةدي اخلطةاب ابشةع) برفةاض عوةد  احتةة اجلزائر ةة الزةشب ة ابلاةاز ككةاب  اةون هة ا اعهةى
 .(1)" اجلد دة بادلناهب

 
 
 
 
 
 
 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
، 2002طبةةداع ال قا ةةة، اجلزائةةر، د ط،  و،ةة  ا ه  ةةي: اخلطةةاب النقةةدي عنةةد عبةةد ادلالةة  برفةةاض )يةةا ث ادلةةنوب اطرةةاال كع(، طتةةدارات رابطةةة(:1)

 48ص
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 ادلدخل .........................................احلداثة، اخلطاب النقدي اجلزائري
 

 ادلش ةار د ةة ب ةب  عةد  الصةواب  انبة  – هفّصةور   عةا – الر ةادة   ةّ ة وةو  ال ةابقا البةاو ا آرات طنّ     
 ه،ا، ا آخر ال بش ار ال ب ل  الاكاب بكجاهها تدار بش ار عهى ه هت اعكعد و ا الق ّ ة، ه ة ث ال اتل

 :علا
 اجمل ت ث ادلنزورة النقد ة الدرا،ات تدار فار خ بش ار -
 .دككوراة( /با  ك ) ابكادؽل ة الر،ائل بنا زة بش ار -
 طل ةع ذهة  بةا هن ننةا ذ بةأس اه"  ةادة،الرّ    ةّ ة ث له صةل الدار،ةون  شكعةدعلا بةا ك ة ا ادلش ةاران  وة ان     
  نقةو ( 1)" عاععه كة اععقةع مشول كةع الصةواب بةدعوى طذ ااب ةرب ابر ةح هةي الاكةاب خطةوة هن  ةران طذ هة هت،
 هععةق فاةون  ةد بةل الاكةاب، عةال اععه ةة امشول ةة ععقا فقل ه( دككوراة /با  ك )ابكادؽل ة الر،ائل بأنّ  و ن  
 هكادؽل ةة هععةا  عةال عبةارة هةي اجلزائر ةة النقد ة الاك  بش م طنّ  نقو  هخرى ابال  وة  وة بال ه ا بنع، اهمشل

 لةدى الارب ةة اادلصةطهحات ادلنةاهب مت ةل اد ةة برباعةة ن  ةع (ا ه  ةي  و،ة )اعةا  ا ةد فباًعةا، نُزةرت بُبش  ا
 عةال عبةارة اهةو ،  1986 ،ةنة نُزةر الة ي "ب ةارة بنطقةة ث الزةشيب القصة "ككابةع ث بورا ةو( احلع ةد عبةد)

 كعةا ها - الن ةق ة ادلنةاهب آل ةات   وةا اعكعةد االةر   1978،ةنة  القةاهرة ث تةاوبوا نا زةوا با  ةك  ر،ةالة
 ا،ةكشان عبأنة (بورا ةو)ا صةرّح  بةل، بةال اجلزائةري النقةدي اخلطةاب  شوةدها د–ابل ةن ة بادلنةاهبالةبش     ةع وا

 ف ةكح ا،ةائل بةال  ةو رّة بةا طذ النصوص حته ل ث هدافع ل اون ادلنوب ذل ا الباوا اخك ار ا ر ج بادلنوب البن وي،"
  ةدر  الباوةا اكةان: "   قةو  ا واتةل ك بةع  (2)" ادل كه ةة هبشةادة عةال افازة  الةن ، درا،ةة ث عد ةدة آ ا ةا
 النصةوص دلشاجلةة ادلشاتةرة الشهع ةة ابيةاث الةر ا،ةكنبطكوا ادلنةاهب هوةد بر ةق عةال القصصةّ ة ادلةادة  شةاج اهةو

 خطوااةا وطةو بازالة  ابدمل لهةن  البنائ ةة  الدرا،ةة ال ةب ل، بأبونةة  ة  يربةة ع ة ة عهةى ُبقةِد  هنعّ  القصصّ ة،
 دّرةال  ةد( احلع ةد بورا ةو عبةد)  اةون النقةدي الشعةل اذة ا ( 3)"الشرب ةة ابدب ةة الدرا،ةات ث ا،ةكح ات اباذ اعهى

 عهةى   وةا اعكعةد   1979 ،ةنة هصلزهةا درا،ةة طذ ال ة اق هة ا ث انزة ، اجلزائةري  -الن ةقي –احلةداثي  النقةد
 بنطق" ككابع ا ّعنوا  عو ات،  مساع ل(  احملعوبة اب  اد  صة) عهى بّبقوا ا د لكودارا ، الزشر ة البن و ة
 (4)" ال رد

 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 .112طذ ابل نة، ص  : النقد اجلزائري ادلشاتر بال ال ن ون ة و،  ا ه  ي :(:  ن ر1)
 .6، ص2007عبد احلع د بورا و: القص  الزشيب ث بنطقة ب ارة )درا،ة ب دان ة(، الطبشة الزشب ة لهج ذ، اجلزائر، د ط،  (:2)
 ادلر ج ن  ع: ص ن (:3)
 .81، ص2009ط، عبد احلع د بورا و: بنطق ال رد )درا،ات ث القصة اجلزائر ة احلد  ة(، بنزورات ال ول، اجلزائر، د  (:4)
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 اطلة  الن ةق ة، احلداث ةة بةج ادلنةاهب الكشابل عر   د اجلزائري النقدي اخلطاب هنّ  ب ادة نك جة طذ نصل هنا بال

 احلع ةد عبةد)  ةد عهةى 1978 ،ةنة ابالكحد ةد ادلا ةي،القةرن  بةال ال ةبش ن ات اا ةة بنة  البن ةوي، ادلةنوب بالة كر
 ادلهة  عبةد) هععةا  ذلة  ابةال البن ةوي، ادلةنوب عهةى فشكعةد الةر اجلزائةر ا دادرا،ةات النقةا درا،ةافع لككواذبورا و( 
 ..."ه ةال؟ اطذ بةال ه ةال الةدمل الةن ّ "ا "اجلزائر ةة الزةشب ة ابب ةا " "اجلزائر ةة الزةشب ة ابلاةاز" ث ادلكع هةة( برفةاض
 .عهى البن و ة   وا اعكعد الر( بال  بال رر د) هععا  بش  طذ با  ا ة

  وودهةا ،ةّ رت هعة   اه ة   عهةى نش ةر  إننةا ادلشاتةر، اجلزائةري النقةد ث الاديميائي المدوه  طذ انكقهنةا بةا اطذا
 :ابربشة ب كو ااا ث ال  ع ائ ة لهدرا،ة

 .الن ري ادل كوى -
 .الكطب قي ادل كوى -
 .الا ة ب كوى -
 .القابو،ي الكأل   ب كوى -
 القةادر عبةد – برفةاض عبةد ادلهة  – بورا ةو احلع د عبد :صلد ال  ع ائي بالدرس اعكنوا  الال ّ  اجلزائر ا النقاد ابال

  شهنةا الة ي ال ةب  الشةلّ  ،...  و،ة  بوبةا ا همحةد ال ةش د – مخةري و ةا – بالة  بةال ررة د –   ةداح
 آل ةات بقةوهت ا بشة  فطب ةق وةاا   زائةري هّا  نا ةد عهنة هةو بورا ةو(عبةد احلع ةد ) بالنا ةد القائعةة هة ة نصةّدر

 بنطقةة ث الزةشيب القصة " ادلا  ةك  ر،ةالة ث ا  هةا االنعةوذج الشةابهي ال ة ع ائي كةادلربج ال ةرد ة، ال ة ع ائ ة
كةون  ث ثنةانط ؼلكهة  ه طذ اجلزائةري، احلةداثي النقةدي اخلطاب ععر بال ببارة بروهة اهي  1978 ،نة "ب ارة
 ره،ةوم اعهةى عد ةد الدار،ةا   ّكةدة بةا اهة ا اجلزائةر، ث ال ة ع ائ ة لهحركةة ادل ، ةا اادالةرّ  بةال  شةد النا ةد هة ا
 با،ن كرة اه ا (،افر ة افطب قا فأث  ) عهى ال  ع ائ ة   وا اعكعد الر را،اتالدّ  فوال  ا د ،(بال  بال رر د)

 .فباعا
 ا ةد ،"ال ةردي حته ةل اخلطةاب"ا "ي - ه"ا "ال هةة ل هةة هلة " :بنوةا اجملةا  هة ا ث كك  مر ا  المم  ع د ا 

 ال ة اق هة ا ث بوّعةان ككابةان فيددوح ع دد القدادرا  .االك ا ا ةة ال ة ع ائ ة بةال برّكة  بةنوب عهةى   وا اعكعد
  ،الايميائية بد  واإلشارية الدالئمية بصطهحي   كشعل هنع    "الرؤ ا االكأا ل"ا "ابدمل الن ّ  دهئه ة" اعلا
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 – فطب قةا – فأث  ) الزا ل راهع بال ال  ع ائ ة  شل طذ نوعوا بال  ر دة يربة (مال  بن رشيد)يربة افشد     
 "ال ة ع ائ ة الن ر ةة ث ال ةرد ة البن ةة" "ال ةرد ة ث ال ة ع ائ ة بقدبةة" :ككبةع ابةال ( ابو،ة ا فأل  ةا – فر ةة

 الكحه ل بصطهحات  ابوس"ا "ال رد ة ال  ع ائ ات" "كوكي كهود  ون عال فر ة /بار ة بدر،ة ال  ع ائ ة"
 نةوار" بشنةوان ادل ةاتلة رلهةة ث  نزةرها الر كالدرا،ة ّتإ اجمل  عد د ث ادلنزورة الدرا،ات عال     "ال  ع ائي

 . (1)" الراائي الن ّ  ، ع ائ ة الهوز،
 "، ع ائ ة الشابهي، درا،ة اهركاا " ككاب اجملا  ه ا ث الع (برطاجين الابيد: )ك ل  ال  ع ائ ا ابال     
 .االدار ات ت اجمل  ث ادلنزورة الدرا،ات بال كب  اعدد
 ب ةكجدات ا  ةادة بةال ب  ةل كبة ا فطةورا عةر   ةد ادلشاتةر اجلزائةري النقةد طنّ  :نقةو  هن ؽلاةال هنةا بةال      
 الةدرس ل صةبح الوبن ةة احلةداد افقو شةع اوطةى نطوائةعط بةال  ةك ه  هن ه  ةا اا،ةكطاع الاةرمل، ال ة ع ائي الةدرس

 ث ال ة ع ائ ة عةال  ُكحةدث هن ؽلاةال اه الشرب ةة، الدرا،ةات ال ة ع ائ ة عقةد ث هابةة وهقةة اجلزائةري ال ة ع ائي
 .اجلزائر ا هععا  ال  ع ائ ا ذكر دان الشرمل الوبال
 :الشوابل ابال فه  ادلشاترة، اجلزائر ة النقد ة الكجربة ن ب ث عوابل عّدة اف ا رت ،اعل  لقد      

 باهن كاح اذل  اجلزائري، اخلطاب النقدي يد د ب رارة الزباب ااب،اف ة الطهبة بش  لدى الن بوي الوعي -
 ابةال ا زائر ةة، عرب ةة نصةوص عهةى اآل افةع بناهجةع افطب ةق الكأ،ة ة االكأتة ل ازلاالةة الاةرمل احلةداثي النقةد عهةى
 .ا  علا برفاض ادله  عبد – بورا و عبد احلع د :ه هت

 الاةرب ا ادلن ةر ال ه ةدي النقةد عهةى ن ر ةات بةال ادلبارةر لهنوةل احلةداثي النقةد ب ةانّ  طذ اجلزائةر ا النقةاد فوّ ةع -
 بةا اهةو ... ن ة   ة ار فةودارا ،.ت برؽلةون، كهةود  ول ةا كر،ةك  ا، كةورف ة،.ج  رؽلةاس،.ج.ه :هب ا  الابار
 ذلة  طذ هر ةنة عةودام بشةد ،ةشوا ا ةد النصةوص، ابقاربةة بشاجلةة بةال امتاةنوم النقةاد اجلزائةر ا ن فاةوّ  طذ هدى
ال ةش د  بالة ، بةال ررة د احلع ةد بورا ةو، عبةد :اهةم بةار ة بهبةة هنةا بالة كر اطلة ّ   زهرفةع، لنقةل ها النقةد

 ...مخري و ا بوبا ا،
 اذلة  "اجلزائةر ا رابطةة ال ة ع ائ ا" فأ،ة ة ذلة  ب ةاهر ابةال،  ب ةنوم اجلوود افن  ق اجلزائر ا النقاد فاّكل -
 النقةد ب ةاد ال ث بك صصةة عهع ةة سلكةربات طنزةات ناه ة  عةال .،ةط   يابشةة   1998 ،ةنة بةال بةاي رةور ث

 .اجملا  ه ا ث ادار ات رل تّ  طتدار با  ا ة طذ اخلطاب، احته ل
 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 1991(:رر د بال بال : نوار الهوز، ، ع ائ ة الن  الراائي، رلهة ادل ائهة، اجلزائر، الشدد ابا ، 1)
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 ا ةد الن ةق ة، ادلنةاهب بةالبك ةّو ا  كةانوا الة  ال الا ،ةا ا النقةاد ا ةع ث ااحلةداث ا اجملةدد ال النقةاد تةعود -
 .اجلزائر ث النقاد احلداث ا  ل   كدة با اه ا عدات، طذ الك و  ذل  حتو 
 ا ،ةااف ج ة اب،ةهوب ة ابةال بةال ك ة ا  ُ ةد د (ابل  /النصاين) الن قي اجلزائري النقد هنّ  طذ هُر  هن بقي      

 .ابكادؽل ة الر،ائل نطاق عال ؼلرج  ااد ه بنوعا ُا د ابا الك ا ا ة،
 البن و ةة  قةد عةا ذ ابل ة ، لهنقةد ير بةا اجلزائةر ا النقةاد هك ةر هةو (برفةاض ادلهة  عبةد) هنّ  طذ هُرة  كعةا

 .ادل بح اب،هوب ة ها ا رارات بش  طذ با  ا ة بالك ا ا ة بقرانة اال  ع ائ ة
 كالكنةاص بشةد احلةداثي بةا النقةد ه رزهةا الةر االن ر ةات ا  ةراتات بةال اجلزائةري النقةد ا،ةك اد  قةد هة ا ابةج     

 .ااذلرب نوب قا الكهقي ان ر ات
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 احلداثة بني النشأأة والتطور الفصل الأول:
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 ..................احلداثة بٌن النشأة والتطور....................وؿ................الفصل األ

 :المرجعية اللغوية واإلصطالحية للحداثةالمبحث  األول: 

مصطلح احلداثة من أكثر ادلصطلحات الغامضة، دلا يدور حولو من جدؿ فكري، بٌن كل باحث و ناقد  يعد     
 و دارس لو، فهم يقفوف أمامو تائهٌن، زلتارين، دوف الوصوؿ إذل داللتو احلقيقية.

كر منها: فاحلداثة إذا مصطلح يزج بصاحبو يف متاىة ببل منفذ لتداخلو مع الكثًن من ادلفاىيم األخرى، نذ     
 احلديث، اجلديد، ادلعاصر و األصيل، ...إخل.

و دلا يلف ىذا ادلصطلح من غموض يف التنظًن و تعقيد يف التطبيق، أصبحت احلداثة إشكالية أثًن و يثار     
حوذلا لغط كثًن، إذ أصبح ىذا ادلصطلح زلل اىتماـ الندوات الفكرية و ادللتقيات العلمية و اجملالس الدراسية 

ئمة من أجل البحث عن اخللفيات الفكرية و الفلسفية لو، مع زلاولة التأسيس و إزالة ذلك الغموض و اإلهباـ القا
 الذي أصبح مسة شليزة لو.

و كدارسٌن ذلذا ادلصطلح و هبدؼ الوصوؿ إذل مفهومو و الكشف عنو ارتأينا االستعانة ببعض ادلعاجم اللغوية     
 اعتمدنا على رتلة من ادلفكرين و النقاد على اختبلؼ توجهاهتم بغرض قصد بياف داللتها ادلعجمية، كما
 يت بذكرىا بٌن دفات ادلطلب الثاين ذلذا الفصل.أتعريفاهتم االصطبلحية و اليت سن
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 ..................احلداثة بٌن النشأة والتطور....................وؿ................الفصل األ

 األول: الحداثة في المعجم اللغوي: المطلب
 .يِ دِ القَ  يضُ قِ : نَ يثُ دْ احلَ ، ثُ دَ لفظة: حَ  "ابن منظور"ؿ "لسان العرب"يف معجم  جاء    
و كذلك  يثٌ دِ و حَ  ثٌ دَ ، فهو زلُْ وَ ىُ  وُ ثَ دَ حْ ، و أَ ةً اثَ دَ ا و حَ وثً دُ حُ  ثُ دُ ػلَْ  يءُ الش   ثَ دَ ، حَ ةِ مَ دِ القَ  يضُ قِ : نَ وثُ دُ و احلُ 
 .وُ ثَ دَ حْ تَ اسْ 
 ثُ دُ ػلَْ  ثَ دَ ، و ىو مصدر حَ وُ لُ و  ، بالكسر: أَ يءِ الش   افُ ثَ دْ على أوؿ األمر و بدايتو: حِ  (ة  اث  د  ح  )كما تدؿ كلمة     
 ا. كما تستخدمها العرب للداللة على الشباب:انً ثَ دْ ا و حِ وثً دُ حُ 
 ءِ الَ ؤُ ا، و يقاؿ: ىَ ىَ اؤُ ثَ دَ ا، و حُ هَ انػُ ثَ دْ و حِ  نِ السِّ  اثُ دَ حْ أَ  اؿٌ جَ ، و رِ رِ مْ العُ  ؿُ و  و أَ  ابِ بَ : كناية عن الش  السِّنْ  ةُ اثَ دَ حَ 
 .نِ  السِّ يف  يِتي ، و ىو الفَ ثٍ دَ ، رتع حَ افُ ثَ دْ حُ  ـٌ وْ قػَ 
و احلديث يعين  ةُ د  و ىو ما يعين أف احلداثة تعين اجلِ  ـَ دُ مقابل قَ  "ثَ دَ حَ "و قد استخدمت العرب لفظة    

 .اءِ يَ شْ ن األَ مِ  يدُ دِ : اجلَ يثُ دِ و احلَ  اجلديد.
 فٌ بلَ فُ  ارَ صَ  : يقاؿثَ دَ : حَ "لخليل بن أحمد الفراهيدي"ؿ "معجم العين"يف  (الحداثة)و قد جاءت لفظة    
 (1).نِ  السِّ ( يف ةٌ ي  تِ ، ) فَ ةٌ ثَ دَ حَ  ةٌ ابَ َدٌث، و شَ حَ  ابٌ و شَ  يثَ ادِ حَ األَ  يوِ فِ  ضر ث  أي كَ  ،ةً وثَ دُ حْ أُ 

 .وُ سَ فْ نػَ  يثُ دْ : احلَ ةُ وثَ دُ حْ ، و األُ ةِ لَ ازِ الن   وُ بْ شِ  رِ ىْ الد   اثِ دَ حْ أَ  نْ مِ  ثُ دَ و احلَ 
 .اءِ يَ شْ ن األَ مِ  يدُ دِ : اجلَ يثُ دِ و احلَ 
 (2).اءُ دَ بْ : اإلِ ثُ دَ احلَ  وَ  يثِ دِ احلَ  ًنُ ثِ : كَ ثٌ دْ حِ  لٌ جُ و رَ  

 الشيء و أولو.، أوؿ الشباب و اجلديد من األشياء، و بداية ثَ دَ من حَ : (الحداثة)فإف  عليه و     
 
 
 
 
 

                                                           

) أ،ب،ت،ث(، حتقيق عامر أزتد حيدر، مراجعة: عبد ادلنعم خليل ابراىيم، دط، دت، مادة] َحَدَث[، 1(: زلمد ابن منظور: لساف العرب، مج 1)
                                                                                                                                     854، 853، 852ص 
، مادة ]َحَدَث[، حرؼ 2004، 1، ط-بًنوت -(: اخلليل بن أزتد الفراىيدي: معجم العٌن، ترتيب و مراجعة داود سلـو و آخروف، مكتبة لبناف2)

 .145احلاء، مدخل] ح د أ[، ص 
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 ني ، كما جاءت مبعىن سِ ةُ د  ؛ أي اجلِ ـَ دُ مبعىن: نقيض قَ  (الحداثة)فقد وردت لفظة  "معجم الوسيط"أما يف    
 و.ائِ دَ تِ و ابْ  وِ لِ و  أَ ، بِ وِ تِ اثَ دَ ِبَ  رَ مْ األَ  ذَ و يقاؿ: أخَ  ابِ بَ الش  
  رُ يػْ غَ  رُ ْنكَ : ادلثُ ادِ احلَ  رُ مْ و األَ ، نِ السِّ  ًنِ غِ : الص  يثُ دِ فاحلَ 

ُ
 (1).ْعَتادِ ادل

؛ أي ظهور شيء مستجد و غًن مألوؼ دل يكن لؤلوائل العهد عِ دَا تِ و قد جاءت لفظة حداثة لتدؿ على فعل االبْ 
 بو.
 : "الصافي في اللغة العربيةمعجم "و ىذا ما ورد يف    
 الَ  وَ  ةِ ن   سُ اَل  وَ  ابٍ تَ  كِ ا يف وفً رُ عْ مَ  نْ كُ  يَ دلَ  ا: مَ ورِ مُ األُ  اتُ ثَ دَ ، زلُْ عَ قَ : وَ رٌ مْ أَ  ثَ دَ ، حَ نْ كُ يَ  دلَْ  يءِ الش   فُ وْ : كَ وثُ دُ احلُ 
 .اعٍ رتَْ إِ 

 (2).يوِ فِ  ثُ دُ ا ػلَ و مَ  وُ وبُ : نُ وُ اثُ دِ وَ و حَ  رِ ىْ الد   افُ ثَ دَ و حَ 
 .عَ قَ وَ  :" مبعىنثَ دَ مشتقة من الفعل الثبلثي" حَ  "معجم المنجد"يف  (الحداثة) جاء لفظة كما
 ، كما تدؿ على فعل االبتداع.ـَ دُ قَ  سَ كْ ا: عَ وثً دُ و حُ  ةً اثَ دَ ، حَ ثَ دَ حَ 
 .وُ عَ دَ تَ و ابػْ  هُ دَ جَ وْ : أَ ثَ دَ حْ أَ 

 الَ  وَ  ةِ ن  سُ  الَ  وَ  اللِ  ابِ تَ  كِ يف  اوفً رُ عْ مَ  نْ كُ يَ  ا دلَْ : مَ اتُ ثَ دَ ج. زلُ  ثُ دَ ، و املْ يدُ دِ : اجلَ ءُ ثاَ دَ و حُ  اثٌ دَ ج. حِ  يثُ دِ و احلَ 
 .يِ دِ القَ  يضُ قِ نَ  :، و تعيناعٍ رتَْ إِ 

 .هُ اؤُ دَ تِ و ابْ  وُ لُ و  أَ  ِر:مْ ن األَ مِ  ةُ اثَ دَ و احلَ 
 (3).هُ اؤُ دَ تِ و ابْ  رِ مْ األَ  ؿُ و  أَ  ف:ُ ثاَ دْ ، احلِ ةُ اثَ دَ ، احلَ ةُ وثَ دُ و احلُ 

 

 

 

 

 
 

                                                           

.160، ص 2004، 4مكتبة الشرؽ الدولية، ط(: شعباف عبد العاطي عطية و آخروف: معجم الوسيط، مادة ]ح،د،ث[، رلمع اللغة العربية،  1(  
.114(: صاحل العلي الصاحل، أمينة الشيخ، سليماف أزتد: معجم الصايف يف اللغة العربية، باب احلاء، مادة ] حدث، حدر[، دط، دت، ص  2(  

.                                                                          121، ص (: معجم ادلنجد، باب احلاء، مادة ] حدأ، حدر[، دط، دت3)
         http:download-learing-pdf-ebooks.com/117-1-1library-books. ادلوقع اإللكرتوين: مكتبة الكتب:   
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 ..................احلداثة بٌن النشأة والتطور....................وؿ................الفصل األ

                       ؽلكننا إغلازىا كمايلي: (حداثة)اه من دالالت معجمية لكلمةفمن خبلؿ ما ذكرن    
نقيض القدـ و تعين اجلدة، ة احلداثة أوؿ األمر و ابتداؤه، و احلداثة كناية عن بداية الشباب، و احلدث  :الحداثة

 من أحداث الدىر و نوائبو و نوازلو.
و احلداثة نشًن إألى ما ابتدعو الناس و أىل األىواء من األشياء اليت   -احلداثة وقوع األمر - عَ قَ : وَ رُ مْ األَ  ثَ دَ و حَ 

 .يثِ دِ احلَ  ثًنُ : كَ ثٌ دْ سلف الصاحل على غًنىا، و احلديث ىو اخلرب اجلديد، و رجل حِ كاف أىل ال
       معجم"ال ننسى أف نذكر بأف ادلعجم الوحيد الذي أضاؼ إذل مفهـو احلداثة باعتبارىا نزعة أو اجتاه ىو و     

من األمر و أولو و ابتداؤه، حداثة الشيء   فيو:" مصدر الحداثةعبد ادلسيح، ؼللدكتور جورج  " لغة العرب
 (1)العريب". كناية عن الشباب و أوؿ العمر، مذىب أديب يدعو إذل التجديد خصوصا يف الشعر

و عليو فإف احلداثة يف ادلعجم اللغوي العريب مرتبطة مبا سيأيت و سوؼ يقع و يتجلى و يتجسد، فهي إذف     
 بشكل ىذا الواقع.ف، و ليس مرتبطة بالواقع ادلتكوّ 

قرا مُ  - الحداثة -عن ىذا ادلصطلح  ( النقد و الحداثة) ث الدكتور عبد السبلـ ادلسدي يف كتابو وقد حتدّ     
اللة اللغوية شلا يزيد األمر تعقيدا، حيث مبدى صعوبة حتديد ادلفهـو اللغوي لو، بسبب مراوغتو و عدـ ارتباطو بالدّ 

ال تصوريا متعدد الوجهات و على ىذا األساس يتعذر على الناقد تناوؿ عنده تعاين إشكا احلداثة أصبحت
من موقع التنظًن ما دل يفك التعاظل االصطبلحي القائم حوؿ اللفظ  و التشابك ادلفهومي الراكن  احلداثةموضوح 

و ذلك من خبلؿ قياـ الدارس للداللة اللغوية ذلذا ادلصطلح بعمل إجرائي متمثل يف  (2)يف مظاف ادلدلوؿ،
  ساسي أو ىذا اإلجراء ىو إجراء  (3)،استئصاؿ مولدات االلتباس بٌن البنية االصطبلحية و ادلقاصد الداللية ""

ما يقره عبد السبلـ  و شرط أورل ال بد على أي ناقد أو دارس للمصطلح التقيد بو يف التأسيس النظري حسب
ختبلؼ يف االستخداـ إلو سبب ىذا االلتباس عائد إذل ا (4)ادلسدي، الذي يرى أف لفظة احلداثة مقولة متبلبسة،

 د صوره اللغوية كلمة احلداثة جتري رلرى الداؿ ادلتعدد الوجهات طبق تعدّ   ، فأما من جهة اللفظ فإفّ لفظا و معىن
 
 

                                                           

، -سوريا -ة، مرجعية األدب احلداثي، تأثًن احلداثة، دار الفكر، دمشق(: رتاؿ شحيد، الدكتور وليد قصاب: خطاب احلداثة يف األصوؿ و ادلرجعي1)
   .18، ص 2005، 1ط

. 8، ص1983، 1(: عبد السبلـ ادلسدي: النقد و احلداثة، احلداثة بٌن األدب و النقد، دار الطليعية للطباعة و النشر، بًنوت، لبناف، ط 2(  
.8(: ادلرجع نفسو، ص  3(  
.7(: ادلرجع نفسو، ص  4(  
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ىي نعت مبلصق للوصفية  : ىي مصدر من الفعل حينا و -إف خطأ أو صوابا  -القائمة يف أذىاف ادلستعملٌن
          .                                                  ةمسيلفظا متمخضا لئل –ياؽ مغاير يف س-تكوفد و قحيناآخر،
    دة، من جهة ادلعىن فإف احلداثة كثًنا ما تشحن بتضمينات جتعلها داال واحدا حامبل دلدلوالت متعدّ  و أما     

تتقابل ختبلؼ، و لكن اآلخر من باب التضارب بيث إلو من باب التنوع و بعضو من باب اد بعضو ىذا التعدّ 
 (1)فيو ادلقاصد تقاببل ببل متعاكس.

" يف ادلعجم اللغوي العريب ذلا دالالت لغوية  احلداثة و عليو نستنتج من القوؿ ادلذكور أعبله أف لفظة "     
 ستخداـ.تاج يؤوؿ لتعدد يف التوظيف و اإللتباس احلاصل ما ىو إال ننوعة بتنوع استعماالهتا، و أف اإلسلتلفة و مت

      " أيضا قد وردت يف النص القرآين بصيغ سلتلفة منها: احلداثة"  ف لفظةأصلد القرآن الكريم إذا عدنا إذل ف     
  ".يث  اد  ح  و األ   يث  د  دِّث، الح  ح  ، ف  يث  د  ح، ت  ث  د  ح  ، م  ث  د  ح  " أ  

    يف زلكم تنزيلو على لساف اخلضر عليو السبلـ مع سيدنا موسى عليو السبلـ يف سورة الكهف: اهلل تعالىيقوؿ 
 (2){. ارَ كْ ذِ  وُ نْ مِ  كَ لَ  ث  د  ح  أ   ّت  حَ  ءٍ يشَ  نْ  عَ يِن لْ أَ سْ تَ  بلَ  فَ يِن تَ عْ بػَ اتػ   فْ إِ فَ  اؿَ } قَ 
 (3).هُ ازُ رَ بػْ و إِ  هُ اؤُ شَ نْ إِ  رِ كْ الذِّ  اثُ دَ حْ إِ  نا إذل كتب التفسًن صلدىا مبعىن:" إذا ما رجع ثَ دِ حْ أُ  " و لفظة    
.{وفَ بُ عَ لْ يػَ  مْ ىُ  وَ  وهُ عُ مَ تَ  اسْ ال  إِ  ث  د  ح  م   مْ هبِِّ رَ  نْ مِ  رٍ كْ ذِ  نْ مِ  مْ يهِ تِ أْ ا يَ و يقوؿ عز و جل يف سورة األنبياء:} مَ     

(4) 
 (5)ا.رً رِّ كَ تَ مُ  وُ ولُ زُ نػُ  يدُ دِ ، أي اجلَ يدُ دِ يف التفسًن ىو: اجلَ  ثُ دَ و املِ  
 (6)ا{.ىَ ارَ بَ خْ أَ  ث  د  ح  ت ذٍ ئِ ومَ اخلرب و اإلخبار، إذ يقوؿ الل تعاذل:} يَ  :" مبعىن احلداثة " و قد جاءت لفظة -
 (7)ف يصدر كبلـ خبرب عن حدث.أ: وُ تُ يقَ قِ حَ  يثُ دِ حْ و التَ  

 

 

                                                           

.8(: ادلرجع السابق، ص  1(  
. 301، ص 30، احلزب 15، ج110، آياهتا 18(: القرآف الكري: سورة الكهف، ترتيبها  2(  

.374، ص 1984، الدار التونسية للنشر، تونس، دط، 15(: زلمد الطاىر ابن عاشور: تفسًن التحرير و التنوير، ج 3(  
. 322، ص33، احلزب17، ج112، آياهتا21الكري: سورة األنبياء، ترتيبها (: القرآف 4(  

. 11، دط، دت، ص17(: زلمد الطاىر ابن عاشور: تفسًن التحرير و التنوير، ج 5(  
.599، ص60، احلزب30، ج8، آياهتا99(: القرآف الكري: سورة الزلزلة، ترتيبها  6(  

. 492، دط، دت، ص 30ير و التنوير، ج(: زلمد الطاىر ابن عاشور: تفسًن التحر  7(  
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 (1).{ث  دِّ ح  ف   كَ بِّ رَ  ةِ مَ عْ نِ ا بِ م  أَ  و يقوؿ تعاذل:} وَ  -
يضا التحديث: اإلخبار؛ " يف ىذه اآلية بسب ما جاء يف التفسًن وردت مبعىن األخبار أ ثْ دِّ حَ فَ  " فكلمة      

 (2)الشكر.بلل عليك اعرتافا بفضلو و ذلك ا أنعم اأي أخرب مب
و جاءت كذلك مبعىن الشيء احلادث يف قولو تعاذل على لساف سيدنا يعقوب مع سيدنا يوسف عليهما  -

ا هَ دَت  ا أَ مَ كَ   وبَ قُ عْ يػَ  ى آؿِ لَ عَ  وَ  كَ يْ لَ عَ  وُ تَ مَ عْ نِ  مُ تِّ يػُ  وَ  يث  اد  ح  أل  ايل ِ وِ أْ تَ  نْ مِ  كَ مُ لِّ عَ يػُ  وَ  كَ بي رَ  يكَ بِ تَ غلَْ  كَ لِ ذَ كَ   السبلـ:} وَ 
 (3).{يمٌ كِ حَ  يمٌ لِ عَ  كَ ب  رَ  ف  إِ  اؽَ حَ سْ إِ  وَ  يمَ اىِ رَ بػْ إِ  لُ بْ قػَ  نْ مِ  كَ يْ وَ بػَ ى أَ لَ عَ 

الشيء احلادث؛ إذ صلد يف كتب التفسًن أف األحاديث: يصح  :يف ىذه اآلية جاءت مبعىن " األحاديث" فلفظة
أف يكوف رتع حديث مبعىن الشيء احلادث، فتأويل األحاديث: إرجاع احلوادث إذل عللها و أسباهبا بإدراؾ 

 (4)حقائقها على التماـ".
 ختتلف عن معناىا يف " يف داللتها اللغوية و ادلعجمية ال " احلداثة  نتيجة مفادىا أف لفظةو عليو طللص إذل   

 الوارد يف القرآف الكري من حيث تعدده و تنوعو بتنوع استخداماتو فهي تعين:
  ، و ىي اخلروج عن ادلألوؼ مبخالفة القدي يف كل شيء، و ىي احلديث و اخلرب اجلديد، وُ تَ د  أوؿ األمر و جِ    

 اذلواء من األشياء اليت كاف السلف على غًنىا. و ىي ما يقع من األمور، و ىي تشًن إذل ما ابتدعو الناس و أىل
 
 
 
 
 

 

                                                           

. 596، ص 60، احلزب30، ج11، آياهتا93(: القرآف الكري: سورة الضحى، ترتيبها 1(  
.403، دط، دت، ص 30(: زلمد الطاىر ابن عاشور: تفسًن التحرير و التنوير، ج 2(  

. 236ص ، 64، احلزب 12، ج111، آياهتا 12(: القرآف الكري: سورة يوسف، ترتيبها  3(  
.216،دط، دت، ص 12(: زلمد الطاىر ابن عاشور: تفسًن التحرير و التنوير، ج 4(  
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 :المطلب الثاني: الحداثة في المعجم االصطالحي
 :ماهية المصطلح– 1
مصطلح احلداثة كما أسلفنا ذكرا من أكثر ادلصطلحات غموضا، و البحث فيو من أعسر القضايا، إذ تعد      

إشكالية احلداثة من أبرز اإلشكاليات اليت طرحت يف فكر القرف العشرين دلا تتميز بو، إذ يصفها عبد الل العروي 
ذلذا فقد أقر كثًن من الباحثٌن و ادلهتمٌن  (1)"، بالقوؿ:" احلداثة موجة عارمة أو كاسحة العـو ضدىا سلاطرة

      بصعوبة اإلحاطة هبذا ادلصطلح و اإلدلاـ بكل جوانبو؛ ألنو مفهـو غًن ثابت يرفض اخلضوع إذل أي حتديد، 
و ارتباطو بالزمن غًن قار إذ يقوؿ عبد السبلـ ادلسدي:" فكرة احلداثة يف أصلها ال ترهتن مبجاؿ الزمن احلاضر 

نو ال إثة باعتبارىا فكرة ذىنية كونية فمبعىن أف احلدا (2)ؽلكن ذلا أف تتجوؿ على أطراؼ املور الفيزيائي"، ضرورة إذ
ؽلكن حصرىا يف حقبة زمنية بعينها بل ىي فكرة حرة شاملة ال تتقيد بزمن معٌن بيث " أهنا إذا تعينت قسمت 

 ادلاضي، احلاضر  -هنا شاملة لؤلزمنة الثبلثأأي  (3)،تسلسل الزماف إذل سابق و الحق ىي اليت تتوسطها بنفسها"
 روالن بارتفهي مصطلح مطاطي ىبلمي يصعب حتديد و ضبط مفهـو لو، فهي بسب تعبًن  -و ادلستقبل

Roland Part (1980-1915:) ،...طوفاف معريف و زلزاؿ حضاري عنيف، و انقبلب ثقايف يف شامل "
 )4(رض للثقافات التقليدية السائدة..."موقف عاـ و شامل و معا -أيضا-احلداثة
قبل أف طلوض غمار البحث عن ادلفهـو االصطبلحي للحداثة، وجب أف ننظر إذل ىذا ادلصطلح من زاوية      

أصلو األجنيب الذي ىو األساس؛ ألنو و كما ىو معروؼ أف مصطلح احلداثة مصطلح غريب، ففي اللغتٌن 
، و قد مت تررتتها إذل اللغة modernityو  modernismeف علا: اإلصلليزية و الفرنسية انتشرت لفظتا

 modernityحيث اختلفا شكبل و مضمونا و فلسفة و شلارسة، فػ المعاصرةو  الحداثةالعربية بلفظتاف علا: 
 مصطلح يعين إحداث جتديد و تغيًن يف ادلفاىيم السائدة ادلرتاكمة عرب األجياؿ نتيجة لوجود تغيًن على كل 

 
                                                           

أفريل   16(: د/زلمد سبيبل: مفهـو احلداثة و التحديث يف الفكر ادلغاربيادلعاصر، ملتقى:" مؤمنوف ببل حدود"، مؤسسة دراسات و أباث، يـو 1)
https//:www.youtube.com/user/mominoun with outborders                       2015 ،10:30  صباحا، ادلوقع

 اإللكرتوين:
. 9(: عبد السبلـ ادلسدي: النقد و احلداثة، احلداثة بٌن األدب و النقد، ص2)  

.9(: ادلرجع نفسو، ص 3(  
، ادلوقع اإللكرتوين2009يناير  7(: دىاـ حسن: احلداثة، نشأة و مضامٌن، معهد كيتو، مصباح احلرية، 4)  

http://minbara lhurriyya.org/index.phpp/archives/1471. مساءا  18:09، 2015مارس  04يـو   

https://www.youtube.com/user/mominoun
https://www.youtube.com/user/mominoun
http://minbara/


29 
 

 ...............احلداثة بٌن النشأة والتطور...................وؿ................الفصل األ    

     لػب يف الدراسػة الفلسػفية ادلنهجيػةادلستويات أحدثو اختبلؼ الزمن، كما يوظػف ىػذا ادلصػطلح يف الغا        
 )1(جتماعية و الثقافية.اإل  و  

و ىو األكثر شيوعا يوظف يف الدراسات األدبية و الفنية كما يستخدـ يف  modernismأما مصطلح      
كما يشًن إذل مذىب أديب، بل نظرية فكرية ال تستهدؼ احلركة اإلبداعية وحدىا،   (2)رلاؿ العمارة و ادلوسيقى،

...إخل، و ما يؤكد جتماعيةقتصادية و اإلجوانبو و مستوياتو السياسية و اإلبل تدعو إذل التمرد على الواقع بكل 
:" بأهنا رلموعة العقائد و ادليوؿ اليت ذلا ىدؼ مشرتؾ المودرنيزم"، إذ تعرؼ ISMمذىبيتو وجود البلحقة "

يتمثل يف جتديد الثيولوجية، و العقد االجتماعي و سلطة ادلقدس، جلعلهم يتماشوف مع ما نؤمن بو أنو ضروري يف 
 (3)حياتنا".
صطلحٌن صلد مصطلحات أخرى تتداخل و تتشابو مع مصطلح احلداثة باعتبارىا باإلضافة إذل ىذين ادل     

و الذي ترجم إذل  Modernisation" نذكر على سبيل ادلثاؿ: modern" تتفرع من جدر لغوي واحد
 ."احلداثة""، حيث يعد ىذا ادلصطلح أكثر ارتباطا بلفظ  " التحديث العربية بلفظة

حلديث( تقابل كلمة ا) صلد أف كلمة -الفرنسية مثبل -قواميس اللغة األجنبيةعدنا بالبحث إذل  فإذا     
"Modern ،" رىا اللغوي، ىذه األخًنة ذات األصل البلتيين و ادلشتقة من الكلمةذأي ج "Modernus"  

 (4)مبعين" تًوا" و " مؤخرا" تشًن إذل ظرؼ الزماف. Modoو ادلشتقة أصبل من كلمة 
"  Modernité ةهورا و استخداما من كلمة" احلداث" أقدـ ظ Moderneحديث" كما تعترب الصفة     

"  " احلداثةي، و ال توجد مع ذلك يف أي مكافبالفرنسية، ففي كل سياؽ ثقايف يقف احلديث دائما بديبل للقد
" إال بداية من القرف السادس عشر   و دل تعرؼ أوروبا ىذا التعبًن" احلداثةغيًنبنية تارؼلية، و نقاش حاد للت مبعىن

 (5).ادليبلدي" الخامسالقرن عرفتو أوروبا يف  Modernusعلى الرغم من أف ادلصطلح نفسو 

 

                                                           

.42،ص2006، 1احلداثة و البنيوية، دار الفكر، دمشق،سوريا، ط-دراسة يف ادلشروع الثقايف الغريب-احلداثة(: د/ باسم علي خريساف: ما بعد  1(  
. 42(: ادلرجع السابق، ص  2(  

لكتاب، مصر، (: د/ عبد الغاين بارة: إشكالية تأصيل احلداثة يف اخلطاب النقدي العريب ادلعاصر، يف مفهـو احلداثة، مطابع اذليئة ادلصرية العامة ل3)
.15، ص2005دط،    
دلنظومة العربية للرترتة، مركز (: طوين بينت و آخروف: مفاتيح اصطبلحية جديدة معجم مصطلحات الثقافية و اجملتمع، تررتة: سعيد الغاظلي، ا4)

.274، ص 2010، 1الدراسات الوحدة العربية، بًنوت، لبناف، ط   
.139، ص 2012ديسمرب،  -، العدد الثاين، أكتوبر41(: علي حسٌن اليوحة، رللة عادل الفكر، الفكر األخبلقي دلا بعد احلداثة، اجمللد 5(  
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 ..................احلداثة بٌن النشأة والتطور....................وؿ................الفصل األ
ادلػػيبلدي، إذ اسػػتعمل يف بدايػػة ظهػػوره   السااادس ع اارو قػػد انتقػػل مصػػطلح احلػػديث إذل اللغػػة اإلصلليزيػػة يف القػػرف 

واىر التارؼليػة الػيت تتميػز بػالنمو ظػكمصطلح للداللة على الطور الػزمين متػأخرا قلػيبل أو كثػًنا، و ليصػف فيمػا بعػد ال
 و احلياة االجتماعي اؾلعلمانية، البًنوقراطية و احلر احلكومة او التغيًن ادلستمر: كالعلم، التكنولوجيا، الصناعة، 

   لكػػن مػػع تطػػور الفكػػر اإلنسػػاين أصػػبح ىػػذا ادلصػػطلح ػلمػػل داللػػة معجميػػة أخػػرى  (1)ادلدنيػػة و الػػذات...إخل،     
باسػػػتعماؿ و يعػػػرؼ نوعػػػا مػػػن التعقيػػػد النػػػاتج عػػػن االخػػػتبلؼ يف االسػػػتعماؿ ىػػػذه الداللػػػة، و كانػػػت بدايػػػة التعقيػػػد 

سػػػتخدـ  حيػػث اُ  ،ادلصػػطلح للداللػػة علػػػى الػػزمن احلاضػػر و ليميػػػز بػػٌن فرتتػػٌن زمنيتػػػٌن يف القػػرف الرابػػع عشػػػر للمػػيبلد
 (2).ر اليونانية و الرومانية القدؽلةللتعبًن عن االعرتاض على ما ىو قدي و الذي كاف ؽليز العصو 

تقطػػع كػػل مػػا يربطهػػا بػػالفرتات السػػابقة ذلػػا باعتبارىػػا مػػن  بدايااة جدياادةكمػػا اسػػتخدـ ادلصػػطلح للداللػػة علػػى        
أتبػػاع القػػدي و دعػػاة التجديػػد حػػٌن  صػػراع الػػذي اشػػتعلت نًنانػػو بػػٌن، و ىػػذا مػػا تررتػػو ذلػػك ال-الفػػرتات -ادلاضػػي

معركاااة " رلػػػاؿ الفنػػػوف و اآلداب، حيػػػث أطلػػػق علػػػى ىػػػذا الصػػػراع اسػػػم" Modernاقػػػتحم مصػػػطلح" احلػػػديث 
 يا.يف بريطان (3)الكتب"
للمػػيبلد للداللػػة علػػى تأكيػػد  الثااامن ع اارحػػّت أواخػػر القػػرف  -الحااديث -و اسػػتمر اسػػتعماؿ ىػػذا ادلصػػطلح     

القطيعة بٌن كل ما ىو حاضر مع مػا ىػو مػاٍض لتتطػور بػذلك داللػة الكلمػة عػن الػزمن احلاضػر و الفرقػة بػٌن فرتتػٌن 
 )4(.لئآين الذي ال صلة لو بادلاضي الزايد زمنيتٌن سلتلفتٌن إذل داللة معجمية تعين أو تقصد إذل كل جد

احلديث" حتوال علػى مسػتوى الشػكل، حيػث انتقػل " عرؼ مصطلح بلديللم التاسع ع رمع بدايات القرف و      
صػيغة  شػتقاؽإظػا علػى نفػس الداللػة السػابقة رغػم كصػيغة هنائيػة زلاف  (الحداثة)إذل  (الحداثوية)لفظ احلديث من 

تسػػػاعا و يوليػػة إذ يهػػػدؼ ىػػػذا إلغويػػة أخػػػرى، فمػػن مصػػػطلح ػلمػػػل داللػػة ضػػػيقة إذل مصػػطلح ػلمػػػل داللػػػة أكثػػر 
 ادلصطلح و احلامل ذلذه الداللة اجلديدة و ادلغايرة إذل إغلاد رلتمع إنساين واٍع بزمانو غًن مكرتث بادلاضي.

الفكػػػر الغػػريب، ىػػػذا األخػػًن الػػػذي يتخيػػل كشػػػيء احلداثػػػة" بػػاآلخر الػػػذي ؽلثػػل رتػػبط ظهػػػور مصػػطلح "إو قػػد       
يف عمليػػػػة التطػػػػور التػػػػارؼلي للعػػػػادل، و الػػػػذي كػػػػاف السػػػػابق إذل اسػػػػتخداـ ىػػػػذا ادلصػػػػطلح حيػػػػث يقػػػػر معظػػػػم  مركػػػػزي
   يف جون وانكس شابمانىو الفناف الربيطاين  -احلداثة-أوؿ من استخدـ ىذا ادلصطلح "بأف الباحثٌن،

                                                           

. 275بينت و آخروف: مفاتيح اصطبلحية جديدة معجم مصطلحات الثقافية و اجملتمع، ص  (: طوين 1(  
.108، ص 1998، 2، افريقيا الشرؽ، ط-ظلوذج ىابرماس-(: زلمد نور الدين أفية: احلداثة و التواصل يف الفلسفة النقدية ادلعاصرة 2(  

عنواف" رحبلت غيليفر"، حيث جاء ىذا الكتاب ىدنة بٌن القدامي و دعاة التجديد، (: معركة الكتب: عنواف لكتاب روائي ألفو جوتاف سويفت ب3)
 و ماىو إال صورة أدبية لتلك ادلعركة األدبية. 

. 275(: انظر: طوين بينت و آخروف: مفاتيح اصطبلحية جديدة معجم مصطلحات الثقافية و اجملتمع، ص 4(  
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ر ..................احلداثػػة بػػٌن النشػػأة والتطػػو ....................وؿ................الفصػػل األ
الشػػػاعر  "يف حػػػٌن يػػػذكر بعضػػػهم أف، )1("1962ادلاضػػػي، و أف ادلصػػػطلح قػػػد وجػػػد منػػػذ عػػػاـ  القػػػرفسػػػبعينيات 
 )2("أوؿ من استخدمو يف اللغة الفرنسية. بودليرالفرنسي 
 سلطػػط أو مسػح لشػعر احلداثػػة"ف كػاف أوؿ اسػػتخداـ لػو قػػد ورد يف كتػاب بعنػوا  "أمػا يف اللغػة اإلصلليزيػػة فقػد      

Survey of moderniste poetry"  جاويفز ورايادن دلؤلفػو) (Graves and Rinding الػذي
عبػػارة عػػن إشػػارة إذل نظػػرة موضػػوعية زلايػػدة إذل الفػػن كتعبػػًن أو  "حيػػث كانػػت احلداثػػة فيػػو ، (3)"1927نشػػره عػػاـ 

مبعػىن أف احلداثػػة  (4)."ؽ توقعػات القػػارئ العػادي و مشػػاعرهاسػتخداـ اللغػػة و درجػة مػػن الغمػوض تفػػو كأسػلوب يف 
يف بداياهتا كانت رلرد مصػطلح يشػار بػو إذل الفػن و إذل اللغػة الػيت كسػرت أفػق التوقػع لػدى القػارئ العػادي، حيػث 

فػي رلػاؿ ادلوسػيقى يسػتخدـ لوصػف يف رلاؿ ادلوسيقى و الفن التشػكيلي و األدب، ف "احلداثة"استخدـ مصطلح "
 (5)."اذج و البىن اإليقاعية ادلعروفةأولئك ادلؤلفٌن الذين ختلوا عن تقاليد النعم و استبدلوا النم

 (6).و التقليديػة القطيعػة مػع األسػاليب األكادؽليػة جتلى استخداـ مصطلح احلداثػة يف و يف رلاؿ الفن التشكيلي    

 ف يكوف جذريا مس كل مستويات األدب.أنقلة نوعية و تغيًنا كاد  تأما يف رلاؿ األدب فقد أحدث (6).التقليدية
 األدب.
قد استعملت داللتػو األوذل يف رلػاالت متعػددة سػبق و أف ذكرنػا بعضػها باعتبػار  "احلداثة"و عليو فإف مصطلح     
ذا ادلعػىن تظػل احلداثة نزوع دائم لئلبتكار و جوىر متواصل قابل لئلسػتئناؼ و التػواتر و اإلطػراد، إف احلداثػة هبػ :أف

 (7)مصطلحا شامبل يضم حتت قبتو الواسعة أغلب حركات التجديد يف األدب و الفن".
احلداثػػة" مػػن حيػػث االسػػتخداـ عنػػد اآلخػػر الغػػريب، و تراجػػع مصػػطلح " و ادلبلحػػظ شلػػا سػػبق انتشػػار مصػػطلح    
يف بػػػدايات القػػػػرف العشػػػرين و أواخػػػره، حيػػػػث فقػػػد ىػػػذا ادلصػػػػطلح تقريبػػػا كػػػل معانيػػػػو اإلػلائيػػػة بصػػػػدمة  "احلػػػديث"

سػػػحا، و قػػػد اقتصػػػر ادلسػػػتقبل و القطيعػػػة التارؼليػػػة، و انتقلػػػت إذل مصػػػطلح احلداثػػػة الػػػذي أصػػػبح يعػػػرؼ انتشػػػارا كا

                                                           

.18،19، ص2003، 1اثة يف زمنها القادـ، ادلركز الثقايف العريب، ادلغرب، ط: رضواف جودت زيادة، صدى احلداثة ما بعد احلد( 1(  
.12،13، ص1984، 3، العدد4، اجمللد1(: زلمد برادة: اعتبارات نظرية لتحديد مفهـو احلداثة، رللة فصوؿ، احلداثة يف اللغة و األدب، ج 2(  

.20،ص1،1995علوب، مراجعة: جابر عصفور، منشورات اجملمع الثقايف،ط(: بيرت بروكر: احلداثة و ما بعدىا، تررتة:د/عبد الوىاب  3( 
.20(: ادلرجع نفسو، ص 4(  

ضواف (: ؾ.نلوولف، ؾ.نوريس،ج.أوزيورف: القرف العشروف ادلداخل التارؼلية و الفلسفية و النفسي، موسوعة كامربدج يف النقد األديب، مراجعة ر 5)
.399، ص2005، 919، العدد1رترتة، القاىرة، طعاشورو جابر عصفور، ادلشروع القومي لل   

.410(: ادلرجع نفسو، ص 6(  
. 18(: د/ عبد الغاين بارة: إشكالية تأصيل احلداثة يف اخلطاب النقدي العريب ادلعاصر، يف مفهـو احلداثة، ص 7(  
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فأصػػػبح يقػػػاؿ: النحػػػت  اضػػػيسػػػلويب الثابػػػت بأصػػػولو يف ادلاحلػػػديث" كداللػػػة علػػػى التقليػػػد األاسػػػتعماؿ مصػػػطلح "
 أرضا خصبة لئلبتكار يف التاريخ ("احلداثة)، يف حٌن أصبح مصطلح از احلديثاحلديث، الرقص احلديث، اجل

 ..................احلداثة بٌن النشأة والتطور....................وؿ................الفصل األ

 التاسع ع رقا من أواخر القرف انطبل، (1)"الثقايف و النظرية باعتباره صار نزعة ذىنية مغايرة توسعية و ايديولوجية
          ضافة إذل مبادئ الثورتٌن الفرنسية اإليها كل من الدراسات العلمية و الفلسفية و التوجهات الفكرية بذتغ

ي بالذات و باحلاضر و باعتبارىا عمن حيث الو  (2)"مسلحة و تاريخيةثة "و األمريكية، و اليت جعلت من احلدا
      (3)"غًن ما سبق و أفضل منو".

 صطالحية:المفاهيم اإل تعّددالحداثة و -2
       شكل طوؽ صلاة لئلنساف الغريب، و موجة ده اإلشكالية بأف مصطلح احلداثة قيقر جل الباحثٌن يف ىذ    

و طوفانا اكتسح العادل الغريب و تعداه إذل أقصى نقطة على األرض، فاحلداثة صدمة حضارية كما قيل عنها زلزلة 
 و قلبت كل ادلوازين على مستوى ادلفاىيم و ادلعارؼ الفكرية و العلمية يف العادلٌن الغريب و العريب.

ار مفهومي كذلك ط، فإف وضعو يف إ-احلداثة- دت ادلصطلحات ادلتداخلة مع ىذا ادلصطلحفكما تعدّ        
مذىبو، إذ يقوؿ يديولوجيتو و إآخر و من ناقد إذل آخر كل بسب  وع و اختلف من مفكر إذلد و تنّ تعدّ 

أف ما كاف موجودا عدة حداثات، و  –ببساطة-:" احلقيقة Malcolm Bradburyمالكولم برادبري
صلد أف ىنالك تنوعا كبًنا يف شخصيتها، يتبدى اعتمادا على ادلوقع  ـوظر إليها من موقعنا ادلتقدـ اليعندما نن

-الذي طلتار الوقوؼ عليو، أو احلقيقة اليت ترتكز عليها، و اخلط أو الفن الذي نقرر مبلحظتو...كما أف حركات
بادؿ، و ة من العداء ادلتستمرت يف حالإتطلق على نفسها قط وصف احلداثة  اليت ؽلكن القوؿ إهنا دل -احلداثة
أي أف احلداثة ليست حداثة واحدة بل  (4)و خدمت حتت رايات سلتلفة"،       يديولوجيات سلتلفة،إاعتنقت 

و ىو ما زاد من صعوبة  -األدب، الفن، السياسة،...إخل- دىا يرجع إذل تعدد رلاالهتاىي عدة حداثات و تعدّ 
يقر يف ىذا القوؿ بأف حتديد مفهـو احلداثة يعتمد أساسا على رتلة  مالكولم براد بري، كما أف احتديد مفهـو ذل
و الفين الذي ينتمي إليو الباحث يف ىذا ادلصطلح، و شلا زاد أيضا أالفكرية و نوعية اجملاؿ العلمي  من ادلرجعيات

صبح ىذا يديولوجيات على اختبلفها، حيث أذلذا ادلصطلح ىو اكتساحو لكل اإل من صعوبة إعطاء مفهـو شامل

                                                           

. 282(: طوين بينت و آخروف: مفاتيح اصطبلحية جديدة معجم مصطلحات الثقافية و اجملتمع، ص 1(  
.278(: ادلرجع نفسو، ص 2(  
.279(: ادلرجع نفسو،ص  3( 

  )4 . 96(: د/ وليد قصاب: خطاب احلداثة يف األدب األصوؿ و ادلرجعية، األصوؿ الفكرية خلطاب احلداثة يف الشعر العريب، ص
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، فكاف  ايكتسب مفاىيم جديدة و سلتلفة عمّ ادلصطلح  إلتزاـ  "أوذل ىذه ادلفاىيم القوؿ بأهنا:سبقتها يوما بعد يـو
 يع بإعلاؿ التقليد و انتقاد رت

 
 ..................احلداثة بٌن النشأة والتطور....................وؿ................الفصل األ

أي أف احلداثة ىي تلك ادلوجة اجلديدة ادلغايرة للقدي اليت حتمل على عاتقها  (1)،األعراؼ السائدة يف التمثيل"
 ة ادلاضي أو أعرافو ادلتداولة.عمقاط

 : بر عند الغ -أ

    و رتلػػة مػػن ادلفكػػرين حتضػػنإة الغربيػػة و نشػػأ فيهػػا، حيػػث شلػػا ال شػػك فيػػو أف مصػػطلح احلداثػػة قػػد ولػػد يف البيئػػ    
ختبلؼ ختصصاهتم و توجهاهتم الفكرية و ادلعرفية، ففي احلقػل الفلسػفي ظلػا و ترعػرع مػع إو الدارسٌن الغربيٌن على 

ه، و نيت ا كانط،هيجل، جون لوك، دافيد هياوم،  ديكارتيل ادلثاؿ: أعمدة الفكر الفلسفي الغريب نذكر على سب
 و غًنىم شلن أسس للفكر احلداثي الغريب. و جان بودريار سارتر، هيدغر و هامبرماس

و دتثلػػػػت يف   ذه ادلوجػػػػة و أرقػػػػت أفكػػػػارىم و جتلػػػػتشلػػػػن اسػػػػتهوهتم ىػػػػ رامبااااو و بااااودليرو يف احلقػػػػل األديب مػػػػع     
عضػػها دلصػػطلح ، حيػػث قػػدـ ىػػؤالء و غػػًنىم مفػػاىيم متعػػددة و سلتلفػػة عػػن ب-الشػػعرية و النثريػػة- كتابػػاهتم األدبيػػة
ة فكريػػة ذات أسػػس أو أهنػػا دىم يف اعتبػػار احلداثػػة مفهومػػا أـ نظريػػخػػتبلفهم ىػػذا علػػى مػػدى تػػردّ إاحلداثػػة، إذ ػليلنػػا 

خػػتبلؼ يقػػوؿ جػػاف بودريػػار يف مفهػػـو احلداثػػة:" دة، و انطبلقػػا مػػن ىػػذا اإليديولوجيػػة ذات معػػادل متعػػدّ إمنطػػق و 
ادلعػػىن، و إظلػػا ىػػي صػػيغة شليػػزة سػػيولوجيا، أو مفهومػػا سياسػػيا، أو مفهومػػا تارؼليػػا بصػػر و ليسػػت احلداثػػة مفهومػػا س

للحضػػػارة، تعػػػارض صػػػيغة التقليػػػػد، أي أهنػػػا تعػػػارض رتيػػػػع الثقافػػػات األخػػػرى السػػػػابقة أو التقليديػػػة، فأمػػػاـ التنػػػػوع 
متجانسػة، مشػعة عادليػا انطبلقػا مػن الغػرب،  فرض احلداثة نفسها و كأهنا واحػدةاجلغرايف و الرمزي ذلذه الثقافات، ت

 إرتاال اإلشارة إذل تطور تارؼلي بأكملو و إذل  ضوعا غامضا يتضمن يف داللتوثة مو و مع ذلك تظل احلدا

 

 

 

                                                           

. 279(: طوين بينت و آخروف: مفاتيح اصطبلحية جديدة معجم مصطلحات الثقافية و اجملتمع، ص 1(  
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 ..................احلداثة بٌن النشأة والتطور....................وؿ................الفصل األ

         بالتقنية العصرية، واقع يتميز األسطورة بالواقعاحلداثة ىي معطى تتداخل فيو  أي أفّ  (1)،تبدؿ يف الذىنية"
التجديد مثبل يف رلاؿ ادلوسيقى و الرسم صار ػلمل عادات و أفكار عصرية، فاحلداثة هبذا التداخل يف ىذا و 

ادلفهـو أحدثت بذلك والدة من جديد يف الفكر العادلي، فهي ليست مفهوما يصلح كأداة للتحليل باعتبارىا ال 
كما أهنا تتعارض و التقليد برصها على التغيًن اجلذري، فهي فكرة كونية   حتمل قوانٌن، بل فقط معادل للحداثة،

 غيًن على مستوى الفكر و العقيدة.تّ يديولوجيات متعددة تسعى إذل الإوية غًن ثايتة حتمل بٌن أحضاهنا ق
، باختبلؼ رلقد جعلها ميزة حضارية متعارضة مع القدي، متغًن  جان بودريار ففإذا كا     تساع إاالهتا و ة ادلفهـو
الشاعر الفرنسي الذي عده البعض من األوائل الذين حاولوا صياغة مفهـو  ((Bodlairبودليرنتماءاهتا، فإف إ

ا حتمل مفهوما رتاليا قائبل عنها:"... احلداثة ىي العابر و اذلارب و العرضي، للحداثة، ىذه األخًنة اليت يرى بأهنّ 
 (2)ىو األبدي و الثابت". إهنا نصف الفن الذي يكوف نصفو اآلخر

إذا ىي ذلك اجلديد ادلستمر اذلارب و ادلتملص من قيود التقليد، فاحلداثة عنده مرتبطة  بودلير فاحلداثة عند    
باجلماؿ الدائم و األبدي، فهي فن عابر جبدتو على قوانٌن كل تقليدي قدي، و ىارب من واقع عجز داخلو أف 

دتتاز بالتحوؿ و التغًن، إذ غلد اخلبلص لنفسو من القيود اليت حتكم اخلناؽ حولو، و عرضي لكوف احلداثة نسبية 
يقوؿ كذلك مبينا على قدرهتا يف إثبات مكانتها:"... ىذا العنصر العابر، اذلارب، الذي كثًنا ما تتواوتر حتوالتو، 

 (3)يف أف حتتقروه أو تستغنوا عنو". ليس لكم احلق
 (4)."العادلعصر انبثاؽ تصورات اإلنساف عن " هيدغرفاحلداثة إذا ىي كما عرب عنها       

                                                           

. 12،13، ص1984، 3، العدد4، اجمللد1زلمد برادة: اعتبارات نظرية لتحديد مفهـو احلداثة، رللة فصوؿ، احلداثة يف اللغة و األدب، ج (: 1(  
. 18،19(: عبد الغاين بارة: إشكالية تأصيل احلداثة يف اخلطاب النقدي العريب ادلعاصر، يف مفهـو احلداثة، ص  2(  

. 12نظرية لتحديد مفهـو احلداثة، ص(: زلمد برادة: اعتبارات  3(  
. 12(: ينظر: رضواف جودت زيادة، صدى احلداثة ما بعد احلداثة يف زمنها القادـ، ص 4(  
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ن الآه د اجلوانب بسب ما يقرّ جيا متعدّ يديولو إػلمل بٌن طياتو مفهوما فكريا و  "احلداثة"كما أف مصطلح       
شارة إرد تغيًن أو تتابع أحداث: إهنا فها قائبل:" و ليست احلداثة أيضا رلحيث يعرّ  (نقد الحداثة)يف كتابو  تورين

 لعديد من بٌن ادلتنامي ة التمييز ليمن عمض، اإلدارية، فهي تتةالتكنولوجية، دلنتجات النشاط العقلي، العلمي
أي ، (1)"، و الدين و الفن على وجو اخلصوصقطاعات احلياة االجتماعية، السياسية، االقتصادية و احلياة العائلية

 يديولوجية هتدؼ إذل إغلاد رلتمع قائم على نظاـ ؼلضع للعقبلنية بوصفها ادلبدأ الوحيد إأف احلداثة عنده فكرة 
 ..................احلداثة بٌن النشأة والتطور....................وؿ................الفصل األ

رتيػع اجملػاالت، بيػث يصػل لتنظيم احلياة الفردية و االجتماعية، و ذلػك باعتبارىػا فكػرة تتضػمن تطػور اإلنسػاف يف 
ير شػؤوهنا، حيػث يؤكػد ديكػوف العقػل ىػو الػذي يػ ،مثلػة يف رلتمػع عقػبلين أكثػر يػوالاإلنسػاف إذل فكػرة جديػدة مت

فكػػػرة متصػػػلة اتصػػػاال وثيقػػػا  -و علػػػم و تكنولوجيػػػا الػػػيت ىػػػي عقلنػػػة- يف أكثػػػر مػػػن موضػػػع أف احلداثػػػة الن تاااورينآ
ماهتا، إذ يقوؿ يف ىذا ادلوضػع:" إف فكػرة احلداثػة مقرتنػة اقػرتاف وثيقػا بالعقل إذل درجة أنو أصبح أحد ركائزىا و مقوّ 

بفكػػرة العقلنػػة، و العػػدوؿ عػػن إحػػدى الفكػػرتٌن نبػػذ لؤلخػػرى...، و ىػػي تػػاريخ تقػػدـ العقػػل الػػذي ىػػو أيضػػا تقػػدـ 
 (2)ليدية".ات و االنتماءات و الثقافات التقو السعادة، و تاريخ ىدـ ادلعتقد احلرية
(، 1980-1915)روالن باارتايػديولوجي فكػري، فػإف  ـتورين يرى أف مفهـو احلداثة مفهػو فإذا كاف أالف       

بلب ثقػػايف يػرى أف احلداثػة ىػي ثػػور علػى كػل مػػا ىػو تقليػدي، احلداثػة طوفػػاف معػريف و زلػزاؿ حضػػاري عنيػف و انقػ
موقػػف عػػاـ و شػػامل و معػػارض للثقافػػات التقليديػػة السػػائدة)...(، احلداثػػة تػػدعو إذل  -أيضػػا-شػػامل)...( احلداثػػة

إعػػػادة النظػػػر يف كثػػػًن مػػػن األشػػػياء، و التحػػػرر مػػػن كػػػل القيػػػود)...( فاحلداثػػػة ثػػػورة علػػػى كػػػل مػػػا ىػػػو تقليديػػػة فػػػس 
مػػن خػػبلؿ ىػػذا ادلفهػػـو  "روالن بااارت"ؼ، (3)ض عسػػًنا"اجملتمػػع)...( احلداثػػة عمليػػة تقدميػػة، حػػّت لػػو كػػاف ادلخػػا

ػلػػاوؿ إعطػػاء مفهػػـو شػػامل للحداثػػة، بيػػث جعػػل منهػػا موجػػة فكريػػة كونيػػة، تعػػارض كػػل ثقافػػة سػػابقة، كمػػا جعػػل 
ر صػػعبا جػػػدا علػػى كػػػل مػػن تبػػىن ىػػػذه االيديولوجيػػة، و تتعػػػدد مػػو إعػػادة البنػػاء حػػػّت و لػػو كػػػاف األ منهػػا ثػػورة ذلػػػدـ

ختتلػػف الػػرؤى حػػوؿ ىػػذا الطػػرح، إذ صلػػد عنػػد ميشػػل فوكػػو بأهنػػا:" تصػػور معػػٌن للحاضػػر الػػذي نعػػي   و  ادلفػػاىيم
 (6)عمػادة اجلديػدة مػن أجػل اجلديػد""أمػا ىنػري لػوفيفر فػًنى فيهػا  (5)،"العقلنػة"ىػي  ماكس ويبرو لدى   (4)فيو"،

                                                           

.29، ص1997(: أالف تورين: نقد احلداثة، تررتة: أنور رمغيت، اجمللس العلى للثقافة، ادلشروع القومي للرترتة، دط،  1(  

. 127(: وليد قصاب: خطاب احلداثة يف األدب األصوؿ و ادلرجعية، ص 2(  
  )3(: دىاـ حسٌن: احلداثة نشاة و مضامٌن،

. 46(: باسم علي خريساف: ما بعد احلداثة، دراسة يف ادلشروع الثقايف الغريب، احلداثة و البنيوية،ص 4(  
.46(: ادلرجع نفسو، ص 5(  

  )6(: ادلرجع نفسو، الصفحة نفسها.
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دومينػاؾ ػلػاوؿ أف يقػدـ مفهومػا أكثػر كما أف جػاف مػاري   1حضور اخلالد يف احلارل"،بأهنا:" بودليريف حٌن يعرفها 
بقولػػػػػو:" احلداثػػػػػة تعػػػػػين إتاحػػػػػة التطػػػػػور و التفػػػػػتح، يف أف مػػػػػا، لكػػػػػل اإلمكانيػػػػػات  -احلداثػػػػػة-يوليػػػػػا ذلػػػػػذا ادلصػػػػػطلح

ا تعػين تنميػة القػوى ادلنتجػة و تنميػة الػوعي بالػذات يف متػع هبا،إهّنػحتماالت من أجػل أف يػتمكن كػل فػرد مػن التّ اإلو 
 الوقت 

 

 ..................احلداثة بٌن النشأة والتطور....................................وؿالفصل األ

إهنػػػا معاشػػػة كتحريػػػر كبػػػًن و كمنحػػػة و مشػػػكلة، مػػػن ىنػػػا نتجػػػت تلػػػك الرؤيػػػة السػػػعيدة عػػػن احلداثػػػة،   ، نفسػػػو...
 )2(الشقية البائسة".

يقػوؿ بأهنػا:" سلسػلة مػن التحػوالت يف اجملتمػع  جيا  فاونتااينو إذل جانب ىذه التعاريف صلد مػا ذىػب إليػو      
  ادلعاصػػر قائمػػة علػػى أسػػاس التمػػدف و التصػػنع، و العلػػم و التكنولوجيػػا و الػػيت أصػػبحت أساسػػا لفكػػرة الشػػك الػػديين 

 3الكتب ادلقدسة". ةو عدـ االعتقاد بصح

 عند العرب: -ب
باعتبػػاره البيئػػة احلاضػػنة لظهػػوره، فػػإف العػػرب أيضػػا تكلمػػوا   "احلداثػػة"كمػػا حتػػدث اآلخػػر الغػػريب عػػن مصػػطلح        

كثًنا عنو، حيث حاولوا تقدي مفاىيم شاملة لو، و ال ننسى أف نذكر بأف ىذا ادلصطلح قد انتقل إذل البيئػة العربيػة 
الػػيت العوامػػل األساسػػية يف ظػػروؼ سلتلفػػة و مػػن خػػبلؿ عوامػػل كثػػًنة سػػاعلت يف انتشػػاره، بيػػث تعػػد الرترتػػة إحػػدى 

 نتقالو مثلما ساعلت يف تغذية الفكر العريب منذ ظهورىا بالكثًن من ادلنجزات الفكرية الغربية.إساعلت يف 
مينها الػػػيت إف احلداثػػػة بصػػػورهتا الغربيػػػة أثػػػارت فضػػػوؿ ادلفكػػػر العػػػريب فػػػراح يقلػػػب عػػػن جػػػذور نشػػػأهتا و مضػػػا      

عرفية و الفكريػة، و مػن أبػرز ادلفكػرين العػرب الػذين حتػدثوا د يشمل كل داللتها ادلمفهـو زلدّ  إعطاءاستهوتو، زلاوال 
محماااد عاباااد الجاااابري، محماااد أركاااون، عباااد اهلل الغااادامي، و را اااد النقاااد الحاااداثي عػػػن ىػػػذا ادلصػػػطلح صلػػػد: 

،...و غػًنىم مػن ادلفكػرين و النقػاد أدونيس، خالدة سعيد، كمال أبو ديب، محمد بنيس، عبد المالا  مرتاا 
 التنػػػوع  اىتمػػػوا هبػػػذا ادلصػػػطلح و أولػػػوه مػػػن العنايػػػة الكثػػػًن مػػػن وقػػػتهم باعتبػػػاره مصػػػطلحا قائمػػػا علػػػىالعػػػرب الػػػذين 

 التعدد كما سبق أف رأينا ذلك عند اآلخر الغريب.و 

                                                           

  )1 (: ادلرجع نفسو، الصفحة نفسها.

  )2(: ادلرجع نفسو، الصفحة نفسها. 
  )3(: ادلرجع نفسو، الصفحة نفسها. 
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لكػػن ىػػذا ادلصػػطلح أحػػدث انقسػػاما مػػا يف صػػفوؼ ادلفكػػرين و الدارسػػٌن العػػرب فمػػنهم مػػن قػػاؿ بػػو باإلقػػداـ       
باعتبػار أف احلداثػة حركػة من منطلق أف مبادئػو تػؤدي إذل اإلحلػاد و تتنػاقض مػع الػدين  عليو و منهم من أحجم عنو

       القطيعػػػة مػػػع الػػػدين و فصػػػلو عػػػن العلػػػم و ىػػػذا يتنػػػاع مػػػع ديننػػػا اإلسػػػبلمي الػػػذي يػػػدعو إذل طلػػػب العلػػػمتػػػدعو إذل
 .(1)قصابالدكتور وليد  "زتلة إحلادية مدمرة كما يصفها"و يقدسو و يكـر صاحبو باعتبارىا 

 
 
 ..................احلداثة بٌن النشأة والتطور....................وؿ................الفصل األ  
" عن قضية ادلصطلح حكاية احلداثة يف ادلملكة العربية السعودية" يتحدث يف كتابو ادلعنوف: الغداميفعبد اهلل   

كنموذج عريب، متطرقا إذل مدى الصراع الفكري الذي   داخل ادلملكة السعودية -احلداثة- متحدثا عن حضوره
   ... و لقد صارت ادلعركة عند ناضد احلداثة فرفضها األكثروف، ح إذ يقوؿ يف مقدمة ىذا الكتاب:"أثاره ادلصطل

 (2)( يف مقابل فئة أخرى قالت باحلداثة و تقوؿ مبا بعدىا..."داثة ال فكرية )شكلية و وسائليةو نادى آخروف ب
يصفها بأهنا:" موجة عارمة أو كاسحة  عبد اهلل العرويمن ىذا التصور الفكري دلفهـو احلداثة، صلد كذلك و     

     العـو ضدىا سلاطرة ليس لنا أماـ ىذه القوة الكونية الكاسحة إال خيارين إثنٌن: إما أف ندفن رؤوسنا يف الرماؿ
الة التاريخ، و إما أف نعـو ثاحلالة نصبح أقرب ما نكوف إذل ح ه دتر ادلوجة فوؽ رؤوسنا و يف ىذو ننزوي حّت

 (3)معها و نلقي بأنفسنا فيها بكل ما ظللك من قوة فنكوف بذلك من القـو الناجٌن و لو يف أي رتبة من الرتب"،

ـو ىذا أي أف عبد الل العروي يقر بضرورة التباعية لآلخر الغريب يف تبين احلداثة كفكر، و حّت يف حتديد مفه
و من خبلؿ ىذا القوؿ ػلدد مصًن الفكر ادلصطلح، باعتبارىا موجة فكرية كاسحة و شاملة لكل اجملاالت، كما أنّ 

ف نناقض اجتاىها أتبع تيارىا لنكوف من الناجٌن من العريب و مكانتو بالنسبة للعادل الغريب، بيث يشرتط أف ت
 فتصبح بذلك من القـو ادلغضوب عليهم.

:" احلداثة مفهـو مرتبط أساسا باحلضارة الغربية، و بسياقاهتا التارؼلية، و ما محمد برادةو ىذا ما يؤكده      
     أفرزتو جتارهبا يف رلاالت سلتلفة...إف احلديث عن حداثة عربية مشروط تارؼليا بوجود سابق للحداثة الغربية، 

 (4)".لثقافتٌنو بامتداد قنوات للتواصل بٌن ا

                                                           

  )1 .132(: وليد قصاب: خطاب احلداثة يف األدب األصوؿ و ادلرجعية، ص

.113،284، ص2005، 2احلداثة يف ادلملكة العربية السعودية، ادلركز الثقايف العريب، ادلغرب، ط (: عبد الل الغدامي: جكاية 2(  
.112، ص1985، 1(: أدونيس: الشعرية العربية، زلاضرات ألقيت يف الكوليج دوفرانس، دار األدب، بًنوت،لبناف، ط 3(  

. 105(: وليد قصاب: خطاب احلداثة يف األدب األصوؿ و ادلرجعية، ص  4(  
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طن ال حصر ذلا، و على طريقة احلداثة ايف مو  -شيخ احلداثيٌن العرب- أدونيس()علي أحمد سعيدو ؽلضي     
الغربية يؤكد على أف احلداثة ىي ظاىرة فكرية و رؤية إبداعية فيعرفها:" و جوىر ذلك أف احلداثة تكوف رؤية 

يشيخ، غًن أف اإلبداع ال عمر لو، لذلك ليست   ا، و منذ أف يولد الزي،إبداعية، بادلعىن الشامل، أوال تكوف زي  
أي أف أدونيس غلعل من احلداثة رؤية إبداعية متجددة  (1)كل حداثة إبداعا، أما اإلبداع فهو أبديا حديث"،

 باعتبار أف اإلبداع ال عمر لو، كما يدرل أدونيس برأيو الصريح بكوف أنو ليست كل حداثة إبداعا بل أف ىذه ادليزة 
 
 

 ..................احلداثة بٌن النشأة والتطور....................وؿ................األ الفصل
مقرتنة باإلبداع فقط بالقوؿ بػأف اإلبػداع ىػو دائمػا أبػدي و حػديث، ػلمػل بػٌن طياتػو بػوادر التغيػًن و التجديػد مػن 

 زمن إذل آخر.
للناقػد كمػاؿ أبػو ديػب الػذي يقػدـ تعريفػا بسػيطا للحداثػة  و بعد ىذه الرؤية األدونيسية للحداثة صلد رؤيػة تعػود    

فهػو يقػر بعبلقػة  (2)من زاوية اقرتاهنا بالوعي و الزمن:" احلداثة يف أبسط تعريف ذلػا، و ىػي وعػي الػذات يف الػزمن"،
منهػا احلداثة بالذات و الزمن شرط أف تكوف ىذه الػذات واعيػة و عارفػة مبوقعهػا الػزمين، فػوعي الػذات بػالزمن غلعػل 

 استعجالية لكل جديد. ذاتا قلقلة و ذاتا
بػًنة يف وضػع و كما اختلف الغرب يف حتديد تعريف شامل ذلذا ادلصطلح، فإف العرب كذلك وجػود إشػكالية ك     

للحداثػػة" لكوهنػػا عمليػػة متحركػػة تعمػػل علػػى تكييػػف نفسػػها مػػع كػػل ادلسػػتجدات الػػيت تطػػرأ مفهػػـو موحػػد و واحػػد "
إضػػطرابا و تباينػػا يف حتديػػد داللتهػػا، بػػل قػػد تصػػل مفػػاىيم بعػػض ادلتكلمػػٌن عنهػػا إذل درجػػة عليهػػا و ىػػذا مػػا أنػػتج 

التنػػاقض و التنػػازع، و ىػػذا مػػا يوضػػحو عبػػد الل الغػػدامي يف قولػػو:" و إنػػو دلػػن ادلؤكػػد منهجيػػا أف لػػيس ىنػػاؾ تعريػػف 
ط ادلعػاش و اإلدارة، و لكػل بيئػة للحداثة، و إظلا ىي حالة فكرية كلية، تشػمل األفكػار، و الػوعي مثلمػا تشػمل أظلػا

 (3).الذي ال يشرتؾ فيو معو أحد سواه"اجتماعية أو فكرية تعريفها اخلاص هبا، بل إف لكل حداثي تعريفو اخلاص 
فهو يف تعريفو ىذا يؤكد على أف احلداثة كمصػطلح لػيس ذلػا تعريػف خػاص هبػا، بػل و غلعػل منهػا فكػرة يوليػة      

كػػػل رلػػػاالت احليػػػاة، كمػػػا أف عبػػػد الل الغػػػدامي يقػػػر بػػػاالختبلؼ ادلوجػػػود يف التعػػػاريف   و كونيػػػة تكتسػػػح بشػػػموليتها

                                                           

  )1(: زلمد سبيبل: مفهـو احلداثة و التحديث يف الفكر ادلغريب ادلعاصر،"مؤمنوف ببل حدود مؤسسة دراسات و أباث". 
.34،35، ص1984، 3، العدد4، اجمللد1(: كماؿ أبو ديب: احلداثة، السلطة، النص، رللة فصوؿ،ج 2(  

.33(: ادلرجع نفسو، ص 3( 
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ادلطروحة حوؿ احلداثة فيجعل لكل بيئة تعريفهػا اخلػاص ذلػذا ادلصػطلح و أف لكػل مفكػر و ناقػد و حػّت دارس ذلػذا 
 ادلصطلح تعريفو اخلاص الذي ال ينازعو فيو أحد سواه.

رأيهػػا يف احلداثػػة معتػػربة إياىػػا ثػػورة فكريػػة دتػػس الفكػػر بصػػفة كليػػة، و احلداثػػة يف أمػػا خالػػدة سػػعيد فػػتعلن عػػن      
منظورىػػا ال تقتصػػر علػػى جانػػب اإلبػػداع و الفػػن فقػػط، فاحلداثػػة يف رأيهػػا ليسػػت مرحلػػة مػػن مراحػػل الػػزمن بػػل ىػػي 

   عن ظهور األفكار قضية فكرية كونية مستمرة و متطورة مبرور الزمن، إذ تقوؿ:" احلداثة وضعية فكرية ال تنفصل 
 
 
 
 

 ..................احلداثة بٌن النشأة والتطور....................وؿ................الفصل األ

و النزاعػػػات التارؼليػػػة التطوريػػػة)...(، إهنػػػا إعػػػادة نظػػػر شػػػاملة يف منظومػػػة ادلفهومػػػات و النظػػػاـ ادلعػػػريف، أو مػػػا يكػػػّوف 
 (1)صورة العادل يف وعي اإلنساف".

يف حػػٌن يعرفهػػا زلمػػد العابػػد اجلػػابري بقولػػو:" احلداثػػة رسػػالة و نػػزوع مػػن أجػػل التحػػديث، و حتػػديث الذىنيػػة،      
أي أف  (2)حتػػديث ادلعػػايًن العقليػػة و الوجدانيػػة، و عنػػدما تكػػوف الثقافػػة السػػائدة قراءتػػو و تقػػدي رؤيػػة عصػػرية عنػػو"،

و جتديد على مستوى الفكر دوف قطػع الصػلة بادلاضػي بػل  اجلابري من منطلق ىذا القوؿ يقر بأف احلداثة ىي تغيًن
علػى العكػس يػدعو إذل العػودة إذل ذلػك ادلاضػي مػن أجػل حتديثػو و جتديػده مػن خػبلؿ تقػدي قػراءات أخػرى مغػػايرة 

 دلا سبق.

 الحداثة في كفة الميزان: -3  
ذلػػذا ادلصػػطلح إال أف البػػاحثٌن مػػنهم ن الغػػربيٌن يف وضػػع مفػػاىيم بلفػػات ادلوجػػودة بػػٌن ادلفكػػريرغػػم كػػل االخت      

ادلفكػػر أو الناقػػد علػػى حػػد سػػواء كػػانوا ينطلقػػوف مػػن مفهػػـو أورل تتفػػرع عنػػو كػػل ادلفػػاىيم ادلصػػاغة لػػو ىػػو أف احلداثػػة 
 ىي ظاىرة كونية فكرية شاملة، تسعى إذل التجديد و التغيًن من منطلقٌن علا:

ىػػي رؤيػػة التقليػػد و قطػػع الصػػلة بػػو، باعتبػػار أف احلداثػػة الغربيػػة  يف الرؤيػػة الغربيػػة: احلداثػػة ىػػي تلػػك الثػػورة علػػى -1
 .-الوالدة من جديدة- العربية ىي رؤية هنوضية

                                                           

. 25،26، ص1984، 3، العدد4، اجمللد1: خالدة سعيد: ادلبلمح الفكرية للحداثة، رللة الفصوؿ،ج( 1(  
.16،17، ص1991، 1، دراسات الوحدة العربية، لبناف، بًنوت، ط-دراسة و مناقشات-(: زلمد عابد اجلابري: الرتاث و احلداثة 2(  
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 يف الرؤية العربية ىي رؤية انقسمت إذل تيارين:  -2
ي يف األوؿ ىو التيار الذي ينادي بادلفهـو الغريب لفكر احلداثة و اعتبارىا ثورة مػن أجػل التغيػًن و التجديػد الكلػ -أ

 شّت اجملاالت.
بإحيػػاء  ةاإلسػػبلمية، باإلضػػافة إذل ادلنػػاداأمػا الثػػاين فهػػو ذلػػك التيػػار الػذي يػػدعو إذل احلداثػػة مػػن منطلػػق الرؤيػة  -ب

 الرتاث و عدـ قطع الصلة بو باعتباره ىوية و كياف اإلنساف العريب.
 
 
 
 

 ..................احلداثة بٌن النشأة والتطور....................وؿ................الفصل األ
و عليو فاحلداثة ىي مفهـو متشعب األطراؼ قد ؼلتلف و قد يتفق حسب نوعية االيديولوجية ادلتبعة و نوعية     

التيار ادلتبين، و شلا يتفق عليو ىو أف احلداثة ىي حداثة غربية اكتسحت العادل هبدؼ عودلتو و اجلعل منو قرية  
 كونية.
 و ما يستخلص أيضا من الدالالت اللغوية و ادلفاىيم االصطبلحية السابقة الذكر للحداثة بأهنا:     
 ، و ىي ما ابتدعو الناس و أىل األىواء من األشياء اليت كاف السلف على غًنه.وُ تَ د  جِ  وَ  رِ مْ األَ  ؿُ و  أَ  -
إلتزاـ بإعلاؿ التقليد و انتقاد رتيع األعراؼ السائدة احلداثة ىي كل جديد آين ال صلة لو بادلاضي الزائل، فهي  -

 يف التمثيل.
صطبلحي الغريب، ففي كليهما ىي و ىنا نلمح تداخل بٌن الداللة اللغوية العربية للمصطلح و ادلفهـو اال     
حلداثة إذا ىي  ديد الذي دل يكن عند شلن سبق و ادلغاير للماضي بإعلاؿ األعراؼ و التقاليد يف كل اجملاالت، فااجل

كما قيل عنها والدة من جديد، و ىي حركة فكرية و ظلوذج كوين، دتتاز بالديناميكية و االنتشار فهي حركة  
 كاسحة و شاملة ذات قدرة واسعة على االنتشار داخل اجملتمع الواحد تطاؿ كل أجهزة اجملتمع.

متناىية من حيث أنو ال ن إيقافها، فهي سًنورة فهي حركة متواصلة زمنيا مبعىن أهنا مفهـو ديناميكي ال ؽلك     
ليس ىناؾ حلظة لنهاية احلداثة بسب قوؿ روالف بارت:" إهنا انفجار معريف دل يتوصل اإلنساف إذل السيطرة 

 عليو".
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 ..................احلداثة بٌن النشأة والتطور....................وؿ................الفصل األ

  الغرب والعرب:الن أة و التطور عند بين  الحداثة: الثاني المبحث

 المطلب األول:عند الغرب: 

كظاىرة فكرية عند اآلخر الغريب يتطلب منا العودة إذل بداياتو األوذل   –احلداثة–إف احلديث عن ىذا ادلصطلح     
بأف ىذه الظاىرة الكونية كما و البحث عن الظروؼ و ادلبلبسات اليت رافقت ميبلده، إذ ال ؼلف على اجلميع 

وع غريب أسس لو من قبل فهي دل تنبثق عبثا بدوف ر يسميها البعض دل تولد بٌن ليلة و ضحاىا، بل ىي مش
ىدؼ أو كما قيل من عدـ، و إظلا كاف دليبلدىا و نشأهتا إرىاصات فكرية و معرفية مهدت ذلذا االنبثاؽ أو 

        فة إذل وجود حوادث شكلت زلطات تارؼلية يف مسًنة تأسيسها باألحرى ذلذا اإلنقبلب التارؼلي، باإلضا
 و ميبلدىا.

فجاءت مع األحداث التارؼلية  الغريب فكانت ىذه احلوادث عامبل فعاال يف انطبلؽ حركة احلداثة عند اآلخر     
،... 1453، و سقوط بيزنطة سنة 1492الكربى اكتشاؼ العادل اجلديد من طرؼ كريستوؼ كولومبوس سنة 

، و فلكيات كوبر نيقوس 1440و أحداث علمية و تقنية ىامة دتثلت يف اكتشاؼ الطباعة مع غوتنربع سنة 
، و اكتشاؼ الدورة الدموية... باإلضافة إذل أحداث فكرية زلددة: النهضة الفنية يف إيطاليا، و أطروحات 1526
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مقاؿ يف ادلنهج" للفيلسوؼ الفرنسي " كتاب  هور، و ظ1517مارتن لوثر كينغ االحتجاجية و االصبلحية سنة 
 .(1)..."1637ديكارت سنة 

خطا فاصبل بٌن األزمنة  و تعترب ىذه احلوادث عينة عن رتلة من احلوادث التارؼلية اليت اعتربىا عدة باحثٌن     
و احلديثة، و ذلك دلا ترتب عنها من انفتاح جغرايف رىيب؛ أي بداية التطلع  –العصور الوسطى- الوسيطة

اإلنساين الغريب إذل عوادل أخرى شكلت فيما بعد امتداد للعادل األورويب، و من ىؤالء الباحثٌن صلد جوف بودريار 
(Joen Boudrillard )الذي يرى يف ادلوسوعة العادلية "Encyclopaédea Universalis"- اليت

أف ىذه احلوادث و املطات التارؼلية ادلذكورة  -حتدث فيها ضمن مقالة عن نشأة احلداثة و منطقها و ببلغتها
 أعبله ىي أوذل ادلبلبسات اليت رافقت ميبلد ىذه ادلوجة الكونية إذ:" تعرّب الكتب ادلدرسية أف اكتشاؼ أمريكا من 

 

 ..................احلداثة بٌن النشأة والتطور....................وؿ................الفصل األ

، و اكتشاؼ طرؼ كريستوؼ كولومبوس ىو بداية العصور احلديثة اليت تلت العصور الوسطى، أما اخرتاع ادلطبعة
 (2)تح النزعة اإلنسانية احلديثة بعصر النهضة".غاليلي فهذه وقائع تف

ة احلداثة األدبية ارتبطت بذلك الصراع ادلرير الذي أبدايات األوذل لنشالعادلية أف الو يقر بودريار يف ادلوسوعة     
نشب يف القرف السابع عشر الفرنسي بٌن السلفيٌن و العصريٌن، أو بٌن أنصار القدي و أنصار احلديث:" فعلى 

 17القرنٌن دب ستتطور اخلصومة بٌن القدماء و املدثٌن لتبلغ ذروهتا يف مستوى الفنوف و خاصة على مستوى األ
 (3)".18و 

رف اخلامس باعتبار أف ىذه قنية تارؼلية تعود إذل روما يف اليربط كثًن من الدارسٌن احلداثة يف أوروبا بفرتة زم    
حيث استمرت ىذه املاوالت حّت هناية القرف  ،الفرتة كانت بداية ملاوالت حتديثية على مستوى الدين و السياسة

      ،  و تشكل فكرة احلداثي من خبلذلاف العشرين، الفرتة اليت تبلور فيها الوعي الغريبالتاسع عشر و بداية القر 
 : ت عدة ساعلت يف ميبلدىا تتمثل يفو للحداثة الغربية مرجعيا

                                                           

.22، ص2006، 1اثة و ما بعد احلداثة، الوعي الفلسفي باحلداثة، دار توبقاؿ، ط(: زلمد سبيبل: احلد1)  
   *Encyclopaédea Universalis :ىي موسوعة عادلية فرنسية نشر من خبلذلا جوف بودريار مقالة حتدد من خبلذلا عن احلداثة.

صباحا. 06:20، ساعة:2015أفريل3، يـو 36،37،1990(: جوف بودريار: احلداثة، تررتة: زلمد سبيبل، رللة الكارمل، العدد 1)  
www.mohamed.soloila.com. 

.18(: رتاؿ شحيد: خطاب احلداثة يف األدب، األصوؿ و ادلرجعية، ص 3(  
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  المرجعية التاريخية و الفلسفية للحداثة: -1

شلا ال شك فيو أف احلداثة ىي حركة فكرية ضاربة جبذورىا يف التاريخ األورويب حيث دتثلت ىذه ادلرجعية يف      
 ثبلث حركات ثورية، باإلضافة إذل حوداث تارؼلية كانت نقطة انعطاؼ يف تغًن الذىنية الغربية كما سبق الذكر.

 ية(: تالبروتستان) صالح الدينيالحركة ا -أ

 ًن الذي ثار على تعاليم الكنيسةخىذا األ( Martin Luther King)ة مارتن لوثر كينغ بزعام     
، و إف كانت مبثابة العودة إذل اخللف لكوهنا 1530الكاثوليكية(، ىذه احلركة االصبلحية اليت انطلقت سنة )

أي أف ىذه احلركة اليت  (1)،ضد ال ىوت الكنيسة ادلعتقل للعقلتتعامل مع الدين، فهي يف األصل ثورة للعقل 
 س و ىو ما يعين إعبلء دور قادىا مارتن لوثر كينغ سعت إذل إلغاء احتكار الكنيسة لتفسًن الكتاب ادلقد

 

 ..................احلداثة بٌن النشأة والتطور....................وؿ................الفصل األ

بأي حدود دينية أو سلطوية هبدؼ حتقيق احلداثة الدينية بٌن القرنٌن و الدعوة إذل حتريره و عدـ التقيد  (2)العقل،
 (3)اخلامس و السادس عشر.

 :(Humanism) النزعة اإلنسانية -ب

من القرف السادس عشر بدأت حتدث اختبلفات و انقبلبات عظمى يف الفكر التقليدي لئلنساف  اابتداء     
اإلنساف بطبيعتو و عبلقتو بكل من الطبيعة و التاريخ و نوع من  ، و قد جاءت ىذه احلركة كمشروع لدراسةالغريب

حيث قاد ىذه احلركة الثورية رتلة من ادلفكرين يعتربوف من رواد  (4)ادلعرفة اليت فرضتها عليو رلموعة من التحوالت،
 ، يركزوف دراستهم على اإلنساف كمحور لتفسًن(Humanistes) عصر النهضة، و قد لقبوا باإلنسانيٌن

                                                           

. 44،63(: زلمد سبيبل: احلداثة و ما بعد احلداثة، خرائطيات احلداثة، ص  1(  

.28وع الثقايف الغريب، ص(: باسم علي خرساف: ما بعد احلداثة، دراسة يف ادلشر  2(  
. 32،33(: رضواف جودت زيادة، صدى احلداثة ما بعد احلداثة يف زمنها القادـ، ص 3(  

. 101،102(: زلمد سبيبل: احلداثة و ما بعد احلداثة، خرائطيات احلداثة، ص  4(  
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الكوف، حيث أصبح العقل و اإلرادة أىم عنصرين مشكلٌن دلاىية اإلنساف يف الفكر الغريب بعد أف كاف ىذا 
 (1)الفكر مقيد العقل و اإلرادة.

 :و الفلسفية الثورة العلمية -جا

ير ، و اليت أدت دورا كبًنا يف تطو (Rationalism)لقد قامت ىذه الثورة على ما يسمى بالنزعة العقبلنية     
لسلطة الكنيسة الكاثوليكية اليت ال  اار ستقدـ سريع يف كل ادليادين و اضل احلركة العلمية و الفكرية و اليت تنتج عنها
 طادلا عملت على طمس و قتل بذور العلم.

د االكتشاؼ الفلكي القائل بأف الشمس ثابتة و األرض كوكب يدور يف فلكها، أحدث شرخا كبًنا يف يعإذ     
دمة اهتا بقيقة علمية صبالعلمي الغريب، فهذه ادلقولة ىي حقيقة علمية دتكن العقل اإلنساين من إثالفكر 

 للكنيسة، فكاف أوؿ اهنزاماهتا أماـ العقل.

  

 

 ..................احلداثة بٌن النشأة والتطور....................وؿ................الفصل األ

و قد عملت ىذه الثورة على حتقيق رلموعة من ادلبادئ انطلقت من مفهـو العصر و امتدت فقالوا:" عصر    
العلم ال الدين، العقل ال النقل، ادلتغًن ال الثابت، اإلنساف و العقل و اآللة ال الل، و القيم و الرسالة، أو بعبارة 

 (2)لتنوير ال عصر الظبلـ".أخرى سلتصرة يؤمن هبا األوروبيوف و أتباعهم: عصر ا

و عليو فإف احلركات الثورية قد أحدثت تغيًنا كبًنا على عدة مستويات، بيث لعبت دورا فعبل يف إحداث     
إذل ظهور فكر  حتوالت شكلت لبنة أساسية انطلق منها الفكر احلداثي يف عصر النهضة، و مهدت هبذه الثورات

 تنويري يف أوروبا.

فقد شهد العادل الغريب حتوالت معرفية ؽلكن اعتبارىا اجلوىر احلقيقي للحداثية،  السابع ع ر القرنأما يف     
أي أف ىذه الفرتة التارؼلية قد جاءت إلدتاـ ما  (1)،اخلرافية و الغيبية و البلىوتية لقد ختلى اإلنساف على األفكار

                                                           

. 31(: باسم علي خرساف: ما بعد احلداثة، دراسة يف ادلشروع الثقايف الغريب، ص 1(  
، 2009، 1(: ينظر: عبد ادلالك بومنجل: جدؿ الثابث و ادلتغًنة يف النقد العريب احلديث، مسألة احلداثة، دط، عادل الكتب احلديث، ج1)
.50،51ص   
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، إذ يقوؿ عبد العزيز زتودة يف حتديد ىذا التاريخ:" إف بداية -عصر النهضة- توقف عنده يف ادلرحلة السابقة
القرف السابع عشر ليست تارؼلا عفويا يف الواقع لنبدأ بو رصد ىذه التحوالت ادلعرفية اجلذرية اليت غًنت الكثًن 

بط مثبل باسم" فرانسيس من البىن الفكرية يف العقل الغريب، رمبا يكوف من الصعب حتديد تاريخ بعينو، تاريخ يرت
أي أف عبد  (2)بيكوف" أو "جوف لوؾ"؛ لكن بداية القرف السابع عشر بداية مناسبة و ىي بالفعل عبلمة فارقة"،

يهدؼ  باره مرحلة فاصلة بظهور ظلط فكريالعزيز زتودة ػلدد القرف السابع عشر تارؼلا لبداية احلداثة الغربية باعت
 ويات.إذل تغيًن شامل يطاؿ كل ادلست

" عصر و قد مسيت ىذه الفرتة ادلمتدة ما بٌن القرف السابع عشر للميبلد و القرف الثامن عشر للميبلد بػ     
و التنوير مصطلح  ."Siècle de lumièrs " أو "عصر األنوارEnlightement priedالتنوير

و يف  ،ال ػلمل مفهوما واضحا، إذ على الرغم من كثرة استعماؿ ىذا ادلصطلح و مرادفاتو يف سلتلف اللغات
 تعريف دقيق لو، بل إف مؤرخي تلك الظاىرة أو احلركة سلتلفوف ة سلتلفة فإف من الصعب الوصوؿ إذلحقوؿ معرفي

 (3)يف حتديد داللتو.

 ..................احلداثة بٌن النشأة والتطور.........................وؿ...........الفصل األ 

الػػذي يعتمػػد علػػى العقبلنيػػة، و رلموعػػة مػػن القػػيم  و ىػػو مصػػطلح يطلػػق لئلشػػارة عػػن ذلػػك الػػنمط مػػن التفكػػًن   
 مثل: احلرية و العدالة بدال من اخلبلفات و األوىاـ و التسلط و الظلم.

و ىنػػاؾ مػػن يقػػوؿ بأنػػو  ،إال أنػػو ىنػػاؾ خػػبلؼ حػػوؿ ىػػذا ادلصػػطلح فمػػنهم مػػن يقػػوؿ بػػأف ىػػذه الظػػاىرة فكريػػة    
حركػػة جػػاءت لتحريػػر العقػػل مػػن كػػل القيػػود، إذ يقػػػوؿ زلمػػد عمػػارة:" جػػاء التنػػوير األورويب فلسػػفة رافضػػة لتجػػػاوز 

 -العلمانيػػػة- ( و مدافعػػػة عػػػن الدنيويػػػةالكنيسػػػة حػػػدودىا الػػػيت رمسهػػػا اإلصليػػػل خػػػبلص الػػػروح و شللكػػػة السػػػماء)...
 (4)للفلسفة األوروبية و داعية إذل العقل الذي استبعدتو الكنيسة".

فكػػرين نػػذكر مػػن فرنسػػا علػػى يػػد رتلػػة مػػن ادلشػػعلتها فلسػػفة األنػػوار قػػد انطلقػػت  و ال ؼلفػػى علػػى اجلميػػع أف      
-1713ديػػػػػػػػدرو ) :ادلوسػػػػػػػػوعيٌنمػػػػػػػػن (، و 1778-1694(، فػػػػػػػػولتًن) 1755-1689مػػػػػػػػنهم: مونتسػػػػػػػػكيو) 

 (.1784-1717(، و دادلبًن) 1784
                                                                                                                                                                                     

. 159، ص2008، دط، دار ادلعرفة، 1(: فيصل األزتر: نبيل داودة، ادلوسوعة األدبية،ج 1(  
، ص1978(: عبد العزيز زتودة: ادلرايا املدبة، من البنيوية إذل التفكيكية، عادل ادلعرفة، دط،  2(  
. 126، ص2002، 3(: ميجاف الرويليو سعد البازعي: دليل الناقد األديب، ادلركز الثقايف العريب، ط 3(  

  )4(: عبد ادلالك بومنجل: الثابت و ادلتحوؿ،
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خاصػػػة الفلسػػػفة –أساسػػػها فكػػػرة احلداثػػػة باعتبارىػػػا إذ تعػػػد الفلسػػػفة الغربيػػػة أىػػػم ادلرجعيػػػات الػػػيت قامػػػت علػػػى    
ج ىي أوؿ من دعا إذل استبداؿ الفكر البلىويت ادليتافيزيقي بالفكر العقلي الذي يقـو علػى ادلنطػق و احلجػ -العقلية

العلميػػة، حيػػث يػػربط ىيػػدغر نشػػأة احلداثػػة باحلػػدث الفلسػػفي ادلتمثػػل يف الػػذات مركػػزا و مرجعػػا، ىػػذه الػػذات الػػيت 
 (1)تقـو بدورىا على مرجعية العقل و اإلرادة.

فينومينولوجيػػػا )"، يف كتابػػػو ثيالعصااار الحااادأوؿ مػػػن اسػػػتعمل مصػػػطلح "ىػػػو  هيجااالمػػػا يشػػػهد التػػػاريخ بػػػأف كو    
فيو عن احلداثة و فهمها فهما مكنو من عكسها يف نسقو الفلسػفي، إذ يشػًن مصػطلح عصػر ، الذي حتدث (الروح

ليس ىيجل وحده من أسس دلػيبلد احلداثػة و  (2)احلديث إذل القروف اخلامس عشر و السادس عشر و السابع عشر.
        ة ادلثاليػػػػة، يػػػػ( أبػػػػو الفسػػػػفة العقل1650-1596الغربيػػػػة، بػػػػل يوجػػػػد قبلػػػػو و بعػػػػده الكثػػػػًن نػػػػذكر مػػػػنهم: دريكػػػػارت)

            (،1662-1561مػػػػػع فرانسػػػػػيس بيكػػػػػوف)  المااااانت  التجريبااااايكمػػػػػا أف لظهػػػػػور .(1804-1724و كػػػػػانط) 
 ة احلداثة الفكرية عند اآلخر الغريب، حيث مهد العادل التجرييب أ( األثر الكبًن يف نش1642-1564و)و غاليل

 

 ر..................احلداثة بٌن النشأة والتطو ....................وؿ................الفصل األ

بعاد كل العوامل اخلارجة عن العادل، و ذلك من إ)البنيوية(، فغاليلو قاـ ب لظهور الدراسات النقدية ادلوضوعوية
 لاااو يااااالااااغخبلؿ االبتعاد عن الفروض و التعميمات و الرتكيز فقط على العبلقات الداخلية ادلكونة للمادة، إذ يعد 

    ت فيمػػا بعػػد إذل "مػػوت إلػػو" مػػع نيتشػػيو، و مػػع فوكػػو ر قػػاؿ بفكػػرة "مػػوت اإلنسػػاف" ىػػذه الفكػػرة الػػيت تطػػو  مػػن أوؿ
- ىػػػذه ادلقولػػػة الػػػيت ذترىػػػا اخلطػػػاب النقػػػدي الغػػػريب فيمػػػا يسػػػمى بادلنػػػاىج النسػػػقية (3)و بػػػارت إذل "مػػػوت ادلؤلػػػف"،

 .-العريب خصوصاو   البنيوية كمشروع حداثي للخطاب النقدي الغريب

ظهور ما يسمى بالعلـو اإلنسانية أو االجتماعية ىذه العلـو اليت عملت "مع بداية القرف التاسع عشر و و      
على إغلاد مفاىيم جديدة يف الفكر اإلنساين تنادي باحلرية و ادلساواة و العقبلنية و التقدـ و التطور و ادلستقبل 

 (4)."التصنيع و التحضر و غًنىاعريف، األفضل، و التحصيل ادل

                                                           

. 37،38ما بعد احلداثة، ص(: زلمد سبيبل: احلداثة و  1(  
.30(: ادلرجع نفسو، ص 2(  

. 50(: عبد الغاين بارة: إشكالية تأصيل احلداثة يف اخلطاب النقدي العريب ادلعاصر، ص 3(  
. 102، ص2009، 1(: ينظر:زلمد سبيبل: مدارات احلداثة، الشبكة العربية لؤلباث و النشر، بًنوت،لبناف، ط 4(  
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إذا فاحلداثة جاءت لتبشر بالتقدـ و اإلزدىار متفائلة يف بدايتها بإغلاد رلتمع سعيد متكامل، حيث وصف       
بظهور  ذلكريخ منعطفا حامسا ،، حيث شكل ىذا التا"العصر الذهبي لإلنسانيةػ"اإلنساف الغريب عصر احلداثة ب
 ن رحم الثورة الفرنسية اليت ركزتأف احلداثة قد انطلقت م :"إذ يقاؿ ،عار احلداثةأحداث تارؼلية اليت تبنت ش

على سيادة العقل و التعقيل و العقبلنية و اللوغس، و ىي مقوالت انتشرت يف  بالرغم من فرتهتا اليعقوبية لدموية
و حرية الفرد،  حقوؽ اإلنسافياسي ادلطلق، إعبلف عصر األنوار و انسلت من ادلفاىيم التالية: إلغاء احلكم الس

أف الثورة مبعىن  (1)ترسيخ دولة القانوف و إطبلؽ اجملتمع ادلدين"، فصل الدين عن الدولة، النهضة و اإلصبلح،
، و ليست الثورة عامة وباأور  فرنسا خاصة و يف قد عملت على تغذية الفكر احلداثي يف 1789الفرنسية عاـ 
اليت قامت من أجل تقنٌن حقوؽ اإلنساف و إحبلؿ السبلـ  1776ورة األمريكية ىا، بل إننا صلد الثالفرنسية وحد

دعمها كل من تللحداثة الغربية يف أوروبا، مستندة على أسس فكرية ثة األمريكية شكلت حداثة موازية فاحلدا
 و الفلسفة الظواىرية مع ىوسرؿ. ،الفلسفة الوجودية مع سارتر

 

 

 ..................احلداثة بٌن النشأة والتطور....................وؿ................الفصل األ

باعتبار األحداث  -القرف التاسع عشر- و قد أرجع معظم الباحثٌن نشأة احلداثة الغربية إذل ىذه الفرتة     
ىو التاريخ  ،1915التارؼلية و العلمية و الفكرية اليت شهدىا ىذا العصر، حيث يقوؿ:" د.ىػ. لورانس بأف تاريخ 

 ىاصات أولية ال غًن.إر ا و أف ما كاف قبلها ما ىو إال األنسب دليبلدى

فيختار Ezra Pound زرا باوند ع، أما 1910إذل عاـ Virginia Woolf فرجينيا وول بينما تردىا     
-1890فًنى يف العقود األربعة بٌن  ، أما دفيد بروكس1905، ليقع اختيار ىػ.ر.ويلز على عاـ 1912عاـ 

ىي الفرتة اليت شهدت تألق احلداثة إذل تواريخ سلتلفة)...(، ؽلكن لنا أف صلـز مع صاحبو و واضعو و ىو  1930
 (2)".1830مالكم برادري على أنو ىو األصح إنو القرف التاسع عشر و بالضبط فرنسا عاـ 

 داثة انتشارا واسعا مس كل ادلستويات.أما يف بدايات القرف العشرين فقد عرفت احل   

                                                           

  )1 .11،12احلداثة يف األدب، األصوؿ و ادلرجعية، ص(: رتاؿ شحيد: خطاب 

 )2 .159، ص1فيصل األزتر: نبيل داودة، ادلوسوعة األدبية،ج (:
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و ادلبلحظ شلا سبق أف اآلخر الغريب قد وصل إذل احلداثة بعد أف خاض صراعا حادا و طويبل مع عصوره     
ادلظلمة، و استمر الصراع بٌن العقل و النقل ليكتمل بانتصار عقبلنية ديكارت ادلتمثلة يف الكوجيتو فلسفيا، 

اليت حالت بينو و بٌن الوصوؿ إذل و بيكوف اليت عملت على كسر األصناـ ادلقيدة  لتنتصر علميا مع منهجية
 (1)قوانٌن الطبيعة، و من مت السيطرة عليها.

و قد انتصرت احلداثة الغربية علميا و يلت كل ادلستويات من السياسة إذل علم االجتماع و االقتصاد إذل     
النطبلقها وصوال إذل رلاالت أخرى   ،من خبلؿ بناء قاعدة صلبة الفكر الفلسفي، ىذا األخًن الذي احتضنها

  دب إحداىا.كاف األ

      و عليو فإف احلداثة الغربية ليست سوى مشروع حضاري بورجوازي ليبًنارل، يسعى إذل التغيًن و التجديد    
من أجل بلوغ اإلنساف إنسانيتو من خبلؿ تبنيو لثبلثة  ،و التحرر من قيود و سلطة الدين و نظامو السياسي

ىذه ادلبادئ أو القواعد الثبلث اليت رأى فيها اإلنساف الغريب  (2).الذاتية، العقبلنية، االستقبلليةمبادئ تتمثل يف 
فة، ماع، الفلسالسياسة، اإلقتصاد، علم اإلجت -يف كل رلاالت حياتو -رلسدا- حريتو و شخصيتو، متمثبل إياىا

  األدب...إذل آخره.

 ..................احلداثة بٌن النشأة والتطور....................وؿ................الفصل األ  

I. عند الغرب  ميالد الحداثة األدبية و النقدية: 

 الحداثة األدبية:-1

 ادلستوى السياسي،- اجملاالت و ادلستوياتكل شلا ال شك فيو أف احلداثة موجة كاسحة اكتسحت      
، و طلص بالذكر ادلستوى األديب، ىذا األخًن الذي يعتربه مرآة -جتماعي، الثقايف و الفكري...إخلاإلقتصادي، اإل

 اجملتمع اليت تعكس صوره ادلتعددة، و كغًنه من مستويات احلياة، فقد طالتو زتة احلداثة زتة التغيًن و التجديد.

   حلداثة األدبية بدأت منذ أواخر القرف التاسع عشر يف الغرب و يف حضن األدبمعظم الباحثٌن أف ا إذ يقرّ     
 بعد أف جاءت الرومانسية و الرمزية لتعويض الكبلسيكية التقليدية. -الشعر و النثر -

                                                           

. 39،45،52(: عبد الغاين بارة: إشكالية تأصيل احلداثة يف اخلطاب النقدي العريب ادلعاصر، ص 1(  
  (2 18،19(: زلمد سبيبل: احلداثة و ما بعد احلداثة، ص
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 (1).و ماالرميه شارل بودلير، رامبوفنشأت احلداثة األدبية يف فرنسا على يد شعراء أمثاؿ:     

احلداثة  ، و من رواد1930-1910 :ما يف إصللرتا فيحددىا فوكرت يف يقٌن قاطع أهنا نشأت بٌن فرتتٌن علاأ     
 (2)األدبية يف اصللرتا يف بدايات القرف العشرين صلد: باوند و لورنس و جويس و بيتس.

ة حيث عملت ىاتٌن ادلدرستٌن فقد بدأت إذا احلداثة أدبية كما أشرنا سابقا مع ادلدرستٌن الرومانسية و الرمزي     
، إذ بّشر ثانيا على تغيًن و جتديد على مستوى األداة أوال باعتبارىا الوسيلة األدبية إذ تتمثل ىذه األداة يف اللغة

 و دعم أركاهنا (3)بالفن و اجلماؿ، و اليت تتميز عنده بارتباط أبدي بودلًن باحلداثة األدبية و خاصة الشعرية،
و غًنعلا إذل مسافة بعيدة و تتجلى احلداثة األدبية عند ىؤالء من  "بروتون" " و سار هباماالرميه" و ""رامبو

      فكاف التجديد على مستوى الشكل من خبلؿ جتديده  ،خبلؿ التجديد على مستوى بنية اللغة شكبل و مضمونا
        تدعو إذل خدمة اإلنساف  (4)جديدة ف من خبلؿ إغلاد موضوعاتو تغيًنه، أما على مستوى ادلضموف، فكا

        و ذلك بادلناداة إذل احلرية  ها احلداثة الفلسفية و السياسية،و اإلنسانية عامة جتسد بذلك ادلبادئ اليت أرست
 و استقبللية الفرد و العقبلنية.

 النشأة والتطور..................احلداثة بٌن ....................وؿ................الفصل األ

كعمل أديب   "ويسججيمس "يب  اإلصلليزي و األداألدبية عند اآلخر الغريب ما قدمو لعل خًن مثاؿ عن احلداثة 
" يف تررتتها عوليس" أو "Ulses" دتاما دلا سلف و ظلوذجا واضحا عن احلداثة و ذلك يف روايتو ادلوسومة مغاير

شخصيات قلقة، ذلا أفكار منحرفة ختالف التقاليد و تتناقض مع  العربية، و ىي رواية استحدث فيها جويس
 الدين ادلسيحي، و تدعو إذل التحرر من القيم االجتماعية ادلوروثة اليت حتد من حرية اإلنساف.

و قد اختذ أدباء و نقاد ىذه الفرتة من اللغة قضية بالغة األعلية و عملوا على حتديث ىذه األداة بالبحث عن 
 رفلوبي "العادية"، حيث ظهرت أعماؿ أدبية كثًنة تتبىن ىذه  القضبية فأخرج عرية بعيدا عن اللغة ادلألوفةاللغة الش

(Flauber )"اموس األفكار التي ال تناقشق" «  Dictionnaire des Idees Recues »     

                                                           

 .12/06/2012،01:5زلمد سليماف حسن: احلداثة يف الشعر العريب ادلعاصر، يـو(: 1)
www.startimes.com/F.aspx?t:30857022         

.10بيرت بروكر: احلداثة و ما بعدىا، ص(: ينظر:  2(  
.12(: زلمد برادة: اعتبارات نظرية لتحديد مفهـو احلداثة، ص 3(  

شعر العريب ادلعاصر، نفس ادلوقع. (: زلمد سليماف حسن: احلداثة يف ال 4(  
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إليوت فقد حتدث أعماال أدبية تبٌن مدى أعلية ىذه القضية، أما  (Henry james) هنري جيمسو قد قدـ 
 (1)عن ضرورة أف يعمد الشعر احلديث إذل فرض أو انتزاع اللغة من ادلعىن.

       الريف " و من أىم ادلواضيع اليت طغت على األعماؿ األدبية يف ىذه الفرتة كذلك احلديث على ثنائية     
   التيارات األدبية و الفنية، كالتكعيبية جتاىات و اؿ األدبية اليت قدمتها سلتلف االو غًنىا من األعم و ادلدينة"، 

و غًنىا من ادلدارس األدبية اليت احتضنت فكرة احلداثة  (2)و التعبًنية و السريالية، وصوال إذل الرومانسية و الرمزية،
اىات و عملت على تطبيقها و نشرىا من خبلؿ االىتماـ باللغة اجلمالية أو الشعرية، حيث حاولت ىذه االجت

  نسانيتو اليت أبعدتو عنها العلـو التجريبية و أفقدتو وحدتو و أحدثت شرخا بٌن الكوف إإلنساف الغريب إذل إعادة ا
و الطبيعة و اإلنساف و الل و اللغة، لتحمل الرومانسية على عاتقها رسالة االىتماـ بالطبيعة حيث تكمن أعلية 

        الشعرية ادلبدعة إذل الطبيعة بعيدا عن جتريبية العلم  ىذه الرسالة يف إعادة اإلنساف إذل طبيعتو، إعادة الذات
      (3)".وردز وورتو ىذا ما دتثل من خبلؿ رومانسية" ،إعادة اإلنساف إذل لغتو الطبيعيةو حسيتو، مع 

    

 

 

 ..................احلداثة بٌن النشأة والتطور....................وؿ................الفصل األ

 الحداثة النقدية::2
ا تتميػز إال أهنّ  ،ى رتيع األشكاؿ التقليدية يف الفن والفكر:" احلداثة تتحدّ رايموند وليامزا سبلمنا مبقولة إذ          
ذلػا قرار...تعػػرؼ غالبػا مبػػا تعلػن القطيعػػة معػػو  مػن حيػػث تنوعهػا الػػداخلي...وىي حركػة قلقػػة ال يقػػرّ  -وبقػػوة -أيضػا
 (1)" .شلا تعرؼ مبا تتوجو إليو أكثر
ديػػػد تتميػػػز بتنوعهػػػا الػػػداخلي جلتا  وًنتنشػػػد التغيّػػػ ارىػػػا فكػػػرة كونيػػػة كمػػػا قيػػػل عنهػػػااحلداثػػػة باعتب صلػػػد أفّ  افإنّػػػ      
 شػاملة ورة عليو، ىػذه القطيعػة الػيت جػاءتهتا، تعرؼ من خبلؿ مظاىرىا اليت تتجلى يف القطيعة مع ادلاضي والثّ وقوّ 

مزيػة ت، حّت األدب كما سبق لنا وأف ذكرنػا، وذلػك مػن خػبلؿ ظهػور مػذاىب أدبيػة كالرومانسػية والرّ لكل ادلستويا

                                                           

.15، ص1978(: راؽلوند ويليامز: مراجعة:فارؽ عبد القادر، طرائق احلداثة ضد ادلتوائمٌن اجلدد، عادل ادلعرفة، دط،  1(  
.27(: ادلرجع نفسو، ص 2(  

.100(: عبد العزيز زتودة: ادلرايا املدبة، ص  3(  
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دة تػػدعو إذل احلريػػة يف الػػيت جػػاءت كثػػورة لتقػػويض الفكػػر الكبلسػػيكي وتبػػين علػػى أنقاضػػو فكػػرا جتديػػديا بػػرؤى متعػػدّ 
    يف كتاهبمػا الشػهًن" احلداثػة " بقوذلمػا: ماكفاارلن  و باراد باريمػن  عنػو كػل وىذا ماعرّب  ،ويغعبًن واالستخداـ اللالتّ 
 ة كاسػػػحة بػػػدّ ات الكاسػػػحة، أو رمبػػػا ىػػػو ىػػػزّ وع مػػػن اذلػػػزّ نػػػا نعتقػػػد بػػػأف ىػػػذا الفػػػن اجلديػػػد جػػػاء نتيجػػػة ذلػػػذا النّػػػ" إنّ 
 (2).اتو..."ذ

 األدب مبعػػزؿ و الؽلكننػػا أف نتحػػدث عػػن احلداثػػة يفاهتػػا قػػد طالػػت ميػػداف األدب فإنّػػوىزّ  "الحداثااة"فػػإذا كانػػت     
عن النقد، لدى فمن الضروري أف نقف عند احلداثة النقدية اليت تنسب إذل البنيوية، اليت ظهػرت يف القػرف العشػرين 

راسػة األدبيػة، وىػذا فالبنيويػة كمشػروع نقػدي حػداثي قلػب مػوازين الدّ  -جػراءاتاآلليات واإل -نظرية مكتملة ادلعادل
 نظًنات اليت جاءت قبلها.نتيجة جملموعة من التّ  بل ىوادلشروع النقدي دل يولد دوف مقدمات 

راسػة األدبيػة ىػي البدايػة األوذل الػيت عملػت علػى تغيػًن مسػار الدّ  القرن التاساع ع ار المايالديفكانت أواخر     
 .وقية االنطباعية إذل العلمية ادلنهجيةوادلقاربات النقدية، فمن الذّ 

اإلعتقػاد بضػرورة  زمنية بالتحديد ساد ادلفهـو ادلاّدي يف العلػـو اإلنسػانية، وعػمّ وشلا الشك فيو أف يف ىذه الفرتة ال   
فسػػًن العلمػػي جلميػػع الظػػواىر، حيػػث اسػػتلهما النقػػد ىػػذه الرؤيػػة يف مقاربػػة النصػػوص األدبيػػة، وذلػػك بإسػػتخداـ التّ 

 مناىج علمية يف حتليل األثر األديب مهدت لظهور حداثة نقدية بنيوية وما جاء بعدىا.
     
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ               ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .68راؽلوند وليامز، مر:فاروؽ عبد القادر: طرائق احلداثة ضد ادلتوائمٌن اجلدد، ص(: 1)
 .155،156(:د/وليد قصاب: خطاب احلداثة يف األدب األصوؿ وادلرجعية، ص2)
 

 ..................احلداثة بٌن النشأة والتطور............وؿ.............الفصل األ  
 

تجليػات الػيت ال" الذي ظهر يف ىذه الفرتة مػن أىػم critique scientifique"  العلميالنقد إذ يعد          
   (1).راسة النقدية، فهذا النوع من النقد كاف شكبل مبكرا للنقد ادلبين على األسس العلميةحصلت على مستوى الدّ 

إذا ظهور النقد العلمي كاف مقدمة لظهور مقاربات نقديػة ختػالف مػا كػاف قبػل أواخػر القػرف الّتاسػع عشػر ادلػيبلدي  
 عند األخر الغريب، حيث جاء بعده بنفس النزعة العلمية النقد الّتارؼلي، والنقد الّنفسي، والنقد اإلجتماعي.

 النقد الّتاريخي: -أ-2
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عمػػد إذل مقاربػػة الّنصػػوص األدبيػػة أو الظػػاىرة األدبيػػة وفػق ادلػػنهج التّػػارؼلي، ىػػذا األخػػًن الػػذي يعػػد "أوؿ  الػذي     
ادلنػػاىج النقديػػة ظهػػورا يف العصػػر احلػػديث فقػػد ارتػػبط بػػالفكر اإلنسػػاين وبػػالتطور األساسػػي لػػو)...(، تبلػػور ادلػػنهج 

 (2)التارؼلي داخل ادلدرسة الرومانسية وانبثق عنها ".
حيػػث عمػػل النقػػد التّػػارؼلي علػػى عكػػس النظػػرة الكبلسػػيكية الػػيت ظلػػت تػػؤمن بػػأف االدب واإلبػػداع مػػاىو إال      

لؤلقدمٌن وقد ركز ىدا النقػد علػى دراسػة ادلضػموف وسػياقاتو اخلارجيػة، مػع تغّييػب واضػح   "Imitationزلاكاة "
 (3)للخصوصية األدبية للّنص.

 النقد الّنفسي: -ب -2
اسػػػع عشػػػر ىػػػي فػػػرتة توالػػػد العلػػػـو ورواجهػػػا ففػػػي رلػػػاؿ إذ الؼلفػػػى علػػػى اجلميػػػع أف فػػػرتة أواخػػػر القػػػرف التّ           

ىػذه الفرضػية  "The Unconscious"فسػية واإلنسػانية، جػاء سػيغموند فرويػد بفرضػية البلشػعور الدراسػات النّ 
 اليت قلبت موازين الدراسات النفسية يف أوروبا.

ببسػػػػاطة األدب مػػػػاىو إال تعبػػػػًن عػػػػن  ،فسػػػػية العبلقػػػػة بػػػػٌن األدب والدراسػػػػات النّ  ماىيػػػػة تسػػػػاءؿ عػػػػننرمبػػػػا        
فسية وقػاـ بتطبيقهػا علػى رلػاؿ درسات النّ الناقد ال وعليو فقد استلهم ،ووعينا وناتنا الداخلية ونوازعنا ورغباتنا ونمك

بػداع األديب فسػي إذل اإلتحليػل النّ ينتهػي الفسػي، إذ "مػن خػبلؿ توظيػف واسػتخداـ آليػات ادلػنهج النّ  وذلكاألدب 
الف كل عمل فين ينػتج عػن سػبب نفسػي، وػلتػوي علػى مضػموف ظػاىر وأخػر  ،ليس إال حالة خاصة قابلة للتحليل

 (4)خاؼ مثلو مثل احللم."

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .16، ص2010، 3(:ينظر: د/يوسف وغليسي: مناىج النقد األديب، جسور للنشر والتوزيع، اجلزائر، ط1)
 .24، ص2006، 1،ط-: ادلدخل إذل مناىج النقد األديب ادلعاصر، درا العرفاء لدنيا، اإلسكندرية، مصر(:د/ بساـ قسوط2)
 .20(:ينظر يوسف وغليسي، مناىج النقد األديب، ص3)
 .50(: د/بساـ قطوس: ادلدخل إذل مناىج النقد األديب ادلعاصر، ص4)

 ..................احلداثة بٌن النشأة والتطور...........وؿ................الفصل األ

 

 النقد اإلجتماعي: -ج-2
يقػػػـو ىػػػذا النقػػػد علػػػى مرجعيّػػػة فلسػػػفّية وىػػػي الفلسػػػفة االجتماعيّػػػة الػػػيت جػػػاء هبػػػا أنصػػػار العقػػػد االجتمػػػاعي         

ه النزعػػة الفلسػػفية فعمػػدوا أمثػػاؿ: دور كػػاي باإلضػػافة إذل الفلسػػفة ادلاركسػػّية، حيػػث تػػأثر األدبػػاء والناقػػد الغػػربيٌن هبػػذ
أوؿ مػػن أصػػدرت   Mme de staelإذل اسػػتخدامها لدراسػػة وحتليػػل الػػنص األديب، إذ تعػػد مػػداـ دي سػػتايل 

ـ، معتػربة أف ادلػنهج االجتمػاعي ىػو ادلػنهج  1800كتاب بعنواف " األدب يف عبلقتو باألنظمػة اإلجتماعيػة " عػاـ 
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لكػن مكمػن ، (1)ذلػك وفػق ادلبػدأ القائػل:" األدب تعبػًن عػن اجملتمػع"الوحيد الػذي يسػتطيع حتليػل الظػاىرة األدبيػة و 
 وجوىر احلداثة الغربية دل يتوقف عند الدراسات السياقية للنصوص األدبية بل تعدى ذلك .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .63، 62(: ادلرجع نفسو، ص1) 
 
 

 والتطور..................احلداثة بٌن النشأة .........وؿ................الفصل األ    
 

ولػيس إذل أواخػر  القارن الع ارينيرجع معظم الباحثٌن أف ميبلد احلداثة النقدية عند الغػرب تعػود إذل بدايػة         
راسات اللغوية اليت جعلت من اللغة ىي األداة السػحرية الػيت وذلك تزامنا مع ظهور الدّ  ،اسع عشر للميبلدالقرف التّ 

 .ة..جتماعيّ فسية، اإلارخية، النّ التّ  -سياقاتو اخلارجية تكشف عن خفايا النص األديب بعيدا عن
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منهجيػػا وقطيعػػة إبسػػتمولوجية مػػع  اإنعطافػػ" "دوسوسااير  "سػػانية الػػيت جػػاء هبػػا راسػػات اللّ حيػػث شػػكلت الدّ         
متمثلػة تصورات السياقية اليت أرساىا ادلوروث اللغوي القدي، بعد تفكيك أسسها ادلعرفية، ونقػد دعػواىم النظريػة، ادل

 .(1)سانيات"للّ احيث كاف النسق الشغل الشاغل بالنسبة  ؛حو ادلقارفحوية والفيلولوجية، والنّ راسات النّ يف الدّ 
اليهػػػم مػػػن أثّػػػر  -ومػػػن ىػػػذا ادلنطلػػػق اللسػػػاين جػػػاءت دراسػػػات  ومػػػدارس نقديػػػة  تتبػػػىن ىػػػذه الرؤيػػػة اللغويػػػة        
 دراسة الظواىر األدبية. ادلهم يف ذلك ىو التحوؿ احلاصل على مستوى -وتأثر
 "سوسيرفير دي ناند د وقد ظهرت يف ىذه الفرتة نظريات ورؤى نقدية أخرى تتقاطع مع "     
 ferdinand de saussure، "  إذ صلػد: الشػكبلنيوف الػروس "Russion formalists" ، ومدرسػة

يغػًناف برفضػهما للخػارج رلػري الدراسػة بتوجهاهتا وحتليبلهتما للػنص األديب  " New criticismالنقد اجلديد"
فمن السياؽ إذل النسق وفق ثنائيات مبنية على الصراع بٌن ثنائيػة مركزيػة وىػي ثنائيػة الػداخل/اخلارج، معبػدة الطريػق 

 دلدارس ونظريات نظرية القراءة.

 ال كالنية الروسية: -1
ميخا ياال  "الدراسػػٌن والنقػػاد الػػروس أمثػػاؿ:ىػػي إجتػػاه نقػػدي ظهػػر يف النصػػف األوؿ للقػػرف العشػػرين قػػاده رتلػػة مػػن 

...وغػػػػًنىم   V.Propp، فالديمياااار بااااروب R.Jkbsonسااااون ب، رومااااان جاكM.Bakhtinباااااختين 
 كما ىو معروؼ.

، تقػـو دراسػتهم علػى جعػل الػػنص (2)"ـ1915ثػورة منهجيػة جديػدة يف دراسػة اللغػة واألدب بػػدءا مػن عػاـ ا أسسػو 
ىتمػوا مبقاربػة النصػوص األدبيػة مقاربػة زلايثػة بوصػفة عبلئػق مشػكلة نسػقا واحػدا متكػامبل، ا بنية واحدة ترتابط وفق

 بنية فنية مغلقة ومكتفية بذاهتا.
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

    ، 2007، 1، منشػػػورات اإلخػػػتبلؼ، اجلزائػػػر، ط-ناشػػػروف -أزتػػػد يوسػػػف، القػػػراءة النفسػػػيةة سػػػلطة البنيػػػة ووىػػػم املادثةة،الػػػدار العربيػػػة  للعلػػػـو(: 1)
 .148ص 
 .76، 75(: بساـ قطوس: مدخل إذل مناىج النقد األديب ادلعاصر، ص2)
 

 ..................احلداثة بٌن النشأة والتطور...........وؿ................الفصل األ
 
 
علاااام دل ختتلػػػػف الشػػػػكبلنية الروسػػػػية يف بثهػػػػا العلمػػػػي مػػػػن النظريػػػػات األخػػػػرى، حيػػػػث ىػػػػدفت إذل إنشػػػػاء"       

       رومااان جاكبسااون:باحثػػة يف ىػػذا العلػػم عػػن رتاليػػة األدب إذ يقػػوؿ  دوسوسااير"،متػػأثرة يف ذلػػك برؤيػػة " األدب"
، (1)غلعل من عمل مػا عمػبل أدبيػا" أي ما la litlerairiteموضوع علم األدب ليس ىو األدب ولكن األدبية  "

فالبحث عن أدبية األدب من ادلنظور الشكبلين نقل الدراسة النقدية إذل رؤيػة حداثيػة كانػت خطػوة جديػدة مغػاايرة 



55 
 

أرلػيخ:" إف شلكػن خاصػية األدب ينبغػي البحػػث مناقضػة ومعارضػة منهجيػا للدراسػات النقديػة السػابقة لقػوؿ فكتػور 
 .(2) عنها يف األثر االديب نفسو وليس يف األحواؿ النفسية للمؤلف أو القارئ"

ىكػػذا تبلػػورت الػػروئ النقديػػة احلداثيػػة عنػػد األخػػر الغػػريب أو بػػاألحرى إنطلقػػت ضلػػو التأسػػيس لنقػػد حػػداثي، إال أف 
لػػػروس بػػل إنتقػػػل إذل الضػػفة األخػػػرى ادلقابلػػة ألوروبػػػا وبالتحديػػػد إذل التغيػػًن والتجديػػػد دل يتوقػػف عنػػػد الشػػكبلنيٌن ا

 إمريكا مع تيار نقدي ىو:

 النقد الجديد: -2
قػػػاد ىػػػذه احلركػػػة رلموعػػػة مػػػن "وىػػػو تسػػػمية أطلقػػػت علػػػى احلركػػػة الػػػيت ظهػػػرت عقػػػب التيػػػار الشػػػكبلين، حيػػػث      

جااون كاارو رانسااوم، ميرياال ماارو، ديفيااد كلينااث بااروكس، روباارت باان وران، البػػاحثٌن والنقػػاد االمػػركيٌن أبػػرزىم: 
 .(3)" غًنىم وديتش، 

إختد النقػد اجلديػد وقد قاـ النقد اجلديد على دراسة األثر األديب دراسة نقدية بعيدة عن مرجعياهتا السياقية، كما    
تكػزا ر وغًنعلػا م " وسػيلة حتليليػة مركزيػة يف الدراسػة النصػية وعليػو فقػد شػكل ىػذين اإلجتػاىٌنةصاالقاراةة الفاحمن "

قامػػت علػػى أساسػػو ادلدرسػػة النقديػػة احلداثيػػة الػػيت تتخػػد مػػن البينويػػة منهجػػا نقػػديا يف حتليػػل األثػػر األديب ومقاربتػػو 
 .(4) مقاربة أنية،" فالبنيوية تتمثل النص بنية لغوية متعالقة ووجودا كليا قائما بذاتو، مستقبل عن غًنه"

ظهػػػػر علػػػػى أعقابػػػػو رلموعػػػػة مػػػػن ادلنػػػػاىج النقديػػػػة احلداثيػػػػة الغربيػػػػة كاألسػػػػلوبية  والبنيويػػػػة مػػػػاىي إال مشػػػػروع حػػػػداثي
والسػػيميائية والتفكيكيػػة تنطلػػق مػػن الػػنص وتعػػود إليػػو، تقاربػػو مػػن زوايػػا سلتلفػػة علػػى مسػػتوى األليػػات واإلجػػراءات 

 فقط، تستند على مرجعيات فكرية وفلسفية كادلثالية، الظاىراتية، الوجودية...إخل.
ا عػػن العبلقػػة ادلوجػػودة بػػٌن البػػىن النصػػية، ومػػدى اجلمػػاؿ فيهػػا وفػػق قػػراءات متعػػددة ومتفاوتػػة غػػًن ثابتػػة تبحػػث كلهػػ"

 .  (5)" تنشد اجلمالية والشعرية وادلغايرة كل ماسبق يف ادلاضي
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 83(: عبد الغاين بارة: إشكالية تأصيل احلداثة يف اخلطاب النقدي العريب، ص 1)
 (: ادلرجع نفسو، ص.3) .79(: بساـ قطوس: مدخل إذل مناىج النقد األديب ادلعاصر، ص 2)
 .54، 53(: يوسف وغليسي: مناىج النقد األديب، ص4)
 .71ادلرجع نفسو ص  ينظر:(:5)
 ..................احلداثة بٌن النشأة والتطور...........وؿ................الفصل األ  

 :الثاني: الحداثة والنتضة العربية المطلب
يقر معظم الباحثوف يف جذور احلداثة العربية، بأهنػا مػرآة عاكسػة للحداثػة الغربيػة ، إال أف إليػاس خػوري يػرى أف     

احلداثػة يف الثقافػػة العربيػػة ادلعاصػػرة "دل تكػػن صػورة مػػن احلداثػػة الغربيػػة، بػػل زلاولػة عربيػػة لصػػياغة احلداثػػة داخػػل مبػػىن 
، رغػػم ىػػذا ال ؽلكننػػا أف نبقػػي احلقيقػػة (1) لػػو خصوصػػياتو التارؼليػػة)..(فجاءت احلداثػػة العربيػػة حداثػػة هنضػػوية" ثقػػايف

التارؼليػػة أو الواقػػع التػػارؼلي الػػدي يشػػهد بػػأف األخػػر الغػػريب ىػػو مػػن أيقػػض روح النهضػػة يف نفػػوس العػػرب مبختلػػف 
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يف كتابو " احلداثػة والتواصػل" يف حديثػو عػن احلداثػة الغربيػة بإعتبارىػا مشػروعا  وسائلو وىذا ماعرب عنو نورالدين أفية
إسػتعماريا صػػادما للحضػارات االخػػرى،" احلداثػػة يف بػداياهتا االوذل بػػرزت يف شػػكل إرادات للقػوة تسػػعى إذل اذليمنػػة 

 ىػػذه البلػػداف وفيهػػا ىػػذا اإلنتشػػار الػػذي كػػاف صػػدمة حضػػارية خلخلػػت كيػػاف اإلنسػػاف يف .(2)والتوسػػيع واإلنتشػػار"
عػػػن أكثػػػر مظاىرىػػػا عنفػػػا وشراسػػػة وذلػػػك مػػػن منطلػػػق إعتبػػػار اف اإلسػػػتعمار كػػػاف قػػػوة حتديثيػػػة  -احلداثػػػة–عػػػربت 

 (3)وظلودجا "حتديث" أكرب البلداف ختلفا وإضلطاطا".

ىػذه  ـ( علػى مصػر،1801-1798بونػابرت )نػابليوف حملاة إذ يشهد التاريخ أف احلداثة العرابية دل تولػد إال بعػد 
 احلملة اليت كانت صفعة قوية على حد احلضارة العربية.

كرد فعل على اذلزؽلة احلضػارية الػيت تعػرض ذلػا العػرب ضػد ىػذا الغػازي ادلتغطػرس، الػذي جعػل مػن دوؿ العػادل  و   
باشػا العريب " ظلوذجا حتديثيا" دلػا رآه مػن ختلػف يف احليػاة العربيػة علػى كػل ادلسػتويات، جػاءت زلػاوالت زلمػد علػي 

ـ( لتحػػػػديث اجملتمػػػػع العػػػػريب فكانػػػػت بدايتػػػػو بدايػػػػة عسػػػػكرية يف أصػػػػوذلا ومنابعهػػػػا ليعمقهػػػػا يف 1848 -ـ1805)
 مابعد على كل ادلستويات زلدثا بذلك تغيًنا جدريا يف اجملتمع ادلصري.

ّت الفػػن وعليػػو فاحلداثػػة يف العػػادل العػػريب مثلػػت مشػػروع حتػػديث ىػػذا األخػػًن الػػذي طػػاؿ كػػل إجتاىػػات احليػػاة حػػ    
والأدب، مشكبل بذلك "حالة تغًن يبدأ بالشك مبا ىو قائم، ويعيد التساؤؿ يف ما ىو مسلم بو ويتجػاوز ذلػك إذل 

 .  (4)يف عبلقات اجملتمع، ليجسد موقعا من التغيًن..."–صياغة إبداعية جدرية لتغًن حادث 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .11، ص1990-1923، الكويت، 177زلمد عياد: ادلذاىب األدبية والنقدية عند العرب والغربيٌن، سلسلة عادل ادلعرفة، (:داشكري1)
 .116(: نورالدين أفية: احلداثة والتواصل، ص 2)
 ، القاىرة.-1العدد -(: جابر عصفور: تعارضات احلداثة، رللة فصوؿ3)
 (: فرتة حكم زلمد علي باشا دلصر.4)
 
 

 ..................احلداثة بٌن النشأة والتطور...........وؿ................األ الفصل
 

البحػػث يف جػػدور احلداثػػة العربيػػة ىػػو أوغػػل قػػدما مػػن البحػػث عنػػو عنػػد األخػػر الغػػرب شلػػا كنػػا نتصػػور  فّ إال أ      
فػػػرتة الػػػيت يروهنػػػا فػػػرتة مػػػيبلد حيػػػث يعيػػػدنا بعػػػض النقػػػاد والبػػػاحثٌن يف ىػػػذا ادلوضػػػوع إذل القػػػرف السػػػابع للهجػػػرة إذل ال

 احلداثة العربية مدعمٌن بذلك رؤية إلياس خوري يف كوف أف احلداثة العربية غًن احلداثة الغربية.
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مػػن أىػػم البػػاحثٌن يف ىػػذا ادلوضػػوع مقػػرا بػػاف احلداثػػة العربيػػة  – شاايا الحااداثيين العاارب -أدوناايسإذ يعػػد       
)...( ب اار بان باردبدأت بٌن أحضاف الشعر مع رتلة من األدباء قائبل بػدأت بػوادر إجتػاه شػعري جديػد تتمثػل يف 

، حيػث يؤكػد ىػذه (1)خػروف."وآال اري  الرياي  بن المعتز، وا أبي تمام، و مسلم بن الوليد و أبي نواس و و
" بقولػػو " إف األبػػاء احلقيقػػٌن للحداثػػة العربيػػة ال أباااة الحداثااة العربيااةيف كتابػػو "  محااي الاادين اللااديقانيقػػة احلقي

ؽلكػػن البحػػػث عػػػنهم يف صػػػفوؼ الػػذين نظػػػروا وأبػػػدعوا خػػػبلؿ القػػرف ادلاضػػػي ومنتصػػػف ىػػػذا القػػرف، إظلػػػا ال بػػػد مػػػن 
طليعتهم:عمػروبن بػر اجلػاحظ مػع احلسػٌن بػن منصػور الرجوع إذل العصور الزاىية للثقافة العربية للعثػور علػيهم، ويف 

احلػػبلج وأيب جيػػاف التوحيػػدي، فقػػد كػػاف ىػػؤالء النفػػر وغػػًنىم مػػن ادلبػػدعٌن الكبػػار فضػػل كتابػػة الػػنص النصػػر الػػذي 
 (2)ػلمل رغم إيغالو يف القدـ معظم مقومات احلداثة".

 أبو ناواسأف  أدونيسدب، فبحسب رؤية األعربية قد نشأت بٌن أحضاف الفن و نبلحظ أف احلداثة ال وعليو      
  أباو تماامالطالية واضعا بدذلا ادلقدمػة اخلمريػة، وكػذلك فعػل ىو أوؿ من ىدـ نظاـ القصيدة القدؽلة وأطاح بادلقدمة 

برفضو للقدي وسعيو وراء التجديد وعلى الرغم من أف أوؿ أعمالو لقيت أكثػر رواجػا، فقػد كانػت أكثرىػا رفضػا مػن 
لقػػػدي" فكػػػاف شػػػعر أيب دتػػػاـ علػػػى األخػػػص الثػػػورة األكثػػػر جدريػػػة علػػػى صػػػعيد اللغػػػة الشػػػعرية بػػػادلعىن طػػػرؼ أنصػػػار ا

 (3)اجلمارل اخلاص ."
ىػػو شلػػن دعػػو إذل احلداثػػة العربيػػة إال انػػو يقػػر بػػأف معرفتػػو وإطبلعػػو علػػى حداثػػة األخػػر  أدوناايسأف   ورغػم            

ىػي الػيت  بودليرالعربية على ادلستوى االدب والفن قائبل:" فقراءة  ىي اليت مكنتو من قراءة وإكتشاؼ بوادر احلداثة
، وكشػف رل شػعريتو وحداثتػو وقػراءة ماالرميػو ىػي الػيت أوضػحت رل أسػرار  اللغػة الشػعرية باأبي ناواسغًنت معرفيت 

        الصػػوفية ىػػي الػػيت قػػادتين إذل إكتشػػاؼ التجربػػة يريتااون و رامبااو ونرفااال، وقػػراءة أبااي تماااموأبعادىػػا احلديثػػة عنػػد 
   (4)."-بفرادهتا وهبائها -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 27، ص1978، 2ط -لبناف -زمن الشعر، دار العودة، بًنوت(: أدونيس: 1)
 .6، ص2001(:زلي الدين البلدقاين: أباء احلداثة العربية، مدخل إذل عوادل اجلاحظ واحلبلج والتوحيدي، منشورات التبٌن، اجلزائر، ط، 2)
 .19دار العودة، بًنوت:دط، ص بث يف اإلتباع واإلبداع عند العرب، صدمة احلداثة،  -(: أدونيس: الثابت وادلتحوؿ3)
 .86، ص 2000،  3زلاضرات ألقيت يف الكوليج دوفرانس، باريس، دار األدب، ط -(: أدونيس: الشعرية العربية4)
 

 ..................احلداثة بٌن النشأة والتطور...........وؿ................الفصل األ
 
ءة علػى ذلػك أف إطبلعػػو علػى احلداثػة النقديػة الغربيػػة وخاصػة النقػد الفرنسػي ىػػو الػذي مكنػو  مػن قػػرا ويظيػف     

:" وقػػراءة النقػػػد الفرنسػػي احلػػػديث ىػػػي الػػيت دلتػػػين علػػى حداثػػػة النظػػر النقػػػدي عنػػػد الػػرتاث النقػػػدي العػػريب إذ يقػػػوؿ
 (1)"التعبًنية.-، خصوصا يف كل مايتعلق بالشعرية وخاصيتها اللغويةالجرحاني
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متمثلػة  القرن التاسع ع ر للمايالدفإف احلداثة العربية تضرب جبدورىا إذل أواخر  المستوى الفكريأما على      
يف أعمػاؿ رافػع رفاعػة الطهطػػاوي، حيػث تعػد أعمالػو مػػن أىػم اإلبػداعات الفكريػة احلدثيػػة، ألهنػا تػدعو إذل التخلػػي 

ف يينطلقػػا ضلػػو أفػػاؽ واسػػعة تػػنهض علػػى أسػػاس اجلمػػع بػػٌن بعػػض عػػن التقليػػد وأرتيػػاد رلػػاالت تتػػيح للعقػػل والثقافػػة أ
 (2)ادلفاىيم زالتصورات ادلستمدة من الثقافة العربية اإلسبلمية."

احلداثي من خبلؿ إحتكاكو بثقافة االخػر الغػربيب خػبلؿ رحلتػو إذل بػاريس ىذا الفكر  الطتطاويوقد استمد          
 .علي باشامحمد ضمن البعثة العلمية اليت أرسلها 

يقـو على عدة أفكار أساسية :" فهم روح العلػم ، أو إسػتيعاب مسػات التفكػًن العلمػي  الطتطاويوالتحديث عند 
مػػػػن أجػػػػل الػػػػربط بينػػػػو وبػػػػٌن التطػػػػور أو اإلرتقػػػػاء احلضػػػػاري يف ضػػػػوء جتربتػػػػو ادلباشػػػػرة بواقػػػػع احليػػػػاة اليوميػػػػة الباريسػػػػية 

لتقليػػد واجلهػػود إذل مرحلػػة اإلبػػداع والتجديػػد، أو مرحلػػة ادلضػػي ...إكتشػػاؼ  السػػبل الػػيت تنقػػل الفكػػر  مػػن مرحلػػة ا
 (3)قدما يف الطريق ادلؤدي ضلو التحديث أو احلداثة."

ىػػذا األخػػًن  طااه حسااينمػػع  القاارن الع اارينفقػػد كانػػت يف النصػػف األوؿ مػػن  ،المسااتوى النقااديأـ علػػى      
عربيػػػة" يف مسػػػار الدراسػػػة األدبيػػػة والنقديػػػة العربيػػػة، حيػػػث أحػػػدثت  كوبرنيكياااةالػػػذي شػػػكلت جتربتػػػو النقديػػػة ثػػػورة 

دراستو حػوؿ الشػعر اجلػاىلي نقطػة إنعطػاؼ مسػتوى وجػود الشػعر اجلػاىلي، ىػذه الدراسػة  جعلػت مػن طػو حسػٌن 
رائػػد احلداثػػػة يف مضػػػمار النقػػػد العػػػريب وتتجلػػػى احلداثػػػة عنػػد طػػػو حسػػػٌن يف تبػػػين الػػػروح العلميػػػة واإلسػػػتعانة مبفػػػاىيم 

 (4)أساليب العلـو اإلنسانية ."و 

يف إبػداعاهتا  الفنيػة ودراسػاهتا النقديػة، حيػث عكػف  احلداثػة ف وابولو ادلهجػر، تتمثػلوتبع طو حسٌن رتاعة  الديوا
النقػػاد مػػنهم علػػى تررتػػة االعمػػاؿ األدبيػػة والنقديػػة مولػػوعٌن بثقافػػة األخػػر الغػػربيٌن مبهػػورين بػػنمط الدراسػػة النقديػػة، 

ا التحليلية فأدخلوىا إذل رلاؿ الدراسة العربية، فكانت البدية مع ادلناىج السياقية اليت كاف األخػر قػد ففتنوا مبناىجه
 تعدىا إذل مابعدىا.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .87، 86(: ادلرجع السابق: ص 1)
 .33، ص 2010، 1(: حجازي، مسًن سعيد: النقد العريب يف مرأة العلم واحلداثة، مؤسسة طبية للنشر والتوزيع، ط2)
 .35، 34(: ادلرجع نفسو، ص3)
 .52(: ينظر ادلرجع نفسو، ص 4)

 ..................احلداثة بٌن النشأة والتطور...........وؿ................الفصل األ
 

 لعرب بإستخداـ ادلناىج السياقية يف قراءة النصوص اإلبداعية، وادلتمثلة يف:فكانت بداية احلداثة النقدية عند ا      

 د العربي:قالمنت  التاريخي في الن -1
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مع ىذا ادلنهج داخل البيئة العربية يف الربع األوؿ من القػرف العشػرين، حيػث دتثلػو جلػة مػن النقػاد  كانت البدية     
والبػػاحثٌن العػػر ب نػػذكر مثػػل: أزتػػد ضػػيف، طػػو حسػػٌن، زكػػي مبػػارؾ، أزتػػد أمػػٌن، زلمػػد منػػدور ىػػذا األخػػًن الػػذي 

لعػريب، وذلػك بإصػداره لكتػاب " النقػد يعد البعض علزة الوصل واجلسر الذي أرسى معػادل " البلنسػونية " يف النقػد ا
 (1)."1946ادلنهجي عند العرب " سنة 

 :المنت  النفسي في النقد العربي -2
يػػورد بعػػض النقػػاد أمثػػاؿ يوسػػف وغليسػػي يف كتابػػو " منػػاىج النقػػد األديب" أف الػػدكتور مصػػطفى سػػويف قػػد يكػػوف 

النفسػية لئلبػداع الفػػين يف الشػعر خاصػة"، وىػػو  رائػد ىػذا ادلػنهج يف البيئػػة العربيػة إسػتنادا ألصػداره كتػػاب " األسػس
، ومن رواد ىذا ادلنهج يف النقد العريب أيضػا نػذكر علػى 1951ـ ونشرىا سنة 1948رسالة ماجستًن ناقشها سنة 

 (2)سبيل ادلثاؿ: عباس زلمود العقاد، إبراىيم عبد القادر ادلازين، زلمد النوهبي....وغًنىم".

 :لعربيالمنت  اإلجتماعي في النقد ا -3
لقػػد تلقػػف النقػػد العػػريب ىػػذا ادلػػنهج النقػػدي، إسػػتجابة للواقػػع اإلجتمػػاعي الػػذي كػػاف يعيشػػو الفػػرد العػػريب يف فػػرتة 

إجتمػاعي كبػًن علػى  ىذا احلدث التارؼلي كػاف لػو و -نكسة العربية -1968اخلمسينيات والستينيات خاصة سنة 
 األدب والنقد.
 (3)هبذا ادلنهج صلد: سبلمة موسى، غارل شكري، عبد الرزتاف ياغي.... وغًنىم." ومن أبرز ادلأثرين

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .19، 18ألديب، ص (: يوسف وغليسي: مناىج النقد ا1)
 -24، 23(: ادلرجع نفسو: ص 2)
 .69، 68(: بساـ قطوس: ادلدخل إذل مناىج النقد ادلعاصر، ص3)
 

 ..................احلداثة بٌن النشأة والتطور...........وؿ................الفصل األ
 

 الرؤية النقدية النفسية في النقد العربي: -4
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شلػػا الشػػك فيػػو أف الناقػػد العػػريب ناقػػد باحػػث مضػػطلع علػػى كػػل ادلسػػتجدات والتغػػًنات حيػػث تػػأثر بادلػػد الشػػكبلين 
 وأباث النقد اجلديد على مستوى الدراسة النقدية.

إذ عرفػػت فػػرتة السػػبعينيات والثمنينػػات منعطفػػا جديػػدا يف ادلقاربػػة النقديػػة العربيػػة مػػن خػػبلؿ تبػػين ادلشػػروع احلػػداثي 
الغػػػريب ادلتمثػػل يف ادلػػػنهج البنيػػوي بتطبيػػػق ألياتػػو وإجراءاتػػػو يف حتليػػل الػػػنص األديب، حيػػث دتثػػػل وتػػزعم ىػػػذا النقػػدي 

 ادلشروع رتلة من الباحثٌن احلداثيٌن امثاؿ:
 .1974كماؿ أبو ديب:" يف البنية اإليقاعية للشعر العريب" سنة    -
 .1976إبراىيم زكيا:" مشكلة البنية" -
 (1). 1978صبلح فضل:" نظرية البنائية يف النقد األديب"  -
 زلمد بنيس يف ادلغرب وعبد ادلالك مرتاض باجلزائر. -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .73(: ينظر: يوسف وغليسي: مناىج النقد األديب: ص 1) 
 

 ..................احلداثة بٌن النشأة والتطور...........وؿ................الفصل األ
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كمػػا تػػأثر الناقػػد العػػريب يف خضػػم ىػػذه ادلوجػػة بالدراسػػات اللسػػانية الػػيت جػػاء هبػػا " دوسوسػػًن" موليػػا ىػػو األخػػر       
لػػػك منػػػاىج نسػػػقية كاألسػػػلوبية اإلىتمػػػاـ باللغػػػة بإعتبارىػػػا املػػػرؾ وادلولػػػد األساسػػػي للػػػنص ورتاليتػػػو، متبنيػػػا خػػػبلؿ ذ

 والسيمائية رغم وجود مايقابلها يف الرتاث العريب لكن ىذه ادلناىج الغربية كانت أكثر علمية.
فأنتقػػل الػػدرس األسػػلويب والسػػنمائي إذل الثقافػػة العربيػػة مػػن خػػبلؿ نقػػاد ودارسػػٌن إسػػتحدثوا ىػػذين العلمػػٌن يف البيئػػة 

 وبية:العربية نذكر على سبيل ادلثاؿ يف األسل
عبػػػػد السػػػػبلـ ادلسػػػػدي:" األسػػػػلوبية واألسػػػػلوب"، صػػػػبلح فضػػػػل" علػػػػم األسػػػػلوب"، نػػػػور الػػػػدين السػػػػد "  -

 (1)األسلوبية وحتليل اخلطاب"....إخل 
 أما يف رلاؿ السيميائية فنجد:

زلمد مفتاح، عبد الل الغدامي، صػبلح فضػل، عبػد احلميػد بورايػو، عبػد ادلالػك مرتػاض، عبػد القػادر فيػدوح، رشػيد 
 (2) مالك ..إخلبن 

ودل يتوقػػف النقػػاد والبػػاحثٌن العػػرب عنػػد ىػػذا احلػػد، بػػل راحػػوا يتنػػاولوف موضػػوعات نقديػػة حداثيػػة وذلػػك مػػن أجػػل 
 مواكبة األخر الغريب ومن ىذه ادلواضيع نذكر:

الشػػػػعرية، القػػػػراءة، الكتابػػػػة، التأويليػػػػة، اإلنزيػػػػاح، الػػػػنص والتنػػػػاص، نظريػػػػة األدب، نظريػػػػة النقػػػػد...إخل مػػػػن  -
 اضيع احلداثية.ادلو 

 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .88، 87، 86(: ادلرجع السابق: ص1)
 .98(:ادلرجع السابق: ص2)
 
 

 ..................احلداثة بٌن النشأة والتطور...........وؿ................األ الفصل
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 إستنتاج:-
إف احلداثة إشكالية يصعب احلديث عنها واخلػوض يف غمارىػا، لتعػددىا وتشػعب أطرافهػا فاحلداثػة غربيػة أـ         

مػن ادلوجػود إذل البلموجػود، تبحػث يف البلموجػود عػن  عربية كانت فهػي دل ختػرج عػن دالالهتػا الكونيػة، إذ إنطلقػت
 خبلص ادلفكر من قيود اجلمود.

احلداثػػػة فكػػػرة  أوجػػػدىا الغػػػرب وإحتضػػػنها العػػػرب، رغػػػم أف ىػػػذا األخػػػًن قػػػد عػػػاش حداثػػػة متغػػػًنة غػػػًن ثابتػػػة برسػػػالة 
ركػػود واجلمػػود، فكانػػت واحػػدة وىػػي البحػػث عػػن ادلعرفػػة الكونيػػة إال اف ختادلػػو يف أداء واجبػػو رمػػى بػػو إذل غياىػػب ال

حداثة الغرب ادلتأخرة دتثل لو ادلنقد من الغرؽ بٌن أمواج الػزمن القػادـ وأطيػاؼ ادلاضػي، إذ يقػوؿ أدونػيس:" ولسػت 
 (1)أجد أية مفارقة يف قورل أف حداثة الغرب ) ادلتأخرة( ىي اليت جعلتين أكتشف حداثتنا العربية ) ادلتقدمة(." 

اقدوف كثر يدعوف إذل إغلاد حداثػة عربيػة مسػتقلة عػن احلداثػة الغربيػة وذلػك حػّت النقػع إال ىناؾ باحثوف ون        
يف متاىػػة اإلغػػرتاب ومػػن بػػٌن ىػػؤالء صلػػد الناقػػدة رزاف إبػػراىيم الػػيت تػػرى أف النظريػػة النقديػػة العربيػػة قػػد إنطلقػػت مػػن 

تابعػة مػن خصوصػية شػرقية   نصوص حداثية غربية ملتصقة بأرض وىويةغربية، وأمػن مػن ادلنطقػي البحػث عػن صػيغة
 (2)كي النقع يف شكل من أشكاؿ اإلعرتاب."

كما نلخص إذل القوؿ بأنػو البػد أف تكػوف لنػا حداثػة عربيػة مسػتقلة عػن احلداثػة الغربيػة لكػوف ىػذه األخػًنة ليسػت 
ز مبرجعيتهػا ذلا مرجعيات ثابتػة، فمرجعياهتػا فكريػة متغػًنة ملحػدة يف معضػمها علػى خػبلؼ احلداثػة العربيػة الػيت تتميػ

 الثابتة ادلتمثلة يف ادلرجعية الدينية.
 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .87الشعرية العربية، ص(: أدونيس: 1)
 صباحا. 10:00على الساعة  2015أفريل  11ردف، يـو ر طلبوي باأل(: ينظر رزاف إبراىيم: النقد الثقايف يف مؤدت2)
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 الفصل الثاين:..................................احلداثة يف اخلطاب النقدي اجلزائري

 النقديالتطبيق الحداثة بين التنظير االصطالحي و األول:   المبحث
 التنظير االصطالحيالمطلب الثاني: 

دبػػا نػػاف احلػػد ع  نػػ      أةػػر ةػػأ الصػػ   ة الخطاااا النقاادي الريا ااريإف احلػػد ع  ػػأ ة ػػدلة احلداثػػة يف     
 ػػا ز  ػأ اخلػػ ض يف  الناقااد األيبااي لاي الريا اارذلػ  دلػا  يز ػػز  ػ  ادلصػػطمو ةػأ  زػػ ض ن ػن لػػ   دب ػ  أف 

د ف ت زػػا ال ا ػػع    الػػة النااػػد اجلزائػػري يف درا ػػة  تهػػ ا ادل ػػدلة  لبػػأ     يػػ  الصػػ  ة   ال اة ػػة  الػػ
 ه ا ادلصطمو.

  ػ  ااػا الت ل ػا ث    دار ػ    ػا ل ا تقفػ  ة ػاين   ةفػاه ص هػ ا ادلصػطمو  نا أثناء حبثنا دل نا إال أن       
قد ػة ةػأ  ػحؿ ت   ػ  لػطح  ة ةػو   ػ د   ػ  ااػا الت  مػى ة ػي ء القػراءة الن     ػة   اإ   اف داللي  الم  

 ص اإ دا  .يف اليط  ا  مى ة ي ء الن   إ راءاهتا    ادلق الت احلداث ة    ا يخداـ 
  اإضػاةةفبػر احلػداث  يف اجلزائػر  نزنظر لم  بختي بن عوية ل ل أ رز ةأ تطرا ا إىل ه ا ادلصطمو صلد:       

الدين المناصارة، عباد عبد المالك مرتاض، السعيد بوطاجين، عي إىل رلز  ة ةأ ال ا ث  اجلزائر   أةثاؿ: 
  شلأ انش مت أاحةهص  احلد ع  ػأ هػ ا ادلصػطمو    لػ  أف  ػد ثهص ّ  نظ ػر أ     ػ   يو ...الحميد بوار 

ةفهػـ    لػ  ال أنثػر  إ طػاءلمزصطمو "احلداثة" يف اجلزائر   ل اايصر ا  مى   اف الداللػة الم   ػة لمزصػطمو   
زائػػر  إال أمػػا زلا لػػة ّ   ال أاػػل  ةػػا  ػػدا زلا لػػة خبػػ   ػػأ  ػػ دة  ةهػػ  زلا لػػة تنظن ػػة  ػػأ ةبػػرة احلداثػػة يف اجل

تبيزل    ّ ت مغ در ػة الن ػف ةبػل نيا اتػ   ػأ هػ ا الفبػرة نانػت   ػارة  ػأ ةقػاالت لػتف ة   سلط  ػات 
ص  139  ذ   جػص لػ ن ةػأ 1999  را ة  نشرت   ػد  ةاتػ  يف لػبل نيػاب   نػ اف "ز ػأ احلداثػة"  ػاـ 

   و  أ ةنش رات اال يحؼ.
        إذ  قػػ ؿ:ميثاليييقيااة     لػػ   نزق لػػةمشاارول للحياااةىل احلداثػػة  ا ي ارهػػا إ بختااي باان عااويةلقػػد نظػػر      

 .  أي أما لاةمة لبل ااطات   ادلرا ل احل ات ة(1) نب ص   ارتقاء  ة ت     اة"" احلداثة 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .261  ص 2012ةفي  ة(  دار ة  ر  اجلزائر د ط  (:  أ  م  ل ن  : تفا ة الرب ري )اراءات نقد ة 1)
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 الفصل الثاين:.................................احلداثة يف اخلطاب النقدي اجلزائري 

" حلظػػة ةبر ػػة زبػػال  أهػػ اء اذل  ػػة ادلطمقػػة   تػػراهأ (  مػػى أمػػا: الحداثااة ) ي باان عااويةبختاا اػػد  ػػرؼ        
      ادل ا نػة  ةػأ ال ػتري إىل الػ اا    ليج مػ  ةالبػا لمزصػن  إىل احلداثة زبرج الفرد ةأ الفردان ة مى ال قمنة ...  

 بختاي بان عاوية ػحع   سببػأ ا الي ر   لمتداثة     لنا ةػدء إه   (1)   األل ل      ة ان  لمز   ة"
: العقالنيااة، التاتيااة، الحرياااة ةػػأ ةبػػرة احلداثػػة هػػ   ػػيبمص يف ت ر فػػ  هػػ ا  ػػػأ أهػػص ة ػػاد  احلداثػػة ادليزثمػػة يف

 واالستقاللية.
النيعااة  -اإلنسااانيةالاتا  ب التغياار، االمتمااا   ادليزثمػة يف:  نزػا نمزػو يف ت ر فػػ  هػ ا أهػػص اػات احلداثػػة      

 الدين و سلطة الالمو .، االبتعاي عن الميتاليييقيا  -اإلنسانية
الالت  ةاحلداثػػة  نػػدا هػػ  زلا لػػة ة ي ػػزأ نثػػنا ةػػأ الػػد   عنااد عبااد المالااك مرتاااضاحلداثػػة  أةػػا ةفهػػـ       

 ثقاةيهػػا  الي   ػػل  مػػى تػػراث األةػػةإال  " احلداثػػة احلػػا ال تبػػ ف  قػػ ؿ: ليجد ػػد الفبػػر ا يزػػادا  مػػى الػػ اث  إذ
ةبر أ دادها  ةاحلداثة الصت تة ه  أ دا ا ػيزرار لمثقاةػة ال اث ػة   اةيػدادها   تبزمػة دل ػارهاحل ألف احلداثػة   

حل أف احلداثػػة يف نظػػرا (2)" بناااج جديااد ياان ب علااد بناااج قاادي رلػػرد زلا لػػة ليجد ػػد الفبػػر      ػػارة أ ػػرء هػػ  
   د ػػػػدة   ةاحلداثػػػػة  نػػػػدا إذا تقا ػػػػل اجلد ػػػػد تقػػػػ   مػػػػى الػػػػ اث   تنطمػػػػا ةنػػػػ  لم نػػػػاء أ  إ ػػػػادة تد  م ػػػػة  ر  ػػػػة 

 اليجد د.  
تر طهػػػػا إذا غل ػػػػل ةػػػػأ  احلداثػػػػة ةفه ةػػػػا  اة ػػػػا  ػػػػ  الػػػػ اث   اجلد ػػػػد يف ثنائ ػػػػة عبااااد مالااااك مرتاااااض ػػػػػػػة     

 أ دعلا إال     د اآل ر.اإ يزرار ة   حاة تدا م ة ال  ب ف 
(  دف اآل ػر ال ػرال ال ؽل ػز  ػ  الػ اث   احلداثػة  مؤالج أصدقا ي )يف نيا    عبد المالك مرتاض نزا  قر       

 .(3)   ال ؽل ز ف    ال اث   احلداثة"غير العراق ل :" يف    أف الناس صب  ا  ةأ  ة  نا ذل  
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 18:34   مى ال ا ة: 25/04/2015ة يف األنثر    ل   ا  ال مـ  اإ يزا  ة  (: زلزد  اّ  "رن  احلداثة ل خ   أ   دة"  اجملمة اجلزائر 1)

 www.insaniyat.revues.orgة اء   
 ر  ػػة ثقاة ػػة إ يزا  ػػة    ألػػ ات الشػػزاؿ رلمػػة 2(:  نظر:  ػػد اال ال   ر مػػة ةػػو نيػػاب )هػػ الئ  ألػػداائ ( لمػػدني ر   ػػد ادلالػػ  ةرتػػاض: اج2)

 www.aswat-elchamal.comة اء  19:00 مى ال ا ة:  25/04/2015
 نف  .  نظر: ادلر و (:3)

http://www.insaniyat.revues.org/
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 ...............احلداثة يف اخلطاب النقدي اجلزائري.....الفصل الثاين:...............

يف اجلزائػػر   للفكاار العلمااانية اػػد رأء يف احلداثػػة ةشػػر  ا لمت ػػاة ة    ػػ بختااي باان عااوية   م ػػ  إذا نػػاف     
نقطػػاع ةػػو ادلاضػػ  نزػػا ة ػػػل ادة ال نػػػاء ةػػأ  د ػػد   ذلػػ  د ف اإة  ػػد ادلالػػ  ةرتػػاض  ػػرء ة هػػا ال  ػػ مة إ ػػ

 اآل ر ال رال.
صلػد لػ  درا ػة  ي الػ  هػ ا األ ػن   الساعيد بوطااجيننزا أننا صلد زلا لة أ ػرء ل ا ػع  زائػري   ػر هػ       

 طلح: يراسة لي إشكالية الترجمة المصطلح النقدي"." الترجمة و المص  ن اف 
ربػػدث ة هػػا  ػػأ إلػػبال ة ادلصػػطمو     ائػػا ترصبيػػ   ة قػػ ؿ:" شبػػة إلػػبال ة أ ػػرء ت ا هنػػا   تي مػػا الػػ ي      

دب ػػػي  ات تمقػػػ  ادلصػػػطمتات األ ن  ػػػة   ترصبيهػػػا إىل ال ر  ػػػة   الػػػة  نػػػدةا ت  ػػػ   شػػػبل  ػػػارض أ   ػػػادراؾ 
 .(1) ة ة رة ة مش ل ة  تدرؾ اا ط الثقايف ال ي أنيف ادلصطمو" ار  ال       مى  مف 

دب   أف ال صبة الصت تة لمزصطمو ال  د أف تب ف نا  ة ةأ ةهزنا لبل ادلر   ػات   اخلمف ػات الفبر ػة      
يف   ػػأ هػػ ا اخلمف ػػات اػػد تػػد ل ادلػػ  ص   ادل رة ػػة  الػػ  أنػػيف ة هػػا ادلصػػطمو     م ػػ  ةػػبف اليقصػػن يف ال تػػع

  ػ تدث ر ػة  :"   ال ظنا أف الف ضى الناذبة  أ  ػ ء الين ػ ا  ػ   السعيد بوطاجينةياهة  ح سلرج  ة ق ؿ 
 .(2) ن ن يف ادلفاه ص"

   ع  رد   ب ه ا الف ضى إىل ض   يف  هاز ال صبة ة يشػهدا يف ذلػ    ػدة ةصػطمتات نػاف ةصػطمو
ةصػػطمو احلداثػػػة انطحاػػا ةػػأ ل يػػػ  ننػػا ن ػػػي زل ال ػػـ  :" إذلػػا  ػػي زاؿ ال ػػػرالإ ػػداها  ةيتػػػدثا  ػػأ ا الحداثااة

 .  (3)" البمزة ال  ارت طت    ااات ةي ا نةد ف  ا ا ة رةة  د  اب  ه ر ه ا  االصلم ز ةاثني : الفرن  ة   
ةاحلداثػػة يف ت  ػػنا:" ت ػػرب  ػػأ  العقا ديااة،إذ  يتػػدث نػػ ل  النااػػد   ادلػػ  ص  ػػأ ادلصػػطمو انطحاػػا ةػػأ دالليػػ  

الي    اجلد د يف الفبر الباث ل ب  ال ي ناف    ى إىل إ ادة تد  ػل ت ػال ص البن  ػة انطحاػا ةػأ األ ر  ػات 
 .(4) اجلد دة"  ةالفم ف ة   اليارؼل

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 115  ص (: ال   د    ا  : ال صبة  ادلصطمو ) درا ة يف إلبال ة ترصبة ادلصطمو النقدي اجلد د(1)
 .نف ها(: ادلر و نف    الصفتة 2)
 .116(: ادلر و نف    ص 3)
 .(: ادلر و نف    الصفتة نف ها4)
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األ ػػن    ػػد ةػػا  قا مػػ  يف ال ر  ػػة  هػػ ا  ا ي ػػار " modernismeرنيي المااوي"نزػػا  يتػػدث  ػػأ      
 " يف الم ة ال ر  ة.الترديد" أ  "الحديثةه  يف نظرا ت ين "

 ػػأ  داثػػػة  حداثاااة منقولااة ومنساااو ةةػػا  ػػأ اإ ػػػيق اؿ ال ػػرال لمتداثػػة ةهػػػ    ػػرب  نهػػػا ةشػػنا إىل ن مػػا أ    
 ق ػػػػػدة  ػػػػػد رء  نزػػػػػا أف   ػػػػار ال قائػػػػػدي هتػػػػػدؼ إىل إ ػػػػي داؿتشػػػػػزل الي   األ ػػػػر ال ػػػػػرال الػػػػػ ي  ػػػػرء ة هػػػػػا أمػػػػػا

 " modernité دلا  قا م  يف الم ة األ ن  ة " العصرانيةةصطمو"احلداثة"   رب  ن  ب
 ػػػػي زاؿ      يقا  ػػػػاف يف ادلفهػػػػـ  ةػػػػأ   ػػػػع اإ شػػػػ ناف "المعاصاااارة"    "الحداثااااة"إذ   ػػػػل ةصػػػػطمو     

هػػ  أ ادلصػػطمت   إذ  قػػ ؿ:"   لػػ   ةػػأ  ػػاب اليقم ػػل ةػػأ رلهػػ دات ال ػػا ث    ادل صبػػ  إذا امنػػا إف اإدراؾ
 .(1)  يخفاؼ  النظر إىل اليناا ات ال     ت الق اة     الدرا ات ادليخصصة"أ  ا  ش ء ةأ اإ

 صػػػػ اف يف داللػػػػة  ا ػػػػدة   بزػػػػأ اال ػػػػيحؼ   نهزػػػػا يف ترصبػػػػة  الحداثااااة و المعاصاااارةدب ػػػػ  أف ةصػػػػطمو     
 ادلصطمو ال ي لبل ن ع ةأ ادلفاراة   نهزا.

     
 

 

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 121(: ادلر و ال ا ا  ص 1)
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 :التنظير النقدي ثاني:المطلب ال

     مػػى ادلنػػاهف ال ر  ػػة اشلػػا ال لػػ  ة ػػ  أف النقػػد ال ػػرال ادل الػػر    الػػة اجلزائػػري اػػد انفػػيو  مػػى دبصػػر       
 نفيػػاح  ػػا ث ف    ػػع أ ػػهص يف ت  ػػ و هػػ ا اإاللسااانية و البنيويااة و الساايميا ية  ت  هاهتػػا ا هتػػ سليمػػ  نظر ا

  عبد الحميد بوراياو، رشايد بان مالاك، عباد المالاك بان مرتااضز ف هب ا اإلباؿ   ةأ ه الء ن نر:  ةهي
يف اػراءة النصػ ص اإ دا  ػة ال ر  ػة  ال اث ػة ةنهػا   احلداث ػة دبخيمػ    ػادةالر  اؽ إىل ه ا األ ن ال ي نػاف ال ػ   

أف  ن ػػاؽ  راء  ر قهػػا   يف هػػ ا  قػػػ ؿ  مهػػا د فأف  يزث   عبااد المالاااك مرتاااضادلنػػاهف ال ر  ػػة    ػػع ا ػػيطاع 
   نيا ػا نقػػد ا    أنثػػرهص ةػأ أ ػػزر النقػاد اجلزائػػر الاك مرتاااض عبااد المنػاف الػػدني ر " ":غليسااي و  يوسا "

هص    ا  بلبال ة ادلصطمو   أ ظزهص تدثنا يف اخلطاب النقػدي ال ػرال ادل الػر  تقم ا ةأ ةنهف آل ر    ألد  
ص أ     ػػارة أدؽ ال ؽلبننػػا حب ػػع ال ؽلبػػأ احلػػد ع  ػػأ ةفهػػـ  الػػن    (1)لمزنػػاهف النقد ػػة احلد ثػػة"  ر ػػادة أ ذلػػص 

يف سليمػػػ   عباااد المالاااك مرتااااضأف نيتػػػدث  ػػػأ الق ػػػا ا احلداث ػػػة  أ  ا ػػػا ا احلداثػػػة النقد ػػػة الػػػ   ر هػػػا 
 درا ات  د ف اليطرؽ إىل ا  ة ادلنهف أ ال.

 ةيزبأ ةأ ادلناهف ال ر  ة ألن  إ  مو  م هػا ةػأ ةصػادرها إ يػداءا ةػأ حب ثػ  نااد  أن  مرتاضادل ر ؼ  أ        
األ ىل    ع  رء أف ادلناهف النقد ة ال ر  ة  ل دة  هدهاحل ألما تقـ   مػى الشػرح   اليصػن   ال  مػى الدرا ػة 

إىل ن مػػػا ترنػػػز  ةبزػػػأ اجلزػػػ د   نزػػػا أنػػػ  رد  ة  اليتم ػػػل لػػػ ا ةهػػػ   اةػػػد أةػػػاـ  ػػػن رة ال مػػػـ    اآلداب ال ر  ػػػ
هيزاةهػػا  مػػػى ادل لػػػ      ظيػػػ    الظػػػر ؼ الػػػ  ربػػػ ط هبػػػا  ةبيػػػب  ػػػأ هػػػ ا " إف اليجز ػػػو   اليبػػػد   ةػػػنهف إ

إال ةػ ة ةا   ػل ةرة ضػا يف ةر مػة أ ػرء  بػ ف ت م ز  تراث   ق ص    ه  أف ضبػد يف ةر مػة ةػأ الي مػ ص  ةمػأ 
اين   ال ػػػا   ةادلػػػدار يف ادلنظػػػ ر احلػػػد ع  مػػػى الدرا ػػػة ةنػػػ     أاصػػػد  ادلر مػػػة األ ػػػنة  اجلاة  ػػػة  ط ر هػػػا الػػػد  

ال ز د ة ةنهف ال  مى اجلزو     مى ادلح ظة الدا قة  مى الشرح الي م ز  األةق  ادلنهف      مػى اةي ػاض 
 .(2)"   ةباةن  ادل يالة... ة ة ا يف  فا اا النادة  أ رار النص األدال   اليتبص   قحن ة     ال

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .133  ص 2002إلدارات را طة إ داع الثقاةة  اجلزائر  د ط   (:        م   : النقد اجلزائري ادل الر ةأ الحن  ن ة إىل األل ن ة 1)
ئػر  (:   د ادلال  ةرتاض  النص األدال ةأ أ أ؟  إىل أ أ؟  زلاضرات ألق ت  مى  حب ادلا  ين يف األدب  د اف ادلط   ػات اجلاة  ػة  اجلزا2)

 .4  ص 1983
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تقػػـ   مػػى الدرا ػػة ترنػػز  مػػى الػػنص األدال يف ذاتػػ  ةػػأ  ػػحؿ اػػراءة أنثػػر  "يف  ػػ  أف ادلنػػاهف ال ر  ػػة الػػ     
ةػػأ الػػنص هبػػدؼ ال لػػ ؿ إىل ا ػػينياج اجل انػػب  الػػدارس ةا م ػػةحل ألف الػػنص األدال ن ػػاف اػػائص   اتػػ   نطمػػا ة ػػ 

 .(1) "صب  ا إ ي الهامها   تش  ها   ت زقها   اجلزال ة يف النص األدال  بل ةرا 
     لقد ربدث   د ادلال  ةرتاض  أ ا ا ا نقد ة  داث ة نثنة  نالنقد   القراءة   ادلنهف   ادلصطمو      

     النص األدال ه ا األ ن ال ي   د ةأ أ رز الق ا ا النقد ة ال  ل مت أذهاف النقاد   ال ا ث   الدرس 
    ع ازب  ةرتاض ة ض  ا نقد ا لدرا ي  ادل   ةة   ن ف " نظر ة النص األدال "    ال  ضزنها   اليتم ل

 رلز  ة ةأ الق ا ا النقد ة احلداث ة   ال  تنيز  إىل نف  ادل ض ع ػػػػػ النص األدال ػػػػػ.

 : عند عبد المالك مرتاض عالقة القراجة بالكتابةااااا  1
ةرتاض ت ر فا لمنص  ة ق ؿ:" ه  ةا نبيب    ه  ةا ال نبيب أ  ا  ه  ادلاثل     قدـ   د ادلال        

ثنا ا النص  ه  ةا  شخص    األ طار  ةالنص نيا ة    البيا ة اراءة    القراءة تد  م ة ةه دة لميمق  
 .(2) ادلفي ح  ـ  الق اةة ..."

غل ل ةأ النص   ا ة ال تقفل    ة  نا ال  ن ب  ةي دد الر ء   ادلفاه ص  ا ي ارا ن انا  ة  د ادلال  ةرتاض      
 اض ا لف ل القراءة  ه ا األ نة ال  الطنو ةرتاض لفظيها لداللة  مى الدرا ة   اليتم ل ل يجا ز ةأ  حؿ 

ةحل ألن   رء أف    فة النقد ال ه ا االلطناع ادلفهـ  اليقم دي لمنقد ال ي  قـ   احلبص  مى األ زاؿ األد  
تنتصر يف ا يت اف نص أدال أ  ا يهجان    إظلا اراءت  تب ف    ح إ داع   ر  ق ل :"   القراءة اليد  م ة 

 .(3) ةه دة لميمق  ادلفي ح  ـ  الق اةة ..."
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .5  ص4  ص3(:  نظر: ادلر و ال ا ا: ص1)
 .3  ص2010  2(:   د ادلال  ةرتاض: نظر ة النص األدال  دار ه ةة  اجلزائر  ط2)
 (: ادلر و نف    ص ف.3)
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غل ل ةأ زلا لة اليتبص يف البيا ة أ  القراءة لنص ة   زلا لة ةالمة  ا ي ار أف  نزا أف   د ادلال  ةرتاض      
ة ل القراءة ة ل اا ل لميجدد   الي  ن   ن ثا ت ةه  ة ل ةيترؾ  اضو لن   ة القراء ) القار  ال ادي  القار  

 ابن حي  القرطاجي.النز ذ   (    ب 
ةرتاض ل   فة النقد   النص   مت ةأ اراءات  النقد ة لأل زاؿ الفن ة  ه ا الر  ة احلداث ة لدء   د ادلال      

سبياز  ن ع ةأ اليفرد   اليز ز  ةنظرت  احلداث ة لمنص األدال أ ضتت أة را نثنة نانت  اة ة  مى ة ي ء 
 الدرا ة النقد ة ال ر  ة  اةة   اجلزائر ة  الة.

ة بيب:" ال ه  لبل   ال ه  ة ز فحل   لبأ ه  ن  ف     الل   د ادلال  ةرتاض  د ث   أ النص       
 تري ةيباةل ال ن ب  زل  ؾ الن  ف    ردبا ر    ة   انيقاء اليجن  : ةبذا ال ه  ل ر   ال ه  نثرحل   لبن  
نص أدال ة ط ر...    ردبا أةبننا ادلنطما شلا  طما  م   الشبل ضل  ادل ز ف  أ  شلا  طما  م   ادل ز ف ضل  

 .(1) ...  يف اندةاج   ان جاـ    يف ذ  اف   ات اؽ" الشبل

ةأ  حؿ ه ا الي ر    طرح   د ادلال  ةرتاض ا  ة نقد ة  ةفصح ة ها  اغلاز    ع  قر ةرتاض  دـ      
الفصل    الشبل   ادل ز ف يف ت ر ف  لمنص األدال    ع ل ه  يف أنثر ةأ ة ضو  ارباد الر ح   اجل د 

و  د دا    الش ر   النثر  ةا  هص ه  اجلدة يف ال ن  ب    األلفاظ   ال  ارات      أ ة ا  نزا ال   
ا ي ار األلفاظ األن قة   اء ناف نصا ل ر ا أـ نثر ا  ةادلهص  ند   د ادلال  ةرتاض ه  الينا ص ادل   د    النص 

 ل ر ة   رة. ةن ةاألدال   ه ا الينا ص ال ي   ط   دل ة صبال ة   

   يبمص ن ل    د ادلال  ةرتاض يف درا ة "نظر ة النص األدال"  أ ا ا ا أ رء إىل  انب النص األدال      
 يتدث  أ ا ا ا ردبا ل  ت  داث ة  دمت ة   البمزةحل لبأ ةا  ربر ر  ة النااد ن ن  نااد  داث   د   إىل 

  ةأ ه ا الق ا ا صلد: األد  ة  الفأ   اجلزاؿ   احلداثة النقد ة  انطحاا ةأ ال اث نزا   ا لنا   أف ذنرنا 
 احل ز  اليناص ...اخل.

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 6ال ا ا: ص (: ادلر و1)
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 :األيبي واأليبية عند عبد المالك مرتاضااااا  2
( صلد أف   د ادلال  ةرتاض  صطنو ل  ة  نظرية النص األيبيةأ  ن اف الدرا ة ) انطحاا      

 ةصطمتا  ا  ا ال  ا ي ارانزا  يتدث  أ ادلصطمو األد  ة   اإ دا  أدال نصفة دالة  مى النص 
 ؽلبأ  صرا يف داللة  ا د أ  يف    فة  ا دة.

 مى  د ةا  قرا   د ادلال  ةرتاض ةصطمو  اة  يف الفبر ال رال ر ص نل  األيبيةؼ   
 فهص  ز ا ا ةي ددة  إذ  ة   زاؿ ا د الر  ة اإ د  ل   ةصطمتا ال  ا ي اراالدرا ات الم   ة  األد  ة  

  رد   د ادلال  ةرتاض يف ه ا الصدد ر  ة ت در ؼ  ه ا األ ن ال ي  رء أف األد  ة إلطحح 
  ي زل لمداللة  مى ةبزأ ادلي ة اجلزال ة يف النص األدال  ةو ادرة ه ا األ ن  مى ربق ا الم ة 

ال ة ةأ  حؿ ادرهتا  مى الي  ؽ اليمقائ  لمفأ  ادلنف ة  ند القار   ةو ت م غ النف  در ة ادلي ة اجلز
 اجلزاؿ  إذ  ق ؿ:" ه ا الم ة ال  ربصل لمقار   ه   قرأ نصا أد  ا ةأ أي  ن  ناف  ذل   دن  
زلبـ   مى نل أدب أف    ع يف النف  إ  ا ا  الم ة الفن ة  نزا    ثها ة ها ادلنظر الط     

   الص  ح الفياف  الداةا  نظرة الش اب   إف إن دةت ه ا اخلحب  الشحؿ ادلائ  ادلن اب   ال  
الم ة ةأ أدب ةا  ةاألةر ال ؼلم  ةأ أ د األةر أ: ةبةا أف  ب ف األدب ةاادا لألد  ة )...(   إةا 
أن  أدب  قاحل  لبأ اارئ  ل   يف ادل ي ء الفين  الثقايف ال ي  ي و ل  ت  ؽ صباؿ النص األدال  

. إذا ة  د ادلال  ةرتاض ةأ  حؿ ه ا الق ؿ    ز  دـ (1)فأ  اجلزاؿ" ةأ ةظاهر ال ندي ةظهر
 ادرة النف   مى ت  ؽ اجلزاؿ الفين ادل   د ضزأ األثر األدال إىل  اةم  علا:

 ن ف النص األدال ه  حبد دات  أدب ةااد لمز ة اجلزاؿ. -
يف  األدال ال ؼل ل  اف  فهص ا  أف اارئ  ال  رتق  ل ب ف اارئا طل   ا   ا ي ار اف ة ي اا الثقا  -

   ي  ؽ اجلزاؿ  الش  ر  ادلي ة أثناء ة ل القراءة.
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .57(: ادلر و ال ا ا: ص 1)
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 ا ي ارها أف ه ا األ نة  قضية القراجة  ةأ ه ا الق  ة    د   د ادلال  ةرتاض  رح ا  ة   هر ة ه      

         ه :" انطاؽ ال ات دبا ه   يبء يف   اهب اجمله ؿ  ت  ص ةا يف  ا ر اجل اش   تبش   أ ال  ا  
  األ ا     إما إ ادة انياج ادلقر ء  شبل  نه     ه بح ة يقح غل ب القار  ذ  ال قل ادليفيو  مى  اّ 

 .(1) الدالالت ال ا و"
  ؿ ةصطمو األد  ة  ال ي  رء  دن  ّ  فصل يف ه ا " رومان جاكبسون"رؤية نزا  يطرؽ ةرتاض إىل       

ان   ف حب ب ةرتاض اد تنا ؿ ادلصطمو  داللي  ال طت ة د ف ادلصطمو  ل زاد ةأ  ز ض   إذ أف ر ةاف  
أف  قدـ تفص ح دا قا يف ةفه ة    الر ص ةأ أف  ان   ف اد ر ط    األد  ة   النص  إال أن  ّ   يطو ربد د 
شلبأ األد  ة دا ل النص اإ دا      ل ل   ل  ان   ف  ردد اائح:" ة ض ع الدرا ة األد  ة ل   ه  

 .(2)"   أي ةا غل ل ةن  إ دا ا أد  اliteturmost )  ( La littératéنم     لبأ األد  ة  األدب
 قر  دف الص   ة   اإلبال ة ل  ت يف ربد د ة ض ع األدب ل ي  هدؼ إىل  م غ الم ة     م   ةبف ةرتاض    

  الفائدة   ل الص   ة تبزأ يف ن ف ة ربد د ةا ه  أدال  أ   اا يف النص    ذل  ةأ  حؿ ة رةة اخلصائص 
   ة  ال  ز ائ ة   األ م   ة   نظر ة   ادلب نات اجلزال ة   الفن ة ال  ت  ى ادلناهف النقد ة احلد ثة إىل   اما نال ن

 ...القراءة   اليمق 
لاأليبية جومر الرمال و ممكن ةاألد  ة حب ب ةا تطرؽ إل     د ادلال  ةرتاض ل  ت ه  األدال       
  ه  اجلزاؿ ال ي ػلقا ادلي ة   الش  ر  م ة  تويوروف،  ه  نل ةا ارت ط  الم ة   الفائدة نزا ه   ند الفن

الفأ أ  ه  ذل  اجلزاؿ ال ي ؽل ز ال زل األدال  أ  زل   ر ةه  اجلزاؿ ال ي غل ل ةأ  زل ةا  زل ةا 
 .جاكبسون زح أد  ا  مى  د ر  ة 

 ادلفه ة  ؟ةبذا نانت ه ا ه  ر  ة اآل ر ال رال لألدال   األد  ة  ةب   نانت ر  ة ال رال ذل  أ      
 يطرؽ   د ادلال  ةرتاض إىل اخلطاب النقدي ال رال ةنق ا    ا ثا  زا  قا ل ةصطمو " األد  ة "  يف ال اث   

ال رال القدمي    ع  قر ةرتاض أف الدرا ات النقد ة ال ر  ة القدؽلة اد ربدثت  أ "   أ الد ا ة "  نزفهـ  
  جاكبسون.ةقا ل لػػػػ" األد  ة " ند 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ     
اض يف تنظن القراءة " اراءة يف نياب نظر ة القراءة"  رلمة اراءات  سلرب   دة اليب  أ  ال تع يف نظر ة إ راه ص   د الن ر:  ه د   د ادلال  ةرت (:1)

 .51  ص 2010القراءة  ةناهج    اة ة   برة   اة ة  شار  د ع  
 .57  ص58(:   د ادلال  ةرتاض: نظر ة النص األدال  ص 2)
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نزا أف ةرتاض  يتدث  أ  ه د اليقاء ال رب القداةى ادليزثمة يف  ه د ا أ  حـ اجلزت    ا أ   ا  ة       

  "حسن الدباجةالصفاء"  نزرادؼ دلفهـ  " " "ال م ي   ادلرز ا    اجلر اين    ع ربدث ا  أ ةصطمو "الر نا
 اإلطحح النقدي احلداث  ةصطمو األد  ةال  تقا ل يف 

  ه  ة اين  اةة ال ؽلبأ  صرها   ض طها يف إ ار ة      ع ت رض النااد ال رال ه  اآل ر إىل  مطة      
 القار  النخ  ي  ةثمزا ه  احلاؿ  ند النااد ال رال احلداث .

أف ادلصطمو اد ازداد تدزةا    ز ضا  ي دد دالالت    ةفاه ص ر ص     ةأ ه ا ادلنطما  رء   د ادلال  ةرتاض    
نل الي ا الت ادلطر  ة ال  ّ    د ذلا   ا ا ناة ا    ه ا إف دؿ  مى  رن ة ه ا ادلصطمو       ي   ا ي ارا 

 ةصطمتا  ن اار دل    ا د.

إىل ربق ا الم ة   الفائدة   ربق ا ادلي ة ةاألد  ة إذا ل  ت ه  األدالحل ألف األد  ة ةفهـ  صبا   هدؼ      
 النف  ة  ادراؾ القار  ذل ا اجلزاؿ  يف    األدال ه  لفة دل ل ؼ تدؿ  مى ظلط ةا لألدب.

 ألما    األد  ة حب ب ةا   ا ه  ةصطمو   ةفهـ   داث  ةي ن الداللة  ي دد   ت ن اإ د  ل   اتحل    
 :  ب  ل رة احلداثة ةأ  حذلا ةه ت ةبما داث ة ا  ة نقد ة   ةبرة 

...    نها ةأ  ن ثا ثة ادلفهـ    ادلصطمو  ةنق ؿ: األد  ة  الش ر ة  الي  ن ة  اجلزال ة  اإنشائ ة -
.  ادلصطمتات ادلقا مة ذلا يف ادل     ادلفهـ 

 .أ رء إىل  ة اإ د  ل   ات ةأ   ظة أد: تي دد  ةا الر ء   ةي نة   ةي ددة   ةين  ة -
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  .........احلداثة يف اخلطاب النقدي اجلزائري:............................الفصل الثاين
 من الفن إلد الشعرية عند عبد المالك مرتاض:اااا  3 

 ق ؿ   د ادلال  ةرتاض:" الفأ   اجلزاؿ لفظاف ن ناف ػلزل  ادلا ضخزا ةيش  ا ةأ ادلفاه ص          
تد  مها ت  ا دلا رنب يف الشخص ادليتدث أ  الدارس أ  ادلهيص ةأ  نالر ثقاة ة    را ة   الدالالت ال  تيخ  

 .(1)   ار ة"
نز طى  داث  ةأ  حاة الفأ   اجلزاؿ  األدب  إذ   "الشعرية" نطما   د ادلال  ةرتاض لدرا ة ةفهـ       

ر  ة  مى ال ا ع ال رال   ل ه  ت  د إىل  قر ةرتاض  الط   ة الفم ف ة ذل  أ ادلصطمت   ةق  ة الفأ ل  ت  
       صر ا أ   اف الي   دي ال ي تبمص  نها يف نياب" اإةياع   ادل ان ة"    أ   هحؿ ال  بري يف نيا   

 " الصنا ي ". 
 ةالفأ إذا يف ال ضو ال رال ه  ال هاب نل ادل هب يف الش ء   الربا ة ة      ه  أ  ا الين ع   الي دد".    
إذ ترت ط الش ر ة يف أحباث   د ادلال  ةرتاض ةأ  حؿ ترن زا  مى ل ة النص    ع ارت ط الفأ  الم ة     

ةدل تت ه ا األ نة ه  ةادت  الص ت ة   الدالل ة  إذ أف ل ر ة الفأ ال ؽلبأ أف تيص ر إال  مى أ اس أما 
 .(2)  حاة نقد ة    الفأ   الم ة"

ادلال  ةرتاض ال تنتصر يف اخلطاب الش ري ةقط   ل تي داا إىل النص ص النثر ة    ند   دالشعرية        
ةبفاءة الباتب   ادرت   مى اإ داع   ا ي ار األلفاظ ادلنا  ة     أ ترن  ها يف  ناء صب ل ػلقا  انيب ادل     

 ال ص ر القدؽلة  دبقدار ةا النثر األدال يف اجلزاؿ الفين   ق ؿ:" دبقدار ةا نانت اذل ة  ت قة    الش ر  
ض قة يف ال ص ر ادليد رة   ىت إف     النظر ات النقد ة اجلد دة ربا ؿ يف     ةق الهتا إزالة احل ا ز ا يدت 

   "الصنا ي " دبصطمو أال هحؿ ال  بري  ةبذا الش ر نثرا أ  أ  ء ةن   إذا ناف نظزا  اردا    إذا النثر ل را 
 حؿ الش ر ة ل ر ال د   ة    ة ارا  الر ء الشفاةة    زلزح  مى أ نتة األلفاظ ذات اإذا ناف ةش  ا  الص

 .(3) الرا قة"
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 دب  د اف ادلط   ات اجلاة  ة  اجلزائر  أ؟  إىل أ أ؟  زلاضرات ألق ت  مى  حب ادلا  ين يف األالنص األدال ةأ ا :  د ادلال  ةرتاض (:1)
 .11ص

 .65: نظر ة النص األدال  ص   د ادلال  ةرتاض (:2)
 .94  ص 93(: ادلر و نف    ص3)

 
 



74 
 

 .........احلداثة يف اخلطاب النقدي اجلزائري:...........................الفصل الثاين  

إىل الم ة  ا ي ارها ال صا ال تر ة ال  رب ؿ ال ااو إىل أدب ةين صب ل ةأ  حؿ   نظر   د ادلال  ةرتاض  
 ةر   ات    ر اا اخلالة  ةزفهـ  الش ر ة لد   ه  ادلهارة   اليفنأ يف  ناء البحـ.

نزا أننا نح ظ ةأ  حؿ ا ح نا  مى نياب " نظر ة النص األدال" ل  د ادلال  ةرتاض   دن    ثر       
            "  دال ةأ ةصطمو  Poétique" كمقابل للمصطلح الغربي"   الشعريا  زاؿ ةصطمو "ا ي 

ه ا األ ن ال ي   ي زم  النقاد الي ن    أةثاؿ   د ال حـ ادل دي أ  ةصطمو " الش ر ة "   اإلنشا ية"،" 
 ر ة ال   ين ن ن الش ء  لبأ   ب النقاد ادل الر أ     ق ؿ يف ه ا الصدد:" إف ترصبي   اإنشائ ة أ  الش

 نااش  النقاد   ال  ز ائ  ف ال رب ادل الر ف حلل    قى رأ   ه ا  ن ةيزةت ة    لق ل    قى رلرد رأي  ر   
 .(1) إلبال ة ادلصطمو النقدي احلداث "

يف نيا  :" إلبال ة ادلصطمو يف اخلطاب النقدي ال رال اجلد د"    ع    ه ا ةا تطرؽ إل           م      
 يتدث يف ه ا البياب  أ أزةة ادلصطمو   ةا   ان   ةأ ة ضى  نزا  يطرؽ         م    إىل ةصطمو     

ة   قدر " الش ر ة " ةينا ال إ اها ةصطمتا   ةفه ةا  إذ  ق ؿ:" سبياز ) الش ر ة (     نل ادلصطمتات ادل انز
 اةر ةأ البفاءة الدالل ة   الش  ع اليدا      مها هت زأ  مى ةا   اا  مث تديت   دها ةصطمتات أ رء ةأ 

 . (2)  راز: الشا ر ة   الش ر ات   اإنشائ ة...."

نزا   رد الدني ر         م    أف  ز الد أ ادلنالرة ل  رأي  اص   ؿ ه ا ادل دلة  ة ق ؿ:" أةا       
ي ر  ز الد أ ادلنالرة ةم  رأي  اص يف ه ا ادل دلة  إذ  صنو ةصطمت "الش ر ة   الشا ر ة" ة ا )...(    الدن

غل ل لبم هزا ةفه ةا ؼليم   أ ةفهـ  اآل ر     بزم  يف ال ات ذات   ةالش ر ة ػػػ يف نظرا ػػػ  مص نقدي لاةل 
ر ة ةه  ا زة ة اةة تي ما  النص    ت ين ؼلص النااد  أةا الشا   ه  ة اةة    ر ة ض  اشلا يخ  ةأ 

 .(3)  يتد د در ات الشا ر ة يف النص ص  أي األ ال ب الش ر ة ال  تنيجها النص ص اجلد دة"

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .71(:ادلر و ال ا ا: ص1)
 .287  ص2008  1يف اخلطاب النقدي ال رال اجلد د  دار اإ يحؼ  دار ال ر  ة لم مـ  النالر ف  ط (:        م   : إلبال ة ادلصطمو2)
 . 301  ص 300(: ادلر و نف    ص 3)
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أضبد      صلدا  يقا و   ةرتاض يف  لمدني ر" القراجة النسقية " لبياب نزا أننا صلد ةأ  حؿ اراءاتنا       
  إذ  ق ؿ:" إف الش ر ات « Poétique » ا يخداـ ةصطمو " الش ر ات "  نزقا ل لمزصطمو ال رب

  نزا صلد أف ه ا ادلصطمو  ي اتر  شبل ن ن  ندا   ه ا إف دؿ  مى ل ء (1)  ص صة نص ة ال ة ثاة ز ق ة"
 ةه   دؿ  مى ةدء ت اةا النقاد اجلزائر   يف درا اهتص النقد ة.

 ة   احلداثة (    ع  يتدث يف نيا   ) الش ر  الشعرية"أةا الدني ر  شن تا ر رت ةبن    يخدـ ةصطمو "     
 أ األل ؿ   ادلر   ات ال ر  ة   ال ر  ة ذل ا ادلصطمو    شلزا  حظ  م   ا يخداة  دلصطمو الش ر ة د ف 
الش ر ات  نزا أن    ةأ  حؿ نيا   ه ا ) الش ر ة   احلداثة (  يطرؽ إىل ةفهـ  الش ر ة  ند ادل     األ ائل 

 رال ادليزثم  يف:   د القادر اجلر اين ال ي تطرؽ إىل ا  ة النظص  ا أ  ـز لمش ر ة يف الدرس النقدي ال
 .(2) القر ا   ال ي تطرؽ إىل ةفهـ  الش ر ة ...اخل"

 
 

 

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .311  ص2007  1  طلم مـ  النالر ف(: أضبد     : القراءة الن ق ة   مطة ال ن ة   هص ااا ثة  ةنش رات اإ يحؼ  الدار ال ر  ة 1)
 .16  ص2010 رت: الش ر ة  احلداثة    أةا النقد األدال  أةا النظر ات الش ر ة  دار ر حف  دةشا  د ط  (:  نظر:  شن تا ر 2)
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 : والتحييي عند عبد المالك مرتاض الحيياااا  4

  نطما ةرتاض يف ةفهـ  احل ز  مى ةر   ي  اثن  علا:        
ة قػ ؿ:" ا ي ػاز الشػ ء دب ػ : اةيحنػ     ػ ا  ل صػ و لخصػ ا    هػ   نػد النتػاة: ذ   المرجعية اللغوية العربية

ػل زهػػا   ػػ زا     ػػزا      زهػػا:  ػػااها  ػػ اا ألػػل  ا ال  ػػائ   ي  ػػاء ة نػػاا ادل جزػػ  ةػػأ "  ػػاز اإ ػػل ػل زهػػا   
ر   دا".     ز الدار    ْ زها: ةا ان ص إل ها ةأ ادلراةػا   ادلنػاةو    نػل نا  ػة  مػى  ػدة احل  ػز   يشػد د ال ػاء   

 .(1) ألم  ةأ ال ا     احل  ز زبف   احل ز )...(   اجلزو أ  از  نادر.ةدةا  مى الق اس ةت ائزا  اذلززة )...("
  ةنػ  حب ػػب ر  ػة ةرتػػاض ةػبف اإضل ػػاز   اليت ػز  ػػاء نمفػظ   ػػد الي  ػو يف ة ان ػػ    ػع ازبػػ    ػز ة ػػ  يف     

أف ةصػػطمو " احل ػػز" اػػد ا ػػي زل يف الم ػػة احلد ثػػة رلػػازا   ذلػػ  "ألػػل ال ضػػو احلق قػػ  لمفػػظ  نزػػا  ػػ رد ةرتػػاض 
 .(2)" أ  ةأ ا  ة ةا لداللة  مى ة   ل ء ادليزتص لشخص  ق  ة ا   ن  دؿ ةأ لخص   ر

  اليتد ػد ا ح ػ   المرجعية الغربيةال    يزد ةنها ةرتاض يف ربد دا دلفهـ  احل ز هػ   المرجعية الثانيةأةا      
 مى ةا  قا ل ةصطمو احل ز يف الم ة الفرن  ة    ذلػ  ةػأ  ػاب الي  ػو يف تدلػ ل ادلفهػـ     ػع  يطػرؽ ةرتػاض 

اد ا ي زل ألح يف القرف الثاين  شػر  نػد ال ػرب     ػاء ةػأ المفػظ الحت ػين  « l’espace »إىل أف لفظ احل ز 
«  Spatium ». 

القاة س الفم ف  احلد ع ة  رد ر  ة ل  ن ز   نانػت    ػع   يػرباف احل ػز "نزا  يتدث ةرتاض  أ احل ز يف       
يف الم يػػػ  االصلم ز ػػػة   الفرن ػػػ ة   إذ  ق دنػػػا ةرتػػػاض إىل ني جػػػة ةفادهػػػا أف احل ػػػز (3)"  ػػػدس  ػػػن اا ػػػل لحنق ػػػاـ

 ةصطمو  ن اار  ةي دد ادلفاه ص ةأ رلاؿ إىل   ر.
  يف اراءتنػػا  لنظر ػػة الػػنص األدال دلرتػػاض صلػػد  ػػدف هػػ ا األ ػػن اػػد  ػػدؿ  ػػأ الػػطناع ةصػػطمو الف ػػاء إىل       

ا يف  ػ   يتػدث رلػ د  ػأ ةصطمو احل زحل ألف الف اء يف نظرا  اـ  ةي ػدد   ةي ػن  ي ػن اجملػحت ادل ػي زل ة هػ
ةالػػ  يف درا ػػي  ادل  ػػ ةة " اػػاة س ةصػػطمتات اليتم ػػل ال ػػ ز ائ  لمنصػػ ص "  ػػأ ةصػػطمو الف ػػاء نزصػػطمو 

 .(4)" ( يف الم ة اإصلم ز ة Espace( يف الم ة الفرن  ة   )  Espace قا ل المفظ األ نيب ) 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .296  ص295ل  ةرتاض: نظر ة النص األدال  ص(:  د ادلا1)
 .296(: ادلر و نف  : ص2)
 .101(:   د ادلال  ةرتاض: النص األدال ةأ أ أ؟  إىل أ أ؟  ص3)
 . 240  ص2000(: رل د  أ ةال : ااة س ةصطمتات اليتم ل ال  ز ائ  لمنص ص ) رال_ إصلم زي_ ةرن  (  دار احلبزة د ط  4)
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    هب   د ادلال  ةرتاض يف درا ي  ه ا إىل تي و داللة احل ز ةأ ادلنظ ر األدال يف ال اث ال رال  ند صبمة     
ه ا األ ن حب ب ةرتاض ّ  يتدث  أ ةأ ن ار نياب ال رب ةثل أ    ثزاف  زر   أ حبر اجلا ظ   ع أف 

قط  ق ؿ:"   اد  دنا إىل ادلقدةة ال ج  ة ال  ني ها لبياب "احل  اف" ةمص احل ز  ص  ة ةطمقة  ل ألار إل ها ة
 .(1) ن ثر ة ها  مى ةا   زز ة افنا   ةميتدنا إىل نياب "ال  اف   الي   " ةدلف نا الش خ   ةئ إىل ةفهـ  احل ز"

ر  ة اجلا ظ  أ احل ز ال ي ربدث  أ احل ز األدال  ا ي ارا ة اين ةفي  ة  ن ة لدة        درج ةرتاض      
 شليدة  ن زلددة.

  ةرتاض يف  د ث   أ زلا لة اجلا ظ  ا ي ارها زلا لة  ا قة أل اما   ذل  يف  د ث   أ احل ز نق  ة      
أف النقد ال رال ةن   دا ات  ناف  طزو إىل نقد ة ذات أل ؿ  ر  ة  ر د ةأ ذل  ال ل ؿ إىل  ق قة ةادها 

 تد    نظر ة نقد ة  ر  ة.

نزا  يتدث ةرتاض  أ ر  ة األلفهاين   ؿ احل ز   ع   نر أف األلف اين ندارس ل  ي يف ال اث        
 أر و ة ي  ات: " ال رال اد  دد ةفهـ  احل ز يف 

 ةل لمنص األدال.ػػػػػ ادل ي ء األ ؿ: الي  ن الشاةل أي الي  ن البا

 ػػػػػ ادل ي ء الثاين: الز ادة ة   أي الز ادة  مى النص هبدؼ اإضاةة ةقط.

 ػػػػػ ادل ي ء الثالع:    يزثل يف ةرا  ة احل ز  يد ل الباتب.

ػػػػػ ادل ي ء الرا و:    يزثل يف ال اث   ال د ؿ    ذل  ةأ  حؿ ترا و الباتب  أ الفبرة ال  أثارت إ جا   
 .(2)" ا لةأ 

   م   ةبف ةرتاض  قر دب     ة ادل دلة ) ة دلة احل ز األدال ( حب ع تب ف الدرا ة ة ها تقي   اليزبأ        
 الي زا يف ال اث ال رال.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .303(:  د ادلال  ةرتاض: نظر ة النص األدال  ص1)
 .308ادلر و نف    ص  (:2)
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 أ احل ز يف الدرس النقدي ال رال ةو ة ر    حنش  ال ي تطرؽ إىل   يف الدرا ة نف ها  يتدث ةرتاض    
ةبدن  ػلرص  مى أف  ط ي ال   د يف القر ب   " حاة البيا ة  احل ز  ةالبيا ة ه  ال  ربدد اةيدادا    دة  ػػػػ 

ال ي   يقد  دف الف اء األدال ال   يط و  أف غلزو ال اّ نم  يف  ا د ػػػػػ ةشنا ي ذل  إىل ر  ة ة ر    حنش 
 . (1) أف   ي يف نل األ داث ادل   دة يف احل اة "

نزا  يتدث ةرتاض يف ةباف   ر   ؿ زلل الف اء ) احل ز ( يف النص األدال ة طرح ال  اؿ: هل احل ز ه       
 الداؿ أـ ادلدل ؿ ؟      ارة أ رء هل احل ز ه  ادليتدث أ  ادليتدث  ن  ؟ 

  دب   أف احل ز اد (2)   غل ب  دف" احل ز يف  ق قة أةرا  قـ   د ر الداؿ   را    د ر ادلدل ؿ   را ثان ا"     
 ب ف يف النص األدال ) ر ا ة  اصة  ة رح ( ل رة ا  ة ) الداؿ ( يف     األ  اف    اد  ب ف يف أ  اف 

 أ رء ل رة إةهاة ة ) ادلدل ؿ (.

يف ة نت  ال تث ة   ا ادلفاه ص النقد ة   ادلصطمتات ال ا قة ال نر صلد أف ةرتاض اد تنا ؿ  اإضاةة إىل ه     
ال د د ةأ الق ا ا النقد ة ناف ادلنهف إ داها  ه ا  األ ن ال ي ةثل  ند ةرتاض ال   مة دلقارنة النص ص 

اض ةأ أنثر النقاد ال رب تط را األد  ة   ةهزها  إذ  ق ؿ  ن          م   :"   د الدني ر   د ادلال  ةرت
 .(3)  مى ة ي ء ادلنهف   أ زقهص انش اال  الث رة ادلنهج ة   أادرهص    ا دببانة ادلنهف يف اخلطاب النقدي"

إف ه ا الق ؿ ؽلثل لهادة  مى ن  غ   سببأ ةرتاض ةأ ادلناهف النقد ة   اء نانت نح  ب ة أـ  داث ة         
  البمزة ليزبن  ةأ ادلنهف ال ن  ي   ه ا ةا نمز   يف درا ات  النقد ة   ني   ةثل " ةه  نااد  داث   دمت ة 

نظر ة النقد "   سببن  ةأ ةناهف أ رء نال  ز ائ ة  ه ا األ نة ال ي  قر     ال ا ث  أما د مت إىل اجلزائر 
 أ ةال     د ادلال   أ ةرتاض.يف الثزان ن ات ةو صبمة ةأ النقاد ن نر ةنهص:   د احلز د   را    رل د  

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .315ص : ادلر و ال ا ا(:1)
 .101(:   د ادلال  ةرتاض: النص األدال ةأ أ أ؟  إىل أ أ؟  ص2)
 .31  ص2002       م   : اخلطاب النقدي  ند   د ادلال  ةرتاض  إلدارات را طة إ داع الثقاة ة  د ط  (: 3)
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ه ا األ ن ال ي ت   ادلنهف ال  ز ائ  نزنهف ةبزل لمدرا ات ال ن   ة  هبدؼ إ طاء دة ا لمدرس      
ال ردي ال ي أ   ةأ ا ل  ا يزد  مى ادلر   ات ال ر  ة ة يزدا يف الدرس ال  ز ائ  ال  تطرؽ إل ها ةرتاض 

 صلد:
 : « Symbole  »(ااااا الرمي 1

 س  د     ن    رؽلاس (.رؿ  ن   ه  ةفهـ  ت ناا ةأ  حؿ أةبار ال  ز ائ   ) تشا      
 « Signale »(ااااا اإلشارة 2
  د ةصطمو ال زة ةأ أهص ادلصطمتات ال  ز ائ ة النقد ة ال   ين هبا   د ادلال   :« Signe »(اااا السمة 3

زل ر احلداثة  ةال زة يف ا يقادا را خة يف ال اث ال رال   ع ةرتاض    ددها  رب زل ر ة علا: زل ر ال اث   
 ت اةم ا ةن  القدمي  د م ب إلاري أثناء األةراح   األاراح.

نزا ربدث ةرتاض يف ة ضو   ر  أ لفظة " اة " لدء  نس ه ا األ ن ال ي ا زها  مى ثحثة أن اع        
 ه : 

  ( Quali – Signe )ػػػػػ ال زة ال لف ة 1
 ( Sinsigne )ػػػػػ ال زة الفرد ة  2
 ( Le gisigne )ػػػػػػ ال زة ال رة ة  3

  ال  ز ائ ة نزصطمو تيدا ل  ال ز  ل   ا إذ أن  هناؾ ةا  ف ل ا ي زاؿ ةصطمو ال  ز ائ ة   ةنهص       
  ةأ  ف ل ا ي زاؿ ةصطمو ال ز  ل   ا يف    هناؾ ةأ  ف ل ا يخداـ ةصطمو "  مص ال حةات "

 نزصطمو  د ل  نها.
   ع صلد ةرتاض   ثر ا يخداـ ةصطمو ال  ز ائ ة    ه ا ةا نح ظ  ةأ  حؿ ه ا ال نا  أ :       

  ن اف:" أل  ل مة   ل مة ػػػػ درا ة   ز ائ ة "درا ة   ز ائ ة تفب ب ة لنص أ أ ل حي"   يف درا ة أ رء 
 تفب ب ة ".

 
 

      
 



80 
 

 ....احلداثة يف اخلطاب النقدي اجلزائري................................:.فصل الثاينال

اد  ثر   د ادلال  ةرتاض ا ي زاؿ ةفهـ  ال  ز ائ ة ال يقادا أف ةصطمو   ز ائ ة أتى ةأ ادلادة ) س        
الش ء ةا أ     اف    ةأ ه ا ادلادة  اء لفظ ال زة  حب ع     ـ (  ال ي   ين ة زا ت ين ال حةة ال    مص هبا

  صطمو ةرتاض رلز  ة ةأ ادلصطمتات ةقا مة لم  ز ائ ة ةثل   زا  ة    ال  زة   ال  ز ائ ة. 

   م   طلمص إىل أف ةرتاض نااد  داث   ر  ة  مز ة تيبئ  مى ر  ة تراث ة    ى إىل الينظن   اليط  ا ةأ      
 اص هبا    ه ا ةا نمز   ةأ  حؿ اجمله دات  ةدر ة نقد ة  زائر ة  داث ة جبهاز الطح   أ ل تد   

 .النقد ة احلداث ة ال  ااـ هبا رل د  أ ةال   ه ا األ ن ال ي  اهص يف إثراء الرل د النقدي اجلزائري

ال  ت ناها   ةصل ة ها رل د  أ ةال  نرائد لمينظن ال  ز ائ  يف    ةأ أهص ادلق الت النقد ة احلداث ة     
 اجلزائر صلد:

 اااا المربع السيميا ي:  1

 قدـ رل د  أ ةال   ادلر و ال  ز ائ   مى أن :" النز ذج ال ي   ب  الداللة ادليز ض ة يف ادل ي ء        
    ع    ىى إىل  نائها ةأ دا ل النص   ةأ ة ي  ات زلدد رببزها دبجز  ة ةأ ال حاات   (1)  ال ز ا"

ال زم ات  ندرنها  بل  ض ح يف الص  د ال ز ا    ع تيزثل ه ا ال حاات ناآليت:نزا أف ادلر و ال  ز ائ  
دات الدالل ة ةيدثرا يف ه ا  ند رل د  أ ةال  ؽلثل صبمة ةأ ال حاات األ ا  ة ال  زب و ذلا  ال ر رة ال  

 الطرح  الدرس ال  ز ائ   ند  رؽلاس  الة    رال  اةة.

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .13  ص2000  د ط  اجلزائر  (:  نظر: رل د  أ ةال : ةقدةة يف ال  ز ائ ة ال رد ة  دار القص ة 1)

 عالقات التضاد

 

 عالقات    التناقض
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 : اااا مبدأ المحايثة 2 

 ناء  مى الطرح ال ي نر   "  مة ة دأ ااا ثة  لدرا ة اليجم ات الدالل ة ةأ الدا ل  ترنز ال  ز ائ ة    
د    ن " يف نيا   " در س يف الم ان ات ال اةة "  نزا  يتدث رل د  أ ةال  يف نيا   " ةقدةة يف 

ي  اد ال اائو  ن ال  ز ائ ة ال رد ة "  أ ة ا  ؿ _ ه مز ال  ال ي  ي   ه ا ادل دأ ل  ند  مى ضر رة ا 
الم ان ة ةأ  زم ة ال ل    النظر إىل ة ض ع الم ان ات  ا ي ارا لبح  نزا أند رل د  أ ةال  _ ه  

اائح:" ت  ى ال  ز ائ ة إىل درا ة اليجم ات الدالل ة ةأ الدا ل ةرتبزة يف ذل   مى اآل ر _  مى ه ا ادل دأ 
  دا م ة  الة ة يقمة  أ ادل ط ات اخلار  ة    انطحاا ةأ ادلر   ة ة دأ ااا ثة  ال ي زب و ة   الداللة لق ان

 الم ان ة  قـ   رؽلاس  ص ا ة   ت     ة دأ ااا ثة يف الدرس ال  ز ائ     ذل  انطحاا ةأ ةنظ ر أ علا: 

ه ا األ نة ال  تقـ   مى زل ر أ علا:    véridiction ادلنظ ر األ ؿ ال ي  ي   ةق لة اليصد ا " _
 .الب ن نة   اليجم  )الظاهر(

ادلنظ ر الثاين ة       رؽلاس  مى ثنائ ة ةيقا مة ه : ااا ثة/ال ز  ه ا األ نة ال   قصد هبا ال حةة الم   ة  -
 . (1)" ال  تربز ال حاة ادل   دة    الفا ل   ادلر ل

 

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .9(: ادلر و ال ا ا: ص1)
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  مبدأ اال تالف:_ 3

 قـ   ل  األلباؿ الدا م ة لداللة النص  مى ة دأ اال يحؼ ال ي أر ى د ائز  ال اّ الم اين ةرد ناند      
لداللة  مى أف:" ادلفاه ص ادلي ا نة تب ف ة رةة ل    شبل إغلاال ةأ ة ز ما   إما  شبل  ميب  دي    ن

 ةأ  حايها ةو ال نالر األ رء لمنظاـ".  

  إف ه ا ادل دأ  فرض ة ه ادل م  يف ةتص ةاه ة ادل ز ف سبثم   رؽلاس" دا ل تص ر  د د  قي   ة       
تدرؾ ا ي  اب اال يحةات ادلنيجة لمز    د ف االن اث لط   يها يف إ ار  ن ة االا اب ةأ ادل دلة الدالل ة 

    ه  ةا ت ناا رل د  أ ةال  يف درا ات  (1)" حب  ر  نصر أ )  مى األال ( تر طهزا  حاة  طر قة أ   د رء
دلة اال يحؼ   ذل  النقد ة ال  تيز ز  الداة    ع ألار رل د  أ ةال  إىل أ  ق ة ا أ رلد يف الق ؿ دب 

 .(2) ضزأ نيا   " تمخ ص نياب ادلق الت "

   م   ةبف رل د  أ ةال    ند  مى ال  ا ال رال يف  رح ه ا الق  ة النقد ة يف رلاؿ ال  ز ائ ة  ةتد ع     
    رب ا أ رلد  أ ادليقا حت ال د ة زلا لة    ط ة  ا قة أل اما يف ه ا اجملاؿ    ه ا إف  رب  مى ل ء ةبن

 أ    د  داثة نقد ة   ةبر ة  ر  ة  ا قة لمتداثة ال ر  ة   ال  نزا ااؿ  نها أد ن  :"  داثة  ر  ة 
 ةيقدةة/ داثة  ر  ة ةيد رة.

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .10(: ادلر و ال ا ا: ص1)
 .11: صنف   (: ادلر و 2)
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 _ الملفوظ السريي:4

 االضاةة إىل ادل اض و   الق ا ا احلداث ة ال    ا   أف ذنرناها  صلد أف رل د  أ ةال   يطرؽ ن ل          
ال رد ة"  أ ه ا ادلصطمو   إىل ا  ة" ادلمف  ال ردي"    ع  قدـ درا ة تنظن ة يف نيا  " ةقدةة يف ال  ز ائ ة

ةره ف  " إذ   يرب أف االنيقاؿ ةأ الص  د ال ز ا إىل الص  د ال طت  )ادلب ف ال ردي   ادلب ف اخلطاال( 
 فتص ادلمف ظ ال ردي ةأ ةنطمقات ل ان ة  تق دنا إىل ةهص     ة  زل الق ا د اخلمف ة الم ان ة يف النظر ة 

 .(1)" ال  ز ائ ة
 

رل د  أ ةال  يف ربد دا لمزمف ظ األ   ) ال ردي (  مى ـ ر   ة  ر  ة زل ى ادليزثمة يف :    اد انطما    
درا ات   زلددات   ز   ن رت    ال ي ا يزدها  د را ةأ اا ا ات ل   اف ت ن ن   ؿ اجلزمة ال   طة  

  (2)" ع(_ (    ال  اةل ) _اة ) إىل أف ادلمف ظ األ   يف النظر ة ال  ز ائ ة  قـ  أ ا ا  مى ال ح"  االضاةة 
أف ال  اةل ه  البائنات   األل اء ال  ت هص يف احلدث  د ة لفة نانت    ىت   لفها  "    ل  ةه    يرب

 .(3) شلثح   ل   شبل أنثر  م  ة"
 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .17  ص(:  نظر: رل د  أ ةال : ةقدةة يف ال  ز ائ ة ال رد ة1)
 .18ادلر و نف  : ص (:2)
 .17(: ادلر و نف  : ص3)
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 _  اةل:5
  ػػػرؼ رلػػػ د  ػػػأ ةالػػػ  يف نيا ػػػ " اػػػاة س ةصػػػطمتات اليتم ػػػل ال ػػػ ز ائ "  ق لػػػ :" ال اةػػػل هػػػ  الػػػ ي  قػػػـ      

 .(1) نل ربد د   ر" الف ل أ   يمقاا دب زؿ  أ  

  اةػػل   ػػرض " ةصػػطمو الت ػػين ترصبػػ  رلػػ د   ػػد ادلالػػ  يف نيا ػػ  ادلػػ ن ر أ ػػحا إىل actant "   ةصػػطمو      
اليز  ػػز   نػػ     ػػ  ةصػػطمو ةا ػػل  الػػ ي  ػػرت  مػػى ا ػػي زال    ػػ  األ زػػاؿ النقد ػػة ال ر  ػػة    ػلػػل ال اةػػل يف 

األد  ة زلل الشخص ة الشز ل ة  ةه  ال   ط  البائنات اإن ان ة ةت ػب   ػل   طػ  أ  ػا احل  انػات  ال  ز ائ ة
 .(2)   األل اء   ادلفاه ص"

نزػػػا أننػػػا ظل ػػػز دا ػػػل اخلطػػػاب  ػػػ    اةػػػل الي م ػػػغ ) الػػػيمفظ ( نػػػالرا ي  ادلػػػر ي لػػػ   ادلخا  ػػػب  ادلخا  ػػػب           
 ل/ ادلر ل إل  .  اةل ال رد نالفا ل/ ادل ض ع  ادلر 

يف  ػ   ػرء النااػد ال ػ  د    ػا   أف:" ةصػطمو  اةػػل اػد   ػيخدـ   ػرض ال  ػرت ط ارت ا ػا  ث قػا  الف ػػل      
 .(3) ...   ةأ مث ةبف ر ط ال اةل  ػػػػػ: الف ل   د إ حال دب ناا"

ل   تقدؽلػ   مػى أنػ :" نػل  ه ا الرأي ال ي  يد ص أنثر ةأ  حؿ ت ين زلزد ةفياح ةصطمو ال اةل  دؿ الفا ػ    
 .(4)" ن اف ة هل ألف ؽلارس  مى ن انات أ رء  بز  ة نا  صائصها   ة اا ها

لنااد ذل ا ادلصطمتات ه  ترصبة هتدؼ إىل ت ز ا الدرس ال  ز ائ  يف النقػد ال ػرال احلػداث   اةػة اإف ترصبة      
   اجلزائري  الة.

 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .16  ص15: ااة س ةصطمتات اليتم ل ال  ز ائ  لمنص ص) رال_إصلم زي_ ةرن  (  ص(: رل د  أ ةال 1)
 ادلر و نف  : ص ف.(: 2)
 .5(: ال   د    ا  : ال صبة  ادلصطمو  درا ة يف إلبال ة ترصبة ادلصطمو النقدي اجلد د  ص3)
  1997  دار ه ةة  اجلزائر  دط  1(: ن رالد أ ال د:األ م   ة  ربم ل اخلطاب  درا ة يف النقد ال رال احلد ع  األ م ب  األ م   ة  ج4)

 .175ص
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 :_ نفاءة6
فاءة" نمفظ ةقا ل لمزصطمو الفرن ػ    هػ ا األ ػن الػ ي  قا ػل القػدرة لقد ا يار ال ا ع ه ا ادلصطمو"ن      

     شرح رل د  أ ةال  البفاءة  دما:" ادل رةػة ال ػزن ة لم ػة الػ   مى انياج اجلزل   تفهزها   ب تش ة ب 
ؽليمبهػػا ادلػػيبمص   ال ػػاةو.    دمػػا نظػػاـ دا مػػ  ةػػأ الق ا ػػد الػػ  سببػػأ اجلهػػاز ااػػد د ةػػأ انيػػاج   ةهػػص  ػػدد ال 

ة نالبفػػػاءة   أي أمػػػا تيزثػػػل القػػػدرة  مػػػى انيػػػاج اجلزػػػل   تفهزهػػػا يف  زم ػػػة تبمػػػص الم ػػػ(1) زلػػػد د ةػػػأ ادلمف  ػػػات"
الم   ػػػػة    ادل رةػػػػة لمق ا ػػػػد ال ػػػػ ب ل  ة   الثقاة ػػػػة   اال يزا  ػػػػة ة  هػػػػة لمبػػػػحـ يف إ ػػػػار  ا يزػػػػا    نبفػػػػاءة 

 ت الم ة  حب ع  بيزل الن  اف لدء الفا ل ادليبمص.
 :_    فة7

ةارت ين     لر   لقد ا يزد رل د  أ ةال  يف لر   دلصطمو "    فة" يف األل ن ة  مى رله ادات نل ةأ:     
ر ةاف  ان   ف...   يف   ز اء ال رد  مى  ه د صبمة ةأ ال ا ث  ذنر: ةحدؽلن  ر ب  ر الف  ارت   نار 

   ن ت.   ةصطمو "    فة"  مى  د رأي رل د  أ ةال  ه  ةصطمو ةي دد   ةين ع   ع صلد:
 أ ال: يف األل ن ة: 

 الن  ة دلا ه   ارج  أ إ ارا: ال اّ اخلار    الفبر  ادليبمز ف    ت ين    فة البحـ   ه  د ر البحـ       
يف ه ا ال  اؽ   رد النااد رل د  أ ةال  رلز  ة ةأ ال ا ث  ال  أ اليهر ا  درا ات   ؿ   ائ  البحـ 

 ن نر  مى    ل ادلثاؿ: ةارت ين    لر    ان   ف.
 _ ةارت ين: 1

  فة أ ا  ة يف البحـ  نزا  يتقا يف ت ادؿ الر ائل    ادليبمز   إذ   ند ال ي   د ال   فة الي الم ة    "   
    صائص ال  دات األل ن ة    ددا ةأ اجل انب اخلالة  اليط ر الزةين. تنظ ص البحـ 

   ال   فة  ند ةارت ين نزا  يتدث  ن  رل د  أ ةال  تيزثل يف:   
   تيزثل يف ال   فة الي الم ة._ ال   فة ننظر ة أل ن ة ترة  نل  ل  لم ة 

 _ ال   فة الي  ن ة    ال    رب ادل ي زل ةأ  حذلا  زا  فبر ة    د ف أف  هيص  رد د اآل ر أ.
 .(2)" _ ال   فة اجلزال ة    ه  ال   فة ال  ذبزو    ال   فة الي الم ة   ال   فة الي  ن ة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 39إصلم زي_ ةرن  (  ص: ااة س ةصطمتات اليتم ل ال  ز ائ  لمنص ص) رال_(: رل د  أ ةال 1)
 .76(: ادلر و نف  : ص 2)
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 _   لر: 2
 ه  اآل ر ة ز    ثحثة   ائ  تيزثل يف:"    

 _    فة اليزث ل ) رب ل  مى ادل ز ف ادلر    (.

 ادليبمص (._    فة الي  ن ) رب ل  مى 

_    فة النداء   ه     فة ة  هة حب ب ةا  رد يف نياب " ااة س ةصطمتات اليتم ل ال  ز ائ  لمنص ص 
 .(1)" " إىل ادلخا ب   ا ي ارها    فة تقتز  يف ال زم ة الي الم ة _ الف ل الي الم  _ لب ن  ة ن ا  الر الة

فة يف اجملاؿ األل ين ةو رةاف  ان   ف  ه ا األ ن زا  يطرؽ ال ا ع رل د  أ ةال  إىل ةفهـ  ال   _ ن3
ال ي  رء ال ا ع  دن  اد أضاؼ ة    د د لم   فة   ذل  ةأ  حؿ ا قاط ادلخطط الي الم   مى ةفهـ  

 ال   فة ةييزثل ال  ائ  حب ب ر ةاف  ان   ف يف: 

 ال  ائ  الي الم ة   نالر ادلخطط الي الم 
 _ ال  اؽ
 _ ادلر ل 

  ل إل  _ ادلر 
 _ اإتصاؿ

 _ البػ د ػػػػػ الشفرة
 _ الر الة 

 _ ال   فة ادلر   ة
 _ ال   فة الي  ن ة

 _ ال   فة اإةهاة ة أ  اليدثن ة 
 _ ال   فة االني اه ة

 _    فة ال ل  األل ين
 _ ال   فة الش ر ة

  

 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .77ادلر و ال ا ا: ص(: 1)
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 :ةالوظيفة لي السيميا ية السريي -

شلا ال ل  ة   أف أ ؿ ةأ أ ما ةصطمو ال   فة ه  ةحدؽلن  ر ب يف نيا   " ة رة ل   ة احلبا ة "  مى      
ال  دات ال ن   ة ال  ت قى ثا ثة ر ص تن ع احلبا ات     م   ةبف ال   فة ه :" الف ل ال ي تقـ     الشخص ة 

 .(1) ي  يف تط ر احل بة"  اادد ةأ   ع دالل

  ع   نر رل د  أ ةال  يف " ااة س ةصطمتات اليتم ل ال  ز ائ  لمنص ص " رلز  ة ةأ ال  ائ      
 تن  ي يف رأ   ضزأ ه ا اجملال  ال  ه : 

 _ ال   فة احلبائ ة: ال   اء هبا ةحدؽلن  ر ب نزا   ا   ذنرنا.1

 _ ال   فة األ ا  ة:   ه  ال  ت رب  أ األ زاؿ ال  تقـ  هبا لخص ات القصة حب ب ر الف  ارت.2

 _    فة الرا ي:   ه  ةصطمو  طمق   نار  ن ت  مى صبمة ةأ ال  ائ  تيزثل يف:3

 _ ال   فة الي الم ة             _ ال   فة االني اه ة        _ ال   فة القصص ة            

 _ ال   فة اإ يشهاد ة.      _ ال   فة اإةهاة ة               _ ال   فة الين  ق ة            

 .(2)_ ال   فة اإ د  ل   ة"                                

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 78إصلم زي_ ةرن  (  ص: ااة س ةصطمتات اليتم ل ال  ز ائ  لمنص ص) رال_(: رل د  أ ةال 1)
 .79(: ادلر و نف  : ص 2)



 
 

 

 

 

 ةـــــامتــــــخ
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 خاتمة:
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

بحــــــي ل عذيــــــا ل ــــــصو  إىل هــــــىل لو   ل  اــــــ       ــــــ  هىل ل   ــــــ      ذمىل  ــــــىل  ــــــصل بعــــــ  لطوــــــ  ل    ــــــ    ل       
ل بحي حمــىل  ت دميــ ر اــ حة  لنــحا   هميــ  لزــ ل و   لط لملــه   دبيتــيم ل  ــىل يمل ل ــل ددــذهوىل  ــصل ل يتــىلح ل هميــ و 

  مجىلال  د صيال.

 ل ـا   ل هميــ  لط لملـهو بىل  اـت   ل اح يــ   شـاىل يا لز يـ   قـ  حـل  هـىل    ــصل ل بحـي ل ا لنـت ل ـصو دهــىل         
  ن  ا ا     جمذ إا من  اىلملج   م ح ظىلت  مهوىل:

دعــ إ  ح ىلاــىلت ل هميــ  لط لملــهو لزــ  ي    مهاصــت ل عقــه هىلت مــن ل ميــهن ل ىلنــو  قــىلن  ل ــ  مــت ظوــ ح ل هميــ  -1
إلاــالةيا ل ــص ن قــىل  ل  هقــه ن ل صــح و ل ــصو إذ ــئ لطهلملــ   لاــالت إ ــا ل ــاذهلحج  ل ــل   يتــوىل ح ــىل  لزهقــا ل

إ ــا اــ حىلعىل بعــا ل ااىلبــىلت ل همي  ــا ل ايتــذا بىل يتــ حيا  ل بيتــىلاا   لط مليــا   جيــىل  ل ه  ــا   ل ــهوج.  قــ  إــه  
ل همي  لط لملهو  دجىل  د ـ حل بعـ   اـالق  ميىلإ ـىل إ ـا ل هميـ  ل قـهقو قـىلن   ـ  مـن ةيـي ل هـىل ج ل ـل ل  احـئ إ ـا 

 يتــيىلقيا ت دهل عــئ بعــ    ــ    ظــ  م  ــا ل هميــ  ل هيتــميو   مىل ــا ل يتــبعيهيىلت مــن بعــا ل ع ــ ه   وــهت ل هــىل ج ل
 ل ميهن ل ىلنو.

 مي  دع إت ل  ىل يمل  ص  ل لز ل ا من  ىلق   إلحس  خه   ل  اه ل غـه  بـىلخاال    ـ      يىلعمل   إميىلملـ  مل -2
ىل   ه ــا  اه ــا  لت   ــك    هــىل  مــن ل  اه ــا      ــهب ل ــبعا  ن لز ل ــا  ــو  اــهة قــ ن   ل خــه  ه ــه   يوــىل ب مــ

  ع  ىل  اهة إمي يا حتاامل    مه ا مىل   ل       يا  لت معىلمل ماع إة دمي ه إ ا ل اع إ  لالخاال .

ـــ  قـــ  دعـــ إت   لخا  ـــئ ل اعه  ـــىلت ةـــ   م وـــ ه لز ل ـــا بـــت خما ـــت ل هميـــىلإ ل غـــهبيت    ـــصل -3 قذـــىل  الةـــق   
ل  اــه ل عــه     ذمــ   ن ل هميــىلإ ل عــه  إىلمــا   لط لملــه ت خىلاــا قــ  لخا  ــ ل   مىلد اــ هىل   يــ     عهــىل إــن لز ل ــا   

 دعه  ومل   ح ل ا ق   لة   مي ه   هد    يوىل ةيتب ل ا      ح  ا   يوىل.

قذىل  يتاهاج من  صل ل بحي  ن لز ل ا ل عهبيا قىل ئ  ىلبميا إن لز ل ا ل غهبيا   صج لزمييميا   بوىل  إ  يك من -4
  . ل ا ل عهبيا  يتب مىل  هلج  رتلث ل عه    ىلز ل ا ل غهبيا     هج  ىلءت ما خهة إن لزخال  إحل ا   
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 خاتمة:
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ن  اهة لز ل ا إه  ل عه     لط لمله خىلاـا مل د ـا ل اذىلمـىل بـ  قـىلن  ـىل ح دـىل م  ميـىل مـن قبـ  بعـا ل بـىلةعت. -5
 مـن  وـا  خـهب  ـهب بعـا ل هميـىلإ   مىل ل بعا ل خه قـ   خـ  بـىل  اهة ل غهبيـا   ح ل ـا   ابميوـىل إ ـا ل ـرتلث ل عـه  

  ن لز ل ا ل عهبيا مىل و  ال  يتخا ابا لألا    ح ل ا ل غهبيا.

  إــىل مــن لإل حــىل   ل اميصــ   ــىل   ل ــا ل همي  ــا   لط لملــه قــ  إه ــئ ن لز   قذــىل ص ــع   إذــا  ــصل ل بحــي -6
   بيعــــــــا ل  اــــــــه  -لز ل ــــــــا– وــــــــىل إب   ــــــــ     إــــــــ ه ل ــــــــاذان مهجذــــــــ   دمــــــــىل  ل  اــــــــه لزــــــــ ل و مــــــــن عــــــــرتو 

 لط لملهو"ل يتيىل و لإل اذىلإو".

 عهــىل  يــ  ق ــا  ةيــي   ذــك مــن خــال  مــىلل هوجــو  ن ل هميــ  لزــ ل و   لط لملــه  قــ  ج ــب إ يــ  لطىل ــب ل اه ــ  -7
      إ ا ل يتا ب لإلا الةو . ل  حل ىلت ل همي  ا

 لمليت ل اذيــــــ ة بــــــىل  خمل ل عــــــه    ل دــــــبم  ن ل  حل ــــــىلت ل همي  ــــــا لز ل يــــــا   لط لملــــــه ل ــــــل حلقذوــــــىل ل هميــــــىلإ لطــــــ -8
لإلاـــ الةو ال  ل ـــئ حتاـــىلج    إهىل ـــا خىلاـــا مـــن اـــه  ل بـــىلةعت  ل قـــاغ ت بىل  حل ـــىلت لألإبيـــا  ل همي  ـــا   يتـــ  
ل  ج ة ل ميىلملذا بت ل اه     ل ذىلح ا ل ا بيمييا ل ل إىلىن مهوىل ل همي  ل عـه   لط لملـهو بصـ ا خىلاـا.   عاـا  عهـىل  ـصل 

 مي مـــ  بـــت  ـــ و ل ميـــهلء  قـــا   بيهـــا    ميـــ  ل هميـــ  لط لملـــهو ل ـــصو ال  ـــ ل   ها ـــه مـــن ل بـــىلةعت   ـــا ل غبـــىلح ل ـــصو 
 إه  ق ن  صل ل همي  لط لملهو مل  ادل معىل   بع .

 ةيتــبهىل   هــىل ل اوــ  ىل قــ ح ل يتـــا ىلق    ــصل ل بحــي ل ا لنــت    اـــ  شــيل   ل مــىل    ميصــىلن   هيتـــ   لو  ن       
  هىل   ن  ه عهىل مبىل إ ذهىل   ن      ىل إ ذىل   و لزذ   ل قاه.   ع ذهىل مىل و

 



 
 

 

 

ملحق الشخصيات 
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 Abdel Malek Mortadh(1935-)عبد اهالك مرتاض:

وفيهاا سأاو وترعار  و  ااق ال اركر ال ارا   بيااا ذيياو الا    بمسيردة والية تلمسانن بانزائر،ر   5391ولد سنة 
بااار ف يااو ال راااةر ا اأاار ع يااو فرلااة ا مااا  ع اال بثااَت ماامي ال يااد الًتامليااة ال داااة ـــي ااد ذر ذ  يااال     ا ولياااة 

سااااية ذهااااهر ىنااااارب عااااا    ساااابيا   د ااااويلألوااااع ال اااااع  اـــ 5319فرنساااان  اااا ة الي  يداااااة ي رايورت وااااو لاااا ا 
إىل قرايوـــ و  ا بث فيهاا إ  ذااماا قا،اعر د هاد الر اام إىل مداناة قأاندينة قحاد ا لي اام م هاد ا ماا   5311

رزرحمنن شيبنن  أحماد بان ديانل عل   عبدع ل ذاد : -مي ة مخأة ذههر- يث تي ا عبد رزحميد بن بنديس 
 ليي قف ي د  الك عمي اليادرس فيو ي د ذر ذغ ق اه هد ذي ايو يضغط ممي ا  يامـــ ن  ... 

اهغرييةر فحد مناي و  راسيو   وام ة ال رواُتر ول ناو ذلايد مارض  داَت فنس  ىد إىل مدانة  5311و  سنة 
فيهااا إ  ذسااب عا وا ااداـ وقااد عااُت مدرسااا ل غااة ال رييااة       إ ااد  الاا   بااار ااا    فياتااورف   ااادرس رزساا  وىاا  

 .5391اهغريية  ىت سنة أخفير اهدارس ا ييدا،ية مدانة 

سام الشها ة الثاس اة اليت ذتا ت لاو ا سيااا    وام اة الريااط  ةب ياة ا( اا عـ وي اد سانة سارع   اهدرساة ال  ياا 
     وهها ة ال يأاسس   ا( ااـــيدي. 5399لألسات ة  يث خترج سنة 

ي اااد  لاااك إىل اليا،ااار لي اااُت مأيشاااارا تري ااااا مداناااة وىااارارر هاااهرامي ف اااط والي اااق يثاس ااااة ايااامي ياااا اس  مرتااان عاااا  
 .5391 ار يث ظع ذسياذ ملاس اة  ىت سنة 

ف ااان ر عاامي ذمرو ااة ي ناا ارزسااريان بباان يس   ا( اا ماامي وام ااة رزاادورا ر  ذ اارز هااها ة 5391ماان س  19  
 رز شر رألدب  بنزائر،ر .

عااع ع ال تادراس   اة مامي اه ااايس   م هاد ال غاة  أ ارن  ور ا  ربروفيساا ....رقي إىل  روة  5399و  سنة 
بااااااااا  ا الاااااااااى ير وا  ا ال باسااااااااي و ا  ا اه اااااااااررر وا  ا اليا،اااااااار ر وهااااااااررن  ال رييااااااااة وك ا ااااااااا  ام ااااااااة 

ىج ـــ ت  اد ال دااد مامي اهنالاد ال  اياة و الث افياةر منهاا ر،ايس احتاا  ال يااا والأيايا،ياتر وحت يع انداا واهناا
مادار الث افاة و ا عاا  ي  اااة   5391ذماُت وماٍت م  اف يشااور ال ياااا اليا،اراُت سانة   5391اليا،اراُت سانة 
ع لاو 931ر939ر929:ةا ساف وغ يأاي ...5339ر،يس اهدلس ا ع ال ل غاة ال ريياة سانة   5399وىرار سنة 

 ال داد ممي اهالاات الن داة و ا يداعية س بر ممي يينها:



رزا   رألدبا    ر5391سانة   فان رزمقنمانف فا  رألدل رزرربا  5399رزقصة فا  رألدل رزرربا  رزقادين  ا ة 
  أزف زيلة وزيلاة رد ر اة تفكيكياة زحكنياة 5399سنة   ب ية رزخطنل رزشرري 5399سنة من أين ورزى أين؟ 

ساااانة ي تحليااا   اااايمين،  زقصاااايدة رأيااان زااااي ي. زمحماااد رزربااااد  ل خليفاااة -  أ5393سااانة نل بغاااادرد . جمااا
و با لك ال داااد مامي الروااااات و ا ا عاات ال ححااية منهااا: ... 5331ساانة   تحليا  رزخطاانل رزساردي 5331

سااااانة   رزحفااااار فااااا  تانعياااااد رزااااا رورة   ااااايرة  رتياااااة 5399سااااانة   صااااااف رزك اااااف 5391سااااانة نااااان  و ناااااا  
 عـ243ر244هرابط ذمحد هرابط وك رور:...ر1119

ممي يُت ذيرز ا قا  الن داة   ال ممي ال ار،ر دتياي ع ال ما م مأاَتتو عبد رزمنزك مرتن  الناقد و البا ث اليا،ر  
 الن داة اه س عية وال اس ة و الغنياةر ي  ساو ذبثار الن اا  باارا ي ب  ااة الي  ياد ل اانهج ال ا اد ا  ادر وذبثارى  ت زعاا
يااُت اهناااىج اهةي اااة ماامي ا سدباعيااة ر إىل البني اااة ر إىل ا ساا  يية ر إىل الأااايا،يةر إىل اليا ي يااةر  يااث ذر م ااا   

 بيبو حياع عناوامي فرعية جتاع يُت منهرُت س داُت مها ع ل ا غ د الأايا،ي و اليا ي يـ

يااا لاو ال حاة   ا  ا ال ار، ال ادا ـ مشروعو و مأاره الن د ر اسدباعيااـ وذالاك ماع ذوم ب ذرمرتن  إاسيهع 
  يث  رس ال حة ع  ملاملة ذي ااةال حة ال امايةر ذل ار ممي ال حصر ال حة الا أايةعـ

وب ا تااو   ااارس مرتاااض ع اال ياار اهاانهج اليااار ير إذ اساايه تو اهناااىج النحااية امدامليااة الاايت تاادع  إىل  اااي  يااع و 
ف اط ماع الانصـ وقاد عادت ىا ه اهر  اة يالنأابة هرتااض مر  اة ال دي اة الياماة  اقحاء اهبد  ذو ال اتاد ر و الي اماع

 مع اهناىج الي  يداةر  يث   ا د الن د اسدباعيا اعيباميا يع ذلبح ع اا ذا ذل م و ق اعدـ

إىل  و اسداقا ممي ىنا ا  ر مرتاض قد  دل  د اتو     ع اهناىج امدامليةر فيا مي ت أاي  جتريياو الداادة      
 قأاُت ذو مر  يُت:

 : ا مي تأاييها مر  ة اليوسيس ذو اليررادـرزمرحلة رألوزى      

 .وا مي ذر سد ق ع يها مر  ة اليةدي ذو اليراوز رزمرحلة رزثننية:      

ذ ياسااا مااا  اارج عاامي الااناط الاا   حيااد ه   س ااده ذو اهاانهج الاا   ايبناااهـ فاااثا  ااده قااد ذلاادر   ل اامي مرتاااض      
   بيايُت س داُت اهيغع فيهاا ع ل اهنهج البني   و الي  يع الأايا،يـ



ع دتااااثا واملااااا ا ه ااااا  ا جتااااااه ي تحلياااا   ااااامين،  زقصاااايدة   أيااااان زااااي ي...  -مرتااااان ر أإذ ا ااااد بياااااا      
والاا   مب ااو يدرا ااة تاا  ي فااق ع اال تشااب و مبااا ت ىاادا اهاانهج و اسااي ايو لااوـ مثبيااا   ذلااك ي م اسيااة الأااايا،ير 

 اسيثاار اهناىج الن داة الغريية ع ل ذ  سص ممي سح ص انداا ال ر،ـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عبد رزحميد با ريا: 

  أ.نبدة عن حينته:

ويا،اار  ا لااعر حتحااع ع اال        ريااا: ساا ياسة ةتاا سسع9951ماامي م اليااد ساانة عبااد رزحميااد با ريااا باان رزطاانهر      
  د حتحاع ع ال هاها ة اهاوأايَت 9973هها ة ليأاسس ك اا   قأ  ال غة و ا( اا ال ريية  ام ة اليا،ار سانة 

 ياااة ا  ا و   ذ  ا الشااا ا  ام اااة ال ااااىرة ر ىااا  ذساااياذ ياملااار   ماااا ي ئحت ياااع اندااااا و الأااايايا،يات ئ ي 
  ال غات  ام ة اليا،رر و عض  ذماسة احتا  ال ياا اليا،راُتـ

عااارت ييرريياااو ا يداعياااة و رداياااو الن دااااة الأااايايا،ية ع ااال وواااو انحااا ص إىل واساااد اسشاااغا تو الا رااااة و قراءاتاااو 
 انالة يا  ا عا ما و ا  ا الش ا  ح لاـ

 ل. مؤزفنته:

ال داااد ماامي الب اا ث و الدراسااات الاايت تناااوم فيهااا ا  ا الشاا ا اليا،اار  ماامي  با ريااا  عبااد رزحميااد ل ناقااد ال بااَت 
  يث الش ع و احملي   و ا  اءـو ممي مالااتو س بر:

 م:5399رزقص  رزشرب  ف  م طقة بسكرة عنم .5

لدراساة اهيداسياة تناوم فيو ي راا   راسة  ا عة ممي ال حص اهيداولة   مند ة يأا رة م ياادا   ىا ا الب اث ع ال ا
ل  حص اهيداوم هاهيا يُت الناس   اهند ةـ بشف فيها عمي البنية الًتبيبية لنا ذج ممي بع مناط قححاير مأاي ينا 

   ذلك ياهنهج البني  ـ

:                           م1119رزبطااااااا  رزملحمااااااا  و رزبطااااااا  رزلاااااااحية فااااااا  رألدل رزشااااااافاي رزائر،اااااااري عااااااانم .1
 ـالدراسات   م ام ااة الش بية اليا،راةقا  فيو مرا عة ممي 

 :1119رزرحلي  رزسمين،  زلخطب رزسردي عنم .9

ات ذلف لي ة ولي ة وب ي ة و  منة: اه ك ههراارر الحيا  ال اراتر امااماة اهد قاةر امااماة و وى   راسة م اا    
 الث  د و اه ك امياميـ



 .5391عيان رزانزية ماماعة قصصية عنم ـ4

 :5391.م طق رزسرد عنم 1

ا ا سااياذ عبااد امايااد ي راااا  و الاا   اثااع ىا عااة م ااا ت و ىاا ا ال ياااا ارساا  مأااار ماارم الب ااث ا  ، لاا     
 مدا ات ساى   ا    ربة  راسة ا  ا ال ر، امداث   اليا،رـ

 .5331عنم -ترجمة-.مدخ  إزى رزسيميازاجين:6

 :1119.رألدل رزشرب  رزائر،ري عنم 9

تناوم   ى ه الدراسةر الدراسات ال أ راة ا وىل ل ث افة الش بية اليا،رااةـ ومامي ك ار ذعاالاو الايت ذملارت اه يباة     
ال رييااة  الااة   ىااام ا  ا الشاا ا ىا عااة   ااااات هاا بية ويا،راااة ي ضااها ماامي ذلاا م قبا، يااة و ي ضااها لاااغها 

:  أزاف زيلاة و زيلاة و تنااي  احمليا     منااذج مامي منااذج   رزساردي  رزمسنيال غة الداروةر باا قا  ي لدار بياا 
 ا ة  ا عة ممي ام ااات  سيةراج مرا ة يناء اه ٌت فيهاـوى   راسة م 

ة  ح لاا الاساد الشا ا منهاار وا ا  ىا ا وقد دتييت جترييو ال ححاية   مدتاو ا  اَتة يا يااواا يالث افاة الًتامليا    
ملَت ال ااا   الااا   مارسااايو ع ياااو   ذملنااااء إعااادا ه لرساااالة اهاوأااايَت و ااا ا ا ااامي ذر س اااد اهااادة اليمنياااة ا  ياااااء إىل الياااو

بافياة مامي  ور رااد  ر اد اع ع ال م اا    -ىي هادة الايت اسايغرقها فثاو الاام ي -ع9981-9976ال اق ة يُت ة
ع يا ياا،هاااا يالث افاااة 9981و9982الااًتاث الشااا ا اليا،ااار ر وقااد دتيااايت قححاااو الااثاث الااايت بيبهاااا يااُت عاااامي ة

 الًتاملية س اء الاسد اليار ي منها ر ذو الاسد الش اـ
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 قائمة المصادر و المراجع

نظرية القراءة"، رللة قراءات، سلرب وحدة إبراهيم عبد النور: جهود عبد ادلالك يف تنظري القراءة "قراءة يف كتاب  -
 .0202التكوين و البحث يف نظريات القراءة و مناهجها، جامعة بسكرة، جامعة بشار، دون عدد، 

 . 0228، دار ادلعارف، د.ط، 0نبيل داودة: ادلوسوعة األدبية، اجلو   األمحر فيصل -

 ، أدونيس: الثابت و ادلتحول، حبث يف اإلتباع و اإلبداع عند العرب، صدمة احلداثة، دار العودة، بريوت، د.ط -
 د.ت.

 .0978، 0، ط-لبنان -،أدونيس: زمن العودة، بريوت -

، 0، ط-لبنان -ألقيت يف الكوليج دوفرانس، دار األدب، بريوتأدونيس: الشعرية العربية،) زلاضرات  -
0985. 

، افريقيا الشرق، -ماسمنوذج هابر بر  –آفية زلمد نور الدين: احلداثة و التواصل يف الفلسفة النقدية ادلعاصرة  -
 .0998، 0ط

وم احلداثة، مطابع اذليئة بارة عبد الغين: إشكالية تأصيل احلداثة يف اخلطاب النقدي العريب ادلعاصر، يف مفه -
 .0225ادلصرية العامة للكتاب، مصر، د.ط، 

، 4، اجمللد 0لتحديد مفهوم احلداثة، رللة فصول، احلداثة يف اللغة و األدب، اجلبرادة زلمد: اعتبارات نظرية  -
 . 3العدد 

احلداثة، منشورات اجملمع بروكر بيرت: ترمجة، عبد الوهاب علوب، مراجعة: جابر عصفور، احلداثة و ما بعد  -
 ،0الثقايف، أبو ظيب، ط

 .0992، 36،37بودريار جان: احلداثة، ترمجة: سبيال زلمد، رللة الكارمل، الع  -

بورايو عبد احلميد: منطق السرد ) دراسات يف القصة اجلزائرية اجلديثة (، منشورات السهل، اجلزائر، د.ط، -
0229. 



صطلح، دراسة يف إشكالية ترمجة ادلصطلح النقدي اجلديد، دار االختالف، بوطاجني السعيد: الرتمجة و ادل -
 .0228اجلزائر، دار العلوم العربية للعلوم ناشرون، بريوت، د.ط، 

بو منجل عبد ادلالك: جدل الثابت و ادلتحول يف النقد العريب احلديث، مسألة احلداثة، عامل الكتب احلديث،  -
 .0229، د.ط، 0اجل

بينيت طوين و آخرون: مفاتيح اصطالحية جديدة معجم مصطلحات الثقافية و اجملتمع، ترمجة، سعيد  -
 .0202، 0، ط -لبنان  –الغامدي، ادلنطقة العربية للرتمجة، مركز الدراسات الوحدة العربية، بريوت 

، 0بية، بريوت، لبنان، طاجلابري زلمد عابد: الرتاث و احلداثة، دراسات و مناقشات، دراسات الوحدة العر  -
0990. 

 .0978عامل ادلعرفة، د.ط،  محودة عبد العزيز: ادلرايا احملدبة، من البنيوية إىل التفكيكية، -

، احلداثة و البنيوية، دار الفكر، -الغريب دراسة يف ادلشروع الثقايف –خريسان باسم علي: ما بعد احلداثة  -
 دمشق،

 .0984، 3، الع4، ادلج0، النص، رللة الفصول، اجلأبو ديب كمال: احلداثة، السلطة -

  .0978، 3دلركز الثقايف العريب، طالروياسيميجان و سعد البازغي: دليل الناقد األديب، ا -

 .0992بن زايد عمار: النقد األديب اجلزائري احلديث، ادلؤسسة الوطنية للكتابن اجلزائر، د.ط،   -

، 0ما بعد احلداثة يف زمنها القادم، ادلركز الثقايف العريب، ادلغرب، طزيادة رضوان جودت: صدى احلداثة و  -
0225. 

 .0226، 0طي الفلسفي باحلداثة، دار توبقال،سبيال زلمد: احلداثة و ما بعد احلداثة، الوع -

 .0984، 3، الع4، ادلج0سعيد خالدة: ادلالمح الفكرية للحداثة، رللة فصول، اجل -

 .0202، 0النقد العريب يف مرآة العلم و احلداثة، مؤسسة طيبة للنشر و التوزيع، طسعيد مسري حجازي:  -

 –بدايتها  –مؤمتراهتا  –بن مسينة زلمد: يف األدب اجلزائري احلديث ) النهضة األدبية احلديثة يف اجلزائر  -
 .0223مراحلها (، مطبعة الكاهنة، اجلزائر، د.ط، 



احلداثة يف األدب و األصول و ادلرجعية، مرجعية األدب احلداثي، تأثيل شحيد مجال، قصاب وليد: خطاب  -
 .0225، 0، ط  -سوريا  –احلداثة، دار الفكر، دمشق 

، دار 0الشد نور الدين: األسلوبية و حتليل اخلطاب، دراسة يف النقد العريب احلديث، األسلوب و األسلوبية، ج -
  .0997هومة، اجلزائر، د.ط، 

شريبط: النص النقدي اجلزائري من االنطباعية إىل التفكيكية، رللة الكتابة، سكيكدة، اجلزائر،  شريبط أمحد -
 .0999، 0العدد

، الكويت، 077شكري زلمد عياد: ادلذاهب األدبية و النقدية عند العرب و الغربيني، سلسلة عامل ادلعرفة،  -
0903-0992. 

معجم الصايف يف اللغة العربية، باب احلاء، مادة ] حدث، حدر الصاحل صاحل العلي و الشيخ سليمان أمحد:  -
 .0224[، د.ط، 

 .0220، 0، طمنشورات احتاد الكتاب اجلزائريني عامر سللوف : متابعات يف ثقافة األدب، -

 ، القاهرة،0عصفور جابر: تعارضات احلداثة، رللة فصول، العدد  -

ي و آخرون: "معجم الوسيط" مادة ] ح،د،ث[، رلمع اللغة عطية شعبان عبد العاطي طية شعبان عبد العاط -
 .0225، 4العربية، مكتبة الشرق الدولية، ط

 .  0225، 0الغدامي عبد اهلل: حكاية احلداثة يف ادلملكة العربية السعودية، ادلركز الثقايف العريب، ادلغرب، ط -

و آخرون، لبنان، و مراجعة دواود سلوم الفراهيدي اخلليل بن أمحد: معجم العني، مادة ] حدث[، ترتيب  -
 .0224، 0بريوت، ط

الالدقاين زلي الدين: آباء احلداثة العربية، مدخل إىل عامل اجلاحظ و احلالج و التوحيدي، منشورات التبيني،  -
 .0220اجلزائر، د.ط، 

 .0200طـ، لونيس بن علي: تفاحة الرببري، قراءات نقدية مفتوحة، دار فيسر للنشر، اجلزائر، د. -

فرنسي (، دار احلكمة، د.ط،  -اجنليزي -بن مالك رشيد: قاموس مصطلحات السيميائي للنصوص ) عريب -م
0222. 



 .0226، 0بن مالك رشيد:السيميائية السردية، دار اجملد الي للنشر و التوزيع، ط -

طالب ادلاجستري يف األدب، مرتاض عبد ادلالك: النص األديب من أين؟ و إىل أين؟ زلاضريات ألقيت على  -
 .0983ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 

 .0202مرتاض عبد ادلالك: نظرية النص، دار هومة، اجلزائر،  -

(، الشركة الوطنية للنشر و 0954-0905عبد ادلالك: هنضة األدب العريب ادلعاصر يف اجلزائر ) مرتاض  -
 .0983، 0التوزيع، اجلزائر، ط

و النشر، بريوت، د السالم، النقد و احلداثة، احلداثة بني األدب و النقد، دار الطليعة للطباعة ادلسدي عب -
 .0983، 0لبنان، ط

 : باب احلاء، مادة ]حدأ، حدر [، دطـ، د.ت.معجم ادلنجد -

 .0984، 0مصايف زلمد: النقد األديب احلديث يف ادلغرب العريب، ادلؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، ط -

، ) أ،ب،ت،ث(، حتقيق عامر بن أمحد حيدر، مراجعة: ادلنعم خليل 0ابن منظور : معجم لسان العرب، مج -
 إبراهيم، د.ط، د.ت.

، إصدارات رابطة وغليسي يوسف: اخلطاب النقدي عند عبد ادلالك مرتاض،) حبث يف ادلنهج و إشكالية( -
 .0220إبداع الثقافة، د.ط، 

 .0202، 3األديب، جسور للنشر و التوزيع، اجلزائر، ط وغليسي يوسف: مناهج النقد -

 .0978ويليامزراميوند: طرائق احلداثة ضد ادلتوائمني اجلده، مراجعة: فاروق عبد القادر، عامل ادلعرفة، د.ط،  -

 ديسمرب،-، أكتوبر0، العدد 40اليوحة علي حسني: رللة عامل الفكر، الفكر األخالقي دلا بعد احلداثة، اجمللد  -
0200. 

، منشورات -ناشرون-، الدار العربية للعلوم-سلطة البنيوية و وهم احملايثة  –يوسف أمحد: القراءة النسقية  -
 .0227، 0االختالف، اجلزائر ط
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