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الحمد هلل حق حمده ،والحمد هلل عمى آالئو كمو ،لو الشكر عمى            

عمى ما وىبنا إياه من نعم ال يحصييا العد والحسبان ،والصالة والسالم 

 خير األنام سيدنا محمد صمى اهلل عميو وعمى آلو وسمم .

الفاضمة  الدكتورةأما بعد : نتوجو بخالص الشكر والعرفان إلى            

 تنا أفاد ت طيمة مرورنا بكل مراحل بحثنا و" التي أشرف زىرة بن يمينة"

ا ىومساىمتيا في إثمار جيدنا ،وىذا نسبة لتفكير  كثيرا بتوجيياتيا لنا

، كما ال يفوتنا أن نتقدم بالشكر والتقدير إلى كافة الراشد و رأييا الّسديد

 ..موظفي وموظفات قسم األدب العربي

وفي األخير أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من ساعدنا في انجاز ىذا البحث 



 



 أ 

 

 مقدمة   

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم عمى أشرف المرسمين سيدنا محمد وعمى        

 بإحسان إلى يوم الدين،أما بعد،آلو وصحبو ومن تبعو 

يقودنا إلى الكشف عن  عامة ونقد الرواية خاصة  عن النقد الجزائري الكالم إن

الوعي األدبي وتأرجحو بين الذاتية والموضوعية لتباين المستوى الفكري والثقافي عند النقاد 

ن التيارات فقد أضحى الناقد الجزائري في حيرة ال يدري كيف ييتدي في ظل ىذا الزخم م

، من مناىج سياقية تيتم بخارج المتعددة من النظريات والمناىج المتضاربة في أصوليا

فالحاجة مازالت ماسة إلعادة ،  النص ،ومناىج نسقية داخمية تيتم ما بداخل النص األدبي

النظر في المسممات التي ترتكز عمييا المفاىيم الثقافية ومنطمقاتيا الفكرية. تختمف في 

أسموبيا باختالف المعطيات الفكرية المتصمة بالقيم الجمالية واألبعاد الفنية بين  أداء

، فالغالب عمى الدراسات النقدية الجزائرية أنيا دراسات أكاديمية تنظيرية التنظير والتطبيق

الدراسات النقدية عمى مستوى الجامعة ال يرقى لمستوى النقد بل  اقتصار،وفي اعتقادي 

 .ىو محاوالت نقدية 

يسمط ىذا البحث الضوء عمى دراسة نقدية رائدة في النقد الجزائرية المعاصرة          

، حيث  الرواية والتحوالت في الجزائر لمناقد مخموف عامرونعني بذلك قراءة في كتاب 

في تحميل النصوص  االجتماعيصاحبو المنيج  فيو جز يطبقيعتبر ىذا الكتاب من

 األدبية .



 ب 

 

تأتي أىمية ىذه الدراسة بأنيا دراسة أو قراءة نقدية لعمل نقدي ، بمعنى أنو         

يتمحور حول موضوع نقد النقد ، وكون ىذا العمل الذي نحن بصدد تقديم بطاقة قراءة لو 

، ومحاولة البحث عن وسائل الروائي لقصصييجمع ما بينيا العناية بظاىرة السرد ا

 إجرائية، تساعد عمى تحميل النصوص السردية.

 فيما بينيا لتبمور تضافرت التي التساؤالت من مجموعة عن اإلجابة البحث حاول ىذا  لقد
 :التساؤالت تمك ومن البحث، إشكالية
 ؟ الجزائري( النقد من (مخموف عامرموقع  ما 
 ( في ممارستيا النقدية ؟مخموف عامرالتي اشتغل عمييا )ىي طبيعة المادة  ما 
 ( في تجربتو النقدية  مخموف عامرفيم يتمثل اإلطار المرجعي الذي اعتمده ) من

 ؟خالل الرواية والتحوالت في الجزائر
الدراسة الظاىرية لمكتاب  قسمنا بحثنا إلى فصمين ، الفصل األول تحت عنوان         

الرواية والحوالت في أىمية كتاب وكذا  اءة وصفية خارجية لمكتاب ،وفيو تطرقنا إلى قر 

 الباطنيةالدراسة في الساحة النقدية الجزائرية ،أما الفصل الثاني فكان بعنوان  الجزائر

قدمنا قراءة نقدية لكتاب الرواية والتحوالت في الجزائر متطرقين إلى أىم وفيو  النقدية 

 الناقد في كتابو.القضايا النقدية التي عالجيا 

الرواية والحوالت بحثنا ىذا عمى عدة مصادر ومراجع ،أىميا كتاب  اعتمدنا في          

 . لمناقد مخموف عامر في الجزائر

لقد واجيتنا في البحث بعض الصعوبات أىميا قمة المراجع والمصادر التي اىتمت بالنقد 

  .الجزائري 
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 الدراسة الظاىرية لمكتاب  .1

 .  مخموف عامراالسم الكامل لممؤلف : 

،مرجعا ميما في  "الرواية والتحوالت في الجزائر"يعد كتاب  : الكتابالتعريف ب 1 .1

دراسة نقدية ترصد تجارب روائية جزائرية ىامة  "وىو عبارة عنالمنجز النقدي الجزائري ، 

، وما تحدثت عن الثورة باعتبارىا موضوعا ىاما في تاريخ الجزائر السياسي واالجتماعي

 . 1" تبعيا من تحوالت جذرية في بنية المجتمع الجزائري

 :سم ، 25صفحة ، ذات حجم  112يحتوي الكتاب عمى  حجمو

 التي ليا عالقة بالنقد األدبي. مجموعة من المواضيع النقدية م ضوي

 م عن  2000 سنةالكتاب الذي نحن بصدد دراستو منشور : طبعاتو

 . سوريا -دمشق–اتحاد كتاب العرب   منشورات 

 الوصف الخارجي لمكتاب  : 2 .1

غمف الكتاب بتغميف عادي ورق مقوى عادي ، حيث نالحظ في الجية األمامية لمكتاب 

 يرحب بك و وكأن الكاتب يريد أن ،الرحابة والتوسع ، لونوىو لون  األزرقغمبة المون 

  األزرق الفاتحيجذبك لموىمة األولى لقراءتو ، أما الجية الخمفية فغمب عمييا كذلك المون 

ىذا الكتاب دراسة نقدية ترصد تجارب جزائرية ىامة تحدثت  " الوسطوكتب عمييا في 

ي تاريخ الجزائر السياسي واالجتماعي وما عن الثورة الجزائرية باعتبارىا موضوعا ىاما ف

                                                           
 الغالف الخارجي . م، 2000منشورات اتحاد الكتاب العرب،دمشق،مخموف عامر، الرواية والتحوالت في الجزائر ، 1
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تبعيا من تحوالت جذرية في بنية المجتمع الجزائري الذي عانى كثيرا من االحتالل 

الفرنسي في محاولة لعزلو عن محيطو العربي ،والدراسة محاولة جادة في إلقاء الضوء 

  ألسودلنص با.وقد كتب ىذا ا1. "عمى األدب الجزائري من خالل بعض النماذج الروائية

وكونو لون يوحي بالعمق ، وكأن الناقد يصرح لمقارئ أو  ،من جية   القارئلجذب انتباه 

كما أنو خالصة عامة المتمقي بأن ىذا العمل النقدي تميز بعمق المقاربة النقدية ،

 لمحتوى الكتاب و أىميتو.

  
 الواجية الخمفية لمكتاب الواجية األمامية لمكتاب.

 عنوان الكتاب :في قراءة  

                                                           
 .الغالف الخارجي  مرجع سابق ، مخموف عامر، الرواية والتحوالت في الجزائر ،  1
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وانو ، بغض النظر عن ألي كتاب كان ىو عن القارئإن أول ما يصادف          

الكتاب  لمحتويات،وذلك لما يحممو من داللة قد تعطي فيما مسبقا المؤلف نفسو

وموضوعو ،وقد اىتم النقاد المعاصرين اىتماما كبيرا بالعنوان ،إذ ىو العنصر الذي يفتح 

لفك شفرات أي خطاب أدبي أو نقدي  االنطالقبو المؤلف نصو أو كتابو ،فيو بؤرة 

فالعنوان " مرجع يتضمن بداخمو العالمة ،والرمز ،والتكثيف ، بحيث يحاول المؤلف أن 

رمتو ،أي أنو النواة المتحركة التي خاط المؤلف عمييا نسيج النص يثبت فيو قصده ب

،وىذه النواة ال تكون مكتممة ،ولو بذيل عنوان فرعي فيو يأتي لتساؤل يجيب عنو النص 

 .1إجابة مؤقتة لممتمقي "

"  الرواية و التحوالت في الجزائر" إن عنوان الكتاب الذي نحن بصدد قراءتو ىو    

من  لمقارئبخط سميك واضحك ، يوحي  األماميةب كتب في الواجية وىو عنوان مرك، 

ىناك تحوالت كبرى عرفتيا الرواية الجزائرية منذ نشأتيا إلى غاية يومنا الوىمة األولى أن 

و أن ىذا التحول لو عالقة بتحوالت أخرى عرفتيا الجزائر بعد االستقالل خاصة  ،ىذا

وان وحده كاف لقراءة أولية لما يحتويو الكتاب . ، فالعنالتحوالت االجتماعية والسياسية

 اسمية دلت عمى الثبات .  جاء جممة  العنوان

 

                                                           
فاطمة شكشاك ، بنية الخطاب السردي الجزائري المعاصر ، الرجل القادم من الظالم البراىيم سعدي ،وتاكسانة  1

لمسعيد بوطاجين ، أطروحة مقدمة لنيل شيادة دكتورة في عموم المغة واألدب العربي ، تخصص أدب عربي حديث 
 .  169(، ص 2014/2015،جامعة باتنة ،الجزائر )
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 :وموضوعاتتقسيم الكتاب و  3 .1

إن الناقد مخموف عامر لم ييتم بتبويب وتقسيم ىذا المنجز النقدي ،بل جعل لكل دراسة 

كتاب " الرواية و تشكل  عنوانا قائما بذاتو تناول فييا القضية المدروسة و أبعادىا ،وقد

 من الموضوعات التالية:التحوالت في الجزائر " 

  قبل البدء 

 .مدخل 

 .صورة الثورة في نماذج من القصة والرواية 

 .البزاة( تحت مظمة الخطاب السائد( 

 .)طبيعة الصراع في رواية ) السعير 

 .زمن النمرود( جالء سياسي ...خفاء أدبي( 

 ة ووعي التاريخ.)صييل الجسد( استحضار الطفول 

 .التفكك( من خالل يوميات سالمة وليميات الطاىر الغمري( 

  داللة االرتداد في روايتي )ما تبقى من سيرة حمروش ونوار الموز( لواسيني

  .األعرج

 .الجازية والدراويش ( حكاية قرية يتنازعيا مشروعان ( 

 . الحوات والقصر ( رحمة الوعي والثورة ( 

  رواية )حمائم الشفق(.داللة الصورة في 
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 .)انطباعات أولية لدراسة )معركة الزقاق 

 .)محنة المثقف من خالل )المراسيم والجنائز 

  اب في الكتابة الروائية .ىأثر اإلر 

   و أنيى الناقد عامر مخموف كتابو بخاتمة ، وقائمة لممصادر والمراجع التي ساقا

ا يمحتويات حيث أشار فيمة لاية الكتاب وضع قائميوفي نمنيا كتاباتو النقدية "

ا كل يمشا فييمصادر والمراجع ممالرئيسية فقط، كما وضع قائمة ل نعناويمل

 . 1"ايبدراستام الروايات التي ق

 مصادر الكتاب: 4 .1

لقد اعتمد الناقد مخموف عامر في كتابو ىذا عمى عدة مصادر ومراجع تعددت        

 بين أعمال نقدية ، وقصص ، وروايات منيا :

  م.1983المؤامرة  لمحمد مصايف ،عن المؤسسة الوطنية لمكتاب  ، سنة 

   م.1986ىموم الزمن الفالقي لمحمد مفالح، عن المؤسسة الوطنية لمكتاب سنة 

  م.1983البزاة لمرزاق بقطاش ،عن الشركة الوطنية لمنشر والتوزيع بالجزائر سنة 

  م.1985يع بالجزائر سنة الالز لمطاىر وطار، عن الشركة الوطنية لمنشر والتوز 

  م.1985صييل الجسد ألمين الزاوي ،عن دار الوثبة  دمشق سوريا ،سنة 

 .التفكك لرشيد بوجدرة ، عن الشركة الوطنية لمنشر والتوزيع 
                                                           

اح رانية ،تمقي النقد االجتماعي في الجزائر )الرواية والتحوالت في الجزائر،مذكرة مقدمة لنيل شيادة حميس فريد ،فر  1
 .37(م،ص  2020/ 2019الماستر في النقد الحديث والمعاصر ،جامعة العربي بن مييدي أم البواقي ،الجزائر ،)
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 تبقى من سيرة األخضر حمروش ،لمواسيني األعرج ،عن دار الجرمق. ما 

 لتوزيع الطبعة الثانية سنة األكواخ تحترق لمحمد زتيمي عن الشركة الوطنية لمنشر وا

 م.1982

  حين يبرعم الرفض إلدريس بودية ، عن الشركة الوطنية لمنشر والتوزيع بالجزائر

 م.1983سنة 

  الشمس تشرق عمى الجميع إلسماعيل غموقات عن الشركة الوطنية لمنشر والتوزيع

 بالجزائر .

 . السعير لمحمد ساري 

  الشركة الوطنية لمنشر والتوزيع بالجزائر.ريح الجنوب ،لعبد الحميد بن ىدوقة ،عن 

  العشق والموت في الزمن الحراشي لمطاىر وطار ،عن دار ابن خمدون لمطباعة

 م.1980والنشر ، الطبعة األولى ،سنة 

 ،م.1985عن المؤسسة الوطنية لمكتاب سنة  زمن النمرود لمحبيب السايح 

  م.1980النشر ، سنة الحوات والقصر لمطاىر وطار ،عن دار البعث لمطباعة و 

 . ليميات امرأة آرق لرشيد بوجدرة ، عن المؤسسة الوطنية لمكتاب 

  م.1985الجازية والدراويش عن المؤسسة الوطنية لمكتاب ، سنة 

  م.1986حمائم الشفق لمجياللي خالص عن المؤسسة الوطنية لمكتاب ، سنة 
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  المطبعية وحدة الرغاية تيميمون لرشيد بوجدرة ،عن المؤسسة الوطنية لمفنون

 م.1999،الجزائر سنة 

  م.1995الشمعة والدىاليز عن منشورات التبيين الجاحظية بالجزائر ، سنة 

  سيدة المقام لمواسيني األعرج ،عن المؤسسة الوطنية لمفنون المطبعية وحدة الرغاية

 م.1999،الجزائر سنة 

 م.1998بالجزائر سنة  منشورات االختالف المراسيم والجنائز لمبشير مفتي ،عن 

  تجارب قصيرة وقضايا كبيرة لمخموف عامر ،عن المؤسسة الوطنية لمكتاب سنة

 م. 1984

  اتجاىات الرواية العربية في الجزائر لمواسيني األعرج ،عن المؤسسة الوطنية لمكتاب

 م.1986سنة 

 . ممارسات في النقد األدبي ليمني العيد ،عن دار الفارابي بيروت لبنان 

 نة و أىمية المؤلف مكا .2

انجازا ميما في تحميل الخطاب  السردي  الرواية والتحوالت في الجزائر يعد كتاب 
حصيمة متابعات لمحركة ىدا الكتاب  تشكل "  لبساطة خطابو النقدي، ووضوح مقاصده، 

األدبية دامت سنوات طوااًل. وقد ُكتبت في فترات متقطعة، متقطعة بسبب طبيعة العمل 
يكن يسمح باستقرار دائم، وال بالبحث المتأني المنتظم، ثم بسبب ما فرضتو الذي لم 

 .1" العشرية األخيرة من تشّرد وعيش مضطرب

                                                           
 .5مخموف عامر ، الرواية والتحوالت في الجزائر ،مرجع سابق ، ص  1
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ميما من الجانب التطبيقي  فقد صرح الناقد دوافع كتابتو إلى خمو  كما انو انجاز
الكتاب كان المكتبة النقدية الجزائرية من األعمال النقدية التطبيقية أن أغمب اىتمامات 

 حول المضمون دون االىتمام بالجانب النقدي لألعمال اإلبداعية . 

من خالل ىذا وتكمن أىمية ىذا المؤلف في المادة العممية التي رصدىا الكاتب في 

المنجز خاصة وقد تبنى المنيج االجتماعي والتاريخي في أغمب مقارباتو النقدية ، وقد 

تناول أعمال أدبية مرموقة جدا كتبت بعد االستقالل فيي تحمل بذور الثورة من جية 

 ، وبذور االستقالل والتحول من جية أخرى.  

 التعريف بالمؤلف : .3

 والنقد األدب ومتابعة بدراسة الكبار الميتمين أحد عامر مخموف الدكتور يعد        

 الفن حول إبداعات من كتب بما اىتماما كميا كانت عقود أربعة من أكثر فمنذ الجزائري،

 المقاالت مئات فمو الجزائر، في واألدبية النقدية الساحة في جد لما ومتابعات السردي،

 العمل بيذا فيو الجزائري، والنقد األدبي باإلنتاج يتعمق وجميا المنشورة، كتبو في المدونة

 .1الجزائر في والنقد باألدب لمميتمين ميما مرجعا كتبو تعد

 الغرب واليات أحدى سعيدة والية لحساسنة مدينة في عامر مخموف الدكتور ولد     

 دار دخل ثم سعيدة مدينة في االبتدائية دراستو وتمقى ،1952/ 14/01 سنة الجزائري،

 نيمو بعد انتقل ثم االبتدائي، التعميم في اشتغل دفعة، أول خريجي من وكان المعممين،

                                                           
مختار ولد عزاوي ، مخموف عامر واسياماتو النقدية في القصة الجزائرية القصيرة ، مجمة تقاليد الصادرة عن مخبر  1

 .24النقد ومصطمحاتو ورقمة ، ص 
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 وآدابيا العربية المغة معيد في الجامعية الدراسة لمواصمة وىران إلى كالورياالب شيادة

 إلى ينتقل أن قبل والتكوين لمتربية مفتشاً  ثم الثانوي التعميم في أستاذا اشتغل وبعدىا

 .الجامعة

درَّس الدكتور في معيد الترجمة بجامعة وىران، ثم بقسم المغة العربية وآدابيا بجامعة   

مستغانم قبل أن ينتقل إلى جامعة د/ موالي الطاىر بسعيدة حيث يشتغل اآلن برتبة أستاذ 

 .التعميم العالي في النقد واألدب الجزائري واألدب العربي القديم

 األبحاث من بالكثير أسيم كما واإلدارية، العممية المناصب من الكثير الناقد تقمد    

 .والدولية الوطنية الممتقيات من العديد في  مشاركات ولو المجاالت، المتنوعة العممية

 :نشرت التي كتبو فمن 

 واألدب الثقافة في مقاالت ـ الغد إلى تطمعات ـــ 1

 والرواية القصة في دراسات - كبيرة وقضايا قصيرة تجارب ــ2

 . لألطفال قصة ـ والتمساح األسماك -3

 .التجديد إلى دعوة وآدابيا، العربية تدريس -4

 .بالجزائر القصيرة القصة في التجديد مظاىر -5

  .الجزائر في والتحوالت الرواية - 6

 . واألدب الثقافة في متابعات -7

  والمثقفين األدباء من مجموعة مع مشترك تأليف - حوارات - 8
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 ".مروة كريم" األستاذ بإشراف العرب،

 .الجزائرية الرواية في التراث توظيف -9

 .الجزائري األدب في مراجعات-10

 . األدبي والمشيد الواقع -11

 .قديمة نصوص في جديدة قراءة -12

 .حياة، لحظة الكتابة -13

 .اإلسالمية الدولة -14

 .والرواية القصة نقد في مقاالت الحْكي، من أْلوانٌ  -15

 .      السردي والنص اليوية -16

 في نقدية أو أدبية إبداعات من جد ما حول الكتابة مجال في ينشط الناقد يزال ال و

 .الجزائر

 األدب حول كتبو ما أعتبر: " عن مخموف عامر  بحري األمين محمد الدكتوريقول 

 الدراسات في والباحثين والطمبة الناشئين، النقاد لكل عنو غنى ال مرجعيا أساسا الجزائري

 أىم من وىما نقديين وموقف منظور تأسيس أجل من الجزائر في والنقدية األدبية

 1"وتجربتو الناقد حياة تسم التي النوعية المكاسب

                                                           
مجموعة من الكتاب والباحثين، شيادات / دراسات / حوارت في النقد وبعيدا عن النقد حول جيود مخموف عامر،  1

 .44، ص 2019زائر، الوطن اليوم، سطيف الج
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سياماتو بجيوده معترفا جبار بن محمد عنو ويقول  كل تحمل بيية شخصية أمام إنا: " وا 

 ثقافية شخصية واأللفية، والتسعينيات والثمانينيات السبعينيات لجزائر واألدبي الثقافي اليم

نما فقط، شاىدا ليست الحديثة، الجزائر في التحول مراحل كل شيدت وأدبية  الذين أحد وا 

 .1"المشيد في بعمق وأثروا الثقافي العمل مارسوا

 ممخص الكتاب : .4

نقديا رائدا كونو نقل العمل كتاب " الرواية والتحوالت في الجزائر " لمخموف عامر منجزا 

النقدي الجزائري من التنظير عمى التطبيق ، كما انو رصد لممنطمقات النقدية الجزائرية " 

فقد رأيت من المفيد أن أرصد المنطمقات والمفاىيم التي يستند إلييا الكتاب في بمورة رؤاىم 

"2 . 

يو يرى أن النقد في فتعرض من خالل المدخل إلى أزمة النقد األدبي في الجزائر ف

، وارتكزت 3الجزائر بدأ أكاديميا  " فاألعمال النقدية في الجزائر بدأت بأسموب أكاديمي "

عمى النظريات الغربية دون الممارسة والتي حسبو عرجاء ،محذرا من ىذا التصرف من 

طرف النقاد " الخطر كل الخطر في الولوع بما ىو نظري أن يتحول إلى لعبة ذىنية 

متكأ...وقد تصبح في أحسن األحوال مطية لتمقين دروس لممتمقي بشكل تعميمي  تصبح

                                                           
مجموعة من الكتاب والباحثين، شيادات / دراسات / حوارت في النقد وبعيدا عن النقد حول جيود مخموف عامر،  1

 .41، ص 2019الوطن اليوم، سطيف الجزائر، 
 5مخموف عامر ، الرواية والتحوالت في الجزائر ، مرجع سابق ، ص  2
 7، ص  نفس المرجع 3
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وفي اعتقاده أن سبب ذلك يعود لعزوف البعض عن قراءة األدب  1مفضوح ممجوج"

الجزائري وعدم قراءتو قراءة جادة ،والسبيل لمخروج من ذلك حسبو وجود إرادة سياسية قادرة 

 قد مرتبطة أساسا بالنيضة الثقافية عامة .عمى لم شتات النقاد ، وأن نيضة الن

كما عرج مخموف عامر من خالل " صورة الثورة في نماذج من القصة والرواية " إلى  

 قضية الثورة في النتاج األدبي الجزائري  ، وقد رآىا تتمحور في أربعة صور :

 المباركة تطرق فيو إلى صورة الثورة الجزائرية :  الصورة األولى :الصراع الكتموي

كونيا صراعا بين الكتمة الوطنية والكتمة المستعمرة عارضا مجموعة من نماذج الدراسة 

كالمؤامرة محمد مصايف ،وزمان الفالقي لمحمد مفالح ، والذي حسبو تشترك كميا فيم 

مجموعة من الخصائص فيي كميا تصور المعاناة التي يعيشيا البطل أو المواطن 

 ذا التصوير حسبو خمق المبررات الكافية لتقبل البديل " الغرضالجزائري ، والغرض من ى

 االلتحاق ىاجس إالّ  البديل وما البديل، لتقبل الكافية المبررات خمق ىو التصوير ىذا من

 غيور مواطن كل ينتظر الذي الوحيد المخرج ىي المجاىدين إلى االنضمام ففكرة بالجبل،

 2".وطنو عمى

 : وفية تطرق الناقد إلى التناقض داخل الكتمة الواحدة التناقض المعقد الصورة الثانية

ويتخذ " ىذا الصراع طابعا سياسيا ووطنيا واجتماعيا ،وتظير الثورة  فيو مشروعا ابتدأ 

                                                           
 8الرواية والتحوالت في الجزائر ، مرجع سابق ، ص مخموف عامر ،  1
 .15، ص  نفس المرجع 2
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،وتناول من خالل ىذه الصورة عدة راويات كرواية الالز لمطاىر وطار  1ولم يكتمل"

،ورواية التفكك لرشيد بوجدرة  وحسبو سعى كل كاتب لكشف المغيب في الحركة الوطنية 

الذي غييب نتيجة طموحات برجوازية حسبو ،وىي "تشترك في كونيا تممس أساس 

ركة التاريخية ،وتربط في التناقض في المجتمع وتبحث عن الطرف المغيب في الح

 ز2منظور انصياري بين الوطني واالجتماعي"

 :اإلصالح الفوقي ويرى من خالل النماذج القصصية والروائية التي الصورة الثالثة

عرضيا كقصة األكواخ تحترق لمحمد زتيمي ، و وقصة حين يبرعم الرفض إلدريس بوذية 

لنماذج ال تعدو أن تكون صدى لمخطاب ...الخ ،وفي اعتقاده "أن صورة الثورة في ىذه ا

 .3السياسي / اإليديولوجي السائد "

 : مشروع الكادحين حيث يرى مخموف عامر أنو " فمنذ أواخر الصورة الرابعة

، و  4الستينيات أخذت الثورة المسمحة ببعدىا المثالي ، تتالشى لدي البعض من الكتاب"

الجنوب ، والزلزال ،والعشق والموت في عرج الكاتب لتصنيف بعض الروايات كرواية ريح 

الزمن الحراشي ، وزمن النمرود وخمص إلى أن ىذه الروايات تمثل أو تنحو نحو الصراع 

 الطبقي .

                                                           
 .20مخموف عامر ، الرواية والتحوالت في الجزائر ، مرجع سابق ، ص  1
 22، ص  نفس المرجع 2
 23، ص  نفس المرجع 3
 24، ص نفس المرجع 4
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أما البقية من الكتاب فجعميا الناقد مخموف عامر دراسة نقدية تطبيقية لبعض النماذج  

 وكالىما أوالماركسي، الواقعي النقد عميو يطمقالروائية وفق المنيج االجتماعي الذي " 

 والفكري الواقعي لمسياق طبيعي نتاج أنو عمى األدب إلى ينظر الذي النقد إلى يشير

ينظر إلى  و 1"الماركسي الفكر من -غالبا- استمدىا ومفاىيم منطمقات من معو ويتعامل

كز العمل األدبي أنو وليد المجتمع الذي يحيا فيو ،وأن أي أدب ىو ابن عصره حيث ر 

الناقد تركيزا كبيرا عمى الثورة " الزمن زمن حرب التحرير ، والياجس الذي يالحق الكبار 

 .2والصغار ىو الثورة "

ففي تحميمو لمبزاة لمرزاق بقطاش يخمص أن " الذي ال يغيب عن البال أثناء قراءة عمل 

األدبي كيذا ، ىو أنو تأسس عمى ىذا النوع من التناقض الكتمي ،فمم يتخمص الخطاب 

، وأن مرزاق بقطاش يسعى من خالل روايتو 3من شبكة الخطاب السياسي الرسمي السائد"

إلى إقناع االلتحاق بالثورة عن طريق تصوير الحقد ،فيما يجزم في رواية السعير لمحمد 

 ساري أنيا جمعت بين ما ىو خرافي ، وما ىو واقعي.

                                                           
 .86، ص 2004،1الم الكتب الحديث،طسامي عبابنة :اتجاىات النقاد العرب في قراءة النص الشعري الحديث،ع 1
 .30مخموف عامر ، الرواية والتحوالت في الجزائر ،مرجع سابق ، ص  2
 .31، ص  نفس المرجع 3
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 أن والواقع إلرىاب في الكتابة الروائية ، "أما في الدراسة األخيرة فيتطرق الناقد إلى أثر ا

 بشكل وجاءت السبعينيات منذ بدأت الروائية الكتابة في اإلرىاب ظاىرة إلى اإلشارة

 .1((الحراشي زمن في والموت العشق) وطار الطاىر رواية في صريح

وفي آخر كتابو ختمو بخاتمة شاممة استخمص من خالليا  أن الرواية تعيد صياغة 

فالرواية الجزائرية سواء المكتوبة بالعربية أم بالفرنسية تعيد صياغة المجتمع  المجتمع "

رواية ل، عقد مقارنة بين ا2"بوصفو كيانًا موضوعيًا يتميز بوجوده المستقل عن الذات

 الروائية الكتابة المكتوبة بالمغة العربية ، والرواية المكتوبة بالمغة الفرنسية فيو يرى أن "

 الرواية تخّمصت بينما المباشر، السياسي والنضال اإلصالحية النظرة سجينة بقيت ربيةبالع

 منو وتخّمصت وأثناءىا، التحرير حرب قبيل منذ القيد ذلك من الفرنسية بالمغة المكتوبة

 .3"االستقالل ظل في سنوات بعد العربية بالمغة المكتوبة الرواية

 
 

      
 

 

 

                                                           
 .89مخموف عامر ، الرواية والتحوالت في الجزائر ،مرجع سابق ، ص  1
 .106، ص  نفس المرجع 2
 .106ص  نفس المرجع  3



 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

السوايت لكخاب  النقديت الدزاطت الباطنيت

 جحىالتها في الجصائس  ملخلىف عامسو 

 منيج الكتاب. 

  الدراسةأىداف. 

 :القضايا النقدية في الكتاب

 صورة الثورة في الرواية. 

 المكان في الرواية. 

 عالقة الرواية بالتاريخ. 

 االرتداد الزمني وداللتو في بالرواية. 

 أثر اإلرىاب في الكتابة الروائية. 

 محنة المثقف. 
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 منيج الكتاب: .1

إن النقد وليد اإلبداع األدبي ،فقد رافق ظيور األدب ظيور نقد وفق مناىج مختمفة سواء 

 سياقية أو نسقية أو سياقية جديدة .

عمى المنيج االجتماعي  لقد اعتمد مخموف عامر في كتابو الرواية والتحوالت في الجزائر

، والذي يعرفو لوكاتش عمى أنو " منيج بسيط جدا ، يتكون أوال وقبل كل شيء من دراسة 

، وىذا يعني أنو منيج يقوم عمى دراسة األسس  1األسس االجتماعية الواقعية بعناية "

ة االجتماعية لمظاىرة األدبية متبنيا نظرية االنعكاس ، وبذلك فيو ييتم بدراسة عالق

اإلنسان بمحيطو االجتماعي معتبرا بذلك األديب ابن بيئتو ،وأن األدب مرآة عاكسة 

 لممجتمع .

لقد ظير جميا من خالل مقدمة كتاب الرواية والتحوالت في الجزائر أن مخموف عامر قد 

 لمن إنوتبنى المنيج االجتماعي في مقارباتو وقراءتو لبعض األعمال الروائية بقولو " 

 العمل في البعد ىذا حضور مصدره األدبي، النقد في االجتماعي البعد أن اليوم البدييي

 .أصالً  األدبي

                                                           
م ، ص 2004النقد األدبي ، ترجمة طاىر مكي ،دار المعرفة الجامعية ،السويس ،أندريك أ،درسون أمبرت ، مناىج  1

103. 
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ذا  فإن ضمنًا، أو صراحة القديم منذ لألدب االجتماعية بالداللة االعتراف حصل وا 

 كان ولعمو. الحديث العصر في إالّ  يحصل لم أعمق فمسفي نحو عمى لوجودىا التنظير

 .1"أمتو بقضايا االلتزام عمى األديب حمل في كبير دور التحرر لحركات

 يتمّذذ أديب في خير ال إذفاألديب الحق حسبو ىو األديب الذي يمتزم بقضايا أمتو " 

 الفقر وطأة تحت ترزح أو االستعمار نير تحت تئن أمتو بينما العاجي برجو في بالعيش

 2".البشع واالستغالل والمرض والجيل

االختيار من طرف الناقد كون النصوص التي تناوليا في مقارباتو تتماشى وقد كان ىذا 

كميا والواقع االجتماعي في الجزائر،سواء أثناء االستعمار الفرنسي أو بعده أو أثناء 

 العشرية الدموية .

وبالمقابل فيو يرى أن االتجاه البنيوي قاصرا في مقاربة النصوص األدبية باعتباره يسعى 

 البنيوي االتجاه لكن“ات المغوية لمنص األدبي دون االىتمام بظروف نشأتو لكشف البني

 اإلطار حدود في ويبقى ىيئتو، إلى يعيده ثم بنيتو لمعرفة النص تفكيك إلى يعمد الذي

 في غاية والتركيب التحميل عمميتي من يجعل اتجاه ىو إنما تفّرعاتو، كانت ميما المغوي

 أنو إالّ  العموم، مختمف من االستفادة وفي المصطمحات إنتاج في بارعاً  كان وميما. ذاتيا

 3".اإلبداعية الظاىرة بجوىر يحيط أن عن قاصراً  يظل

                                                           
 .10مخموف عامر ، الرواية والتحوالت في الجزائر ، مرجع سابق ، ص  1
 .10، ص  نفس المرجع 2
 .12نفس المرجع ،ص  3
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 أىداف الدراسة : .2

مما ال شك فيو أن لكل عمل نقدي غاية ييدف الناقد لتحقيقيا ، وقد ألف الناقد مخموف 

معرفية ، فاإلجرائية كون  عامر منجزه النقدي لتحقيق عدة أىداف اختمفت من إجرائية إلى

الناقد يسعى إلى تطبيق آليات و مرتكزات المنيج االجتماعي في النقد األدبي الجزائري 

من خالل قراءة لبعض الروايات الجزائرية كرواية البزاة ، ورواية التفكك لرشيد بوجدرة أما 

ئرية " كما ينحو المعرفية فمحاولة تجريب المنيج االجتماعي عمى نماذج من الرواية الجزا

في ىذه الدراسات التركيز عمى المضمون ، ورصد المنطمقات والمفاىيم التي يستند إلييا 

الكتاب في بمورة رؤاىم محاوال أيضا التعرف عمى طبيعة األدوات الفنية المكررة  منيا 

 .1والمبتكرة "

  قضايا الرواية عند مخموف عامر: .3

أو  مشكمة يعالج إبداعي فن ىو اّلذي القصصي الفن أنماط من نمطا اّلرواية تعتّبر

إلى  تسعى الّفنية الّثوابت من بمجموعة الكاتب فيو ويمتزم الحياة، موضوعات من موضوعا

 .2ومفيدا " ممتعا تقديما الحياة تقديم

إن القارئ لألعمال الروائية الجزائرية يالحظ ، ويدرك تمام اإلدراك أن اإلبداع الروائي قد 

و االجتماعية ، واالقتصادية التي عرفتيا الجزائر منذ  التحوالت السياسيةرافق جممة 

االستقالل إلى غاية يومنا ىذا ، والناقد مخموف عامر واحد من جممة النقاد الجزائيين 
                                                           

 .40في الجزائر،مرجع سابق ،ص  حميس فريد ،فراح رانية ،تمقي النقد االجتماعي في الجزائر )الرواية والتحوالت 1
 .58م، ص 2003، دار الكندي لمّنشر والّتوزيع2مّحمد أحمد ربيع، دراسات في األدب الحديث، ج 2
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الذين رافقوا ىذا التحول ،وأغنوا المكتبة بمنجزات نقدية عديدة ككتاب الرواية والتحوالت في 

 ضايا التي تناوليا في كتابو ما يمي :. ومن أىم القالجزائر

 صورة الثورة في الرواية الجزائرية المكتوبة بالعربية: 1 .3

عرج من خالل إلى " استكشاف الثورة والخطاب السياسي وغير ذلك من القضايا  قدل  

. فالناقد 1التي كانت محور تناولو ،إضافة إلى تطرقو إلى أثر اإلرىاب في الكتابة الروائية"

مخموف عامر شكمت الثورة لديو بؤرة الكتابة السردية حيث حضرت صورتيا في العديد 

من مقارباتو من خالل فترتين ما قبل االستقالل وما بعده ، وقد عمد الى ذلك كون البحث 

 إن"في الثورة ىو البحث عن اليوية وعن النفس ، يقول الناقد المغربي السعيد عمواش " 

 ما بفرز يقوم إنو نفسو عمى فيو تعرفو ليو الماضي داخل البحث إلى روائيال يدفع ما

 وىدفو الحاضر داخل الوضوح تمثيل عمى لمحصول ينسى أن يمكن وما يفيم أن يمكن

 اآلخر رسمو الذي النسيان من ىروبا بواسطتو يحيا لمذي ىوية إعطاء التاريخي

 .2"جسده عمى والمستعمر

تناول مخموف عامر صورة الثورة في نماذج من القصة والرواية وفييا بين عمى أن و 

الثورة الجزائرية المباركة كانت مادة خصبة لألدباء ،فيي مادة مميمة ليم في كتاباتيم 

وكون المحيط في تمك الفترة كان ال يؤمن بشيء آخر غير الثورة  فيي مطية لكسب 

                                                           
م( ،جامعة الجياللي اليابس سيدي بمعباس  2010/  2000بن عطوش عتاوية ،التجربة النقدية الجزائرية المعاصرة ) 1

 .50م ،ص  2015/2016،الجزائر ،
 .51،ص  لمرجعنفس ا 2
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 عن ال الثورة عن يكتبون كثيرين أدباء ف عامر " ولعلشرعية العمل وفي ىذا يقول مخمو 

يمان، قناعة  لم وجوده شرعية أو األدبي العمل قيمة ألن مضطرين، عنيا يكتبون بل وا 

 1".الثورة جسر عبر بالمرور إالّ  الحاضر الوقت في تكتسب تعد

ارتباط إن مخموف عامر يؤكد من خالل دراستو لرواية البزة عمى أن الخطاب األدبي عمى 

 أنو ىو كيذا، عمل قراءة أثناء البال عن يغيب ال الذي وثيق بالخطاب السياسي " ولكن

 شبكة من األدبي الخطاب يتخمص فمم الكتموي، التناقض من النوع ىذا عمى تأسس

، وان ما يميز كتابات بقطاش ىو المتعة التي يحقق  2".السائد الرسمي السياسي الخطاب

ىو تركيزه عمى تنامي الحدث. فالقارئ ال من خالل نصوصو والتي تركز حسبو عمى " 

نما يتحول إلى مكتشف  يدرك مسبقًا ما ستؤول إليو األحداث وال يشعر بتخطيط قبمي، وا 

تعمال بقطاش لغة ، إضافة إلى ذلك اس3" تواجيو أحداث مستجدة من حين إلى حين.

سيمة جميمة تساعد حسبو عمى االسترسال في القراءة ، وىي ميزة يعمد إلييا أغمبية كتاب 

الرواية كون الخطاب الروائي ليس موجيا فقط لمطبقة المثقفة بل موجو لجميع القراء عمى 

 فيم في إضافية مسؤولية اختالف مستوياتيم الثقافية والعممية ، ومن العيب تحميل القارئ

المغة حسب نجيب محفوظ وىذا مما يؤىل النص أن يكون مقروء عمى نطاق واسع  غرائب

 يتميز( بقطاش) أن ، فيما عاب عميو محدودية الرؤية والتي برره بكونو " المعروف

                                                           
 .16مخموف عامر ، الرواية والتحوالت في الجزائر ، مرجع سابق ، ص  1
 31نفس المرجع ،ص  2
 32، ص  نفس المرجع 3
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 . 1بالذات؟" الخاصية ىذه إلى الرؤية محدودية تعود فيل األطفال، عالم عن بالكتابة

 المكان في الرواية : 2 .3

يحمل المكان في الخطاب السردي مكانة جوىرية ففيو تولد الشخوص وتتحرك نحو النمو 

في كتابو بنية الشكل  حسن بحراوي وفي اعتقاداألحداث نحو التعقيد .  الروائي، وتتدافع

معاني  عنصرا زائدا في الرواية، فيو يتخذ أشكاال ويتضمن ليس المكان الروائي " أن

" ، وترى سيزار في بعض األحيان ىو اليدف من وجود العمل كموعديدة، بل إنو قد يكون 

 فمن القارئ فيو يعيش الذي العالم عن مختمف عالم في رحمة الرواية قراءة إن"قاسم 

 العالم ىذا ويقع الروائي، كممات صنع من خيالي عالم إلى القارئ ينتقل األولى المحظة

 وجود يعني ال وىذا" القارئ فيو يتواجد الذي المباشر المكاني لمواقع مغايرة مناطق في

 ويعطي الروائي الخطاب يغذي األخير فيذا الخارجي، والعالم الرواية عالم بين قطيعة

 2الحقيقة " مظير لممتخيَّل

لقد تناول مخموف عامر المكان في الرواية الجزائرية المكتوبة بالمغة العربية ، وتناول 

،والتي يرى ان المكان في ىذه الرواية لو دورا كبيرا رواية زمن النمرود لمحبيب السايح 

 مكانية محطات عبر بنا ينتقل فيو. البناء في أساسياً  دوراً  المكان وأساسيا " يمعب

                                                           
 .32،ص مخموف عامر ، الرواية والتحوالت في الجزائر ، مرجع سابق  1

 76،ص 2004، مكتبة األسرة ،بناء الروايةسيزا قاسم ،  2
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، ويعتقد الناقد عمى أن وظيفة 1مختمفة " متعددة فئات ممتقى يشكل الذي المقيى مختمفة،

بيا يتشكل العمل األدبي ،أو ىو المكان تكمن في كونو يحتضن المادة المغوية التي 

القالب الذي يسكب فيو الروائي مادتو ، وحسبو قد وفق الحبيب السايح في احتيار األماكن 

التي تدور فييا أحداث روايتو زمن النمرود كونيا توحي بالواقعية ، غير أنو يرى بالمقابل 

ائي ويمنعو من االنفتاح أن االىتمام بالمكان بشكل كبير يقمل من تمقائية الكاتب أو الرو 

ويحرم القارئ حسبو من التمتع بمذة أفق أرحب، غير أن المالحظ في تحميل الناقد أنو 

استخدم مصطمح المكان بدال من الفضاء المكاني ، وفي اعتقادي كان األجدر استخدام 

مصطمح الفضاء المكاني حسب مرتاض كون الفضاء يشير إلى المكان الحقيقي 

 والتخيمي.

 عالقة الرواية الجزائرية بالتاريخ: 3 .3

إن الكالم عن عالقة الرواية بالتاريخ ،حديث ذو شجون متشعب الجوانب ، وذلك 

كون الرواية انفتحت عمى الكثير من األجناس والعموم المختمفة فأضحت وعاء لممعرفة 

 والتاريخ والمشاعر والمجتمع فالنفس من اىتماميا ىو الحياة في ما فكل اإلنسانية "

 .2" الحياة من والحاضر والماضي

                                                           
 38مخموف عامر ، الرواية والتحوالت في الجزائر، مرجع سابق ،ص  1
،عا لم 2006، 1نضال الشمالي : الرواية التاريخية ، بحث في مستويات الخطاب في الرواية التاريخية العربية ،ط  2

 109الكتب الحديث ، األردن ص 
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لقد عمد مخموف عامر في كتابو الرواية والتحوالت في الجزائر إلى دراسة إحدى الروايات 

التي استحضر فييا صاحبيا التاريخ ،وىي رواية صييل الجسد لمكاتب الروائي أمين 

 عن البحث لعمو ذلك الزاوي ، فحسبو مرد أغمبية الكتاب إلى استحضار الماضي "ومردّ 

 العربي والمثقف العربي الكاتب عقمية في أيضاً  يكمن ولعمو القص في الحديثة التقنيات

 الذين أكثر وما. بالتفكير تتميز مما أكثر بالتذكر تتميز عقمية ىي التي عامة بصفة

يبدو لي أن  ، ويجزم كذلك أن ىناك سببا أعمق لذلك "1يتفّكرون" أنيم ويتوىمون يتذكرون

ىناك سببًا أعمق من ذلك بكثير، ويتمثل في أن الرجوع إلى الماضي في العمل األدبي 

يأتي بوصفو رد فعل عمى خطاب أيديولوجي/ سياسي يكرس في الواقع باسم الماضي 

 .2"واستنادًا إليو

ما يالحظ في رواية صييل الجسد تم تجسيد فييا التاريخ كما أنيا ال تكاد تخمو من 

و المييمن عمى الكتابات الروائية، ليذا أراد أمين الزاوي لمرواية أن تبني اإليديولوجي في

لنفسيا مسارا غير مسار الخطاب اإليديولوجي و السياسي، ويرى عامر مخموف أن ىذه 

ب في السبعينيات أو موازنة تميما إذ ما تم مقارنتيا مـــــــع ما ك راالرواية عرفــــــــــــت تطو 

 .3أمــــــــين الزاويبمؤلفات 

 
                                                           

 .42مخموف عامر ،الرواية والتحوالت في الجزائر،مرجع سابق، ص  1
 .42فس المرجع ، ص ن 2
 .59م( ،مرجع سابق ،ص  2010/  2000بن عطوش عتاوية ،التجربة النقدية الجزائرية المعاصرة ) 3
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 االرتداد الزمني وداللتو في الرواية: 4 .3

كما تناول الناقد كذلك داللة االرتداد في روايتي ما تبقى من سيرة حمروش ، ورواية نوار 

 الروائي البناء في أساسياً  مرتكزاً  االرتداد الموز لمروائي الواسيني األعرج ،فيو يرى " يشكل

 1" (.الموز نوار)و( حمروش األخضر سيرة من تبقى ما) روايتو في( األعرج واسيني) عند

لعل الزمن أىم المسائل الجوىرية التي تعجز اإلنسان ألنو شديد االرتباط بالحياة والزمن 

مفيوم مّجرد يفعل في الطبيعة ويظل مستقاّل عنيا، يؤثر في تجارب اإلنسان اّلذاتية، 

بيا وىو سيالن ال نيائي، ىارب يستحيل القبض  كتراثاوخبراتو الموضوعية، دون أدنى 

  .2عميو أو تمّثمو تمثال محسوسا

 3" فالزمن ىو ذلك الخيط الوىمي المسيطر عمى كل التصورات واألنشطة و األفكار"

 عــنــصــر غير الروايــتــين ىاتـيـن في فعامر مخموف عند دراستو لمروايتين يرى أن االرتــداد

 رواية في الزمن أن و االستحضار أن الناقد فييا يرى الروائي، البــنــاء عــنــاصـــر مــن

 و الموز نوار في أيضا االستحضار تجسيد والحاضر الماضي زمنين المؤلف تناول األولى

 ىو و الــروائي الـــنـــص في االرتـــداد وجود عمى داللــــة الروايــتين في االسـتحــضــار أن

، لكنو بالمقابل يجزم أن كثرة و إغراق  الماضـــي إلى الرجوع خــــالليا من يتـــم وسيمة

                                                           
 54مخموف عامر ، الرواية والتحوالت في الجزائر، مرجع سابق ،ص  1
م الدراسات نادية ظيار ،محاضرات مادة تحميل الخطاب السردي ،السنة األولى ماستر ، كمية األدب العربي ،قس 2

 ، محاضرة حول الزمن في الخطاب السردي2019/2020النقدية ،جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم ،
 .68عبد المالك مرتاض ،في نظرية الرواية ،ص  3
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ذا  المتنوعة بدعائمو االرتداد كان النص باالرتداد الزمني يفقد حرارتو ومتعتو إذ يقول : " وا 

 في واإلغراق التداعيات كثرة فإن الممل، التقميدي السرد من الرواية انتشال عمى يعمل

 ولعمو الجميمة بالصور التمتع حرارة من وتقمل األدبي النص ترّىل واالستطرادات التفاصيل

 1".عميو يكون أن ينبغي مما أكبر يبدو الرواية حجم أن نستشعر يجعمنا الذي ىو أيضاً 

المالحظ في مقاربات عامر مخموف عند دراستو لالرتداد الزمني في الرواية اقتصاره عمى 

ىمالو  لألنواع األخرى من المفارقات الزمنية في الرواية كالحذف االسترجاع فقط وا 

واالستباق والوقفة ،وغيرىا من المفارقات التي تعطي لمنص الروائي جمالية أكثر ، والتي 

 يتخذىا اليوم الروائيون كتقنيات لخمخمة الزمن وخمخمة القارئ .

 أثر اإلرىاب في الكتابة الروائية: 5 .3

تو لروايات السبعينات التي عرفت بحسيا الثوري االستقاللي لم يقف الناقد عند مقاربا 

وميوليا لالشتراكية ، لكنو تطرق كذلك لروايات التسعينات أو ما تعرف بروايات األزمة  

والتي عنونيا بأثر اإلرىاب في الكتابات الروائية ، فاإلرىاب  في مفيومو المغوي حسب 

 ترىبا بالضم، رىبا و رىبة، يرىب بالكسر،" رىب" مادة في العرب لسان ابن منظور في

و  و الرىبان الرّىب،: االسم .خافو: رىبو و رىبا و رىبا الشيء ورىب خاف أي بالتحريك؛

،  فيما  2ترحم أن من خير ترىب ألن أي رحموت؛ من خير رىبوت رجل: يقال ت؛االرىبو 

                                                           
 .58عامر مخموف ، الرواية والتحوالت في الجزائر،مرجع سابق ،ص  1
 65ابن منظور: لسان العرب، مادة رىب، ص: 2
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 بقصد التيديد أو العنف، استخدام ىو اإلرىاب إن: " بقولو اإلرىاب الباحثين أحد عرف

 القنابل وتفجير االغتياالت بين تتراوح  التي الوسائل باستخدام الرعب، ونشر الفزع، إثارة

 واختطاف والممتمكات، ، األفراد المنشآت عمى المسمح اليجوم و العامة األماكن في

 1..." الجوية القرصنة وأعمال األشخاص،

ألثر اإلرىاب في الرواية الجزائرية برأي طو حسين وقد بدأ الناقد مخموف عامر قراءتو 

 أن( ونقد خصام) كتابو في" حسين طو" لـ سبق حول الكتابة عن الثورة  بقولو :" لقد

 وآخر ليا، ويميد الثورة يسبق أدباً  ىناك أن إلى وانتيى بالثورة، األدب لعالقة تعّرض

، وىذا معناه أن أي ثورة إال 2" وأبطأ أطول ظيوره يأتي ولذلك ثمارىا، من ويكون يعقبيا

وقد يسبقيا فكر وأدب يميد ليا وذلك بنشر الوعي الثوري ، ويعقبيا أدب آخر ىو نتيجة 

إفرازات ىذه الثورة ، والناقد عند دراستو ليذه الظاىرة تناول رواية تيميمون لمروائي الكبير 

ية في فضاء واقعي رشيد بوجدرة ، وىي رواية يعبر من خالليا صاحبيا عن رحمة تخيم

ويطغى في ىذه الرواية عدم األمن وطغيان  في الجنوب الجزائري ،الواحة الحمراء تيميمون

لغة الموت " اغتيل األستاذ بن سعيد ىذا الصباح عمى الساعة الثامنة بمنزلو من طرف 

 .3عصابة إرىابية "
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موقف تاريخي  إن عامر مخموف يرى أن الحكم عمى ظاىرة اإلرىاب في النص يستند إلى

 لم من حيث أن التاريخ ال يعود إلى الوراء ، وحسبو أن الكاتب رشيد بوجدرة " الكاتب

 بل األحداث، مواكبة لمجرد أو الموضة سبيل عمى اإلرىابية الظاىرة توظيف إلى يعمد

 يترك أن بد ال كان وبالتالي أبينا، أم شئنا األذىان في يحضر اإلرىاب أن األصح

 .1الكتابة" في بصماتو

 تركت حــديثــة كوقائــع أو كظاىـــرة ليس اإلرىاب ظاىـــرة عن كتب من الروائيين من ىناك

 مخموف يرى الناقــد. األحــداث مواكـــبة أو الموضة سبيل عمى بل الجزائريين نفوس في أثر

 أبينا أم شئنا األذىـــان في يحــضر ىؤالء، من واحدا يكن لم بوجدرة رشيد أن عامر

 " لم  الرواية ىذه في اإلرىاب أثر أن و الكتابة في بصماتو يترك أن بد ال كان وبالتـــالي

 الحركة يعــيق قــد عارضا حدثا التاريخ، عمى طارئة ظاىرة بل الــتــاريـــخ محــرك منو يجعل

 .2"  القراءة في التــســـمســل حــبــل يقطـــع كما

، غير أن قراءة روايــــــــــــة "الشمعة والدىاليز" قراءات متعددة من قبل النقــــــــــادقد عرفــــــــــت 

المنيج ، ورواية الشمعة  و النقدية األدوات حيث من مخموف عامر ليا كانت تختمف

م ، تدور أحداثيا حول األزمة اإلرىابية التي  1995والدىاليز ىي رواية صدرت سنة 

عرفتيا الجزائر ، ىذه اليمجية التي عرفتيا الجزائر حركت مشاعر الروائي ليكتب نصو 
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فالشمعة  الروائي وكمو ألم وأمل ، وحسب مخموف عامر فإن لمعنوان دالالت سيميائية ،

الظممات وحسبو العطف ىنا  حسبو داللة عمى النور والسمم واألمل ، والدىاليز داللة عمى

ليس داللة عمى التعاقبية بل دل عمى االجتماع في آن واحد ، وفيما يخص االىداء الذي 

ميز الرواية الذي يبدي فيو كاتب الرواية مجموعة من المالحظات كنفيو ألن تكون الرواية 

 ما لو رورةض ال االحتياط ىذا أن سيرة ذاتية فيراه مخموف عامر ال ضرورة لو " والواقع

 وطار بالطاىر جمعتو التي والعالقة" سبتي يوسف" المرحوم يعرف الذي القارئ دام

 ىذه يجيل الذي القارئ فأما غيره، من أكثر الرواية في حضوره ووضوح بسيولة سيدرك

 1" .أصالً  تعنيو ال فإنيا العالقة

 أنيا إال السياسي التحميل عن تعمو أن القراءة ىذه تحاول فيما يالحظ كذلك  " وميما 

 أو( الروائية الكتابة في اإلرىاب أثر) الموضوع طبيعة بحكم سواء إليو، مشدودة تبقى

، كما أنو 2تفسيرىا"  إلى وتسعى السياسية الوقائع إلى مشدودة نفسيا الرواية أن بحكم

 تختمف لمضمونيا تحميمو طريق عن يجزم عمى أن قراءة رواية الشمعة والدىاليز تكون

 حاالتيا من النصوص بعض تفسير في تركز التي األخـــرى القراءات عن القراءة ىذه

 االجتماعية.
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أما في رواية سيدة المقام لموسيني األعرج فقد تفطن الكاتب عمى أن الروائي قد نبش في  

 أعماق ظاىرة اإلرىاب من أجل أ، يقف القارئ عمى سيرورتيا ، كما أنو رأى  أن المغة

 ناقدنا تــــــنــــــاول لمنـــــــاس، رؤيتو نقل خالليا من أفكاره الكاتـــــــــــب يصب الذي القالب بمثابة

 وصفيا المغة، متعة ويوفر اإلعجاب إلى يدعو مـــــــــا رأى و" المقـــــــام سيـدة" في المغـة

 ما التصوير حسن من فييا و الذكريات شتات تمممم و التداعيات تتموج مع التي بالطبعة

 بشموخيا المقام وسيدة النص المقام سيدة تبقى. وفرحا ألما مريم مع تتعاطف يجعمك

 . 1وعشقيا

 محنة المثقف:  6 .3

كما تطرق الناقد مخموف عامر في ىذا الكتاب النقدي إلى محنة المثقف من خالل رواية  

م ،في ىذه المقاربة يبدأ  1994المراسيم والجنائز لبشير مفتي وىي رواية طبعت سنة 

الناقد بقراءة في عنوان الرواية باعتباره  البوابة التي يمكنو الولوج من خالليا لمنص ،فيرى 

أن استخدام منتيى الجموع )المراسيم( تعمق الشعور بالحزن ، وجمع التكسير )الجنائز( 

 رواية قصة ىي ع،واق وحكاية حكاية واقع" والجنائز المراسيم"يولد االنكسار ، حسبو " 

 2" .قصص رواية أيضاً  ولكنيا كتبت، وكيف كتبت

ر قراءتـو عمـى أن الروايـة خـكما أنو أشاد كثيرا بمغة الرواية الجميمة ،ليسـتخمص فـي أ    
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" ثقافة الوطن الممحـون. -أيضاً  –وىي تجسد في وجو من وجوىيا محنة المثقف وتترجم " 
1. 
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 خاتمة :  

بطاقة قراءة لكتاب الرواية والتحوالت في  :ــــــه الدراسة الموسومة بلنا ىذ تلقد سمح  

 جممة من المالحظات والنتائج أىميا :بالجزائر 

  سارع مخموف عامر منذ بداية حياتو النقدية إلى تبني مناىج حديثة كالمنيج لقد

 االجتماعي الذي يقوم عمى نظرية االنعكاس في األدب.

 ( عمى إطار مرجعي نقدي غربيمخموف عامرلقد اعتمد ) متمثل في تحميل ال

 الماركسي .( والتحميل لوكاتش)

  " بالدقة  لمخموف عامر"  الرواية والتحوالت في الجزائرتميزت الدراسة النقدية

والوضوح وذلك بفعل الطابع التعميمي والتعريفي الذي كان يتوخاه في بحثو 

 ودراستو .

  باألصالة والمعاصرة  ، فكان في تحميالتو  مخموف عامرلقد تميزت دراسات

كالمنيج النقد األصيمة ،والمناىج المعاصرة  مبادئلمقصة والرواية يزاوج بين 

 االجتماعي.

  مقاربات مخموف عامر في المنجز النقدي الرواية و التحوالت في الجزائر ركزت

توبة من عمى الجانب الثري في األدب جنس الرواية ، وركز عمى الروايات المك

 .السبعينات إلى غاية نياية التسعينات 



 

 ه 
 

  ( في تعاممو مع النصوص السردية ُينصت إلى ما يمميو مخموف عامرإّن )

النص وما يتطمب من انسجام منيجي، وال ُينصت إلى ما يمميو المنيج ،فالسمطة 

إجراءاتو. وىذا بخالف عديد و  المنيجحسب ىذا الناقد تعود إلى النص ال إلى 

اد الذين يتعسفون في مقاربة النصوص ألنيم يجعمون المنيج فوق اعتبار النق

 النص، ويطبقون المناىج  عمى أي نص يعترض سبيميم.

خالصة القول ىو أن مخموف عامر من النقاد الذين تمقوا المناىج الغربية ، وحاولوا 

تطبيقيا عمى النصوص العربية الجزائرية بمقوماتيا وخصوصياتيا ،فقد حاول في كتابو 

الرواية والتحوالت في الجزائر إجراء مقاربة وفق المنيج االجتماعي لعديد الروايات التي 

مؤكدا أن الرواية الجزائرية المكتوبة بالمغة العربية استطاعت في  كتب في فترات متقطعة

احتضان عدة اتجاىات وخمق مكانة مرموقة في الساحة األدبية الجزائرية وقت وجيز 

والعربية .
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 ملخص :

لقد اطخقطب ألادب الجصائسي الحديث واملعاصس الكثير من النقاد الجصائسين ،خاصت جنس 

السوايت كىنها حعسف مقسوئيت كبيرة مقازنت باألجناض ألاخسي ، ويعد مخلىف عامس أحد النقاد 

الكباز الرين حاولىا أن يقازبىا السوايت وفق املناهج الحديثت ونعني برلك املنهج الاجخماعي ،ففي 

كخابه السوايت والخحىالث في الجصائس  اطخطاع إبساش عدة قضايا كصىزة الثىزة في السوايت ، أشمت 

 إلازهاب ، ومحنت املثقف ،و وغيرها من القضايا ذاث الصلت بالسوايت.

 ، السوايت ،قساءة،املنهج إلاجخماعيالخحىالث ،قضايا السوايت ،فخاحيت: الكلماث امل

Résumé: 

La littérature algérienne moderne et contemporaine a attiré beaucoup de 

critiques algériens, notamment le genre du roman car il connaît une 

grande lisibilité par rapport à d'autres genres.Des questions telles que 

l'image de la révolution dans le roman, la crise du terrorisme, le sort des 

les questions intellectuelles et autres liées au roman. 

Mots-clés : transformations, enjeux romans, le roman, la lecture, le 

curriculum social 

   Abstract  :  

Modern and contemporary Algerian literature has attracted a lot of 

Algerian critics, especially the genre of the novel because it knows a great 



 

 

readability compared to other genres, and Makhlouf Amer is one of the 

great critics who tried to approach the novel according to modern 

approaches, and by that we mean the social approach. Issues such as the 

image of the revolution in the novel, the crisis of terrorism, the plight of 

the intellectual, and other issues related to the novel. 

Keywords: transformations, novel issues, the novel, reading, the social 

curriculum,   


