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 المقدمة : 

ى احلواس ، عابر سرير( تعترب من أنضج ظلاذج الرواية إف ثبلثية احبلـ مستغاظلي ) ذاكرة اجلزائرية اجلسد ، فوض

اجلزائرية يف معاجلتها دلوضوع ادلرأة األجنبية و اجلنس ألهنا تواجو ىذا ادلوضوع جبرأة  لكنها شديدة الصدؽ و 
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ادلوضوع للدراسة ألسباب ذاتية و أخرى موضوعية الذاتية مرجعها حب ادلغامرة خلوض األصالة اخًتت ىذا 

و االطبلع على األعماؿ األدبية من جهة ومن جهة أخرى كوهنا روايات تداخلت فيها مستويات قراءة ذبربة ال

ت حقل صبايل لروايات حديثة طالسلتلفة تارؼلية صبالية ، رمزية ، عاطفية ، و ترجع األسباب ادلوضوعية لكوف ا

 .موضوعا أساسيا لطرحها قضايا كثَتة  ادلرأةمعريف كانت 

يف ىذه الدراسة معاجلة بعض األشياء اجلوىرية اليت طرحتها ىذه الروايات فبٍت ىذا البحث ومن مث حاولت 

 اآلتية :  اإلشكاليةعلى 

 كيف تجلت صورة المرأة األجنبية في ىذه الروايات ؟ 

مقدمة تسبقو و اإلجابة عن ىذا السؤاؿ كاف منهجا ربليليا وفق خطة وزعت على مدخل وثبلث فصوؿ 

 .خاسبة  وتعقبو

كاف ادلدخل يتناوؿ مفهـو الصورائية عبلقة األنا باآلخر و عبلقة الصورائية باألدب ادلقارف وكذا مفهـو ادلخياؿ 

 الروائي.

 الرواية اجلزائرية. اآلخر يف يأيت الفصل األوؿ نتناوؿ حضور

ادلرأة و الدين و الثاين  اما الثاين فقد عنوف بتجليات صورة ادلرأة يف الرواية اجلزائرية يتضمن ثبلث عناصر األوؿ

 اجملتمع و الثالث خصص للمرأة األجنبية و ادلرأة اجلزائرية. وادلرأة 

يأيت الفصل الثالث ادلوسـو بدراسة تطبيقية دراسة سلياؿ تتضمن صورة ادلرأة األجنبية يف ثبلثة أحبلـ مستغاظلي 

 . بعبلقة الشخصية باألماكنالثالث سبثلت  ( و انويةاما الثاين عبلقة الشخصية األجنبية بباقي الشخصيات الث

 وانتهى البحث خباسبة احتوت على بعض النتائج .

األجنبية إذا ما تعلقت بالرواية اجلزائرية ألهنا ال  ادلرأةصورة فوذبدر اإلشارة إىل إشكالية ادلوضوع يف حد ذاتو 

 دائم. وحبث ربدد يف إطار موضوعي بل تبقى دائما يف إطار ربوؿ



6 
 

حث و الفائدة غلدر يف األخَت بعة الا متهمغامرة تتطلب الصرب و التحدي لكن ىذه الصعوبات غرضكانت 

أف أتقدـ خبالص الشكر و اجلميل إىل األستاذ احملًـت الذي أشرؼ على البحث و قدـ أحسن الرعاية دبتابعتو 

 الدائمة و نصائحو القيمة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العناصر
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  مفهوم الصورائية 

  صورة األنا و صورة اآلخر 

 عالقة األنا باآلخر 

 عالقة الصورائية باألدب المقارن 

 المخيال الروائي 

 

 

 

 

 

 ية:مفهوم الصورائ

ِلَك يقوؿ عزوجل :     َتِلٌف َألأَوانُُو َكذََٰ َن أَعاِم ُمخأ َوابِّ َواألأ َشى اللََّو ِمنأ ِعَباِدِه  ۗ  " َوِمَن النَّاِس َوالدَّ ِإنََّما َيخأ

 (1)")18ِإنَّ اللََّو َعزِيٌز َغُفوٌر ) ۗ  الأُعَلَماُء 

                                                           
 .28القرآف الكرًن، سورة اجلاثية اآلية  -(1) 
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ا واضحا ، فاالختبلؼ بُت األمم ػللقد خلق اهلل عزوجل عباده وميز بينهم، إذ صلده عزوجل يصرح بذلك تصر 

فاف عقليات األمم زبتلف اختبلفا كما زبتلف يف مناحي احلياة كلها، ومن ىنا   طبائعهابلقها و خيكوف يف أ

  واضحا يف نفسيتها وسلوكها

 فإذا أردنا التعمق يف اآلداب القومية ادلختلفة صلد أف كل أدب ػلتوي على نوعيُت من الصور:

 نوع يتعلق بصورة كل شعب يف أدبو القومي -

ونوع آخر يتعلق بصورة الشعوب واألمم األخرى يف اآلداب األجنبية وىذه الدراسة زبطت حدود اآلداب 

القومية فقد القت اىتماـ كبَت من قبل علماء األدب دلقارف يف وقت مبكر، وقد وضعوىا كمبحث ضمن 

وقوؼ عند نقطة ىامة أال ميادين البحوث ادلقارنة وقد أطلقوا عليو تسمية الصورولوجيا ذلا ولكن البد من ال

وىي طريقة تناوؿ الصور إذا أخذنا مثبل أي عمل أديب تناوؿ فيو األديب قضايا رلتمعو أو حضارة ببلده مثبل 

 .(1)فإننا صلده ؼلتلف عن عمل أديب قد تناوؿ نفس القضايا أو نفس احلضارة من خبلؿ أديب أجنيب

 

 2احلضارة العربية اإلسبلمية ، فقد زيفوا احلقائق حوؿونأخذ على سبيل ادلثاؿ ما قدمو ادلستشرقوف حوؿ 

العروبة واإلسبلـ ونأخذ من بُت ىؤالء ادلستشرقُت األمريكي واشنطوف أيرقنج الذي وضع دراسات حوؿ سَتة 

النيب صلى اهلل عليو وسلم وركز على قضية اجلربية يف اإلسبلـ  واعتربىا بند أساسيا من بنود العقيدة اإلسبلمية 

عترب الرسوؿ أنو قد فرضها إلصلاح حروبو مع العدو وذلك يـو اقنع ادلقاتلُت أف مصَتىم قد أقره اهلل ، وا

                                                           
ادلدينة، سوريا، عبود عبده األدب ادلقارف مدخل نظري ودراسات تطبيقية ، مديرية الكتب وادلطبوعات اجلامعية ، مطبعة  -(1) 

 .371، ص 1997/1998

.33، ص  1968،  3حسُت ىيكل زلمد ، ادلكتبة ، النهضة ادلصرية ، مصر ، ط  –(  2 ( 
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سبحانو وتعاىل مسبقا فهو يدفعهم إىل ساحة ادلعركة دوف ادين خوؼ من ادلوت طادلا أهنم سيستشهدوف 

 .(1)ويفوزوف باجلنة

ضد شعب آخر قد ظهر كثَتا يف القروف الوسطى   ومن ىنا نلمح تلك الصورة العدائية اليت قدمها أدب قومي

 نضيف إىل ادلثاؿ السابق صورة للعرب يف األدب الصهيوين ىذا من اجلانب السليب.

أما اجلانب االغلايب تتمثل يف تلك الصورة االغلابية اليت يرمسها أدب قومي معينة ألمة أجنبية مثل ىذه الصور 

العريب ويف بعض األعماؿ، ىكذا يبٍت أي أديب أفكاره وآراؤه سواء باإلغلاب صورة أدلانيا النازية يف الرأي العاـ 

أو بالسلب لصورة أي بلد آخر أجنيب ومن ىذا ادلنطلق ظهرت دراسات جديدة هتتم هبذا اجملاؿ لتزيح 

كحقل جديد   IMARFOLOGIEالغموض وتوضح األمور ظهرت ما تسمى "بالصورولوجيا أو الصورائية 

ألدب ادلقارف الذين اىتموا بو اىتماما كبَتا وقاموا بضمو إىل ميادين البحوث ادلقارنة وقد شهد على يد علماء ا

ىذا النوع من األحباث ادلقارنة ازدىارا ملحوظا يف األعواـ األخَتة وذلك يف إطار مناخ التعايش السلمي 

ردة والصراعات ادلسلحة يف وصعود حركات السبلـ وادليل إىل التفاىم والتقارب الذي حل زلل احلرب البا

 العبلقات الدولية.

ومن ىنا نستطيع القوؿ أف الصور اليت أنتجتها اآلداب األجنبية دبثابة تغيَت وتزييف حلقائق للشعوب واألمم 

واحلضارات ، شلا ولد سوء فهم بُت الدوؿ واجملتمعات، وىذه االختبلفات وسوء الفهم أفرزت نتائج سلبية 

 وأخرى اغلابية.

ىذا ادلنطلق نستنتج أف الصورائية استطاعت أف ترد على الكثَت من التساؤالت اليت طرحت حوؿ العبلقة  ومن

الرابطة بُت الصورائية، ودراسة األدب وعن قدراهتا حوؿ معاجلة وفهم األعماؿ األدبية ، وقد ردت على كل 

سة واالجتماعية ، وكذا الدراسات فند وجود عبلقة بينهما وبُت األدب، فهذه الدراسة تفيد األحباث السيا

                                                           
 .371عبود عبده ادلرجع السابق، ص  -(1) 
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النفسية بالدرجة  األوىل ، إذ يوجد فيو علماء النفس واالجتماع والسياسة ، أكثر شلا غلدىا األدباء إف 

اعًتاضات كهذه مشروعة سباما وال ؽلكن ذباىلها وال يكوف الرد عليها إال بأف تتمكن الدراسات الصورولوجية 

لصور والقوالب اجلامدة اليت غلريها علماء االجتماع والسياسة  ويكوف ذلك من أف سبيز نفسها من استقصاء ا

 باف ترتكز جهودىا على اجلوانب األدبية لصور الشعوب األجنبية يف اآلداب القومية.

 صورة لألنا:

إذا كاف ىناؾ اختبلؼ بُت صورة شعب من الشعوب يف أدبو القومي أي صورة األنا، وبُت صورة ذلك    

الشعب يف اآلداب األجنبية وادلقصود بو صورة اآلخر، فانو يوجد اختبلؼ بينهما وذلذا لوجود عدة أسباب 

 بارزة نذكر منها:

تلفة مزودة بادلعارؼ الفنية قاـ هبا األديب السبب األوؿ يكمن يف أف صورة األنا تكوف وفق ذبارب وخربات سل

يف اجملتمع الذي ىو بصدد دراستو وتصوير ىذا األخَت يكوف ذا سابق معرفة بأبناء تلك ادلنطقة الذين يكونوف 

 مًتابطُت اجتماعيا ونفسيا.

جنيب غلهلو  فادلعرفة العميقة تعطى صورة دقيقة وىذا سلالف بطبيعة احلاؿ للصورة اليت يرمسها أديب لشعب أ

أما الثاين فاف األديب ابن بيئتو مرتبط هبا ماديا ومعنويا وهبذا فهو أدرى هبمـو رلتمعو بطبيعة احلاؿ ، حريص 

عليو أشد احلرص فاألديب تربطو  دبجتمعو عبلقات اجتماعية ، نفسية وأخبلقية جد وثيقة واألديب يف كثَت 

 . (1) بدافع تشويو واظلا لئلصبلح والتغيَت ضلو األفضل.من األحياف يرسم صورة سلبية جملتمع و ىذا ليس 

 صورة األخر:

نعٌت هبا تلك الصورة اليت يرمسها أديب ما لشعب أجنيب وال تستفيد على أساس متُت، إذ ال تكوف مشروطة    

بتجربة ومعرفة سابقة بظروؼ ذلك اجملتمع غالبا ما يكوف مصدر تلك الصورة أسفار ورحبلت أجراىا أديب 

                                                           
 .374عبود عبده األدب ادلقارف ، ادلرجع السابق، ص  -(1) 
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إىل بلد أجنيب أو ألف األديب ذىب منطقة أخرى هبدؼ الدراسة، والعمل وىناؾ من األدباء من يقيموف فًتة 

 طويلة يف بلد ما ألنو ولظروؼ قاسية ىجر ببلده. 

أعطى لنا أمثلة كثَتة منها خليل حاوي وللطيب صاحل السوداين الذي مكث يف بريطانيا    وتاريخ األدب العريب

 ياين يف اسبانيا.عبد الوىاب الب

واألدب يضع صورة للبلد األجنيب من معلومات حوؿ ذلك البلد وليس من معرفة مباشرة ، فمثبل كثَت من 

 GUT األدباء الذين وضعوا صورة للشرؽ العريب اإلسبلمي مل يزوروا أبدا ىذه ادلنطقة صلد األديب األدلاين غوتو

 ىل الشعر العريب القدًن والقراف الكرًن وكتب التاريخ.تعرؼ على الشرؽ العريب الف ليلة وليلة إضافة إ

( كانت قصص ادلغامرات، وضع صورة العرب يف مثوؿ Karl Maiyأما األديب األدلاين الشهَت كارؿ ماي )

العديد من القراء األدلاف واألوربيوف كما قدـ يف روايات عديدة لو صورة مليئة بالغرائبية لشعوب الشرؽ 

ليت قدمها تستند على خيالة الواسع، وليس من منطلق معرفة حقيقة، فهناؾ مناطق يصفها األديب،فالصورة ا

بالتفصيل كردستاف ومناطق البادية والصحراء الغربية وعليو غلب الًتكيز على نقطة مهمة أال وىي أف األدب 

لؤلديب أي رغبة  عند تعرضو لصورة رلتمع أجنيب ال يعرب عن مشكبلت وعلـو وقضايا ذلك اجملتمع وال يكوف

 . (1)يف إصبلح أو تغيَت ذلك اجملتمع ضلو األفضل

فالصورة ادلرسومة من طرؼ األديب ذلذا اجملتمع األجنيب يكوف دافعو الرئيسي ىو مشكبلت األديب نفسو 

سواء النفسية أو االجتماعية فالغاية ىي نفع األديب جملتمعو اخلاص فنيا أو نفسيا أو ثقافيا على حساب 

 اجملتمع األجنيب فصورة الشرؼ يف أثار األدباء مثبل تتسم بنقطتُت أساسيتُت علا:

                                                           
تطبيقية ، مديرية الكتب وادلطبوعات اجلامعية ، مطبعة ادلدنية، سوريا، عبود عبده األدب ادلقارف مدخل نظري ودراسات  -(1) 

 .371، ص 1997/1998
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رؤية الشرؽ بعُت أوروبية وليس بعُت شرقية، فادلرء يرى دبنظاره اخلاص، أهنا مسالة معرفية عادية وليس ذلا أي 

 عبلقة حبسن النية فالشرقي بدوره ال يستطيع  أف يرى الغرب إال بأعُت شرقية.

وىي تليب من الناحيتُت اإلنتاجية واالستقبالية حاجات ثقافية أوروبية وعلى رأسها حاجتاف: احلاجة إىل 

الغرائبية، واحلاجة إىل تأكيد اذلوية اخلاصة حيث أننا صلد بأف الغرائبية قيمة ترفيهية كبَتة، وىذا دلا ربتويو من 

ببلد بعيدة فاألوريب وىو يواجو صورة الشعوب  إشارة خاصة عندما تًتافق تلك الغرائبية مع مغامرات يف

األخرى يكوف متمسكا هبويتو الثقافية واألديب يضع صورة اآلخر يهرب من رلتمعو اخلاص الذي ضاؽ درعا  

كبَتا من ادلشاكل ، حيث أننا صلد صورة اذلند والصُت وإيراف، وادلشرؽ العريب يف آثار كثَت من األدباء 

روب ىؤالء األدباء خياليا جملتمعاتو الصناعية اليت تسود فيها قوانُت عقبلنية والًتشيد األوروبيُت تكوف بدافع ى

والتقنية االصلاز االقتصاد واإلدارة الشاملة الفعالة على رلتمعات أخرى غَت صناعية متأخرة تقنيا يف اعتقاد 

 األديب أف ربرره يف ىذه األخَتة.

بُت األمة اليت ينتهي إليها األديب واألمم األجنبية، مثل  كما أف صورة اآلخر من تناقض حضاري وسياسي

صورة العرب وادلسلمُت يف أثار الكتاب األوروبيُت يف القروف الوسطى تلك الصورة وزبوؼ األوروبيُت من 

ا احلضارة العربية اإلسبلمية وزلاولتهم العداء والرغبة اجلازلة يف ربطيم تلك احلضارة بالوسائل العسكرية، وىذا م

عربت عنو غزوات الصليبية يف نفس الشيء بالنسبة لصورة العرب يف األدب الصهيوين يف احلديث، فهي 

تعكس ذاؾ العداء السياسي واحلضاري الشديد السائد بُت العرب والصهاينة. ىنا صور اآلخر تتمثل يف إثارة 

  (1) العداء والبغضاء يف نفوس ادلتلقُت وربريضهم ضد الشعب اآلخر.

 ة األنا باآلخر:عالق

                                                           
 .371ادلرجع السابق، ص  -(1) 
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إف الوعي باألنا يستوجب الوعي باآلخر واف غاب أو انعدـ ىذا األخر فإنو يستحيل احلديث عن الوعي    

بالذات احلقيقية ، تلك ىي الرؤية الفلسفية اليت خاضها رلموعة من الفبلسفة الذين راودهتم فكرة ازدواجية 

 من التشاحنات والتصادمات واف تتبعنا تطور ىذه الرؤية الصلة يف التعلق األنا باألخر تعالقا يشوبو الكثَت

الفلسفية لوجدنا اف ديكارت يف  صياغتو دلبدأ الكوجيتو القائل أنا أفكر إذف أنا موجود على ما فيو من 

بوجود اآلخر كحقيقة HOSSERELاستيعاد كمفهـو لآلخر واالفًتاض بوجود األنا بيد أف وعي ىوسرؿ 

الكوجيتو، ويعيد بلورتو برؤية جديدة من خبلؿ مؤلفو  Di kartصور ديكارت مشروعة، جعلو يتبٌت ت

بتعميقو يف البحث عن جدلية العبلقة بُت األنا واآلخر موسعا  Aiguer"تأمبلت ديكارتية" ليعلقو ىيدغر 

فا من يف ادلسألة ومعتربا أف النا ال يثبت وجوده إال من منظور عبلقتو مع األخر اليت طابعها أخبلقيا مكث

حيث الداللة وموسوما بالطرح ادلنطقي والبديهي أف حضور األنا ىو من حضور اآلخر والعكس صحيح، 

وكأهنا عبلقة تبلزمية وتكاملية يستوي فيها الطرفاف على حد سواء من حيث قمة األمر الذي دعا سارتر 

Sarter راؾ ظاىرة األنطولوجية علم لدراسة العبلقة بينهما يف كتابو "الكينونة والعدـ" مستقرئ سبل إد

الكائن مركزا على تصوره للوجودية اليت بلور فيها قولو خبيارين أما أنا وآخر وإذا كاف ىذا اآلخر دبفهومو يعٍت 

 اجلحيم فإف حاصل عملية الطرح تؤكد ثبوت كينونة األنا.

ف الشرط األساسي يذىب من خبلؿ مؤلفو "ظاىرية اإلدراؾ" إال أ Marlonttiيف حُت صلد مارلويونيت 

بتجاوز التصادـ القائم بُت األنا واآلخر ىو وجود اللغة لقولو: "فإف كاف األمر يتعلق بشخص رلهوؿ مل ينطق 

أف يعيش يف عامل مغاير عن عادلي...لكن يكفي أف ينطق  (1)بعد ذباه بكلمة واحدة يبقى بوسع االعتقاد

                                                           
 بوشفرة نادية: ىوية الضمائر بُت اجلدؿ لؤلنا واألخر يف رواية ضبائم الشفق. -(1) 
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ن االستعبلء على ذلك إذف ىو صوتو وتلك ىي بكلمة أو تصدر عن ترؾ تتم عن نفاد صربه حىت يكف ع

 .(1)أفكاره"

غالبا ما تتمحور صورة األخر ضمن العبلقة بُت األنا ولآلخر أما الشعور واالشًتاؾ أو بعدـ الشًتاؾ يف 

مواطن عامة، فتكوف ادلواطنة اليت ىي ادلشًتؾ بُت األفراد الشعب، يشرع ذلم التصرؼ كرعايا بالكامل ضمن 

مي فهي مقياس إدماج األشخاص انو دلن اجللي أف صورة اآلخر ىي األخر فالصورة زبتلف عن اجملاؿ لعمو 

الواقع إذ ىي اخًتاع ، فالباحث جاف فارو عندما اعترب أف لؤلنا الذي ال يوجد األخر بدونو ىو اخًتاع تارؼلي 

 متأخر نسبيا الرتباطو باكتشاؼ الوعي بالذات.

لذي كاف يرتبط بالقبلية حيث كاف سبثل زليط وعليو ىذا ما ؽلكن أف لقد سبق الوعي بالذات أخر ضلن ا

يتجسد يف النزاعات القبلية يف إفريقيا أو ما ػلدث اليـو من عنصرية وعدـ التسامح ، لقد امتد اآلخر فيما 

ازبذه ألخر العدو يف صورة سلتلفة، إذ أف ىناؾ جذور عداوة يف كل ثقافة ، واصدؽ دليل على ذلك النزعة 

األوربية يف إنشاء االرباد األورويب الذي مل يكن ىدفو قياـ اذلوية األوربية ، بقدر ما كاف ىدفو األساسي 

 اسًتجاع عداوات تقليدية أبرزىا عداوة الشرؽ.

لقد أثَت جدؿ كبَت بُت األنا واآلخر ، حيث النظر إىل اآلخر على أساس انو سلتلف ػليل بالضرورة على 

األوىل التسمية اليت تؤدي إىل طمس واختزاؿ أبعاد وصفات لتثبت صورة الفرد واجلماعة، الًتتيب الذي أوجهو 

 (2)ومن مث كاف ىذا النوع من التجريد يؤدي إىل العنصرية

ترى الباحث أمساء العريف أف األخر جزء من الذات وآي نفي لآلخر ىو بًت للذات ، أي قطع جزء منها 

الذات ال ينفصل عن تصور اآلخر، بينما ترى دالؿ الربزي أف األخر  وىو اجلزء ادللعوف من الذات فتصور

                                                           
 ادلرجع السابق، بوشفرة نادية . -(1) 
 .133اظرا ومنظور إليو مركز دراسات الوحدة العربية، ص طاىر لبيب: صورة األخر ن -(2) 
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باعتبار مالو من وظيفة يف بلورة اذلوية وتنظيم اخلصوصية وعندئذ ال توجد عبلقة بُت األنا  واألخر إال ضمن 

 ،(1) بوتقة قاعدة غالب ومغلوب.

وعليو إذا أردنا أف نكتشف اآلخر يف ثقافتنا العربية صلد أف سلتلف الرحبلت اليت قاـ هبا الباحثوف العرب إىل 

أوروبا كانت يف الواقع تظهر دببلمح الوقوؼ على مظاىر التقدـ وعلى بعض أسراره لكنهم انطلقوا برؤى طادلا 

البا أكثر شلا تبتغى فيو البحث عن األخر سَتهتم ومن ىنا كانت اكتشافاهتم تثمينا للبحث عن الذات غ

فاجلدؿ القائم بُت األنا واآلخر ىو استحضار لآلخر هبدؼ التحرر منو على ضلو يرى يف حسن حنفي أف 

جدؿ األنا واآلخر تقـو على سبثل مسارين يف تشكيل خطُت بيانيُت يتقطعاف كل سبعمائة عاـ، حبيث إذا كاف 

 اآلخر يف القاعدة وإذا كانت دورة األنا يف القاعدة تكوف دورة اآلخر يف القمة. دورة األنا يف القمة تكوف دورة

والبحث عن الذات بُت كل ىذه ادلتاىات اليت تصدرىا ثقافتاف األوىل ال تقبل عظمتها التقليل من شأهنا 

 (2) والثانية ال يقبل ضعفها التشفي.

نا واآلخر من خبلؿ ادوار متباينة ومتشابكة ومتعاكسة كما تعد الغَتية منطقا إنسانيا قوامو العبلقة بُت األ

ولتحديد األنا دبختلف أبعاده ال بد من وجود اآلخر، موضوع اآلخر كاف وال يزاؿ من أبرز رلبلت األدب 

ادلقارف حيث درس ادلختصوف موضوع صورة األخر يف اآلداب الغربية على أوجو التحديد واآلخر بالنسبة إليهم 

 اللوف أو باللغة أو بالعرؼ أو باحلضارة.طادلا ارتبط ب

ومع تطور اجملاالت الدراسات الثقافية والنقد الثقايف ادلقارف مل يعد اآلخر مقتصرا على ما ذكر سالفا، وإظلا 

أصبح شلكنا أف صلد داخل األمة الواحدة آخر وىذا شلا أنتج بالدرجة األوىل كتابات سلتص يف قضييت العرفية 

 والقومية.

                                                           
 .133ادلرجع السابق، ص  -(1) 
 191حسن حنفي.مقدمة يف علم االستغراب الًتاث و التجديد نقبل عن ادلرجع نفسو ص  -(2) 
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اآلخر يعد من أكثر ادلفاىيم حضورا يف الكتابات ادلعاصرة حيث أصبح قضية مركزية يف حل الدراسات  مفهـو

 السياسية واالقتصادية والفكرية والثقافية وللمؤسبرات وللندوات يف معظم مناطق العامل على حد سواء.

أبرزىا األنا االختبلؼ الثقافة وقد يرتبط مفهـو لآلخر دبفاىيم رلاورة خاصة يف الدراسات الفكرية والنقدية 

احلضارة إلستشراؽ العرقية، األقليات، اذلوية ال ؽلكن ربديدىم إال يف ضوء مرجع ىو )األنا( ، فإذا حددنا 

لبلنا كاف لآلخر فردا أو صباعة حبكم عبلقاتو باألنا عامل التمايز وىو سبايز إطاره اذلوية أحيانا واإلجراء يف 

 .(1)أحياف أخرى

وجود لآلخر دوف وجود لؤلنا فبل بد من توفر شرط االختبلؼ والتمايز حىت ؽلكن التفريق بينهما إذف ال 

فكبلعلا ػلدد غَته وػليل إليو ، فبمجرد قوؿ عبارة صورة األخر يتبادر مباشرة إىل األذىاف مفهـو الذات واألنا 

دائما بوجود عبلقات ثقافية فقط بُت وشلا غلب الوقوؼ عنده يف ىذا ادلقاـ أف قضية لؤلنا واآلخر ال ترتبط 

أنثى( والعبلقات االجتماعية ، كما ػلدث  –الطرفيُت، وإظلا يتسع اجملاؿ ليشمل العبلقات بُت اجلنسيُت )ذكر 

.واألقليات واللوف أو حىت الدين واالنتماءات اجلنسية يف إطار جغرايف زلدد وحسب سعد (2)يف إطار العرؼ

آلخر على األخر الفلسفي أو الفكري اآلخر النفساين ، لآلخر اإلبداعي اآلخر اليازغي يقسم بعض النقاد ا

 .(3) الثقايف )الديٍت الشعيب احلضاري(

ويصرح حسن حنفي قائبل: "غالبا ما يكوف ادلقصود باآلخر صورتو والصورة بناء يف ادلخياؿ فيها سبثل واخًتاع  

 واقع اآلخر. وألهنا كذلك فهي ربيل إىل واقع أكثر شلا ربيل إىل

                                                           
 .51 ، ص2338، 1مصلح النجار: الدراسات الثقافية والدراسات ما بعد الكولونيالية األىلية، األردف، ط -(1) 
، ص  1،2338سعد اليازغي: االختبلؼ الثقايف وثقافة االختبلؼ، ادلركز الثقايف العريب، بَتوت، للدار البيضاء، ط -(2) 

37. 
 .51ادلرجع السابق: سعد اليازغي ، ص  -(3) 
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 .(1)إف اآلخر قد يرتبط دبفاىيم أخرى أبرزىا العرقية والعنصرية، ذلذا فاآلخر يتأسس مع مفهـو العرؽ

 عالقة الصورائية باألدب المقارن:

يعترب األدب ادلقارف أفقا واسعا يدرس تقاطع اآلداب يف لغات سلتلفة، وىو حقل غريب شكبل ومضمونا    

وترعرع يف الثقافة الغربية ،وانتقل إىل الساحة النقدية العربية إثر حركة الًتصبة والبعتاث، ومارسوا مناىجو وعادوا 

اسيس اليت تبدي عن أديب آخر ، وقد يكوف يطبقونو يف الشرؽ وقد يكوف ىذا االنتقاؿ من العواطف واألح

 .(2)االنتقاؿ من رأي معُت، رآه أديب من األدباء فقلده وجرى عليو أدباء آخروف يف آداب أخرى

وإىل جانب العبلقات اليت تربط بُت ىذه اآلداب من تأثَت وتأثر وظهور اذباىات ومناىج نقدية جديدة يف 

دب ادلقارف أوسع شلا يبدو ألوؿ وىلة، إذ ىو ال يقتصر على دراسة دائرة األدب ادلقارف ودبا أف ميداف األ

االستعارات الصرػلة وانتقاؿ األفكار وادلوضوعات والنماذج األدبية ألشخاص وشعوب من أدب إىل آخر، بل 

 .(3)يشمل دراسة نوع التأثَت الذي اصطنع بو الكتاب يف لغة اليت يكتب هبا بعد أف استقاه من أدب إىل آخر

ستنتج من ىذا التعريف ادلوجز األدب ادلقارف العبلقة اليت تربطو بالصورائية من حيث كوف البحث دراسة ن

الصورائية من مثل ذلك صورة احملتل يف الرواية اجلزائرية يف رواية البلز ، إذ أف احملتل ػلمل شليزات ومعامل األمة 

ا يراه األوريب ومن ىنا نستخلص األثر الذي تًتكو العربية كما صورىا الطاىر وطار يف روايتو وىي زبتلف عم

تلك الصورة من جانب نظرة األديب إىل تلك الصورة من جانب آخر يف سلتلف الشخصيات ، وقد تتعدى 

                                                           
، ص 1999مركز الدراسات الوحدة العربية، بَتوت ، صورة اآلخر: العريب ناظرا ومنظور إليو، ربرير الطاىر لبيب ، -(1) 

19. 
 .14، ص 1999، بَتوت 1زلمد غنيمي ىبلؿ: األدب ادلقارف، دار العودة ، دار الثقافة ، ط -(2) 
 .21-23طو ندا: األدب ادلقارف، دار النهضة العربية، بَتوت،  -(3) 
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نواحي ادلعٌت األديب للشخصية على يد سلتلف الكتاب بل قد تتضاد ىذه ادلعاين وتتضارب تبعا لتأويبلت 

 يف الكتابة. ادلؤلفُت واذباىاهتم وغايتهم

ومن خبلؿ ىذا نستنتج أف مبحث الصورائية  يندرج ضمن األدب ادلقارف، كما تعترب حقبل من حقولو نظرا دلا 

تعطيو من أعلية األدب آخر ، فهي تعربعن ثقافة وأمة وعن رلتمع بأكملو حبيث تعد أخصب رلاالت البحث 

 .(1)دلوضوعاتية وحقل الًتصبة األدبيةيف األدب ادلقارف نذكر منها حقل التأثَت والتأثر وحقل ا

 

 

 المخيال الروائي:

يلعب اخلياؿ دورا حامسا يف عملية ادلعرفة، إذ يتجلى يف ابسط مستوياتو التصور الذي ؽلكن اإلنساف من    

تكوين أفكار عن العامل ادلادي فما األفكار إال نسخ أو خياالت عن األشياء، كما يظهر اخلياؿ يف عملية 

اليت تسمح لنا باستحضار اخلربات السابقة وربطها بزماهنا ومكاهنا، وبًتاكم ىذه اخلربات جبد اخلياؿ التذكر 

 مادة خصبة ينفلت فيها من قيود الزماف وادلكاف ويلج إىل آفاؽ أرحب.

ػلدد اخلياؿ إذف بوصفو ملكة من ملكات العقل البشري وإحدى العمليات الذىنية اليت تتولد عنها الصور 

 بلؼ أنواعها وعبلقاهتا بالواقع.باخت

تباينت ادلقاربات ادلعرفية للخياؿ ولفعل ادلتخيل والتخيل يف الثقافتُت العربية والغربية، وقد اتفقت النظرة 

 التقليدية لو على اعتباره منافيا للعقل وعلى منحو مرتبة كونية مقارنة بو.

                                                           
 .326زلمد غنيمي ىبلؿ ، ادلرجع السابق، ، -(1) 
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دد االشتقاقات اللغوية من اجلدر خ ، ي، ؿ ارتأى لقد تعددت ادلداخل اليت ربدد ادلخياؿ وااللتباسات وتع

الشروع ذلذه الصيغة سلياؿ وللفروؽ بينهما وبُت ادلتخيل و "التخيل" و "ادلخيلة" قبل الشروع يف تعريف 

 ادلصطلح .

 .(1)يلتبس مصطلح ادلخياؿ بعدة مصطلحات تتقاطع عو اشتقاقيا ودالليا

فعاليات العقل البشري أال وىي التخيل، والتخيل ىو صبلة تصورات اخلياؿ ىو ادللكة العامة اليت تربط بإحدى 

مرتبطة بعضها ببعض على ضلو خاص يتخذ مادتو من خرباتنا احلياتية إذ أف ىذه ادلادة موجودة فعبل ولكنها 

 .(2)تظل تًتكب وتتعقد حىت تأخذ شكبل جديدا ؼلتلف عن األجزاء القدؽلة اليت تكوف منها

ف اسًتجاعا أو ابتكارا يربط بُت األفكار والصور بطريقة جديدة غَت معهودة وىي فضاء والتخيل إما أف يكو 

افًتاضي أكثر منو واقعي تتأطر فيو عملية التخيل بكل مستلزماهتا يورد مصطلح ادلخياؿ ىنا مرادفا لبلستعماؿ 

بذال من متخيل ، ادلخياؿ على وزف مفعاؿ Imaginaireالعاـ لكلمة متخيل ومقاببل للمصطلح الفرنسي 

على وزف منفعل، الصيغة األوىل تنسجم أكثر من ادلفهـو الذي زبصصو ذلا من حيث كوف ادلخياؿ معطى انثر 

وبولوجي من خواصو طغياف البلوعي وصفة صباعية وضلن ال نعتربه متخيبل إال عندما يدخل يف عملية اإلبداع 

ب فيها ذاتيتو ما فيو من مواصفات ربيل على اجلماعة مادة للتشكيل األديب تتدخل فيها قصدية ادلبدع وتستوع

بعبارة أخرى يصبح ادلخياؿ متخيبل عندما يقع ربت طائلة اجلهد اإلبداعي ادلنتقي ، ويتسرب إىل النصوص 

ضمن منظور أديب سلصص ومن ادلعلـو كاف ادلتخيل األديب أمشل من ادلخياؿ الف ىذا األخَت ال يتدخل فيو إال 

 . (3)مواده ومستوى من مستوياتو الكثَتة وادلتشابكة بوصفو مادة من

                                                           
 .578، ص 2335، 1فى مويقن: بنية ادلتخيل يف نص ألف ليلة وليلة، دار احلوار للنشر والتوزيع ، سوريا ، طادلصط -(1) 
 . 152كامل زلمد عويضة: سلسلة علم لنفس الشخصية، ص   -(2) 
 .157ادلرجع السابق، سلسلة علم النفس الشخصية، ص  -(3) 
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 تعريف المخيال:

   .  يعترب مفهـو ادلخياؿ من ادلفاىيم اليت يصعب ربديد معناىا بسهولة وىذا راجع أف ىذا ادلفهـو

عقلية ونفسية واجتماعية يف آف واحد ثانيا يلجا عامة الناس إىل استعماؿ   أوال تتحكم فيو آليات وميكانيزمات

 Gilberteكلمات تؤدي إىل نفس ادلعٌت أو تقًتب منو وىي يف ىذا السياؽ يقوؿ جلربت دوراند )

Durant)   إننا كثَتا ما تستعمل كلمات مثل صورة عبلمة ، أسطورة عليو ادلخياؿ ىو اجلانب البلمرئي يف

الصور، ويظهر من خبلؿ أجزائو كإيديولوجيا اليتوبيا ; فراد، ويتشكل منو رلموعة من العناصر كالرموزحياة األ

 .(1)األسطورة واحلكاية

يبٍت جلربت دوراند مفهومو للمخياؿ على ركيزتُت أساسيتُت علا أعماؿ غاستوف باشلر والطهرانية ادلادية 

 وأعماؿ كارؿ ويونغ صاحب نظرية البلوعي اجلمعي.

يفسر دوراند نشأة ادلخياؿ حسي للمقاربة األنًتوبولوجية يتبادؿ حديث بُت الواقع الذاتية والتمثيلية وبُت 

 االقتضاءات ادلوضوعية الصادرة عن الوسط الطبيعي واالجتماعي.

فادلخياؿ ينشأ من ىذا األخذ والرد الذي زبضع فيو سبثيبلت ادلوضوع وتتحوؿ تطبقا لتحديدات الدوافع 

يزية للذات والذي تفسر فيو بالتزامن مع ذلك، التمثيبلت للذاتية بادلتكيفات القبلية للذات يف الوسط الغر 

 .(2)ادلوضوعي

                                                           
 (1)- Gilbert Durand : Les structures anthropologique de l’imaginaire, Dunod 

paris onzième édition , 1992,p38.                                                                              

      
 .38، ص Guilbert Durandادلرجع السابق:  -(2) 
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ال يرتبط ادلخياؿ بالواقع إال بقدر ما ينفصل عنو، وهبذا نسجل رموز ادلخياؿ انتماءىا ادلفارؽ إىل الذايت 

لطبيعي واالجتماعي( واىل عامل الداخل واخلارج يف آف واحد )الطبيعة البيونفسية والثقافية( وادلوضوعي )الوسط 

 انتماء مزدوج ال ؽلكن تفكيكو أو ذباىلو.

تعريف ادلخياؿ الذي وضعو دورند ويربط بنية وبُت الكتابة يف مقاربتو  Jean Burgosيستعيد بورغس 

إلبداعي، يف ىذا ادلنظور الشعرية للمخياؿ حيث دبوضع الكتابة يف قلب ادلخياؿ مركزا بذلك على طابعها ا

يكف النص عن كونو عادلا مغلقا ومرىونا بالبٌت اللغوية ، ألنو ال يأخذ معناه إال يف ارتباطو بالعادلُت اللذين 

 يتبادالف التفاعل فيو ويتخذ منهما مادة لو، فالكتابة تنبثق من ادلخياؿ قبل أف تشق طريقها إىل البٌت اللغوية.

، ينطلق بورغس من نقد التصورات االختزالية للصورة وىي عنده من نفس طبيعة الرمز على غرار ما فعلو دورند

أف مل تكن مرادفة لو، إذ ال ؽلكن فهم الصورة الشعرية إذ ارتأينا إىل ىذه التصورات اليت ذبعل منها رلرد نسخ 

ة فالصورة ظاىرة ، أو كلمات معزولة أو صور ببلغية أو حىت سبثبلت مفهوم(1)نفسية عن موضوعات خارجية

زبيلية ليس ذلا مع إدراؾ ادلوضوعات سوى عبلقات غَت مباشرة ،فهي نتيجة النشاط التخيلي االوعي وىي 

تتلي للوعي لطريقة مفاجأة وفورية على شكل رؤيا أو ىلوسة، دوف أف يكوف ذلا طابع ادلرضي للهلوسة ففي 

دراؾ قائما بأف األمر يتعلق باخلياؿ ، حيث تدركها اذللوسة يستبدؿ الواقع باخلياؿ لكن يف الصورة يبقى اإل

الذات على أهنا صورة داخلية بعبارة أخرى تنتج الصورة عن النشاط التخيلي البلوعي لكن عبلقاهتا مع عامل 

 اإلدراؾ تظل موجودة دوف أف تفقد استقبلليتها عن الواقع احلسي، وىذا ما يوضحو الشكل التايل:

 

                                                           
 (1)- Jean Burgos pour une poétique de l’imaginaire, aux édition du seul, 1982, 

p74.                                                                                                                                  

      

 العامل ادلوضوعي

 البلوعي الوعي الرمز

 ادلخياؿ
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 (1) 

 

 المخيال وتجلياتو في الخطاب الروائي الجزائري:

فضاء رمزي تتفاعل فيو الصور والرموز واألساطَت واألظلاط اليت تتجسد يف أشكاؿ التعبَت الًتاثية  إف ادلخياؿ   

عموما، ويف الثقافة الشعبية على وجو التحديد، بوصفها أقدر على بلورة وإنتاج وتفعيل شبرات اخلياؿ الشعيب 

ارتبطت الرواية اجلزائرية بالثقافة الشعبية  بفطرية وجبذوره الضاربة يف البلوعي عموما وللجزائريُت، فإىل أي مدى

 .(2)لكتاهبا

الراوية اجلزائرية ذات التعبَت العريب نشأت يف ظروؼ أقل توترا ولكنها ىجست بالتميز منذ أعماذلا األوىل بقوؿ 

شويو، واسيٍت األعرج "يف زمن وجيز إذا ما قيس ببلداف عربية أخرى مل تتعرض مقوماهتا إىل الفتك والتدمَت والت

استطاعت الرواية اجلزائرية أف تستدرؾ نقصا كميا وقيميا ولغويا وذباوزت الرواية كل النقائص اليت حلقت هبا 

وىزت كياهنا، بل أصبحت جزءا من الرواية العربية بامتياز من خبلؿ أىم ذبارهباّ، ىل مرد ذلك فقط ادلواىب 

                                                           
 .74، ص Guilbert Durandادلرجع السابق:  -(1) 
 .38، ص 2337إمساعيل حاجم: الصراع احلضاري يف الرواية الفرانكفونية ادلغاربية، دار األمل، تيزى وزو،  -(2) 
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من بعيد بدأ يتحوؿ مع الزمن إىل مادة سليلة تنسج يف  الفردية للمبدعُت اجلزائريُت أـ ىناؾ إرثا خفيا يأيت

 (1) البلوعي الكاتب كيانا روائيا متميزا.

حققت الرواية اجلزائرية نقلة نوعية يف متخيلها السردي عندما انكبت على ىذا ادلخياؿ بالتحديد تقوؿ 

يف كتاهبا للمتخيل يف الرواية اجلزائرية من ادلتماثل إىل ادلختلف: "لقد كانت أىم  الدكتورة الباحثة آمنة بلعلي

آليات االنفتاح ىو اخلروج من حالة اإلشباع اليت وصلت إليها الرواية اجلزائرية خبلؿ عقدين من الزمن إىل أنواع 

د بوادرىا يف "احلوات من احلوارية اليت تشكل االنعطاؼ النوعي ضلو إغلاد متخيل سردي متميز واليت صل

 (2)والقصر" عند الطاىر وطار و "اجلازية والدراويش" البن ىدوقة وبعد لك عند واسيٍت األعرج يف نوار اللوز"

إف ادلخياؿ كما ذكر سابقا يعرب عن فعاليتو من خبلؿ إنتاج صور ورموز وبالتايل فإف انتقاؿ ادلخياؿ إىل 

رموز اليت تستلـز استقبلليتها وامتبلئها بادلعٌت وطابعها الشعري الذي ادلتخيل ال يتم إال عرب ىذه الصور وال

ينحو هبا ضلو قضاء الرمزي دو خواص مكانية إف صح التعبَت، تتأتى على الزمانية واخلطية وهبذا نكوف قد 

ية ، استبعدنا من ربليبلتنا ادلدخل السيميائي التناصي لنقصر اىتمامنا على ذبليات ادلخياؿ يف صور الشعر 

فباختصار للمخياؿ ىو رلموعة التصورات ادلشًتكة لدى صباعة معينة اذباه صباعة أخرى، ذلك أف كل رلتمع 

 .(3)منظم بلغة خاصة وزليطو اخلاص ينتج مكانة خاصة

 

 

                                                           
واسيٍت األعرج، رلمع لنصوص الغائبة، انطولوجيا الرواية اجلزائرية التأسيسية ، التأصيل الروائي ، القضاء اجلزائري اكتوير  -(1) 

 .36، ص 2337، 
 .77، ص 2336ي: ادلتخيل يف الرواية اجلزائرية ، من ادلتماثل إىل ادلختلف، دار األمل، تيزي وزو، آمنة بلعل -(2) 
 77ادلرجع السابق: آمنة بلعلي، ص  -(3) 
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 العناصر

  تناول اآلخر في الرواية الجزائرية 
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  صورة المرأة األجنبية في الرواية الجزائرية 

 

 
 

 

 

 :الجزائرية الرواية في اآلخر تناول

 وبُت االستعمارية فرنسا بُت سنة وثبلثُت اثنُت مائة( 132) ىمد على حدث الذي التارؼلي الصداـ إىل نظرا

 وواكبت رافقت كتابات مواجهة، من مفر ال كقدر والقارئ وادلهتم الباحث يصادفو صداـ ادلقاومة، اجلزائر

 العنصر أي اآلخر عليو يطلق الذي ذلك صورت خاصة سردية كتابات وصورتو وصغتو االحتبلؿ عمليات

 ادلقاومة حجم إبراز من بد ال و،تمواطن من إياه رلردة األنا واذلوية األرض امتلك الذي ادلستوطن الوافد األورويب

 .ادلسلوبة األرض اسًتجاع أجل من العنصري وادليز ريبغوالت واالستئصاؿ دلسخا ألشكاؿ شعبها

 قصَتة وقصة شعيبو  فصيح شعر من أتيح ما ربصيل يستدعي ادلسلحة الغَت ادلقاومة أشكاؿ على الوقوؼ إف

 أف البد فإهنا الروائي، السرد خبلؿ من الذاكرة يف مستمر كأثر األنا إىل النظر يف ىائل ضخم مسعى ورواية

 يف األنا صورة ربديد ادلسعى صعوبة وبرغم يستوجب السيادة واسًتجاع اإلنساين وباحلق باحلرية عبلقة تكوف

 إطار خارج اجلزائري شخصية لتطور للكابح ادلستأصل ادلسيطر لآلخر ادلقاومة فعل طبيعة رصد اآلخر، مقابل

 .يتُتاألدب والقصة الرواية إىل الرجوع يتطلب فاألمر ولغة ثقافة االستعماري التمثل
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 اليت السردية الكتابة سيطرتو، ربت تشكلت اليت ذاكرتنا من معتربا جزءا منا سرؽ الذي ادلسيطر اآلخر

 .تأثَتا واألعظم األكثر فهي اآلخر حضور يف وحده اخلياؿ على اعتمدت

 سياؽ وعلا واآلخر الذات من كل وسبثبلت صور تشكل يف كبَت بشكل وساعلا بارز أثر ذلما واآلخر األنا

 القرف التسعينيات على ليػل الذي األربعينيات وسياؽ بعدىا، وما االستعمارية بالفًتة ادلرتبطُت والشهداء الثورة

 . السوداء للعشرية ادلاضي

 مستقلة ىوية لو ادلستعمر خارجي عدو الغريب، البعيد اآلخر مع جهة من مزدوج صراع على يتأسس األوؿ

 اآلخر مع أخرى جهة ومن ،(االستعمار بعد عليو(1)احلقد واستمرار مواجهتو عليو والتمرد االستعمار إباف)

 خائنا حركيا أحيانا كاف وإف وامتيازاهتا الثورة خبَتات منفرد لكنو واذلوية الوطن الذات يشارؾ الذي القريب

 .الثورة زمن

 الكتاب فيهم دبن ، ادلواطنُت صفوؼ يف الرعب أشاع والذي اجلماعية اذلوية يف تصاعدا يشكل الذي الثاين

 اجلديد الوضع ىذا من متضرر أوؿ ىو الكاتب فكاف ، واالغتياؿ والقتل ادلطاردة طالتهم الذين وادلثقفُت،

 (2).تفاعلهم درجة من انطبلقا وسبثلو انتاجو إعادة الكتاب بعض فحاوؿ

 .بو تينع اليت الروائية األعماؿ بُت والفٍت اجلمايل التباين يفسر الذي وىو

 .اآلخر وتناولوا أبرزوا الذين يُتالروائ لبعض مساعلة صلد ادلنطلق ىذا من ولبلقًتاب

 إكراىات بسبب اضطرارية كانت وإظلا احلرة اإلرادة على اينمب اختيارا تكن مل وأسباهبا اذلجرة ← اذلجرة سبثل

 يعد مل ما بعد إىل ىاجر البطل حساف صلد موساوي بةيحس للروائية ضفاؼ على لمح رواية ففي (3)خارجية
                                                           

 .2331 اللغوية الدراسات سلرب( 1962-1833) اجلزائرية ومةاادلق حوؿ واآلخر األنا كتابات -(1) 

 ص ،2331 اجلزائر، ، االختبلؼ منشورات ادلعاصر، العريب الفكر يف قراءات ، الذات إىل النسق من ، مهيبل عمر -(2) 

76 

 .79 ص ، السابق ادلرجع -(3) 
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 سبزيقو أراد الذي شرفها عن دفاعا زفافها يـو حبيبتو قتل مت أف بعد توقري ووسط ذويو بُت اعتبارية ةمكان أي لو

 من لبلختفاء مبلذا اذلجرة فكانت البقاء، على يقدر ومل واجلنب بادلهانة فأحس الفرنسي االستعمار طغاة أحد

 (1).ذاؾ اجلباف موقفو لو سببو الذي العار

 مل غربيت بأف: قاؿ الشهيد أبيو وصية نفد يتبالس البطل صلد يليتز  زلمد للروائي النهر عصافَت رواية يف أما

 (2).وإخواين بأمي تكفل بل ىروبا تكن

 قتل أف بعد مضطرا بدوره كاف البطل خلوص عمار للروائي تعضك أف دوف الذئبة من ترضع كيف رواية يف أما

 دلبلبسات وتبعا والوطن احلبيبة يف مرتُت حر جف اجملروحة، اجلزائر اسم مع تتقاطع اليت هبجة خطيبتو اإلرىابيوف

 بأف رأي من فهناؾ ، الثبلث الروايات يف نطالو  مع العبلقة أشكاؿ تباينت الثبلثة األبطاؿ لدى اذلجرة وظرؼ

 (3).للعودة سبيل ال أف ويرى ادلاضي مع حسم من وىناؾ العودة، فكرة راودتو مث لؤلزمة مؤقتا حبل اذلجرة

 (ادلستعمر) العدو وعلا لآلخر ضتُتمتناق صورتُت موساوي حسيبة النهر ضفاؼ على حلم رواية يف صلد

 من احلاضر يف واذلوية وعدو وادلاضي ادلستعمر يف سبثلت األوىل الصورة( معايشة بعد ادلكتشف) واإلنساف

 من اإلنساف اآلخر يف سبثلت الثانية والصورة نبهما مستغبل نوارة ىوية لوث الذي اليهودي شخصية خبلؿ

 .التحررية احلركات مع وادلتعاطفة ادلستعمر على احلاقدة ماري حساف زوجتو خبلؿ

 اآلخر، حضور على تأكيد ىناؾ البداية منذ االغًتاب ادلنفى، اذلجرة، اذلوية، مشكلة الرواية ىذه عاجلت

 من وادلواجهة بالتصادـ زلكومة العبلقة ادلستعمر، ىو اآلخر والثقافة، العقيدة الذات ؼلالف الذي اآلخر

                                                           
 .113 ص ،2333 اجلزائر، سطيف، ، الثقافة مديرية ، ضفاؼ على حلم موساوي، حسيبة -(1) 

 .75 ص ،2337 اجلزائرية، الوطنية ادلكتبة منشورات الكبَت، النهر عصافَت لي،يزت زلمد -(2) 

، العربية الدار ، تعظك أف دوف الذئبة من ترضع كيف خلوص، عمار -(3)   اجلزائر، ، االختبلؼ منشورات بَتوت، للعلـو

 .25 ص ،2336 ،2ط
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وسبثلت روائيا يف نظرة الساردة أحبلـ (1)الثقيل وادلاضي بالتاريخ زلكومة عبلقة ، للفرنسي مسبقةة نظر  خبلؿ

على حاذلم الناتج عن سبسكها هبويتها الضيقة اليت تعتربىا  باإلشفاؽوىي نظرة زلكومة ألفراد عائلة عمها 

األحسن واألفضل ، وذلك ألهنا يف البداية كانت سبتلك نظرة حادلة عن اذلوية، حيث تتعرض لؤلخر بالتساؤؿ 

ا، أىو نابع نالواقع تقوؿ أحبلـ عن امرأة وأخَتا ىا ىو شيء منا من عمق وإكراهوادلراجعة حبسب ادلستجدات 

فس كرؽلة ، أـ ىو مواسايت ذلا: فرنسية رافقتها يف القطار داخل العربة جعلها رحيمة ىكذا...كاف ؼليل من ن

وف علينا ديل من خبلؿ حديثي مع أيب ودراسيت للتاريخ اجلزائري وادلستعمر الغاشم فرنسا إهنم ػلق

ت بشيء...أنٍت أشفق سا؟ أحسويكرىوننا...وال يتمنوف للجزائر السبلـ... ىل أخطأ أيب والتاريخ؟ أـ تغَتو 

عليها كنت أسبٌت أف تشاركٍت العقيدة وتلتـز ديانتنا...فحراـ ذلذا اجلماؿ أف تبتلعو جهنم...قد ؽلكن نسياف 

 (2)التاريخ وذباوزه إذا زبلت عن عقيدهتا واعتنقت اإلسبلـ. 

 تقوؿ وتعاملو الشخص فعل ما خبلؿ من التاريخ على ادلبنية اآلخر على احلاقدة نظرهتا عن أحبلـ تراجع نرى

 .أقراهنا وجلميع ذلا احلاقدة النظرة أغَت جعلتٍت حساف لعمي معاملتها ردبا: عمها زوجة عن

 كيف عمها بنات ىوية عن االستفسار على حفزىا الذي األمر، منو االقًتاب دوف ػلوؿ العقيدة حاجز لكن

 أىن يفكروف؟: تقوؿ فرنسية أـ من فرنسا يف النور رأين اللوايت كيف أبدا؟ أعرفهن ال اللوايت عمي بنات ىن

 من عمها وزوجة أحبلـ بُت مواجهة بُت ىناؾ بُت ىجينات أـ مثلنا؟ حادلات أـ كالفرنسيات حاقدات

 عن بعيدا إمسي رحل أىبلـ، أصبحت أحبلـ فمن غربة على كمؤشر ، أحبلـ بدؿ بامسها اىبلـ النطق خبلؿ

                                                           
 .33 ص ، موساوي حلسيبة الكبَت النهر ضفاؼ على حلم رواية -(1) 

 .13 ص ادلستغاظلي، ألحبلـ اجلسد ذاكرة رواية -(2) 
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 على البداية يف بالغربة الشعور سيطرة إىل يؤدي شلا لو وقع الذي التحريف عرب بعضا الضفاؼ اغتالت ، ىوييت

 (1).أىلي وسط غريبة أين أحس مرة:  تقوؿ أحبلـ

 عدو األوؿ ادلظهرين خبلؿ من العدو اآلخر: وعلا لآلخر صورتُت قدـ لييزت حملمد النهر عصافَت رواية أما

 بعد ما خبَتات ادلنفردة اذلوية إىل ادلنتمي واآلخر ذلا وادلستفز لآلنا وادلنتقد ادلتشفي احلاضر والثاين مستعمر

 باعتباره إليو النظر خبلؿ من الفرنسي البعيد اآلخر ، واذلوية والعقيدة احلضارة يف الثقايف االختبلؼ الثورة،

 .زلملة ةنظر  واألناـ، بالشرور األنا بو تلتصق عدوا

 اخلاصة، ادلصلحة بصَتهتم وأعمت األنانية بينهم وفرقت بينهم فيما تنازعوا أىلي وجدت: السارد يقوؿ

 األنا لثنائية السابقة تصوراتو يف النظر إعادة إىل السبيت الصادمة التحوالت ىذه قادت كالذئاب وتقاتلوا

 الذي هو تشوال والتصدع خالشر  على وواضح جلي بشكل (2)فيتوقف البداية يف يتصورىا كاف كما واآلخر

 االستقبلؿ بعد ما زمن يف أمل خيبة بعد والشرور األناـ مصدر ىو األنا من جزءا بحصفي اجلمعي، األنا يعيشو

 الذي االستقبلؿ بعد حدث الذي الطبقي تاو فالت اإلخواف، استغبلؿ إىل فرنسا استغبلؿ من التحوؿ ،

 .اذلوية تصدع يعكس

 اليت التصدعات من اآلخر من األنا وزبليص منو واالنتقاـ احلركي قتل وىي مهمة أماـ نفسو ليجد السبيت يعود

 من االنتقاؿ ىو حدث والذي بعد، يتحقق مل الذي االستقبلؿ ، رلددا االستقبلؿ ربقيق وإعادة حلقتها،

 تصفى حىت مواجهتو ضرورة إىل الرواية لتدعو اذلوية الذات يشارؾ مستعمر إىل للهوية سلالف آخر مستعمر

 .ومطاردتو اخلائن الرجل من السبيت انتقاـ خبلؿ من الشوائب من وتتنقى اذلوية

                                                           
 .19-17-15 ص ، ادلستغاظلي ألحبلـ ، اجلسد ذاكرة -(1) 

 .13 ص لي،يزت حملمد الكبَت النهر عصافَت رواية -(2) 
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 العدو البعيد ىو اآلخر يعد فلم وتشوىها، اذلوية لتصدع واكتشافو البطل وعي النهر عصافَت رواية لنا قدمت

 (1).الببلد خبَتات وينفرد يستغلها األنا من جزء أصبح وإظلا ادلستعمر

 عن تعرب ال األوعاء ىذه أف إىل اإلشارة وغلب الثبلث، روايات يف واآلخر اذلوية تصور يف التفاوت صلد ىكذا

 :بأمرين زلكـو متزامنة أوعية وإظلا باذلوية الوعي تطور تعكس فكرية مراحل

 بعد ما ، عدوا كاف الذي واآلخر األنا بُت سبايزا ولد فاالستعمار بو، وملتبس بسياقة زلكـو تصور كل: األوؿ

( واالمتيازات باخلَتات ادلنفرد ، ادلستغل) األنا من جزء أصبح وإظلا والبعيد، الغريب ىو اآلخر يعد فلم ، الثورة

 الذي األمر الثقيل موضوع ىي واألنا الثقيل ؽلارس من ىو الذات من جزءا اآلخر أصبح اإلرىاب زمن ويف

 .بو ادلرتبطة ادلفاىيم كل شأف شأنو ، ادلراجعة يتطلب الذي اذلوية مفهـو تصدع سيعكس

 ما اآلخر يكوف معاصرة فكرية دلوجة انتمائو فيو يعلن الذي الوقت ففي العريب الوعي تفاوت يعكس والثاين

 (2).األنا عنو زبلى دبا متشبثا يزاؿ

 الذات من جزءا اآلخر ؽلثل ، األعرج واسيٍتل اللوز وارن رواية يف تتبعو ؽلكننا اجلزائرية الرواية يف اآلخر حضور

 سواء اجلماعية الذات يتوسط إذ اآلخر، تصور عن ينفصل ال الذات تصور أف إذ الكتشافها ضروري فهو

 (3).ربديدا األكثر االجتماعي ادلضموف اجملتمع داخل مضمرا أو ظاىرا توسطو كاف

 مفهـو يف يوحي ما أوؿ أف حيث ، اإلنسانية صفات من اجملردة والنمطية ادقاالعت شائعة وصورتو العدو اآلخر

   الليجو أوالد مثلها معينة بفئة وحاضرة لصيقة العدائية الصورة صلد اللوز نوار رواية ففي العنف ىو والعد

                                                           
 .79-55 ص الكبَت، النهر عصافَت رواية -(1) 

 الوحدة الدراسات مركز ، توزيع للًتصبة، العربية ادلنظمة زينايت، جورج وتقدًن ترصبة كآخر عينها الذات -ريكور بوؿ -(2) 

 .7 ص ،2335 بَتوت، العربية،

 .21 ص ،1999 بَتوت، العربية، الوحدة الدراسات مركز اآلخر، صورة بلبي الطاىر -(3) 
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 اليت مستوياهتا سلتلف على االختبلؼ ثنائيات الروائية الشخصيات بُت اآلخر صورة ياسُت النمس، يب،يبالسبا

 عن ينفصل ال الذات تصور ، الذات من جزءا اآلخر ؽلثل أين ادلعاصر العريب الروائي النص يف عمقا وجدت

 ورغبتو واالستهزاء والتنافر اجلدب جدلية ، بلؽغاالن التفتح، ، االختبلؼ جديل، صراع ظل يف اآلخر تصور

 .معو والصراع( األنا) عليو االستحواذ يف

 على وغلبتهم وحكامها ىاءعماز و  تسيَت سوء من العربية اذلوية عمق يف متأصلة مأساة الرواية ىذه تعاجل

 إىل االستعمار عبودية إىل الرؽ عبودية فمن ، العبودية قيد ربت حوفرز ي للعامة يزاؿ ما إذا العباد مصاحل

 احلرب، غَت حل وال الضعف، القوة، ثنائية تدعمها الزماف سالف منذ متجذرة ادلأساة فتلك ادلصلحة، عبودية

 مشاكلنا حل يف لغتنا يفوالس ىذا، يومنا إىل األرض ىذه على وجدنا أف منذ أنو األعرج واسيٍت يرى إذ

 دارىا عقر يف حىت واحلزف الغربة باذلم ادلثقلة العربية األنا رمز الزوفري عامر بن صاحل الرواية يف صلد إذ ادلعقدة

 الوحدة هبم ادلثقلة ذاتو اآلخر ىذا أكاف سواء اآلخر مع بصراعها وجود عن ذلا تبحث األنا ىذه تلبث مل إذ

 ... الليجو أوالد مع وفقرة يادلزر  واقعو أو والغربة

 :مستويات لثبلث تتحدد الرواية ىذه ففي

 بٍت ومآثر ماضيو كريستن غيبوبة يف بولوجو ذاتو على الزوفري عامر بن صاحل انطبلؽ النفسي المستوى

  االمتداد يف طمعا ادلرأة إىل بلجوئو -لؤلخرى باألحرى أو – اآلخر على انفتاحو (1).ىبلؿ

 ىذا أعزاه إذ ، إغراءاتو برفضو يبايبالس على بتمرده الوجود فرض ورحلة اآلخر، ربدي ←يالمستوى العقالن 

 .للقياد لسليل كربياءه بيع علي ادلوت مهنة واختار رفض لكنو األغناـ هتريب خبلؿ من السريع بالربح األخَت

 أقر إذ ،( الليجو أوالد) القريب اآلخر أماـ هبزؽلة منو فاااعًت  كانت آخرىا أف إال تغريبتو بل رحبلتو استمرت

 خلبلءا يف يسقط مل من دائما ضلن ىكذا) ادلوت ىي وحيدة حتمية هناية اآلخر مع صراعو أف العبارة حصريب

                                                           
 .5 ص ،1982 بَتوت ، والتوزيع والنشر للطباعة احلداثة دار ، اللوز نور رواية -(1) 
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 بوصفو( الليجو دالأو ) اآلخر ربمل يستطع مل البعيد، اآلخر إىل الًتحاؿ فاعتـز ،( السجوف قفر يف مات

 ظلت إذ ، السجن مآلو كاف ذلك ومع لآلخر ربديا الغرب إىل رحلة كانت ذاتو الوقت ويف خطَتا، عنصرا

 (1).اآلخر مع صراعها يف يةبالعر  باألنا علق ظلوذجا االهنزامية

 :الجزائرية الرواية في األجنبية المرأة صورة

 ادلرأة أف إذ التارؼلي، للبعد نظرا وىذا منها الفرنسية بالذكر وطلص األجنبية للمرأة تعرضوا اجلزائريوف الروائيوف

 ادلرفوضوف رواية ذلك من نستثٍت اجلزائر، يف اإلقامة إىل انتقلت اليت تلك إال ىي ما عنها ادلتحدث الفرنسية،

 العايل، عرعار حملمد الرياح وهر تد ال ما كرواية األخرى الروايات بعض من وأجزاء ادلهجر يف أحداثها تدور اليت

 واخليانة اآلخرين، مع ادلتفتحة العبلقات شليزاهتا أبرز من الرومية سماالب الفرنسية ادلرأة على يطلق ما وغالبا

 يرفضوف ال اجلزائريُت ىؤالء وكذلك اجلزائريُت، مع جنسية عبلقات إقامة يف مانع أي ذبد ال فالفرنسية الزوجية،

 .الفرنسيُت من ينتقموف العبلقة هبذه وكاف نفسي دافع إىل ىذا األدباء ويرجع ذلا يتحمسوف بل العبلقة ىذه

 أبيك، مثل فحل) رومل ابن ػلاور وىو ، الزوفري عامر بن صاحل بطلو لساف على يقوؿ األعرج واسيٍت صلد إذ

 يف لغرض الفرنسيات يعشق كاف والصراحة ، الفرنسيات ، األدلاف اإلفريقيات، ، األلواف كل ضاجع عفريت،

 (2)(.صحتو طاحت حىت معهن ناـ نفسو

 لوحشتيو نظرا منو لبلنتقاـ الوحيد احلل فهو االستعمار ىو األوؿ سببو اجلنسي االتصاؿ يف اللذة مصدر إف

 ابن إنو: عنو فيقاؿ شخص يذـ ما وعادة الناس عامة على تنطبق باخلصوص للفرنسية ىاتو الكريهة فالنظرة

 .األجنبية الدخيلة ىذه من االمشئزاز على يدؿ فإظلا شيء ىعل دؿ إف وىذا ، الرومية

                                                           
 .7-6 ص ،نفس ادلرجع-(1) 

 .79 ص اجلزائرية، الرواية يف ادلرأة صورة عن نقبل: اللوز رانو  واسيٍت، األعرج -(2) 
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 نظرة األجنبية إىل تنظرأخرى  فئة ىناؾ بل النظرة ىذه ينظروف برمتهم اجلزائريُت أف على يدؿ ال ىذا لكن

 ىذه أقامت فقد ،أمو عن احلديث منو طلبت اليت لُتيس مع فبات الثورة أثناء باجليل االلتحاؽ وتقدير احًتاـ

 متواجدا البطل كاف أين يـو ويف ، ثرية إقطاعية عائلة من كانت إذا ، أسرهتا متحدية البطل مع عبلقة الفتاة

 وبالتايل بطردىا قاـ ذلا سبزيقها وحُت العسكرية، ادلقاومة مناطق من ضبلها اليت بطانيتو سيلُت مزقت عهام

 سيلُت أما مفضوحا، البطل يصبح وبتمزيقها التارؼلية الثورية اذلوية من جزء البطانية إف بينهما، اذلوة اتسعت

 صفها يف معو تبقى نكل اجلنسي التواصل طريق عن الداخل من عليو تأثَتىا سبارس فهي ، البديل تقدًن تريد

 (1).واضح غَت االخر النصف أما فقط

 ىو فهمو الرساـ وخالد الشابة الفرنسية ادلرأة كاترين ادلستغاظلي ألحبلـ اجلسد ذاكرة رواية يف أيضا صلد كما

 فادلرأة ،(2)اجلنس شلارسة بغرض كاترين مع حلظات وقضاء والنـو الرسم مكاف سوى تكن مل وغرفتو الفن

 ألي مستسلمة دائما غلعلها شلا للرجاؿ ينتهي ال واشتهاء فائقة جنسية جاذبية ذلا العينُت زرقاء شقراء األوروبية

 ادلرأة يف يؤثر ، الروائيُت ىؤالء وصف حبسب الشرقي الرجل على اىذ وينطبق هبا االتصاؿ يف يرغب رجل

 أهنا ىذا من وأكثر تصرفو ربت دائما ىي وذلذا سحري، شبو تأثَت لو سوداويتُت وعينيو أسود شعره األوروبية

 يف االنغماس قصد مبلطفتها منو وتطلب نفسها تلقاء من زباطبو حيث ، العبلقة إلقامة تبادر اليت ىي

 العربية الروايات يف األوروبيات النساء كانت ىكذا تلتقيو، رجل ألوؿ تستسلم صلدىا ذلذا ، مباالة ببل شهواهتا

 االستهتار إىل سبيل أوروبية امرأة كل أف فكرة لديو تتبلور أوروبا يف احلياة يعرؼ مل قارئ أي أف لدرجة

 (3).والعهارة

                                                           
 .75 ص -األشياء فوضى – رواية -السابق ادلرجع -(1) 

 .95 ص مستغاظلي، ألحبلـ رواية -اجلسد ذاكرة -(2) 

 .398 ص ولوجيا، بالصور 2 ملحق -فيبلندت روتورواد -ادلعاصر العريب األدب يف األوروبية ادلرأة صورة -(3) 
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 جواب ىناؾ إذ عديدة؟ روايات يف الوجو ىذا على األوروبية ادلرأة تصور دلاذا ىو نفسو يطرح الذي السؤاؿ

 قد لكن ىكذا، الفرنسية ادلرأة أف وىو قرب، عن أوروبا مكاف على التعرؼ من يتمكن مل دلن وىلة ألوؿ ؼلطر

حينما ػللو ذلا  شهواهتا إشباع يف ادلرأة سبادي يعٍت ال حقيقتو ففي ، الفرنسية ادلرأة ربرر دلعٌت فهم سوء يكوف

 ذلك مع روباو أ يف ادلرأة مفهـو اتفاؽ عدـ ىو وثانيها ،بل ىو مسؤولياهتا باحلاجة إىل ذبنب االختبلط بالرجاؿ

 قبل بامرأة رجل عبلقة أي زبالف ال ادلعاصرة أوروبا يف السائدة ادلقاييس فحسب بل التقليدي العريب الوطن يف

 (1).واجتماعية أخبلقية ناحية من تبعاتو تتحمل أف ىي نستطيع ما حدود عند التعارؼ يصل أف بشرط الزواج

 رواية ففي ادلشرفة غَت الصورة تكوين يف الوحيد السبب ليست االجتماعية والتقاليد العادات يف واالختبلؼ

 نوع عن بعيد حد إىل تعتمد الصورة ىذه فإف ، الفرنسية ادلرأة حوؿ خالد بطلها خبلؿ ومن اجلسد ذاكرة

روبية لكن تلك اليت ينطلق منها و و األ بادلرأة االتصاؿ زلاولة يف العريب الرجل بطلبها اليت والتوقعات اآلماؿ

 أو الروايات من الكثَت يف نراىا كما وادلرأة رلتمعو، يف العريب بالرجل أحاطت اليتاآلماؿ زبلق نظرا لظروؼ 

 قبل حىت األوروبيات معاشرة يف بتنفيذىا نفسو سبٍت اليت اللذات إىل يستوقف ما كثَتا البطل فإف ادلسرحيات

 بواسطة اآلخر اجلنس إىل عطشو سَتوي كيف إليها طريقو يف وىو نفسو ويتخيل ، أوروبا أرض قدماه تطأ أف

 عاملهايو  النساء من غَتىا عن خلقيا ؽليزىا دبا االىتماـ دوف بإحلاح يبلحقها البطل فنجد ، األوروبية ادلرأة

 التصرؼ هبذا البطل معها ينجح اليت األوروبية ادلرأة تكوف دلاذا نفهم أف الصعب من وليس وفقط، نثىكأ

 أبدا تستجيب ال مسؤولياهتا وتعرؼ نفسها ربًـت اليت اجلادة ادلرأة فإف العادة، يف وخليعة مستهًتة تكوف

 (2).الرجل لطلبات

                                                           
 .398 ص ادلعاصر، العريب األدب يف األوروبية ادلرأة صورة: السابق ادلرجع -(1) 

 .139 ص مستغاظلي، أحبلـ اجلسد، ذاكرة -(2) 
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 يفنت حيث ، الرياح وهر تد ال ما رواياتو يف البشر ؽلثلهم ىؤالء والتقدـ للرقي رمز فرنسا يف ترى الفئة ىذه

 يف الثانية وفرنسواز األصلية البشَت قرية يف الفرنسي ادلعمر زوجة فرنسواز علا فرنسيتُت بامرأتُت وينبهر البطل

 .لديو للتخلف رمز اجلزائرية ادلرأة حساب على شخصيتها يف ذاب فقد باريس شوارع

 ادلناىضة الثورية باإليديولوجية يؤمنوف ىؤالء األجنبيات النساء مع جنسية عبلقات أقاموا آخرين مبدعُت ىناؾ

 عبلقات تقيم الشخصيات ىاتو األعرج والواسيٍت وطار الطاىر شخصيات عند صلدىا كاف، أينما لبلستعمار

 ادلرأة ىذه بسوزاف عبلقاتو عن يتحدث البلز رواية بطل مثبل فزيداف اجلماؿ، غاية يف أجنبيات نساء مع سلتلفة

 ودخل والتعلم الدراسة على شجعتو فقد ، الثقافة مرحلة إىل األمية مرحلة من االنتقاؿ على ساعدتو األجنبية

 يف السياسي االقتصاد أدرس يـو ذات نفسي وجدت أف إىل: نفسو عن يقوؿ صلده حيث الشعبية اجلامعة

 ازبرج أف وقبل ، جانبها إىل شيوعية خلية يف مث ماركسية حلقة يف وجدتٍت أيضا وببساطة الشعبية اجلامعة

 اجلامعة من بتخرجي احتفالنا وليلة اإلقليمية مث اجلهوية القيادة مبادئ ودرست احلزب إطارات ادلدرسة انتخبت

 (1). القيادة مدرسة إىل لدخوؿ موسكو إىل حلًت س أدين يف سوزاف علست الشعبية

 وقت غائبة كانت اليت احمللية ادلرأة حساب على وادلعلمة للمرشدة األجنبية ادلرأة إىل والرقي التطور ىذا يعود

 لتهاطب كانت اليت لبوجدرة األشياء فوضى بعنواف أخرى رواية صلد إغلابية أكثر األجنبية نعترب وىكذا الشدة،

 ذىنيات ذلا امرأة مع البطل ينجح ال شبة ومن ، األسلوب ىذا مثل بتتبع أراد فالبطل ، الفرنسية ادلرأة سيلُت

 غلبة يف تأثَت لو يكوف قد آخر سبب وىناؾ ، (2)ادلتحررة األوروبية ادلرأة ىي ىذه أف متوعلا الساقطات البنات

 منافية صلدىا سرية عبلقة خالد معها أقاـ اليت ادلرأة فكاترين األوروبيُت على للخليعة ادلستهًتة ادلرأة نوع

 تعود األوروبية ادلرأة مطاردة إىل العريب الرجل حاجة أف يتضح ما وعلى ، العريب اجملتمع يف األخبلقية للمبادئ

                                                           
 .236 ص ، البلز رواية ، وطار الطاىر -(1) 

 .75 ص ، األشياء فوضي رواية بوجدرة، رشيد -(2) 
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 حىت أو بفتاة االلتقاء من التقاليد فيو سبنعو رلتمع يف عاش لديو، تكب من عنو ينجم وما احلرماف حالة إىل

 شلنوع، العريب اجملتمع يف االلتقاء ىذا ألف جنسي غرض أي عن ػليد مقصده كاف وإف حىت معها التحدث

 اجلسدي اجلانب على بالًتكيز العرب الروائيُت ىؤالء رأي يف باالكتئاب أدى احلرماف عن الناجم الكبت فهذا

 لو حتنس مىت إشباعو زلاولة إىل دفعو شلا اآلخر للجنس جوعا عاىن قد فهو وادلرأة الرجل بُت عبلقة يف

 .األوروبية ادلرأة مع الفرصة

 على يدؿ وما سلوكها يف ال الفرنسية ادلرأة مظهر يف يرى خالد البطل أف الرواية ىذه يف النظر يلفت وما

 .إسهاب فيو وصفا الروائية فتوصو  الذي اخلارجي مظهرىا على ةنظر  كل معن فهو ، استهتارىا

 اللـو وضع إىل ادليل ويزداد سامية؟ أىداؼ ىذه إىل إال يتطلع ال رجل تصرؼ ىو أىذا: السؤاؿ لنا ػلق وىنا

 القائلة النظرية تؤيد مستغاظلي فأحبلـ اخلصوص وجو على الفرنسية وادلرأة العمـو وجو على األوروبية ادلرأة على

 (1).الشرؽ وروحانية الغرب مادية

 كانت إليها اإلشارة لكن اليهودية، ادلرأة وىي أال الفرنسية الغَت األجنبية ادلرأة اجلزائرية الروايات يف صلد كما

 ادلعلمة يكره الذيمرزاؽ بقطاش و رشيد بوجدرة فمرزاؽ بقطاش يتحدث عن مراد   عن جاء ما مثل عابرة

 سوداوين كانتا عيناىا حاقدة، نظرات للتبلميذ توجو وىي ةبادلصط فوؽ القميئة اليهودية تلك أبصر. "اليهودية

 ما يعرؼ ومراد يهودية فهي عجيبا ىذا ليس شفتيها فوؽ بزغال بعض ىناؾ كاف مسيكة نظرات وراء زبتفياف

 (2) .االسم ىذا عليو ينطوي

 ، زغب شفتيها فوؽ مسيكة، نظارات ترتدي قميئة فهي اجلسدية الصفات بأبشع اليهودية ادلرأة مراد وصف

 . مراد عند داللتو لو االسم ىذا يهودية إهنا

                                                           
 .111 ص -مستغاظلي أحبلـ -اجلسد ذاكرة -(1) 

 .بتصرؼ ،224 ص ،2333 ،1ط اجلزائرية، الرواية يف ادلرأة مفقودة، صاحل الدكتور -(2) 
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 العناصر

  الدينالمرأة و 

 المرأة و المجتمع 

 المرأة الجزائرية و المرأة األجنبية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    المرأة والدين: -2

دراسة أصوؿ الشريعة اإلسبلمية تربز تلك ادلكانة العالية اليت ربتلها ادلرأة يف ىذا الدين واليت عملت ما  إف   

 يف وسعها للمحافظة عليهاػ فأصبح للمرأة دور جد ىاـ بعد ما كانت شيئا سلبيا قبل ظهور اإلسبلـ.
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ت أف مكانة ادلرأة ذلا بذور ضاربة وبظهوره تعددت الدراسات حوؿ أعلية تواجدىا يف اجملتمع و اليت استخلص

يف أصوؿ الشريعة وأحكامها واف طرح مشكل عدـ ادلساواة بُت الرجل وادلرأة يكوف حوؿ وضعها قبل ظهور 

اإلسبلـ واألوضاع االقتصادية واالجتماعية اليت ظهرت نتيجة احتكاؾ العرب باألعاجم إضافة إىل الظروؼ 

ية أثناء االستعمار والتخلف احلضاري اليت كانت تعيشو، واليت انعكست القاسية اليت زببطت فيها األمة العرب

 على حالة ادلرأة يف اجملتمع فوضعت ما أقرتو الشريعة اإلسبلمية جانبا، نظرا لسيطرة القوي على الضعيف.

جنبا وقد تبلورت شخصية ادلرأة العربية بشكل جديد يف الشريعة مكنتها من رفع رأسها ولسَت مع أخيها الرجل 

إىل جنب إذ أصبح ذلا تفوؽ واجبات شلاثلة لو تدافع عنها وتطالب هبا وتعود نظرة الدين للمرأة هبذه الطريقة 

 (1)العتبارىا اإلنساف ادلوجود ػلمل بداخلو روح سامية مثل الرجل.

                                                  فالرجل وادلرأة سواء ال فرؽ بينهما يقوؿ عزوجل يف كتابو احلكيم 

سٍ  ِمنأ  َخَلَقُكمأ  الَِّذيُىَو "  َها َوَجَعلَ  َواِحَدةٍ  نَ فأ ُكنَ  َزوأَجَها ِمن أ َها  لَِيسأ  ۗ  ِإلَي أ

ا اَىا فَ َلمَّ اًل  َحَمَلتأ  تَ َغشَّ  ۗ  بِِو  َفَمرَّتأ  َخِفيًفا َحمأ

ا اِكرِينَ  لََنُكوَننَّ  َصاِلًحا آتَ يأتَ َنا لَِئنأ  رَب َُّهَما اللَّوَ  َدَعَوا َأث أَقَلتأ  فَ َلمَّ  (2﴾")٩٨١﴿ ِمَن الشَّ

فالعدالة االجتماعية عملت على ربقيق ادلساواة بُت الزوجُت، فالزوجة تعادؿ الزوج، واإلسبلـ أبرز الواجبات 

يح، فديننا احلنيف حارب  اليت ربتم على الزوجة القياـ هبا ذباه الزوج مع احملافظة على حقوقها والعكس صح

كل ما كاف للرجل من طغياف وجربوت ، فأصبح مكلفا ومسؤوال بعدما كاف مستبدا وطاغيا ، وهبذا حافظ 

على كرامة وكربياء ادلرأة بضمانو حلقوقها ، كما صلد الدين اإلسبلمي نفى فكرة أف ادلرأة أقل شأنا من الرجل 

اب الضمانات لروح اإلنسانية اخلالصة اليت يتميز هبا البشر وعلى ىذا حارب فكرة الوأد حربا ضروسا من ب

                                                           
 .393-388، ص 1985  2نبيل األدب وااليديولوجية  سوريا، دار احلوار للنشر وللتوزيع  ط -بوعلي ياسُت -(1) 
 .189القرآف الكرًن : سورة األعراؼ ، اآلية  -(2) 
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ا ُقلأ  واليت تدعو إىل عدـ قتل النفس إذ يقوؿ عزوجل: "  ۗ  َعَليأُكمأ  رَبُُّكمأ  َحرَّمَ  َما َأتألُ  تَ َعاَلوأ

رُِكوا َأّلَّ  َسانًا َوبِالأَواِلَديأنِ  ۗ   َشيأًئا ِبوِ  ُتشأ تُ ُلوا َوَّل  ۗ   ِإحأ اَلقٍ  ِمنأ َأوأَّلدَُكمأ  تَ قأ نُ  ۗ   ِإمأ  ۗ  َوِإيَّاُىمأ  نَ رأزُُقُكمأ  َنحأ

َربُوا َوَّل  َها َوَما َظَهرَ  َما الأَفَواِحشَ  تَ قأ تُ ُلوا َوَّل  ۗ   َبَطنَ  ِمن أ سَ  تَ قأ فأ  ۗ   بِالأَحقِّ  ِإّلَّ  اللَّوُ  الَِّتي َحرَّمَ  الن َّ

ِلُكمأ    (1)".﴾ ٩٥٩﴿ بِِو َلَعلَُّكمأ تَ عأِقُلونَ  َوصَّاُكمأ  ذََٰ

 قتل األوالد سلافة الفقر، وغالبا ما كاف وأد البنات يتم ذلذا الغرض يقوؿ تعاىل وعدـ

تُ ُلوا "َوَّل  َيةَ  َأوأَّلدَُكمأ  تَ قأ اَلقٍ  َخشأ نُ  ۗ   ِإمأ َلُهمأ  ِإنَّ  ۗ  َوِإيَّاُكمأ  نَ رأزُقُ ُهمأ  َنحأ سورة  ﴾١٩﴿ َكِبيًرا" ِخطأًئا َكانَ  قَ ت أ

 (2)..31اإلسراء، اآلية 

ُءوَدُة ُسِئَلتأ } احلنية والعدؿ يف حق البنات يقوؿ تعاىل: وبالدعوة إىل                 { بَِأيِّ َذنأٍب قُِتَلتأ  8َوِإَذا الأَموأ

 {9}("3")  

فقد أصبح للمرأة تصرفات مدنية واقتصادية وشخصية حفظها ذلا اإلسبلـ مثلها مثل الرجل، فأصبح ىناؾ 

 ووىبها كامل احلرية والتصرؼ يف أمواذلا يف قولو تعاىل: "مساواة يف الناحية الدينية والروحية 

ا َوَّل  وأ ضٍ  َعَلىَٰ  بَ عأَضُكمأ  بِوِ  اللَّوُ  َفضَّلَ  َما تَ َتَمن َّ ا َنِصيبٌ  لِلرَِّجالِ  ۗ   بَ عأ َتَسُبوا ِممَّ ا  َنِصيبٌ  َولِلنَِّساءِ  ۗ   اكأ ِممَّ

َتَسبأنَ  أَلُوا ۗ   اكأ ِلوِ  ِمنأ  اللَّوَ  َواسأ ءٍ  َكاَن ِبُكلِّ  اللَّوَ  ِإنَّ  ۗ   َفضأ  (4﴾")١٣﴿ َعِليًما َشيأ

َصَناُت ِمَن النَِّساِء كما كاف ذلا نفس نصيب الرجل يف ادلسؤولية واألجر والثواب والعمل يقوؿ تعاىل:  " َوالأُمحأ

ِلكُ  ۗ  ِكَتاَب اللَِّو َعَليأُكمأ   ۗ  ِإّلَّ َما َمَلَكتأ َأيأَمانُُكمأ  ِصِنيَن َوُأِحلَّ َلُكم مَّا َورَاَء ذََٰ َواِلُكم مُّحأ مأ َأن تَ بأتَ ُغوا بَِأمأ

                                                           
 .151القرآف الكرًن: سورة األنعاـ، اآلية  -(1) 
 .31الكرًن: سورة اإلسراء، اآلية  القرآف -(2) 
 .9-8القرآف الكرًن: سورة التكوير، اآلية  -(3) 
 .32القرآف الكرًن: سورة النساء، اآلية  -(4) 
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رَ  ُهنَّ فَآتُوُىنَّ ُأُجوَرُىنَّ َفرِيَضًة  ۗ  ُمَساِفِحيَن  َغي أ تَ عأُتم بِِو ِمن أ َتمأ َوَّل ُجَناَح َعَليأُكمأ ِفيَما تَ َراَضيأُتم ِبِو  ۗ  َفَما اسأ

ِد الأَفرِيَضِة   (.1(")10ِإنَّ اللََّو َكاَن َعِليًما َحِكيًما ) ۗ  ِمن بَ عأ

قد كاف للزواج اىتماـ يف اإلسبلـ و ذلك للمحافظة على شرؼ ادلرأة وعفتها بإبعادىا عن االضلراؼ واجلري 

 وراء النزوات، كما حافظ على حقوقها يف حالة الطبلؽ بينها وبُت الرجل.

فقد كانت أما وزوجة ورلاىدة يف سبيل اهلل، وكاف حق  وقد حظيت ادلرأة حظا وافرا يف احلديث الشريف،

"يا الوالدة للطاعة أوفر من حق الرجل، اذ روى البخاري أف رجبل جاء إىل الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم فقاؿ: 

أمك ثم من ؟ قال: أمك  رسول اهلل من أحق الناس يحسن صحبتي؟ ، قال : أمك قال: ثم من ؟ قال

 .(2)م أبوكثم من؟ قال: ث

وجل على الرجل، ولكن ىذا ليس ظلما للمرأة لقدر اهلل، ولكن  أما خبصوص تعدد الزوجات فقد أحلو اهلل عز

يف حاالت تستوجب ذلك كزيادة عدد النساء على الرجل وعدـ اإلصلاب أو ادلرض ويكوف ذلك بضمانات 

 أوذلا احلفاظ على كرامة ادلرأة دبشورهتا ورضاىا ليتم ذلك.

أف للمرأة احلق يف اختيار زوجها ادلستقبلي لتبٍت معو حياهتا دبحض إرادهتا كما أوجب القراف الكرًن عدـ كما 

 ادلساس حبقوقها ادلالية من طرؼ زوجها إال برضي منها، وعن طيب نفس.

َلًة قاؿ تعاىل: "  ٍء مِّنأ  ۗ  َوآتُوا النَِّساَء َصُدقَاتِِهنَّ ِنحأ ًسا َفُكُلوُه َىِنيًئا مَّرِيًئا فَِإن ِطبأَن َلُكمأ َعن َشيأ  ((4)"ُو نَ فأ

(3) 

                                                           
 .24القرآف الكرًن: سورة النساء، اآلية  -(1) 
للدارسات والًتصبة  ، لدار طبلس 1987،/،/ 1زلمد سفوح األخرص ،ادلرأة والتحوالت االقتصادية واالجتماعية ، ط -(2) 

 .189. 37ص 
 .34القرآف الكرًن: سورة النساء ، اآلية  -(3) 
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أما تدبَت أمور األسرة فيكوف مشًتكا بُت الطرفُت لقولو الرسوؿ الكرًن: "كلكم راع، وكلكم مسؤوؿ عن رعيتو، 

 (1)فالرجل راع يف أىلو وىو مسؤوؿ عن رعيتو وادلرأة راعية يف بيت زوجها وىي مسؤولة عن رعيتها"

رفع قدر ادلرأة إىل أعلى ادلراتب وأبرز دورىا اذلاـ يف اجملتمع وأعطاىا مكانتها البلئقة جنبا إىل وهبذا فاإلسبلـ 

جنب الرجل يف مسار احلياة فوضع ادلرأة ىو وضع الرجل ، فادلرأة مثل الرجل واثقة باهلل وسادلة للرأي وحسن 

 ا.يف التدبَت وقادرة على ربمل ادلشقة والصعاب حاذلا حاؿ الرجل سبام

أما يف األدب فقد تعرضت الكثَت من الروايات العربية لقضية ادلرأة ومدى عبلقتها الوثيقة بالدين وتأثَته عليها 

وتأثَتىا بو على غَتىا فمن الروايات )قنديل أـ ىاشم( )احلي البلتيٍت( و )موسم للهجرة إىل الشماؿ( )عرس 

 .(2) للبغل(

 

 

رجل الدين لكي يظهر ضعفو أماـ األحداث وىذا ليربىن لنا عن عجز  -احلاج كياف –والطاىر وطار اختار 

 .(3)الثقافة الدينية وعمقها وعدـ قدرهتا على الصمود وادلواجهة

وؽلكننا القوؿ مع مأموف فريز جرار، إف تشويو صورة ادلسلم يف الرواية العربية خاصة رجل الدين يعود إىل 

شويو ادلتعمد وىذا صلده عند من غلملوف فكرا مضادا للفكر اإلسبلمي أو التشويو إحدى ىذين األمرين إما للت

 .(4)الناتج عن التقليد لصورة رجل الدين يف القصص الغربية
                                                           

 عبد الرضبن الصابوصلي -(1) 
 .39-38ادلرجع السابق، ص  -(2) 
، ص 1987-1986رسالة ماجستَت سلطوطة، جامعة اجلزائر  –مرزاؽ ىداية  الشخصية الروائية عند الطاىر وطار  -(3) 

174. 
 . 267جرار: خصائص القصة اإلسبلمية عن ادلرأة يف الرواية اجلزائرية، ص  مأموف فريز -(4) 
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أما يف الروايات اجلزائرية نلمح ادلرأة متماسكة بدينها بشكل واضح من بُت تلك الروايات صلد األـ يف رواية 

 فوضى األشياء لرشيد بوجدرة.

إف األـ باعتبارىا امرأة تعترب زلورا ىاـ يف احلدث الروائي عند بوجدرة رغم غياهبا عن الساحة ، فاحلوار بُت 

الراوي وأخيو خَتا، وقد كانت أعماؿ األـ تنحصر يف اإلصلاب واخلياطة والطبخ، لكن ىذه ادلرأة مل تكتف 

عجب بإحلاح وابن العريب ورابعة العدوية وغَتىم هبذه األشياء فقط بل أهنا من الناحية الفكرية ربب التصوؼ ت

 من ادلتصوفُت

ركز الكاتب بصورة خاصة عن رابعة العدوية اليت ربفظ الـ روائعها يف احلب اإلذلي ويورد الكاتب األبيات اليت 

مدينة ادلتوفاة يف  831قالتها رابعة ادلتصوفة اليت يقوؿ عنها بوجدرة تلك الفتية ادلولودة يف مدينة البصرة 

بعدما كانت من أشهر غواين ومغنيات عصرىا فتصوفت وىي يف سن األربعُت وعاشت بقية  881القدس 

 ومعتزلة متقشفة.(1)عمرىا منزوية منعزلة

أخذت األـ رابعة العدوية ظلوذجا للحياة وفكرت يف زبليص دينها بالزىد والتصوؼ وسبسكها برابعة كاف يف 

 ذا إف دؿ على شيء  إظلا يدؿ على النزعة التصوفية لدى األـ.سبثلها لشعرىا يف احلب اإلذلي ى

 أضافت إىل احلب الذات حبا آخرا ىو احلب لذات اإلذلية أصبح احلب لديها شلزوجا ومضاعفا.

قد أحدث ىذا اللحن دويا يف العامل الروحاين اإلسبلمي، شغل أئمة التصوؼ قرونا وأحقابا، فقد تفتحت 

 (2) وتفجرت ينابيع. أمامهم آفاؽ وبزغت أنوار

 المرأة والمجتمع: -1

                                                           
 .267رشيد بوجدرة فوضى األشياء عند ادلرأة يف الرواية اجلزائرية، ص  -(1) 
 .267ادلرجع السابق، ص  -(2) 



44 
 

األمة العربية عامة واجلزائر خاصة مرحلة من التخلف واالضلطاط يف صبيع ادليادين سواء السياسية  عاشت   

االقتصادية أو االجتماعية، وىذا ما انعكس على ادلرأة، لكن ىذا ال ينفي مشاركتها يف بناء وتأسيس اجملتمع 

 باعتبارىا مسة ضرورية يف الًتاث العريب اإلسبلمي.

فت هبا ال ينفيها التاريخ إال بعض األخطاء غَت القصدية الناذبة عن التخلف واجلهل، وقد فالبطوالت اليت عر 

شيعت عدة أخبار حوذلا بأهنا ال تتعدى رلرد عنصر جامد ال نفعية منو بعيدة كل بعد عما ػلدث يف اجملتمع 

ل سواء كانت زوجة أو وعقلها غارؽ يف اجلهل ليس ذلا أي أثر وتأثَت ، وىي منذ ميبلدىا تعيش سيطرة الرج

أما ، مستعملة حواسو وال حواسها وعملها ينحصر يف اإلصلاب والقياـ باألعماؿ ادلنزلية يف رلتمع يسوده 

التخلف واجلهل، لكن التاريخ والواقع ادلعاش يثبتاف عكس ىذا األمر، فهي برزت القوة إىل جانب أخيها 

 ، صحي ، اقتصادي  أو حىت نضايل.الرجل يف صبيع ادليادين سواء كاف سياسي اجتماعي 

أما يف مطلع القرف العشرين فقد تزايدت الدعوات إىل ربريرىا ال يرتبط بتعليمها فحسب بل يتعد أكثر من 

ذلك، ارتقاءىا وتقدمها من الوضع ادلنحط وادلتدين وتنشئتها بأسلوب عملي حضاري فحصوذلا على قسط 

وتشغيلها بادلبادئ الدينية واألخبلقية غلعلوىا فعالة يف اجملتمع لكي ال من ادلعارؼ وادلعلومات العلمية واألدبية 

 تعيش عالة على أي احد وحىت ال تعيش متطفلة.

قضية ادلرأة مرت بثبلث مراحل أبرزهتا اآلراء الفكرية اليت دعت إىل النهوض حباذلا وواقعها يف اجملتمع فادلرحلة 

وحبلوؿ النصف الثاين  (1) عوة إىل ربريرىا وأخَتا الدعوة إىل إصبلح حاذلا.األوىل سبثلت يف تربيتها والثانية يف الد

من القرف العشرين ظهرت ىناؾ دراسات حوؿ اذباىات ادلرأة ضلو منحٌت جديد وادلتمثل يف ربط واقعها 

باألسرة من جهة وباجلانب االقتصادي واالجتماعي من جهة أخرى أصبح ذلا وجود بعدما كاف منعدما 

تقارف بنظَتاهتا األوروبيات ، تغَتت وضعيتها يف األسرة بسبب الوضع االجتماعي خروجها للعمل  وأصبحت

                                                           
 .341والطباعة ، ص سليم ناصر بركات : مفهـو احلرية الفكر العريب حديث، مؤسسة الوحدة للصحافة والنشر  -(1) 
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بتطور اجملتمعات باإلضافة إىل صيانة األسرة من االضلبلؿ والفوضى نتيجة اجلهل وانعداـ الثقة وسوء 

 .(1)اإلدراؾ

الكتابات اليت تقدس ادلرأة وتنادي ومن بُت ىذه االذباىات صلد اذباىات الكبلسيكيوف الذين ينظروف إىل 

بتحريرىا من قيود اجملتمع القاسية على أهنا تستحق احلرؽ واإلبادة ، فاخذ الرومانتيكي غلنح باحلب عاليا باحثا 

عن أكثر الزوايا ليمارس وحدتو ويبحث يف أجواء العفة والطهارة عن امرأة مثالية مكونة من طينة خاصة ال 

 .يصيبها الضعف اإلنساين

ىناؾ من ينظر للمرأة على أهنا شيطاف الذي يظل الناس ويغويهم ويرغمهم على ارتكاب اخلطيئة ادلرفوضة 

 (2) اجتماعيا فلجا الكتاب إىل وصف غدرىا ومكرىا على أهنا ىي وإبليس من سبللة واحدة.

أحبلـ مستغاظلي يف روايتها  من بُت الروائيوف اجلزائريوف الذين جسدوا وضع ادلرأة وصوروا حالتها يف اجملتمع صلد

فوضى احلواس تناولت ادلرأة يف اجملتمع اجلزائري ، حيث تطرقت إىل إجبلؿ صورة الظلم واالضطهاد و 

التعسف اليت عاشتها ، تناولت الروائية دراسات ادلرأة من النظرة األنًتوبولوجية إىل وضعها يف اجملتمع اجلزائري، 

 فكاف بذلك حق تعدد الزوجات وأبعادىا عن احلياة العامة.ادلقهورة واحملرومة من احلقوؽ ، 

كل ما صورتو الروائية يف روايتها العبلقة اإلنسانية لشخصيتها رؤية قاصرة على فهم طبيعة العبلئق البشرية فهي 

 (3)ليست يف النهاية إال انعكاس العبلقات السائدة يف اجملتمع.

تها يف اجملتمع ادلمثلة يف الرواية من خبلؿ شخصية فريدة اليت كما صلدىا تشَت إىل تضاءؿ دورىا وسقوط قيم

قضت عمرىا كلو جارية يف البيت الزوجية فلم تكن احلرية سوى إمكانية النظر إىل اآلخرين فادلرأة ال تكتمل 

                                                           
 .341ادلرجع السابق، ص  -(1) 
 .22، ص 1979بَتوت ،/  –دار الفارايب  -العيد ؽلٌت الداللة االجتماعية حلركة األدب الرومانطيقي -(2) 
 .145ألحبلـ ادلستغاظلي ، ص  –رواية  –فوضى احلواس  -(3) 
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أنوثتها إال إذا تزوجت ألهنا ستظل ناقصة ومعرضة الرتكاب ادلعاصي األخبلقية شلا غلعلنا نطرح العديد من 

 األسئلة:

 ترى أين ىي ادلرأة ادلناضلة اليت تستميت من اجل قضية سامية؟ -

 أين ىي ادلرأة اليت تفكر فيما ىو أكثر من مسالة ذاتية مطلقة؟ -

 وأين ىيبة ادلرأة اليت تبٌت جسرا بُت الذايت وادلوضوعي؟ -

 

ع بُت أربعة جدراف كأي إف النظرة إىل حريتها مل زبرج عن ىذه القياسات األخبلقية فهي أكثر من زينة توض

 (1) غرض شبُت من أغراض البيت شلنوعة من التنفس خارج البوتقة ادلسطرة ذلا.

 المرأة الجزائرية والمرأة األجنبية: -0

 المرأة الجزائرية:

عن  إف احلديث عن ادلرأة يف تارؼلها الطويل وادلتنوع ، وتطرقنا إىل أوضاع ادلرأة العربية بصفة عامة لن يغنينا   

التطرؽ لوضع ادلرأة يف اجلزائر ذلك أنو لكل قطر عريب ظروفو ومتغَتاتو اليت على أساسها ترسم العبلقات بُت 

 األفراد.

 تقـو أديب بامية بتقسيم تاريخ ادلرأة اجلزائرية يف العصر احلديث إىل ثبلث مراحل ىي:

 الفترة اّلستعمارية:  -2

ما تكوف بالسلعة، وقد يكوف لفًتة االستعمار تلك أثرىا السليب  كانت ادلرأة مضطهدة كانت تعامل اشبو   

على معاملة الرجاؿ للنساء ، ذلك أف االستعمار الفرنسي عرؼ بقسوتو على األىايل وىؤالء ينقلوف ادلعاملة 

نفسها إىل بيوهتم وػلاولوف أف يثبتوا وجودىم من خبلؿ أسرىم وعائبلهتم وحىت الذين كانوا يهاجروف إىل 

                                                           
 .145ألحبلـ مستغاظلي ، ص  –الرواية  -فوضى احلواس -(1) 
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نسا وػلتكوف باجملتمع الغريب يتصرفوف بنفس السلوؾ ادلتحكم يف ادلرأة والطبيعة العامة للمجتمع اجلزائري فر 

الذي كاف يتميز إىل حد بعيد باحملافظة على النظاـ األسري ، حيث إف كبار السن ال يسمحوف حىت بأقل 

تمع تقتضي ربكم الرجل يف أمور األسرة فالطبيعة اجمل (1)درجة من التحرر من قبل الرجاؿ العائدين من ادلهجر 

وسيطرتو على ادلرأة كما أف حفاظ الرجل على شرفو جعلو يبالغ يف التشديد على ادلرأة خاصة مع وجود 

األجانب الغامشُت ، يضاؼ إىل ذلك أف الفًتة السابقة االستعمار ، مل تكن لتعطي احلرية كاملة للمرأة ، فإف  

 كل الظروؼ كانت ضد األنثى.

 

 

 وضعية المرأة أثناء الثورة:

ـ أشبو ما تكوف بالنفَت العاـ، حيث ىب الشعب 1954كانت الثورة اجلزائرية ادلسلحة اليت انطلقت عاـ    

 يتساوى يف ذلك الذكور واإلناث. ٬للكفاح بكل ما ؽللك ودبا يستطيع

أثبتت ادلرأة جدارهتا يف الكفاح دبساعدهتا للرجاؿ، قد برىنت احلرب الفًتة الذىنية يف تاريخ ادلرأة اجلزائرية،  وقد

إذ أنو يف أعقاب اندالع الثورة ظهرت تغَتات مفاجئة شاملة وبعيدة ادلدى يف وضعية ادلرأة.لقد كانت احلرب 

وهتا للمستعمر وللرجل يف الوقت نفسو  وبذلك فإف تثبت ق (2)فرصة لتعرب ادلرأة عن نفسها بصورة مضاعفة 

الثورة اجلزائرية كانت ثورة يف عقوؿ الرجاؿ فقد تقبلوا كفاح ادلرأة يف ىذا اجملاؿ وأبرزت الثورة ادلسلحة صورة 

                                                           
 .19-18، ص 2339، 2مفقودة صاحل: ادلرأة يف الرواية اجلزائرية، دار النشر للطباعة والتوزيع ، ط -(1) 
 .1975، 3سيربور طو عبد الباقي الرابعة العدوية واحلياة الروحية يف اإلسبلـ، دار الفكر لعريب ، بَتوت ، ط -(2) 
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ادلرأة احملاربة وادلناضلة وادلشاركة ، فاف حضورىا ىذا دليل بارز على التحوؿ االجتماعي الذي وقع يف الببلد 

 .(1)فرض مساعلة كل مواطن يف زلاربة االستعمارو 

األدوار ادلتعددة اليت قامت هبا النساء خبلؿ الثورة أحدثت خلخلة يف العبلقة االجتماعية فارتفعت ألوؿ مرة 

 .مكانة ادلرأة ونسجت حوؿ بطوالهتا القصص واحلكايات اليت سيتغذى هبا األدب القصصي فيما بعد

 فترة ما بعد اّلستقالل

فرح الشعب هبذا النصر ادلبُت وظن كل فرد أنو سيصل إىل ما يصبو إليو ، لكن الواقع كاف مريرا إىل درجة   

كبَتة، فمرحلة البناء والتشييد كانت صعوبتها ال تقل عن صعوبة مرحلة الكفاح ادلسلح وبالنسبة للنساء ، فقد 

تعبلئية وكاف السنُت السبعة مل يكن إال وجدف أنفسهن يعدف قهرا، حيث صار ينظر إليهن تلك النظرة االس

استثناء للقاعدة ونشازا يف مأساة طويلة تبدأ منذ ما قبل االحتبلؿ الفرنسي لتستمر عرب الزمن تصف الكاتبة 

وأعيدت  1962جوليت منس ىذه الفاجعة اليت أصابت ادلرأة اجلزائرية قائلة: أخَتا جاء االستقبلؿ جويلية 

 (2)عاـ اعتقدت أف نضاذلا ؽلنحها حقوقا سرعاف ما خاب أملها" النساء إىل بيوهتن بوجو

أصيبت النساء إذف ؼليبو أمل بعد االستقبلؿ ألف اجملتمع عاد إىل صورتو الطبيعية األصلية اليت تنظر إىل ادلرأة 

ت بادلوقف على أهنا قاصرة لكن ادلرأة اليت أثبتت جدارهتا أثناء الثورة ما كاف ذلا أف تستلم بسهولة فقد تأثر 

 التحرري، وظلت تطالب حبقها يف ميداف الشغل والتعليم.

وعلى الرغم من أف ادلرأة اجلزائرية قد حققت بعض مطالبها من خبلؿ القوانُت ، حيث أكد كل من برنامج 

سيلة طرابلس وميثاؽ اجلزائر على مساواة ادلرأة بالرجل ، إال أف ىذه ادلساواة مل تتحقق كاملة فقد بقيت ادلرأة و 

 للمتعة أو للخدمة قبل كل شيء.
                                                           

 .25، ص 1969دب ، بَتوت ، ، دار األ1933-1933أبو قاسم سعد اهلل: احلركة الوطنية  -(1) 
 .19-18، ص 2339، 2مفقودة صاحل: ادلرأة يف الرواية اجلزائرية، دار النشر والطباعة والتوزيع ، ط -(2) 
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ويبدو أف السلطة احلاكمة مل تذىب بعيدا يف ميداف ربرير ادلرأة ومساندهتا، وذلك جلملة من األسباب ؽلكن 

 إصباذلا يف مايلي:

الصعوبات اليت كانت تعاين منها الببلد وخاصة ادلالية، جعلت الببلد ال هتتم إال بادلشكبلت  -1

ؽ ادلرأة وواجباهتا ضمن األمور الداخلية النشيطة اليت ؽلكن التفرغ ذلا فيما االقتصادية واضعة حقو 

 بعد.

اجليل القدًن من النساء أنفسهم مل يكن ينتقدف بسهولة أماـ تيار التحرر وادلساواة بل قد أثرف سلبا  -2

 على بناهتن.

قد كاف ىذا الوضع موضوعا وبذلك بقيت ادلرأة يف وضعية أقل بكثَت من الطموحات اليت كانت قد رمستها ، و 

لبعض الكتابات اليت نذكر منها على سبيل ادلثاؿ كتابُت لفضيلة مرابط علا: ادلرأة اجلزائرية واجلزائريات وقد 

ربدثت عن الذين يستخدموف الدين ضد ادلرأة يف حُت أف الدين يف حقيقتو يعد ثورة التحرير وتتمٌت ىذه 

 ملية ذبديد وتطوير.الكاتبة أف لو يشهد الدين اإلسبلمي ع

كما تعلق األدبية عايدة ، أدية أديب بامية على ىذين الكتابُت ، وتعترب الكتاب الثاين أكثر عملية حيث 

 يف تعليقها على الكتابُت ما يلي: (1)تقدـ صاحبة الكتاب إحصاءات ومراجع ىامة وقد ورد

زائر ذلك أف مرابط تقدـ صورة منحازة إف قراءة كل من الكتابُت ؽلكن أف تضر بالقارئ الذي مل يزر اجل

 ومشوىة عن رلتمعها. 

ذلك أف القارئ يتولد لديو انطباع خاصة بعد قراءة الكتاب األوؿ أنو ينذر أف ترى امرأة يف مكتب أو يف  

شوارع اجلزائر وعلى اخلصوص امرأة غَت زلجبة لكن الواقع ؼلالف ىذه النظرة سباما، حيث أف عدد من النساء 

 دورا حيويا يف حياة العامة يف جلزائر.يلعنب 

                                                           
 .235، ص 1956سبلمة موسى للمرأة ليست لعبة للرجل الشركة الوطنية للنشر والتوزيع جواف  -(1) 
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 Algérieإف مرابط قد استقت كثَتا من موضوعاهتا من الرسائل اليت كانت تصلها إىل الصحيفة 

République  اجلزائرية اجلمهورية( أي أهنا كانت تتعامل مع عينات من اجملتمع تعرضن للقهر واإلخبلؿ(

يبلحظ القارئ ىذه الروح ادلتشائمة يف الكتابات النسوية على ادلرأة ولعلو لذلك أتت صورة ادلرأة عندىا قاسبة، و 

وكمثاؿ على ذلك نشَت إىل ما ورد يف كتاب ادلرأة اجلزائرية ، حيث ترى الباحثة ىيلُت فاف فيلد بأف ربرير ادلرأة 

لص ـ وزب1977و  1966اجلزائرية بالعمل ادلهٍت أسطورة ، ومن خبلؿ إحصائيات مقدمة توازف بُت سنة 

من رلموع النساء يف كلتا السنتُت رغم ما يقاؿ من  33,7إىل القوؿ بأف نسبة النساء العامبلت بلغت 

تطور وإىل ىذا الرأي عديد من الكاتبات البليت يبدوف ػلللن الوضع اجلزائري دبنظور غريب وثقافة فرنسية 

ولذلك فهن يعتربف الًتبية التقليدية تربية تعوؽ التطور ، وىنا صلد أف معاجلة قضية ادلرأة يف اجلزائر ربيل إىل 

خرى ثقافية، فكل طرؼ ينظر إىل ادلوضوع دبنظور سلالف لؤلخر وبالتاي فإف قضية ادلرأة يف اجلزائر ال قصة أ

تكوف بصدد معاجلة قضية جنس معُت وعبلقتو بالرجل، بل تكوف إضافة إىل ذلك أماـ تيارين متناقضُت 

 خاصة. غلعبلف من ادلرأة موضوعا للجدؿ، وأحيانا يستغبلهنا للوصوؿ إىل أىداؼ ومصاحل

 المرأة األجنبية:

االىتماـ باألدب ادلقارف يؤكد بالضرورة زيادة االىتماـ بصورة أخرى يف األدب القومية ادلختلفة، وىذا راجع    

إىل دالالت الكثَتة اليت ربملها تلك الصورة فهي مصدر جد ىاـ يقدـ معلومات ومعارؼ شىت عن الشعب 

 أو رلتمع أجنيب.

لعبلقات بُت الشعوب ازدادت حاجة إىل ىذا النوع من الدراسات ال لشيء إال أهنا ونظرا لزيادة ارتباط ا

 تساىم يف تعزيز العبلقات التفاىم والتواصل بُت األمم األخرى.

وقد اىتم دارسوا ىذا النوع بادلرأة باعتبارىا العنصر األكثر أعلية وفاعلية يف أي رلتمع ففي األدب العريب ساىم 

ُت يف وضع صورة ادلرأة األجنبية يف النتاج الروائي وطلص بالذكر الكاتب سوري شكيب العديد من الدراسي
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اجلابري ىذا األخَت ىو أوؿ كاتب السوري الذي أسهم يف تقدًن نتاج أديب لصورة األخر وىذا اآلخر كاف 

 شلثبل يف ادلرأة األوروبية عامة واألدلانية على اخلصوص .

 ى فن الرواية وىذا إلدراكو اجليد ألعليتها وشدة تأثَتىا.وقد ركز اجلابري يف كتاباتو عل

خصص الرواية عن غَتىا من األجناس األدبية األخرى لقرهبا من عقوؿ وقلوب ومقدرهتا الكبَتة على التأثَت 

فيهم، أضف أهنا تستطيع ضبل أفكار وتصورات الكاتب ويبدو أف اجلابري أدرؾ ألعلية الكربى الغرب ومدة 

القارئ الغريب فوظفو يف أعمالو الروائية مكتسبا بذلك معرفة حقيقية بالغرب بلغاتو وحبضاراتو تأثَته يف 

وبشخصياتو ، كذلك نظَتا إلقامتو مدة يف الغرب وإطبلعو على حضارهتا ادلتطورة ومقارنتو حبضارتو العربية 

 (1) ادلتأخرة.

حق الصورة األجنبية أو اآلخر أدب قومي إف كانت الدراسات الصورولوجية ىدفها تصحيح التشويو الذي يل

ما وزلاولة بياف معامل صورتو الصحيحة ومن ىنا ؽلكن أف نطرح رلموعة أسئلة ما مدى واقعية تلك الصورة 

واختبلؼ النوعي بُت واقع ادلرأة يف الدوؿ ادلتقدمة وبُت ما ىي عليو احلاؿ يف اجملتمعات ادلتأخرة فادلرأة يف 

نفسها فهي رىن إشاراهتا فجسدىا ملكها اخلاص تتصرؼ فيو وفق ميوذلا وقناعتها  اجملتمع األوريب سبلك

وتتحمل ما ينجم عن سلوكها من مسؤولية فهي تتمتع دبقدار كبَت من احلرية اليت تسهل ذلا التعبَت عن 

 مشاعرىا بعيدا عن مراقبة ادلؤسسة الدينية واالجتماعية.

وقد كاف االختبلؼ يف العادات والتقاليد وبعض ادلفاىيم بُت العادلُت تظهر منذ ادلراحل االوىل بدا فيها 

االحتكاؾ بُت الشرؽ والغرب فهم خاطئ قدمو العرب يف وصفو للمرأة األجنبية ومن ابرز ىؤالء ما قدمتو 

ؼ العادات والتقاليد اختبلؼ لباس الدكتورة والباحثة األدلانية فيبلندت ركزت على وجود عدة أسباب اختبل

                                                           
دراسات تطبيقية ، مديرية لكتب وادلطبوعات اجلامعية ، مطبعة ادلدينة ، عبده عبود ، األدب ادلقارف ، مدخل نظري و  -(1) 

 .355، ص 1977-1998
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ادلرأة وزيها وذىب أكثر ادلؤلفُت العرب إىل اىتماـ دبظهرىا اخلارجي واحلكم عليها من خبللو وأوؿ ما يثَت 

 االىتماـ يف ىذا الصدد يرى يف منظر ادلرأة األجنبية ال يف سلوكها ما يدؿ على استهتارىا.

ية رمز الغرب بينما الرجل الشرقي يرمز إىل روحانية الشرؽ ومن ىذا كما أف الكتاب حاولوا جعل ادلرأة األجنب

ادلنطلق يستخدموف ادلرأة األجنبية لتمثيل مادية الغرب، فالروحانية وادلادية تصوير يصعب إثباتو كصفة مبلزمة 

 (1) ألحد العادلُت ويبقى رلرد تصور افًتاضي فحسب.

 

 

 العناصر

  ملخص الرواية 

  صورة المرأة األجنبية في ثالثية أحالم مستغانمي 

  الشخصية ببقية الشخصياتعالقة 

  الشخصية باألماكن عالقة 

                                                           
 .434-356ادلرجع السابق، ص  -(1) 
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 ملخص الرواية :  .6

تبدأ الرواية خبالد وما حدث  يدخل األمور يف بعضها إىل حد ما وىذا يف بداية حياتو فقد أمو وزواج أبيو و 

طن ىو األكرب دائما كاف يتمٌت ادلوت كاف يبحث عنو لذلك التحق فراغ حياتو من كل معٌت مل يبقى سوى الو 

دبعسكرات التدريب وشلا ساعده يف ذلك حبو الشديد ألستاذه ومدربو و قدوتو سي الطاىر و يف معسكرات 

التدريب تغَتت حياتو شعر أف الثورة عوضتو ما فقده وأهنا أعطتو دورا يف الدفاع عن شيء أحبو ، كاف يف 

ة سعيدا راضيا لكن ىذه الثورة يف إحدى معاركها قلبت حياتو رأسا على عقب حُت أصيب تلك الفًت 

برصاصتُت يف ذراعو اليسرى و مل يكن ىناؾ سبيل إال ببًت يده، و يف تونس بدأ خالد حياة جديدة و حياة ال 

أف شفي ذىب  ىي حياة وال موت ىي ساحة لؤلمل فقط ، إنساف ببل أـ و ال أب و ال ذراع و ال وطن وبعد

لبيت سي الطاىر كما أوصاه بتسجيل إبنتو يف دار البلدية أعطاىا اسم أحبلـ كما أراد والديها لتبدأ يف ذلك 

 اليـو عبلقتو بأحبلـ وبعد ذلك بأشهر ؽلوت سي الطاىر قبل استقبلؿ اجلزائر بقليل.

يتضح أنو رساـ و قد بدأ الرسم بعد فقده لذراعو نصحو  بذلك الطبيب ادلعاجل ، فرسم  في الفصل الثاني 

وأوؿ ما رمسو قنطرة احلباؿ يف مدينتو قسنطينة و ىي جسر معلق ردبا مثل حالتو ادلعلقة بُت احلياة و ادلوت 

ألوؿ مرة فتثَت ومسمى تلك اللوحة حنُت تلك اللوحة اليت وقفت أحبلـ عندىا طويبل و ىي تزور معرضو 
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فضولو يتعرؼ عليها و ػلاوؿ ىو أف يثَت فضوذلا حىت يضمن أنو سَتاىا مرة أخرى وكاف ذلك بإعطاءه موعدا 

لتبدأ عبلقة هبا على وجو آخر ، و يف غمرة انتظاره ألحبلـ تظهر كاترين الفتاة الفرنسية اليت صبعها بو حب 

 ما ظلط عاطفي ال مكاف فيو الغَتة و ال االمتبلؾ .الفن كاف بينهما اختبلفات يف كل شيء و كاف بينه

و يف عبلقتو مع كاترين مغالطات تثَت العجب تبدأ يـو أف عرفها يف مرسم الكلية و ىي ترسم عارية فلم يرسم 

إال وجهها حبجة أنو عقدي وذو رواسب قدؽلة وأنو يكره أف يقتسم امرأة عارية مع آخرين حىت يف حلبة رسم 

سو باالعتذار ذلا على عدة مع أنو مقتنع  أهنا امرأة ال تناسبو و ال ؽلكنها أف هتب رجبل ما لكنو يسمح لنف

يلزمو من آماف ىو يقوؿ أف ذلا حسنات منها احلرية وعدـ االلتزاـ بشيء و أنو سعيد عندما تأيت و ينسى أهنا 

أخرى ىربا من  عمرت من ىنا عندما ترحل منطق عجيب و تناقض ظاىر و مع كل ىذا يقضي الوقت م

االستمتاع بانتظار من ػلب و يظهر جانب شخصية خالد من خبلؿ استقبالو ادلفاجئ لسي الشريف و سي 

مصطفى سي شريف أخو سي الطاىر و سي مصطفى صديق قدًن و رفيق كفاح ونظاؿ و إصابة ، لكنها 

ؼ عليهما أتيا ألف سي فضبل أف يستفيدا من كفاحها و يأخذا منو قيما رفض ىو ذلك كاف ػلبها و ؼلا

 مصطفى أراد شراء إحدى لوحات خالد لكنو رفض و مع ذلك فقد قابلهما دبزاح

دبجيئ أحبلـ متأخرة عن موعدىا يوما كامبل و تتواىل بعد ذلك زيارهتا كانت تريد أف  الفصل الثالثيبدأ  

تو اليت مل يرزقها فأحب تتعرؼ على أبيها من خبللو تعمقت بينهما العبلقة ، أحبها خالد ، كانت البن

التمسك هبا و األـ اليت مضت منذ وقت طويل فأثر أف ال يضيعها وكاف الوطن الذي ال يبقى على حاؿ 

الذي تركو وراءه وضبلو يف ضمَته فأحب أف يراه يأيت إليو ، وأحبلـ ىي احلبيبة اليت تأيت متأخرة فتأخذ أكثر 

حية الدينية فقد صلى و صاـ و مل يكن قد فعل ذلك من سنُت شلا تأخذه كاف ذلا تأثَت كبَت عليو من النا

أصبحت أحبلـ كل النساء عنده فأحبها بكل عاطفة لديو ىي اجلزائرية التلبس يف باريس سوارا ػلمل ذاكرتو 

يا أمو ووطنو و كل ىزائمو و انتصاراتو ىي الكاتبة ادلثقفة اليت هتتم بالرسم وىو الفناف ادلبدع اليت تشعر أهنما ير 
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ألشياء بإحساس واحد أحبها اذف شعر بأنو خاف سي الطاىر قائده و رفيقو و صديق عمره يدخل خالد يف 

صراع أتراىا أحبت قبلو . من ذلك الرجل يف الرواية ؟ أىو موجود فعبل أـ ال ىو رجل من خياؿ على ورؽ ؟ 

د أف زبربه أهنا مل تعد الطفلة اليت يسأذلا فًتاوغ فيطمئن نفسو إف ليس ىناؾ ما يستحق االعًتاؼ ىي فقط تري

عرفها من ربع قرف وإال دلاذا ىي متعلقة بو تطارده باألسئلة و تستدرجو على لوحتو ) حنُت( لكنو يعدؿ عن 

ذلك و يفضل أف يرسم لوحة جديدة لقنطرة احلباؿ يسجل عليها ما يشغلو من تفاصيل و يبدأ بالرسم ىل 

د اف يعيش يف التفاصيل وىل لئلنساف يف عمره ووضعو ورغبة يف الوصوؿ ألنو ال يريد أف يصل لشيء فقط يري

 لشي مل يكن خالد يرسم كاف ػلب .

يظهر زياد الشاعر الفلسطيٍت ادلناضل الذي ترؾ كل شيء و اطلراط يف السلك .... الذي   الفصل الرابع :

سافر إىل فرنسا بعدىا تعمقت كاف للسبب يف أف يًتؾ خالد وظيفتو كمسؤوؿ عن النشر و ادلطبوعات و أف ي

العبلقة بينهما و أصبح صديق خالد الوحيد الذي أحبتو بعمق كاف زياد اللساف الذي يقوؿ الشعر وخالد اليد 

اليت ترسم تظهر لتحية أحبلـ وىكذا تصور خالد كانت عقدة تلح عليو التقوا ثبلثتهم ، ويأيت سفره لغرناطة 

ياد يف بيتو وسافر و القلق ال يدعو لقد اثر ذلك القلق يف شخصيتو و عاد أياـ ، ترؾ ز  10إلقامة معرضو دلدة 

أياـ يف غرناطة  10يلـو نفسو على خيانتو لسي الطاىر وتوقع أف ؼلوف زياد كما كاف ىو سي الطاىر قضى 

ال يفكر ال بأمر أحبلـ و زياد بعد ذلك تأيت دعوة سي الشريف و خالد لتدخلو يف جو الفرح و يقرر أف 

 أخذ لو اللوحة ىدية لتبقى معلقة جبدراف بيت تسكنو أحبلـ سعيدة باستقباؿ سي الشريف.ي

: دخوؿ خالد يف مرحلة من األمل حُت يعرؼ أف أحبلـ ستتزوج وشلن؟ و أين ؟ يف قسنطينة  الفصل الخامس

يتعامل من أين تأيت ىذه ادلصائب ؟ وكيف س !! ؟ وانو مدعو بل و شاىد و سيقف مع عمها مكاف أبيها

خالد مع ىذا احلدث اليت مل يتوقعو ؟ كاف يكره ألولئك الذين يتاجروف بالثروة ودماء الشهداء وأصبح بعد 

 ذلك ػلقد عليهم عاش خيبة أمل كبَتة ردبا كاف عمها صاحب تلك للصفقة.
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تتمٌت حضوره عاد إىل قسنطينة ليودع هبا أحبلـ اليت كانت سبثلها وتتصل بو ىي األخرى لتخربه بأنو أحبتو و 

عاد شريط حياتو ليعرض البداية تذكر أمو وأباه أعاد ادلاضي مر باجلسور و البيوت و الشوارع مر أسبوع و تأيت 

زفاؼ أحبلـ برفض أخوىا الناصر احلضور .... يسعده ذلك ألنو وجد من يعًتض على ىذا الزواج ليس 

اوال انشغاؿ باحلضور لكي ال يفكر فيها وذىب بكامل أناقتو يبادر سي الشريف و سيلم على العريس زل

لكنها أمامو تتوقف التفاصيل يغرؽ يف أفكاره ينتهي الزفاؼ برباءة أحبلـ وزياد الذي طادلا شك فيو يتذكر 

صديقو حبزف ويعود يف الغد حلضور غذاء للعروسُت ربت إحلاح سي الشريف يسلم على أحبلـ يهنئها بزواج و 

عليق وكأهنا ليست أحبلـ اليت قلبت حياتو من أين جاء هبذا الصرب و تلك القوة يهديها لوحة حنُت بدوف أي ت

سنوات ببل لقاء ػلاوؿ أف ينساىا أخذ يهتم بأخيو حساف يطمئن على أخباره  6يغادر بعدىا باريس ومرت 

 وأبناءه الستة ينشغل بو لكن حساف ؽلوت برصاصة طائشة.

نو يكره اجلسور كراىيتو لكل شيء لو طرفاف ووجهتاف و احتماالت يعطي خالد لوحاتو لكاترين و يعًتؼ ذلا بأ

و ضداف كاف يريد حرقها لكن مل تكن لديو الشجاعة لذلك كيف يعطي لوحات بلدتو لفتاة فرنسية حبجة أنو 

 يطمئن عليها معها اعتقد عودة فرنسا للجزائر آمن ذلا من تبقى يف يد اجلزائريُت ؟ عاد إىل اجلزائر ليعًتؼ على

 جثة أخيو اليت تنتظره ليدفنها قرب من أحب و ليتوىل مسؤولية أبناء أخيو.
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 1. صورة المرأة األجنبية في الرواية الجزائرية :2

 عابر سرير فوضى الحواس ذاكرة الجسد المرأة األجنبية 
 فرانسواز كاترين كاترين

الصفات 
 الفيزيولوجية

 95زرقاء العُت ذلا جاذبية ص  -
 95ذات الشعر القصَت ص  -
 95تضع الكثَت من ادلساحيق على وجهها ص  -
 95اىتمامها دبظهرىا اخلارجي ص  -
ضليلة اجلسم و خطوط جسمها مستقيمة  -

مسطحة ككل النساء األوروبيات حبكم ادلوضة و 
 التحضَت 

 95سنة ص  40سنها يقارب  -
 

 شفتاىا شاحبتاف  - 
ينسدؿ شعرىا األضبر  -

 على كتفيها
 .11صبيلة القواـ ص  -

الصفات 
 النفسية

 تعاين العجز العاطفي ومن فائض األنانية  -
 باردة االمبالية  -

 طيبة - 
 13خدومة  ص  -

الصفات 
 الذىنية 

 ذكية -
 مثقفة -

 ذكية - 
 13مثقفة  ص  -

ترتدي اللوف األصفر الداؿ على الغَتة اإلنسانية  - اللباس
 95ص 

ص  ترتدي معطفا أسودا 
140 

تكره الظهور مع خالد يف األماكن العامة خشية  -العادات 
 1رؤيتها ألحد ادلعارؼ 

 منحرفة - 
 شهوانية -
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 39خليعة متحررة ص  - السلوكية
 مستهًتة  -
 مسيطرة يف عبلقتها مع الرجاؿ -

 201عاىرة   ص  -

أساسية رئيسية رغم اهنا شخصية عابرة إال أهنا  - دور الشخصية
 ة أسد ربضى حبص

 94حضورىا قوي   ص  -

 أساسية رئيسية أساسية رئيسية

تعمل موديبل يف  842طالبة دبعهد الفنوف اجلميلة   ص  الوظيفة
معهد الفنوف اجلميلة  

 14ص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                

.204 – 190 – 13 – 11، احبلـ مستغاظلي ، ص  ريرعابر س - 1  
.94 – 84السابق ، ص ذاكرة اجلسد ، نفس ادلرجع  - 2  



59 
 

 

 

 

 عابر سرير فوضى الحواس ذاكرة الجسد المرأة األجنبية 
 أحالم أحالم أحالم

الصفات 
 الفيزيولوجية

 واسعتاف عيناف
 بشرهتا مسراء

 62شعرىا أسود حالك طويل   ص 
 92شفتيها ضبروتاف   ص 

 جسدىا متعرج 
 أنيقة 

 . 90زلتشمة    ص 
 سنة  25سنها 

 
 

  

الصفات 
 النفسية

 –مقهورة  –متأزمة   90ىادئة    ص 
 –مضطهدة  –مهمومة 

 25عاجزة ص 

 –مظلومة  –مقهورة 
 –عاجزة  –مهضومة 

 9زلرومة   ص 
الصفات 

 الذىنية 
 ذكية -
 مثقفة -

 ذكية -
 مثقفة -

 ذكية 
 9مثقفة ص 

ترتدي الفستاف ذات اللوف األبيض لباس  - اللباس
 189أخضر  ص 

ترتدي اللباس ذات اللوف 
 60األسود ص 

ترتدي فستاف ذات اللوف 
 13األسود  ص 
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العادات 
 السلوكية

 –خائنة–عاىرة  –منحرفة  2متحررة -قلقة  1خجولة -زلافظة  -
ص  –مستقيمة  –سللصة 

20 - 21 
 رئيسية  –أساسية  62رئيسية مركزية  ص  –أساسية  - دور الشخصية

 مركزية
 رئيسية  –أساسية 

 3مركزية
 طالبة جامعية  الوظيفة

 كاتبة
 13كاتبة  ص  12كاتبة  ص 
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 : مستغانميفي ثالثية أحالم  الشخصية األجنبية و عالقتها ببقية الشخصيات

 شخصية أحالم و عالقتها ب  : 6

مناضل يف إحدى خبليا الكفاح ادلسلح ضد االستعمار ىو والد أحبلـ قدر ذلا أف تولد بعيدة  سي الطاىر :

عن حضنو حبكم عملو الثوري ، واف تولد بعيدة عن مدينتها ووطنها خوفا على حياة األـ  و ابنيها فهو مل ير 

عروس اليت مل يتمتع هبا غَت أشهر مسروقة من العمر وتركها حامبل بعث رسوؿ ) خالد( ابنتو اليت ترؾ أمها ال

 1يبلغ ذلما السبلـ و يسجلها يف دار البلدية .

سبثل ظلوذج ادلرأة التقليدية ، ادلسؤولة عن تربية أحبلـ و أخيها عبد الناصر ىذه الشخصية سبثل  الجدة زىرة :

قًتف بالعادات و التقاليد اليت تعترب مثاؿ االقتداء وىو نتاج رلتمع زلافظ ملتـز النموذج ادلرأة التقليدية اليت ت

فهي تنتمي إىل اجليل القدًن الذي مل تتح لو الظروؼ االستعمار فرص التعليم فهي سبثل الرسوخ و الدؽلومة 

 2الراضية عن نفسها ربرص على احملافظة.

مرتبطة بابنتها أحبلـ بل تشفق عليها ألهنا مل تنجب وىذا السبب كايف لتهم هبا أكثر " أصبحت تزداد  األم :

 تعلقايت و ال تكف عن زياريت أو طليب ىاتفيا و استشاريت يف كل شيء ومرافقيت إىل كل مكاف".
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أخوىا االسم و  أخو أحبلـ متطرؼ إسبلمي ذو كربياء وأنفة و صبلبة ، تقامست مع األخ عبد الناصر :

اليتم ، كاف توأـ حزهنا و فرحها كانت بالنسبة إليو عائلة كلها كانت كل قناعاتو و مفخرتو كاف ال يعًتؼ 

 1بزوجها كاف يرفض أف يأيت أحد و يسرقها منو.

 

 

عم البطلة أحبلـ تدرج يف السلك الدبلوماسي تقلد عدة مناصب سياسية كاف دبثابة أب ذلا  سي الشريف :

 2فاة والدىا وىو الذي روج أحبلـ من أحد معارفو.بعد و 

زوج أحبلـ العميد الذي اختاره ذلا عمها ) سي شريف( وىو أحد معارفو الزوج كاف بنجومو الكثَتة  الزوج :

يصنع الصفاء و األعاصَت يف مساء قسنطينة كاف ؽلتهن تدبر االغتياالت كانت عبلقتها بزوجها عبلقة فاترة مل 

، كاف يقيم عدة عبلقات مع النساء ) زوجي الذي مل أمتلكو ال لكوين اقتسمو مع أخرى ألنو  يعرىا اىتماما

 3ملك ادلسؤولية وألف الكرسي ىو قضية الوحيدة" 

تعيش مع أحبلـ يف بيتها ألهنا أخت زوجها مطلقة وال مأوى ذلا سوى بيت أخيها ساذجة يف  فريدة :

 4امل معها ، انشغاؿ أحبلـ خبالد كانت تقضي معظم األوقات معو.اىتماماهتا عبلقتها مع أحبلـ قليلة التع

رجل بسيط كاف سائق أحبلـ كاف يأخذىا إىل أي مكاف تود الذىاب إليو ، كما كاف  السائق عمي أحمد :

يتجوؿ هبا يف شوارع قسنطينة أطلق عليو النار ومات أماـ أحد اجلسور شلسكا دبفاتيح سيارتو اغتيالو كاف 

 نو يعمل لدى السلطة ) سي شريف وزوج أحبلـ( .مقصودا أل
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عبلقة حياة خبالد مل تكن حديثة العهد التقى هبا يف قاعة العرض بباريس أحبها سبب اللقاء بينها  خالد :

البحث الذاكرة بالنسبة ذلا )حياة( و احلفاظ على الذاكرة و اسًتجاعها مع إمكانية االمتداد على زمن احلاضر 

 سبة لو )خالد( .بوجود احلب بالن

العبلقة بينهما كانت قائمة على التضاد و االختبلؼ يف كل شيء ىذا الذي زاد من شهوة اللقاء )" أنت 

 سبثلُت ثقوب الذاكرة بالكلمات فقط وتتجاوز اجلرح بالكذب ، ردبا كاف ىذا سر تعلقك يب" 

غروره فجأة تسحب منو كل شيء  أشبعت رغبتو اجلازلة يف إقامة عبلقة معو بالسيطرة و االمتداد لتشبع

 1ليصبح كائن ضائع .

صديق البطل خالد رساـ نافس خالد يف حبيبتو أحبلـ و استحوذ على اىتمامها التقى هبا يف مطعم  زيان :

عرفها على بعض خالد صبعتها الصداقة و فرقهما ادلوت ، زياف الذي سرقو ادلوت بعد مصارعتو دلرض 

 2اريس إىل سرير ادلوت يف اجلزائر.السرطاف من سرير ادلرض يف ب

 :  شخصية كاترين وعالقتها ب2

كاترين ادلرأة الفرنسية ادلتحررة تعارفهما كاف أشبو بالتقاء النور بالظلم عبلقة الرجل العريب بادلرأة بخالد : 

األوروبية سبثل اذلوية الضائعة بُت احلضارتُت فأصبحت ىذه الشخصية سبثل صورة سواء مصغرة أو مكربة 

ة عجز ألنو ػلمل بداخلو نزعة تدمَتية األخبلقية االجتماعية كاترين ذات النزوة العابرة عبلقتها خبالد عبلق

لكوهنا امرأة فرنسية لذا كانت عبلقتها حبكم الشكل اخلارجي أي اجلسد ال مكاف فيو للوجداف ، وبادلقابل صلد  

كاترين زبجل خبالد أماـ اجلميع بسبب ذراعو ادلبتور و عروبيتو ، طلبت منو أف يرمسها عارية اجلسد لكنو 

ط شلا أثار غيظها فرسم لوحة أخرى مساىا " اعتذار" فادلرأة األوروبية مثل كاترين اىتدى إىل رسم الوجو فق

ذات جاذبية جنسية ، فائقة االشتهاء ال ينتهي الرجاؿ غلعلها دائما مستسلمة ألي رجل يرغب يف االتصاؿ 
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تلقاء نفسها و هبا وألكثر من ذلك أهنا ىي اليت تبادر إلقامة العبلقة من الرجل العريب ، حيث زباطبو من 

تطلب منو مبلطفتها قصد اإلنغماس يف شهواهتا ببل مباالة ، ذلذا صلدىا تستسلم ألوؿ رجل تلتقيو ، كاترين 

ادلتميزة باحلرية ادلطلقة اخلالية من كل القيود و اإلكراىات و الضغوطات اليت يفرضها العرؼ و الدين و اجملتمع 

. 

 

 

ايات العربية لدرجة أف أي قارئ مل يعرؼ احلياة يف أوروبا تتبلور لديو ىكذا كانت النساء األوروبيات يف الرو 

 1فكرة أف كل امرأة أوروبية سبيل إىل االستهتار و العهارة ، كاف ذبمعها الشهوة ادلشًتكة وحب مشًتؾ للفن.

 : .شخصية فرانسواز و عالقتها ب5 

دى جلسات الرسم كانت تعمل موديبل للرسم التفت بزياف يف معهد الفنوف اجلميلة تعرفت عليو يف إح :زيان

أقامت معو يف بيتو صبعتهما عبلقة عاطفية باعتباره يعطيها متعة احلب و للمباغثة وكأهنا رحلة بُت اجلزائر و 

 فرنسا.

 2عبلقة فرانسواز بزياف عابرة عبلقة بُت الرجل العريب و ادلرأة الفرنسية اليت ترحب بأجساد الغرباء بسهولة.

  بخالد :

التقت خبالد دبعرض الرسم عند ذبولو استوقفتو لوحات معروضة سبثل صبيعها جسورا مرسومة يف ساعات سلتلفة 

من النهار وقف طويبل أماـ اللوحات كانت لو ألفة بصرية خلقت لو فضوال مباغثا سأؿ فرانسواز اليت كانت 
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هما و توطدت العبلقة بينهما فأقاـ معها مشرفة على تلك اللوحات لتزوده دبعلومات أكثر توالت اللقاءات بين

 1عبلقة عاطفية و يف بيتها.

 

 

 

 بالمكان : عالقة الشخصيات األجنبية 

أوؿ لقاء بُت أحبلـ و خالد ادلعرض الذي كاف خالد يعرض فيو لوحات رمسو فأصبحت أحبلـ  المعرض :

 2تًتدد عليو من حُت آلخر .

 3كانت مشرفة على لوحات زياف.  و ادلعرض بالنسبة لفرانسواز

يعترب البيت مكاف إلقامة و الثبوت و االنتماء و األلفة إنو بيت للراحة و الطمأنينة النفسية ؽلارس فيو  البيت :

 اإلنساف سلطة دوف تدخل أحد البيت الذي كاف كذلك مكاف التقاء كاترين و خالد.

 وكاف أيضا مكاف التقاء فرانسواز بزياف و خبالد.

بيت الذي تعيش فيو أحبلـ مع زوجها الضابط بالرغم من شساعتو و رفاىيتو وتوفره على كل متطلبات احلياة ال

إال أنو كاف بالنسبة ذلا مغلق األبواب يدعو للقلق معتم و غريب " البيوت كالناس ىناؾ ما رببو من اللحظة 

تح لك قلبها تفتح لك الباب و أخرى األوىل وىناؾ ما ال رببو ولو عاشرتو و سكنتو سنُت و شبة بيوت تف

 4معتمة ومغلقة على أسرارىا ستبقى غريبا عنها وإف كنت صاحبها".
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من األمكنة اليت حظيت دبكانة مناسبة يف رواية فوضى احلواس ادلقهى كاف حاضرا دبختلف ذبلياتو  المقهى :

و مظاىره ، ادلكاف يلتقي فيو اثناف أو األكثر حيث يقوؿ " كاف مكاف االلتقاء األكثر ىدوءا شلا توقعت و 

 1بالرغم من ذلك دخلتو بارتباؾ واضح".

انطبلقها للبحث عن صاحب ادلعطف " سعدت و أنا أقف على بعد  ادلكاف اجلنوين ألحبلـ يف الشارع :

 شارع من بييت مع سائق األجرة فطلبت منو بكثَت من الًتدد إيصايل إىل مقهى ادلوعد.

الشوارع ضيقة ومكتظة " ال شيء ىنا يشبو شوارع قسنطينة ادلكثفة بالسيارات و ادلارة و ضجيج احلياة" 

 2شعورية عن رؤية داخلية".الشوارع بالنسبة ألحبلـ حالة 

ادلقربة ذات بعد نفسي و فكري بالنسبة ألحبلـ يعكس حضور ادلاضي يف نفسها مرة ذبعلو مكاف  المقبرة :

التنفس عن الضيق الذي كاف ؼلتلج صدرىا و مرة ذبعلو الستحضار الذاكرة " اليـو أيضا ككل ادلرات اليت  

استندت إليو دائما وإىل ىذا القرب و قدري نتيجة ىذا" زيارهتا كاف يضيق يب فيها القدر وزبذلٍت احلياة لقد 

 3لقرب والدىا .
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 الخاتمة : 

 من خبلؿ الدراسة ادلتواضعة ذلذا ادلوضوع و دبا أف لكل بداية هناية طلرج يف اخلتاـ إىل صبلة من النتائج : 

ادلهيمنة على الساحة األدبية فقد استطاعت الرواية العربية عامة و إف الرواية شكل من األشكاؿ األدبية 

اجلزائرية خاصة يف أقل من قرف أف ربدث صدى واسعا يف منظومة الثقافة العربية ادلعاصرة حيث أصبحت 

الرواية ديواف العرب وفضاء لطرح الكاتب علـو الواقع ادلعاش ، و إف اختلفت ىذه اذلمـو إال أهنا تبقى فضاء 

 أدبيا احتضن ادلبدعُت ادلعاصرين.

إف روايات أحبلـ مستغاظلي ظلوذج معاصر للكتابة اجلزائرية النسوية اليت كرست كل جهودىا وطاقتها الفنية 

اجلميلة دلعاجلة فن الرواية العسَت حيث أضافت إىل ادلكتبة اجلزائرية عددا غَت قليل من الروايات األصيلة ادلمتازة 

وقها يف ىذا الفن وإخبلصها لو ، كما استطاعت الروائية إىل حد كبَت تبٍت عادلا روائيا زبيليا اليت نشهد ذلا بتف

عربت من خبللو عن صورة ادلرأة األجنبية يف عبلقتها بالرجل العريب ، و يف ىذه الروايات ادلرأة األجنبية كانت 

 عنصرا من العمل الفٍت تظهر يف عدة مواقف.
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لروايات ببل نزاع صورة قوية من اإلبداع توخت فيو أحبلـ مستغاظلي مذىبا جديدا يف وما ؽلكن القوؿ أف ىذه ا

الكتابة الروائية تزاوج بُت الواقع و التاريخ وقد عمدت إىل توظيف شخصيات إذ أوكلت ذلا مسات فسيولوجية 

 و نفسية جعلها تتناسب يف أفعاذلا و أقواذلا كما أرادتو الكتابة.

َت أف بطولة ادلثقف العريب تفشل يف ذبربتو من خبلؿ صلتو باآلخر و التعبَت عن الذات وما طللص بو يف األخ

 برسم معادلها و تشكيلها بلغة الكشف و البوح بأسرار واقع العزلة.

 وصورة اليت أعطيت للمرأة األجنبية قادرة على منح الذات وما كاف مقدارا ذلا أف تقوؿ ال لتقوؿ نعم.
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