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أوساط األكادمييني واملهتمني بالشأن الثقايف بأنّه مؤرّخ، ويصفونه  يصّنف أبو القاسم سعد اهللا يف     

بشيخ املؤّرخني، ولكّنه إىل جانب االهتمام بالكتابة التارخيية التوثيقية كان شاعراً، مهتمًا بالشأن األديب، 

دب، حيث وبالتاريخ الثقايف للجزائر، وهو ما انعكس يف كتاباته، اليت ينحاز فيها إىل صف الثقافة واأل

يبدي رأيه يف الكثري من قضايا اإلبداع، وأشكال الكتابة، وجعل التعريف باملفكرين والعلماء واملثقفني 

ركناً ركيناً يف كتابته، وهو ما حّفزين على تسليط الضوء على منهجه يف التعامل مع قضايا اإلبداع األديب، 

  .انطالقاً من كتابه أشعار جزائرية

  اريخ؛ نقد؛ نقد تارخيي؛ سعد اهللا؛ مناهج نقديةت: الكلمات المفتاح 

Abstract : 
 Abu Al-Qasim Saad Allah is classified as an historian expert by academics 
and those interested in cultural issues, who considered him the “Chairman of  
Historians” (Sheikh). However Saad Allah, in addition to his interest in 
historical documentary works,  was also a poet, concerned with literary and 
the cultural history of Algeria. That appears in his writings, in which he 
biased to culture and literature, as he expresses his points of view on many 
issues of literary, forms of writing, as well as dealing with defining thinkers, 
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scholars and intellectuals as a crucial part in his writings, such issue has 
motivated me to shed light on his approach in dealing with different issues of 
literary creations, depending on his book Algerian poems. 
Keywords: history, criticism, historical criticism, Saad Allah, critical 
approaches 

  
  :تقديم

يعترب املؤرّخ أبو القاسم سعد اهللا واحداً من أهم األمساء العلمية والثقافية والنقدية يف تاريخ 

ادميي املتخصص يف التاريخ؛ ذي امليول األدبية جهوٌد كبرية اجلزائر املعاصر، فقد كانت هلذا األك

يف حتقيق الرتاث اجلزائري، والتعريف بأعالمه، وآدابه، يف مزٍج عجيب بني روحية األديب، ودقة 

املؤرّخ، اليت أنتجت مقاربة تارخيية للنصوص األدبية، تنشد احلقيقة، و�دف إىل متحيص تلك 

  .كثر دقّة وواقعية عنها وعن مبدعيها وظروف إبداعهااآلثار وصوًال إىل الصورة األ

 إّن اخلطاب األديب من وجهة نظر أيب القاسم سعد اهللا ليس تعبريًا فنيًا مجاليًا ذاتياً 

، ولكّنه بنية وثائقية حتمل دالالت الزمان واملكان واألشخاص والبيئة، على اعتبار أّن فحسب

ا�تمع، وهو ما يؤهله ليكون وثيقة تارخيية، أو قرينة  األدب مرآة عاكسة للتحّوالت احلاصلة يف

غري أّن اخللفية األدبية أليب القاسم سعد اهللا، وجتاربه األدبية . اسرتشادية للباحثني يف التاريخ

األوىل، مسحا له بانتهاج مقاربة ميتزج فيها ما هو أديب مبا هو تارخيي، مثلما يالحظ ذلك يف 

يخ اجلزائر الثقايف، وجتارب يف األدب والرحلة، وسائر املخطوطات اليت قام مؤلفاته الكثرية مثل تار 

  .بتحقيقها

  أبو القاسم سعد اهللا بين األدب والتاريخ : المطلب األول

الصحراوية بوالية الوادي، ألسرة ) قمار(م يف بلدة 1930ولد أبو القاسم سعد اهللا سنة 

رمي يف صباه، والتحق جبامع الزيتونة يف تونس سنة فقرية تعمل يف جمال الزراعة، حفظ القرآن الك

، ويف )1954(، ّمث شهادة التحصيل )1951(، حيث حصل على شهادة األهلية )1947(

التونسيتني، ) األسبوع(و) النهضة(اجلزائرية، و) البصائر(تونس بدأ نشاطه األديب كاتبًا يف 

مع أدباء ) 1952(عام ) اجلديد رابطة القلم(اللبنانية، كما شارك يف تأسيس ) اآلداب(و

  .تونسيني
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، ّمث غادرها إىل مصر عرب تونس سنة )1954(عاد سعد اهللا إىل اجلزائر مدّرسًا سنة 

رسالته لنيل شهادة املاجستري عن ) 1960(منتسبًا إىل جامعة القاهرة، وسّجل سنة ) 1955(

 الواليات املتحدة األمريكية ـ لكنه سرعان ما غادر يف منحة إىل)الشاعر حممد العيد آل خليفة(

، وعلى )1962(ليحصل على ماجستري يف التاريخ والعلوم السياسية من جامعة مينسوتا 

، وقد عمل يف أمريكا مدّرساً لتاريخ احلضارة األوربية )1965(الدكتوراه يف التخصص نفسه عام 

زائر أستاذًا جبامعتها يف قسم ، ّمث عاد إىل اجل)ويسكنسن(والشرق األدىن وإفريقيا احلديثة جبامعة 

، تاركاً الكثري من 2013ديسمرب  14التاريخ، حيث قضى معظم حياته العلمية، إىل أن تويف يف 

  .1البحوث والّدراسات ذات الصلة بالتاريخ واألدب

والالفت يف مسرية أيب القاسم سعد اهللا العلمية أنّه بدأ أديباً، حمبّا للشعر والنقد، بل كان 

قصيدة ) 1955(كتب شعر التفعيلة يف اجلزائر عندما نشر يف جريدة البصائر سنة   أّول من

  :طريقي، اليت يقول فيها

  سوف تدري راهبات وادي عبقر

  كيف عانقُت شعاَع المجد أحمر

  وسكبت الخمر بين العالمين

  خمٌر وحبٌّ وانطالٌق ويقين

  ومسحُت أعين الفجر الوضّيه

  هْ وَشَدْوُت لُِنُسوِر الَوطَِنيَّ 

  إّن هذا هو ديني

  فاتبعوني أو دعوني

  في مروقي

  فقد اخترت طريقي

  2يا رفيقي

فقد بصم سعد اهللا �ذه القصيدة على ريادته الشعرية يف اجلزائر، وتفّوق على الكثري من 

إّن الذي ال تتعّدد حوله األقوال هو أّن الشاعر : "معاصريه يف بالده مثلما يقول حممد ناصر

يد الذي اّجته إىل هذا الشعر عن وعي واقتدار، وحاول التجديد يف اإلشكالية اجلزائرّي الوح
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املوسيقية للقصيدة ويف بنيتها التعبريية هو أبو القاسم سعد اهللا؛ يف حني ظّلت حماوالت الشعراء 

اآلخرين من أمثال حممد األخضر عبد القادر السائحي، والطاهر بوشوشي، والغواملي، وأبو 

  .3"مّتسمة بالتذبذب والّرتددالقاسم مخّار 

إّن ريادة سعد اهللا األدبية، وقوة عارضته الشعرية مل تشغاله عن قضية االلتزام، ومل متنعاه 

أَْنِظُم الشعر ليكون "من االخنراط يف قضايا الوطن ومهوم الّناس، فقد كتب يف جملة اآلداب اللبنانية 

، وقد كان هذا التصريح املبّكر إيذاناً 4"اآلثار رصاصًا خيرتق صدر العدّو، ال لوحًة فنية يف دار

إىل الكتابة يف  -بعد ذلك–بتحّول سعد اهللا الثقايف واملعريف، باّجتاه البحث الوطين، حيث جلأ 

تاريخ اجلزائر، رغبة منه يف التحّرر من الرؤية االستعمارية لتاريخ اجلزائر السياسي والثقايف 

ساحة األدبية مبدعًا كبرياً، وشاعرًا رائدا، فيما رحبت اجلامعة واحلضاري، و�ذا التحّول خسرت ال

إّن " وقد عّرب أمحد يوسف عن هذا التحّول بقوله . اجلزائرية مؤّرخًا فريدا، وباحثًا أكادمييًا جمتهداً 

البحث األكادميي قد سرق الشاعر أبا القاسم سعد اهللا، ومل يرتكه يواصل مسريته اإلبداعية، وكان 

إّن أبا القاسم سعد اهللا كان مؤهًال للدخول . يكون مثرة طيّبة يف التجربة الشعرية املعاصرة ميكن أن

يف غمار التجريب الشعرّي لكونه كان على صلة بالثورة األدبية والشعرية اليت كان يتابعها من 

  .5"خالل جملة اآلداب اليت نشر فيها أغلب دراساته وبعض حماوالته الشعرية

 القاسم سعد اهللا حنو الكتابة التارخيية مل يقطع صلته �ائيًا باألدب واللغة إّن حتّول أيب

حافلة بالنصوص األدبية، ) أجزاء 10-تاريخ اجلزائر الثقايف(والثقافة، فقد جاءت موسوعته األهم 

.. وبالشخصيات الثقافية، تتضمن الكثري الكثري من املنجز الديين والفلسفي واللغوي والفين

كما أسهم يف حتقيق العديد من املخطوطات األدبية على غرار رحلة . عرب تارخيها الطويلللجزائر 

ابن محادوش، وأشعار جزائرية، وتاريخ العدواين، وحكاية العشاق يف احلب واالشتياق، وغريها، 

  .وهو ما وضعنا أمام حالة نقدية ثقافية ميتزج فيها التاريخ باألدب، والعلم بالفن

  نبذة عن المنهج التاريخي: المطلب الثاني

يعترب املنهج التارخيي أحد املناهج السياقية اليت تتعامل مع النص انطالقًا من شروط 

نصية للولوج إىل داخل النص، - إنتاجه، وظروف كتابته، فهي قراءة تستفيد من املعطيات اخلارج

: دراسة، يقول عمار زايدمن خالل استحضار أدوات التحليل التارخيي عند تناول األثر األديب بال

يعتمد على مبدأ الشرح والتفسري، متعقبًا تطّور الظواهر  -كما هو معروف–واملنهج التارخيي "



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة        2021 :السنة 2: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  656 - 641: ص 

 

645 

  University of Tamanghasset Algeria                                        اجلزائر  -تامنغستجامعة 

األدبية من عصر إىل آخر، رابطًا األحداث بالزمن، مقّسمًا األدب إىل عصور، واصفًا كّل أدٍب 

مؤّلٍف واحٍد من مؤّلفات  يف إطار عالقته بالصفة الغالبة للعصر، وهو ال يكتفي بالّنظر يف

  .6"األديب، كما أنّه يعىن بشخصية هذا األخري، وبتكوينه الثقايف، وبيئته السياسية واالجتماعية

لقد جاءت القراءة التارخيية لألدب يف إطار التحّوالت الكربى اليت شهد�ا املعرفة 

وم التجريبية خالل القرن التاسع اإلنسانية من خالل احملاوالت اجلسورة لعلمنتها، وحماكاة وثبة العل

عشر وبدايات القرن العشرين، من خالل اإلميان بتطوريّة األدب، على غرار نظرية داروين يف 

فإذا كان يف العلم نظريُة تطّوٍر فإنّه من غري املرفوض أن تكون "النشوء واالرتقاء، يقول مونسي 

، وهو ما جتّسد سنة 7"وبيئته وجنسه هناك نظرية تطورية علمية تدرس األدب يف مراحله وحقبه

الذي قّرر   )G.Lanson(لغوستاف النوسون " منهج البحث يف تاريخ األدب"يف كتاب  1901

أّن دراسة األدب تبدأ بالتحريات ذات الطابع العلمي الواسع، واليت تشبه إىل حٍد بعيد  "فيه 

لخص يف مجع املستندات، كيفيات البحث يف الظواهر التارخيية، وهي حتريات تفصيلية؛ تت

والطبعات املختلفة، والتحّقق من صحة نسبة النصوص، وقراءة احلواشي، ورصد التغريات الرئيسية 

وفهم النص من خالل العلوم املساعدة كالصرف والنحو والعروض، ودراسة التأثريات املتبادلة بني 

اهلامة للتغلغل إىل خمترب املؤلف  املؤلف وغريه، وبني النصوص، وتعّد دراسة املناهل إحدى الوسائل

  .8"للكشف عن كيفيات عمله وأصالته

إّن دراسة النسون لألدب ليست تطبيقًا حرفيًا ملنهج املؤرخني، ولكّنه قراءة متمّيزة لتاريخ 

األدب، تؤمن خبصوصية العمل الفين، وتستوحي منهجها من هذه اخلصوصية، وهو ما يؤّكده 

املادة العادية للتاريخ مبعناه الدقيق ومادتنا، وعن تلك الفروق تنشأ فروق مثة فروق هامة بني "بقوله 

موضوع التاريخ هو املاضي، ماض مل تبق منه إّال أماراٌت أو أنقاٌض بواسطتها يعاد . يف املنهج

وقد انتهى . 9"بعثه، وموضوعنا حنن هو املاضي ولكنه باق، فاألدب من املاضي ومن احلاضر معاً 

  :10اً إىل بناء القوانني الستة اليت حتاور النص، وهيالنسون أخري 

  .قانون تالحم األدب باحلياة، فاألدب مكّمٌل للحياة- أ

  .قانون التأثريات األجنبية-ب

  .قانون تشّكل األنواع األدبية- ج

  .قانون تالحم األشكال جلمالية-د
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  .قانون ظهور األعمال اخلالدة-هـ

  .ّن املؤّلف قوٌة منظمةقانون أثر املؤّلف يف اجلمهور، أل-و

إّن دراسات النسون ليست حدودًا �ائية للمنهج التارخيي، حبيث ال تزيد وال تنقص، 

ولكن هناك حماوالت أخرى لالستفادة من التاريخ يف جمال الدراسات األدبية والثقافية، حيث يرى 

لتاريخ تنقسم إىل أّن مناهج النقد األديب يف موقفها من ا) D.Buchbinder(ديفيد ُبْشِبندر 

قسمني؛ نظريات احملاكاة ونظريات السيميوطيقا، حيث متيل نظريات السيميوطيقا إىل �ميش 

التاريخ لرتكيز االنتباه على أسئلٍة حول معاين النص يف عالقتها بأنظمة عالماته ودينامياته، أّما 

اث أو أفكار أو نظريات احملاكاة فتفرتض أّن النص يشري بدرجة تكرب أو تصغر، إىل أحد

، وعلى 11شخصيات أو بنيات أو عالقات أو حقائق أخرى خارجة باعتبارها جزءًا من معناه

الرغم من سطوة املناهج السيميوطيقية والنقد اجلديد؛ إّال أّ�ا مل تتمكن من إزاحة التاريخ بوصفه 

  .إحدى أهم البىن املتحّكمة يف صياغة الثقافة والفن واألدب

إّن املقاربة التارخيية لألدب وللنص األديب؛ اّختذت شكلني رئيسيني، وحبسب بشبندر ف

  :ومها

اليت ترى أّن النص األديب ينحدر من ) Genetic Approach( المقاربة الجينية-1

 thematic or generic(نصوٍص سابقة عليه، فهو يرتبط �ا بروابط موضوعاتية أو نوعية 

links(العالقة العائلية بني النصوص بصورة أكرب، فهي تبحث عن  ، لذلك ترّكز هذه الدراسة على

تأثري النصوص الّسابقة يف الكتابات الالحقة، أو حىت عن حتّوالت األسلوب يف أحد النصوص، 

 . اليت قد تكون مشتقة من نصٍّ آخر أو أكثر

اليت ترى أّن الكاتب يكتب عمله )  Biographic Approach( المقاربة البيوغرافية-2

وقد . باعتباره وثيقة بيوغرافية -بالتايل–خربة رآها أو اكتسبها حتماً، ويُقَرأ العمل األديب  من

قويت هذه املقاربة بنظرية التحليل النفسي الفرويدية اليت تعترب النص األديب نوعًا من األحالم، 

  .12ميكن النظر إليه باعتباره مفتاحاً لشخصية الكاتب وبنياته النفسية ومشاكله

قراءة النص األديب يف ضوء التاريخ كان أمرًا مرفوضًا يف ظل سطوة النظرية البنوية  إنّ 

وتوّهجها، لكن النقد األديب سرعان ما عاد إىل التاريخ مقرتحًا إعادة ترميم الصلة بينه وبني 

 فكأّن البنوية أعطت النقد األديب ما كان جيب أن تعطيه إياه؛ فلّما مل تعد قادرة على"األدب، 
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العطاء سكتت عن الكالم املباح، وتركت الفرصة للتاريخ الذي ظّل مالزماً لألدب من حيث هو 

نتاج الّرجال، ومن حيث إّن الذين كتبوه ال بّد هلم من جمتمع حييون فيه، ومن زمن يكتنفهم من 

  13.."مجيع أقطارهم فال يستطيعون املروق منه

  ي القاسم سعد اهللامالمح النقد التاريخي عند أب: المطلب الثالث

متّثل الثقافة واحدة من أهم مرتكزات البحث التارخيي يف مسرية أيب القاسم سعد اهللا، فال 

 -يف العادة-تكاد تغيب يف أّي مؤّلٍف من مؤلّفاته، وقد متّيز عن غريه من املؤّرخني املسكونني 

ونية واحلربية، وبسَري القادة برصد التحّوالت األساسية يف مسرية الدول من الوجهة السياسية والقان

العسكريني، وأبطال احلروب، وامللوك والساسة وقادة الدول؛ فإّن أبا القاسم سعد اهللا خّصص 

مساحة كربى لرتاجم املثقفني، وسري العلماء والفقهاء والفالسفة واألدباء، ومنجزا�م العلمية يف 

  .تاريخ اجلزائر

قايف وخصوصًا يف اجلزء الثاين منها؛ استعرض ففي موسوعته الضخمة تاريخ اجلزائر الث

سعد اهللا مسرية األدب العريب يف اجلزائر شعرًا ونثراً، عرب مجع النصوص، واالقتباس من 

املخطوطات، وضبط تواريخ ميالد األدباء ووفيا�م، مع تتبع أخبارهم وسريهم، وعالقتهم 

هتم كثريًا باملستوى الفين للنصوص، وال يف عمٍل توثيقي ببليوغرايف، ال يت.. بالسلطلة وا�تمع

بقيمتها اجلمالية، ألّن سعد اهللا كان يتعامل مع النصوص ومع األدباء بعقلية املؤرّخ، الذي يهدف 

إىل تأكيد احلادثة التارخيية أو نفيها، ويعترب الوصول إىل أّي نصٍّ من النصوص األدبية القدمية 

وقبل كل شيء نذكر أّن : "جناحاً، مثلما يقول -ن مغموراً وإن كا-إجنازاً، والتعريَف بأي أديٍب 

دواوين الشعراء اجلزائريني ما تزال يف طّي الكتمان، وال نعرف أّن واحدا منها، ممّا يعود إىل العهد 

العثماين، قد مجع وحّقق، وما نشر عن املنداسي يف الصدد ال ينقض هذا الرأي، فدواوين 

واملقري وابن محادوش واملاجناليت وابن سحنون وابن الشاهد املنداسي وابن علي وابن عمار 

وأضرا�م مل تنشر أو تعرف بعد، وكل ما نعرفه عن هذا الشاعر أو ذاك هو بعض األبيات أو 

  .14"القصائد املثبتة عرضا يف أحد املصادر التارخيية أو الفقهية أو املتفرقة يف الوثائق العامة

عن هذه القاعدة فيعطي رأيه أحيانا يف املستوى الفين  ومع ذلك فقد كان سعد اهللا خيرج

ورغم أن البوين كان من العلماء "للنصوص اليت يوردها، كتعليقه على مقامة أمحد البوين بالقول 

الفقهاء فإّن مقامته قد ظهر عليها الطابع األديب القوّي والعبارة املتينة، ولكنها تظل تفتقر إىل 
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ومن : "، وتَعقََّب أبياتًا نقشت عند مدخل املدرسة الكتانية بقوله15"دعنصر الرمز واخليال البعي

الواضح أن هذا الشعر تسجيلّي وليس عاطفيا، وأّن صاحبه قاله لينقش على جداٍر ال لكي 

  .16"يتذوقه الناس وحيفظوه

  :كتاب أشعار جزائرية

ة هو كتاب صغري احلجم يبلغ مائة وثالثا ومخسني صفحة، يتضّمن قصائد شعري

ومقطوعات أدبية ألدباء جزائريني ينتمون إىل الفرتة العثمانية، وهم حممد بن علي، وأمحد بن 

عّمار، وحممد بن ميمون، وحممد القوجيلي، وحممد بن رأس العني، وحممد سعيد الشباح، وأمحد 

د املاجناليت، مجعها يف ديوان واحد املفيت حممد بن علي، واختصرها تلميذه أمحد بن عمار، وق

  :أخرج أبو القاسم سعد اهللا هذا الكتاب يف ثالثة أقسام

  : قسم الّدراسة-1

كلمة شكر (صفحة، تتضّمن ثالثة عناصر، وهي ) 32(ويقع يف اثنني وثالثني 

عّرف فيه سعد اهللا مبنهجه يف التحقيق ) تقدميا(، وتتضّمن أخريا )تنبيهات(، ّمث )واعرتاف

ة عن اجلزائر يف العصر العثماين، وختم برتاجم موجزة عن والّدراسة، وقّدم فيه معلومات أساسي

  .األدباء الواردة نصوصهم يف الكتاب

  :قسم التحقيق-2

، تتضّمن نصوصًا أدبية شعرية ونثرية، لألدباء )102(ويتألف من مائة وصفحتني 

  .املذكورين، مذيّلة بتعليقات أيب القاسم سعد اهللا يف هوامشها

  :قسم الفهارس-3

فهرس (، و)فهرس األمساء واألعالم(صفحة، تتضمن ) 11(إحدى عشرة ويقع يف 

  ).فهرس املوضوعات(، و)األماكن والبلدان

وميكننا تلّمس الرؤية النقدية أليب القاسم سعد اهللا يف القسم األول من الكتاب، ويف 

يت يعّرب فيها عن منهج نقدي يسائل النص األديب بروحية املؤرّخ، بعض تعليقات القسم الثاين، ال

وصرامة العامل، الذي يالحق احلقائق وال يبغي عنها بدال، فيصوغ آراءه بثقة الباحث الذي فحص 

الوثائق، وّحمص املخطوطات، وقابل بني النسخ والّدالئل، فلذلك ال نستغرب األحكام املطلقة 

ملسّلمات، على غري ما هو معهوٌد يف لغة النقاد واملشتغلني با�ال األديب اليت أرسلها يف كتابه كا
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من النسبية والتحّفظ، فاألدب بالنسبة للمؤرّخ وثيقة زاخرة باملعلومات، أكثر من كونه نص�ا طافحاً 

  .باجلمال والشاعرية

شري إىل وللتفصيل أكثر يف مالمح اخلطاب النقدي لدى أيب القاسم سعد اهللا ميكننا أن ن

، ممّا ميكن اعتبارها املداخل األساسية لعامل سعد اهللا )أشعار جزائرية(بعض القضايا اليت أوردها يف 

  :النقدي

  : مركزية المؤلف-أّوالً 

حتتفي املناهج السياقية باملؤّلف وتعتربه صاحب الفضل يف العملية اإلبداعية، فال سبيل 

سبيالً  -بالنسبة إليها–ف كتابته، ولذلك كان املؤّلف ملعرفة النص بعيداً عن عوامل إنشائه، وظرو 

لفهم النص، واإلحاطة بعوامله، خبالف البنوية اليت نادت مبوت املؤّلف، واعتربت انشغال النقد به 

التارخيي من خالل - وقد جاءت أفكار سعد اهللا منسجمة مع النقد السياقي. غري ذي جدوى

تعاريف قصرية تربط "ياة يف شخوصه، والرتمجة للمبدعني بـالرتكيز على استعادة املاضي، وبّث احل

، ال فرق يف ذلك بني مشهور ومغمور، ما دام اهلدف هو احلفاظ على 17"بني النص وصاحبه

عالقة اإلبداع مببدعه، وهو ما مسح للقارئ بأخذ صورة متكاملة عن احلالة األدبية يف اجلزائر 

  .خالل القرن الثاين عشر اهلجري

  :اهدية األدبش- ثانياً 

إذا كان األدب يف نظر أرسطو حماكاة، وعند الواقعيني انعكاساً، فإنّه بالنسبة أليب القاسم 

سعد اهللا شاهٌد على التاريخ وعلى التحّوالت اجلارية فيه، إنّه الّدليل الذي ُميكِّننا من إثبات عظمة 

بوصفه ) أشعار جزائرية(ن مرحلة ما أو إخفاقا�ا، وهو ما كان حافزًا للمؤلف كي ينشر ديوا

كل ذلك محلين : "شاهدًا قويًا على مستوى اخلطاب األديب يف اجلزائر، مثلما يقول يف مقّدمته

على الّرجوع إىل هذه األشعار ودراستها وتقدميها للقرّاء كشواهد جديدة عن رقّي األدب العريب يف 

منها يف أعماهلم املستقبلية بدل بقائها  اجلزائر العثمانية، وكأداة للباحثني والّدارسني ليستفيدوا

، فوجود األدب دليٌل على وجود احلياة، واملستوى الفّين هلذا 18"مطمورة يف دهاليز املكتبات

  .األدب يعكس حتماً املستوى الثقايف واحلضاري يف اجلزائر خالل احلقبة العثمانية

كونه شاهدًا على احلياة   ويتجاوز األدب كونه شاهدًا على مستوى الثقافة واإلبداع إىل

أيضاً، وشاهداً على التاريخ، يستأنس به املؤرخون، ويرجع إليه الباحثون يف جمال األرشيف، ذلك 



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة        2021 :السنة 2: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  656 - 641: ص 

 

650 

  University of Tamanghasset Algeria                                        اجلزائر  -تامنغستجامعة 

أنّه يؤرّخ للعالقات السياسية، ويصّور منظومة احلكم، وما يتصل �ا من حرب وسلم، وختّلف 

ية األدبية للمخطوط، فإّن له وإذا كانت تلك هي األمه"وازدهار، وقد وّضح ذلك سعد اهللا بقوله 

إّن يف املخطوط قصيدتني تتناوالن العالقات بني اجلزائر وإسطانبول . أمهّية تارخيية أيضًا واضحة

أّما القصيدة .. عندئذ، األوىل قصيدة حممد القوجيلي اليت تقّدم �ا إىل مفيت  الّدولة العثمانية

يت كتبها يف التعريف باملفيت سعيد قّدورة لدى السياسية األخرى فهي قصيدة أمحد املاجناليت ال

، وهو ما يعكس مستوى العالقة بني الباب العايل واجلزائر بوصفها إقليماً تابعاً 19"مفيت إسطانبول

  .له

واألدب شاهٌد على ا�تمع؛ يقّدم حملة عن الواقع، ويصّور تفاعالته، ويرصد مشكالته، 

، ويقّدم فائدة كبرية ه حبدقة عينه وكما يتمثله حبدقة روحهيراويوثّق أفراحه، جمّسدًا الواقع كما 

للباحث عن احلقيقة، ويُشِبع فضول الطّامع يف التعّرف على ا�تمع اجلزائري، وهو ما أومأ إليه 

ومن هذا املخطوط نفهم كثريًا من العالقات العائلية واإلنسانية، من ذلك : "سعد اهللا عندما قال

ذات [تماعية اليت كانت حتظى �ا أسرة ابن علي يف اجلزائر، هذه األسرة املكانة العلمية واالج

اليت اندجمت يف ا�تمع اجلزائري العريب املسلم حىت أصبحت من أكثر األسر دفاعاً ] األصل الرتكي

ونلمح من املخطوط أيضًا حتاسد العلماء ومنافسا�م؛ من ذلك شكوى ابن ..عن القيم العربية

بعض قصائده، وتباغض القوجيلي وسعيد قدورة، وانتصار املاجناليت لقّدورة  علي من خصومه يف

عند نفيه، والتفاف علماء اجلزائر حول العامل املغريب علي األنصاري ومدحهم له بأشعار 

  . ، ممّا حيّول النص األديب إىل شاهد على العالقات االجتماعية واإلنسانية20"عديدة

  :هامشية األدب الشعبي- ثالثاً 

يقف أبو القاسم سعد اهللا موقفاً حاد�ا من األدب الشعيب، ويعتربه منوذجاً سلبياً غري جدير 

التشّدق باحلديث عّما "هو ردٌّ على ) أشعار جزائرية(بالّدراسة واالهتمام، ويرى بأّن إصدار 

، وهو 21"جلزائريسّمى بالثقافة الشعبية اليت يراد �ا الكيد للثقافة العربية اإلسالمية الرّاقية يف ا

تكراٌر لـِما قّرره يف تاريخ اجلزائر الثقايف الذي اعترب فيه األدب الشعيب دليًال على احنطاط الثقافة 

جازماً . 22"فهو من الناحية اجلدلية احملضة ضد الثقافة ودليٌل على احنطاطها: "واحندارها، قائالً 

بالعامية فهو وسيلة لضرب الثقافة العالية، بأّن األدب الرّاقي ال يكون إّال فصيحاً، أّما املكتوب 

ألّن الثقافة الشعبية جزٌء مهّم من ثقافة األّمة  -يف رأينا-وهذا الرّأي ينطوي على مبالغة كبرية 
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وهويّتها، ومل تكن أبدًا بديًال عن اللغة العربية الفصحى، بل كانت إىل جانبها تعّرب عن وجدان 

وحنن ال نتفق مع باحثنا "م، يقول املرحوم حسن فتح الباب األمة، وعن وعي أفرادها وتطّلعا�

، مستدال� بشعراء امللحون اجلزائريني الذين أثروا الساحة األدبية وكانت 23"الكبري فيما ذهب إليه

فإذا استشهدنا باجلزائر أمّدنا التاريخ بكنز مثني من "هلم إىل جانب ذلك مواقف وطنية مشرّفة 

رفيق البطل الثائر على ) حممد بلخري(مليدان، ومن ذلك أشعار املناضل القصيد الشعيب يف هذا ا

، تلك األشعار اليت تغىن فيها )الشيخ بوعمامة(االستعمار االستيطاين الفرنسي يف القرن املاضي 

الذي صّور فيها وقائع معركة ) األخضر بن خلوف(ببطوالت الشعب وزعيمه، وقصائد الشاعر 

  .24"أبناء الوطن على الغزاة اإلسبان مزغران اليت انتصر فيها

  :الموقف من التقليد- رابعاً 

بدأ أبو القاسم حياته كاتبًا حداثياً، فقد أشرنا إىل أنّه أّول من كتب قصيدة التفعيلة يف 

اجلزائر، كما كانت له إسهامات يف جملة اآلداب اللبنانية املعروفة بتوجها�ا التحديثية، ولذلك 

ضّد التقليد حىت بعد توّجهه حنو الكتابة التارخيية، فعند حديثه عن شعر ليس غريبًا أن يكون 

الغزل والتشبيب يف األدب اجلزائري القدمي توّقف عند ظاهرة التقليد، معتربًا هذا التوّجه الشعري 

خمالفًا لتوّجهات ا�تمع، وال يعكس البتة تطوره الطبيعي، وإمنا هو جمّرد حماكاة للشعر األندلسي 

هل معىن ذلك أّن جمتمع اجلزائر عندئذ كان متهرئًا كا�تمع "مراحل ضعفه و�ّتكه، متسائال يف 

فشعراؤنا ال يدخلون باب املدح أو الرّثاء أو غريمها ! ولكّنه التقليد، قاتله اهللا. األندلسي؟ طبعا ال

  .25"من األغراض إالّ من خالل الغزل والتشبيب ووصف الرياض

  :ية عند سعد اهللاآليات القراءة النقد

عندما يقف أبو القاسم سعد اهللا أمام النّص وجهًا لوجه؛ فإنّه يتعامل معه بطريقتني، 

  :طريقة تقوم على النقد االنطباعي التأثرّي، وطريقة أخرى تقنية توثيقية

  :النقد االنطباعي التأثّري - أ

يكاد يلقي باًال للعناصر يتعامل أبو القاسم سعد اهللا مع النص األديب بعقلية املؤرّخ؛ فال 

اجلمالية يف النص، إّال ما خرج خمرج املوقف االنطباعي التأثّري، بإطالق أحكام قيمية جمملة غري 

وكان شعرهم يف مجلته يعّرب عن متانة : "معلّلة، كقوله يف شعر ابن علي وابن عّمار وابن ميمون

، مثّ 26"لفين والثقافة اإلسالمية األدبيةثقافة هؤالء الشعراء ومتكنهم من البيان العريب والذوق ا
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يف املشرق أو يف  12وال نعلم شاعرًا يف القرن "خيص ابن علي ببعض اإلطراء والثناء فيقول 

املغرب، بلغ مبلغ ابن علي يف قوة النفس واتساع العارضة واحلبكة الشعرية وطواعية املعاين لأللفاظ 

ابن علي جلعلوه يف كتبهم املقررة، وأولوه العناية  ومواتاة الصور، ولو أنصف مؤّرخو األدب شعر

، وهذا احلكم فيه الكثري من اإلطالق 27"اليت يستحقها لدى اجليل احلاضر يف اجلامعات واملدارس

والتعميم، يذّكرنا باحملاوالت النقدية األوىل يف الرتاث اإلسالمي، اليت جتاوزها النقد األديب احلديث 

  .واملعاصر

  :ي التوثيقيالنقد التقن- ب

ونعين به القراءة اليت تتعامل مع النص األديب باعتباره جمموعة وثائق تستحق احلفظ 

والفحص والّدراسة، وهي الطريقة اليت أتقنها أبو القاسم سعد اهللا ومهر فيها، فهي من صلب 

  :ختصصه العلمي الذي أنفق فيه معظم حياته، وقد جاءت هذا القراءة على النحو التايل

  : وصف التقني للّنص األصليال-1

فيعّرف سعد اهللا بالنّص املخطوط من الوجهة الوثائقية، ويصفه للقارئ وصفاً دقيقاً، كأنّه 

نالحظ : "فيقول.. يراه رأي العني، بأن يذكر أوله وآخره، مع التنصيص على احلذف املوجود فيه

من جهة أخرى يدّل على أن يف املخطوط بياضًا مما يؤكد االضطراب يف الرتقيم من جهة، و 

نقص، السيما إذا جاء البياض إثر انقطاع يف تسلسل حديث أو وسط أبيات من الّشعر، 

، 83، 82: والبياض الذي الحظناه ونّبهنا عليه موجود يف صفحات األصل املخطوط التالية

ل معها ، فالنص لدى أيب القاسم سعد اهللا وثيقة مهّمة جد�ا، جيدر بالباحث أن يتعام28.."112

حبذر شديد، وحرٍص كبٍري، فهي اليت توفّر املادة األدبية، وتسمح للقارئ بالتعّرف على النصوص 

  .اليت عفا عليها الزمن

  :  المقابلة والتصحيح-2

بسبب عدم وجود نسخة ) أشعار جزائرية(لقد وجد سعد اهللا صعوبة يف إخراج نصوص 

املخطوطة الوحيدة املتوّفرة رغم البرت الواقع يف أّوهلا  خطية كاملة هلا، ممّا اضطرّه إىل االعتماد على

ويف آخرها، مع االستعانة بالنبذة املطبوعة من رحلة ابن عّمار اليت تضمنت بعض هذه األشعار، 

ألّن االعتماد على نسخة واحدة بغري خط املؤلف تعترب خيارًا غري حمّبذ يف علم حتقيق 

لى إخراج األشعار خوفًا عليها من الضياع واالندثار، املخطوطات، ومع ذلك يقبل سعد اهللا ع
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ومهما كان األمر فقد اعتمدنا على املخطوط واستعنا برحلة ابن عّمار، كما استعنا مبا : "فيقول

، منتهجاً طريقة 29"وجدناه البن علي يف غري املخطوط وغري الّرحلة من املصادر اليت سنشري إليها

  .30"النقص أو ملقارنة النص لتدارك"املقابلة بني املصادر، 

  : ترميم النص-3

لقد واجه سعد اهللا صعوبات كبرية يف ترميم النص، وإخراجه على النحو الذي أراده 

املؤلف، ومتثلت هذه الصعوبات يف مشكلتني عويصتني ومها؛ البرت يف أول املخطوط ويف آخره، 

كمال اجلزء املبتور من فكان حريصًا على است. والرتتيب املشّوش لبعض صفحات املخطوط

األشعار بالرجوع إىل رحلة ابن عمار، ومن خالهلا متّكن من إعادة ترتيب أجزاء النصوص، مثلما 

مل حنافظ على ترقيم املخطوط ألنّه يبدو لنا ترقيمًا غري دقيق وال يراعي تسلسل "صرّح بذلك 

جندها  71على صفحة  النصوص يف املخطوط، والّدليل على ذلك أّن بقية القصيدة املوجودة

ولذلك وقع حتويٌر يف ترتيب املخطوط، فما كان آخره أصبح هو .. وما بعدها 113على صفحة 

أوله يف حتقيقنا، وما كان بداية له أصبح وسطًا يف حتقيقنا، وما كان قريبًا من اآلخر بقي يف 

مصادر أخرى إىل ، وهذا عمٌل فيه الكثري من املشّقة واملغامرة، بسبب احلاجة إىل 31"مكانه

جانب نص املخطوط إلعادة بنائه مبا يتفق مع األصل أو يقرتب منه، ولذلك اعترب سعد اهللا أّن 

اجلهد الذي قام به قابٌل للتحسني والتطوير إذا توفرت مصادر أخرى، وحتّسنت الظروف، فأطلق 

ا وجدنا يف هذا ولذلك مل نر بد�ا من االكتفاء مب: "دعوة الستكمال العمل الذي قام به فقال

ولعّل الباحثني الالحقني يواصلون . املخطوط وما قابلناه به أو صححناه فيه من رحلة ابن عمار

  .32"مسريتنا فيجمعون وحيققون ويصنفون

  :الخاتمة

يعترب أبو القاسم سعد اهللا شخصية علمية أكادميية فريدة من نوعها يف اجلزائر، ليس 

بب عمق حبوثه وجديّتها، ولكن بسبب قدرته على جتاوز بسبب تآليفه الكثرية فقط، وال بس

احلدود الفاصلة بني التخصصات، فقد استطاع أن يؤرّخ للثقافة اجلزائرية جبميع عناصرها 

ومكّونا�ا، املوسقى، والشعر، واللغة، والفقه، والطب، وحىت الّسحر والشعوذة، ممّا ينّم عن وعي  

  .جمد األّمة اجلزائرية، ويف جتسيد مدى رقّيها وحتّضرها كبٍري بأمهية العنصر الثقايف يف بناء
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إّن دخول أيب القاسم سعد اهللا البحث التارخيي بعقلية األديب، وخوضه يف قضايا األدب 

مدرسٍة، -والفن بصرامة املؤرّخ، خلق لنا حالة فريدة يف الدراسة والتحليل، فوجدنا أنّنا أمام باحث

وهو ما استوقفنا يف هذه الورقة؛ فحاولنا . التارخيي والنقد األديب ترك بصمة كبرية يف جمايل البحث

) أشعار جزائرية(أن نتعّرف على منهجية سعد اهللا يف التعامل مع النص األديب من خالل كتابه 

  .الذي حّقق فيه نصوصاً من الرتاث

ه أن نقرتب من عامل سعد اهللا النقدي، فاكتشفنا أنّ ) أشعار جزائرية(لقد مسحت لنا 

يعطي أمهية كبرية للنص األديب باعتباره وثيقة تارخيية، تستحق التضحية والعناء من أجل إخراجها 

من دهاليز النسيان، بتصحيحها ومقابلتها وترميمها وحتقيقها، لتكون بني أيدي القراء والباحثني، 

هًا بعمل خرباء ولذلك كان عمل سعد اهللا مع النصوص األدبية الرتاثية تعامال تقنيًا فنيًا شبي

املتاحف، الذين حيرصون على جتهيز القطع األثرية وإعاد�ا إىل احلياة، لتعرض أخريًا أمام 

فقد كان ال يعبأ كثريًا باملناهج اجلمالية . اجلمهور، ويستفيد منه الّدارسون فيما بعد يف أحباثهم

  .احملايثة ذات اخللفية اللسانية

األساسية لعامل سعد اهللا النقدي؛ اليت تتقاطع مع ا من معرفة املداخل ومع ذلك متّكن

املناهج السياقية، وتستفيد من روحية املنهج التارخيي، على غرار مركزية املؤّلف، وشاهدية األدب، 

هذا وأعرتف بأّن هذه األوراق تظل قاصرة عن اإلحاطة جبهود أيب القاسم سعد . ورفض التقليد

، وثراء كتاباته، فما قّدمته يصلح أن يكون مدخًال لتجربة سعد اهللا اهللا النقدية، نظراً لغزارة إنتاجه

  .النقدية، اليت مل حتظ بعد بالّدراسة الوافية اليت تستحق
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