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التنقيب يف شخصية املثقف الرافضة واملعارضة للسلطة، هذه الشخصية اليت  يروم هذا املقال        

محلت على عاتقها مسؤولية مواجهة األيديولوجيات الزائفة وكشف ممارسات اهليمنة وفضحها أمام ا�تمع 

ايح كمنت إجرائي باعتبارها تنحو وتتطور للحبيب الس" من قتل أسعد املروري" وقد اعتمدنا على رواية 

يف األبنية األركيولوجية للوعي االجتماعي ولتمثالت خمتلفة لواقع واحد، السيما أن املثقف قد تقمص 

  .أدوارا متعددة يف عالقاته ويف حروبه مع السلطة من أجل تكريس ذاته وإثبات هويته الثقافية

 ، السلطة، اإلثبات واالستالب، من قتل أسعد املروريصورة املثقف، اهلوية : الكلمات المفتاحية

Abstract:    
This article aims to explore the personality of the intellectual who rejects and 
opposes the authority, this figure who has taken upon itself the responsibility 
of confronting false ideologies and exposing the practices of domination and 
exposing them to society. We have relied on the novel  “ who murdered 
Asaad  El-Morrori” by Habib al-Sayeh as a procedural body, as it tends and 
develops in the archaeological structures of social consciousness and 
different representations of one reality , especially since the intellectual has 
assumed multiple roles in his relationships and in his struggles in order to 
consecrate himself and prove his cultural identity.      
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  : تمهيد

واجهت األعمال الثقافية حتديات كربى أثناء مسري�ا يف اإلبداع والتجريب وعالقتها      

نه، مما بالسياقات  الثقافية واملعرفية والبنيات الداخلية للمجتمع الذي تكتب عنه وتستمد ماد�ا م

جعلها رهينة معايري اجتماعية سياسية معينة متارس عليها نوعا من الرقابة، وهذا ما ال يتوافق مع 

غايات اإلبداع وخصوصيات الكتابة يف حد ذا�ا، فالكتابة تنزع للحرية ولكسر القيود النفسية 

ية واجتاها�ا واالجتماعية، وتعرب عن ما عجز عن قوله هذا ا�تمع اخلاضع للمؤسسات السلطو 

األيديولوجية اليت تعمل على التضليل الفكري للجماعات واألفراد حىت تضمن سري ممارسا�ا  

وسيطر�ا على التفكري العام، ما جعل املهمة أمام املثقف أصعب فهو املعرب عن صوت الشعب 

ن غري عادي املتبين هلمومه االجتماعية، املنور لعقوهلم والباحث عن حلول ملشاكلهم فهو إنسا

   .ألن رسالته تنويرية �مه قضية احلقوق والواجبات والتطور العام �تمعه 

  : مفهوم المثقف: 1

  من هو املثقف؟ هل كل شخص يفكر ويقرأ نعده مثقفا؟     

هذا أحد األسئلة اليت حاول الكثري من الباحثني واملفكرين اإلجابة عنها باعتبارها مفتاح          

مكامن هذه الظاهرة، ولعل أول من بادر يف البحث عن هذا املفهوم جند أنطيونيو الولوج إىل 

، وإذا ما توقفنا …غرامشي وجوليان بندا وبالنسبة لألمساء العربية جند إدوارد سعيد وعلي حرب

عند مفهوم املثقف عند كل  واحد منهم جنده مقرتن بالسلطة ألن دوره ال ينشط إال يف إطارها، 

هذه العالقة بني املثقف والسلطة منذ عصور متقدمة يف الثقافة العربية فعرفنا جمموعة وقد تأصلت 

من األدباء واملفكرين الذين كانوا عبارة عن وسائط بني السلطان والعامة كأيب حيان التوحيدي 

يف الدفاع عن قضايا ا�تمع، الذي كان ضحية آراءه اجلريئة .. ومسكويه واجلاحظ وابن املقفع

السلطة منذ ذلك التاريخ املوغل يف القدم كانت تنظر إىل املثقف كخادم لإلرادة السياسية  ألن

طة، ومل يكن ميلك رفاهية اختيار موقف آخر، يشارك نظريا يف مشروع السل" حبيث كان املثقف

ن أية ثقافة إنسانية حمرتمة، كان عدوين مباشري�ا الواعي اللذان ال تكتمل دو فاحلرية واالختيار 
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وأفهمت املثقفني منذ  تدرك أية هوامش للخالف واالختالفللحكومات االستبدادية اليت مل 

البداية أ�ا ال تريد غري طبقة من املوظفني املخلصني، وهكذا كانت تزداد مكانة الكاتب مبقدار 

أن  ذلك 1" قدرته على ترمجة مشروع احلاكم، وتقدميه للناس يف حالة قشيبة من اخلطابة والكتابة

وإذا ما انتقلنا إىل التنقيب عن مفهوم   ،جعلتها مراقبة للسلطة يد يف تسيري املؤسسة الثقافية ما

مسينات املثقف يف العصر احلديث وجدنا أن أول ظهور له كان مع الثورة االشرتاكية يف بداية اخل

  .نيم كل من العلماء واألدباء والفالسفة يف خانة املثقفمن القرن املاضي، حبيث ض

مصطلح ال يزال مفهومها ضبابيا،  فهي مل تكن تأيت �ذه الصياغة  المثقفأما كلمة          

، أما يف "والفيلسوف" " األديب"السيما يف الثقافة العربية، ومت التعبري عنها مبسميات خمتلفة مثل 

الربج " مثل  وقد ترتبط بعبارات" املفكر"املثقف باإلجنليزية قد تعين "السياق الغريب فكلمة 

أو االستهزاء وقد أكد هذا االجتاه يف التفكري ما ذكره املرحوم راميوند " إثارة السخرية"و" العاجي

ويليامز يف كتابه كلمات أساسية قائال إن الكلمات اإلجنليزية اليت تعين املفكرين والصبغة الفكرية 

الدالالت سائدة حىت  وطبقة املفكرين، كانت ذات دالالت حتط من قدرها، وقد ظلت هذه

  2"منتصف القرن العشرين

ولرمبا ال تعنينا امللفوظات والصياغات البالغية لكلمة املثقف بقدر ما �منا معانيها        

ووظائفها، غري أننا جند أنفسنا ملزمني بتوضيح تعريفا�ا ومفاهيمها ومن بني أهم التعريفات 

طايل، والصحفي والفيلسوف يل املاركسي اإلاملناض" غرامشي أنطونيووأشهرها جند تعريف 

أن مجيع الناس مفكرون، ومن : يكتب فيما كتب يف مذكرات السجن قائال(...) السياسي النابه 

هذا التعريف الذي  3"مث نستطيع أن نقول، ولكن وظيفة املثقف أو املفكر ال يقوم �ا كل الناس

فكري فجميع الناس هلم القدرة على ذلك، على املثقف جاء شامال يف عملية التأطلقه غرامشي 

غري أنه جاء خاصا ومميزا يف الوظيفة فمهمة املثقف  ال تقتصر على التفكري فحسب، ألن أفكاره 

البد أن تكون مبتكرة ومبدعة وتؤدي رسالة توعوية تنويرية ختدم ا�تمع كل حسب ختصصه، 

  .فكان املثقف عنده أقرب إىل املثقف التقليدي العضوي

مجاعة صغرية " فقد  كان خمتلفا فهو يرى أن املثقفني عبارة عن" جوليان بندا" أما تعريف       

من ملوك حكماء يتحلون باملوهبة االستثنائية واحلس األخالقي العايل، وقفوا أنفسهم لبناء ضمري 
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دام ما يرفعونه املثقفون احلقيقيون يشكلون خنبة كائنات نادرة جدا يف احلقيقة، ما(...) اإلنسانية، 

  4"هو القيم اخلالدة للحقيقة والعدالة اليت هي بدقة ليست من هذا العامل

سامية جتاوزت الواقع إىل ما للمثقف أنه صنفه يف مراتب " بندا " واملالحظ يف تعريف        

راء يح وتأثر بآوذهبت به حنو عوامل ميتافيزيقية، فلطاملا احتفى بشخصيات دينية مثل املس ئه  ورا

ر له ويؤكد ذلك صراحة يف تعريف آخ... يف الفن أمثال سقراط وفولتري نيالفالسفة واملوغل

هم هؤالء الذين نشاطهم بالدرجة األوىل ليس مالحقة األهداف "  حيث يقولنياحلقيقيني للمثقف

ر يف العملية، والذين يسعون إىل مسر�م يف ممارسة فن ما أو علم ما أو تأمل ميتافيزيقي، باختصا

وقد  5"مملكيت ليست من هذا العامل: امتالك مزايا غري مادية، وهلذا السبب يقولون بطريقة حمددة 

به هذا املثقف من  لؤها اجلاذبية، نظرا ملا يتحلىجاء مثقف بندا فريدا من نوعه يف صورة المعة مت

العدالة وتقديس نظرة ثاقبة فاحصة لألمور وصور باهرة تنادي بتخليد املبادئ األخالقية مثل 

  .احلقيقة

فقد حاول أن يلم مبفهوم املثقف من كل جوانبه ما جعله يستعرض  ديإدوارد سعأما       

استخدمت كلمات مرادفة للمثقف  :" جمموعة من التعريفات املختلفة لبعض الباحثني يف قوله

ؤهله للنفاذ إىل كاملتعلم، فماكس فيرب يعتقد أن املثقف حيمل صفات ثقافية وعقالنية مميزة، ت

ا�تمع والتأثري فيه بفضل املنجزات القيمية الكربى، أما إدوارد شيلز فيعرف املثقف على أنه 

صنع القرار السياسي، أو من  للوصول إىل مراكزالشخص املتعلم الذي ميتلك طموحا سياسيا 

السياسية اهلامة اليت خالل دوره احملوري احلاسم يف توجيه ا�تمع عن طريق التأثري على القرارات 

وقد استفاد إدوارد سعيد من هذه التعريفات الكالسيكية ومتاهى   6..."تؤثر على ا�تمع ككل

معها من دون أن يتخلى عن رؤيته اخلاصة فاملثقف عنده ال ميثل الفئة املتعلمة فقط وال صاحب 

ة اجتماعية �به شرعية النيابة الكفاءة السياسية، وإمنا كان يريد من املثقف أن يكون ذو هوية ثقافي

وتوجهه هذا نابع من جتربة شخصية عايشها كمثقف  ،والدفاع  عن حقوق الطبقة االجتماعية

مغرتب حمافظ على أصول الثقافة الوطنية، فكان مفهومه للمثقف أقرب العتقاد هشام شرايب 

مبقدوره رؤية ا�تمع  ، حبيث يكونالشخص امللتزم والواعي اجتماعيا هو" الذي يرى بأن املثقف

والوقوف على مشاكله وخصائصه ومالحمه وما يتبع ذلك من دور اجتماعي فاعل من املفروض أن 

   7"يقوم به لتصحيح مسارات جمتمعية خاطئة
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غري أن حماوالت املثقف يف التصحيح واإلصالح والتغيري، قد أثار قلق بعض اجلهات          

ل للتفاوض معه، يري ا�تمع، ما جعلها تبحث عن طرائق وحلو السلطوية العليا اليت تتوىل تس

ال معارضا إلراد�ا، فأخذت تبحث عن مثقفني  يدافعون عن مصاحلها ويكنون  وجتعله تابعا هلا

جيب دائما على املرء أن " فقال إىل ذلك يف كتابه خيانة املثقفنيالوالء هلا وقد أشار إدوارد سعيد 

السلطة كمواطن ميكنه التأثري، لكن يا لألسف، فقد سيطرت القومية  يبدأ مقاومته من وطنه ضد

املتدفقة املتقنعة بالوطنية واملصلحة القومية على الشعور النقدي، الذي يضع الوالء لألمة فوق كل 

نفهم من   8"اعتبار يف تلك النقطة ليس هناك سوى خيانة املثقفني واإلفالس األخالقي الكامل

ات مركزية كربى تعمل على تربئة سياقات اهليمنة حتت قناع الوطنية، وتربر هذا أن هناك مرجعي

  .هيمنة السلطة على املؤسسة الثقافية وإنتاجها ما جعل املعرفة تئن يف قبضة السياسة

ما ذهب بالبعض إىل االعتقاد بأن مكافأة املثقف على مهامه هي أن جيد له منصبا يف         

سيا وقد فند إدوارد سعيد هذا االعتقاد ألن مهمة املثقف وهدفه األساسي السلطة بتأديته دورا سيا

أن يرتقي بالوعي، وأن يصبح أكثر إدراكا للتوترات والتعقيدات، وأن يتحمل مسؤولية " هو

جمتمعه، هذا دور ال عالقة له بالتخصص، فهو متعلق بقضايا تتخطى حدود ا�االت املهنية 

يف ميدان ما أو علم ما يضيق دائرة اإلدراك واملعرفة يف ا�االت ألن االختصاص   9" احملرتفة

  .األخرى

ويؤكد ما ذهب إليه إدوارد سعيد فهو اآلخر ال يعرتف باالختصاص يف  علي حربليأيت         

من تشغله قضية احلقوق " فرع من فروع املعرفة ما جعله يقدم تعريفا شامال للمثقف فهو يرى بأنه

بفكره  مه سياسة احلقيقة، أو يلتزم الدفاع عن القيم األخالقية ا�تمعية الكونيةواحلريات، أو �

وسجاالته، أو بكتاباته ومواقفه، وقد يكون املثقف طوباويا أو عضويا، ثوريا أو إصالحيا، قوميا 

وفا أو أمميا، اختصاصيا أو مشوليا، متفرغا ملهمته أو غري متفرغ، وقد يكون شاعرا أو كاتبا أو فيلس

  10" أو عاملا أو فقيها أو مهندسا، أو أي صاحب مهنة أو حرفة أو صناعة

فاإلنسان لكي يصنف يف فئة املثقفني البد له أن يكون على قدر من الثقافة اليت  بالتايل         

فا�تمع يتطور ... ت السياسية واالجتماعية واألدبيةمتكنه من متثيل جمتمعه يف خمتلف ا�اال

اعلية أفراده الذين يلقون على عاتقهم مهمة تقدم وتطور هذا ا�تمع، باعتبار أن املثقف بنشاط وف

حامل لواء العلم واملعرفة واملتبين للمواقف احلضارية، إنه الذات الواعية بالظروف املعاشة اليت تقود 



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة        2021 :السنة 1: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  392 - 378: ص 

 

383 

  University of Tamanghasset- Algeria                                   اجلزائر  -تامنغست ةجامع

د أشار علي األمة إىل الرقي واالزدهار انطالقا من رقي مبادئه وإعمال فكره وإدراكه ووعيه، وق

خلق واقع فكري جديد بإنتاج أفكار " دور املثقف فقال بأن رهانه هوحرب هو اآلخر إىل

جديدة، أو بتغيري مناذج التفكري، أو بابتكار ممارسات فكرية جديدة، أو بإعادة ابتكار األفكار 

  11"القدمية على أرض املمارسة ويف أتون التجربة

هذه األهداف وتناسيه لدوره احلقيقي هو ما كان سببا يف مث إن ابتعاد املثقف عن حتقيق      

فشله، ألن ارتقاء الواقع االجتماعي ينم عن خلق جديد لألفكار وإتباع سيل اإلبداع وال يتم 

أعجز من أن يغري ما أراد تغيريه، وجهله املركب مبهمته " بالتكرار واالستهالك، حبيث يبدو املثقف

تعسف واالستبداد، وال غرابة ففي غياب األفكار اخلالقة واألجواء وبالواقع، أفضى إىل ممارسة ال

الفكرية اخلصبة تتخذ حماوالت التغيري طابع االستبداد من قبل السياسي، حيث يطغى األمر على 

هذا ما أدى  12"العقل وحتل املصادرة حمل الفكر، أو تتخذ طابع التعسف من قبل املثقف نفسه

ثقفني تستحق التهجني أل�ا احنرفت عن املبادئ األخالقية العامة إىل ظهور جمموعة أخرى من امل

هذه العادات الفكرية هي مصدر " من أجل احملاباة واحلفاظ على مصاحلها ومسعتها ومنصبها

الفساد لدى املثقف دون منازع، وإذا مثة شيء قادر على تشويه احلياة الفكرية املشبوبة 

   13."فهو استيعاب املثقف هلذه العاداتمث قتلها يف النهاية، " حتييدها"و

لذا جاء هذا املقال للبحث عن صورة املثقف داخل جمتمعه ويف عالقاته مع السلطة      

  .أمنوذجا" للحبيب السائح" "من قتل أسعد املروري" معتمدين يف ذلك على رواية 

  :"من قتل أسعد المروري "صورة المثقف بين اإلثبات واالستالب في رواية : 2

أكثر  الفنون "  باعتبارها من متثل الرواية شكال من أشكال التعبري عن الوعي االجتماعي     

بتصوير حياة اإلنسان  أل�ا اهتمت ومنذ نشأ�ا األوىل التصاقا باحلياة والواقع االجتماعي، ذلك

منطها الروائي  جبوانبها املختلفة واصفة ما يطرأ عليها من تغريات فكل مرحلة يعيشها ا�تمع تفرز

فالرواية اجلزائرية باعتبارها نص    14."اخلاص �ا، وهو ما أدى إىل انفتاحها ورفضها جلميع القيود

حياكي الواقع وميثله استطاعت التعبري عن القضايا العامة اليت تشغل ا�تمع اجلزائري وتؤرقه فقد 

ثقافية على اختالف روافدها التارخيية جاءت على غرار الروايات العربية والغربية تعج باملرجعيات ال

برواياته اليت تعرب عن " احلبيب السايح"واالجتماعية والسياسية ومن بني هذه األعمال جند جتربة 

  .أوجاع ا�تمع اجلزائري وتارخيه وثقافته
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مسرحا لدراسة املثقف على اختالف صوره " من قتل أسعد املروري"وقد ارتأيت أن تكون رواية    

قاته با�تمع والسلطة، إذ ال خيفى علينا مسامهة املثقف اجلزائري يف التفكري والفحص النقدي وعال

  .  وحتليل املواقف واقرتاح احللول من أجل النهوض بالفكر التوعوي يف اجلزائر

  :موقف اإلثبات ونظرة المثقف للسلطة -أ 

تعداد دائم ألن يعذب علنا أو بندا يفرتض أن يكون على اس يف نظرإن املثقف احلقيقي        

ينبذ من ا�تمع متاما يف سبيل إثبات وجهة نظره وفضح ما يتسرت حتت عباءة السلطة من فساد 

واضطهاد حلريات األفراد يف ا�تمع الذي يسكنه ويف الوطن الذي يسعى إىل تنويره برؤياه وأفكاره 

ارض أو املضاد ألن حياته دائما يف وإنقاذه من وحل الظلمة والفساد، لذلك مسي باملثقف املع

خطر ومصريه سائر إىل زوال بسبب القوة اليت ترتصده وحتد من تقدمه ونشر مبادئه، وجند يف 

من قتل " الرواية مناذج متعددة حملاوالت املثقف املعارض يف سعيه إلثبات موقفه، وقد عرفت رواية 

األستاذ اجلامعي املتخصص يف املسرح " أسعد"شخصيات مثقفة خمتلفة متثلت يف" أسعد املروري

الصحفي من " رستم معاود"والتابع حلزب احلركة الدميوقراطية وحوله تدور أحداث الرواية، ليأيت 

واستجالء " املروري"جريدة القوس، وهو البطل الذي يسعى إىل تتبع قضية مقتل األستاذ 

جال أمن وشهود من حميطي مالبسا�ا معتمدا يف ذلك على وثائق وتسريبات ولقاءات مع ر 

الطبيبة الشرعية يف املستشفى اجلامعي كمثقفة أخرى " لطيفة منذور"الضحية واملتهم، مث تأيت 

إضافة إىل شخصيات مثقفة أخرى تضج �ا . يف حبثه عن احلقيقة" رستم"تساند الصحفي 

  .   الرواية

مابقات فيه " بوحزب (...) " يا أتشوق لرؤية أستاذ جامعي ميثل مايقدمه لطلبته نظر "...        

  رجلة ؟ 

فضائح ونوائب  !زعامة رجولة وال حزب وال ال" وسكن متظرا، فقام بوحزب ومشط بعينني زائغتني

أنا الذي به طردت فرانسوا من (...) أخرج مسدسا من حتت جالبته ولوح به يف اهلواء (...) 

      15."كفاك كذبا على تاريخ األجماد  !أخرس(...)هذه األرض،

تارخيية ماضية يذكر فيها بدور األحزاب  قف يف هذا املقطع يشري إىل مرحلةاملثجند أن      

السياسية اليت بفضلها استطاعت اجلزائر أن خترج من حمنتها وتطرد املستعمر على غري ما هو حال 

  .اليت تنشد مصاحلها اخلاصة فأصبحت رمزا للفضائح والفساد" بوحزب"األحزاب اليوم 
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من معلمني األول ويضم املثقفني التقليدين  النوع: وجند بأن وظيفة املثقف تتمثل يف نوعني     

باملثقفني " رامشيغ"اء مهامهم، أما الثاين فيسميهم وإداريني الذين يلتزمون بنفس الوترية يف أد

ياسية اليت املنسقني أو الفاعلني ويرى بأن هلم صلة مباشرة بالطبقات االجتماعية واملشاريع الس

    16.تعتمد على املثقفني يف تنظيم مصاحلها واكتساب املزيد من السلطة واملزيد من الرقابة

جيب على املثقف احلقيقي أن يعمل وفق املبادئ اإلنسانية العامة ويسعى بفكره إىل نشر       

إ�ا من اطمئن "مبادئ الصدق والعدل يف املعامالت وفضح الفساد الذي متارسه بعض السلطات 

فعال، سيدي (...) ال أرى مانعا(...) تسريبات موثوقة، هل تسمح بأن ندرجها كهامش؟ 

يف هذا جتدون تفاصيل عن أنواع الغش اليت شابت إجناز الطريق السيار، ومبالغ الرشاوي ! الرئيس

والعموالت الصورية، قاطعه املهرج يف العتمة يسأله عن بقية التقرير، فاستغرب له عن أي بقية 

يتحدث، فذكره بتلك اليت تتضمن أمساء الشركات األجنبية املتورطة، فرد عليه أ�ا قضية عالقات 

يف أداءه هلذا الدور املسرحي يسعى إىل فضح الصفقات " أسعد املروري"جند املثقف     17."وليةد

اليت قامت �ا شركة احملروقات الوطنية مع شركة أجنبية، وتأسيس بنك خاص من أجل ذلك، فهو  

واجلميع يعلم أن ذلك كله كان " كمثقف يدعوا إىل فضح هذه املعامالت وإيقافها عند حّدها

على مسمع ومرأى كما على هذا الركح فلم مل يتم توقيفه يف حينه، كما نستطيع أنا وأنت  جيري

    18."توقيف مشهد هذه املهزلة

كان مثقفا فاعال حيشد كل   ،"أسعد املروري"يتضح من خالل سطور الرواية أن املثقف      

والوقوف يف وجه السلطة وحل السياسات الفاشلة  من أجل التغيري وإخراج البالد منطاقاته احلية 

كان يرى أن الوضع مل يعد حيتمل، وأن إنقاذ البلد من اال�يار القادم صار " بكل شجاعة حيث

  19 ."مسؤولية تارخيية للبدء، كان جيدها ضرورة إنشاء هيئة وطنية لتنسيق اجلهد والفعل

عالقة  سات اليت تركتهاأما بالنسبة لنظرة املثقف للسلطة متثلت يف صورة سلبية جراء املمار       

إين أراهم على موائدهم  !أسيادكم" حيث يقول يف أحد مقاطع الرواية "أسعد املروري"يف ذهنية 

يأكلون كضباع، يتعاشرون كخنازير، يسرقون كجياع، يقتلون كمجرمني مث يرتهلون ككالب 

ن قبل السلطة وهذا الوصف مؤشر دال على النهب وانتهاك حقوق األفراد م 20"ويتعفنون كتفاحة

يواصل تأدية دوره كمثقف فاعل يف متون هذه الرواية عندما قام " املروري"واألسياد إذ نلمح 

إنا حنن جئنا يف :" بتنظيم إضراب لألساتذة وكان هو من توىل املفاوضات مع اإلدارة فنجده يقول
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صوتا بأصوات  هذا الزمن فألن الوطن حباجة إىل وجودنا، معا سنبين معا سنغري، ومعا سنلحق

الذين يغنون للحرية والعدالة، واآلن امسحوا يل أن أعرض عليكم وجهة نظري إىل التغيري السلمي 

   21."يف البلد

تشري املقاطع السابقة إىل أن املثقف قبل أن يسلك طرائق الرفض والتمرد حاول بكل          

فللمثقف  ح والتعاون السلمي،األساليب والصيغ أن جيد حلوال ألزمة الوطن يف نطاق من اإلصال

السياسية املقرتحة  ودوره يف ا�تمع  يؤهله  لتبين  حق يف التعبري عن وجهة نظره يف األنظمة

هذه  ) أسعد املروري( غري أن شجاعته  صوت الشعب  وتوجيهه وتوعيته  واقرتاح احللول ألزمته،

املثقفني يعملون على نشر  كلفته الكثري؛ حبيث أصبح مهددا من قبل جهات خاصة، وليس كل

التحقوا بالسلطات وعملوا يف خدمتها كأجهزة إيديولوجية، يزينون "نفس الرسالة فهناك فئة ممن 

   22."أفعاهلا، ويدافعون عن فشلها وهزائمها ويربرون ما أحدثته من تبديد

مؤيدا هلا هي والنتيجة اليت سيحصدها املثقف يف كلتا احلالتني سواء كان معارضا للسلطة أو      

سيظل خصما مراقبا حتسبا ألي احليوي واملعارض ألنظمة السلطة  ألن املثقف ،العجز والتهميش

حماولة للتغري، وبالنسبة للمثقف التابع يظل أسري األيديولوجيات املهيمنة ألنه ال يعرب إال عنها وال 

  .   يكتب إال من أجلها

  :فموقف االستالب ونظرة السلطة للمثق - ب      

هم كبريا يف النص الروائي باعتبارها أحد األنساق املشكلة للنص وأ  ىاختذت السياسة منح      

رائها، حيث  آإثر حماولة التصدي هلا وخمالفة  الذي عاىن الويالت التيمات احملفزة لنشاط املثقف

والضغط هو الشخص الذي يثري القضايا اليت تقطع كل أنواع الروتني االجتماعي " كان املثقف 

إال أن عالقة املثقف بالسلطة حتتمل وجهني متضادين، وجود مثقف معارض يعلن  23"السياسي

الصدام والقطيعة مع السلطة ويرفض الرضوخ إلراد�ا، ومثقف خاضع مستلب اهلوية كل نشاط 

أولئك الذين يغطون " يقوم به هو خلدمة هذه اجلهة السلطوية املتصرفة يف الشؤون العامة، 

 زيون العمومي وجلرائد حكومية كنت أراهم جديرين بالرثاء، ذلك أنه ال هامش هلم غري ما هوللتلف

إىل ضابط (...) سيخضع لرقابة تبدأ من مدير التحرير وهم يعرفون أن ما حرروه (...) رمسي 

   24."األمن
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�ذا رفع يكشف املقطع عن نسق ثقايف مضمر وهو حتكم السلطة يف إنتاج الثقافة واملثقفني و      

الستار عما يعانيه الفكر اجلزائري من رقابة حتد من  اإلبداع الفكري واألديب، وهذا ما جعل من 

ألنه ال يكتب إال لصاحل السلطة خوفا على مصاحله الشخصية هو  ،هوية املثقف مستلبة وخاضعة

تالب الطالئعي الذي يناقض السلطة صراحة وبشدة وهو خيشى االس" أيضا على خالف املثقف

فيها، باختياره موقعا خارجها فهو ال يطمئن هلا، لذلك يؤثر االنفصال والوحدة والعمل السري أو 

الفردي أو املمكن أو اجلماعي لكن بعيدا عن املؤسسة الرمسية ومصريه التهميش واملعاناة أو 

   25."املقاومة والتحدي على الضفاف اليت ال يلتقي فيها جبمهور واسع من الشعب

التايل فاملثقف يف كل مواقفه إزاء السلطة ستكون أفكاره ومبادئه مقيدة وحبيسة حريتها ب    

اعة صنف ضمن وإبداعها، فإذا أراد املثقف أن يلتزم مببادئه ويعرب عن أفكاره بصراحة وشج

ما السياسة غري " مثة تومهته هلوس يل" ، ترتصده العنصرية ويد السلطةاخلارجني عن القانون

وال ميكن قبوهلا، حسب املعلومات اليت استلمتها فإن السيد املروري  ياديجاغتياله ترا...) " (التعهر

، األمر الذي حيملين على االعتقاد بأن هذا الفعل لقى جروحا كثرية على مستوى الرأسيكون ت

لقد اغتيل املروري يف ظروف غامضة إذ اختفى قبل مخسة أيام من العثور    26."عمل تعسفي

، وعند بداية التحقيق وإحالة ملف كة الدميقراطية اليت ينتمي إليهاة هامدة مبقر حزب احلر عليه جث

أسعد املروري؟ وبدأت الشكوك والتساؤالت من قتل القضية إىل حمكمة اجلنايات بدأت التحريات 

دالة على التساؤل، ) ؟(ملاذا قتل؟ هذا السؤال الذي جاء من قبل الكاتب دون إحالة استفهام 

أسعد "العنوان �ذه الصيغة أراد منا حتري يقينية خرب قتل األستاذ  ح عندما حدديااحلبيب الس هل

يف متون الرواية اليت انتهت ومل تفصح عن القاتل احلقيقي هلذا املثقف، إال أن مجيع " املروري

عيشه ، فهل نفهم من هذا أن الصراع الذي يجلرميةاملؤشرات تدل على تدخل يد السلطة يف هذه ا

ضحية أخرى لشبح الظالم وسط هذه " املثقف مع السلطة انتهى بغلبة السلطة وسقوط املثقف

   27."فهل من جدوى بعد للموت من أجل مبادئنا !احلال من الفشل والضياع املعمّمني 

إن املتتبع لسطور الرواية سيجد تكرار قرينة شبح الظالم بصيغ خمتلفة أكثر من مرة السيما      

أيادي الغدر تطال أستاذ " كانت إل�اء حياة جمموعة من املثقفني  ،اجلرائم اليت تدخل فيهاأن كل 

أسعد "جرمية قتل املثقف (هذا ما محلنا للنظر إىل هذه اجلرمية   28"الفلسفة علي زيطور أمام ثانويته

بدأ " ملروري�م �ا اأاليت  ،ين يف ذلك األسباب اجلنسيةعلى أ�ا اغتيال سياسي مبعد" ) املروري
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نفته كل من أطراف  هذا ما  29"يشاع عن القاتل أنه منحرف وعن األستاذ أنه من املثليني

 هلا يد يف اجلرمية لن تفصحالضحية واملتهم ومنظمات حقوقية ومدنية ألن السلطة حىت وإن كانت 

ملف التحقيق سيسكت عن أسباب االغتيال احلقيقية !ثق" عن ذلك وستغلفها بدوافع أخرى

ألن السلطة ستنتصر دائما وذنب املثقف أنه  30 "وإجراءات احملاكمة ستشو�ا لطخات ظل وشك

زمن عنيف صنع " أراد إقحام أفكاره ومقوالته ضمن ا�تمع واألنظمة السياسية وذنبه أنه وجد يف 

   31."أزمة جعلت هذا املثقف يعاين مسألة الوجود يف واقع فقد االستقرار واألمن

الضطهاد واخلوف والضياع تلك هي احلال اليت سيؤول إليها املثقف الذي يرى أنه العنف وا    

لتنقلب " بواسطة امتالكه لألفكار والنظريات اليت توجه التاريخ  ،بإمكانه أن يرتك ملسة التغيري

عليه الوقائع واألحداث من حيث ال يفكر، فينظر بعني أمل للصيغ اليت حتل املشكالت اليت 

البشرية فتفاجئه الثغرات واالختالالت واالستبداد من طرف السلطات العليا، وهذا تعاين منها 

شأن من يعتقد أنه بوسعه تشكيل جمتمع على مقاس أفكاره وأحالمه ليكتشف يف األخري بأن 

   32.أفكاره مل تكن سوى خياالت وأوهام مل تنقذه من اهلالك، ولكن بعد خراب البصرية

باره قطبا معرتفا بأمهيته وقيمته يف ا�تمع سيكون ال ريب يف دائرة الصراع بالتايل فاملثقف باعت    

بني ا�تمع وبني السلطة يف آن واحد، وستزداد مهمته صعوبة كلما أراد االرتقاء بفكره وحماولة 

قد يكون التحقيق نزيها، برغم أننا منذ اآلن " تطويعه خلدمة ا�تمع وتصحيح األنظمة السياسية، 

هل ترون أن هناك . لن يذهب إىل مداه(...) أنه ستعرتضه موانع سياسية، لذلك فإن ملفه نعرف 

  جدوى من التحقيق يف ظل إجراءات تكبح الرأي؟ 

   33."موافق لطبيعتها(...) لن نطمئن إىل إجراءات تكييف هذه القضية والبث فيها حبكم 

، ومن دون شك ركز واآلخر هامش لهطبني أحدمها ماملقطع إىل صراع بني ق هذا حييل إلينا     

أن املركزية ستلحق بالسلطة؛ باعتبارها صاحبة القرارات على خالف املثقف الذي تطبق عليه هذه 

 .القرارات

  فشل المثقف و أوهام الذات : 3 

بصور متنوعة للمثقف، من مثقف فاعل معارض "قتل أسعد املروري "حفلت رواية من          

ا يؤرق الواقع االجتماعي ويفضح فساد السلطة، وهذا هو املثقف احلقيقي إال استطاع أن يبوح مب

الفكر، ألنه وية و أن املثقف الذي ظل رهني األنظمة السياسية والتبعية للسلطة فهو مسلوب اهل



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة        2021 :السنة 1: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  392 - 378: ص 

 

389 

  University of Tamanghasset- Algeria                                   اجلزائر  -تامنغست ةجامع

، وهناك مثقف ال ا تتحكم يف إنتاجه السلطة العلياختلى عن دوره كمثقف وأصبح عميال سياسي

أيضا وهو املثقف الذي ينشد أفكارا يصعب ممارستها وتطبيقها على جمتمعه، جيب علينا إغفاله 

فيكون مهه مالحقة هذه الطموحات وحماولة تطبيقها على أرض الواقع لينصدم يف األخري بتبخر 

أفكاره وأحالمه وطموحاته، وهذا ما يشعره باخلسران وبالفشل الذي استمده من جمتمعه املهزوم 

  .  فكريا  ومعنويا

حضنت وجهي بني يدي أحبث يف ظلمة عيّين عن لغة أخرى غري اليت �ا أحرر و�ا " (...)     

كذلك صرت أتوهم الصحافة والصحافيني مجيعا يف (...) أوصل إىل قارئ ينتظر غري الذي يعرفه 

يعيش حالة صراع مع نفسه " رستم معاود"فهنا املثقف   34".غربال السلطة الورقي واإللكرتوين

جمتمعه ومع السلطة فغايته تنوير الرأي العام حبقيقة مالبسات قتل األستاذ أسعد املروري إال ومع 

التسريبات اليت متس السلطة،  ينشر بسبب كتبه من أجل ذلك قوبل بالرفض وملأن مقاله الذي  

فأخذ يلوم نفسه ويبحث عن أخطائه ونواقصه اليت حالت دون نشر املقال، ليكتشف أن لغته 

وأسلوبه خملص وإمنا الندراج املقال ضمن القضايا احلساسة اليت يتخوف الرأي العام من بريئة 

  .تعيق ممارسته لوظيفته املعرفيةجما�تها، لذا فاملثقف اجلزائري يواجه حتديات عديدة 

رة وحريات التعبري وحقوق ففي غري مكان ترتاجع القيم العامة املتعلقة بالعقل واالستنا"     

وكأ�م ال   35"حيث املثقفون هم دوما مصدومون وحمبطون ،خصوصا يف العامل العريب اإلنسان،

يزالون حتت سطوة املستعمر منعدمون بوجوده فا�تمع رهني السلطة واملثقف رهني كل من ا�تمع 

الطاعون واالستعمار شيئان متالزمان وعبقرية كاتبك تكمن يف أنه استطاع أن يفصل " والسلطة 

يغطي باألول على الثاين، وكان ال ميكنه أن يدرج يف روايته حال اجلزائريني البائسة يف بينهما ل

   36"وهران وقتها

أل�ا  ختدم قضية اغتيال املثقف أسعد  "كامو"جند الكاتب يف هذا املقطع يدرج فكرة       

فهو يرى  ،زائرياملروري باعتبار أن االستعمار صورة رمزية للسلطة والطاعون رمز حلالة املثقف اجل

ن تدخل املثقف يف عمل أالتالزم سيلغي أحد الطرفني، أي  ضرورة الفصل بينهما ألن ذلك

وامتداد لصورة السلطة سيؤدي إىل إلغائه بالتايل فقاتل األستاذ املروري مسخر من طرف السلطة 

عزع منذ زمن، فالدور التنويري والتحريري للمثقف الطليعي والنخبوي قد تز  ،أيا يكن"املستعمر 

   37"بعد أن فقد املثقف مصداقيته وبات على هامش الفعل التارخيي
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وظيفته احلقيقية وهي إنتاج  إىل ختليه عن ممارسة ،يعزي علي حرب عزل املثقف واستبداده     

، �ض رستم يومه األربعاء"األنظمة السياسية األفكار واهتمامه بإقحام مقوالته يف ا�تمع ويف 

 ومشيت يف اجتاه جادة األمري عبد القادر عرب شارع مخيسي (...) يري، من رمادي آخر من سر 

   38"هن والروح من أي توقيت، من أي صورة من أي هم، إال من فشلي الالذعذفارغ ال

يف هذا املقطع نلحظ استسالم املثقف واعرتافه بفشله الذريع يف حتقيق أهدافه وطموحاته،        

لنبيه الذي أرقته قضية اغتيال األستاذ املروري مل تفلح كل حماوالته وتقاريره رستم معاود الصحفي ا

ألن هذا الرأي يف حد ذاته مهزوم وراض بالفشل واالستسالم،  ،يف تبيان احلقيقة للرأي العام

فانتقل هذا الشعور املرير إىل نفسية املثقف الذي أصبح يشعر بضعفه وعجزه وهشاشة فكره 

  .ومنطلقاته

    :تمةخا   

من خالل ما سبق التطرق إليه خنلص إىل مفاد القول من هذا املقال الذي عين بصورة         

املثقف بني اإلثبات واالستالب يف رواية من قتل أسعد املروري للحبيب السايح، وقد عرفنا نوعني 

ا املثقف إىل ، وأخرى سلبية امتثل فيهتهامن الصور إجيابية تعمل على تقومي ا�تمع وتصحيح مسار 

السلطة والتمس هلا األعذار من أجل املنفعة، وقد حاولنا تلخيص أهم النتائج اليت وقف عليها 

  :بحث فكانت كاآليتال

هناك من عده وجه من وجوه النظام املؤسسايت اختلفت مفاهيم املثقف من باحث إىل آخر، -

، وجمموعة أخرى صنفته يف مراتب التقليدي ومنهم من رأى أن املثقف هو املتمرد على هذا النظام

   .خارجة عن الواقع االجتماعي إىل عوامل ما ورائية كما هو احلال عند بندا

  .ة على األفراد الذين ينتمون إليها، وليس من اليسر املساس �ايمنللثقافة سلطة وه أن ــــ 

  .وكها فهو أول ممثل هلاـــ يعد املثقف حامل لواء الثقافة املتبين ألفكارها واملعرب عن أمناط سل

لتثري لنا قضية املثقف اجلزائري وما يعانيه من التهميش من " من قتل أسعد املروري"ــــ جاءت رواية 

  .قبل السلطة، باعتباره منوذجا للوعي االجتماعي والثقايف والسياسي

صدق والعدل وحماربة ــ املثقف احلقيقي البد له من االلتزام باملبادئ اإلنسانية العامة اليت تنشد ال

  .الفساد
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، مفادها أن األفكار رشادي انطالقا من بديهيات راسخةـــ املثقف ميارس دوره الرسويل واإل

   .جمتمع عظيم العظيمة هي اليت تصنع

ــــ املثقف الذي يستحق االستهجان هو من يزيغ عن مبادئه رضوخا عند إرادة الدولة وإرضاء هلا 

  .ضمن التيار الرئيسي من أجل احلفاظ على منصبه
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