
  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة        2021 :السنة 2: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  491 - 473: ص 

 

473 

  University of Tamanghasset- Algeria                                            اجلزائر  -تامنغستجامعة 

  نقد النقد في الفكر النقدي الجزائري المعاصر 

 قراءة في كتاب النقد العربي الجديد مقاربة في نقد النقد لعمر عيالن

Criticism of Criticism in Contemporary Algerian 
Critical Thought: 

A Reading in Omar Aylan's Book "The New Arab 
Criticism: An Approach to the Criticism of Criticism" 

 

     دالل فاضل  .د  *    

Dalel fadel 

  )اجلزائر( /أم البواقي - جامعة العربي بن مهيدي

University of Oum El-Bouaghi- Algeria 
fadhel.dalel@univ-oeb.dz  

  02/06/2021 :تاریخ النشر  04/02/2121:تاریخ القبول  05/11/2020:تاریخ اإلرسال

 

 

راسة إىل الكشف عن كيفيات مقاربة الناقد عمر عيالن اخلطاب النقدي ومساءلة �دف هذه الد     

النقد "مدى حضور نقد النقد معتمدة على آلييت الوصف والتحليل، عرب إقامة  حوار نقدي مع كتابه 

، الذي راهن من خالله على إنتاج خطاب نقدي نوعي للكشف عن القيمة املعرفية "العريب اجلديد

مشروعية التساؤل عن اسرتاتيجية عيالن يف التعامل مع النص  ويف هذا السياق تظهر. دياب النقللخط

إذ يربز سؤال اخلصوصية عنده عرب حضور نقد النقد  . النقدي، وعن مدى وعيه املنهجي بنقد النقد

كممارسة تطبيقية تفصح عن وعيه مبسار حبثه، من خالل استثماره بعض إواليات نقد النقد واالصطالح 

 .عليها يف سياق مساءلته فعل القراءة، معتمدا آليات الوصف والتصنيف  وحماورا عديد قضايا نقد النقد

 .قضايا نقد النقد -الوعي املنهجي -القيمة  املعرفية -نقد النقد: الكلمات المفتاحية

Abstract:  
This study aims to uncover how the critic Omar Aylan approaches critical 
discourse and to question the extent to which the criticism of criticism is 
present in his approach. The study makes use of description and analysis by 
establishing a critical dialogue with the book of the author "The New Arab 
Criticism", through which he claimed to produce a distinct critical discourse 
to expose the epistemic value critical discourse. In this context, it seemed 
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necessary to investigate Aylan’s strategy in dealing with the critical text and 
the extent to which he is aware of the criticism of criticism. The question of 
the peculiarity is shown for him through a presence of the criticism of 
criticism as actual practice that reveals his awareness of the path of his 
inquiry. This appeared in his adoption of some of the mechanisms of 
criticism of criticism being labelled in the context of questioning the act of 
reading, relying on the mechanisms of description, classification and 
comparison, and interlocutors of many issues of criticism. 
Keywords: criticism of criticism, epistemological value, systematic 
awareness, issues of the criticism of criticism. 

  
  :مقدمة

النقدية الغربية املعاصرة، مستجدات النظرية ر النقدي اجلزائري املعاص واكب اخلطاب  

قصد استنطاق النصوص  ،مولوجية ومتعددة اإلواليات النقديةياالبست مناهج متباينة األسس ومتثل

ومن مثة خلق تراكما نقديا الفتا للنظر، جديرا  مرجعياته النقدية، فتنوعت بذلك اإلبداعية،

ويف . بالدرس والتمحيص، رغم ما ترتب عن معادلة املثاقفة من إشكاليات منهجية ومصطلحية

إطار االهتمام باملنجز النقدي والكشف عن قيمته املعرفية، أصبح النص النقدي جماال للبحث 

لبا بضبط آليات عمله، وكاشفا األبعاد العلمية واملعرفية يف شغله خاضعا للمراقبة والتمحيص مطا"

وعلى هذا األساس تبلور نقد النقد كمدار معريف له خصوصياته النوعية، مر�ن . 1"على النص

  . عربها حتديد أبعاده املعرفية يتغيامبقاربة نص نقدي، 

د نهجية ملسارات النقإن البحث يف جمال نقد النقد يفرض نفسه يف إطار املراجعة امل  

فقد أمجعت . حتمية اقتضتها الدراسات االبستيمولوجيةو  األديب، ويكشف عن ضرورة منهجية

بكبري االهتمام  األدبيات النقدية على أن نقد النقد كمبحث جديد يف الثقافة العربية، مل يستأثر

ة واجلزائرية بشكل أخص، فكانت اجلهود امليتانقدية العربي من لدن نقاد النقد من حيث التنظري،

للدراسات اليت ة عديدأشكال متباينة الطرائق يف حماور�ا النصوص النقدية، مما أدى إىل ظهور 

 .اختذت من النقد جماال لالشتغال

إن استقراء مناذج النقد املعاصر باجلزائر يفضي إىل حقيقة مؤداها تراكم اجلهود النقدية 

واء أكانت يف شكل كتب مستقلة، أم حبوث جامعية، أم  س ،اليت تندرج ضمن خطاب نقد النقد

متباينة اخلطاطات املعتمدة، و كتابات صحفية كشكل من أشكال نقد النقد؛ خمتلفة الصور، 
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يعكس درجة وعي ناقد النقد مبا هو مقبل عليه،  "متفاوتة حضور مسات نقد النقد فيها كمعيار و 

هوم نقد النقد  إذا كان هذا الوعاء يستوعب مفكما يعكس الوعاء النظري الذي ينطلق منه، وما 

  2".اليوم هكما هو متعارف علي

 فحص واقع نقدلحماولة  بوصفها ويف هذا السياق تتنزل هذه الدراسة التحليلية الوصفية  

عرب دراسة اخرت�ا كعينة من  ،واستجالء خصوصياته النوعية ،النقد يف الفكر النقدي اجلزائري

ة اليت اخنرطت يف أفق نقد النقد، وأسهمت يف ارتقاء الفعل النقدي يف مجلة الدراسات النقدي

لعمر " النقد العريب اجلديد مقاربة يف نقد النقد"راسة اجلزائر وومسته بالدينامية، وأقصد بذلك د

عدة تساؤالت  إذ تثري القضايا اإلشكالية اليت تطرحها هذه الدراسة. 2010سنة  ةالصادر  عيالن

 امنهجي اه افرتاضمدى اعتماد ماو  ؟وعيةبضوابط حتليلية ن عمر عيالنناقد اللتزام ا مامدى: أمهها

ية اليت طبيعة اخلطابات امليتانقد وما ؟استثماره عدة مفاهيمية نوعية مدىما و  ؟واضح املعامل

كما تبلور ذلك يف الدراسات االبستمولوجية املعاصرة املتعارف  ،الدراسة النقديةهذه تتضمنها 

اورة فعل حمل  الوصف والتحليلإىل اإلجابة عن هذه التساؤالت اعتمدنا آلييتوسعيا منا  ؟عليها

  . القراءة عنده

 على رأسها ،حتقيق مجلة من الغايات إىل -قدر اإلمكان–إذ تطمح هذه الدراسة 

بالتصور املنهجي لنقد النقد، كما تسعى للكشف عن  عمر عيالنالكشف عن مدى ارتباط 

 .هجي مبفهوم نقد النقد، وبأسسه املنهجيةمدى وعيه املن

  نقد النقد الماهية والنمذجة: أوال

ة حول ماهية بتقدمي إضاءات مقتض -قبل تناول املوضوع-الضرورة املنهجية تقتضي 

وفقا ملا أمجعت عليه الدراسات  ومنذجتهمتنه، و الوعي املنهجي به، و  وسيلته،و نقد النقد، 

من حيث كنهه    Métacritiqueأو  Critique de la Critiqueفنقد النقد . مولوجيةياالبست

مولوجية نوعية خاصة مبوضوع معريف هو النقد ييتموضع يف مكان آخر جيعله ابست"خطاب معريف 

موضوعها النقد األديب يف مستوييه  ،يفضي بنا هذا التعريف إىل أن النقد ممارسة علمية. 3"األديب

لقراءة النص  نتاج"اس تقعيد املعرفة النقدية، و�ذا املعىن فهو قائمة على أس ،التطبيقيو النظري 

خيتلف عن موضوعه يف الكينونة ... النقدي وتشريح وتفكيك لعوامله الداللية، واملعرفية واملنهجية
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يفصح هذا النص النقدي على أن نقد النقد فعل . 4"واهلوية والبناء املنهجي والتوظيف املفاهيمي

  . مبعامل اخلطاب النقدي وتفكيك مكوناتهمولوجي يعىن يابست

عن النقد األديب من حيث  ، إال أنه خيتلفالنص النقدينقد النقد جمال حياور  فرغم أن

 .طبيعة النص املدروسو  ،فةاملوظّ  اإلجرائية األدواتو  ،املعتمد املنهجي التصورو  ،املتوخاة األهداف

تطلب مفاهيم يبه،  خاص تصور منهجيرد بت على أنه ينفاالبستمولوجية اتفق دراساتإذ إن ال

نوعية هلا الكفاءة األدائية يف استنطاق النص النقدي، فضال على أن حتققه مرهون بوجود النص 

النقدي، عالوة على أن هناك عديد املرجعيات املعرفية اليت تؤطره، حصرها الناقد حممد الدغمومي 

املرجع الفلسفي، : يف) 1999(صر الصادر سنة نقد النقد وتنظري النقد العريب املعا"يف كتابه 

  .املرجع اجلمايل، املرجع النفسي، املرجع السوسيولوجي واملرجع اللغوي

دراسة األبعاد العلمية "قدمي حديث إىل  بستيمولوجيا يسعى خطاب نقد النقد كحقل

بط منهجية مولوجية، وضواييف اخلطاب النقدي، وفحص مستوياته املختلفة باعتماده مقاييس ابست

نحصرة يف الكشف عن علمية مملنهجية اليت يستهدفها نقد النقد الطموحات اف. 5"واضحة

. املرجعيات اليت أطرته وكيفيات تشغيل املفاهيمو طبيعة املمارسة النقدية، و اخلطاب النقدي، 

 ويكون من الطبيعي يف هذا السياق اإلشارة إىل األداة اليت يستخدمها ناقد النقد للكشف عن

وسيلته األساسية "ميكانيزمات التفكري النقدي لناقد األدب؛ وأقصد بذلك أداة الوصف فهي 

وصف يقوم أساسا على . 6"للنظر يف األعمال النقدية اليت من شأ�ا أن تدرس الفنون األدبية

  .  7"االستقراء والتصنيف واملقارنة"مبدإ 

بية والعربية املعاصرة وعيا مبتطلبات ويعكس نقد النقد كمرحلة شهد�ا احلركة النقدية الغر 

قراءة النص النقدي، فال حاجة إىل إعادة التأكيد بأنه قد فرض نفسه على الفكر النقدي، ملحا 

فالوعي املنهجي بنقد النقد هو "على طرح تساؤالت متعلقة بالقيمة املعرفية للخطابات النقدية؛ 

هلا زاوية التمييز النوعي الذي يفضي خمتلفة أو بعوامل النقد من زوايا يف حقيقته كشف لوعي مركب 

إلدراك احلدود الفاصلة بني النقد ونقد النقد، وثانيهما زاوية احلمولة املعرفية اليت تشري إىل 

  .8"اختالف النصوص النقدية يف حمموال�ا املعرفية

وتندرج ضمن نقد النقد أربعة خطابات حددها حممد الدغمومي يف كتابه سالف 

فهي . وخطاب التنظري ،خطاب التحقيق، و خطاب التأريخو واملتمثلة يف خطاب التعليم، الذكر، 
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خطابات يف الواقع النقدي العريب وغريه ليس بينها حدود قاطعة وصارمة، حبيث جند تداخالت "

حيث إن كل خطاب . 9"وتقاطعات حبكم أن املعرفة النقدية تقتضي تنويع اإلجراءات واملقاصد

  .اسرتاتيجيات واضحة، وله جمال اشتغال خاص بهحمكوم بأهداف و 

تفق اومراحل منهجية  ،لى ضوابط حتليليةوتتأسس األطروحة النظرية لنقد النقد ع   

األطر املنهجية اليت طرحتها االبستمولوجية الفرنسية  ، من ذلكن �ذا احلقل املعريفاملشتغلو ها علي

 .بودلري قططالدراسات النقدية اليت تناولت  يف سياق مقاربتها Johanna Nataliجوهانا نتايل 

الصادر سنة " سحر املوضوع"بسطها الناقد املغريب محيد حلمداين يف كتابه  وهي األطر اليت

 وتفكيك  ،خطاب النقديلل مقاربةيف تشييد  باستثمارهاشري إىل هذه األطر وعيا أو  .2014

  .مكوناته

أسئلة القراءة وآليات التأويل بني "يف كتاب عالوة على ما أشار إليه عبد الواحد ملرابط 

 Imerأطروحة الفيلسوف األمريكي إمري الكاطوس  إىل 2015الصادر سنة  ،"النقد ونقد النقد

Lakatos،  بصفته برنامج حبث علمي فيه بعض مقومات اخلطاب "اليت تنظر إىل النص النقدي

تفحص املنطلقات واملراحل والنتائج،  - األطروحة–العلمي، وفيه ما ينزاح به عن العلمية، فهي 

  .10"يقوي تلك املنطلقات أو ما ينقضها ماّ تقصي أو تعدل، وإمنا تبحث فقط ع دون أن

نقد النقد بني التصور املنهجي واإلجناز "وجيمل الناقد عبد الرمحن التمارة يف كتابه 

وره النصوص النقدية، عناصر النمذجة اإلجرائية اليت متكننا من حما 2017الصادر سنة  ،"النصي

اقرتاح مدخل مالئم ملوضوع النص : "واليت حددها يف مثانية خطوات منهجية، حيث يقول

النقدي، وتوضيح اهلندسة البنائية للنص النقدي، ودراستها وكشف أهداف النص النقدي، 

عية وغاياته، وتوصيف حمموالت النص النقدي، وضبط الرؤية املنهجية للنص النقدي، وإظهار مرج

  .11"مفاهيم النص النقدي، وحتديد املنت، أو الظاهرة املدروسة وإبراز عناصر املمارسة النقدية

واليت " سحر املوضوع"وهي منذجة تتقاطع مع ما اقرتحه الناقد محيد حلمداين يف كتابه 

  .كما طبقها العديد من نقاد النقد. طبقها يف كثري من أعماله النقدية

تسعف الباحث خالل ممارسته نقد النقد يف تأجيل "ملقرتحة فاملعطيات املنهجية ا

أحكامه إال بعد الوصف خللفيات العمل النقدي املدروس وكيفية اإلبقاء �ا على صعيد اإلجناز 

إن التسليم مبا سبق من معطيات . 12"وما مدى تساوق النتائج املستخلصة مع هذه اخللفيات
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حيث إن هناك شبه إمجاع حول إواليا�ا –ص النقدي متعلقة باألطروحة املقرتحة ملقاربة الن

ملتابعة مدى استجابة  ،يقودنا إىل التأكيد بأ�ا األساس الذي تنطلق منه هذه الدراسة -ومرونتها

أقدم  و ،مدها ناقد النقداألطروحة يف خطوا�ا اإلجرائية، كأطر منهجية يعتالعينة املختارة هلذه 

مبمارسة معرفية "رتبط أشد االرتباط ي ،التأكد من تلك االستجابة أنب اقتناعوأنا على  طرحالهذا 

خاصة بدراسة النص النقدي أي بتحليل عوامله املضمونية وتفكيك مكوناته املنهجية واللغوية 

   .13"واجلمالية

  الهندسة البنائية والرهانات المعرفيةكتاب النقد العربي الجديد : ثانيا

ن قدرا من للناقد عمر عيال" ديد مقاربة يف نقد النقدالنقد العريب اجل"دراسة  تكتسي

بوعي عميق مبسارها املنحصر يف معرفة املعرفة مبفهوم الناقد املغريب عبد  األمهية؛ كو�ا مرتبطة

تأسست على أفق نقدي قوامه الكشف عن البعد االبستيمولوجي للخطابات الرمحان التمارة، إذ 

النظرية  النقد الروائي العريب املعاصر، يف ضوء متثله الكشوفاتالنقدية اليت اختذها كعينات تعكس 

العدة و املتباينة األسس االبستيمولوجية، و  ،املتعددة املناهجو النقدية املعاصرة املتعلقة بنقد السرد، 

إذ تندرج هذه الدراسة يف إطار مراجعة فعل النقد املتعلق باخلطاب . املفاهيمية واألهداف املنهجية

، وفحص مستوياته وجهازه املصطلحي، وحتديد صيغ تلقي الناقد العريب إواليات التصورات الروائي

  .املنهجية الغربية

ة فصول ومدخل نظري دون خامتة شمل هذه الدراسة على صعيد اهلندسة البنائية ثالثوت

حيث كعينات متباينة األطر املنهجية   ،عمر عيالن أربعة عشر كتابا نقديا تتضمن نتائج مقاربة

، وقد قسمه إىل مدخلني اثنني، تناول "الفكر النقدي الغريب ومشروع احلداثة"عنون املدخل ب 

العريب يف ضوء مقولة احلداثة وما أفرزته من تغريات، يف احملور األول منه حتوالت الفكر النقدي 

مدرسة و اإلحياء، مدرسة راصدا على صعيد احملور الكرونولوجي مفاصل هذه احلركة؛ عرب جهود 

حركة النقد اجلديد والنقد احلداثي، اليت أسهمت جمتمعة بشكل جلي يف تأسيس نقد و التجديد، 

  . عريب حداثي

اليت ساعدت يف  ،بوعي عميق يف احملور اآلخر عند أهم الوسائطعمر عيالن  ووقف

ت الفكر وأسهمت يف مواكبته حتوالانتقال التصورات املنهجية النقدية اجلديدة إىل نقدنا العريب، 

أم التأليف والكتابات  ،أم الرتمجةسواء أكان عن طريق تقدمي وعرض النظريات،  ،النقدي املعاصر
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ودراسات نظرية  ،ترمجاتو  ،مركزا على منجزات رواد احلداثة النقدية العربية من مقاالتالنظرية، 

على  ث عنها كالالنقدية، حيث ال يتسع جمال الدراسة للحديوتطبيقية متباينة تباين املناهج 

  . ةحد

حيث إنه يكشف عن العمق  اإلقرار بأمهيته؛ إىل عن حماور املدخلويقودنا احلديث 

قوامها  بإسرتاتيجيةالذي أثار عديد القضايا النقدية  ،املعريف املؤسس من لدن الناقد عمر عيالن

تشييد خطاب نقد النقدي يف من شأ�ا جتلية وعيه  ،احملاورة االبستيمولوجية يف سياقات حمددة

قوامها  ،النقد، رغم أن املدخل يأخذ منحى العرض التارخيي، إال أنه مسكون بأسئلة معرفية هامة

ير�ن �ما توصيف حمموالت النص النقدي كما يتصور ذلك  ،اإلحاطة والدقة كصفتني اثنتني

؛ حيث "واإلجناز النصي نقد النقد بني التصور املنهجي"الناقد املغريب عبد الرمحن التمارة يف كتابه 

؛ فتتخذ من فلسفة )نص نقد النقد(حمطة منهجية هامة يف بناء النص الثالث "إن هذا التوصيف 

إبالغ احملتوى العام للنص الثاين أساسها، ومن شرطية الوضوح اللغوي واملالءمة املعرفية جراء 

قدية للناقد وحسن بنائه ومن الكفاءة الناالختزال والتلخيص املصاحب لفعل التوصيف قوامها، 

وعلى هذا األساس أعتقد أن هذا التوصيف الذي  .14"مركزها) النص الثالث(لنصه النقدي 

  .عمر عيالن يعد مؤشرا من مؤشرات حتقق خطاب نقد النقداعتمده 

املدخل وأمهيته، أما عن فصول الدراسة الثالثة فمدارها حماورة مناذج هذا عن حماور 

يف  ،يب املعاصر، والوقوف على كيفيات تلقي الناقد العريب املناهج النقديةنقدية من نقدنا العر 

يف  ،واستجالء اخلصوصيات النوعية للكتابة النقدية لنقاد العينات املختارةضوء معادلة املثاقفة، 

، الفصل "النقد البنيوي"مقاربتهم اخلطاب الروائي عرب مظاهره، حيث عنون الفصل األول ب 

  ". النقد البنيوي التكويين"والفصل الثالث ب " النفسيقد الن"ب الثاين 

حظ جبالء تناسل متفصال�ا من بعضها إن املتأمل يف اهلندسة البنائية هلذه الدراسة يال

املتعدد املرجعيات البعض، متفصالت جيمعها خيط ناظم قوامه حماورة قضايا النقد العريب اجلديد، 

ي، والوقوف عند أهم إشكاالته على الصعيد املنهجي واملصطلحي واملتباين يف صيغ التلق ،ملعرفيةا

الذي  ،كما تفصح هذه اهلندسة أيضا على وعي الناقد عمر عيالن مبسار حبثه  النقدية،واملمارسة 

  . خلطاب النقدال حقل نقد النقد كخطاب تيؤطره 
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عية وأهداف نو  ،لعمر عيالن حتقيق رهانات" النقد العريب اجلديد"يستهدف كتاب 

سنسعى إىل تتبع املسار الذي قدمه : "موزعة يف ثنايا الدراسة قائال ،أعلنها عرب نصوص نقدية

الناقد يف جمال البحث يف مدى التمثل للمنهج املعتمد، يف مستوى مفاهيمه وإجرائياته، وما هي 

دمي معرفة وهل أفاد يقطني من خالل مقاربته املنهجية يف تق. العناصر اجلديدة يف قراءة الرواية

فإننا سنختط "... : ويقول أيضا .15"ومتماسكنقدي متجانس نقدية أسهمت يف بناء خطاب 

الستكشاف خصوصيتها، ألنفسنا جماال يتناول النماذج املمثلة للمسارات املختلفة، وسنسعى 

النفسي، أو فيما يرتبط باألسس النظرية املستند عليها، أو سواء من حيث صلتها مبنهج التحليل 

 .16"من حيث اخلصوصيات اليت عمل الناقد على إضافتها ساعيا بذلك لتطويع النظرية

كما ... سنحاول أن نتحسس مدى استيعاب ومتثل النقد الروائي العريب هلذا التصور املنهجي، "و

ا نسعى فإنن": ويف حمطة أخرى يقول .17"انتقال وتلقي هذا املنهج عربياللكشف عن صيغ نسعى 

النقدي، من خالل دراسة مدى تأثره مبنهجيات النقد اجلديد،  مكونات خطابهإىل البحث عن 

    .18"ومدى متثله خلصائصها اإلجرائية

تعكس هذه النصوص النقدية الغايات املراد حتقيقها من طرف الناقد عمر عيالن يف   

منها ما يتمحور حول البحث عن مكونات  ،هذه الدراسة، حيث تتمفصل إىل حماور عدة

اب النقدي لكل العينات النقدية املختارة كمنت للدراسة، واستجالء خصوصيتها النوعية على اخلط

الذي يؤطر تلك  ،صعيد املمارسة النقدية، والسعي إىل الكشف عن طبيعة التصور املنهجي

وتفكيك شبكة املفاهيم اإلجرائية، وتبيان قدرة الناقد على استثمار كفاءة النقدية، اخلطابات 

وحتديد إضافاته  ،النوعية وخصوصيا�ا ،اجلمالية للنصوص اإلبداعيةلتحديد القيم  ،األدائيةاملنهج 

يف سياق حماوراته بعض منجزات النقاد  ،املنهجية، ومنها ما يرتبط برصد حتوالت الرؤية املنهجية

والكشف عن مدى  مداين، وحممود أمني العامل مثال،العرب كالناقد جورج طربيشي، ومحيد حل

واخلصوصيات التحليلية، ومنها ما تتجه صوب  ،ونتائج املمارسة النقدية ،نسجام الرؤية املنهجيةا

مدى اليت تؤطر أعماله النقدية، وحتديد  ،الغربيةالكشف عن كيفيات متثل الناقد العريب احملموالت 

  .استيعابه اجلوانب النظرية ملختلف التصورات املنهجية

ليت تتحكم يف الدراسة غاية يف األمهية، كونه حييلنا على وعي اإن رصد الغايات املتوخاة   

وبالتصور املنهجي الذي سيسلكه ملقاربة اخلطاب النقدي، نظرا الرتباط  ،حبثهعمر عيالن مبدار 
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إذ يتضح من هذه  اإلنتاجات النقدية وامليتانقدية؛األهداف بطبيعة التصورات اليت تؤطر خمتلف 

 ا تتالءم وخطاطة نقد النقد املتعارف عليها يف أدبيات اخلطاب األهداف على تعدديتها أ�

نقدي، كما يتضح أيضا وعي عمر عيالن مببدإ املواءمة بني األهداف والتصور املنهجي، امليتا

يساعده يف  ،منوذج منهجيعلى حيث إن خصوصية اخلطاب النقدي فرض عليه االستناد 

والوعي املنهجي  ،ية، وهذا ما يؤكد احلس النقديعن األبعاد املعرفية للخطابات النقدالكشف 

خطاب  تأسيسمقتضيات وإدراكه  ،الكبريين بأمهية مواءمة التصور املنهجي مع األهداف املتوخاة

املعريف يف مساءلة خمتلف معريف نوعي متباين عن خطاب النقد األديب، لذلك حصر رهانه 

النوعية يف مقاربة  ء إضافتهاواستجال ،�ا اإلجرائيةاأدوحماورة  ،التمثالت املنهجية لعصبة من النقاد

  .الغربية بكيفيات متباينةكو�ا تلقت احملموالت   ،اخلطاب الروائي

ومن الضروري اإلقرار بأن الناقد عيالن مل يشر إىل مصطلح نقد النقد يف دراسته إال من   

ديدا إلطار اشتغاله، حت، "مقاربة يف نقد النقد"كعنوان فرعي خالل عنوا�ا، حيث استعمله  

نظرا لطبيعة النماذج املختارة  ،مؤسسة على قدر كبري من الوعي مبسارهاعلى أن دراسته  اوتأكيد

النقدية عن القيمة املعرفية للخطابات من جهة، وتأطري خطابه النقدي بأهداف حمكومة بالبحث 

متباين عن حقل  من جهة أخرى، كما أنه مل خيصص مبحثا لتحديد كنهه كحقل معريف نوعي

األديب، ومل يكشف عن منوذجه املنهجي مبفاهيمه وخطواته التحليلية، واكتفى بذكر مصطلح النقد 

نقد النقد يف عنوان الكتاب، األمر الذي يدفعنا إىل استجالء حضور نقد النقد كممارسة 

مرتكزات نقد النقد املتفق عليها يف الدراسات ، عرب عدمهمن وتوظيف اصطالحي 

  .القضايا املعاجلة يف هذه الدراسةوأهم  ،األحكام النقدية الصادرةبستيمولوجية، وخمتلف اال

  مؤشرات حضور نقد النقد: ثالثا

لقد أثار عمر عيالن عديد القضايا النقدية املصنفة ضمن موضوعات نقد النقد،    

ذ ستقرار إاوعدم ة، وما يعرفه من اضطرابات ديالنقاملصطلح النقدي النامجة عن املثاقفة كقضية 

إن السبب الرئيسي يف نظرنا يعود إىل االستخفاف بأمهية "موضع اإلشكالية يف قوله يشخص 

، 19"ومن مث جانبه اإلجرائيبأمهية االتفاق حول جوهره الفلسفي والنظري، املصطلح والوعي 

صطلحيا من املصطلحات النقدية املتداولة اليت تعرف اضطرابا مفهوميا وتعددا ممشريا إىل عديد 

وحبس نقدي اقرتح . ..,poétique, Discours. structuralisme Enoncé, codeقبيل 
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وجدولتها  ،يرى بأن املصطلح النقدي العريب حباجة لعملية مسح شاملة للمصطلحات حلوال، إذ

وختليص اخلطاب النقدي العريب من النحت املفرد وأبعادها املعرفية احلقيقية،  ،ودراسة منطلقا�ا

عيالن هلذه القضية تؤكد وعيه النقدي  إن إثارة. 20"والتعريب الشخصي والرتمجة الذاتية للمصطلح

يف إنتاج خطابات معرفية ذات إنتاجية، لذلك  ،بأن املنظومة املصطلحية النقدية هلا كبري األمهية

املدة و  ،واالسرتجاع ،القصةو  ،مفهوم اخلطاب مثل ،يف سياقات ضيقة يفكك بعض املفاهيم جنده

     .والوعي املمكن ،والبنية الدالة ،والتفسري ،والرتتيب

حماورته كتاب  ويف حمطة أخرى من حمطات اهتمام عيالن باملصطلح النقدي، ويف سياق  

البنيوي السردي، عاجل مسألة مدى استثمارها العدة املفاهيمية للمنهج  ،لسيزا قاسم" بناء الرواية"

 مل تلتزم يف جمال التحديد املصطلحي"النقدية، إذ يرى بأ�ا جنيت ومدى التزامها مبقوالت جريار 

كما عاين مدى حتكمها يف   رافضا اقرتاحها مصطلح االسرتجاع املزجي، ،21"باألصل املنهجي

مل تتحكم بصورة كافية يف صياغة املصطلح وحتديد "صياغة املصطلح النقدي، وانتهى إىل أ�ا 

يف األصل، وقد أدى هذا القصور إىل إحداث تشويه كلي  أبعاده ومراميه بالشكل الذي ورد

كما عاجل كيفية استثمار  عن وعيه بعالقة املنهج باملصطلح،  حكم ينم وهذا   .22"للمنهج املعتمد

للمنهجني النفسي كل من الناقدين جورج طرابيشي ومحيد حلمداين للعدة املفاهيمية 

 ،إثارة عمر عيالن إلشكالية املصطلح النقدي�ذا املعىن فإن  .يوبنائي على التوايلوسوالس

اليت حاورها يؤكد حضور نقد النقد يف واملفاهيمية لبعض العينات  ،ومعاجلته املنظومة املصطلحية

  .دراسته

 ،النصوص النقديةأن الناقد عمر عيالن قد توسل حماورة عوامل ومن املعامل اليت تؤكد   

النقدي املتوخاة، إذ يف سياق استنطاقه كيفية ف النص بأهداوفق منهجية نقد النقد، هو اهتمامه 

املنهج تقنيات السرد الروائي يف ضوء "متثل الناقدة ميىن العيد املنهج البنيوي السردي يف كتا�ا 

فإن الغاية املتوخاة من الباحثة هي يف أساسها ذات بعد تعليمي، "، حدد هدفها يف قوله "البنيوي

يت تستجيب لإلجراء النقدي بصورة أمثل، دون تتبع البناء النصي حيث يتم انتقاء النماذج ال

يف رأينا جبانب حقيقة الدرس البنيوي يف بأكمله أو متابعة البحث يف جممل مكوناته وهذا اإلجراء 

    .23"واحدة تتقاطع عرب أنساق ناظمة متكاملةمقاربة النص األديب الذي يرى فيه بنية 
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وح إىل وعي الناقد عيالن بعالقة األهداف بطبيعة إن هذا النص النقدي يشري بوض  

منتقدا إسرتاتيجية حتليلها التجزيئي، الذي خيالف اليت تؤطر عمل الناقدة،  ،الرؤية املنهجية

يتأسس على التحليل الكلي، كما يتضح جبالء من هذا الذي  ؛التحليل البنيوي للسردمنطلقات 

النص النقدي "يراهن على تقومي  ،هداف الناقدةيف رصده أ ،النص النقدي أيضا أن عمر عيالن

الداخلي بني ما أعلنه الناقد كغاية معرفية من وراء نقده وبني ما حققه على مستوى االنسجام 

  .24"على مستوى إنتاجه النقدي

السياق أن عمر عيالن ال يهتم برصد األهداف إن ما ميكن اإلشارة إليه يف هذا   

 ،اليت اختارها كعينات، وإمنا يعاجلها يف حمطات ،ل النصوص النقديةاملتوخاة عند تفكيكه عوامل ك

ومن العناصر اليت . ويهملها يف حمطات أخرى، مما ينم بعدم التزامه بكل عناصر خطاطة نقد النقد

اليت انتقاها الناقد األديب لنقل عامل املتخيل إىل  ،املدروسةاملتون كما ينبغي هلا اهتماما أيضا  و مل ي

كو�ا حتقق غايات أمجلها أمهية،   ذاتحتليلية فاهيم، فتحديد املنت املدروس يعد مرحلة عامل امل

أوهلا خلق املالءمة بني التصور النظري : "يف قوله سابق الذكرالناقد عبد الرمحن التمارة يف كتابه 

االنسجام وثالثهما ضبط والتطبيقي، مدى اإلضافة النوعية اليت حققها الناقد على املستويني معا، 

حيث إن عمر  .25"بني املنت أو الظاهرة املدروسة واملقوالت النقدية املوظفة يف الدراسة والتحليل

  .واالنسجام املواءمةدون الكشف عن مبدأ  ،عيالن يكتفي حبصر حدود املنت املدروس

لت كينونة خطاب نقد النقد أيضا يف دراسة عمر عيالن ومن السمات اليت شكّ   

كون الرؤية   ؛اليت تؤطر النماذج املنتقاة، وحتدد مسارها ،اهتمامه مبكون الرؤية املنهجيةامليتانقدية، 

ثقافية (خاصة خيص الناقد ومواقفه وأفكاره اليت حتكمت يف سياقات عميقا فعال معرفيا "املنهجية 

دى وتبيان إسرتاتيجية بنائه، ومفعلى صعيدها يتم حتديد طبيعة املنهج املتمثل،  .26)"ومعرفية

كونه لانسجامه واألهداف املتوخاة ونتائج املمارسة النقدية، استيعاب جوانبه املعرفية، ومدى 

سياقاتنا، إذ تتجلى معامل االهتمام بالرؤية املنهجية عند عيالن سياقات حضارية مغايرة لل امر�ن

ن تباين اليت تكشف ع ،تصنيفه الرؤى النقدية املنتقاة إىل فصول الدراسة الثالثةمن خالل 

عرب مسلكني اثنني؛  ،التصورات املنهجية، إذ يؤسس اهتمامه بسؤال املنهج يف هذه الدراسة

ومناقشة مصادرها، وحتديد  ،يتمحور األول حول رصده طبيعة املنهج يف عينة نقدية واحدة

واستفاد�ا من مقوالت  ،متعلقة مبدى االستيعابمقدما يف بعض السياقات نقودا  ،اجتاها�ا
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أهي أصلية أم أخذت عن طريق وسائط، مشريا  ،وطبيعة مصادرها ،صور املنهجي الذي يؤطرهاالت

مدى التزام الناقد حبدود املنهج  للتأكيد على ،لما استدعى السياق ذلكإىل مرتكزات املنهج ك

  .املتمثل من عدمه

رته فمن النصوص النقدية اليت تؤكد فحص عيالن للرؤية املنهجية قوله يف سياق حماو   

ليمىن العيد " تقنيات السرد الروائي يف ضوء املنهج البنيوي"ولسيزا قاسم، " بناء الرواية"لكتايب 

تتمحور حول مكونات ما حييلنا بشكل أساسي إىل أن مرجعيه الناقدة  : "مثال على التوايل

 أساسا علىالناقدة بنت حبثها إن "و 27"وتقسيماته املعتمدة من طرف جنيتاخلطاب السردي 

السرد األديب، مقرتحات تزفيتان تودوروف اليت قدمها يف مقالته اليت حتمل عنوان مقوالت 

   ـ 28...."

ولعل املالحظة اليت ميكن تسجيلها يف هذا السياق تتحدد يف كون الناقد يتحدث عن   

 يقوم أن يفرتضبينما  كان كتا�ا على حدة، رؤية ميىن العيد املنهجية يف كل فصل من فصول  

وبرؤية كلية للكتاب، كما مل يفصل احلديث عن  ،مبقوالته يف حمطة واحدةديد طبيعة املنهج تحب

هذا عن املسلك األول، أما عن املسلك اآلخر فيتحدد يف . الرؤية املنهجية وعن املمارسة النقدية

من  اليت ومست جتربيت جورج طرابيشي ومحيد حلمداين النقديتني ،متابعته حتوالت الرؤية املنهجية

 -والبنيوي عند طرابيشي النفسياملنظور : التفكري النقدي عندمها نات نقدية متثل طبيعةخالل عي

  .مركزا على مسألة الوعي املنهجيالتكويين  عند حلميداين 

وقوفه عند املمارسة النقدية  قد يف دراسة عمر عيالن النقديةوما يؤكد حضور نقد الن  

عدته وتشغيل  ،ومساءلة ملدى استثمار كفاءة املنهج األدائية ،قوميالكل النماذج املنتقاة حتليال وت

أفعال االختبار، والكشف والتأويل " حيث إنااللتزام بضوابط املنهج املتمثل،  ومدى ،املفاهيمية

تؤطر املمارسة النقدية إلنتاج النص الثالث وجتعلها قادرة على فرض آليا�ا اخلاصة من وصف 

�ذا املعىن فحص عيالن مكونات  .29"اخل... اء واستقراء واستنباطوحتليل ومقارنة وإحص

إعطاء فكرة عن "ة غايتها يكأداة ضرور   ،النصوص النقدية اعتمادا على مفهوم اختبار الصحة

القيمة املعرفية املتولدة عن بنيان حتليلي معني، مبا فيه من نظام وصفي، وما يتصل بذلك أيضا من 

وحتديد لقيمة العمل املدروس من مث ما ينتج يف النهاية من تأويل،  وسائل اإلقناع املستخدمة

 .اخترب صحة اإلجراءات التحليلية للنص الروائي املعتمدة يف العينات املختارةو  .30"الناحية الفنية
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ار الصحة على صعيد املمارسة النقدية، فحسب، بل اعتمده مل يستثمر اختب هوالالفت للنظر أن

سواء أتعلق األمر مبعاجلته قضايا الفكر  ،ومساءلته النصوص النقدية ،ليليةيف كل خطواته التح

اليت  ،أم تفكيكه منظومة املصطلحات النقدية، أم فحصه خمتلف الرؤى النقدية ،العريب احلداثي

  .أطرت األعمال النقدية العربية، أم حتديده خصوصية املمارسة النقدية

سياق حديثه عن ترمجة أنطوان أبو زيد لكتاب يف  ،فقد أصدر عمر عيالن حكما نقديا  

املنهجية تفتقر للدقة "مؤداه أن ترمجته  ،لروالن بارث كمنظر للنقد احلديث" نقد وحقيقة"

وعلى . 31"واملصطلحية ويبدو أنه غري مستوعب آللية النقد البنيوي ومصطلحاته، ووضعه التارخيي

على اختبار الصحة  االعتمادتام بضرورة جتدر اإلشارة إىل أن الناقد على وعي  هذا األساس

  .للكشف عن البعد املعريف للنص النقدي

بالتصورات املنهجية  -كعينة انتقاها للدراسة-الناقدة سيزا قاسم وحبثا عن مدى التزام   

اليت أفصحت عنها، ودرجة استيعاب جوانبها املعرفية،  ،"بناء الرواية"اليت تؤطر عملها النقدي 

استثمر الناقد عيالن أداة اختبار الصحة مفهوما واصطالحا، أدوا�ا اإلجرائية،  واستحضار جممل

وإذا حاولنا القيام مبمارسة اختبار الصحة منذ البداية، جند أن املنطلقات املصرح �ا مل : "إذ يقول

تلتزم �ا الناقدة بشكل تام، بل عمدت إىل االنتقال بني جمموعة كبرية من اآلراء واملنطلقات 

 .32"املنهجية املتعارضة أحيانا، لتصل إىل موقع حمدد سلفا ضمن رؤيتها ملنهج الدراسة ونتائجها

 ، الذي يتحكم يف دراستهووعيه باهلدف املعريف ،لناقدلخطوة حتليلية تعكس احلس النقدي فهذه 

تقوميا يف حمطات عدة كالتوظيف االصطالحي،  موقد ،حيث فكك مكونات خطا�ا النقدي

بإسرتاتيجية قوامها  تفاد�ا من التصور املنهجي بكامله، حيث أشار إىل أ�ا تتعاملومدى اس

املنهج البنيوي السردي، وهو ما يتناىف وشعرية السرد اليت تتأسس على الرؤية اليات نتقاء إو ا

املتكاملة لتمفصالت اخلطاب السردي، وهو احلكم ذاته الذي أصدره يف إطار حماورته كتاب 

املنهجية املعتمدة يف "ليمىن العيد، إذ انتهى إىل أن " سرد الروائي يف ضوء املنهج البنيويتقنيات ال"

متيزت باالختزال  -يقول الناقد–لدراسة الزمن السردي كما الحظنا تقدمي مكونات النقد البنيوي 

عن فهذه بعض النماذج النقدية اليت تؤكد إميان عمر عيالن بضرورة البحث  .33..."يف املفاهيم

لذلك  ،نوعية القيم املعرفية لألعمال النقدية، ووعيه بأن دراسته مؤسسة على أطر ابستيمولوجية

  .استثمر مفهوم اختبار الصحة يف مباحث دراسته
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وسيالحظ املتأمل يف تفكيك الناقد عيالن مكونات اخلطاب النقدي العريب عرب   

صور املنهجي الذي اقرتحته االبستيمولوجية النماذج املختارة، أنه قد استند على معظم إواليات الت

والالفت للنظر اهتمامه بشكل  .ومستثمرا مصطلحاته ،الفرنسية جوهانا نتايل، مطبقا مفاهيمه

مهمال احلديث عن وباملمارسة النقدية يف حتليالته جل النماذج،  ،جلي بعنصري الرؤية املنهجية

كما أنه يدمج . يف عديد قراءاتهدسة البنائية املنت املدروس، واهلنو عناصر األهداف املنهجية، 

معتمدا يف  احلديث عن بعض هذه العناصر ضمن مبحث واحد كمبحث اإلجراء النقدي مثال،

التحليل، والتصنيف، هذه األخرية اليت استثمرها يف حتديد ذلك على آليات الوصف، و 

مصنفا إياها إىل . ة املختارةاملتعلقة بالنماذج النقدي ،النقديةالنوعية للممارسة اخلصوصيات 

احلرفية املنهجية، و االضطراب املنهجي، و الوعي النقدي والتطويع املنهجي، و التعليمية التنظريية، 

اإلجراء النقدي احلر، مهمال آلية املقارنة كآلية و الرتكيب املنهجي، و عي املنهج ووعي املصطلح، و و 

حكام النقدية رغم أنه ضمن املنظور املنهجي وتسهم يف إصدار األ ،تؤطر عنصر املمارسة النقدية

إال أنه ال يكشف عن عالمات التقاطع واالختالف بني  ،الواحد يفحص عديد اخلطابات النقدية

  .إال من خالل توصيف طبيعة املمارسة النقدية ،النقاد يف تعاملهم مع املنهج الواحد

لنقدية، أنه مل يكشف اومن املالحظات اليت جيب أن تسجل خبصوص حتليله النصوص   

املغربيني سعيد يقطني عرب نصوص نقدية واضحة لدى الناقدين  ،عن إسرتاتيجية التطويع املنهجي

وتتبع حتوالت الرؤية املنهجية عند الناقد  ،بتفكيك خطابا�ما النقدية ىواكتف ،ومحيد حلمداين

. ةوحتوالت الرؤية املنهجي ،حيث إن اهتمامه منصب أكثر على طبيعة املمارسة النقديةحلمداين، 

ميكن القول إن نقد النقد يف دراسة عمر عيالن النقدية  وتأسيسا على ما سبق من معطيات

حيث إنه مل . 34"الوعي النظري بهحيضر كممارسة واعية مبا متارسه، لكنه يغيب على مستوى "

تتحكم يف دراسته ليت رغم وعيه بالرهانات ا ،حيدد ماهية نقد النقد، ومل يبسط خطواته التحليلية

وحتديد اخلصوصية النوعية للخطابات  ،واملفاهيمية ،املكونات املنهجيةاليت تندرج ضمن تفكيك 

  .وتوظيفه معظم مصطلحات خطاطة نقد النقد ،النقدية

    أنواع الخطاب الميتانقدي في كتاب النقد العربي الجديد: رابعا

قاطع وتتداخل مع اخلطاب امليتانقدي يف سياق التساؤل عن طبيعة اخلطابات اليت تت  

ميكن القول إن  ،حممد الدغمومي يف هذا النطاقللناقد عيالن، وبناء على منظور الناقد املغريب 
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لناقد يف ضوء تباين متثل ا ،املنهجيةاهتمام عمر عيالن باملنهج النقدي، ورصده أهم اشكالياته 

وانسجامها ونتائج املمارسة النقدية قد سلك  ومدى مراعاته املنطلقات النظرية،لمنهج، العريب ل

منطق خطابات التحقيق هو منطق التساؤل عن وضع املوضوع لغاية "التحقيق كون مسلك 

تنتجها عمليات الفحص والتحليل واملقارنة والتنظيم وإعادة ... إعطاء صورة أخرى له، 

وحماورة  ،واختبار مناهجه ،دد خطابه النقدي على مبدإ التساؤل عن فعل النقشيّ ، إذ 35"الرتكيب

  . قضاياه

إىل جانب خطاب التحقيق بناء على  ،يف هذه الدراسة ومثة يف اعتقادي خطابان اثنان  

ذات طابع تعليمي تتخلل حتليالته حيث نعثر على خطابات نقدية ؤشرات املتفق عليها، امل

يتوجب تعليمها وإقرارها  لفائدة مؤكدة"وتكشف عن نزعتها التعليمية احلاملة نصوص النقدية، ال

وهذه احلقيقة حيددها تودوروف حيث : "ويتجلى ذلك يف قوله. 36"يف صورة مسلمات وحقائق

يقرر بأن احلكاية هي بنية جمردة تتضمن جمموعة من اإلجراءات اليت يفرضها طابع األحداث 

سيطة، بل من خالل غري أن جوهر احلكاية ال يتم عرب جتميع تتابعي للوقائع بصورة ب. املكونة هلا

، وغريها من النصوص النقدية املؤسسة على النزعة 37"نسق العالقات القائمة بني األحداث

  . التعليمية

فهو خطاب التأريخ كمنت نقدي هذا عن اخلطاب التعليمي، أما عن اخلطاب اآلخر   

ج أو وقائع مبا هو أفكار وإنتا "ينحصر يف كونه يتعامل مع النص النقدي  معينة،حمكوم بأهداف 

مرتبة حبسب توايل الزمن تعتمد على التحقيب الزمين وتفسري املادة النقدية باألحداث العامة 

ومشروع  ،حيث ميكن تصنيف خطابه حول الفكر النقدي العريب. 38"السياسية واالجتماعية

ت وشهدت حتوال ،كونه يتناول مرحلة استجابت ملعطيات احلداثة  ،احلداثة ضمن اخلطاب التأرخيي

حورة حول تتبع مسار النقد النفسي يف مكما ميكن أيضا تصنيف نصوصه املت. واضحة املعامل

ضمن ومحيد حلمداين اخلطاب النقدي العريب، ورصد التحوالت املنهجية للناقدين جورج طرابيشي 

و�ذا املعىن . كمنت يفصح عن صورة املنهج يف تفكريمها النقديني عرب مراحل  ،اخلطاب التأرخيي

بناء على منظور  واملقاصد ،اإلجراءاتتعدد الناقد عيالن خطابه النقدي على مبدإ فقد أسس 

إضافة إىل حبثه عن القيمة املعرفية للخطاب النقدي  ،إنه حيث ؛الناقد املغريب حممد الدغمومي

قد سعى إىل رسم صورة عن التفكري النقدي  ،للعينات املنتقاة، والكشف عن خصوصيا�ا النوعية
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يف وفقا لتحوالت رؤيتها املنهجية، ومناقشة أهم قضاياها، وتقدمي مادة تعليمية  ،صوات نقديةأل

كعينات عن ها  ملعريف للنصوص النقدية اليت اختذسياقات تقتضيها الدراسة للوصول إىل البعد ا

  .اخلطاب النقدي العريب

  :على سبيل الخاتمة

مجلة من النتائج انتهت إليها هذه  إن التسليم مبا سبق من معطيات يقودنا إىل حصر  

  :الدراسة وهي

للناقد عمر عيالن كبري األمهية املتأتية " النقد العريب اجلديد مقاربة يف نقد النقد"يكتسي كتاب  -

من تبلوره يف مسار نقدي نوعي، مسكون �اجس إعادة النظر يف النصوص النقدية العربية املتعلقة 

  . تشييد خطاب ميتانقدي نوعيفأسهم بذلك يف ،بالنقد الروائي

الذي يضيء  ،إن أول نتيجة ميكن تسجيلها خبصوص هذه الدراسة هو غياب اجلانب النظري -

واملراحل التحليلية  ،ككيان معريف قائم بذاته، من حيث املاهية، والعدة املفاهيمية  ،معامل نقد النقد

اسة كان مرة واحدة، من خالل املتعارف عليها، إذ إن حضور مصطلح نقد النقد يف هذه الدر 

  .مؤشرا بذلك على التصور املنهجي الذي يؤطر دراسته ،استعماله يف عنوان كتابه الفرعي

إال أنه واع مبسار حبثه املنخرط يف حقل نقد  ،رغم عدم اهتمام الناقد عيالن خبطاطة نقد النقد -

ته واعية بذا�ا، حيث شيد حماورته املستقل عن النقد األديب، فدراس ،النقد، ومدرك ملداره املعريف

مستثمرا مفاهيمها  ،النصوص النقدية على تصور االبستيمولوجية الفرنسية جوهانا نتايل

والالفت للنظر أن اهتمامه بكل عناصر التصور املنهجي لنقد . ومصطلحا�ا، ومراحلها التحليلية

اهلندسة البنائية و باملنت،  متفاوت من مقاربة إىل أخرى، حيث يهمل أحيانا االهتمامالنقد 

ويهتم يف كل مباحث الدراسة مبكوين الرؤية املنهجية واملمارسة النقدية دون . واألهداف املنهجية

يتناىف وأدبيات مراجعة اخلطاب النقدي اليت تتأسس على االهتمام  وهذا . االهتمام مببدإ املواءمة

  . يف تشييد خطاب نقد النقد تسهم ،كمحطات منهجية هامة  ،بكل العناصر املكونة له

ما يؤكد احلس النقدي والوعي املنهجي للناقد عمر عيالن أيضا، هو إثارته قضايا نقدية تعد  -

الرؤية و أهداف النص النقدي املتوخاة، و قضايا املصطلح، و جوهر نقد النقد، كسؤال املنهج، 

ونتائج املمارسة  ،واألهداف ،جيةمسألة االنسجام بني الرؤى املنهو املمارسة النقدية، و املنهجية، 

  .النقدية، كمؤشرات عن حضور خطاب نقد النقد يف دراسته
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تستوقفنا أيضا نتيجة غاية يف األمهية مؤداها أن حضور نقد النقد يتجلى يف هذه الدراسة على  -

تعددت مرجعيا�ا  ،ومساءلة فعل القراءة لدى عصبة نقدية عربية ،صعيد املمارسة التطبيقية

  .اينت صيغ متثلها للمحموالت الغربيةوتب

حلمداين ومحيد يقطني ات التطويع املنهجي عند الناقدين سعيد مل يوضح عمر عيالن كيفي -

الوصف والتحليل لتتبع حتوالت رؤيتهما  عتمدة يف ذلك، إذ اقتصر على آلييتواإلسرتاتيجيات امل

ومناذج حتليلية تؤكد  ،ابستيمولوجيةاملنهجية، حيث كان البد من تدعيم موقفه النقدي مبحاورة 

  .حكمه النقدي

عدم فصل الناقد عيالن مرتكزات خطاطة نقد النقد يف سياق تفكيكه مكونات اخلطابات  -

  .بل جنده يدمج معظمها يف مكون واحد كاإلجراء النقدي مثالالنقدية، 

بار الصحة مفهوما لى آلية اختمن عالمات حضور نقد النقد لدى الناقد عيالن هو اعتماده ع -

يف كل مباحث الدراسة ليس على صعيد املمارسة النقدية فحسب، وعيا منه  ،الحاواصط

  .بالكشف عن القيمة املعرفية للنصوص النقدية املر�نحبثه  مبقتضيات

آلية  والتحليل والتصنيف، وأمهلاقتصر عمر عيالن يف دراسته هذه على آليات الوصف،  -

واالختالف بني عينات الرؤية  ،مسار البحث للكشف عن نقاط التقاطع املقارنة اليت يتطلبها

  .نقدية تكشف عن خصوصيا�ا النوعيةوإصدار أحكام  ،املنهجية الواحدة

جيمع اخلطاب امليتانقدي لدى الناقد عيالن بني عديد اخلطابات النقدية احملكومة بتنوع  -

لوعي الناقد مبقتضيات ا أريخ، نظر خطاب التعليم وخطاب التو املقاصد، كخطاب التحقيق، 

  . خطاب نقد النقد كحقل معريف نوعي

واجلزائري على  ،العريب عموما و�ذا شكلت دراسته عالمة بارزة يف اخلطاب امليتانقدي  

   .كو�ا مسامهة جادة يف بلورة خطاب نقد النقد وممارستهل، وجه اخلصوص

 

       :هوامش

                                                           
  .98: ، ص2016، )املغرب(إفريقيا الشرق دار نقد النقد، حدود املعرفة النقدية، : الشندوديعبد احلكيم  -1
 - اليت نقد  1999الصادرة سنة " نقد النقد وتنظري النقد العريب"مومي ين يف هذا السياق دراسة حممد الدغنستث

انبه التنظريي يف اخلطاب النقدي العريب املعاصر، كما ميكن أن أشري الدراسة األوىل اليت أسست لنقد النقد يف ج
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نقد النقد حدود "، والشندودي عبد احلكيم 2014" سحر املوضوع: "محيد حلمداين: إىل دراسات كل من

كعينات   2017" النصي واإلجنازنقد النقد بني التصور املنهجي : "، وعبد الرمحن التمارة2016" املعرفة النقدية

  .ثيلية لنقد النقدمت
  .101: املرجع نفسه، ص -2
، 1999، 1ط ،)املغرب(نقد النقد وتنظري النقد العريب املعاصر، مطبعة النجاح اجلديدة : موميالدغحممد  -3

  .200: ص
، )األردن( دار كنوز املعرفة للنشر والتوزيعالنصي،  واإلجنازنقد النقد بني التصور املنهجي : التمارةعبد الرمحن  -4

  .09: ، ص2017، 1ط
، 1، ط)املغرب(أسئلة القراءة وآليات التأويل بني النقد ونقد النقد، دار األمان : ملرابط وآخرونعبد الواحد  -5

  .209: ، ص2015
، 2، ط)املغرب(برانت -سحر املوضوع عن النقد املوضوعايت يف الرواية والشعر، مطبعة أنفو: حلمداين محيد -6

  .10: ، ص2014
  .79: نقد النقد حدود املعرفة النقدية، ص: الشندوديد احلكيم عب -7
  .9: النصي، ص واإلجنازنقد النقد بني التصور املنهجي : التمارةعبد الرمحان  -8
  .61: ، صاملعاصر نقد النقد وتنظري النقد العريب: موميالدغحممد  -9

  .209: ني النقد ونقد النقد، صأسئلة القراءة وآليات التأويل ب: عبد الواحد ملرابط وآخرون -10
  .09: النصي، ص واإلجنازنقد النقد بني التصور املنهجي : عبد الرمحان التمارة -11
- النقد الروائي وااليديولوجيا من سوسيولوجيا الرواية إىل "، "بنية النص السردي"، "سحر املوضوع": منها

  .وغريها" سوسيولوجيا النص الروائي
لنشر والتوزيع النايا للدراسات وايالت النظرية األدبية احلديثة يف النقد الروائي املعاصر، متث: اجلرطيأمحد  -12

تسعف الباحث خالل ممارسته : �ذه الصيغةيف هذا الشاهد  وردت العبارة (  .8: ، ص2014، 1، ط)لبنان(

تأجيل : ...ارة السليمةالعبو ...خللفيات العمل النقدي املدروس يف تأجيل أحكامه،إال بعد الوصف نقد النقد

  .)أحكامه إىل ما بعد وصف خلفيات العمل النقدي املدروس
  .19: النصي، ص واإلجنازنقد النقد بني التصور املنهجي : التمارة عبد الرمحان -13
  .27: ص املرجع نفسه، -14
الدار العربية للعلوم ، )اجلزائر(النقد العريب اجلديد مقاربة يف نقد النقد، منشورات االختالف : عمر عيالن -15

  .111، ص 2010، 1، ط)لبنان(ناشرون 
  149 :املرجع نفسه، ص -16
  188 :املرجع نفسه، ص -17
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