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.هــــــــى نعمــــــد هللا علــم ، فالمحمــــــره تدوم النعـــات وبشكـــــــــم الّصالحــــر اهللا تتـــــإّن بذك

ة جهود في إنتاجها . وفي مقدمتها أستاذي  إّن هذا البحث ثمرة متواضعة تضافرت عّد

ي كان نعم القدوة ونعبد القادر شرشارالفاضل الدكتور "  ي " ، الّذ عم الموجه ، والّذ

.لم يبخل

ه وسعة صدره.بإرشاداته ونصائحعليّ 

ين قاماتذتيأسإلىالجزيل كما أتوجه بالشكر  الجامعي. يخالل مسار سيوا بتدريــالكرام الّذ

ينعمال المكتبات الجامعية التي قمت بزيارتهاوإلى  عي.ممتعاونينجدكانواوالّذ

ين قبلوا اإلشراف على مناقشة إلى األساتذة الكرام الجزيل الشكر التحية و كما أتقدم ب الّذ

.رسالتي

.فشكرا لكم جميعا





د بن عبد اهللا صّلى اهللا عليه وسلم . ـإل ي هو سّر فالحنا ونجاحنا سيدنا محّم ى حبيبنا وقدوتنا الّذ

ين كانا سببا في وجودي بعد الواجد عّز وجل، ـإل العزيزين أطال اهللا في ى اللّذ

عمرهما وأبقاهما لي ُذخر في هذه الدنيا ...

"."و ": "إخوتيى ـإل

.، و ، و ؛ ــةلــراد عائــأفمـــن ل ــى كإلـ

فتيحة ، رقية ، فاطمة ، أحالم...:ـةسى كـــل من رافـــق دربي في الصـداقـــة والـدراـإل

ى كل من ساهم في تعليمي من المسجد إلى الجامعة ...     ــإل

وتحمل معي صعاب هذا العمل وحياتي ، ن يكون رفيق دربي أى من اختار ــإل

ابنتيه حياتي ، المستقبل كلونور ى ـإل

ــام...            سن يـحـب ابــــتــمإلــى كـــل 

.إلـى نفسـي بعـد جهد و عنـاء ..

ين يعطون ـإل ين أحب ... الّذ لمة ... إلى هؤالء ... ويشرقون وسط ركام الظمعنى حياة للى الّذ

.المتواضع أهدي هذا العمل







المقدمة

أ

نعیش اآلن في عالم متغیر؛ عالم تكنولوجیا المعلومات المتقدمة المتجه نحو 

المجتمعات الالورقیة ونحو شبكة االتصاالت الضخمة عبر سطح الكرة األرضیة كلها. فهو 

یمتاز بتزاید أهمیة المعلومات ، باعتبارها موردًا هامًا من موارد التنمیة بمختلف قطاعاتها. 

من المصادر القومیة المؤثرة في تطور المجتمعات وتقدمها. وقاعدة وقد أصبحت المعلومات

.حضاري أو علمي أو صناعي أو ثقافيأساسیة ألي تقدم 

تسهیل الخدمة المعلوماتیة ألّنها على افیا من هذه الوسائل المساعدة وُیعد علم الببلیوغر 

.یهاتختصر مشقة الجهد والعناء في سبیل الحصول عل

إنّ موضوع الدراسات النقدیة شأنه شأن جمیع الدراسات األدبیة ؛ موضوع وعلیه ف

متفرع یتصف بالتسلسل والترتیب ، وهو مترابط األجزاء إذا ما أخذت منه فرعًا تضطرُ 

للمرور على بقیة الفروع بالدراسة والتمحیص. 

ّذي علىالمن خالل إتباع المنهج الوصفي التحلیليرسالتيوهذا ما أقدمتُ علیه في 

أنّ موضوع ببلیوغرافیا الدراسات النقدیة في الجزائر یصب في تلك الدراسات بین به یتأساس

ا فیما یخص المدونة األدبیة التي تطمح للوصول إلى رؤیة منهجیة جدیدة مستقلة بذاتها. وأّم

األعمال األكادیمیة ااشتغلت علیهمن المواضیع التي الشعریة فقد كانت موضوعا تطبیقیا 

في الجامعات الجزائریة. 



المقدمة

ب

؟ وهذا یؤدي بنا إلى محاولة اإلجابة على : هل حقق النقد الجزائري اكتفائه بذاته

أم من خالل أعمال نقدیة تبین ذلك وهل طبق ؟خطاب نقدي في الجزائرفعال وهل یوجد

أن دیة في الجزائر موضوع ببلیوغرافیا الدراسات النقوكیف یمكن لبقي حبیس التنظیر؟

ا للوصول لألهداف المرجو إشكالیة تستلزم على الباحث فكها وعرضهذاته بحدیصبح

تحقیقها؟

لدى إنّ أي موضوع البد له من أن یكون له سبب یجعل منه محل اهتمام وبحث 

/ هو مساعدة الباحثبالذات ختیاري لهذا الموضوع امن وراء سبب الفإنّ یهوعل.الباحث

عمال األكادیمیة األالخاصة بوتسهیل مهمته في الحصول على المعلومات ، القارئ 

ي بقیت حبیست جدران الجامعات. الشعریة ، والتةالمدونتناولت التيالجزائریة 

كما أنّ هناك سببا آخر أجده في نظري حافزًا كافیًا الختیاري لهذا الموضوع

، إذ لم الدراسات النقدیة في الجزائر عرفت تهمیشا كبیراً ببلیوغرافیابالخصوص كون أنّ 

تحظ باالهتمام الكافي من طرف باحثینا ، وهذا الستحالة إمكانیة نشرها كلها والتعریف بها 

. إّال بعض األسماء التي تعد على األصابع دیة الجزائریة ، والعربیة لما الفي الساحة النق

مختار بوعناني و أ.د: مختار :من أمثال: أ.دوالتي وضعت بصمتها في هذا المجال

حبار...  



المقدمة

ج

واقع الخطاب النقدي في الجزائر جانبا من جوانبتوضیحإلىتهدف هذه الدراسة

بین النظریة والتطبیق. وكشف نوع الصلة الموجودة بین النقاد في الجزائر ، ومدى تأثرهم 

د األدبي في الجزائر، وأیضا أهم إبراز أهم قضایا النقمن شأن ذلكبالنقد الغربي . و 

المناهج البارزة في الساحة النقدیة الجزائریة . باإلضافة إلى كل هذا محاولة حصر 

المدونة التي اشتغلت علىاألعمال األكادیمیة المتخصصة في الخطاب النقدي الجزائري 

تركیز لتعریف بها ومحاولة الكشف عن طبیعة العمل فیها من حیث الالشعریة ، وهذا ل

على الجانب النظري والتطبیقي.

على منهامصادر والمراجع والتي أذكر وقد اعتمدت في دراستي على مجموعة من ال

الببلیوغرافیا مدخل إلى علم: سبیل المثال الكتب المتخصصة في مجال الببلیوغرافیا ككتاب

قواعد وكتاب م . 1995،: السعودیة، دطدار المریخ للنشر،لصوفي عبد اللطیف

عداد الببلیوغرافیات لمحمد عبد الواحد ضبش، ٕ دار الفكر العربي: القاهرة، دط ، استخدام وا

م. 1997

معجم تحلیل الخطاب لباتریك موضوع الخطاب النقدي ككتابوأخرى متخصصة في 

، ... وغیره م2008، دار سیناتیر : تونس ،دط، شارودو ودومینیك منغنو



المقدمة

د

ففي الفصل األول الموسوم ن یتوزع على ثالثة فصـول ؛وقد اقتضت طبیعة البحث أ

في ف؛ واقع الخطاب النقدي في الجزائر " فقد قسمته إلى مبحثین و أهمیة الببلیوغرافیا بـ " 

من أساسیات كـ : ما یرتبط بها و علم الببلیوغرافیاأعطینا صورة عامة لالمبحث األول 

االمفهوم والنشأة واألنواع واألهمیة. واقع الخطاب النقدي في فیتناولالمبحث الثاني أّم

وتطوراته.الجزائر

ا في الفصل الثاني أ للرسائل الجامعیة الخاصة مسرد ببلیوغرافي الموسوم بـ "ّم

م ؛ 2012ىلم إ2002فترة الممتدة ما بین في ال، لخطاب النقدي الشعري في الجزائر با

الرسائل واألطروحات األكادیمیة الخاصة بالخطاب النقدي بعضفقد قدمت فیه جردًا ل

ة السابق ذكرها ، وهذا في بعض ي الجزائر من حیث المكان والزمانالشعري ف . في المّد

جامعات الجزائر والتي أذكر منها : جامعة وهران " السانیة " ، جامعة مستغانم " عبد 

بلعباس " جیاللي سیدي قاید " ، جامعة الحمید ابن بادیس " ، جامعة تلمسان " أبو بكر بل

.لیابس "

دراسة تحلیلیة وصفیة لرسالة ماجستیر للطالب مداني الفصل الثالثیتضمنو 

دراسة في –بوهراوة الموسومة بعنوان :" التصویر والتشكیل في الشعر الجزائري المعاصر 

.المكونات الجمالیة 



المقدمة

ه

لت أوجزتُ فیها أهم النتائج التي توصبمقدمة وتنتهي بخاتمة تبدأ هذه الدراسة

.حاولت اإلفادة منهالمصادر والمراجع التي لة جد قائمنإلیها. باإلضافة إلى كل هذا 

ا بالنسبة إلى الصعوبات التي اعترضت طریقي، والتي ارتأیت تأخیر الحدیث عنها  أّم

هي فیل العلم . ق كل باحث یسعى في سبنظرًا العتبارها أمرًا بدیهیا البد أن تعتري طری

تكمن في ضعف خبرتي ونقص في قدراتي المعرفیة. وأیضا ُندرة المراجع المناسبة التي 

مجال البحث في الببلیوغرافیا ، وهو موضوع بكر لم یشتغل فیه أو علیه إال ثّلة من تناولت

.اآلخریناألولین وقلیل من 

فيبعیدأوقریبمنالمساعدةیدلهكانتمنكلإلىبالشكرأتوجهفي األخیر و 

أستاذي الدكتور عبد القادر شرشار ، الّذي طالما بالذكرالدراسة ، وأخصهذهإنجاز

البناءة.وانتقاداتهالعلمیةوصرامتهالسدیدةبتوجیهاتهرعانا

نْ أخطأتُ فمن نفسي ومن –ولیس آخرًا –وأخیرًا  ٕ فإن أصبت فمن اهللا عزّ وجل ، وا

.الشیطان

واهللا ولــــــــــي الـتـوفـیــــــــــــــق .واهللا ولــــــــــي الـتـوفـیــــــــــــــق .

الطالبة : عومر ابتسام.   الطالبة : عومر ابتسام.   
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علم الببلیوغرافیا :/1

نّ التطور الّذي حضي في بدایة المبحث األول من هذا الفصل ال یسعنا إّال القول بأ

به العالم ال یكاد یقتصر على مجال معین ، بل وسع جمیع األنشطة والمجاالت التي 

شملت الحیاة اإلنسانیة .

علم قائم بذاته شأنه شأن ومن هذا المنطلق یمكننا القول : بأنّ علم الببلیوغرافیا

فالببلیوغرافیا هي عماد البحث العلمي ، یحتاجها الباحث منذ أن <<بقیة العلوم األخرى. 

یبدأ في التفكیر في بحثه ، فمن خاللها یتعرف على أهمیة هذا البحث وموضوعه، وما 

ومات لع علیها، حتى یتمكن من جمع المعلكتب فیه أو نشر حوله من مؤلفات یجب أن یطّ 

الالزمة والضروریة له ، فهي أساس دراسته ، تبدأ معها وتواكبها، وال نبالغ إذا قلنا بأنّ 

)1(>>البحث العلمي یبدأ بالببلیوغرافیا ، وینتهي بها. 

أنّ أصل الكلمة <<: بالقولاللغةومن هنا یمكن تعریف مصطلح الببلیوغرافیا في 

ُكتیب ، وهو اسم التصغیر من لفظةتعني )، BIBLIONیوناني وهي مركبة من كلمتین (

)BIBLOS كتاب. وكلمة ) وتعني(GRAPHIA) وهي اسم الفعل المشتق من

بمعنى الكتابة أو النسخ.(GRAPHIEN)لفظة

م ، 1995–ه1415الرياض: دار املريخ للنشر، دط، -، السعوديةعبد اللطيف صويف ، مدخل إىل علم الببليوغرافيا واألعمال الببليوغرافية: 1
.18ص
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أو "النسخ أو "في أصلها اللغوي " الكتابة عن الكتب )BIBLIOGRAPHIAوتعني الكلمة (

ا المعنى المتعارف علیه في منذ القرن التاسع) وهذا 1(.>>النقل عن الكتب"  عشر . أّم

:ومن مضامینهالمعاجم ، فإّنه یكاد یعانق المتفق علیه اصطالحا .

:أنّ الببلیوغرافیا هي

)2تجمیع مواد اإلنتاج الفكري المستخدمة في اإلعالم والتعلیم والبحث ،... (أ ~ 

المتضلع في معرفة الكتب.الببلیوغرافیا : علم الببلیوغرافي ؛ ~ ب 

دراسة الجداول التي تقوم بوصف الكتب وترتیبها .ج ~ 

~ معرفة موضوع الكتب المنشورة وقیمتها وندرتها .د

~ الببلیوغرافیا هي البحث عن الكتب وتصنیفها حسب مناهج محددة ، من أجل ه 

) 3(استعمال تجاري أو علمي.

ا فیما یخص  ق فیمكن إیراد مجموعة من التعریفات التي تتسع وتضیاالصطالحأّم

:ا نذكرمنهو طبقا لعاملي المكان والزمان ، 

.21: املرجع السابق  ، ص1
.209م ، ص1996، 9: ينظر أمحد بدر ، أصول البحث العلمي ومناهجه، الناشر: املكتبة األكادميية  ، ط2
، إعداد عبد العزيز فارح، منشورات كلية اآلداب والعلوم ، علم الفهرسة عند األوربيني : املفهوم والتاريخ ، صناعة الفهرسة والتكشيف: ينظر حيي هوار3

.185م ، ص 2002، 19ندوات ومناظرات اإلنسانية ، وجدة ، سلسلة



الخطاب النقدي في الجزائروواقع الفصل األول:                    أهمية علم الببليوغرافيا

5

)1(قواعد معینة ...* هو علم وصف الكتب والتعریف بها ضمن حدود و 

كعلم هي مجموعة الحقائق العلمیة المنظمة التي تعالج الكتاب من * الببلیوغرافیا<<

جمیع نواحیه سواء النواحي المتصلة بكیانه المادي ، أو النواحي المتعلقة برسالته كإناء 

یحمل أفكار ، وینقل الحقائق ... 

* الببلیوغرافیا كفن هي مجموعة الطرق الفنیة الضروریة للتحقق من المعلومات 

الخاصة بالكتب ، ولتنظیم هذه المعلومات ومن ثمة لتقدیمها.األساسیة

* الببلیوغرافیا كثمرة الفن ؛ وهنا یجب أن نضیف إلیها في اللغة العربیة تـــاء 

التأنیث المربوطة لتصبح ببلیوغرافیة ، فهي سجل منظم مرتبط بغرض معین لمجموعة من 

)2(>>.الكتب تشترك في بعض الصفات المتمیزة

:* أما سعید علوش في معجمه ، فیورد أربعة تعریفات للمصطلح هي 

جع ، بما في ذلك وصفها وتحقیقها.فن المرا-<<

أو رسالة جامعیة .ما قوائم المؤلفات التي یعتمدها كاتب ، في بحث -

فهرسة بأسماء الكتب والمؤلفین.-

.181أمحد بدر ، أصول البحث العلمي ومناهجه ، ص ينظر : 1
.70-69م ، ص1982لبنان ، دط،  –اإلدارة والتنظيم ، دار الكتاب اللبناين ومكتبة املدرسة ، بريوت –: عبد اهللا أنيس الطباع ، علم املكتبات 2



الخطاب النقدي في الجزائروواقع الفصل األول:                    أهمية علم الببليوغرافيا

6

)1(>>ة . مبحث أولي ، لكل درس أدبي ، ینزع إلى العلمیة األدبی"-

) 2* معرفة الكتب والمكتبات في الماضي والحاضر على السواء ، ووصفها ، ...   (

/ نظرة تاریخیة حول نشأة العلم :2

لدى الغربیین :/2-1

التي أقیمت حول علم الببلیوغرافیا یتضح من أّنه یوجد الغربیة من خالل الدراسات 

لم أّنها:المصطلح ، فمن بعض ما قیل عنهاحول النشأة وبدایة استخدام واضح خالف 

تستعمل بعد لفظة "ببلیوغرافیا" ، بل كانت تحمل تكن الفهارس التي صدرت في أوروبا

" أو"مكتبةأو ""كتالوجرد" أو " فهرس " أو "ـــحة جــالئ": مثل من مختلفة أسماء

.  "لــدلی

أمین AUDÉNABRIELGنودیهأول من استخدم هذه اللفظة هو غابرییل<<وكان 

الببلیوغرافیا السیاسیة الصادرفي فرنسا ضمن كتابهAZARINMال مازاران ــمكتبة الكاردین

)1(>>. م1633عام 

م  1985-هـ 1405، 1دار الكتاب اللبناين بريوت ، سوشربس الدار البيضاء ، ط: سعيد علوش ، معجم املصطلحات األدبية املعاصرة ،1
.45ص

النظرية العامة ، الدار املصرية اللبنانية ، ––: عبد العزيز شعبان خليفة، الببليوغرافيا أو علم املكتبات 2
.78م، ص1998، 2ط
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بمفهومها الحدیث هو المؤرخ جان وكان أول من أوضح فكرة الببلیوغرافیا في فرنسا

الطباعة. والثاني إلى الكتب نفسها فرانسوا بتقسیمه لها إلى فرعین ؛ األول یعود إلى فن

م كانت الببلیوغرافیا النقدیة 18ومنذ القرن .وتاریخها وفهارسها وقیمتها الذاتیة ومؤلفها

كما عملت الببلیوغرافیات القومیة والخاصة على التعریف بعناوین،بدأت بالظهورقد

ا الببلیوغرافیات الموضوعیة 19الدوریات منذ القرن  حلیلیة للكتب ومقاالت الت-م . أّم

.عرف حتى مطلع القرن العشرینفلم تُ الدوریات ،

م لیدل على كاتب الكتب أو 1656وكان مفهوم الببلیوغرافي قد استخدم منذ عام 

م على من 1814ناسخها ، وهو معنى أصبح مهجورا فیما بعد ، ثم أصبح یدل بعد عام 

)2(...یكتب عن الكتب

لدى العرب :/2-2

تر: يج شعبان ، مراجعة هنري زغيب ، منشورات عويد1 يوغرافيا ،  يس ، الببل لك يل ما نو يز  لو .13م ، ص1989، 2باريس ، ط–ات : بريوت : 
.27-23: ينظر عبد اللطيف صويف ، مدخل إىل علم الببليوغرافيا واألعمال الببليوغرافية ، ص2
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في التراث العربي اإلسالمي ، ال یمكن الحدیث عن لفظة "الببلیوغرافیا"، بل عن 

ال یعني هذا نفي وجود العلم مجموعة من المصطلحات التي تم إیراد بعضها سابقا، و 

، أو بعض أشكاله أو أنواعه، فقد كان الفضل لكثیر من العلماء المسلمین واألدباء نفسه

ة وغیرهم في التحري عن مصادر معلوماتهم وتوثیقها . واللغویین والفقهاء والفالسف

ي وقد انتشرت دكاكین الوراقین والناسخین ، خاصة في عهد الدولة العباسیة ، الذّ 

اس إلى ضبط محتویات یعتبر أزهى عصور الحضارة العربیة اإلسالمیة ، حیث احتاج النّ 

أنواع من كتب الفهارس ، وتبویبها ، فظهرت فیها المكتبات وترتیبها وتصنیف العلوم 

والشعر الغریب في اللغة والبالغة والنحوتناولت القرآن والحدیث والفقه وأصوله ، و 

)1(…والمذاهب والطوائف واألقطار

منذ القرن األول للهجرة ؛ خاصة النصف –وراقة كانت تدل عند العرب <<فـكلمة :

سه لكلمة ببلیوجرافیا ، في بدایة على نسخ الكتب وهو المعنى المحدود نف–الثاني منه 

.ا استخدامه

.34م ، ص1997–ه 1418، 1: ينظر حممد عبد الواحد ضبش، استخدام وإعداد الببليوغرافيات ، دار الفكر العريب: القاهرة ، ط1
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ي كان مرادفا للببلیوجرافیا بمعنى نسخ الكتب في الحقبة  وتطور مصطلح (الوراقة) الّذ

...، لكن معنى المصطلح لم یتغیر لدى الیونانیة لیأخذ معنى النشر في عصر التدوین

، بل استخدم –الكتب وصف –العرب بمثل الصورة التي ظهرت في العالم الغربي 

ي لدیه عبارات أخرى كالفهرست أو الفهرس ؛ للداللة و المصطلح الفارسي (الفهرسة)  الّذ

)1(>>على القائمة التي تضم الحصر والوصف .

:/الببلیوغرافیا أنواعها وأهمیتها3

:/ أنواعها1- 3

جذعها بواسطة الجذور من كل المعارف ، ثم دیمكن تشبیه الببلیوغرافیا بشجرة ، یمت

إلى درجة تتفرع منه الفروع وتتشابك ، وكل فرع یتفرع إلى فروع أخرى وهكذا دوالیك ، 

قابلة للتحدید ، لكن مع ذلك یمكن تجمیعها. فهناك نوعان أصبحت معها األنواع غیر

وغرافیات المحددة ، ویتفرع الببلیوغرافیات العامة والببلی؛من الببلیوغرافیات همارئیسیان

:كل نوع منهما إلى مجموعة من الببلیوغرافیات كما سأوضح في مایلي 

:الببلیوغرافیا العامة/ 3-1-1

م، 1998هـ يونيو 1419ربيع أول 1: حممد فتحي عبد اهلادي، املكتبات واملعلومات العربية بني الواقع واملستقبل ، مكتبة الدار العربية للكتاب ، ط1
.136ص
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التي تشمل جمیع أنواع اإلنتاج الفكري بأوعیته المتعددة من كتب ودوریات وهي

أو نوعیة ، وهي وأفالم وغیرها. وهي ال تخضع ألیة قیود موضوعیة أو لغویة وخرائط

)1(:بنفسها أنواع

:العالمیةالببلیوغرافیاأ/

ترصد اإلنتاج الفكري . هي )2(>> یساعد التطور التكنولوجي على تحقیقها <<

أنواعه المادیة وأوعیته وتخصصاته العلمیة ، وجمیع اللغات العالمیة التي یصدربجمیع

بقصد عن أیة حدود أو قیود، مهما كانت أماكن صدوره في مجمل أنحاء العالم بعیداً بها

،المتحف البریطاني"" جمع معلومات منظمة عن التراث العالمي والتعریف به . كـ : 

)3(…، "المكتبة الوطنیة" بباریس"،"مكتبة الكونجرس األمریكي"

:الوطنیةالببلیوغرافیاتب/

التي تصدر وهي قوائم المؤلفات<<) ، 4(>>...تغطي اإلنتاج الفكري لدولة ما<<

ذه المؤلفاتــوع هــــــان نــــــها ، مهما كـــها ، أو ذات صلة بـــداخل كل دولة ، أو تتحدث عن

.40–39: ينظر عبد اللطيف صويف ، مدخل إىل علم الببلوغرافيا واألعمال الببليوغرافية ، ص1
.17خدام وإعداد الببليوغرافيات ، صحممد عبد الواحد ضبش، است: 2
.187، علم الفهرسة عند األوربيني ، ص حيي هوار: ينظر3
.17: حممد عبد الواحد ضبش، استخدام وإعداد الببليوغرافيات ، ص4
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كالكتب والمطبوعات الرسمیة ، والنشرات العلمیة الصادرة عن الهیئات والمؤسسات ، 

، ن جهة رسمیة مسؤولة داخل كل دولة... تصدر هذه الببلیوغرافیات عوغیرهاوالمنظمات

)1(>>...تكون عادة المكتبة الوطنیة

:المنتخبةج/ الببلیوغرافیا

ها تختار ألنّ ،مبدأ الحصرعلى االختیار بین المؤلفات العامة ولیس تعتمد على مبدأ

معینة ، مثل أهمیتها أو حداثتها أو أیة غایة والمعارف مؤلفات لغایات من ألوان العلوم

بحاجات المستفیدین منها.أخرى ترتبط

:د/ ببلیوغرافیا التجمعات اللغویة

الصادرة في لغة معینة ، مهما كانت أماكن صدورها داخل تقوم برصد المؤلفاتهي 

ات المنشورة في اللغة القوائم التي ترصد المؤلفومن أمثلتها.خارجهوأقطر معین 

كافة موضوعات المعرفة مكان في العالم ، وفيفي أي، أو في اللغة العربیة ،االنجلیزیة

)2(.اإلنسانیة

:التجاریة ه/ الببلیوغرافیات

.40–39: عبد اللطيف صويف ، مدخل إىل علم الببلوغرافيا واألعمال الببليوغرافية ، ص1
.43-42: ينظر املرجع نفسه ،  2
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ض تجاریة ؛ أي لمنشورات في موضوعات مختلفة ، تصدر ألغراهي قوائم عامة<<

. النشر من مؤلفات ، لبیعها على نطاق واسعصدر عن دور، وتبقصد التعریف بها 

صاحبة المصلحة األولى تكون القوائم ، ألّنها وتتولى دور النشر عادة إصدار مثل هذه

**>> منتجاتها للترویج ل<<أي؛)1(>>... فیها

:اإلقلیمیةالببلیوغرافیاو/

،**>>أو محافظة.هي تغطي اإلنتاج الفكري الخاص بمؤلفي مدینة أو إقلیم<<

یوجد بین أرجائه روابط مشتركة لغویة ، مؤلفات داخل إقلیم معین وتهتم بما ینشر من

الصادر في باإلنتاج الفكريوهذا للتعریف، سیاسیة أو اقتصادیة أو غیرها و تاریخیة 

...،أرجائه بشكل منظم ومتالحق

: / الببلیوغرافیات المحددة3-1-2

.44: املرجع السابق ، ص1
.16** حممد عبد الواحد ضبش، استخدام وإعداد الببليوغرافيات ، ص 
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كأن تكون هذه بمؤلفات لیست عامة ، بل محددة بحدود معینة ،تقوم بالتعریف 

زمنیة ، أو مكانیة ، حتى إّنها ُتعرف أیضا باسم (الببلیوغرافیات الحدود موضوعیة أو

:)   وتنقسم إلى1(الموضوعي .المتخصصة) انطالقا من التخصیص

:الموضوعیةأ / الببلیوغرافیات

من ، إذ ترصد كل قائمة منها نوعا محدداً بالتخصص الموضوعيوهي التي تهتم

ن تقول ببلیوغرافیا في المؤلفات الكیمیائیة أك،فروع المعرفة اإلنسانیة العلمیة أو األدبیة

المؤلفات الفیزیائیة ... وهي بدورها تنقسم إلى نوعین : موضوعیة شاملة ، وأخرى في

)2(...وموضوعیة مختارة

األفراد:ب/ ببلیوغرافیات

العلماء وتختص برصد مؤلفات<<) ، 3(>>... أو الذات وذلك بتقدیم مؤلفاته .<<

، ، أو باألعمال التي تحدثت عنهمف بأعمال كل منهمعرّ ، بحیث تُ والمفكرین والمبدعین

)4(>> ...بغض النظر عن موضوعات مؤلفاتهم وأنواع تخصصاتهم

الزمنیة: ج / الببلیوغرافیات

.45-44اللطيف صويف ، مدخل إىل علم الببليوغرافيا واألعمال الببليوغرافية ، صينظر عبد:1
.47: ينظر املرجع نفسه ، ص2
.17ضبش، استخدام وإعداد الببليوغرافيات ، ص : حممد عبد الواحد 3
.49اللطيف صويف ، مدخل إىل علم الببليوغرافيا واألعمال الببليوغرافية ، ص: عبد4
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سمیت بذلك لكونها تعتمد تواریخ صدور المؤلفات التي ترصدها أساسا <<

دة ، بسبب الحدود الزمنیة التي  الهتماماتها ، وأدرجت تحت نوع الببلیوغرافیات المحّد

تنطلق منها في تجمیعها ... وهي تتفرع إلى ثالثة أنواع : الببلیوغرافیات الجاریة 

)1(>>افیات المستقبلیة. والببلیوغرافیات الراجعة ، والببلیوغر 

: األجناس األدبیةد/ ببلیوغرافیات

تصدرها المؤلفات األدبیة ، مثل : الشعر ، القصة ، الروایة ... تهتم باألشكال التي

وقد صنفت تحت الببلیوغرافیات المحددة ، ألنّ كل قائمة منها تختص بشكل واحد من 

الذكر...األشكال األدبیة السابقة

ببلیوغرافیات المناطق: ه/ 

المؤلفات الصادرة عن المؤلفات الصادرة من مناطق محلیة معینة ، وترصدتتحدث

مؤلفات تتحدثعن إحدى المناطق الجغرافیة ، أو األقسام اإلداریة داخل كل دولة، وهي

.49: املرجع السابق ، ص 1
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والتراثیة ،، مثل خصوصیاتها البشریة واالقتصادیةفي الغالب عن هذه المناطق

)1(...والسیاحیة

و/ ببلیوغرافیات الببلیوغرافیات:

) وهذا نتیجة لتكاثرها وتنوعها بین عامة 2(>> .ترصد ببلیوجرافیات سبق إصدارها<<

لمساعدة وذلك) ،...أعداد قوائم المؤلفات ( الببلیوغرافیاتومحددة انطالقا من تضاعف

)3. (الباحثین في الوصول إلیها

: ما یليع من الببلیوجرافیات نذكر منها أنواویوجد أیضا عدة 

القومیة :الببلیوغرافیات*

تغطي اإلنتاج الفكري لدى لعدة دول ذات قومیة واحدة مثل : (النشرة العربیة 

. لعربیة للتربیة والثقافة والعلومللمطبوعات) التي تصدرها إدارة التوثیق واإلعالم بالمنظمة ا

بجامعة الدول العربیة .

.51: ينظر املرجع السابق ، ص 1
.17: حممد عبد الواحد ضبش ، استخدام وإعداد الببليوغرافيا ، ص2
.54اللطيف صويف ، مدخل إىل علم الببليوغرافيا واألعمال الببليوغرافية ، ص: ينظر عبد3
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الحصریة :الببلیوغرافیات*

تحصر المقتنیات الفكریة لجهة معینة مثل مركز بحوث أو معلومات .

التخصصیة : الببلیوغرافیات* 

لمتخصصة والنقابات تغطي ما نشر في موضوع معین ، كالتي تصدرها الجمعیات ا

المهنیة.

المختارة: الببلیوغرافیات* 

الفهارس المصنفة تغطي اإلنتاج الفكري الّذي یناسب مستوى ثقافي معین مثل :

للكتب المختارة التي تصدرها إدارات المكتبات المدرسیة . 

* ببلیوجرافیات اإلضافات الجدیدة :

تكفل التتابع والتجدید واالستمرار لما سبق إصداره من ببلیوجرافیات. 

)1(تصدر لخدمة المناسبات .* ببلیوجرافیات المناسبات :

.17-16ص: ينظر حممد عبد الواحد ضبش ، استخدام وإعداد الببليوغرافيا ،1
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* الببلیوجرافیات التراكمیة :

ة ببلیوجرافیات سبق إصدارهاتجمع في ببلیوجرافیة واحد )1. (ة عّد

* الببلیوغرافیا التحلیلیة: 

وهي الدراسات المادیة التي تعتمد على الفحص العلمي الدقیق للكتاب من أجل <<

كان له ما التعرف على الحقائق المتصلة بتألیفه ونشره وتوضیح العالقات النصیة له ، إذا 

)2(.>>أكثر من طبعة أو نسخ مختلفة

ا :/ أهمیته2- 3

ا الكتابة وما یتبعها من الوراقة فهي حافظة على اإلنسان مّ أو <<یقول ابن خلدون :

ومخلدة نتائج ، ومبلغة ضمائر النفس إلى البعید الغائب ، حاجته ومقیـٌدة لها عن النسیان 

)3(>>. ورافعة رتب الوجود للمعاني، الصحف األفكار والعلوم في 

ابن خلدون یقصد بالكتابة والوراقة الضبط والجمع والحفظ والترتیب والنسخ وهنا

، لى األجیال وتسهیل اإلطالع علیهابهدف الحفظ والتبلیغ وتخلید األعمال الفكریة ونقلها إ

: ينظر املرجع السابق، نفس الصفحة..1
.210: أمحد بدر ، أصول البحث العلمي ومناهجه ، ص 2
.406، ص 2003، 8لبنان ، ط–قدمة ، دار الكتب العلمية ، بريوت : عبد الرمحان ابن خلدون ، امل3
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معرفة النصوص وهذا یقترب مما تصبو إلیه الببلیوغرافیا التي تهدف كعلم إلى "

".فیر المعلومات حولهاالمطبوعة لكل زمان ومكان وتو 

فهي تقدم للباحثین والقراء عرضا شامًال للمطبوعات التي ظهرت في كثیر من << 

)1(>>...، كما تقدم معلومات عما تحتویه هذه المطبوعات من مواد ... نواحي المعرفة

كما هي أیضا : 

* تعكس جوانب اإلنتاج الفكري بكل مصداقیة.

والمستفیدین إلى ما یهمهم من معلومات وقراءات متنوعة.* توجه الباحثین

) 2* تخدم المناهج واألنشطة الریاضیة والثقافیة واالجتماعیة والفنیة. (

* الدعایة للكتب والمطبوعات القدیمة وتعریف القراء بها. 

* مساعدة رجال العلم والبحث في التعریف على المطبوعات.

)3بین الشعوب. (* تبادل المعرفة والثقافة 

.179: أمحد بدر ، أصول البحث العلمي ومناهجه ، ص1
.15ينظر حممد عبد الواحد ضبش ، استخدام وإعداد الببليوغرافيا ، ص: 2
.9م ،ص1988-م1987املتخصصة ، مطبعة جامعة دمشق، دط ،: ينظر نزار عيون السود ، علم الوراقة: الببليوغرافيا3
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:العمل الببلیوغرافي/ مراحل4

.التجمیع 1-

[ الحصر]* .الترقیم 2-

.الوصف 3-

التحلیل.4-

)1النتیجة . (-5

/العوامل المؤثرة في العمل الببلیوغرافي : 5

یؤثر إدراك الحاجة إلى الببلیوجرافیة ، ووضوح <<یقول عبد الواحد ضبش بأّنه :

التأثیر الفعال للعوامل التالیة : بوضوح أهدافها على العمل الببلیوجرافي ، كما یبدو 

/ سمات وقدرات القائمین باإلعداد.1

/ طبیعة المستفیدین ، مستواهم الفكري والنفسي ، والجدي مع األخذ في عین االعتبار: 2

* تطور مراحل النمو. 

.148م ، ص1996، 1عبد الوهاب أبو النور، دراسات يف علوم املكتبات والتوثيق والببليوجرافيا ، عامل الكتب ، ط* 
.28: ينظر عبد اللطيف صويف ، مدخل إىل علم الببليوغرافيا واألعمال الببليوغرافية  ، ص1
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* المرحلة الدراسیة ونوع التعلیم .

* المناهج وطرق التدریس. 

/ مجال الموضوع وحدود تغطیته اللغویة والمكانیة والزمنیة.3

/ أنواع أوعیة المعلومات ومعاییر تقییمها ، وحسن انتقالها. 4

)1(>> / قواعد استقرار النصوص الببلیوجرافیة والبیانات الوصفیة .5

: ة في الجزائر/ األعمال الببلیوغرافی6

، بصفة عامة والعربي ربي مجال الببلیوغرافیا في الوطن الغلقد كثر الحدیث عن

المجال التطبیقي ما یخصا فیأمّ وهذا ما رأیناه في بدایة هذا المبحث من هذا الفصل . 

، األصابع التي تعد علىنجد بعض األعمال افیمكن القول بأّننللببلیوغرافیا في الجزائر

تطرقت لهذا المجال التي األعالم بین ألّنه یعتبر موضوع جدید من حیث التناول . ومن 

تحت عنوان*على سبیل المثال ما قام به األستاذ الدكتور مختار بوعنانينذكربالتناول 

... أحببت أن أطلع الحضور على <<قال عنها : والّذي" بیبلیوغرافیا القصة في الجزائر " 

ع لدّي من  بلیوغرافیا عامة استخرجتها یخاصة بالقصة في الجزائر ضمن بعناوینما تجّم

.43حد ضبش ، استخدام وإعداد الببليوجرافيا ، ص : حممد عبد الوا1
السانية.–* أستاذ التعليم العايل ، جامعة وهران 
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موسوم بــ "بیبلیوغرافیا المؤلفات الجزائریة عبر القرون " التي –ینشر بعد لم –من مؤلف 

)1(>>... تضم أكثر من ستة آالف عنوان فیما له صلة بفنون األدب

هي عصارة <<وله عمل آخر أطلق علیه: " بیبلیوغرافیا الروایة في الجزائر " 

هي تسهل على الباحث في جلسة واحدة معرفة من اهتموا الجزائریین ... و نالروائیی

)2(>>ومازالوا یهتمون بالفن الروائي ...

" مدخل إلى الخطاب األدبي قام بعمل موسوم بـ**األستاذ الدكتور حبار مختارونجد

ي قال عنه : بلیوغرافیة.یدراسة ب–القدیم في الجزائر  في أنجز... حاولت أن <<والّذ

بلیوغرافیة نموذجیة ، ببعض الموضوعات التي یمكن إدراكها یالمحاور الثالثة المذكورة ب

نجاز بحوث علمیة فیها ، فتكون بذلك عونا للطالب الباحثین ، ومدخًال إ ٕ لى دراسة وا

) 3(>>الخطاب األدبي القدیم في الجزائر.

جمع بیبلیوغرافیة حول العالمة ابن الّذي ***وأیضا نجد الباحث الطیب ولد لعروسي

ن من أربعة فصولخلدون ) 4(...:كتب ومخطوطات وأعمال أقیمت حولهوذلك في عمل تكوّ

،6العدد : جملة دراسات جزائرية ، دورية حمكمة يصدرها خمترب اخلطاب األديب يف اجلزائر، جامعة وهران ،  دار القدس العريب للنشر والتوزيع، 1
. 39م، ص2008

.197م ، ص2005مارس2جزائرية ،  عدد: جملة دراسات 2
.28- 27م ، ص2006مارس3: جملة دراسات جزائرية ، عدد 3

السانية.–** أستاذ التعليم العايل ، جامعة وهران 
فرنسا.-*** مدير مكتبة معهد العامل العريب بباريس

.47م، ص4/5،2007: ينظر جملة دراسات جزائرية ، العدد املزدوج 4
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الخطاب النقدي: 

تعریف الخطاب الّذي هو من إلىتعرض أن أالثاني المبحث ت في بدایةارتأی

المصطلحات التي شاعت في حقل الدراسات اللغویة ، ولقیت إقباال واسعا من قبل 

الدارسین والمختصین ، فمصطلح الخطاب لیس جدیدًا لكّنه متغیر بتغیر األزمنة واألمكنة. 

ذا عدنا إلى جذوره فهو یمتد إلى الفلسفة الكالسیكیة حیث تقابل المعرفة << ٕ الخطابیة وا

) 1(>>عن طریق تسلسل األسباب للمعرفة الحدسیة.

المقترنةأصولهاحیثمنالغربیةالثقافةفيالكلمةهذهجذورفعلى الرغم من قدم

أقربهيالتياالصطالحیةالكلمات<<تدخل ضمنالمعاصرةاستخداماتهافإنّ بالنطق،

االنبثاققبیلمنلیستوافدة،معانإلىالداللیةحقولهاتشیر، والتيالترجمةإلى

الترجمة أومننوعهو(الخطاب)المصطلحبالكلمةنقصدالعربیة ، فماالثقافةفيالذاتي

أوالفرنسیةفيDISCOURSونظیره االنجلیزیةفيDISCOURSEالتعریب لمصطلح 

ISKURSD2(>> األلمانیة...في (

ا لمصطلح الشائعةاألجنبیةالمترادفاتفأغلباللغوياالشتقاقمستوىعلىأّم

منبدورهالمشتقDIRCURSUSاالسمالتیني هوأصلمنالخطاب مأخوذة

یابا)ذهاباأو(الجريوهنا)هنایعني (الجريالّذي،DISCURSEREالفعل ٕ فعلوهووا

رودو ودومينيك منغنو، معجم حتليل اخلطاب ، تر: عبد القادر املهريي ومحادي صمود ، املركز الوطين للرتمجة ، منشورات دار سيناتري ، باتريك شا: 1
.180، ص2008دط،  تونس

.47م ، ص1،1997طدمشق،–سورياوالنشر:للثقافةاهلدىدار،العصرجابر عصفور، آفاق: 2
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يالتدافعمعنىیتضمن رسالالعفوي،بالتلفظیقترنالّذ ٕ الحرةوالمحادثةالكالموا

معانيإلىالحدیثةبیةو األور اللغاتفي-أفضتالتيالدالالتمنذلكوغیرواالرتجال،

)1(...والسردالعرض

ولتعمیم الفائدة كان البد لي من االستعانة ببعض التعریفات لمصطلح الخطاب فهو :

باعتبـاره مقول الكاتب هو بناء من األفكار التي تحمل وجهة نظر ذات بناء استداللي في 

شكل مقدمات ونتائج . وباعتباره مقول القارئ هو البناء نفسه ، حیث یقوم القارئ في 

)2إنتاج وجهة نظر معینة من الخطاب ... (

منتجة آلثار یوصف الخطاب بكونه أفكارًا وضعت في نظم محددة من التعاقب ، 

)3محددة . (

/ مجموع خصوصي ، لتعابیر تتحدد بوظائفها االجتماعیة ومشروعها 1<<هووأیضاً 

اإلیدیولوجي. 

/ یحدد بنفنیست ، الخطاب في استیعاب اللغة عند اإلنسان المتكلم.2

/ من هنا یطلق مستوى الخطاب ونمطیة الخطاب ، والخطاب النقدي.3

.48–47السابق، ص ينظر املرجع : 1
.11-10م ، ص1،1982: ينظر حممد عابد اجلابري ، اخلطاب العريب املعاصر ، مركز دراسات الوحدة العربية، ط2
األردن، –مقاربة إبستيمولوجية يف نقد النقد احلديث ، عامل الكتب احلديث ، أربد -ينظر حممود عايد عطية ، القيمة املعرفية يف اخلطاب النقدي: 3

.48م ، ص2011دط، 
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)1(>>األدبي أبعادا شاعریة تمیزه عن الخطابات المباشرة./ ویمتلك الخطاب 4

الخطاب النقدي هو مجموعة من النصوص النقدیة ، تتقاطع خصائصها المشتركة 

في اإلستعمال النوعي المتقارب لجملة من المناهج واآللیات النقدیة الحدیثة ، یعكسها 

اللسانیة والسیمیائیة [النهل من قاموس اصطالحي مشترك ، یستمد وحداثه من الدروس

.]المعاصرة

هو في حدِّ ذاته ، بدون معرفة َنحوَ أي شيء یتطلع خارجه ، هو الخطاب ونجد

بمثل عبثیة دراسة عذاب أخالقي بعیدا عن الواقع الّذي یوجد مثبتا علیه والّذي ُیحدده. 

)2والتخیلیة...(الخطاب هو الوسیط اللساني في نقل مجموعة من األحداث الواقعیة 

وأیضا نجده یقول فیما یخص الخطاب الشعري : هو یكفي ذاته بذاته وال یفترض 

)3وجود ملفوظات اآلخرین ، خارج حدوده . (

.83ص م ،1985-هـ 1405، 1دار الكتاب اللبناين بريوت ، سوشربس الدار البيضاء ،طسعيد علوش ، معجم املصطلحات األدبية ،:1
.39-38م، ص1،2000، طقيق : حممد معتصم ، حت: ينظر جريار جينيت ، عودة إىل خطاب احلكاية 2
.64-63م، ص 1،1987، اخلطاب الروائي ، تر: حممد برادة، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع ، طميخائيل باختني: ينظر 3
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ونقصد بالخطاب النقدي العربي كل الخطابات النقدیة التي أفرزتها النهضة العربیة 

قصد هنا باآلخر هو الغرب وما تالها من تالقح ومثاقفة مع اآلخر ، والشك أننا ن

) 1(تحدیدا.

إذا كان الخطاب النقدي هو فاعلیة قارئیة ، تستقرئ النصوص اإلبداعیة على ما 

تخزنه في جوفها من معرفة وفكر وما تتوفر علیه من جمال ، أي هو كیان قائم بذاته

مل یعمل على محاورة النصوص اإلبداعیة ، فهو بذلك یقتضي من الّذي یقوم به أن یح

)2(زادا معرفیا علمیا.

/ واقع الخطاب النقدي في الجزائر: 2

في استیراد المناهج والمذاهب المختلفة ، على شهد العالم العربي حركة واسعة

تحدید مفهوم الخطاب النقدي وسماته. فقد عرفت هذه الحركة انتشارًا واسعا منه محاولة 

جامعة قاصدي -كلية اآلداب ينظر العيد جلويل ، اخلطاب النقدي العريب وأسئلة العالقة مع اآلخر : قراءة يف ضوء النظرية ما بعد الكولونيالية  ،  : 1
www.rooad.netuploadsnewsmakalt_glwly_al3yd.doc.              1، صورقلة-مرباح 

ر، عدد خاص ،أشغال ينظر بوداود وذناين ، خطاب التأسيس السيميائي يف النقد اجلزائري املعاصر مقاربة يف بعض أعمال يوسف أمحد، جملة األث: 2
www.univ-ouargla.dz.                 10، صامللتقى الدويل الثالث يف حتليل اخلطاب،جامعة األغواط، اجلزائر،د.ت
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أوساط النقاد العرب على حسب اختالفاتهم الفكریة وتوجهاتهم ، كٌل یدلي بدلوه في في

جتُه نظریًا وتطبیقًا ،   معرفة دقیقة بهذه المناهج وبالبیئة التي دونهذا المجال ویعطي ُح

أتت منها ، مما أوقع النقاد في اضطراب كبیر ،  فالمتأمل في المحاوالت النقدیة التي 

الغربیة المستوردة في دراستها لألدب العربي یلحظ بصورة واضحة عنصر فت المناهج وظّ 

، ألّنها في حقیقة األمر لم تخُل من تأثرٍ بالمناهج النقدیة لسانیة أو أسلوبیة كانت لنقصا

على حٍد سواء . 

للوقوف على تطور اتجاهات الخطاب من منظور المناهج النقدیة <<وعلیه فإّنه: 

نربط راهن النقد بالخطاب النقدي الكالسیكي الّذي لم یلغ صلته بالبالغة الحدیثة ، البد أن 

)1(>>العربیة القدیمة ...

ومجمل القول هو أنّ العالم العربي لم یأت بالجدید الّذي ُیذكر ، فقط في محاولته 

جترة بطرق وأسالیب عربیة . وهذا ألسباب نذكر منها على مسایرة الواقع الغربي بصورة ُم

سبیل المثال تأثر النقد العربي في تحلیل النصوص األدبیة بالعلوم الطبیعیة. وانهیار 

.51ص م ، 2009، 1، منشورات دار القدس العريب ، وهران ، طعبد القادر شرشار ، حتليل اخلطاب السردي وقضايا الّنص :1
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وأیضا . و المقیاس الوحید للتقویم والنقدالنظریات الشعریة القدیمة حیث أصبح الذوق ه

)1(.ضعف الرصید المعرفي العلمي للناقد العربي

ا فیما یخص الخطاب النقدي في الجزائر فقد عرف مع أواخر السبعینات وبدایة  أّم

الثمانینات تحوًال في التعامل مع الّنص األدبي ، محاوًال بذلك تجاوز المناهج السیاقیة 

(المنهج التاریخي ، واالجتماعي والنفسي...) والّتي اهتمت بالجانب الخارجي للّنص 

الجتماعیة والنفسیة لكاتبه...الخ ، إلى المناهج النقدیة النسقیة وأسباب كتابته والظروف ا

الّتي تركز على البناء الفني الداخلي للّنص األدبي. وقد تأثر النقاد الجزائریون في ثورتهم 

هذه على المناهج القدیمة بما اكتسبوه من ثقافة نقدیة جدیدة نتیجة لدراستهم في فرنسا 

ایات للبنیویة والسیمیائیات في الوطن العربي.وبما كان سائدا آنذاك من بد

وتعتبر هذه الفترة فترة انتقالیة في تاریخ الخطاب النقدي في الجزائر ، حیث ظهرت 

.) 2(معها مرحلة نقدیة جدیدة أطلق علیها ما یسمى بالنقد الجدید 

: عبد الملك بة من المثقفین الجامعیین من مثلوقد تبنت مقوالت ذلك النقد نخ

الواقع المعرفي في العالم المعاصر بورایو،...، والتي كانت ترى بأنّ مرتاض ، عبد الحمید 

) 3أصبح یتطلب معرفة علمیة ومنهجیة تسایر التطور العلمي .(

.55ينظر املرجع السابق ، ص :1
.18م ، ص2001، 1: ينظر شريبط أمحد شريبط، مباحث يف األدب اجلزائري املعاصر ، إحتاد الكتاب اجلزائريني ، ط2
ouargla.dz-www.univ. 3-1صعاصر ، : ينظر بوداود وذناين ، خطاب التأسيس السيميائي يف النقد اجلزائري امل3
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إعادة نظر جذریة في الدراسات النقدیة السابقة ومناهجها، عرف في األخیروقد 

لنظر في تلك الدراسات التي استمدت مناهجها البد من أن نعید ا<<قناعة من نقادنا بأّنه: 

)1(>>وطرائق بحثها من علم النفس ومن التاریخ ...

ا في اآلونة األخیرة فنجد رأي آخر یقول : إّنه إذا كانت المناهج الحداثیةأ جدیرة ّم

باإلتباع ، لجدیة أدواتها اإلجرائیة فالبد لنا من التحذیر من الوقوع في الخطأ نظرًا 

لصعوبتها. ویجب على اآلخذ بها أن یتسلح بمعرفة منهجیة تمكنه من تمثل الخلفیات 

المعرفیة المؤسسة لها.

لة جدیدة وُیتضح من هذا القول الهدف الّذي ُسّطر لالنتقال بالنقد الجزائري إلى مرح

ن مناهج ونظریات معاصرة تواكب التطور الحاصل ــــه الغرب مــــا أحدثـــلى مــد عـتعتم

لى ــع

جمیع مستویات الحیاة ، لكن دونما التفریط في أصولنا العربیة حّتى ال نخرج من بیئتنا 

مناهجنا العربیة التقلیدیة والّتي ویفقد إبداعنا ماهیته ، لذا وجب علینا أن نحاول عصرنة

بقصورها وانطباعیتها وفجاجتها وأفقیتها ال تستطیع ، في الغالب أن ترقى إلى مستوى <<

.3م ، ص1994دراسات يف القصة اجلزائرية احلديثة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، دط ، -: عبد احلميد بورايو ، منطق السرد 1
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، وال نكن فقط عتاصة ، فلنكن ما نشاء في منهجناالّنص األدبي في طبیعته المعقدة الم

)1(>>تقلیدّیین.

انطالقا من كل هذا فإنّ للخطاب النقدي في الجزائر خطوات مهمة تشهد علیها 

الدراسات المتزایدة یوما بعد یوم والمعتمدة أغلبها على النظریات والمناهج الغربیة والتي 

تؤكد على ضرورة عصرنة النقد الجزائري، إذ أصبح الناقد الجزائري یعیش مرحلة وعي 

)2(یة واالبتعاد عن الذاتیة.بضرورة تحدیث أدواته النقد

قد ساهمت في فإّنها وهنا تجب اإلشارة إلى أنّ جهود هؤالء النقاد مهما قیل عنها ، 

في قراءة النصوص النقدیةاالنتباه إلى أهمیة تلك المناهجتأسیس وعي نقدي جدید لفت

هد النقدي في الجزائر ـــك المشـــــــــي تحریـــــفكبیراً ت دوراً ــاإلبداعیة وتحلیلها . كما أّنها لعب

عني تال ّنها فإهذا مع خاصة الخطاب السیمیائي على الرغم من صعوبة مصطلحاته ، و 

)3.(إلى المستوى المطلوبصولهاو 

.28م ، ص 2004، 2ياء حتليل مركب لقصيدة "أنت ليالي" حملمد العيد آل خليفة ، دار الغرب: وهران، ط–ألف عبد امللك مرتاض، : 1
ouargla.dz-www.univ.     3-2ص: ينظر بوداود وذناين ، خطاب التأسيس السيميائي يف النقد اجلزائري املعاصر ، 2
: ينظر املرجع السابق ، نفس الصفحة.3
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وفي هذا الصدد ال یمكننا الحدیث عن واقع الخطاب النقدي دون التعریج للحدیث 

مجال من المجاالت التي اشتغل علیها الخطاب النقدي ألّنه یعتبر عن مجال الشعر، وهذا 

–. فقد حدثت تغیرات علیه االعربیة الزاخرة على اختالف أنواعهتهطبیعة بیئ. وأیضًا ل

.-الوزن والقافیة -في ما یخص مجال القصیدة العربیة -الشعر 

ي أیضا في وعلیه فالجزائر شأنها شأن سائر البلدان العربیة ما یحدث فیها تواكبه ه

فالمتأمل لواقع الخطاب الشعري في الجزائر یلحظ في ُیسر على أنّ شتى المجاالت ... ، 

المتن الشعري لم یعد ضمن إطاره المحدد لوصف األحداث فقط ، بل أصبح بعینه یبین 

تجارب إنسانیة حیة ، وكان السبب من وراء هذا التغیر في مضمون الشعر هو األوضاع 

زائر في حقبات سابقة ، وكذلك هذه األحداث التي نعیشها اآلن. فقد التي عاشتها الج

أصبح الشاعر مجبرًا على مسایرة الواقع واالنصهار فیه للخروج بنتیجة شعریة ترضي 

القارئ والناقد والشاعر على حد سواء.
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إنّ األدوات التي اصطنعها الشاعر الجزائري فیما سبق ، هي أدوات فنیة وتقنیة 

مثل الشعر الحدیث والقدیم أیضًا ، مع بعض -الشعر الجزائري -فهو بذلك مثله جدیدة ،

)1التفاوت في المستویات الفنیة مع تفوق الشعر المشرقي من حیث المبدأ .(

ویمكن تقسیم الشعر الجزائري في فترة ما بعد االستقالل إلى أربعة أقسام هي: 

أوًال البعض بقي یكتب في القصیدة العمودیة ومن هؤالء : محمد العید آل خلیفة ، ومفدي 

ین تمیزوا بهذا النوع هم من مزجوا بین زكریاء ... ، ثانیاً  : القصیدة بین بین ؛ فالّذ

القصیدة العمودیة وقصیدة التفعیلة ومن هؤالء : أبو القاسم خمار، وجمیلة زنیر ، وعز 

ین كتبوا في هذا النوع هم أبو القاسم : قصیدة التفعیلة ومن الذّ .. ثالثاً الدین میهوبي .

في ا: قصیدة النثر ؛ هذا النوع أقل انتشار رابعاً اهللا ومحمد الصالح باویة ... ، سعد

ین برزو الشعر الجزائري المعاصر لقلة الوعي الكتابي فیه ،  : زینب نجدفیهاومن الّذ

) 2األعرج. (

إلى ضعف القصیدة الشعریة  نجد مخلوف تجمیع  األسباب التي أدت وفي صدد

: في ذلك الوقت الشعراء كانوا یعانون من فقر معرفي وخاصة ما یتعلق أنّ بعامر یقول 

) 3بالتراث أوًال ، وثانیا ألّنها لم تخرج من دائرة تقلید الشعر الشرقي.  (

.42-39م ، ص2005مارس2: ينظر جملة دراسات جزائرية ، دورية حمكمة يصدرها خمترب اخلطاب األديب يف اجلزائر ، جامعة وهران، عدد 1
.44- 42: ينظر املرجع نفسه ، ص2
.86دار األديب للنشر والتوزيع ، دط ، دت ، صمراجعات يف األدب اجلزائري ، ينظر عامر خملوف ، : 3
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جع إلى المراحل ر یتأخر ظهور األدباء والشعراء في الجزائر سبب ثاني لنجدو 

نهایة باالحتالل الفرنسي. ، السیاسیة التي مرّت بها كما قلنا آنفا بدءا بالحكم العثماني 

الجزائریة في الظهور بعد أن حاول كٌل الشخصیةفبعد انتهاء تلك المراحل بدأت مالمح

فظهر العدید ممن كانوا الممهدین النتشاره على من السابقین طمسها بشكل أو آخر. 

وعبدبوشامة ،، والربیعزكریاء، ومفديخلیفةآلالعیدالساحة الجزائریة ، منهم : 

االنتماء التيال یمتُ بروحالجزائري. وهذا ال یعني بأنّ الشعرالعقون ،... وغیرهمالكریم

)1(بل على العكس.،وتفاصیلهبخصوصیاتهالعربيالجسمبؤرةفيتصب

ویؤكد هذا األخیر قول صالح خرفي بأنّ الشاعر الجزائري كان ترجمان البیئة المحلیة 

من أحداث ... ، على العكس من الظن بأنّ الجزائر عاشت في ظرف خانق اتصاحبهوما 

) 2(.معزولة عن أصداء النهضة بسبب االضطهاد الفكري والحرمان األدبي

إنّ الشعر على الرغم من أّنه موقف جمالي من الواقع إّال أّنه ینهض على أّنه 

أنّ الشعر إلىمرسل والمتلقي . فنخلص من هذا یتوسط بین الDISCOURSEخطاب 

ذا ما أخذنا هذه وموقفاً یوصف خطاباً  ٕ جمالیین. وهو یتمیز بالحسیة واالنفعالیة ... ، وا

ه خطاب إیدیولوجي یكمنُ في ــأنّ الشعر لـــع المعیشي نلحظ بــــالواقي ـــا فــالمیزات وطبقناه

.47-45م ، ص2005مارس2دراسات جزائرية ، عدد ينظر جملة : 1
.31-30م، ص 1969احللقة األوىل، معهد البحوث والدراسات العربية ، دط، –: ينظر صاحل خريف ، شعراء من اجلزائر 2
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عملیة التلقي ، وهذه األخیرة في تغُیر مستمر . وعلیه فالنتیجة التي نخرج بها هي أنّ 

)1الخطاب اإلیدیولوجي للشعر یواكب أحداث العصر والعقلیات. (

بقي الشعر الجزائري المعاصر ونخلص في األخیر إلى أّنه على الرغم من كل هذا فقد 

وفّي لنفسه في انتمائه ألصوله ، وفي التعبیر عن مراحل انتقاله عبر األزمنة المختلفة 

المطبوعة بتغیر المـواقف اإلیدیولوجیـة والسیاسیة . وأكثر صدقا في التعبیر عن واقع 

)2المجتمع الجزائري الّذي نشأ فیه . (

ا ما یتعلق  بالساحة األدبیة في الجزائر ، فإّنه البد من التساؤل عن سبب عزوف <<أّم

المهتمین باألدب عن النقد والممارسة النقدیة . إذ تجد أنّ أغلبهم قد اختاروا طریق اإلبداع ، 

ومنهم من بدأ تجربته األولى بالمحاوالت النقدیة ، ولكن سرعان ما غادروها إلى كتابة القصة 

)3(>>أو الروایة.

عربیة األخرى. قد وعلیه فالخطاب األدبي في الجزائر هو كما الحال في بقیة البلدان ال

للتراث الغربي بصفة أو بأخرى ، وبطریقة مباشرة وغیر مباشرة له. وهذا لعدة اً أصبح تابع

الغربیة ، ة ــال األدبیـــــق الترجمة لألعمـــن طریـــــــع–التراث الغربي –ها توافده ـــأسباب من

-م2010صيف،68، العدد القلم النقدي،أقالم متخصصةنشرت يف :حتيز النقد العريب احلديث إىل النقد الغريب،علي صديقي ، مقال: ينظر 1
www.kalema .netv1rpt.10-9صهـ ، 1431

.98ص،: ينظر عامر خملوف ، مراجعات يف األدب اجلزائري2
.79املرجع نفسه ، ص:3
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والتأثر بما جاء فیها من تیارات ومناهج نقدیة ال تمت بصلة إلى التراث العربي القدیم على 

)1عد مجرد محاوالت متوجة بالفشل . (الرغم من محاولة التأصیل والعودة إلیه . إّال أّنها تُ 

المستحدثة ، ویبدو لي األمر أنّ أبرز مظاهر أزمة النقد لیس في اجترار النظریات <<

ألنّ هذه النظریات ستبقى ضروریة بوصفها أدوات ال غنى عنها الیوم لمقاربة األعمال 

أي أنّ هذه النظریات لو افترضنا أنّ ؛إّنما هو غیاب الممارسة النقدیة األدبیة شعرا ونثرا. 

ین ینتصرون لها قد استوعبوها ، إّال أّنه نادراً  في الممارسة ما نجد لها امتدادا عملیاً الّذ

ن وجد فإّنه غالباً  ٕ ال یولي العنایة الالزمة لخصوصیة اللغة ما یأتي إسقاطاً النقدیة ، وا

) 2(>>  كتب باللغة العربیة ...ص الّذي یُ وطبیعة النّ 

على الرغم من التغیرات التي طرأت على النقد العربي الحدیث ، إّال أّنها لم تسهم ف

تكوین خلفیة معرفیة ضروریة لتكوین نظریات نقدیة عربیة. في وعلى الرغم من أهمیتها ،

متأثرًا بالمتغیرات النقدیة الغربیة ...  ففي الجانب النظري نلمس روح وهكذا بقي النقد العربي

ا في الجانب التطبیقي فمنعدم . )3(التأصیل . أّم

.5- 4ص، 68لعدد علي صديقي ، مقال حتيز النقد العريب احلديث إىل النقد الغريب ، اينظر : 1
.79، صمراجعات يف األدب اجلزائريعامر خملوف ، :2
.5، ص68مقال حتيز النقد العريب احلديث إىل النقد الغريب ، العددعلي صديقي ،ينظر : 3
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عملیة جرد لرسائل إّنهاصل أن تكون على النحو اآلتي : اقتضت طبیعة دراسة هذا الف

في الجزائر من حیث المكان والزمان . فهو بذلك یتضمن وحات الدكتوراه الماجستیر وأطر 

–م 2002رة الممتدة ما بین ببلیوغرافیا الخطاب النقدي الشعري في الجزائر في الفت

. وهذا في بعض جامعات الجزائر ، وبالخصوص في أقسام اللغة العربیة وآدابهام2012

غانم " عبد الحمید ابن بادیس " ، ذكر منها : جامعة وهران " السانیة " ، جامعة مستنوالتي 

بلعباس " جیاللي لیابس"، جامعة تلمسان " أبو بكر بلقاید ".سیدي جامعة 

جمع الرسائل بین أیدیكم ولقد كان الهدف من وراء وضع هذا الجدول الّذي هو 

تسهیل مهمة الباحث في الجامعیة كما قلت سابقا الخاصة بالمدونة الشعریة ، وذلك ل

. وع إلیها واإلطالع علیها عن كثب ى المادة البحثیة ومعاینتها بالرجالوصول إل

سواء أكانت ماجستیر أم أطروحات الجامعیة ألعمالابالمعلومات الشاملةوكذلك إبراز

، سنة الب ، اسم المشرف، عنوان الرسالةوالتي هي على الترتیب : اسم الطدكتوراه.

ماجستیر أو المناقشة واسم المؤسسة التي نوقشت فیها الرسالة ، وفي األخیر رمز الرسالة 

. كانت دكتوراه

م وصوًال إلى سنة 2002كما أني رتبت الجدول على أساس السنة ؛ أي بدءًا من سنة 

ا فیما یخص ترتیب الرموز فهي من األصغر إلى األكبر.أمّ م.2012
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ین رسالة الماجستیر أو الدكتوراه على النحو اآلتي : ویمكنا أن نفرق ب

ا الرمز (دك) فیدل على أطروحة الدكتو  راه. یدل الرمز (مج) إلى رسالة الماجستیر. أّم

و (دك) من أّنهما متداوالن في جمیع الجامعات التي قمت والمالحظ على الرمزان (مج) 

باألخذ منها. 

ا فیما یخص الرموز األخرى  :كاآلتي هيفالمستخدمة في الجدولأّم

مدلوله:الرمز:

رمز الماجستیر أو الدكتوراه الموجودة في المكتبة الجامعیة المركزیة " عبد أ + العدد

".UNZMالرحمان فار الذهب " في والیة وهران " 

ج(عدد) مج(عدد) وم

او دك(عدد) و دك 

(عدد)

لرسالة الماجستیر أو الدكتوراه نسختان في نفس المكتبة دلیل على ان

الجامعیة. 

بدایة رمز رسالة الماجستیر في جامعة مستغانم قسم اللغة العربیة وآدابها.800مج 
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THA800 بدایة رمز أطروحة الدكتوراه في جامعة مستغانم " جیاللي الیابس " قسم اللغة

العربیة وآدابها.

THA410.بدایة رمز أطروحة الدكتوراه في جامعة مستغانم قسم العلوم اإلنسانیة

بدایة رمز رسالة الماجستیر في جامعة تلمسان" أبو بكر بلقاید "قسم اللغة العربیة 811مج 

وآدابها.

بدایة رمز أطروحة الدكتوراه في جامعة تلمسان قسم اللغة العربیة وآدابها.416دك 

قسم اللغة على أنّ الرسالة مأخوذة من الموقع اإللكتروني لجامعة باتنةیدل مج*) و (دك*)( 

az1959maa@yahoo.comالعربیة وآدابها.

الجامعة. رمزیدل علىج 

السنة المیالدیة.م

هو كاآلتي:الرسائل جدول وعلیه ف
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ـــز: الرمـــم المؤسسةاســة:ـالسنــــــــــــــــالة :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعنوان :م المشرفاساسم الطالب

فریدة أیت 
حمدوش

عبد الملك 
مرتاض

نزعة الشك في قراءة الشعر الجاهلي عند طه 
حسین.

115مجج.وهرانم2002

القادر عبد
شارف

بوعناني 
مختار

البنیة الصوتیة وداللتها في إلیاذة الجزائر 
لمفدي زكریاء.

117مجج.وهرانم2002

الطیب بن 
جامعة

119مجج.وهرانم2002قراءة داللیة .-المعلقات السبعأحمد عزوز 

عبد القادر 
موفق 

بوعناني 
مختار 

أسلوب النداء في اللهب المقدس لمفدي 
زكریاء.

122مجج.وهرانم2002

عببد 
الوهاب 
منصور

محمد بشیر 
بویجرة

الخطاب النقدي واإلبداع الشعري عند صالح 
خرفي.

125مجج.وهرانم2002

عمارة 
بوجمعة

أحمد 
یوسف

دراسة –المقدس في الشعر الجاهلي 
أنثروبولوجیة سیمیائیة.

135مجج.وهرانم2002

291مج

حمودي 
محمد

بشیر محمد 
بویجرة

137مجج.وهرانم2002الخطاب األدبي عند أبي العید دودو.  

بودالي 
التاج

الشیخ
بوقربة

دراسة –الحیوان في الشعر الجاهلي 
أنثروبولوجیة.

145مجج.وهرانم2002
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1024أ

مختاري 
خالد

شریفي عبد 
الواحد

حركات تجدید الشعر العربي الحدیث من 
جماعة الدیوان إلى جماعة أبولو.

مج ج.وهرانم2002
146

سعد 
عكاشة

عبد الملك 
مرتاض

الصید في الشعر الجاهلي دراسة 
أنثروبولوجیة.

مج ج.وهرانم2002
149

الجیاللي 
كوراث 

أحمد 
یوسف

مقاربة أیقونیة –هندسیة الكتابة الشعریة 
ألشكالها الحداثیة.

153مجج.وهرانم2002

بسناسي 
سعاد

بوعناني 
مختار

الصیغ الصرفیة في حكایة العشاق لمحمد بن 
دراسة وصفیة تحلیلیة.–إبراهیم 

مج ج.وهرانم2002
157

مختار 
بادي

167مجج.وهرانم2002شعریة القص عند عمار بلحسن.حبار مختار

1018أ

عبد 
الرحمان 

قاسي 
محمد 

مقاربة صوتیة - أشعار سي محند أومحند أمنة بلعلي
داللیة.

173مجوهرانج.م2002

بن قویدر 
مختار

محمد بشیر 
بویجرة

قصیدة –التناص قي شعر مفدي زكریاء 
الذبیح الصاعد نموذجا.

مج ج.وهرانم2002
181

319مجج.وهرانم2002البنیة التشكیلیة في الشعر الجزائري المعاصر أحمد عبد القادر 
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شعر السبعینات نموذجا.–یوسف راجي

بلقاسمي 
حفیظة

سلیمان 
عشراتي 

شیكسبیر في الوطن العربي "هامالت" نموذجا 
دراسة نقدیة تحلیلیة.-

مج ج.وهرانم2002
501

عواد عبد 
القادر

بشیر محمد 
بویجرة

تجلیات الحداثة في الشعر الجزائري المعاصر: 
دحیة نموذجا. –مریاش –لوصیف 

مج  ج.وهرانم2002
988أ

عمارة 
حیاة 

محمد 
عباس

االتجاه اإلصالحي في شعر محمد العید آل 
خلیفة.

811مجج.تلمسانم2002
-11/5

شهیناز 
بسمة بن 

زرقة 

محمد 
مرتاض

دراسة –المكان في القصیدة الجاهلیة 
لموضوع الصحراء.

811مجج.تلمسانم2002
-23/2

الجیاللي 
سلطاني

35دكج.وهرانم2002الشعر الدیني على عهد الموحدین. رابح دوب 

1005أ

زرادي نور 
الدین 

بشیر محمد 
بویجرة 

121مجج.وهرانم2003البناء الفني في شعر أحمد سحنون.

582مج

بلمهل 
عبد 

الهادي

شریفي عبد 
الواحد

189مجج.وهرانم2003مالمح الجسد األنثوي في شعر نزار قباني.

484مج

196مجسیدي ج.م2003مقاربة أسلوبیة.–النص الشعري الهذلي نور الدین األحمر 
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بلعباسصبارالحاج

حفیظة 
سلیماني 

محمد 
عباس

811مجج.تلمسانم2003المنحى الصوفي في الشعر العربي الحدیث .
-25/6

هواري 
بلقاسم 

عبد القادر 
هني

الشعر العباسي في ضوء القراءات النقدیة 
الحدیثة.

26دكج.وهرانم2003

92دك

1145أ

عمیش 
العربي

األخضر بن 
عبد اهللا

60دكج.وهرانم2003مفهوم الشعریة العربیة في ضوء الحداثة. 
160دك

لخضر 
حاكمي

نور الدین 
صبار

أسلوبیة الخطاب الشعري مقاربة في دیوان 
الصقلیات أنموذج.–ابن حمدیس الصقلي 

سیدي ج.م2004
بلعباس

159مج

بغداد 
بردادي

نور الدین 
صبار

مقاربة –الشعر الجاهلي الرحلة في 
.سیمیائیة

سیدي ج.م2004
بلعباس

165مج

فریحي 
ملیكة

بلوحي
محمد

سیدي ج.م2004التناص في المعلقات السبع.
بلعباس

169مج

عبد 
المجید 
زحزوح

بلوحي
محمد

بنیة الّنص الشعري قراءة أسلوبیة في رومیات 
أبي فراس الحمداني.

سیدي ج.م2004
بلعباس

189مج

192مجج.وهرانم2004منابع الصورة األدبیة في شعر ابن عمار.حبار مختارحبیب 
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بوزوادة

داود 
محمد

الشیخ 
بوقربة

األغراض الشعریة في النقد األدبي القدیم 
هـ.6و5الجزائري خالل القرنین 

مج ج.وهرانم2004
200

خروبي 
بلقاسم

الشیخ 
بوقربة

المسیلي بین عملیة التلقي عند ابن رشیق 
اإلتباع والتمرد.

مج ج.وهرانم2004
202

عبد النور 
إبراهیم 

الشیخ 
بوقربة

طبیعة اإلبداع الشعري عند ابن رشیق في 
ضوء قراضة الذهب.

205مجج.وهرانم2004

1268أ

جعیرن 
میهوب

التشكیل الموضوعاتي في شعر العفیف حبار محتار
التلمساني.

208مجج.وهرانم2004

بلهوادیة 
فاطمة

األخضر بن 
عبد اهللا 

303مجج.وهرانم2004تأثیر مجنون لیلى في مجنون ألسا.

محمد 
بلحسن 

316مجج.وهرانم2004النزعة الصوفیة في شعر الشاب الظریف. مختار حبار
478مج

زروقي 
عبد القادر

الشیخ 
بوقربة

في أدبیة النص عند ابن رشیق المسیلي
ضوء النقد األدبي الحدیث.

مج ج.وهرانم2004
334

سعید 
بلعربي 

بنیة الخطاب الشعري عند ابن رشیق حبار مختار
المسیلي.

336مجج.وهرانم2004
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1319ألخضر 

مختار 
بار   ح

األخضر 
بركة     

قراءة في الشكل -الزمن في الشعر الجاهلي
-والتجربة

سیدي ج.م4200
بلعباس 

وهرانج.

45دك 
202دك

مصطفى 
بن یوسف 

الشیخ 
بوقربة

–شعر النكبة في عصر الطوائف والمرابطین 
فنونه ومقاصده.

81دكج.وهرانم2004

مسلم 
عائشة

البنیات التشاكلیة في معلقة إمرؤ القیس عقاق قادة 
وتجلیاتها الداللیة .

سیدي ج.م2005
بلعباس

157مج

تیرس 
هشام

عبد الجلیل 
منقور

قراءة في نونیة –هیرمنیوطیقا الشعر األموي 
جریر.

سیدي ج.م2005
بلعباس

162مج

مرضي 
مصطفى

بلوحي 
محمد

األلفاظ الحضاریة في دیوان المتنبي دراسة 
معجمیة داللیة .

سیدي ج.م2005
بلعباس

170مج

براهمي 
فاطمة

كاملي 
بلحاج

في التجربة الشعریة عند بدر شاكر السیاب
ضوء النقد المعاصر.

سیدي ج.م2005
بلعباس

183مج

سمیة 
مویلح

بلوحي 
محمد

سیدي ج.م2005شعریة اإلنزیاح في مدیح المتنبي.
بلعباس

187مج

مكیكة 
محمد

مونسي 
حبیب

-التجربة الجمالیة في شعر امرؤ القیس 
التلقي والتأثیر في المعلقة .

سیدي ج.م2005
بلعباس

190مج
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نورة 
حادي

مونسي 
حبیب

سیدي ج.م2005شعریة القص الخمري عند أبي نواس. 
بلعباس

191مج

حبیب 
موسى 

مونسي 
حبیب

شعریة القصیدة عند أبي تمام في ضوء 
الدراسات النقدیة الحدیثة .

سیدي ج.م2005
بلعباس

192مج

موالي 
فاطمة 

الشیخ 
بوقربة

بناء الشعر في منظور النقاد خالل القرنین 
الجزائر.هـ في 6و5

215مجج.وهرانم2005

1321أ

لخضر 
حاكمي

نور الدین 
صبار

224مجج.وهرانم2005أسلوبیة الخطاب الشعري. 

أحمد 
درویش

المصطلح الصوفي في شعر األمیر عبد مكي درار
دراسة معجمیة وداللیة.-القادر

مج ج.وهرانم2005
229

الحاج 
جندم

عبد الملك  
مرتاض

صورة المقاومة الوطنیة في شعر مفدي 
زكریاء.

240مجج.وهرانم2005

مداني 
بوهراوة 

الدین عز
المخرومي

التصویر والتشكیل في الشعر الجزائري 
دراسة في المكونات الجمالیة. - المعاصر

259مجج.وهران م2005
426مج

1820أ

بن عسلة 
یمینة

الشیخ 
بوقربة

دراسة –الكهانة والعرافة في الشعر الجاهلي 
سیمیائیة أنثروبولوجیة.

285مجج.وهرانم2005

1517أ
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طاطة 
فرمازي

قدور 
إبراهیم 

عمار

302مجج.وهرانم2005القیم الفنیة واألخالقیة في الشعر اإلسالمي.

1377أ

مصطفى 
بوطرفایة

عبد الملك 
مرتاض

الجزائریة جمالیة اللغة في شعر المقاومة 
م.1954-م 1931

379مجج.وهرانم2005

1393أ

حبیب 
موسى  

حبیب 
مونسي

شعریة القصیدة عند أبي تمام في ضوء 
الدراسات النقدیة الحدیثة.

619مجج.وهرانم2005

لقجع 
جلول 

السایح 
نادیة

یوسف 
أحمد

-للّنص المسرحي الشعريالتحلیل السیمیائي
مأساة الحالج لصالح عبد الصبور أنموذجا.

مج ج.وهرانم2005
1364أ

لطروش 
بن ذهیبة

محمد 
عباسة 

800مجج.مستغانمم2005مفهوم الحرب عند عنترة .
-24

نعیمة 
سبتي

رضوان 
النجار

ظواهر التراث والتجدید في شعر مفدي 
زكریاء.

811مجج.تلمسانم2005
-27/3

بن علي 
قریش

محمد 
مرتاض

االغتراب في الشعر العربي الحدیث من 
.مقاربة تحلیلیة-1920/1945

سیدي ج.م2005
بلعباس

46دك 

56دكسیدي ج.م2005شعریة الخطاب الصوفي في الموروث العربي.محمد أحمد 
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بلعباسعباسبوزیان

اسطنبول 
ناصر

عبد القادر 
هني

الشعر العربي –تداخل األنواع األدبیة 
المعاصر أنموذجا.

64دكج.وهرانم2005

1479أ

مصطفى 
بن یوسف

الشیخ 
بوقربة

شعر النكبة في عصر الطوائف والمرابطین: 
فنونه ومقاصده.

81دكج.وهرانم2005

عبد القادر 
عبو

هواري 
بلقاسم

173دكج.وهرانم2005جمالة التلقي في الشعر الحداثي.

1745أ

میراوي
عبد 

الوهاب

عبد الملك 
مرتاض

شعریة التناص في القصیدة العربیة 
المعاصرة.

192دكج.وهرانم2005

قدور 
زحماني

حمیدي 
خمیس

بنیة الخطاب الشعري في الفتوحات المكیة 
البن عربي.

205دكج.وهرانم2005

أحمد 
درویش

المصطلح الصوفي في شعر األمیر عبد درار مكي
معجمیة داللیة.دراسة -القادر

229دكج.وهرانم2005

1317أ

موالي 
حوریة

بوخاتم 
موالي علي

–ي عند محمود درویش ببنیة الخطاب العر 
دراسة تحلیلیة .

سیدي ج.م2006
بلعباس

2مج

3مجسیدي ج.م2006دراسة في دیوان –تأویل الّنص الشعري قادة عقاقبولحیة 
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بلعباسأغاني المدینة المتبتة لبلند الحیدري. صبرینة

ّة صبار نور طیبي حر
الدین

ورة الشعریة في شعر أمل دنقل. سیدي ج.م2006تحوالت الّص
بلعباس

4مج

طالب عبد 
القادر

بلوحي 
محمد

قراءة –التناص في الشعر العربي المعاصر 
في شعر عبد الوهاب البیاتي.

سیدي ج.م2006
بلعباس

7مج

لیلى 
مهدان

قرقوة 
إدریس

–الرمز الصوفي في الشعر العربي المعاصر 
صالح عبد الصبور أنموذجا .

سیدي ج.م2006
بلعباس

9مج

بن بغداد 
أحمد

كاملي 
بلحاج

النوء في الخطاب الشعري الجاهلي مقاربة 
میثولوجیة.

سیدي ج.م2006
بلعباس

15مج

سعاد بن 
سنوسي

في القصیدة العربیة المعاصرة بنیة التشاكلعقاق قادة
سعد بن یوسف أنموذجا.

سیدي ج.م2006
بلعباس

151مج

مرزوق 
محمد

كاملي 
بلحاج

الخطاب الشعري عند الشعراء الصعالیك 
مقاربة سیمیائیة المیة الشنفرى نموذجا.

سیدي ج.م2006
بلعباس

154مج

معزیز أبو 
بكر

عبد الجلیل 
منقور

ظاهرة الغموض في القصیدة العربیة المعاصرة 
أدونیس علي أحمد سعید أنموذجا .

سیدي ج.م2006
بلعباس

161مج

فاطمة 
شریفي

لحسن بن 
بشیر

الخطاب الشعري عند ابن عربي مقاربة 
سیمیائیة لترجمان األشواق.

سیدي ج.م2006
بلعباس

163مج

177مجسیدي ج.م2006–الجزائري القدیم لشعر التناص في اباقي محمدمسعودي 
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بلعباس: الحفصیة والعثمانیة أنموذجا.الفترتینحوریة

أحمد بكیر سعید
مسعود

شعریة النثر في االمتناع والمؤانسة ألبي 
حیان التوحیدي.

233مجج.وهرانم2006

خمیس 
رضا 

بنیة المولدیات في شعر أبي حمو موسى حبار مختار
الثاني الزیاني.

275مجج.وهرانم2006

جلول بن 
شاعة

الشیخ 
بوقربة

القصیدة الحجازیة ألبي یعقوب یوسف ابن 
تحقیق ودراسة.–إبراهیم الواد جالني 

300مجج.وهرانم2006

محمد 
بولخراص

عبد الملك 
مرتاض

المعجم الثوري في شعر محمد العید آل 
خلیفة.

311مجج.وهرانم2006

لیلى حاج 
علي

بشیر محمد 
بویجرة

331مجج.وهرانم2006الشعریة في روایة أحالم مستغانمي.

فاطمة 
بریاح

عبد الملك 
مرتاض

قراءة موضوعاتیة في –الثورة في شعر باویة 
دیوان أغنیات نضالیة.

332مجج.وهرانم2006

سلیمان 
میاحي 

ابن حلي 
عبد اهللا

458مجج.وهرانم2006.یاءبنیة الّنص الشعري عند مفدي زكر 

1499أ

هّدي 
فاطمة 
الزهراء

محمد 
مرتاض

محي –جمالیة الرمز في الشعر الصوفي 
.بن عربي أنموذجاالدین

811مجج.تلمسانم2006
-22/4
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عبد القادر 
زروقي

الشیخ 
بوقربة

قضایا الشعریة وعالقتها بالّنص األدبي بین 
حازم القرطجني والسجتاني في ظل التأثیرات 

الیونانیة. 

178دكج.وهرانم2006

حفیز 
نادیة

الشیخ 
بوقربة

االنزیاح في الشعر العربي المعاصر: أحمد 
عبد المعطي حجازي نموذجا. 

151دكج.وهرانم2006
624دك

1900أ

محمد 
مصابیح

شعریة الّنص بین التراث والحداثة الشعریة قادة عقاق
ألبي العتاهیة أنموذجا.

سیدي ج.م2007
بلعباس

11مج

عتیقة 
سعدوني

بلوحي 
محمد

الشعر العربي المعاصر في ضوء النقد 
البنیوي المغاربي.

سیدي ج.م2007
بلعباس

17مج

خدیجة 
سالمي

سیدي ج.م2007مقاربة أسلوبیة.-الوصف في شعر البحثريمحمد باقي
بلعباس

21مج

عیساوي 
عبد القادر

بلوحي 
محمد

سیدي ج.م2007قراءة بنیویة.- شعر المتنبي
بلعباس

23مج

فاطمة 
موشعال

األخضر 
بركة

قراءة في –الخطاب الشعري وآلیات مقاربته 
المدونة النقدیة الجزائریة المعاصرة.

سیدي ج.م2007
بلعباس

24مج

فراجي 
سعاد 

بلوحي 
محمد

الفراغ الباني وأفق االنتظار في أعمال نزار 
دیوان قالت لیا السماء أنموذجا.–قباني 

سیدي ج.م2007
بلعباس

28مج
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بن حنیفیة 
فاطمة

بلوحي 
محمد

–جمالیة التوازي في الشعر العربي الحدیث 
إیلیا أبو ماضي أنموذجا .

سیدي ج.م2007
بلعباس

29مج

حسین 
بلهادي

صبار نور 
الدین

بنیة الخطاب في شعر البحثري السینیة 
والمرئیة .

سیدي ج.م2007
بلعباس

34مج

كبیر 
الشیخ

شعر أبي نواس في ضوء المناهج النقدیة باقي محمد
الحدیثة. 

سیدي ج.م2007
بلعباس

37مج

صبار نور كاري نبیلة
الدین

–البنیة اللغویة في قصائد ابن الرومي 
القصیدة العینیة أنموذجا .

سیدي ج.م2007
بلعباس

45مج

فاطمة 
ابراهیمي

مونسي 
حبیب

النزعة القصصیة في القصیدة العربیة 
.المعاصرة

سیدي ج.م2007
بلعباس

47مج

بلحاج قدید جمال
كاملي

سیدي ج.م2007نقد الشعر لدى صالح خرفي ومحمد ناصر.
بلعباس

51مج
61مج

عامر بن 
امحد

بلحاج 
كاملي

مستویات اإلنزیاح في الخطاب الشعري 
اللهب المقدس أنمودجا.- الحدیث والمعاصر

سیدي ج.م2007
بلعباس

53مج

بن عولمة 
عائشة

سیدي ج.م2007ظاهرة الحزن في الشعر العربي المعاصر.عقاق قادة
بلعباس

54مج

عیساوي 
عبد اهللا

مونسي 
حبیب

قراءة في المیة - تلقي الشعر الجاهلي
الشنفرة .

سیدي ج.م2007
بلعباس

56مج
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عشابي 
عبد القادر

مونسي 
حبیب

مقاربة -جمالیة المشهد في اإلبداع الشعري
المشهد الشعري عند الشابي.

سیدي ج.م2007
بلعباس

57مج

بن سعید 
زمعالش 

محمد

شارف 
مزاري

- خصائص الشعر العذري عند جمیل بن عمر
دراسة أسلوبیة . 

سیدي ج.م2007
بلعباس

59مج

فاطمة 
درواس

األخضر 
بركة

المعاصر خطاب المكان في الشعر الفلسطیني
محمود درویش وسمیح قاسم.–

سیدي ج.م2007
بلعباس

60مج

مویلح 
حلیمة

صبار نور 
الدین

سیدي ج.م2007معماریة الخطاب الشعري لدى البحثري .
بلعباس

65مج

بن عائشة 
عباس

كاملي 
بلحاج

قراءة –القناع في القصیدة العربیة المعاصرة 
في تقنیات التوظیف.

سیدي ج.م2007
بلعباس

68مج

بن نعوم 
رفیقة

صبار نور 
الدین

–جمالیات الوصف في الشعر العربي القدیم 
دراسة أسلوبیة لقصیدة الربیع ألبي تمام.

سیدي ج.م2007
بلعباس

70مج

كبیر 
الشیخ

شعر أبي نواس في ضوء المناهج النقدیة باقي محمد
الحدیثة .

سیدي ج.م2007
بلعباس

178مج

محمد 
رزیق

الشیخ 
بوقربة

السرقات األدبیة عند ابن رشیق المسیلي 
فراضة الذهب في نقد أشعار –القیرواني 

العرب نموذجا.

مج ج.وهرانم2007
363



الخطاب النقدي في الجزائربالخاصةمسرد ببليوغرافي للرسائل الجامعيةالفصل الثاني:         

54

بن مسعود 
قدور

بشیر محمد 
بویجرة

صورة المرأة في شعر سیدي ابن علي
م).1755-هـ 1169(

404مجج.وهرانم2007

ربیع 
فتیحة

الشیخ 
بوقربة

في النقد التطبیقي في شرح منهج ابن رشیق
نموذج الزمان في شعراء القیروان.-الشعر 

413مجج.وهرانم2007

1871أ

عبد 
الحمید 

قاوي

بشیر محمد 
بویجرة

الصورة الفنیة في شعر ابن خمیس 
التلمساني.

434مجج.وهرانم2007

بوخاري 
خیرة

السمات الصوتیة في اإلیقاع الشعري في مكي درار
بن كلثوم.معلقة عمرو

615مجج.وهرانم2007

1940أ

حمانة كرد محمد
البخاري 

مج ج.وهرانم2007المیثافیزیقا والشعر بین أفالطون وهیدغر.
1581أ

فتحي 
محمد

كاملي 
بلحاج

الصورة الفنیة في الشعر المغربي القدیم في 
عهدي المرابطین والموحدین .

سیدي ج.م2007
بلعباس

1دك

أحمد 
قریش

الشیخ 
بوقربة

قراءة –شعر عفیف الدین التلمساني 
سیمیائیة.

95دكج.وهرانم2007
168دك

خالد 
مختاري

عبد اهللا بن 
حلي 

وخلیفي 

من -الحداثة في الشعر العربي المعاصر
أسئلة التأسیس إلى مفاهیم التأصیل.

184دكج.وهرانم2007

2227أ
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شعیب

جمیلة 
مصطفى 

الزّقاي

جازیة 
فرقاني

شعریة المشهد في المسرح الطفولي 
المغاربي.

187دكج.وهرانم2007

عبد القادر 
شارف

العربي 
قادیلیة

THAج.مستغانمم2007أسلوبیة البناء اللغوي في شعر البحثري.
(دك)
410 -
12/1

بودومـة 
آمال

القراءة البنیویة للنص الشعري في النقد عقاق قادة
الجزائري. 

سیدي ج.م2008
بلعباس

69مج

سومیة 
بوقسیمة

شكالیة توظیف عقاق قادة ٕ الشعر العربي المعاصر وا
التراث.

سیدي ج.م2008
بلعباس

73مج

قلیل 
یوسف

نور الدین 
صبار 

الشعر العباسي في ضوء المناهج النقدیة 
الحدیثة .

سیدي ج.م2008
بلعباس

78مج

حمراس 
محمد 

كاملي 
بلحاج

سیدي ج.م2008الفیتوري.التشكیل الرمزي في شعر محمد 
بلعباس

83مج

فتیحة 
بلمبروك

كاملي 
بلحاج

إشكالیة توظیف التراث في الشعر العربي 
المعاصر. 

سیدي ج.م2008
بلعباس

84مج

86مجسیدي ج.م2008أثر التشكیل الصوتي في جمالیات النص عقاق قادةبن ضیاف 



الخطاب النقدي في الجزائربالخاصةمسرد ببليوغرافي للرسائل الجامعيةالفصل الثاني:         

56

زهرة 
كریمة

بلعباسالشعري لدى أبي القاسم الشابي.

عطار 
خالد

بلوحي 
محمد

توظیف التراث في شعر عبد الوهاب البیاتي                 
قراءة في المستویات .–

سیدي ج.م2008
بلعباس

87مج

بلوحي خیرة جریو
محمد

–حضور التراث العربي في شعر أمل دنقل 
قراءة في آلیات التوظیف.

سیدي ج.م2008
بلعباس

88مج 

قوفي 
أحمد 

الخطاب الشعري الجاهلي عند مصطفى عقاق قادة
ناصف قراءة ثانیة لشعرنا القدیم.

سیدي ج.م2008
بلعباس

90مج

بلعابد 
مختاریة

مونسي 
حبیب

عبد –التناص في الشعر العربي المعاصر 
اهللا البردوني نموذجا.

سیدي ج.م2008
بلعباس

94مج

شنوفي 
نصر 
الدین

األخضر 
بركة

سیدي ج.م2008الجاهلي .خطاب األنوثة في الشعر 
بلعباس

95مج

نور الدین قوني ماما
صبار 

سیدي ج.م2008الصورة الجمالیة في القصیدة الخمریة.
بلعباس

152مج

بن شاعة 
المیة

نور الدین 
صبار

سیمیائیة الوصف في الشعر العباسي سینیة 
البحثري أنموذجا. 

سیدي ج.م2008
بلعباس

153مج

فراق 
بلقاسم

الشیخ 
بوقربة

الضرورة الشعریة وداللتها النقدیة عند القزاز 
القیرواني.

578مجج.وهرانم2008
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زورة عبد 
الرحمان

هواري 
بلقاسم

البنیات األسلوبیة في شعر ابن دنقل دیوان 
أقوال جدیدة عن حرب السویس.

640مجج.وهرانم2008

بشیر محمد رابح عبدو
بویجرة

الشعریة في روایة أحالم مریم الودیعة 
لواسیني األعرج.

642مجج.وهرانم2008

محمد 
بوقفحة

عبد الملك 
مرتاض

463مجج.وهرانم2008شعر الثورة عند أحمد سحنون.

عبد اهللا ابن مسلم خیرة
حلي 

613مجج.وهرانم2008.نشعریة النثر عند تودورو

مسكین 
حسنیة

عبد اهللا ابن 
حلي

632مجج.وهرانم2008شعریة العنوان عند نزار قباني.

كریدات 
حوریة

عبد اهللا ابن 
حلي

مفهوم التناص عند جیرار جینیت مع نموذج 
مشروع الشعریة في الخطاب –تطبیقي 
األدبي.

494مجج.وهرانم2008

عبد اهللا ابن زهور رحو
حلي

610مجج.وهرانم2008بنیة اإلنزیاح في المقدمات الطللیة.
414

شرفاوي 
نصیرة 

الشیخ 
بوقربة

مستویات نقد الشعر عند ابن رشیق : كتاب 
العمدة أنموذجا.

مج ج.وهرانم2008
1829أ
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ابن شیخة 
نصیرة

المكونات الصوتیة والداللیة في الخطاب مكي درار
الشعري المنطوق عند مفدي زكریاء.

مج ج.وهرانم2008
1997أ

محمد 
برونة

الشیخ 
بوقربة

120دكج.وهرانم2008الخصائص األسلوبیة في شعر ذي الرمة.

الطیب بن 
دحان

عبد القادر 
قروش 
وعبد 

الحفیظ 
بوردیم

قصیدة المقاومة في الشعر الجزائري الحدیث 
م. 1962م إلى 1930من 

THAج.مستغانمم2008
(دك)
800 -
30/1

األخضر عزي مریم
بركة

سیدي ج.م2009أدونیس.الخطاب الشعري الجاهلي في كتابات 
بلعباس

102مج

مونسي بریك خیرة
حبیب

الصورة الفنیة وتراسل الحواس في شعر أبي 
العالء المعري.

سیدي ج.م2009
بلعباس

104مج

بلحاج 
عباس

ابن –األبعاد النفسیة في الشعر العباسي باقي محمد
الرومي أنموذجا.

سیدي ج.م2009
بلعباس

105مج

بن 
ضحوى 

خیرة 

سیدي ج.م2009القراءة النسقیة للخطاب الشعري الجاهلي .عقاق قادة
بلعباس

108مج
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قندسي 
خیرة

بن علي 
قریش

النزعة الدرامیة في الشعر العربي الحدیث 
الرومانسي ، دیوان جداول للشاعر إیلیا أبو 

مقاربة سیمیائیة.–ماضي نموذجا 

سیدي ج.م2009
بلعباس

111مج

بن 
جیاللي 
معاشو

نور الدین 
صبار

سیدي ج.م2009الرمز الشعري عند أبي تمام .
بلعباس

117مج

بربار 
عیسى

حنیفي بن 
ناصر

شعر عفیف الدین التلمساني وأثره في البعد 
التواصلي.

800مجج.مستغانمم2009
-36

سعید 
عكاشة

أحمد 
یوسف

سیدي ج.م2009.ربة في شعر الهذلیینمقا–سیمیائیة الشعر 
بلعباس

59دك

عمارة 
بوجمعة

أحمد 
یوسف

مقاربة تأویلیة للنص –بالغة الكتابة الحدیثة 
الشعري الحدیث . 

سیدي ج.م2009
بلعباس

60دك 

إبراهیم 
علي

بشیر محمد 
بویجرة

مقاربة –الخطاب الشعري ووعي المعنى 
لنظام التخییل الشعري.

137دكج.وهرانم2009

2170أ

عبد القادر 
رابحي

أحمد 
مسعود

إشكالیات التجریب في الشعر الجزائري 
شعر ما بعد السبعینیات أنموذجا.- المعاصر

THAج.مستغانمم2009
(دك)
800 -
29/1
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شعیب 
سعیدة

األخضر 
بركة

المكان في النقد الجزائري المعاصر والخطاب 
الشعري نموذجا.

سیدي ج.م2010
بلعباس

110مج

دقوق 
فاطمة

بن علي 
قریش

الخطاب المسرحي الشعري العربي سیمیائیة
مسرحیة قمبیز ألحمد شوقي.–الحدیث 

سیدي ج.م2010
بلعباس

114مج

عبد 
الرحمان 

باقي

بلوحي 
محمد

–جدلیة الظاهر والباطن في شعر ابن فارط 
قراءة سیمیائیة تأویلیة في النائیة الكبرى.

سیدي ج.م2010
بلعباس

121مج

غرفة 
سامیة

األخضر 
بركة

قراءة –خطاب الحب في الشعر الجاهلي 
سیمیائیة تأویلیة في المعلقات العشر.

سیدي ج.م2010
بلعباس

123مج

بن حبارة 
سعدیة 
ماجدة

بلوحي 
محمد

وقع األثر الجمالي في الشعر العربي المعاصر 
دیوان على حساب الوقت للشاعر عبد القادر 

رابحي أنموذجا.

سیدي ج.م2010
بلعباس

124مج

مسروة بن 
علي

االنتحال في الشعر الجاهلي في الدراسات باقي محمد
اإلستشراقیة األلمانیة.

سیدي ج.م2010
بلعباس

125مج

األخضر عبارة خیرة
بركة

–الشعر الجاهلي في الخطاب النقدي الجدید 
كامل أبو دیب أنموذجا. 

سیدي ج.م2010
بلعباس

126مج

بودالي 
كریمة

شعریة النص السردي في التجربة الروائیة فتحي محمد
روایة عائلة من فخار –عند محمد مفالح 

سیدي ج.م2010
بلعباس

133مج
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أنموذجا .

مخلوفي 
صوریة

كاملي 
بلحاج

شعریة الخطاب الصوفي عند أبي مدین بن 
حسین األنصاري األندلوسي.

سیدي ج.م2010
بلعباس

135مج

مروفال 
الطیب

شمیسة 
غربي

–جمالیة التصویر في الشعر المغاربي القدیم 
العصر الموحدي أنموذجا.

سیدي ج.م2010
بلعباس

136مج

عبد الكریم 
شارف

مالح بن 
ناجي

- جمالیة التوریة في الشعر العربي القدیم 
العصر المملوكي نموذجا.

سیدي ج.م2010
بلعباس

139مج

تابتي 
خدیجة

منصوري 
مصطفى

سیدي ج.م2010النقد الجزائري.مفاهیم شعریة في 
بلعباس

142مج

بلجة نور 
الدین

مالح بن 
ناجي

الفتح بین –قصیدة المدح عند البحثري 
خاقان نموذجا.

سیدي ج.م2010
بلعباس

143مج

بودنة 
بلقاسم

األخضر 
بركة

سیدي ج.م2010البنیة اإلیقاعیة في شعر بشار بن برد .
بلعباس

197مج

سهیلة بن 
عمر

علي بن 
قریش

–شعریة المكان عند شعراء الرابطة القلمیة 
مقاربة سیمیائیة .

سیدي ج.م2010
بلعباس

202مج
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كریمة 
زیتوني

المنهج الموضوعاتي في مقاربة الشعر العربي محمد قادة
قراءة في نماذج مختارة من الشعر العربي -

القدیم والحدیث والمعاصر.

800مجج.مستغانمم2010
-46/1

نادیة 
لطروش

الشعر الجزائري في ضوء النقد مل بعد محمد قادة
البنیویة.

800مجج.مستغانمم2010
-51/1

حجاج 
سید احمد

صبار نور 
الدین

عربي القراءة الفولكلوریة للموروث الشعري ال
.من العصر الجاهلي إلى عصر الممالیك

سیدي ج.م2010
بلعباس

18دك

عزاز 
حسنیة              
كاملي 
بلحاج

سیدي ج.م2010.الصوت وداللته في شعر بدر شاكر السیاب
بلعباس

15دك 

بوزید 
عائشة

بن عیسى 
عبد الحلیم

األفعال الكالمیة في الشعر السیاسي لنزار 
قباني.

دك ج.وهرانم2010
2356أ

معزوز 
مختاریة

بن علي 
قریش

–تجلیات االغتراب في الشعر العربي الحدیث 
مقاربة –أبو القاسم الشابي أنموذجا 

سیمیائیة.

سیدي ج.م2011
بلعباس

140مج

تیجیني أم 
الخیر

بن علي 
قریش

الحنین في الشعر العربي الحدیث للشاعر 
- القروي رشید بن سلیم الخوري أنموذجا

.دراسة أسلوبیة

سیدي ج.م2011
بلعباس

145مج
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أمینة 
بوعالمات

محمد 
مهداوي 

االغتراب في الشعر الجزائري الحدیث من 
م.1980م إلى 1925

811مجج.تلمسانم2011
-59/1

طهراوي 
كریمة

بومدین 
كروم

النفس اإلنسانیة وتجلیاتها في الشعر 
الصوفي الجزائري الحدیث والعاصر.

811مجج.تلمسانم2011
-70/3

مناصري 
وفاء 

اسطنبول 
ناصر

مج ج.وهرانم2011الشعر والتمثیل : أحمد مطر أنموذجا.
2619أ

موشعال 
فاطمة

األخضر 
بركة

آلیات مقاربة الخطاب الشعري في النقد 
المغاربي الحداثي.

سیدي ج.م2011
بلعباس

30دك

تیرس 
هشام

عبد الجلیل
منقور

شعر قراءة في–النص بین التجربة والتأویل 
.مسلم بن الولید

سیدي ج.م2011
بلعباس

33دك

ر عبید نص
الدین

صبار نور 
الدین

–ر انفتاح الخطاب الشعري الجزائري المعاص
.   ماتهأویلیة في الشعر النسائي وتیمقاربة ت

سیدي ج.م2011
بلعباس

34دك

بردادي 
بغداد

صبار نور 
الدین  

األسس الجمالیة للشعر الجاهلي "المعلقات"
مقاربة أسلوبیة .- نموذجا 

سیدي ج.م2011
بلعباس

37دك 

سفیر 
بدریة

توظیف التراث الشعبي في الشعر العربي قادة عقاق
دراسة في شعر عز الدین - المعاصر
.، عبد الوهاب البیاتي، أمل دنقلالمناصرة

سیدي ج.م2011
بلعباس

41دك 
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فاطمة 
درداس

األخضر 
بركة

ربي إستراتیجیة العنوان في الشعر الع
.محمود درویش أنموذجا- المعاصر

سیدي ج.م2011
بلعباس

64دك 

حبیب 
بوزوادة

217دكج.وهرانم2011مرجعیة الخطاب الشعري القدیم في الجزائر.حبار مختار

2510أ

بن قویدر 
مختار

الشیخ 
بوقربة

قضایا نقد الشعر بین ابن وهب الكاتب وابن  
سنان الخفاجي: البرهان في وجوه البیان وسر 

نموذجین.الفصاحة

دك ج.وهران م2011
2496أ

المشهراو 
ي عصام 

محمد

الشیخ 
بوقربة

الخطاب األدبي اإلعالمي في الشعر الجاهلي: 
دراسة وصفیة تحلیلیة.

دك ج.وهرانم2011
2637أ

شیباني 
رحمة

العرابي 
لخضر

811مجج.تلمسانم2012الشعریة العربیة بین القدیم والحدیث.
-73/4

بوترعة 
الطیب

بلقاسم 
الهواري

التناص في الشعر الجزائري المعاصر : قراءة 
في شعر مصطفى الغماري.

مج ج.وهرانم2012
2825أ

زیتوني 
رجاء

بولجراف 
بختاوي

تمثالت المرأة في الشعر الشعبي الملحون 
لمدینة تلمسان.

مج ج.وهرانم2012
2946أ

مكیكة 
جواد

حبیب 
مونسي

العرض إلى انفتاح القراءة والتلقي من بالغة 
دراسة في الشعر الجاهلي.–التأویل 

سیدي ج.م2012
بلعباس

63دك
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فاطمة 
درداس

األخضر 
بركة

إسیتراتیجیة العنوان في الشعر العربي 
محمود درویش أنموذجا .- المعاصر

سیدي ج.م2012
بلعباس

64دك

رمضان 
حیتوني

األخضر 
بركة

–االغتراب في القصیدة العربیة المعاصرة 
محمد الماغوط أنموذجا .

سیدي ج.م2012
بلعباس

71دك

رشید 
مرسلي

محمد 
بلوحي

الجذور المعرفیة / الخلفیات –عمود الشعر 
الحضاریة والتجلیات النقدیة .

سیدي ج.م2012
بلعباس

72دك

كبیر 
الشیخ

نور الدین 
صبار

المناهج النقدیة شعر المتنبي في ضوء 
الحدیثة.

سیدي ج.م2012
بلعباس

73دك

بن شیخة 
نصیرة

أسلوبیة البناء الصوتي في الخطاب الشعري عقاق قادة
محمود درویش أنموذجا.–المعاصر 

سیدي ج.م2012
بلعباس

102دك

فتیحة 
الزین

بلوحي 
محمد

–نكبة المدن ورثاؤها في الشعر األندلسي 
قراءة في جمالة المكان.

سیدي ج.م2012
بلعباس

104دك

بن حنیفیة 
فاطیمة

بلوحي 
محمد

جمالیة التوازي في الخطاب الشعري المعاصر 
فضاء صالح عبد الصبور أنموذجا.–

سیدي ج.م2012
بلعباس

111دك

ابن فظة 
عبد القادر

عبد الجلیل 
منقور

دراسة في –التلوینات الصوتیة والداللیة 
المعلقات العشر.

سیدي ج.م2012
بلعباس

دك 
116

أمین 
مصرني

رضوان 
النجار

416دكج.تلمسانم2012شعریة اإلیقاع في القصیدة العربیة الجاهلیة .
-01/3
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زراقة 
الوكال

اسطنبول 
ناصر

الدالالت الرمزیة في الشعر الجزائري 
المعاصر.

دك ج.وهرانم2012
2820أ

بوطرفایة 
مصطفى

عبد الملك 
مرتاض

الشعر الجزائري الحدیث في ضوء جمالیة 
التلقي.

دك ج.وهرانم2012
2832أ

مغراوي 
فاطمة

ألسنة الّنص الشعري في النقد المغاربي حبار مختار
القدیم.

دك ج.وهرانم2012
2950أ

رجاء بن 
منصور

كمال 
عجالي

تجلیات الحداثة في شعر حمري بحري و عبد 
العالي زراقي.

مج*ج.قسنطینةم2004

محمد 
خلیفة

عبد القادر 
دامخي

نظریة العروض وموسیقى الشعر في الفكر 
الفلسفي النقدي عند العرب.

دك*ج.باتنةم2005

سعد 
مردف

عبد القادر 
دامخي

البناء الفني في الشعر القصصي عند إیلیا 
أبي ماضي.

مج*ج.باتنةم2005

یحي بن 
مخلوف

محمد 
زرمان

مج*ج.خنشلةم2006القرآني في شعر حسان بن ثابت . التناص

الجابري 
متقدم

عبد اهللا 
العشي

دك*ج.باتنةم2007جمالیات التناص في شعر أمل دنقل.

الخالصة المستقاة من الجدول:
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بأكمله ، فهو ُیعد علیه یعتبر الفصل الثاني المحور األساس الّذي یرتكز البحث 

ولجت من طرف الباحثین الشعریة التي عُ اتالشيء الجدید الّذي ُیبین ببلیوغرافیا المدون

أقسام اللغة العربیة وآدابها في بعض جامعات الجزائر ؛ كجامعة وهران ، في والطالب

ا وهذا في الفترة الممتدة م.بلعباس ، وجامعة تلمسان سیدي وجامعة مستغانم ، وجامعة 

م.2012م و2002بین 

ن قلنا –فهذه الخطوة تعد  ٕ من المحاوالت التي تطمح لترى النور في المستقبل –وا

وكنت أرغب في جمع المادة في كافة في أعمال أخرى تكون معمقة وذات خبرة أكبر. 

تأخیرها ارتأیت. ومن جملة المالحظات التي م یحالفنيالجامعات في الجزائر لكن الحظ ل

ألجعلها كخالصة لهذا المسرد هي على النحو اآلتي: 

نالحظ تنوع في المواضیع المعالجة من طرف الباحثین ، لكن هذا ال یمنع من أّنها -أ

تصب في نبع واحد أال وهو الشعر.

الباحثین أّنها كانت متنوعة من حیث المواضیع اهتماماتأیضا المالحظ على -ب 

الشعریة فمنهم من تطرق في دراسته لحیاة الشاعر أو ألشعاره ، ومنهم من ذهب 

ولج الخإلى وصف الطبیعة أو المرأة أو الثورة ...  . والخالصة من ذلك أنّ الشعر ُع

من جمیع النواحي على اختالف عصره حدیث أو قدیم ، مشرقي أو جزائري.
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ا فیما یخص اإلحصاءات التي نخرج بها كنتیجة -ج أولیة فسندرجها في الجدول أّم

:التالي

:الرسائلنوعالسنة:

عدد الرسائل في الجامعات

ج.مستغانمج.تلمسانبلعباسسیدي ج.ج.وهران

18020مجم2002

1000دك

2110مجم2003

2000دك

9400مجم2004

1100دك

10811مجم2005

6200دك
71110مجم2006

2000دك

62200مجم2007

3101دك
101300مجم2008
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1001دك
0601مجم2009

1201دك
01502مجم2010

1200دك
1220مجم2011

3600دك
2010مجم2012

3910دك

ذا ترجمنا أرقام هذا الجدول فإّننا نالحظ نسبة رسائل الماجستیر المناقشة مرتفعة  ٕ وا

بصورة واضحة للعیان بالنسبة ألطروحات الدكتوراه ، وهذا في كافة الجامعات بالجزائر.

بلعباس "جیاللي الیابس" كانت مفعمة بالحیویة سیدي وأیضا نالحظ بأنّ جامعة 

وهذا لكثرة المناقشات فیها التي تنوعت ما بین رسائل ماجستیر ودكتوراه ، وهذا ، ونشیطة 

–م 2008–م 2007-م2006في السنوات التالیة بالنسبة لرسائل الماجستیر: 

م بالنسبة ألطروحات الدكتوراه.              2012م. وفي سنة 2010
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ا فی م 2008-م 2005- م 2002جامعة وهران فكانت مزدهرة في سنة ما یخصأّم

خاصة في ما یخص مواضیع الماجستیر. 

ا في  .د تكون منعدمةتلمسان ومستغانم فیمكن القول بأّنها تكاتيجامعأّم

شعر كانت متنوعة من حیث أنّ الدراسات التي أقیمت حول البأیضا الحظون-د

، فمنهم من قام بمعالجته بالمقاربة التحلیلیة ، والبعض بالمقاربة المعالجةالقراءة و 

وسواء أكانت تلك القراءات أسلوبیة أم داللیة ،...،  األسلوبیة أو السیمیائیة أو غیرها .

قام بدراسة المكونات والبعض اآلخرفهي جوهر الممارسة النقدیة بمفهومها الحدیث.

وعت من حیث المدلول والمضمون خاصة الجزائري منه . الجمالیة للشعر والتي تن

ضمن دراسة تحلیلیة وصفیة یتا سندرجه في الفصل الثالث الّذي وهذا األخیر هو م

–لرسالة الماجستیر الموسومة بـ : " التصویر والتشكیل في الشعر الجزائري المعاصر

حقیقي من وراء دراسة سبب الالّذي من خاللها سیظهر الو دراسة في المكونات الجمالیة." 

، والّذي هو إبراز مدى تمكن الشعر الجزائري في الساحة األدبیة العربیة . هذه الرسالة

وأیضا اإلجابة على السؤال المطروح حول ما إذا أتبث الشعر الجزائري حضوره وفاعلیته 

ه ؟. فیما یخص اإلبداع الشعري كنظیره المشرقي أم بقي في ضل اإلتباع والتقلید ل



ثث
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دراسة تحليلية وصفية لرسالة ماجستير.:                              الفصل الثالث
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/ تمهید:1

لقد رسمت أنامل الشعراء الجزائریین قصائد حركتها تجاربهم الشعریة ونهضت بها

حالتهم الشعوریة ، ولم یكن الشعر الجزائري بمنأى عن الشعر العربي بعامة ، بل هو جزء 

منه ال یتجزأ وامتداد لفضائه الّذي ال ینتهي. فكان أن سافر الشعر الجزائري مع ریاح 

الحداثة فخلع ثوب العمودیة وارتدى زي التفعیلة. وتعتبر هذه العینة خیر دلیل على هذا 

بمثابة خالصة للتطور الّذي حظي به الشعر الجزائري المعاصر.الكالم ، فهي 

/ األهمیة التي تتمیز بها الرسالة:2

كونها تخدم الهدف األول لرسالتي ، أال ب من وراء اختیاري لهذه العینةیكمن السب

بالجزائر؟ وهل توج بالتطبیق أم بقي ما إذا كان هناك فعًال خطاب نقدي خاصوهو تبیین 

براز و نظیر؟ حبیس الت ٕ ة الشعریة.فیما یخص المدونتهطبیعا

ة مجاالت نذكر منها قد اشتغل على عدّ في الجزائر الخطاب النقديوعلیه فإنّ 

هذه العینة الدلیل الشافي والكافي لإلجابة على اإلشكالیة الخطاب الشعري . وستكون 

م عمًال لرسالة الماجستیر یستحق مداني بوهراوةالباحث، حیث إنّ أعاله المطروحة  قد قّد

وهو جهد للكم الهائل من المعلومات التي أوردها في بحثه. أن یكون عمل دكتوراه نظراً 

ّم بحثه بالتطبیق ، ونلحظ ذلك مـــبالتنظیر ، بم یكتفــیشكر علیه ، فهو ل ة ــــنذ بدایــــل دّع
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ثرائه بالنماذج التي تمثلت الشعر الجزائري في شتى  ٕ عمله ، وذلك بوضعه للجداول وا

أحالم مستغانمي ، المواضیع والمحاور، من أمثال : مفدي زكریاء ، حمري بحري ،

... وغیرهم. مصطفى الخمار،

/ التعریف بالرسالة: 3

أن أجعلها محور تتكون الرسالة المقدمة بین أیدیكم والتي بعد طول تفكیر ارتأیت

–دراستي في الفصل الثالث أال وهي : "" التصویر والتشكیل في الشعر الجزائري المعاصر 

: مداني بوهراوة ، وأشرف الباحثدراسة في المكونات الجمالیة ."" والتي قام بإعدادها 

–م 2003علیها األستاذ الدكتور عز الدین المخزومي ، وتمت مناقشتها في سنة 

، قسم اللغة العربیة وآدابها . وهي رسالة لنیل السانیة–ي جامعة وهرانم ف2004

شهادة الماجستیر في األدب المعاصر . 

على مدخل وبابین ؛ وكل باب. تحتويصفحةةعشر وسبعئة امتتكون من أربع

، باإلضافة لمحة عامة عن الشعرتحويمقدمة یبدأ بكله هذا إلى ثالثة فصول . و مقسم

ذكرو في دراسته لهذه الرسالة . الكتب التي اعتمد علیهاالبحث التي اتبعها ، و ى خطة إل

والصعوبات التي واجهته األهمیة التي تنجم من وراء البحث في هذا الموضوع أیضا فیها 

. في إتمامه
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وأنهى موضوعه بخاتمة ذكر فیها أهم النتائج المتوصل إلیها. وفي األخیر وضع 

تم رسالته خلفرنسیة. و طلحات التي استعملها باللغتین العربیة والمعجم أهم المصاملحق

. هحثبطة ـّذي یوضح خلة المصادر والمراجع والفهـرس امبقائ

/ محتویات الرسالة : 4

الشعر الجزائري الحدیث والمعاصر من حیث موضوعفي المدخل إلى الباحث تطرق 

النشأة والمصطلح. كما أبرز فیه مصطلح شعر ما قبل الحداثة من خالل إبراز مضامینه 

والوقوف على مفهوم الحداثة التي استطاعت أن تؤسس لرؤیة جدیدة تصویرًا وتشكیًال في 

شعرنا الجزائري المعاصر.

ة عقبات تاریخیة وسیاسیة قبل كل شيء یجب أن نشیر إلى أنّ الجزائر قد مرّت بعّد

مرّ األدب الجزائريستعمار الفرنسي. وفي كل مرحلةبدءا بالخالفة العثمانیة ثم باال

فكار على مختلف أجناسه جعلت منه یتدهور ویبقى حیز األهي التي بصعاب كثیرة

همات اللغة العكانذلك كل في و وأنواعه.  ن وٌجد ربیة تلعب دورا ُم ٕ األدب –، فحتى وا

یكتب على حسب الظروف . كان فهو قلیل و –الجزائري 
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... سكان الجزائر قد حرموا الثقافة <<وهذا ما یؤكده ما جاء في كتاب صالح خرفي :

العربیة أجیاال وفرضت علیهم ثقافة أجنبیة ، فتلكأت ألسنة شعرائهم وتلعثمت راغمة ولم 

)1(>>. -قول صالح جودت-نهم إّال قّلة محدودة في أضیق نطاق تلمع م

عن الصعوبة باحثر تكلم الوفي مبحث الشعر الجزائري المعاصر الحدیث والمعاص

.شعر في الجزائرالتي تواجه الناقد الجزائري في تحدید بدایة ونشأة ال

البدایة كانت مع األمیر : أنّ ما تقولبعض االحتماالت والتي نذكر منهافقد أورد 

فلقد كان شعر األمیر انتفاضة للقصید العربي في الجزائر في أواسط القرن -عبد القادر 

. یون فصل األمیر عن تاریخ الجزائرالماضي ... على الرغم من محاولة المؤرخون الفرنس

)2وأخرى تقول هي مع ظهور الحرب العالمیة األولى. (

ل بأّنها بدأت مع الثورة الجزائریة التي خاضها الشعب واستقر به الحال إلى القو

الجزائري ضد المحتل الفرنسي، الّذي أراد طمس الهویة الجزائریة بكل معالمها الدینیة 

والتاریخیة والثقافیة . 

.  210: صاحل خريف ، شعر املقاومة اجلزائرية ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع : اجلزائر، دت ، دط ، ص1
.37: ينظر املرجع نفسه ، ص2
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وكان الرد من وراء ما كانت تسعى إلیه فرنسا من تعسف وظلم ؛ هو التعریف 

والمجالت خاصة أقیمتدولیة عن طریق المؤتمرات التي بالقضیة الجزائریة في المحافل ال

مجلة "اآلداب" من خالل األشعار الثوریة التي نظمت في حق الثورة الجزائریة . 

كان شأن الشعر الجزائري مع الصحافة <<وفي هذا الصدد نورد قول صالح خرفي : 

وعلى الرغم من محاولة ) 1(>>العربیة حبیس االضطهاد الفكري رهین الروایة الشفویة.

الشعب الجزائري المحافظة على شخصیته إّال أّنه لم یكن یجد المشجع في أقطار الشرق 

العربي على الرغم من وجود مجلة "الشهاب"، وهي مجلة إصالحیة وسیاسیة وأدبیة ، إّال 

ن قلنا أیضا حدود المغرب العربي. وهذا بحجة أّنها ٕ ال أّنها لم تتجاوز حدود الجزائر وا

) 2تمتلك الملكة اللغویة الفصیحة .(

ومن هنا نخلص إلى القول بأنّ البدایة الفعلیة للظاهرة الشعریة كانت مع بدایة 

الثورة ، وقد سمي بشعر ما قبل الحداثة ؛ ونقصد به النوع الشعري الّذي كان سائدا قبل 

یلة.ظهور بما یسمى بقصیدة النثر أو القصیدة الحرّة ، أو بقصیدة التفع

على اً هناك تباینعر ما قبل الحداثة فهو یقول بأنّ ثّم بعدها انتقل إلى الحدیث عن ش

ذامستوى المصطلحات وهذا بدلیل تعدد المستو  ٕ قلنا شعر ما یات الثقافیة لدى النقاد. وا

.189: املرجع السابق ، ص1
.280- 276: ينظر املرجع نفسه ، ص2
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بل هو على سبیل التفریق بینه وبین شعر التفعیلة ال نقصد به القدیم ،فإّننا قبل الحداثة 

)1الّذي جاء بالجدید على مستوى الشكل . (

ذا ما عدنا إلى تعریف الشعر الجزائري في تلك الفترة ، فإّنه كان یعبر عن الحالة  ٕ وا

االجتماعیة السائدة للمحافظة على الهویة الجزائریة.

لجزائري المعاصر ما قبل الحداثة نقول وللحدیث عن المضامین التي جاء بها الشعر ا

لم یعد الشعر الجزائري وقفًا ...<<فـ بأّنه ال یمكننا فصله عن نظیره في بالد المشرق ، 

) وكان السبب من وراء تأخر النهضة في 2(>>على الوزن والقافیة ومدائح األولیاء...

التي حركات اإلصالحیة والالجزائر هو االحتالل الفرنسي، ولكن سرعان ما ظهرت األحزاب

)3، وأثبتوا أنّ الشعر سالح ال یقل أهمیة عن آخر.(قامت بتغیر األوضاع

لم یتفرد بتمیزه عن المشرقي ، بل كان بین بین ؛ –الشعر الجزائري –ففي الواقع 

واتفق قلیٍد لمضامین مدرسة اإلحیاء...كما جاء لدى البعض من تامثًال فقد كان مقلد

اجستري يف األدب أطروحة مقدمة لنيل شهادة املدراسة يف املكونات اجلمالية، –: ينظر مداين بوهراوة ، التصوير والتشكيل يف الشعر اجلزائري املعاصر 1
.4م، ص2004-م2003املعاصر، إشراف أ.د:عز الدين املخزومي، جامعة وهران ، 

.200م ، ص1969، معهد البحوث والدراسات العربية ، ط احللقة األوىل–: صاحل خريف ، شعراء من اجلزائر 2
اجستري، إشراف أ.د:عبد امللك أطروحة مقدمة لنيل شهادة املم ،1954-م1931: ينظر مصطفى بوطرفاية ، مجالية اللغة يف شعر املقاومة اجلزائرية 3

.2، ص م2005-م2004مرتاض، جامعة وهران 
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أنّ مضامینه تنقسم إلى ثالثة أقسام : شعر الوطن والنضال، وشعر العاطفة  على ه نقاد

) 1والوجدان ، وشعر القومیة واإلنسانیة.(

وهذا یطابق قول صالح خرفي ، فهو یقسمه إلى : الشعر الوطني ، وشعر الوجدان ، 

وشعر الطبیعة. وتبقى الصدارة للشعر الوطني ما دامت الجزائر كانت تعیش فترة 

)2ستعمار، مع عدم تجاهل القسمان اآلخران . (اال

رى الماضي عن هيف، مفهوم الحداثة خاص بكما جاء في المدخل مبحث  : فصم عِ

لزمن ظهور المصطلح الباحث ویؤرخ الحاضر أي القطیعة المعرفیة بما أُلِّف في أمرٍ ما .

دین لكل من النابغة وزهیر لقرن األول هجري خالل اختالف القراءة لدى الخلفاء الراشل

وامرؤ القیس . وعلیه فالحداثة هي رؤیة إبداعیة جدیدة قوامها أو مضمونها مخالفة 

القدیم كلیا أو إلغاؤه . 

صلة الترابط بین الشكل وتكمن الحداثة في التجربة الشعریة في محاولة معرفة

الفعلیة للحركة الحداثیة ، والمادة التي یتشكل منها الشعر. وفیما یخص البدایة والمضمون

في المشرق العربي فأجمع علیها النقاد العرب على أّنها بدأت مع جبران خلیل جبران في 

االعتماد على -من خصائصها والتي<< محاولته الخروج من دائرة القصیدة الكالسیكیة 

.6دراسة يف املكونات اجلمالية، ص–تشكيل يف الشعر اجلزائري املعاصر : ينظر مداين بوهراوة ، التصوير وال1
.31احللقة األوىل ، ص–: ينظر صاحل خريف ، شعراء من اجلزائر 2
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ره بالبیئة وهذا نتیجة تأث-العقل ، وتمجید الرأي الجماعي ، واالعتماد على لغة القدامى.

األمریكیة. فلعل أبرز الثائرین على القدیم جبران خلیل جبران ومیخائیل نعیمة، وتستهدف 

ثورتهما مفهوم الشعر وعناصره الشكلیة والموضوعیة ... ، حیث یرى جبران في الشعر 

) 1(>>رسالة والشاعر حلقة تصل بین العالم الحاضر واآلتي ...

ى أن وصلت إلـى العراق ، فأسست جماعة مـــــن األدباء بدأت هذه الثورة باالنتشار إل

) 2(>>السیاب ، البیاتي ، بلند الحیدري ، سعدي یوسف،...<<حركـــــة ((شعر)) وهم : 

والتي كان هدفها [السمو بالحداثة فوق التجدید الّذي یعتبر مظهرا من مظاهرها فقط . 

). والشعر 3فالحداثة عندهم ثورة فكریة ولیست مجرد مسألة تختص بالوزن والقافیة .](

كونه تجربة شخصیة ینقلها الشاعر إلى اآلخرین بشكل فني <<عندهم یتلخص في 

) 4(>>-ف الخالعلى حسب قول یوس–یناسبها . 

للحدیث عن الرؤیة الحداثیة لدى أدونیس ؛ فهي لدیه -باحثال–وبعدها انتقل 

ولت تحویًال ایجابیا من  بمثابة الشعور بامتالك كیان العالم بوعي خاص وبلغة خاصة .ُح

رؤیة وصفیة قارة ثابتة إلى رؤیا مبدعة.

اا ومظاهرها ، الشركة العاملية للكتاب : لبنان ، ط–: حممد العبد حممود ، احلداثة يف الشعر العريب املعاصر 1 .33م ، ص1996، 1بي
.128صاملرجع نفسه ،: 2
.13دراسة يف املكونات اجلمالية، ص–ينظر مداين بوهراوة ، التصوير والتشكيل يف الشعر اجلزائري املعاصر : 3
.58: حممد العبد حممود ، احلداثة يف الشعر العريب املعاصر ، ص4
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ة التغیرات ، وحداثة فنیة،... ، : حداثة علمیة ، وحداثفهو یقسمها إلى ثالثة أقسام

في ، وهي من في أنّ الحداثة هي رؤیا جدیدةة أساسیة تكصیاوتشترك مستویاتها في خ

) كما أورد 1تساؤل حول الممكن واحتجاج على السائد. (؛ا رؤیا تساؤل واحتجاجهجوهر 

وأثرها في عملیة التلقي ، فهو یقول بأنّ : القصیدة الحداثیة-لباحثا-في دراسته 

جمالیة التلقي تكمن في أخذ أي عملٍ ما مكانة في السلسلة األدبیة التي تنتمي إلیها من 

أجل تحدید وضعیته االتصالیة ، ودوره وأهمیته في السیاق العام للتجربة األدبیة ... ، 

ح اآلن في ظل الرؤیا الشعریة وهو في مسعاه لتشكیل أفق انتظار المتلقي. فالقارئ أصب

الحداثیة یواجه في تقییم الشاعر ثالثة مستویات هي: مستوى النظرة ، ومستوى بنیة 

التعبیر ، ومستوى اللغة الشعریة.

رِّف الشعر الحداثيلقد  على أّنه: ذلك المستحدث شكًال والخارج عن مألوف ُع

ز بالضرورة على القدامة فیه ، والحداثة في الشعر ال تمتا<<) 2موسیقى العروض... (

ولكنها تفترض بروز شخصیة شعریة جدیدة ذات تجربة حدیثة معاصرة ، وهذه التجربة 

)3(>>فریدة تعرب عن ذاتها في المضمون والشكل معًا.

.67، صالسابق: ينظر املرجع 1
.24دراسة يف املكونات اجلمالية ، ص–الشعر اجلزائري املعاصر : ينظر مداين بوهراوة ، التصوير والتشكيل يف 2
.58: حممد العبد حممود ، احلداثة يف الشعر العريب املعاصر ، ص3
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مظاهر التجدید في الشعر نجد نزوح بعض الشعراء إلى الغموض على الفكر ومن<<

) 1(>>المجرد منصرفین بعض الشيء عن المادة والواقع الحسي.

ا في مبحث بدایة الحركة الحداثیة في الجزائر فیمكن القول بأّنها قد كانت تمثل  أّم

جهة أطماع لدى الكثیرین كما سبق الذكر لنا. ومما یراه ا <<لدكتور أبو القاسم سعد اهللاِو

عشر نقطة بدایة للشعر الجزائري الحدیث بناءا أّنه یمكن اعتبار منتصف القرن التاسع

على عوامل خلفیة تعود إلى قرون غابرة سبقت االحتالل الفرنسي. وأنّ انبثاق الشعر 

)2(>>الجزائري الحدیث ارتبط بتیارات تعانقت معه عبر مسیرة تدرجه . 

وهي : فترة شعر المنابر من حل أذكرها بدون شرحتلك الفترة إلى خمسة مراویقسم

م . وفترة 1936-م1925م . وفترة شعر األجراس من 1928أواخر القرن الماضي إلى 

م . وفترة 1954-م1945م . وفترة شعر الهدف من 1945–م 1936شعر البناء من 

) 3م. (1954شعر الثورة 

، حول وظیفة الشعر والشاعررؤیة الشاعر الجزائريومن هنا نلحظ تغیر في 

ینر في الجزائر .باإلضافة إلى اعتراف بعض الشعراء أنفسهم ببدایة حداثة الشع نذكر والّذ

.20: املرجع السابق ، ص1
.44م ، ص2006- 11، : حممد الطمار ، تاريخ األدب اجلزائري ، تقدمي أ.د.عبد اجلليل مرتاض ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، دط2
.45-44: ينظر املرجع نفسه ، ص 3
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ومن تم أصبح الشعر الجزائري ، ... ؛ محمد السعید الزاهري ، وأبو القاسم سعد اهللا ،منهم

... وأصبحت لغة الشعر << ) 1رة وجوده .(الحدیث مفعم بالحیویة الفنیة مدافعا عن حضا

)2(>>ترتقي من العادي إلى غیر العادي ... 

یراه األدیب <<: نجد مماومن مضامین الشعر الجزائري المعاصر في ظل الحداثة 

الناقد الدكتور عبد الملك مرتاض أنّ الشعر الجزائري القدیم على الرغم من قّلة نصوصه ، 

ن افتقرت إلى جوّ مخصّب ُیبلورها ، وُیفتت مكامنها یدل على شاعریة ال تن ٕ كر، حتى وا

)3(>> ...لشعر المشرقي قدوة ومنواًال له ،آخذًا على هذا الشعر المبكر في الجزائر اتخاذه ا

م مضمون الشعر الجزائري المعاصر في ظل یقستمداني بباحثواستقر الحال بال

إلى أربعة محاور كبرى هي :الحداثة

/ محور الطبیعة : 1

إنّ الطبیعة لیست مادة جامدة فحسب، بل روح حیة أیضا ...، فالشاعر یمزج <<

ل أهّم مالمح 4(>>مشاعره وعواطفه بمظاهرها. ) ومن مظاهر هذا المحور النبات الّذي شّك

ی : ن برزوا في هذا المظهر نذكر منهمالتجربة الشعریة الحداثیة المعاصرة، ومن الشعراء الّذ

.23دراسة يف املكونات اجلمالية ، ص–: ينظر مداين بوهراوة ، التصوير والتشكيل يف الشعر اجلزائري املعاصر 1
.81: عامر خملوف ، مراجعات يف األدب اجلزائري ، دار األديب للنشر والتوزيع ،دط ، دت، ص2
.22اريخ األدب اجلزائري ، ص: حممد الطمار ، ت3
.123م ، ص2003، 1: عبد احلميد هيمة ، الصورة الفنية يف اخلطاب الشعري اجلزائري ، منشورات احتاد الكتاب اجلزائريني ، ط4
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، ناصر مصطفى ، عبد عبد اهللا حمادي -عثمان لوصیف ، أحمد حمدي ، حكیم میلود ، 

) 1، ...، وغیرهم. (-العالي زراقي

ا المظهر الثاني فهو الحیوانات والطیور والحشرات ؛ فقد وظفها الشاعر الجزائري  أّم

. ومن من أجل التعبیر عن مواضیع مختلفة وهذا من أجل عدم التصریح بها مباشرة

ین برزوا فیه نذكر : مصطفى الغماري ، حسن بوساحة ، ...الخ. الشعراء الّذ

/ محور المرأة : 2

ء لقد شكلت المرأة محورًا أساسیا لدى الشعراء على اختالف األسباب من ورا

ین وظفوا  نذكر : بلقاسم خمار ، نور الدین درویش ، عبد القادر هارمز توظیفها. ومن الّذ

، ...الخ. مكاربا

/ محور الدین :3

ین نظموا فیه نذكر: عثمان لوصیف ، األخضر بركة ، األخضر فلوس، ... و  من الّذ

/ محور المدینة : 4

یل الحس الوجودي . لقد أجمع الشعراء الجزائریون على أهمیة المدینة في تشك

)2(...، أحمد حمدي،الحمید باشواتللضیاع كـ : عبدرٌ رأوا بأّنها معبَ البعض منهمف

.127–123: ينظر املرجع نفسه ، ص1
.38- 30كونات اجلمالية ، صدراسة يف امل–: ينظر مداين بوهراوة ، التصوير والتشكيل يف الشعر اجلزائري املعاصر 2



دراسة تحليلية وصفية لرسالة ماجستير.:                              الفصل الثالث

85

ا في ما یخص الباب األول والمعنون بمستویات التصویر في الشعر ، فإّننا نجد  أّم

ي یقول المبحث التصویر والتعبیر ال في خصوصه بأّنه من أجل باحثجمالي عن األثر الّذ

فهم الصورة الشعریة في الشعر الجزائري المعاصر كان البد لنا من تبسیط مفهوم علم 

ي ، إنّ قوام الفعل اإلبداعي هو الوجدان <<الجمال.  فال بد من توفر عنصر الخیال الّذ

یكسب التجارب الطاقة اإلیحائیة التي تصعد اإلحساس وتقوي االستجابة لدى القارئ 

) وعلى هذا األساس فإنّ : من أساسیات الجمال هو كونه ذاتي نابع من طبیعة 1(>>...

الشيء.

ذا ما عدنا إلى الشعر الجزائري المعاصر فإنّ  ٕ نا نجده یقوم في ناحیة التصویر على وا

د األثر الجمالي الطبیعة ، وهذا ألّنها تساعده في بلوغ هدفه وألّنها منبع الجمال الّذي یولّ 

یرى األشیاء عاریة وفطریة تماما ، متداخلة في <<) وهذا ألنّ الشاعر 2شعار.(في األ

وحدة كونیة متناغمة ... فیبدو له قول جدید، هو الشعر المعبر عن االنفعال المنضبط 

) ومن هذه المستویات نجد :3(>>بحدود الشكل المتناسق...

.56ص، : عبد احلميد هيمة ، الصورة الفنية يف اخلطاب الشعري اجلزائري 1
.24دراسة يف املكونات اجلمالية ، ص–: ينظر مداين بوهراوة ، التصوير والتشكيل يف الشعر اجلزائري املعاصر 2
.180ات األدبية: القاهرة ، دط، دت ، ص: حممد حسن عبد اهللا ، الصورة والبناء الشعري ، مكتبة الدراس3
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/ التصویر بالقرآن : 1

إنّ القرآن كٌل متكامل فیه جمیع المستویات ، فقد أشار إلى الصورة والرمز والخیال . 

ظِّف كبدیل للكالم .  ا الرمز فقد وُ فالتصویر یقوم على مشیئة اهللا في تصویر مخلوقاته .أّم

ا الخیال ؛ فقد ارتبط بالوهم الّذي هو مخالفة الواقع في حدوث الصور. أّم

دبي :/ مستویات التصویر األ2

تمتلك عملیة التصویر الفني في األدب عامة وفي الشعر خاصة ، أهمیة بالغة مما 

أدى إلى البحث فیه وفي أسسه وأصوله. فنجده عند ابن منظور هو عملیة متعددة 

المقاصد ، تقوم على مبدأ الخلق من العدم . والشعر إذن هو تصویر لعواطف الشاعر 

ا الشعر صناعة من النسیج وجنس من <<لسانه لتربطه بالعالم.منتخرج  إّنّم

) 1(>>قول الجاحظ -التصویر...

ومن هنا نخلص إلى أنّ للصورة الشعریة طرفان: طرف حاضر عیني یتجسد في 

أشعاره التي تصف أحاسیسه ومشاعره . وطرف مختزن في الذهن ؛ به یتشكل الوهم الّذي 

الحبیسة عقله. والصورة الشعریة هي : خیال الشاعر المتجسد في أحالمهعن هو عبارة 

.45م ، ص2011-ه 1432، 1: موسى رباعة ، تشكيل اخلطاب الشعري ، دراسات يف الشعر اجلاهلي، دار جرير للنشر والتوزيع: األردن ، ط1
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تشكیل لغوي یكونها خیال الفنان من <<وهي أیضا : >>رمز مصدره الالشعور... <<

) 1(>>معطیات متعددة ، یقف العالم المحسوس في مقدمتها.

/ مستویات التصویر في الشعر الجزائري :3

لة التي تولد بین ما یكتبه تكمن مستویات التصویر في الصورة التي تبرز مدى الّص

ر مع بعضها البعض كالصورة السمعیة  وّ ة ُص الشاعر ویقرأه المتلقي . فنجد اقتران عّد

حه بالسمعیة ، والبصریة مع البصریة ، الباحثوالبصریة مع الشمیة ،... وهذا ما وّض

عن ذلك . وباإلضافة إلى ذلك االقتران یوجد عنصر في بحثه مع إیراده لبعض األمثلة

التنافر الّذي یساعد الّنص على تنمیة الصراع الداخلي فتتولد بؤرة الشحن الجمالي ألبعاد 

الحس المتعارض . مثًال بین البرودة والحرارة ، بین البدایة والنهایة ، الحضور والغیاب 

اهیة التنافر في القصیدة الواحدة.لشرح مباحث.، وهذه كّلها أمثلة وضعها ال،..

وفي ما یخص وظیفة الصورة الجمالیة فإّنها تكمن في وظیفة الخیال الّذي یوظف 

الصورة التي تشكل الجمال للقدرات اإلیحائیة في قدرتها على اإلیصال ، فالشاعر ال یخلق 

. )واقعي أم وهمي (العالم الشعري 

، 3لبنان ، ط-ألندلس: بريوت دراسة يف أصوهلا وتطورها ، دار ا–: علي البطل ، الصورة يف الشعر العريب حىت آخر القرن الثاين هجري 1
.30-28م، ص1983
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... الصورة لم تعد التركیب الّذي یوضح المعنى ، إّنما هي البنیة المسؤولة عن <<فـ :

)1(>>التماسك بین جزیئات السیاق الشعري وعن االنسجام في كیان وتقریب المسافات...

ن هما : وظیفتا التكثیف المالحظ على الشعر العربي أنّ للصورة الشعریة وظیفتاو 

... یعبر عن اإلحساس بالزمن الضائع هباًء منثورا ، ویعبر عـــن <<فالتكثیف؛والتفصیل

)  2(>>جمود الواقع وحیاة التقوقع التي یحیاها الشاعــر... 

وفي الشعر نقصد به استعمال ألفاظ من نصوص سابقة وتوظیفها في نصوص 

دیدًا. جدیدة قصد خلق رؤیة خاصة له . وهذا من أجل إعادة تشكیل عالم قدیم تشكیًال ج

ة أمثلة نذكر منها : تجربة مفدي زكریاء ؛ فقد احثبیضرب لنا ال في رسالته عّد

استخدم الصور مستعینا بالقرآن الكریم وذلك لیبني عوالم شعره لیتشكل أفق انتظارنا 

ور الشعریة لكي یتجلى  كقراء. وتبرز قدرة شاعرنا في إعادة تولید األفكار لتكثیف الّص

. األثر من وراء ذلك

ا التفصیل في الشعر فهو ذاك التصویر المتتابع ال ّذي یسعى لتجسید صورة أّم

وهو یعكس التباعد الزمني أو المكاني في ما عایشه الشاعر من تجربة وبین .تركیبیة ما

اا ومظاهرها –: حممد العبد حممود ، احلداثة يف الشعر العريب املعاصر 1 .97ص، بي
.167: عبد احلميد هيمة ، الصورة الفنية يف اخلطاب الشعري اجلزائري ، ص2
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یربط بین صورة جزئیة حسیة بأخرى مجردة ، وهذا مثال ما حصل في تجربة أخرى . فمثالً 

ا حسن بوساحة فنجده یجسد الحس ما نجده عند مصطفى محمد  الغماري في نصوصه .أّم

البصري الّذي یقوم على التباین الزمني في قصائده.

باإلضافة إلى تلك الوظیفتان السابق ذكرهما یوجد وظیفة التصویر الدائري والتوزیع 

الداللي : فلقد اكتسب الشاعر الجزائري تجربة مع الطبیعة جعلت منه یعرف كیفیة تشكیل 

ي ال یكون عقلیا ، ا لعالم الجمالي شعریا. فالتصویر الدائري یقوم بعملیة الخلق األدبي الّذ

ر لنا الطبیعة بشتى مجریاتها . یصوّ بذلك بل حسیا. فهو 

وبعد االنتهاء من استعراض وظیفة الصورة الجمالیة سننتقل إلى الفصل الثاني ، 

لشعر تي تتمثل في التشبیه واالستعارة ؛ فادرجات التصویر الدنیا الالباحث الّذي أدرج فیه 

عن المفاهیم التصویریة . وأول صورة هتعبیر طریقة في و هشكلالجزائري المعاصر تغیر في 

یقوم علیها محور الشعر هو التشبیه ؛ الّذي ُیعتبر بؤرة الّنص التي تحركه. وبالتشبیه تتم 

توى كتجربة مخزنة في الذاكرة باالنتقال من المسوذلك عملیة التواصل وفق مستویین ، 

)1للمجتمع إلى المستوى األمامي كأثر. (

.56- 42دراسة يف املكونات اجلمالية ، ص–، التصوير والتشكيل يف الشعر اجلزائري املعاصر : ينظر مداين بوهراوة1
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نحسب أنّ الشعر الجزائري في فترة السبعینات لم یعبر مباشرة <<البدایة نورد قول :

) والرد علیه یكون بأنّ الشعر الجزائري المعاصر في 1(>>عن الواقع الجزائري إال نادرا... 

السبعینیات ممثًال بأحمد حمدي : الّذي یوظف لغة الفضح المباشر على الرغم من 

الحضور المكثف للتعبیر االستعاري . فما نجده في (( قصائد إلى فالح)) كثرة استعماله 

ألداة التشبیه مما یوحي بنمطیة الصورة . 

ا شعر الثما ور المكثفة أّم نینات فیمثله حمري بحري ؛ والّذي قد اعتمد على الّص

ور عاریة تمثل التصویر الدائري من خالل  ونلحظ ذلك في نصه (( المرأة النهر)) حیث الصّ

) 2توظیف رمز المرأة ... (

ه (( كلمات  وبعدها ننتقل إلى شعر التسعینات مع ممثله خضر بدور من خالل نّص

خاصة جدًا)) ، الّذي یستمر التواصل الجمالي فیه عبر التشبیه . 

وخالصة هذا المبحث هو أنّ التشبیه تصویر أساسي في عملیة اإلبداع الشعري ، 

ي. وتكمن وظیفة التشبیه في فلقد وّظفه الشاعر الجزائري لما له من أثر في فنه الشعر 

تجسیمه للمعنویات على وجه التصویر والتحویل .

.8م ، ص1998، 1: عبد احلميد بن هدوقة ، البنيات األسلوبية يف الشعر اجلزائري املعاصر ، دار هومة ، ط1
.96ة يف املكونات اجلمالية ، صدراس–: ينظر مداين بوهراوة ، التصوير والتشكيل يف الشعر اجلزائري املعاصر 2
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وینقسم التشبیه إلى ثالثة أقسام هي : أوًال انحصار داللة التشبیه : فلقد تمیز 

الشاعر الجزائري المعاصر بسعیه إلى خلق لحظات صناعة األثر الفني . وتدخل ضمنه 

ة اإلفرادیة ؛ وهذا ما نلحظه عند محاولة الشاعر ثالثة أنواع : هي التشبیه ذو اإلحال

االنتقال من المشبه مهما كانت صفته إلى المشبه به على صورة مفردة ، والدلیل على 

ذلك ما نجده عند حمري بحري في نصه (( إلى قریبتي)). ثانیًا التشبیه ذو اإلحالة 

ه عبور من المفرد إلى المتعدد النوع قلیل ما نجده لدى الشاعر الجزائري ألنّ التعددیة ؛ هذا

ویكون االنتقال من المشبه إلى المشبه به عبر مكونات مستترة .داخل صورة واحدة.

نجده عند بلقاسم خمار في نصه (( اللغز)) .ومثال ذلك

ا في ما یخص النوع الثالث فهو التشبیه ذو اإلحالة التضاد یة ، ویتمیز باتساع أّم

إلى فرعین : التأویل الممكن والتأویل الغیر ممكن. بنفسه یتفرع داللته و 

، لتشبیه إذًا یضعف التجربة الفنیة... ا<< وأیضا یوجد عنصر التقارب في األطراف : 

)1(>>ویفقدها توجهها الشعوري إذا تقاربا طرفاه ، ...

.73: عبد احلميد هيمة ، الصورة الفنية يف اخلطاب الشعري اجلزائري ، ص1
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ا في ما یخص الصّ  .یةعبور االنتخابي للتجربة الجمالاالستعارة وال؛ورة الثانیةوأّم

فإنّ تكثیف االسـتعارات وجعلها متداخلة أمـر من األمور الهامة على صعید تقدیم الرؤیة <<

) وهي تتفرع إلى ثالثة أنواع هي : االستعارة عبور إلى 1(>>التي ینطلق منها الشاعر.

نبتنة اإلنسان ، االستعارة عبور إلى وحشنة اإلنسان ، االستعارة عبور إلى األنسنة . 

ا في  مبحث تجلیات الرمز في الشعر الجزائري المعاصر ، فإنّ المالحظ على حركة أّم

... من أجل جعل <<-الحداثة الشعریة في الشعر الجزائري المعاصر كثرة استعمال الرموز 

تلك الصورة المتتابعة متماسكة طرح الشعر الحدیث مسألة الرمز الشعري ... لعله یحقق 

التي تحمل في سیاقها المجال الشعري الجدید للمالمح ) 2(->>بذلك عضویة القصیدة.

المشاعر ... بمعنى أّنه یكون أداة لنقل<<الفردیة للشاعر والجماعیة للتجربة اإلنسانیة.

) ،  فالرمز ال یخرج عن نطاق الحیاة 3(>>المصاحبة للموقف وتحدید أبعاده النفسیة .

رموز المستعملة في الشعر الجزائري الوعلیه فالیومیة لإلنسان والطبیعة والحیوان. 

نذكر منها :و المعاصر متنوعة 

ي استعمله الشاعر الجزائري المدن والمتمثلة أوًال في رمز الرموز التراثیة: -1 الّذ

و منفتح بدرجة أّنه وظف مدن ــل هــــلیبرهن على أنّ شعره لیس منغلق على ذاته ، ب

.97: موسى رباعة ، تشكيل اخلطاب الشعري ، ص1
اا ومظاهرها ، ص –: حممد العبد حممود ، احلداثة يف الشعر العريب املعاصر 2 .100بي
.128، صنفسه: املرجع 3
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، وهذا األمر لیس عبطًا ، بل من أجله جعله واضح الغموض . قدیمة في شعره الحداثي

في نصه (( أجراس فمثًال جیاللي كورات في نصه (( جنون العاشق)) . وحمري بحري

رمز الطاسیلي. اوظفانالقرنفل)) الذّ 

ا الرمز الثاني الّذي استعمله الشاعر الجزائري هو رمز  ؛ الّذي ینبع الشخصیاتأّم

من حضارته وثقافته ودینه . فمثًال وظف رمز النبوءة ؛ الّذي تمثل في أول نبي آدم علیه 

كیم میلود . ونص (( لتسقط السالم هو أبو البشریة في نص (( لم یكن سفرًا)) لح

)) لعثمان لوصیف في توظیف رمز سیدنا إبراهیم علیه السالم،... وغیرها.  اآللهة

زائري رمزي الرجولة ؛ فقد خصص الشاعر الجالجاهلیةالرموز باإلضافة إلى

. فما نجده في نص (( سلیل الصعالیك)) لعثمان لوصیف یدل على الرجولة واألنوثة

بتوظیف ( الشنفرى) و (تأبط المتمثلة في التمرد والخروج عن األعراف الظالمة وذلك 

.شرًا)

ا فیما یخص رمز األنوثة فنجد حسین عبروس ف ي نصه ((في مرابع الواقفین)) أّم

وظفه لیعبر عن أناه في التجربة الشعریة التي باءت بالفشل في تحقیق حلم الوصل مع 

)1(المحبوب .

.142- 120دراسة يف املكونات اجلمالية ، ص–ينظر مداين بوهراوة ، التصوير والتشكيل يف الشعر اجلزائري املعاصر : 1
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؛ فلقد وّظف الشاعر الجزائري هذا الرمز الفتح اإلسالمي وما بعدهوأیضا نجد رمز 

ى القوة والحمایة للمرأة للتدلیل على القوة واالنتصار .فمثًال وظف رمز المعتصم لداللته عل

المظلومة . ووظف رمز الحجاج داللة على القمع والقتل.

؛ فقد وظف هذا الرمز للداللة مثًال عصر الضعف واالنحطاطأیضا باإلضافة لرموز 

على الهمجیة في توظیف رمز (التتار) . والتضحیة واإلخالص للمحبوب في توظیف رمز 

(حیزیة). 

تواجد الطبیعة في أشعار القدامى والمحدثین فهي إن لم تالرموز الطبیعیة : -2

نجزم هي المحور األساسي في نظم األشعار . فالشاعر الجزائري كغیره من الشعراء وّظف 

ظفت في رمز الطبیعة بشتى أنواعها جامدة و  غیر جامدة. فمن أنواع رموز الطبیعة التي وُ

د بلقاسم خمار في نصه (( لو الّذي نجده مثًال عنالحیوانالشعر الجزائري نجد : رمز 

وغیره.)) بتوظیفه رمز الذباب للداللة على الذل والمهانة ...أننا

نا نلحظ الشاعر ؛ فعلى اختالف أشكال وأسماء النباتات إّال أنّ النبات أیضا نجد رمز 

)1. (الجزائر من ثروات نباتیة هائلة فه لما تزخر علیهالجزائري قد وظّ 

فمنهم من استعمل رمز الزنبق وهو دهن الیاسمین للداللة على التفاؤل . وهذا ما 

نجده في نص حمري بحري ((السنبلة الحامل)). 

.173-151، صاملرجع السابق : ينظر 1
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... وغیرها من داللة على الموت الساكت والفسادومنهم من استعمل رمز الطحلب

.النباتات التي ساهمت في تأسیس حداثة الرؤیة الشعریة للشعراء الجزائریین

الجزائري یزخر برموز هذا كّله باإلضافة إلى الرمزیة الخاصة ؛ فالمتن الشعري 

، فمثًال نجد رمز الملح الّذي تختلف مدلوالته من نص آلخر، ففي نص (( أمالح)) خاصة

لعثمان لوصیف نجده داللة النعدام الحیاة.

له مدلول آخر في نص (( عرش الملح)) داللة على األمل الخصب والحضور ونجد

في احثبرة رمزیة تم تجسیدها من طرف الالدائم. كما نجد رمز النار قد اتخذ شكل صو 

عدة أمثلة .

في مبحث تجلیات األسطورة في الشعر الجزائري المعاصر، یمكننا القول بأنّ 

ي یتولد من خالله األسطورة هي محاولة استعادة كمال ا لبدایات ، وهي نبع الشعر الّذ

أقرب إلى أن تكون جمعا بیـن طائفة مـن الرموز المتجاوبة یجسد فیها <<الخیال . وهي 

)1(>>اإلنسان وجهة نظر شاملة في الحقیقة الواقعیة . 

وهي بمنطق السیاق الشعري أن تتمكن من حمل عبء تجربة الشاعر الشخصیة . 

)2فظة على قدرتها الشمولیة في التعبیر عن التجربة اإلنسانیة العامة. (وأیضا المحا

اا ومظاهرها ، ص–: حممد العبد حممود ، احلداثة يف الشعر العريب املعاصر 1 .129بي
.152: ينظر املرجع السابق ، ص2
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فالتراث األسطوري المتواجد بكثرة لدى الشعراء الجزائریون ، هو القائم على قدر 

واألسطورة تنقسم إلى : أسطورة اإلغراء ؛ التي ترتبط بالّنص الشخصیات ومصیرهم .

أسطورة المغامرة ؛ و یالنة ، بلقیس،...]. الشعري الحداثي والمتجسدة في [صافو ، ه

فالشاعر بطبعه ضمیر حر یجسد تجربته المعیشیة في أشعاره مثًال  كما هو الحال عند 

صالح طبة في نصه (( أحادیث سندباد العاشق )) . أیضا نجد أسطورة التحدي ... 

اصر قد حصر وفي خالصة الباب األول ال یسعنا إّال القول بأنّ الشاعر الجزائري المع

بالتشكیل التصویري رؤیته التي ركزت على نقل الداللة في أجمل األشكال ، سمعیة ، 

بصریة ، الرمز ، األسطورة ،...، وبهذا تنجلي الرؤیة حول التشكیل التصویري قلیًال.

ا الباب الثاني  إّننا الشعر الجزائري المعاصر فالمعنون بالتشكیل الموسیقي في و أّم

:  نجد فیه

/مفهوم التشكیل :1

یعتبر التشكیل المعیار النقدي األساس الّذي یمیز الشعر عن النثر. والعالقة بین 

التصویر والتشكیل عالقة تبادلیة . فالشعر هو تشكیل لإلیقاع وللزمن تعبیرا عن داللة ما 

وهو لیس صوت ومعنى فقط ، بل هو فعل أیضا . وبذلك ارتبط التشكیل بتبني العالقة بین

مثلها الحركات والسكنات على نحو منتظم في تُ قاع الّذي هو بنیة موسیقیة خاصة اإلی

النص الشعري ، وهذا ما یسمى بالتفعیلة . وبین الموسیقى التي هي مجموعة من 
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التفعیالت الموجودة في البیت الشعري ، وهو ما یسمى بوحدة القصیدة الشعریة . 

الشعر فن زمني ، باعتبار أنّ أداته هي اللغة التي هي تشكیل زماني ، كونها تتابعا <<

)1(>> لحركات وسكنات منتظمة في نظام اصطالحي واجتماعي. زمنیا

/ القاموس الشعري المعاصر :2

لقد بدأت الكتابة منذ عهد الرسول محمد صلى اهللا علیه وسلم لما بدأ نزول الوحي 

غة الشعریة فقد بدأ تدوین األحادیث النبویة أیضا. ففي ما یخص اللعلیه ، ومن تم

المحافظة على خصائصها ، لكن سرعان ما تغیر  موضوع الشعر من حاولت نوعًا ما

شعر جاهلي إلى شعر دیني سامي .

وبعد الفتوحات اإلسالمیة دخلت على اللغة العربیة ألفاظ جدیدة جعلت منها تتخلخل 

الشاعر ابتعد عن البیئة البدویة المحافظة على اللغة الصحیحة. وكما وتضعف . وبهذا

هو الحال في بلدان المشرق العربي حول موضوع اللغة فإّنه على الرغم من الحداثة 

الشعریة التي حصلت ، إّال أننا نالحظ بأّنه یوجد انقسام في الرأي بین موافق ومخالف عن 

) 2(إمكانیة االبتعاد عن اللغة الفصحى.

.81مراجعات يف األدب اجلزائري ، صخملوف ،: عامر1
اا ومظاهرها ، ص -: ينظر حممد العبد حممود ، احلداثة يف الشعر العريب املعاصر2 .171-170بي
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ومن الخصائص التي میزت الشعر الجزائري هو استخدام الشعراء اللغة الدارجة في 

متنهم الشعري مثل : حمري بحري، األخضر بختي ،... ومنهم من وظف اللغة األجنبیة 

مثل: أحالم مستغانمي ،... ومنهم من حافظ على الوزن الواحد وعلى التفعیلة . فهم بهذا 

محمد األخضر عبد القادر شكًال ، تقلیدیون مضمونا . ومن هؤالء نذكر :حداثیون

، وأبو القاسم سعد اهللا ، ...السائحي

/ اللغة الشعریة ما بعد الحداثة :2-1

) ، حیث إنّ اللغة الشعریة 1(>>لغة الشعر لیست لغة تعبیر بقدر ما هي لغة خلق... << 

وان ــوقاموا باستخدام أنغام وألالرومانسیونء الشعراء اـــــي القدیم كانت قاموسیة حتى جـــف

دمتهم نزار قباني ثم بعد ذلك جاءجدیدة ضمن اللغة األم. ومن هؤالء الشعراء نجد في مق

حیث إنّ حركة الحداثة الشعریة كانت تحتاج إلى ثورة من أجل ،...،محمود درویش

القاموس اللغوي بعید عن االستعمال الیومي وأضحى یسایر متطورات التغیر. وبهذا أصبح

ین دعوا إلى  العصر.فكما حدث لدى الشعراء المشارقة حدث لدى الشعراء الجزائریین الّذ

التجدید من حیث المضمون وكذلك في رؤیة الشاعر.

.168: املرجع نفسه ، ص1
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: رلجزائري المعاص/ مظاهر التحول اللفظي للقاموس الشعري ا2-2

الشعریة من منظور الشعراء الجزائریین تقوم على أساس تحویل نظم إنّ الحداثة 

، لمحافظة على بعض األلفاظ القدیمةاللغة الشعریة باستعمال قاموس شعري یزاوج بین ا

وبین ألفاظ جدیدة ، وهذا لمواكبة العصر وتطوراته.  

في ومن المظاهر التي خلفتها الحداثة الشعریة نجد مظهران ؛ األول سلبي یكمن

استعمال بعض األلفاظ الغریبة كـ: ( مزعة ، أشتار، هجهجة ، السمحاق، ...). باإلضافة 

إلى فخامة األلفاظ ، وأیضا استعمال كلمات ذات دالالت سیاسیة وعسكریة مما جعل من 

اللغة الشعریة تبتعد عن جمالیاتها لتصبح بدرجة قریبة إلى النثر . أیضا استعمال ألفاظ 

عناصر التشویش والتي نحصرها في األخطاء المطبعیة والنحویة الحشو ، وحضور

واإلیقاعیة.

ا فیما یخص المظهر الثاني فهو إیجابي ویتمحور حول األلفاظ الجدیدة التي یمكن  أّم

تصنیفها إلى : كلمات عامیة ذات أصول كالسیكیة منها : ( كروش ، نمحیها ، ناشف، 

( تكتیك، فانوس، مارنز، نبیة منها : یعشش،...). وكلمات عامیة ذات أصول أج

...) . الجنرال،
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أیضا تناول الشاعر الجزائري مجموعة كبیرة من األلفاظ ذات مدلوالت طبیعیة بشتى 

أنواعها حیة أو میتة. باإلضافة إلى المعجم التراثي الّذي تنوع من حیث استعماالته 

لخ.ألسماء بعض المدن والشخصیات واألفالم واألغاني ، ... إ

ا  ؛ ات السطحیة للمتن الشعري المعاصرفي الفصل الثاني الّذي یحتوي على المكونأّم

–المصطلح النقدي –فیمكن القول بأّنه فیما یخص عالقة المصطلح بالقراءة فإّنه یعتبر 

من أهم عناصر قراءة الّنص األدبي ، أو المتن الشعري . وتعتبر البنیة السطحیة محرك 

باختزال الرؤیة ، وتكییف نظام العالقة بین الشاعر والمجتمع إلى القصیدة حیث تقوم

للبنیة السطحیة تقوم على ثالثة باحث) وعلیه فإنّ دراسة ال1أقصى درجة ممكنة. (

مستویات هي: 

/ بنیة الزمان :1

التجدید الشعري والثورة الجزائر مثلها مثل بقیة بلدان الوطن العربي عاشت هاجس

على النظام التقلیدي. ویعود ذلك الهاجس في الجزائر إلى مرحلة الخمسینات مع انفتاح 

.026دراسة يف املكونات اجلمالية ، ص–: ينظر مداين بوهراوة ، التصوير والتشكيل يف الشعر اجلزائري املعاصر 1
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مجلة [آمال] التي تهتم  بالّنص الحداثي ذو البنیة اإلیقاعیة المتحررة . وتربط لغة النص 

الشعري بنظام اللغة العام.

لقائمة على أساس الكم والنبر . ومن اهتم النقاد العرب القدامى بالبنیة الزمنیة ا

ي  العناصر التي تصنع مؤسسة بنیة الزمان في المتن الشعري نجد : البیت الشعري الّذ

كان ُیعتبر في المنزلة األولى قبل القصیدة المتعددة األبیات . مثًال بعض الشعراء 

م أبیات الجزائریون كـ : عاشور فني ، عثمان لوصیف ، ... وغیرهم، نجد في قصائده

منفصلة عن بعضها البعض في الدالالت . والبعض اآلخر من الشعراء نجد لدیهم العكس؛ 

أي ارتباط أبیاتهم بعضها بالبعض كوحدة جزئیة كـ : بن یوسف جدید ، أحالم مستغانمي ، 

صالح سویعد ،... 

نجد القافیة أیضا من العناصر المؤسسة لبنیة الزمن ، والتي هي بدورها قد ُدمرت

من طرف الشعراء المحدثون. إّال أنّ الشاعر وعلى الرغم من محاوالته من عدم اعتماده 

على التقفیة في قصائده إّال أننا نجد بعض النماذج الجزائریة قد بقیت تعتمد القافیة مع 

االبتعاد عن الروي المتكرر فیها. 

<<لشعري كما نجد عنصر آخر یدخل ضمن عناصر بنیة الزمن هو عنصر اإلیقاع ا

) ؛ فلقد 1(>>الّذي یضبط خطوات االكتشاف، وینظم طریقة التقدم في قراءة قصیدة ما... 

تأثر المتن الشعري المعاصر بالجزائر كغیره من الشعر العربي المعاصر باستخدام البنیة 
.187: حممد حسن عبد اهللا ، الصورة والبناء الشعري ، ص 1
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اإلیقاعیة كظاهرة تتسم بالتكرار إلى جانب الوحدات األخرى التي تشكل القافیة ، حیث 

ننا التمرد الّذي حصل على مستوى المتن الشعري من اإلخالل في نظام التساوي بین یمكّ 

الشطرین . 

م حافظ على البناء الشعري وانقسم الشعراء الجزائریون إلى قسمین : قسم منه

ن كتبوا في الشكل الجدید أدخلوا القدیم فیه . وقسم قام ببعثرة المنظوم القدیم ٕ ، حتى وا

اع له .الشعري كأنّ ال إیق

ویدخل ضمن اإلیقاع الشعري عنصر التفعیلة الّذي بدوره ینقسم إلى تفعیلة تامة [ 

ونقصد بها اكتمال البیت من حیث آخر تفعیالته عروضیا] ، وتفعیلة ناقصة [ فهي تجعل 

البیت ناقصا عروضیا یحتاج إلى تكملة في البیت الموالي]. ویدخل أیضا عنصر البحور 

الشعریة . 

نیة المكان في المتن الشعري الجزائري المعاصر:/ ب2
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المكان في الشعر یتشكل عن طریق اللغة التي تمتلك طبیعة مزدوجة .والمكان هو 

فالمكان یخلده الشعر، إذ یصیر <<مساحة تتشكل من أبعاد ذات أشكال وأحجام مختلفة 

) 1(>>مرتبطا بالتذكر والتخیل ، أي إمكانیة إنتاجه من جدید  ...

ن یبحث عن وسائل یحقق بها فالشاعر الجزائري في تشكیله لنصه الشعري كا

، حیث أصبحت الصورة الشعریة تقوم بتجریب الشاعر لعنصر المكان كأداة تساهم داللته

في صناعة األثر الشعري . 

ومن عناصر بنیة المكان نجد تقنیة األبیض واألسود التي أصبحت مقیاسا شعریا 

.جربة الشعریةیحدد مالمح الت

/تقنیة مستویات اللون والشكل داخل النص الشعري :3

تنبع أهمیة اللون في الشعر من أّنه یشكل جزءا أساسیا من نسیج النص الشعري . 

وقد لجأ كثیر من الشعراء إلى االعتماد على اللون في تشكیل الصور الشعریة حتى عرف 

) 2ما یسمى بالصور اللونیة . (

.178م ، ص2008: باديس فوغايل ، الزمان واملكان يف الشعر اجلاهلي ، عامل الكتب احلديث ، األردن ، دط ، 1
.54: ينظر موسى رباعة ، تشكيل اخلطاب الشعري ، ص 2
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فالسیاق الشعري هو الّذي القادر على تحدید ماهیة اللون .إذ تتراوح <<وأیضا 

) وتكمن جمالیة اللون في ارتباطه 1(>>دالالت األلوان حسب السیاقات التي ترد فیها . 

اللون المبدع والمتلقي على حٍد سواء ، فالمبدع بالرؤیة البصریة التي تشكل جوهر ارتباط

عري ، والقارئ تلتقط عینه اللون ویحاول أن یجد له یلتقط اللون ویضعه ضمن سیاق ش

تفسیر...، فاأللوان یمكن أن تستغل للتأثیر واإلقناع واإلعجاب ، وهي عناصر تسهم في 

)2تشكیل الفاعلیة الشعریة . (

الفصل الثالث من الباب الثاني نجده یحتوي على مبحث تشكیل متتالیات البنیة في

السطحیة للمتن الشعري الجزائري المعاصر. فقد تناول مفهوم المتتالیة التي هي وحدة 

لغویة متجانسة نحویا وداللیا داخل النص الشعري . وقد تشمل بیتا أو مقطعا أو نصا 

)3بكامله . (

ن الشعري المعاصر في الجزائر یقوم على متتالیتین . وهو یتحرك وعلى العموم المت

دائما على محور زمني متغیر یقوم الدلیل اللغوي فیه بتقدیم الواقع المعشي ، وهذا ما 

نلحظه لدى الشاعر الجزائري ؛ فقد وظف أزمنة مختلفة في رؤیته للعالم .

.69: املرجع السابق ، ص1
.75–74: ينظر املرجع نفسه ، ص 2
.336دراسة يف املكونات اجلمالية ، ص–: ينظر مداين بوهراوة ، التصوير والتشكيل يف الشعر اجلزائري املعاصر 3
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ا بنیة الضمیر فهي أداة یحقق بها الزمن حضوره الفاعل في المتن الشعري إلى أّم

جانب ضمائر الوصل واإلشارة ... ، وجملة النفي.

ا الثانیة فإننا نجد في المتن الشعري عدم الوفرة في تقدیمه المتتالیة الثانیة بقدر  أّم

األولى ، وقد تظهر سطحیا یصعب تبینها . وتخضع أبیاتها لقوانین لغویة تجعلها قابلة 

مالحظة ، وهي تتشابه من حیث التفرع إلى زمن داخلي/نحوي ، وبنیة الضمیر ، للرصد وال

.ما عدا ما یخص العنصر الثالث فإننا نجد عنصر جملة اإلثبات

/ النتائج : 5

ه یتمحور حول نقاط أساسیة أنّ نستنتج بالفصل الدراسة التحلیلیة لهذافي خالصة

: ما یلينوجزها فی

" الخطاب الشعري في نفسه الحقل طبیعة الموضوعات المناقشة في/ فیما یخص1

. ویتضح ذلك من نوعا ما في مجال الدراسة االجزائر " ، فإّننا نستخلص بأنّ هناك تشابه

بین ما هو موجود في محتوى العینة المقترحة في الفصل الثالث ، وما هو المقارنةخالل 

ثاني الّذي یستعرض األعمال النقدیة التي تناولت موجود في الجدول الموجود في الفصل ال

الشعر الجزائري المعاصر.
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/ لقد عرضت العینة أكثر من مثال على أنّ المبدعین / الشعراء الجزائریین قد 2

غیر ناكر –مستقل بذاته أصبح وبهذا المعاصروضعوا لمستهم في مجال اإلبداع الشعري

:أحیانًا ، وهذا ألسباب نذكر منهابة تقصیه على الرغم من صعو –ألصوله العربیة 

* عدم تداوله بكثرة من قبل الدارسین والمختصین .

* صعوبة نشره كّله ، وهذا لقلة تواجده في الساحة األدبیة.

نقدي جزائري هي وجود خطاب المطاف ؛في نهایة التي نخرج بها األساسیة / والنتیجة 3

فضل ثراء الساحة النقدیة العربي والعالمي لما ال . وهذا ببالفعل ال یقل أهمیة عن نظیره 

: عبد الملك مرتاض ومحمد ناصر ، وصالح خرفي ، أمثالأعمال نقادنا الكبار من ب

ومحمد مصایف ، ... وغیرهم كثیر ممن ال یمكن إحصائهم.

ونجن إذا ما ركزنا على الخطاب الشعري في الجزائر في هذا الفصل الثالث إال ألّنه 

الجزائر.عتبر مدونة من المدونات الكثیرة التي اشتغل علیها الخطاب النقدي في یُ 





الخاتمة

ال یمكن بأي حال من األحوال تناول نشأة وتطور الخطاب النقدي في الجزائر بمعزل 

ذلك من أّنه ال ینبث في الفضاء ، عن الوضع االجتماعي والسیاسي للشعب الجزائري ،

وبقدر خصوبة هذه التربة تكون جودة اإلنتاج.، فال بد له من تربة 

في هذا الصدد نستحضر ما ورد في كتاب مراجعات في األدب الجزائري لمخلوف 

-لم تحظ الحركة األدبیة في بالدنا <<عامر في الصفحة سبعة مائة وأربعون ، أال وهو : 

بما یناسبها من متابعات نقدیة. واألعمال التي أعدها بعض الجامعیین في هذا -إلى الیوم

االتجاه ولو لنیل شهادات ال تقل أهمیة عن البحوث األكادیمیة الرفیعة ، لكن أكثرها لم 

>>ینشر ولو حصل لكانت سدت ثغرة الممارسة النقدیة. 

برصید متباین ، فبدایة الستینات هي فلقد عرف النقد الجزائري جل المناهج النقدیة

ا النقد األلسني فقد ساد منذ بدایة  البدایة الحقیقیة للنقد المنهجي في الجزائر . أّم

الثمانینات إلى الیوم.

حیث ٌتعتبر مرحلة أواخر السبعینات وبدایة الثمانینات كم قلت سابقا مرحلة انتقالیة 

ا استكشاف النظریات النقدیة الغربیة، ومحاولة في تاریخ الخطاب النقدي الجزائري، تم فیه

ن أكملوا دراساتهم  العمل بها في الوسط النقدي الجزائري، على أیدي مجموعة من النقاد مّم

.في بالد الغرب



الخاتمة

من نوعه في اجدیداعلمیاتكمن أهمیة البحث في هذا الموضوع في كونه یعُد إنجاز 

یرتكز على حصر األعمال الكادیمیة هذا التخصص _ الخطاب النقدي في الجزائر _ ،

المختصة فیه ، والتي اشتغلت على المدونة الشعریة بخاصة ، وهذا للتعریف بها ومحاولة 

. كیز على الجانب النظري والتطبیقيالكشف عن طبیعة العمل فیها من حیث التر 

، ه الناحیة _ علم الببلیوغرافیا _لدراسته من قبل من حیث هذالباحثونلم یتطرقف

ة جوانب منها: فهو یتیح للباحث عّد

* اختصار الجهد والوقت في إیجاد المعلومات الخاصة ببحثه ، وهذا من حیث 

مضامینها ومكان تواجدها.

وافق * تسهیل مهمة الباحث في عملیة اختیاره للمصادر والمراجع ، وانتقائها وما یت

مع مشروع بحثه.

هو تسلیط ، من وراء هذا البحث الذي تم تحقیقه يالمقصد األساسیه فإنعلو 

الضوء على األعمال األكادیمیة في الجزائر الخاصة بالمدونة الشعریة في الفترة الممتدة ما 

تبین للطالب بأنّ هاهي األعمال التي أنجزت في مجال كذلك. و م 2012–م2002بین 

بحوثهم، وبهذا یمكننا أن نتجاوز عملیة التكرار التي تحصل في األعمال الجامعیة.



الخاتمة
هامن بین أهم األسباب التي جعلت من، ة وعدم بدل الجهدالنقل والسرقویعد 

بكثرة .متواجدة _ ظاهرة التكرار_ 

تحول قدن الشعري الجزائري المعاصر المتهي أن تي نخرج بها ومن بین النتائج ال

من خالل ظهور العصر الجدید الّذي ، مضامینه وتشكیل صوره فيمن أنظمته الشعریة 

الخصوصیة في اإلبداع لما للجزائر من مرجعیات ثقافیة ، مع یناه من المشرق العربيتبن

واجتماعیة ودینیة.

نرجو في األخیر أن نكون قد أسهمنا ولو قلیال في إضافة لبنة في صرح الساحة 

األدبیة الجزائریة ، وسلطنا الضوء على بعض هذا اإلنتاج الّذي مازال في حاجة إلى بحث 

ودراسة وتعمق.

أن نكون قد وال ندعي أننا قد أحطنا بكل جوانب الموضوع ، وحسبنا مخلصین 

أصبنا.





قائمة المصادر 
والمراجع

* أحمد بدر:

م.  1996، 9أصول البحث العلمي ومناهجه ، المكتبة األكادیمیة ، ط

* أحمد شریبط شریبط :

م2001، 1مباحث في األدب الجزائري المعاصر ، إتحاد الكتاب الجزائریین ، ط

* باتریك شارودو ودومینیك منغنو:

وحمادي صمود المركز الوطني للترجمة معجم تحلیل الخطاب ، تر: عبد القادر المهیري

م.2008، منشورات دار سیناتیر، تونس ، دط، 

* بادیس فوغالي:

م .2008الزمان والمكان في الشعر الجاهلي ، عالم الكتب الحدیث ، األردن، دط، 

جابر عصفور:* 

م.1،1997دمشق ،ط–سوریاوالنشر:للثقافةالهدىدار،العصرآفاق

:جیرار جینیت * 

م .2000، 1ط، ، تر: عودة إلى خطاب الحكایة ال



قائمة المصادر 
والمراجع

* سعید علوش:

سوشبرس الدار معجم المصطلحات األدبیة المعاصرة ، دار الكتاب اللبناني بیروت ،

م.1985-هـ 1405، 1البیضاء ، ط

* سعید یقطین:

، 3تحلیل الخطاب الروائي ، المركز الثقافي العربي ، بیروت ، الدار البیضاء ، ط

م.1997

* شعبان عبد العزیز خلیفة:

–دراسة في أصول النظریة الببلیوجرافیة وتطبیقاتها –أو علم المكتبات الببلیوغرافیا

م. 1998، 2النظریة العامة ، الدار المصریة اللبنانیة، ط

* صالح خرفي:

.م1969الحلقة األولى ، معهد البحوث والدراسات العربیة، دط ، –شعراء من الجزائر 

شعر المقاومة الجزائریة ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع : الجزائر، دط ، دت .

* عامر مخلوف:



قائمة المصادر 
والمراجع

مراجعات في األدب الجزائري ، دار األدیب للنشر والتوزیع ، دط، دت.

* عبد الحمید بن هدوقة:

م.1998، 1البنیات األسلوبیة في الشعر الجزائــــري المعاصر ، دار هومة ،ط

* عبد الحمید بورایو : 

دراسات في القصة الجزائریة الحدیثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، -منطق السرد 

م.1994الجزائر، دط ، 

* عبد الحمید هیمة:

، 1الصورة الفنیة في الخطاب الشعري الجزائري ، منشورات اتحاد الكتاب الجزائریین ، ط

م.2003

* عبد الرحمان ابن خلدون:

م.2003، 8لبنان ، ط–المقدمة ، دار الكتب العلمیة ، بیروت 

* عبد القادر شرشار:



قائمة المصادر 
والمراجع

، 1وهران ، ط–تحلیل الخطاب السردي وقضایا الّنص ، منشورات دار القدس العربي 

م .2009

* عبد اللطیف صوفي:

الریاض : دار المریخ –، السعودیة مدخل إلى علم الببلیوغرافیا واألعمال الببلیوغرافیة

م.1995–ه 1415للنشر، دط، 

* عبد الملك مرتاض :

، 2یاء تحلیل مركب لقصیدة "أنت لیالي" لمحمد العید ، دار الغرب، وهران، ط–ألف 

م.2004

* عبد اهللا أنیس الطباع :

لبنان ، –اإلدارة والتنظیم ، دار الكتاب اللبناني ومكتبة المدرسة ، بیروت –علم المكتبات 

دت ، دط.

* عبد الوهاب أبو النور:

م.1996، 1دراسات في علوم المكتبات والتوثیق والببلیوجرافیا ، عالم الكتب ، ط

* علي البطل:



قائمة المصادر 
والمراجع

دراسة في أصولها وتطورها، –الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني هجري 

م.1983، 3لبنان ، ط-دار األندلس: بیروت 

* لویز نویل مالكیس:

–الببلیوغرافیا ، تر: بهیج شعبان ، مراجعة هنري زغیب ، منشورات عویدات : بیروت 

م.1989، 2باریس، ط

* محمد حسن عبد اهللا:

الصورة والبناء الشعري ، مكتبة الدراسات األدبیة: القاهرة ، دط ، دت.

الطمار:* محمد 

تاریخ األدب الجزائري ، تقدیم أ.عبد الجلیل مرتاض ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، دط ، 

م.11-2006

* محمد عابد الجابري:

م.1982، 1مركز دراسات الوحدة العربیة، طالخطاب العربي المعاصر ،

* محمود عاید عطیة:



قائمة المصادر 
والمراجع

مقاربة إبستیمولوجیة في نقد النقد الحدیث ، عالم - القیمة المعرفیة في الخطاب النقدي

م.2011األردن ، دط ، –الكتب الحدیث ، أربد 

العبد محمود:* محمد 

المیة للكتاب: لبنان ،بیانها ومظاهرها، الشركة الع-الحداثة في الشعر العربي المعاصر

.م1996، 1ط

* محمد عبد الواحد ضبش:

عداد الببلیوغرافیات ، دار الفكر العربي : القاهرة ، ط ٕ م.1997-ه1418، 1استخدام وا

* محمد فتحي عبد الهادي :

، 1المكتبات والمعلومات العربیة بین الواقع والمستقبل ، مكتبة الدار العربیة للكتاب، ط

.م1998هـ یونیو 1419ربیع أول 

* موسى رباعة:

دراسات في الشعر الجاهلي ،  دار جریر للنشر والتوزیع : –تشكیل الخطاب الشعري 

م.2011-ه 1432، 1األردن ، ط



قائمة المصادر 
والمراجع

* میخائیل باختین:

م.1987، 1طالخطاب الروائي ، تر: محمد برادة، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزیع ، 

عیون السود:نزار* 

م 1988-م 1987الببلیوغرافیا المتخصصة ، مطبعة جامعة دمشق ، دط ، علم الوراقة 

.

الرسائل الجامعیة:

:مداني بوهراوة* 

أطروحة دراسة في المكونات الجمالیة، –تشكیل في الشعر الجزائري المعاصرالتصویر وال

جامعة :عز الدین المخزومي، ماجستیر في األدب المعاصر، إشراف أ.دمقدمة لنیل شهادة ال

.م2004-م2003، وهران

: مصطفى بوطرفایة*



قائمة المصادر 
والمراجع

أطروحة مقدمة لنیل شهادة ،م1954-م1931جمالیة اللغة في شعر المقاومة الجزائریة 

.م2005-م2004، جامعة وهران عبد الملك مرتاضماجستیر، إشراف أ.د:ال

المقاالت: 

* العید جلولي:

الخطاب النقدي العربي وأسئلة العالقة مع اآلخر: قراءة في ضوء النظریة ما بعد 

دت.ورقلة ،–جامعة قاصدي مرباح - كلیة االداب الكولونیالیة ، د.

www.rooad.netuploadsnewsmakalt_glwly_al3yd.doc

: بودواد وذناني*

خطاب التأسیس السیمیائي في النقد الجزائري المعاصر، مقاربة في بعض أعمال یوسف 

أحمد، مجلة األثر، عدد خاص، أشغال الملتقى الدولي الثالث في تحلیل الخطاب، جامعة 

األغواط، الجزائر، د.ت.

ouargla.dzpageswebPressUniversitaire-www.univ

علي صدیقي: *



قائمة المصادر 
والمراجع

أقالم :نشرت فيتحیز النقد العربي الحدیث إلى النقد الغربي،

هـ.             1431-م2010، صیف68العدد القلم النقدي،متخصصة

www.kalema .netv1rpt

: * یحي هوار

، إعداد عبد اعة الفهرسة والتكشیفعلم الفهرسة عند األوربیین : المفهوم والتاریخ ، صن

ندوات ومناظرات العزیز فارح، منشورات كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة ، وجدة ، سلسلة

.م2002، 19

المجالت : 

الخطاب األدبي في الجزائر، ، دوریة محكمة یصدرها مختبر مجلة دراسات جزائریة* 

: والتوزیعدار القدس العربي للنشر ،  وهران جامعة

م.2005مارس 2عدد -

م.2006مارس 3عدد -

.م2008، 6عددال-

م .2007، 4/5المزدوج عددال-



قائمة المصادر 
والمراجع

المواقع اإللكترونیة: 

az1959maa@yahoo.comباتنةكلیة اآلداب واللغات جامعة -الجزائر

/books/index.php/component/k2/item/15250www.mojtamai.com





الفهرس

.* إهداء

.* كلمة شكر

.* المقدمة

األول:الفصل

33- 3.........واقع الخطاب النقدي في الجزائرو أهمیة علم الببلیوغرافیا

:المبحث األول* 

3............................................/ الببلیوغرافیا في اللغة واالصطالح.1

6......................./ نظرة تاریخیة حول نشأة علم الببلیوغرافیا.............2

9.........................................................../ أنواع الببلیوغرافیا 3

17...........................................................أهمیة الببلیوغرافیا- 

19................................./ مراحل العمل الببلیوغرافي..................4

19.............../ العوامل المؤثرة في العمل الببلیوغرافي ......................5

20.........................................../ األعمال الببلیوغرافیة في الجزائر.6

:  المبحث الثاني* 

22............................................................./ الخطاب النقدي1

26...........ائر................................./ واقع الخطاب النقدي في الجز 2



الفهرس

الفصل الثاني :

مسرد ببلیوغرافي للرسائل الجامعیة حول الخطاب النقدي الجزائري في * 
71-37.........................م 2012م و2002الفترة الممتدة ما بین 

الفصل الثالث :

التشكیل والتصویر في <<* دراسة تحلیلیة وصفیة لعینة من المدونة الببلیوغرافیة : 
>>.دراسة في المكونات الجمالیة –الشعر الجزائري المعاصر 

74....................../ تمهید حول موضوع الرسالة ........................1

74................../ األهمیة التي تتمیز بها ..................................2

75.............../ التعریف بالرسالة ..........................................3

76............./ محتویات الرسالة ............................................4

106................................/ نتائج ومالحظات عامة حول الرسالة ....5

.* الخاتمة 

* قائمة المصادر والمراجع .

.* الفهرس



الفهرس

جدول یبین الرموز المستعملة في البحث بأكمله *

:مدلوله:الرمز

.عدد المجالتع

.السنة میالدیةم

.السنة الهجریةه

.الجامعةج 

الطبعةط

.جزء الكتاب أو المجلةجز

.بدون تاریخدت

.بدون طبعةدط

.عدد الصفحاتص

.مترجم الكتابتر

.مؤلف الكتابتأ

.المیالديالقرنق م

.إلى آخرهالخ

.إحالة على الهامش*



الملخص

إن التطور الذي حضي بھ العالم ال یكاد یقتصر على مجال معین ، بل 
وعلیھ فان علم اإلنسانیةوسع جمیع األنشطة والمجاالت التي شملت الحیاة 

.الببلیوغرافیا یعد من الوسائل المساعدة في تسھیل الخدمة المعلوماتیة
المواضیع التي لقیت وموضوع الدراسات النقدیة في الجزائر یعد من 

.تھمیشا كبیرا من طرف الباحثین ، إال ثلة من األولین وقلیل من اآلخرین
وقد اختصت بالمدونة الشعریة ألنھا تعد من المواضیع التطبیقیة التي 
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