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Resumen

La escritura literaria argelina en sus diversas formas (novela, historia, crítica…) experimentó a lo largo del siglo xx una actividad sin precedentes. Abdelmalek Murtad fue
figura esencial para dar forma a la crítica literaria argelina, ya que buscó en sus escritos
combinar la herencia árabe con las nuevas teorías occidentales. Y, al establecer puentes
metodológicos, entre lo que escribían los críticos culturales árabes y lo que producían
las escuelas modernas occidentales, asentó unas bases epistemológicas para la crítica
árabe actual. Presentamos una serie de ideas de su teoría crítica a la luz de sus escritos,
describiendo y analizando pasajes de su producción textual.
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Abstract

Algerian literary writing in its various forms (novels, history, criticism, etc.) experienced
unprecedented activity throughout the 20th century. Abdelmalek Murtad was an essential
figure in shaping Algerian literary criticism, as he sought in his writings to combine the
Arab heritage with new Western theories. And by establishing methodological bridges
between what Arab cultural critics wrote and what modern Western schools produced,
he laid an epistemological foundation for contemporary Arab criticism. We present
a number of ideas from his critical theory in the light of his writings, describing and
analysing passages from his textual production.
Keywords: Abdelmalek Murtad, literary criticism, Arabic theory.

ملخص
) في القرن العشــرين... النقد، القصة،عرفت الكتابة األدبية اجلزائرية مبختلف أشــكالها ( الرواية
 إذ سعى في كتاباته، وقد برز في مجال النقد ناقد جزائري هو عبد امللك مرتاض،نشاطا غير مسبوق
 وذلك من خالل مدّ اجلســور املعرفية بني، واحلديث الغربي، أن يجمع بني األصيل العربي،النقديــة
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ما كتبه النقاد العرب التراثيون ،وبني ما أفرزته املدارس النقدية الغربية ،من أجل أن يحاول التأسيس
لنظريــة نقديــة عربية ،ســنعرض في هذه الدراســة إلى تلك اآلراء التي اســتنبطها الناقــد من قراءاته
الفاحصة ملا كتب في هذا الشأن ،بالوصف والتحليل.
الكلمات املفتاحية :عبد امللك مرتاض ،نقد ،نظرية عرب ّية.

مقدمة:
شـهدت احلركة األدبية في القرن املاضي ( القرن العشـرين) وبدايات القرن الذي يليه
باجلزائر نشاطا غير مسبوق ،إن على مستوى الكتابة اإلبداعية (الرواية ،القصة،)...
أو النقـد ،هـذا الـذي حمـل لواءه في اجلزائر الناقد املبـدع الدكتور عبد امللك مرتاض،
إذ ال يذكـر النقـد فـي اجلزائـر إ ّال مقرونـا باسـمه ،فتجـده ّ
منظـرا تـارة ومطبقـا إلجراءاته
تارة أخرى ،مزاوجا في ذلك بني معطيات التراث العربي األصيل ،ومستجدات الغربي
احلديـث( املناهـج النقديـة) ،جـاء فـي إحـدى مقوالتـه ،مـا نصـه «منـذ كان اإلبـداع،
فن
كان الرأي حوله ،ومنذ كان اإلبداع الشعري خصوصا كان النقد له ،أي منذ كان ّ
أسلوبي معني ،كان حولها اللغة
القول ،أو العمل الفني باللغة التي تستحيل إلى بناء
ّ
الواصفة ،أو لغة اللغة».1
هي عبارة مقتطفة من كتاب هذا الناقد اجلزائري املتم ّيز ،الذي اختار لكتابه اسما
يعكـس مضمونـه ،فكان «في نظرية النقد (متابعـة ألهم املدارس النقدية املعاصرة
ورصـد لنظرياتهـا» ،الـذي جمـع فيـه جهـود سـنني معتبـرة فـي مجـال النقـد النظـري
والتطبيقـي معـا ،فجـاء هذا الكتاب حامال ملجموعة مـن اآلراء النقدية ،التي ميكن أن
نؤسـس -فـي نظـري -من خاللها لنظرية نقدية عربية ،في ظـل هيمنة املناهج النقدية
الغربية على الدراسات التطبيقية للنصوص العربية.
حـاول الناقـد عبـد امللـك مرتـاض فـي كتابـه هـذا ،أن يجمـع بين األصيـل العربـي
واحلديـث الغربـي ،وذلـك مـن خلال مـدّ اجلسـور املعرفيـة ،بين مـا كتبـه النقـاد العرب
التراثيـون ،وبين مـا أفرزته املدارس النقدية الغربيـة ،فأبدع فيه أيّ ا إبداع ،يتجلى ذلك
مـن خلال اآلراء النقديـة التـي اسـتنبطها من خالل قراءاتهـا الفاحصة للتـراث النقدي
النظري والتطبيقي ،ومناقشة اآلراء النقدية الغربية من خالل مناهجها املختلفة.
 1مرتاض عبد امللك ،في نظرية النقد (رصد ألهم املدارس النقدية املعاصرة ورصد لنظرياتها)،
اجلزائر ،دار هومة ،2002 ،ص.49

97 Hacia una teoría árabe del crítico argelino ‘Abd al-Malik Murtāḍ

حتـاول هـذه الدراسـة أن تسـبر أغوار ما كتب هـذا الناقد في هذا الشـأن ،للخروج
مبجموعة اآلراء النقدية التي تصلح  -في نظري  -أن تكون بدايات تأسيسية لنظرية
نقدية عربية.
 -1مفهوم النظرية ،وموضوعها ،وشروطها:
تتنازع مصطلح النظرية حقول معرفية كثيرة ومتنوعة سواء كانت علمية أو فكرية
أو فلسـفية أو أدبيـة ،أو نقديـة أو غيرهـا ،وهـي «عمليـة تصـورات مؤلفـة تأليفا عقليا
يهـدف إلـى ربـط النتائج باملقدمات وهي مبثابة فرض علمـي ميثل احلالة الراهنة للعلم،
ويشـير إلـى النتيجـة التـي تنتهـي عندهـا جهـود العلمـاء أجمعين فـي حقبـة معينة من
الزمـن ،ويربـط عـدة قوانني بعضها ببعض ،ويرد إلى مبدأ واحد ميكن أن يسـتنبط منه
حتما أحكاما وقواعد».2
أ ّمـا إذا ربطنـا النظريـة بتصوراتنـا لظاهـرة معينة ّ
فإن « النظرية هـي الفرضية احملققة
بعدمـا جـرى إخضاعهـا لرقابـة احملكمـة العقليـة والفقـه االختيـاري  ...لكـن علـى أيـة
نظرية لكي تظل صاحلة أن تتطور دائما مع تقدم العلوم ،وأن تبقى خاضعة باستمرار
للتحقـق ،ولنقـد الوقائـع اجلديـدة التي تظهـر ،وإذا اعتبرت نظرية ما علـى أنها كاملة،
وجرى التوقف عن التحقق فيها باالختيار العلمي أصبحت مذهبا «3؛ أي مبعنى :هي
مرجعية تتحكم في تصوراتنا لظاهرة معينة.
وهـي فـي سـياق دراسـة الظواهر األدبيـة أو اللغوية أو العلمية جملـة من «الفروض
الذهنية أو العقلية التي يقدمها العلماء في استنباطهم لألنظمة التي يدرسونها».4
وإذا ّمت حتقيق ربط ما بني املنهج والنظرية في سياق ما ،فإن ّ النظرية في هذا املستوى
هـي «التـي تشـد الوقائع واملفهومـات والفروض والقوانني في سـياق ملتئم واحد بل إن
وجودهـا متضمـن بصـورة أو بأخـرى فـي ّ
كل منهـا ،وبهـا يقـدر دور كل مـن الوقائـع
واملفهومـات والقوانين فـي حتقيـق غايـات املنهـج العلمـي ،كمـا أن احلكـم علـى كفاءة
املنهج إمنا هو حكم على كفاءة الطريقة التي أسلمت إلى النظرية».5
 2عبــد اهلل محمــد فتحــي ،معجم مصطلحــات املنطق وفلســفة العلوم ،مصــر ،دار الوفاء ،ط،1
 ،2003ص .327
 3أندريه الالند ،موسوعة الالند الفلسفية ،تعريب :خليل أحمد ،بيروت ،منشورات عويدات،
ط  ،2001 ،2ج  ،3ص .1455
 4الدامي محمد عبد العزيز ،النظرية اللغوية في التراث العربي ،القاهرة ،دار السالم ،ط  ،2006 ،1ص.17
 5صالح قنصوة ،فلسفة العلم ،القاهرة ،دار قباء ،1998 ،ص .95
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أ ّما عن موضوع النظرية ،فيحدد كل علم من العلوم بشكل منهجي ،حتى يتبني
للباحـث إخـراج مـا ليـس فيـه وحصر مـا هو لـه ،ويتم ذلك بوسـيلتني اثنتين ،أولهما:
املمارسة الضمنية :وفيها يحصر موضوع كل علم ،مع القدرة على استنباط مكونات
املوضـوع .وثانيهمـا :املمارسـة املنهجيـة :وهـي امتـداد لألولـى ،ليجعل فيهـا املوضوع
احملدد سلفا ،مبثابة مقدمات نظرية يستعني بها الباحث على اخلوض في غمار املوضوع
احملدد وتطبيقاته.
وعليـه إذن ال بـدّ مـن ضبـط قواعـد حتديـد املوضـوع ومفاهيمـه ،فيعيـد النظـر فـي
املوضوع دون إدخال ما ليس فيه فيحل به ،أو يتجاوز به احلدود.
لكي تتأسس نظرية ما في حقل معرفي ما؛ ال بدّ أن تتوفر فيها جملة من الشروط
وهـي« :العمـوم والتجريد واالكتمال والبسـاطة ،واالقتصاد واالتسـاق العـام والكفاية
في وصف اللغات وصالحيتها للتطبيق على أكبر قطاع من اللغات»ّ .6
وكل شرط من
هذه الشـروط يتفاوت من لغة إلى أخرى باعتبار اختالف اللغات في بعض اخلصائص
واشتراكها في األخرى.

 -2الناقد عبد امللك مرتاض:7
مـن مواليـد  10أكتوبـر 1935م ،بواليـة تلمسـان ( تقـع فـي اجلهة الغربيـة من دولة
سـن مبكـرة ،فـي ك ّتـاب والـدهّ ،اطلع علـى فنون
اجلزائـري) ،حفـظ القـرآن الكـرمي فـي ّ
كثيـرة كالنحـو والفقـه واألدب ،سـافر إلـى فرنسـا سـنة 1953م ،بحثـا عن العمل ليسـد
رمق عيشـه خاصة وأن املسـتدمر الفرنسـي قد عاث فسـادا في دولة اجلزائر ،ولم يلبث
ثم التحق بعدها مبعهد اإلمام عبد احلميد
طويال ح ّتى عاد إلى اجلزائر في سنة 1954مّ ،
بـن باديـس بقسـنطينة ،وبعـد مـدّ ة عين رئيسـا لدائـرة اللغـة العرب ّيـة ،فرئيسـا للمعهـد
في سـنة 1974م ،نال شـهادة الدكتوراه في اآلداب سـنة 1983م ،من جامعة السـوربون
بفرنسا ،د ّرس بجامعة وهران (تقع غرب اجلزائر) ،سنني طويلة وال يزال ،تق ّلد الكثير
مـن املناصـب اإلداريـة في الهيئات العلميـة ،منها :رئيس فرع احتـاد الكتاب اجلزائريني
في سنة 1975م ،ونائب مدير جامعة وهران سنة 1980م ،ومدير الثقافة واإلعالم مبدينة
وهران سنة 1983م ،ورئيس املجلس األعلى للغة العربية في سنة 1998م ،ساعده السفر
 6الدامي محمد عبد العزيز ،النظرية اللغوية في التراث العربي ،ص .22
 7ينظر سيرته املفصلة في :اخلطاب النقدي عند عبد امللك مرتاض ،اجلزائر ،رابطة إبداع الثقافية،
 ،2002ص.129
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إلى فرنسا على االطالع على اآلداب الفرنسية وما كتبه أبرز علمائها في عصور سابقة
وفي عصره ،ممّا كان السبب في تضافر ثقافتني لديه ،أولهما ثقافة املنشأ وهي عربية،
وثانيهـا ثقافـة املهجـر والغربـة وهـي الثقافـة الفرنسـية ،ممّـا سـاعده على أن يكـون أديبا
وناقدا جزائريا متم ّيزا ،تشهد له بذلك مؤلفاته الكثيرة التي ناهزت الثمانني مرجعا أو
تفوق ،في مجاالت متنوعة :في اللغة واألدب والنقد والشعر والرواية والبالغة والقصة
وغيرها كثير ،ال يزال الرجل معطاء ،ومعينا علميا ال ينضب.

 -3آراء نقدية قد تضفي إلى بدايات تأسيسية لنظرية نقدية عربية:

ّإن الفكـرة التـي انطلـق منهـا الناقـد اجلزائـري عبـد امللـك مرتـاض ،هي إعـادة قراءة
التراث النقدي العربي بآليات حداثية ،دون املساس بأصالة النقد العربي القدمي ،ومعنى
ذلـك أنّـه حـاول أن يؤسـس لنقـد عربي خالـص من التبعيـة للمدارس النقديـة الغربية،
بحيـث فحـص التـراث النقـدي العربـي ،وخلـص إلـى نتيجـة مفادهـا ّأن النقـاد العـرب
جديـرون بتأسـيس نظريـة نقديـة عربيـة ،كمـا ّاطلـع علـى املناهـج الغربية ونقدهـا نقدا
علميـا مؤسسـا ،واسـتنتج قصـور هذه املناهج فـي معاجلة الظاهرة األدبيـة ،ودليل ذلك
أنّه دعا إلى ما يسـمى باملنهج املتكامل في دراسـة الظواهر اإلبداعية ،يقول «وانطالقا
من حتمية انعدام الكمال في أي منهج ،فإننا ال نستنيم من حيث املبدأ إلى أي منهج
إذا ،وجنتهد أثناء املمارسـة التطبيقية ،أن نضيف ما اسـتطعنا إضافته من أصالة الرؤية
ملنح العمل األدبي الذي ننجزه شيئا من الشرعية اإلبداعية ،وشيئا من الدفء الذاتي
معا « ،8وقد تفحصنا ما كتب ،وخاصة كتابه «في نظرية النقد (متابعة ألهم املدارس
النقدية املعاصرة ورصد لنظرياتها)» ووقفنا على بعض اآلراء النقدية ،التي تصلح في
نظرنا أن يؤسس من خاللها لنظرية نقدية عرب ّية ،وهي على النحو اآلتي:
 الــرأي األول :إدراك مفاهيــم املصطلحــات األربعة (القــراءة ،الكتابة ،النقد،املستحيل) حقّ اإلدراك.
أورد عبد امللك مرتاض هذه املصطلحات في مفتتح كتابه ،جازما ّ
بأن هناك تعالقا
وثيقـا بينهـاّ ،
وأن إدراك مفاهيمهـا قـد يفضـي بصاحبـه إلى التمكن مـن اإلملام بقضايا
موظفا مقالة أن املصطلحات مفاتيح العلومّ ،
األدب والنقدّ ،
ولكل علم مصطلحاته التي
تع ّبر عن املفاهيم التي يقتضيها مهما كان نوعه ،فالعناية «باملصطلح هي الطريق إلى
 8مرتاض عبد امللك ،التحليل السيميائي للخطاب الشعري ،اجلزائر ،دار الكتاب العربي ،2001 ،ص.19
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جعل اللغة لغة البحث العلمي ،تقوم بأدوارها كاملة في مجاالت املعرفة واإلبداع»،9
والنقـد أحـد مجـاالت اإلبـداع -على نحو ما ،كما سـيأتي بيانـه ،-فكان ال بدّ «لكل
حقل من احلقول املعرف ّية أن يصطنع مصطلحاته اخلالصة له ،املوقوفة عليه».10
وقـد ملسـنا هـذا التصـور املنطقي عنـد علمائنا قدميا ،والذي مـن خالله متكنوا من
إدراك حقائـق العلـوم وفهـم ما يدور حولها وفيهـا ،يقول اآلمدي (ت 621هـ) في هذا
الشأن « :حقّ على كل من حاول حتصيل علم من العلوم أن يتصور معناه أوال باحلد أو
الرسم؛ ليكون على بصيرة فيما يطلبه ،وأن يعرف موضوعه ،وما هي الغاية املقصودة
من حتصيله حتى ال يكون سعيه عبثا ،وما عنه البحث فيه من األحوال التي هي مسائله
لتصور طلبها ،وما منه استمداده لصحة إسناده عند روم حتقيقه إليه ،وأن يتصور مباديه
التي ال بدّ من سبق معرفتها فيه إلمكان البناء عليها».11
مهمـة جـدّ ا ،إذ ال يحصـل فهـم العلـوم وال سـبيل
فقضيـة ضبـط مفهـوم املصطلـح ّ
إلدراك معارفها إ ّال بها ،فمن هنا يكون عبد امللك مرتاض مصيبا في ما بدأ به كتابه،
ألن ما هو آت منه ينبني عليه ،وفي ما يلي مفاهيم هذه املصطلحات (القراءة ،الكتابة،
النقد ،املستحيل) ،من منظوره:
القراءة :مصطلح نقدي ،يعنى بفك شيفرات النص وإعادة صياغته للتمكن من
فهمـه ،مـع مراعـاة ثالثـة جوانب (لغة النـص ،فكرته ،جماليته) ،أ ّمـا عند عبد امللك
مرتـاض فهـو يـرى بـ ّأ ّن القـراءة ما هي إ ّال كتابـة أو ضرب منها ،يقول «القـراءة في متثّلنا
كتابـة ،أو ضـرب مـن الكتابـة علـى األقـل ،فـكأن الكتابة والقـراءة وجهان اثنـان لعملة
واحـدة ،ذلـك ّ
بـأن الكتابـة ،فـي بعـض حقيقتها ،ليسـت إ ّال قراءة أيضا ،فـكأن القراءة
ّ
عما
عمـا تقرأ في ضميـرك ،وتترجم ّ
مفتـاح املعرفـة األول ،فـأن تكتـب فإنـا أنت تعبر ّ
في جنانك ،وحت ّول حمولة القريحة غير املرئية إلى مشحونات من السمات مرقونة في
شـكل أسـطار ممتدة على قرطاس» ،12أي ّإن أي كاتب ال يكتب من العدم ،فال بدّ له
مـن معرفـة سـابقة ،وهـي مخـزون ذاكرته الذي يتنامـى تبعا للقراءة املتكررة واملسـتمرة
في أي مجال من املجاالت.
الكتابة :قبل أن يحدّ د عبد امللك مرتاض مفهوما للكتابة رأى ّ
بأن الكتابة والقراءة
 9دويدري رجاء وحيد ،املصطلح العلمي في اللغة العرب ّية ،دمشق ،دار الفكر ،ط ،2010 ،1ص.09
 10مرتاض عبد امللك ،نظرية النص األدبي ،اجلزائر ،دار هومة ،ط ،2010 ،2ص.21
 11اآلمدي ،اإلحكام في أصول األحكام ،ت :سيد اجلميلي ،بيروت ،دار الكتاب العربي ،ط،3
 ،1998ج ،1ص .21
 12مرتاض عبد امللك ،في نظرية النقد ،ص.05
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ثم طرح جملة من
هما املجال األول للنشاط النقدي على مستوى التنظير والتطبيقّ ،
التسـاؤالت حولهـا ،منهـا مـا تع ّلق مبفهومها ودوافعها ،ومنها مـا تع ّلق مبوطنها ( على
ثـم انتقل لصياغة مفهوم لها ،يقول
مسـتوى الذهـن) ،وهـل هي موجودة فعالّ ...،13
«الكتابة وجود قوامه رسوم سوداء ،متفق على نظامها ،وكيفية استعمالها ،متثّل سمات
لفظيـة ،متفقـا عليهـا أيضـا ،بين مجموعـة لغويـة مع ّينـةّ ...
كل هـذا بسـيط ومألوف
لكن اللغز احمل ّير الذي قد ّ
يظل قائما في س ّر وجود الكتابة هو كيف يكتب
ومعروفّ ...
ولم يتفاضل الناس في الكتابة ،فيعلو املستوى الفني لبعضهم على
أناس دون آخرينَ ،
بعض ،مع أنّهم في األصل يعتزون إلى ثقافة واحدة ولغة واحدة ،وحضارة واحدة...
ولكن هذا الشـيء
متوحد اخلصوصية،
فرمبـا كانـت الكتابـة شـيئا آخر ،متفـرد املاهيةّ ،
ّ
لن يكون آخر األمر إ ّال كتابة ،كتابة وكفى ،والكتابة وجودها ماثل فيها وكيانها قائم
فـي لغتهـا ،وحقيقتهـا ،أ ّوال وأخيرا ،كامنة فيهـا ،فكونها كتابة فهي احلقيقة لكن في
دائرة ما مينحه معنى الكتابة ،ما جتود به على مراودها» ،14يحاول الكاتب في ذلك أن
يتخ ّيـر األلفـاظ ،وأن يتلمـس األفـكار التماسـا ،وأن يتصيد املعنـى ،فيصيب في ذلك
الهدف ،ويأبى عنده ذلك فيحيد عن الهدف في أحيان أخر.
النقد :يرى عبد امللك مرتاض ّأن ماهية القراءة تتولّد عنها أشكال أدبية أخرى،
منها :القراءة االستهالكية :وهي قراءة الغرض منها االستمتاع بنصوص األدب املختلفة،
وإن لـم ينتـج هـذا النـوع كتابة فإنّها تبقى مختزنة فـي الذهن ،وأخرى اصطلح عليها:
بالقراءة االحترافية :وهي القراءة املركبة املع ّقدة التي تنهض على جملة من اإلجراءات
وتسمى القراءة املنتجة التي يتولّد عنها
التجريبية واالستطالعية واالستنتاجية جميعا،
ّ
أدبـي مكتـوب ،أي نص مقروء يولّد نصا مكتوبا ،وكان يطلق على هذه القراءة،
نـص ّ
15
مـن بعـض الوجـوه ،مصطلـح النقـد  ،أي ّإن النقـد يتأتـى بعـد الكتابـة ،وهـو نوع من
الكتابـة تتضمـن نوعـا من التعليق على الكتابة األولى ،وتناقش أفكارها ،ولكن تبقى
خاضعة جلوانب مختلفة كاالنتماء الفكرية واإليديولوجية التي يرتكز عليها الكاتب
حني يريد أن يكتب.
النقـد مـن منظـور عبد امللك مرتاض إبداع ،ولكـن ال يرقى إلى اإلبداع الذي ميثل
في األجناس األدبية مثل :الرواية ،والشعر ،والقصة ...وغيرها ،يقول «واحلقّ ّأن النقد
 13ينظر مجموع هذه التساؤالت في كتابه ،في نظرية النقد ،ص.6
 14املرجع نفسه ،ص.06
 15ينظر :املرجع نفسه ،ص.13
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األدبـي ،علـى تسـليمنا مباهيتـه اإلبداعيـة ،فـي مظاهر منـه على األقل ،ال يسـتطيع أن
يكون إبداعا مماثال لصنوه الذي هو اإلبداع» ،16وذلك لألسباب اآلتية:17
 اختالف منطلق ّكل واحد منهما.
 اختالف احلاصل بينهما على مستوى املفهوم واجلمالية .فاإلبداع األول هو كتابةأدبيـة تنهـض علـى اخليـال اخلالـص ،ويجـب أن ي ّتسـم نتيجة ذلـك بالسـمات اجلمالية
واإلنشـائية والشـعرية الرفيعـة ،أ ّمـا اإلبداع اآلخر إمنا ينهض علـى كاهل اإلبداع األول،
وملّا كان على هذا النحو ،فقد عسر عليه أن يحمل ّ
كل سماته اجلمالية والشعرية.
بنـاء علـى مـا تقدّ م تظل إبداعية النقد نسـبية جدّ ا ،ويجـب أن ينضاف النقد إلى
اإلبداع ،من خالل تناول اإلبداع ،ال أن يكون إبداعا خالصا في نفسه .18فالنقد يفتقر
إلى وجود نص يتخذ منه حقال ورافدا من روافد الكتابة ،في حني اإلبداع سيد نفسه،
وعماد ذاته وال يفتقر إلى نص آخر.
املسـتحيل :ضـرب مـن الكتابـة ،أشـار إليـه عبـد امللـك مرتـاض فـي كتابـه ،يقـول
متحدثا عن ذلك «بل ه ّ
ال كان املستحيل هو أيضا كتابة؟ فال تزال الكتابة تسعى إلى
البحث عن الهوية ،فهل بوسـعها حتقيق ذلك ،أو شـيئا من ذلك على األقل؟ وال تزال
تتط ّلع إلى حتقيق املستحيل فهل صفتها املستحيلة ميكن أن تفضي بها إلى حتقيق هذا
املسـتحيل» ،19فلمـاذا وسـم عبـد امللك مرتـاض الكتابة بهذا الوصف ،والسـبب يعود
—في اعتقادي— إلى ّأن الكتابة وسيلة ّ
لكل غاية ،سواء كانت إبداعا أو دون ذلك،
فتصـف األحـوال الداخليـة واخلارجية وأنت تشـاهدها أو حتسـها ،وتتحـدث عن اخلير
وتفعلـه وتصـف الشـر وال تفعلـه ،أو تع ّبـر عـن حال عشـتها أو تخ ّيلتهـا ،أو عن ممكن
فلمـا تشـ ّعبت الكتابـة على هذا
فتجعلـه مسـتحيال ،أو عـن مسـتحيل وجتعلـه ممكنـاّ ،
النحو كانت ضربا من املستحيل في نظره ،فتب ّنى ذلك بقوله ّ
«إن الكتابة التي تنهض
علـى سـحر اللغـة التـي تقوم على شـرود املعاني التي تنهض علـى البحث عن احلقيقة،
التي تسرح في املجهول السحيق الذي يعوم في العدم والفناء ليست لدى نهاية األمر،
إال ممارسة ملستحيل ،والتماسا ملجهول ،وتكريسا لعدم».20
إذن لـم يكـن النقـد إال ملعاجلـة الكتابـة وتنـاول جماليتهـا ،وإن كانـت ضربـا مـن
 16املرجع السابق ،ص.15
 17ينظر :املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 18ينظر :املرجع نفسه ،ص.18
 19ينظر :املرجع نفسه ،ص.12
 20املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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املستحيل ،وكالهما إبداع له خصوصيته ومميزاته ،أ ّما القراءة فهي سبيل لتوليد النقد
في مرحلة تالية للكتابة .والكتابة أدب قوامه اخليال ،والنقد كتابة قوامها املعرفة على
حدّ تعبير عبد امللك مرتاض.
 الرأي الثاني :إعادة االعتبار والتقدير إلى النقد العربي:يـرى عبـد امللـك مرتـاض ضـرورة العودة إلـى التراث النقـدي العربـي والتعمق فيه،
وفحـص مكنوناتـه ،خاصـة وأن الغـرب قـد اعترفـوا بقيمـة هـذا التـراث النقـدي الـذي
ورثناه عن أجدادنا الن ّقاد ،في حني ّأن النقاد العرب اليوم ال يكادون يعترفون به ،فهم
حقيقي في
«يعتقدون أن أجدادهم العرب لم يكونوا على شيء ،ولم يكن لهم إسهام
ّ
وضـع أصول النقد األدبي املنهجي وترسـيخ أسسـه» ،21كمـا يؤكد عبد امللك مرتاض
علـى حقيقـة مفادهـا أن األدب العربـي سـابق للأدب الغربـي في معاجلة بعـض القضايا
«ولكـن الـذي أو ّد قولـه للذيـن يرفضـون عبقريـة العـرب ،مـن العـرب
النقديـة ،يقـول
ّ
أنفسـهمّ ،أن هـذه حقيقـة تاريخيـة وال ميكن ألحد إنكارها ،فقد سـبق األدب العربي
األدب الغربي إلى تناول كثير من القضايا ،ومنها النقد البنوي ،ومسألة اللفظ واملعنى،
كما تعترف بذلك املوسوعة العاملية نفسها» ،22وما يؤكد كالم عبد امللك مرتاض ،ما
قام به ابن سالم اجلمحي حني وضع أسسا مبدئية للنقد ،تنهض خصوصا على :الزمان،
واملـكان ،والتفرد ّيـة ،ويشـترط أن تتوفـر في الناقـد جملة من الشـروط ،وهي التجربة:
ويقصد بها اخلبرة التي يكتسبها الناقد من خالل ممارسته التطبيقية في نقد النصوص،
والقدرة على متييز النصوص :وإن ك ّنا ال حاجة لنا بها اليوم ،لشـيوع الكتابة ،وذيوع
مهمـا جدّ ا فـي زمن اجلمحيّ ،
ومتكـن الناقد وقدرته على
الطباعـة،
ّ
ولكـن ذلـك كان ّ
23
التفسير والتعليل ،وكتابه طبقات فحول الشعراء خير دليل .
ثـم يأتـي بعـده ابـن قتيبـة ،الـذي وسـم عبد امللـك مرتاض نقـده « بشـكالنية ابن
ّ
قتيبـة « ،مـن حيـث كان ابـن قتيبة يرفض عامل الزمن أو مبدأ السـبق التاريخي لتطور
األدب ،وأن جودة األدب ال ترتبط بالسبق الزمني لشاعر على آخر ،يقول ابن قتيبة «
ولم يقصر اهلل ّ
خص به قوما دون
جل وعال -العلم والبالغة على زمن دون زمن ،وال ّكل دهر ،وجعل ّ
قوم ،بل جعل ذلك مشـتركا مقسـوما بني عباده في ّ
كل قدمي حديثا
 21املرجع السابق ،ص.38
 22املرجع نفسه ،ص.219
 23ينظر :املرجع نفسه ،ص.38
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في عصره» .24ففي قوله أن جودة الشعر ترتبط بقائله ،ال بإيغاله في الزمن (القدم).
وممّا ن ّبه عليه عبد امللك مرتاض قول ابن قتيبة عن أمثل اللحظات للكتابة ،والذي
نقله عنه ابن رشيق ،حني قال « أوقات يسرع فيها أت ُّيه ،ويسمح فيها أب ُّيه ،منها أول
الليل قبل ّ
تغشي الكرى ،ومنها در النهار قبل الغداء ،ومنها يوم شرب الدواء ،ومنها
اخللوة في احلبس واملسـير ،ولهذه العلل تختلف أشـعار الشـاعر ورسـائل الك ّتاب «،25
فيمكن أن يرقى هذا الكالم -في نظر مرتاض -إلى الكتابة النقدية التنظيرية؛ ألن ابن
قتيبـة أسـس لألوقـات املثلـى للكتابة األدبية شـعرها ونثرها ،وهي أول مـرة حتدّ ث فيها
عن اجلنسين األدبيني على قدم املسـاواة ،وهما الشـعر والكتابة ،ويبقى املوقف الصادم
عاملا مهمـا فـي قيام اإلبـداع ،يليهما املكان والزمان حني يتضافـران فيفعالن فعلتهما
في األديب.26
 الرأي الثالث :إلزامية التمييز بني النقد النظري والنقد التطبيقي:ال ينبغـي -مـن منظـور عبـد امللـك مرتـاض -أن يسـتهان باإلجابـة عـن سـؤال :مـا
النقد؟ ،ألنها إشـكالية شـديدة التعقيد متناهية االعتياص ،غامضة املاهيةّ ،
ألن النقد
يندرج في صلب االهتمامات الفكرية املستمرة ،فمنذ كان اإلبداع ،كان الرأي حوله،
ومنذ كان اإلبداع الشعري خصوصا كان النقد له ،27ومن زعم أنه سيستطيع اإلجابة
عنه بصورة نهائية قطعية ،فقد ا ّدعى الكمال للعقل البشري.
يـرى عبـد امللك مرتاض بـأن النقد نقدان :أحدهما تطبيقي واآلخر نظري ،يقول
ّ
«فـإن النقـد ،فيمـا نريـد حتديـده له من إطار فـي هذا املوطن على األقـل ،نقدان اثنان:
تطبيقـي ،ومـن احلـقّ ّأن النـاس على مـا كتبوا من كثـرة كثيرة حول
نقـد نظـري ،ونقـد
ّ
النقـدّ ،
فـإن التمييـز فـي كتاباتهـم هذه بين النظريـة والتطبيق قليل ،وحين يكون هذا
28
التمييز فغالبا ما يستميز هو نفسه ،بالغموض ورمبا بالعجلة والتس ّرع»  ،فالنقاد -على
حـدّ قولـه -ال مي ّيـزون بني النقدين ،وإن م ّيزوا فالغموض سـبيل ذلك التمييز ،والعجلة
والتسرع سمته.
 24ابن قتيبة ،الشعر والشعراء ،بيروت ،دار الثقافة ،1964 ،ج ،1ص.10
 25ابــن رشــيق ،العمدة في محاســن الشــعر وآدابه ونقــده ،القاهرة ،عالم الكتــب ،ط،1963 ،3
ج ،1ص.90
 26ينظر :مرتاض عبد امللك ،في نظرية النقد ،ص.48
 27ينظر :املرجع نفسه ،ص.49
 28املرجع نفسه ،ص.50
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أ ّما عن متييزه للنقدين عن بعضهما بعضا ،فهو كاآلتي:29
 النقـد النظـري ضـروري الزدهار احلقل املعرفي حول هذا املوضوع من حيث هوذو طبيعة تأسيسية وتأصيلية معا ،فلوال التأسيس ملا كان التطبيق.
 يبحث النقد النظري في أصول النظريات ،وفي جذور املعرفيات ،وفي اخللفياتالفلسفية ّ
ثم كيف ازدهرت
لكل نظرية ،وكيف نشأت وتطورت حتى خبت جذوتهاّ ،
وأفلـت حتـى هـان شـأنها ،ويقارن فيمـا بينها ويناقـش تياراتها املختلفـة ،عبر العصور
املتباعدة املتالحقة معا أو عبر عصر واحد من العصور.
 يكـون النقـد التطبيقـي ثمـرة مـن ثمـرات النقـد النظـري الـذي يـزوده باألصولواملعايير واإلجراءات واألدوات ،ويؤسس له األسس املنهجية التي ميكن أن منها سبيال
يسلكها لدى التأسيس لقضية نقدية ،أو لدى دراسة نص أدبي أو تشريحه ،أو التعليق
عليه ،أو تأويله.
ّ
 يجتـزئ النقـد التنظيـري بالتأصيـل والتعلـق بالبحـث فـي املجـردات ،وهـو بهذاالسلوك يضارع الفلسفة إلى حدّ ماّ ،
فإن النقد التطبيقي هو الذي يتكفل بترجمة تلك
النظريات ،ويفرزها ،ويصنفها ،ويقدّ ها على قدّ النص ،فهو ببعض ذلك يشـبه شـأن
العلوم التطبيقية بالقياس إلى العلوم التأسيسية ،فبفضله نلمس ثمرة اجلهد النقدي في
إجراء التنظير ،أي بفضله نستطيع ترجمة املج ّرد إلى احملسوس ،والغامض إلى الواضح.
 النقد التطبيقي ضرب من ضروب القراءة االحترافية. الرأي الرابع :الدعوة إلى الوسطية بني النقد القدمي (التقليدي) والنقد اجلديد:ظهرت في القرن العشرين خصومة بني النقاد العرب حول مسألة القدمي واجلديد،
فدافع طه حسني عن الكتابة احلداثية ،ودافع مصطفى صادق الرافعي ،عن ّ
كل ما هو
تقليدي ،ولم يقتصر هذا الصراع على النقد العربي ،بل امتدّ إلى جميع اآلداب العاملية،
ولكـن عبـد امللـك مرتـاض لـم يرض بذلـك ووقف موقفا وسـطا بين النقديـن ،وعاتب
أنصار ّ
كل اجتاه على مبالغتهم في التشدّ د مبوقفهم ،يقول «ونعتقد ّأن ّ
كل منهما يبالغ
فـي موقفـه ،ويتطـرف فـي منهجه ،ذلك بأنه ال االشـتغال بحياة املؤلف وأسـرته وزمانه
ومكانـه وعرقـه ّ
وكل شـؤونه تنصـرف إلـى إنسـانيته أو رجوليتـه ممّا يسـاعد على الفهم
الصحيح لعمله األدبي ،وال إهمال املؤلف جملة وتفصيال ،وحتت اإلصرار املب ّيت ،ممّا
يظاهـر القـارئ ،أو احمللـل ،على فهم العمل األدبي أيضا ،ورمبا كان املوقف الوسـط هو
 29ينظر :املرجع نفسه ،ص.51
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األسـلم في تدبير هذه املسـألة وتقريرها» .30ففي قوله دعوة صريحة إلى األخذ بطرف
من ّ
كل نقد؛ لألسباب اآلتية:
 ليـس مـن الضـروري دائمـا أن يتوقـف فهـم عمـل مبدع مـا على معرفـة تفاصيلحياته ،بل ميكن تأويل النصوص وحتليلها في غياب حلظة أو موقف من مواقف حياته،
ولكن ما يعتقده أصحاب املدرسة التقليدية أن فهم اإلبداع ال يتم إال بفهم ما له صلة
بحياة املبدع ك ّلها.
 يعـدل النقـد اجلديـد فـي كثيـر مـن األحيـان عـن اجلانـب التاريخـي وميتطـياإلبسـتيمولوجي ،ولكـن هنـاك كتابـات نقديـة ال ميكـن أن نسـتغني فيهـا عـن املعرفـة
التاريخية بكل املالبسات التي حتيط به ،فهناك األدب وتاريخ األدب ،والنقد وتاريخ
النقد ،كما ع ّبر عبد امللك مرتاض.
 -الرأي اخلامس :جتريد النقد من اخللفيات الفلسف ّية أو أصالة النقد:

قد يكون الكاتب فيلسوفا في بعض األحيان ،ولكن ال ميكن للفيلسوف أن يكون
كاتبـا ،ذلـك ّ
ألن أي كاتـب قـد يشـقّ عليه في بعـض احلاالت االبتعاد عن التفلسـف،
وقـد رأى عبـد امللـك مرتـاض أن ّ
جـل املذاهـب النقدية تتكئ على خلفيات فلسـفية،
يقول ّ
«إن معظم املذاهب النقدية تنهض في أصلها على خلفيات فلسفية ،على حني
أنا ال نكاد نظفر مبذهب نقدي واحد يقوم على أصل نفسه ،وينطلق من صميم ذاته
األدبية ،وما ذلك إال ّ
ألن األدب ليس معرفة علمية مؤسسة تنهض على املنطلق الصارم،
والبرهنـة العلميـة ولكنـه معرفـة أدب ّية جمالية أساسـها اخليال واإلنشـاء ،قبل أي شـيء
آخـر» .31والنقـد رديـف األدب فـكان لزاما عليـه أن يحمل خصوصياتـه ،أي ّإن النقد
من منظور عبد امللك مرتاض يجب أن يقوم على أصل ذاته.
ويؤكـد مرتـاض فـي موضع آخر على ّأن الفلسـفة قد أفسـدت النقد ،حني عارض
ما قام به الفرنسي جاك دريدا الذي أخضع النقد إلى أصول فلسفية ،يقول «وإن كان
لنا من موقف نقفهّ ... ،أن دريدا لع ّله أن يكون قد أفسد النقد األدبي بإصراره على
تأسيسـه على أصول معرفية فلسـفية خالصة ،وهنا قد يكمن ضعف نظرية التقويض
في رأينا والنظريات النقدية في عامتها».32
 30املرجع السابق ،ص.63
 31املرجع نفسه ،ص.79
 32املرجع السابق ،ص.100
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 االطلاع علـى النظريات النقديـة احلديثة وإفرازاتها وعدم االكتفاء بنقدها نقداغير مؤسس ،قد يفضي في غالب األحيان إلى مغالطات كثيرة.
دعا عبد امللك مرتاض إلى ضرورة التريث حني اإلقدام على نقد النظريات النقدية
احلديثـةّ ،
ألن فيهـا مـن احلقائـق واملعرفـة مـا ال يـر ّد ،ونضـرب ملوقفـه هذا مـن النظريات
النقديـة ،ر ّده علـى مـا كتـب عبـد العزيـز حمـودة مـن نقـد للنظريـة التقويضيـة جلـاك
دريدا ،33حيث رأى ّ
بأن هذا األخير قد انطلق في نقده من عدائية للحداثة والعدوانية
عليها ،ولكن من موقع ضعيف معلال ذلك مبا يلي:34
 عرف عبد العزيز حمودة بالترجمة ،ولم تكن له أعمال نقدية رائدة ،أو كتاباتفـي نظريـة النقـد ،وكان عليـه أن يتح ّلى باالحترافية فـي مثل هذه األحوال ،فليس من
العـدل أن نرفـض للنـاس مـا يكتبون إن كانـوا ح ّقا مقتدرين علـى الكتابة .يضاف إلى
ذلك ّ
بأن الترجمة غير النقد وبينهما اختالف ّبي.
 من املعروف ّأن نظرية التقويض بارسية املنشأ (فرنسية) ،فرنسية اللغة والفكر،ملما بثقافتها ،حتى ّ
يتمكن له نقدها.
وعلى ناقدها أن يكون فقيها في الفرنسية ّ
 ّأن عبـد العزيـز حمـودة انطلـق مـن موقـف فكـري مسـبق ومشـحون باإلصـرار؛ملهاجمة احلداثة وتسفيه أحالمها وجترميها ما لم جتترم.
 كان علـى عبـد العزيـز حمـودة التحلـي باحليـاد العلمـي ،ونقد هـذه النظرية منخلفية معرفية تعتزم املوضوعية ،وتبذل اجلهد لبيان مواطن اخللل فيها ،ال الدعوة إلى
التخلـف املعرفـي ،والتشـ ّيع إلـى رفـض الفكـر اجلديـد ،وإلـى حمـل الناس علـى معاداة
التطور.
تبين موقفه من
وقـد ختـم عبـد امللـك مرتاض ر ّده على األسـتاذ عبـد العزيز مبقولة ّ
النظريات النقدية ،وطرحه لفكرة تأسـيس نظرية جديدة ،يقول ّ
«إن املسـألة التي نو ّد
توكيدها للناس ... ،أن الفكر الذي يجدد نفسه ،ويثور على السائد ،فينتج ويرفض
هو الفكر الكبير ،وهو الفكر الذي ينتج املعرفة املستقبلية ،وهو الفكر الذي يجب أن
ّ
عربي ب ّناء ،ينطلق من فكر
نعض عليه بالنواجذ» ،35تلك رؤية تأسيسية لفكر نقدي ّ
يعتز مباضيه وال يرفض مستقبله ،ويحاكي غيره إلنتاج معرفة أصيلة.
 33ينظــر :حمــودة عبد العزيز ،املرايا احملدبة ،من البنوية إلــى التفكيك ،الكويت ،عالم املعرفة،
 ،1998ص .404-291
 34ينظر :مرتاض عبد امللك ،في نظرية النقد ،ص .95
 35املرجع نفسه ،ص .101
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خامتة:
بعد استقرائنا جلملة من اآلراء النقدية ،التي استنبطها الناقد اجلزائري عبد امللك
مرتـاض مـن خلال فحصـه للتـراث النقـدي العربـيّ ،
واطالعـه علـى ما كتب فـي النقد
الغربي ومدارسه ،خلصنا إلى النتائج اآلتية:
 يعدّ عبد امللك مرتاض من النقاد اجلزائريني القالئل ،الذين فقهوا التراث النقديالعربي ،واستطاعوا فهم املدارس النقدية احلديثة ،بفضل ثقافته الواسعة ،وإتقانه لعدة
لغات أجنبية؛ لذلك قدّ م قراءة جديدة للنقد العربي ،واستنبط آراء نقدية رصينة.
تضمن التراث النقدي العربي آراء نقدية ،سبقت تلك اآلراء الغربية ،ميكن أن
 ّتكون معينا إلرهاصات نظرية نقدية عربية.
 إن كثـرة النقـاد العـرب ال يعنـي وجـود نظريـة عربيـة نقديـة ،ولكـن ال ينفـيتوحدت الرؤى ،وتضافرت جهود هؤالء النقاد،
إسـهاماتهم فـي النقد العربي ،فإذا مـا ّ
فال محالة من وجود بدايات تأسيسية للنظرية النقدية املرجوة.
 ّإن اإلبداع ليس حكرا على عقل بشري بعينه ،لذا ميكن أن يبدع النقاد العربإذا تضافرت جهودهم في إرسـاء نظرية نقدية عربية ،خالصة ال تشـوبها شـائبة املناهج
النقدية الغربية.
 إذا جـدّ د الفكـر العربـي نفسـه ،وثـار علـى السـائد ،فسـوف ينتج ،ويرفـض؛ ممّايؤدي في نهاية املطاف إلى محاولة جا ّدة للتأسيس لنظرية نقدية عرب ّية أصيلة ب ّناءة.
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