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برج بوعريريج–جامعة محمد البشير اإلبراهيمي 
كلية اآلداب والّلغات

"فلسفة السرد"اليوم الدراسي الوطني الثالث حول السرد 
مه قسم اللغة واألدب العربي بالتنسيق مع الجمعية الجزائرية للدراسات الذي نظّ 

فرع والية برج بوعريريج–الفلسفية 
10/04/2016: يوم

طارق بوحالة
أستاذ النقد الثقافي

المركز الجامعي لميلة

لنقد الثقافيوارية ئالرواية الجزا: مقال

:تمهيد
طاملا كانت الرواية اجلزائرية موضوعا خصبا للنقد العريب على مر حمطاته الزمنية املعروفة، حيث ال 

طاهر وطار لبالرواد كاسيما ما تعلق مدونة جزائرية، نكاد نعثر على دراسة نقدية روائية إال وجند 
.عرج ورشيد بوجدرة وغريهممد ديب ومولود معمري وواسيين األوحم

إىل القرن احلايل وخاصة إىل غايةالنقاد يف الوطن العريب قبلمن بالرواية اجلائريةاالهتمامويستمر 
.ستعماريةاجلدبدة اليت تبنت جماالت النقد الثقايف والدراسات ما بعد االالنقديةمع الكتابات

هلذا جند الرواية اجلزائرية حاضرة بقوة يف هذه الدراسات بعدما احتلت مكانا مميزا هلا يف املشهد 
عرب نصوص روائية توسلت أدوات كتابية . الروائي على الصعيدين العريب والغريب على حد السواء

.جديدة واقتحمت موضوعات أيضا ال تقل جدة
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اجلزائرية املعاصرة ونتجاوز ما كتبه واسيين األعرج وعمارة خلوص وبشري مفيت فال ميكن ذكر الرواية 
.ويامسينة صاحل واحلبيب السايح وجيل الروائني الشباب

بحث عن ثقايف يسعى للما فتح الباب أمام النقد الثقايف لدراسة هذه األعمال وغريها من منظور 
.خلف البناء اللغوي واجلمايلاملتواريةاألنساق الثقافية لكشف عن االتمثيالت و 

وقد ركزت الدراسات النقدية العربية اليت حنت هذا املنحى على قضايا وتيمات ثقافية معاصرة
واالختالف واهلوية متثلتها الرواية اجلزائرية املعاصرة، توزعت بني متثيالت املنفى والعنف والغريية

.وغريهاواجلسد
:ثقافي مفتوحالرواية الجزائرية المعاصرة فضاء

يديولوجية اليت طبعتها لسنوات عديدة خاصة يف مل تعد الرواية اجلزائرية املعاصرة حبيسة النظرة اإل
يديولوجيا ال خيتلف عن باقي املشاريع كانت الرواية اجلزائرية مشروعا افرتة السبعينيات، عندما

.اإلشرتاكية أنذاك

كريس املشروع الوطين للدولة االشرتاكية املستقلة فقد كانت الرواية خطابا فعاال يف ت
حديثا، ما خلف عند الروائيني يف تلك املرحلة مسؤولية املشاركة يف الرتويج للثورات الوطنية 

.الثورة الزراعية والثورة الصناعية والثورة الثقافية: املتعددة

واليت عنهارغم وجود بعض احملاوالت للخروج -ة هلذه التقاليد بقيت الرواية اجلزائرية وفيّ حيث
إىل غاية مرحلة ما بعد أحداث -دائما ما كانت تواجه من قبل السلطتني السياسية والنقدية

ي واالجتماعي، أين عرفت اجلزائر وضعا مغايرا بظهور ، وما رفقها على املستويني السياس1988
عشرية احلمراء اليت ستكبس على صدور اجلزائرين ملدة طويلة دفع التعددية احلزبية، وصوال إىل ال

.قتيل100000من خالهلا الشعب فاتورة باهضة الثمن وصلت إىل حد 
أمام هذا الوضع اجلديد والذي تزامن هو األخر مع أوضاع عاملية وعربية واسالمية جديدة كالعوملة 

اخلطاب السلفي مركة العامل وكذا انتشار لدويل ألواية القطبية الثنائية وظهور املشروع ا
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ة يالروائي اجلزائري ليغري من جيناته الرتكيبل هذا فتح الباب واسعا أمام النص ك... التكفريي
ال ميكن روائي مفتوح نص، أي ما بعد حداثيويصبح نصا ،ن شرنقة اإليديولوجيةخبروجه م

مبعزل عن احلركات االقتصادية " م ذلك فال ميكن أن يت.قراءته إال يف ظل الظروف اليت أنتجه

) 1"(التكنولوجي تارة أخرى، واالنفتاح املعريف والتطور احلضاري تارة ثالثة
املنفتحة على الثقافة والتاريخ يطرح النص الروائي املعاصر يف اجلزائر جمموعة من األسئلة اجلديدة

وغريها من املوضوعات األكثر شيوعا وارتباطا الغرييةاخطابات اهلوية واالختالف و والسياسة و 
، واليت جعلت من هذا النص جماال سرديا وثقافيا بالراهن اجلزائري والعريب والعاملي على حّد سواء

.منفتحا
هذا النص كذلك جتاوز مرحلة احلساسية اجلديدة اليت ظهرت مع العقود األخرية للقرن وقد حاول

مع بداية القرن احلايل خلقت نوعا املتبلورةاملاضي، فالتشكيالت الثقافية واحلضارية اجلديدة 
بل على مستوىات أخرى ،روائيا جديدا خيتلف متاما عن سابقه ليس على مستوى التقنيات

فكان التمثيل السردي هو أجنع الطرق والوسائل اجلمالية , مفاهيم حياتية جديدةارتبطت بظهور
جتسيدا هلذه النقلة، غري أن هذا التمثيل البد له من متثيل يشحنه ويقدم له املادة الثقافية والرمزية 

.  للنص االسردي عموما والروائي على وجه خاص، وهو التمثيل الثقايف
النص هذا ترنو إىل قراءة وب تطوير املقاربات واملناهج النقدية اليت وجأيضا إىلهذا ما أدى 

الروائي املعاصر، لتجرتح الدراسات السردية مفهوما أكثر مرونة واقرتابا من هذه املرحلة الروائة 
املعاصرة، وهو مفهوم السرديات الثقافية، الذي يعد انتقاال منهجيا ومعرفيا من جمال 

.إىل جمال السرديات الثقافيةليت شاعت يف مرحلة النقد البنيويا" علم السرد"السرديات
نحو طرح نقدي بديل:السرديات الثقافية-2

يطرح مفهوم السرديات الثقافية نفسه على الساحة النقدية باعتباره مفهوما جديدا يرتبط مبحاولة 
ا عد هذمل ي، حيث السرديعلى املستوىإثارة مجلة من األسئلة املتعلقة بدورها بتطورات أساسية 
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ممارسة "عبارة عن أو نوع من التجريب السردي، بل أصبح جمرد تقنيات سردية ألية،األخري 
...والثقافيةواحلضاريةالسياقات السياسية والدينيةمنفتحة على"خطابية وثقافية

خاللمن احملايثة وقد بدأت املمارسات النقدية اجتاه الرواية خترج من دائرة السرديات البنيوية 
مع جهود كل .ما بعد االستعماريةالدراسات فتحتها الدراسات الثقافية و ومعرفيةدعوات نقدية

وغريهم"تاري سبيفاكايج"وامن ادوارد سعيد وهومي باب
والسرديات الثقافية هي نتيجة توأمة معرفية بني السرد والنقد الثقايف عموما، وذلك باالنتقال من 

مجلة من املباحث اليت مماسياسات االختالف أي فتح الباب أاهلوية إىلسؤال سياسات
.خر والعنف واجلنوسة وغريهالطة والقوة واهليمنة واهلوية واأليتشابك فيها السرد مع متثيالت الس

للبنيوية، ستظهر سياق إعادة قراءة وتفكيك األسس املركزية " األمر الذي جعلها تظهر ضمن
ف عن الشعرية،مناذج جديدة ختتل

وهو األمر الذي استلزم مراجعة وإعادة النظر يف اخللفيات املعرفية . بوصف البنيات اللفظية
)2"(يف مقابل اتساع طبيعة السرد التعبريية والثقافية والرمزية, املؤسسة للنظرية السردية

لنظرية السردية يف عالقتها مع النقد الثقايف لتجاوز التحليل النصي قبل امنهناك سعيإذا ف
ل قراءة التمثيالت واألنساق والبحث عن بديل نقدي ومنهجي من أجواحملايث للمتون الروائية،

وسياية أوثقافية أتباطها بالسياقات املنتجة هلا سواء كانت اجتماعية ر ومدى ا. الثقافية املضمرة
... وحىت ذوقيةأوتارخيية أ

معرفية ناد اجلهود نقدية و إن دعوة التجاوز هذه ليست مرتبطة قطعا باملرحلة الراهنة فقط بل هناك 
كثر يتباينون يف التوجهات ويتفقون يف وحدة النظرة، حيث يرون أن النقد ودارسنيا نقاد

جمرد تربيرات ألية يف وجه البنيوي الذي اختزله خاصة مععموما قد أصابه الرتهل واالنغالقية 
.التحجرو املتميزة باملرونة أخرجت الظاهرة األدبية عن طبيعتها 

والدرسات الثقافية، ،دارسي ما بعد االستعماريةاد ما بعد البنيوية و فجاءت دعوات كل من نق
تلقي، واليت بدورها متثلت ومجاليات ال،ونظريات القراءة،واالنرتبولوجيا التأويلية،والنقد النسوي
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يف جهود كل من تودروف و جاك دريدا وميشال فوكو وهومي بابا وادوارد سعيد ومدرسة  
.كونستانس وغريهم

دية املتعلقة بالسرديات فرغم عى مستوى املواقف النقافمثال يعد تدوروف أبرز الذين مثلوا تطور 
يكتبه ال سيما بعض املقاالت يف من فطاحل النقد السردي البنيوي من خالل ما كامنأنه

العدد الثامن ) communiction(يأيت على رأسها مقاله املشهور يف جملة ةجمالت عديد
عدت نتقل بعد ذلك إىل مرحلة أنه اإالّ مناط السرد ووظائفه، الذي تعلق بأ، 196الصادر عام 

مراجعة جذرية ألفكاره السابقة حنواولته اجلادة حممن خاللأساسية يف حياته النقدية واملعرفية 
.الشعرية: يف كتابهتلك اليت روج هلاخاصة
يف مساره جذريااليت عرفت تغريا الكتبمن أبرز،مسألة األخر" فتح أمريكا"يعد مؤلفه حيث 

حيث أراد احلديث فيه عن اكتشاف األنا لألخر، فبوسع الفرد اكتشاف ...الفكري واملعريف
)  3...(االخرين يف  ذاته

أو ما يسمى ،النقد الثقايف يف الدراسات الروائية والسرديةمعاملساءإر يف الكبري غري أن الفضل 
،أعماله املتعددةكتبه و عربيعود إىل الناقد واملفكر الكبري ادوارد سعيد فالسرديات الثقافية ب

.الثقافة واالمربياليةكتاب ، و 1978االستشراق كتاب : كتابيه الشهريينما جاء به يفخاصة
اللذين اشتغل فيهما على نصوص روائية غربية تنتمي إىل السرد اإلمرباطوري كرواية قلب الظالم 

: ث واليت مساهاجلوزيف كونراد، والغريب أللبري كامو، ونصوص تنمي إىل شعوب العامل الثال
.سرديات املقاومة ومّثل لذلك  برواية موسم اهلجرة للشمال للطيب صاحل

مجال الدراسة
جمموعة من قراءة لالنقد الثقايفأدوات تتبىن نقديةمؤلفات على ثالثيف دراستناووقع االختيار

.الروايات العربية، حيث خصصت كل دراسة مبحثا للرواية اجلزائرية املعاصرة
.2012، 1الفتنة واألخر، منشورات االختالف، اجلزائر، ط: دراسة شرف الدين جمدولني-
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الرواية العربية وأسئلة ما بعد االستعمار، واليت صدرت عام : دراسة ادريس اخلضراوي املوسومة بـ-
2012.

ف، ات اهلوية إىل سياسات االختالسرديات ثقافية، من سياس:بـدراسة حممد بوعزة املوسومة-
.2014الصادرة عام 

راسة والبحث من من الدحضا وافراهلذا كانت الرواية اجلزائرية من النصوص الروائية اليت نالت 
ثقافية وسياسية تيماتإىل مناقشة ، حيث النقد الثقايفنشاط 

وجتذبات القوة والتخييل، ، أنساق الغرييةو واملنفى، ،العنف: موضوعات: وتارخيية خمتلفة أبرزها
...،وصراع املعرفة والسلطة

: والنقد الثقافيالرواية الجزائرية 

خاصة تلك النصوص منذ التسعينيات خزانا ابداعيا وثقافيا ال ينضباملعاصرةتعد الرواية اجلزائرية 
حداث ومتضهرات أيت حفرت عرب املتخيل الروائي يف ال

اليت ميكن جتماعية وثقافية وادينية سياسية و تارخيية، و وضوعات ملمعاجلةايات القرن العشرين، 
.ة جديدة على اجلزائر واجلزائرينمنتوج فرت كوا ،  مقاربتها من الوجهة الثقافية

لواسيين "ذاكرة املاء"لطاهر وطار، ول"الشمعة والدهاليز"من قبيل روائيةهلذا جاءت نصوص
، عياشيمحيدة الالبراهيم سعدي، ومتاهات ليل الفتنة الاألعظم األعرج، واجلنازة لرشيد بوجدرة، و 

خمتلفة متثيالتأنساق و وغريها مثقلة بوالقاهرة الصغرية لعمارة خلوص، وإرهابيس لعز الدين ميهويب 
.للدين والسياسة واملثقف والعنف وغريها،

، اما فتح الباب ومن أبرز املقوالت اليت سعت الرواية اجلزائرية إىل مناقشتها مقوليت العنف واملنفى
أمام اخلطاب النقدي املعاصر بغية حتليلها، والكشف عن مدى انبثاقها داخل هذه الروايات وهذا 

الفتنة واآلخر، أنساق الغريية يف : ريب شرف الدين جمدولني املوسوم بـكتاب الناقد املغما جنده يف  
.2012سرد العريب، واليت صدرت عام ال
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حيث" الرواية والمنفى وعنف الغيرية. فتنة العقيدة"عنونه بـمن كتابه فصال خصص الناقد وقد
الغريية، اقرتانا بالرواية ميكن اعتبار مقوليت العنف واملنفى، من أكثر الدوال، يف معجم "قول

املعاصرة، وتداوال يف خطابات النقد الثقايف، سيما بعد تفاقم الظواهر االجتماعية املؤسسة 
).4"(هلما

األولمعاصرين روائيني على نصنيالسابقتنيتقصي متثيالت املقولتنيبغية الناقد ويقع اختيار
ذين يصنفهما حتت مظلة للرشيد بوجدرة، ال"اجلنازة"لواسيين األعرج، والثاين " ذاكرة املاء"
:مسات مركزية هي"سرديا عربواليت تتمظهر"سرديات العنف واملنفى"
.املنفى الداخلي-1
.سردية الصوت الواحد-2
.التصوير الفيزيولوجي الصادم-3
)5..."(نعي املدينة4

، يصل يف النهاية إىل أن الناقد برحلة استكشاف هلذه السمات األربع عرب الروايتنيقيام وبعدما 
القاسم املشرتك الذي جيمع بينهما وكذلك جيمع كل األعمال الروائية األخرى اليت حتدثت ختييليا 

".فتنة العقيدة"هو . عن الفرتة املظلمة يف تسعينيات القرن املاضي باجلزائر
ية املختلفة، سيما وقد قافإن الرواية اجلزائرية التسعينية نص متخيل يزخر باألنساق والتمثيالت الث

، ومتظهرات العنف، والتعصب الديين والصراع جلها حول الصراع اإليديولوجيمتحورت
.هذا ما جعل هذه الروايات تكون نصا ثقافيا بامتياز... السياسي

واملوسومة بالرواية العربية وأسئلة ما بعد "ادريس اخلضراوي"وبالعودة إىل دراسة ثانية للناقد املغريب 
، جند أن الرواية اجلزائرية حاضرة من خالل موضوع أخر وهو 2012االستعمار الصادرة عام 

وقع اختيارعالقة األنا باألخر أو ما يطلق عليه يف النقد الثقايف بأنساق ومتثيالت الغريية، وقد 
.بغية مناقشة هذا املوضوعلواسيين األعرج"األمري"رواية على الدراسة 
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، ومن من متثيل الصراع بني الذات واألخرلقد مكنها هذا الوعي :"وعنها يقول اخلضراوي
استيعاب جمال األخرية بطريقة مغايرة يتداخل فيها الواقعي والتخييلي، ينصهران معا للتعبري عن 

) 6"(إشكالية معقدة وصعبة

واية األمري إتكاءه املعريف واملنهجي على مقوالت النقد اخلضراوي لر ادريس واملالحظ على دراسة 
عنها نصوصالثقايف عند ادوارد سعيد، خاصة عرب مقولة سرديات املقاومة واملعارضة اليت انبثقت

اليت طاملا كانت حتت نري االستعمار، واجلزائر منوذج حي كتبت من قبل الشعوب روائية وشعرية 
.عنها

ا يف رواية األمري وهو ما مبحثا مهمّ يف فصله عن الرواية اجلزائريةاوياخلضر ادريس يناقشكما 
هذه الرواية الذي تسردهيخ، حيث يعترب أن التاريخ مماثلتها للواقع ومطابقتها للتار إشكاليةتعلق ب

خطاباتعرب
".التخيل التارخيي"،أو ما يسمى اإلبداعي، الذي يركن إىل املتخيل

إن رواية األمري تكتب املاضي دون أن تغلق على نفسها :"وخيتم الناقد حديثه عن رواية األمري بقوله
قريب، وتشخص هواجس وخماوف االنسان فيه، تتطلع ضمن أسواره، وهي تستدعي أوجاع املاضي ال
).7"(إىل زمن ممكن يهزملغة املوت وينتصر للحياة

ومما جيب ذكره يف هذا املقام أن رواية األمري لواسيين األعرج رغم ما قيل عنها ليست رواية تارخيية 
التارخيي اليت تفكك من باملفهوم التقليدي وإمنا هي نص ينتمي إىل ما ميكن تسميته برواية التخيل 

)8"(ثنائية الرواية والتاريخ، ويعيد دجمها يف هوية سردية جديدة..."خالهلا 

قد حممد بوعزة للنا"سرديات ثقافية"كتاب دراستنا، هويف مت اختيارهيأما عن العمل الثالث الذ-
اختار منها وقدللحديث عن الرواية اجلزائرية ثقافيا، منهالذي خصص فصال، 2014الصادر عام 

لبشري مفيت، حيث حاول عرب هذا الفصل الكشف عن أبرز األنساق والتمثيالت " دمية النار"رواية 
فت ا رواية  تص ية ا قضية جوهر من خالل  تمركزة  امل ية  ثقاف .جتاذبات القوة والتخييل:مفيت وهيبشري ال
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لتخييل الروائي يف كتابة التواريخ ":بقولهحيث يصرح
املنسية، وتشخيص األصوات املقموعة، ففي مقابل سرد السلطة الذي يبسط تارخيا أحاديا 

تاريخ األمة، تنتج الرواية سردا انبثاقيا انتهاكيا، يزرع ، بوصفه التاريخ احلقيقي،)الثورة(للحدث
ااالتشكك والتفكك يف خطاب السلطة، حيث تنبثق األصوات امل نسي ية  او من ه )9"(قموعة 

ما جاء خاصةخلطابات خمتلفةهمن تفكيك"دمية النار"ينطلق حممد بوعزة يف مناقشته الثقافية لنص 
ل عرب مراحل حياته من النقيض إىل النقيض، من نتقالذي ي" رضا الشاوش"الروايةبطللسان على 

هو يف الوقت الذي سيما وقد أصبح يد قوية داخل اخلطاب السلطوي، . الرافض إىل الراضخ املتعاون
. نفسه من ضحاياها

اليت . القراءة الطباقية" نلمس يف قراءة حممد بوعزة حضورا للقراءة الثقافية االيت بلورها سعيد ونقصد و 
ددالصوت الواحد بل توسع لتشمل التع. األديب بوعي متزامنتقرأ النص

.باختني" الصويت كما يقول الناقد السوفيايت

:تركيب

املقدمة ليست إال مناذج عن أعمال نقدية كثرية، اشتغلت على وجب القول أن النماذج الثقايف، 
الرواية العربية واجلزائرية على حد سواء بغية الكشف عن مضمرات اخلطاب الروائي وأنساقه ومتثيالته 

.الثقافية املختلفة

ك تبين مقوالت النقد الثقايف يف قراءة املنت الروائي، سواء ارتبط ذلإىلوقد سعت هذه الدراسات
...مبقوالت التارخيانية اجلديدة أو مقوالت ما بعد االستعمار، أو املزج بني السرديات والنقد الثقايف
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