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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل والشكر لو أوال الذي أنار درب العلم والمعرفة وأعاننا على أداء  
 ىذا الواجب ووفقنا إلنجاز ىذا العمل.

كما نتقدم بجزيل الشكر وعميق اإلمتنان وخالص العرف ان لألستاذ المشرف  
توجيياتو  " على متابعتو الدائمة ليذا العمل، وعلى  عبد العالي زغيلط"

 .القيمة ومالحظاتو أثناء إعداد ىذا العمل فجزاه اهلل عنا خير الجزاء

كذلك نشكر جميع أساتذة قسم اللغة واألدب العربي بجامعة جيجل )قطب  
تاسوست(، لما قدموه من توجيو وإلى جميع األصدق اء والزمالء الذين  

  د.أسيموا من قريب أو من بعي

من زرعوا فينا التف اؤل في دربنا وساعدونا  كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى  
 .ولو بكلمة طيبة
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                                             مقدمة
 

 
 
 أ 

 تعايشو دما ، وخاصة مشكالت املرأة العربيةالظواىر خمتلف لدراسة خصبا جماال اجلزائرية الرواية تعد

 متعددة أوجها لنفسها اختذت وقد فقد اىتمت مبشكالت النساء املتعددة ،كبرية أمهية هلا ذإ اجملتمعات

 ىي املوضوعاتية الدراسة لولع .املختلفة املوضوعات من العديد طياهتا بني مجعت كما متنوعة شكاالوأ

 عن الكشف إىل والوصول ،داخلو دةاملوجو  العالقات عن الكشف ألجل الروائي النص لقراءة األنسب

 وذلك وإظهارىا املبطنة الرسائل استكشاف خالهلا من يتم رمزي عامل  بكوهنا ،العمل ذلك وأسرار خفايا

 رسالةال أو العامة الفكرة استخالص على تنبىن وعاتيةاملوض والدراسة ،فيها املتناولة املوضوعات ألىم برصد

  الروائي. املنت وحدة جيسد دما فيها تتجلى اليت املهيمنة

 اختيار مت وقد -موضوعاتية دراسة- االهتام" بـ "أصابع البحث ىذا ةنعنو  دتت األساس ىذا وعلى

 نه امل ةسالس وكذا ،ختلفةالرواية امل عوامل يف االستطالع وحب الرغبة يف تتمثل ذاتية ألسباب املوضوع ىذا

  .الرواية خيدم الذي املوضوعايت

 ةقليل الدراسات باعتبار املوضوعايت باملنه  التعريف ةحماول يف فتمثلت ةاملوضوعي األسباب عن ماأ

 .الالحقون منو يستفيد مرجعا البحث ىذا وجعل باملادة املوضوعايت املنه  ىذا إثراء وبذلك ،فيو

 :اإلشكالية التالية نطرح املنطلق ىذا ومن

 ؟االهتام أصابع رواية إليها تطرقت اليت املوضوعات أىم ىي ما -

 

 



                                             مقدمة
 

 
 
ب   

 يلي: ما تتضمن ةثانوي إشكاليات ىذه املشكلةعن  فرعتقد تو 

 ؟املوضوعايت املنه  ىو ما -

 املوضوعايت؟ املنه  روادأىم  ىم من -

 ؟يلة زنريمدى اشتغال املنه  املوضوعايت يف رواية مج ما -

 صابع"أ ةرواي أغوار سرب إىل سعى والذي املوضوعايت املنه  على دراستو يف البحث ىذا زارتك وقد

 ".االهتام

 نظريي األول الفصل فكان ة،وخادت وفصلني ةمقدم من مكونة منهجيةخطة  البحث ىذا واتبعنا يف

 النقد يف ةاملوضوعاتي وكذا يةاملوضوعات مفهوم فيو أدرجنا وقد ،املوضوعايت واملنه  ةاملوضوعاتي :عنوان حتت

 .اإلجرائية وأدواتو املوضوعايت املنه  رواد وأيضا ،العريب النقداملوضوعاتية  يف و  أىم روافدىا الغريب

أىم  فيو أدرجنا وقد ية،موضوعات دراسة "االهتام أصابع" :عنوان حتت ايتطبيق فكان الثاين الفصل ماأ

 .ليهاإ املتوصل النتائ  ىمأو  للبحث ةخالص فتضمنت ةاخلادت ماأ ة.الرواي هاتناولت اليت املوضوعات

 تحليل"ال كتاب أمهها ،واملراجع املصادر من ةجمموع على البحث ىذا يف مت اإلعتماد وقد 

 السعيد حملمد وإجراءاتو أسسو املوضوعايت املنه  وكتاب ،غليسيو  ليوسف الشعري للخطاب املوضوعايت

  .حسن الكرمي لعبد والتطبيق ةالنظري املوضوعايت املنه  كتاب وكذلك ،عبديل



                                             مقدمة
 

 
 
ت   

 الصعوبات ومن يف العمل، مسريتو خالل حثالبا تواجو وعراقيل وباتصع من حبث أي خيلو وال

 ةصعوب وكذلك املوضوعايت، املنه  خيصجع فيما ار وامل املصادر إىل املكتبات ارفتقا :نذكر واجهتنا اليت

  .املستجد 91 كوفيد فريوس بسبب تاملكتبا وغلق التنقل

 ،فيو ناأبد ما واذماز البحث ىذا إدتام إىل للوصول ابرناثو  اجتهدنا الصعوبات فقد ىذه من وبالرغم

 وإعانتو. اهلل بفضل

 مصادر من البحث ىذا يف ساعدنا من لكللألستاذ املشرف و  والعرفان بالشكر نتقدم األخري ويف 

 الطيبة. الكلمةب ولو ساندنا من وكذا ومراجع

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األول الفصل
 

 

 الموضوعاتي والمنهج الموضوعاتية  

 

 واألصول الماهية بين الموضوعاتية: األول المبحث

 الموضوعاتية مفهوم: أوال

 اللغوية الداللة -أ

 الحيةطصاإل الداللة -ب

 وأهم روافدها الغربي النقد في الموضوعاتية: ثانيا

 العربي النقد في الموضوعاتية: ثالثا

 اإلجرائية أدواتهو  الموضوعاتي المنهج: الثاني المبحث

 الموضوعاتي المنهج رواد: أوال

 الموضوعاتي للمنهج اإلجرائية األدوات: ثانيا



 والمنهج الموضوعاتي الموضوعاتية                        الفصل األول:                
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 المبحث األول: الموضوعاتية بين الماهية واألصول 

 مفهوم الموضوعاتيةأوال: 

 :الداللة اللغوية -أ

( كقد كرد يف لساف العرب البن منظور Thèmeلقد جاء مصطلح ادلوضوعاتية من ادلوضوع )

 .(1)«الوضع: ضد الرفع كضعو، يضعو كضعا، كموضوعا»ربت مادة كضع: 

 ذلا.لكلمة موضوعات كشامل فادلوضوع يف األصل ىو مفرد 

، ]ك ض ع[. )مص.  -موضوع، ة  »: كما جاء يف قاموس زليط احمليط ج: مواضيُع، موضوعات 

 .(2)«كضع(. مالو موضوع  يف مكاف أمُت

موضوعية: تتميز أحكامو ادلوضوعية أحكاـ كما ىي كما يراىا الذىن يف الواقع »كيف موضع آخر: 

 .(3)«ضيقة كال ربيزُ  بعيدة عن الذاتية ال تشوهبا نظرة

شتق من الفعل من ىذه ادلعاجم نالحظ أف ادلوضوعاتية يف اللغة مشتقة من ادلوضوع كىذا األخَت م

 ىر كما يتعلق بأمر ما.)كضع(، فهو كل شيء ظا

                              
، مادة: 1، دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف، ط5زلمد بن زلـر اإلفريقي ادلصرم: لساف العرب، ـ ابن منظور أيب الفضل مجاؿ الدين (1)

 .361، ص 2005ك.ض.ع، 
 .532، ص 2009، مادة )ك ض ع(، 1لبناف، ط -، دار الكتب العلمية، بَتكت8بطرس البستاين: زليط احمليط، تر زلمد عثماف، ج (2)
 .532ادلرجع نفسو، ص  (3)
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 .(1)«ادلوضوع ادلادة اليت يبٍت ادلتكلم أك الكاتب كالمو»كما جاء يف ادلعجم الوسيط: 

 سلتلف األجناس كالتخصصات كىو أساس أم عمل. فادلوضوع لو رلاؿ كاسع يف

بٍت يموضوع  )ك ض ع( ج مواضيع كموضوعات، مادة »كما صلد يف معجم الرائد جلرباف مسعود: 

 .(2)«عليها الكاتب أك اخلطيب أك احملدث كالمو، مادة يبحث العلم عن عوارضها

كتكوف تلك السمة الغالبة عند  ،كمنو فادلوضوع ىو ادلادة اليت يتحدث عنها يف احملاكرة كالنقاش

ككل ما ىو موضوعي يكوف حيادم، كمنو تأٌب ادلوضوعاتية اليت تكوف يف األصل  ،ادلتحدث أك الكاتب

 مشتقة من ادلوضوع.

قاموس ركبَت »كما اىتمت ادلعاجم كالقواميس ادلكتوبة باللغة الفرنسية دبصطلح ادلوضوع كصلد يف 

، كلمة Thémaيف الالتينية تيما  Thèmeىذه ادلادة: ادلوضوع  الصغَت: معجم اللغة الفرنسية حوؿ

 .(3)«يونانية تعٍت ما ىو مقًتح، فكرة )...( موضوع خطاب لكل كتاب موضوعاتو اخلاصة

 

 

                              
 .1040-1039تركيا، دط، دس، ص  -، ادلكتبة اإلسالمية للطباعة كالنشر، اسطنبوؿ2-1ع اللغة العربية: ادلعجم الوسيط، جرلم (1)
 .866، ص 2003، 1لبناف، ط -جرباف مسعود: الرائد، دار العلم للماليُت، بَتكت (2)
 .26، ص 2011، 1ط زلمد السعيد عبدرل: ادلنهج ادلوضوعاٌب أسسو كإجراءاتو، ردمك، اجلزائر، (3)
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ألجل احملاكرة  ،فادلوضوع ىنا ىو عبارة عن فكرة عامة يتجسد يف اخلطابات كالنصوص ادلختلفة

 .كادلناقشة للوصوؿ إذل اذلدؼ ادلنشود

 الحية:طالداللة اإلص -ب

كىي منهج أديب معاصر يعمل على ربليل  تية مسة أساسية لدراسة أم نص،تعترب ادلوضوعا

 النصوص ادلختلفة كمن ادلصطلحات ادلرتبطة بادلوضوعاتية صلد:

 objectالموضوع:  -أ

ضوع منها كقدجاء يف ادلعجم الفلسفي جلميل صليبا يف اجلزء الثاين منو مجلة من تعريفات للمو 

ن تقدمو من فالسفة العصر الوسيط ىو األمر الذم تتمثلو يف الذىن، مادلوضوع عند ديكارت كعند  »أف:

 .(1)«( ىي احلقيقة اليت تتمثلها ذىنياRealité objectiveفاحلقيقة ادلوضوعية )

 ليد الذىن، أم عملية عقلية رلردة.ك ىو فادلوضوع بالدرجة األكذل 

 

                              
لبناف، د.ط،  -، دار الكتاب اللبناين، بَتكت2مجيل صليبا: ادلعجم الفلسفي باأللفاظ العربية كالفرنسية كاإلصلليزية كالالتينية، ج  (1)

 .446،  ص 1982
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لشيء ادلوجود يف العادل اخلارجي كىو ما ندركو باحلواس كنتصوره ثابتا كمستقرا كادلوضوع أيضا ىو ا»

ٍت عليها الكاتب ادلادة اليت يب » كيعرؼ كذلك على أنو: (1)«ذاتنا كآرائنا كيقابلو الرغائبأك مستقال عن 

 .(2)«عن عوارضها أك احملدث. ادلادة اليت يبحث العلمأك اخلطيب كالمو 

فهو عبارة عن جزأ  ،ىو ادلبدأ األساسي كادلنطلق األكؿ ألم خطاب أديب أك غَتهدبعٌت أف ادلوضوع 

 ة، لتكوف يف األخَت العمل األديبمتكامل يتشكل من خالؿ رلموعة من األفكار ادلتناسقة كادلنسجم

 فادلوضوع ىو الشامل للمادة كاألمر الغالب يف زلتواىا كاليت إنبنت عليو.

يعرب عن فكرة اجتماعية أك سياسية، فلسفية أك غَتىا كاليت تقـو »ه كيف تعريف آخر للموضوع صلد

 .(3)«شخصيات فنية بتجسيدىا يف اجملاؿ األديب، ضمن إطار زماين كمكاين معُت

 ا كفق ما ؼلدـ رؤيةا كربويرعلقـو بتصويرعليإذ تمع كالسياسة، باجمل اكثيق اكمنو فإف للموضوع ارتباط

 مة كمتسلسلة كفق قواعد معينة زبدـ النقطة أك اذلدؼ ادلرجو الوصوؿ إليو.كيكوف ىذا بطريقة منتظ ةمعين

 

                              
 .446ص  مجيل صليبا: ادلعجم الفلسفي باأللفاظ العربية كالفرنسية كاإلصلليزية كالالتينية،(1)
 .22، 21لسعيد عبدرل: ادلنهج الوضوعاٌب أسسو كإجراءاتو، ص زلمد ا (2)
 .43، ص ادلرجع نفسو (3)
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ىو ادلبدأ الذم تلتقي عنده كافة ادلفاىيم اليت »كما صلد عبد الكرمي حسن يعرؼ ادلوضوع أنو: 

تؤسس ادلنهج ادلوضوعي، كلعلو من قبيل التزيد أف تشَت إذل أف ادلوضوعية ىنا ليست إال نسبة للموضوع 

(Thème)»(1). 

ادلوضوع مكرر دبعٌت أنو يتكرر يف كل العمل كيعد ىذا التكرار تعبَتا »كما يرل ركالف بارث أف: 

 .(2)«عن خيار كجودم

ادلرتبطة بادلوضوعاتية، فهو شامل صلد أف ادلوضوع ىو أصل ادلصطلحات  من خالؿ ىذه التعريفات

عن تعدد رلاالت احلياة، كبذلك كثرة ادلواضيع الناتج  ،ذلا كال ؼلفى علينا أف تيمة ادلوضوع ىو التكرار

 كتكرارىا.

 (:Objectivitéالموضوعية ) -ب

ديب كتعٍت أف نرل الشيء كما ىو دكف تبديل أك تزييف، كادلوضوعية ىي أف تتعامل مع اإلبداع األ

كما جاء بالشرح كالتحليل ذلدؼ تبياف قيمتو فهي منهج مستقل بذاتو  على أنو جسم مستقل بذاتو، نتناكلو 

                              
 .37، ص 1990، 1، ادلؤسسة اجلامعية للدراسات كالنشر كالتوزيع، د ب، ط -نظرية كتطبيق -عبد الكرمي حسن: ادلنهج ادلوضوعي (1)
 .154، ص 2009، 1ديد، منشورات اإلختالؼ، اجلزائر، ط يوسف كغليسي: إشكالية ادلصطلح يف اخلطاب النقدم العريب اجل (2)
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ادلوضوعية كصف دلا ىو موضوعي كىي بوجو خاص مسلك الذىن »يف ادلعجم الفلسفي جلميل صليبا: 

 .(1)«فال يشوىها بنظرة ضيقة أك بتحيز خاص ،الذم يرل األشياء على ما ىي عليو

كعليو فإف ادلوضوعية تعٍت التعامل مع النص أك العمل األديب بكل شفافية كبدكف أية قيود، فهي 

 ع أم ربيز كتنفيو كتركز يف ادلوضوع الشامل ألجل معاجلتو.سبن

 (:Thématique) الموضوعاتية -ج

منهج أديب يقـو بتحليل النصوص كاألعماؿ  ادلوضوعاتية مشتق مصطلحها من ادلوضوع، كىي

 كأدراسة الًتدد ادلستمر لفكرة ما، »كما أهنا: بناءا على ماتتضمنو ىذه األعماؿ من موضوعات،األدبية 

صورة ما، فيما يشبو الزمة أساسية كجوىرية، تتخذ شكل مبدأ تنظيمي كزلسوس أك ديناميكية داخلية أك 

 .(2)«شيء ثابت يسمح للعادل ادلصغر بالتشكل كاإلمتداد يف النص

كحصرىا للتعرؼ  ،األديبفادلوضوعاتية عموما ىي دراسة للمواضيع ادلختلفة اليت تتجسد يف العمل 

م داخل النص األديب تظفاألفكار كالصور تن با ما تكوف كليدة العادل اخلارجي،هتا كاليت غالميزاعلى عليها ك 

 تقـو ادلوضوعاتية بالكشف عنها.للتتشكل على ىيئة مواضيع سلتلفة 

                              
      1982لبناف، د.ط،  -، دار الكتاب اللبناين، بَتكت2مجيل صليبا: ادلعجم الفلسفي باأللفاظ العربية كالفرنسية كاإلصلليزية كالالتينية، ج  (1)

  .449ص 
 .170سنة، إصدارات رابطة إبداع الثقافية، اجلزائر، د ط، د س، ص يوسف كغليسي: النقد اجلزائرم ادلعاصر من الالسونية إذل األل (2)
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أيضا رلموعة من ادلوضوعات اليت يلتئم مشلها كتصدؽ معانيها كربصى أفكارىا ضمن  »كما أهنا

ادلفركض أك ادلرغوب أف تقتصر على غرض معُت كالوصف أك الغزؿ أك ن كم ،موضوع كاحد أك حبث كاحد

 .(1)«غَتعلا

التيمية كتدؿ على ادلوضوعات  »أهنا:  كقد ذىب زلمد عزاـ يف تعريفو للموضوعاتية إذل القوؿ

( ىي اجلذر ذلذه ادلوضوعات، كىذا اجلذر يتصف بصفات Thèmeيف األثر األديب كالثيمية )الكامنة 

القرابة السرية )...( كالثبات الذم يعٍت أف ادلوضوع ىو النقطة اليت يتشكل حوذلا العادل زلددة ىي 

 .(2)«األديب

 يف يبحث أديب منهج ىي يةادلوضوعات أف التعريفات ىذه جل من بو اخلركج ؽلكن كما

 ادلوضوعات من ةرلموع عن عبارة كىي ،أساسها ألنو ادلوضوع مع تتداخل فهي ة،األدبي النصوص

 ادلوضوعات تكوف ما اككثَت  ،األديب العمل يف الواحد ادلوضوع بدراسة إذ تقـو ،النص داخل دلشكلةا

 .هاكتنوع هااختالف مع األدبية النصوص داخل موجودة

                              
 .176ص ،يوسف كغليسي: النقد اجلزائرم ادلعاصر من الالسونية إذل األلسنة (1)
ـ، ص 1998زلمد عزاـ: كجوه ادلاس البنيات اجلذرية يف أدب علي عقلة عرساف، منشورات ارباد الكتاب العرب، دمشق، د ط،  (2)

13- 14. 
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 ختالؼإفب لبنيتو احملدد ادلوضوع من عمل أم ؼللو الذ إ األديب النصة كليد ادلوضوعاتيةف إذف 

 عنها الكشفب ادلوضوعاتية ـو قلت ،كادلكاف الزماف بتغَت وعاتادلوض كذلك تلفزب األدباء أعماؿ

 .كدراستها

 وأهم روافدها: ثانيا: الموضوعاتية في النقد الغربي

 ميةيالتكاختلفت تسميتها بُت  ،القرف العشرين بدايةعند الغرب يف  ادلوضوعاتيةلقد برزت 

يف  نشأتاليت  ةاألدبيتعد من ادلناىج  ةتياوعكادلوض ة...... اخل،كادلذاري كاجلذرية يةضر كالغ ةتياكالظاىر 

 اشالر.ف بو استغ الفرنسي دلالعا أفكارعلى  ةالظاىراتي الفلسفة أحضاف

 كلعل ،األخَت ىذا تبلور يف ساعلت كركافد مرجعياتة عد على ادلوضوعاٌب الفكر انبٌت كقد

 :نذكر الركافد ىذه أىم من

  الرافد الفينومينولوجي: -أ

الفينومينولوجي على تغذية ادلوضوعاتية كذلك بدراسة ادلوضوع الواحد من خالؿ  لقد عمل الرافد

كقد شكل كعي الذات دبوضوعاهتا مدخال شجع ظلطا من النقد ػلاكؿ الدخوؿ إذل عادل »الوعي بالشيء 

 .(1)«أعماؿ الكاتب كالوصوؿ إذل فهم الطبيعة الكامنة أك جوىر الكتابات على ضلو ما تظهر لوعي الناقد

                              
      ، 1،2017جسور للنشر كالتوزيع، طحبث يف ثوابت ادلنهج كربوالتو، -يوسف كغليسي: التحليل ادلوضوعاٌب للخطاب الشعرم (1)

 .36ص 
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بالدرجة األكذل كفهم ادلوضوع ادلراد اخلوض فيو فقد ركزت الفينومينولوجيا على الوعي كاإلدراؾ 

فهو دبثابة  ،كذلك من خالؿ جعل ادلوضوع ىو السمة األكذل كادلنطلق التمهيدم يف دراسة عمل أم أديب

ت األساسية ألم عمل بوابة اإلستشعار دلا يريد الكاتب تقدؽلو للقارئ كعليو كجب التعمق يف ادلوضوعا

أديب، كمن ىنا ًب ربط الرافد الفينومينولوجي بالنقد ادلوضوعاٌب من خالؿ كعي الذات بادلوضوع، فقد 

تذكيت موضوعاهتا إف صح التعبَت، أم االىتماـ بدراسة ادلوضوع »عملت الفلسفة الفينومينولوجية على 

التصور النهائي الذم أضافو الكاتب شخصيا كليس ادلوضوع يف حد ذاتو، فادلوضوع ال ينفصل عن 

 . (1)«عليو

أم أف ادلوضوع يكوف مدرؾ من خالؿ الكاتب ككاعيا بو، كمن ىنا نرل أف الفينومينولوجية 

( Intuitionكما تأثر ادلوضوعاتيوف دبفهـو احلدس )»حاكلت إدراج الذاتية يف ادلوضوعات ادلختلفة 

أنو الرؤية العقلية للماىية كللعالقات كالبٌت اخلالصة ( )...( يعرؼ بH. Bergsonلدل ىنرم برغسوف )

. كذلك من خالؿ زيادة (2)«عقلية مطلقة بداىة ظم ادلوضوعات من حيث ىي أشكاؿ كعي ذاتتاليت تن

 اإلدراؾ كاحلس الذاٌب بادلوضوعات ادلتناكلة يف العمل األديب.

 

 

                              
 .36يوسف كغليسي: التحليل ادلوضوعاٌب للخطاب الشعرم حبث يف ثوابت ادلنهج كربوالتو الغربية، ص (1)
 .38ص ادلرجع نفسو،  (2)
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 الرافد البنيوي:  -ب

ات اليت ساعلت يف ظهور ادلوضوعاتية، كعملت على إثرائها تعد البنيوية من أىم الركافد كادلرجعي

يثو كقد اعًتؼ ج.ب ريتشار يف سياؽ حد»كإظلائها، فالبنيوية قامت بتغذية ادلوضوعاتية كحددت ضفافها 

لت منها ادلوضوعاتية ألف سوسَت كفركيد أذلمها النقد اجلديد يف أكركبا عن ادلرجعيات ادلنهجية اليت هن

.( كالنقد اجلدرم، )ادلوضوعاٌب( تأثر بالبنيوية، كمنهج التحليل النفسي كتيار الشكلية بشكل أساسي )..

ا أسسها م. فادلوضوعاتية ازبذت من البنيوية كادلنهج النفسي كقاعدة استقت منه(1)«الفرنسية اجلديدة

 كانبنت عليها.

لى التأثَت البنيوم يف يتج» ، ككما ال ننسى جهود االذباه الظاىراٌب يف تكامل ىذه ادلوضوعاتية

ادلوضوعاتية بصورة أكضح، فادلوضوعاتية ادلعجمية اليت رأينا يف ادلبحث ادلكرس دلفاىيم ادلوضوع أهنا 

كمنو يتمثل تأثَت البنيوية من خالؿ  .(2)«تأسست على ادلفهـو الذم يتصور ادلوضوع بنية كداللة كربل

ىو الفكرة الشاملة ذلا كاجلامع للموضوعاتية، فادلوضوع جزء  ادلوضوعارتباطها بادلفاىيم ادلوضوعاتية باعتبار 

 وية كما صلد كثَت من األعماؿ ادلوضوعاتية اليت عكست البنية يف موضوعها.ال يتجزأ من البني

 

 

                              
 .40 -39ص حليل ادلوضوعاٌب للخطاب حبث يف ثوابت ادلنهج كربوالتو الغربية كزلاكالت لتطبيقو، يوسف كغليسي: الت (1)
 .40، ص ادلرجع نفسو (2)
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 الرافد السيكولوجي: -ج

كازبذت منها  ،صلد الرافد السيكولوجي )النفسي( من أىم الركافد اليت مهدت لدراسة ادلوضوعاتية

 افقد الحظ شارؿ موركف أف النقد النفساين عرؼ تطور  ،سيلة منهجية تتبعها للوصوؿ إذل احلقائق اليقينيةك 

( تلك الفًتة قد شهدت سبر 1960-1940تطور النقد النفساين يف فرنسا )»يف فرنسا إذ يقوؿ: 

مارسة ادلوضوعاتية فاحلضور السيكولوجي يف ادل .(1)«داخل النقد األديب نفسيةبالوجهات فكرية ربليلية 

 .يتجلى يف التحليل النفسي فهو مصدر كمنبع النص

 .ذاتو فهما سيكولوجيا إذ يتعزز احلضور السيكولوجي يف بعض ادلمارسات اليت تفهم ادلوضوع يف

الولوج إذل األعماؽ النفسية  يستدعي الناقد شارؿ موركف  إذ ،عرب الزماف كادلكاف كمتغَت تطورفادلوضوع م

 للمبدع.

 الموضوعاتية في النقد العربي الثا:ث

لقد شهد النقد العريب قدؽلا كحديثا تطورا ملحوظا سواء يف اجلانب التنظَتم أك التطبيقي، إذ برز 

فعملوا على تطوير مناىج النقد  ،رلاالت النقد كاذباىاتوالعديد من النقاد احملدثُت الذين اىتموا دبختلف 

من أهنا كليدة الغرب، فنجد ادلوضوعاتية كمنهج نقدم يف الدراسات  األديب كقاموا بإثرائها على الرغم

احلديثة، إال أف ادلمارسة النقدية فيو تكوف قليلة بالنسبة لنظَتهتا عند الغرب، كلكن صلد بعض ادلمارسات 

                              
 .41، ص يوسف كغليسي: التحليل ادلوضوعاٌب للخطاب حبث يف ثوابت ادلنهج كربوالتو الغربية كزلاكالت لتطبيقو( 1)
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 لك من خالؿ عدة أعماؿ ألدباء عربكذ ،كاألعماؿ األدبية الركائية النقدية اليت تتقاطع مع ادلوضوعاتية

ف التمهيد لظهوره داخل اجلامعات كقد يف النقد ادلوضوعاٌب، فكادءا من إصلاز األطركحات اجلامعية ب

كانت الرسالة األكذل "لكييت سادل" )...( كالثانية لعبد الكرمي حسن ربت إشراؼ "أندرم ميكايل" »

الشأف للرسالة الثالثة  " )...( ككذلك1983"السياب ك"غرؽلاس" ربت عنواف: "ادلوضوعية البنيوية يف شعر 

 .(1)«لكاليطو

ألجل اخلوض يف غمار النقد  ،ه الرسائل الثالثة كانت سبهيدا فتحت الباب لكثَت من النقادفهذ

من نطاقها بعدما كانت يف زاكية ككسعوا  ،ادلوضوعاٌب، فواصلوا الدراسة فيو سواءا بالتنظَت أك التطبيق

كىو  ،ث يف ادلوضوعمنهجنا موضوعي دبعٌت أنو حب»حتو: كيقوؿ عبد الكرمي حسن حوؿ أطرك  ،التهميش

كامل للموضوعات الشعرية يف كل مرحلة من مراحل الشعرية عند الحبث يهدؼ إذل اكتشاؼ السجل 

 .(2)«السياب

أكرب عدد من  وضوعي انبٌت من ادلوضوع، فهو ػلصيأكد عبد الكرمي حسن أف منهجو ادل

تضمنت »قاـ على البنيوية حيث:   شعره، كما أف منهجو فالدراسةيف ادلوضوعات اليت تطرؽ إليها السياب

عالقة ادلوضوعاتية بالبنيوية يف النقد العريب عند عبد الكرمي حسن، بوجو خاص )...( ٍب تغلغلت ىذه 

                              
 .37، ص 1989، 1لنشر كالطباعة،ادلغرب، ط ل لسعيد علوش: النقد ادلوضوعاٌب، شركة باب (1)
 .39، ص ادلرجع نفسو (2)
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ادلنهجية يف ادلبحثُت ادلتعلقُت "دبفهـو  القرىبحيث أكضح أكاصر  1990العالقة يف كتابو ادلنهج ادلوضوعي 

 .(1)«ة" كبُت "ادلوضوعية البنيوية"البني

فقد كاف لعبد الكرمي حسن جل األثر يف التطبيق للنقد ادلوضوعاٌب عند العرب من خالؿ أحباثو 

كالكتاب ـ األدب كالنقد عموما، فأصبح مرجعية للنقاد " خدتابو "ادلنهج ادلوضوعيكأعمالو األدبية، فك

 ،ال أف يشتق لنفسو اذباىا مستقال داخل إطار ادلوضوعاٌبتأكيد ىذا التميز زلاك يسعى إذل »العرب، كما 

تسعى جهود عبد الكرمي  .(2)«لو خصوصيات إجرائية سلتلفة عن خصوصيات اإلذباىات الغربية ادلتباينة

من أجل الوصوؿ إذل منهج لو أسس كمبادئ خاصة ربت مسمى  ،حسن إذل االبتعاد عن مناىج سابقيو

 ث يكوف منهجو موضوعاٌب عريب خالصحبي درجة األكذل عن ادلناىج الغربيةلؼلتلف با ،النقد ادلوضوعاٌب

دكف أية قيود أك معارؼ غربية، ك"عبد الكرمي" يف كتابو ػلاكؿ تقدمي مفاىيم دقيقة للموضوع كاإلشتقاقات 

فدراستو ليست دراسة دلوضوعات »اليت أخذت منو كالتفصيل يف ادلفاىيم اخلاصة للنقد ادلوضوعاٌب: 

اة، أك مبعثرة، كإظلا رباكؿ اكتشاؼ شبكات ادلوضوعية اليت تنتظم داخلها كتتمفصل ىذه ادلوضوعات منتق

ألنو عن طريق احلقيقة اللغوية تنتظم  ،منطلقة من )اجلذكر اللغوية( للشبكة ادلعجمية اليت تنسجها النصوص

 .(3)«ادلوضوعات

                              
 .41-40، ص -ثوابت ادلنهج كربوالتو العربية كزلاكالت لتطبيقو -يوسف كغليسي: التحليل ادلوضوعاٌب للخطاب الشعرم (1)
      رػلانة للكتاب، اجلزائر، د ط، د س،لل الكالـ، دار ا: فع-كالـ ادلنهج  - للخطاب الشعرميوسف كغليسي: التحليل ادلوضوعاٌب (2)

 .33ص 
 .34 -33، ص ادلرجع نفسو (3)
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كوف ادلوضوعات ذك ة من خالؿ أف تألفكار بطريقة منظمالتسلسل يف عرض افهو يف دراستو اتبع 

ألف النص يف عمومو يتكوف من رلموعة من ذر الذم تتولد منو ادلفردات، ىدؼ أك غاية كالوصوؿ إذل اجل

 اليت ذبسد أك تكوف ادلوضوع األساسي للناقد.ة ادلوضوعات كالبٌت اللغوي

دلوضوعاٌب، كأثرل ادلكتبة أما بالنسبة لػ"عبد الفتاح كليطو"، فقد اىتم ىو أيضا بدراسة ادلنهج ا

"موضوعاتية القدر يف ركايات فرانسوا مورياؾ" ففيها ذىب "كليطو":  :من خالؿ أطركحتوو العربية بأعمال

يف نفس التيار شبو اإلحصائي لًتدد القدر يف ركايات مورياؾ كربليلو أبعاده ادليثافيزيقية كالركائية فإعالف »

ربة كانت تتم يف البحث عن موضوعية كاحدة لتشابك عالئقها التخيلية ادلنهج دل يكن كاضحا، إال أف ادلقا

 .(1)«كالعقائدية

"فعبد الفتاح كليطو"يف أطركحتو ىذه ركز على إحصاء مفردات القدر كتبياف داللتها كمعانيها 

ات أف ادلنهج ادلوضوعاٌب دل يكن كاضحا، إال أنو اتبع خطواتو يف تقصي ادلوضوع من ادلاكرائية، بالرغم

كتتوفر كلمة »اخلاصة "بالقدر" يف ركايات "مورياؾ" فَتبط الركاية باألبعاد الدينية كالًتاثية كالفلسفية، 

القدر أعلية كربل، فهي تسمح لنا باإلدلاـ   معناىا، إذ سبنح دراسة موضوعات"القدر" على غٌت كبَت يف

 .(2)«دليثافيزيقي كالتقنقي "دلورياؾ"بعادل ميثافيزيقي كبعادل كرائي )...( فمن خالؿ القدر يتقاطع ا

                              
 .43سعيد علوش، النقد ادلوضوعاٌب، ص  (1)
 .44، ص ادلرجع نفسو (2)
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 كخاصة ادلسيحية ،إلنسانية القدؽلةحاكؿ تبياف مفاىيم "القدر" لدل احلضارات افػ "كليطو" 

فهو ػللل كيدقق يف فكرة القدر، كيف ما كراء الطبيعة ليعطيها بعدا زبيليا كغيبيا  ركاية مورياؾبكزلاكلة ربطها 

ليطو معادل كيرسم ك»برؤية فلسفية كتندرج ربت اإلطار العقائدم كالكوين: كبذلك تنطبع الركاية ادلورياكية 

كبَت يف كلكنها ذات عمق   ،األطركحة كالشخصية الركائية من خالؿ مقاربات تظهر بسيطة ألكؿ كىلة

 .(1)«يكالبحث عن الدالالت ادلقصدية كادلوضوعاتية للقدر ادلوريا 

ة بالرمز، كائية اليت تبدك بسيطة لكنها مشبعت الر "فكليطو" يف أطركحتو يقـو بدراسة الشخصيا

كأبعادىا ؼ على داللتها الشخصيات كاألحداث، من خالؿ التعر نفتاح على ىذه و" باإلفيقـو "كليط

 ادلختلفة اخلفية كفق "فكرة القدر" دراسة موضوعاتية.

غموض كاليت حاكؿ ت كادلبهمات ادلشبعة بالادلورياكي" ىو رلموعة من اإلػلاءاكبذلك فإف "القدر 

احلس ادلوضوعاٌب كاف كاضحا كحىت كإف دل يكن الكشف عنها يف أطركحتو بكل موضوعاتية، فظهور 

 ،إال أنو برىن على تشبع عملو باحلس النقدم النابع من ادلنهج ادلوضوعاٌب ،ذبسيدا شامال لدل "كليطو"

كاليت كاف  ،طريق األطركحات السابقة كجلت إذل الثقافة النقدية العربية عن قد كعليو فإف ادلوضوعاتية

البحث األكادؽلي ىو الباب اليت دخلت منو، إضافة لبعض ادلنشورات يف ادلقاالت كالًتمجات كاليت أسست 

 نقد ادلوضوعاٌب العريب.لل

                              
 .45ص سعيد علوش، النقد ادلوضوعاٌب،  (1)



 والمنهج الموضوعاتي الموضوعاتية                        الفصل األول:                
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كبفضل »كقد برز النقد ادلوضوعاٌب يف الوطن العريب خالؿ سنوات الثمانينات من القرف العشرين: 

ع أف ؽلتد يف مجيع أضلاء العادل، كمنها كطننا العريب، حيث آمن منو بعض نقادنا العرب، شلن ادلثاقفة استطا 

. كطلص بالذكر األعماؿ اليت قاـ هبا النقاد العرب يف رلاؿ النقد (1)«أطلوا مباشرة على الثقافة اإلنكليزية

الذين اىتموا كقاموا بدراسة  ادلوضوعاٌب، حىت كإف كاف متأخرا عن سابقيو يف الظهور، كمن ىؤالء األدباء

 النقد ادلوضوعاٌب:

قاـ فيو بإدراج  ،كىو كاتب كناقد عريب مغريب لو كتاب بعنواف "سحر ادلوضوع" لحميداني:حميد  -

 كىو من أىم الكتب يف النقد العريب.النص األسس كالتصنيفات اليت يتم تطبيقها على 

ف "النقد ادلوضوعاٌب" تطرؽ فيو إذل مفاىيم كما صلد كذلك الناقد "سعيد علوش" لو كتاب بعنوا

 حوؿ ادلوضوعاتية كأيضا تكلم فيو عن مالحق تضمنت قراءة يف كتب لنقاد غربيُت.

 ،رشاد رشدم كىو أديب كناقد مصرم متأثر بالثقافة اإلصلليزية اىتم بفكرة ادلعادؿ ادلوضوعي أما

على دربو يف القوؿ أنو غلب فصل ادلبدع عن كاليت استقى مضموهنا من الناقد األصلليزم "إليوت" فسار 

يعيد الدكتور "رشاد »ألنو كلما ابتعد الفناف عن فنو كلما زاد مجاال ككاف أكثر موضوعية،  ،عملو الفٍت

فيذكر سوء فهم األدب، كما يطلبو القراء من األعماؿ األدبية  مقاالت "إليوت" يف النقد األديب رشدم"

 .(2)«ذلم أشياء ليس من كظيفة األدب ربقيقها من حيث كوهنا ينبغي أف ربقق

                              
 .76ص  1999 دب، دط،  ادلوضوعي يف النقد األديب، منشورات ارباد كتاب العرب، زلمد عزاـ: ادلنهج (1)
 .77، ص ادلرجع نفسو (2)



 والمنهج الموضوعاتي الموضوعاتية                        الفصل األول:                
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فهو يرل اف األدباء يتعاملوف مع األدب كوسيلة ربقق ذلم حقائق معينة، كىذا مفهـو خاطئ 

أف الفن ليس »بالنسبة إليو، فبعد احلرب العادلية األكذل تغَت مفهـو النقد كالبالغة، كرأل الناقد "إليوت": 

ىذا اإلحساس )...( كما أف الفن ليس تعبَت عن شخصية الفناف، فالفناف تعبَت عن تعبَت صادؽ مهما بلغ 

ال ؼللق فنا عظيما دبحاكلتو التعبَت عن شخصيتو تعبَتا متعمدا مباشرا كإظلا ىو تعبَت عن ىذه الشخصية، 

حاكؿ الفصل بُت الفن كاإلحساس ألف فقد . (1)«بطريقة غَت مباشرة عندما يركز جهد يف خلق شيء زلدد

كاف التعبَت يكوف حىت كإف   ،ن غلب أال يكوف كليد اإلحساس كيبتعد عن شخصية الكاتب كذاتيتوالف

كفصل الشخصية عن العمل األديب أك الفٍت  ،ألجل أف ؼللق شيئا جديدا بعيدا عن التكرار ،مباشرةبطريقة 

 شيء أساسي ألجل ذبسيد فكرة ادلعادؿ ادلوضوعي.

فيعترب البالغة ليست يف صدؽ »الؿ تأثَته بالناقد "إليوت": كرشاد رشدم يتبٌت ىذه الفكرة من خ

اإلحساس أك يف صدؽ التعبَت أك يف مجاؿ األسلوب، أك يف إفصاح األسلوب عن شخصية الكاتب، كإظلا 

 .(2)«يف أف ؼللق الكاتب معادال موضوعيا لإلحساس الذم يرغب يف التعبَت عنو

و كال ينقص منو من أجل أف ؼللق معادال أم أف يكوف إحساس الكاتب موضوعيا فال غلسم

 موضوعيا، فيًتجم اإلحساس إذل عمل رلسم زلسوس حىت تلقى البالغة األثر ادلطلوب يف مجالياهتا.

                              
 .77ص ، يف النقد األديب زلمد عزاـ: ادلنهج ادلوضوعي (1)
 .78ص ادلرجع نفسو،  (2)



 والمنهج الموضوعاتي الموضوعاتية                        الفصل األول:                
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" ككذا النقد اجلديد  كما تأثر رشاد رشدم بالناقد "آالف تيت" كيتبٌت أيضا نظرية "جوف كركانسـو

. فالنقد اجلديد اعتمد على تصوير األفكار (1)«ر هبايف تصوير اإلحساس أك الفكرة بدال من اإلخبا»

إحساس ادلبدع كيصل إذل مرتبة البالغة كما اىتم دبوضوعية األدب كادلشاعر يف البالغة حىت يتم ذبسيد 

كىو ما جاء بو النقد اجلديد، فَتل أف األدب خارج عن ذاتية ادلبدع أم ىو خلق ال ؼلضع للمؤثرات 

فكلما زاد انفصاؿ الكاتب عن ذاتو دؿ ذلك على قدرتو »اجتماعية أك دينية،  اخلارجية سواء سياسية أك

الفنية ألف القدرة الفنية، أك التقنية ىي اليت سبكنو من أف يفصل نفسو عن مادتو )...( فالتقنية ىي اليت 

 .(2)«كناسبكن اإلحساس من أم انتقاؿ من زليط الذاتية إذل زليط ادلوضوعية، كبذلك ذبعل اخللق الفٍت شل

رر من شخصيتو حىت يربىن كيبُت قدراتو الفنية أف يضفي بذاتيتو كيتح فالكاتب يف األدب غلب

من خالؿ استخداـ تقنيات خاصة تتقدـ  ،كمدل سبكنو يف خوض غمار األدب بتوجهاتو كفركعو ادلختلفة

اخلارجية، فنصل  كاإلبتعاد عن ادلؤثراتفيها شخصية األديب، كيتحقق ذلك من خالؿ التضحية بالذات 

 إلبتعاد عن الذاتية.عاتية يف الطرح ك بذلك إذل ادلوضو 

أبدع يف الشعر ( 1994-1919أما بالنسبة لػ: جربا إبراىيم جربا، كىو أديب كناقد فلسطيٍت )

إذ يرفض »فكرة اإللتزاـ يف األدب: كالركاية كالقصة، تأثر بالثقافة اإلصلليزية، اىتم بالنقد اجلديد، فهو يرفض 

                              
 .80، ص يف النقد األديب زلمد عزاـ: ادلنهج ادلوضوع (1)
 .81ص  ،نفسوادلرجع  (2)



 والمنهج الموضوعاتي الموضوعاتية                        الفصل األول:                
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كانظماـ األديب إذل )الكورس( اجلماعي كتدين النتاج الفٍت ادللتـز بسبب عناية األدب بقضايا اجملتمع 

 .(1)«مباشرتو كتقريريتو فإظلا ليضع اإللتزاـ يف إطاره التارؼلي

دب عنده غلب أف يكوف خاليا من ادلؤثرات اإلجتماعية كالواقعية، حىت ال يفقد قيمتو أم أف األ

ألف اإللتزاـ يف  ،أف يلتـز دبا تعانيو اجملتمعات كال يقـو برصد أحداثها كاإلبتعاد عن التقريريةالفنية، فيجب 

دب بالنسبة جلربا إبراىيم جربا قد انتهى بانتهاء احلرب العادلية الثانية، كلعل رفض الكتاب ذلذا اإللتزاـ األ

فنجد فكرة اإللتزاـ » ،ليت تثرم األدبيعود إذل زلاكلتهم لتجسيد كإدخاؿ بعض ادلفاىيم كاألسس الفنية ا

دب، إذل تبٍت ادلفاىيم إذا كانت تالئم النقد ادلوضوعي، الذم ذباكز ادلفاىيم التارؼلية كاإلجتماعية يف األ

 . (2)«اجلمالية كحدىا

 النص األديب عموما كبذلك فهو تزاـ كدعا إذل التحرر يفذلك فإف إبراىيم جربا نبذ ىذا اإللكب

بأف الشعر ليس زلاكاة، كما كانت  آمنا»ا كفق شرط من شركط ادلوضوعاتية، إضافة إذل أنو لتزامو ىذبإ

تعتقد ادلدرسة التقليدية كليس تعبَتا كما كانت تضن ادلدرسة الركمانسية كإظلا ىو خلق كإبداع كما تراه 

 .(3)«ادلدرسة احلديثة

                              
 .93ص ، زلمد عزاـ: ادلنهج ادلوضوعي يف النقد األديب (1)
 .101ص و، نفسادلرجع  (2)
 .101ادلرجع نفسو، ص  (3)



 والمنهج الموضوعاتي الموضوعاتية                        الفصل األول:                
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ر العريب اجلديد فاإلبداع عنده فجربا إبراىيم جربا متأثر بكل ما ىو حداثي كمتعاطف مع الشع

 يتجلى يف اخللق كليس يف شيء آخر فهذا األخَت ىو من ػلدد ىذا اإلبداع.

أما بالنسبة للركاية فإف اإلشكالية ادلطركحة: ىل استطاعت الركاية العربية أف ذبارم نظرهتا يف 

تتميز بالالمسؤكلية يف الطرح، حيث سبيل بُت لنا أف الركاية العربية رغم الغزارة يف اإلنتاج إال أهنا فالالغرب؟ 

 ن الواقع.ادلتعة كالتعبَت يف بعض األحياف عإذل ربقيق التسلية ك 

ادلوضوع الكبَت ينبغي أف يتوفر يف الركاية كأف ادلوضوع ىو )اجلوىر ادلتكرر( »جربا إبراىيم أف  يرل

دلدينة العربية األشبو بالقرية الكبَتة، الذم يتعدد اإليقاع عليو، فهو سبجيد احلياة كىو احلس ادلأساكم، كا

 .(1)«كادلوت، كاإلنبعاث، كاحلب كاخللق، كتعدد األزمنة كاألمكنة

ادلوضوع الكبَت كادلقصود بو، ذلك ادلوضوع الذم يتناكؿ موضوعات سلتلفة يف  يتحدد  في الركايةف 

رىا مرتبط بظهور الكائن كىي موضوعات حسية موجودة منذ األزؿ، حبيث ظهو  ،طياتو تنبثق من احلياة

البشرم كادلوت كاحلب فهما موضوعاف يالزماف احلياة البشرية، إال أف الطرح الركائي فيهما يكوف سلتلفا 

ىو السيد العمل ال الكاتب،  كمتعددا من ركائي آلخر حسب ادلبدع كإبداعو، حبيث يكوف القارئ

على  ميح ة، كغلذبو الكتشاؼ احلقائق بالتليكتشف اخلبايا كاألسرار يف الركاي فالكاتب غلعل القارئ

إبراىيم جربا ينوع يف إنتاجو  خالؼ الركاية التقليدية اليت تركز على السرد كاإلخبار، كمن ىنا فإف جربا

                              
 .129 -128، ص ادلنهج ادلوضوعي يف النقد األديب زلمد عزاـ: (1)
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 - 25 - 

يب، فقد عمل على تطبيق ادلنهج ادلوضوعي يف النقد كالعمل عليو من خالؿ اإلبتعاد عن كل ذاتية، األد

 سلسة كحيادية.كمعاجلة ادلوضوعات بطريقة 

كىو ناقد كأديب فلسطيٍت اىتم بالنقد األديب عموما، كلو أحباث نقدية   أما "حساـ اخلطيب":

كثَتة، كقد تأثر باالذباه النفسي كاالذباه ادلوضوعي، ككذا نظرية النقد كعرض فيها ثالثة خصائص )الوحدة 

. (1)«فق متطلبات ادلوضوع كمنطقو الذاٌبنسجاـ يعٍت ترابط أجزاء العمل الفٍت ك فاإل»كاإلنسجاـ كالتألق( 

ليكوف ىناؾ ترابط كاتساؽ ليصبح النص كخلية  ،إذ غلب على الكاتب أف ػلقق عنصر اإلنسجاـ يف نصو

تأثر دبفهـو ادلعادؿ ادلوضوعي عند "إليوت" حيث عرب عن  كما صلدهػلكمها ادلوضوع كال زبرج عن إطاره.

دلوضوعات كاألكضاع كسلسلة من احلوادث تكوف معادلة لذلك رلموعة من ا»ادلعادؿ ادلوضوعي بأنو: 

اإلنفعاؿ اخلاص، حىت إذا ما أعطت الوقائع اخلارجية اليت ينبغي أف تنتهي بتجربة حسية استعيد اإلنفعاؿ 

تكوف  أديبادلوضوعات كاألفكار اليت طلتارىا كصلسدىا يف شكل فٍت فإف . فبالنسبة لو (2)«نفسو حاال

ا ضلقق ذلك العمل نسًتجع األحاسيس السابقة كهبذقرأنا  إذاحبيث  ،س كاالنفعاالتقة لألحاسيمواف

 حبيث ال غلب اخلركج عنو.                                فاخلطيب قاـ بربط األدب اجلديد دبفهـو ادلعادؿ ادلوضوعي ،ادلعادؿ ادلوضوعي

 كقاموا بتطبيقو على وا بادلنهج ادلوضوعاٌبين اىتمكيف اجلزائر صلد رلموعة من األدباء كالنقاد  الذ 

 :كمن بُت ىؤالء األدباء نذكر (ركاية مسرح، ،)شعر ،األعماؿ األدبية ادلختلفة

                              
 .139ص ، زلمد عزاـ:ادلنهج ادلوضوعي يف النقد األديب (1)
 .144ص ، ادلرجع نفسو (2)



 والمنهج الموضوعاتي الموضوعاتية                        الفصل األول:                
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 يف ادلوضوعاتية مقاربتو كتتجلى ادلوضوعاٌب بادلنهج اىتم ،جزائرم دقكنا أديب ىو :محمد مرتاض -

ا ادلنهج ذسة جزائرية تصدع باالنتماء ألجبديات ىكىو أكؿ شلار »"، اجلزائرم الطفولة شعر يف" القيم كتابو

فهو يقدـ مفهوما عن ادلوضوعاتية كقد قسم كتابو إذل أربعة  .(1)«ح ادلوضوعاتيةيكتسهم نفسها إذل ادلفات

 فصوؿ تكلم عموما فيو عن ادلوضوعاتية يف شعر الطفولة للعديد من أعماؿ الشعراء.

 شعرية" ادلوسـو عملو خالؿ من ادلوضوعاٌب ادلنهج إبراز على عمل كناقد أديب أحمد: شريبط -

كعموما فإف ىذه »اجلزائرم ادلعاصر"  "شعرية الطفولة يف الشعر، ادلعاصر اجلزائرم الشعر يف الطفولة

القبض الدراسة توفق باإلحاطة بأبرز ادلوضوعات الشعرية يف ظلاذج جزائرية من شعر األطفاؿ لكنها زبفق يف 

 .(2)«ال تكلف نفسها شيئا من ذلكعلى شعريتها ألهنا 

 عملو أف من بالرغم للشعرية اذباىو من أكثر ادلوضوعاتية اذباه ضلى ذلك عملو يف شريبطف

 ةمقاربػ "ب تونبعنو  قاـ الثاين ادلبحث أف إال "،ادلعاصر اجلزائرم الشعر يف الطفولة شعرية" عنواف ربت

 على كركز اختارىا اليت الشعرية للموضوعات ارلاجلم اجلانب أعلل فقد "ادلدكنة لشعرية ةتياموضوع

إذ يقارب أبرز ادلوضوعات )التارؼلية، اإليديولوجية، الطبيعية، »، شعاراأل اهمحلت اليت ادلوضوعات أىم

                              
 .150يوسف كغليسي: التحليل ادلوضوعاٌب للخطاب الشعرم، ص  (1)
 .152، ص ادلرجع نفسو (2)
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. فشريبط انتزع كأعلل الشعرية يف أشعار الطفولة للشعر (1)«اإلنسانية ...( مقاربة رلردة من شعريتها

 اليتها كصورىا الداخلية كموسيقاىا.كدل يهتم جبم ،اجلزائرم

أما بالنسبة لػ "صاحل مباركية" فلو دراسة موسومة "ادلسرح يف اجلزائر دراسة موضوعاتية كفنية" 

عل ادلدكنة ادلدركسة تتشظى تفصل ما ىو موضوعاٌب، كما ىو فٍت كزبص كليهما بنصيب من الدراسة، غل»

 .(2)«واف النص ادلسرحيتُت متباعدتُت ال كاصل بينهما سول عنعلى جبه

كفصل  ،فالكاتب من خالؿ ىذه الدراسة حاكؿ أف يدرس ادلسرح دراسة موضوعاتية بشكل ذبزيئي

بُت الفٍت كادلوضوعاٌب، فعمل على دراسة أىم ادلوضوعات اليت تطرؽ إليها ادلسرح اجلزائرم مثل: ثورة 

 .التحرير كاالستعمار، كادلوضوعات اإلجتماعية كالسياسية ...اخل

أف ادلوضوعات كانت جد قليلة كدل تلق انتشارا  الؿ أعماؿ ىؤالء الكتاب العرب صلدكأخَتا كمن خ

كاسعا كدل زبرج من نطاؽ التقليد أم دلا جاء بو النقاد الغرب، بل أعادكا صياغتها يف أعماؿ سلتلفة، إال أف 

نظرتو اخلاصة ادلتميزة حسب فلكل أديب  ،ادلنهج ادلوضوعاٌب اختلفت الرؤية فيو من ناقد عريب آلخر

 الًتمجة كقراءتو ذلذا ادلنهج، إال أف ادلوضوعاتية عموما دل تأخذ حقها يف ادلمارسات النقدية العربية.

 

                              
 .154ص يوسف كغليسي: التحليل ادلوضوعاٌب للخطاب الشعرم،  (1)
 .155ادلرجع نفسو، ص  (2)



 والمنهج الموضوعاتي الموضوعاتية                        الفصل األول:                
 

 
 
 - 28 - 

 وأدواته اإلجرائية المبحث الثاني: رواد المنهج الموضوعاتي

 : رواد المنهج الموضوعاتيأوال

الذين كاف ذلم الفضل  ،نقاد الغربالمن األدباء ك لة قادلنهج ادلوضوعاٌب يف أصلو على جهود  برز لقد

يف ظهوره كبلورة سلتلف مفاىيمو ككضع أسس خاصة بو، بالرغم من أخذىم من ادلناىج األخرل كالبنيوية 

ال بذاتو، كللتعرؼ أكثر على ىذا ادلنهج نفسو منهجا خاصا مستقكالظاىراتية، إال أنو استطاع أف يؤسس ل

أعالمو كمدل إسهامهم يف تطور ادلوضوعاتية كجعلها منهجا نقديا يواكب  غلب التعرؼ أكال على أىم

 ادلناىج األخرل. 

 من جهة كما يطلق عليو النقد اجلديد من جهة ثانية، ينباإلرث الالنسو »حيث اىتم النقد الفرنسي 

...( إذ يكمن الفاصل األساسي بُت التيارين يف توجو األكؿ ضلو الكشف عن حقيقة النص من خارجو )

  .(1)«بينما يتوجو الثاين إذل اخًتاؽ معٌت العمل ذاتو كاالنطالؽ منو قبل االلتفات إذل صاحبو

فمن ىذا القوؿ نرل مدل تأثر ادلنهج ادلوضوعاٌب بالنقد اجلديد، من حيث االىتماـ ببنية النص 

اف لو، فك إقرائهال فقط، كما صلد أف اللغة الفرنسية ىي اجلامعة دلختلف ركاد ادلنهج ادلوضوعاٌب بفض

 نذكر: ادلنهج ىذا ، كمن بُت أىم ركاد أغلب الركاد الفرنسيُت 

 

                              
 . 15سعيد علوش: النقد ادلوضوعاٌب، ص (1)
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 ( :Gaston Bachler)الرشغاستون با -1

 قد قدـ باشالر الكثَت للمنهج ادلوضوعاٌب بفضل مؤلفاتو ادلتمثلة يف:ل

 التحليل النفسي للنار. -

 ادلاء كاألحالـ. -

 ة اإلرادة.ظالًتاب كأحالـ يق -

فقد مجع بُت )الًتاب، ادلاء،  ،ه ساعلت يف تقريبو من رلاؿ األدب كالنقد خاصةفأعمالو ىذ

 األحالـ( ىذا الذم دفعو بالقفز من الفلسفة إذل رلاؿ النقد كالبحث فيو.

كيكاد باشالر ؽلثل األدب الركحي للنقد ادلوضوعاٌب الذم كاف فيو رائدا موضوعاتيا، الحق الفضاء »

شلا جعل انشغالو يتوجو باألساس إذل استقصاء معرفة ادلعرفة كإدراؾ العلم كمالحقة كالعلم كالزمن كالكونية، 

 .(1)«فينومينولوجيا األشياء كالكلمات

                              
 ومينولوجيا ىو عادل من علماء ادلعرفة كفالسفة العلم ادلنظرين للخياؿ، شغل كرسي نفيلسوؼ فرنسي شهَت ينزع نزكعا في الر:باش غاستوف

 العلم بالسوربوف. تاريخ كفلسفة
 . 18سعيد علوش: النقد ادلوضوعاٌب، ص (1)
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ىذا ما  ،ق من الظواىرية يف دراسة األعماؿ األدبية إلدراؾ احلقيقة ادلوضوعاتيةلفباشالر كاف ينط

ن احلقيقة يف الواقع من خالؿ تقصي ظواىر جعلو أب للمنهج ادلوضوعاٌب كمؤسساتو، فهو دائم البحث ع

 الكوف ادلختلفة.

كلعل كثرة انشغاالت باشالر ادلعرفية، كتعدد »" بأنو رائد ادلوضوعاتية ربكقد أقر "جَتار جنجم

اىتماماتو الفلسفية الظاىراتية كالتحليلية النفسية فضال عن اذلواجس الشعرية، ىو ما جعل "ج. اتادية" 

  .(1)«الر منهج كاحد كلكن كانت لو عدة مناىجيقوؿ: دل يكن لباش

كبذلك فإف باشالر كاف جامعا للعديد من التوجهات منها الفلسفية كالظواىرية كالتحليل النفسي، 

كيبدع فيو كما كاف للشعرية  ،كىذه االنشغاالت كالتوجهات ادلختلفة لباشالر جعلتو يثرم النقد ادلوضوعاٌب

ككذلك سلتلف الرموز كتفسَت دالالهتا ، فوضع  ًتةعن اجلماليات ادلست نقد كالكشفدكر يف خوض نار ال

كلذلك تنوعت مناىجو التحليلية، فصار يعتمد مناىج عدة يف  مجيع خرباتو لتفسَت النص األديب "باشالر"

 دراساتو.

لينا بنظرة إ احملببةعلى أمل معاجلة الصورة »كال ؼلفى علينا تأثر باشالر بالفينومينولوجيا فهو ؼلتارىا 

فباشالر ػلاكؿ الكشف عن الصور يف  ،(2)«جديدة ذبعلو ال يعرؼ ىل يتذكر  ىذه الصورة أـ يتخيلها

ػلاكؿ  فهو د القارئألجل إظهار الشعرية كاجلمالية فيها من خالؿ الوعي بالظاىرة عن ،سلتلف األعماؿ

                              
 . 16ليسي: التحليل ادلوضوعاٌب للخطاب الشعرم، صكغيوسف  (1)
 . 19سعيد علوش: النقد ادلوضوعاٌب، ص (2)
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كبذلك فهو ينتقل بنا من الواقع إذل  ،تإظهار الصور ادلخفية كتبياهنا ألجل التعمق يف ادلعرفة كذكر اإلحاال

 .(1)«كاف إذل فينومينولوجية التخيل اإلبداعيادلكهبذا يكوف على فينومنولوجية اإلدراؾ أف زبلي »اخلياؿ. 

ل باشالر جلأ إذل اخلياؿ داخفجو من الواقعي إذل الالكاقعي كبذلك نتو  ،فاخلياؿ ىو أساس اإلبداع

أف ادلعاين فَتل السعيد علوش  تلف األشكاؿ.يف سلكعي الشاعر على  تاحنفإلابالتيار الفينومينولوجي، 

ة الشاعرية كتتنصت ىذه األخَتة إذل تعدد ادلعاين كاألصوات اليت على الوعي لميكتنسجم يف احل»تستيقظ 

 .(2)«الشاعرم أف يسجلها

مة الواحدة كيبُت ، ػلاكؿ باشالر أف يستقصي رلموعة ادلعاين ادلوجودة يف الكلففي رلاؿ الشاعرية

دما ذلا، فيوضح ادلعاين انقـو بتشغيل الوعي كيكوف خ امدلوالهتا ادلختلة كيربىن على كينونتها، فمن خالذل

ظهر مجالياهتا كفنياهتا كاليت تشكل الواقع دبتغَتاتو ادلختلفة كبأسراره تاصيلها كجزئياهتا كحىت أصواهتا فبكل تف

 .ية داخل النصوص ادلختلفةباشالر الشاعر ادلخفية، كبطريقة موضوعاتية يعاجل 

 :جورج بولي -2

ىتم بأعمالو إال أنو دل يتبٌت فكره كامال اف ،" حيث يعترب أقرب النقاد إليوتأثر جورج بورل ب"باشالر

 كقد كاف لو عدة أعماؿ ساعلت يف تطوير ادلنهج ادلوضوعاٌب نذكر:

                              
 .19، صادلنهج ادلوضوعاٌب سعيد علوش:(1)
 . 19، صادلرجع نفسو (2)
 .ناقد كفيلسوؼ بلجيكي  
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 دراسات حوؿ الزمن اإلنساين. -

 ادلسافة الداخلية. -

 الوعي النقدم. -

سوؼ اىتم بالظواىر لكما اىتم "جورج بورل" بادليثافيزيقا، يف أعمالو كعرب عنها على أساس أنو في

 ادلورائية كالفلسفية حوؿ الكوف.

إذ ينزع ادلبدع دكف كعي منو إذل تنظيم  ،كىو يبحث عن ادلواقف األكلية لكل كاتب حسب طريقتو»

 .(1)«العمل التخييلي

مدل  ؿاؿ ادلبدعُت كتتبعها من خالعن اخلياؿ اجملسد يف أعم يةيف دراستو على البحث"فبورل" يعتمد 

عن طريق التحليل كالتأكيل ليصل إذل أساس  ،زبيلي ىو ادخولو يف الالكعي إذل ذبسيد مكعي الكاتب ك 

موعة ة بل رلعزكلليس الصورة ادل»ما يهم بورل: اخللق اإلبداعي لكل أديب كالطرؽ ادلعتمد عليها، فكل 

ختالفات اليت ها كاإلمعينة كيفما كاف توزع ىويةعها الوعي الذاٌب، كيضمن ذلا ادلوضوعات كالبٌت اليت غلم

 .(2)«تعصف هبا

                              
 . 21قد ادلوضوعاٌب، صسعيد علوش: الن (1)
 . 21ادلرجع نفسو، ص (2)
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فهو ػلاكؿ أف يأخذ ادلوضوعات ادلختلفة داخل العمل األديب، إذ ال يهتم بالصور كاالستعارات 

عي الكاتب، دبا حولو كػلاكؿ دراستها ليخلص يف كالزخارؼ كإظلا يصب اىتمامو بادلوضوعات اليت يتبناىا ك 

األخَت إذل مدل كعي ىذا الكاتب كاذباىاتو حبيث يندرج ىذا األخَت يف ىوية كامتداد معُت حبسب 

ادلوضوعات ادلتطرؽ إليها. كاليت ػلاكؿ بورل الكشف عنها كاالختالفات ادلتمايزة بينها كبُت عمل آخر 

فإف ربليل بورل لألعماؿ األدبية قد انصب على الوعي بالزماف  كحبسب قاموس )الركس(»لكاتب آخر 

 .(1)«كادلكاف اخلاص بكل كاتب

فقراءة "بورل" لألعماؿ األدبية كربليلها ترتبط أساسا بالوعي فهو جوىر العمل عنده كال ؽلكن اخلركج 

عنصر ادلكاف  إذل إضافة عليو، األزمة األخرل، كبذلك يركزمن إطاره، فلكل زماف خصائص سبيزه عن 

فتعدد األمكنة ذلا رموز كدالالت، ككل مكاف لو عادات كتقاليد خاصة زبتلف من مكاف أك من رلتمع 

 آلخر.

 يرتبط بالوعي بالزماف كادلكاف كشيء الـز ال ؽلكن اخلركج عنو. وكعليو فإف ربليل

يء شلتد إذل على الدالالت الضمنية أم على جوىر زلتول الوعي، )كىو ش»ك"بورل" يرتكز أيضا 

ية عبَت )...( فاألظلاط الت Symboligueحدكد الالكعي(، يقًتب من الدراسة الرمزية 

                              
 . 50يوسف كغليسي: التحليل ادلوضوعاٌب للخطاب الشعرم، ص (1)
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Expérimentades  اليت تنشأ عن تصورات األشياء يف الذىن ذبد تعبَتىا من خالؿ الرموز اللغوية

 .(1)«بشكل حتمي

سات باعتبارىا مكثفة أم أنو يهتم يف العمل األديب على ادلعٌت فيذىب إذل تأكيل سلتلف الدرا

حبيث أف اللغة ىي تعبَت كذبسيد لوعي اإلنساف  ،كزلملة بالرموز ادلختلفة فيقـو بدراستو من منظور الالكعي

بلور يف شكل عمل تأك األديب فكل دراسة ىي ذبسيد دلا يدكر يف ذىن الكاتب كخاصة يف الالكعي، فت

 عي بالشيء كصوال إذل الالكعي.أديب، كتعترب حاجة حتمية عند كل مبدع، تبدأ من الو 

رات يف العمل األديب، انطالقا من الدالالت الظاىرة إذل شيفذلك يلجأ "بورل" إذل فك ىذه الكب

 دالالت أكثر عمقا كترميزا.

 : Jean Pier Richard  جون بيار ريشار -3

 ة من أعلها:يعترب من أىم ركاد ادلوضوعاتية بفضل إثرائو ذلا لو عدة أعماؿ سبيز فيها كالقت شهر 

 عادل مالرمي اخليارل. -

 إحدل عشر دراسة يف الشعر احلديث. -

 ية.سدراسات يف الركمان -

                              
 ،2ط عن النقد ادلوضوعاٌب يف الركاية كالشعر، منشورات دراسات مسيائية أدبية كلسانية، ادلغرب -: سحر ادلوضوعينمحيد حلميدا (1)

 . 44-43ص، 2014
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 صفحات كمشاىد. -

أف ريشار قد طور مقاربة موضوعاتية مؤسسة على الوعي كادلتخيل ادلميز » ربكيالحظ جَتار جنجم

 .(1)«ىاباإلحساس، كأنو استخلص عادلا متخيال للكاتب بواسطة جرد األحاسيس كتعابَت 

فدراسة "جَتار" ادلوضوعاتية انبنت على الشعور كالوعي الذم اعتمده الكاتب، فهو ػلاكؿ الكشف 

ككذلك العادل التخييلي احملاط ككيف ًب التأثَت  ،عن رلموعة األحاسيس كادلشاعر اليت ربكم ىذا األخَت

 .عادل يف ضوء الدراسة ادلوضوعاتيةكالتأثر بذلك ال

مفهومو للموضوع على قاعدة حسية  ارد" باحلواس كاألحاسيس، فقد أسسكلفرط اعتداد "ريش»

  .(2)«كحدة حسية، كىو مبدأ تنظيمي زلسوس ملموس -ببساطة: عميقة–متينة، حيث ادلوضوع ىو 

بنيات النص، كتندرج  " ىو القاعدة ادلنطلق منها حبيث ىو ادلنظم جلميعوضوع بالنسبة ؿ"ريشارفادل

نطالقا من إكفهم النص ككل  كحدة حسية ؽلكن الشعور بو البنية الكربل، كىو كالذم يعد ربت ادلوضوع

، فهو يكوف كاليت بواسطتها يتم إدراؾ النص كفهمو ل، كمنو تتكوف األحاسيس ادلختلفةادلوضوع الشام

عادلو اخليارل، كىذا حسب ريشارد أم أف  كادلبدع يكوف يف حالة يرسم فيها مشبع دبختلف األحاسيس

 بفعل اخلياؿ. عات تتكوفادلوضو 

                              
 .58حليل ادلوضوعاٌب للخطاب الشعرم، ص يوسف كغليسي: الت (1)
 . 59ادلرجع نفسو، ص (2)
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ا رغبة االمتالؾ اإلحساس ىو ادلواجهة األكذل مع ادلوضوع أك ىو النواة  ادلوضوعاتية اليت تنبثق منه»ك

 .(1)«لعادل، تلك الرغبة اليت تنطلق عن ىذا الوعي احلسي يف سبيلها إذل الوعي بالعادلل الذاٌب

مع ادلوضوع فال ؼللو، أم موضوع من يربىن على اإلحساس كيضعو يف ادلرتبة نفسها  فريشار

، فباإلحساس نرل الصواب كاخلطأ كنبتعد عنو أك نتمسك باألشياء حساس كادلوضوعاتية ىي أساسواإل

فال كجود للموضوع خارج عن إطار  مامنا لنجعلها موضوعنا يف احلياةاألخرل ادلوجودة يف العادل، كنضعها أ

 اإلحساس كىذا بالنسبة ؿ"ريشار".

ور ادلفهـو النقدم يف إيطار ادلنهج ادلوضوعاٌب عند "ريشار" حُت قدـ أطركحتو ربت عنواف: كقد تبل

فالنقد ادلوضوعاٌب كما يتبناه "ريشار" يف )العادل التخييلي دلالرميو( ىو نقد »العادل التخييلي "دلاالرميو". 

النقد الطريق الوحيد كاحلقيقي  اليت تعترب بالنسبة ذلذا ، غور العمل األديب عرب تداعيات اللغةربسيفضل 

  .(2)«للتعبَت إذ تتحوؿ كل قصيدة من قصائد مالرميو إذل رمز

 ىفمن خالؿ ىذا القوؿ نرل أف "ريشار" غلعل اللغة السبيل للنقد ادلوضوعاٌب فمن خالذلا يتقص

ادلوجودة يف اللغة ل الًتاميز ىذه األعماؿ األدبية كينفتح عليها جبعل اللغة مفتاحا ذلا، فنقده يقـو على ح

كىذا ما حاكؿ "ريشار" ذبسيده يف أطركحتو )العادل  ،كيلها للكشف عن خفايا كأسرار العمل األديبأكت

ككاف ىذا ربت نطاؽ النقد ادلوضوعاٌب فاللغة ىي النقطة األكذل اليت يبدأ ريشار البحث  ،اخليارل دلالرميو(

                              
 . 59غليسي: التحليل الوضوعاٌب للخطاب الشعرم، صك يوسف  (1)
 . 32سعيد علوش: النقد ادلوضوعاٌب، ص (2)
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 ةألف ما يشتغل عليو ىو إعطاء ترمجشكلي للعمل، فيها، كما يبتعد قدر اإلمكاف عن اخللط كالكشف ال

دلالرميو انطالقا من اخلياؿ، باعتبار )مالرميو( اعتمد عليو بكثرة كجعلو مادتو األساسية، فحاكؿ ريشار 

ة يف عملو اخليارل كالعالقات اليت ر وانب ادلضمو اجل عن التفسَتك راساتو كالبحث الكشف عنو من خالؿ د

 دراسة سلتلف الصور اجلمالية كالشعرية يف عملو.تربط األشياء ببعضها ك 

سبثل األحباث األربعة اليت  ،ادلوضوعاتية للشعر كالنثر الفٍت خبصوص دراسة جاف بيَت ريشار»أما 

ىم بودلَت كفرلُت  "الشعر كالعمق")...( أما الطريقة اليت اتبعها يف كتابو  "الشعر كالعمق"يتضمنها كتابو 

شار قاـ بوضع العديد من ادلؤلفات ادلختلفة مجعت بُت الشعر كالنثر، كعمل على فري (1)«كرامبو كترفاؿ

 "الشعر كالعمق"البحث فيها كدراستها ربت ما يسمى بالنقد ادلوضوعاٌب كاعتمد طريقة خاصة يف كتابة 

 سبثلت فيما يلي:

مع  بولشعور يف العمل كتوضيح خفاياه كاتقصي كفهم اإلنتاج األديب بطريقة جيدة لتسهيل الغوض  -

 تدعيمو باألحاسيس كالصور كخلق تفاعل بُت الكاتب كشعره.

انطالقا من مغامرهتم اإلبداعية  ديتهمإذل العمق من خالؿ الكشف عن مقص زلاكلة األدباء الوصوؿ -

كىذا ما أطلق عليو ريشار باإلحساس اخلالص، فريشار اتبع طريقة باشالر يف ربط اإلحساس كالوعي 

 بأحالـ اليقظة.

                              
 . 41داين: سحر ادلوضوع، صيمحل يدمح (1)
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البٌت األساسية ادلساعلة يف انسجاـ العمل داخليا كالوصوؿ إذل كيفية الًتابط  عنلعمل على الكشف ا -

حىت يصَت العمل متكامال كلو مكانة عالية لدل القراء، كىذا ما حاكؿ ريشار تطبيقو على  أجزائهابُت 

قت نفسو يرل أف قراءتو سلتلف األعماؿ اليت قاـ باختيارىا، كالربىنة على مدل سبيزىا إال أنو يف الو 

 (1) لألعماؿ رلرد زلاكلة ال غَت.

فهمها كتأكيلها كيربىن كما أف "ريشار" يف دراستو لألعماؿ الشعرية كالنثرية عمل على تقصيها ألجل  -

 إتباعداع الكاتب فدراستو عموما يف منهجو ادلوضوعاٌب تعتمد على الوعي بالظواىر كتقتضي بعلى مدل إ

 األساليب التالية:

 أعماؿ الكاتب كالتنقيب عن بنياهتا الداخلية. قراءة -1»

 التعليم على انتظاـ ادلوضوعاتية يف رلموع متجانس كمتضاد. -2

 تكوين صورة عن ال كعي الكتابة عند الكاتب. -3

 .(2)«معاينة معادلة الصور حلياة الكاتب ادلبكرة -4

عية كاليت ال زبلو من يف دراساهتم ادلوضو فهنا يقـو "ريشار" على مجع خطوات غلب إتباعها النقاد 

ككيف كظف الكاتب  ،ستنباط للكشف عن ما ىو خفي كالذم يساىم يف تشكل اإلبداعإلالتحليل كا

                              
 .41داين: سحر ادلوضوع، صيحلمينظر:  محيد  (1)
 . 36د ادلوضوعاٌب، صسعيد علوش: النق (2)
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اخلياؿ كخاصة بطريقة غَت كاعية كربطها حبياة الكتابة لدل الكاتب كادلقارنة بينها للوصوؿ إذل دراسة 

 موضوعاتية.

ذا ما أعيب عليو فقد كى ،ر" صلده غلمع بُت الذاتية كادلوضوعاتيةكمن خالؿ ىذه الدراسة ؿ "ريشا

كالطابع ادلريب كأحيانا  ،نقاط ضعف أخرل تتعلق بو مثل )الذاتية( يف اختيار )ادلوضوعات(»بُت ريشار 

إذل إغراقو يف التهوؽلات الشاعرية الذاتية البعيدة كسباىيو العميق يف النصوص  ئيوم ادلختزؿ )...( كلعلو

 .(1)«بداعية ادلدركسةاإل

كادلوضوعاتية يف الغالب تكوف رلردة من األحاسيس إال أف ريشار أغرؽ يف الذاتية يف العمل األديب  

حيث ال ؼللو أم عمل أديب من الذات ، لنواة األساسية للنقد ادلوضوعاٌبكجعل اإلحساس ىو ا

يف الوصف كالتفصيل  يف طنابوص كاإلتأكيالتو داخل النصإذل كثرة  كاإلحساس كالصور الشاعرية، إضافة

 صور ادلختلفة.ال

 "جون بول فيبر": -4

رتباط فقد أسهم يف إثرائو بفضل اإل ،باتومن أىم ركاد ادلنهج ادلوضوعاٌب الذم أثر فيو من خالؿ كتا

 الوثيق بو فهو استعاف بالتيار السيكولوجي أك النفسي يف تدعيمو ذلذا ادلنهج كخلف الكثَت من األعماؿ

 األدبية منها:

                              
 .63يوسف كغليسي: التحليل ادلوضوعاٌب للخطاب الشعرم، ص (1)

  .ناقد كأديب فرنسي عمل على النقد ادلوضوعاٌب  
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 تكوين العمل الشعرم. -

 سيكولوجية الفن. -

 ميادين موضوعاتية. -

ذباه بُت اإل فهو غلمع طالع على أعمالو صلد مدل اىتماـ "فيرب" بالتيار السيكولوجيفباإل

زكاج بُت ادلنهجُت فيسمى يكأننا ألفينا يف كتابات الحقة » ادلوضوعاٌب كالسيكولوجي من خالؿ شلارساتو.

  .Analyse thématique est psychanalyse»(1)ربليال موضوعاتيا نفسيا ربليلو "

فالناقد "بوؿ فيرب" جد متأثر بالرافد السيكولوجي كقاـ بتدعيم ربليالتو ادلوضوعاتية انطالقا من 

 ادلنهج النفسي.

ة يف تقـو ادلمارسة ادلوضوعاتية لدل "فيرب" على إسًتاتيجية كاضحة تستبطن عوادل النصوص الفني»ك

 -حتما–( تلك العبقرية اليت تكتنفها Le génie de l’artisسبيلها إذل ما يسميو "عبقرية الفناف )

 .(2)«أسرار خفية عميقة، غلعلها الناقد مبتغى منهجو التحليلي

فالنقد ادلوضوعاٌب أساسا عند "فيرب" يقـو على ربليل النصوص كاكتشاؼ فنياهتا كمجالياهتا انطالقا 

عملو ككيفية ذبسيده لو، كأيضا يدرس تلك ادلفردات كاأللفاظ اليت يف لفناف كمدل ربكمو من عبقرية ا

                              
  .65يوسف كغليسي: التحليل ادلوضوعاٌب للخطاب الشعرم، ص (1)
 .65ادلرجع نفسو، ص (2)
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ة، كغلعلها "فيرب" اإلنطالقة األساسية اليت ينبٍت عليها ًت الت خفية كعميقة غَت ظاىرة كمستربمل دال

 ربليلو، باعتبارىا مشبعة بالغموض كاألسرار.

تتصل عبقرية الكاتب »ع األساسي يف العمل األديب حيث كما أنو ال ينفي الدكر الذم يلعبو ادلوضو 

اتصاال كثيقا بادلوضوع ادلكتوب )...( إذل حد جعلو يقر بادلقاـ اخلطَت الذم يتبوؤه ادلوضوع من صاحبو 

 .(1)«ادلوضوع احذركافيقوؿ: 

دلبتدئ، ع فيها القارئ ايفادلوضوع عادة ما يكوف مشبع باخلفايا كالشفرات ادلبهمة فيكوف متاىة يض

سهل على الدارس ربليل ادلفردات كاأللفاظ الدالة، ففي يففهم ادلوضوع األساسي كالشامل للعمل األديب 

 ادلوضوع ادلطركؽ تتجسد عبقرية الكاتب كيثبت حضوره الفعلي يف الكتابة.

 كيتحدد ادلوضوع عند ج.ب. فيرب ربديدا كاضحا بأنو األثر الذم تًتكو ذكرل من ذكريات الطفولة»

ث طفورل إلبراز كيفية انعكاس ذلك احلدث على كأنو الًتكيز على حد ،لكاتب )...(يف ذاكرة ا

 .(2)«النصوص

 ي"فيرب" يربط ادلوضوع ادلتناكؿ لدل أديب ما يف عملو أنو نتاج حدث طفورل مر عليو الزمن ادلاضػف

ا نفسيا كلذلك ؼ "فيرب" يف كبقي عالقا يف ذىنو، فهو موضوع مهم بالنسبة لو )أم للكاتب( خلف فيو أثر 

فالتجربة الطفولية  .ىي من تأثر يف ادلوضوع الذم يطرحو يرل أف نفسية الكاتبىذا التحديد للموضوع 

                              
 .66يوسف كغليسي: التحليل ادلوضوعاٌب للخطاب الشعرم، ص (1)
 .66ادلرجع نفسو: ص (2)
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نعكاس على أعمالو احلاضرة ليتشكل اإلبداع. كمن ىذا ادلنطلق يقـو "فيرب" بدراستو ادلوضوعاتية إلاتقـو ب

 ى نفسية الكاتب من خالؿ ادلوضوع الذم يتطرؽ كيغوص فيو.كربليلو للنصوص بالًتكيز يف بادئ األمر عل

   متحمسا لفكرة » ك"فيرب" حاكؿ أف يدرس ادلوضوع على أنو كاحد كشامل كغَت متفرع فقد بدل 

( أك ما يسميو بعبارة أخرل، األحادية ادلوضوعية L’unicite du Thémeادلوضوع الواحد )

(Monothematisme مقابل التعددية ادلوضو )عاتية (Polythematisme») (1). 

كينفي كثرة ادلواضيع يف العمل األديب ألنو  ،فهو يرل أف ادلوضوع يكوف كاحدا جامعا للعمل األديب

 نسيج من البنيات اليت ػلددىا ادلوضوع الواحد.

 :جان ستار وينسكي -4

لوجي كاللساين، اىتم ستار كينسكي بالطب حيث مجع بينو كبُت األدب كما اىتم بالتيار الفينومينو 

ضجا متقدما نظرا دلا يوليو ىذا اكيعترب من الذين اىتموا بالنقد ادلوضوعاٌب، إذ حقق على يده تطورا ن

 الباحث من عناية كبَتة يف ىذا اجملاؿ، إذ جاء بالكثَت من األعماؿ منها:

 العُت احلية. -

                              
 .67يوسف كغليسي: التحليل ادلوضوعاٌب للخطاب الشعرم، ص (1)

   بٌت بعد "مارسيل رؽلوف" مساعلة "جنيف" يف النقد الفرنسي جسد بشكل جيد إسهاـ الفركدية يف النقد  1920ناقد سويسرم كلد عاـ

 .1962األديب من خالؿ كتاباتو اليت مجعها سنة 
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 اخًتاع احلرية. -

 الشفافية كاحلائل. -

فقد درس »لف األعماؿ لألدباء كمنهم "جوف جاؾ ركسو" كقد اىتم ستار كينسكي بدراسة سلت

فعمل على  .(1)(«1765 -1770كسَتتو الذاتية االعًتافات ) 1961قصتو ادلطولة ىلويز اجلديدة 

دراسة ذبلياهتا كتبياف أىم البنيات اليت اعتمدىا "ركسو" يف أعمالو كقد كضع الناقد بعض اخلطوات اليت 

 نقد ادلوضوعاٌب كىي:غلب أف يتبعها الدارس يف ال

ا للنص، على األقل يف ثيامع احلرص على أف يكوف التحليل زلدراسة البنية الرمزية كالداللية، كذلك »

 ىذا اجلانب بالذات.

 تأكيل العمل األديب أم إظهار موقف كاتبو ذباه العادل الذم يواجهو. -

 .(2)«وقف الكاتبك يف فهم ملاالىتماـ دبا ىو خارج النص عند اللزـك كتوظيف ذ -

فهذه اخلطوات كانت دبثابة الطريق ادلمهدة ألجل التوغل يف النقد ادلوضوعاٌب حبيث غلب الكشف 

غلب حلها كاالطالع على مدلوالهتا كخاصة العبارات اليت عتباره كتلة من الرموز إب ،عن النص الذم أمامنا

 الدالة كالًتكيز عليها ألجل تبياهنا.

                              
 .44داين: سحر ادلوضوع، صحلميمحيد  (1)
 .45ادلرجع نفسو، ص (2)
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ما يريد الكاتب إيصالو يف العمل الذم أصلزه كفقا دلتطلبات الكاتب نفسو  إضافة إذل كضع كتبياف

ككذلك اللجوء إذل ادلؤثرات اخلارجية كاليت ساعلت يف تبلور كعي  ،كرأيتو اخلاصة اذباه العادل الذم يعيش فيو

.  الكاتب ألجل فهم النص عند اللزـك

ساسية يفسر هبا رلموع العمل كىي صفة يمة أتتار كينسكي ذلولويز اجلديدة على كتعتمد دراسة س»

يمة من خالؿ مجيع ادلواقف كادلشاعر اليت يعرب عنها ت(، كيتلمس الناقد ىذه الTrasparenceالشفافية )

 (1)«يف الركاية سواء يف مواجهة الطبيعة أـ عند مساع ادلوسيقى أـ يف التعبَت عن اإلحساس

ؿ"ركسو" استخدـ الشفافية يف تفسَته للمواضيع  كينسكي يف ربليلو لقصة "ىولويز اجلديدة"ار ستف

 ةيس ادلوجودة فيها، كيقـو بدراسادلختلفة اليت تناكلتها القصة إضافة إذل ربليل سلتلف ادلواقف كاألحاس

  كما   ،ع كادلكاف ادلنشود يف القصة نفسوتأثَتاهتا لتتجلى الشفافية، اليت زبتلف حسب اختالؼ الوض

يف دراسة ستار كينسكي لوليمة تورينو كىي مقطع »ػ يالتو ادلوضوعية كمجع بينهما فاستعاف بالبنيوية يف ربل

تتبُت بعض اخلصائص البنائية يف التحليل ادلوضوعاٌب إذل احلد الذم تذكرنا  ،من "ىولويز اجلديدة"

  .(2)«التقسيمات ادلوضوعاتية اليت قاـ هبا

                              
 .45ميداين: سحر ادلوضوع، صمحيد حل (1)
 .46ادلرجع نفسو، ص (2)
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قاـ فيها بتتبع  )ىولويز اجلديدة(ػ دلفصلة لالقوؿ صلد بأف دراسة "ستار كينسكي" اىذا فمن خالؿ 

ػ فهو متأثر بالبنيوية كيرجع ذلا الفضل يف ربليلو ل ،بنياهتا بطريقة ذبمع بُت البنيوية كالتحليل ادلوضوعاٌب

 "ىولويز اجلديدة" كادلوضوعات ادلختلفة اليت عاجلها.

ية االنطالؽ من الوعي الذاٌب ػلرص الناقد على أعل»كيف كتاب "العالقات النقدية" لستار كينسكي 

 .(1)«بشكل غلعلو يتماشى مع مجاليات التلقي يف بعدىا الفينومينولوجي ،يف إدراؾ العوادل األدبية

فالكاتب يف عملو األديب ينطلق يف دراستو النقدية من النشاط اإلبداعي الذاٌب كالذم ىو عبارة عن 

إذل جوانب النص ادلوضوعاتية كأف غياب الذات الناقدة  ردكد أفعاؿ من رلموع ادلؤثرات احمليطة بو، كصوال

زبدمو يف ربليالتو اليت أنو يراعي الفلسفة الظواىرية  يف األعماؿ األدبية تبقى تفتقر إذل الوعي بالعمل. كما

 النصية.

 : (Gilbar Durand)جيلبار ديران -6

ن النقد ادلوضوعاٌب متو ادلستوحاة جي كاعتمده يف دراسذباه األنثربولو لقد اىتم جيلبار ديراف  باإل

 كسبيز بعدة أعماؿ أبرزىا:

 البٌت األنثربولوجية للمتخيل. -

                              
 .55يوسف كغليسي: التحليل ادلوضوعاٌب للخطاب الشعرم، ص (1)

   من ادلتخيل موضوعا دراسيا أثَتا  اكىو أحد علماء األنثربولوجيا كادليثولوجيا اللذين ازبذك  2012كتويف عاـ  1921ناقد فرنسي كلد سنة

 صاحب نظرية يف ادلتخيل.
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 الصور األسطورية ككجوه األثر. -

مالحظا أف ادلنهج الديراين  ،كجَتار جنجمَت يدرجو ضمن ركاد ادلنهج ادلوضوعاٌب»

Dorandianne  حصص األسطورة بأساطَت غلمع ادلوضوعات األسطورية كتراكباهتا كيقابل الدركس أك

 .(1)«أخرل زلددة يف التاريخ

"ديراف" من خالؿ منهجو يقـو جبمع أكثر ادلوضوعات اخلاصة باألسطورة الواحدة  فكعليو فإ

 "ديراف" من أعالـ ختالفات بينها كلذلك اعتربلَتل ميزاهتا كاإل ،يف عمق التاريخكيقارهنا مع أساطَت ضاربة 

 َت يف حصره ألىم ادلوضوعات األسطورية.ىتمامو الكبألادلوضوعاتية 

ثقافية كرلموع اجتماعي، حبثا عن ادلعٌت ال ورم الذم يصطنعو فهو دراسة للحظةأما التحليل األسط»

 .(2)«السيكولوجي كالسوسيولوجي لألساطَت

دلكاف ف كاامن خالؿ القوؿ صلد أف "ديراف" يف ربليلو لألسطورة يعود إذل ادلؤثرات التارؼلية فيها كالزم

كيقـو بتحليلها انطالقا من كوهنا تعرب عن ثقافة أمة أك رلتمع معُت فيحاكؿ  ،اليت كجدت فيو األسطورة

 الكشف بذلك عن احلالة النفسية اليت أثرت على األسطورة من خالؿ دراسة اجملتمع الذم كجدت فيو.

ستعانة هبا يف ربليالتو إلامع بُت عدة مناىج كتيارات ك كمنو فإف "ديراف" كناقد كأديب عمل على اجل

 انطالقا من ادلوضوعاتية كاألنثربولوجيا كالسيكولوجيا.

                              
 .71صيوسف كغليسي: التحليل ادلوضوعاٌب للخطاب الشعرم،  (1)
 .72-71، صادلرجع نفسو (2)
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 :جوزيف هازميلر -7

فقد نشر شلا يتصل »ناقد كأديب اىتم بالنقد ادلوضوعاٌب، كما تأثر ببعض ادلناىج كالتيارات األدبية 

 .(1)«ريات سلتلفةو ادلوضوعاٌب األكؿ مقاالت شىت، خالؿ ستينات القرف ادلاضي يف دك هبتوج

فكاف خادما للمنهج ادلوضوعاٌب بأفكاره كآرائو ادلتميزة شلا جعلو رائدا من ركاد ادلوضوعاتية بفضل 

كيشَت راماف سلدف إذل أف ميلر من النقاد ادلتأثرين تأثرا عميقا يف الستينات بالنقد »جهوده الفعالة. 

 .(2)«الفينومينولوجي دلدرسة جنيف

 عمل على التيار الظواىرم كالتأسيس لو كاجلمع بينو كبُت النقد ادلوضوعاٌب. "جوزيف ىلزميلو"ػ ف

 ورغو:بجان  -8

أثبت يف دراساتو ادلوضوعاتية عن أبولينَت ك »كىو باحث كناقد اىتم بالدراسات ادلوضوعاتية 

(Apollindire أف ادلوضو )ناقد يف إظلا توجد منذ بواكَته كعلى ال ر،عات كالصور اليت يصفها ىذا الشاع

                              
   درس األدب اإلصلليزم يف جامعة جونز.–أحرز الدكتوراه من جامعة ىارفد  1928ناقد أمريكي مواليد فرجينيا كلد عاـ 

 .72، صغليسي: التحليل ادلوضوعاٌب للخطاب الشعرميوسف ك  (1)
 .73ص، ادلرجع نفسو (2)
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ورغو" أف يلتقط ادلوضوعات كتلك الصور من ينابيعها )...( كمن ٍب البد من متابعة تطور ىذه برأم "

 .(1) «ادلوضوعات كالصور

س ورغو" اىتم بالصورة ادلكونة للعمل األديب كقاـ بدراستها يف أعماؿ "أبولونَت" فهي تعكبؼ"جاف 

ورة كصلتها الوثيقة بادلوضوع، إذ غلب على الناقد تتبع ظهر أعلية الصتكمن ىنا  ،مشاعر كأحاسيس الشاعر

 الصور ىذه ادلوضوعات كالصور للوصوؿ إذل اخلصوصية يف اإلبداع الفٍت، ككذلك الرجوع إذل أصل ىذه 

 كربط العالقة بينها كبُت ادلوضوع على أساس أهنما مكمالف لبعضهما البعض.

 

 

 

 

 

 

                              
ق، 1411ـ/1990، 1ادلؤسسة اجلامعية للدراسات كالنشر كالتوزيع، د ب، ط  -نظرية كتطبيق–عبد الكرمي حسن: ادلنهج ادلوضوعي  (1)

 .16ص
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 عاتيثانيا: األدوات اإلجرائية للمنهج الموضو 

للوصوؿ حثُت يف دراسة العمل األديب على عدة أدكات اعتمدىا نقاد كبايرتكز النقد ادلوضوعاٌب 

باإلنطالؽ من أساسيات ال استغناء عنها لتكوف لنا ىذه وص ادلختلفة كالعوادل اخلفية فيو، إذل فهم النص

 األدكات، كنذكرىا كالتارل:

 الحلولية: -1

كتعٍت أنو يف تعاملنا مع النص األديب أف نرجع للمؤثرات  ،حالةتعد احللولية مفهـو مرتبط باإل

اخلارجية، لفهم ىذا النص ادلرتبط بالكاتب، حيث ضلاكؿ أف نعرؼ ما ىي أىم توجهاتو الفكرية كالنفسية 

فمثال ػلاكؿ النقد النفسي قراءة النص »كاالجتماعية، اليت أثرت فيو، كضليل إليها يف دراستنا للعمل األديب 

الدفينة يف الالشعور، أما النقد اإلجتماعي، فهو  لبحث يف حياة الفناف الكتشاؼ عقدهديب عن طريق ااأل

 .(1)«ػلاكؿ قراءة النص يف إطار اجملتمع الذم أنتج فيو

الة إذل ما ىو خالؿ ىذا القوؿ نصل إذل أف ادلنهج النفسي كاالجتماعي يعمالف على اإلحفمن 

كاف على خالؼ ادلناىج   ت ادلساعدة يف تكوين اإلبداع، كالنقد ادلوضوعاٌبثَتاكالتأ خارج النص ادلدركس

فهو ال يهتم  يوم من خالؿ االىتماـ ببنية النص كاإلقرار دبوت ادلؤلفكاعترب موازيا للنقد البن ،السابقة

ذه ضوعاٌب يضع ىكيقوؿ ريشار: إف النقد ادلو » ادلدركس نفسوباإلحالة خارج النص، بل يركز على العمل 

                              
 . 93أسسو كإجراءاتو، ص لسعيد عبدرل: ادلنهج ادلوضوعاٌب زلمد ا (1)
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، فأنا على اقتناع بتأثَت ىذه الظركؼ يف إنتاج النص، إذ أنو من كلكنو ال ينفيهاالظركؼ بُت قوسُت 

 .(1)«البديهي أف يكوف النص نتاجا تارؼليا إيديولوجيا

كعليو فإف النقد ادلوضوعاٌب حسب ريشار ال ؽلكنو أف يستبعد كليا الظركؼ النفسية كاالجتماعية 

هما يكن فالنص ىو رلموع العادات كالسلوكيات اليت تتأصل يف ادلبدع على حسب اليت ربيط بالكاتب، فم

ادلوضوعاتية ذبمع بُت استقالليتها يف دراسة النص كأنو فهو يؤثر كيتأثر، ك  لذم يكوف فيوالزماف كالتاريخ ا

ب ريشار حوؿ  كتلتقي آراء النقاد ادلوضوعاتيُت مع رأم ج»بنية كاحدة ال تنفي رلموع ادلؤثرات اخلارجية. 

اإلعًتاؼ بوجود عالقة بُت النص كالظركؼ اخلارجية اليت ًب إنتاجو يف إطارىا مع التنبيو أيضا أف اإلقرار 

 .(2)«ينبغي أف يتحوؿ إذل مربر يدفع الدارس إذل اإلنشغاؿ هبا بدال من اإلنشغاؿ بالنصالهبذه احلقيقة 

ة ادلوضوعاٌب لو ارتباط بدراسة ادلؤثرات احمليطآخر من النقاد ادلوضوعاتيُت أف ادلنهج فهنا إقرار 

ي إعلاؿ النص كدراستو لذاتو دكف اإلحالة، فاإلكثار من الًتكيز على بالنص ككاتبو، كلكن ىذا ال ينف

 الظركؼ اخلارجية يؤدم إذل غياب كينونة النص كالكشف عن اإلبداع احلقيقي فيو.

                              
 .94، ص زلمد السعيد عبدرل: ادلنهج ادلوضوعاٌب أسسو كإجراءاتو (1)
 .94، ص ادلرجع نفسو (2)
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يعترب أكؿ خطوة ضركرية مو اجملتمع كادلؤلف إف ذبنب إغراء اإلحالة على العادل اخلارجي يقس»

ؼلطوىا الناقد )...( إذ ؽلكنو ذلك من احللوؿ فيو، ليقـو بتفكيك أجزائو، كتفحص دقائقو حىت ػلدد 

 .(1)«موضوعاتيتو

فمنو يتجلى التحديد األكرل للمنهج ادلوضوعاٌب، بتجنب اإلحالة دلا ىو خارج النص ألجل 

علاؿ اإلحالة نصل إذل األجزاء الصغَتة اليت تكوف النص إذ فبإ ،عمل األديبالفهم احلقيقي للالوصوؿ إذل 

 نقـو بتحليلها للوصوؿ إذل الدقة يف الدراسة، كفق معايَت موضوعاتية مستقلة بذاهتا.

كيرل ريشار أف الشرط الذم غلب أف يتوفر لتحقيق ىذه احللولية التامة كاليت كحدىا سبكن »

. (2)«كإعادة البناء ىو القدرة على التعاطف مع النص كاإلعجاب بو ،لتمزيق"الدارس من إجراء عملية "ا

فريشار جعل التعامل مع النص دبحبة كتعاطف إحدل أىم الثوابت اليت غلب مراعاهتا ألجل الوصوؿ إذل 

يما بتعاد عن ما ىو زليط بالنص كاإلىتماـ دبا ىو داخلي فإلاحللولية يف إطار ادلنهج ادلوضوعاٌب، كبذلك ا

 بنية النص ككيفية تكوينها بكل اىتماـ كرغبة كجدية يف دراسة ىذا األخَت.يتمثل ب

 حرية المدخل: -2

كنعٍت بو أنو عند دراسة أم نص دراسة موضوعاتية يتم ربديد ادلدخل األساسي الذم يبدأ منو 

صة فإنو ال كجود يف كيف اخلال»كادلدخل ؼلتلف من ناقد آلخر ذلذا فإف ريشار يقوؿ:  ،الناقد يف ربليلو

                              
 .97، ص زلمد السعيد عبدرل: ادلنهج ادلوضوعاٌب أسسو إجراءاتو (1)
 .97، ص ادلرجع نفسو (2)
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القراءة ادلوضوعاتية لنقطة بدء كنقطة كصوؿ، فادلدخل إذل حقل القراءة ادلوضوعاتية مدخل حر، شلا يضفي 

. فكل ناقد ينطلق من مدخل يراه مناسبا يف ربليلو ادلوضوعاٌب كما ؼلدمو يف (1)«عليها شيئا من السحر

ككل كاحد منها لو ىدؼ كأساس تو، فادلداخل تتغَت ر يف اختيارادراستو، حيث ال يتقيد بأم نقطة فهو ح

 معُت فالنص كبنية عامة لو عدة مداخل.

كبطبيعة احلاؿ سيؤدم اإلختالؼ يف ربديد مدخل الدراسات ادلوضوعاتية حوؿ النص الواحد إذل »

 . (2)«إصلاز دراسات سلتلفة أيضا، كىذا إغناء للنص كللنقد ادلوضوعاٌب يف الوقت نفسو

ة إذل أف تغَت ادلداخل كتنوعها شيء جيد كؼلدـ النقد ادلوضوعاٌب حبيث تكثر التأكيالت فهنا إشار 

، كمفركغ منو داخل النقد ادلوضوعاٌب،   كال يؤثر بالسلب فيو بل العكس، ذلذا فإف حرية ادلدخل شيء الـز

 اليت زبدـ دراستو. ت سلتلفة فيحاكؿ اختياراكما غلد الناقد نفسو أماـ موضوع

 ءة المصغرة:القرا -3

كنعٍت بالقراءة ادلصغرة ىي تلك البنيات الصغَتة اليت تشكل النص األديب، حبيث ينطلق منها الناقد 

نقطة، فاصلة، حرفا، كلمة، مجلة، فقرة، مشهدا، »يف ربليلو ادلوضوعاٌب ىذه األجزاء أك البنيات قد تكوف 

  .(3)«حدثا أك غَت ذلك شلا يدخل يف تكوين عادل النص كبنائو

                              
 .107، ص زلمد السعيد عبدرل: ادلنهج ادلوضوعاٌب أسسو إجراءاتو (1)
 .108، ص ادلرجع نفسو (2)
 .111ادلرجع نفسو، ص  (3)
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فالقراءة ادلصغرة مهمة يف النقد ادلوضوعاٌب، فهي لبو يف التحليل للوصوؿ إذل العوادل اخلفية داخل 

األجزاء الصغَتة يف النص، كاليت قد تكوف ىي بوابة العمل األديب حبيث ال غلب أف ننفي دكر أم جزء من 

نفتاح على مجالياهتا كأسرارىا دخوؿ الناقد للبحث كالتحليل يف الركاية أك القصيدة كغَتىا، كبذلك اإل

 اخلفية، كمنو فإف اإلنطالؽ من اجلزء الصغَت ىو مفتاح ادلوضوعاتية.

 التكرار: -4

حبيث تكوف عبارة  ،فنعٍت بو تلك الكلمات ادلوجودة داخل النص األديب كاليت يتم تكرارىا كل مرة

ليلها الكتشاؼ تركيبتها اللغوية كداللتها بعملية رب»عن إشارة للوصوؿ إذل ادلوضوعات ادلعاجلة فيقـو الناقد 

يقـو الناقد بتحليلها ألجل ، ك ق يكوف تلك الوحداتلفادلنط . أم أف التحليل لو دكر كبَت(1)«الفنية

فاإلحصاء غلب أف »الوصوؿ إذل اذلدؼ ادلراد بو حبيث ػلصي أكرب كم للمفردات ادلتداكلة داخل النص 

دل يكن كلها كبعد ىذه العملية اإلحصائية يتحدد لنا ادلوضوع  يشمل األغلبية الساحقة للمفردات إف

 .(2)«الرئيسي

يقـو الناقد بإحصائو للوصوؿ إذل الشعرم، داخل النص الركائي أك  ادلوجود فمن خالؿ التكرار

 ادلوضوع الرئيسي كادلوضوعات الفرعية اليت زبدـ الدراسة ادلوضوعاتية.

                              
 .121زلمد السعيد عبدرل: ادلنهج ادلوضوعاٌب أسسو كإجراءاتو، ص  (1)
 .122ادلرجع نفسو، ص  (2)
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 " ل "جميلة زنير"تهامأصابع اإل"ات التي تناولتها رواية المبحث األول: أهم الموضوع

حبيث  ،من بُت األعماؿ اجلزائرية ادلتداولة يف الساحة األدبية"مجيلة زنَت"  ػل "هتاـتعد رواية "أصابع اإل

دة مواضيع حساسة ، مركزة على عآنذاؾواالقتصادية  تعاجل حقبة زمنية مصورة بعض األوضاع االجتماعية

صورت الرواية معاناة الفئات بعد االستقبلؿ، كما  ذبلت يف شرائح سلتلفة من اجملتمع عانت ويبلت ما

 ذكر:ومن أىم ادلوضوعات ادلتناولة ن الضعيفة يف اجملتمع،

 أوال: موضوع المرأة

و العربية وذلك دلا إليو معظم الروايات سواء األجنبية أ ؽر ع ادلرأة من أىم ادلواضيع اليت تتطفموضو 

فهي ادلليئة باحلب والوفاء واإلخبلص والشجاعة واخللوقة وادلتفهمة وما  » ،ربتلو من مكانة خاصة يف اجملتمع

)...( ولكن زبتلف  اليت ال ديكن االستغناء عنها يف كتابة الرواية العربية ،كانت والزلت دبثابة األيقونة

 .(1)«دع أو الروائي يف جل الروايات ادلعاجلةوظيفتها من عمل ألخر حبسب ما يرمسو ادلب

ومن ىنا يتبُت لنا ادلكانة اليت ربوزوىا ادلرأة واليت جعلها زلط اىتماـ األدباء جبعلها اور الرئيسي يف 

أغلب كتاباهتم. دلا تتعرض لو من مواقف متعددة داخل اجملتمع عموما، فادلرأة ىي األـ، والزوجة، واألخت، 

سورة "كاملة يف القراف الكرمي وىي  بسورةأوصا هبا ا عز وجل وأمر باالىتماـ هبا فكرمها واحلبيبة وقد 

 ﴾َوَآتُوا النَِّساَء َصُدقَاهِتِنَّ ضِلَْلًة فَِإْف ِطْْبَ َلُكْم َعْن َشْيٍء ِمْنُو نَػْفًسا َفُكُلوُه َىِنيًئا َمرِيًئا﴿وقاؿ تعاذل:  "النساء

                              
 .71(، ص ؤسسة ىنداوي، سي أي سي، )د ط(، )د س(، )د بنواؿ السعداوي: قضايا ادلرأة والفكر والسياسة، م (1)
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: عتناء هبا يف قولووأوصى باإلصلى ا عليو وسلم( من شأهنا ) أعلى الرسوؿ. كما [4، اآلية سورة النساء]

 .«رفقا بالقوارير»

 التيمات المشتركة فيما بينهم الشخصيات النسائية في الرواية

 الفتاه زينة  (1

 اخلالة (2

 العجوز  (3

 الكربى  الكنة (4

 الكربى  الكنةأـ  (5

 اخلادمة (6

نف ستغبلؿ، العاإلالظلم، النبذ، الفقر والعوز، 

 ناالضطهاد، اليتم، عدـ وجود رجاؿ جبانبه

تعًتض  ،يعاين رلتمعنا اجلزائري كبقية اجملتمعات العربية األخرى عدة مشاكل اجتماعية»و

 قضيةسبيل تقدمو مجلة من عوارض التخلف ومظاىر الظلم والعنف ومن مجلة ادلشاكل ادلطروحة 

 .(1)«ادلرأة

                              
 .9 ص ،2009 ،2، طاجلزائر ،(د د،) اجلزائرية الرواية يف ادلرأة: مفقودة صاحل(1)
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يف فًتة ما روايتها انطبلقا شلا كانت تعايشو يف  ادلرأة فتوظ "َتمجيلة زن"ويف ىذا الصدد صلد الروائية 

وصورهتا يف سلتلف أدوارىا ومراحلها العمرية، فكانت الشخصية  الرواية فتحدثت عنها بعد االستقبلؿ،

 زينة" الطفلة اليت عانت وقاومت رلتمعها وبيئتها يف كل مرحلة عمرية من حياهتا. "اورية عندىا الفتاة 

ف الذي عايشتو من طرؼ أىل وىاجرت من قريتها جراء البؤس واخلذال ،انة وادلذلةتعرضت للمه فقد

 ػاالسم ادلصغر ل "زيزي"يكفيك أف تلفظ امسها عند مدخل البلدة لتتجو أصابع االهتاـ ضلوىا » القرية،

 .(1)«سم لتحقَتىا والتصغَت من شأهنا وحسبدل يدللها ولكن صغر اإل أي أحد إف"زينة" 

خاصة بعدما انتحر والدىا  ،"زينة" الفتاة الوحيدة عند والديها اليت دل يكن أحد حيميها أو يأويها 

يعاف شباهبا خاصة وىي يف ر  ، لتتواذل األحداث عليهامع خالتها ا أمها فبقيت تعاين مرارة البؤسوىجرهت

بعد »ادلقربة. غَت وسط لتبدأ معاناهتا يف كوخ ص ،قوت يومها بدءا من عدـ وجود مسكن يأويها وال

 إذلحلظات وصلت إذل الكوخ الذي كاف مصنوعا من أعواد القصب، وقطع ألواح سلتلفة األشكاؿ شدت 

 . (2)«بعضها ليقف الكوخ وحده يف العراء بُت القبور ادلتناثرة

لتكرب "زينة" يوما بعد يـو وتتحصل على عمل كمعلمة يف مدرسة بعيدة عن مسكنها لتكوف ىذه 

تشار إليها ومن ىنا  "أصابع االهتاـإذل البلدة لتبدأ "فتتنقل ىي وخالتها  ،فة نقطة ربوؿ يف مسارىاالوظي

ي كانت نساء احل»تبدأ الشائعات تبلحقها من طرؼ أىل البلدة يف كوهنا لقيطة وتسكن وحيدة يف شقة 

                              
 .7، ص2006، 1هتاـ، دار نوبليس، بَتوت، طمجيلة زنَت: أصابع اإل (1)
 .18، صادلصدر نفسو (2)
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. وىكذا (1)«أهنا معلمةب يف الشارع: من تكوف ىذه البلجئة أيضا؟ يقاؿ تذيتهامسن حوذلا كلما رأينها 

اوؿ عزذلا من عاشت "زينة" تعاين مرارة األدل والوحدة والطعن فيها من طرؼ اجلميع فالكل ينبذىا وحي

 حاولت التأقلم مع واقعها ومواجهتو. اجملتمع. ولكنها

 وهبذا فإف ادلرأة تبقي عندنا سللوقا قاصرا رغم الثقافة والتعلم وادلسؤولية ال لشيء إال لكوهنا»

 .(2)«امرأة فصفو األنوثة تشكل قيدا للمرأة

 فاجملتمع ال يرمحها خاصة وإف كانت وحيدة ال يوجد رجل معها سواء أب أو أخ أو زوج.

فبالرغم من كل الظروؼ وقساوهتا ظلت ثابتة  ،أما الشخصية األخرى يف الرواية ىي خالة "زينة"

إال أهنا دل تًتكها وحاربت ىي األخرى  ،"زينة" أف تعاستها كانت متصلة بتعاسة"زينة" مع  ػومساندة ل

فعملت كمنظفة للبيوت ليفتك هبا ادلرض رويدا رويدا وىي  ،فكانت مثاؿ ادلرأة ادلكافحة لنيل قوت يومهم

  .(3)«قالت بتضرع، ال، ال أقدر، أنا أسبزؽ من الداخل، أتقطع»تعاين يف صمت 

لكاتبة اارىا ومرضها فاحلياة كانت ضدىا و انكسوىي يف عز  ،لم ذبد حىت من يأخذىا إذل ادلشفىف 

وىكذا أكملت اخلالة معاناهتا إذل أف وافتها  ،يف رلتمع ذكوري ال يرحم ،صورت مدى معاناة ادلرأة الوحيدة

دل  بدفنو سوى ابنة أختها الوحيدة اليتادلنية، وحىت بعد موهتا دل يكن ىناؾ من يكـر جسدىا ادليت ويقـو 

                              
 .39، صمجيلة زنَت :أصابع اإلهتاـ (1)
 .16 ص اجلزائرية، الرواية يف ادلرأة: مفقودة صاحل (2)
 .67، صادلصدر السابق (3)
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لن أسلمها، ألين لن » ،اسيم الدفن لوحدىا ألهنا سوى امرأة ضعيفة يف رلتمع طاغيع أف تقـو دبر تستط

وىنا ذبلى  ،حيث قامت السلطات ادلعنية دبراسيم دفنها (1)«أجد من يساعدين على مواراهتا يف الًتاب

 قيمة. قيد احلياة أو ميتة حيث دل يعد ذلامدى بؤس ادلرأة سواء كانت على 

وال زالت معاناهتا متواصلة لعدة أسباب اجتماعية جعلتها سجينة داخل  ىذه ادلرأة اليت عانت

وبذلك  ،فغالبا ما تصور األعماؿ األدبية معاناهتا ألجل الكشف عن مدى اضطهادىا ،واقعها ادلرير

 زلاولة ربرير ادلرأة من ىذا االضطهاد وإيقاظها من غفلتها لتدافع عن حقوقها والعيش بكرامة.

"العجوز" اليت غدرت هبا األياـ والسنُت لتبقى  مرأة أخرى وىي شخصيةة معاناة إكما صورت الرواي

عتبارىا رلنونة تأتيها نوبات الغضب بإ قاـ الناس بنبذىابعدما  ،ة كوخ وسط مقربة بُت األمواتوحيدة وأسَت 

زوجة لقد كانت »الذي تعرضت لو من طرؼ زوجها  إذل الظلم بُت احلُت واألخر، ويعود ىذا اخلذالف

هذه ف. (2)«ألحد التجار وذلا معو أطفاؿ وفجأة زبلى عنها لتجد نفسها وحيدة يف العراء ال سبلك شيئا

وتركها وحيدة يف مقربة  بل حىت أخاىا زبلى عنها أيضا  ،دل تقف معاناهتا عند ىذا احلد فقط العجوز

بعدما أخذ  ها أنيسا ذلات من كلبذوقد أخ ،ذباىد يف كسب لقمة العيش وتصارع وحدىا قساوة احلياة

                              
 .70ص ،مجيلة زنَت: أصابع اإلهتاـ (1)
 .22، صادلصدر نفسو (2)
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مراض العصبية، وغَت مقر دىم معو بعد أف نقلها إذل مصح لؤللقد استبقاىم وال»منها زوجها أطفاذلا 

 .(1)«إقامتو

ىذه ىي معاناة ادلرأة  لقهر والبؤس الذي عايشتو جد كبَت،كانت نسبة اوحيدة بُت األموات و فبقيت 

تعيش منبوذة تتحايل على األياـ ، لميها من غدر اجملتمعأو رجل حي يأويها سندذلا  الوحيدة اليت ليس

، فكاف ذنبها الوحيد أهنا خلقت امرأة يف رلتمع ذكوري ال يرحم وال يرى من ادلرأة  وتصارع قدرىا ادلشئـو

فالنظرة السائدة عنها أهنا جسد ديتلكو الرجل، جسد يغطى حسب بعض القيم الدينية » سوى جسد

 .(2)«ليليب احتياجات االستهبلؾ وتغَت موضة األزياء عرىبية، أو جسد يالسائدة يف ببلدنا العر 

حياف تكوف غالب األ يف يهف دبثابة ىيكل خارجي يتمتع بو الرجل إلشباع رغباتو الذاتية،فهنا ادلرأة 

جسدت ادلرأة ادلقهورة  "هتاـورواية "أصابع اإل ،الطرد وبعد استغبلذلا تتعرض للنفي أو وخاضعة دلتطلبات

 منبوذة كغرض قدمي ا سلطو أو قوة ما دلا عاشت وحيدةفالعجوز اليت تعيش يف ادلقربة لو كاف ذل ،وادلنبوذة

ع احلصوؿ عليو بسبب بيت بسيط حيمي كرامتها دل تستط ومة حىتفجميع حقوقها مهض ،انتهت صبلحيتو

 ىا تتخبط يف مهومها. اذبرب زوجها وقساوة أخيها ليًتك

نفسيا بسبب القهر والذؿ ادلسلط عليها والرواية "أصابع االهتاـ" رباوؿ جسديا و  تعبتفادلرأة 

ورلاهبة الظلم ادلمارس عليها ألجل ربريرىا  ،لدفاع عن نفسهالأف تنهض بادلرأة وتفيقها من غفلتها 

                              
 .22، صأصابع اإلهتاـ مجيلة زنَت: (1)
 .72نواؿ السعداوي: قضايا ادلرأة والفكر والسياسة، ص (2)
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من قيود اجملتمع الذي ال يعًتؼ هبا وىذا ما ذبسد يف شخصية "العجوز" مثاؿ ادلرأة ادلنبوذة ادلمارس 

ها االضطهاد، فالروائية حاولت تقدمي صوره للنسوة الوحيدات يف العادل ومدى معاناهتن يف رلتمع علي

يستغل ضعفها وال يرحم أنوثتها، لتعكس كل األحداث اليت عايشتها ادلرأة على شخصيتها ونفسيتها 

 فتصبح عدوانية مع أقرب الناس إليها.

تعرضت ىي كذلك للظلم والقهر من طرؼ امرأة  اليت "الكنة الكربى" كما صلد يف الرواية شخصية

وتتواذل مصائبها من طرؼ والدة  ،هذه الكنة اليت عانت الويل يف حياهتا قبل زواجها ليزيد مههاف ،أخرى

وكذلك زوجها الذي كاف شريكا مع والدتو يف قهر  ،زوجها اليت جعلتها خادمو يف ادلنزؿ تعمل ليل هنار

ا دبنع األكل وكل وطردىا من ادلنزؿ إذل غرفو صغَتة يف احلديقة وقام اا بعد ذلك بنفيهتو، ليقومزوج

 .متطلبات احلياة عنها وعن أبنائها

أما يف الرواية فنرى معاناة ادلرأة مع  ،بالنسبة للمرأة فاشبل ا أويكوف ناجحفهنا الزواج قد 

أف الكنة الكربى تتفاجأ بواقع إال  هتا،يوفر ذلا اإلستقرار والسكينة يف حيا أف الزواج شريك حياهتا رغم

لتصور الرواية ذلك الظلم والقهر الذي تتعرض لو ادلرأة ادلتزوجة من طرؼ  ،ير أسوء شلا كانت فيوامغ

حىت ابنتها ادلتزوجة عندما » فتقوؿ: يتم استغبلذلا من طرؼ كل العائلةل ،الرجل وعدـ إعطائها حقها

الكربى  وكل ىذا يبُت معاناة الكنة (1)«الصباح إذل ادلساء خدمها منأطفاذلا وأ أرعىتأيت ضيفو أنا اليت 

من ظلم زوجها فهي مثاؿ ادلرأة ادلضطهدة اليت دل ذبد أي سبيل للنجاة  ،وإرىاقها باألعماؿ ادلنزلية ادلًتاكمة

                              
 .93، صمجيلة زنَت: أصابع اإلهتاـ (1)
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 ىي ومخسة أوالد لتعيش احلرماف وكل أنواع البؤس. وىنا إشارة إذل مدى معاناة ، لتبقى حبيسة غرفةووالدتو

فالسيطرة تكوف يف كل شيء حيث دل ذبد ىذه ادلرأة أي  ،ادلرأة ادلتزوجة وادلستغلة من طرؼ زوجها وأىلو

الواقع يصدمٍت فعل، ولكن بد األفكار يف رأسي ليبل، وأواجو نفسي وأقوؿ أفعل وأر تع» ،سبيل للنجاة منهم

 .م من قدرىا ادلشئـوبالرغ ، فكاف الصرب ىو مفتاح فرجها(1)«أطفاؿ حيث أجدين مثقلة خبمسة

وادلضطهدات  بلتفقد وظفت لنا رلموعو من النساء العام ،كما صلد يف الرواية تصويرا للمرأة العاملة

بالرغم من اجيابياتو  ،العمل لتجربىن الظروؼ على خوض غمار ،ياهتنأي معيل يف ح اللوايت دل جيدف

الرفض ندماج مع اجملتمع بعد منهن يف اإل وف ويرضوف بأي عمل كاف، رغبةوسلبياتو فاحلرماف جعلهم جيث

مل الكثَت من مواصفات الواقع أمنوذج األنثى حي نلفي»الذي تعرضن لو، لتغتاؿ بعد ذلك أنوثتهن 

ادلرأة اجلزائرية على مجيع األصعدة وادلستويات ويف كل األماكن  اإلجتماعي ادلرير الذي تكابده

 .(2)«واألزماف

ومنبوذة من طرؼ الرجل  ةتبقى مستضعفل ،للمرأة وانو غَت مرحب هبا ونيةد الصورة الدففي الرواية صل

فنجد يف رواية "أصابع االهتاـ" خالة "زينة"  ،مهما حاولت النهوض بنفسها وكافحت ألجل العيش الكرمي

اليت عاشت أوضاع مزرية ىامجها فيها اجملتمع الذي ال يرحم من ال سند لو، فهي مثاؿ ادلرأة العانس اليت 

أو أخ ينفق  ،س دوف زوج أو أب يعطف عليهاهتا قطار الزواج لتجد نفسها وحيدة تعاين الفقر والبؤ فا

                              
 .98، صمجيلة زنَت: أصابع اإلهتاـ (1)
 .81، 80ص  1987إصليل بطرس مسعاف: دراسات يف الرواية العربية اذليئة ادلصرية العامة للكتاب، القاىرة، د ط،  (2)
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ىل » بأف العجوز وجدت ذلا عمل قائلة لتتوسط األكواخ وتعيش ىناؾ مع عجوز لتخرب "زينة" ،عليها

  .(1)«أخربتك؟ لقد عثرت رل العجوز على عمل كنت أوصيتها بالبحث عنو ىل تنظفُت البيوت

على أف تبقى تتلقى الصدقات أو أف سبد يدىا، فاحلاجة  الة فضلت العمل يف البيوت كخادمةفاخل

دفعتها بالقبوؿ بأي عمل شريف بالرغم انو متعب فقدرىا ادلشئـو ىو من دفع هبا إذل ىذه احلالة حيث دل 

  تقبل بالذؿ وواجهت احلياة بكل قوة.

بنفسها أصبحت جائعة وعالة على غَتىا ببل إرادة وال  ادلرأة مثل البلد إذا دل تطعم نفسها »

، فادلرأة الوحيدة ذبربىا الظروؼ على خدمة نفسها بنفسها والنهوض للعمل لكسب قوت «كرامة

 .(2)يومها

والديها قامت  فبسبب الظروؼ الصعبة يف منزؿ ،"اخلادمة" القاصر ويف ىذا الصدد صلد شخصية

وبالفعل » رفضها، حيث توفيت والدهتا وزوجو أبيها تتقـو بأعماؿ البيتحد األثرياء لجدهتا بًتكها عند أ

من عمرىا ال ذبيد أي عمل من أعماؿ البيت، ولذلك  العاشرةحضرت الصبية بعد أياـ، كانت يف حوارل 

 .(3)«تعبت معها كثَتا حىت صارت تعتمد عليها وتًتكها وحدىا يف البيت

                              
 .27مجيلة زنَت: أصابع االهتاـ، ص (1)
 .236 ص والسياسة، والفكر ادلرأة قضايا: السعداوي نواؿ (2)
 .100، صادلصدر السابق (3)
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ما أقراهنا يستمتعوف بين ،للقهر وىي يف سن الزىورصاحبة العشر سنوات تعرضت  فهذه الفتاة

األثرياء،  أحديف منزؿ  من عمرىا لتجد نفسها تعمل كخادمة كربمسؤولية أملت حفباللعب وادلرح، 

عاناهتا اليت دل ، فهذه ىي مادلنزلية لوحدىا دوف رمحة أو شفقةها صاحبة ادلنزؿ تقـو جبميع األعماؿ كًت وت

عند الناس شقاوة بدوف مقابل سوى  زادىا العمل يف سن مبكرة ،الوالدين حناف م وفقداففهم اليت تنتهي

 األكل والشرب واإليواء كأف حياهتا توقفت يف ىذا احلد.

فتعرضت  ،طفولتها بالعمل يف سن مبكرةفهي كذلك عانت يف  "زينة"أما عن شخصية الفتاة 

ليس ذلم ضمَت لكوهنا وحيدة يف اجملتمع، فبعد وادلذلة وانتهاؾ حق براءهتا من طرؼ الناس الذين  ةلئلىان

غَت أهنا يف الواقع دل تكن يف » ،التحاقها بادلدرسة دل ترحم من طرؼ معلمتها فقد استغلتها يف الكتاب

م يف أشغاؿ البيت وهتيئ الكتاب أكثر من رلرد خادـ ألىل ادلعلمة فهي ذبلب حاجياهتم من السوؽ وتعينه

واجتازت مراحلها التعليمية بتفوؽ  ىذه العقبات ت "زينة"ىذا ذباوز  ومع ستقباؿ األطفاؿ،الكتاب إل

لتصبح معلمة يف تدريس األطفاؿ فبعدما فتح القدر ذلا أبوابو بالعمل يف  ،بفضل ذاكرهتا القوية يف احلفظ

م كاف التعب يقس »لتبدأ معاناهتا يف الطريق الشاؽ إذل ادلدرسة  ،مهنة شريفة اصطدمت بالواقع ادلرير

ديتها  اليـو ولكن ذلك من دل يثٍت من عز ًتؽ عرض البلدة لتصل إذل مدرستها أربع مرات يفظهرىا وىي زب

  .(1)«القوية

                              
 .37مجيلة زنَت: أصابع االهتاـ، ص (1)
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كرب من  فكاف أملها يف احلياة أ ،ق أىدافهاتتصدى ألزماهتا بالصرب وادلواصلة يف ربقي كانت "زينة"  

ادلادية وادلعنوية، فرغم معاناهتا يف التنقل  الوحيد يف خروجها من مشاكلها كل شيء لتصبح وظيفتها سبيلها

ر بعدىا عثاذلا بكل جد فهو مبلذىا يف احلياة لتوفرحة دبنصبها اجلديد، مواصلة أعم إال أهنا بقيت صامدة

يث كاف قريبا من ادلدرسة لكن أصابع االهتاـ دل تبتعد حبيأويها ىي وخالتها  ،على منزؿ لئلجيار وسط البلدة

 .ضها حىت يف رلاؿ العملو اعنها وبقيت تر 

لتبدأ اإلشاعات  ،فتبُت من الرواية ما تتعرض لو ادلرأة العاملة من ظلم ومعاناة يف اجملتمع ورفضو ذلا 

دل نبلحظ عليها شيئا  إننا» ،حوذلا يف مكاف العمل بأهنا يف عبلقة غرامية مع ادلدير وكثرت األقاويل عنها

  .(1)«بُت من ادلدرسُتادلظلومُت ادلتعع مل وادلدير معروؼ بتعاطفو ممن أثار احل

هتمس »رفضتها القرية وادلدينة كذلك، حىت زمبلئها يف العمل أصبحوا يتحاشوهنا كأهنا رلرمة  فزينة

 .(2)«عتذارفكانت تقرأ يف عيوهنن الشفقة واإلمنهن على ربياهتا وهترب بعينيها حىت ال تستوقفها،  ةالواحد

د أصلبت ولد يف اخلفاء وأشيع يف كل ادلدرسة كل ىذه االهتامات أهنا ق ما زاد األمور حدة اهتامهاو  

لقد »يف العمل  الكل ديقتها، ىذه ىي معاناة زينة ضدىا، فانقطع بعض التبلميذ عن الدراسة، وصار

  .(3)«خاصة تلميذات السنة السادسة ات عن الدراسة بعد احلادثة مباشرةانقطعت بعض الفتي

                              
 .51ص مجيلة زنَت: أصابع اإلهتاـ (1)
 .50ادلصدر نفسو، ص (2)
 .52، صادلصدر نفسو (3)



                                             يةاتموضوع دراسة تهاماإل أصابع                                           :الثانيالفصل 
 

 
 
 - 66 - 

فبعدما كاف عملها ىو  ،ستهزاء هباىا مرارة النبذ وعيوف الشفقة واإلتواجو لوحد كل ىذه األمور وزينة

هتا يف األقاويل ادلرأة العاملة ومعانا ا وبؤسها، فالرواية تصور لنا حالةمكاف سكينتها أصبح مكاف تعاسته

ى فتبقى وظيفتها من جهة واإلشاعات من جهة أخر  ،يف حُت تبقى ىي يف مواجهة معها اليت تدور حوذلا

  ادلرأة يف الوسط ىي الضحية.

ويعود كل ىذا ألهنا وحيدة دوف  ،رغم ثقافتها وتعليمها بقيت قاصرة ومنبوذة يف نظر اجملتمع فزينة

 أىل أو سند.

 منعاشت مرارة احلياة  كذلك  فهي "ة الكربىوالدة الكن"كما صلد معاناة امرأة أخرى يف الرواية وىي 

أرملة فتحملت ادلسؤولية لوحدىا لتضطر للعمل يف احلقوؿ إذ وصل هبا األمر  لكوهنا ،قسوة وقهر اجملتمع

ففقرىا ادلدقع أرغمها على توزيع بناهتا الصغَتات للعمل يف بيوت  ،ها بسبب اجلوع والصقيعتإذل فقداف ابن

النسوة   معاناة رلموعة من تضحع، فهي و وىنا صلد الرواية تعرض لنا ىذه الصورة من عمق اجملتم ،األغنياء

يف غياب األب أو الزوج أي  كننتهن بالرغم من الظروؼ القاسية اليت عايشنها، حيث اشًت زلكابدنا 

سندىن يف احلياة، فلم يكن ىناؾ أي رجل يدافع عن حقوقهن ادلهضومة بل كانوا لوحدىن يواجهن ظلم 

ليس ذلا أي حق يف  ،ضعيفةيف نظره و عتبارىا قاصرة ة كانت والزالت ربت رمحة الرجل بإاجملتمع، فادلرأ

مثلها مثل الرجل  ،تعيش مكرمة بعيدا عن ضغوطات اجملتمع ورؤيتو العدوانية ذلااحلياة فكاف أملها الكبَت أف 

 حية يف البيت أو الشارع أو العمل والرواية صورت ادلرأة بأهنا الضرسخة يف العقوؿ، وتتحرر من القيود ادل
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 ثانيا: موضوع العنف

العنف »و، جتماعية األكثر تعقيدا واليت ليس ذلا حل سوى التوعيةمن الظواىر اإليعترب العنف 

حًتاـ ومرتكزه واإلكقيمة تستحق احلياة   ،ائي قوامو إذكار اآلخر كقيمة شلاثلة لؤلنا أو للنحنإذسلوؾ 

ة وإما إما خبفضو إذل تابع وإما بنفيو خارج الساحة إخراج من اللعب ،خر عن حلبة التغالباآلاستبعاد 

  .(1)«بتصفيتو معنويا أو جسديا

إذ يشكل العنف ضد »أضرار على نفسية الفرد أو ادلعتدي عليو ناىيك عن ادلشاكل ادلختلفة. ولو

خر يف ظل غياب اعًتاؼ صريح بذالك من ربية ظاىرة تزداد خطورة من يـو آلادلرأة خاصة يف رلتمعاتنا الع

عوامل تتعلق أحيانا بالتقاليد وأحيانا أخرى بسكوت ادلرأة يف حد نظرا للعديد من ال ،طرؼ النخبة السياسية

 . (2)«ذاهتا

تكوف ادلرأة ضحية اجملتمع نظرا دلا تتعرض لو من عنف دبختلف أشكالو فيزداد الوضع أكثر  غالبا ماو 

وزلاولة  إذ جيب على السلطات التدخل لتحليل واقع ادلرأة ادلرير وإلجياد حلوؿ ذلذه ادلعاناة ،عند سكوهتا

جتماعية والسياسية اده النفسية واإلة وصياغة واقعها بكل أبعإثبات وجودىا واالىتماـ هبا من أجل إعاد

)ضرب ادلرأة، صفعها، ضرهبا باليد، بالسبلح  العنف ادلادي:»وقد تعددت أنواع العنف ضد النساء فنجد: 

                              
 .138 ص ،1984 ،1ط لبناف، والتوزيع، والنشر للطباعة احلداثة دار االجتماع، علم يف األساسية ادلفاىيم: خليل محدأ خليل (1)
 .109، ص2011إذل التحليل السوسيولوجي، دار اخللدونية، اجلزائر، د ط،  عبد العارل دبلة: مدخل (2)
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لنقد ادلستمر للوزف اجلسدي للمرأة )ا خنقها، ركلها، حجزىا( السيكولوجي واالنفعارل أو أي شيء أخر

 .(1)«ىانتها أو إذالذلا، ربقَتىا وشتمها، االعتداء اجلنسيإ

تعماؿ طرؽ غَت مشروعة، شلا خيلف لآلخر أضرار سوالعنف ىو عبارة عن تعدي على الغَت بإ

نف فقد يكوف الع ،عموما من الظواىر الغَت مستحسنة عند كل الشعوب والديانات جسيمة وسلتلفة وىو

ولو انعكاسات خطَتة على  ،ناتج من األخ أو األب أو الزوج وقد يكوف العنف من امرأة إذل امرأة أخرى

عتقاد اط مزمن، التفكَت يف االنتحار، اإلىانة، غضب، إحبإاخلجل، خوؼ، » :الصحة فنجد مثبل

سواء اللفظي أو  ىذه الصور قد صلدىا عند الكثَت من الناس وىم ضحايا العنف .(2)«والشعور بالتفاىة

موقفو منها،  و صورت الرواية اجلزائرية ادلرأة زوجة وأـ وأخت وحبيبة، ورمست عبلقتها بالرجل» ،اجلسدي

موقف يتباين تبعا لتكوين صاحبو حيث نظر إليها أحيانا عرب رغبتو الغريزية، فاختزذلا يف اجلسد، وأحيانا 

 .(3)«وجد فيها أداة إعجاب وظيفتها عمل البيت

تناوؿ النص  وكذالك النبذ وغالبا ما بالعنف اللفظي والجسديت رواية "أصابع االهتاـ" عشبتد ولق

عتبارىن من شرائح اجملتمع الضعيفة وادلرأة تكوف بذالك ىي ، بإالروائي ظاىرة العنف اذباه العنصر النسوي

                              
 .112، صعبد العارل دبلة:مدخل إذل التحليل السوسيولوجي (1)
 .113، صادلرجع نفسو (2)
، 2010، 1ط، عادل الكتب احلديث اجلزائر، -نصية يف الرواية اجلزائرية ادلعاصرة دراسة سوسيو -بيلة: الرواية والعنفحالشريف  (3)

 . 220ص
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ا وزلليا وذلدا تسود ضلن نعيش يف ظل عادل حيكمو قانوف الغابة يبطش األقوى بالضعيف دولي» ،الضحية

  .(1)«الكراىية والظلم والضعف

وادلرأة أقل قوة من الرجل وذلذا حياوؿ  ،من ديتلك القوة حياوؿ إذالؿ من ىم أقل منو ففي األغلب

ويف  ،نفسي واجلسديتتعرض لشىت أنواع العنف ال صلدىالدى لك اخلضوع لو وبذ ،السيطرة عليها وإذالذلا

جسد لنا الشخصية الرئيسية الطفلة "زيزي" ومدى معاناهتا خاصة يف مرحلة تت "هتاـأصابع اإل"رواية 

متحانات عسَتة  لقد مرت بإ»مراىقُت  قبل لتحرشات من يف تعرضها العنف الرمزيويتجلى  مراىقتها،

اليت يقـو هبا بعض ادلراىقُت  كانت األقدار يف كل مرة تنجيها منها وخاصة زلاوالت االستدراج واالستغفاؿ

 . (2)«عتداء عليها يف ادلقربةلئل

والعنف ويبلت الشتم  عانت ،حيثتعرضت لو البطلة وىنا كانت بداية التمهيد للعنف الذي

إليها فقد  داد معاناهتا يف البلدة ليت ىاجرتمن طرؼ أىل قريتها باعتبار والدىا خائن وعميل، لتز  اللفظي

حوذلا  افنسجو »ذا على نفسيتها بالسلب انعكس كل ى ائعات اليت نسجها الناس حوذلا، وأثرت الش

أصابع االهتاـ تطعنها  هبا أوقات فراغهم، ىنا يف ىذا احلي بدأت وراحوا يزجوف أحاديث مؤلوا هبا خياذلم

 .(3)«وىي تلوح باإلدانة كما لو دل يكن ذلا حق يف التواجد على ىذه األرض

                              
 .127نواؿ السعداوي: عن ادلرأة والدين واألخبلؽ، ىنداوي سي أي سي، د ط، د س، ص (1)
 .30مجيلة زنَت: أصابع االهتاـ، ص (2)
 .40ادلصدر نفسو، ص (3)
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يش دبفردىا مع خالتها دوف أب أو أـ م تًتكها ألسنة الناس يف حاذلا، فذنبها الوحيد أهنا تعفل

لوال أف األرؽ ظل » ،يؤنساهنا أو يدافعاف عنها، فكانت تعيش مقهورة يف دوامة من األفكار واخلياالت

فيها إذل فراشها اجلليدي، ليخنقها ليل عقيم ال ينجب غَت كوابيس مؤرقة تتكرر   ييبلزمها يف كل ليلة تأو 

لتلتحق هبا هتمة إصلاهبا لطفل ورميها لو  ،مل من حزف ومعاناةخيبة األىذا ما جعلها تعيش و  .(1)«كل ليلة

ليم صار سوقا حقيقيا لكل من وصاروا يطعنوىا حُت سبر: التع» ،لتزداد الشائعات حوذلا أهنا بائعة ىوى

  .(2)«)...( ترى ماذا ديكن أف تعلم األطفاؿ لقيطة مثل ىذه؟ بىب ود

هتا يف التدريس وأصبح الكل يبتعد عنها حىت زميبل ،لى "زينة"ع العنف اللفظي والنفسيلقد ازداد 

فعل ال ديكن أف ينزؿ ادلريب  إهنا يتيمة وببل سند، وردبا انفرد هبا أحد الزمبلء وفعل ما» ،اوزاد الكبلـ حوذل

  .(3)«إذل ىذه السفالة

جعلها الناس بكبلمهم عفيفة واليت الفتاة الهتامات ادلنسوبة إليها وىي إلتواجو ا ىكذا كانت "زينة"

وسبر بالقرب منهن فيتوقف احلوار، »فكاف كبلمهم دبثابة سهاـ زبًتؽ نفسيتها وتؤثر فيها  ،فتاة لقيظو وزانية

                              
 .41، صمجيلة زنَت: أصابع اإلهتاـ (1)
 .50، صادلصدر نفسو (2)
 .51ادلصدر نفسو، ص (3)
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ها يف صمت، انطوت على جرحها وىي تنزؼ يف ىدوء، تتسًت على الصدمة يف صدرىا والقلق غيظ ذبًتو 

  .(1)«ينهشها

أصاهبا بالذعر والقلق واخلوؼ إال أهنا   قاسي ىذا ماالذي تعرضت لو جد  العنف اللفظيفكاف 

والذي سبثل  للعنف الجسديكانت صامتة متحدية رلتمعها الذي كاف ينبذىا. لتزداد مصائبها بتعرضها 

أكرب من عمرىا فكانت ضحية حمل مها فها من طرؼ ابن ثري مدلل، فراحت لتيف اغتصاهبا وىتك شر 

 ،عتداء عليها من خبلؿ إعطائها دلنـو يف كأس عصَتالبشري باإلبعدما قاـ ذلك الوحش  يئة،ندلعبة 

)...(  غاب حلظات مث عاد حيمل كأسي عصَت قدـ ذلا أحدمها، مث أخد مكانو جبانبها يرتشف عصَته»

 .(2)«أفرغت كأسها دفعة واحدة وبقيت تنتظر قدـو والدتو

بظروفها الصعبة دلعرفتو ستغبلذلا ـ بإفقا ،ة كانت زلل طمع ىذا الشابالفتاة الضعيفة واليتيم "زينة"

ف الوطن، وأف أمك رفت أنك وضعت لقيطا، وأف أباؾ خاع»خاصة وأهنا وحيدة وفقَتة دوف أىل فقاؿ ذلا:

 .(3)«زبلت عنك وىربت مع عشيقها

 

                              
 .52، صاإلهتاـمجيلة زنَت: أصابع  (1)
 .56، صادلصدر نفسو (2)
 .59ادلصدر نفسو، ص (3)
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حياهتا مبنية على التعاسة ف ،اليت تعيشها يف البلدة الصعبة جتماعيةوقد وقع ىذا بسبب الظروؼ اإل

عيها كاف حُت استعادت و »سبلك  فقدت أغلى ما خاصة بعد أف على امتداد صفحات الرواية،واحلزف 

 مامة سوداء تغشي عينيهابطنها، فأمسكت رأسها بُت يديها وغيشق أسفل  الصداع يثقب رأسها واألدل

  .(1)«جرى ة ال تكاد تصدؽ ماؽ يف أشبلئها ذاىلة مشدوى)...( تكومت على األرض ساكنة ربد

غتصاب وىي بعد حادثة اإل ،صورت لنا الصدمة النفسية واجلسدية اليت حلقت بالفتاة "زينة" وايةلر و ا

مذىولة يف ادلصيبة اجلديدة اليت أحلت هبا، فكل شيء يف احلياة كاف ضدىا فبل أب وال أـ وال أخ وال 

ألوضاع ادلزرية نتها، وكل ذلك انعكس بالسلب على نفسيتها نتيجة ازلأخت، ىي لوحدىا تصارع وتكابد 

شلا سبب ذلا إرىاؽ وتعب يف جسدىا فكانت ىذه احلادثة دبثابة صدمة حياهتا اليت غَتت  ،اليت حلقت هبا

فحملت مأساهتا »ب فيها. نرلراىا فبعدما كانت الفتاة الطاىرة العفيفة صارت ملطخة بفضيحة ليس ذلا ذ

بيت تائهة الباؿ، ذبر ذيل الفضيحة، اجلديدة، وعرؽ اخليبة يتصبب يف كامل جسدىا واذبهت ضلو ال

 .(2)«وإحساس مفجع يطوقها

العنف اجلسدي الذي تعرضت لو صارت تفكر يف كيفية  يف ورطة حقيقية بسبب لقد كانت "زينة"

مواجهة رلتمعها ومن يصدقها وخاصة أف الشبهات تدور حوذلا منذ البداية وبقي ىاجس اخلوؼ والقلق 

                              
 .58، صمجيلة زنَت: أصابع اإلهتاـ (1)
 .60، صادلصدر نفسو (2)
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فقد  .(1)«فضحو وأفتح شبهات جديدةكذبو؟ ىل سأركن للصمت أـ أدقٍت ويرباه من يص» يدور هبا

حدث ذلا ألف اجملتمع  صدمة جراء وقوعها يف الفخ إال أهنا بقيت صامتة دل زبرب أحد ما عاشت "زينة"

مت عليو لتنتهي عبلقتها ربملو الكلمة فتجد نفسها رلرمة من غَت جـر أرغ لتعيش معاناة بكل ما ،ضدىا

أسرع عادؿ إذل » التخلص من اجلنُت بإجهاض "زينة"حاوؿ الشاب عادؿ و قد ، رعيغَت ش معو حبمل

)..( لقد رفض الطبيب إجهاضي  ادلشفى وحبث عنها بعينيو حىت عثر عليها وسأذلا بلهفة: ىل زبلصت منو

 .(2)«بسبب كمية الدـ الذي أضعتو

ح كن بالرغم من كل ىذا دل تسًت ول ،ؿويتم الزواج بينها وبُت عاد "زينة"ػتباط بر ليقرر بعدىا اإل

ادلسكينة من مهومها بل زادت معاناهتا وكأهنا ىي من جلبت لنفسها العار، حيث دل يصدقها أحد أهنا  

عتداء عليها و مرارة العنف النفسي واجلسدي واإلىذا األخَت الذي ذاقت مع ،كانت ضحيت ألفعاؿ عادؿ

تردد يف أعماقها: فقري وضعفي ركت معزية نفسها وىي مث تدا» متها وحىت أنو دمر حياهتا كليااوعلى كر 

  .(3)«ؿ براءيتليغتا

 وحيدة ليكيدوا ذلا أىل زوجها حىت يتخلصوا منها لت األياـ على "زينة" وىي يف غرفةوىكذا توا

ت ذلوؿ ادلفاجأة وقيدهتا الدىشة، قبل أف تستعيد ت النار يف قميصها دوف غَته، ارتاعبوبسرعة الربؽ ش»

                              
 .61، صمجيلة زنَت: أصابع اإلهتاـ (1)
 .75ادلصدر نفسو، ص (2)
 .86، ادلصدر نفسو (3)
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بعدما مت وضع البنزين يف زلنتها  ىكذا قاومت "زينة" .(1)«وهتب واقفة لتضرب اللهب بكلتا يديها وعيها،

ماتت »ًتؽ جسدىا، لتفارؽ احلياة بعدىاف فيها وتبقى تعاين يف صمت وقد احلتشتعل النَتا ،مبلبسها

  .(2)«ومعها دفن لغز موهتا، وقد أبت أف ترفع أصابع االهتاـ يف وجو أي أحد "زينة"

الفتاة اليت دل تذؽ طعم الفرحة يف حياهتا حىت ماتت موتة شنيعة وىي حامل  ىذه ىي معاناة "زينة"

خر سبثل يف شخصية ية منوذج آبطفلها، حيث دل يرمحها أحد واستطاعوا التخلص منها كما صلد يف الروا

د عانت من طرؼ زوجها وأمو وق الجسدي والنفسي للعنفىي األخرى تعرضت  "،الكربى الكنة"

بقضيب كاف بيدىا، وحُت  أغضبتها يوما فرمتٍت»: رهبا قائلة يف ىذا الصددبضحيث قامت محاهتا  ،معهم

  .(3)«لتقاء الضربة عن عيٍت وقع على رأسي، فشجواضلنيت إل

 اعتداء بالضرب شلا خلف ذلا جرحا بارزا يف رأسها، كما حاولو فهي األخرى دل ترحم وتعرضت لئل

 حىت زوجها دل يقم بأي ردة فعل لنجدهتا ،شفقة دل يرمحوىا وتركوىا تنزؼ دوف رمحة أوقتلها وىي حامل و 

وجلس جبانبها يتفرجاف عليا وأنا أنزؼ وأفٌت ربت وقع نظراهتما، وأغمي عليا فلم أر للنهار طلوعا يومها، »

                              
 .111، صمجيلةزنَت: أصابع اإلهتاـ (1)
 .117ادلصدر نفسو، ص (2)
 .107، صادلصدر نفسو( 3)
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راء العملية وأدخلٍت بنفسو غرفة العمليات، وأصدر أمرا بإج .(.يف األخَت بالطبيب ). افلقد جاؤو 

  .(1)«القيصرية

الكربى حيث صورت الكاتبة مدى احلقد واألسى الذي ربملتو والعنف الذي  ىذه ىي معاناة الكنة

وكأهنم يف غابة والبقاء لؤلقوى أما الضعيف فليس لو مكاف  ،ينتموف إذل فئة البشر قاومتو وسط وحوش ال

 بينهم إال أهنم قاوموا احلياة وتصدوا دلتاعبها.

غتصاب عرفت ادلرأة معاناة كثَتة عرب األزمنة نظرا دلا ط، اإلوبالضب العنف الجسديرلاؿ  ويف

دلغتصبة يف الرواية، وىي تتعرض إليو من ربرش جنسي من طرؼ الرجل ونظرتو الشهوانية ذلا صلد ادلرأة ا

 غنياء فقاموألأحد اعند مرارة اليتم والفقر لتصبح خادمة  ادمة وسبثلت يف طفلة قاصر عانتشخصية اخل

أي ثقة وأولئك الوحوش » ،عتداء عليهايرحم أحدىم جسدىا وتداولوا على اإل حيث دل ،بنهش حلمها

ذاؾ  ثنبرادري، فإذا صلوت من ىذا وقعت يف فماذا أفعل اآلف وأنا حامل؟ ال أينهشوف حلمي يف كل ليلة، 

  .(2)«سلم حىت من ضيوفهمأإين دل 

 فلكل ينهش جسدىا كأهنا سلعة يتبادلوهنا بينهم، حىت ،البيتفالطفلة دل ترحم حىت من ضيوؼ 

و والد يدافع عن ، أكرب من مهها خاصة وأنو ليس ذلا منزؿ يأويهامحلت وىي يف سن صغَتة محلت مها أ

ردع أنساين يوقفهم، وحىت عندما تكلمت  أوحقها لتكوف ضحية لوحوش بشرية ليس ذلم أي ضمَت 

                              
 .111، صمجيلة زنَت:أصابع اإلهتاـ (1)
 .103، صادلصدر نفسو (2)
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قوبلت بالطرد من طرؼ سيدة ادلنزؿ واهتمتها أهنا ىي ادلذنبة الوحيدة  ،ءوكشفت عما جرى ذلا من اعتدا

 مع الغرباء وليس ألحد دخل فيها. 

ىذا جزء من معاناة النسوة والذي تفنن الرجل واألىل واجملتمع يف تعذيبهم واإلنقاص من قيمتهن وما 

 فكانت التضحية حبياهتم البد منها يف رلتمع ال يستعرؼ حبقوؽ ادلرأة وضلن يف رلتمعنا ،خفي أعظم

تشكل الذكورة مع ادلاؿ مقابل األنوثة ادلعدومة يف رلتمع قمعي بتقاليده قهرا متصاعدا، ومتعدد األطراؼ، »

اعي واالقتصادي اليت صنعها قوى القهر االجتم ازباذ.( بسبب .إلرادة واإلنسانية، ).تعانيو ادلرأة ادلسلوبة ا

 . (1)«اجملتمع

اليت ربكمها العادات والتقاليد  للدىنياتويعود ىذا  ،الرجل سلطةتكوف ربت وذلذا فادلرأة دائما 

وبذالك تتعرض للظلم والعنف  ،بأهنا عار وليس ذلا أي حق يف الدفاع عن نفسها أو التكلم عن مطالبها

، اية اليت تعطيو احلق يف كل شيء سواءطرؼ الرجل فهو ديلك القوة الذكور من  لتبقى  ظادل أو مظلـو

تبلحقها لعنة  من طرؼ اجملتمع عند ىذا احلد بل يقف العنف ادلسلط عليها ال» خاضعة وتابعة إليو، حبيث

  .(2)«األنوثة إذل الشارع حيث يًتصدىا ويواجهها بأنوثتها شلارسا شىت أنواع العنف

 

                              
 .204الشريف حبيلة: الرواية والعنف، ص (1)
 .218ص ،رجع نفسوادل (2)
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إذل الشارع من  وإمنا سبتد تلك السلطة الذكورية ،ىاو أخو منزذلا مع زوجها أ اناة ادلرأة يففبل تنتهي مع

يلتهموف اجلسد بأعينهم وديارسوف عنفهم عليها، كأهنا واحدة من شلتلكاهتم التابعة  ،طرؼ رجاؿ آخروف

 طلقةذلم، كما يزداد ىذا العنف ضدىا كلما زاد فقرىا وحاجتها، خاصة إذا كانت أرملة أو يتيمة أو م

لك ركزت الرواية اجلزائرية على رصد العنف وبذ ،القهر ادلادي والنفسي ذلا لتزداد الرغبات حوذلا ويكثر

القهر شكبل » القهر الذي تعانيو الشخصيات باعتبار ، وتبيافوزلاولة معاجلة إشكاالتو اليت انبثقت منها

 . (1)«من أشكاؿ العنف يعيق حرية اإلنساف، دبثابة توصيف لسلب اإلرادة

 ستقرار واألمن يف اجملتمع.وبالتارل شعوره بعدـ اإل ،أة األدلوىذا ما جيعل الشخص يعيش ربت وط

 

 

 

 

 

 

                              
 .198، شريف حبيلة: الرواية والعنفال (1)
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 موضوع االنتحار ثالثا:

وىو اقداـ اإلنساف على قتل نفسو ووضع حد حلياتو،  ادلنتشرة يف اجملتمع،نتحار من الظواىر الايعد 

نسمي انتحارا كل » نتشارا االنتحار شنقا، وبذلك فإنناويكوف ىذا عن طريق أساليب متعددة لعل األكثر ا

ويعود  .(1)«ميتة تنجم، بنحو مباشر أو غَت مباشر عن فعل اجيايب أو سليب جرى تنفيذه بيد الضحية ذاهتا

ىذا لتأـز نفسية اإلنساف نتيجة ضغوطات ومشاكل اجتماعية سلتلفة ليضع يف األخَت حدا حلياتو، كما 

نتحار يف النص الروائي وقد ذبسدت ظاىرة االىذه الظاىرة لنقص الوازع الديٍت.  يعود السبب يف تفشي

الذي وضع حدا حلياتو بعد الضغوطات ادلختلفة من  ،من خبلؿ شخصية والد "زينة" "هتاـأصابع اإل"ؿ

زوجك معلق يف شجرة » د أي سبيل دلواصلة العيشاجلميع على أنو خائن وعميل فلم جيطرؼ اجملتمع ونبذ 

ولولة: من بأعلى صوهتا ملصفصاؼ قرب الربوة اجملاورة ... احبثي عمن يساعدنا على دفن جثتو، صرخت ا

 .(2)«إبنيت.. ردبا قتل... ردبا، انتحر قتل أيب؟ أجاهبا الرجل الغريب: ا أعلم يا

دل يتحمل كل تلك ما خاف وطنو من نفسو حيث شنق يف شجرة بعد ىكذا زبلص والد "زينة"

االنتحار حبل لو، فهنا نرى قضية االنتحار يف الرواية وتداعياهتا اليت  ت والنبذ من الناس فإزبدراءزداإل

قد ىربت مع عشيقها وىذا ما تنبأ بو  والد وموتو تفككت العائلة، فاألـجاءت بعدىا فبسبب انتحار ال

                              
 .07، ص 2010مشق، دط، إدييل دوركامي: اإلنتحار، تر: حسن عودة، اذليئة العامة السورية للكتاب، د (1)
 .13مجيلة زنَت: أصابع االهتاـ، ص (2)
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ذا النحو لتبقى يف ىذا إبنيت، لو كنت أعرؼ أف األمور ستنتهي على ى يا زينة"»": األب قبل موتو قائبل

  .(1)«تتزوج أمكسبك،  ءيادل وحيدة إلنتحرت قبل أجالع

فاألب ىو السند الوحيد لزينة وقد رحل عنها وبقيت لوحدىا تصارع أخطاء والديها كأهنا ادلذنبة ببل 

أنو  بيد ا إالمتخوؼ من مصَت ابنتو كأنو متأكد من موتو رغم أف األقدار  كاف والد "زينة"وقد  ذنب. 

يف ىذه اللحظات  »اؾ حيث كاف اجلميع سعداء آنذ ،حتفاؿ بنور احلرية على أرض البلدانتحر أثناء اإل

ىتافات شعبية وأىازيج الفرحة بإطبللة مشس احلرية على اجلموع اليت تتدافع يف الشوارع  كانت تصل مسعو

  .(2)«ورجاال وأطفاال اواألرصفة نساء

سعادة ابنتو، كما رمست لنا الروائية  سوء بالنسبة لو وهنايةنت األلكن الفرحة اليت حصلت كا

ينزؼ، صحيح أنٍت قد كاف حلمي يتطاير أماـ السياط و ل»: شخصية األب ادلقاـو واب لوطنو بقولو

  .(3)«اعًتفت، ولكن صدقيٍت فلقد كنت يف شبو غيبوبة حيث استسلمت إلجابتهم

كاف أكرب من حبو لوطنو.   إال أف عذاب ادلستعمركاف من رلاىدي الوطن  يبدو أف أب "زينة"ف 

 ، لذلك استسلم لبلنتحاروعار يف جبين ن مكاف الشهداء غصة يف نفسو وومسةعًتاؼ عي االبق لدى

الكفيل الوحيد يف حل مجيع  ، ألنوحيث دل يستطع أف يعيش والذنب يبلحقو لتحل صدمة كبَتة بالفتاة

                              
 .8، صمجيلة زنَت: أصابع االهتاـ (1)
 .9ص ادلصدر نفسو، (2)
 .10ادلصدر نفسو، ص (3)
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 وحىت يومنا ىذاخيلو أي رلتمع منها منذ أف خلق ا البشرية،  ة النتحار ظاىرة إنسانية عامواإل» مشاكلو،

  .(1)«ت تتزايد يوما بعد يـوذشهد العادل وال يزاؿ يشهد اىتماما بالغا ذلذه الظاىرة اليت أخ

ي للفرد مع تزايد الضغوطات ب انتشار ىذه الظاىرة إذل عدـ اإلستقرار النفسي واإلجتماعويعود سب

سند أو ملجأ يف احلياة ليفقد  أينفسو وحيدا ليس لو  اإلنسافة وغَتىا..اخل، حيث جيد وادلشاكل األسري

تغلق يف  األبوابكل   حدث مع والد "زينة" فمشاكلو ادلتزايدة جعل االنتحار، وىذا ما إذلاألمل ويلجأ 

 .باإلنسافوجهو، ومع ىذا يبقى اإلنتحار شيئا زلرما وغَت مقبوؿ مهما ضاؽ احلاؿ 

تضع حدا  أفها، رباوؿ كل مشكلة تصادف  يف االنتحار ففي"زينة"  د يف الرواية كذلك رغبةكما صل  

كرر يف كل مرة رباوؿ فيو تفهي مجلة ت ،(2)«يشدىا للحياة فليس ىناؾ ما ،نتحاروفكرت باإل» حلياهتا ...

. ففي أوؿ مشكلة صادفتها فكرت  البلدة  أىلتنتحر وذلك عندما اهتمها  أفالتخلص من قدرىا ادلشؤـو

هتامات خاصة بعدما تركاىا والديها فلم تستطع ربمل كل ىذه اإل زانية، وأهناولدا يف اخلفاء  أصلبت بأهنا

صادفها بعدىا مشكلة  تعيش ىذا العذاب، لتالأف  تنتحر و أفففكرت يف  ،حد يدافع عنهاأ وحيدة ال

وىنا  ي حيث سلبها شرفهارؼ شاب غٍت، وىي غائبة عن الوعغتصاب من طلئل وىي تعرضها أخرى

تعرضت خلديعة ليس  خاصة وىي بريئة ،حيدة وال يوجد من سوؼ يصدقهاو  أهناوأحست  ضعفت "زينة"

 ذلا ذنب فيها ففكرت كذلك يف االنتحار لتتواذل ادلشاكل عليها. 

                              
 رللة الباحث يف العلـو اإلنسانية، -دراسة ميدانية على مستوى والية جباية -نتحار يف اجملتمع اجلزائريإلعمور مصطفى: ظاىرة ا (1)

 .1010، ص 2018، مارس 33، جامعة عبد الرمحن مَتة، جباية، ع واالجتماعية
 .6هتاـ، صمجيلة زنَت: أصابع اإل (2)
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تقاسم ىذا العادل تخاصة بعد وفاة خالتها العانس بسبب ادلرض واليت كانت ىي سندىا الوحيد يف 

 أثناءاليت ىربت مع رجل غريب  أمهاقد فقدت كانت وىي قبل ذلك   ،عها مهـو احلياة ومرارة العيشم

 .هتامات لوحدىاواإل صارع األباطيلتواجو وت ستقبلؿ لتبقى "زينة"اإلحتفاؿ باإل

إجهاض اجلنُت ليس لبناء أسرة بل من أجل  ،حار عندما تزوجها عادؿنتكذلك صلدىا رباوؿ اال

عليها  األزماتبعد تراكم  أملهاىذا الزواج ىو نقطة بوادر  أف فظنت "زينة" ،تشار الفضيحةوخوفو من ان

اليت كانت دائما تسمعها كبلما جيرحها  ،اذلانيةوضعت قدمها يف بيت أف  ذمحاهتا منمع لتواجو مشاكل 

  .ابنها ىو من كاف سبب يف تعاسة وتشويو مسعة "زينة" أفوتارة تطعنها يف شرفها ناسية 

ا عرفت من عمتها أف الشخص الوحيد ادلتبقي عندم ،نتحارث وصلدىا تكرر فكرة االلتتواذل األحدا

لك بعد عودهتا للقرية لتطلب من عمتها مرافقتها كاف ذ ،على قيد احلياة ليس أبيها وأف والدىا كاف عاقر

ادت عاسة على وجهها وعظهر اخليبة والتصطدـ بعدىا بأهنا رلهولة النسب فتلت ،حلضور زاوجها من عادؿ

 لنفسها أهنا منبوذة من أىل القرية ودل يبق ذلا أحد ىنالك. ةكدمن حيث أتت مؤ 

البيت الكبَت ليًتكها حبيسة يف الغرفة  إذلنتحار عندما توجو هبا عادؿ كما صلدىا رباوؿ اال

مأساوية بعد  نة"بعدىا أحست بوحدة قاتلة وكأهنا ال سبلك أحد يف الدنيا، لتكوف هناية "زي .وينصرؼ

 إذ ماتت وىي تعاين يف صمت أالـ احلروؽ ،للحرؽ والتفحم الذي كاف سببا يف مغادرة حياهتا تعرضها

 وفاهتا. جسدىا حىت ماتت ودفنت معها لغز  البالغة اليت أكلت كل
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لنجد  ،نتحارالدل تستسلم لقدرىا وأبت ا ك األحداث القاسية اليت عاشتها "زينة"وبالرغم من كل تل

ا خلفو بسبب حار دوف تفكَت للعواقب اليت يًتكهتناللى اع قدمتأاليت ، يف الرواية شخصية األب الضعيفة

بالرغم من األفكار اليت تأتيها القوية ادلتمسكة باحلياة  يف ادلقابل صلد شخصية "زينة" ،مشكلة أوذل يف حياتو

ألىل، فالرجل ال يكوف دائما قوي وادلرأة ال ستسبلـ وجاهبت احلياة واجملتمع واأهنا رفضت اال إالتحار لبلن

ة اليت ال تقوى على صاحب الشخصية الضعيف إال انتحار ال يقدـ عليهظاىرة االو  ،تكوف دائما ضعيفة

ادلكافحة والصبورة فبالرغم من أعطت مثاال للمرأة  وال تستطيع رلاهبة الظروؼ، ولكن "زينة" إكماؿ احلياة

أف وافاىا األجل وصعدت  إذلأهنا بقيت صامدة  إال ،ادلشاكل اليت صادفتهاهتامات اليت تعرضت ذلا و اال

 .بارئها إذلروحها 
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 موضوع العادات والتقاليدرابعا: 

فهي تتوارث أهنا ربافظ على استمراره وحركيتو،  إذي رلتمع، أل عادات والتقاليد اإلرث الثقايفتعترب ال

خر آل ق، وتعرب عن اذلوية اجلماعية رغم اختبلفها من رلتمع لبلحخلفو السابق  ما ىي وعرب األجياؿ 

األفراد خاصة والعائبلت عامة ىا اليت ديارسو  ،فَتتبط مفهـو العادات والتقاليد بادلاضي واألجداد وأعرافهم

جتماعية، ألهنا رباوؿ ترمجة منط حرؾ بتحركات أفراده الثقافية واإلوتت ،لك فهي قائمة مع قياـ اجملتمعلذ

وأغلب الناس صلدىم مرتبطوف بالعادات والتقاليد  ،كَت فلسفة شعبية من أجل رلاهبة متطلبات احلياةتف

ن، وادلعروؼ لدينا أنو ليس كل وحىت أهنم يضعوهنا يف مرتبة الدي من حياهتم اليومية يتجزأويعتربوهنا جزء ال 

لضرر على األشخاص حىت أهنا باعادة قددية تكوف صحيحة، فهناؾ عادات يقـو هبا الناس سلبية تعود 

يضرنا  ذا وجب علينا استخداـ العقل يف التفريق فيما ينفعنا وماذل  معتقداتنا الدينية، وتأثر فيهايف تشكك

 من ىذه العادات والتقاليد.

لك، طريقة اللباس وحىت راس وكذحتفاالت ادلختلفة وطقوس األعوتتمثل العادات والتقاليد يف اال

 إضافة وموضة خاصة بو نابعة من اللباس التقليدي ،حتفاؿطريقتو يف اال ديو فلكل بلدادلأكل وطريقة تقد

ترتبط ىذه العادات ارتباطا وثيقا  غالبا ما» ،بعض ادلمارسات ادلختلفة اليت تدخل ضمن ادلعتقدات إذل

 .(1)«رب يف حد ذاهتا نوعا فولكلوريا مستقبلعند شلارستها وتع اجلذوردبعتقدات عميقة 

                              
، إسعد فايزة: العادات اإلجتماعية والتقاليد يف الوسط احلضري بُت التقليد واحلداثة، رسالة دكتوراه )منشورة(، كلية العلـو اإلجتماعية (1)

 .120، ص 2011/2012جامعة وىراف، 
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وعليو فإف  ،يف الرواية العربية خصوصاو اندرج موضوع العادات والتقاليد يف األدب عموما  ا ماوكثَت 

بعض العادات والتقاليد  ظهرت ،"هتاـىذا ادلوضوع ويف رواية "أصابع ال إذلالرواية اجلزائرية كذالك تطرقت 

 إذهبا بصورة كبَتة  واإلديافت اخرافحيث صورت لنا رلموعة من النسوة اخلاضعات لل ،ادلتوارثة عرب األجياؿ

ثنُت للمقربة اليت تسكنها  الزواج، فهن ينتقلن كل مساء اإلسبثلت يف نساء البلدة والفتيات الراغبات يف

 وفتياهتا من طالباتنساء البلدة  ألف ،ألمسيات االثنُت وعشياهتا طعم خاص يف حياة ىذه ادلقربة» ،"زينة"

 .(1)«على موتاىم وحسب ولكن إلشعاؿ الشموع ادللونةليس للًتحم  إليهاتقلن نالزواج ي

الربكة من  ألخذ للمقربة مباركا عند النسوة فيذىْب يوما عتبارهالثنُت ففي الرواية صلد اختيار يـو اال

جبانب  حتفاؿواالإليو، فيحضرف معهن كل لواـز الطقوس  يطمحن سوؼ حيققن ما وكأهنن ،عند موتاىم

.( وكذا تقدمي القرابُت لروح الوارل الراقد داخلها، واليت .). وإحراؽ البخور» ،زواجاألضرحة لتسهيل عملية ال

  .«تتمثل يف أقمشة زاىية األلواف وقطع نقدية

كما تصور   ،سوؼ حيققن الذي يردف يف اعتقادىن أهننتاىم ىكذا يقـو النسوة بالتقرب من مو 

 إذلالعجائز حبزامها  إحدىتربطها » ،دل تلد حيث خر يف ادلقربة وىو اجمليء بالعرائس اليتالرواية طقس آ

ل مهساهتا، وحُت فواكو اجلافة وتدور حوذلا وىي ترتوتفرغ يف صدرىا احللوى وال ،عمود من أعمدة الصومعة

  .(2)«تتوقف عن الدوراف تفك حزامها داعية ذلا باخلصب والذرية

                              
 .32هتاـ، ص إلمجيلة زنَت: أصابع ا (1)
 .32ادلصدر نفسو، ص  (2)
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حسب العادات والتقاليد اليت  يتمنونو وىذا  وىكذا يظن النسوة أهنن سوؼ حيصلن على كل ما

لرغم أنو يدخل ضمن الشرؾ با، كانت منذ القدـ، فهذه األشياء مرسخة عندىن يف العقل اجلماعي با

 إذلاألموات فهذه العادات سلبية وخاطئة تذىب هبم  إذلا ذىبوا وإمن ،أهنن دل يطلْب أمنياهتن من ا إال

 الشرؾ.

لصومعة بإعتبارىا مقيمة ىناؾ حىت ذبمع اذلدايا والنقود اليت إذل ا ويف ىذا الصدد تتسلل "زينة"

ضى الورل الفرح على الوجوه لر دالئل وعندما تعود النسوة يف أمسية األسبوع القادـ ترى » ،ذبلبها النسوة

 .(1)«عنهن بقبولو النذور ودليلهن على ذلك اختفاء القرابُت اليت تركت فوؽ الضريح وقربو

وىا ذىن للعطايا اليت تركنها يروف أنو قد قبلت من طرؼ ادلوتى وأهنم قد أخفالنسوة بعدـ إجياد

ويف ىذه األمور ابتعاد عن ا وىي معارضة لديننا وعقيدتنا، فنحن نطلب كل  .وسوؼ تتحقق مطالبهن

قي، قيين احلدلنتشرة ىي من أبعدت الناس عن الدشريك لو وىذه العادات ا شيء من ا تعاذل وحده ال

تكوف غَت صحيحة  اليت غالبا ما ،هم يتخبطوف يف أوىاـ زائفة وزبيبلت ترمسها العادات والتقاليدتلوجع

 ويتبعها الشعوب يف غَت وعي منهم. 

تبقى العادات والتقاليد الشعبية الطابع ادلميز للشعوب عن بعضها البعض من حيث الطرح » ولكن

يث الطرح اذلويايت والثقايف حيف ربديد ىوية الشعوب من اإلختبليف، كما تعترب أيضا من ادلعادل األساسية 

                              
 .33مجيلة زنَت: أصابع االهتاـ، ص  (1)
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ديكن  تربز ىويتو ادلختلفة عن اجملتمعات األخرى حبيث ال ، فلكل رلتمع تقاليد خاصة بو (1)«جتماعيواإل

بلؿ نشر تجاوزىا يكوف من خأف نفصل العادات والتقاليد من حياة األفراد دفعة واحدة فهم يؤمنوف هبا، ول

 يضر الفرد يف دينو ودنياه. ليس كل العادات صحيحة فمنها ماالتوعية وأف 

ألحشاء  األكواخكاف سسبثلت يف شراء  بعض العادات ادلتداولة عند األفراديف الرواية  كما صلد  

قدـو جزار احلي من أسفل ادلقربة قادما لتوه » ،انتظار جزار احلي حليوانات وأكلها، فأصبحت عادة لديهما

  .(2)«يوانات اليت أمر البيطري برميهامليئا حبشا احل سودا ملطخا بالدـمل دلوا أمن ادلذبح وىو حي

نع الناس من أكلها، فأصبحت لدى السكاف عادة أكل أحشاء احليوانات بالرغم أف الطبيب قد م

 كانت البنات الصغَتات ديضُت الساعات الطويلة» عليها اعتادواإال أهنم  ،عادة سيئة ومضرة بالصحةفهي 

  .(3)«للحصوؿ على شيء من ذالك اخلليط الذين كانوا يستمتعوف بشوائو )...( موينتظرف قدو  )...(

عادة حيكمها سارعوف لشرائها بأسعار زىيدة، وىي عادة شلتعة يفأكل أحشاء احليوانات كانت 

اللحم وشوائو  ادلستوى ادلعيشي لؤلفراد داخل الرواية، فضعف القدرة الشرائية لديهم وعدـ سبكنهم من شراء

                              
 .24، ص2013سعيدي زلمد: مقدمة يف أنثروبولوجيا مظاىر الثقافة الشعبية، دار اخللدونية، اجلزائر، د ط،  (1)
 .34مجيلة زنَت: أصابع االهتاـ، ص  (2)
 .34نفسو، ص ادلصدر  (3)
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ىو  من منطلق ما إالال ديكن احلديث عن عرؼ اجتماعي معُت، »إذا  ،يتهافتوف لشراء األحشاء وشويها

  .(1)«اإلنتاج بآليات ااحلياة ادلعيشية واددة أساس إمكاناتسائد من 

جيعل  ومنو نصل إذل أف العادات والتقاليد اإلجتماعية قد تكوف نتيجة لضعف ادلستوى ادلعيشي شلا

خرين، اللجوء إذل ىذه العادات ادلضرة، واليت حيكمها الوضع ادلادي واحلاجة والفقر، آأفراد يف اجملتمع دوف 

ىو متوفر بثمن زىيد، حىت ولو كاف على حساب صحتهم، فليس كل  الذي يدفعهم إذل ذبريب كل ما

ف ادلرأة ىي األكثر سبسكا بالعادات العادات والتقاليد ادلتوارثة مفيدة وصاحلة، ومن الرواية يتبُت لنا أ

والتقاليد وحرصا على اافظة عليها، على خبلؼ الرجل الذي ال يعطي أمهية ذلا، كما صلد أف ادلرأة القروية 

ويعود ىذا للجهل والتخلف واجملتمع اليت  ،خضوعا للعادات والتقاليد على خبلؼ ادلرأة ادلتحضرة أكثر ىي

روؼ بتقاليده ادلبالغ فيها واليت تصل إذل حد الشرؾ با، وىذا يعود إذل تعيش فيو ادلرأة فالريف مع

جزأ ال يتجزأ من كياهنا وأهنا  عتبارىابإادلتخلفة، واليت ال ترضى التخلي عن ادلعتقدات القددية  الدىنيات

 موروث األجداد وبتخليهم عنها زبلو عن أصلهم وخصوصيتهم الثقافية.

)...(  فادلرأة الريفية»منة بالعادات والتقاليد وتراىا شيئا مهما يف احلياة، وادلرأة كثَتا ما تكوف مؤ 

الظروؼ اإلجتماعية، تؤمن  ف الرجل وتعاين أكثر منو من قسوةاحد بعيد خاضعة لسلط إذلمازالت 

                              
،     2010، 1دراسة يف الفعاليات النصية وآليات القراءة، آذار عادل الكتب احلديث، اجلزائر، ط  -فتحي بوخالفة: التجربة الروائية ادلغربية (1)

 .120ص 
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دلرأة يرتبط منوذج ا فغالبا ما ،(1)«د عزاء يف زيارة قبور األولياء وزبشى احلسد والسحرباألحجبة والرقى وذب

اية طقوس اليت سبارسها، ألجل غاية يف نفسها، أو ىدؼ معُت تريد الوصوؿ لو فالغادات والعالريفية بال

سبليو  ن كل شيء من طرفها ويقوموف بكل ماعندىا تربر الوسيلة، فإدياهنن بالعادات والتقاليد جعلهن يصدق

 ذلا قيمة ووضعها جبانب يتود واألشياء القامت النسوة جبلب النق هتاـاإلعليهم عادهتم، ففي رواية أصابع 

لك يتعرضن للخسائر ادلادية بن بو إذل األولياء الصاحلُت، فهن بذنا منهن أنو شيء زلمود يتقر القبور ظ

استعماؿ العقل يف  األفرادجيب على وعليو إليو،  كانوا يطمحن دل يتحقق ذلن ما إذاوادلعنوية خاصة 

 يضر بالفرد. ين أو ماكك يف تعاليم الدشي ادلفيد منها وترؾ كل ما بأخذ ،مواجهة العادات والتقاليد

 

 

 

 

 

 

                              
 .88، ص2002، دار ىومة، اجلزائر، ط، -دراسة-باديس فوغارل: التجربة القصصية النسائية يف اجلزائر  (1)
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 األسريتفكك الموضوع  خامسا:

يف تكوين الفرد وسلوكو بالدرجة األوذل  تعد األسرة ىي لبنة اجملتمع وأساسو، فهي النواة األساسية

توافق والتفاىم بُت أفرادىا يسودىا جو من ال ، فمن الوضع الطبيعي أفككلوفسادىا معناه فساد اجملتمع  

 لتنبٍت عبلقات اجتماعية أساسها احلب واحلناف والرعاية وادلصاحل ادلشًتكة.

ء حًتامهم وطاعتهم، فتشابك األدوار لبنابإ اآلباءولتبقى العبلقة متوازنة جيب على األبناء رد معروؼ 

ختبلؿ شيئا فشيئا، وتضيع تعرض لئلولكن ىذا التوازف األسري يجتماعية األسرة الصاحلة زبدـ احلياة اإل

القيم األخبلقية وتندثر لتكثر بعدىا ادلشاكل وتنشئ الصراعات داخل األسرة الواحدة وتتوتر العبلقات 

واهنيارىا، لتحل  ىذا ما ينجم عنو ظاىرة التفكك األسري والذي يقصد بو تشتت أفراد األسرة ،العائلية

 حبيث يصبح كل فرد يف معزؿ عن باقي أفرادىا، والتبلحم من التآزر بدال ويزداد التنافر ،اخلبلفات مكاهنا

بُت األفراد  اتحد الوالدين أو اخلبلفإما بسبب غياب أ ،عوامل يف انتشار التفكك األسري ةوقد تؤثر عد

كالفقر   ،إذل أف بعض العوامل اخلارجية والداخلية قد تؤثر تأثَتا سلبيا على العبلقات يف األسرة»إضافة 

  .(1)«و الذكور على اإلناثدالؿ ادلفرط وتفضيل ابن على ابن أدقع أو الغٌت الفاحش والادل

 اـ بشؤوهنم كل ىذه األسباب تعمل على زيادة ظاىرةىتمإمهاؿ الوالدين لؤلبناء وعدـ اال إذل ةضافإ

اعية كالسرقة غلب اجملتمعات فبسببو تتزايد اآلفات االجتمسري، ىذا األخَت الذي تعاين منو أالتفكك األ

والقتل وغَتىا فعواقبو جد وخيمة وتؤثر بالسلب على سلوؾ األفراد وذلذا جيب اافظة على العبلقات 

                              
 .92صدار الكتاب العريب للطباعة، اجلزائر، دط، دس،  اإلنسانية، العبلقات (2) تقنيات الدراسة يف الرواية ا مخار: دعب (1)
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تبقى األسس األربعة وادلتمثلة يف االحًتاـ ادلتبادؿ والثقة ادلتبادلة والتعاوف ىي اليت » ،داخل األسر حيث

الواقي للحفاظ على اجملتمعات من التفكك  ىذه األسس ىي الدرع، و (1)«تدعم روابط الدـ والقرابة

 األسري.

"أصابع االهتاـ" صلد موضوع التفكك األسري والذي طغى على الرواية حيث قامت  ويف رواية

بنة ائلو "زينة" ادلكونة من األب واألـ واالمن ع اوذلك بدء ،دبعاجلتو من خبلؿ ادلساوئ اليت ترتبت عنو

نتحار وترؾ األسرة تتخبط يف حزهنا التفككت األسرة وتشتت فاألب قاـ بافبعد وفاة األب  ،"زينة" واخلالة

اع بالنسبة وضاأل لتسوء ،وفقرىا دوف أي مساعدة فالكل أصبح يتهرب منهم حبيث دل جيدوا أي معُت ذلم

  .عن قوت يومهم اليقرروا بعدىا الرحيل إذل القرية اجملاورة حبث ،لوطنذلا ألهنا ابنة خائن ا

ه يف ىذ ،فهنا إشارة إذل عدـ ربمل الزوجة دلسؤوليتها وواجباهتا ذباه أسرهتا ،زبتفي األـسرعاف ما و 

دل ، فاألـ كل واحد ذىب يف شأنوو  ،تتفكك األسرةلوحدىا دوف أب أو أـ ف انة دل ذبد البنت أمها لتبقى

فبقيت  ةأما الفتا ،رثأحد األشخاص ودل يظهر ذلا أي اليت ألقت على عاتقها وىربت مع أ ربمل ادلسؤولية

إال أهنا دل تسد فراغ األـ فهي الركيزة األساسية  ،تتخبط يف معاناهتا لوحدىا ال سند ذلا يف احلياة غَت خالتها

واخلطأ الفادح أف هتجر ادلرأة بيتها وهتمل رسالتها السامية وىذا  ،وىي منبع احلناف والسكينة وعمود ادلنزؿ

 .تتخبط يف مهومها وتعاين يف صمت كتا عائلتهاما قامت بفعلو والدة "زينة" تار 

                              
 .93، صالعبلقات اإلنسانية (2تقنيات الدراسة يف الرواية ) عبدا مخار: (1)



                                             يةاتموضوع دراسة تهاماإل أصابع                                           :الثانيالفصل 
 

 
 
 - 91 - 

قر واليتم ىذا ما فالنص الروائي يصور لنا عواقب التفكك األسري ؼ"زينة" تربت يف أحضاف الف 

ستغبلؿ من طرؼ اجملتمع والقهر والظلم، فكانت دائما ىي ادلتهمة بدوف ذنب وادلخطئة أدى هبا إذل اإل

يئت من أنظار الذئاب البشرية ليظن الناس أهنا لقيطة ج علها زلطئ، فغياب الوالدين عنها جقبل أف زبط

والدي  أخ يا» فبقيت وحيدة تقاسي من ادلصائب ادلتكررة لتلقي اللـو على والديها قائلة:  ،حد ادلبلجئأ

فالفتاه دل تعد ربتمل لوحدىا  ،(1)«العزيزين كيف تركتماين أواجو مصَتي دبفردي وسط ىذا الغاب ادلروع

لتموت يف األخَت جراء كيد أىل زوجها بعد ما وجدوىا  ،طمت نفسيتها وأصبحت مكسورة اخلاطرفقط رب

 حتقارىا واإلنقاص من قيمتها.، قاموا بإوحيدة ال أصل ذلا

ت أسرهتا بسبب خيانة العجوز اليت تفكك تفكك األسري صلد يف الرواية شخصيةويف موضوع ال 

حيدة يف كوخ داخل مقربة ال سبلك قوت يومها خاصة وأهنا خسرت لتبقى و  ،خذ األوالد منهازوجها ذلا وأ

سبلك، وىم أوالدىا باإلضافة إذل الصدمة النفسية اليت تعرضت ذلا جراء احلرماف من بيتها ومشاركة  عز ماأ

كما صلد   .لتصبح مثل اجملنونة فأسرهتا تفككت وبقيت تعاين مرارة خسارة العائلة ،امرأة أخرى ذلا فيو

 رر امرأة أبوىا أف ال تعيش الفتاةفبعد وفاة أمها تزوج والدىا لتق ،ضحية أخرى للتفكك األسري اخلادمة

ستهتار األب فتجد نفسها تعاين حد األثرياء فهي ضحية أخرى إلأيف منزؿ  لتصبح خادمةمعها يف ادلنزؿ 

كما زبلت عنها جدهتا   من الذؿ والقهر والعنف، فوالدىا تركها لوحدىا تعاين وتتخبط يف أوضاعها الصعبة

 .لتًتكها تعمل عندىا  ةمرأة ثريوقدمتها إل

                              
 .53هتاـ، صمجيلة زنَت: أصابع اإل (1)
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لثرية اليت ال ترضى باخلضوع أو اإلهنزاـ وال تقبل بأي أحد ادلرأة ا "ة"اذلاني كما تصور الرواية عائلة

ىي األخرى منزذلا بسبب سوء تصرفها وأنانيتها، فحب الذات طغى عليها لتجد ليتفكك  ،خارج العائلة

 ،يف احلديقة مع أحفادىا اخلمسة يامها بطرد كنتها الكربى إذل غرفةفبعد ق ،ارل والكل يتهرب منهابيتها خ

، حيث قامت رأت منها الويبلت دىا لكنتها الصغرى وىي "زينة" وقدىذا احلد بل اذبو حق ددل تكتفي عن

يو بعد وفاة دمو نفسزوجها فقد أصيب بص وسبوت حرقا، أما ىاعل يف جسديشتبوضع البنزين يف مبلبسها ل

بنظرات دل يسبق لو أف رآىا ذىل الوالد ذلذا الشحوب الغريب  وقف اإلبن جامدا حيدؽ فيو»زوجتو "زينة" 

  .(1)«الذي طرأ على ابنو بُت يـو وليلة

غَت مباشرة  "زينة" بطريقةىو كذلك مشارؾ يف جردية قتل  صار مثل التائو حيث ظن أنو فعادؿ

ضعف والوحدة دوف أف حيرؾ ساكنا فصار شخصا تقاسي مرارة ال ،يف غرفو لوحدىا نو كاف يًتكهاخاصة وأ

نفية اليت ربوؿ ويدخل احلماـ ليلقى ادلنديل ربت احل» د مرضو بعد ذلكليشت ،خر كأنو روح ببل جسدآ

  .(2)«محر، مث رأتو ينزؼ من فمو قطع دـماؤىا إذل سائل أ

الغريبة اليت احلد بل سار منزذلا مليء باألشباح واألصوات  دل تكتفي عند ىذا "اذلانية" فمعاناة عائلة

" إعادة دل مشل العائلة من جديد إال أهنا دل تستطيع فاألواف قد اذلانيةن، وحاولت "دل يعرؼ أصلها من أي

وطلبت من كنتها أف تعود بأطفاذلا  وز بأهنا خسرت احلرب تنازلت عن كربيائهاوحُت أحست العج» ،فات

                              
 .124هتاـ، صمجيلة زنَت: أصابع اإل (1)
 .131ادلصدر نفسو، ص (2)
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ت اخلارل ولكنها رفضت، فأصوات طرقات األشباح كانت تطاردىا حىت وىي تقيم يف اجلناح البي اليملؤ 

  .(1)«ادلهجور

ال تبارح ادلنزؿ انتقاما من " أصبحت مستحيلة بعدما صارت أشباح "زينة" اذلانيةإلقامة يف منزؿ "او 

" وحيدة يف ادلنزؿ ذلانيةاها فصار الكل يتهرب منها حىت أحفادىا وال يرضوف الدخوؿ إليو، لتبقى "قاتل

يف  يهـو حىت ابنها عادؿ زوج "زينة" صار ال يذىب إذل ذلك ادلنزؿ ويبقى ،تفككت عائلتهاقد الكبَت و 

 يرى وسط البلدة بناء ضخم مكلل بالصمت والغموض أشبو ما يكوف بالقصر ادلهجور» ،شوارع البلدة

تفككت بسبب أفعاذلا العدوانية  "اذلانيةفأسرة " ،(2)«العناكب خيوطا على نوافذه وأبوابو )...( قد نسجت

واألسرة تفرقت بعدما كاف مشلها ملموما  ،مع كل أىل البيت ليصبح البيت خارل بعد أف ىاجره كل ساكنيو

 فالكره والعنصرية واحلقد يؤدي إذل التفكك األسري والتباعد بُت األىل.

                              
 .135، صهتاـمجيلة زنَت: أصابع اال (1)
 .136، صر نفسوادلصد (2)
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 تهام":االملخص رواية "أصابع 

ستقالل ما بعد اإل ةدى بلدات اجلزائر وبالظبط يف فت هتام" يف إحتدور أحداث رواية "أصابع اإل

حيت تبدأ معاناهتا  ،صور الكاتبة معاناة ادلرأة انطالقا من أحداث عاشتها بطلة الرواية وىي الفتاه "زينة"فت

ها تقاسي ىي ووالدهتا بعدما أحس بذنب خيانة الوطن ليتكوىي يف سن الزىور بوفاة والدىا منتحرا، 

فلم يعد يربطنا هبذه القرية البائسة شيء، بعد أن منع الناس عنا الصدقات » ،اجملتمع ذلن ذوخالتها نب

  .(1)«وصاروا يتحاشوننا

رى فالفقر واذلم جعلهم يغادرون القرية حبثا عن ملجأ لكسب قوهتن إال أن والدة "زينة" ىي األخ

لتبقى مع خالتها العانس وىي يائسة من احلياة ليتجهوا  ،حدأوحيدة وفرت يف وجهة ال يعلم هبا تركتها 

بعدىا للعيش يف كوخ وسط مقربة مع امرأة عجوز قامت بالعطف عليهم، ىذه العجوز عانت ىي كذلك 

 اططرابات تعاين ةقى وحيدخذ األوالد منها لتبأفقد قام زوجها خبيانتها و  ،يف حياهتا مرارة فقدان األىل

  .حد غري كوخ وسط األمواتأنفسيو حيث مل يؤويها 

الصغرية فهي تكرب يوما بعد يوم وقد قامت خالتها بإدخاذلا إىل "الكتاب" للتعلم  ةأما "زينة" الفتا

وخ التها دبغادره كلتقوم ىي وخ ،واجتازت مراحلها التعليمية بتفوق لتصبح بعد ذلك معلمة تدرس التالميذ

لتبدأ  ،إىل سكن داخل البلدة ولكن القدر يفاجئها مرة أخرى فالناس مل يتكوىا حلاذلا نالعجوز وانتقل

وقد  ةن الناس أهنا لقيطة وزانيظا تعيش مع خالتها دبفردىا ليخاصة وأهن ،األقاويل واإلشاعات حتاك طدىا

                              
 .41ص ، مجيلةزنري: أصابع اإلهتام (1)
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اىا ويبتعد عنها  أن الكل أصبح يتحاشامات إالإلهتالرغم من أهنا بريئة من كل ىذه اوب ،أجنبت يف اخلفاء

ما متلك، ىو األخري قام بالتالعب  أغلىوالذي سلب منها  "عادل"راوغات الااب دبلتصطدم بعد ذلك 

مل منو لتجد نفسها يف مصيبة ومن مث احل ،غتصاهباإقوم بليا داخل العصري ومشرهبا منأو  هبا بعدما خدعها

ليقوم الااب  ةعد وفاة خالتها فالكل يراىا مذنبخاصة ب ،احد سوف يساندىا أو يصدقهأحقيقية فال 

واليت قامت ىي األخرى بنبذىا عن العائلة وإسكاهنا يف غرفة  ،عن والدتو "اذلانية " ماعادل بتزوجها رغ

شعال سيجارة شبت وعندما قام زوجها بإ ،مر عليها بوطع بنزين يف مالبسهاآليقوموا بعدىا بالت ،وحيدة

..( كانت ). قفة لتظرب اللهب بكلتا يديهااقيدهتا الدىاة قبل أن تستعيد وعيها وهتب و و » هاالنار في

  .(1)«أجزاء أخرى من جسدىا هبوىي حتارب اللهب بيدىا تلت

احلياة وىي مغدورة فلم تعرف مذاق الفرح أما  ىذه ىي النهاية ادلأساوية للفتاه "زينة" واليت غادرت

خر ماارك ب وكأنو ىو اآلنبالذ أحسوصار يتحاشى الناس فقد  ،عادل زوجها فبقي مصدوما من احلادثة

حول حكايات وأساطري ة لت حتاك وتروى عدظو »"زينة" ادلقتولة  حة قتلها وصار ادلنزل ممتلئ بأشبا يف جرمي

 .(2)«ل وحيدا يف البيت بعد أن ىجره كل ساكنيوظذلك الابح ادلدعو عادل الذي 
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 ة عن حياة جميلة زنير:ذنب

جبيجل تعترب إحدى رائدات الكتابة  4111مايو  41من مواليد  ةجزائري ةمجيلو زنري كاتبة وباحث

موجودة يف كل قصة   ةذلك يف قوذلا: مجيل تخاصة القصة القصرية وقد أكد ،األدبية اإلبداعية يف اجلزائر

ورغم أهنا قصص واقعيو إال أن ذايت موجود فيها باستمرار  ،خرا عاياتها وعايات بعظها اآلهنتها ألكتب

خصوصا شخصياهتا  ةتنتهي شخصيتها إىل هنايات مأساويوغالبا ما »وأعياها كما يعيش ادلمثل دوره". 

  .(1)«الرئيسية اليت غالبا ما متثل عنصر ادلرأة

ني األوىل طغى عليها األسلوب الرومانسي واللغة الاعرية واإلحساس زنري دبرحلتني فنيتة مرت مجيل»

ويف ادلرحلة الثانية مالت القصة حنو ادلوطوعات  ،باحلنني إىل الوطن أو إىل األرض أو إىل اإلنسانية

ة أيظا تطورىا الفين ويالحظ أن قصصها األخري  ،االجتماعية والتعبريية عن احلياة للمواطن اجلزائري

 .(2)«ماليات الفن القصصيجلا واستيعاهب

     واجلائزة الوطنية يف الرواية  4111الثقافة يف أدب الطفل عام  ةحصلت على اجلائزة األوىل من وزار 

متياز األوىل لكتابات حوض البحر األبيض ادلتوسط الوجائزة ا 1222والية سكيكدة عام اليت نظمتها 

 . 1224لعام 

 

                              
 .111، صشريبط أمحد شريبط: تطور البنية الفنية يف القصة اجلزائرية ادلعاصرة، دار القصبة للنار، اجلزائر، )د ط( (1)
 .111ادلرجع نفسو، ص (2)
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مت التوصل إىل جمموعة من  ،على رواية أصابع اإلهتام "جلميلة زنري" والتطبيق ،ث لبحا هذا بعد دراسة

 النتائج ليكن إمجاهلا يف نقاط أمهها:

 منهج نقدي ينطلق منه الدارس أو الباحث يف دراسة العمل األديب. املوضوعاتية -

 تنتظم حتت إطارها. اليت املوضوعاتية مشتقة من املوضوع، فهي جمموعة من املوضوعات -

املوضوعاتية كمنهج أديب، وليد النقد الغريب على يد جمموعة من النقاد ومنهم: غاستون باشالر، وجورج بويل،  -

 ريشار.

نذكر منها البنيوية، املوضوعاتية على عدة مرجعيات ومناهج عملت على تدعيمها وتبيان أسسها قامت  -

 والسيميائية والظواهرياتية.

اليت يهدف الناقد من خالهلا إىل اكتشاف عبقرية  ،يقوم املنهج املوضوعايت على مجلة من األدوات اإلجرائية -

 املؤلف وقدرته على اخللق األديب.

 يبحث املنهج املوضوعايت عن التيمات األساسية يف الرواية، وذلك باكتشاف البنيات العميقة فيها. -

حتقق املنهج املوضوعايت يف الرواية من خالل إبراز جمموعة من املوضوعات السائدة فيها، واليت متثلت يف  -

 إلنتحار ... اخلموضوع املرأة، بالدرجة األوىل، وتفرعت عنها مواضيع أخرى، كالعنف، وا

املوضوعات املعاجلة يف الرواية اجتماعية، هتدف إىل الكشف عن الفئات املهمشة والضعيفة يف اجملتمع اليت  -

 تعاين اإلضطهاد والقهر يف صمت.
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