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الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على المبعوث رحمة للناس 

 يوم الدين:أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى 
ال بد لنا ونحن نخطو خطواتنا األخيرة في الحياة الجامعية من وقفة نعود 
إلى أعوام قضيناها في رحاب الجامعة مع أساندتنا الكرام الذين قدموا لنا 

الكثير باذلين بذلك جهودا كبيرة في بناء جيل الغد لتبعث األمة من 
 جديد...

 " عيد: "بولعسل السنتوجه بالشكر إلى األستاذ
ونشكر أيضا كل من ساعدنا في إنجاز هذا العمل و نخص بالذكر بن 

عراب عزيز، زلباح هارون، بوعظم عبد الفتاح، بوفحتة أحمد، بن عياش 
 مريم، ربيعي حورية، بوالشروط كنزة، دوزة سلوى.   

الحمد هلل وهو املستحق بالثناء والحمد وأهل الفضل في 

هذا التوفيق نتقدم بأسمى آيات الشكر والامتنان إلى 

تنا الفاضلة " كريمة بوخاري "عرفانا منا على ذأستا

وأدامها ذخرا توجيهاتها إلتمام عملنا فجزاها هللا كل خير 

 لألمة.

نتقدم بأحر معاني الشكر إلى جميع ألاصدقاء وطلبة السنة 

 الثانية ماسثر أدب جزائري مع تمنياتنا لهم بالنجاح والفالح.

 

 

 

  

 بسم هللا الرحمن الرحيم

بالثناء والحمد وأهل الفضل في الحمد هلل وهو املستحق 

هذا التوفيق نتقدم بأسمى آيات الشكر والامتنان إلى 

أستادتنا الفاضلة " كريمة بوخاري "عرفانا منا على 

توجيهاتها إلتمام عملنا فجزاها هللا كل خير وأدامها ذخرا 

 لألمة.

نتقدم بأحر معاني الشكر إلى جميع ألاصدقاء وطلبة السنة 

 الثانية ماسثر أدب جزائري مع تمنياتنا لهم بالنجاح والفالح.
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 ني بحبهما........وشمالني بعطفهمالى من خصإ

 بفضلهما........إلى أبي وأمي واعترافاوفاءا لدينهما.......
 احتراماحبا....برا....طاعة....إكبارا.....

 شاركوني طعم الحياة في هذا الوجود أخي وأخواتيإلى من 
  عبد الحكيم، شيماء أسماء،، عبلة، سمية

 سمية عوارإلى صديقتي ورفيقة دربي إلى الغالية 
 صديقاتي ورفقاتيقسطا من قلبي  واإلى من نال

-سلوى-كنزة-فيروز-ياسمينة-هادن-خديجة-فيروز -عايدة-بسمة-لاو ن                
 مريم-حورية

 عبد الفتاح -هارون-عزيززمالئي: إلى من 
 إلى كل األهل واألقارب 

 إلى كل من اغترف من بحر العلم ولو حرفا علمني أياه
 إلى كل هؤالء أهدي ثمرة جهدي

 

 إهـــــــــــــــــداء
أجداديبكل معاين الصدق الذي حيملها قاموس احلياة  أهدي مثرة جناحي هته إىل أرواح   

الطاهرة الزكية جدايتو   
إىل من أدين هلما بالفضل ولو وقفت الدهر كّله إكراما هلما ما وفيتهما حقهما إليك يا سندي ومشجعي 

يط لك مع عظيم احلب وعظيم التقدير لصربك اجلليل، يا من زرع ومسدد حاجاين، أهدي هذا العمل البس
الغايل أيب العمل إليك يف قليب روح األمل   

احلنان، إليك يا صاحبة الفضل يف إيصايل ما أنا و ضياء طريقي ومنبع احلب والعطف و  دريبإليك يا نور 
أمي الضرّاءيا موطن أسراري ومفرج أكداري يا أروع إنسانة يف الكون آلن ، يا رفيقة دريب يف السراء و عليه ا

 الغالية
يل ما هو أحلى من احلياة إخويت إىل قويت و مالذي من بعد اهلل ...إىل من أغمروين حببهم ...إىل من أظهروا 

 " حممد وسليمان" 
-حنان-نسيمة-سعيدة -صوفيا -حسينة: "أخوايت الرائعاتإليكن يا من بعثن يف نفسي القوة و اإلرادة  

 بشرى"-جويدة-رحيمة
 "حسينة" إىل الشمعة اليت انارت طريقي بتوجيهاهتا القيمة أمي الثانية

 "بشرى" مشاعر الصادقة إليك ياتوأم روحي أخيت وصديقيت نّ ك  أ منإىل من كانت يل القدوة واألسوة إىل 
 "حنان" الغالية  إىل من جرجرتين طيلة مشواري البحثي الرائعة

 عبري  إىل حيي من إىل الوجوه الربيئة
 "موسىزوجي " إىل و 

 كبريهاكل عائلة لعويسي و هادف صغريها و إىل من أحبهم بصدق إىل  
 كل بامسه و إىل زوجة أخي  أزواج أخوايتإىل كل 

إىل من تذوقت معها أمجل الّلحظات ... إىل من جعلها اهلل أخيت ...إىل اليت عاشت معي أجواء           
 " صديقيت جيهانقيامنا هبذا العمل البسيط "

إىل من كانتا عونا يل يل يف هذا العمل و نورا يضيء الظلمة اليت كانت تقف يف طريقي             
، رمبا مل تشعرا بدورمها فلهما ألفكاراتا يل املساعدات والتسهيالت  و قّدمزرعتا التفاؤل يف دريب و    ، إىل من 

 ميّن كي الشكر " مرمي و فتيحة "
 إىل كل من أمحل هلم يف قليب مشاعر احلب و اخلري و الطيبة من                                          

 سعتهم ذاكريت ومل تسعهم مذّكريت

 عائشة

 



  

 

 داءـــــــــــــــإه
 احلمد هلل الذي وفقين هلذا ومل أكن ألصل إليه لوال فضل اهلل

إىل حبيبة قليب اليت أزالت أشواك الطريق من  ااحلرف حبا وامتنانإىل من هي يف احلياة إليك ينحين 
أمامي وكانت سندا طوال مشواري، إىل سر الوجود إىل مالكي، إىل من كان دعائها سر جناحي، 

أمي الغالية احلبيبةإىل أغلى احلبايب   
وكان  إىل من بعث يف نفسي الصرب والتفاؤل للمضي قدما حنو النجاح، إىل الذي أعطى وضحى

أيب الغايل صربه وحرصه مشعة ودهليزا أضاء دريب وحيايت  
حفظهما اهلل وأطال يف عمرمهاجدي وجديت إىل رمز احلنان   

: مرمي، إميان، حممد، فتيحة، عمار، خالد، أمحد، مسيةإىل رياحني حيايت إخويت وأخوايت  
جىنإليك أنت اليت تزهرين وتنضجني يف القلب مجيليت   

رائد، رفيدة :إىل أوالد خاليت  
، هناء، أماين، إسحاق، بدر الدين، حنان، رضا، يسرى ،فرح، رشاإىل الوجوه املفعمة بالرباءة: 
جوري، والكتكوتة شهد، إسراء ،يامسني، جياد، يوسف  

هدى، سالفإىل صديقايت الرائعات :  
عائشةإىل من رافقتين وتقامست معي رحلة البحث صديقيت   

فلسطينإىل كل الدول العربية اجملروحة وأخص بالذكر   
 إىل كل من ذكره قليب ومل يذكره قلمي أهدي هذا اجلهد املتواضع

انـــــجيه  
 
 



  

 

 

 مقدمة

 
 ي بحبهما........وشمالني بعطفهمانلى من خصإ

 وفاءا لدينهما.......وعترافا بفضلهما........إلى أبي وأمي
 حبا....برا....طاعة....إكبارا.....إحتراما

 إلى من شاركوني طعم الحياة في هذا الوجود أخي وأخواتي
  أميرة، سعيدة، سهيلة، إيمان، صابر، محمد

 صونيا عيشإلى صديقتي ورفيقة دربي إلى الغالية 
 صديقاتي ورفقاتيقسطا من قلبي  واإلى من نال

  -فضيلة-وداد-هادن-إلهام-فيروز -عايدة-سارة-لاو ن
 إلى كل األهل واألقارب 

 إلى كل من اغترف من بحر العلم ولو حرفا علمني أياه
 إلى كل هؤالء أهدي ثمرة جهدي

 



  مقدمة 
 

 أ
 

 مقدمة: 
حبثنا و أجناسا أدبية عّدة منها الرواية،  منه احندرتو  ،ة من وسائل التعبري اإلنساينيعد األدب وسيل

بفضل فعاليتها الرواية النسوية اليت تعترب من أهّم الفنون النثرية اليت حظيت باهتمام بالغ لدى الكتاب خمصوص ب
ّكزت ،  كما عكست صورة اجملتمع ور ر النصوص السرديةر البارز يف تطوّ حيث كان هلا األث، الواقعيف ربط النص و 

 إخل  …الثقافية جتماعية والسياسية و ألوضاع االعاكسة لمرآة أصبحت عاته، و تطلّ على مشاكل اإلنسان وآماله و 
على الساحة األدبية جتارب نسائية يف حقل الرواية سعت ملعاجلة املواضيع احلساسة املتنوعة  لقد ظهرت 
 يامسينة صاحل يكفي يف هذا الصدد أن نشري إىل الكاتبة املواضيع املختلفة بشكل عام، و يا و كما رصدت القضا

 . مبنجزاهتا اإلبداعيةالنقاد على االهتمام اء و ري من القرّ لكثاليت أقبل ا
ن ، حيث طرحت فيها بطريقة فنّية متجّدرة م"بحر الّصمت "لروايةاختيارنا وقع  انطالقا من هذه الرؤيةو 

 ، حيثجتماعيا النظام اال، قضية األبوية باعتبارها سلطة فرضهعمق اجملتمعات العربية عموما واجلزائرية خصوصا
 .تصوير األب من حيث هو موضوع سرديحتفل الرواية ب

هذا الكيان من انا متماسكا يتكّون ، يشّكل كيشخصية مهّمة يف املنت الروائي "باأل"تشّكل شخصية 
هذه و ،ة واألمان للسلط اعلى أسرته كونه مصدر األب " "طريقة التفاعل اّليت يفرضهاتتمثل يف جمموعة أنظمة 

 ةصورة األب الفعلية )احلقيقية( والثانياستخالص سلطتني لشخصية األب أوهلما حتيلنا إىل دراسة و ورة املزدوجة الص
اخرتنا  و  ،خرتنا الرواية النسوية اجلزائرية، وانطالقا من هذا كّله ا، سياسية(السلطة الرمزية ) فكرية، دينية، اجتماعية

 :ومن أهم الدراسات اليت اعتمدناها ،"الصمتبحر "ونّصها  يامسينة صاحلاألديبة تنا ج لدراسذ كنمو 
حّنة حملّمد الباردي من إشراف الدكتورة كرمية اييت اخلبز احلايف حملّمد شكري و و ر بني  األبصورة مذكرة: 

 النظام األبوي هلشام الشرايب كتاب و  ،بوخاري
ضايا حساسة عرّبت عن قذلك ألّّنا "  بحر الصمت"لرواية حملاولة معرفتنا أكثر تكمن أمهية البحث و 

على مجيع األصعدة ، وكذلك أمهية األب يف األسرة واجملتمع و متداخلة فيما بينها وهي احلب والوطن والثورة
   .احلياتية

ائرية األبوية في الرواية النسوية الجز عنوان : ث يف صورته ضمن الّنص النسوي حتتوقد قّررنا البح   
تؤّسس ، هذا الّنص الذي حفل بالكثري من املقاطع اليت نموذجاأ" لياسمينة صالح الصمتبحر " المعاصرة

 :ملفهوم األبوية من منظورين
 ، األب الفعلي وعالقته بأفراد األسرة أّوال: املنظور البيولوجي



  مقدمة 
 

 ب
 

نطرح ى أساسها وعلاألفراد ، وتأثريه على الرمزي وعالقاته مبجاالت احلياة ، األب: املنظور الرمزيثانيا
، رواية حبر الّصمت ليامسينة صاحل : كيف متثّلت الرواية النسوية موضوعة )تيمة( األبوية من خاللاإلشكالية التالية

 ماهي األبوية ؟ وماهي متظهراهتا يف رواية حبر الصمت؟ 
جتماعية وصف الظاهرة االمن خالل صفي هذا ما سنحاول اإلجابة عنه مستعينني يف ذلك باملنهج الو و 

من  واقع اجملتمع إبرازو جتماعي يف دراسة العلى املنهج اكما اعتمدنا ،مشاكل اجملتمعليت تلقي بضالهلا على او 
ص ، وكذا املنهج التفكيكي من حيث أنّنا مارسنا التفكيك على النعه للسلطة األبوية والقمع والظلمخالل خضو 

 . وضوع املدروس، حىت نضع أيدينا على املمن حيث تفصيلهو  ،يف بنيته الصغرى
كشف بأهم والخامتة، و  (تطبيقي،  نظري): : مقّدمة، مدخل، وفصلنياملكّونة من وفق اخلطةوكان ذلك  

خّصصنا يف يف املقدمة إشكالية البحث واملنهج املتبع فيه واخلطوات اليت سار عليها و  ، عرضنااملصادر واملراجع
مفهوم األدب النسوي و "ــــــ:: املعنون ب، أّما الفصل األول"وتطّورهانشأة الرواية اجلزائرية " :الذي عنونّاهاملدخل 

صائص والقضايا( وكذلك مفهوم ، النشأة، اخلإىل مفهوم األدب النسوي )التعريففيه نتعرض  حاولنا أن، "األبوية
إىل فيه قنا تطرّ  فقد "بحر الصمت" مالمح األبوية يف رواية جتليات و " :ــــاملعنون بأّما يف الفصل الثاين ، األبوية

، ، مّث األبدراسة الصورة الفعلية والرمزية لشخصية داللة العنوان إضافة إىل و  ة ص الروايوملخّ التعريف بالروائية 
 اليت مشلت أهم النتائج اليت توّصلنا إليها.تأيت اخلامتة 

التقليدية القيم بالعادات و ثقل املجملتمع اجلزائري ل يف ضرورة الكشف عن جوهر اتمثأّما أهداف البحث فت
حتديدا للكاتبة وع األبوية يف الرواية النسوية و منها كان اختيارنا ملوضة على اخلضوع والسلطة والتمّرد، و القائم

ولعّل أهم  ،اخلفية اليت يكتسبها األب كشخصية يف الرواية إظهار مالمح السلطة  الظاهرة و يامسينة صاحل حماولني
 :كز عليها حبثنايت يرتاملراجع  الاملصادر و 

  .: عصام واصل ــــتقويض املركزية لالرواية النسوية العربية، مساءلة األنساق و  -

  .يوسف وغليسي :ـــــ، دراسة يف الشعر النسوي اجلزائري لخطاب التأنيث -

   وهي مصدر العمل ومدّونته.رواية حبر الصمت ليامسينة صاحل  -
صعوبة اإلحاطة مبوضوع )األبوية( يف الرواية النسوية : حبثه من أمّههاصعوبات تعرقل مسرية ولقد واجهتنا  

، وصعوبة وضع اليد على  جمال األدب )الدراسات النقدية(، وقّلة مصادره يفوذلك يعود إىل جّدة املوضوع
 تفاصيله يف النص الروائي.



  مقدمة 
 

 ج
 

كما نتقّدم الشكر هلل وحده ال شريك له،   .ستحسان والقبول أن يلقى هذا البحث االنرجو يف األخريو         
ال و  ،اليت ساعدتنا يف اجناز حبثنا يخار و كريمة باالحرتام إىل أستاذتنا املشرفة الدكتورة جبزيل الشكر وفائق التقدير و 

 .يفيدوننا حتما مبالحظاهتم القيمةننسى أن نوجه شكرنا كذلك إىل أعضاء جلنة املناقشة املوقرة الذين س
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 تمهيد:
إذ ظهرت ،ت عدة جوانب منها األدب لقد شهدت الساحة اجلزائرية حتوالت كثرية بعد االستقالل مسّ      

الرواية اليت لقيت اهتماما وإقباال كبريا من طرف األدباء والنقاد، فكان هلا الفضل   :إبداعات أدبية من أمهها
كجنس أديب يف كشف العالقة القائمة بني املبدع وواقعه والظروف احمليطة به، ولقد استوعبت الرواية اجلزائرية 

األحداث، فكانت بذلك  الكثري منرت مشاكل اجملتمع اجلزائري وما يعانيه وكذلك محلت آماله وآالمه وصوّ 
ووسيلة للنهوض من أجل الوجود، حيث جنح أغلب الكتاب واألدباء جلنس الرواية  اجملتمع، هصورة ملا يعاني

وقبل احلديث عن نشأة ، تيعاين به الشعب يف نفس الوقيعانوه و  اعمّ  املتنفس والوسيلة الوحيدة للتعبري هباعتبار 
 كجنس أديب.   فهوم الروايةملرة والتطرق اإلشامن الرواية اجلزائرية البد لنا 
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 مفهوم الرواية – 1
 لغة:  –أ 

دم، وال أرادوا الرِّي من املاء واألعضاء والعروق من القالوا: َرِوَي إذا »تعريف الرواية يف معجم العني:  جاء     
... ي، وليس معىن ارتوائها كارتواء القوم إذا محلوا ريّهم من املاء، كل هذا من َرِوَي يْرو ترتوي العروق ألّنا تغلط

 . 1« ريّا، والرواية:]رواية[ الشعر واحلديث ورجل راوية: كثري الرواية... واجلمع رواة

روى على البعري ريّا: اْسَتقى والقوم، وعليهم وهلم استقى هلم املاء، والبعري: »وجاء يف معجم الوسيط قوله:       
ه عليه لئال يسقط من ظهر البعري عند غلبة النوم، واحلديث شّد عليه بالرِّواء، ويقال رَوى على الرَُّجل بالرِّواء: شدّ 

راو )ج( ُرواة، والبعري املاء رواية: محله ونقله، ويقال: روى عليه الكذب، كذب  أو الشعر رواية: مَحََلُه ونقله، فهو
 .2«عليه وروى احلديث أو الشعر حامله وناقله، والرواية القصة الطويلة 

 ومن خالل هذه التعاريف يتضح لنا أن الرواية مشتقة من َرَوى يـَْرِوي َريّا وتعين احلمل والنقل.     
 اصطالحا:  -ب

التعاريف اخلاصة هبذا اللون األديب تتعدد من ناقد آلخر كوّنا من الفنون واألجناس النثرية الغامضة إن 
كتابة نثرية تصور احلياة أو هي ذلك الشكل »ا: ف بأّنّ الداللة وبالتايل فكل باحث له مفهومه اخلاص، وتعرّ 

أحداثها نتيجة لصراع الفرد، مدفوعا برغباته األديب الذي يقوم مقام املرأة للمجتمع، مادهتا إنسان يف اجملتمع و 
مثلهم أيضا، وينتج عن صراع اإلنسان هذا أن خيرج القارئ بفلسفة ما أو رؤية عن  ومثله ضد اآلخرين ورمبا ضدّ 

. واملقصود من هذا التعريف أن الرواية ترتبط ارتباطا وثيقا باحلياة واجملتمع، فتعرب عن واقع الصراع 3«اإلنسانية 
الرواية هي أكرب األنواع القصصية اخليالية وفيها تكون »اين وتكشف عن حقيقته، ويف تعريف متفاوت فإن اإلنس

. من هنا فالرواية لصيقة بالنزعة الرومانسية اليت جتنح إىل اخليال وتفر من الواقع لكنها تعرب عنه 4«األمهية للواقع
 وتعطيه القدر األكرب من األمهية.

يعرب عنها بأسلوب النثر سردا أو حوارا من خالل تصوير »املبسط هي جتربة أدبية  تعريفهاوالرواية يف 
متداد كمي معني حياة جمموعة أفراد أو شخصيات يتحركون يف إطار نسق اجتماعي حمدد الزمان واملكان وهلا ا

                                                           
م، 4002، بريوت، لبنان، 1مكتبة لبنان ناشرون، ط،داود سليمان العنبكي، نعام داود سلومتح: ، معجم لغوي تراثي -كتاب العينغري موجود:1

 .244ص 
 . 282، املكتبة اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزيع، د ط، اسطنبول، د س، ص 1، جالمعجم الوسيطإبراهيم مصطفى حامد عبد القادر وآخرون:  2
 .01م، ص 1990ه/ 1221، د ب، 1، مكتبة فلسطني للكتب املصورة، ط دراسات في الرواية العربيةعبد الرحيم حممد عبد الرحيم:  3
  .111م، ص 4012ه/1222، د ب، 9، دار الفكر العريب، ط األدب وفنونه دراسة ونقدمساعيل: عز الدين إ  4



  مدخل                                      نشأة الرواية الجزائرية وتطورها        
 

7 
 

نثري مجيل وتتخذ من . ويف هذا اإلطار تصور الرواية الواقع وتعكس حياة األفراد بأسلوب 1«حيدد كوّنا رواية
 الشخصية دعامة أساسية من حركياهتا مع غريها من العناصر املتمثلة يف الزمان واملكان.

القول أّن الرواية نوع من أنواع العمل القصصي النثري الطويل احلجم، تتداخل فيها جمموعة حيث ميكننا   
تعاجل هذه األخرية قضايا واقعية تكشف من العناصر تتمثل يف الشخصيات والزمان واملكان واألحداث، حيث 

فيها اجلوانب اإلنسانية العميقة اليت يقدمها الكاتب، وبالتايل باتت الرواية حتتل مكانة بارزة على غرار األنواع 
 حي عن الواقع .مثال األدبية األخرى نظرا الهتمامها وتصويرها لقضايا اإلنسان وآماله وآالمه، فهي تعترب 

 ة العربية: نشأة الرواي -2
نشأة حديثة »الرواية يف األدب هي  فنشأة، ئرية عن نظريهتا يف الوطن العريبال ميكن فصل الرواية اجلزا   

د كانت مصر رائدة يف هذا إذ ما اجتهد الباحث يف تأصيل النشأة، ولق ،ترجع إىل مطلع هذا القرن أو قبيله
 أن تتنّبه إىل هذا الفن اجلديد مث نّبهت إىل ضرورة خلق مثله يف مصر ويف العامل العريب استطاعت ، حيثامليدان

فظهرت البدايات األوىل هلذا الفن اجلديد مع بدايات الصراع بني التأثر باألدب العريب القدمي وبني التأثر بالعريب 
ياة األدبية يف العامل العريب مع مطلع األورويب احلديث، ذلك الصراع الذي أخد شكل الظاهرة الواضحة على احل

أخذت تتطّور شيئا فشيئا على ،يتضح لنا أّن الرواية العربية بعد أن تأسست يف شكلها التقليدي  ،2«هذا القرن
حلسني  "زينب "ن بينها روايةبظهور عدة روايات م، يد كبار الروائيني، حىت أصبح اإلنتاج الروائي العريب غزير

هناك من  حيث ،هذه الروايات كانت حمل اهتمام الدارسنيجلربان خليل جربان  و "سرة املتكاألجنحة "هيكل و
رواية جربان »الرواية، قال سامل املعوش  جلربان خليل جربان البداية التأسيسية لفن "األجنحة املتكسرة "اعترب رواية 

ز شخصية هذا الفن يف األدب الغريب الوحيدة اليت حتاول أن يطل هبا على الشرق ومشكالته يف مرحلة بدء تركّ 
. ولقد اعترب سامل املعوش رواية األجنحة املتكسرة االنطالقة األوىل 3«احلديث واملعاصر إىل جتربة هيكل يف زينب

زينب ››ة العربية إذ اعترب حيىي حقي هي احملاولة األوىل  للرواي "زينب"يف جنس الرواية يف حني اعترب البعض رواية 
يف أدبنا احلديث بل إّنا ال تزال إىل اليوم، أفضل القصص يف وصف الريف وصفا مستوعبا  أول القصص

 وبالتايل كانت اآلراء متعددة ومتضاربة حول البداية الفعلية لفن الرواية العربية. ،4‹‹شامال
 

                                                           
 .02، ص 11، دراسة األدب املعاصر، السنة الرابعة، العدد لمحة عن ظهور الرواية العربية وتطورهاحممد هادي مرادي  وآخرون:   1
 .11م، ص 4009ه/1220طة، اإلسكندرية،ير ااملعرفة اجلامعية، د ط، األز ، دار : اتجاهات الرواية العربية المعاصرةالسعيد الورقى 2

 .244م، ص 1998 ، بريوت، لبنان،1، مؤسسة الرحاب احلديثة، طصورة الغرب في الرواية العربيةسامل املعوش:   3
 .209املرجع نفسه، ص   4
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 نشأة الرواية الجزائرية: -3
سنحاول أن نغوص أكثر يف احلديث عن الرواية  ،عامةبعد أن تطرقنا إىل نشأة الرواية يف الوطن العريب بصفة       

المية حيث هلا جذور عربية وإس ،فصولة عن نشأهتا يف الوطن العريبإن نشأة الرواية اجلزائرية غري م ،اجلزائرية
ومقامات اهلمداين واحلريري والرسائل والرحالت، وقد كان أول ، والسري النبوية، مشرتكة كصيغ القصص القرآين

لصاحبه حممد بن إبراهيم  "حكاية العشاق يف احلب واالشتياق»حنوا روائيا هو:  األدب اجلزائري ينحو عمل يف
لعبد "م 1911الطالب املنكوب "ألمحد رضا حوحو، و "م1921غادة أم القرى سنة ": ، تلتهام1829سنة 

حملمد منيع، إال أن البداية "م 1911صوت الغرام "لنور الدين بوجدرة، و "م1911احلريق "اجمليد الشافعي، و
ريح اجلنوب "الفعلية اليت ميكن أن نؤرخ يف ضوئها لزمن تأسيس الرواية يف األدب اجلزائري اقرتنت بظهور نص 

 .1«" ـةڨبن هدولعبد احلميد " م 1911
وكانت أول حماولة جريئة يف  ،انت تتقاطع وتشرتك مع جذور عربيةإن احملاوالت األوىل للرواية اجلزائرية ك

حملمد بن براهيم تلتها حماوالت عديدة سامهت يف  "حكاية العشاق يف احلب واالشتياق"األدب اجلزائري هي 
 ازدهار الرواية اجلزائرية. 

 تطور الرواية الجزائرية:  -4
واملتتبع لتارخيها جيد أّنا  ،ىت يف مسارها تطورات وحتوالت كرب خيتلف اثنان على أن الرواية اجلزائرية عرف ال      

وقد اختدت هذه األخرية  ،واقع اجملتمع اجلزائري حبذافريه دتوإمنا هي نتيجة ارهاصات جسّ  ،مل تكن وليدة العدم
وتأثروا بالوقائع املتمخضة عن كل ، الشكل احلداثي من خالل كوكبة من الروائيني الذين عايشوا أحداث البالد

إىل نشأة الرواية يف أقطار املغرب العريب جند أّنا متأخرة نسبيا مقارنة بتطورها الذي  » ماعدنا اذإو ، مرحلة تارخيية 
وكانت هذه املرحلة فاحتة هذا  .2«كان سريعا،إذ أن فرتة السبعينات كانت فرتة تشكل التجربة الروائية املغاربية 

اجلنس األديب، يف دول املغرب العريب عامة واجلزائر خاصة هذا على غرار دول املشرق العريب اليت كانت متقدمة 
 نسبيا يف هذا النوع من الكتابة اإلبداعية. 

 
 

                                                           
، 4012ماي  2شادية بن حيىي: الرواية اجلزائرية ومتغريات الواقع، ديوان العرب، منرب حر للثقافة والفكر واألدب،    1

www.diwanalarab.com 
سكرة،كلية :مفقودة صاحل: نشأة الرواية العربية يف اجلزائر التأسيس والتأصيل،جملة املخرب،أحباث يف اللغة واألدب العريب،جامعة حممد خيضرـ ب ينظر 2

 .10والعلوم اإلجتماعية، قسم األدب العريب،ص  اآلداب
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 :/ الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة العربية4-1
ائرية املكتوبة باللغة العربية راهنا لنتيجة العالقة بالظاهرة االستعمارية نظرا لسيطرة لقد كان بروز الرواية اجلز         

املستعمر، حيث كانت وسائل النشر واالتصال يف يد السلطة الفرنسية هذا ما خلق نوعا من الضبابية على اإلنتاج 
ن الوضع اإلجتماعي والسياسي للشعب ال ميكن يف أي من األحوال تناول نشأة الرواية اجلزائرية مبعزل ع »األديب 

اجلزائري، ذلك أن هذا الفن األديب كغريه من الفنون األخرى ال ينبت يف الفضاء فال بد له من تربة، وبقدر 
 .1«خصوبة الرتبة يعين وجود نضج ووعيخصوبة هذه الرتبة تكون جودة اإلنتاج، و 

سوى اجلهل وتراجع الوعي والثقافة ، ثمر شيئافالواقع االجتماعي والسياسي للشعب اجلزائري آنذاك مل ي
مو والواقع مل يهيأ له الربوز، فالبد من واإلنتاج األديب، ففن الرواية على غريه من الفنون مل يلق الوسط املناسب للنّ 

 وجود واقع مناسب حيتضنه ويساعد على ازدهاره.
 أثرا كبريا يف انتشار هذا الفن يف أدبنا العريب. ،كان اتصال األدباء العرب وانفتاحهم وراء الثقافة  الغربية

فقد نشر سليم البستاين يف جملة اجلنان الذي  »ولقد سامهت الرتمجة والصحافة أيضا يف ظهور الرواية العربية 
م منها:" اهليام يف جنان الشام"، "زنوبيا ملكة 1910أنشأها والده املعلم بطرس البستاين روايات عديدة منذ عام 

. وهلذا مل تكن حماوالت الرواية يف الوطن العريب مستقلة على شكل كتب وإمنا 2«ر"، "بذور"، "أمساء"... تدم
 نشأت يف أحضان الصحافة والرتمجة حيث كان هلما دورا مهما يف انطالق مرحلة التأسيس والريادة.

ة وهو ما جعل هذه الرواية تنطق أن الرواية العربية ولدت داخل عمومية تنويري »وخيلص الناقد فيصل دراج إىل 
بقول غريها أو تعيد إنتاجه، وتذهب الثانية إىل أن الرواية العربية ولدت داخل مستوى سياسي حمدد بصراع 

.ويرى فيصل دراج أن ميالد الرواية العربية مل  3«االستبداد واحلرية نظرا إىل غياب األسباب اليت تسمح بوجوده 
كانت صلت بالتنوير ومل تنشأ وفق شروطها املفرتضة، ما جعلها هامشية كما أن والدهتا  يكن طبيعيا وأن الرواية ات

 .ضمن حيز سياسي غي موافق هلا
اليت تعود إىل العديد من األدباء العرب، ، لقد ضمت الرواية العربية حماوالت هائلة من األعمال الروائية 

التقدير الكبري، لكن هناك اختالف وجدل واسع يف إجياد الرواية األوىل و وقد نالت هذه احملاوالت حظا من العناية 
أنضج هذه  جيمع الباحثون على أنّ »واليت كانت مبثابة فاحتة اجلنس الروائي، حيث تعددت اآلراء واختلفت إذ 

                                                           
 .12ص املرجع السابق،   1
بولنوار بوديسة، جامعة  :، مذكرة لنيل شهادة املاسرت أكادميي، إشرافخصوصية الكتابة الروائية في رواية رماد الشرق لواسيني األعرجأمرية رقيق:  2

 .42م، ص 4011-4011قسم اللغة واألدب العريب، ختصص أدب جزائري، ، اللغات كلية اآلداب و ،حممد بوضياف، املسيلة 
 .09د س، ص  بريوت، ، املركز الثقايف العريب، د ط،في نظرية الرواية والرواية العربيةفيصل دراج:  3
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يراها رواية فكاهية من النوع  يحىت أن الدكتور علي الراع، هشام( احملاوالت التجريبية كان )حديث عيسى بن
الذي يستخدم أرقى أنواع الفكاهة للوصول إىل غرضه وأنه مثل  طيب من أمثلة كوميديا النقد االجتماعي، مث يعد 

. وهبذا يكون حلديث عيسى بن هشام احلصة األكرب من حيث 1«مقارنة بينه وبني دون كيشوت لسريفانتس
كمل احملاوالت الروائية وأنضجها ومن الكتب التأسيسية للرواية العربية، االهتمام، حيث يعتربها الدارسون من أ

ذلك ألنه أخرجها يف قالب كوميدي فكاهي، واستهدف من خالهلا فئات متباينة من اجملتمع مستخدما لغة 
 ولعل أول»موسيقية اتسمت بطرافة السجع وسالمة الرتكيب يف حني يرى الدكتور عبد املالك مرتاض الذي قال:

حماولة تنطوي حتت هذا الشكل السردي من الرواية يقع وسطا بني القدمي واحلديث ما كتبه حممد  املويلحي حتت 
. حيث اعترب الناقد اجلزائري عبد املالك مرتاض أّنا أول حماولة ناضجة 2«بن هشام(  عنوان )حديث عيسى

 سامهت يف تطور جنس الرواية والذي مزج فيه بني القدمي واجلديد.
جند أّنا ذات أصول متفرعة بني احملاوالت القصصية األوىل واملراحل ، وإذا ما تتبعنا جذور الرواية اجلزائرية 

اليت مرت هبا وبني تأثرها بالرتاث العريب القدمي، على الرغم من كل هذا إال أن ظهور الرواية اجلزائرية املكتوبة باللغة 
الوضع الثقايف الذي جسدته الظروف القاسية »األسباب من بينها  وذلك بفضل جمموعة من، العربية كان متاخرا

 اليت كانت تعيشها اجلزائر يف فرتة االحتالل منعها من أي احتكاك باجلانب الثقايف نتج عنه تأخر يف الفنون األدبية
الثقافة كذلك الوضع السياسي واالجتماعي يف مقدمته االستعمار الذي وضع ى  قياسا بالبلدان العربية األخر 

 . 3«القومية يف وضع شل فاعليتها وحركيتها
ومن هنا فإن تأثري األوضاع الثقافية والسياسية واالجتماعية املتدهورة يف اجلزائر بسبب االستعمار الفرنسي 

 نتج عنها تأخر كبري للفنون األدبية مبا يف ذلك الرواية املكتوبة باللغة العربية.
روائية العربية اليت ميكن تقليدها ونسج على منواهلا، باإلضافة إىل أن التقاليد انعدام للنماذج ال »زد على ذلك

األدبية اليت كانت تقاليد حمافظة تكاد تنحصر يف األدب، يف الشعر واملقالة، ومل حتض الفنون األدبية احلديثة 
عر على الساحة األدبية لفرتة من . وبالتايل فهذا التأخر سببه عدة عوامل من بينها: سيطرة الش4«باألولوية واألمهية

ا غريبا مغايرا لثقافتنا العربية، بل إن مفهوم األدب ينحصر يف الشعر الزمن، فلم يكن االهتمام بالرواية باعتبارها فنّ 
، دون أن نغفل العامل االجتماعي املستعمر الفرنسيواملقالة، هذا إضافة إىل عوامل سياسية متثلت يف سيطرة 

                                                           
 .40، ص اتجاهات الرواية العربية المعاصرةالسعيد الورقى:  1
 .09، صواية العربيةفي نظرية الرواية والر فيصل دراج:    2
 .421، دار الكتاب العريب للطباعة والنشر والتوزيع، ط ط، اجلزائر، د س، ص: تطور النثر الجزائريعبد اهلل الركييب 3
 .18م، ص4001، اجلزائر 1، دار الرائد للكتاب، ط دراسات في أدب الجزائري الحديثينظر: أبو القاسم سعد اهلل،  4
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االستعمار الفرنسي على تدمري القيمة االجتماعية للشعب اجلزائري بإخضاعه للفقر واجلوع واجلهل حيث عمل 
وكلها أمور ال تشجع على اإلبداع واإلنتاج، هذا ويعد العامالن الفين والثقايف من أكثر العوامل اليت أعاقت ظهور 

يكن مواكبا الزدهار الثقافة واألدب وأن حلقة اجلنس الروائي يف اجلزائر، ذلك أن الوضع اإلجتماعي والسياسي مل 
 الوصل بني الكاتب والقارئ مفقودة نتيجة انتشار األمية وغياب دور الطبع والنثر.

وتنقسم الرواية اجلزائرية إىل فرتات بدءا من فرتة السبعينات مرورا بفرتة الثمانينات وصوال إىل فرتة           
 التسعينات .

 أ/ فترة السبعينات:
اليت كان هلا األثر  ،والثقافية ،واالجتماعية،تعد فرتة السبعينات حمطة ملرور العديد من التقلبات السياسية 

 ه اجلزائرالواضح على الساحة األدبية مبا يف ذلك جنس الرواية ،إذ ميكن اعتبارها انعكاسا للواقع املرير اليت مرت ب
ن الرواية العربية بعد االستقالل كانت مبثابة الوليد إ»ض ويظهر ذلك جليا يف قول األستاذ عبد املالك مرتا

يعين هذا أن والدة الرواية اجلزائرية ما هي إال نتيجة للتحوالت  ،1«ت بكل تناقضهاالشرعي الذي انبتته  التحوال
 .اجلزائر كانت يف فرتة السبعينات اليت جرت بعد االستقالل، وأن البداية الفعلية لفن الرواية يف

واألحداث اليت  ، وكان هلا الدور يف معاجلة بعض الوقائعلروائية اليت ظهرت يف هذه الفرتةاألعمال اومن 
واليت كانت تتسم بالشجاعة واملغامرة الفنية وهذا راجع إىل احلرية اليت اكتسبها الكاتب بفعل »مر هبا اجملتمع 

ابة فن ال يزدهر إال يف ظل احلرية واالنفتاح الواقع السياسي االستعماري قبل هذه الفرتة على اعتبار أن الكت
. ولقد 2«الكاتب إىل تبين مواقف ما كان ليتبناها لو أن اإلطار السياسي كان خمتلفا دفع،فالقمع واالضطهاد قد ي

 ساعد  الواقع السياسي بفتح جماال أوسع حلرية التعبري على صعيد النص السردي.
متثل النشأة اجلادة للرواية الفنية الناضجة يف فرتة كان  »ـةڨلعبد احلميد هدو م1910إن رواية ريح اجلنوب 

 .3 «ي عن الثورة الزراعيةاحلديث السياسي جاريا بشكل جدّ 
لت منعطفا حامسا يف تطور األدب الروائي اليت شكّ " م 1912 "الالز"يف حني جند رواية الطاهر وطار 

تغطية مالمح من أشكال »رمستوى املضمون، حيث حاول فيها الطاهر وطااجلزائري املكتوب باللغة العربية على 

                                                           
 102، ص1981، املؤسسة الوطنية للكتاب، دط، الرغاية، اجلزائر،اتجاهات الرواية العربية في الجزائريةينظر واسيين األعرج :  1
2
 alarab.com. www 4012ماي 2، ديوان العرب، منرب حر للثقافة والفكر واألدب، الرواية الجزائرية ومتغيرات الواقع :شادية بن حيي

Diwan

دس اجلزائر،  -، بن عكنون4، ديوان املطبوعات اجلامعية، ط الحديث تاريخا وأنواعا وقضايا...وأعالمافي األدب الجزائري ة: قينعمر بن  3
 .198ص،
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الوضع من آفات خمتلفة  زهوواقع ما بعد االستقالل وما أفر ، [م1914-1912سلوك يف واقع الثورة اجلزائرية ]
 .1«سياسية وثقافية واجتماعية 

مال اليت جاء هبا الروائي م اليت تعد واحدة من بني األع1911 "الزلزال"رواية  »وال نغفل أيضا على
ماال هرت أعماال ال تقل عن سابقاهتا "الطاهر وطار ليوسع ويعمق يف األدب باللغة العربية يف اجلزائر، كما ظ

تذروه الرياح" حملمد عرعار وكذا رواية "نار ونور" لعبد املالك مرتاض، ورواية" جغرافيا األجساد احملروقة"، لواسيين 
 2«لعالوة بوجاوي ، ورواية" باب الريح" لعالوة وهيب وغريها من الروايات األخرى  "الزلزالقبل "األعرج، وكذا 

ولعل  ظهور هذه األعمال أتاح لنا فرصة احلديث عن جتربة روائية جزائرية متقدمة سامهت يف إثراء الكتابة الروائية 
الواقع بكل تفاصيله وتعقيداته، وقد من جانب، ومن جانب آخر سعى هؤالء الروائيون إىل التعبري عن حيثيات 

خاصة بعد االستقالل وكذا إسهامها يف نشر الوعي ، متيزت هذه الروايات على أّنا حتمل يف طياهتا موضوع الثورة 
 بني أوساط اجملتمع اجلزائري .

 ب/ فترة الثمانينات:
شهدت الرواية اجلزائرية يف فرتة الثمانينات العديد من التحوالت االجتماعية والسياسية، حيث ظهر فيها  
كوكبة من األدباء واكبوا احلداثة، وأقل ما يعرف عن هذه الفرتة هو أّنا توسطت فرتتني: فرتة ثورة واستقالل، وفرتة 

ت االجتماعية والفكرية اليت شهدها العامل وتقهقر األنظمة فمع بداية الثمانينات ونتيجة التحوال»العشرية السوداء 
خت فكرها وأدهبا عرب أحناء العامل، بدأت الكتابات تتحرر من رقبة هذا التوجه سواء من قبل  االشرتاكية اليت رسّ 

لية، فراحوا كتاب سبق هلم وأن تأثروا هبذا االجتاه أو آخرين متثلوا املرحلة اجلديدة بكل حمموالهتا الفكرية واجلما
ومن األدباء الذين كتبوا وبرعوا يف كتاباهتم  ،3«خيوضون غمار التجريب على مستوى اللغة وتقنيات الكتابة 

م " باإلضافة إىل روايات 1982 "وقائع من أوجاع رجل غامر صوب البحر"" واسيين األعرج يف روايته »نذكر:
 "جتربة يف العشق"م، و1981 "احلوات والقصر"م، و1980 "العشق واملوت يف زمن احلراشي ""الطاهر وطار

ومن الروائيني الذين  ». 4«م1984"ألف عام وعام من احلنني :"م، وأيضا روايات رشيد بوجدرة منها 1988
م، 1981 "رائحة الكلب"كان هلم احلظ يف الكتابة الروائية يف تلك الفرتة جند أيضا " جياليل خالص يف روايته 

                                                           
 . 440السابق، ص  املرجع 1
 .111م، ص1981اجلزائر،  -، املؤسسة الوطنية للكتاب، ط د، الرغايةاتجاهات الرواية العربية في الجزائرواسيين األعرج:  :ينظر  2
، حبث يف التجريب وعنف اخلطاب عند الثمانينات، منشورات مكونات السرد في النص القصصي الجزائري الجديدالقادر بن سامل،  ينظر: عبد 3

 .42م، ص4001إحتاد العرب، دمشق، 
 .  19، 41م، ص  4008دار نشر، دط، دب،  ، دالرواية العربية ومصادر دراستها ونقدهاروحي الفيصل: ينظر: مسر  4
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. وال يفوتنا أن 1«م 1989"عزوز الكابران "يف روايته بقطاش  م باإلضافة إىل مرزاق 1988 "قمحائم الشف"و
وبالتايل شكلوا خطابا روائيا جديدا من ، يم ورؤى جديدة للرواية اجلزائريةننوه إىل أن كتاب هذه الفرتة أضافوا مفاه

والداللية وتكيفه مع  ،بنياته التشكيلية اللغوية منهاة إذ يتميز اخلطاب الروائي يف جممله مبرون" ،األشكال واملضامني
انساق القيم التقليدية السائدة واليت جتسدها أمناط الوعي، والذهنيات املتماسكة يف اجملتمع من جهة، وقدرة هذا 

اعتبارا لسكونه ميثل أشكال  ، والنزوع إىل التجريب من جهة ثانية، اب على االستجابة إىل هاجس البحثاخلط
بري ومسالك ختييل ورؤى للذات والعامل، ويسعى دوما إىل جتاوز السائد واملستهلك بوضعه موضع مساعه وهو تع

فال يقوم اخلطاب الروائي إال وجتاوز ، 2«ما جيعل الرواية تكون إجابة معطاة من الذات على وضعها يف اجملتمع 
كأسلوب يف الكتابة ،ث واللجوء إىل تقنية التجريبالسائد واملعروف من األشكال التعبريية اللغوية، وحماولة البح

 الروائية يسعى من خالله اخلروج من الظروف السلبية وطرح رؤى جديدة للتغيري والتجديد يف احلياة االجتماعية.
 ج/ فترة التسعينات:

جلزائري بعد األزمة اليت عصفت باجملتمع ا، لقد أحدثت الرواية اجلزائرية يف فرتة التسعينات قفزة نوعية
ت كل طبقات اجملتمع وظهر بذلك نوع م، واليت مسّ 1988خالل السنوات املاضية، أي عقب أحداث أكتوبر 

 جديد من األدب يسمى بأدب احملنة، أو االستعجايل، أو بأدب العشرية السوداء وذلك يف قالب روائي مجيل.
سامهت بشكل كبري يف إحداث ضجة   واليت، إن ما ميز الكتابة الروائية يف هذه الفرتة ظاهرة اإلرهاب

حت أقالم األدباء عن مسايرة اإلبداع بِ ، حيث كُ ادية أو النفسيةكبرية على أرض اجلزائر سواء من الناحية امل
م حاولوا التأسيس لنص روائي مستحدث يبحث ، ورغم كل الظروف الصعبة إال أّنّ م األدبيةوتوقفت كتاباهت
فظهرت عدة مناذج روائية  »اعي خاصة، وأّنا مرتبطة عضويا مبرحلة تارخيية صعبةز والتمايز اإلبدلنفسه عن التميّ 

رواية فوضى "واكبت هذه املرحلة وعربت عن أحزاّنا ومأساهتا، حماولة تضميد جراحها ومن هذه النماذج نذكر: 
ياشي،  وكذا م حلميدة الع1994 "اإلسالميون بني السلطة والرصاص"م، ورواية 1990لرشيد بوجدرة  "األشياء

رواية الشمعة ". باإلضافة إىل 3«م ألحالم مستغامني1991 "فوضى احلواس"م، و1992 "رواية ذاكرة اجلسد"

                                                           
 .42، حماضرات النص األديب املعاصر، قسم اللغة واألدب العريب، صالرواية الجزائرية المعاصرةينظر: شافع بلعيد نصرية:  1
،    4041-01-01تاريخ اإلطالعhttp.׃dspace.univ-msila-dz//، 12ص  الممارسة النقدية األكاديمية والمدونة الروائية الجزائرية 2

 .11:12الساعة : 
، أطروحة لنيل مقدمة شهادة الدكتوراه يف النقد احلديث (2227-1792تطور البنية السردية في الرواية الجزائرية الحديثة)شريط نورة:   3

م، 4011-4012عربية وآداهبا، واملعاصر، إشراف: كاملي بلحاج، جامعة اجلياليل اليابس سيدي بلعباس، كلية اآلداب واللغات والفنون، قسم اللغة ال
 .42ص
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لواسيين األعرج، حيث اتسمت روايات هذه الفرتة بنشأهتا املتصلة  "سيدة املقام"للطاهر وطار، وكذا  "والدهاليز
 بالواقع السياسي املضطرب.

حيث ،  عن قضايا راهنة ختص الفرد واجملتمع اجلزائريهذه الفرتة فإننا جندها تعرّب  زويف حديثنا عن ما مييّ 
عكست زائرية بأعماهلم املتميزة فقد "الساحة األدبية اجل واأثر و الم الروائية عن حالة الشعب، ت العديد من األقعربّ 

ات يألدوات الكتابة املشكلة للبن للنا كل الروايات مدى متكن أصحاهبا وتفوقهم من االستغالل واالستعمال األمث
القائمة على قواعد وأسس متينة متكنت من بناء صروح مضامني الرواية التسعينية واليت واصلت سريها يف حكم 
ثابتة حىت اآلن معرّبة عن الواقع من جهة أو متعدية إياه إىل موضوعات أخرى حبسب ما هو دارج وحاصل يف 

ئي اجلزائري يف فرتة التسعينات يف رسم معامل واضحة للرواية وجعلها تكتسب طابعا تفوق اإلبداع الروا، 1"اجملتمع
مميزا، حيث اشتغل معظم الروائيون يف تأسيس نصوص متينة شكال ومضمونا من خالل معاجلتهم للواقع احلاصل 

 امليا.يف اجملتمع ومسايرهتم ألهم التحوالت بأسلوب حداثي مّكنهم من إبراز مكانة عالية عربيا وع
وكنتيجة ملا سبق نستطيع القول أن الرواية اجلزائرية طرأت عليها حتوالت وتغريات سامهت يف بلورهتا، 
حيث عملت على معاجلة القضايا احلساسة جملتمعنا اجلزائري، وجاءت بداية الرواية متعثرة لكن تقدمت مبجيء 

يف حني تعترب فرتة الثمانينات حمطة توسطت فرتتني؛ رواية ريح اجلنوب يف فرتة السبعينات واليت عرفت نضجا فنيا. 
فاألوىل فرتة الثورة واستقالل، والثانية هي العشرية السوداء. إذ أن معظم النصوص الروائية اهتمت مبوضوع الثورة 

أدب  ومتجيدها ولعل ما مييز هذه الفرتة هي اتسامها بتنوع النصوص وغزارة اإلنتاج الروائي،  أما فرتة التسعينات )
العشرية السوداء( ظهرت عدة مناذج واكبت هذه املرحلة وعربت عن مأساهتا حماولة بذلك أن تؤسس لنص روائي 

 ارخيييبحث عن متيز إبداعي مرتبط بالواقع االجتماعي والت
 / الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية:4-2

ى بذلك إىل كبح اجلزائري وعلى مبدعيه خاصة، ما أدّ ر االستعمار الفرنسي تأثريا كبريا على اجملتمع لقد أثّ 
ولقد انطلق العديد منهم بكتابة نصوص فرنسية أثارت جدال كبريا بني النقاد  ،عمل األدباء اجلزائريني وشلّ 

والدارسني، منهم من عّدها رواية عربية حتمل مضامني اجتماعية، لكن الكثري عّدوها رواية جزائرية مكتوبة باللغة 
 نسية.الفر 

                                                           

 
1
، تاريخ اإلطالع  dz-msila-http://dspace.univ،18، ص  الممارسة النقدية األكاديمية والمدونة الروائية الجزائرية

 .  12:12، الساعة :  08-01-4041
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إن احلصار الذي عرفته اللغة العربية يف عهد االستعمار الفرنسي جعل من اللغة الفرنسية بديال هلا ووسيلة 
هم حملادثة بيلفكانت اللغة الفرنسية س »استخدمها األدباء للتعبري عن آرائهم ومعاجلة بعض قضايا اجملتمع اجلزائري 

اللغة تعترب اجلزء  عمر على اللغة العربية بصفتها اللغة األم وألنّ هذا الطرف يف ظل الظروف اليت فرضها هذا املست
وهنا يتضح أن الكاتب ، 1«ة، فقد استعملت فرنسا مجيع األساليب للقضاء عليهااألهم من مقومات هوية األمّ 

 ،ربيةف اللغة الفرنسية سبيال يف مواجهة املستعمر الذي حاول بشىت الطرق القضاء على اللغة العاجلزائري وظّ 
م، وهو عبارة عن قصة 1880ويؤرخ الباحث جان دجيو أول نص أديب كتبه جزائري باللغة الفرنسية إىل سنة »

. أتت فيما بعد إنتاجات 2«منتقاة من التقاليد االجتماعية اجلزائرية كتبها حممد بن رحال " انتقام الشيخ "بعنوان 
ها جند مضامني خمتلفة كاهلجرة والفقر والبطالة...وغريها. ولعل من أمهّ فنية رائعة كتبت عن الثورة اجلزائرية وعاجلت 

، جند  م1911 "النول"م، 1912 "احلريق "،م ملولود فرعون1912"ابن الفقري  "م رواية1914""الدار الكبرية »
وسومة وال ننسى كذلك الروائي واألديب مولود معمري يف أعماله امل ،3«رصيف األزهار ال جييب"أيضا رواية 

 لكاتب ياسني.  م1911"جنمة  "، وكذا رواية "رواية األفيون والعصا"، بعد م 1914 "اهلضبة املنسية"بعنوان 
ميكننا القول أن الرواية اجلزائرية املكتوبة باللغة الفرنسية تعد أدبا جزائريا حبت، ألّنا كشفت عن الواقع 

 وصورت هذا الشعب بلغة اآلخر، فقد كانت هذه اللغة هي وسيلتهم الوحيدة حملاربة احملتل والدفاع عن ثقافتهم. 
لظروف السياسية              ا التأخر راجع إىل اوهذ ،خرةبق أن الرواية اجلزائرية جاءت متأنستنتج مما س

الرواية اجلزائرية جذور ميالدها من ستمدت ولقد ا، جتماعية والثقافية املتدهورة اليت عاشها الشعب اجلزائريواال
األول  هاتشّكل كياّنا باالعتماد على الرواية الغربية، حيث ارتبطت الرواية منذ انتاجو لكّنها تطّورت ،الرواية العربية 

فكانت ، اجلرائم البشعة اليت ارتكبها االستعمارعاىن منها الشعب اجلزائري و اليت ورة بقضايا الوطن، تعاجل آثار الث
التطّورات وال ننسى أن ننبه أّن الرواية اجلزائرية عرفت مراحل خمتلفة كسة مواكبة لكل األحداث و بذلك مرآة عا 

 .بة احلداثةمواكاكبت وأسهمت يف مسايرة اإلبداع و و 

 

 
                                                           

 ،01، جملة املخرب، أحباث يف اللغة واألدب اجلزائري، العددوثورة التحرير صراع اللغة والهويةالرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية نوال بن صاحل:  1
 .444م، ص4011اجلزائر،  -بسكرة

جامعة ، اليوم الدراسي الوطين الثالث حول السرد، فلسفة السرد، النقد األكاديمي الغربي وتلقيه للرواية الجزائرية التأسيسية والتأصيليةعتيبة كبري:  2
 .02، ص 40/02/4011حممد البشري اإلبراهيمي، برج بوعريريج، قسم اللغة واألدب العريب، يوم 

 .441، ص الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية وثورة التحرير صراع اللغة والهويةنوال بن صاحل:  ينظر: 3



  
 

 



 تمهيد 
المبحث األول : مفهوم األدب النسوي } الماهية واشكالية 

 المصطلح {   
 : لغة و أصطالحا  األدب النسوي مفهوم –أ 

 إشكالية المصطلح –ب 
 المبحث الثاني : نشأة األدب النسوي  

 عند الغرب  –أ 
 عند العرب   -ب 
 في الجزائر  –ج 

 المبحث الثالث: خصائص األدب النسوي و قضاياه 
 الخصائص  –أ 

 القضايا  -ب

 المبحث الرابع : مفهوم األبوية 

 لغة  –أ 
 اصطالحا  –ب 
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 :ديتمه
يا كإنسان متّكنت املرأة أن حت ،السعي حنو إبراز مكانة مرموقةبعد فرتة من النضال والصراع الطويل و 

قايف لقد استطاعت بفعل كتابتها أن حتقق طفرة نوعية متجاوزة الوضع الثشاركة، و املطبيعي له حق احلياة والعمل و 
املعتقدات اخلاطئة وتعرية النظم السائدة لذا أضحت مهمتها كسر التقاليد و  ،البطريكي ذي النزعة األبوية

فنا يف هذا الفصل دكان همتميزا، و ال سيما منه يف جمال الرواية صوتا املتسّلطة، وبالتايل حّققت املرأة يف األدب و 
كذلك الذي جاء كنتيجة حلركات التحرر و القضايا( باألدب النسوي )املفهوم، النشأة، اخلصائص و التعريف 

      .املطالبة حبقوق املرأة، كما حاولنا اإلملام مبفهوم األبوية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                               



  األدب النسوي ومفهوم األبوية الفصل األول                                
 

18 
 

 إشكالية المصطلح { الماهية و : مفهوم األدب النسوي }المبحث األول
 هوم االدب النسوي :مف–أ 
 :لغة -1

عن : تأخر حيضها ًئاوالدالة على التأخر والتباعد، )ُنِسَئِت( املرأة َنسْ  (أَ سَ نَ )مشتق من مادة »النسوية إن 
: نَّساُء(: مجع امرأة من غري لفظه، النُّسَوةُ ال) ،فهي ُنسء) بتثليث النون(، ونُُسوٌء: )ج( نساء، محلها وقته وُظنَّ 

 .  1«النَّساء
ِنْسَوة وِنساء وِنْسَوان: مجع امرأة من غري لفظه، »نجد الوسيط يف العربية املعاصرة:وورد يف معجم امل

تنادي  إصالحيةجتماعية ا: حركة النساء: حدس نسائي، احلركة النسائيةنسائي: خاص بالنساء، فيه صفات 
 .ا يف اجملتمعأكيد دورهتبتحسني وضع املرأة والدفاع عن حقوقها و 

 .2«: امرأة صغرية ُنَسيَّة
/ ِنَساِئي حتمالن انطالقا مما ورد يف املعاجم املذكورة نستنتج أّن جّل املفاهيم اتفقت على أّن لفظة ِنْسِوي 

ساواة بني الّرجل ة النسوية اليت تنادي بضرورة املكذلك احلركفس املفهوم وهو مفهوم منسوب إىل عامل املرأة، و ن
 املرأة.و 

 : إصطالحا- 2
عت إىل حيث س ،بيئتهاإىل ظهور الوعي بوضعية املرأة وعالقتها مبجتمعها و  أدت احلركات النسوية

،  قتصادية وغريهاجتماعية وااليادين السياسية واالدرهتا يف شىت املإثبات قاستعادة حقوقها املداسة ومحاية وجودها و 
: ما مفهوم هنا ميكن أن نطرح التساؤل اآليت ، ومنبالنوع البيولوجي كما قضت على أشكال القهر املتصل

 النسوية ؟
دوافع متعّلقة  احلركات السياسية اليت حتركهاجتماعية و عد النسوية جمموعة من التصورات والنظريات االت

حقوق املرأة وإثبات دورها جتماعية تتمثل  يف اهلا حركة سياسية هتدف إىل غايات النسوية يف أصو و »بقضايا املرأة 
بالتايل ، و 3« نخرباهتتطبيقية واقعية ذات أهداف عينية، تفّسر أوضاع النساء و  ، كما تعترب النسوية ممارساتوذاهتا

مصاحل النساء داعية إىل تطبيق مجلة من األهداف اليت ترمي هبا إىل توسيع  دافع عنتجاءت النسوية كمنظومة 

                                                           
 .911،940م، ص4001ه/ 1241قاهرة، مصر، ، ال2، مكتبة الشروق الدولية، طالمعجم الوسيط: جممع اللغة العربية 1
 .1019م، ص 4002 ، بريوت، لبنان،1دار املشرق، ط ،المنجد الوسيط في العربية المعاصرة: جمهول املؤّلف 2
 .11م، ص4011، مؤسسة هنداوي، دط، دب، النسوية وفلسفة العلمميىن طريف اخلويل:  3
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تنادي مبساواة اجلنسني سياسيا واقتصاديا  نظرية»النسوية أيضا هياحلركة اجملاالت، و حقوق املرأة يف شىت 
اجلنسي الذي تعاين منه يز إىل إزالة التميسياسية إىل حتقيق حقوق املرأة واهتماماهتا و  تسعى كحركةواجتماعيا، و 

شىت جماالت يف التمييز بني الرجال والّنساء يقصد بذلك أن النسوية كحركة تقوم بدراسة متعّمقة للّتفرقة و و  1«املرأة
 زيادة فرصهن يف كاّفة امليادين .و ضاعهن و ذلك هبدف حتسني أو ، احلياة

ىل ظهور احلركة النسوية أو ما العريب أّدت إ العامل الغريب مثّ دون معارضة أو نقاش فإّن احلركة النسوية يف بو 
حيث  ،ي يسعى بالنهوض بالفكر األنثوي والرقي به إىل مصاف الفكر الذكورييسمى باألدب النسوي الذ

 املثلى لعرض أفكارهّن التحررية.وجدنا املبتغى يف الكتابة واليت كانت الوسيلة املناسبة و 
ات ، حيث خطت خطو تعبري عن رغباهتا ونزواهتاإلظهار قدرهتا على الشاركت املرأة يف العملّية اإلبداعية 

ذا األدب الذي أثار هو أدب نسوي هت قدرهتا على نسج أدب خاص هبا و ، وجتلّ حثيثة يف جمال اإلبداع األديب
ي اتفاقهم على مفهوم إصطالح اد على عدمقالنب، األمر الذي دفع ضّجة كبرية وإشكالية عميقة يف حتديد ماهيته

 .ول هذا املصطلح )األدب النسوي(اآلراء حو ، فلقد تعددت التعريفات ثابت
على مواجهة ظروف  ذلك اعتقادا من الرجل بأّنا غري قادرةأة هتميشا يف مجيع جماالت احلياة، و عرفت املر 

امل هلذا كان الرجال طول قرون يضللون النساء كي يعتقدن أن الع»احلياة القاسية، وأّنا كائن هش ضعيف 
نا انفرد هو   ،2«فقط هم القادرون على هذه املهمة أن الرجالارجي قاس، وعاصف وال ميكنهن اإلحبار عربه و اخل

إحتقار من ظرا ملا عرفته املرأة من إهانة و نعاد املرأة من احلياة  الفكرية والثقافية و قام بإبالرجل بالكتابة لوحده و 
 وسائل أكثر تأثريا كالكتابة مثالتفصح عن حقيقتها بو ،كان ال بد أن تدافع عن كياّنا   طرف السلطة الذكورية

)املرأة( على املستويني  بة( ردة فعل على القهر الذكوري وحماولة إلبراز دورهاالكتاهذه األخرية ) فكانت
 .الوعاء الذي حيفظ هويتها ووجودها" هو اإلجتماعي واإلبداعي، فكان "األدب النسوي

هو فرع من فروع األدب الذي يركز على القضايا النسائية و »األدب النسوي ظاهرة أدبية حديثة،  يعد 
افضة لكل أشكال الظلم اإلجتماعي، حيث تشكل احلداثة رافعته وأهم مبادئه، ولذا سعت املرأة عرب التحررية الر 

ضغوط اليت تقيدها من  استعادهتا رغم الها و والبحث عن ذاهتا وكرامت، داعها إىل تشكيل هويتها وإثباهتالغتها وإب
فقد ساعدت احلداثة بشكل كبري يف ظهور هذه املوجة األدبية اليت حتاول املرأة من خالهلا إبراز  ،3«كافة اجلهات

 تعريفها لألدب يف(Mary Eagleton)ترى ماري إجيلتون بري عن خصوصيتها يف قالبها اخلاص، و التعسلطتها و 
                                                           

 . 12م، ص  4012، ، دمشق، سوريا1للنشر والتوزيع ، ط، الرحبة النسوية مفاهيم وقضايا: مية الرحيب  1
 .  14، ص 1999، 1ب، بريوت، طاد، دار اآلعام من الرواية النسائية العربية 122: بثينة شعبان  2
 . 141ص  ،1العدد، 12داهبا، اجملّلد أة العربية و ، جملة علوم اللغالكتابة وهامشية المركز مالمح األدب النسوي بين واّلء: زين خدجية   3
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األدب الذي يسعى للكشف عن اجلانب الذايت اخلاص يف املرأة بعيدا عن تلك اجلوانب اليت »النسوي على أنه 
نثى مبنأى عن أي أن األدب النسوي هو الذي يعرب بصدق عن جتربة األ، 1«اهتم هبا  األدب لعصور طويلة خلت

 هو األدب  الذي جيسد جتارب املرأة و خباراهتا يف احلياة. و  ،املفاهيم التقليدية
األدب الذي يكشف بوضوح عن اهتمامات املرأة »يعد األدب النسوي ذلك  :يف تعريف آخرو  

األدب الذي تكتبه »فهو  ؛نفسها ال غريه يتعلق باجلانب الذايت لألنثى وباهتماماهتا وبكينونتها و أي أن 2«بذاهتا
أو فرقا بني  اقاطعليس هناك ت ، أي أنّ 3 «األدب الذي يكتب الذكور عن املرأة من أجل أن يلقي عليهااملرأة و 

                    .النظر عن كاتبه سواء ذكر أو أنثى، فاألدب هو أدب بغض ذكورياألدب الاألدب النسوي و 
 : وهي آراء حوله ةيف تعريف آخر لألدب النسوي برزت ثالثو                 

أة من ر أي كل ما تكتبه امل، 4«تقبل مؤلفايتضمن تلك األعمال اليت تكتب من »تعريف األدب النسوي بأنه  .1
، فإذا كان كاتب الّنص امرأة فيدخل ضمن األدب ، فهو يتعّلق جبنس كاتب الّنصمواضيع هو أدب نسوي

  .النسوي
فقد ، 5«مجيع األعمال األدبية اليت تكتبها النساء سواء أكانت مواضيعها عن املرأة أم ال»يعىن األدب النسوي  .4

  .إن كانت املواضيع خارجة من اهتمامات املرأةأة حىت و ر تكتبه امل أن كل ماعلى حصر 
حيث يرّكز األدب  ،6 «سواء أكان املؤلف رجال أم إمرأة ألدب الذي يكتب عن املرأة »: هو األدب النسوي .2

  .مون بغض النظر عن جنس املؤّلف أكان رجال أم إمرأةضالنسوي على امل
 إشكالية المصطلح:  -ب
مصطلح األدب النسوي إشكالية كربى يف حتديد ماهيته مما ساهم بشكل أو بآخر إىل لقد صادف   

ى األلسن، ولقد تعددت اآلراء دورانا علا أضحى من أكثر املفاهيم شيوعا و صعوبة اإلمساك بتالبيبه كونه  مفهوم
من  ي موحد فمنهم، األمر الذي دفع بالنقاد إىل عدم اتفاقهم على مفهوم إصطالحلتحديد وضبط هذا املصطلح

                                                           
 .  02، ص 4001، األردن، 1، دار ورد للنشر والتوزيع، طفي الرواية النسوية العربيةابراهيم خليل:  1
 . 122ص ، 4002، عمان، األردن، 1، دار املسرية، ط النقد األدبي الجديد من المحاكاة إلى التفكيك: ابراهيم حممود خليل 2
 .  121 – 122ص ص  ،املرجع نفسه ينظر:  3

 .  40، ص 4018 ،1، دار كنوز املعرفة  للنشر والتوزيع، طالرواية النسوية العربية مبادلة األنساق وتفويض المركزيةعصام واصل:   4
 .40ص ،املرجع نفسه 5
  .40ص ، الرواية النسوية العربية مساءلة األنساق وتقويض الكتابةاملرجع السابق:عصام واصل:  6
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من جهة بذلك إىل تعدد املسميات من جهة و منهم النسوي، فنتج اصطلح عليه باألدب النسائي ومنهم األنثوي و 
 .كبريا تراوح بني الرفض وبني القبول عند النقاد والناقدات  ثانية فوضى املصطلح أثار جدال

 :"fèminism"ـ مصطلح "األدب النسائي"/ "النسائية": 1
يعّد مصطلح األدب النسائي من بني املصطلحات اإلشكالية املثرية للجدل، وهو نوع واحد من أنواع   

ويشري هذا األدب إىل األدب الذي يكون الّنص اإلبداعي فيه مرتبطا بطرح قضية املرأة، فمجموعة من ، عديدة 
ى حماولة لتحجيم حضورهّن عل هذا املصطلح معتقدين بأنّه ينطوييف الكاتبات يرفضن تصنيف إبداعاهتن 

األنثوي بالرغم من دب النسائي مع األدبني النسوي و يتداخل مصطلح األبهذا و اإلبداعي على الساحة األدبية، 
ال يدل على مصطلحا فنيا و  يا بيولوجية ألنه ليسافاألدب النسائي الدال على قض » ،بينهم الفروقات املوجودة

، 1«، جسماين( حييل إىل املرأةما وإمنا يدل على تصنيف بيولوجي )جسديأو على مدرسة أو إيديولوجية اجتاه 
ظر إىل تصنيف حبيث يتحدد بالن ،لعّل املقصود من هذا القول أن األدب النسائي يقوم على متييز جنسي لألدبو 

 .حى مصطلح فيه الكثري من الغموض والضبابيةبالتايل أضبيولوجي ملنتجه ال من خالل املضمون و 
قب الكاتبة أحالم هذا الصدد تع يفمن هذا املصطلح ورفضا له، و  استياءدن قد أيّ جل الكاتبات إّن   

ة فإّن األدب النسائي ألنين أنثى ال بّد من أن أثبت أّنين قادرة على الكتابة كالرجل ففي النهاي»مستغامني قائلة: 
هنا تصريح واضح يف ، و 2« عن املرأة الكاتبة أّّنا تتسّلى كل ما يقالال يهتم به، وهناك نوع من الشفقة عليه ... و 

اإلنغالق يف ي باحلصر و عليه فإّن األدب النسائي يوحي من قبل الكاتبة أحالم مستغامني، و رفض مصطلح النسائ
يكتنفه الغموض برغم كثرة طلح األدب النسائي تنقصه الدقة و أّن مص » وترى  الناقدة خالدة سعيد، لكاتبةنظر ا

ستند إىل تغليب يرأة ألنه يسم كتابتها بالفئوية و هامشية ما تكتبه املإقرار مبركزية ما يكتبه الرجل و  فيهستعماله و ا
دي إىل التغييب اإلنساين العام والثقايف القومي ( على العمل اإلبدعي األمر الذي يؤ ولة/ أنوثةرجاهلوية اجلنسية )

األدب مبصطلح  هذا الطرح تتحفظ الناقدة عن األخذيف ، و 3« فنيةوالتجربة الشخصية والوعي هبا واخلصوصية ال
هي خصوصية لفنية يف كتابة املرأة و ، يف حني تؤكد على اخلصوصية اوغري دقيق اغامض االنسائي كونه مصطلح

 .جتماعية تعيش ظروف تارخيية معينةصادرة عن جتربة ووعي حمدد لدى الكاتبة اليت تنتمي إىل فئة ا

                                                           
 .42، صالسابقاملرجع  1
 . 41م، ص  4012، موفم للنشر، دط ، اجلزائر، سردية الفضاء في الرواية النسائية المغاربية: مسعودة لعريط 2
 .11ص نفسه،  جعاملر  3
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هي تركز على ائي دون جماملة لتقدمي بديل له و ترفض تسمية األدب النس »ميىن العيد فإّنا وأّما الناقدة 
، ا أّّنا تعمد إىل تعليل اخلصوصية، كمابة املرأة وإخراجها من اخلاص إىل العامدور الواقع اإلجتماعي يف تشكيل كت

من هنا تقر الناقدة ، و 1«سم باإلضطهاد والتغييبخيي متّ جمّرد فعل انعكاسي لواقع مادي وتار  إذ ال ترى فيها سوى
دب ال بّد أن تشكل كتابتها بأّن خصوصية املرأة تقوم أساسا على الواقع الذي عاشته اجتماعيا ففي هذا األ

كذلك البوح عن أسرار الواقع املعيش جتماعية و عن خمتلف القضايا اإلنسانية واال ريإبداعها يف جمال واسع كالتعبو 
 غض النظر عن عاملها اخلاص. ب

األدب الذي يكتب من أجل »دب النسائي الّذي يفهمه بأنّه وهذا حسام اخلطيب يتخذ موقفا من األ 
من الرجال من املرأة على أساس أن الرجال أيضا كتبوا عن املرأة ممّا يؤدي إىل رفض األدب النسائي حبجة أّن هناك 

لح مضطربا فاألدب يبقى موقفه من املصط ،2«إحسان عبد القدوسمشكالهتا اخلاصة كيكتبون عن املرأة و 
، فإنه يرفض ذلك حبجة أّن هناك ضاياها اخلاصةمشروعيته إاّل إذا كان ما تكتبه املرأة يعرّب عن ق النسائي ال يأخذ

 . يرّكزون على املسائل النسائية وموضوعاهتم من الرجال من
، حيث املرأة ضمن مصطلح اإلبداع النسائي خسارة كبرية لألدب" أن إدراج وتعترب األديبة "سهام بيومي

بأّن األدب  ، ألن ذلك اعرتافا ضمنيال املرأةأنّه وسيلة ذكورية لعز  »ترى يف هذا املصطلح )األدب النسائي( 
ل تعلّ ، وهنا إقرار مطلق برفض املصطلح و 3« رأة أن تطرح أدبا آخر يف مواجهتهعلى املالسائد هو أدب رجايل، و 

 .يف عزل املرأة عن األدب الرجايل، إذ ميكن أن تستقل عنه وهذا ما تدعو إليه ذلك
يتوفر عليه هذا املصطلح من دالالت  »لعّل األسباب اليت كانت وراء هذا الرفض الصريح تكمن فيما و 

ئد يف اجملتمعات العربية م الساهو املفهو وم احلرميي اّلذي حيتقر املرأة وجيعلها دون الرجل وتابعة له و مشحونة باملفه
رأة من إحلاق صفة الدونية هبا ، كما جند أن خوف املجتماعيةددة لنظرهتا املرأة ومنزلتها االناعتها احملميثل إحدى قو 
هذا ما دفع باملبدعات إىل النفور ، و 4« زعة رفضها لتسمية األدب النسائيبكتابتها يف اآلن ذاته هو اّلذي يعلل نو 

 .حيمل يف داللته معاين االحتقار والتقليل من السلطة األنثويةمنه كونه ال يليق مبقامها ألنه 
 

                                                           
 .11صاملرجع السابق،   1
 . 110، ص 11الرمحان مرية، جباية، العدد ، جامعة عبد خصوصية الكتابة النسوية ذات االتعبير الفرنسيروائيات الجزائريات و : سامية إدريس  2
 .20ص، م 4012/ ه1222،  1، ط، جسور للنشر والتوزيعخطاب التأنيت دراسة في الشعر النسوي الجزائري: يوسف وغليسي  3
ركز ، املاللغة واألدب العريبألكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية، معهد ، االكتابة النسوية من التأسيس إلى اشكالية المصطلح: عامر رضا 4

 .01ـ 01ص  ، صم 4011، جانفي 11اجلامعي عبد احلفيظ بوالصوف، ميلة، العدد 
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 ":  femalemesمصطلح أدب أنثوي/األنثوية  – 2
ما بعد النسوية" إىل مصطلح األنثوية فاعتربته يف كتاهبا "النسوية و ) sarah Gamble)لقد تطرقت سارة جامبل

ت من نسوية الناقدات يقتصر استخدامه على نوع معني من الكتابة النقدية النسوية اليت نبع»مصطلحا 
مسترت حتت سطح اخلطاب لكنه اج النصوص ميكن أن يسمى أنثويا و اإلعتقاد أن هناك جماال إلنتالفرنسيات و 

ذا أّن مصطلح األنثوية ال خيتص وال يقتصر على وتؤّكد من خالل قوهلا ه ،1«ن آلخرال يظهر إال من آاملذّكر  و 
 .كر الذي ميكن أن حيرر نصا أنثويا، فقد يتبناه اخلطاب املذ األنثى الكاتبة

رأة ال تولد إمرأة امل»( simone de beauvoirبوفوار )عليه فإّن مفهوم األنوثة كما تقول "سيمون دي و  
وال يرتبط باحلتمية  اجتماعيااألنوثة هو شيء مصطنع هي تقصد بذلك أّن مفهوم ، و 2«بل تصبح كذلك

ثايل على املرأة أن تطابقه لكي تشعر ليس هناك شكل متوجد صورة حمددة مسبقة لألنوثة و ، فاألصل ال البيولوجية
 .شخصية مزيفة لتنال إعجاب اآلخرين، فاملرأة نفسها ال تصطنع بأنثويتها

فاألدب الذي » حيث يقول: (إدوارد سعيد)هم املفكّر منبعض النقاد مصطلح أنثوي و ل قد فضّ لو  
، أما األدب اّلذي يعرّب عن موقف حمّدد عقائدي ينبع مبا طة كتابة املرأة أو األدب النسويتكتبه املرأة نسميه ببسا

فعنه يسميه أدبا أنثويا ، ا فيههعاحبته بأنّه مسات خاصة باألنثى ورؤياها للعامل وموقيعتقد به صاحبه أو تعتقد ص
هو أّن النقد األنثوي قد موازيا وهكذا يتحدث عن النقد األنثوي وعن احلركات األنثوية وما يعنيه هذا التمييز و 

 ،3«موازيا لألدب الّذي يكتبه الرجل ،فهو من إنتاج إمرأة أنثى حتديدا يكتبه رجل ال أنثى أما األدب النسوي
هو و  ،ا سواءا كان كاتبه رجال أو إمرأةتطّلعاهتي هو الذي يعرّب عن املرأة وعن معتقداهتا و نثو فمصطلح األدب األ

 .اّلذي يكتبه الرجلهو يوازي األدب ب النسوي اّلذي تكتبه املرأة فقط، و خيتلف عن األد
تبه الرجل مبا تكتبه املرأة من أدب يف مقابل ما ك»ء إدريس( مصطلح األدب األنثوي ويعرفه ويفضل )حممد جال

اإلختالف حول وهنا يربز التضارب و  ،4«حكاما نقدية تعلي أو حتط من قدرهدون أن حيوي هذا املصطلح أ
، فقد أخد هذا التعريف منحى آخر مع حممد جالء إدريس حبيث ثويحتديد  ماهية املصطلح املتعلق باألدب األن

 .يقابل ما كتبه الرجل و موازيا لهجعله 

                                                           
 . 242، ص4004، القاهرة، 1د الشايب اجمللس األعلى للثقافة، ط: أمح، ترالنسوية وما بعد النسويةبل: سارة جام 1
 .01ص، صطلحالكتابة النسوية من التأسيس إلى اشكالية الم: عامر رضا 2
 . 12م، ص4012، بريوت، لبنان، 2للنشر والتوزيع، ط ، دار األدب، تر: كمال أبو ديبالثقافة واإلمبرياليةإدوارد سعيد:  3
- 09، ورقلة الدويل األول يف املصطلح النقدي، جامعة قاصدي مرباح ، امللتقىاللغةالية األدب النسوي بين المصطلح و إشك: أحالم معمري 4

 .  401ص  10-4011
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حتاولن إثبات أن النساء وإن كّنا إناثا بال شك الناقدات هذا اخللط اإلصطالحي و  ترفض بعض»يف حني 
يأيت هذا ، و 1«هن كمفهوم سياسيكما ال يضمن نسويت ،ن بالضرورة أنوثتهن كمفهوم ثقايففإن هذا ال يضم

 الرفض ألنه ال يرقى ألن يكون مصطلحا مؤسسا قائما بذاته.

 : femininity/ نسويةمصطلح األدب النسوي -2
القيمة الثقافية األدبية  »يقصد به حة النقدية مصطلح األدب النسوي و من املصطلحات املوجودة يف السا
مما استدعى  ،والتارخيي والّلغوي االجتماعيخالل خصوصيات موقعها اليت حمورت خصوصية املرأة يف الكتابة من 

يبدو أن  ،2«ة قراءة األنثوي ذلك الغريب فنياتؤسس إلعاد ،انسوية معاصرة خمتلفة يف رؤاها ومجالياهت وجود كتابة
من تشكيل  هذا مّكنهاو  ،لغويةالجتماعية والتارخيية و كتابة يف خصوصياهتا االاملرأة استطاعت أن حتقق كياّنا يف ال

حتدد حبسب مل صفة النسوية اليت " ال بّد أن حيدر اإلشارة إىل أن األدب النسويجتقالب إبداعي فين أنثوي، و 
، فالنسوية ال تقتصر على كوّنا جمرد خطاب يلتزم غة املوظفة داخل االعمل اإلبداعيراء الدارسني من خالل اللآ

أة إمنا هي فكر يعمد إىل دراسة تاريخ املر و  ،نسنيىل حتقيق املساواة بني اجليسعى إاجلنسي و بالنضال ضّد التمييز 
ومن هنا فمصطلح النسوية ال ينظر إليه من زاوية ، 3خصوصياهتا"ا و إىل تأكيد حقها يف اإلختالف وإبراز صورهت

ذاته له  لغته املستعملة أو خطابه داخل العمل اإلبداعي فحسب وإمّنا إىل أبعد من ذلك بإعتباره تاريخ يف حد
نظري أو عملي يهدف إىل مراجعة واستجواب  ، كما تطلق على كل جهد)األدب النسوي(خصوصياته و  أبعاده 

بالتايل فالنسوية هي عمل فكري قائم على فهم ، و 4جتماعية"لبنيات االو نقد أو تعديل النظام السائد يف اأ
 بالتايلو ، جملتمع جعل من الرجل هو املركز، ألّن ااولة معاجلتهحماجلنسي الذي تعاين منه املرأة و  أسباب التمييز

حيث  ،الكاتبات أيّدن مصطلح النسويمن األديبات و  يق حقوقها فالعديدحتقسعت املرأة إىل إزالة هذا احلكر، و 
يف كتاهبا "صوت األنثى" من أشد الكاتبات العربيات حتمسا لضرورة وجود كتابة  "جند الكاتبة "نازك األعرجي

مله هذا املصطلح من إذ ناقشت تأصيل مصطلح الكتابة النسوية مشرية إىل ما حي، نسوية متميزة عن كتابة الرجل
 5"كينونتها اخلاصة املضاد للدونية  منظور معاصر داعية املرأة إىل التمسك هبذا املصطلح الذي يؤّكدو  رؤية جديدة

                                                           
 . 10، ص ى إشكالية المصطلحالكتابة النسوية من التأسيس إل :عامر رضا  1
 .11ص،  م 4001/ 1248، إربد، األردن، 1عامل الكتب احلديث، ط، اإلبداعفي الثقافة و  النسوية: حسني مناصرة 2
 . 01،ص إشكالية المصطلحالكتابة النسوية من التأسيس إلى ا: ضعامر ر  املرجع السابق: 3
، ص 4008، ، دب1، دار حضر موت للدراسات والنشر، طالنسوية قراءة في الخلفية المعرفية لخطاب المرأة في الغرب: رياض القرشي 4

42 . 
  . 148، ص  واإلبداع النسوية في الثقافة:  حسني املناصرةاملرجع السابق:  5
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ك حترير املرأة يف تشكيل ذاهتا كذلخصوصية الكتابة النسوية و  هو إبرازبذلك إىل تأييدها للمصطلح إمّنا فتصل 
ة إىل ضرورة التمسك هبذا ايل دعت الكاتببالتليت حتوهلا إىل عنصر دوين مهمش و التخلص من كل التصورات او 

 .املصطلح
يب هذا النوع من الكتابة بسبب سيطرة الرجال على اإلبداع األد نيف حني جند أّن معظم الكاتبات رفض

يف قائمة األدب النسوي خوفا من احتقار ما تكتبه املرأة تدرج إذ رفضت لطيفة الزيات يف مطلع الستينيات أن "
ومن هنا كان تعصب الكاتبة واضحا، حيث أقصت كل ما يدرج يف األدب النسوي  ،1الذكوري"قبل النقد 

 بوجود املرأة وفاعليتها يف اجملتمع.  االعرتافخاصة إذا تعّلق األمر بعدم 
سوي تبقى مسألة متعددة األطراف واألوجه فكل استخالصا ملا سبق نصل إىل أّن إشكالية مصطلح األدب النو 

اسم مميز جلنس املرأة عن الرجل واألنثوية هي ، فالنسائية حييل إىل جنس بيولوجي فهو لوالته ومعانيهمصطلح له مد
الكتابة اليت هو اسم جملموعة اخلصائص املوجودة يف الرجل دون املرأة أّما النسوية فهو مصطلح عن صفة لصيقة و 

 .تتخذ موقفا بينها وبني الرجل

 ي : نشأة األدب النسو المبحث الثاني
كأّّنا كائن ال تساوي و  ،ة منذ أمد بعيد كل أنواع القهر والتسلط من قبل األسرة واجملتمعلقد شهدت املرأ

ا فرغم اإلضطهاد الذي عانته املرأة ظهرت كتابات نسوية دافعت هب ،وق والواجباتمع الرجل أي شيء يف احلق
األدب الذي اختلفت حوله اآلراء هذا  ؛النسوي ى األدبذلك املسمّ ظهر هبذا و  ،عن كينوناهتا ووجودها وكرامتها

ألجل إثبات  استطاعت األديبات النساء أن تسامهن يف إصدار الكم اهلائل من األعمال األدبيةوتعددت و 
 .ية على الساحة األدبية الغربية والعربية وكذا اجلزائريةت قفزة نوعذأخ و هبذا،وجودهن والتأسيس ألدب خاص هبن

 : عند الغرب - أ
يد من التحوالت يف جمايل النقد ال شك فيه أن الساحة األدبية خالل القرن العشرين شهدت العدمما 

تم باملسائل النسائية بشكل عام ذلك األدب الذي يهأي ، نسويمما أّدى إىل ما يعرف باألدب ال، األدبو 
 املطالبة حبقوق املرأةب النسوي كنتيجة حلركات التحرر و اإلبداع النسائي بشكل خاص، حيث بدأت فكرة األدو 
يف الشرق بعد ذلك فهي و  ،احلديث بشكل واضح يف الغرب أوال فمنذ ستينيات القرن العشرين حتديدا بدأ»

اليت تنتج يف سياق وعي الذكورة ونفسية األبوة الكتابة النسوية اليت تتمرد على كتابة الذكور أو كتابة اجملتمع 
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كادت تتالشى من طرف ات فرتة بداية إنتاج الكتابة النسوية لثمارها اليت  هبذا تعد فرتة الستين، و 1«وسلطة الرجل
تطّورت على يد جمموعة من نسوية كانت غربية تأّسست و عليه فإّن جذور الكتابة السلطة الرجل واجملتمع، و 

ليها من بني ت عالتقاليد اليت تربّ بكتابتهن من أجل خلع ثوب القيم والعادات و الرائدات الغربيات الاّليت ّنضن 
(، فريجينيا Simone de beauvoir، سيمون دي بوفوار)(Julia kristeva: جوليا كريستيفا )هؤالء األديبات نذكر

جني أوسنت »لقد استمرت الكتابة كمحاوالت فمثال و  (sarah Gamble)(، سارة جامبلvirginia woolfوولف)
(Jane Austen) هيمهمة متس حياة املرأة األروبية و وناقشت قضية  ،م1812ليت كتبت "كربياء وهوى" عام ا 

قصتها "جني إير" عام  (charlotte Bront، كما نشرت شارلوت برونيت )الزواج داخل الطبقات اإلجتماعية
هذا يعين أّن الكتابة النسوية ، 2«بني الطبقات اإلجتماعية املختلفةم اليت ناقشت أيضا مشكلة الزواج 1821

بيات واصلن فرغم ظهورها يف القرن اخلامس عشر إال أّن جّل الكاتبات الغر  ،عرب العصور الغربية عرفت تطورا
اإلبداع حىت مثانينات القرن املاضي ألّن الكتابات النسائية مل تكن موضوعا من املواضيع مشوارهن يف الكتابة و 
األدبية يف الغرب قبل لى الدراسات إذ مل تؤثر النسوية ع»اد أو جماال للدراسة يف الغرب، املتناولة من طرف النق

، وإن دخلت بعض النصوص على ما يكتبه املؤلفون من الرجالإمّنا كان اإلنشغال فيها يعتمد تلك الفرتة، و 
سوية إمنا يكون كتاهبا من النسائية يف ستينات القرن املاضي يف الدرس األكادميي اإلجنليزي ال على أّنا كتابات ن

 Janeجني أوسنت)( و George Eliotككتابات جورج إيليوت )،  للقضايا النسوية النساء، فقط دون إثارة
Austen  هذه الكتابات ركزت على الصورة اليت تقدم هبا املرأة يف أعمال املؤلفني الرجال بسبب قلة النصوص اليت )

3«انت تكتبها النساء يف تلك الفرتةك
مل تكن  هناك جمهودات فائقة يف األصوات النسوية الغربية خالل فرتة ،

على هذا األساس حاولت اجلة القضايا  اليت ختص املرأة و معل كان هو املتحّكم يف اإلنشغال و الرج ألنّ الستينات 
بة نصوص واضيع دون التعبري عن قضاياها وإشكالياهتا والتخصيص يف كتااملرأة أن تكتب هي أيضا يف شىت امل

 . متفردة
 
 

                                                           
 .01ص السابق، املرجع 1
 4019ـ 01- 09، مدونات بتاريخ األدب النسوي كشاهد على معاناة المرأة عبر العصور: وفاء خريي2

http://www.noonpost.com   :11:11، الساعة: 4041-01-12تاريخ اإلطالع. 
-11، تاريخ اإلطالع:  https://mkda .jourals.ekb.eg،النظرية النسوية وصلتها باألدب والنقد النسوي: عبد اهلل حممد الغفيص 3

 .291ص ، 12:22، الساعة : 01-4041



  األدب النسوي ومفهوم األبوية الفصل األول                                
 

27 
 

 عند العرب: - ب
، فإّن هذا اجلانب من وجهة نظرنا مل يرتق إىل  احلديث عن األدب النسوي العريبأّما إذا انتقلنا إىل

، لكن املرأة العربية كباقي مثيالهتا يف خمتلف أقطار العامل عملت جاهدة ند الغربينياملستوى املطلوب الذي وجد ع
ن سريورة التاريخ الثقايف وذلك من خالل التموقع ضم»جتماعي واإلبداعي ستوى االز دورها على املمن أجل إبرا

إذ أّن انفتاح النساء على ، 1«، حيث برزت خنبة من النساء أّدت أدوارا هامة يف تطوير احلركة اإلبداعيةالعريب
تعود بدايات و » ،اإلبداعياصة فيما يتعلق باجلانب خمتلف الثقافات أحدث تغريات كبرية على جوانب عّدة خ

املعاصر إىل مطلع اخلمسينات ة خاصة يف األدب العريب احلديث و الروائيالعربية الكتابة األدبية عامة و  جتريب املرأة
دات هذا غريهن من رائ، و "ليلى عسريان"، "غادة الّسمان"و"كوليت اخلوري "، و"لبكيليلى بع "بظهور نصوص

الرفض لوضع املرأة العربية املختلف يف جمتمعات نصوص مشحونة باإلحتجاج و النمط من اإلبداع األديب، وهي 
غريهّن استطعن أن وري و كوليت اخل، هذا يعين أن ليلى بعلبكي و 2«تسلب وجود املرأة كياّنالّرجل و تكّرس سلطة ا

ليت   املسائل اأن متنحن صورة للمرأة العربية من خالل قدرهتا على اخلوض يفيؤسسن للكتابة األدبية النسوية و 
مع بداية النهضة يف »العربية بدأت الكتابة الفعلية  املرأةأّن جتدر اإلشارة أيضا إىل كانت حمّرمة عليها يف السابق، و 

إن كانت املسألة اختدت مسلكية التطور البطيء ، و أواخر القرن التاسع عشر فمارست مستويات اإلبداع كافة
حيث برزت أمساء  ،أوائل الستينات من القرن العشرينأواخر القرن التاسع عشر و واحملدود يف الفرتة املمتدة بني 

هذا يعين أن املرأة العربية سطع جنمها  ،3«...وج إىل العملاملطالبة باحلرية واخلر ية رائدة دعت إىل تعليم املرأة و نسو 
هلا يف الدعوة إىل حتقيق ت خاليف الكتابة بداية من عصر النهضة إذ مشلت كتاباهتا كافة املستويات اليت سامه

عن طريق التأثر باألدب الغريب »يف حني جند أن األدب النسوي عند العرب )النساء العربيات( انتقل  ،حقوقها
هذا ما تبينه الكاتبة العربية يف أواخر و  الدفاع عن قضاياهن بالكتابةحملّفز لتحّرك النساء العربيات و فكان ا

ة يف الغرب بكل اشكاليتها كّما ونوعا مع ربة الكتابة النسوية متشاهبة مع الكاتباخلمسينات من خالل خوضها جت
حيث ال  ،4«و كتابة متنوعة ذات فنية مستقدمة، لكن الكتابة النسوية العربية تطّورت لتبدحتفظات إجتماعية

، وجدير بالذكر أّن ها فنيايف الغرب هذا ما جعلها تتطور وتفرض مكانت  ختتلف الكتابة النسوية العربية عن الكتابة
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مهومها وقضاياها يها املرأة لكي تعرّب عن لاألدب النسائي العريب كان مقرتنا بالصحافة اليت متثل الوسيلة اليت تلجأ إ
اليت كانت ملدة و ،عزل عن تقييم الصحافة العربية ال ميكن تقييم األدب النسائي العريب مب» حيث تقول بثينة شعبان

حيث اخنرطت النساء بتأسيس ونشر اجملالت والصحف بدال  ،سيلة األساسية للكاتبات العربياتنصف قرن الو 
 ".ماري إلياس"، "زينب فواز"جملال الصحفي من بينهم نسوية يف ا ءفنجد أّّنا قد برزت أمسا ،1«من الكتب
زينب "ة حسن العواقب لهي روايأّما يف جمال الرواية فنجد أّن أّول رواية عربية يف تاريخ األدب احلديث  

إّن ما نفهمه من  ،2من صدور رواية زينب حلسني اهليكلسنة  11م أي قبل 1899، وقد كان ذلك عام "فواز
لعريب حيفل بأمساء خالل هذا أّن املرأة كانت السباقة يف اإلبداع الروائي من الرجل هذا ما أّدى بتاريخ األدب ا

باإلضافة الرجل، منذ القدم يف جمال إبداعاهتا أحسن من  من األحيان و انت متمكنة يف كثريكثرية كنسوية المعة و 
، دون أن نغفل أيضا أن هلا الفضل يف ظهور ال التلف الذي مّس تراثنا األديبإىل كون إنتاجهم يتميز بالغزارة لو 

 .ان األدبية قبل ظهورها عند الرجلبعض األلو 

 : في الجزائر -ج
إذ  ،لتطرق إىل صاحبة هذا األدب أال وهي املرأةالنسوي اجلزائري حييلنا أيضا إىل اإّن التطرق إىل األدب    

ت مستعملة إثبات الذامن خالل قدرهتا على رفع التحدي و املهيمن يف اجملتمع اجلزائري تعد العنصر الفاعل و 
اليت كانت  الظروف ، لكنمن خالل التعبري عن مهومها وحتويل نقاط ضعفها إىل سالح ،بذلك قلمها يف الكتابة
ة عن احلياة العائق األول هلا، ممّا أّدى إىل عيشها حياة بعيد اليت كانت يف اجملتمع هيتعيشها داخل أسرهتا و 

ة حرمتها هي اجملتمع للمرأدونية اليت كان ينظر هبا الرجل و كذا النظرة الاإلجتماعية العامة والثقافية والسياسية، و 
ة قيمه احلقيقيعنرتة الرجل واحنراف فهمه لقواعد اإلسالم و »ل حيث أّن يها اجلهفرضت علاألخرى من التعليم و 

ائرية على وجه اجلز فة أصابت املرأة العربية عموما و ، إّن أكثر صاليت حددت بوضوح وظيفة الرجل واملرأة معا
هي جناب والرتبية والطَ اإلذان فرضا عليها فرضا، وحصرا وظيفتها يف متعة الفراش و ة اللَ اخلصوص هو اجلهل واألميَ 

هذا يعين أن وظيفة املرأة هي جمرد وظيفة جنسية  ،3«ذلك إىل شّل وظيفتها الرتبوية وختلفها الفكري أّدىو 
 .همتها يف األمور املنزلية ال غريباإلضافة إىل حصر م
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ية يف اجملتمع أعطى هلا املكانة العالاك من أوىل أمهية بالغة للمرأة و على الرغم من كل هذا إاّل أّن هن
ئدا يف ترقية املرأة اجلزائرية واإلهتمام دورا را» لعب الذي "عبد احلميد بن باديس"عاّلمة اجلزائري جند مثال  ال

التعليم مبدينة قسنطينة يف كل مدارس مجعية العلماء املسلمني خاصة لتعليم البنات يف الرتبية و فتح أقسام بشؤوّنا و 
يتبني من خالل هذا أّن ، و 1«، مدرسة الفالح بوهرانالوطين كدار احلديث تلمسان لرتاباجلزائريني على مستوى ا

النهوض هبا من أجل من املهتمني بشؤوّنا وترقيتها و  كانو  ،بن باديس أسهم يف تعليم املرأة وتنويرهاعبد احلميد 
 إخراجها من تلك األوضاع املزرية اليت تعيشها.

جمموعة من الشباب ائفة من رواد النهضة اجلزائرية و هبت طفقد "د ابن باديس باإلضافة إىل عبد احلمي
مجعية الشباب اجلزائريني لتثقيف املرأة املسلمة رأة من هذا الوضع الثقايف املزري، إذ تأسست املنتور ألجل إخراج امل

ة كل ما يراه نافعا من املدنيالعلوم احليوية، و داعية إىل تعليم املرأة املسلمة اجلزائرية تعليما إسالميا ينهل من مناهل »
نستنتج من خالل هذا أّن هذه الطائفة استطاعت و  ،2«حدود ما خيرجها من معمعة اجلهل واإلحنطاطاحلاضرة يف 

 التقاليد. ي الناتج عن اإلستعمار الفرنسي والعادات و أن تستعيد الضعف الذي حّل على اإلنتاج األديب النسائ
رتنة مع إندالع الثورة ائري يالحظ أّن البدايات األوىل هلذا األدب كانت مقإّن املتتبع لتاريخ األدب اجلز 

بوصفها   ،قضية املرأة يف اجملتمع اجلزائريمن خالل مسامهات نثرية متثلت يف املقاالت اليت عاجل أغلبها  ،التحريرية
قيق يف تفاصيل التصوير الدّ التعبري و هذا ما جعل األديب جينح إىل خاّصة أّّنا قضية جد حّساسة و  ،مةقضية مه

إىل الشباب" باإلضافة إىل مقال آخر بعنوان من خالل مقاهلا " "زهور ونيسي"ذكر من بني هؤالء ناملرأة اجلزائرية، و 
نشرت لويزة قالل )وهي كاتبة من بعدها العديد من املقاالت حيث " توالتاملرأة يف اجملتمع" لباية خليفة، و  "قيمة

حد تعبريها الكاتبة  ، علىن إعجاهبا البليغ بأختها الروحيةعربت فيه ع»ل املرأة اجلزائرية ( مقاال حو عني أزال
حيث أّن هذه األعمال أسهمت يف دعم الكاتبات لبعضهن البعض  ،3«ة إىل الفضيلة اآلنسة زهور ونيسيالداعي

متثلت يف القصة والرواية كال نثرية أخرى توالت بعدها ظهور أشبة دون أي قيد، و من خالل قدرهتن على الكتا
أن يعثر الباحث »أة أن تعرّب عن طموحها من خالهلا، فبخصوص الشعر فإنّه يستحيل ، استطاعت املر والشعر

ستقالل، لذلك من الصعب أن على قصيدة نسوية مجلة ما كان ينشر من كّم شعري كبري يف صحافة ما قبل اال
،  لكن مع بدايات يف تاريخ الشعر النسوي اجلزائري قصيدةنغامر بالقول إّن هذه القصيدة أو تلك هي أول 

ستقالل )خالل منتصف الستينات حتديدا( بدأنا نطالع البواكري األوىل اليت حيق لنا أن نؤسس هبا بدايات اال
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يف اخلارطة الشعرية  التأنيث يف القصيدة اجلزائرية اليت بدأت حتتفي بأمساء نسوية قليلة تزرع نصوصها/ قنابلها
براز فرغم الصعاب اليت واجهتها عملت جاهدة على إ هذا راجع للمكانة اليت كانت حتتفي هبا املرأة،، 1«املذكرة

ومن  من قصائد شعرية والتأريخ ألشهر البواكري يف مسار اخلطاب الشعري اجلزائري، صوهتا والتأسيس ملا قامت به
م إىل جانب 1919أن أول ديوان شعري طبع كان ديوان "براعم" للشاعرة مربوكة بوساحة عام ، املؤكد

يوان "يا أنت من منا مث د م ألحالم مستغامني،1911والكتابة يف حلظة عري سنة  م،1914"ديواين،"على األيام
راهبة يف ديرها "م لربيعة جلطي وديوان 1981"ديوان لوجه غري بارسى "وكذا ،"لزينب األعوجيكره الشمس "

حيث أنّه يف خضم هذا الزخم الشعري  ، 2"م لليلى راشدي1984"متاهات الصمت "م لنادية النواصر و"1981
ذلك و ذلك بعدما جدت الشاعرة اجلزائرية مكانة هلا، خاصة بعد ّناية الثمانينات وبداية التسعينات و اإلبداعي أو 

التقاليد، اليت  واجز اليت كانت تعيق ظهورها وتعيق مسريهتا األدبية كاجملتمع والعادات و احلختّطت كل العراقيل و 
مستعارة حىت  ، مماّ أّدى ببعض الشاعرات إىل الكتابة بأمساءلصوت النسائي هو خروج عن املألوفكانت ترى يف ا

ت وغادرن  الساحة يف صم استمرار نشاطهن اإلبداعي، يف حني جند بعضهن انسحنبحيافظن على إكمال و 
بدون اعتبار رة اجلزائرية أحدثت قفزة نوعية وأصبحت تكتب بدون خوف و مع كل هذا إاّل أّن الشاعاألدبية، و 

ن اخلاصة يف عامل صارت هلن بصمتهه األمساء للشاعرات اجلزائريات و لأللقاب املزيفة هذا ما مسح بربوز كل هذ
 .الشعر اإلبداعي

فرتة الثمانينات بإنفتاح اجملتمع »وعليه ميكن القول بأّن البداية الفعلية للشعر النسوي يف اجلزائر كانت يف 
ثرية مثال كذا احتكاكه بثقافات أخرى باإلضافة إىل حتقيق املرأة ملكاسب كجلزائري على غريه من اجملتمعات و ا

من احملفزات األساسية اليت رائد الوطنية، و اجلليف حيث عملت على نشر أعماهلا يف التأدخوهلا عامل الصحافة و 
امللتقيات األدبية اليت هو وجود اجلمعيات الثقافية و  ،ريةساعدت على تكوين الشخصية األدبية للشاعرة اجلزائ

 3«بة املتنفس الفعلي للكتابةت مبثاكاناحلوار مع الكثري من املبدعني واملفكرين اجلزائريني و  منحت الشاعرات فرصة
جيول يف صدورهن باستعمال ورقة  كل ما  اأخرجو استطعن اخلروج من قوقعة اجلهل والتخلف و  أي أّن الشاعرات

ّن خاصة بعد انتشار دور النشر وكذا العراقيل اليت كانت تعرقل سري الكتابة هلحيث أزحن مجيع املعيقات و ، وقلم 
  .امللتقياتإقامة املهرجانات و 

                                                           
 .81ص املرجع السابق، 1
 .81، ص املرجع نفسه: ينظر 2
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" : "شظايار الشعر النسوي اجلزائري حيث جندشكلت فرتة األلفية ظهور دواوين شعرية توحي بتطو 
م 4002، "من اليت يف املرآة "لربيعة جلطي م 4004رات الغيات" حلرية بغاديد ، "ممم 4000جلميلة طلباوي 

النتاج األديب الشعري قد ال زالت قائمة الدواوين طويلة ألّن م، إىل هنا و 4002"إمرأة املسافات "لنادية نواصرة 
 .اجلزائريسطعت أمساء المعة يف مساء األدب تطّور وازدهر و 

أي ، من خالل إصدار الكثري من أنواعها حىت أصبح نرى أّن املرأة تبنت القصة أيضا يف السياق نفسهو 
، حيث كان ظهور القصة النسوية متأخرا من األشكالء أديب ال خيلو من قراءة القصة واحلديث عنها بشكل لقا

 .اليت مرت هبا اجلزائر واليت مّت ذكرها فيما سبقهذا راجع إىل تلك الظروف و ،وعا ما مقارنة بالقصة الذكورية ن
م بعنوان 1911لزهور ونيسي سنة  لعّل البداية الفعلية للقصة النسوية يف اجلزائر راجعة إىل ظهور حماوالت قصصية

" تعاجل إلضافة إىل عمل آخر حيمل عنوان "األمنية" باناية أب" وقد نشرت يف ركن حتت عنوان "من صميم"ج
األصيلة بسبب تبين لغة  األخالقاجل فيها آثار التخلي عن القيم و " فتعوضوع الفقر واحلرمان، أّما "من امللومم

، بينما ختلت عنها تساعدها على املشيام برفقة خادم قيم دخيلة من خالل امرأة عجوز قصدت احلمأجنبية و 
 .1اكتسبت لغة دخيلة على حساب لغتها القوميةتها اليت تتلمذت يف مدرسة فرنسية، و ابن

رغم اختالف اآلراء حول البداية احلقيقية للقصة النسوية اجلزائرية إاّل أن أغلب الباحثني اتفقوا على أّن و 
م يف بداية الستينات وهي 1911ونيسي" بعنوان "الرصيف النائم " "أول جمموعة قصصية للكاتبة اجلزائرية" زهور

قضية التقاليد  الثوب األبيض"ا تتناول الكاتبة يف قصة بعنوان "تتناول موضوع الثورة وتركز على دور املرأة فيها كم
 تعرفه وال يتناسب معها.  ووضع املرأة حني حترم من التعلم، وجترب على الزواج املبكر من شخص ال

يف اجلزائر بدأت األديبة  زليخة السعودي مرحلة متطورة يف القصة العربية احلديثة» كما متثل القصة عند  
الكتابة يف مرحلة الثورة التحريرية، إاّل أن قصصها مل تعرف النشر إاّل مع بداية الستينيات، حىت بلغ عددها مثاين 

هبذا فقد  ، و 2«صصها يف املوضوع والصيغة املنظورعشر قصة يف فرتة وجيزة مل تتعدى العشر سنوات تنوعت ق
إذ تعّد القاصة زهور ونيسي أحد أقالم الرائدة يف هذا  ،ري من األصواتكانت القصة النسوية اجلزائرية زاخرة بالكث

ملوضوع حساس يف األدب اجلزائري وهو موضوع تناولت يف معظم قصصها مواضيع مهّمة كتناوهلا مثال ، اجملال 
يتبني ذلك من و ، اختذت من القصة جماال لإلفساح دون أن ننسى األديبة زليخة السعوي هي األخرى، الثورة

                                                           
 . 20التوزيع ، ص ، الشركة الوطنية للنشر و التجربة القصصية النسائية: : باديس فوغايلينظر 1
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توالت األصوات اليت تكتب القصة فمثال نذكر م، و 1919من البطل" ل قصتها اليت قدمتها حتت عنوان "خال
 م. 1911 "القرية الوديعة م قصتها األوىل بعنوان "لن يطلع القمر، مث "حب يف1914مجيلة زنري اليت نشرت سنة 

أبانت حيث من خالهلا عرّبت وأفصحت و  ،هتمامفيما سبق حتدثنا عن أجناس أدبية جعلتها املرأة حمل ا
اليت كانت من بني األجناس األدبية ل ما جيول يف كياّنا من طموحات وآمال، لكن دون أن ننسى الرواية و عن ك

نسائي يف اجلزائر ظهر متأخرا ال مناص من القول أن األدب الو ، ياهاأكثر عن مهوم املرأة وقضا املختارة للتعبري
م لتطل علينا 1919، عدا الرواية اليت ظلت غائبة حىت عام صورة أدق مواليد السبعيناتبليد الستينات، و و  »فهو

دون ودي إاّل أّن رحيلها حال كان هناك مشروع يف أدب الراحلة زوليخة السعو  ،"رواية "يوميات مدرسة حرة
سي الغاشم راجع إىل اإلستعمار الفرن، متاشيا مع ما مّت ذكره سابقا فإّن تأخر الرواية النسوية اجلزائريةو  ،1«ذلك

، كذا التهميش الذي طرأ على املرأة من قبل اجملتمعو  ،وسائل طمس معامل اللغة العربيةالالذي حاول بكل الطرق و 
إىل ذلك قلة اإلهتمام اإلعالمي بة خوفا من اإلنتقاد باإلضافة مما أّدى ببعض الكاتبات إىل العزوف عن الكتا

 . وعدم اإلحتفاء بأمساء واعدة
ذلك تزامنا مع فرتة العشرية فعلي للرواية كان يف التسعينات وبداية األلفية، و من الطبيعي أن احلضور ال

األمل اليت كانت تشعر به  ل منالسوداء يف اجلزائر، حيث كانت الرواية وحدها قادرة على استيعاب الكم اهلائ
 "م ورواية "ذاكرة اجلسد1992الفرتة بدءا برواية "لوجنة والغول "لزهور ونيسي من بعض روايات هتهالبالد، و 

اخلجل رواية "تاء  ،م ألحالم مستغاين، و"رجل وثالث نساء" لفاطمة العقون1991"فوضى احلواس" م و1992
ينة صاحل م، و"وطن من زجاج" ليامس4002"عابر سرير" ألحالم مستغامني م، و 4004"لفضيلة الفاروق 

ا تدور أحداثها حول موضوع واحد وتعاجل نفس القضايا إّن هته األعمال عند تصفحها جتد أّن جّله ،2"4001
لعنصر كذا املرأة استعمار، الوطن، اإلرهاب، الثورة، و الكربى اليت شهدهتا اجلزائر مثل: اال هي القضاياأال و 

 . ااجملتمع عليهالفرتة من خالل سيطرة اإلرهاب و  الضعيف يف تلك
مرورا بالشعر  نشأة وتطور األدب النسوي اجلزائري بدأ مع كتابة املقاالتإىل هنا نستنتج أّن مسار حركة و 

أّن  » ات بالكتابة فحسب قول ناصر ممعاشالرواية من طرف األديبات اجلزائريات املولوعوصوال إىل القصة و 
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أي أّنن  1«الشعر كا جندهن يف القصة والرواية معظم األديبات يكتنب يف خمتلف األنواع األدبية فنجدهن يف
 .مواضيع خمتلفة يف جمال احلياة وباألخص قضية املرأة لغة مميزة خاصة هبن يعاجلنو  يكتنب بأسلوب راق

 المبحث الثالث: خصائص األدب النسوي وقضاياه 
 :الخصائص -1

، ساعد على وجود إبداع و حديث عن لون إبداعي له خصوصيتهاحلديث عن األدب النسوي هإن   
الل متسكها القهر الذي مارسه اجملتمع عليها من خع املرأة إىل التعبري عن نفسها وعن مهومها و نسائي ما دف

ّلذي كان يعيق حياهتا ة الظلم احماربت بذلك الكتابة سالحا للمواجهة والتصدي و ، فاختذخبصوصيات مّيزت أدهبا
 .بقدر كبري من احلرية يف التعبري كذلك رّدا على الذكورية اليت فرضت سلطتها عليها حيث اتسمت نصوصهاو 

، ملا دخلت املرأة يف ح األدب النسوي يف العامل الغريبمتّيزت الكتابة النسوية عن الكتابة الذكورية بظهور مصطل »
مت نقلة نوعية يف ، فتّم توظيف األدب خلدمة احلركة النسوية حني قدّ هضومةسلمية للدفاع عن حقوقها املمظاهر 

خواصها كما فعل على مدى مل يعد الرجل هو املتكّلم عنها واملفصح عن حقيقتها و إذ  ،قضية اإلفصاح عن األنثى
أة يف الكتابة بذلك جتاوزت املر ، و 2«متتالية بل صارت املرأة تتكّلم وتفصح عن ذاهتا وتشهر عن إفصاحهاقرون 

اختذت من ذاهتا مرجعا أساسيا وحاولت إثبات وجودها و ، صرها منذ أزمنة متتابعةالنسوية ذلك التهميش الذي حا
تكّلم عنها بل صارت هي من تكشف وتفجر صمتها عن طريق حيث مل يعد الرجل هو امل، للتعبري عن نفسها

حيث أّّنا موصفة للتجربة فالكتابة عملية حترر من »واملقّيدة،  وسيلة لتحرير املشاعر املكّبلةاليت وظفتها كالكتابة و 
واملعاناة واحلاجات والتصورات واألحالم موضعة تبين وتكشف وتعرض املكبوت للنظر العام، للتفاعل والرّد 

إىل تطّلع ابة لدى النساء هي إعادة تشكيل و من هنا كانت الكت، و 3«واإلستجابة والنقد واإلنبناء يف بنيان أوسع
فالناقدة ميىن العيد تقّر بأّن إسهام املرأة يف  »ميزات مشرتكة مّيزت أدهبا كتابة النسوية مالمح و التغيري كما حتمل ال

ن املضامني تضّمن عالمات دالّة جعلت األدب يتجاوز السائد مديب أضفى مسات جديدة على األدب و احلقل األ
هذا القول أّن املرأة مارست دورا مهما على املستوى األديب مما وتبني ميىن العيد يف  ،4«واملألوف من األشكال
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يوضح لنا عبد اهلل الغدامي على وجود ائص الكتابة األدبية مبضامينها وأشكاهلا يف الكتابة، و جعلها خترتق خص
لذات وعن اختالف يتمثل يف استخدام األنثى لغة غري لغتها وهي لغة الذكر مشريا بأّنا اللغة األكثر إفصاحا عن ا

ويورد الغدامي ما أوردته أحالم مستغامني اليت وجدت أن التحدث بلسان الرجل يسهل عليها  رغبتها يف التعبري،
، وبالتايل فلغة الذكر ختتلف عن لغة األنثى 1تعجز عن قوله كأنثى الكتابة ويساعد على السرد وجيعلها تقول ما

اليت أقّرت بأّن الكتابة الذكورية هي األكثر تعبريا عن  تغامني و أوضحته الكاتبة أحالم مسمن حيث اللغة وهذا ما 
إذا مت اإلعرتاف »وكانت قد استعملت اللغة األنثوية، كل ما خيص األنثى حيق جتد حرية التعبري بشكل أفضل مما ل

عن قضايا  حصر هذه املميزات يف املضمون اّلذي يعرّب فإنه يتم إقصاء اجلانب الشكلي و  مبميزات ختص أدب املرأة
بالتايل حتصر مسات  أدب املرأة يف اجلانب و ، 2« ة باعتبار مكوناهتا البيولوجية ومواقفها اإليديولوجيةمرتبطة باملرأ
ا بينما يتم إمهال اجلانب الشكلي، وتتميز الكتابة النسوية أفكارهالذي يهتم بالتعبري عن قضاياها و املضموين 

يعلو الصوت الواحد وتربز بتعالق جديل،  ، بل على العكسوبدميقراطية النصبعدم اإلكرتاث بتعدد األصوات »
   .3«حياول الكتاب الرجال غالبا جتنبه، وذلك ما الرؤية الواحدة

ما ينفر منه الكتاب الرجال ألّن  ،يب صورة واضحة للكتابة النسوية وهذايهيمن الصوت الواحد يف تقر 
ميكننا أيضا أن نضيف خاصية أخرى من خاصية املتابة النسائية اعتمادا ، لبيتهم يعتمدون على تعدد األصواتأغ

اليت يقع فيها  fonction phatiqueتتمثل يف حضور الوظيفة اللغوية » (jakobson) على وظائف جاكبسون
دقيقة غري العلى القناة كوسيلة للتواصل يف حذ ذاته )...(، هذه الوظيفة اللغوية  تظهر يف كثري من التعابري الرتكيز 

، ذلك ألن الغاية من هذه على مستوى الكتابة يف اإلطناب والتكرار اململ تتمثلاّليت تصف املرأة بالثرثرة، و 
اّليت ترتكز فة اللغوية يف الكتابة النسوية و يتجلى حضور الوظي«الوظيفة حسب جاكبسون هي تثمني التواص

 اإلستمرارية .و ة اليت هتدف إىل تأكيد التواصل بشكل كبري عن القنا
، حيث جعلت يف الساحة العربية بصفة عاّمة واجلزائرية بصفة خاّصة نقاشال يزال األدب النسوي حمّل جدل و 

   :ألديبات من أدهبن خصائص ممّيزة ومن أمّهها ما يليا
        

   

                                                           
 . 29، ص م 4001، بريوت، 2، املركز الثقايف العريب، ط المرأة واللغةعبد اهلل حممد الغدامي:  1

م، ص  4011ه /  1221، عمان، 1، كنوز املعرفة، طإلى حبكة الشخصيةالسرد النسوي العربي من حبكة الحدث : عبد الرحيم وهايب  2
01. 

 . 21ص ، املرجع نفسه 3
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  :خصوصية التجربة - 1
الرجل حيث ترى الناقدة سوسن ناجي أّن متّيزت الكتابة النسوية بوجود الذاتية اليت ختص املرأة دون »

نسوية فإّّنا تعرّب عن مشاعرها فمن مسة الكتابة ال ،1«لتجربة الصادقة النابعة من ذاهتاخصوصية املرأة تتسم با
 جانب أضفت معىن على وجودها إىلبومجعة أثبتت ذاهتا  األنثويّة و فاملرأة عند بوشوشة » أحاسيسها بصدق،و 

، إذ تعمق ستالب الذات لقي خطة عند الكتابة، كما أّن ااحلقيقية والوصول إىل اجلوهر اإلنساينمعرفتها للذات 
تصّدت له ستقل لكنها رفضت هذا اإلعتداء و شعورها به يف اجملتمع اّلذي رفض أن يسمح هلا بإبراز كياّنا امل

لقد هيمن ، و 2«خصوصيتهاعن  بكشف أصالة الذات ومدى إسهامها يف حتقيق أعلى درجة لوجودها باإلفصاح
در ، فاملرأة أق صراعها مع نفسهاعنصر الذاتية يف اإلبداع النسوي من خالل استعراض التجارب الصادقة يف

مية فقدرهتا على ختطي مشكالهتا والتصدي هلا رصد مشاعرها احلميوأصدق  يف التعبري عن ذاهتا وسرب أغوارها و 
نواهتا مرجعا أساسيا يف ذت الكاتبة اجلزائرية من ذاهتا و اخت»رأة فقد مواجهتها أسهم يف كتابة خصوصيتها بكل جو 

للكتابة، ومن خالل املغامرات الفردية وما ومسها من أشكال الصراع وحاالت اإلخفاق وحاالت ممارسة طقوسها 
ارها أغو وتضاريس الذاكرة و  ة جمروحة من انشغاهلا على شروخ)....( فكانت كتابتها كتابة ذاكر حتقيق الذات

كتابة   ذات حىت تنتج لنافردية من صراع و بذلك حاولت املبدعة اجلزائرية أن تعكس لنا مغامراهتا ال، و 3«املتفجرة 
بالتايل يغلب عليها أسلوب السري الذايت يف سرد أحداثها بصيغة األنا تشتغل فيها على ذاتيتها وأعماقها الكامنة و 

على حني أن ضمري املتكلم مبا »، بقوة يف الكتابة النسائية لم )األنا(األنثوية الذاتية حيث كان حضور ضمري املتك
هو ضمري للسرد املناجايت يستطيع التوغل يف أعماق النفس البشرية فيعرفها بصدق ويكشف عن نواياها إىل 

استعادة ت و النسائية مرّده إىل سرد الذا إّن كثافة ضمري األنا يف الكتابة ،4«القارئ كما هي ال كما جيب أن تكون
  .املاضي واسرتجاع األشياء واستحضار األحداث

 : ثويالبوح األن -2
وانشغلت يف سرب أغوارها ، ضيع مسكوت عنها وكسرت حاجز الصمتىل البوح عن مواجلأت املرأة إ

ليت تؤرخ فكر املرأة منها الطالق، الزواج، لقد مشل البوح األنثوي العديد من القضايا او  » رصد مشاعرهاو 

                                                           
 .       121، ص مالمح األدب النسوي بين والء الكتابة وهامشية المركز :: زين خدجيةينظر 1
ة لنيل شهادة ، مذكرة خترج مقّدملعائشة بنور أنمودجام من مكامن جماليات الكتابة النسوية رواية نساء في الجحي: إبراهيمإميان سويلم: مرمي بن  2

 . 14، ص ، جامعة  أدرار، كلية اآلداباملاسرت يف اللغة واألدب العريب، إشراف عبد احلق خليفي
 .08م، ص 4019، دار اليازوري، دط، عمان، األردن ، جماليات الرواية النسوية تأنيت الكتابة وتأنيث بهاء المتخيلينظر: حفناوي بعلي:  3
 .24،21ص ، السرد النسوي العربي من حبكة الحدث إلى حبكة الشخصية: عبد الرحيم وهايب 4
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زائريات مثل أحالم مستغامني، فضيلة الفاروق غريها حيث نرى أّن الكاتبات اجلاإلغتصاب، التحرش، اخليانة، و 
يت تتميز هبا املرأة دون غريهن حاولن قدر املستطاع إيصال أصواهتن عرب اجلسد اّلذي يعترب التيمة الّ يامسينة صاحل و 

وحها ووهجها الذي ال خيبو حتاول من خالله املرأة أن تستنطق بلتايل ميثل اجلسد سبيل الكتابة با، و 1«الّرجل
سية منذ حيب األّول لتلك اجلارة اليهوديّة اليت أغريتها إىل تلك املمرضة التون»وخترج صوهتا، فتقول أحالم مستغامني

، 2«ية حمضةوبن على سريري ألسباب جسدتنا اليت أغرتين إىل نساء أخريات... مل أعد أذكر أمساءهن وال مالحمه
  .للذةانة فهي تشري إىل عدم وفاء الرجل، فيعترب جسدها موضعا يف هذا القول يتضح تتعرض املرأة للخيو 

  : تيار الوعي -3
ريات منهّن التغلب على العادات والتقاليد اليت فرضت خاصة اجلزائلقد حاولت الروائيات العربيات و 

، حيث اياهم املختلفةقضالكثري من اإلنعتاق والتعبري عن مهومهم و طعن  إظهار است ، فمن خالل وعيهنّ عليهن
، إن حاجة املرأة "يقول عبد النور إدريس يف مقاله "هتاف اجلسد بني احلرية والتحرر يف السرد النسائي العريب

، الكتابة ستكفيها وصف حاجاهتا إىلالرجل الذي كان يو ، بة استدعاها التفارق املفاهيمي واملعجمي بينهما للكتا
ال بالثقافة املأساوية اّليت ينتجها الرجل حيث القليل أة ال تكتفي بشهامة العشق و إن هذه اهلوة اليت جعلت املر »

، ووصوهلا إىل كانت حاجة املرأة للكتابة مهّمة  من هنا، و 3«من املتعة و الكثري من الرقابة والعنف والكبت
دفق وانسياب متواصل لألفكار براز جتارهبا معرّبة عن كوامنها بتاستخدام تيار الوعي هذا يعين اجتاهها إىل إ

 املشاعر.و 
  :التخيل عن طريق أحالم اليقظة -4

عامل افرتاضي حتقق فيه رغباهتا ختلق لنفسها الّتخيل عن طريق أحالم اليقظة و  تلجأ الكاتبات أحيانا إىل          
لعب اخليال عن طريق ما يعرف بأحالم اليقظة دورا » ، وقداخليالجتعل من املستحيل على أرض الواقع ممكنا يف و 

تربز أرادت من خالله أن تثبت ذاهتا وحضورها و  حيث ،خلت جمال اإلبداعدفّعاال يف حياة املرأة الكاتبة حينما 
ا من الضغوطات النفسية اّليت تعيشه فاستطاعت من خالله أن ختفو هويتها األنثوية املفقودة داخل اجملتمع 

 تغلبها على ضغوطاهتا فجنوح املرأة إىل الّتخّيل ساعدها يف ،4«هرحلمها مبستقبل زالة نسيان ماضيها و مبحاو 
"تشري شوالرت أن عندما ها لكن يف عامل غري واقعي، وز أنثوياستطاعت أن ترب امرأة و حققت حضورها كالنفسية و 

                                                           
 . 121، صهامشية المركزاألدب النسوي بين والء الكتابة و مالمح : زين خدجية 1
 . 14م، ص  4000، بريوت، 11، دار اآلداب، طذاكرة الجسد: أحالم مستغامني 2
 .129-128ص ص املرجع السابق،  3
 . 120املرجع نفسه، ص  4
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هور أن نلحظ تكرر ظمّتصال على مستوى اخليال، و س ملمحا ننظر نظرة جامعة إىل الكاتبات نستطيع أن نلم
 .1أمناط وموضوعات ومشاكل وصور معّينة من جيل إىل جيل

، حيث تقول الروائية ب من احملبطات اليت تثري قلقها وتوترهاحني ترغب يف اهلرو تلجأ الكاتبة إىل اخليال 
اجلنس بالنسبة لك هو الطريق الوحيد للخلود  ،إنّه الظمأ األبدي يا عزيزيت» "شهقة الفرس"رة حيدر يف روايتها سا

... تعتقدين أن كل تعدت كمية إضافية من رحيق احلياةيف كل مرة متارسني فيها هذه األشياء خييل إليك أّنك اب
، فهي من ختيلها حتاول التعبري واإلفصاح عّما 2«ه سوف مينعك من املوت هذا كل شيءرجل يأخذك بني ذراعي

 .خيتلج  صدرها
 اللغة الشعرية: -1
حيث ترتبط بثقافة الشاعر ومبرجعياته الفكرية وبكل العوامل ، لشعريتعد اللغة الشعرية هوية اإلبداع ا       

 ّّنا صورة معرّبة عن انشغاالته حساسياته كما أفهي ترمجان بتصوراته و ، يف جتاربهاملوضوعية اليت تساهم الذاتية و 
 إىل إبراز مواطن اإلختالف يف لغتها اليت متّيزها فتتجّلى عندها خصوصية لقد عمدت املرأة الكاتبة»، ومهومه

 ي األنثوي الذي خيفيلتكون لنا نسيجا لغويا جديدا يعرف بالنص السرد، اجلملالكلمة اليت ترتاشق مع احلروف و 
ها إذ نقسم تالزمقصر اجلمل وتعاطفها، و قاع، و الكتابة األنثوية من سرعة إي بني سطوره خصائصيف ثناياه و 

مناجاة شعرية مما أضفى على النمط السردي طابعا ممّيزا كون معظم ات إيقاعية متساوية وغنائية، و الكالم إىل وحد
 .3«الكاتبات مارسن الشعر قبل الولوج إىل عامل الرواية 

بذلك تؤسس ثوية جبملة من اخلصائص اللغوية واملتمثلة يف قصر اجلمل، وسرعة اإليقاع و تتمّيز الكتابة األن
اللغة الشعرية يف الكتابة النسوية تستمد طاقتها من »و،  جديدا وهي متارس إبداعها يف الكتابةو منفردا  نصا لغويا

وهنا تكمن لذة  ،جتاه اآلخراندفاع واحلركة ل جسدها اّلذي ميّدها باالاجلسد حيث متنح الفاعلية للمرأة من خال
، نلمس أثناءها قدرة املبدعة يف استثمار قدرة اجلسد لتأنيث آلخر املذكراق، يف إطار وعيها بااإلخرت اإللتحام و 
يعد إحدى و ، صورة مهيمنة يف اللغة الشعرية ميثل اجلسد، 4«قيدهالسردية بعيدا عن سطوة اجملتمع و مساحتها 

                  .جملتمع لغة خاصة بعيدة عن قيد افمن خالله تكشف عن مفرداهتا يف، الركائز األساسية يف الكتابة النسوية

                                                           
م ، ص 4004، القاهرة ، مصر ، 1، ط)دراسات و معجم نقدي، تر:أمحد الشامي، اجمللس األعلى للثقافةالنسوية  النسوية وما بعدسارة جامبل:  1

198 . 
 . 12، صم4001لبنان،  ، بريوت،1، منشورات اإلختالف، اجلزائر، الدار العربية لعلوم ناشرون، طشهقة الفرس: سارة حيدر 2
 .120، صالكتابة  هامشية المركز ءمالمح األدب النسوي بين وال: زين خدجية 3
 .12، صالسرد النسوي العربي من حبكة الحدث الشخصيةعبد الرحيم وهايب:  4
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ة أثرت يف الساحة العربية منتجاملرأة وتألّقت وأصبحت هلا خصائص متيزها، فأصبحت مبدعة و أبدعت 
التعاطف معها من الكتابة هتا كما ركزت على شخصية املرأة و اجلزائرية خاصة منحت املرأة عناية كبرية لذاعامة و 

، حيث أسست نوعا أدبيا مميزا خاصا هبا يف ةمهومها يف احلياالرجال فقط تعبريا عن جتارهبا و  اليت كنت حكرا على
شّكل يف جممله مشاعر املعاناة والقهر وجوانب من التهميش واإلقصاء، حيث منحت  عامل اإلبداع األديب

قتها اخلاصة خمتلفة عن الرجل فهي ، فاملرأة تعرب بطريخصوصيتها طابع مميز وبرّاق للكتابة واإلبداع األديب والفيّن 
 . إبداعها بشكل مميز وجديدتظهر 

  :القضايا -2
صوصيتها ورصدت خباإلنفراد املرأة أكثر للتعبري عن هويتها و أهم األجناس األدبية اليت غاصت فيها إّن  

ذا توجه إيديولوجي جيعل من  اسردي اأدبي اجنس تعد الرواية النسوية» إذ، فيها أهم أحداثها وقضاياها جنس الرواية
، حيث تبوح املرأة يف املنت احملكي عن ذاهتا األنثوية ضد تعسف الذكورة الرواية وسيلة نضالية تدافع فيها املرأة عن

إىل املرأة حيث استندت  ،1«فيها لتحصيل حقها يف املساواة واإلختالف قضاياها احلياتية املتعددة اليت تدعو
احت عن معاناهتا من تعسف بب حبقوقها، و قد متكنت بفعل كتاباهتا الروائية أن تطال، فالدفاع عن أنوثتها

سلكت العديد من »زائرية للتعبري عن إيديولوجياهتا، حيث بالتايل كانت الرواية وسيلة دفعت املرأة اجلو  ،الذكورة
التأكيد على واهلوية املتميزة، و   من أجل إثبات الكيان املختلفية سبيالئالكاتبات اجلزائريات طريق الكتابة الروا

بطبيعة احلال توجهت املرأة إىل  عامل الكتابة خاصة جمال و ،  2«األديب السردي حضور اجلنس النسوي يف اجلنس
اليت اجسها فأخدت بذلك منحى الكتابة و حاولت  أن تربز هو فصاح عن سيكولوجياهتا العديدة و الرواية بغية اإل

ذلك التخلص من مجيع القيود واحلواجز اليت كانت تضايقها ومن مثة إلغاء كل صنوف ساعدها يف إبراز هويتها وك
 . القهر واإلستيالب

قضايا متعددة هي ي النسائي سنجد فيه عدة مواضيع وقضايا تناولتها املرأة الكاتبة و إذا جئنا للمنت الروائو 
احلب واجلسد  يف مسألة حديثها عن"نكشف عاملها اخلاص خاصة  ، لكن سنحاول أنترتاوح بني العام واخلاص

ملرأة كاحلديث عن عوامل األنثى ، فال يكاد خيلو نص من طرح شواغل اواجلنس" وهي مواضيع هلا عالقة بالرجل
 . وعالقة املرأة جبسدها

                                                           
، 2، العدد 9يف اللغة واألدب، جملد  إشكاالت، جملة (الرواية النسوية الجزائرية )مسارات النشأة وخصوصية المنجز السردي: فاروق سلطاين 1

 . 21، ص 4040اجلزائر 
، دنر ، دار اليازوري لعملية النشر والتوزيع، دط، عمان، األجماليات  الرواية النسوية الجزائرية تأنيث الكتابة وتأنيث بهاء المتخيل: حفناوي بعلي 2

 .  01، ص4019
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 :الحب –أ 
به قتها ، كما ميكن أن تكون عالّسد أنواع القهر اليت تتعّرض هلاتستطيع عالقة املرأة مع الرجل أن جت

حيث  ،هي خاصّية بشرية جعلتها املرأة حمور اهتمامها يف عملها األديبوذلك عرب عالقة احلب و ، ممبعث األحال
بالتايل ميّثل احلب موضوعا رئيسيا إذ مل خيل نص من النصوص ب هو القادر على خلق عامل جديد، و ترى أّن احل

حيث ال  ،أساسية يف املنت احلكائي النسويتيمة  احلبمّثل » الروائية النسوية يف تصوير العالقات العاطفية فقد
و أكثر بصيغ ترتاوح بني فيه من خالل تصوير عالقة عاطفية أا من نصوصه خيلو من احلديث عنه و يكاد نص  

اب إىل يهي تتحدث  عن احلب يف جمتمع جزائري ذكوري ينظر بارتعتبار دّقة وحرج وموقف املرأة و ة باأاجلر احلياء و 
، فالكاتبة اجلزائرية تصدر م ما يبدو عليه من عالمات تفتح وحتررذلك رغيعد فضائحيا و  احلديث الذيمثل هذا 

غريات تطال تا من ه، ملا يتولد عنا يف حياهتامهم  حتّوال  تشكل  يف ممارستها الروائية عن هذه العاطفة اليت غالبا ما
من هنا  فالرواية و  ،1«ى هبا احلب حياهتاظزلة األثرية اليت حيمما يعّلل املن ،األنثوي الشعوري واحلّسي وأفق صريورهتا

ظر إىل احلب بوصفه فضيحة النسوية ال ختلو من تصوير العالقة العاطفية هلذه األنثى وسط جمتمع ذكوري ين
ية يف رستها الروائا، غري أن الكاتبة اجلزائرية مل متتنع يف مملطابوهات اليت ال جيب اخلوض فيهاإحدى اأخالقية، و 

هلام ال ميكن إع باعتباره منتشبث األنثى باحلب و يدّل على هذا  تعتربها حدثا مهما يف حياهتا و حشد عاطفتها اليت
 "رواية  حيث ورد قول أحالم مستغامني يف ،عّدةيات ة احلب النسائية يف روايم، ولقد جاءت تاإلستغناء عنه
يف شراسته يف ، كالمها مطابق لآلخر يف غموضه يف هذا العامل احلب كاملوت مها اللغزان الكبريان»: "ذاكرة اجلسد

ملوت ال فرق بينهما عند الفراق وعند اللقاء، اواملقصود من قول أحالم أّن احلب و  ،2«مباعته يف عبثيته ويف أسئلته
احلياة وت و فهو كامل، سّلال إلينا فيبهرنا بذلك الغموض، فاحلب هو ذلك الغريب الذي يأيت متجعل اهلل هلما قدر

استقرار عد احلب بعدا من أبعاد السعادة و كما ي» ،ب لكن منوت عندما يهجرنا احلبيبحنيا عندما نقع يف احل
 3«لوقت نفسه يعد من مصادر الشقاء والعذاب واملوت يف حياة الذكوريف الوجود فإنه أيضا من ناحية أخرى و ا
احلب »ا حيث تقول الكاتبة يامسنة صاحل:يف رواياهت مل تتخلص الرواية النسوية من احلديث عن موضوع احلبو 

كيف متسه وهو يسري يف عروقنا...حبنا ال مساس له يا ...إحساس فريد يصنعه إحتياجنا إىل اآلخرين 
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ىل ، فاإلنسان حباجة دائما إيد متفرد تصنعه حاجتنا إىل اآلخرفاحلب عند يامسينة صاحل إحساس فر  ،1«صديقي
طيع ، فاحلب عندها شيء زئبقي ال نستبيده ويشاركه اإلحساس والشعور الداخلي ذمن يكمله، إىل من يأخ

 .إمساكه ذلك ألن جمراه العروق
خطيئة؟ ويف نفس الصدد  كنت أحبك أنت وما ذنيب إن جاء يف حبك يف شكل »وتقول أحالم مستغامني: 

حلّبك دون جدل  كنت أستسلمآخر واحلب ينقلنا من شهقة إىل أخرى و  : كان الزمن يركض من موعد إىلتقول
تعرب هنا الكاتبة على عدم قدرهتا على اإلختيار أو إعمال العقل فاحلب طرق باهبا و  ،2«... كان حبك قدري

عكفت على خيانة زوجها فصار حب حبيبها خطيئة عظيمة فبمجرد ن تشعر فلم حتسن اختيار حبيبها و دون أ
نفسها دائما انتهاء النزوة يبدأ الضمري مبعاتبتها، فقد كان الدينامو اّلذي حيركها هو احلب ال العقل، فتجد 

 . مستسلمة لشغف احلب وكأنه قدر حتمي
وص الروائية للكاتبات نصأفصحت عنه الكثري من اله العاطفة متظهرت بكثرة و ميكننا القول أن هذ

على هذا األساس كانت أهم ا يف الرواية النسوية اجلزائرية، و ، حيث مّثل هذا األخري موضوعا هامّ اجلزائريات
 العالقات العاطفية تنتهي بالفشل .

 :  الجسد والجنس –ب   
متثل  من املضامني األدبية الشائكة اليت أثارت جدال واسعا حيث "يعد موضوع "اجلسد واجلنس

ئريات  كشفت الكاتبات اجلزا»ارزة يف اإلبداع األديب النسوي وبالتايلاملوضوعات املرتبطة بالعامل األنثوي عالمة ب
ها العاطفي، جوعألنثى النامجة عن كبتها اجلنسي وفقرها و كشفن معاناة ايف أعماهلن الروائية عن "اجلسد واجلنس" و 
 3 «رس يف طقوس عشقية تضج أنف شهوة وعنفوان ومتعةميا هو ماتطرقن إىل احلديث عن احلب واجلنس و 

نسوية ذلك نظرا " فهي متالزمة داخل أسوار الكتابة الة اجلزائرية ال ختلو من ثنائية "اجلنس واجلسدفالرواية النسوي
 .ملعاناة املرأة وكبتها اجلنسي وحرماّنا العاطفي

 : الجسد –1
يعّده عبد اهلل إبراهيم إحدى الركائز األساسية يف مضامني »على اهتمام كبري حيث اجلسد لقد حاز  

تقوم على تقريظ اجلسد يف سياق هذا املوقف النقدي يورد فرضية تتعلق باألدب النسوي و  الرواية النسوية العربية،
ديد من الصعب حتو منتقضة هلا، و ، أو كشف حتوالته يف ظل ثقافة قامعة حلريته أجيده واإلحتفاء بهمتاألنثوي و 
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إذ ميثل اجلسد يف الرواية النسوية على وجه اخلصوص الصورة األساسية  ،1«ناظم لصور اجلسد يف تلك الرواية إطار
 .خالف عميق بني خمتلف الثقافات  لكن ال يزال قضية

حينما تعقم الرحم تسقط صفة التأنيث ألن هذا اجلسد مل يعد جسدا ولودا »ويف قيمة هذا اجلسد مثال 
ثابة الزيادة اجلسدية فهي يائس وهي مرأة تصل هذه املرحلة تكون مباجتماعية، و الة ااجلسد األنثوي عهنا يصبح 

يصبح  ،2«وصفها عنصرا زائدا غري مرغوب فيهيف تصويرها بثقافية  معلنة يف التخلص منها و  هناك رغبةمحقاء و 
ة ألن ملرأة كالذكر فاقدة لألنوثتصبح ا، حيث تسقط صفة التأنيث، و اجلسد يف هذه احلالة ال يساوي شيئا

ال مكان هلا وسطهم( فيصري جسدها دون فائدة جسمها مل يعد جسما ولودا )يلد( فتحس أّنا عالة على الناس )
ة أّنا عنصر زائد  غري حيسسوّنا يف كل مر يشعرون برغبتهم يف التخلص منها و وتصبح يائسة حزينة فكل الناس 

 .مرغوب فيه
 :الجنس – 2

ا قد جتاوزت األعراف التقليدية هي هبذة النسوية تيمة اجلنس واقحامها يف العمل األديب و الكاتبوظّفت 
حيث حاولت جّل الروائيات إىل هدم تلك  ،ختّطت العوائق اليت وضعها اجملتمعو ،والنظم األساسية السائدة 

ة هي تلك األزمة اجلنسية اليت جتمع بني لعّل أهم قضيو  ،املرأة اليت حّنطتها التقاليد والعادات الّصورة القامتة عن
، فلم يكن من املمكن جتاهله حبكم أنه من جوهر العالقة بني املرأة والرجل»، حيث شكل اجلنسالّرجل واملرأة

جتماعية ن تناوله دون حساسيات ايف الوقت نفسه مل يكن من املمكساسية احملرّكة  للسلوك اإلنساين، و الدوافع األ
فاجلنس  ،3«ترتاوح بني احلرية التامة والتحرمي املطلق طبقا لنوعية املرحلة احلضارية وروح العصر فسيةنو تارخيية و 

من األمور اليت ال ميكن ية اإلنسانية يعد من احملضورات و ، ودافع من الدوافع السلوكبوصفه عالقة بني املرأة والرجل
نوعية املرحلة فقبوله ورفضه يتعلق بطبيعة العصر و  خيية والنفسية،التار جتماعية و فيها هذا وفق األطر االاخلوض 
 .احلضارية

قيمة حاضرة ال تغيب عن سرد الكاتبة العربية و عليه فإّنا ال تشعر بأي حرج يف أصبح موضوع اجلنس "
ت الروائية ا بأن ذلك حق من حقوقها فلقد أخذالكتابة عن اجلنس ووصف مغامرات بطالهتا اجلنسية إلمياّن

من التعبري عن حاجاهتا منعتها ية الذكورية اليت مّهشت املرأة و جتماعوسيلة ملقاومة األعراف اال اجلنس موضوع
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حتقيق ذاهتا ووجودها الفعلي من خالل اجلنسية وتسعى املرأة من خالل فعل اجلنس واملتعة إىل استشعار كينونتها و 
ة قد حتررت من أغالل وقيود اجملتمع من عاداته تكون املرأهبذا ، و 1األعرافر جسدها املكبوت من قيود القيم و حتري

، وهبذا غباهتا اليت طمسها الصوت الذكوريحتقيق ر فقد جعلت اجلنس وسيلة وأداة إلرضاء وجودها و ، وأعرافه 
ذلك ألّنا تؤمن بأن اجلنس أحد مميزات الرواية النسوية العربية، و  أصبحت املغامرات اجلنسية للمرأة هي إحدى

فضيلة  طرحت هذه القضية أيضا يف روايات لقدو ، جتماعية الصارمة بة يف وجود األطر والقوانني االلو حقوقها املس
أفتقد جّدا ملمس حليته ورائحة عنقه وطعم شفتيه، »هوة " :إكتشاف الش، حيث تقول يف روايتها "الفاروق

اجلزائرية على وجه فالرواية العربية عامة و ، 2«ي  شعورا مجيال برجولته وبأنوثيتاّلذي يعطوجسده اجلبار املمتلىء و 
عطي األولوية لرغباهتا اجلنسية وهذا املقطع للروائية "فضيلة تص استطاعت أن تكسر قواعد اجملتمع، و اخلصو 

ستقالليتها اعن حتررها و  نمَّ يأضحى ضرورة لتحقيق ذات املرأة وسلطتها و  " دليل على أن موضوع اجلنسالفاروق
 .عيةيف الكتابة اإلبدا

هي عالقة جدلية قدمية قدم تجاوز األدب النسوي قضايا احلب واجلسد واجلنس إىل عالقة املرأة بالرجل و ي
ة أ( يف مقابل املر ع دون امرأة، فاحلديث عن اآلخر )الرجلد جملتمع دون رجل، وال يوجد جمتماإلنسان فال وجو 

ية الذكورية إشارة إىل عنف أيضا عن املركز احلديث ث عن العالقة بني طرفني متقابلني، و ( هو حدينثى)األ
 .ا تعّلق بشىت أنواع العنف ) جسدي، نفسي، أسري (ج كثرية منها مسلطوي، ولقد كان للسلطة على املرأة مناذ 

 ، ضعف الذي ال يستطيع محاية نفسهك الكائن املستاملرأة يف العديد من الروايات ذل لقد شّكلت صورة
تاء اخلجل "إىل تصوير عالقة املرأة بالرجل وموقفه منها، وعلى سبيل املثال لكاتبات بالتايل جلأت العديد من او 
 من خالهلما صوت املرأة املقهور، ولقد عرّبت عن أوضاعها للروائية فضيلة الفاروق تعاجل"مزاج مراهقة "و"
يتبنّي ومنه العنف األسري و ت لنا أنواع العنف املمارس ر صوّ  ،مع اجلزائري وموقف املرأة منهجّسدت واقع اجملتو 

الدي باتصال من فاجأنا و حني جنحت يف شهادة الباكالوريا و »تقول:  "مزاج مراهقة"قطع من روايتها ذلك يف م
عائلة عارضوا رفت أّن رجال الفيما بعد عىل اجلامعة، و ، قال: ترتدي احلجاب وتذهب إوعمله امتهقّر إقمفرنسا 

يومها فقط عرفت أّن غياب الّرجل ، جياد حل وسط إلرضاء مجيع األطرافول إأّن والدي حاو ، التحاقي باجلامعة
يتضح لنا يف هذا املقطع  ،3«فقد كّنا فريسة لسلطة األعمام واألقارب واجلريان... ن العائلة يعين بيتا بال سقفع

ق باجلامعة رغم جناحها اإللتحا تقاليد األعمام الذين منعوها منالبطلة يف ظل وجود عادات و املأساة اليت عاشتها 
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، فقد كانت ممارسة األعمام العنف بصفته حق باجلامعة شرط ارتدائها احلجابتفوقها، لكّن قرار األب جعلها تلتو 
ة فضاء مغمورا تصّور لنا الكاتب "تاء اخجل"، ويف رواية األسرة وهلم األحقية على املرأةهلم السلطة العليا على 

ر املرأة خاّصة يف انتهاك جسدها، هذا اجلسد الذي مّ دالقهر الذي تصّور لنا املعاناة و بالصور احلزينة واملوحشة، 
منذ جديت اليت »نّي تعّرض املرأة للعنف اجلسدي ويتجّلى يف قوهلا: سنورد بعض املقاطع اليت تبتعّرض للعنف و 

وأغمض القبيلة قت له صفّ الضرب املربح الذي تعرضت له من أخ زوجها و إثر ظلت مشلولة نصف قرن من الزمن 
ويف هذا املقطع حضور للعنف اجلسدي الذي تعرضت له اجلدة من قبل أخ زوجها ممثال  ،1«القانون عنه عينيه

 ذلك يف الضرب املربح مما جعلها ملقاة على الفراش مشلولة.
على املرأة أبشع صور اإلغتصاب الذي مارسه اإلرهابيون : صورت الكاتبة والروائية فضيلة الفاروق أيضا 

فإذا برقعة كبرية أزاحت الغطاء  »يبني ذلك : سنوات التسعينات وهي صورة مليئة بالقهر والعذاب وهذا املقطع 
، يوضح هذا املقطع أن 2«ا، أزالت حفاض القطن املشبع بالدم ... كان املنظر مفزعا من الدماء تغطي ساقيه

اإلرهابية املسلحة وراحت ضحيتها املرأة، حيث فقدت شرفها تصاب إسرتاتيجية حربية طلقتها اجلماعات غاإل
 وعذريتها وسلبت حياهتا.

، حيث بنيت نصوصها الروائية منطلقني يف ذلك من النسوية اجلزائرية األثر البارز لقد كان حلضور الرواية 
املختلف واهلوية املتميزة  يلهن إىل إثبات الكيانجتارهبن الذاتية فالكاتبات اجلزائريات اختذن من جنس الرواية سب

، حيث عاجلت املرأة اجلزائرية مواضيع خمتلفة متنوعة اجملتمع الذكوري يكرس تغييبهتربير الوجود اّلذي ما فىتء و 
وية بشكل خاص لتعرب عن إحساسها ومشاعرها الصادقة، كما اهتمت مبواضيع احلب لى املسائل النسركزت عو 

خرجت عن صمتها إىل مالمسة مواضيع حساسة مثل اجلنس سدي وجترأت و واجلسد والعنف بنوعيه األسري واجل
 ماا صورة عاكسة عن الواقع املعيش و " اليت جّسدت لنتناواته كاتبات عّدة من بينهم "فضيلة الفاروق اّلذي

 قهر.تتعرض له املرأة من عنف وظلم و 

 المبحث الرابع: مفهوم األبوية 
وهو أمر ال يقتصر على األطفال ، ّناية حياته يف حاجة ألبيه وأّمهيظل اإلنسان منذ نعومة أظافره حىت 

ما من يقدمان العطاء والتضحية همن أمهية كربى يف حياة اإلنسان، ف الكبري والصغري، ذلك ملا للوالدين بل يشمل

                                                           
 . 11، صم  4001، د دار نشر، دط ، بريوت، تاء الخجلفضيلة الفاروق:  1

 .21، ص  املرجع نفسه  2
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دها بدون مقابل، فلكل واحد منهما دوره ووظيفته يف إنشاء جيل سليم وصحيح، حيث تقوم األّم برتبية أوال
واإلهتمام هبم يف حني جند األب يتحمل الكّم اهلائل من الواجبات واملسؤوليات اجتاه أبناءه، وميكن القول أّن 

األب هو وتد العائلة كّلها، ليس فقط من منطلق القوة اجلسدية، ولكن على املستوى الوجداين أيضا، لكن عادة »
نفسها وزوجها، ولكن من واجب األب أن يتواجد يف حياة أسرته وأن ما تقوم األم بأعباء الرتبية والبيت نيابة عن 

، ومن هنا فاألب هو الرعاية واحلماية والقدوة والسلطة والتكامل األسري لدى 1«يتوىل بنفسه القيام مبسؤولياته
ذا ما يعطيه هاألطفال، ألّّنم حباجة ألن ال يشعروا بأن هناك محاية ورعاية وإرشاد خيتلف عّما جيدونه عند األم 

  .لكن قبل اخلوض يف مفهوم األبوية عامة جيب أن نشري إىل مفهومها من ناحية اللغة واإلصطالح، صفة األبوية 
 :بويةتعريف األ -1
 :لغة - أ

أبُو: أبـَْوت الرجل، أبُوه إًذا،   »متنوعة منها ما جاء يف معجم العني: يف معناها اللغوي معانِ  األبويةحتمل 
كنت له أبًا، ويقال: فالن يْأبُو هذا اليتيم إباوًة: أْي يْغدوه، كما يغدو الوالد ولده، ويقال يف املثل: وال أبا لك  
 كأنّه ميدحه، وتصغري األب ُأيبٌ، وتصغري اآلباء على وجهني :فأُجوَدمها: أُبِيٌّون، واآلخر: أبيَّاٌء، ألن كل مجاعة

ا تصّغر، واألبوَّة: الفعل من األِب، كقولك، تَأبَِّيُت أبًا، وتأبَّيت ابـًْنا، وتأمّمت أُم ا    .2«على أفعال فإّنَّ
على صاحب الشيء، وعلى من طلق على العمِّ، و األب: الوالد واجلد وي»كما ورد يف املعجم الوسيط: 

 كان سببا يف إجياد شيء أو ظهوره أو إصالحه
اء، وأُبـُوٌَّة، واألبوان: األب واألم، واألبويُّ: املنسوب إىل األب، واألبَِويَّة: نظام إجتماعي يتأّلف من واألب:)ج( آب

 . 3«مجاعة أو مجاعات أصلها أسر مشرتكة يف الّدم حبيث ختضع مجيعها لسلطة حاكم أكرب الذكور فيها 
ِه َوَأِبيِه )43الَْمْرُء ِمْن َأِخيِه )يَْوَم يَِفرُّ  ﴿ :كره يف القرآن الكرمي قوله تعاىلولقد ورد ذ   ، ومنه قوله تعاىل: 4﴾ (43( َوُأِمِّ

هَكَ  ْعُبدُ  ﴿ لَ َٰ
ِ
هَ  ا لَ َٰ

ِ
ْبَراِهيَ  أ ََبئِكَ  َوا

ِ
اِعيلَ  ا ْْسَ

ِ
ْْسَاَق  َوا

ِ
هًا َوا لَ َٰ

ِ
ُن ََلُ ُمْسِلُمونَ  َواِحًدا ا بَْراِهيَ  ﴿ ، وكذا قوله تعاىل:5﴾َوََنْ

ِ
َ َأِبيُُكْ ا َّلة  .6﴾ مِِّ

                                                           
،  4019يناير  49تاريخ النشر: ، https://www.supermama.me.com، موقع إلكرتوين :دور األب في تربية األبناءيامسني عطية: 1

  18:11، الساعة: 40/01/4041تاريخ اإلطالع :
م، 4002، بريوت، لبنان، 1مكتبة لبنان ناشرون، ط ،داود سليمان العنبكي، نعام داود سلومتح:  ،كتاب العين معجم لغوي تراثي: غري موجود 2

 .02-04ص ص 
 .02م، ص4001ه/1241، القاهرة، مصر، 2ط ،، مكتبة الشروق الدوليةالمعجم الوسيط جممع اللغة العربية: 3
 .22: اآلية سورة عبس 4
 .122اآلية  :سورة البقرة 5
 . 18: اآلية سورة احلج 6
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نستنتج من خالل هذه التعريفات أّن كلمة أبوّي ترمز للّدور الذي يلعبه األب من سلطة وقّوة داخل 
 األسرة تسمح له أن حيّدد القيم واألعراف، وبالتايل ميثل مركزا للسلطة والنفوذ. 

 : اصطالحا - ب
أصوهلا إىل عود تو  األبحكمة »صلها أألسرة وتعين يف اخل داورية كأهم جتليات الذ  األبويةتعد 

، فهذا خيّوله ةيرة ألنّه املالك للقوة اإلقتصادكسلطة متسّلطة بالرجل فقط داخل األس  ةيو بفاأل، احلضارات القدمية
حتفاظ على القيم والتقاليد بأسلوب إال وسيلة لال هذا النظام األسري ليسو ، التحكم يف مصري أفراد العائلة يف

 أن مصطلح وهذا يعين ،1«الرهبة يف آن واحدباإلحرتام و من الطرف اآلخر تستقبل املنع والتقييد لدى املتسّلط و 
م عدد األسرة بغية التشبث باألعراف والتقاليد و التملك يف مصري أفراكم والقوة و يعين احلمصطلح قدمي و األبوية 

املركزية املطبوعة يف شخصية ، وبالتايل جيب أن يتقّبل اآلخرين هذه جتاوزها، وذلك بأسلوب احلكم والسيطرة
 األب.

كلية  حتيلنا ماعية اقتصادية  تكمقولة اج» األبويةوم ه الطابع املزدوج ملفإىل "هشام الشرايب"يشري و 
، 2«للمجتمع الّدولة واإلقتصاد، وجزئية حتيلنا للعائلة والشخصية الفردية ممن جهة وكمقولة حتليلية من جهة أخرى

 فاألبوية ،شخصية الفرد إىل البنية الكربىالصغرى اليت تتمثل يف العائلة و  ن البنيةم األبويةوبذلك يتعدى مفهوم 
 بعضهم ببعض . ال تنطبق داخل العائلة بل هي منتشرة يف البنية اإلجتماعية املتجّسدة يف عالقات اجملتمع

 النظام األبوي: -2
ة املركزية يف ناملكا باألتل حيث حي األبويةمنط العائلة ثقافاهتا شرية على اختالف بعرفت اجملتمعات ال

ان كان قد اعرتته تغرّيات ما زال كما و هذا الشكل و  ،و التصّرف يف حياة األفراد فودكر السلطة والنّ حتاجملتمع في
 ، األبويالطابع  دالعريب حول تأكيحيث حاولت خمتلف الدراسات اليت تناولت األسرة يف جمتمعنا ، "عديدة

، إذ أّن تلك الدراسات تعترب لقرايب عاّمة واألسرة بصفة خاّصةبالتايل الطبيعة السلطوية املطلقة داخل النظام او 
ربية  مبختلف ععات الرها يف خمتلف اجملتمو حل تطانتاجها األسرة العربية عرب مر إالبطريكية أهّم ظاهرة تعيد 

حيث سامهت معظم ا من خطاب قيمي تربوي  وتعليمي، د يف هكذفيما يسو ويف مدّنا وأريافها، و  ،تشكيالهتا
ت إىل التعّمق يف جذوره وأمناطه ، كما سعالذي يغلب عليه الطابع السلطوي الدراسات يف توضيح هذا النظام

                                                           
 . 18-11م ، ص ص 4008، دب ، 1، عامل الكتب احلديث ، ط األب في الرواية العربية المعاصرةعدنان علي الشرمي :   1
، م 1994ط، بريوت، د،  العربيةمركز الدراسات الوحدة تر:هشام شريح، ، تخّلف المجتمع العربي اشكاليةو  النظام األبوي : الشرايبم هشا  2

 .41ص
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ات تقليدية التبعية اليت تطّبقها يف جمتمعتنا العربية كمجتمعته اليت تقوم أساسا على السلطة واخلضوع و سلوكياو 
 .املبادئ والقيم والّتقاليد قائمة على

طوية أي على التبعية كرمز للبىن السللألب مبدأ اخلضوع »عند هشام الشرايب على  م األبويالنظاويقوم 
، العالقات هو طابع السلطة الفوقيةستقالل الذايت، يقول يف هذا اإلطار )الطابع الذي يطبع مجيع  غياب االو 

 جمتمعنا الكبري يف، بينما باقي الناس تقبل وترضخ وتتمثل، و يستفيدميلك و لسلطة يف اجملتمع هو الذي فصاحب ا
رية اليت تشّكل هدف هذه من فوق، مبعزل عن األكث ذ، فالقرارات تؤخويسيطرحيكم هو دوما الذي يتسّلط و 

ىل نفسه يف العائلة، بتصرّفاته ونظرته إ لألبإال صورة مكرّبة املركز القرارات، وليس الكبري صاحب السلطة و 
هو نظام اجتماعي شامل يقوم على مبدأ السلطة اليت ميثلها  فالنظام األبويهبذا و  ،1«عالقته مبن هم دونه(و 
ال ثبن مفاال ،خمتلف القراراتاليت تسعى إىل ممارسة السيطرة و  أو العائل حيث تستحوذ السلطة األعلىألب ا

تحّرك دائما يف ظل وصاية الذي جيعل السلطة األدىن تاملتعّلم للمعّلم األمر خيضع لألب واحملكوم للحاكم و 
 .الكبار

فسية ناليشري إىل البنية االجتماعية، السياسية و »فهوم كم  النظام األبوي الجديديقول هشام شرايب أّن و 
ة هجينة كيلة اجتماعي، إنّه مفهوم ذو ازدواجية نظرية مهّمة ألنه يعرّب عن تشمّيز هبا اجملتمع العريب املعاصراليت يت

هو األمر الذي جعل اجملتمع العريب املعاصر يبدو يف هذه من نظام تقليدي إىل نظام حديث و  نتقالناجتة عن اال
احلاضر ه نظام يعيش املاضي يف احلاضر و احلداثة دون أن يكون نظام بينهما إنّ غة اليت جيمع فيها بني التقليد و الصي

جّدد  النظام األبويعين أّن هذا يو ، 2«، نظام غريب خيتلف عن أي نظامإنّه مزيج بني الرتاث واملعاصرةيف املاضي 
خمتلفة قد تبدو بالظاهر حداثية وهي موغلة يف ، لكن بأشكال تمعات ال زالت حتمل نفس األفكارأّن اجملو  ،نفسه

أّن  "شرايبهشام "يشّدد هجينة بني هذا وذاك و  ،عل اجملتمعات العربية ال قدمية وال حديثةهو ما جالتقليد، و 
هو قيامه على عالقة »عموما،  النظام األبويّل أهم مسات ، ولعاحلداثةو العربية جيب أن تواكب التطّور اجملتمعات 

هرة تشكل العمود الفقري ، هذه الظاالسيطرة واخلضوع أو اهليمنة والتبعية بني الرجل واملرأة أي عالقة استعباد املرأة
من هويته  سوى و  ، فاجملتمع األبوي جمتمع ذكوري فال يستطيع حتديد ذاتهالفعليللنظام وبدوّنا يفقد جوهره 

 جتماعيودها االكل ما يتصل هبا لدرجة أنه ينفي وجو  مفعم بالعداء املتجذر للمرأة ، لذلك جندههكذا منطلق
وهيمنتهم كما ر فيه للمرأة سوى لتفوق الذكور ال دو ككائن له ذاته وخصوصيته، فاجملتمع األبوي ال مكانة و 

                                                           
 . 04، صم 4001اآلداب، وجدة، املغرب،  الحداثة، األبوية المستحدثة أزمة  الحرية وسؤالحممد سعدي:  1
 . 11، ص  المجتمع العربي تخّلف وإشكاليةالنظام األبوي هشام شرايب : ينظر : 2
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يف  األبهناك إذن حقيقة واحدة ميتلكها نقد واحلوار حىت أّن إحدى، و رفض اليتصف بالشمولية واالستبداد و 
أو األب يف صورته  ،جتماعية على مستوى العائلة أو الرجل عموما يف مقابل املرأةأو اال ،صورته البيولوجية

 1«يه حجة القوة على حساب قوة احلجةالسياسية ممثال يف شخص احلاكم  ويف كل احلاالت يف جمال تسود ف
(  اجلسديال باملعىن البيوجي ) األبيمنة تتميز هب األبويةاخلضوع تعين أّن العائلة وعليه فإن املعىن لسمة السلطة و 

ر ما يؤكد على التناسق املعريف والثقايف ه ال يعرتف بذات مستقّلة  بقدأنّ  النظام األبوي كما أّن من أهم مسات
  .، هذه أهم السمات اليت  يرتكز عليها النظام األبوي بصفة عاّمةمن القانون التقاليد بدالمتثال لألعراف و واال
 :السلطة األبوية -3

عينة بعدد جتمع بينهم روابط ممتبادلة، و مصاحل قات منظمة و إن اجملتمع جمموعة من األفراد توجد بينهم عال
، حيث الفرد يف رض سلطتها على األفرادجتماعية اليت تفالسسات اؤ ، وهو مؤسسة من املجتماعيةمن القواعد اال

ل فعلها حنراف عنها ألنه يف حااألحكام ضمن نطاق اجملتمع هذا أو االتمع ال يستطيع خمالفة القواعد و هذا اجمل
، ويتجّلى تماعية متارس سلطتها على األفرادجعلم بأّن القواعد االنمن هذا املنطلق و  ،عقابفإنه يعرض نفسه لل

جتماعي، فصفة عد اسم القهر والقوة والتسّلط االطلق على تلك القواياملعايري املفروضة عليهم و هذا األمر يف 
هي شكل من أشكال القوة فهي الوسيلة اليت » مبعناها العام: السلطةميكن تعريف ، و تعكس على اجملتمع السلطة

بسبب الوسائل  السلطةتتميز عن  القوة، إال أن شخص ما أن يؤثر على سلوك شخص آخرمن خالهلا يستطيع 
لى تكمن يف القدرة  ع فالسلطةألساس على هذا او ، 2«خالهلا يتحقق اإلذعان أو الطاعة املتباينة اليت من

القدرة على التأثري على سلوك اآلخرين » ا:لدى فرد ما، كما تعرف على أّن و فرض أساليب سلوكيةاإلجبار حن
درة على اإلقناع، قذعان من خالل الحتقق اإل القوةإن  ،ميكن فهمها على أّّنا احلق يف القيام بذلك السلطةفإّن 

، تعتمد على احلق يف احلكم مدرك ومفهوم فهي السلطة، أما أو العنف ،، أو التهديد، أو اإلكراهأو الضغط
رغم اختالف الفالسفة السياسني اإلذعان من خالل التزام أخالقي ومعنوي من قبل احملكوم بأن يطيع، و وحيدث 

معنوي )السلطة تفقو على أّنا ذات طابع أخالقي و ّنم مع ذلك اإ، فالسلطةترتكز عليها حول األسس اليت 
هي سلطة غري ا إىل وجود قوة فعلية كالتهديد والضغط و ة بشكل مباشر استنادتطبق السلط ،3«جيب أن تطاع(

  .على أمر معني أو سلوك ماالطاعة على  إجبارهممشروعة تتمثل يف قهر اآلخرين و 

                                                           
 .09-08، ص ص4002، 21، اجملّلد 02، عامل الفكر، العددإلى الشراكة من األبويةالتحّول  األسرة في الوطن العربي آفاق: العياشي عنصر 1
 .11، ص4011، كلية القانون والساسة، ماي، ، جامعة الساميةالمعنى والداللة إشكاليةمفهوم السلطة وشرعيتها، حسان عبد الوهاب النائب:  2

 . 11املرجع السابق : ص  3
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 هي:و  للسلطةثالث أنواع أساسية  ( max weber)فيربلقد حدد ماكس  :أنواع السلطات 2-1
وكذلك على القواعد اليت  ،على التقاليد واألعراف وحكم املعتقداتواليت تقوم » السلطة التقليدية:  3-1-1

إن مايصل إىل السلطة يصلها بفعل العادات  والتقاليد القدمية املبنية على  «تضفي الشرعية على احلكام التقليديني
  .عة عرفيةياملعتقدات واألعراف إذن هي ذات طب

، تظهر زعامات تنهار القيم والقواعد يف اجملتمع التقليديفعندما » :السلطة الملهمة: )الكاريزما( -2-1-2
وحي مسرية التاريخ ستت إمنالزعامات ال تتقيد بالوضع القائم، و ، هذه اديد تقود حركة التطور إىل األماممن نوع ج

أو  ،ي مزايا تفوق شخصية لدى الزعيم )اهليبةهذه الزعامات همكثف وإرادة قوية الذي تقوم عليه مثل عي بو 
اسة بالنظام املبين على القدو  ،املقدسة لشخصية الزعيم اخلاصيةقوة اخلارقة و الميز بتوبالتايل ت «(البطولة أو صفات

   .بالتايل فهي سلطة روحيةلرجل أو فرد مييز هبذه السلطة و  بالقيم اخلارقةاليت تدفع األعضاء بالتسليم 
على جمموعة من  متقو اليت توجد يف اجملتمعات احلديثة، و  وهي» :: )القانونية(السلطة العقالنية -3-1-2

القانونية القواعد القانونية املبنية على أساس املنطق وكل من له سلطان يستمد صالحيته من القواعد الدستورية و 
قلي تقوم على عهذه السلطة هي ذات طابع و ، 1«مصدر السلطان قائم أساسا يف طبيعة النظام الشرعي ذاتهو 

ي ذات طبيعة هبالتايل فو  ،ميارسها طبعا للقواننيهذه السلطة  اد بشرعية السيطرة ألن من ميارسقاالعتأساس 
 .مبشروعية املمارسني هلاو  ،عتقاد مبشروعية السلطةعلى اال عقالنية مبنية

أّن األدب عموما هو انتاج فكري وترمجة عاطفية لتجربة خاّصة، وهذه ميكننا القول يف ّناية الفصل 
اجلزائرية على وجه اخلصوص بتجربة عميقة مأساوية اللمرأة العربية و لقد مّرت و ، التجربة تعكس صورة جمتمع

إبراز مكانتها من صراعا كبريا من أجل فرض نفسها و  ، خاضت املرأة بعدهاخاصة تلك الناجتة عن االستعمار
وآالمها متخطية بذلك احلواجز ساعدها من االفصاح عن مشاعرها وآماهلا  خالل تأسيس أدبا خاصا هبا

هذا األدب يسمى باألدب النسوي الذي أخذ دة القائمة على النظرة الدونية و النظم السائواألعراف والتقاليد و 
)احلب، اجلسد، العنف قضاياها اخلاصة هبا منها ك األدب الذي طرحت فيه أفكارها و مسميات خمتلفة فكان بذل

أو الرواية منهم أحالم مستغامني،  لت هذا األدب سواء يف القصة أو الشعر، فكانت أمساء المعة مث(بكل صوره
 تقوم أساسا على مبدأ مكافحني تسّلط الثقافة األبوية الذكورية اليتزهور ونيسي، فضيلة الفاروق متخطني و 

 اهليمنة.السيطرة والقمع و 

                                                           
 . 82، 81م ، ص 4001، ليبيا ، ، ليفاري 1ر الكتب العربية من ابريل، طاد،  سيااإلجتماع السيعلم : ينظر:مولود زايد الطيب  1
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 :تمهيد

)اجتماعي، سياسي، اقتصادي، فكري احلكم، تمع إىل أشكال عّدة من التسّلط والقوة و خيضع اجمل

....إخل ( ونتيجة هلذا الّتسّلط حدثت تغرّيات مّست جوانب خمتلفة مثل صراع األبناء وعزوفهم عن اآلباء، خاّصة 

القائمة على العادات والتقاليد، خيضع األفراد حينما تكون السلطة األبوية بيد األب وباألخص يف األسر التقليدية 

وال يفوتنا أن ننّوه أّن  حلكم األب)السلطة األبوية( ، فيكون هو املتحّكم واألخري وصاحب السلطة املطلقة،

نظيم ويف دراستنا تجمتمع أبوي تقليدي تسوده أمناطا من القيم والسلوك وأشكاال متمّيزة من ال اجملتمع اجلزائري هو

حيث تناولنا  ،ليامسينة صاحل بحر الصمتب التطبيقي سنحاول إبراز متظهرات وجتّليات األبوية يف رواية للجان

تطرقنا إىل عالقة األب بابنته وبزوجته )مجيلة( وكذا اجلانب فيها الية الصورة األوىل هي )البيولوجية( و صورتني لألبو 

ة حاولنا فيها الكشف عن متظهرات األبوية من جانب ، أما الصورة الثانية فهي صورة خفّية تلميحيالنفسي له

 ، العاطفية(.ياسية والفكرية، الس)األبوية الدينية، االجتماعيةرمزي 
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 اإلحاطة بالرواية )التعريف بالروائية، ملخص الرواية، داللة العنوان(المبحث األول: 

 : التعريف بالروائية 1

عنها ألّّنا روائية حديثة العهد بالكتابة  اإذا ما قمنا بالتعريف للروائية يامسينة صاحل جند أنه قليال ما حتّدثو  

  .يتعّلق األمر حبوار أجرته يف ندوة صحفيةانت معلومات قليلة يف األنثرنث و فما جنده عنها ك

على جدران بيتنا أيضا، كنت املدينة و جدران احلي و على »هلا لقد كانت حماوالهتا األوىل يف الكتابة على حد قو  

من خالله أبكي أيضا .. شيء امسه من خالله أقول ومن خالله أحتج و طفلة مبهورة بذلك الشيء املقّدس الذي 

املوجعة ... اجلميلة و هلوس ووقعت يف فخاخها الكتابة بكل عرينها.. مع السنني مل أستطع التخّلص من ذلك ا

 .1«من الوريد إىل الوريد سكنتين الكتابة

هي اليت قال عليها األديب التونسي حسن و   كتبوا يف احلقل الروائي النسوي اجلزائريمن  يامسينة صاحل من ـأهم  

، إّّنا الّدم اجلزائري إلبداع اجلميل الذي ميضي هادئا وثائرالن ينتمي ألنّه  ارتبط بان و بأّّنا اسم يبدأ اآل»العرباوي 

، تعّد يامسينة صاحل روائية وقاصة جزائرية من مواليد اجلزائر ال خيشى يف مواجهة املاضي والتاريخ معاالذي اجلديد 

  .ريةم من أسرة جزائرية ثو 1919العاصمة من حي بلكور العتيق سنة 

، كما سانس علم النفس من جامعة اجلزائر، متحصلة على شهادة ليشارك والدها يف الثورةالتحريرية          

 حتولت، و ، بدأت مشوارها األديب بكتابة القصة القصريةلت على شهادة العلوم السياسية والعالقات الدوليةصحت

تني قصصيتني "حني نلتقي غرباء" ، حيث أصدرت جمموعأين حتصلت على العديد من اجلوائزرواية الإىل  بعدها

ا األوىل حبر الصمت عام رت روايته، حيث صدو" قليل من الشمس تكفي"، بعدها اجتهت إىل كتابة الرواية

                                                           
-01-02،تاريخ اإلطالع :   https : //www.cerit.dz، ، جامعة البويرة صالح ة في رواية بحر الصمت لياسمينةءقرا: وردية بوحلواش 1

 .448ص،  11:44، الساعة :  4041
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 4004ها الثانية "أحزان امرأة "، باإلضافة إىل روايتنالت جائزة مالك حداد  الروائية هي الرواية اليتم و  4001

 . 1«م  4010،  وروايتها "خلضر" عام م4001الثة "وطن من زجاج " عام كذا روايتها الثم، و 

 ملخص الرواية : 2 

أحداث الثورة اجمليدة حيث حتمل يف واقعية تتحدث عن واقع اجلزائر و  هي رواية بحر الصمترواية 

لقد عيد عن طريق الصمت، و يعاتب سي السّ ، ذكريات املاضي القاسي اّلذي ياها العديد من الذكريات األليمةثنا

ديدا ي انكسارا ج، آه ..ال تضف إىل انكسار آه أيها الليل» :يقولإذ عيد انطلقت الرواية من معاناة سي السّ 

 .ة صمتية حّطمت مشاعر سي السعيدهي إالّ معانا هذه ما ،2«...أنا انتهيت مل أمت متاما

قيق حلمه بأّن يصبح ابنه طبيبا وهذه مفخرة كبرية أمام الّناس أرسله والده سي البشري إىل اجلزائر العاصمة لتح

ذا احللم مل ، لكن ه3«يتباهى به أمام الناسأرجع طبيبا ي لكي ذحيث كنت أتلقى تعليما أراده وال» يقول:

أصبح اقطاعيا وذو ورث عنه كل أمالكه و ( سي البشري)وبعد وفاة والد سي السعيد  ،يتحقق وباء بالفشل واخليبة

كان »عليهم بلقاسم كفزاعة لرتهيبهم  يعمل عنده جمموعة من الفالحني البسطاء مولّيا ،مكانة يف القريةأن و ش

 ،4«الحون دون استثناء يكرهون شكله وعينيه وصوتهيل أشبه بفزاعة  خميفة الشكل ... فكان الفبلقاسم بالنسبة 

هو معّلم مبدرسة القرية، حيث حاول إقناعه هبدف مباشر متّثل سعيد على عمر و بعد مّدة من الّزمن تعّرف سي ال

 لسياسية متثلت يف حماولة ضّمه إىل النظامن وراءه كان يسعى إىل أغراض اد مدرسة الئقة لتالميذ القرية و جيإيف 

املدرسة هي املوضوع ال تستغرب ...املدرسة هي الوحيدة املوجودة يف القرية حّوهلا » :يف الثورة التحريرية يقول

 .5«محيد لتلقي دروسهم ةأون إىل زريباجلنود إىل ثكنة عسكرية ممّا جعل التالميذ يلج

                                                           
 .209:، الساعة :4041-01-41 األحدتاريخ اإلطالع :  //:wikipedia ar.m..org httpيامسينة صاحل ويكبيديا  :ينظر 1
 .8م، ص 4008، بريوت، لبنان، 1، دار اآلداب، طبحر الصمت: يامسينة صاحل2
 .11ص، املصدر نفسه 3
 .40صالرواية،  4
 .49صالرواية،  5
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 رجل نضايل لسعيد من شخص انتهازي رافض لفكرة الثورة إىلاي استطاع عمر الرجل املثقف أن حيّول س

 كنت أكتشف مرعوباد، و كان عمر يدرك ذلك معي،وجدت نفسي أبتعد عن احليا»يقول: يؤمن بفكرة الثورة 

أشياء تبدو يل أحيانا أكرب مين  ي بأشياء مل أكن أؤمن هبا من قبلمألت فكر أّن صداقة عمر يل غرّيت حيايت و 

حّول سي السعيد إىل رجل عاشق حينما دعاه عمر ذات مساء إىل و  نقالبااأّما احلدث الذي أحدث  ،1«ومنه

ألّول مرّة منذ دخويل إليها أشعر بالطمأنينة » يقول: لنظرة األوىلمن اأة اليت أحّبها بيته هناك التقى جبميلة املر 

ثورة فوافق بذلك وأصبح للتحاق بصفوف احينئذ عرض عليه عمر اال ،2«مرين بدت يل هذه املرأة الطفوليةتغ

 وظّلت األمور على حاهلا حىت، 3«نعم كنت أمشي إىل احلرب ألجلك»ربزه املقطع اآليت: يوهذا ما مناضال ثائرا 

قلبه حّب مجيلة، مضى سنتني هناك بالثورة يف اجلبل حامال يف  سي السعيداليت كان فيها التحاق  ،م1918سنة 

عالقته مع ت مهّمته ال تتعّدى احلراسة ليال وأعلم له سي الّرشيد بسرّه و ، كانالفوز حببيبتهيكافح ويناضل من أجل 

اّنار فؤادي دفعة جأة فقدت األشياء قيمتها أمامي و ف »الّصمتبتعاد و ويقرر اال (سي السعيد)مجيلة ليتفاجأ 

يف ساحة القتال  الرشيد سيهد ، بعدها بفرتة استش4«واحدة لريتطم باألرض على شكل مليون قطعة مكسورة

 سي ستقالل تقّلدوبعد اال ،سي السعيد كان أكرب لفقدان رفيقهأّما حزن  ،كان حزن مجيلة على حبيبها كبرياو 

سبة يل أعطاين مزايا كان التحاقي باحلرب عامال مهّما بالن»يقول:السياسي مارس النشاط حيث السعيد مهامات 

وهذا ما  ،لزواج بهباتقّدم سي السعيد خلطبة مجيلة وأقنعها  حماوالت متكّررة، بعد  5«أكثر من ذلكرجل حمرتم و 

، تزّوجته مجيلة 6«ليك من جديد طالبا يدك وتزّوجنامّر عام على وفاة عمر ... تقّدمت إو »يبينه املقطع اآليت: 

له مجيلة طفلة وولد ، أجنبت أخاها ة بالنسبة هلا ألّّنا فقدتضرور مل حتّبه ولن حتّبه أبدا، فهذا الّزواج حمّتم و لكّنها 

                                                           
 . 24املصدر السابق، ص1
 .11ص املصدر نفسه،2
 .91صالرواية،  3
 . 101ص الرواية، 4
 . 148ص الرواية،5
 .121ص الرواية،6
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ميوت الرشيد ابن  احلياة بعدها، تتواىل األيّام  ، مسّته هبذا االسم ختليدا السم حبيبها الشهيد لتفارقيدعى الّرشيد

كراهية ال توصف اجتاه هذا ربة من املخدرات، وتبقى ابنته الوحيدة حتمل حقدا و بعد تعاطيه كّمية معت سي السعيد

أن ي السعيد أن يعّوض هلا كّل شيء و ، حاول ستسّلط الذي مل حيّسسها باألمان، تعاتبه بصوت رهيبملالوالد ا

تعايل يا عمري الباقي ، تعايل معي يا ابنيت، ال تقسي على أبيك أكثر من هذا» يقول: هذا الّصمت يتغّلب على

 .1«ستعرفني كم كنت حزينا... وسأحكي لك احلكاية كّلها و 

 مفتوحة ال ندري هل تغفر البنت أخطاء أبيها أم ال ؟. بحر الّصمتتبقى ّناية رواية 

 داللة العنوان  :2

قات مجالية ووظيفية مع ة هلا عالباعتباره عتب ،مكانة مميزة يف األعمال اإلبداعية الروائيةالعنوان حتل ا

  أهم مرجع يتضمن بداخله عالمات ورموز يف كونه مدخال أساسيا لقراءة العمل األديب فهو ،لنص نظرا ملوقعها

هبذا ميثل بل أن هناك عناوين غامضة ورمزية و  ،باشرةر اإلشارة إليه أنّه ليس كل العناوين متارس سلطة مدمما جيو 

على أساس أن  ،املؤلفون بالعناية واالهتماملذلك تناوله  ،مسة تواصلية تربط املبدع باملتلقيعنوان بنية مشحونة و ال

ك شفراته الرامزة يف حماولة فزية تعري الباحث بتتبع دالالته و أخرى رمميائي ذا أبعاد داللية و ينظام س »لعنوانا

السيميائي  قصد استقرائها بصريا، لسانيا، أفقيا  هو أول عتبة ميكن أن يطأها الباحثالنص األديب، و 

ميثل العتبة األوىل للولوج للنص الروائي حيمل دالالت وأبعاد رمزية، حياول القارئ من خالهلا فهو  ،2«وعموديا

ن أن كيت ميالَ  ،(جمموعة من العالمات الّلسانية )كلمة، مجلة، نص»كما يعّرف على أنّه الوصول إىل فك شفراهتا،

من خالل هذه التعريفات يتبني  ،3«ءاتهتدرج على رأس نّص لتحدده وتدّل على حمتواه العام وتعرف اجلمهور بقرا

، إليهما يقوله النص للفت انتباه  املتلقي ت بداية النص لتحيل على مضمونه و لنا أن العنوان عبارة عن رموز تثب

                                                           
 .118ص املصدر السابق،1
 .  22، ص 4008،  عمان، األردن، 1طافة، ق، وزارة الثسمياء العنوانبسام قطوس:  2
 .  141م، ص  4012، 4، العدد 1الدراسات، اجمللد ، جملة الواحات للبحوث و شعر هدى ميقاتي العنوان في اءسميعامر رضا:  3
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  يرتكب من فالعنوان ،املعايننا نقف على العديد من الدالالت و فإن بحر الصمتوإذا تأملنا يف عنوان رواية 

منها دون  املقصودالوهلة األوىل أن يفهم معانيها و من  ئاءات ميكن للقار حياإلكلمتني حتمل العديد من الرموز و 

فإننا نلحظ أن الكلمتني متباعدتني متاما  ،(وصمت ،بحر)بالرجوع إىل فحوى الكلمتني و  ،أن يقرأ حمتوى النص

مزية املتنوعة، فهو عامل من املتناقضات واملعاين الرَ الالت إىل العديد من الدَ  بحرمة عن بعضهما فقد توحي كل

ال  كل هذه املعايننبساط وعمق و ا، ة، صخب، أمان وخوف، موت وحياة، عشق ومناجاالغموض، هدوء سكينةو 

ت ، فالصمشري إىل داللة على معىن يف النفسفي الصمت، أّما ختتلف عن صراع اإلنسان مع ذاته ومع اآلخرين

وهو لغة  ،ةنعبري عن رؤى املشاعر واألفكار الكامهو أداة فاعلة للتحي بالباطن والسكوت، و صفة يف اإلنسان يو 

 الغموض .بديلة توحي حباجات النفوس، وقد يشي الصمت أيضا باحلرية و 

إفصاح عن خمتلف و ا بوح إذا ربطنا العنوان بالنص الروائي فإننا نلمح صمتا رهيبا رغم أّن الرواية فيهو 

مجاليا أ صمت يف الكتابة اإلبداعية نسقا وحبكة سردية ومبدفال» ، فعنوان الرواية مل يأت من فراغوالرؤىاملشاعر 

عرب حوارات باطنية  صاخبا اصراع هفإن كان سطح النص يسمه سلوك الصمت فإّن عمقه حيتدم في ،اقناعا فنيَ و 

 فرضه ظرف تارخيي»كون قاتل، صمت فالصمت يف الرواية هو س ،1«للراوي والشخصيات املتفاعلة معه سرديا

جيل ما بعد الثورة املتّجد يف شخصية ابنة الراوي فه حّدة الصراع بني جيل الثورة و صمت يواري خلواجتماعي 

اللغة  إشكاليةو اريخ عرب إثارة تزييف التاريخ التاملعادلة فنيا للثورة والوطن و "  جميلة"ية املتشاكلة سرديا مع شخص

اليل ووقعه اجلمايل على دّ مت يف حضوره ال، وهذا كّله عالمة على وعي الكاتبة بأمهية الصَ الفرنسية يف اجلزائر

ة الصراع يف عمق الذات الساردة وبالتايل ميثل هذا العنوان وصفا عن حدّ  ، فسمة الّصمت يف الرواية ينمَ 2«املتلقي

  .السكونلنتاهبا الصمت و فكار اليت عن املشاعر واألاءا وإخباراحيوإ

                                                           
لشلف، كلية اآلداب والفنون، ي، ا، جامعة حسيبة بن بوعل1، العدد2، اجملّلد قراءة في صخب الصمت في راية بحر الصمت: باية غيبوب  1

 . 419م، ص  4040مارس 
 .  419املرجع نفسه: ص  2
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: إذ يقول البطل يف بداية الرواية تقف الشخصية احملورية بني ضفيت حبر صامت يتكّلم يف الفراغو 

فهو يعجز  ،سي السعيديطارد الذي لكبت النفسي ا زاملقطع يرب وهذا ، 1«يطاردين الصمت والعمر يرتّنح قباليت»

عرها مشاهي كذلك صمت غريب ختفي كالمها و  اجتاه ابنته اليت انتاهباا يدور يف نفسيته التعبري عمَ عن الكالم و 

 .أمام أبيها

تناهية تنم عن قدراهتا الفنية بدقة م غكما قلنا سابقا مل يكن اختيار الروائية لعنوان روايتها عشوائيا بل صي
ان أغواره، فهو بعبارة كتمذت الصمت فضاءا بشساعة  البحر وعمق و بذلك اخت ،اجلمالية يف ربط العنوان بالنصو 

سيد املوقف يعكس أعمق  أخرى كالبحر العميق املمتد الذي ال ميكن معرفة أسراره وخفاياه لذلك أصبح الصمت
 .     هر للمتلقي هّوة اإلنكسار النفسييظاملشاعر واألحاسيس الداخلية و 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .10، صبحر الصمتيامسينة صاحل:   1
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 رواية بحر الصمتاألبوية في  تجليات :المبحث الثاني

 الصورة الفعلية لألب في رواية بحر الصمت: -1

جتلى يف عدة روايات  ام امن حيث هو موضوع سردي، ولعل هذ األبحتتفل روايات عديدة بتصوير 

 ، حياة املرأةيفأول رجل  األبهو من حيرك خيوط السرد ويتحكم فيها، ويعد  األبعربية ومغاربية، فنلمح أن 

تصوراهتا وتوقعاهتا للرجل يف حياهتا املستقبلية كيف ال وهو من  ،هتا معهاوهو النموذج الذي حتدد من خالله عالق

وصورة الرجل  األبترعرعت معه، واكتسبت أفكارا عن طريق وجوده وحضوره الفعلي معها، وهبذا تتشكل صورة 

 يف ذاكراهتا ويف كتاباهتا أيضا.

نتظم حوله تأنه مصدر السلطة واألمان، فهو يشكل كيانا متماسكا واملركز الذي  األبواملعروف على       

العائلة من خالل سلوكه وطريقة تعامله اليت يفرضها على أسرته كونه كما حتدثنا سالفا مصدر السلطة، كما أن 

خلق مساحة لكي يعرب فيها األبناء عما يزعجهم وخييفهم، لكن ما نالحظه  إىلاألمان من صفاته، حبيث يسعى 

سائدا كان هو معهود، ذلك ألّنا ختطت تلك الصور النمطية وخرجت عما   ايف رواية حبر الصمت خمالفا متاما مل

بوية اليت وسلطته األ اجملتمع فقد قدمت صورة سيئة وسلبية عن األب، ورمبا تعكس هذه النظرة موقف األديبة من

تتسلط على املرأة، البنت، الزوجة، وكل ما هو أنثوي، هذا وال ختتلف هذه الصورة اليت رمستها يامسينة صاحل عن 

مثيالهتا يف ساحة الرواية العربية، ذلك ألن معظم روائيات العصر احلديث ترصد هذه الصورة اهلامشية احملتقرة عن 

هي إال ترسبات وتراكمات متجدرة  ، ماليت تبنتها ومحلتها عالى عاتقهاااألفكار السلبية عن األب و  هذهاألب، و 

 يف عمق التاريخ العريب.
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 / سي السعيد والجانب النفسي: 1

بــه تغمــره عالقــات احملبــة والتســامح  ،إن مــن أهــم طموحــات اإلنســان يف هــذه احليــاة أن يرســم عاملــا خاصــا

وضـرورة يقتضـيها التعـايش، لكنـه سـرعان مـا يصـطدم ، واحلوار والتعاون اليت تشكل له أساسـا مـن أساسـيات احليـاة 

يكســر توقعــه وتــذهب أحالمــه، وتطمــس هويتــه فيصــبح هائمــا يف دوامــة مــن املشــاعر املتنــافرة، خاضــعا ، بواقــع مريــر

علــى التكيــف مــع وســطه، ولــيس باســتطاعته تغيــري أوضــاعه، فينفصــل عــن ذاتــه وعــن  للوحــدة واالغــرتاب غــري قــادر

لشخصــية ســي الســعيد يف روايــة حبــر الصــمت، فهــو إحــدى وهــذا مــا وقــع جمتمعــه ليصــبح االغــرتاب رفيقــه الــدائم، 

رين، ي، فــال هــو متصــل بذاتــه وال بــذوات اآلخــفعالقتــه بنفســه هــي عالقــة انفصــال وتشــظَ  :منــاذج االغــرتاب النفســي

د حيــزا كبــريا يف الدراســات خــثنــا يف هــذا املفهــوم جنــد أنــه قــد أوإذا مــا حب ،وهنــا يــتلخص مفهــوم االغــرتاب النفســي

وبـاختالف التوجـه الـذي ، الفلسفية والنفسية خالل السنوات األخرية، وخيتلف تعريفه باختالف النظريـات النفسـية 

أي عالقــات اجتماعيــة أو  اّنيــار»االغــرتاب بأنــه  "لنفســيمعجــم علــم الــنفس والطــب ا"العــامل، إذ يعــرف لــه ينتمــي 

بنية شخصية مشريا بذلك إىل الفجوة بني الفرد ونفسه والتباعد بينه وبني اآلخرين، وما يتضمنه ذلـك مـن تباعـد أو 

، فــاالغرتاب هنــا هــو شـــعور 1«غربــة للفــرد مــن مشـــاعره اخلاصــة الــيت تســتبعد مـــن الــوعي خــالل املنــاورات الدفاعيـــة

ـــذات أو  عوامـــل ، وهـــو مـــرتبط بالعوامـــل النفســـية للفـــرد والمعـــا ليهمـــاعاإلنســـان باالنفصـــال عـــن اآلخـــرين أو عـــن ال

   .باجملتمع الذي يعيش فيه، فهو باختصار نتيجة التفاعل بني العوامل النفسية واالجتماعيةاملتعّلقة جتماعية اال

الـــيت يتعــرض فيهـــا اإلنســان للضــعف والعجـــز واالّنيــار يف الشخصـــية، أي  احلالــة»كمــا ميكــن تعريفـــه بأنّــه 

، وهبــذا يشــري مفهــوم االغــرتاب 2«باالنفصــال عــن اجملتمــع واالنســالخ عــن الثقافــة االجتماعيــة فيــه إحساســهجانــب 

فيــــة مــــن العوامــــل الثقاإىل التمــــزق والضــــعف واالّنيــــار بتــــأثري ، النفســــي إىل احلــــاالت الــــيت تتعــــرض فيهــــا الشخصــــية

وهـذا يـؤدي إىل تشـوه منـو الشخصـية فتفقـد ، تمـع مـؤثرة بـذلك علـى شخصـية الفـرداليت تتم داخل اجمل، واالجتماعية

                                                           
 .141م، ص1988القاهرة، مصر،  ، ، دار النهضة العربية1، جمعجم علم النفس والطب النفسيجابر عبد احلميد جابر، عالء الدين كفاكي:  1
 .229م، ص4014، جملة العلوم اإلنسانية واإلجتماعية، العدد الثامن، جامعة وادي سوف ، اجلزائر، جواناإلغتراب جديدي زليخة: 2



 تجليات ومالمح األبوية في رواية بحر الصمت                     الفصل الثاني  
 

59 
 

مقومات اإلحساس املتكامل بـالوجود والدميومـة، وهـذا مـا حـدث لسـي السـعيد الـذي فقـد مقومـات إحساسـه ونـال 

 منه الضعف واالنكسار.

يف صورة السارد والشخصية الرئيسية يف آن  بحر الصمتيف رواية  سي السعيدلقد برزت شخصية  

واحد، حياته بائسة وكئيبة وطافحة باملشقات واألهوال منذ كان طفال، فمنها ما له صلة بالسلطة األبوية اجلائرة 

ال ثورة ألجلها اليت من نتائجها كبت املشاعر وقهرها، وقتل احلوار، ومنها ما له عالقة باملرأة اليت سلم نفسه لل

قابلته باجلفاء واالحتقار، ومنها ما له صلة باألبناء خاصة ابنته اليت كانت ناقمة  "جميلة " ألجل الوطن، لكن

عليه وأقامت بينها وبينه جدارا من الصمت ففضلت البعد عنه، يف حني عجز هو اآلخر عن كسر ذلك اجلدار 

يع مآسيها وآالمها، كل هذه العوامل كانت كافية األب السليب الذي كان سببا يف مجابنته األخرس، لقد رأت فيه 

 لكي ترهقه وتقضي عليه، كلها كافية ليشعر باالغرتاب النفسي.

، جند أّنا تتلخص يف عالقة سي السعيد بحر الصمتاالغرتاب وجتليها يف رواية  ةوبالنظر إىل ظاهر 

ظاهرة احلب، فابنته تريد حبا جمسدا ملموسا يف يف كيفية التعامل مع ، بابنته القائمة على التباين احلاصل بينهما 

العتاب وتفتح و تكف عن اللوم أن ابنته  من  احلنني والدفء واحملبة والكالم املتبادل بني أب وابنته، أما هو فرييد

اخلروج من وحدته وانكساره باللجوء إىل تقنية املونولوج الداخلي أو  سي السعيدسبيل احلوار بينهما، وحياول 

فسي، فقد كان يتكلم كالما باطنيا لتصبح بذلك الذات حتاور نفسها عن حرمانه واغرتابه النّ  لّتعبريار الباطين لاحلو 

ذلك التكنيك الذي يستخدم يف »املونولوج بأنه  بنفسها بعيدا عن الذوات األخرى اليت انفصلت عنها ويعرف

ة لديها دون التكلم على حنو كلي أو جزئي يف القصص بغية تقدمي احملتوى النفسي للشخصية والعمليات النفسي

عنها  نضباط الواعي قبل أن تتشكل للتعبرياللحظة اليت توجد فيها هذه العمليات يف املستويات املختلفة لال

مرتبط باحلياة النفسية، ذلك ألنه يكشف عن نفسية فاملونولوج وبالتايل  ،1«بالكالم على حنو غري مقصود

                                                           
 . 19، ص م4000، تر:حممود الربيعي، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، تيار الوعي في الرواية الحديثةروبرت مهفرى:  1
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وآمال وانكسارات، فاملونولوج  ،ا خيتلج يف النفس من مهومعن طريقه يتم البوح عمّ و الشخصيات وتفكريها، 

فهو تعبري يفرتض فيه النقل »الداخلي هو حديث شخصية معينة ويشمل األفكار املضمرة واملخفية يف الالوعي 

فنحن أمام رواية  ،ابالكاتبة يامسينة صاحل للتعبري عن ظاهرة االغرت  ه، وقد استخدمت1«األمني لنشاط واقع الوعي

اليت استولت على زمام النص، فكثريا " سي السعيد"باملونولوج الداخلي، وكان ذلك عن طريق شخصية طافحة 

  أسئلته اليت ليست هلا جوابا يف الواقع الذي يعيشه ناحلديث معها ليجيب عما يلجأ إىل االستئناس بنفسه و 

ألنه ليس باستطاعته الكالم وال  ،جلأ إىل املونولوج الداخلي لسعيدسي امؤكدا هبذه الطريقة انفصاله واغرتابه، 

، فقد كان 2«يطاردين الصمت والعمر يرتنح قباليت  »البوح البنته بأسراره، لكنه يبوح هبا لنفسه وللقارئ يقول: 

يف مقاطع كثرية من الرواية يروي بلسانه على ما ينطق لسان ابنته، تعرتيه مشاعر وخلجات، فكان دائما يدعوها 

يا ابنيت ملاذا ال تغادرين »يف قرارة نفسه إىل أن تغادر صمتها، وتكسر هذا احلاجز الذي أعاق عالقتهما يقول: 

أتساءل لو مل يكن الصمت حبرا »يقول:  إذ ما خيتلجهفكان حديث النفس هو سبيله يف إخراج  ،3«صمتك

عندك يا أيب، ماذا كان  ؟ لو كنت قادرا على الكالم، لوجئت إيل لتقويل مثال هيا تكلم قل ما شاسعا بيين وبينك

مشاعره املخفية اجتاه ابنته حماوال يف ذلك أن تتكّلم معه ابنته  سي السعيدوهنا يربز  ، 4«سيجري يل ساعتها 

أيتها الوقحة الشريرة تستحقني أن أضربك.. أوتظنني أنك  »: لكن هذا حوار يبقى يعيشه باطنيا ويقول أيضا

على بروز ظاهرة االغرتاب نتيجة النفصال  الباطين الصامت احلواري علقد أسهم هذه املقط، 5«كربت على أبيك

الذوات عن بعضها واللجوء إىل الصمت والكالم الباطين، ليخلق بذلك املونولوج حركية ممتعة يف الرواية لكونه 

 أنينها املوجع.تنطق الذات ليعرض صوهتا الصارخ و يس

                                                           
 .401م، ص1981ه/1201، دار الكتاب اللبناين، بريوت، لبنان، معجم المصطلحات األدبية المعاصرةسعيد علوش:  1
 .10، صبحر الصمتيامسينة صاحل:  2
 .28ص، املصدر نفسه 3
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إن سي السعيد يف هذه الرواية سرد إلحباطات الروح بالنسبة إلنسان يبدو أمام اجلميع أنه شخص حمرتم 

فانطالقا مما يرويه عن نفسه وحياته ، و مقام رفيع بني الناس، لكنه من الداخل عكس ذلك ناجح ووطين، وذ

وعجز أن يكون ، نكتشف أنه شخص آخر نذل وجبان وعاجز عن محل مسؤولية أسرته وعن متثيل دور األبوة

صمت الالمتناهي، امسا على مسمى فامسه السعيد لكنه مل يبصر نور السعادة بقدر ما هو هائم يف حبر احلزن وال

 حزين ألنه فشل يف إسعاد اآلخرين وحىت يف إسعاد نفسه وحتقيق أمنياته. 

 بابنته: األبعالقة / 2

أسوياء وأي تساهل يف ذلك يؤدي إىل احنالل أخالقهم  أطفالالركيزة األساسية يف تكوين  األبيعترب 

ومنزلة كبرية، واألب كلمة عامة ميكن أن نفهم لألب مكانة مهمة يف اإلسالم وله مقام شامخ  »واحنرافهم، كما أن

منها أّنا تعين اإلشراف واالحرتام واهليبة والوقار، واملرتبة الرفيعة، وتعين أن له كلمة الفصل وبيده فقط القرار 

 «النهائ

 ولكن ما جنده يف رواية حبر الصمت ليامسينة صاحل عكس ذلك متاما، حيث مت تصوير األب يف أبشع الصور، فهو

 سي اليت حلقت باألسرةآمجيع امل ميثل األب السيء يف نظر ابنته كونه سببا يف

دانة الصامتة حيث يقول اإلة صاحل روايتها هي نربة العتاب و استهلت به الكاتبة يامسين اأول مو       

يناها قالتا يل كثريا ي عهلت إليها ... يا إر ، نظيئا عندما جاءتين البارحةشمل تقل ... أفّكر فجأة يف ابنيت»:السارد

فهنا يظهر حجم اهلوة بني األب وابنته، فالبنت ، 1«... عيناها ساحة مفتوحة للمبارزة لإلدانة والقتال ...

صراخها كان يعرتيه الصمت، صمت على قسوة األمل، فهي يف حرب غري ملموسة غابت فيها األسلحة حىت 

الكالم ومل يكن حاضرا غري أن عيناها أزاحتا الستار عن وابل الكره الذي حتتفظ به ألبيها، هذا األب الذي كان 

ا يَْبلُغَنة ِعْنَدَك الِْكََبَ َأَحُدُهام ﴿تثاال لقول اهلل تعاىل واجبا عليها طاعته ام مة
ِ
ْحساًًن ا

ِ
يِْن ا ُه َوَِبلْواِِلَ َّية

ِ
الة ا
ِ
َُّك َأالة تَْعُبُدوا ا َأْو  َوقىَض َرب

                                                           
 . 01، صبحر الصمتيامسينة صاحل:  1
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ٍّ َوال تَْْنَْرُهام َوقُْل لَهُام قَْواًل َكرمِيًا ) ةياِِن َصِغرًيا( َواْخِفْض لَه34ُلِِكُهام فاَل تَُقْل لَهُام ُأفِّ هُام َكام َرب ِة َوقُْل َربِِّ اْرَْحْ ْْحَ لِِّ ِمَن الرة  ،1﴾ام َجناَح اذلُّ

الوالد أوسط أبواب اجلنة فإن  » :هلل عليه وسّلم يقولاالّرسول صّلى فاهلل سبحانه وتعاىل أوصانا بطاعة الوالدين و 

ان، أم عصيالشريعة اإلسالمية؟ أهو متّرد و فأين يامسينة صاحل من موقف ، 2«شئت فأضع هذا الباب أو احفظه

 هو سلطوي ذكوري؟  جتماعية ؟ أم ثورة على كل مامقتضيات فرضتها الظروف اال

  ، فال البنت قادرة على إخراج السهام املغلولة يف قلبهابربكان نشط ثائر يف صمت موقف البنت من أبيها أشبه

بقيت يف مكاين عاجزا عن فتح » يقول:إذ وح هلا مبا خيتلج مشاعره الدفينة، وال األب قادر أن يثبت أبّوته، ويب

نتظار متنيت لو كنت أستطيع أن أمّد يدّي حنوها من االكسار، و ن..بعد كل هذا العمر من اال غبطيتراعي و ذ

ي أب كأ  ...متنيت أن أحضنها كأي أب حيضن ابنته الوحيدة... متنيت لو كنت أستطيع أن أسأل عن أحواهلا

ت من األشياء ها أصبحو فمشاعر األب هنا بقيت جمّرد أمنيات، وواجباته حن ،3«يسأل ابنته ببساطة احلبّ 

، بالرغم من وجودمها حتت سقف واحد، هو اقرتاب واغرتاب ، اليت ليس بإمكانه حتقيقهااحملضورة املستحيلة

 ارفضت روحيهما أن تتصاحل ،زج معامتتمتقاربة لكن األرواح هجرت بعضها، نفرت من أن تتالمس و  فاألجساد

البنت العطاء املستمر الذي ال ينقطع فحاجة  تسقى عن طريق العالقة الطيبة و لتخرج بذرة احلّب اليت ماتتناغو 

كأ عليها يف مواجهة صخب ، فهو السند والركيزة اليت تتألبيها كحاجة الرتاب للماء، فال تستقيم حياة بدون أب

روحيّا و  ،ا األب بعيدا عاطفيااجلسر الذي متتطيه لعبور مراحل حياهتا  لكن ما نالحظه أّن هذ هوو  ،احلياة وقسوهتا

 أّما هو ،ابنتهات اإلدانة فهي تبحث عن احلنني والدفء واحملبة والكالم املتبادل بني أب و عن ابنته اليت ترمقه بنظر 

عها فقد أشعرته أن اجز عن الكالم املباشر مالعتاب وسبل احلوار ذلك ألنه عفرييد أن تكف ابنته على اللوم و 

، غري هذه  أنا ال شيء .. أنا ال أحد »يقول: إذ أّن موقعه كأب سقط وصار أسفل السافلني، رجولته برتت و 
                                                           

 .  42 -42سورة اإلسراء: اآلية  1
مصر، ، احلليب ، 4اجي، طمطبعة مصطفة البإبراهيم عطوة، شركة مكتبة و  ،تح: أمحد حممد شاكر ،2، ج سنن الترميديحممد بن عيسى الرتميدي:  2

 . 211، ص 1900:م،  رقم احلديث  1911
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هذه الفجوة اليت خلقها ف ،1«وحديت ... مسافة مكتضة باملآسي وبالذنوباملسافة من الشعور بالقرف داخل 

، جعلته فاقدا مآسي وآالم ال تنسىخّلفت يف نفسه بت له الشعور بالذنب و األب وابنته سبَ التنافر والتباعد بني 

، فلم نّه مل جيمع مشل أسرته بل ضّمرهاأخصوصا  و  ،ليت ترميها عليها ابنتهللقب األبوة يف سطوة مشاعر الكره ا

مات  ت ابين "الرشيد" كماماأنا انتهيت ...مل أمت متاما ... »ميثل دور األب احلقيقي املسؤول يستطع أن 

زاده أسى بلوغه ما قضى عليه صمت ابنته ولومها و  "سي السعيد" ، فاألب2« نيتاآلخرون ساحمين يا اب"عمر" و 

مرحلة الشيخوخة وشعوره بالعجز، عجز عن الكالم وعجز عن تسديد دين سنني مضت وانقضت وليس يرجع 

، فأّي ئدة من املخدراتنتحار عن طريق جرعة زاالذي قرر اال "الرشيد"، وال يرجع الزمان ابنه الزمان ما مضى

أين هي  ؟ يف احلفاظ على األسرةيف حتقيق األمان واإلستقرار و  ،حتواءة يف االأين هو دور األبو ؟ إحساس باألبوة 

ة، ملا مل يدق طعم األبو فقد احلياة ففي عنوان الشباب مات و  "الرشيد"مات  ؟القوامة اليت ُسّلمت كمشعل للرجل

رسائل صامتة خرساء ضّمها قربه  ،حاسيس، مات ويف قلبه رسائل مل تكتباألحتمله من احتضان للجسد و 

ساحمة بعد عمر مكّلل باخلطايا واإلنفالتات ، لتأيت بعدها دعوات األب بالغفران يرجو املسافرت مع روحه لبارئهاو 

لكن ... هل   ،3«يف حّق اآلخريناخلطايا اليت اقرتفتها يف حقك و  يل كل ، اغفرأجبك يا صغرييت، فساحميين »

 ميحو اإلعتذار عمرا خاطئا ؟ 

، فال تستطيع الريح أن تعتذر لغصن مكسور فهي من  نكساراتحو اإلعتذار ما خلفته االطبعا ال مي

أب ال يعرف كيف يقبل مشاعر  ،كسرته فما أصعب أن يعيش اإلبن حتت سطوة دموع كان سببها أب مستبد

مشتاقة حلضن أب  لشيء امسه احلنان ،ابنته املتعطشةيمتلك أحاسيس دافئة يشبع هبا نفس لأوالده 

                                                           
 .08صالسابق، املصدر  1
 .09ص املصدر السابق، 2
 . 09، ص الرواية 3
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رين أننا ظأال تن ا: "هل أجدهبا إيل، أمسع قليب يقول.. أقرتب منها وأمد يدي إليها و أصطدم بدموع ابنيت .»حيتويها

 .1«بقينا وحيدين ؟ فلم تبتعدين عيّن؟

  جندها عالقة انفصال وتنافر وتباعد الصمت بحرابنته يف القة بني األب و عما نلخص طبيعة الفعند

 .قة صامتة تئن دون أن حتدث ضجيجا، لكن فضحها صخب الكلمات واملشاعر الدفينةعال

 :عالقة سي السعيد بجميلة/ 3

اجلرائم اليت خطتها يامسينة صاحل ، فاحلب أحد بني ثنائية احلب والثورة بحر الصمتاية لقد مجعت رو 

 .ب اجلنوين الذي ال يعرف اهلزميةبإحساس مجيل هذا احل

 إذ يقول: العشق القاتل واملوت املباغت "جميلة"إال حبضور  فالبطل الروائي سي السعيد ال يدرك هويته

، فبهذا 2«لشوق والكالمالذي أذكره ويذكرين فنتبادل االتاريخ ، كانت مجيلة اليت كانت زوجيت وأبنائي وأهلي»

أ فيه تفاصيله كيف " فهي كتاب مسطر يقر  جميلة، وتنفتح ذاتيته على اآلخر "الكشف تنفضح هوية سي السعيد

وي ذلك ج األنثذ حبيث ترتقي إىل مستوى النمو  ،مسمىسم على ا "فجميلة"التاريخ ؟، ال وهي احلب والوطن و 

عجبني ومن الصفات جعلت منها امرأة مرغوبة يتنافس عليها املكل هذه ة، و فألّنا امرأة ناضجة متفتحة، مثق

نت مبهورا ساذجا على حافة البكاء، فكان وجهك واضحا  ككنت مجيلة ماكرة ولذيذة، و »" سي السعيد"بينهم 

 .3«كشمس ماي، ودافئا كنسائمه عذبا كمساءاته

لقد وقع يف  ،هاذلك األسري اهلائم يف حبّ  لسعيدسي اجعلت من  جميلةهذه األوصاف اليت تتميز هبا 

وجهها أنسته يف تفاصيل حياهتا وماضيها  مالمحأن يعرف كل شيء عنها، فتفاصيل جسمها و  شراكها قبل

إىل عاشق جمنون ... أدركت بال تاريخ  مجيلة تلك اليت حولتين من رجل »فصار كاجملنون يئن بامسها:  ،وحاضرها
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كرب أن اإلنسان ال يينات، و مراهقات الثالثينات أشد جنونا من مراهقات العشر أنا واقف أمامك أن ها و نحي

 .1«، هذه كل احلكايةبتقدمه يف السن بل يعود طفال

وجذبته دون ( سي السعيد)ت أنظار اتنة اليت شدّ فهي الف ،(جميلة )كل ما يوحي ويعكس األنوثة املتفجرة من

يدي نظرت ارتعش الفنجان يف و » :إذ يقول يف حبر احلب والعشق ن كافيا بأن يغرقه، فلون عينيها كاقصد منها

ا بريقا ، قرأت فيهمأرفع عيين إىل عينيها خفق قليب، عيناها خضراوان كعشب عذريأن  ، كانت شجاعة مينإليها

بسا أنفاسه ملا حتو  سي السعيداعتا أن توقفا قلب هذين العينني استط ،2«الذعر ...غامضا ... شعرت بالضيق و 

 .ه من ثقة وغرورنحتمال

حى فهي تشكل رحى احلب الرّ قطب  جميلةلقد استطاعت الروائية يامسينة صاحل أن جتعل من شخصية 

سي السعيد الوطن  ، لقد أحبّ وهي أيضا من مجيالت اجلزائر جميلة بوحيردسها فاجلنوين ورحى الثورة، فهي ن

مل يكن يهمين »: يقول الثّوار يدافع عن وطنه اجلزائرط ، فوجد نفسه جماهدا وسمن خالهلا وجاهد للفوز هبا

كان يهمين أن أثبت لك أنت أنين لست نذال ... بل أنا أشد حبا للوطن جملرد  إثبات إخالصي لعمر بقدر ما

فقد استطاعت بكل جدارة ألن تبعث  ،الثورةاليت توحي بالوطن و  جميلةى صورة هنا تتجلّ و ، 3«أنين قابلتك ..

حبه هلا كان جسر عبور إىل ، فذائي الثائرجتعل منه ذلك احملب للوطن الفالوطنية يف نفسيته و من جديد روح 

مرورك يف حيايت شيئا  ، مل يكنيا عمر» :هذا ما يربزه املقطعو  مل يكن مستعدا خلوض غمارها يوما ، ثورةالثورة

صنعت ... وحدها فجرت أحالمي و نيها هي ، بل بفضل عيمل أصبح جزائريا خملصا بفضلك أنتأنا سيئا متاما، و 

فما كان سي السعيد أن ترى أحالمه النور 4« ؟!ين بعدم احلبندينو يد كل هذا ميالدي تارخيا بلون عينيها ... أبع

 يكن  ، لكن هذا اإلقرتاب اجلسدي مليف احللم الذي حتقق بالنسبة له واكتمل بزواجهما واتصاهلما جميلةلوال 
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، فشل يف معانقة روحها اليت ال زالت ا إاّل أنّه فشل يف اإلرتباط هبافرغم زواجه منه ،كافيا يف ظل تنافر األرواح

مل يكن زواجي منك سوى اغتصابا حقريا يف حق رشيد الذي جعلك »، ال زالت رهينة عندهرشيدتستنجد ب

ب للظفر بقل سي السعيدفكل حماوالت  ،1«أنت معيتكريهنين، كنت اكتشفت فضاعة اإلحساس بالوحدة و 

إمّنا كسب جسدا و جميلة فلم يكسب روح ، ينل من هذه العالقة سوى البؤس واألمل كانت فاشلة، فهو مل  جميلة

، وفاء حىت سل الوفاء، فقلبها كان مغلوال بسالب الذي منحتها كله لعشيقها رشيدفارغا من الروح عار من احل

وصورة لتلملم فيها  ،لتجعله عنوانا يذكرها بهابنها هتا هذا الوفاء الذي جعلها تنتقي اسم اآخر نفس من حي

،كي تنتقمي مين النار علي ...أهلذا احلد كرهتين أطلقلرشيد وضعين عشقك قبالة اجلدار و أريد أن أمسيه ا»مالحمه 

، فتأكد بأّنا مل تنس هذه التسمية على ابنها إطالقهاخائنة مبجرد  السعيدسي مجيلة اليت اعتربها  ،2«؟األبدإىل 

ا اعرتف أّنين تغريت كان صعب علي انتظار جرح كهذكان الرشيد خيانتك الكبرية يل، و »إذ يقول : دالرشيقط 

 دالرشي، إذ أّن ت دائرة احلزن يف حياته فيما بعد، فاالسم الذي انتقته البنها كان ضربة موجعة رمس3«متاما وقتها

أّّنا قد نسيته مبجرد كان اعتقاده خاطئا يف   السعيدسي كانت  تنتظر عودته غري أّن اسم الشخص الّذي أحّبته و 

 .زواجها منه

نّه مل يعش حّبا ، أليف صمت سي السعيدليقتل  ان كاف  هذا الشرح العاطفي كهذه اهلزمية الروحية و 

 السعيدسي هذا احلب الذي وقع فيه  ،لرشيدمتبادال معها بقدر ما عايش خيانة روحها اليت منحتها هدية 

لك ، وذحبنان األب بعد وفاة والدهتم رمل يشعمبعىن األبوة و  فلم حيظ، سلبيا  انعكس على حياة أوالده انعكاسا

فقد  سعيدسي الأحدثت زلزاال يف حياة جميلة هبذا تكون و  ،لتفّرغه للسياسة بعد الثورة واسقاطه لواجباته األبوية

 . الثورة تعّلم منها معىن احلب و 

                                                           
 . 110صاملصدر السابق،  1
 . 114صاملصدر نفسه ، 2
 . 101ص  الرواية،3
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 : األبوية من المنظور الرمزيجليات ت -2     

نة بارزة احتّلت هذه الشخصية مكلقد ان وجود األب يعين وجود الرعاية والتكامل، القدوة والسلطة، و إ
، حيث وظفت  إىل الرتميز بحر الصمت روايتها ، ولقدر جلأت يامسينة صاحل يفة اختذت حّيزا كبريا يف الروايةمهمّ و 

   الظلم والتسّلطو  ستبداد ادة ذكورية قائمة على االسيتتمّتع بسلطة أبوية و األب اليت  ما انطوت عليه شخصية
اوزت إمنا جتبوية اليت مل تتوقف على احلكام وكبار العشائر و ، هذه األنا الكاتبة دالالت رمزية لألبويةكما رمست ل

ال خترج على ما هو معهود  ،العربية، إن الصورة اليت ظهرت فيها شخصية األب يف الرواية ذلك إىل الزوجة واألبناء
ا عكست ة صورة منطية سلبية لألب يف الرواية العربية، رمبّ يف الواقع خاصة تلك اليت كتبتها كاتبات عربيات، فثمّ 

ط على املرأة، البنت، الزوجة وكل ليت تسلّ  *ةالبطريكي هذه النظرة مواقف تلك األديبات من اجملتمع وسلطته األبوية
، فاألب هو مثال السلطة ورمبا شكل يف الالوعي جتسيدا للسلطة األكرب تلك اليت استقر عليها هو أنثوي ما

هو إال منوذج ومثال يعكس جمتمعا كامال وبذلك تكون الرواية قد عاجلت  اجملتمع، فاألب يف الرواية العربية ما
ذا اجملتمع ه كل امرأة يف هاملوضوع من جانبني جانب ذايت خيص السارد وجانب يتخذ صفة العموم وتعين ب

لذاتية للمؤلف ليأخذ أبعادا قد عمم التجربة ا ،، وهبذا يكون املنت الروائي عرب شخصية األباملقهورة هبذه السلطة
يطمح إليه السرد يف التخييل الذايت عرب مراوغته بني  وهذا ما ،كتسب التجربة الذاتية صفة العموموبذلك ت ،عامة

ميكن التوقف عن صورة األب يف الرواية فقط بل هو صورة لكل  والتخييل الروائي ذاته، إذ الاملرجعيات الواقعية 
، وهبذا استطاعت بعض النصوص العربية يف دراستها لصورة 1أب مهووس ومعبأ بأفكار الرجعية واجلهل والتخلف

يت ترتاوح بني السلبية تلفة والأن تكشف لنا مالمح األب ومستوياته املخ،األب كجنس ذكوري وكرمز للسلطة 
  بحر الصمتاإلجيابية فغالبا ما تصور لنا الكاتبة العربية هذه الشخصية بصورة سلبية وهذا ما جنده يف رواية و 

 
 
 
 

                                                           
، كذلك يشري سياسيا إىل حكومة مشّكلة بأكملها من قبل الذكور  طلقة يف العائلة أبا كان أو أخاالبطريكية :يشري هذا املصطلح إىل سلطة الذكر امل *

، تاريخ اإلطالع:  https//wlahawogohokhra .com: موقع الكرتوينة الرجال على األنظمة الثقافية واالجتماعية ) كذلك إىل هيمن
02-01-4041.) 

م، الساعة: 01/01/4041 اإلطالع: تاريخ، www.raialyoum.com، موقعصورة األب في الرواية العربيةينظر: ليديا منصوري:  1
11.11 
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ليامسينة صاحل اليت أبدعت فيها، وهي رواية مليئة باألوجاع واالنكسارات واألمل، دجمت فيها بني األمل 
واألمل وبني احلب والكره وبني السياسة واحلرب، حتكي هذه الرواية عن الواقع الذي عاشته اجلزائر خالل الثورة من 

للهروب ،حلب وكأنه األمل الذي يبعث يف النفوس ظلم واستبداد وعنف وقتل، ورغم هذه الظروف الصعبة انبثق ا
ىل احلبيب الذي يبعث نوع من الطمأنينة واألمل، وقد سعت هذه الرواية إىل كشف املستور إمن احلزن واألمل 

جوء إىل تقنية البوح واالعرتاف مبختلف األبعاد السوسيولوجية، حيث أشارت الكاتبة يامسينة صاحل إىل واقع واللّ 
رت هذا الواقع تصويرا بالغا جسدت فيه أزمة املركز على ا يسرده من أنظمة وسلطة أبوية، كما صوّ اجملتمع وم
وهذه الثنائية مل تغفل الرواية النسوية عن احلديث عنها، وهذا ما أشارت إليه الكاتبة والروائية يامسينة اهلامش، 

ال قيمة وال شأن  ،قوة أما اهلامش فيوصف بالدونيةيرمز للسلطة والزعامة وال صاحل يف روايتها، فاملعروف أن املركز
فتالزم املركز واهلامش ضرورة حتمية، فاملركز يستلزم ذكر اهلامش واهلامش »له وماعليه سوى الطاعة واخلضوع 

يقتضي استدعاء املركز إّنا عالقة شد وجذب بينهما ولعله من الصعوبة تعريف جامع مانع هلما، كون كل واحد 
، .(..)زئبقي الميكن إمساكه من طرف واحد ألّنما يتوزعان على شبكة واسعة من التخصصات منهما مصطلح

ميكن القول أن املركز هو كل ماحيتل الصدارة والوجاهة وهو األصل والسلطة املتحكمة، يف حني يبقى اهلامش فرعا 
 .1«قابعا حتت ظل املركزتابعا له

قة تتابعية تالزمية، حيث ال وجود ملركز دون هامش والعكس صحيح وتكمن العالقة بني ااملركز واهلامش أّنا عال

.فاملركز حيتل الصدارة، أما اهلامش فيكون متأخرا يقصيه املركز  

حيث اجملتمع غالبا ، وال ننكر أن فكرة التهميش هي فكرة قدمية، متجذرة يف خمتلف احلضارات اإلنسانية

هو طبقة األسياد اليت هتيمن على كل األوضاع اإلجتماعية  فاملركز" »ماجيد نفسه حماطا بقوة السلطة والزعامة 

ماديا ومعنويا، فنجد عند هذه الطبقة الغىن والثراء والعادات والتقاليد اخلاصة هبا، ومنه نشأ ما يسمى بالطبقة 

الدونية  ، حيث متثل الطبقة الغنية املركز، بينما تتصدر الطبقة الوسطى2«الغنية اليت تلغي الطبقة الوسطى

واالحتقار فمثال ما جتسده الرواية حني خيضع هؤالء الفالحني البسطاء إىل خدمة أراضي أصحاب اجلاه واملال 

                                                           
1
، 09، جملة إشكاالت اللغة واألدب، جملدأسود...سوداء لعلي المقريتجليات المركز والهامش في رواية طعم سلمى أوكسل، سكينة قدور:  

 .140، ص4040، 04العدد

2
، قسنطينة، قسم اآلداب واللغة العربية، كلية اآلداب واللغات، ختصص أدب دروس أدب الهامش، جامعة اإلخوة منتوريسامية سعيد عمار:  

 .11-10م، ص ص4040م/4019ه/1221ه/1220عربني السنة الثالثة ليسانس، 
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والثراء فهي بالنسبة هلم من تعينهم على احلصول على الرزق، لكن خيدموها يف ظل وجود قهر ممارس عليهم، كما 

اليت تعاين منه املرأة )االنثى( اجتاه السلطة األبوية يف جمتمع سلطت الرواية الضوء على تصوير مشاعر الكره واألمل 

حيث بلغ األمر إىل انتهاك جسدها  ،تلقت فيه املرأة إىل أشكال العنف والظلم والتسلط من قبل الرجل ذكوري،

بيده ، ةوفرض سيطرته عليها، وهذا يف نظرته اخلاطئة وتشبثه بفكرة أن الرجل هو الذي ميثل القوة واحلكم والزعام

ُ بَْعَضهُْم عَََل بَْعضٍّ ﴿مهمة اختاد القرارات واألحكام وامتثاال لقوله تعاىل:  َل اَّللة َِِّساِء ِبَما فَضة اُموَن عَََل الن َِجاُل قَوة ، 1﴾ الرِّ

  وهذا الفهم والتصور اخلاطئ جعل من الرجل أن ميارس كل أشكال العنف والقهر والقوة على املرأة.

 ومن هنا كانت بعض املالمح والتجليات األبوية مستحوذة على فضاء الرواية ولعل أمهها ما يلي: 

 : األبوية الدينية -1

أهم بوصلة للحياة وفيـه تلتقـي الـذوات واألفـراد واجملتمعـات فهـو مـن مكونـات شخصـية اإلنسـان  الدين ميثل

القــيم والعــادات ويتضــمن صــورا أخالقيــة لضــبط وتفكــريه وســلوكه وتعاملــه مــع نفســه ومــع مــن حولــه، فالــدين يــدعم 

األبويـة اتصال األفراد بعضهم ببعض ممـا حيقـق الثبـات واالسـتقرار االجتمـاعي واحملافظـة عليـه، ويف رصـدنا لتجليـات 

كنـت مـذهوال مـن فكـرة الشـيخ عباس...كنـت ال »الـذي يرمـز للـدين سـي عبـاسفإننا نلمحها يف شخصية  الدينية

ذلك الشيخ العـاكف يف عبـادة اهلل كـان شـيخا فاضـال يقـول النـاس ... والـذين مل حيبـوه اعتـربوه أجد سبيال إىل فهم 

 .2«فاضال أيضا ألّنم رأو فيه اجلانب التقي الذي حرموا منه فكان قديسا يف نظر البعض ومدعيا يف نظر اآلخرين

ن يكســب احـــرتام أن حتتـــل مكانــة وشــأن يف اجملتمـــع، متكــن هــذا الشـــيخ أ ســـي عبــاساســتطاعت شخصــية 

اسـتطاع أن يكسـب احـرتام اجلميـع حـىت الفرنسـيون احرتمـوه، عنـدما شـعروا أّنـم ال يقـدرون »اجلميع حىت الفرنسـيون

التصـــادم معـــه وكـــأن أيب عنـــدما يتحـــدث عنـــه يقـــول )العـــامل اجلليـــل(، كنـــت أرقبـــه ذلـــك الزاهـــد الـــذي يـــزور الفقـــراء 

                                                           
.22سورة النساء، اآلية  1

 .20ص ،بحر الصمتيامسينة صاحل:  2
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رجـل ديـن حكـيم وذا  سـي عبـاس، كـان الشـيخ 1«رتامـا مقدسـابالوقار نفسه الذي يضفي علـى شـكله اح واألغنياء

مــن العلــم وهــذا مل مينعــه مــن الســطو علــى الســلطة باســم الــدين، حظــي باهليبــة واالحــرتام بــدءا مــن العمــدة  بــريك  قــدر

، وهـذا )سي البشري( إىل البسطاء )الطبقة الفقرية(، وخضوعه هنا يتوافق مـع الـدين حـني يسـتمد منـه السـلطة واهليبـة

كــــي أعــــرض أمامــــك حالــــة الفالحــــني الــــذين يشــــتغلون يف   ســــي البشــــيرجئــــت إليــــك يــــا »مــــا يــــربزه املقطــــع اآليت: 

أرضــك... كانــت مقدمــة الشــيخ أشــبه بــالتوبيخ وكنــت أنظــر إىل والــدي منتظــرا ردة فعلــه، كــان جامــدا ينــز عرقــا كــأن 

ن مكارم األخالق واهلل ال يفرق بـني عبـد وآخـر املفاجأة شلت تفكريه...أضاف )العامل اجلليل( العدل واإلنصاف م

شخصـية منصــفة يف حــق هــؤالء الفالحــني،  ســي البشــيرأن جيعــل مــن شخصــية  ســي عبــاس، حــاول 2«إال بـالتقوى

   فالدين اإلسالمي أمرنا بالعدل وعدم التمييز وامتثاال لقوله عز وجل:

َ  إِن  ﴿ ْحَسانِ  َِبلَْعْدلِ  يَأُْمرُ  اَّللة
ِ
يَتاءِ  َوااْل

ِ
 سي عباسومل ميتنع  ،3﴾لََعلةُُكْ تََذكةُرونَ  يَِعُظُُكْ  َواْلَبْغيِ  َوالُْمْنَكرِ  الَْفْحَشاءِ  َعنِ َويَْْنَى ى  الُْقْرَبى  ِذي َوا

كان الشيخ عباس مبثابة »، وهذا ما يتضح يف الرواية:  سي السعيدمن ممارسة النظام الديين )سلطة دينية( على 

، 4 «أذن والدي... وكان أيب مبثابة طفل قبالة شيخه احلازم، جاهزا للعقاب على أطراف األصابعاليد اليت تشد 

، ويتبني ذلك يف هذه السلطة املرتدية لعباءة الدين أثرت يف العمدة الذي جلأ إىل الدين من أجل بقائه على العرش

فوقها صداقته بالعامل جعلته يفهم أن املال لقد أثر فيه الشيخ كثريا تلك حقيقة ال ميكن القفز  »املقطع اآليت: 

املعروف أن الدين مل يكن وسيلة لالمتالك وال للتسلط ألن ، 5«والقوة بالنسبة له كالزهد والطهر بالنسبة للشيخ

ىل فئة دخيلة يف جمتمعاتنا العربية قد جعلت يف الدين حبكم قداسته وسيلة تبلغ إالكاتبة بعملها الروائي حتيلنا 

                                                           
 .21صالسابق، املصدر  1
 .21ص،  املصدر نفسه 2
 .90: اآليةالنحل ةسور  3
 .21، صاملصدر السابق 4
 .24، صاملصدر نفسه 5
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الذي حظي بقدر كبري من السلطة واالحرتام يف قرية  سي عباسوهذا ما نلحظه يف شخصية الشيخ  غاياهتا

 اليت تنتمي إىل البنيات االجتماعية احملافظة. براناس

 األبوية السياسية الفكرية: -2

 :سياسيةاألبوية ال - أ

االستعمارية الشنعاء كفيلة مثلت اللحظة االستعمارية منعرجا هاما يف الثقافة اجلزائرية، فكانت املمارسات 

ومل يقف هذا االستعمار يف حدود االستالب السياسي واالقتصادي بل حاول  ،بأن حتبط من نفسية اجلزائريني

استهداف اجملتمع اجلزائري يف هويته ومقوماته الشخصية، حماوال استبداهلا بثقافته وتقاليده ودينه وهي اهلوية اليت 

جلدير بالذكر أن االستعمار الفرنسي قد وجد نفسه متناقضا مع وعي وطين جزائري ومل رفضها اجملتمع اجلزائري، وا

يستطع أن يفرض وجوده على كامل الرتاب اجلزائري، فقد قاومه باحلنكة والذكاء وقاومه أيضا بالسالح، لكن 

وهي سياسة ة  اجملاالت يف كافهناك بعض من اخلونة وما نطلق عليهم باسم احلركيني قد تأثروا بالسياسة الفرنسية 

اخلادم األمني ملصاحل فرنسا قدور وهذا ما شهدناه يف الرواية من خالل شخصية  ،السيطرة والعنف واالستبداد

وهذا مل مينعه من  ،الذي استطاع أن يتقمص دور العمدة واحلاكم ومتكن بفرض نظامه السياسي على أرض اجلزائر

كان قدور واحدا من الذين »يف املقطع اآليت:متجليا ائري وهذا ما نراه تطبيق سلطته القمعية يف حق الشعب اجلز 

عليه ال يتجزأ من طموحاته الشخصية كرجل من الصعب جزء استفادوا من وجود فرنسا يف اجلزائر فكانت فرنسا 

 .1 «أن يكون ما كان لوال فرنسيا

، هذا األخري محل على (حمزة)ومل تكتف الرواية يف إظهار الوجوه احلركية ويتجلى ذلك يف شخصية 

ومع ذلك كان يؤمن يف قرارة نفسه أن »عاتقه أفكارا عسكرية وسياسية مارسها على قريته ال على الفرنسيني

دا دا ليس على الفرنسيني الذين اغتصبوا أمه منذ عشرين عاما كما تقول احلكاية بل سيّ بإمكانه أن يكون سيّ 

                                                           
 .14صاملصدر السابق،  1
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اول أن يغري صورته يف عينيي إدجار عرب اقتناعه أنه ينتمي إىل فرنسا وعده إدجار بعمديتها ذات يوم، فكان حي

، استطاعت 1 «أكثر من أي شيء آخر وأن منصب العمدة ما هو أكثر من والء شرعي متجدد يؤديه الفرنسيني

الذي جاء إىل العامل نتيجة اغتصاب أمه من  (حمزة)فرنسا بسيطرهتا السياسية أن تقف سدا منيعا أمام شخصية 

اقرتب منه وربت على   »واحدا منهم ومتبوعا هلم (حمزة)طرف جمموعة من الفرنسيني هذا ما دفعهم إىل جعل 

، ومن طباع الفرنسيني أّنم ميارسون اسرتاجتياهتم السياسية على املنفعة املتبادلة 2«كتفه قائال )أنت فرنسي خملص(

اخلاصة، حيث متكنت فرنسا من استبداد وممارسة ما يسمى بالنظام السياسي على هذه  خلدمة مصاحلهم

منصب العمدة، هذا ما جعله هو اآلخر يتقمص دور احلاكم على سكان نيل الشخصية عرب مراوغته وتطميعه يف 

 القرية.

 :األبوية الفكرية -ب

)املعلم( ذاك الرجل  عمرفإننا نلحظها تتجسد يف شخصية  األبوية الفكريةعندما نسلط الضوء على 

، كان يلعب دورا فاعال يف تغيري املصري اجملهول لسي السعيد، حيث يعترب رمزا من الرموز براناساملثقف يف قرية 

ل حتول عمر من جمرد لقاء إىل تاريخ كام »ويبني املقطع ذلك: ( سي السعيداالجيابية البناءة اليت غريت مساره)

بالنسبة ميثل ، كان 3 «قاد قدري إىل االنقالب.. كنت أشعر منذ أول لقاء به أين سوف أدفع الثمن باهضا جدا

هلعا جعله عاجزا يف مواجهته أو مناقشته ألن طريقة حواره وكالمه جعلته يقف مندهشا ومشمئزا )لسي السعيد( 

بكل امشئزازي.. كنت أحتاشى الوقاحة يف عينيه  نت أحتاشاهكذلك املعلم استهزأ مين أول لقاء.. مل أحبه  »منه

 .4«والسخرية يف شفتيه

                                                           
 .12صالسابق، املصدر  1
 .12صاملصدر نفسه،  2

 .42، صالرواية  3
 .42ص، الرواية   4
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احملبطة واألبية ألفكار  (سي السعيد)( دافعا قويا يف جعل شخصية سلطة عمر) السلطة الفكريةلعبت 

مبخططاته  (سي السعيد)كشخصية وكسلطة على   (عمر)ومن هنا سعى  ،ىل شخص مندمج ومتالحمإالثورة 

كنت صامتا واملعلم يناقشين »اجلنونية أن جيمع تلك الشتات املنكسرة وأن جيعله كطفل صغري يسمع نصيحة أبيه

يف فكرته اجملنونة، كان منفعال وثائرا يف الوقت نفسه، وكنت هادئا حد القلق..فجأة بدا أمامي طفال صغريا حياول 

، كان الصمت يتغلب على عقل سي السعيد، بدا 1 «العجيبإقناع والده أنه على حق .. شعرت باالسرتخاء 

 جامدا يف حواراته مع عمر، كانت كل مناقشات عمر أشبه بفخ يقتحم حياته احملطمة.

)سلطة فكرية( جتلت يف تلك العالقة  األبوي الفكريصورت الرواية مقاطع أخرى مثلت اجلانب 

اول خدمته مبا يصلح وشخصية حيادية فاشلة، حاول أن الغامضة اليت جتمع شخصية مثقفة واعية يف اجملتمع حت

يقوده إىل التغيري، إىل االستمرارية والعطاء هلذا الوطن، متكن من إقناعه بفكرة االخنراط يف الثورة اليت كانت كابوسا 

مل بأكمله، ثورة يراها يف أحالمه دائما، كان يف البداية رافضا لفكرة الثورة بتاتا ألن ثورته الداخلية تعادل ثورة عا

وسوف تتغري أشياء كثرية، حىت الناس  السعيد سياسية" الثورة قريبة من هنا يا متأججة باملشاعر األليمة والق

، عمر هنا دفعه حنو 2أنفسهم سيتغريون... مل أحبه..أنت جزائري ال بد أن تقبل بفكرة التغيري يا سي السعيد

لكن سي  ،عمر صاغ أفكاره العميقة بطريقة مجيلة للنجاح يف قراراتهاإلميان بشرعية الثورة املسلحة وضرورهتا، 

 إذ كان يكتفي بالصمت واخلوف من االنضمام إىل الثوار. ،عن موقفه اجتاه املوضوع السعيد مل يعرب

فهو رمز لإلنسان املثقف الذي استطاع حبنكته أن  ،قدمت أبوية عمر)سلطته الفكرية( دورها ووظيفتها بإجيابية

تلك العينان جعلتا مين رجال آخر  »شخصية نذيلة يستعبد الناس إىل وطين يبكي وحيزن مع كل اجلزائريني حيول

                                                           
 .49، صاملصدر السابق  1
 .22، ص املصدر نفسه 2
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، فالوطن بالنسبة له أصبح شيئا 1 «عمر الوطن الثورة اليت يسميها يريد اكتشاف ذاته يف ذوات اآلخرين ويف معىن

 اجلزائريني.ال  مقدسا كافح وناضل من أجله، لكن ليكسب قلب مجيلة فقط

 األبوية االجتماعية:  -3

يف التنظيم االجتماعي والسيكولوجي جملموعة من الثقافات املختلفة اليت يتوىل  األبوية االجتماعيةتتجلى 

اجلارية عند كبار  واألعراف فيها الرجال مواقع السلطة، ويرتكز هذا النظام يف الغالب على العادات والتقاليد

الذي يشكل جمموعة األمناط  النظام األبويالعشائر وتعرف اجملتمعات التقليدية أكثر اجملتمعات اليت يسود فيها 

 النظامجمموعة من اخلصائص اليت ميتاز هبا  "هشام شرايب"من القيم والسلوك والتنظيم، وقد حدد واملتعددة املتنوعة 

 يف اجملتمع العريب، سنأيت على ذكر بعضها وهي: األبوي

السيطرة واخلضوع: حيث يشكل األب يف النظام أداة القمع األساسية وبزيادة القمع يزداد اإلميان باخلرافة،  »/1

وبالتايل يؤدي إىل إحكام السيطرة على الوضع القائم، واخلضوع لألب ال باملعىن البيولوجي فحسب، بل باملعىن 

 أيضا. الثقايف

هم الوحيد االمتثال لألعراف بدل / التبعية: النظام األبوي ال ينتج ذوات مستقلة بقدر ما ينتج أفرادا سلبيني مهّ 4

 احرتام القوانني وتكريس الوالء للتقاليد بدل طاعة أوامر العقل.

ابلها من تنظيم / الوالء: أي أن العائلة أو العشرية أو الدين تشكل أساس العالقات االجتماعية وما يق2

 . 2«اجتماعي

وبالتايل فأزمة اجملتمع يف بنيته األبوية البطريكية اليت تكرس السلطة يف أشكاهلا املختلفة، وتسري يف كل 

هذا األخري الذي يفرض سلطته على األفراد وجيربهم على السري وفق قوانني ومعايري ثابتة ، أطراف بنية اجملتمع

 وعا لسلطة اجملتمع واجلماعات االجتماعية .يعترب خضوعهم هلا ليس إال خض

                                                           
 .11صاملصدر السابق،   1
 .19ام األبوي وإشكالية ختلف اجملتمع العريب، صظهشام شرايب: الن  2
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الذي تأسست احلياة فيه على مبدأ ، وقد جسدت الروائية يامسينة صاحل صورة هذا النظام األبوي االجتماعي

وتلتبس أحكامه بالعصمة واحلكمة، وهذا ما بيده الزعامة والقوة ،متعال  ااحلاكم األعلى، طاملا أن األب مرجع

اليت حتاول أن تتحكم  *القدريةوفكرته ، اإلقطاعي من خالل سيطرته األبوية (ي البشيرس)شهدناه يف شخصية 

أن قرية براناس جرت العادات واألعراف يف  ، وقد(زهرة ابنة قدور)من خالل تزوجيه  (سي السعيد)ابنه  يف مصري

االبن أو االبنة يعترب بذلك مبثابة األب هو املسؤول عن تزويج أبنائه وبناته من داخل العشرية، ألن الزواج بقرار من 

البنت هو الذي ينتقي الزوجة البنته خاصة إذا كان هذا األب ذا  نظام الزواج يف القبيلة، فكان أبخمالفة صرحية ل

اجلاهلية، حيث يتاجر باملرأة يف عصر  فكانت املرأة سلعة مقايضة يف مشهد يعيدنا إىل ،نفوذ وسلطة يف القبيلة

لتوثيق الصلة ودعم  ( لسي السعيد)للزهرة كزوجة  (البشير )اعتبار أو احرتام هلا، وكان اختياراألسواق دون أي 

طبعا هذت اتفاقنا الذي ال رجوع عنه أبدا يا سي قّدور، هذا هو اتفاقنا »احللف بينه وبني عميد القرية سي قدور 

... كانت تلك آخر  ! الزهرة بنت قّدور لك... مث يرمقين والدي بنظرة قاسية، فأقرأه يف عينيه القرار املهني 

، هذا من جهة ومن جهة أخرى إبراما لالتفاق الذي أقروه 1«مي  الزهرة لكصائفة يعلن فيها أيب أمام قدور وأما

أليس هذا اتفاقنا القدمي يا سي البشري، ويرد والدي كأنه يعلن بيانا تارخييا  » سي السعيدسابقا يف صفقة زواج 

ان رفض سي ، و هبذا ك2«ا هذا اتفاقنا الذي ال رجوع عنه أبدا يا سي قدور، هذا هو اتفاقنا مصريا... طبع

 السعيد للزهرة جزءا من رفضه ألبيها.

ثقافة سامة هتني سالمة وكرامة املرأة، حيث جعلها العنصر الذكري قربان  *االغتصابكما كانت ظاهرة 

فداء لتلبية رغباته وغرائزه اجلنسية، وتسليط خمتلف أشكال العنف عليها وتؤسس لعقلية ذكورية قمعية حبتة مسايرة 

                                                           
*
 ar .m القدرية : هو مفهوم يرى أن اهلل ال يعلم شيء إال بعد وقوعه و إّن األحداث مبشيئة البشر و ليست مبشيئة اهلل  ) ويكيبيديا : قدرية ، 

.wikipedia .org   : 14:11، الساعة  4041-01-02تاريخ اإلطالع  ). 
 .11- 11صص املصدر السابق: يامسينة صاحل: حبر الصمت،  1
 .11ص نفسه، املصدر  2
الوجيز : بالعنف أو اإلكراه أو التهديد واملباغتة )أحسن بوسقيعة اإلغتصاب :هو كل فعل إيالج جنسي مهما كانت طبيعته، ارتكب على ذات الغري *

 .( 91، ص 4002، اجلزائر، يف القانون اجلنائي اخلاص، دار هومة للنشر



 تجليات ومالمح األبوية في رواية بحر الصمت                     الفصل الثاني  
 

76 
 

والثأر وهو ما جسدته باختاذها كبش فداء ووسيلة لالنتقام ، لثقافة اجملتمع اليت تتحرك وفق نظرة دونية للمرأة

 ،1«جاء إىل العامل نتيجة اغتصاب قام به أحد جنود فرنسا المرأة فقرية مجيلة »املتسلطة الذي  (حمزة)شخصية 

قيل أن املرأة املغتصبة طردت »مية واهتموها بالزنا سوى أّنم نظروا إليها نظرة هتكّ يف القرية، فلم تكن نظرة اجملتمع 

بإحدى فتيات القرية، إال أّنا مل تقبل وكرهت ( حمزة)تعلق قلب  ،2«من القرية بعد أن أداّنا الفالحون بالزنا 

... فلم يكن صعبا عندئذ أن خيتار  »قيه عقليته وغروره الفرنسي. ففلم جيد سوى االغتصاب كحل للظفر هبا 

خيسر شيئا، فلجأ إىل االغتصاب... كان االغتصاب فكرا فرنسيا يف ثقافة محزة،  حال يرضيه لينال مراده دون أن

كما ترتبط األبوية االجتماعية ارتباطا وثيقا بأسلوب اإلنتاج ،   3«حبيث أن والده مل يتزوج من أمه بل اغتصبها

، وحيتاج األب السلطة إىل االقتصادي والعالقات االجتماعية اليت تشكل األرض والزراعة ركيزهتا األوىل واألساسية

 (سي البشير)ـــ الكثري من العمال لرفد األرض بأيادي عاملة ذكورية، وقد كانت سلطة تسيري األراضي تابعة ل

الذي كان سيدا على عمالء قرية براناس، فكان اخلضوع واالمتثال له من واجباهتم باعتباره ويل نعمهم ومكسب 

كانت سلطنه سوطا من نوع آخر كان قاسيا وحماورا   »قوهتم، فعجل منهم  عبيدا يف أرض ورثها عن أبيه وأجداده 

أصبحت سياسة كل  سي البشيروملا تويف  ،4«وخبيثا معتد وظامل ... كان صعبا دبلوماسيا، جييد إقناع املظلوم أنه

هذا األخري الذي كلف بلقاسم إلدارة شؤون األرض، فجعل من هؤالء  السعيدتلك األراضي تابعة البنه 

وهذا ما يوضحه املقطع  الفالحني عبيدا يف أرض سي السعيد كان الفالحون يكرهونه لشكله ولتصرفاته معهم

فكانت احلياة يف قرية براناس ، 5«سواء م الشديد له ألحتكم فيه وفيهم على حدوكنت أستغل كرهه» اآليت :

                                                           
 .12ص  ،املصدر السابق1
 .12ص  املصدر نفسه، 2
 .11ص  الرواية،3
 .18، ص روايةال 4
 .40ص ، الرواية 5
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سارية وفق قانون البقاء لألقوى، فالقوي منهم صاحب األمالك والثروات يأكل الضعيف الساعي إىل كسب قوت 

 يومه.

 :األبوية العاطفية  -4

هتيمن العواطف واألحاسيس على كثري من اجلوانب يف حياتنا، سواء بوعي منا أو بغري وعي،  وتلعب  

  السلوك البشري، والعاطفة هي حالة نفسية من الشعور تؤثر على سلوك الفرد وفكرهعلى دورا كبريا يف التأثري 

ا الصراع قرارات مصريية قد تؤدي به إمّ  غالبا ما يواجه اإلنسان صراعا داخليا بني عقله وعاطفته، فينتج عن هذا

إىل االنتصار وحتقيق النجاح، أو إىل الفشل واهلزمية، ومن املمكن استعمال أسلوب العاطفة يف التأثري على الطرف 

اآلخر بطريقة قد تؤدي يف بعض األحيان إىل نوع من التسلط وفرض السيطرة على األفراد، وهذا ما يندرج حتت 

اليت تطلق العنان يف بعث خمتلف املشاعر املتدفقة من الصدور وهذه املشاعر هلا الدور  لعاطفيةاألبوية ا مسّمى

لعل طبيعة اجملتمع اإلسالمي الذي يعوَّل على »وكيان األشخاص واالستحواذ على عقوهلم،على  الكبري يف التأثري 

إلسالم من قيم خلقية ودينية، وكذلك الرجل يف احلفاظ على توازنه باعتباره العنصر الذي يفعل ما دعا إليه ا

باعتباره العنصر الذي حيافظ على بنية اجملتمع واإلبقاء على متاسكه أقول لعل كل ذلك خلق نوعا من اخلوف 

 الذي يصل إىل حد الذعر يف بعض األحيان من اإلحاطة بالرجل، واليت تعين بالضرورة اإلحاطة بالقيم اليت ميثلها

وحيافظ على دميومتها ومن هنا نشأ اخلوف من املرأة باعتبارها متتلك السالح الذي متتكن به من إخضاع الرجل 

ولعل هذا القول يثبت أن املرأة ، 1«حنوها الداعي إىل إثارة الرجل واجنذابهوالسيطرة عليه هذا السالح هو مجاهلا 

بحر لط عليه من خالل افتنانه هبا، ويف قراءتنا لرواية بإمكاّنا أن تسيطر على الرجل باستخدام عاطفتها والتس

منذ بداية الرواية حىت ّنايتها، وذلك على لسان بطل الرواية،  األبوية العاطفيةيف  انلحظ أن هناك تنوع الصمت

الثورة اليت حياربون ألجلها،  ( الرشيد)و( لسي السعيد)اليت متثل بالنسبة  (جميلة)ة عند حيث بدت واضحة جليّ 

                                                           
، جامعة البصرة، كلية اآلداب، ص ص  19، جملة واسط للعلوم االنسانية،  العددالمرأة والسلطة قراءة في الموروث النقديجابر خيضر جرب:  1
2-2. 
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عامان  » بطل الرواية سي السعيدوأّّنم هم الذين خضعوا إليها من أجل الفوز بقلبها، ويتبنّي هذا من خالل قول 

كامالن من االنتقال من وكر إىل وكر، ومن جبل إىل جبل.. عامان من التساؤل عن ماهية الثورة بالنسبة يل على 

وأنا أكتشف مكاين يف الصفوف األخرية..أنا مل أدخل ،  وهذا إحساس مؤذ جماهدا متقاعدا، األقل كنت

املرأة اليت  جميلة، هذا وقد توسطت الرواية الكثري من الرموز عن 1«احلرب.. بل دخلتها ألجلك أنت فقط

ال من حبه الشديد وتعلقه هبا اعترب شهر ماي رمزا للجم( سي السعيد)أحدثت ثورة يف قلوب هؤالء فمثال جند 

بكثرة داخل الرواية مما يدل على شوقه الكبري هلذا اليوم  حيث تكررالذي مجعهما )مجال الربيع(، وهو شهر اللقاء 

أنت يا حكاية غزهلا شهر ماي بلون الورد واجلنون اجلميل النابض باحلريق  »رغم كل املآسي واألحزان اليت مر هبا

إليك فاصيل أشيائي احلميمية ياليتك الليلة اليت قادتين إىل بيتك ..والوجع، ال ..ال أشعر بالندم قط وأنا أستعيد ت

أتذكر جيدا، كان ماي منعشا بالرغم من تفاعالت الناس مع الثورة، وانضمام أغلبهم إليها .. بالرغم من أن الثورة 

ا جند أيضا أبوية م، ك2«منعشا ودافئا.. "ماي"صفوفها شخصا كبلقاسم، بالرغم من كل شيء، كان  تضم بني

من خالل تسمية ابنهما بالرشيد نسبة إىل عشيقها السابق ،  سي السعيدعلى جميلة عاطفية متثلت يف سلطة 

مجيلة هنا األمر الذي اكتنف سي السعيد وزرع يف نفسه الضيق واليأس مع أنه مل يعارض ذلك لشدة حبه هلا إذن 

أريد أن أكون من خيتار اسم الولد، ضغطت على يدك  »هويتضح هذا من خالل قول، املتسلطة عليه عاطفيا 

سعيدا، مث دنوت منك وقّبلت وجنتك كنت فخورا فجأة..أريد أن أمسيه الرشيد، أغمضت عينيك وأنت تسحبني 

 .3 «يدك من يدي خيل إيّل أن األرض متوج حتيت كنت اختنق، يا امرأة بال قلب

لألبوية العاطفية تتمثل يف سلطة البنت على أبيها من  ولقد استطاعت الرواية أن تدرج لنا شكال آخر 

أسلوب التعامل الذكوري الذي ينتهجه بعض اآلباء »خالل اللوم والعتاب الذي كانت تظهره له، ذلك راجع إىل

                                                           
 .81، صاملصدر السابق1
 .10-29ص  ص املصدر نفسه، 2
 .129، صالرواية 3
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يف اجملتمعات العربية إىل التأثري سلبا  على الصحة النفسية لبناهتم، فاألب هو احللقة األقوى يف دائرة األسرة 

جتماعية وله دور كبري يف بناء شخصية الفتاة بالطبع هنالك آباء متفهمون لوضع بناهتم ومينحوّنن القدر الالزم اال

، فيضر بابنته األبويةمن حرية االختيار، ومع هذا نرى نسبة كبرية من األباء املتسلطني منهم من حتركه العاطفة 

ن األب يف األسرة له أ هذا يعين ،1«فع سلطوية ذكورية حبتةهلا، ومنهم من حتركه دواالصاحل وهو يتخيل انه يفعل 

تمعنا أّن الذكر خيضع للوالدين والبنت ختضع هلما وإلخوهتا الذكور بني أبناءه فاملعروف يف جماهليبة والوقار بينه و 

لكن ما نلحظه يف الرواية عكس ذلك متاما فاألب فقد صورته القوية ،هذا نظام أسري قائم على أساس السيطرة و 

من  عليه كانت السلطة  املمارسة جمّسدة يف الصورة العتابية واليت طّبقتها اإلبنة على أبيهاو  أبناءهومسؤوليته اجتاه 

نّه كان أه وتلوم عليه و ابنته تعاتب ، فكلما رأى نظراهتا شعر باخلوف ألنّه يعلم أنّ خالل نظراهتا القاسية اجتاهه

ألجد ابنيت تركض يف نظرت حويل »:السبب يف عدم توحيد األسرة وملّ مشلها وهذا ما نراه جمّسدا يف املقطع اآليت 

، وتنظر إيّل بغضب ... كأّّنا تّتهمين مبا آل إليه "الرشيد" كأّّنا تقول يل "أنت املسؤول هبو املستشفى، تقرتب ميّن 

 . ة اليت كان يعتز هبا أمام اجلميع، حيث أفقدته القو هنا تربز سلطة اإلبنة على أبيها منو  2«حيد على ما جرىالو 

تعد يامسينة صاحل من املبدعني الروائيني يف الساحة اجلزائرية، استطاعت بتميزها أن ختطو خطوة ناجحة        

حيث  ،ايا اليت عاشها اجملتمع اجلزائريالقضلت روايتها بالعديد من األحداث و ، حفحثيثة يف جمال اإلبداع الروائي

، حيث   بد من تناوهلا يف عملها األديبالو وهي قضايا تعيشها املبدعة ،سيادة اهليمنة األبوية البطريكية التخلف و 

حبر الصمت( موضوع ، احتضنت روايتها )ووجهات نظرها بأسلوب حداثي مجيل كانت جريئة يف طرح أفكارها

هذا راجع للسلطة األبوية شخوص الرواية تصويرا مأساويا، و ة، كما صّورت لنا اء ورمزيالوطن بإحيالثورة واحلب و 

 ما اعرتاها من خلل.  كما رصدت تلك العالقات األسرية و اجلائرة ،  

                                                           
-01-14، تاريخ اإلطالع:  4011نوفمرب  9بتاريخ :  https//raseef22 .netسلوى عمار: ممارسة السلطة األبوية بأسلوب ذكوري   1

 . 14:20، الساعة:  4041
 . 92ص املصدر السابق،  2
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 خلصنا يف ّناية دراستنا إىل بعض النتائج ندرج أمّهها: 

  .الرواية من أهم األشكال التعبريية التصاقا باجملتمع وتعبريا عن الذات  -

  .مهوم املرأةقضايا و ن فيه النص األديب يعاجل األدب النسوي هو ذلك األدب الذي يكو   -

ل جمتمع ، حيث سعت إىل امساع صوهتا يف ظّما على مستوى الكتابة اإلبداعيةحيزا مهاملرأة شّكلت  -
 .ذكوري يسعى لتهميشها

أّن السلطة األبوية ليس سوى قرار جمتمع بطريكي يقوم وي هو صورة رمزية هليمنة الفكر والسلطة و النظام األب -
  .على عالقات القوة

حن بكل واقعية يف نقل مرآة عاكسة جملتمع تالمسه جنالروائية يامسينة صاحل من األديبات الّلوايت األديبة و  تعترب  -
 جمموعة من القرارات القوية حيث طرحت العديد من القضايا و املعطيات اليت تتعّلق باألبوية 

اس بالوطن يتجسد يف صورة فاإلحستدور أحداث الرواية على الوضع املعيش يف اجلزائر فرتة التسعينات   -
) البنت( أّما اإلحساس الثالث وهو احساس الثورة يف صورة  اإلحساس باحلب يتجسد يف يف صورة)مجيلة ( و 

  .سي السعيد()

تشكل شخصية األب شخصية أساسية يف املنت الروائي إذ تشكل قمع بالسلطة املطلقة اليت نتج ما اصطلح  -
 عليه بتسمية النظام األبوي 

ب بطل الرواية ال سيما منها عالقة األلنا عالقة الشخصيات فيما بينها و اعت يامسينة صاحل أن تعكس استط -
 .وتباعد غلب عليها طابع الصمت والعزلة )سي السعيد ( مع ابنته اليت ال اسم هلا يف الرواية و هي عالقة انفصال

فمن اهلل وبتوفيقه وإن أخطأنا فمن راسات أخرى فإن أصبنا أخريا نتمىن أن يكون هذا البحث فاحتة لدو 
  .آخر دعائنا أن احلمد هلل رب العاملنيأنفسنا ومن الشيطان، و 
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 الملخص 

   من بينها حديتنا عن نشأة الرواية اجلزائرية الدراسة اليت قمنا هبا إىل الرتكيز على عناصر مهّمة،  فدهت
عية ذلك الظروف االجتماوك ، كثرية ال سيما منها الظرف اإلستعماريوتطّورها وهي نشأة متأّخرة فرضتها ظروف  

لك إىل احلديث عن األدب النسوي اختذت شكال حداثيا أساسه التجريب ، تطرقنا كذ، لكن بدأت تتطّور و املزرية
 كنظام اجتماعيواضحة عن مفهوم األبوية كمصطلح و ، سعينا أيضا تقريب صورة قضاياه وإشكالياته وخصائصه و 

أنواعها ، قمنا بالكشف عن جتليات عريفنا للنظام األبوي والسلطة و تر كحيث أدرجنا فيه جمموعة من العناص
تعج بصورة ّنا رواية أ( خاصة و ليامسينة صاحل بحر الصمترواية  االبوية يف الرواية النسوية اجلزائرية املعاصرة )
 نغفل عن كشف املالمح األبوية ية ، كذلك ملالشخصيات يف الرواالرتميز لشخصية األب ولباقي الشخوص و 

ضف إىل ذلك ، والقائمة على التسّلط وقوة احلكم عها الدينية واالجتماعية والسياسية والفكرية والعاطفية انو بأ
وكذلك أمناط التهميش اليت تتعرض هلا ، استخلصنا بعض الصور احملاطة بأشواك االنكسار واهلوة  والفراغ 

   ، معينة بفعل حتكم اجملتمع األبوي االجتماعية وهي معاتاة نامجة عن طبيعة بيولوجية فرضتها ظروفالطبقات 
   دب النسوي تضمن الفصل مفهوم األ ، ولقد جاء حبثنا يف مقدمة ومدخل ، فصلني : نظري وتطبيقي وخامتة 

  .ينة صاحللثاين تضمن جتليات األبوية يف رواية حبر الصمت ليامسومفهوم األبوية، وا

  .السلطة -الرواية النسوية اجلزائرية املعاصرة، النظام األبوي –بوية : األالكلمات المفتاحية

 

 
 
 


