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ائي تهدف الّدراسة إىل الكشف عن خمتلف صور املثقف السياسي يف اإلبداع الرو

واسيين األعرج، حيث بدأت الدراسة  األديباجلزائري من خالل استقراء جمموعة من نصوص 

بالوقوف على حدود املصطلح، لتنطلق بعدها يف مهمة استنباط أهم مناذج الشخصيات 

، لتخلص الدراسة إىل نتيجة مفادها: هيمنة صورة املثقف روايةاملثقفة اليت تتصارع داخل ال

. األصوات باقي على صوته وعلو الروايةبطل  الرافض ممثال يف

 املثقف، الرواية، األيديولوجيا، واسيين األعرج

Abstract: 

The study aims to reveal the different images of political intellectual in creativity 

novelist Algerian through extrapolation of a set of texts Waciny Laredj, where the study began 

to stand on the borders of the term, to start later in the task of devising the most important 

intellectual figures jostling inside the novel models, the study concludes: the control of the 

intellectual rejection of a personal hero. 

intellectual, novel, ideology, Waciny Laredj

Résumé: 

L'étude vise à révéler les diverses formes d'intellectuel politique dans le roman 

algérien en étudiant un groupe de romans écrivain Waciny Laredj, où nous avons commencé à 

étudier la définition du terme, puis nous sommes partis pour une mission de concevoir des 

images de personnalités instruites qui se bousculent dans le roman, pour obtenir le résultat 

suivant: la domination du rejet intellectuel personnel. 

intellectuel, roman, idéologie, Waciny Laredj



 المثقف السياسي في روايات واسيني األعرج صور 

 

 1016 ديسمبر،  17، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة                            733



 طبيـــش حنينـــة. د

 733                              1016 ديسمبر،  17، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة  





 المثقف السياسي في روايات واسيني األعرج صور 

 

 1016 ديسمبر،  17، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة                            733









 طبيـــش حنينـــة. د

 733                              1016 ديسمبر،  17، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة  



 المثقف السياسي في روايات واسيني األعرج صور 

 

 1016 ديسمبر،  17، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة                            733



 طبيـــش حنينـــة. د

 737                              1016 ديسمبر،  17، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة  



 المثقف السياسي في روايات واسيني األعرج صور 

 

 1016 ديسمبر،  17، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة                            733



 طبيـــش حنينـــة. د

 733                              1016 ديسمبر،  17، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة  



 المثقف السياسي في روايات واسيني األعرج صور 

 

 1016 ديسمبر،  17، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة                            733



 طبيـــش حنينـــة. د

 733                              1016 ديسمبر،  17، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة  



 المثقف السياسي في روايات واسيني األعرج صور 

 

 1016 ديسمبر،  17، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة                            733



 طبيـــش حنينـــة. د

 733                              1016 ديسمبر،  17، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة  



 المثقف السياسي في روايات واسيني األعرج صور 

 

 1016 ديسمبر،  17، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة                            733

 

 

 

 



 طبيـــش حنينـــة. د

 733                              1016 ديسمبر،  17، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة  

 

                                                 





 المثقف السياسي في روايات واسيني األعرج صور 

 

 1016 ديسمبر،  17، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة                            733

                                                                                                                   








 طبيـــش حنينـــة. د

 737                              1016 ديسمبر،  17، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة  

                                                                                                                   



 المثقف السياسي في روايات واسيني األعرج صور 

 

 1016 ديسمبر،  17، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة                            733

                                                                                                                   


