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 {-11- اإلسشاء}



 شكر وعرفان :                       

ًّ وعلى والديَّ و أن  " ربِّ أوزعنً أن أشكر نعمتك التً أنعمت عل

 أعمل صالحاً ترضاه و أدخلنً برحمتك فً عبادك الصالحٌن ".

وأنار بصٌرتنا  وعلّمنا  شكر ّللّا عّز وجلّ الذي وفقنا و سّدد ُخطانا ،ن   

ما كّنا نجهل ، و الصالة والسالم على سٌدنا محمد صلى ّللا علٌه و سلم 

 و على أصحابه أجمعٌن.

شكراً كثٌراً و عرفاناً كبٌراً ، و ثناًء و تقدٌراً ، لمن كان الّنور المنٌر    

 ، األستاذ الفاضل " كعب حاتم ".

، لك كلّ التقدٌر على ناٌا أستاذنتوّجه بجزٌل الشكر و االمتنان لك    

 متها لنا ، من نصائَح بّناَءةالجهود و العون و المساعدة التً قد

الّشكر الموصول إلى كلّ من ساعدنا على انجاز هذا العمل من قرٌٍب أو و

 من بعٌٍد.

 . نافعاً و رزقاً طٌباً و عمالً متّقّبالَ " ا" اللّهم اُرزقنا علمً 

                                                

 



 اإلهــــداء :

 إلى حكمتنـا ... وعلمنـا.

 إلى أدبـنـــا ... وحلمنــا.

 إلى طرٌقنا ... المستقٌم.

 إلى طرٌـق ... الهداٌـــة.

 إلى ٌنبوع الصبر والتفاؤل واألمل.

 إلى كل من فً الوجود بعد هللا و رسوله )أبً العزٌز(.

 إلى من أرضعتنً الحّب والحنــان.

 النــاضج بالبٌــاض )أمــً الحبٌبــة(.إلى رمـز القلــب 

 إلى القلوب الطاهرة الّرقٌقة و الّنفوس البرٌئة ، إلى رٌاحٌن حٌاتً )إخوتً(.

 إلى من علمونً علم الحٌــــاة.

 إلى من تذّوقت معــهم أجمــل اللّحظــات.

 إلى من سأفتقدهم ... وأتمّنى أن ٌفتقدونً.

ٌّب والنواٌا الصادقة.إلى توأم روحً و رفٌقة دربً ... إل  ى صاحبة القلب الط

إلى من رافقتنً منذ أن حملنا حقائب صغٌرة،ومعها سرُت الّدرب خطوًة ومازالت ترافقنً 

 حّتى اآلن.

 إلى من جمــع بٌنــنا هللا،إخــوتً فً هللا ... طّّلب قسـم اللّغة العربٌة وآدابها.

ا البحث ... جزاه هللا كلَّ خٌٍر وله مّنا كلّ إلى األُستاذ الكرٌم؛الذي تفّضل باإلشراف عل هذ

 التقدٌر و االحترام.

 .مـــــروة & ســــــعدٌة                        
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 مقدمة : -

األدب " كبٌٍر فًالجزائرتحتعنواٍن األدٌبة المرأة التزالإلىاآلنُتطرحقضٌة

النسوي"،ورغممٌلالّنقادإلىاعتباراألدبٌعّبرعنحالةإنسانٌة،بصرفالنظرعن

 كاتبه المرأةجنس عن ٌعّبر نسويٍّ أدٍب إلى الحاجة ،فإّن امرأًة أم رجالً أكان سواًء

وقضاٌاها،كماٌعّبرعنالّرجلفًالوقتنفسهفهومطلبٌزدادإلحاحاً،السٌماأّنمعظم

إالّ تطرحالمرأة فًالوطنالعربً،لم نساٌء التًكتبتها الّروائٌة و اإلنتاجاتالقصصٌة

وتتعرضلعنفوقهرالّرجل،وبوصفهانتاجأزمةسببهاالّرجلالّذيبوصفهامستضعفة

لالهامشوالّسجنالّنسوي.ٌنّحاهابعٌداًفًمجاه

لّروائًمنخاللقلمجزائري،أالوهًوكاناختٌارنالدراسةصورةالمرأةفًاألدبا

جلطً(، )ربٌعة الجزائرٌة عمالّروائٌة إٌمانا نؤمن وأّننا فًاألقطارخاصة المرأة أّن ٌقاً

وكّل سلبٌاته و باٌجابٌاته فٌه ما كّل تحتضن التً وهً العالم رحم هً كافًة العربٌة

متناقضاتهوهًالتًتسعىدائماًلتبسٌطاألمورمهماكانتالصعوبات،فموضوعالمرأةهو

رواٌةعرشالموضوعالذيوقععلٌهاختٌارنافًبحثناالموسومب:"صورةالمرأةفً

نكّلهذاهواالّطالععلىاألدبماألّولحافزنا"،وكان-وائٌةربٌعةجلطًللر-معّشق

الجزائري بالصلةالحافز،أّما ٌمّت ما بكّل زاخرة وجدناها فقد نفسها الّرواٌة الثانًفهو

 المرأةعندالحافزللمرأة،أّما باألدبالجزائريوخاّصًةصورة الّروائٌةالثالثهوشغفنا

األخٌرالذيدفعنالدراسةهذاالموضوعالحافزوالكشفعنطرٌقتهاالفنٌةفًرسمها،أّما

وحقّهافًالتعبٌرعنوجودها"صورةالمرأةفًاألدبالروائً"هوإغفالدورالمرأة

وتسعىهذهالّدراسةإلىاإلجابةعنإشكالٌة،صورةدٌمقراطٌةمشّرفةفًإعطاءوإسهامها

معرفٌةتتوّزععبرجملةمناألسئلة،أهمها:

؟.استطاعتالمرأةأنتبرزذاتهاوكٌنونتهافًمجتمعهاإلىأّيحٍد-

صورةالمرأةفًرواٌة"عرشماهًاآللٌاتالّتًاّتبعتها)ربٌعةجلطً(فًتشكٌل-

معشق"؟.
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رسمصورةالمرأةفًذهنأنتحدثخرقامنخاللهلاستطاعت)ربٌعةجلطً(-

القارئ،وماهًالمشاكلوالمعٌقاتالتًوقفتأمامآمالهاوطموحاتها؟،وهلتجاوزتها

؟.فًرواٌتها"عرشمعّشق"

المجتمع- منهذا الٌتجّزأ جزءاً باعتبارها أنتثبتوجودها فًهلاستطاعتالمرأة

؟.الّرواٌة

مدخل،وفصلنظري،وفصلتبعاًللخّطةالمنهجٌةاآلتٌة:وقدقمنابتقسٌمهذهالدراسة

تلٌهمخاتمة ثّم فٌه:مصطلحاتالّدراسةفالمدخلتطبٌقً، تناولنا )مفهومالرواٌة،تطّور؛

األحداث(.انً،وتطّرقناإلىالشخصٌاتومكوالزمانًالرواٌةالجزائرٌة،وعّرفناالفضاءال

مالمحصورةالمرأةفًالرواٌةالعربٌة؛والذيتناولناوالمعنونب:أّما الفصل األّول : 

فٌه:مفهومالصورة،مفهومالمرأة،المرأةعبرالعصورخاصةالعصرالجاهلًوالعصر

المغربٌة المرأة و األندلسٌة المرأة خاصة العربً المجتمع فً المرأة صورة اإلسالمً،

وآخرماتعّرضنالهفًهذاالفصلهوكٌفٌنظرالّرجلإلىالمرأةفًالمجتمعالعربً،و

صورةالمرأةفًالمجتمعالجزائريقبلوبعداالستقالل(.

والذي؛:تحتعنوان)صورةالمرأةفًرواٌة"عرشمعشق"(الفصل الثانيوٌأتًبعده،

المرأة،واألمالمرأة،والزوجةالمرأة،والطفلةالمرأة،فكانترصدنافٌهأهمصورالمرأة

و المجاهدة)المناضلة(، ا،المثقفةالمرأة لجمٌلةوالمرأة والمرأة ،و، الشكل المرأةالقبٌحة

.واألٌروسٌةالمشعوذة،والمرأةالحبٌبة،وأخٌراالمرأة

البحثمنخاللالنقاطالمثارةاحتوتالخاتمة :ثمّ إلٌهافًهذا النتائجالتًتوصلنا أهّم

فًالفصلٌنالمذكورٌن.

ملّخصالّرواٌةوتعرٌفبالروائٌة.صورةلغالفالّرواٌة،الذيٌضّمالملحق؛ثّمٌأتً

والمنهجالتارٌخًعندما،اعتمدنافًهذهالّدراسةعلىالمنهجالنفسًوالموضوعاتًوقد

المباركة الّتحرٌرٌة الّثورة وبعد قبل الجزائرٌة المرأة البحثصّورنا جاءتخزانة وقد ،
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"عرش:رواٌةواسعةجمعنافٌهابٌنمختلفالمصادروالمراجعوالتًنذكرمنأهّمها

الر فً المرأة " جلطً، لربٌعة مفقودة،ومعشق" لصالح " الجزائرٌة عندواٌة المرأة "

 اآلخر–شعراءصدراإلسالم والوجه "صورة-الوجه الجلٌلٌوسف،و لحسنًعبد "

ٌة"ألمٌنالزاوي...وغٌرهامنالمصادروالمراجع.المثقففًالرواٌةالمغارب

وائقأهمها:وكالمعتادفًانجازالبحوثاألكادٌمٌة،قداعترضتسبٌلناجملةمنالع

المكتبة إلى بالتّوجه دفعنا والّذي المراجع و المصادر بعض على التحصل صعوبة

،إض أخرى مراجٍع مع التعامل صعوبة ،كذلك قلّةااللكترونٌة ،و الوقت ضٌق إلى افًة

المصادروالمراجع...وغٌرها.

وختاماًنتقّدمبجزٌلالّشكرإلىهللاعّزوجّلالذيوفّقنافًإتمامهذاالبحث،دونأن

،الّذيمّدلناٌدالعونولمٌبخلعلٌنابنصائحه،وإلى" كعب حاتم "ننسىأستاذناالمشرف

ىكّلمنساعدنامنقرٌبأوبعٌد.بٌةوآدابها،وإلكّلأساتذةقسماللّغةالعر

والتزالهناككلمةالبّدمنقولهاوهًأّنهذهالّدراسةثمرةجهودأولئكالذٌندّونوا

لتبقى الكتب صفحات فً سّطروها و وفلسفتهم علمهم و وأفكارهم تجاربهم و معاناتهم

جسراًتعبرمنفوقهاألجٌالصوبالحقٌقة.

.21/40/1422أمالبواقً:

سعدٌةقواجلٌة.-

مروةهاللـــً.-

التوفٌق. ًّ وهللاول





 



مدخل : في مصطلحات الّدراسة: الّرواية،الفضاء ) الزماني و المكاني ( 

 الشخصيات  ، األحداث.

 أّوال : تعريف الّرواية. -   

 ثانيا :نشأة الّرواية العربية وتطّورها.  -   

 ثالثاً : الفضاء: -   

 الزماني. -أ           

 المكاني. -ب          

 :  رابعا : الشخصيات -   

 لغة. -أ            

 اصطالحا. -ب           

 .خامسا : األحداث -   
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 أّوال : تعريف الّرواية :

إّن ما وسمت به الّرواٌة من تعّدٍد على صعٌد أنواعها واّتساع أغراضها واختالف أسالٌبها 

الّدائم تدّرج مستوٌاتها من جهة،وانتشارها فً كّل اآلداب المعاصرة و بفعل تطّورها و

 والمستمّر من جهة أخرى،جعل تحدٌد مفهومها أمراً عسٌراً.

و قد عّبر الكثٌر من الّنقاد عن هذا الفّن،كلٌّ وفق تصّوره الخاص،فعلى سبٌل المثال،نجد 

الفٌلسوف )هٌجل( ٌعّبر عنها بقوله:أّن الّرواٌة عبارةٌ عن ملحمٍة برجوازٌة؛فهو ٌعتبر 

ارٌخٌة.حمة،وٌتناول فً وقٍت واحٍد المسألة الجمالٌة التّ الّرواٌة كشكٍل هً بدٌٌل للمل
(1)

 

ٌّة،وهً  كما تأّثر )جورج لوكاتش( بفكرة)هٌجل( واعتبر بدوره الّرواٌة ملحمة برجواز

احث عن معرفة نفسه،و إثبات ذاته سلٌلة الملحمة، فإذا كان موضوع الّرواٌة هو الفرد الب

فإّن موضوع الملحمة هو المجتمع
.(2) 

ٌّز الّرواٌة بٌن  أّما التعرٌفات التً سّجلها تارٌخ األدب ،فهً نوعان :تعرٌفات عامة كافٌة؛لتم

الفنون األدبٌة.ولكّنها قاصرة عن رسم الحدود التً تفّرق الّرواٌة عن سائر األنواع 

 و تعرٌفات خاصة تقّدم مفهوماً للّرواٌة ٌتناسب مع مذهب أدبً.السردٌة،

ًٌّ غالباً ٌدور حول شخصٌات و الّرواٌة فً الصورة الع ًٌّ سرديٌّ واقع ل ٌّ امة نصٌّ نثريٌّ تخ

متوّرطة فً حدٍث مهمٍّ، وهً تمثٌٌل للحٌاة و التجربة،واكتساب المعرفة.
(3) 

فالّرواٌة تصّور الشخصٌات ووظائفها داخل الّنص و عالقاتها فٌما بٌنها،وسعٌها إلى 

غاٌتها،ونجاحها أو إخفاقها فً الّسعً.
(4) 

                                                           

 .14ت،ص ط،د كتبة الشعبٌة،الجزائر،دمجورج لوكاتش،الرواٌة،ترجمة مرزاق بقطاش،ال -(1)

(2)- Lukas George :la théories du romandes Gallimard 1968نقال عن مفقودة صالح، 

 .36،ص2،2009فً الرواٌة الجزائرٌة،دار الشروق،الجزائر،ط المرأة

 1ط بٌروت،-د. لطٌف زٌتونً،معجم المصطلحات النقدٌة فً الرواٌة،دار النشر،لبنان -(3)
 .99،ص2002

 .99المرجع نفسه،ص-(4)
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ًّ مباشر عن الحٌاة ".أو هً قصة خٌالٌة نثرٌة وهنا ك من ٌرى بأّنها:" انطباع شخص

طوٌلة.
(1) 

 الرواية العربية و التصنيف : -

صنٌف الّروائً فٌقول:" الّرواٌة شكل أدبً مبنً انطالقا من لطٌف زٌتونً(،التّ ٌعّرف )

أو األحداث ارٌخٌة،للحوادث التّ  مٍ ومن واقع ٌبصره الّروائً كُمعَطى منظّ أواقع مبنً ،

ٌمكن أن  ٌرة الشخصٌة،أو الفئات االجتماعٌة،أو سواها.المتفرقة،أو الحاالت النفسٌة،أو السّ 

تشكل قالباً شبه جاهٍز للعمل القصصً،وٌمكن لهذا العمل أن ٌتخذ شكَل حدٍث ٌتطّور،أو 

ان ".متنظٌم اجتماعً واسٍع،أو بناٍء ٌحاكً شجرة األسرة،أو اكتشاٍف للمكان و الزّ 
(2)

 

وقد ٌكون تعرٌف الّرواٌة فً منتهى التعمٌم،مثلما هو األمر فً التعرٌف التالً:" قّصة  -  

.خٌالٌة لمغامرات متنّوعة"
(3)

 

ٌُنَتُج إالّ داخل ذهن الّروائً.  أي أّن الّرواٌة تقطع خٌط الحقٌقة مع الواقع،واقٌع ال 

 ثانيا : نشأة الّرواية العربية و تطّورها :

بعض الّدارسٌن ٌربط الّرواٌة بعناصر القّص األخرى،فٌعّدها شكالً مماثالً للقّصة  إذا كان

فإّن ذلك سٌتبع القول بأّن الّرواٌة لها جذوٌر وأصوٌل فً األدب العربً الذي  والحكاٌة.

،وما كتبه  (ابن المقفع)،و(الجاحظ)عرف هذا الفّن ممّثالً فً بعض ما جاء مبثوثاً فً كتب 

،لكّن بعض الّدارسٌن على خالف زمالئهم .ٌرون أّن الّرواٌة فنٌّ (ان الهمذانًبدٌع الّزم)

؛الذي ٌفّسر األدب القصصً فً القرن (إسماعٌل أدهم)الء:ومن هؤحدٌٌث مستورٌد، 

ِتِه الّتارٌخٌة،وٌراه شٌئاً جدٌداً أوجده االتصال  ٌَ العشرٌن منقطعاً عن األدب العربً فً ِبْن

                                                           

الحدٌث ونقده ،كلٌة اللّغة العربٌة و آدابها،جامعة العلوم اإلسالمٌة د.عماد علً الخطٌب،فً األدب  -(1)

  118،ص1دار النشر،عمان )المسٌرة للنشر و التوزٌع(،ط-العالمٌة،األردن
 1األردن،ط عربٌة-د. ساندي سالم أبو سٌف،الرواٌة العربٌة وإشكالٌة التصنٌف،دار النشر،عمان -(2)

.21،ص2008  

  1،ط ،تونس الجنوب للنشر ،نشأة الجنس الروائً بالمشرق العربً،دارالصادق  قسومة  -(3)

.44،ص2004  
 



في مصطلحات  الدراسة:                                                                           مدخل  
 

 

10 

فً أّن الّرواٌة العربٌة بالغرب،كما ٌرى)بطرس خالق( الرأي نفسه،فٌقول:" ال ٌختلف اثنٌن 

متأثِّراً به تأّثراً شدٌداً ".ـــ نشأت فً العصر الحدٌث فّناً مقتبساً من المغرب أو
(1)

 

 وا به بعدما تعلّموا فنونه وتقنٌاته.لمفنٌّ غٌر عربً تأّثر به العرب فعأي أّن الّرواٌة هً 

الذي ٌبدو أقّل قطٌعة للّرواٌة ؛)الطاهر وطار( راء ٌذهب أدٌبنا الجزائرياآل مثل هذه إلىو 

َه له حول واقع الّرواٌة العربٌة:             عن التراث العربً،ٌقول فً إجابٍة عن سؤاٍل ُوجِّ

دب .والّرواٌة باألصل فّن، ال نقول دخٌل على اللغة العربٌة؛وإّنما فّن جدٌٌد فً األ.."

    فتبّنوه والفلسفةَ  منطقَ العربً.اكتشفه العرب فتبّنوه مثلما اكتشفوا فً بدء نهضتهم ال

فتبّنوها ".
(2)

 

فً معتقده أّن الرواٌة فنٌّ موجوٌد،وهو غٌر دخٌل على األّمة العربٌة  (الّطاهر وّطار)ف

 بصفة عاّمة،واللّغة العربٌة بصفة خاّصة.

بعد مطلع "،تخلٌص اإلبرٌز فً تلخٌص بارٌس(:"الطهطاوي)وٌرى هؤوالء أّن كتاب  -

جورجً )،و(الموٌلحً)الفّن القصصً فً األدب العربً الحدٌث،كما ٌذكرون بعد ذلك 

" زٌنب: "،و ٌتطّرقون إلى المترجمٌن والمقتبسٌن،ثّم ٌحّطون الّرحال عند رواٌة(زٌدان

قد و .بقلم مصري فالّح "رٌفٌة مناظر وأخالق"ل)محمد حسن هٌكل( ؛الّتً سّماها أصحابها 

ت أّول رواٌٍة واقعٌةٍ  ْت هذه الّرواٌة فتحاً فً األدب المصري،بل و ُعدَّ فً األدب العربً  ُعدَّ

الحدٌث.
(3) 

 ثالثا : الكتابة الروائية في الجزائر :

و قد مّرت الكتابة الروائٌة فً الجزائر بعّدة فترات : فترة ما قبل االستقالل،وفترة ما بعد 

 االستقالل.

 
                                                           

 .25،ص2،2009الجزائر،ط-خٌضر،بسكرة مفقودة صالح،فً الرواٌة الجزائرٌة،جامعة محمد -(1)

 .25،صالمرجع نفسه -(2)

 .25المرجع نفسه،ص -(3)
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 فترة ما قبل االستقالل)الثورة(: -أ 

ضال عاّمة،عملت على تحرٌك الّروح كانت كتابات هذه الفترة موسومة بروح المقاومة والنّ 

عب الجزائري:" فإّن صدى الّثورة ببعدها االنفعالً هو الذي طبع الوطنٌة و الوعً فً الشّ 

معظم الكتابات".
(1) 

اِب الجزائرٌٌن للكتابأي أّن المستعمر هو من  و التعبٌر عّما فً ،وع فً هذا النّ  ةَدَفَع بالُكتَّ

 عب الجزائري.أنفسهم،و المأساة الّتً ٌعانً منها الشّ 

،فً ظلِّ وكان للظروف القاسٌة التً عاشها المجتمع الجزائري من اختناٍق وحرماٍن 

غة المكتوبة منها باللّ  االحتالل الفرنسً دوٌر كبٌٌر فً إعاقة الحركة األدبٌة ،خاّصة

أحمد رضا )ل "غادة أم القرى"العربٌة؛ألّنها محظورة من قبل االستعمار ،فقد كانت رواٌة: 

ة فً األدب الجزائري،تجري أحداثها على أرض الحجاز، وقد .هً الرواٌة التأسٌسٌّ (حوحو

...من  أهداها إلى المرأة الجزائرٌة بهذه العبارة :" إلى تلك التً تعٌش محرومة من الحبِّ

ٌّة...إلى تلك المخلوقة البائسة المهملة فً هذا الوجود...إلى  نعمة العلم...من نعمة الحر

وسلوى ".  المرأة الجزائرٌة أقّدم هذه القصة...تعزٌةً 
(2)

 

غم من الّتضحٌات والنضاالت التً قّدمها الشعب الجزائري أثناء الثورة ولكن بالرّ 

التحرٌرٌة،إالّ أّنها قد أحدثت تحّوالٍت على المستوى الفّنً و األدبً ال سٌما فً مجال 

؛والتً دارت مضامٌنها حول الشعب الجزائري ونضاله الّرواٌة المكتوبة باللغة الفرنسٌة 

وفهٍم عمٌٍق لمطامح الشعب  الذٌن عّبروا عن ذلك بجرأٍة وقدرٍ  ضّد المستعمر.فمن الروائٌٌن

نوم العدل "دٌب(،و )مولود معمري( فً رواٌته :الجزائري،نجد : )محّمد 

 ."م5556نجمة"فً رواٌته  (كاتب ٌاسٌنو)،"م5555

                                                           

مخلوف عامر،الرواٌة والتحوالت فً الجزائر، دراسات نقدٌة فً مضمون الرواٌة المكتوبة  - (1)

سورٌا -بالعربٌة،منشورات اتحاد الكتاب العرب،دمشق   

أحمد رضا حوحو،غادة أم القرى،موفم للنشر،الجزائر،ت ط،صفحة اإلهداء . - (2)  
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و ٌبدي )بطرس خالق( اعتراضه على اعتبار هذه الرواٌة فتحاً فً األدب العربً ،و ٌشٌر 

قف المتناقض لصاحبها،فهو لم ٌجرؤ فً البداٌة حّتى على تسمٌتها رواًٌة، ثّم ٌعّدها إلى المو

فً مواضٌع أخرى فتحاً جدٌداً فً األدب المصري،و ٌرى)بطرس خالق( أّن هذه الّرواٌة 

ٌّز بمٌزتٌن هما :  رومانسٌة ؛وأّنها تتم

 وائٌة.خصٌات الرّ فهً تتغّنى بالفرد وعواطفه فً الشّ  : الفردية -أ   

أو المصرٌة؛فقد اتخذت الرواٌة من الّرٌف المصري مسرحاً ألحداث  : الوطنية -ب  

إلى مصر ،قائال: " إلٌك ٌا مصر أهدي هذه الّرواٌة و لمصر نفسً  القّصة التً أهداها

ووجودي".
(1)  

 أي أّن أحداث القصة تصّب فً الواقع المصري خاّصة القاطنٌن منهم فً الّرٌف.

وبهذا نجد الباحثٌن المصرٌٌن على الخصوص، ٌجعلون من مصر سّباقة فً مٌالد الّرواٌة  

فً  أّما بقٌة األقطار،فإّنها عرفت نشأة الرواٌة بعد ذلك، ولم تعرفها فً زمٍن واحٍد؛ذلك ألنّ 

ت البحر األبٌض اجولة فً حان" م.رواٌة5535كّل بلٍد ظروٌف،فقد ظهرت فً تونس سنة 

عبد )ل "فً الطفولة"، وفً المغرب كان أول ظهوٍر لرواٌة (علً الدعداوي)ل "المتوسط

.(المجٌد بن جلّون
(2)

 

أّما عن الّرواٌة الجزائرٌة.فنجد أّن المستعمر الفرنسً هو من أشعل فتٌل الكتابة 

على المشاكل االجتماعٌة التً خلّفها االستعمار ،زت على وجه الخصوصوالّتً ركّ وائٌة،الرّ 

الفرنسً؛هذا األخٌر الذي كان سبباً فً تأخٌر ظهورها ،فكان الكاتب أو الروائً :" ٌعمد فً 

 نّصه إلى تصوٌر المعاناة التً ٌعٌشها البطل أو المواطن الجزائري بصفة عامة

،الحقد،التمٌٌز العنصري،وغٌرها من الممارسات التً ُعِرف القمع،التشّرد،الجوع،االستغالل

عماري".بها النظام االست
(3) 

                                                           

 .27مفقودة صالح،فً الرواٌة الجزائرٌة،ص -(1)

 .28المرجع نفسه،ص -(2)

 .15مخلوف عامر،الرواٌة و التحوالت فً الجزائر،ص -(3)
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ّول فً تأخٌر ظهور هذا الفّن أّن المستعمر الغاشم هو السبب األ ٌتضح من خالل هذا القول

 فً الجزائر خاّصًة،وفً المجتمع العربً عموماً.

فقد كشفت األولى عن حالة التخلّف والفقر واالستغالل والحرمان التً كانت تعانً منها 

مة فً حٌاة كالجبال،تحت وطأة الجهل والتقالٌد المتحالقرى القبائلٌة المنعزلة فً رؤوس 

ا بٌنهم مالّناس من جهة، ووطأة االستعمار واستغالله لحالة الجهل والتخلف واالختالف فٌ

من جهة أخرى. فً حٌن تعّرضت الرواٌة الثانٌة لحالة البطالة والفقر المدقع الذي ٌعٌشه 

اً فً ورش الجزائرٌون فً المدن،واالستغالل والمهانة الت ٌّ ً ٌتعّرض لها العاملون ٌوم

لم ،وٌدفع بعضهم إلى التمّرد ،ورّبما إلى ارتكاب المعّمرٌن،وهو ما ٌضاعف إحساسهم بالظّ 

جرائم القتل.
(1)

 

غة غة الفرنسٌة،لٌس لعجزهم عن الكتابة باللّ الء الكّتاب الجزائرٌٌن إلى الكتابة باللّ وقد لجأ هؤ

وجدوا فً اللغة الفرنسٌة غاٌتهم ،و هدفهم من ذلك هو مخاطبة المستعمر  ألّنهم العربٌة،بل

غة الفرنسٌة ، عرف العالم بأسره بلغته.وعلٌه فمن خالل هذه النصوص األدبٌة المكتوبة باللّ 

 حقٌقة معاناة الجزائرٌٌن تحت تأثٌر االستعمار.

 مرحلة ما بعد االستقالل : –ب   

 ورؤوسُ  كٌ نهَ عقب االستقالل مزرٌة للغاٌة،فاقتصادها مُ كانت الوضعٌة العامة للجزائر 

تّم تهرٌبها من طرف المستوطنٌن الفرنسٌٌن،واإلنتاج الّزراعً ضعٌف و مفصول  األموالِ 

عن اإلنتاج الصناعً الضعٌف بدوره،وفوق كّل هذا كانت التبعٌة االقتصادٌة لفرنسا 

تها.تمّس بحرٌة اإلبداع وسٌاد" إٌفٌان"بموجب اتفاقٌات 
(2) 

 

و مع أّن الناحٌة االقتصادٌة متدهورة ،وتتصف بمواصفات االقتصادٌات المتخلّفة،إالّ أّن 

ٌّاض لبناء الوطن،والخروج من دائرة التخلّف.وتحّمل  الشعب كان ٌتصف بالحماس الف

                                                           

 أحمد منور،ألدب الجزائري باللسان الفرنسً ،نشأته و تطّوره وقضاٌاه،دٌوان المطبوعات- (1)

  .107،ص4،2007الجامعٌة،ط

 .30صالح مفقودة،فً الرواٌة الجزائرٌة،ص - (2)
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فً تسٌٌر مؤسسات البالد،ثّم أصدرت الحكومة نصوصاً قانونًٌة  الشعب بالفعل،المسؤولٌةَ 

إلضفاء الطابع الشٌوعً على هذه التجربة الهامة فً تارٌخ الجزائر و مجهوداتها ،وٌتبلور 

 ذلك من خالل ثالثة برامج رئٌسٌة،هً :

 م .5562مٌثاق طرابلس  -5     

 م .5564مٌثاق الجزائر  -2     

 م .5576نً المٌثاق الوط -3     

ٌّة الجماهٌر وتحسٌن لقد حّدد المٌثاق األّول  - الّتوجه العام للبالد،عن طرٌق حر

 األوضاع،وتحرٌر المرأة ،وخلق اقتصاد وطنً،ومن شعارات هذا المٌثاق :

 األرض لمن ٌخدمها . -5     

 التـــــــــــــــــــــأمٌم . -2     

 تصنٌـــــــــــع البالد . -3     

ّم جاء مٌثاق الجزائر لٌدعم الثورة فً المقام األّول ،والقطاع الصناعً فً المقام ث -

الثانً.
(1) 

ٌُرجِ   ُع الدكتور)عبد هللا الركٌبً( تأخر الرواٌة العربٌة الجزائرٌة إلى األسباب اآلتٌة :و 

 ناٍة .أّن هذا الفّن صعٌب ٌحتاج إلى تأّمٍل طوٌٍل وإلى صبٍر و أ -5  

ٌٍّعًة مرنًة قادرًة على تصوٌر بٌئٍة كاملٍة ،وهذا ما لم ٌتوفّر لها  -2   أّن الرواٌة تتطلّب لغًة ط

 سوى بعد االستقالل.

 

                                                           

 . 31صالجزائرٌة،فً الرواٌة صالح مفقودة، -(1)
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أّن ُكّتاَب الرواٌة فً الجزائر لم ٌجدوا أمامهم نماذج جزائرٌة ٌقلّدونها أو ٌنسجوا على  -3  

ٌّدة  ٌّا ونماذج ج منوالها ،كما كان األمر بالنسبة للُكتَّاب باللغة الفرنسٌة الذٌن وجدوا تراثا غن

فً األدب الفرنسً.
(1)

 

كة البناء و تصوٌر الصراع و قد حمل األدباء على عاتقهم مسؤولٌة المساهمة فً معر

العنٌف الذي ٌخوضه الشعب إلثبات وجوده.ٌقول )واسٌنً األعرج( : " فقد شهدت هذه 

ما لم تشهده الفترات السابقة من تارٌخ الجزائر من انجازاٍت  –السبعٌنٌات  -الفترة وحدها 

...فكانت الرواٌة تجسٌداً لذلك كله ".
(2) 

ٌّن لنا بجالٍء أّن لقد اقتضى عملنا تفحص الرواٌات  المكتوبة بالعربٌة منذ نشوئها، و قد تب

أهّم األعمال الروائٌة كانت فً عقد السبعٌنٌات ،ولهذا ترّكز عملنا على هذه الفترة 

بالذات،وتمحور حول مجموعة روائٌٌن ٌعّدون من أقطاب الرواٌة الجزائرٌة ؛أبرزهم : 

م " . و )عبد الحمٌد بن 5574زال م ، والزل5572)الطاهر وطار( برواٌتً " الالّز 

الء الثالثة ٌمثلون . و )واسٌنً األعرج(،فهؤ م "5575هدوقة( برواٌة " نهاٌة األمس 

الء لن ٌمنعنا من التطّرق لغٌرهم مّمن تناولوا واٌة الجزائرٌة ،وتركٌزنا على هؤالر

موضوع المرأة.
 (3)

 

تقالل كانت تعالج الثورة المسلّحة وعلٌه فأغلب النصوص الّروائٌة الجزائرٌة فً عهد االس

بة عن هذه الثورة من جهة،ومن مخلّفات المستعمر فسٌة المترتّ واآلثار االجتماعٌة والنّ 

 الفرنسً من جهة أخرى.

 

 

                                                           

م(،دار الكتاب العربً للطباعة 1974-م1830عبد هللا الركٌبً،تطّور النثر الجزائري الحدٌث) -(1)

  .238-237والنشر والتوزٌع، )دط(،)دت(،ص

 .32صالح مفقودة،فً الرواٌة الجزائرٌة،ص -(2)

 .32المرجع نفسه،ص -(3)
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 : الفضاء الزماني و المكاني : رابعا

 مفهوم الّزمن في اللّغة : –أ   

 ( نظراً لتداوله فً أشعار العرب)الزمنلقد اهتّمت كتب التراث اهتماما كبٌراً بمصطلح     

وفً القرآن الكرٌم ، والحدٌث الّشرٌف ، سواٌء باللّفظ الّصرٌح،أو بمرادفاته فً المعنى 

 واالستعمال.

من ٌطالعنا باستخدام هذا اللّفظ )ابن منظور( فً لسانه،حٌث ذكره تحت مادة)ز.م.ن( وأّول 

من الوقت و كثٌره ".فً قوله : " الّزمن والّزمان =اسم لقلٌٍل 
(1)

 

ثّم ٌورد مختلف التعرٌفات المتفرعة عن الجذر اللّغوي للفظة الّزمن، مع دعمها ببعض 

ٌّاها إلى أصحابها،ثّم ٌذكر االختالف الحاصل فً االستعمال العربً للفظتً  األمثلة ناسباً إ

عند العرب ٌقع  )الّزمن(و)الّدهر( ،حٌث ٌوظف قول )ابن منظور( بصٌغته اآلتٌة : " الّدهر

علّة وقت الزمان من األزمنة على مّدة الدنٌا كلها...والزمان ٌقع على الفصل من فصول 

السنة وعلى مّدة والٌة الّرجل وما أشبهه ".
 (2) 

فً ،أّما )الزبٌدي( فقد حاول أن ٌضبط الّزمن بمٌقات محّدد ٌبتدئ من شهرٌن إلى ستة أشهر

ٌّن تماماً مثلما ذهب إلٌه )ابن منظور(.وقد  حٌن كان ٌرى أّن الّدهر غٌر محّدد بوقت مع

،فً حٌن الّزمان من شهرٌن إلى سّتة  اضبط هذا الرأي فً قوله : " الّدهر ال ٌنقطع أبدً 

أشهر ".
(3) 

 

 

                                                           

 .1967،ص03،2004صادر،بٌروت،مجلدابن منظور،لسان العرب،دار  -(1)

د. بادٌس فوغالً،الّزمن و المكان فً الشعر الجاهلً،دار النشر عالم الكتب الحدٌث  -(2)

 .55،ص1،2007ط

 .55المرجع نفسه،ص -(3)
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 مفهوم المكان في اللّغة : –ب 

المكان اسم مشتّق ٌدّل على ذاته ،أي ٌنطوي معناه على إشارة داللٌة ممتلئة، تحٌل إلى 

 شًء محّجم ماثٍل،ومحّدٍد، له أبعاٌد ومواصفاٌت.

ولفظة )المكان( مصدر لفعل الكٌنونة ،والكٌنونة هً الخلق الموجود والماثل للعٌان الذي 

 ٌمكن تحّسه وتلمسه.

ٌقول )ابن منظور( فً لسان العرب؛تحت مادة)ك.و.ن(: " الكون=الحدٌث...تقول العرب 

مكان = ال خلق، وال تكّون = ال تحّرك؛أي مات  لمن تشنؤه = ال مكان وال تكّون ،ال

َن = أحدثه فحدث ". والكائنة = األمر الحادث،وكّونه فَتَكوَّ
(1) 

و ٌقول كذلك : " المكان و المكانة واحد ؛ألّنه موضٌع لكٌنونة الشًء فٌه والمكان هو 

الموضع ".
(2)

 

 رابعاً : الشخصيات :

اً فً الّسرد، بحٌث ال ٌمكن تصوٌر رواٌٍة من  -   ٌّ تعتبر الشخصٌة الروائٌة عنصرا محور

 دون شخصٌات.

 مفهومها :  - 

ًٍّ للشخصٌة:    نحاول تقدٌم مفهوٍم لغويٍّ واصطالح

 لغة: -أ  

اإلنسان وغٌره ،مذّكر  شخِص  جاء فً لسان العرب ل)ابن منظور( : " )الشَّْخُص(: جماعةُ 

راه من بعٌد شَّْخص؛سواٌء اإلنسان أو غٌره ، نوُشُخوٌص وٍشخاٌَص. وال و الجمع أْشخاَصٌ 

                                                           

 .1968،ص1،بٌروت،ط08ابن منظور،لسان العرب،دار صادر،مجلد -( 1)

 .1969ابن منظور،لسان العرب،ص -(2)
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ُه و َشَخَص بالفتح َشخوصاً ء رأٌَت جسمانه ،فقد رأٌَت َشْخصَ ونقول ثالثة أَْشُخْص وكّل شً

أي ارتفع،والشخوص ضّد الهبوط .
(1)

  

اً للشخصٌة :كما ورد فً معجم الوسٌط تعرٌف - ٌّ  اً لغو

َص  )َشَخَص( الشًُء ُشُخوصاً : ارتفع و بدا من بعٌٍد ، والسهم جاوز الهدف من أعاله ،وَشخَّ

َص المشكلة. َص الداء وَشخَّ ٌّزه عما سواه،وٌقال َشخَّ ٌّنه و م  الشًء : ع

 و غلب فً اإلنسان. والشَّْخُص : كلُّ جسٍم له ارتفاٌع وظهورٌ 

ٌّة : صفاتٌ  ٌٍّة : ذو صفاٍت  و الشَّخص ٌّز الشخص من غٌره ،و ٌقاُل فالٌن ذو شخصٌٍة قو تم

ٌّزٍة و زادٍة و كٌاٍن مستقلٍّ. متم
(2) 

نستنتج من هذٌن التعرٌفٌن أّن لفظة )الّشخص( لها ارتباٌط وثٌٌق باإلنسان فلكّل إنساٍن 

ٌّزه عن غٌره.  شخصٌُته التً تم

 اصطالحاً :  –ب  

اتخذ المفهوم االصطالحً للشخصٌة تعارٌَف مختلفة،باختالف وجهات النظر؛ومن المفاهٌم  

،والشائعة لهذا المصطلح أّنها : " مجمل السٌمات ا ًّ هً لتً تشّكل طبٌعة شخص أو كائن ح

تشٌر إلى الصفات الخلقٌة والمعاٌٌر والمبادئ األخالقٌة ".
(3) 

الرواٌة سلباً أو إٌجابا،أّما من ال ٌشارك فً  ثأحدا إّن الشخصٌة هً " كلُّ مشارٍك فً

ٌُعدُّ جزءاً من الوصِف ". الحدث فال ٌنتمً إلى الّشخصٌات ،بل 
 (4)

 

ًّ أي أّن الشّ   ال فً بناء الحدث سواٌء أكان ذلك سلباً أم إٌجابا.وفعّ  خصٌة عنصر أساس

                                                           

  .36،ص 08العرب،مجلد  لسان ابن منظور ، -(1)

 .475،ص2،ط1إبراهٌم مصطفى و آخرون،معجم الوسٌط،المكتبة اإلسالمٌة للطباعة والنشر،ج - (2)

 مالٌات الّسرد فً الخطاب الروائً،ة عودة زعرب،غسان الكنافً،جصبحٌ -(3)

 .117،ص2005، ط مجدالوي،عمان،ط

عبد المنعم زكرٌا القاضً،البنٌة السردٌة فً الرواٌة بٌن الدراسات و البحوث اإلنسانٌة  -(4)

 .68،ص1،2009االجتماعٌة،طو
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نٌن ،و ٌرى  زماٍن معٌّ ، وتعٌش فً مكاٍن و برها " كائن بشريٌّ من لحٍم ودمٍ والبعض ٌعت -

آخرون بأّنها هٌكٌل أجوٌف و وعاٌء مفرٌغ ٌكتسب مدلولَه من البناء القصصً ؛فهو الذي ٌمّده 

بهوٌته ".
 (1)

 

،لها زمانها  نستنتج من خالل هذٌن التعرٌفٌن أّن الّشخصٌة الروائٌة عبارة عن كائٍن بشريٍّ

 ٌها.،ومدى تأثٌر كّل عنصٍر فبكلِّ شخصٌةٍ ومكانها الخاص 

 خامساً : األحداث :

من المعروف أّن الرواٌة أو القّصة تقوم على الحدث كٌفما كانت طبٌعتُه،فهو جوهر الفعل 

     القصصً،وهو المحّرك الرئٌسً للشخصٌات؛ " فالحدث هو تغٌٌر أمر أو خلق حركةٍ 

متخالفة تنطوي أو إنتاج شًٍء و ٌمكن تحدٌد الحدث فً الرواٌة بأّنه لعبُة قوًى  متواجهة أو 

 على أجزاء تشّكل بدورها حاالٍت مخالفٍة أو مواجهٍة بٌن الّشخصٌات،و ما كتبه )سورٌو(

ٌّداً على الحدث الروائً صورة بنٌوٌة ٌرسمها نظام القوى )عن الحدث المسرحً ٌنطبق ج

".فً وقت من األوقات و تجّسدها أو تتلقّاها أو تحّركها الشخصٌات الرئٌسٌة(
(2) 

ُر عنه فً الخطلحدث هو تغٌٌوعلٌه فا فعل  اب بواسطة ملفوظِ ٌر فً الحالة،ٌعبَّ

(statement process فً الصٌغة ٌفعل أو ٌحدث، والحدث ٌمكن أن ٌكون فعالً أو،)

فاعٍل...كما ٌكون حادثة عرضٌة،وُتَعدُّ األحداث و الكائنات  (،عندما ٌكون بفعلِ actعمالً )

نة الرئٌسٌة للقّصة. المكوِّ
 (3)

 

الذي ٌقّدمه الّنص للحدث ،ثّم ٌأتً التحلٌل  ،بل الوصفَ ال تدرس سٌمٌاء السرد الحدثَ  -

لٌكشف األنماط الثابتة وٌبنً منها نماذج وأنظمة،لكّل نظاٍم أكثر شٌوعاً فً دراسة الحدث 

رجمتها هو ذلك الذي ٌقوم على ستة عوامل أو وظائف ٌمكن ت
                                                           

.117ة عودة زعرب،غسان الكنافً،جمالٌات السرد فً الخطاب الّروائً،صٌحصب -( 1(  
لبنان،ناشرون الطبعة لطٌف زٌتونً،معجم مصطلحات نقد الرواٌة ،دار النهار للنشر ،مكتبة  -(2)

.74،ص2002األولى،  

 2003، ،القاهرة ر والمعلوماتجٌراك برنس،ترجمة السٌد إمام،قاموس السردٌات،مٌرٌت للنش -(3)

. 60ص  
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ٌه،المساعد،المعاكس.ٌبدأ الحدث عندما تنشأ المرسل،المرسل إلبالذات،الموضوع،الرغبة،

رغبة أو حاجة أو فوق )موضوع الرغبة( فتسعى إحدى القوى إلى تحقٌق هذه الرغبة 

قوٍة أخرى )المرسل ضة)المرسل(،و هادفة إلى إرضاء رّ )الذات( متأثرًة بقّوٍة محّركٍة أو مح

ٍة تعارضها )المعاكس(،وتالقً قوًة تس هذه العوامل الّستة اعدها )المساعد(.إلٌه(،َفُتْصَدَم بقوَّ

ال تتمّثل دائما بالشخصٌات.
(1) 

 

ومّما سبق نستنتج أّن كالًّ من الزمان والمكان والشخصٌات واألحداث؛هً عناصر أساسٌة 

. ًٍّ  فً تشكٌل الرواٌة كجنٍس أدب

                                                           

.74لطٌف زٌتونً،معجم مصطلحات نقد الّرواٌة،ص -( 1(  
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 أوال : الصورة : -

ر،وباختٌارهٌلزواٌاٌالت صوٌرٌومواقعٌالتٌ فًٌتشكٌلهاٌبموقعٌالنٌ ٌموصولةٌ    ركٌزٌاظرٌالمصو 

رةٌداخلةٌ ودرجاتٌانفتاحٌالرؤٌة،ٌفالذٌ  ورة،ٌوإنٌلمٌتظهرٌعٌانا ٌٌاتٌالمصو  .فًٌتشكٌلٌالص 
(1)ٌ

ؽة،ٌفقدٌوردٌتعرٌفهاٌفًٌؾٌقبلٌذلكٌعلىٌمفهومٌ)صورة(ٌفًٌالل ٌبأسٌأنٌنتعرٌ الٌوٌ-أٌٌٌٌ

ورة ٌحٌثٌٌقولٌ"ٌٌ.(نٌمنظوراب)لسانٌالعربٌل ورٌ فًٌالشٌ ٌالص  ،ٌوقدٌَورٌ وصٌ ٌكلٌوالجمعٌص 

ره ٌ رٌٌَصو  ٌصورتٌَفتصو  همت  ٌالشًَءٌتو  رت  كماٌ"،ٌماثٌلٌ التٌ ٌصاوٌرٌ لً،ٌوالتٌٌَّرٌَ،ٌوتصوٌَّهٌ ،ٌوتصو 

فهاٌ)ابنٌاألثٌر(ٌقائبلٌ:ٌ" ورة ٌٌعر  ٌفًٌلسانٌالعربٌعلىٌظاهرها،ٌوعلىٌمعنىٌَترٌ ٌالص  د 

الفعلٌكذاٌوكذا،أيٌهٌئته،وصورةًٌٌءحقٌقةٌالشٌ  وهٌئته،ٌوعلىٌمعنىٌصفته،ٌٌقال ٌ:ٌصورةٌ 

األمرٌكذاٌوكذاٌأيٌصفتهٌ".
(2)

ٌ

 اصطالحا : -بٌٌٌ

ٌفرٌ لدىٌأٌٌَمختلفةٌ ٌورةٌمفاهٌمٌ بقولهٌ:ٌ"ٌلمصطلحٌالصٌ ٌ(عبدٌالقادرٌالرباعً)قدٌأشارٌإلٌهاٌ ع 

فًٌالفلسفة،ٌومفهومهٌفًٌٌفسٌؼٌرٌمفهومهالمعرفةٌفًٌعصرناٌالحدٌث؛ٌفمفهومهٌفًٌعلمٌالنٌ 

ًٌٌِّقدٌ الفلسفةٌؼٌرٌمفهومةٌفًٌالنٌ  ".ٌعرٌ أوٌالشٌٌِّاألدب
(3)ٌ

ٌمصطلحٌَ ورٌأيٌأن  ٌختلؾٌعنٌٌفتعرٌفهاٌفًٌحقلٌ ،ٌالمعرفٌةٌ ٌالحقولٌ ٌٌختلؾٌباختبلؾٌ ٌةٌ الص 

ٌ،ٌوهكذا.اآلخرٌ ٌمفهومهاٌفًٌالحقلٌ 

ٌالصورةٌَورة؛عرٌفاتٌالتًٌوردتٌفًٌمعارؾٌ"ٌالردسٌ"ٌعنٌالصٌ ومنٌالتٌ  ٌٌٌاألدبٌةٌٌَهًٌأن 

حساسٌة،ٌوأكثرٌشاعرٌة،ٌتمنحٌالشًءٌالموصوؾٌٌأكثرٌٌَتبرزٌبكٌفٌةٌ ٌٌجعلٌالفكرةٌٌَ"ٌأسلوبٌ 

                                                           

د.محمدٌزروق،صورةٌالجاهلٌة.بٌنٌالتصوٌرٌاألدبًٌوٌالحقٌقةٌالتارٌخٌة،دارٌجرٌرٌللنشرٌٌ-(1)

انو ٌ.71،ص1،2112األردن،ٌط-التوزٌع،عم 

ٌ.492،ص2،2113،دارٌصادر،بٌروت،ط2ابنٌمنظور،لسانٌالعرب،مادة)ص،و،ر(،مج-ٌ(2)

ٌةٌوالتطبٌق،دارٌجرٌرٌاسةٌفًٌالنظرعبدٌالقادرٌالرباعً،الصورةٌالفنٌةٌفًٌالنقدٌالشعري،در-(3)

ٌ.82،ٌص1،2119األردن،ٌط
 ٌ
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أخرىٌٌكونٌمعٌالشًءٌالموصوؾٌٌمنٌأشٌاءٌٌَستعارةٌ مٌومبلمحٌٌَعنهٌأشكاال ٌٌأوٌالمتكلمٌَّ

".ٌمنٌالوجوهٌ ٌوجهٌ ٌيٌِّمنٌأٌوالتقاربٌ ٌالتشابهٌ ٌعبلقاتٌ 
(1)ٌ

علمهٌبعقولناٌلماٌنٌوقٌاسٌ ٌإن ماٌهًٌتمثٌلٌ ٌورة ٌفٌرىٌ:ٌ"ٌالصٌ ٌ(عبدٌالقاهرٌالجرجانً)أماٌٌ-

اٌرأٌتٌالبٌنونةٌبٌنٌآحادٌاألجناسٌتكونٌ ٌورةمنٌجهةٌالصٌ علىٌالذيٌنراهٌبأبصارنا،ٌفلم 

 ٌٌ هذا،ٌالٌتكونٌٌتكونٌفًٌصورةٌ ٌبخصوصٌةٌ ٌمنٌفرسٌ ٌ،ٌوفرسٌ منٌإنسانٌ ٌإنسانٌ ٌنٌ فكانٌتب

ٌٌُّ بذلك،ٌثم ٌٌمنٌسوارٌ ٌوسوارٌ ٌمٌ منٌخاتٌٌَمٌ خاتٌٌَنٌ فًٌصورةٌذلك،وكذلكٌفًٌالمصنوعاتٌفكانٌتب

رناٌعنٌذلكٌفًٌأحدٌالبٌنٌنٌوبٌنهٌفًٌاآلخرٌبٌنونةٌفًٌعقولناٌوفرق ا،ٌعبٌ وجدناٌبٌنٌالمعنىٌ

ؼٌرٌصورتهٌفًٌذلك،ٌولٌستٌالعبارةٌعنٌذلكٌبالصورةٌٌبأنٌقلناٌ:ٌللمعنىٌفًٌهذاٌصورة ٌ

ا.ٌفنحنٌابتدأناهٌفٌذكرهٌمنكر،ٌبلٌهوٌمستعملٌمشهورٌفًٌكبلمٌالعلماءٌ". شٌئ 
(2)ٌ

ٌترتبطٌبماٌهوٌماديٌ.ٌ(عبدٌالقاهرٌالجرجانً)ورةٌعندٌوعلٌهٌفالصٌ 

ًٌءٌ الشٌ ٌَتَمث ل ٌالصورةٌفًٌ:ٌ"ٌهٌئةٌ ٌ(الخوارزمًٌمحمدٌبنٌأحمدٌبنٌٌوسؾ)وقدٌأضاؾٌ

رٌالهٌولًٌبهاٌ". وشكلهٌالذيٌٌتصو 
ٌ(3)ٌ

 أنواع الصورة : -

ورةٌمنٌالمصطلحاتٌالنقدٌةٌالوافدةٌإلٌنا،ٌولٌسٌلهاٌجذوراٌفًٌالنقدٌ ٌمصطلحٌالص  بماٌأن 

ةٌأنواعٌللصورةٌنذكرٌمنهاٌ: ٌالعربً،ٌفهناكٌعد 

مٌفٌهاٌالمعنىٌعلىٌهٌئةٌعبلقةٌبٌنٌ:ٌوهًٌٌيهّيةالصورة التشب -أ ورةٌالتًٌٌتجس  الص 

ٌن،ٌفإذاٌقلناٌ:ٌسعٌدٌ  ٌسعٌدا ٌكاألسدٌ ٌحد  فًٌشكله،ٌبلٌٌٌشبهٌاألسدٌٌَ،ٌفبلٌنعنًٌبهذاٌالتشبٌهٌأن 

ٌسعٌدا ٌ ٌقدٌحل ٌبجنسٌاألسودٌونالٌمنهاٌمعناهاٌوهوٌالشجاعةٌ.ٌنعنًٌأن 

                                                           

رٌالبناءٌالفنًٌفًٌالقصٌدةٌالعربٌة،دارٌالهدى،الجزائر،دط،دت،صٌ-(1) ٌ .157الربٌعًٌبنٌسبلمة،تطو 
ٌ.518،ص2111عبدٌالقاهرٌالجرجانً،دالئلٌاإلعجاز،تح.رضوانٌالداٌة،دارٌقتٌبة،سورٌا،دط،-(2)

1ٌٌطٌالجزائر،ٌوتحلٌلٌقضاٌاٌالشعرٌالمعاصر،دارٌالقدس،عبدٌالملكٌمرتاض،قضاٌاٌالشعرٌاتٌ-(3)
ٌ.319،ص2119

ٌ



مالمح صورة المرأة في الرواية العربية                                              : الفصل األول  
 

 

23 

ورةٌالتًٌ الصورة الّرمز األيقوني : -ب ٌ ةٌبٌنهماٌعبلقةٌوهًٌالص  لٌعلىٌصورةٌماد تد 

لبٌتشبٌهٌ  لٌبٌعندٌالنصارىٌرمزٌللصلبٌالذيٌص  ٌ ةٌمعنىٌ:ٌفالص  ورةٌالماد ،ٌوتحملٌالص 

ٌ دٌالمسٌحٌعلٌهٌالسبلمٌ ل َصٌخوهذاٌالصلٌبٌرمزٌللمٌ–حسبٌالمعتقدٌالنصرانًٌٌ-علٌهٌالس

لٌبٌالحالًٌرمزا ٌ ٌومعنىٌ ٌلمادةٌ ٌ،ٌأوٌرمزا ٌلمرموزٌ ٌالذيٌفدىٌالبشرٌةٌبنفسه،ٌولهذاٌأصبحٌالص 

مزٌهوٌماٌستجدهٌبكثرةٌ معا ٌ الجاهلً.ٌالشِّعرٌ فًٌٌ.ٌوهذاٌالر 
(1)ٌ

ت ابٌ ٌعندٌالشعراءٌ ٌؼالبا ٌٌورةٌ نعثرٌعلىٌهذهٌالصٌ  الصورة التقليدية : -ج ،ٌمنٌعاٌشواٌوالك 

ٌتمسٌ وتشرٌ ٌراثٌَالتٌ  ة ٌلشد  ٌوفكرهم ٌبخٌالهم ٌعنٌواقعهم ٌفانفصلوا ٌالتٌ بوه، ٌبهذا ٌكهم فنرىٌراث،

ٌ:ٌبالشامٌٌقولٌه(13-ه7شاعرهمٌوهوٌٌعٌشٌفًٌالقرنٌ)

ٌمٌ صٌٌَةٌ ـــ ٌٌحٌ تٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌَ ٌمٌ ــهٌَتٌَسٌ بٍّ ٌٌٌٌَّــــــتٌَام  ٌمٌ وٌ الشٌٌَّهٌ بٌ ٌتٌ اطٌَحٌَأٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌَمٍّ ٌ.بٌ انٌ جٌٌَلٌِّكٌ ٌنٌ ق 

ًٌ.ـبٌ اٌـ ٌبٌََثــــمٌَّحٌَىٌوٌَوٌَهٌ أٌٌَنٌ مٌٌَاكٌَـٌَنهٌ ٌقاٌٌٌٌٌٌٌٌٌَالنٌَّبٌ ٌيٌاألثٌبلتٌ ادٌ ًٌوٌَنٌ اكٌ ىٌسٌَلٌَعٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌَ

 ٌٌ ٌحبٌبٌٌَلٌ فٌتخ ٌٌ تٌَأن  ٌبهٌأثٌبلتٌمنٌاألثل؛ةٌَهٌتسكنٌالباد ٌبواد  ٌأيٌكثبانٌٌ، شجرٌالبادٌة،ٌوٌالن قا

ٌالشاعرٌٌعٌشٌبدمشق.الرٌ  ٌمعٌأن  يٌّ مل،ٌفالخٌالٌهناٌكماٌنرىٌَبَدو 
(2)ٌ

ابٌ  الصورة و الخياالت المستجدة أو المجّددة : -د تَّ الصورَةٌٌوالشعراءٌ ٌوقدٌٌتناولٌالك 

ٌفًٌصٌاؼةٌ التقلٌدٌةٌَ ٌفٌعٌدٌعرضها ًٌٌٍّأوٌتشكٌلٌ ٌجدٌدةٌ ٌ، ٌكأنٌٌقولٌالشٌ جدٌدٌ ٌتخٌٌل اعرٌفًٌ،

أوٌٌثٌرٌأشجانهم،وهًٌخٌالٌصورةٌالحمامٌالذيٌٌؽن ًٌأوٌٌنوحٌعلىٌالؽصن،ٌفٌذكرٌالعشاقٌ

وضٌفٌذك رهٌكذلكٌب ٌالمحبوبٌ:قدٌمٌمعروؾٌٌأتًٌالشاعرٌهناٌفٌقولٌوٌستطردٌإلىٌذكرٌالر 

                                                           

نصرتٌعبدٌالرحمن،الصورةٌالفنٌةٌفًٌالشعرٌالجاهلًٌفًٌضوءٌالنقدٌالحدٌث،كلٌةٌاألدب،الجامعةٌٌ-(1)

األردنٌة،راجعهٌونقحه:د.عاطؾٌمحمدٌكنعان،ود.نبٌلٌعلًٌحسٌن،جامعةٌالبترٌاألردنٌة،عمان،دارٌكنوزٌ
ٌ.19-18-16،ص2112المعرفة،

محمدٌزؼلولٌسبلم،األدبٌفًٌالعصرٌالمملوكًٌ،الناشرٌمنشأةٌالمعارؾٌباإلسكندرٌة،جللٌحزىٌٌ-(2ٌ)

ٌ.18-17،ص3وشركاه،ج
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ٌإ ٌاٌَــــميٌالحٌَدٌ ًٌوجٌ نٌ رٌ كٌِّذٌٌٌَ  ٌنٌَّؼٌٌَذاٌَم ٌ ٌ ٌ ٌ ٌ ٌ ٌ ٌ ٌ ٌ ٌ ٌ ٌ ٌَــىٌ ٌكٌ نٌَّأل  ٌفٌ نٌَبلٌَا ٌٌٌٌٌ.انٌَصٌ الؽٌ ٌقٌ شٌَعٌ ىٌنٌَوًٌٌَالهٌَا

ٌؼٌَذٌَإ ٌٌنٌ كٌ لٌَوٌَ ٌبٌ ٌــتٌ ـ ـــبجٌَىٌأٌَنٌَّا
َ ـٌَأ ٌـــهٌ ـــــن  ٌٌ ٌ ٌ ٌ ٌ ٌ ٌ ٌ ٌ ٌ ــــا.رٌ ىٌطٌَنٌَّؼٌٌَنٌ مٌٌَنٌٌَ ٌبٌٌَمٌ كٌَوٌٌٌٌَ ٌمنٌأن  ا ٌٌٌٌٌوب 

ول ٌ تــَتج  ٌل َتج  ٌاض  ٌ ون ًٌف ًٌالرِّ ــٌَعٌٌَـــمٌ ـتـ ٌبٌ اٌؼٌ ذٌَاٌإ ٌهـٌَنٌ ـمٌمٌ كٌ نٌَاسٌ حٌَمًٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌَل ٌع  ٌــا.ـن 

ٌٌخٌالٌ اعرٌمَزَجٌفًٌفالشٌ  ٌالمعشوقوبٌنٌؼناءٌالحمامٌوماٌٌثٌرهٌمنٌالش جنٌلدىٌالعاشقٌمبدع 

ٌالشبٌهٌبالؽصن،ٌوعلٌهٌفهذاٌ ٌالحبٌبٌوعشقهٌلهذاٌالق وام  ٌالت ركٌبٌ وبٌنٌاإلفصاحٌعنٌجمالٌقدِّ

ٌتشبٌهٌالق وام ٌبالؽصنٌقدٌم .ٌاعرٌ الذيٌجاءٌبهٌالشٌ  ،معٌأن  ٌجدٌد 

عراء،ٌوجاءواٌبهاٌمنٌحقولٌوهًٌالتًٌأبدعهاٌالشٌ  الصورة الجديدة و المخترعة : -هـ 

رٌحٌاتهمٌالجدٌدةٌوثقافتهمٌال ٌعلىٌماٌوعاهٌالتراث،ٌومنٌهذهٌالصو  عصرٌةٌالمكتسبة،ٌزٌادة 

ٌ قٌَ اٌللقاضًٌ)ابنٌخلكان(...وكانٌ ٌالمخترعة،ٌٌقولٌ)ابنٌجلنك(ٌالشاعرٌالحلبًٌٌصؾٌبستان  ر  تَّ

ٌالبانٌعلىٌأصحابٌالمطالب،ٌفعرضٌبهٌالشاعرٌٌ ٌلشجر  ٌمبدع  تعرٌضا ٌطرٌفا ٌفًٌتصوٌر 

ٌبالبستان،ٌٌقولٌ:

ٌعلٌهٌل َماٌبَها.ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌةٌــــانٌخلَل ناٌدوحـــستبٌهللٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ َحت  ٌقدٌَصد  ق  ر  ٌوٌالو 

ٌأذَنــــــاَبَها.ٌٌٌٌٌٌٌٌٌ ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌقاضًٌالقضــاةٌفنفََّشت  َرأت  ٌَسَنانٌراٌ  َسب ه  ٌَتح  ٌوالَبان 

نانٌرٌ)القطط(. .وٌالس  ة  ٌَ ف  ٌخ  َست  ٌتوجَّ ٌأذنابهاٌإذ  ف ش  َتت 
(1)ٌ

ٌ صورة الرمز غير األيقوني : –و ٌدون ٌمادة  ٌفً ر ٌالتصو  ٌبتجسٌم ٌفًٌٌأنتقوم ٌكون

ٌباطنٌةٌ ٌعبلقة ٌأٌقونً،فهو ٌؼٌر ٌرمز  ٌأمام ٌاستعارٌة،فنحن ٌأو ٌ ة ٌتشبٌه ٌعبلقة ادة الم 

ٌإلىٌالم ة،ومعنىٌخارجٌة.وهوٌالٌٌعود ٌاد  ٌإلىٌمعنىٌفقط،كالرمزٌكالرمزٌاألٌقونً،بل ٌعود

ٌالصوفٌة،عندما ٌٌستعمله ٌالمعرفةٌٌالذي ٌإلى ٌالبستان ٌو ٌبالتجرٌد ٌعندهم ٌ)الثٌاب( ترمز

ٌاإلنسانٌة.

                                                           

ٌ.121-118-117د.محمدٌزؼلولٌسبلمٌ،األدبٌفًٌالعصرٌالمملوكً،صٌ–(1ٌ)

ٌ
ٌ
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ٌ ةٌمنٌاالعتقادٌإلىٌالمجاز،ومنٌ صورة االستعارة : – ز ٌواكبتٌالبشر ٌأن ها تبدوٌحٌاتنا

ماءٌ ٌالس  م ،و ٌَتبَتس  ٌ،والش مس ٌت ؽن ً ٌفالش جرة ٌحٌاة ، ٌذو ٌالكون ٌفً ٌما ٌكل  ٌبأن  االعتقاد

ٌالش جرةٌتؽن ً،ٌوالش مسٌتبتسم،ٌومنذٌأنٌتبكً،والصبحٌٌتنف س،ٌوماٌكان ٌأن  تٌالبشرٌةٌتشكُّ

ٌالش جرةٌالتؽن ًٌوالش مسٌالٌتبتسم،أصبحٌذلكٌاالعتقادٌمجازي. أصبحتٌالبشرٌةٌتعًٌأن 
(1)ٌ

ٌمنٌاإلشارةٌ) صورة الكناية : – ح مزٌفهًٌضرب  ٌمنٌالر  ٌٌٌ(signوٌتبدوٌلًٌأن هاٌأخؾ 

دٌ ٌاضٌة،وٌتراهاٌفًٌالطرقٌتحد  وٌتكادٌاإلشارةٌتصبحٌلؽَةٌعصرنا؛تراهاٌفًٌالعبلماتٌالر 

ٌٌستأذنٌ ٌشخص  ٌوجود ٌإلى ٌالجرس ٌقرع ٌ شٌر ٌ ٌالبٌوت؛إذ  ٌفً ٌتجدها ٌالمرور،و تعلٌمات 

لََقٌعلٌهٌاسمٌ:ٌ ٌ ط  خول...إلخ،ٌوهذاٌالن وعٌمنٌاإلشاراتٌٌمكنٌأنٌ .اإلشارة المصنوعةللد 
(2)ٌ

 وم المرأة :ثانيا: مفه

ٌقالٌٌلغة: -أ   : ٌَوصل  ٌأَل ؾ  ٌامرأة ٌمن ٌاأللؾ ٌاألنباري(: ٌ)ابن ٌامرئ،وقال ٌتأنٌث امرأة:

.و ت ه  أتهٌوهًٌَمر  ٌللعربٌفًٌالمرأةٌثبلثٌلؽات،ٌقالٌ:هًٌامرأتهٌوهًٌمر 

ٌللمرأةٌو   ٌٌقال ٌاألعرابً(:أن ه ٌنادر،وفًٌحكى)ابن ٌوهذا ٌكالرجل،قال: ٌصدق  ٌالمرؤ ،إن ها

مٌهللاٌوجههٌٌ-حدٌثٌ)علًٌ جٌٌَ-كر  ٌتزو  ا (ٌقالٌلهٌٌهوديٌ-رضًٌهللاٌعنهاٌٌ–)فاطمةٌٌ(،لم 

جَتٌامرأة ؛ٌرٌدٌامرأةٌكاملةٌ ٌرجل ؛أيٌكامل ٌأرادٌأنٌٌبتاعٌمنهٌثٌابا ،لقدٌتزو  ٌٌقالٌفبلن  ،كما

َئة ؛هًٌتصؽٌرٌالمرأة.  ٌ َر جولة.وٌفًٌالحدٌثٌٌقتلونٌكلبٌالم  فًٌالر 
ٌ(3)ٌ

ٌأ ٌللوذكروا ٌمختلفة  وجةنماطا  ٌوالز  ٌالعاذلةٌوٌاألم ٌتبدوٌصورةٌٌمرأة،فقدٌذكروا والبنت،وٌقد

.نماطهاٌالمختلفةٌفًٌالجاهلٌةالمرأةٌبأ
ٌ(4)ٌ

ٌدونٌامرأة ؛فهًٌالركٌزةٌاألساسٌةٌالتًٌٌقومٌعلٌهاٌالمجتمع. رٌمجتمع  ٌوبالتالًٌالٌٌمكنٌتصو 

                                                           

ٌ .19-16-15ث،صنصرتٌعبدٌالرحمن،الصورةٌالفنٌةٌفًٌالشعرٌالجاهلًٌفًٌضوءٌالنقدٌالحدٌٌ-(1ٌ)
ٌٌ.22المرجعٌنفسه،ص-ٌ(2)

ٌ،مادة)م.ر.أ(.1ٌل دٌالثامن،بٌروت،طابنٌمنظور،لسانٌالعرب،دارٌصادر،المجٌ-(3)

وٌتجربةٌٌاألنثويد.األخضرٌبنٌالساٌح،سردٌالجسدٌوؼواٌةٌالل ؽة.قراءةٌفًٌحركٌةٌالسردٌٌ-(4)

 .35-34،ص1عمان،ط-المعنى،دارٌالنشر،األردن
. ٌ
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:ٌ"ٌبعضٌالٌاصطالحا: –ب    ٌمؤنث  ٌبشريٌّ ٌوٌنسوة ،كائن  ببلدٌأعطتٌالمرأةٌامرأة:جٌن ساء 

هان،//سٌدة//ومبالػٌفٌهٌتنؽرٌمنٌ جل،زوجتهٌ"ٌذهبٌوٌامرأتهٌٌتنز  ٌاالقتراعٌ"،أنثىٌالر  حق 

ٌالمتسلسلةٌ"ٌ ٌ"ٌالمرأة تاتٌ"،// :ٌأمورٌالٌأهمٌةٌلها:"ٌكبلمٌٌثٌرٌاستنكارٌكلٌالنساءٌالمتزم 

راعٌنٌ)فك(ٌنجمةٌلولبٌةٌفوقٌنصؾٌالكرةٌاألرضٌةٌالش مالًٌتمث لٌبصورةٌامرأةٌ ممدودةٌالذ 

سؽٌن. ٌ دةٌالر  مق
(1)

ٌ

ٌالمر ٌالدنٌا ٌمتاع ،وخٌر  ٌمتاع  ٌالدنٌا ٌحقوقها،وٌقال: ٌجمٌع ٌالمرأَة ٌاإلسبلم  ٌأعطى ةٌأوقد

ٌالصالحة.

ٌ ٌاألساسٌة ٌاألولىٌو ٌاللبنة ٌهً ٌفالمرأة ٌعلٌه ٌامرأة،و ٌعظٌم  ٌرجل  ٌكل  ٌوراء ٌٌقال لبناءٌكما

ٌفسدٌالمجتمعٌكله.المجتمعٌ،فإنٌصلحتٌصلحٌالمجتمعٌكله،وإنٌفسدتٌ

 ثالثا : المرأة عبر العصور:

ٌفًٌعصرٌنٌٌ قٌللحدٌثٌعنها ٌفًٌالمجتمعٌالعربًٌٌقتضًٌالتطر  ٌالمرأة ٌتناولٌوضعٌة إن 

ٌبارزٌن.هما:العصرٌالجاهلً،وٌعصرٌصدرٌاإلسبلم.

ٌ نٌمكانةٌالمر العصر الجاهلي : -أ   ةٌفًٌذلكٌأمنٌالصعبٌعلىٌقارئٌالتراثٌالعربًٌتب

ٌالمجتمع،وٌ ٌعلٌه.وٌرب ماٌلحظٌالقارئٌأن  ٌمتفق  ٌتتمت عٌبهاٌالن ساءٌالجاهلٌاتٌبشكل  تحدٌدٌحقوق 

جل،ٌقولٌ)عبدٌهللاٌ المرأةٌمهانةٌفًٌالكثٌرٌمنٌاألحٌان؛حٌثٌكانتٌتعانًٌالتسل طٌمنٌقبلٌالر 

ٌحقوقاٌ ٌهناك ٌأن  ٌبالضرورة ٌٌعنً ٌاالستبلبٌوبخسٌالحقوق ٌحدوثٌفعل ٌإن  "ٌ :ٌ الؽذامً(

ٌالتأنٌثٌفًٌوأن هاٌمعطىٌط بٌعًٌوٌلٌستٌمكتسبةٌ،ولذاٌصارتٌقابلةٌللبخسٌوٌاالستبلب.وإن 

ٌجوهرٌة، ٌحقٌطبٌعًٌوصفة ٌلهو ٌإلىٌاللؽة ها ٌرد  ٌو ٌبتذكٌرها ٌاللؽة ٌاستبلبٌأنوثة وٌجري

ٌالوجود،منٌ اللة،وتام ٌالد  ٌمطلق ٌطبٌعً( ٌ)كائن ٌهً ٌوكأنما ٌالمرأة ٌتظهر ..و ٌمفترض  أصل 

لتٌبفع لٌالحضارةٌوٌالتارٌخٌإلىٌ)كائنٌثقافً(ٌجرىٌاستبلبهاٌحٌثٌهًٌاألصل،ولكن هاٌتحو 

ٌهًٌ ٌذاتا .وإن ما ٌولٌست ٌجوهرا  ٌنمطٌة.لٌست ٌو دة ٌمحد  ٌداللة ٌذات ٌلتكون ٌحقوقها ٌبخس و

                                                           

نعمة،عصامٌمدور،لوٌسٌعجٌل،متريٌشم اس،المنجدٌفًٌاللؽةٌالعربٌةٌالمعاصرة،دارٌأنطوانٌٌ-(1)

ٌ .1328،ص1،2111لبنان،ط-،بٌروت946المشرق،ش.م.م.ص.ب.
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ٌجهة،وإلىٌ ٌمن ٌأنثوي ٌأصلً ٌحق ٌإلى ٌتشٌر ٌوشهاداته ٌالتارٌخ ٌصفات..وشواهد مجموعة

استبلبٌمستمرٌوٌجماعًٌمنٌجهةٌثانٌة".
(1)

ٌ

ٌجه ٌجهة،ومن ٌمن ٌأخرىهذا ٌوأدٌٌة ٌإلى ٌالقبائل ٌبعض ٌفً ٌاألفراد ٌببعض ٌاألمر ٌبلػ "

البنات".
(2)ٌ

واجٌبمنٌ ٌفًٌالز  ضةٌللوأد،والٌترثٌبلٌتورثٌعندٌمعظمٌالقبائل.وٌللرجلٌالحق  فاألنثىٌمعر 

. شاءٌمنهن 
(3)

ٌ

علٌهمٌ معنىٌذلكٌأنٌٌقتلٌاآلباءٌبناتهم،وفًٌحالةٌماٌب شرواٌبمٌبلدٌأنثىٌٌصبحٌذلكٌعاراٌ 

لٌلٌ ٌم ٌوالد  َوٌَكظ  َوه  اٌ  َود  س  ٌم  ه ه  ٌَوج  َثىٌَظلَّ ٌب األ ن  م  ه  َرٌأََحد  علىٌذلكٌقولٌهللاٌتعالى:ٌ"ٌَوإ َذاٌَماٌب شِّ

ٌَما وء  ٌس  ن  ٌم  م  َقو 
َنٌال  َتَواَرىٌم  ٌأاَلٌََساَءٌَماٌٌٌَ ٌف ًٌالتُّراَب  ه  سُّ د  ٌَ ٌ ٌأَم  ٌَعلَىٌه ون  ه  ك  س  ٌ م  ،أَ َرب ه  ب شِّ

م وَن". ك  ح  ٌَ
(4)ٌ

ٌكثٌراٌفًٌالجاهلٌة،وٌكانواٌحٌثٌ ٌمنٌالفقرٌأوٌالسبً.إذٌكانٌسباؤهن  كانواٌٌخافونٌعلٌهن 

فاعٌعنٌ ،واستماتتهمٌمنٌأجلٌالد  جالٌلهن  ونٌذلكٌسبةٌماٌبعدهاٌسبة،فامتزنٌبحماٌةٌالر  ٌعد 

. ٌوٌالثأرٌالمتهانٌكرامتهن  شرفهن 
(5)

ٌ

تٌفكرةٌالجواريٌكثٌراٌبقٌمةٌالمرأة؛حٌثٌكانتٌمتٌقن لٌفًٌقلبٌوٌقدٌأضر  ٌالمحل ٌاألو  ةٌبأن 

وجٌألن هاٌجمٌلةٌوهذاٌماٌجعلٌالمرأةٌتخضعٌ زوجهاٌلٌسٌلها،بلٌللجارٌةٌالتًٌاختارهاٌالز 

وج،وتعملٌعلىٌطاعته. الخضوعٌالت امٌللز 
(6)

ٌ

                                                           

ٌ،الدارٌالبٌضاء.1،1996الؽذامً،المرأةٌوٌاللؽة،المركزٌالثقافًٌالعربً،طٌمحمدٌعبدٌهللاٌ-(1)

ٌ.16بٌروت،ص،2،1997ٌط

ٌالرواٌةٌالجزائرٌة،دارٌالشروقٌللطباعةٌوٌالنشرٌوالتوزٌع،جامعةٌمحمدمفقودةٌصالح،المرأةٌفًٌ-(2)

ٌ.14،ص2،2119الجزائر،ط-خٌضر،بسكرة

دراسةٌتحلٌلٌةٌفًٌالشعرٌالنسويٌالقدٌمٌ-د.ٌعمرٌبنٌعبدٌالعزٌزٌالسٌؾ،الرجلٌفًٌشعرٌالمرأةٌ-(3)

ٌ.21،ص1،2118لبنان،ط-مؤسسةٌاالنتشارٌالعربً،بٌروت-تمثبلتٌالحضورٌالذكوريٌفٌهو

ٌ.59-58سورةٌالن حل،اآلٌة:ٌ-(4)

دراسةٌمقارنةٌ-منالٌمحمودٌالمشنً،حقوقٌالمرأةٌبٌنٌالمواثٌقٌالدولٌةٌوٌأصالةٌالتشرٌعٌاإلسبلمًٌ-(5ٌ)

-بٌنٌالشرٌعةٌاإلسبلمٌةٌوٌالقوانٌنٌالدولٌةٌالخاصةٌبحقوقٌالمرأة،دارٌالثقافةٌللنشرٌوٌالتوزٌع،عمان

ٌ.41،ص1،2111األردن،ط

ٌ .15الح،المرأةٌفًٌالرواٌةٌالجزائرٌة،صمفقودةٌصٌ-(6)
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وجةٌ ٌهذاٌاالحتقارٌٌنتقلٌبالمحاكاةٌالسٌكولوجٌةٌإلىٌالز  جلٌٌحتقرٌجارٌته،فإن  ٌالر  وٌبماٌأن 

ة،ثم ٌٌعم ٌ الش عبٌكل هٌاحتقارٌالمرأة.الحر 
(1)ٌ

ها. ٌظلمٌالمرأةٌأوٌأعز   ً جلٌالجاهل ٌالر  ٌبأن  ٌعام  دٌإطبلقٌحكم  ،فاألمرٌأصعبٌمنٌمجر  إذاٌ 
(2)

ٌ

ٌالنٌلٌمنهاٌهوٌؼاٌةٌ ٌالمرأةٌهًٌمدارٌالش رؾٌوٌأن  خٌالمجتمعٌفًٌأذهانٌأبنائهٌأن  فقدٌرس 

عنٌالمرأةٌاألجمل،بلٌٌبحثونٌٌٌبحثونٌ-عندٌالنصرٌفًٌالمعركة-الن صر،لذلكٌلمٌٌكنٌالعرب

ٌإماء.ورب ماٌلجأٌ اٌجعلٌالحرائرٌٌلجأنٌإلىٌالسفور؛كًٌٌعتقدٌالؽزاةٌبأن هن  ة،مم  عنٌالحر 

ٌنٌٌحاولونٌإذاللهٌبسبًٌنسائه. ٌإلىٌالوأدٌلٌقطعٌالطرٌقٌعلىٌأعدائهٌالذ   ً العرب
(3)

ٌ

ٌللفردٌوٌالقبٌلةٌعندماٌت حمى،وٌعن ٌعندماٌهذهٌالحٌاةٌجعلتٌالمرأةٌعنصرٌفخر  صرٌذمٌٍّوٌعار 

ٌمنٌالقهر؛فللمجتمعٌ ٌوخوؾ  ٌقهر  ةٌبٌنٌالعربًٌوٌالمرأة،عبلقة  ت سبى،فنشأتٌعبلقةٌخاص 

ٌالعرض،إذٌكانتٌالمرأةٌمركزٌالش رؾٌ ث  ٌتسقطٌكل هاٌعندماٌٌلو  العربًٌمنظومةٌقٌم 

بحماٌةٌنسائهمٌمنٌاإلهانةٌواإلذاللٌالجنسًٌعندهم.وهكذاٌكانٌالعربٌٌبنونٌشرفهمٌ

.االج ٌمنهن  ٌوالتمكن  ٌوهتكٌأستارهن  تماعً،وٌبإهانةٌنساءٌأعدائهمٌبسبٌهن 
ٌ(4)ٌ

ةٌالرأيٌوٌالقٌادة،أمثالٌ:ٌلعصرٌالجاهلًٌوٌلمٌٌكنٌل ٌقو  ٌ ن،فبعضٌالنساءٌكانتٌلهن  قانونٌمع

عتٌالنبوة،وقادتٌ)ٌالخنساءٌبنتٌعمروٌبنٌالشرٌد،وٌسجاحٌبنتٌالحارثٌالتمٌمٌة؛ التًٌاد 

منٌأركانٌبعضٌالقبائل.بلٌقبائلٌالعربٌمنٌتؽلبٌ اٌ  مهم  ٌركناٌ  ٌكثٌراتٌكن  وٌبكر(،وٌؼٌرهن 

ٌهذاٌاألمرٌلمٌٌكنٌ أن  ه،وٌٌفتخرٌبذلك،إالٌ  وصلٌاألمرٌببعضٌالرجالٌإلىٌأن هٌكانٌٌكن ىٌبأم 

وجٌ .وٌعندٌاألبناءٌالٌاألزواج،فالمرأةٌعندٌالز  ٌفرديٍّ فًٌجزٌرةٌالعرب،وإن ماٌكانٌبشكل  شائعاٌ 

قبٌلةٌإلىٌأخرى.ٌلهاٌوضعٌٌختلؾٌمن
(5)ٌ

                                                           

ٌ.15مفقودةٌصالح،المرأةٌفًٌالرواٌةٌالجزائرٌة،صٌ-(1)

ٌ.21د.عمرٌبنٌعبدٌالعزٌزٌالسٌؾ،الرجلٌفًٌشعرٌالمرأة،صٌ-(2)

ٌ.21المرجعٌنفسه،صٌ-(3ٌ)

ٌ.24المرجعٌنفسه،صٌ-(4)

ٌ .42رٌعٌاإلسبلمً،صمنالٌمحمودٌالمشنً،حقوقٌالمرأةٌبٌنٌالمواثٌقٌالدولٌةٌوأصالةٌالتشٌ-(5)
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وكانتٌالمرأةٌفًٌعصرٌالجاهلٌةٌلهاٌتأثٌرٌقويٌعلىٌزوجها.فهذهٌ)امرأةٌأبًٌلهب(ٌأث رتٌ

ٌابنٌ علىٌزوجهاٌعم ٌالرسول)صلىٌهللاٌعلٌهٌوسلم(،إذٌجعلتهٌٌحملٌلواءٌالمعارضةٌضد 

قبلٌإسبلمها،ومنٌتحرٌضٌٌأخٌه.وكذلكٌماٌقامتٌبهٌ)هندٌبنتٌعتبة(زوجة)أبًٌسفٌان(

لب.رجالٌ د(ٌمطالبةٌبرأسٌحمزةٌبنٌعبدٌالمط  ٌوقٌادةٌنسوتهاٌفًٌمعركةٌ)أ ح  قرٌش 
(1)ٌ

ٌٌٌ
ٌلهاٌوضعاٌ ٌعصر صدر اإلسالم: -ب لناٌالمرأةٌفًٌصدرٌاإلسبلمٌ،وجدناٌأن  إذاٌتأم 

عوةٌ ٌقبلٌالدعوةٌاإلسبلمٌةٌوتأٌٌدهاٌ،أمٌفًٌرفضٌالد  جل،سواء  إلىٌجوارٌالر  ٌ زاٌ  متم

ٌمنٌالن ساء،وٌهاجرٌإلىٌالحبشةٌأحدٌعشرٌرجبل ٌ ٌقلٌل  ٌؼٌر  ومقاومتهاٌ،فقدٌدخلٌاإلسبلَمٌعدد 

ٌوأربعٌ  ،أوٌعشرةٌرجال  ،همٌٌوٌأربعٌنساء  لٌمنٌهاجرٌمنٌالمسلمٌن.نساء  أو 
(2)

ٌ

وٌشاركتٌالمرأةٌفًٌالؽزواتٌفًٌعهدٌالرسول)صلىٌهللاٌعلٌهٌوسلم(،وٌفًٌالفتوحٌ

جلٌمنٌالجٌشٌ اإلسبلمٌةٌفًٌعهدٌالخلفاءٌالراشدٌنٌبماٌٌناسبٌطبٌعتها.واستوطنتٌمعٌالر 

ٌاإلسبلمٌعلىٌحسنٌاختٌارٌالزٌ  وجةٌ،وحسنٌالعربًٌفًٌفارسٌوٌالش امٌوٌمصر،وٌقدٌحث 

."ٌ وؾ  ر  ٌب ال َمع  نَّ وه  ر  معاشرتها،قالٌهللاٌتعالىٌ:ٌ"ٌَوَعاش 
(3)

ٌ

ٌ َساء  َتَسب واٌَوٌل لنِّ اٌاك  مَّ ٌم  ٌب  ٌَنص  َجال  وجعلٌاإلسبلمٌللمرأةٌحقٌالكسب،قالٌهللاٌتعالى:ٌ"ٌل لرِّ

َنٌ". َتَسب  اٌاك  مَّ ٌم  ٌب  َنص 
(4)

ٌ

جلٌفًٌحقوقهماٌعندٌهللا، ٌأَنًٌِّاَلٌقالٌتعالى:ٌ"ٌوٌتتساوىٌالمرأةٌمعٌالر  ه م  ٌَربُّ َتَجاَبٌلَه م  َفاس 

ضٌ". ٌَبع  ن  ٌم  م  ك  ض  َثىٌَبع  ٌأ ن  ٌأَو  ٌَذَكر  ن  ٌم  م  ك  ن  ٌم  ل  ٌَعَمَلٌَعام  ٌع  أض 
(5)

ٌ

                                                           

ٌ.42لمشنً،حقوقٌالمرأةٌبٌنٌالمواثٌقٌالدولٌةٌوٌأصالةٌالتشرٌعٌاإلسبلمً،صامنالٌمحمودٌٌ-(1)

حسنٌعبدٌالجلٌلٌٌوسؾ،المرأةٌعندٌشعراءٌصدرٌاإلسبلم،الوجهٌوالوجهٌاآلخر،دارٌالثقافةٌللنشرٌٌ-(2)

ٌ.16-15،ص1،1998والتوزٌع،القاهرة،ط

ٌ.19سورةٌالنساء،اآلٌة:ٌ-ٌ(3)

ٌ.32سورةٌالنساء،اآلٌة:ٌ-(4)

ٌ.195سورةٌآلٌعمران،اآلٌة:ٌ-ٌ(5)
ٌ
ٌ
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ٌَخلََقٌ ات ه ٌأَن  ٌَ ٌآ ن  حمة،قالٌتعالى:ٌ"ٌَوم  ةٌوالر  ٌالعشرةٌوالمود  علىٌحسن  واجٌقائماٌ  وجعلٌهللاٌالز 

ٌ ن  ٌم  م  ٌلَك  م  ٌل َقو  ات  ٌَ ٌف ًٌَذل َكٌآل ٌإ نَّ َمة  ة ٌَوَرح  ٌَمَودَّ م  َنك   ٌ َهاٌَوَجَعَلٌَب  ٌ ن واٌإ لَ ك  ل َتس  َواجاٌ  ٌأَز  م  ك  ف س  أَن 

."ٌ ون  ر  َتَفكَّ ٌَ
ٌ(1)

ٌ

جلٌوٌالمرأةٌفًٌالصفاتٌوٌفًٌالحسابٌفًٌمواضعٌكثٌرة،ومنٌ وٌقدٌجمعٌالقرآنٌبٌنٌالر 

ٌالم سل مٌ  َناتذلكٌقولٌهللاٌتعالى:"ٌإ نَّ ن ٌَنٌَوالم ؤم  ل َماتٌَوالم ؤم  س  َوالَقان ت ٌَنٌَوالَقان َتاتٌٌٌَنٌوالم 

َنٌو ٌَ ق َتَصد  َعاتٌوٌالم  ٌَنٌوالَخاش  ع  ٌَنٌوالَصاب راتٌوٌالَخاش  َقاتٌوٌالَصاب ر  ق ٌَنٌوٌالَصاد  الَصاد 

وجهمٌوٌالَحاف َظا ٌنٌف ر  ٌَنٌوالَصائ َماتٌوالَحاف ظ  َقاتٌوالَصائ م  َتَصد  ٌَنٌهللاٌََكث ٌراٌََوالم  ر  اك 
تٌوالذَّ

." ٌماٌ  َعظ  راٌ  ف َرة ٌوأَج  ٌَمؽ  لَه م  ٌهللاٌ  َراتٌأََعدَّ اك  والذَّ
(2)

ٌ

ٌالكافراتٌالفاسقات،قالٌ ٌالصالحاتٌوٌمنهن  ثٌالقرآنٌعنٌنماذجٌمنٌالنساء،منهن  وٌقدٌتحد 

ٌ َرأََةٌن وح  واٌام  ٌَنٌَكَفر  ذ 
للَّ َمَثبلٌ  ٌهللاٌتعالى:ٌ"ٌوٌَضَرَبٌهللاٌ  ن  ٌم  ن   ٌ َد ٌَكاَنَتاٌَتحَتٌَعب  َرأََةٌل وط  وام 

ن لٌ  اخ  بلٌَالن اَرٌمعٌالدَّ خ  ئاٌَوق ٌَلٌا د   ٌ َنٌهللا ٌَش ه ماٌَم  ن ٌاٌََعن  ٌ ؽ  ٌ ماٌََفلَم  ٌَفخاََنتاَه  ن   ٌ ناٌََصال َح باَد  ٌٌع 

نٌ و ٌا ب  ٌَربِّ ٌقالت  نٌإ ذ  َرأََةٌفرَعو  ٌَنٌآَمن واٌام  للَّذ  َمَثبلٌ  اٌَضَرَبٌهللاٌ  ت   ٌ َدَكٌَب ن  ٌع  ن ًٌٌلً  ة ٌوٌَنجِّ ف ًٌالَجنَّ

ٌنٌ". ال م  ٌالظَّ م  َنٌالَقو  ن ًٌم  نٌوٌَعَمل ه ٌوَنجِّ عو  ٌفر  ن  م 
(3)

ٌ

بلم(ٌ ٌ دناٌٌوسؾ)علٌهٌالس  ،قصةٌس ومنٌالتراثٌاإلسبلمًٌالذيٌكانٌمدارهٌالمرأةٌوالحب 

وزلٌخاٌالواردةٌفًٌالقرآنٌالكرٌم.
ٌ(4)

ٌ

أوٌماٌٌعرؾٌبكٌدٌالنساءٌأوٌالمرأةٌ،وفًٌالقرآنٌالكرٌمٌجاءتٌفًٌثبلثةٌمواضعٌمنهٌ؛مرتٌنٌ

اٌَرأَىٌ ةٌعلىٌلسانٌا)لعزٌز(ٌفًٌسورةٌٌوسؾ:ٌ"ٌَفلَمَّ علىٌلسانٌٌوسؾٌ)علٌهٌالسبلم(،ٌومر 

ٌ ٌق دَّ ٌَصه  ٌمٌ".َقم  ٌَعظ  َدك نَّ  ٌ ٌَك ٌإ نَّ كن  د   ٌ ٌَك ن  ٌم  ه  ٌَقاَلٌإ نَّ بر  ٌد  ن  م 
(5) 

                                                           

.21سورةٌالروم،اآلٌة:ٌ-( 1(  
ٌ .35سورةٌاألحزاب،اآلٌة:ٌ-(2)
ٌ.11-11سورةٌالتحرٌم،اآلٌة:ٌ-(3)

انٌد.ابتسامٌمرهونٌالصفار،فضاءاتٌفًٌاألدبٌالعربًٌالقدٌم،دارٌصفاءٌللنشرٌوالتوزٌع،ٌ-ٌ(4) ٌعم 
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اٌقدٌعرضٌالقرآنٌ،الكثٌرٌمنٌشؤونٌالمرأةٌفًٌأكثرٌمنٌعشرةٌسور؛منهاٌسورتانٌكم

رفتٌإحداهماٌبسورةٌالنساءٌالكبرىٌوهًٌسورةٌالنساء،وأخرىٌع رفتٌبسورةٌالنساءٌ ع 

األحزابٌٌالنور،ٌالمائدة،ٌالصؽرىٌوٌهًٌسورةٌالطبلق،وعرضٌلهماٌفًٌسورةٌ:البقرة،

المجادلة،الممتحنة،وٌالتحرٌم.
ٌ(1)

ٌ

قدٌدل تٌهذهٌالعناٌةٌعلىٌالمكانةٌالتًٌٌنبؽًٌأنٌتوضعٌفٌهاٌالمرأةٌفًٌنظرٌاإلسبلم،وهًٌوٌ

ٌالعصور. ٌمكانةٌلمٌتحضٌبهاٌمنٌقبل،وعلىٌمرِّ

 : مكانة المرأة في القرآن الكريم 

كرٌمٌإلىٌهذهٌالببلدٌكماٌجاءٌإلىٌببلدٌالعالمٌكل ه،بحقوقٌمشروعةٌللمرأةٌلمٌجاءٌالقرآنٌال

،وأكرمٌمنٌذلكٌلهاٌأن هٌرفعهاٌمنٌالمهانةٌإلىٌمكانةٌٌسبقٌإلٌهاٌ ٌدٌن  ٌشرٌعة،أوٌدستور  دستور 

ٌ ةٌآدمٌوٌحواء،برٌئة أعظمٌمنٌرجسٌالشٌطانٌومنٌحطةٌالحٌوان،وٌاإلنسانٌالمعدودٌمنٌذر

ة ؛أن هٌرفعٌعنهاٌمنٌجمٌعٌالحقوقٌالشرعٌةٌالتًٌكسبتهاٌالمر لٌمر  أةٌمنٌالقرآنٌالكرٌمٌألو 

ٌٌالخطٌئةٌاألبدٌة وجٌنٌقدٌوسوسٌلهٌالشٌطانٌواستحق  ٌمنٌالز  ووصمةٌالجسدٌالمرذول،ٌفكلٌّ

اٌَكاَناٌوبةٌوٌالندم،ٌقالٌهللاٌتعالىٌ:ٌ"ٌالعفوٌوالؽفرانٌبالت مَّ َرَجه َماٌم  ٌعنهاٌَفأَخ  ٌَطان  َفأََزلَّه َماٌالشَّ

سٌ  ٌم  ض  ٌف ًٌاألَر  م  ٌوٌلَك  وٌّ ٌَعد  مٌل َبعض  ضك  واٌَبع  ب ط  ٌإ لَىٌح ٌنف ٌه ٌوٌق ل َناٌاه  ٌوٌَمَتاع  ".ٌَتَقرٌّ
(2)ٌ

ٌ

ٌنٌ". ر  َنٌالَخاس  ٌم  َناٌلََنك وَننَّ َحم  ٌَلَناٌوٌَتر  ف ر  ٌَتؽ  ٌلَم  ف َسَناٌوإ ن  َناٌأَن  َناٌَظلَم  "ٌَقاالٌََربَّ
(3)ٌ

 : نساء تحّدث عنهّن القرآن الكريم 

ٌفًٌالوجودٌالبشري،وٌلهاٌشأنٌفًٌذلكٌأكبرٌمنٌالرجل،ٌفهًٌالت ًٌ ًٌّ المرأةٌعنصرٌأساس

تحملٌأفرادٌالبشرٌةٌفًٌرحمها،وٌهًٌالت ًٌتتحم لٌآالمٌهذاٌالحملٌ،وٌمنٌثم ٌعندٌالوضعٌ

ٌأعوادهمٌوتقوىٌسواعدهمٌ،وٌقدٌ وٌستمرٌدورهاٌبتقدٌمٌالؽذاءٌوٌالعناٌةٌللصؽار،حت ىٌتشتد 

                                                           

ةٌ-(1)  المرأةٌفًٌالقرآنٌالكرٌم،وٌكٌبٌدٌا،الموسوعةٌالحر 
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ٌفًٌتوجٌهٌاألحكامٌإلٌهاٌوتلق ٌهاٌلهذهٌاألحكامٌاإللهٌة،ٌكماٌٌكانٌللمرأةٌفً القرآنٌالكرٌمٌدور 

ال ٌفًٌكلٌِّ ٌفع  ٌفٌهٌالعملٌوٌاألجر)للرجلٌوٌالمرأة(،فقالٌهللاٌتعالى:"ٌَمنٌٌلهاٌدور  َكر  ٌ ذ  ٌ مجال 

ٌٌِّ اة ٌَط ٌَ ٌَح ه  نَّ ٌَ  ٌ ٌَفل ن ح  ن  َثىٌوٌه وٌم ؤم  ن 
ٌأوٌأ  نءٌَذَكر  اٌم  َلٌَصال ح  ٌَماٌَعم  َسن  ٌب أَح  م  َره  ٌأَج  ه م  نَّ ٌَ ز  ٌول ن ج 

َبة 

َمل ونٌ". ع  ٌَ َكان واٌ
(1)ٌ

 : النساء الطالحات 

امرأةٌنوحٌعلٌهٌالسبلم:ٌمنٌالل واتًٌكفرن،وهًٌعلىٌالرؼمٌمنٌكونهاٌزوجةٌلصٌقةٌٌ-

عوة،وبقٌتٌعلىٌضبللٌقومهاٌوٌتعل قتٌبأصنامهمٌ بزوجهاٌنوح،لمٌتفتحٌقلبهاٌلئلسبلمٌوٌالد 

ٌعقوبتٌن:عددة،وكانتٌبذلكٌقدٌخانتٌزوجهاٌوٌدعوته،وٌاستحقتٌالمت

ٌاألولى:ٌفًٌالدنٌاٌإذٌؼرقتٌمعٌالؽارقٌن.ٌ-ٌٌٌٌٌ

ٌالثانٌة:ٌفًٌاآلخرةٌإذٌكانتٌمنٌأهلٌالن ار.ٌ-ٌٌٌٌٌ

ٌمنٌأنبٌاءٌٌ- ًٍّ ٌلنب ٌكونهاٌزوجة  ن  ٌ ؽ  امرأةٌلوطٌعلٌهٌالسبلمٌ:ٌوهًٌَمَثل ٌآخرٌللواتًٌكفرن،ولمٌ

ٌَنٌ".هللا،ٌقالٌ َنٌالَؽاب ر  َناَهاٌم  ر  ٌقدَّ َرأََته  ام  ٌإ الٌَّ لَه  وأَه  َناهٌ   ٌ َج تعالىٌ:"ٌَفأَن 
(2)

ٌ

ى(ٌالذيٌكانٌٌ- امرأةٌأبًٌلهبٌ:وهًٌزوجةٌعم ٌالرسول)صلىٌهللاٌعلٌةٌوسلم(،)عبدٌالعز 

ٌٌؤذيٌالرسولٌصلىٌهللاٌعلٌهٌوٌسلم،وتشاركهٌفًٌذلكٌزوجتهٌوقدٌنزلتٌفٌهاٌسرةٌ)المسد(.

 ٌ النساء الصالحات :أّما 

ناٌحواءٌ:ٌ- ،ٌوٌإن ماٌذكرهاٌعلىٌأن هاٌزوجةٌأبٌناٌآدمٌعلٌهٌأم  لمٌٌذكرهاٌالقرآنٌالكرٌمٌباسم 

ٌالسبلم.

ٌالقرآنٌالكرٌم،ٌسارةٌزوجةٌإبراهٌمٌالخلٌلٌٌ- سارةٌوٌهاجر؛منٌالن ساءٌالل واتًٌأثنىٌعلٌهن 

اٌسارةٌفهًٌمنٌقرٌباتٌإب ٌراهٌمٌعلٌهٌالسبلم.علٌهٌالسبلم،وهاجرٌأمٌإسماعٌل،أم 
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امرأةٌالعزٌز؛وهًٌامرأةٌتشؽلٌالحدٌثٌعنهاٌآٌاتٌكثٌرةٌمنٌسورةٌٌوسؾ،قالٌهللاٌتعالى:ٌٌ-

ه ٌ  ٌ َناٌَعلَ ه ٌق ل َنٌَحاَشٌهلل ٌَماٌَعل م  ٌَنف س  ٌٌوسؾٌَعن  َتنَّ ٌَراَود  ٌإذ  ب ك نَّ ٌَقالَتٌ"ٌَقاَلٌماٌََخط  ٌسوء  ن  م 

َحَصٌال ٌاآلَنٌَحص  ٌز  الَعز  َرأَةٌ  نٌ".ام  قٌ  اد  َنٌالصَّ ٌلَم  ه  ه ٌَوإَنَّ ٌَنف س  ٌَعن  ت ه  ٌأَناٌََراَود  َحقُّ
(1)

ٌ

جهاٌالرسولٌصلىٌهللاٌعلٌهٌوٌسلمٌمنٌٌ- زٌنبٌبنتٌجحش؛هًٌامرأةٌذاتٌحسبٌوٌجمال،زو 

ٌزٌدٌبنٌالحارثٌرضًٌهللاٌعنه،وكانٌقدٌتبن اهٌبعدٌالبعثة)زٌدٌبنٌمحمد(.

وءٌ)حادثةٌعائشةٌبنتٌأبًٌٌكر،ٌنزلٌالقرآنٌالكرٌمٌٌ- ئهاٌمنٌتهمة ٌالكتهاٌألسنةٌالس  فٌها؛ٌبر 

ٌ ٌَنٌجاَء واٌباإل ف ك  ٌالذ  ٌمنٌسورةٌالن ور،قالٌهللاٌتعالى:"ٌإ نَّ ٌآٌات  اإلفك(،ٌوتتلوٌبراءتهاٌعشر 

َسب وه ك مٌالٌَتح  ن  ٌم  يٌٌعصبة  ٌوٌالذِّ َنٌاإلثم  َتَسَبٌم  ٌماٌاك  ٌامرئ ٌمنه م  لِّ ٌلك  ر   ٌ َوٌَخ ٌبلٌه  م  اٌَلك  َشر 

ٌم ٌ". ٌَعظ  ٌَعذاَب  ه مٌلَه  ن  م  َرهٌ  ب  َتَولَّىٌك 
(2)ٌ

ٌخولةٌبنتٌثعلب؛ٌوهًٌزوجةٌأوسٌبنٌالصامت.ٌ-

ون واٌٌ- ناقضةٌالؽزل،هًٌرٌطةٌبنتٌعمرٌبنٌسعدٌبنٌزٌد،ذكرهاٌهللاٌتعالىٌفًٌقوله:"ٌَوالٌََتك 

ة ٌأََنَكاثاٌ  ٌق وَّ لَهاٌمنٌبعد  وَنٌكال ت ًٌَنَقَضتٌَؼز  ذ  َبىٌَتتَّخ  ٌأَر  ًَ ٌه  ة  وَنٌأ مَّ ٌَتك  ٌأَن  م  ٌَدَخبل ٌبٌَنك  م  َماَنك   ٌ أَ

َتل ف ونٌ". ٌف ٌهٌَتخ  ت م  ن  ٌالق ٌاََمة ٌماٌَك  م  ٌلَك  َننَّ ٌِّ َب  ٌ ٌهللاٌب ه،وٌل  م  ل وك  ب  ٌَ ماٌَ ة ٌإ نَّ مَّ
ٌأ  ن  م 

(3)
ٌ

جتٌالرسولٌصلىٌهللاٌعلٌهٌوٌسلمٌسنة)ٌ- مرهاٌه(ٌ،وٌكانٌع7أمٌحبٌبةٌ؛أمٌالمؤمنٌنٌ؛تزو 

َوَدة ٌوهللا36ٌ) ه مٌمَّ ن  ٌم  ت م   ٌ ٌَنٌعاََد َعَلٌَبٌَنك مٌوٌبٌَنٌال ذ  ج  ٌَ ٌ (ٌسنةٌ،قالٌهللاٌتعالى:"ٌَعَسىٌهللاٌٌأَن 

ٌَرح ٌم ٌ". َؼف ور  ٌوهللاٌ  ٌر  َقد 
(4)

ٌ

ج،ٌفٌدافعٌٌ- ا ،ٌوهًٌلمٌتتزو   ٌ زك جةٌ،نقٌةٌطاهرة،تلدٌؼبلماٌ  مرٌمٌبنتٌعمران؛فتاةٌؼٌرٌمتزو 

تاٌَوهوٌفًٌالمهد،قالٌهللاٌتعالى:"عنهاٌمولودهاٌ ٌهللا ٌأََتان ًٌالك  د  اَقاَلٌإ نًٌَِّعب  ٌَّ ".َبٌوٌَجَعلَن ًٌَنب 
ٌ(5)

ٌ
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منٌحاضناتٌموسىٌإلىٌبلقٌس؛هناكٌكوكبةٌمنٌالنساءٌالصالحاتٌفًٌحٌاةٌموسىٌعلٌهٌٌ-

ٌوٌتلقًٌبهٌفًٌال كذاٌٌم ،والسبلم،أمهٌالتًٌأوحىٌهللاٌإلٌهاٌأنٌترضعٌولدها،ثم ٌتضعهٌفًٌتابوت 

ٌامرأةٌفرعون؛قالٌهللاٌتعالى:"ٌ َعسَىٌأَن  هٌ  ت لو  ٌوٌلََكٌالٌَتق  ٌلً  ن   ٌ َع ةٌ  َنٌَقرَّ فرَعو  َرأَةٌ  وٌَقالَتٌام 

وَنٌ". ر  ع  ش  ٌَ ٌالٌ م  وه  َولَداٌ  َذهٌ  خ  ٌَنتَّ َفَعناٌَأَو  ن  ٌَ
(1)

ٌ

هٌإلىٌأم ه،وهناكٌامرأتانٌفًٌحٌاةٌموسىٌعندماٌخرجٌ علٌهٌوأختهٌالتًٌعملتٌعلىٌرد 

بلمٌمنٌالمدٌنةٌ)مصر(ٌووصلٌإلىٌماءٌمدٌنٌ،ووجَدٌامرأتٌنٌتذودانٌؼنمهماٌعنٌ الس 

الماء،فساعدهماٌموسىٌعلٌهٌالسبلمٌعلىٌالسقاٌة،فانصرفتاٌإلىٌأبٌهماٌالشٌخٌالكبٌر،وٌعلمٌ

ةٌالرجلٌ ج بٌالشٌخٌبقو  ع 
استطاعٌأنٌٌمتاخٌعنٌالبئرٌوحده،فأ  ؼرٌباٌ  ٌرجبلٌ  منهماٌأن 

جه ٌإحدىٌبناته.ٌالؽرٌب،وزو 

ثٌٌ- تحد  ٌ)سلٌمانٌعلٌهٌالسبلم(،ظهرتٌعلىٌالساحةٌامرأةٌ   ً وفًٌمرحلةٌاستقرارٌالملكٌالنب

ٌعظٌم ،كانتٌتحكمٌ ٌولهاٌعرش  عنهاٌالقرآن،إن هاٌملكةٌسبأٌ)بلقٌس(؛التًٌأوتٌتٌمنٌكلٌشًء 

الٌمن)سبأ(ٌتعبدٌوٌقومهاٌالشمَس،وٌعندماٌعلمٌسلٌمانٌبأمرهاٌأرسلٌإلٌهاٌٌببلد

ٌَنٌ".بدعو ل م  س  ٌوٌآت ون ًٌم  ًَّ ل وٌَعلَ َتع  ة ،ٌدعوهاٌوٌقومهاٌإلىٌاالنصٌاعٌلدولته:"ٌأاَلٌَّ
(2)

ٌ

لهذاٌالكون،وهناٌ ٌهناكٌخالقاٌ  والتًٌاستكبرتٌفًٌالبداٌةٌ،فاختبرهاٌسلٌمانٌ،فأدركتٌأن 

ٌكانتٌتعبدٌالشمسٌمنٌدونٌ ،ٌواعترفتٌبأن هاٌظلمتٌنفسهاٌإذ  أعلنتٌخطأهاٌوٌقالتٌكلمةٌحقٍّ

ٌ د  َمر  ٌم  ح  ه ٌَصر  ٌوٌَكَشَفتٌعنٌساََقٌهاٌََقاَلٌإ نَّ ة  ٌل جَّ ه  َبت  ٌَحس  ه  اٌَرأَت  رَحٌفلَمَّ ٌالصَّ لً  هللا:"ٌق ٌَلٌلهاٌا دخ 

لَمتٌ  ًٌوٌأَس  ٌَنفس  ت  ٌإنًٌَِّظلَم  ٌَرٌقالتٌَربِّ ٌَنٌ".ٌمنٌَقَوار  ٌالَعالَم  لٌَماَنٌهلل ٌربِّ معٌس 
(3)

ٌ

التوحٌدٌبعدٌأنٌاستعملٌسلٌمانٌعلٌهٌالسبلمٌطرٌقةٌعملٌةٌٌوانتقلتٌبذلكٌمنٌالوثنٌةٌإلىٌدٌن

ثٌ معها،وٌهكذاٌصارتٌبلقٌسٌامرأةٌصالحةٌمؤمنةٌفًٌموكبٌالنساءٌالمؤمناتٌالبل تًٌتحد 

ٌالقرآنٌالكرٌم. عنهن 
(4)ٌ

                                                           

.19سورةٌالقصص،اآلٌة:ٌ-( 1(  
ٌ.31النمل،اآلٌة:سورةٌٌ-ٌ(2)

ٌ.44سورةٌالنملٌ،اآلٌة:ٌ-(3)

ٌالمرأةٌفًٌالقرآنٌالكرٌم،وٌكٌبٌدٌاٌالموسوعةٌالحرة.ٌ-(4)
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ٌ نٌمدىٌإكرامٌاإلسبلمٌللمرأةٌ،منٌحٌثٌهًٌكائنٌٌتمت عٌبسائرٌ وهناكٌأحادٌثٌنبوٌةٌتب

:ٌمنحهاٌحقٌاألهلٌة؛ٌونعنًٌ الصفاتٌاإلنسانٌة،ٌومنٌمظاهرٌتكرٌمٌاإلسبلمٌللمرأةٌأٌضاٌ 

ٌ ؾ  ٌوٌتصر  ٌللعهودٌوٌحقٌالمٌراثباألهلٌةٌالحقوقٌالمدنٌةٌمنٌتمل ك  وحقٌ،بالممتلكاتٌوٌإنفاذ 

وج،وٌاإلجارةٌاختٌارٌال والوالٌةٌباآلخرٌن.ٌ–وهًٌالكفالةٌٌ-ز 
ٌ(1)ٌ

 :المعاصررابعا: المرأة في المجتمع العربي 

شهدتٌالمرأةٌالعربٌةٌتسل طاٌمنٌقبلٌالرجلٌ،وٌبلػٌاألمرٌببعضٌاألفرادٌفًٌبعضٌالقبائلٌ

إلىٌوأدٌالبناتٌ،أماٌبعدٌمجًءٌاإلسبلمٌفقدٌتزعزعتٌمكانةٌالمرأةٌفًٌعهدٌالرسولٌصلىٌ

تٌمنٌقٌمةٌالنساءٌهللا ٌالنصوصٌالفقهٌةٌحط  ٌعلٌهٌوسلم؛الذيٌأنزلٌالمرأةٌمنزال ٌحسنا ،ٌلكن 

علىٌالقٌد،وٌتحطٌمنٌقٌمتهاٌفًٌمقابلٌمنحٌالسٌادةٌفٌماٌبعد،وٌالتمستٌأحادٌثٌتجبرهاٌ

ٌ نٌفًٌ)بؽداد(ٌعاصمةٌ َحٌلهٌبتكوٌنٌالحرٌمٌ،ٌوقدٌتوسعتٌهذهٌالظاهرةٌوٌتع م  للرجلٌالذيٌس 

ٌالخبلفةٌ ٌ جلَب  العباسٌةٌشارعٌالن خاسة،الذيٌتجلبٌإلٌهٌاإلماءٌمنٌمختلؾٌاألرجاءٌكماٌ

العبٌد.
(2)ٌ

ٌ

مظلمة،ٌوعانتٌمنٌسطوةٌالمجتمعٌالذكوريٌالذيٌحالٌ ٌالمرأةٌعاشتٌعصوراٌ  صحٌحٌأن 

ٌمزهرة ٌ،وٌلوٌنقبناٌفًٌسجبلتٌالتارٌخٌ أن هاٌعاشتٌكذلكٌأزمنة  طوٌبلٌدونٌتحقٌقٌذاتها،إالٌ 

ٌفًٌمنذٌبدءٌ وٌبراعة  قاٌ  ٌالمرأةٌسجلتٌتفو  الخبلفةٌإلىٌعصورٌاإلسبلمٌالزاهٌة،ٌسنجدٌأن 

ٌمنٌأوجهٌالحٌاة،فكانتٌالملكةٌالحكٌمةٌالقادرةٌعلىٌإدارة شؤونٌدولتها،والعالمةٌالفقٌهةٌٌكثٌر 

تقهقرتٌمكانتهاٌوٌتضاءلٌو فشٌئاٌ  األدٌبةٌالناقدةٌ،وٌالفارسةٌالمقدامة،ولكنٌشٌئاٌ 

صبلحٌاتهاٌوٌَؼدتٌمثلٌلعبةٌالشطرنج؛تحكمهاٌاألٌديٌمنٌخبللٌاستؽبللٌدورها،وانكمشتٌ

التجارٌة.جسدهاٌفًٌالدعاٌةٌ
ٌ(3)

ٌ

                                                           

حسٌن،صورةٌالمرأةٌفًٌاألدبٌاألندلسًٌفًٌعصرٌالطوائؾٌوٌالمرابطٌن،عالمٌٌد.محمدٌصبحًٌأبوٌ-(1)

.25،ص2،2115األردن،ط-،إربد1،2115الكتبٌالحدٌثٌللنشرٌوٌالتوزٌع،ط   
ٌ.15مفقودةٌصالح،المرأةٌفًٌالرواٌةٌالجزائرٌة،صٌ-ٌ(2)

رٌة.منٌ.خاصةٌلقصةٌالسو21/15/2115فاتنةٌصالحٌالكردي،ٌصحٌفةٌمنٌسورٌا،أ ضٌفتٌفًٌ-ٌ(3)

ٌالشبكةٌالعنكبوتٌة.
ٌ
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لٌللنساءٌٌ- ق َدٌالمؤتمرٌاألو  كماٌنشطتٌالحركاتٌالنسوٌةٌفًٌاألقطارٌالعربٌةٌاألخرى،فقدٌع 

ٌمثلٌهذهٌالمؤتمرات1922ٌم(،والمؤتمرٌالثانًٌسنة)1919فًٌ)بٌروتٌ م(،ومطالب 

عوةٌإلىٌالمساواةٌبٌنٌالجنسٌنٌفًٌالوظائؾٌالمهنٌةٌوٌالحقوق،والٌتزالٌالملو تقٌاتٌ،الد 

اعٌةٌإلىٌتحرٌرٌالنساءٌتؤكدٌنفسٌالن داءٌ،وٌنجدٌذلكٌفٌماٌتكتبهٌ:ٌ)ٌنوالٌالشعداويٌ األقبلمٌالد 

منٌمصر،وٌفاطمةٌالمرنٌسًٌمنٌالمؽرب،وٌزٌنبٌاألعوجٌمنٌالجزائر،وٌفاطمةٌأحمدٌ

ان(،ٌكماٌنجدٌأصواتاٌرجالٌةٌتساندٌقضٌةٌحرٌةٌالمرأةٌوتتبن اهاٌكٌ:ٌمنٌالسودٌإبراهٌم

اٌحققتهٌالمرأةٌمنٌ )محمدٌبن ٌسٌمنٌالمؽرب،وٌواسٌنًٌاألعرجٌمنٌالجزائر(.وٌبالرؼمٌمم 

ٌقانونٌالش خصٌةٌمازالٌ أن  ٌلصالحهاٌفًٌدساتٌرٌالبلدانٌالعربٌة،ٌإالٌ  ٌعلىٌمواد  حصول 

سٌاضطهادٌالنساء،ولذلكٌفهوٌم ٌهذاٌٌكر  طلوبٌبالمراجعةٌمنٌقبلٌالجمعٌاتٌالنسوٌة؛ألن 

ٌمنٌقٌمةٌالمرأة،ٌ"ٌإن هاٌتبقىٌمكب لةٌبقانونٌاألحوالٌالشخصٌةٌالذيٌٌتعاملٌمعهاٌ القانونٌٌحط 

كقاصرٌموصىٌعلٌهاٌ".
(1)ٌ

ٌ نظرٌإلٌهاٌعلىٌأن هاٌ أن هٌ ٌالمرأةٌوٌبالرؼمٌمنٌالثقافةٌالواسعةٌالتًٌتحتفًٌبهاٌإالٌ  أيٌأن 

ٌاصر،فكونهاٌأنثىٌهوٌقٌدها.مخلوقٌق

ٌوهناكٌنماذجٌمنٌالنساءٌالبلتًٌأسهمنٌفًٌبناءٌالببلد،ٌفنجد:ٌ-

التًٌتمتعتٌبقسطٌكبٌرٌمنٌالحرٌةٌوٌالنفوذ،وكانٌنصٌبهاٌمنٌٌالمرأة األندلسية: -أ   

العلمٌوٌالمعرفةٌأكثرٌمنٌنصٌبٌأختهاٌفًٌالمشرقٌوٌالمؽرب،وبالتالًٌات سعٌمجالٌ

إسهاماتهاٌوٌشملٌكلٌأنواعٌوألوانٌالفنونٌمنذٌبداٌةٌالخبلفةٌاألموٌةٌبقرطبة.وهذاٌالنبوغٌ

ٌجاءٌنتٌجةٌانتشارٌالتعلٌمٌفالنسويٌاألندلسًٌ ٌالسبعٌسنواتٌمثلهن  ًٌأوساطٌالبناتٌمنذٌسن 

مثلٌالذكور.
(2)

ٌ

ٌمنٌنساءٌالببلطٌٌ- ةٌشاعراتٌسواء  كماٌبرزتٌالمرأةٌفًٌمجالٌاألدبٌوالش عر،واشتهرتٌعد 

ٌالشاعرة:ٌ)أم ٌالهناءٌبنتٌعبدٌالحقٌبنٌعطٌة(.فقدٌعاشتٌفًٌ أمٌمنٌنساءٌالعام ة،ونذكرٌمنهن 

                                                           

ٌ .16مفقودةٌصالح،المرأةٌفًٌالرواٌةٌالجزائرٌة،صٌ-ٌ(1)

ٌملٌكةٌحمٌدي،المرأةٌالمؽربٌةٌفًٌعهدٌالمرابطٌن،مؤسسةٌكنوزٌالحكمةٌللنشرٌوالتوزٌعٌٌ-(2)

ٌ.49الجزائر،ص-بٌار،األ2111تلمسان،
ٌ
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َيٌعنهاٌأن هاٌكانتٌحاضرة12ٌه/16)النصؾٌاألولٌمنٌالقرنٌ و  ه(،سكنتٌقرطبةٌوٌر 

نادرة،سرٌعةٌالتمث ل،ٌمنٌأهلٌالعلمٌوٌالفهمٌوالعقل،كانتٌشدٌدةٌالتعلقٌبوطنها)قرطبة(ٌمثلٌ

اٌرأتهٌابنتهٌ)أمٌ معٌٌترقرقٌمنٌعٌنٌه،بعدٌمفارقةٌقرطبة،ٌفلم  أبٌهاٌالذيٌدخلٌدٌارهٌوالد 

ٌفقالت:الهناء(ٌعلىٌتلكٌالحالة،أنشدتٌتواسٌهٌ

ٌٌٌٌٌٌٌ. ٌوفًٌاألحزان  ٌٌٌٌٌٌٌٌتبكٌَنٌفًٌالفرح  ٌعادةٌ  ٌعندك  مع  ٌصارٌالد  ٌاٌعٌن 
(1)ٌ

معٌ تأث رتٌ)أمٌالهناء(ٌبدمعٌأبٌهاٌ،فأنشدتٌهذهٌاألبٌاتٌلمواساته،وتقولٌمالكٌٌاٌأبتًٌصارٌالد 

ٌاألبٌلهٌحنٌنٌوٌحبٌٌّ ٌعندكٌعادة ،فأنتٌتبكًٌفًٌالحزنٌوٌفًٌالفرحٌ،وٌهذاٌدلٌل ٌعلىٌأن 

ٌتجاهٌوطنهٌوكذاٌابتنه.

فًٌمختلؾٌمراحلٌتارٌخٌالمؽربٌٌالمرأة المغربية : -ب     بارزاٌ  لعبتٌدوراٌ 

كمثٌبلتهاٌفًٌالمشرقٌالعربً،كماٌأظهرتٌالمرأةٌ اإلسبلمً،وإنٌلمٌٌكنٌدورهاٌناصعاٌ 

ٌ ٌحت ىٌأصبحتٌبعضٌالنساءٌمستشاراتٌألزواجهن  ٌوٌحكمة  ،ٌولباقة  ٌإدارٌة  المؽربٌةٌبراعة 

فًٌالمجتمعٌعبرٌا ٌدورا ٌبارزاٌ  ألمراءٌوٌالرؤساء،وٌنذكرٌبعضٌالن ساءٌالبلئًٌكانٌلهن 

ٌتارٌخٌالدولة.

،ارتبطٌارتباطاٌ  ة  ٌنشاطٌالمرأةٌالمؽربٌةٌومساهمتهاٌالسٌاسٌةٌوٌالفكرٌةٌوٌالحضارٌةٌعام  إنَّ

ٌالمرأةٌالٌٌمكن بالدعواتٌالدٌنٌةٌوالسٌاسٌةٌ،وأنَّ ٌهاٌالخروجٌعنٌالعاداتٌوٌالتقالٌدٌوثٌقاٌ 

به،فقدٌحملتٌالمرأةٌالمؽربٌةٌأعراؾٌقبٌلتهاٌ،وبالتالًٌأصبحتٌصورةٌالذهنٌاتٌالسائدةٌو

ةٌمسؤولٌات.فإلىٌجانبٌأن هاٌرب ةٌالبٌتٌوراعٌته،كانتٌفًٌنفسٌالوقتٌتشرؾٌعلىٌالحقلٌ عد 

ٌفًٌالحضرٌأمٌالم ةٌصناعاتٌسواء  در،خاصةٌفًٌصناعةٌفًٌالبادٌةٌ،وكانتٌماهرةٌفًٌعد 

النسٌج،إضافةٌإلىٌمساهمتهاٌالبن اءةٌفًٌالحٌاةٌالفكرٌةٌوالسٌاسٌة.
(2)

ٌ

ستمٌة،وأخذتٌمنهاٌقسطاٌ ٌ- فالمرأةٌالمؽربٌةٌقدٌنش طتٌالحركةٌالفكرٌةٌفًٌعهدٌالدولةٌالر 

معتبرا ،ٌالٌسٌماٌفًٌالعلومٌالدٌنٌة.
(3)

ٌ

                                                           

.335المرأةٌالمؽربٌةٌفًٌعهدٌالمرابطٌن،صملٌكةٌحمٌدي،ٌ-( 1(  
ٌ.39،صالمرجعٌنفسهٌ-(2)

ٌ.41ٌالمرجعٌنفسه،صٌ-(3)



مالمح صورة المرأة في الرواية العربية                                              : الفصل األول  
 

 

38 

،ٌكانٌشعرا ٌقٌلٌفًٌ-  ً ٌعرب  ً ٌأدب لٌنصٍّ دٌارٌالمؽربٌالعربًٌفًٌأثناءٌٌوٌبخصوصٌأو 

لعناٌعلىٌدراساتهمٌعلىٌأبٌاتٌالرجزٌالمنسوبةٌعندٌالكثٌرٌل)عبدٌهللاٌابنٌ ٌمنٌا ط  ع  ٌ جم  الفتحٌ،

ٌالزبٌر لٌنصِّ قٌلٌفًٌهذهٌالمنطقة،واألبٌاتٌ(،ٌوالتًٌخاطبٌفٌهاٌابنة)جرجٌر(،ٌوٌهًٌأو 

ٌهً:

ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ. ٌٌاٌابنــةٌجرجٌرٌتمشًٌعقبتــك 

ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ. ٌبالحجـــازٌربتـــــــك  ٌعلٌــك  ٌإن 

ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ. ٌمنٌقبـــاءٌقربتـــــــك  ٌلتحمـــلنَّ

وقدٌقالهاٌ)ابنٌالزبٌر(ٌلؤلمٌرةٌ)بنتٌجرجٌر(ٌبعدٌمعركةٌ"ٌسبٌطلةٌ"،ٌالت ًٌانتصرٌفٌهاٌٌ-

لرجزٌالمسلمونٌوأسرواٌهذهٌاألمٌرة،وكانتٌمنٌنصٌبٌ)عبدٌهللاٌابنٌالزبٌر(،فخاطبهاٌبا

رة. إلىٌالمدٌنةٌالمنو  جهاٌ  السابقٌعندماٌاصطحبهاٌمعهٌمتو 
(1) 

 في المجتمع العربي :نظرة الّرجل للمرأة  -ج

   ٌ ،هلٌالخطابٌالمنتجٌعنٌالمرأةٌفًٌالعالمٌطائفًٌعنصري؛عندماٌٌتحد ثٌهذاٌبداٌة 

ٌاالجتماعٌةالخطابٌعنٌمطلقٌالمرأةٌ/ٌاألنثىٌفًٌمقابلٌمطلقٌالرجلٌ/ٌالذكر،فتؽدوٌالعبلقةٌ

رتٌ بٌنٌطرفٌنٌمتقابلٌنٌمتناقضٌنٌأحدهما)المرأة(ٌٌخضعٌلآلخر)الرجل(؟.تم ٌهلٌتحر 

ةٌ؟.قدٌتقنعناٌاإلجابةٌ حتىٌبعدٌدخولهاٌالجامعة،واشتراكهاٌفًٌالوظائؾٌالعام  المرأةٌفعبلٌ 

ٌ عانٌَنٌمنٌالشعورٌبالم ٌ راتٌماٌزلنٌفًٌأعماقهن  ٌالن ساءٌالمتعلماتٌالمتحر  كانةٌالقائلةٌ:إن 

ونٌةٌبسببٌالمفاهٌمٌالسطحٌةٌعنٌالعفةٌوٌاألخبلقٌ ٌكلٌٍّمنٌالطرفٌن)الذكرٌالد  ،ٌوبجهل 

ماتٌاالجتماعٌةٌالمتعلقةٌبالجنس،واعتمادٌو األنثى(ٌباآلخر؛نتٌجةٌسلسلةٌطوٌلةٌمنٌالمحر 

المرأةٌعلىٌالرجلٌاقتصادٌا.
ٌ(2)

ٌٌ

                                                           

،دارٌالكتابٌٌ-منٌالنشأةٌإلىٌقٌامٌالدولةٌالفاطمٌة-د.ٌالعربًٌدحو،األدبٌالعربًٌفًٌالمؽربٌالعربًٌ-1ٌ

ٌ.77ٌ،ص2117العربًٌللطباعةٌوٌالنشرٌوالتوزٌعٌوٌالترجمة،

األردنٌ-للنشرٌوٌالتوزٌع،إربدٌد.حسٌنٌالمناصرة،النسوٌةٌفًٌالثقافةٌواإلبداع،عالمٌالكتبٌالحدٌثٌ-2

ٌ .12،ص1،2118ط
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لتٌالمرأةٌفًٌتارٌخٌالموضوعاتٌالبشرٌةٌمٌٌ ،شك  للجدلٌوٌاالختبلؾٌبكلٌِّتأكٌد  وضوعاٌ 

ٌالمرأةٌكانتٌوٌمازالتٌفًٌو لٌَسٌهذاٌالموضوعٌبأهم ٌمنٌموضوعٌالرجلٌ،وإن ماٌألن 

ٌفًٌثنائٌةٌ:ٌالرجل/المرأةٌ ٌ ة  علىٌالمستوٌٌنٌاإلنتاجًٌالت صورٌؼٌرٌالعادلٌهًٌاألقل ٌأهم

ٌوٌوالثقافً بذلكٌجاءتٌقضاٌاهاٌأكثرٌتعقٌدا ؛ألن هاٌمستلبةٌموءودةٌمعنوٌاٌوٌجسدٌا،إلىٌحد 

وجٌ...ٌوهًٌتنظرٌبعٌنٌهٌ،وتسمعٌبأذنٌهٌٌتحٌاأن هاٌالٌ وجٌوٌبالز  بنفسهاٌ،وٌالٌلنفسها.إن هاٌللز 

ٌ مٌعلٌهٌ ٌ،ٌخ ٌجاهلًٌمتخل ؾ  عبودٌةٌالمرأةٌ.ٌوقدٌمارسٌ،وٌتحٌاٌبإرادتهٌوحدها،فًٌمجتمع 

ا .وأدٌالم  ٌ رأةٌمعنوٌا،كماٌمارسٌاألجدادٌوأدٌالمرأةٌجسد
(1)

ٌ

َرٌإلىٌالتارٌخٌاإلنسانًٌبصورةٌموضوعٌةٌ،ظهرتٌمفارقةٌالٌٌمكنٌقبولهاٌ،وهًٌٌٌ وإذاٌن ظ 

ٌ ة ٌ ٌثقاف ٌفرضتهٌظروؾ  ًٌّ ٌوٌواقع ٌاعتباريٌّ ٌ ز  ٌ زٌللرجلٌ؛وهوٌتح استبعادٌالمرأةٌ،ٌوالتح

ٌأدنىٌمن مقامٌالرجلٌ،إنٌلمٌنقلٌأن هٌوقعٌإخراجهاٌمنٌٌواجتماعٌةٌوضعتٌالمرأةٌفًٌمقام 

ٌٌنبؽًٌطمسهٌ،ٌوخطٌئةٌٌجبٌمحوها،وإثم ٌٌنبؽًٌ ٌتارٌخٌالمرأةٌعار  دائرةٌصنعٌالت ارٌخ،وكأن 

استئصاله.ٌ
(2ٌ)

ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ

 في المجتمع الجزائري:خامسا : صورة المرأة 

قناٌٌٌ ع،وٌتطر  ٌحدٌثناٌعنٌالمرأةٌفًٌتارٌخهاٌالطوٌلٌوالمتنو  إلىٌأوضاعٌالمرأةٌالعربٌةٌإن 

ٌ ًٍّ ٌعرب قٌلوضعٌالمرأةٌفًٌالجزائر،ذلكٌأن هٌلكل ٌقطر  بصفةٌعامة،لنٌٌؽنٌناٌعنٌالتطر 

تٌالمرأةٌ ٌ راتهٌ؛التًٌعلىٌأساسهاٌت رَسم ٌالعبلقاتٌبٌنٌاألفرادٌوقدٌمر  ظروفهٌوٌمتؽ

ٌفًٌالعصرٌالحدٌثٌبثبلثة ٌمراحل،هًٌ:الجزائرٌةٌ

ٌة.ــالفترةٌاالستعمارٌٌ-ٌٌٌٌ

ٌفترةٌحربٌالت حرٌر.ٌ-ٌٌٌٌ

ٌقبللٌ.ــــــفترةٌاالستٌ-ٌٌٌٌ
(3)

ٌ

                                                           

ٌ.12د.حسٌنٌالمناصرة،النسوٌةٌفًٌالثقافةٌوٌاإلبداع،صٌ-(1ٌ)

لبنان،ٌدارٌ-د.عبدٌهللاٌإبراهٌم،موسوعةٌالسردٌالعربً،المؤسسةٌالعربٌةٌللدراساتٌوالنشر،بٌروتٌ-(2)

انٌ ٌ.247،ص2118األردن،طبعةٌجدٌدةٌموسعة،–الفارسٌللنشرٌوٌالتوزٌع،عم 

ٌ.17ٌمفقودةٌصالح،المرأةٌفًٌالرواٌةٌالجزائرٌة،صٌ-(3ٌ)
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ٌالمرأة أثناء الثورة : -أ

ٌ ر1954ٌكانتٌالثورةٌالجزائرٌةٌالمسل حةٌالتًٌانطلقتٌعام)ٌ مٌ(،أشبهٌماٌتكونٌبالتؽ

ٌالشعبٌإلىٌالكفاحٌب كورٌالعام،حٌثٌهب  كلٌِّماٌٌملكٌوماٌٌستطٌع،ٌتساوىٌفًٌذلكٌالذ 

ٌواإلناث،ٌوقدٌأثبتتٌالمرأةٌجدارتهاٌفًٌالكفاحٌبمساعدتهاٌللرجلٌوٌبحملٌالس بلحٌأٌضاَ.

ٌالثورةٌالجزائرٌةٌكانتٌثورةٌفًٌعقولٌال رجال،فقدٌتقب لواٌكفاحٌالمرأةٌفًٌهذاٌوبذلكٌفإن 

المحاربةٌوٌالمناضلةٌوٌالمشاركة،فكانٌٌالمجالٌ:ٌ"ٌأبرزتٌالثورةٌالمسل حةٌصورةٌالمرأة

لٌاالجتماعًٌالذيٌوقعٌفًٌالببلدٌوٌَفَرَضٌمساهمةٌكلٌ علىٌالتحو  بارزاٌ  حضورهاٌهذاٌدلٌبلٌ 

ٌفًٌمحاربةٌالمستعمرٌ". مواطن 
(1)

ٌ

لتٌكلٌٌ- جل،وٌتحم  ٌمعٌأخٌهاٌالر  إلىٌجنب  ٌالمرأةٌساهمتٌفًٌالثورةٌالمباركةٌجنباٌ  أيٌأن 

ٌوهوٌتحرٌرٌالببلد؛الذيٌأصبحٌمنٌ ٌواحد  انواعٌالظلمٌوٌاالضطهادٌمنٌأجلٌهدؾ 

جل.مسؤولٌاتها،كماٌهوٌمسؤولٌةٌ ٌالر 

ٌإلىٌالجبل،ٌقامتٌبتمرٌرٌقنبلة ٌفًٌقٌ- تهاٌأوٌفًٌحقٌبةٌف ٌفالت ًٌلمٌتحملٌالس بلحٌمتوجهة 

ٌبالمستعمرٌالؽاشم،ٌوالتًٌلمٌتحملٌالس بلحٌ،ساهمتٌ ٌدها،لتضعهاٌفًٌأحدٌاألماكنٌالتًٌتعج 

تٌبفلذةٌكبدها،ذاكٌالش بلٌالذيٌدفعتٌبهٌإلىٌالجبلٌلٌقضًٌ فًٌالثورةٌبزؼرودتها،وٌضح 

ا ،وعندماٌٌستشهدٌتهدٌهٌزؼرودةٌأقوى ٌاألرضٌتحتهٌٌهز  منٌٌعلىٌمضجعٌالمستعمرٌ،وٌٌهز 

لتٌفًٌبداٌةٌ ؛إذٌتحم  ٌواحد  الرصاص.هذهٌهًٌالمرأةٌالجزائرٌةٌالواقعٌةٌوالرمزٌةٌفًٌآن 

انطبلقٌالثورةٌمسؤولٌةٌإدارةٌالعائلةٌوٌالقرٌةٌبأكملها،بعدٌرحٌلٌالرجلٌإلىٌالجبالٌ.فقدٌ

ٌصمدتٌالمرأةٌصمودا ،وواصلتٌنضالهاٌب لٌجرأة ٌوثبات  عٌبذلكٌكل ٌأنواعٌالذ  ،لتتجر 

أن هاٌٌبقٌتٌصامدة ٌإلىٌأنٌجاءت:"ٌمرحلةٌصعودٌالمهانةٌمو ٌللشرؾ،إالٌ  ٌوانتهاك  نٌاؼتصاب 

                                                           

ٌ .18مفقودةٌصالح،المرأةٌفًٌالرواٌةٌالجزائرٌة،صٌ-(1)
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المرأةٌإلىٌالجبالٌوٌمشاركتهاٌالفعلٌةٌفًٌالمعاركٌالمسل حة،وٌالتمرٌضٌوٌالطبخٌوالقٌامٌ

ٌ ةٌ..". بدورٌاالتصالٌوٌتوزٌعٌالمنشوراتٌالسر
(1)

ٌ

ٌوٌفعالٌفًٌكلٌالمجاالتٌو ٌبارز  ٌالمرأةٌلهاٌدور  المٌادٌن،فقدٌحملتٌالس بلحٌمقاتلةٌفًٌأيٌأن 

ف عتٌمكانتهاٌألالسهولٌوالجبال، دتٌالمرأةٌوٌر  جتٌحولهاٌبطوالتٌوبذلكٌم جِّ ة،ون س  لٌمر  و 

ٌفًٌو فًٌبناءٌالمجتمعٌولهاٌٌد  وٌمساهماٌ  اٌ   ٌ رئٌس لتٌمحوراٌ  ٌوٌحكاٌات.كونهاٌشك  قصص 

ٌتحرٌرٌالببلد.

ضتٌالمرأةٌإلىٌاإلقامةٌالجبرٌةٌٌ- ٌكماٌتعر  ٌدقٌق  ،وٌالمتابعةٌمنٌطرؾٌالمستعمرٌمعٌتفتٌش 

منٌاالت صالٌبأعضاءٌجبهةٌوجٌشٌ ٌعنٌطرٌقٌالمنظارٌخوفاٌ  ٌوتتب عٌتحركاتهن  ألجسامهن 

اٌٌقل ٌأوٌٌنشؾٌماءٌالبركة مكٌ".ٌالتحرٌرٌالوطنً:"ٌلم  ٌموتٌالس 
(2)

ٌ

ٌالرجالٌقدٌالتحقواٌبصفوؾٌجٌشٌالتحرٌرٌالوطنً، ٌ ماتٌوٌالمحتشداتٌألن  وٌلمٌٌبَقٌفًٌالمخ

النساءٌوٌالشٌوخٌوٌالصبٌانٌتحتٌالمراقبةٌالشدٌدةٌ ؼمٌمنٌإالٌ  معٌفنونٌالتعذٌبٌوالقتل،وبالر 

امٌة،ومبل ٌالحافٌةٌالد  ٌالشاحبةٌوٌأرجلهن  قة،ٌوالفقر،ٌوالبؤسمبلمحهن  ٌالممز  ٌبسهن 

ٌصانعاتٌالملحماتٌالبطولٌة أن هن  ٌلزعماءوٌناجباتٌاألبطالٌاٌواألمراض،ٌوالمتاعب،إالٌ 

ٌللن صرٌأوٌ ٌمنٌكلٌنفس  ٌالمحتل ،ٌتقد  ٌ اتٌفًٌوجهٌالعدو  والعلماءٌوالش هداءٌ،صامداتٌمتصد

ٌفًٌالمدنٌأمٌاألرٌاؾ. االستشهادٌفًٌسبٌلٌهللاٌوٌالوطن.سواء 
(3)

ٌ

ٌةأشكالها،وٌعبرٌمراحلهاٌالتارٌخٌفالمرأةٌمقاومةٌللسٌاسةٌاالستعمارٌةٌالفرنسٌةٌفًٌجمٌعٌٌ-

بالرؼمٌمنٌأن هاٌتعٌش لمٌوٌاالستعبادٌوٌاالحتقارٌالمسل طٌٌفلمٌترضخٌأبداٌ  تحتٌوطأةٌالظ 

ٌفًٌحالة ٌمنٌالتخل ؾٌٌعلٌها،تعٌش ٌوٌقتل  وٌالكبتٌوٌالحرمانٌالمفروضٌعلٌهاٌمنٌتعذٌب 

                                                           

لٌلىٌحمرانً،مذكرةٌتخرج،بحثٌمقدمٌلنٌلٌشهادةٌالماجستٌرٌفًٌاللؽةٌالعربٌةٌوآدابها،األسلوبٌٌ-(1)

أنموذجا،جامعةٌحسٌبةٌبنٌ-ويألمٌنٌالزا-اإلشهاريٌفًٌالرواٌةٌالجزائرٌةٌالمعاصرة،موضوعٌالجسد
ٌ.117ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ-116بوعلً،الشلؾ،ص

د.ٌمحمدٌقنطاري،منٌمبلحمٌالمرأةٌالجزائرٌةٌفًٌالثورةٌوٌجرائمٌاالستعمارٌالفرنسً،دارٌالؽربٌٌ-(2ٌ)

ٌ .311-299،ص2117للنشرٌوٌالتوزٌع،الجزائر،
ٌ.311،صالمرجعٌنفسهٌ–ٌ(3)

ٌ
ٌ
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متٌ وج،ٌواألبناءٌوٌالبناتٌ،وقد  ،ففقدتٌالن فسٌوٌالز  لنٌلٌالحرٌةٌواؼتصاب  شهداءٌقرباناٌ 

بلل.االستقو
(1)ٌ

ٌالمرأةٌالجزائرٌةٌأثناءٌ- الثورة،برهنتٌعنٌوعٌهاٌوكفاءتهاٌٌنخلصٌفًٌاألخٌرٌإلىٌأن 

وإخبلصهاٌهللٌوالوطن،وأثبتتٌأن هاٌجدٌرةٌللقٌامٌبرسالتهاٌالنضالٌةٌفًٌجمٌعٌالمٌادٌنٌوٌعبرٌ

لتٌالشدائدٌوٌالمحنٌوٌالظلمٌأكثرٌمنٌكلٌالمستوٌاتٌإلىٌجانبٌأخٌهاٌالرجل، بلٌوتحم 

جلٌنفسه. ٌالر 

ٌ:ٌمعاناة المرأة أثناء الّثورة -ب  

ٌ ٌن،بفضلٌماٌأظهرتهٌ وائ أثارتٌالمرأةٌالجزائرٌةٌخٌاالتٌالكت ابٌوالباحثٌنٌوالشعراءٌوالر 

ٌاالستعمارٌوقواتهٌالفرنسٌة،فدفعتٌٌ منٌضروَبٌالش جاعةٌفًٌمٌادٌنٌالصراعٌالمختلفةٌضد 

وجٌواألب.لحملٌ الس بلحٌوالخوضٌفًٌالقتال،واستقبلتٌموتٌبفلذاتٌكبدهاٌإلىٌالجبل،والز 

ٌأطلقتٌمقولتهاٌ األبناءٌوٌاألحباء،مثلماٌاستقبلتٌالخنساءٌنبأٌاستشهادٌأبنائهاٌاألربعة،إذ 

فنًٌبشهادتهمٌ". ٌشر  الش هٌرة؛ٌوالتًٌباتتٌق دوة ٌلكلٌِّمجاهدة ٌ:ٌ"ٌالحمدٌهلل ٌإذ 
(2)

ٌ

ٌٌٌ ٌوخنساء  ٌخنساء  َثتٌفًٌالجزائرٌألؾ  ماتتٌالخنساءٌوٌصمتٌعنهاٌالتارٌخ،ؼٌرٌأن هاٌب ع 

ٌمنٌالظروؾ،ٌواالضطبلعٌبهاٌ فكانتٌترافقٌالمجاهدٌنٌإلىٌمعاقلهمٌوٌصٌاصٌهمٌفًٌكثٌر 

ٌللمجاهدٌنٌ،و ٌوتموٌن  ٌبهمٌودفنٌالش هداء،وتأمٌن  ٌبالجرحىٌوٌاالعتناء  نقلٌتقومٌبمنٌإخبلء 

خائر،وتأمٌنٌاالتصاالتٌوتنسٌقٌالتعاونٌبٌنٌفصائلٌوسراٌاٌوكتائبٌمجاهديٌٌاألسلحةٌو الذ 

جٌشٌالت حرٌرٌالوطنً،ٌونقلٌالوثائقٌبٌنٌالقٌاداتٌوتنظٌمٌالتظاهراتٌفًٌالمدنٌومطاردةٌ

ٌ،ٌبالمراقبةٌوالمتابعةٌوٌإطبلقٌالزؼارٌدٌالتًٌطالماٌأثارتٌ اتٌاالستعمارٌةٌفًٌكل ٌمكان  القو 

ٌنٌفًٌمٌادٌنٌالجهاد،وٌفًٌقاعاتٌالمحاكمٌعندماٌكانت)محاكمٌالتفتٌشٌحماسةٌالمجاهد

الحدٌثة(ٌتعقدٌجلساتهاٌالت ظاهرٌةٌللحكمٌعلىٌالمجاهدٌنٌوالمجاهدات.
(3)

ٌ

                                                           

.311جزائرٌةٌفًٌالثورةٌوٌجرائمٌاالستعمارٌالفرنسً،صد.محمدٌقنطاري،منٌمبلحمٌالمرأةٌالٌ-( 1(  
امٌالعسلً،المجاهدةٌالجزائرٌة،دارٌالرائدٌالٌنابٌع،الجزائر،دارٌالنفائس،بٌروتٌ-(2ٌ) لبنان،طٌخاصةٌ-بس 

ٌ .13،ص2111
ٌ.14المرجعٌنفسه،صٌ-ٌ(3)
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 المرأة فترة ما بعد االستقالل : -ج

ٌأن ه1962ٌأتتٌفترةٌاالستقبللٌعام) ٌكل ٌفرد  م(،ٌوفرحٌالش عبٌبهذاٌالن صرٌالمبٌنٌ،ٌوظنَّ

إلىٌدرجةٌكبٌرةٌ،فمرحلةٌالبناءٌوالتشٌٌدٌسٌصلٌ ٌالواقعٌكانٌمرٌراٌ  إلىٌماٌٌصبوٌإلٌهٌ،ٌلكن 

ٌ ٌعنٌمرحلةٌالكفاحٌالمسل ح،ٌوبالن سبةٌللن ساءٌفقدٌوجدنٌأنفسهن  كانتٌصعوبتهاٌالٌتقل ٌصعوبة 

ٌالسنٌنٌالسبع ٌتلكٌالن ظرةٌاالستعبلئٌةٌ،وٌكأن  ٌإلٌهن  َظر  ٌ ن  َنٌالقهقرىٌ؛ٌحٌثٌصارٌ د  ع  ةٌلمٌٌَ

فًٌالمأساةٌالطوٌلةٌ،ٌالتًٌبدأتٌقبلٌاالحتبللٌالفرنسًٌ ٌللقاعدةٌوٌنشازاٌ  استثناء  تكنٌإالٌ 

من. ٌعبرٌالز  لتستمر 
(1)

ٌ

تصؾٌالكاتبةٌ)جولٌتٌمنسن(ٌهذهٌالفاجعةٌالتًٌأصابتٌالمرأةٌالجزائرٌةٌ،قائلة:ٌ"ٌأخٌرا ٌٌ-

ٌبوجه ٌ،وأ عٌدتٌالن ساءٌإلىٌبٌوم(1962تموزٌٌ-جاءٌاالستقبللٌ)ٌولٌو ،ٌبعضهن  تهن 

ٌنضالهاٌٌمنحها ٌكانتٌتعتقدٌأن  ؛األصؽرٌمنهن  لكنٌسرعانٌماٌخابٌأملها،ٌعام  فأصٌبتٌحقوقاٌ 

ٌالمجتمعٌعادٌإلىٌصورتهٌالطبٌعٌةٌاألصلٌةٌالتًٌتنظرٌ ٌبعدٌاالستقبلل؛ألن  الن ساءٌبخٌبةٌأمل 

ٌالمرأةٌأثبتتٌجدارتهاٌأثناءٌالث و رةٌ،فماٌكانٌلهاٌأنٌتستسلمٌإلىٌالمرأةٌعلىٌأن هاٌقاصرة ،ٌلكن 

والتعلٌم.يٌ،تطالبٌبحق هاٌفًٌمٌدانٌالش ؽلٌبسهولةٌ،فقدٌتأث رتٌبالموقؾٌالت حرر
(2ٌ)

ٌ

ٌالمرأةٌالجزائرٌةٌقدٌحققتٌبعضٌمطالبهاٌمنٌخبللٌالقوانٌن،حٌثٌٌ-ٌ ؼمٌمنٌأن  وعلىٌالر 

ٌمنٌ"ٌبرنامجٌطرابلسٌ"ٌوٌ"ٌمٌثاقٌالجزائر"ٌعلىٌمساواةٌالمرأةٌبا دٌكلٌّ ٌهذهٌأك  أن  جلٌ،إالٌ  لر 

. ٌللمتعةٌأوٌالخدمةٌقبلٌكلٌِّشًء  ،ٌفقدٌبقٌتٌالمرأةٌوسٌلة  ٌالمساواةٌلمٌتتحق قٌكاملة 

أيٌأن هٌوبانتهاءٌالثورةٌوتحرٌرٌالوطنٌمنٌالمستعمرٌالؽاشم،عادتٌالمرأةٌإلىٌماٌكانتٌعلٌهٌ

ٌفًٌ ،فهًٌقبلٌاالستعمارٌ،واقتصرٌدورهاٌعلىٌاهتمامهاٌببٌتهاٌ،ولمٌٌكنٌلهاٌحقٌّ ٌشًء  أيِّ

دٌوسٌلة ٌللمتعةٌالٌؼٌر. ٌمجر 

فًٌمٌدانٌتحرٌرٌالمرأةٌومساندتها.ٌ ٌالسلطةٌالحاكمةٌلمٌتذهبٌبعٌداٌ  وذلكٌلجملة ٌمنٌوٌبدوٌأن 

ٌاألسبابٌٌمكنٌإجمالهاٌفٌماٌٌلًٌ:

                                                           

ٌ.18مفقودةٌصالح،المرأةٌفًٌالرواٌةٌالجزائرٌة،صٌ-(1)

ٌ.19المرجعٌنفسه،ص-(2ٌ)

ٌ
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ٌٌ-ٌٌ ٌالمالٌةٌمنها،جعلتٌالببلدٌالٌتهتمُّ ة  عوبةٌالتًٌكانتٌتعانًٌمنهاٌالببلدٌوخاص  الص 

اخلٌةٌالبسٌطة؛التًٌ ٌحقوقٌالمرأةٌوٌواجباتهاٌضمنٌاألمورٌالد  بالمشاكلٌاالقتصادٌةٌ،واضعة 

غٌلهاٌفٌماٌبعد. ٌٌمكنٌالتفر 

َنٌبسهولةٌ ٌ-ٌٌ ـَقـد  ـن  ٌَ ٌ ك نَّ ٌَ َنٌٌالجٌلٌالقدٌمٌمنٌالن ساءٌلمٌ ـر  ٌوٌالمساواةٌ،بلٌأثَّ ر  ـحر  ـارٌالتَّ ٌَّ أمامٌتـ

. علىٌبناتهنَّ سلباٌ 
(1)

ٌ

 

ٌ

ٌ 

                                                           

.19مفقودةٌصالح،المرأةٌفًٌالرواٌةٌالجزائرٌة،صٌ-( 1 ( 
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المرأة الطفلة : -1  

حٌث لٍة ، تحكً معاناتها منذ والدتها،تجّسد الرواٌة التً بٌن أٌدٌنا أحداثاٌ تدور حول طف -  

تعّرضت للظلم و االعتداء من الٌوم األول الذي ولدت فٌه، منذ مجٌبها إلى هذا العالم ،فتقول 

أّن أّول اعتداٍء تعّرضت له عندما سلبوها حرٌتها )أي ٌوم والدتها و خروجها إلى هذا 

و أول تروٌض.وأول تنبٌه لك العالم(،" نعم إنه أول اعتداء علٌك و أول تطوٌع و أول كبح 

لست ملٌك أمرك ، و تحذٌر لك لتعلم أن األشٌاء ؼالبا ما تؤتً عكس هواك.و أنك مجبر  أنك

.على الطؤطؤة و الرضا و التقبل"
(1)

 

أي أّن الطفلة )نجود( رافضة و ؼٌر قابلة لترك أحشاء أمها،فهً تعتقد أنها تعرضت للظلم  

ٌّةو  حم أمها و الخروج منه هو فً ر ترٌد البقاء فً النعٌم الذي وجدته،و كؤّنها سلب الحر

 بالنسبة إلٌها .الحٌاة جحٌم  إلىبمثابة الدخول 

ذنبً ول:"ما الذي أخطؤت فٌه ٌا ترى...ما هو ها لهذا الظلم فتقضوتتساءل عن سبب تعرّ  -

أننً قمت بعمل ٌسًء لهذا  ؟؟ لم أسًء ألحد بشًء ، ولم أرتكب ُجرما ٌذكر.. وال أتذكر

 !الخارج المجهول الذي ٌجتاحنً ، و كؤنه ٌرٌد قصاصا منً لسبب ال أدرٌه . ٌا للظلم 

ًّ لماذا  ًّ هكذا ..و ماذا عل ٌُعتدى عل أن أفعل كً ٌصدقوا أننً  ٌنزلوننً من جنتً ، كٌؾ 

برٌبة من كل ما ٌعرضنً للعقاب..".
(2) 

جعلها تتساءل بؤنها لم تإذي د إنزالها من بطن أمها ، إّن الظلم الذي تعرضت له )نجود( عن

 .؟؟ها و استبدادها مفً هذا العالم الؽرٌب ، فلماذا إذن ٌقوم الجمٌع بظل أحدا  

فلة لن أترككم أٌها السّ  -مع القابلة، فتقول:"الحٌاة  وكانت أّول معركٍة لها فً هذه -

، وكانت اللحظة الحاسمة ! شؤنً.؟تخرجوننً هكذا بسهولة.مالذي ٌسٌإكم لو تركتمونً و 

ما  -آه من تلك اللحظة..أول مذاق للخٌبة واالنكسار و الهزٌمة ..لحظة الطرد من الجنة .

                                                           

-العاصمةمنشورات االختالؾ،الجزابر -ربٌعة جلطً،"عرش معشق"،منشورات ضفاؾ -(1)

 .11،ص1،2113الجزابر،ط

 .13ربٌعة جلطً،"عرش معشق"،ص -( 2)
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هذا ؟..  بنت.. ؟؟. قالت القابلة بصوتها المقعر .. كؤنها تطرح سإاال استنكارٌا ٌضع 

ىء بها .كؤنها ؼاضبة كؤّن القابلة تشك فً كٌنونتً أو تستهز . وجودي كله فً مٌزان الشكّ 

أو ساخرة..".
(1) 

ها بهً من أخرجتها من الجنة التً كانت تعٌش ؛ف القابلة ناقمة علىنالحظ أن هذه الطفلة  -

بكل اطمبنان و سكٌنة و هدوء،و أّن القابلة تشك فً كٌنونتها و تستهزئ بها؛فتبدو كؤنها 

ٌُعقل أن  تتوالى تفاصٌل المراحل ؼاضبة أو ساخرة من المولودة الصؽٌرة،فتقول:"هل 

القاسٌة جمٌعها تلك،فً هذه الوالدة العسٌرة الصعبة فتتمخض فً نهاٌة أمرها عن..بنت؟ 

". !!!! بنت ؟؟؟؟
(2)

 

ًّ أّن القابلة رافضٌة لهذا المولود الجدٌد أّن رؼم من العلى ؛فٌتضح من خالل هذا الشاهد الح

طفلة، فلم ٌعجبها األمر و لربما كانت تنتظر الوالدة كانت عسٌرة  وصعبة  إالّ أّن النتٌجة هً 

 لذهنٌة الذكورٌة بالرؼم من كونها امرأة .ن ٌكون المولود ذكرا ،و القابلة بهذا تمّثل امتدادا  لأ

"...كانت أول صرخة احتجاج فً عمري..وألول مرة أدرك أّن لً صوتا ٌدرأ عنً  -

".الؽبن، سمعته ،كان ٌخترق ما حولً
(3)

ضربات كؾ القابلة الخشن على  ، عندما توالت

ظهر نجود الطفلة لعّدة مّرات ،بلػ منها  الؽضب أقصاه و بلػ السٌل الّزبى،فصرخت فٌها 

قد دافعت عن نفسها ألول  بحّدة لكً تتوقؾ عن ضربها ؛ و بهذا تكون الطفلة )نجود(

 مرة،و ذلك بالصراخ فً وجه القابلة.

ولدت فً زمن اإلرهاب األعمى،كان الموت خالل العشرٌة باإلضافة إلى أّن هذه الطفلة  -

ا  آنذاك،و لم  ٌّ ٌّم على كل شًء فال ٌستثنً أحدا ؛حٌث اُؼتٌل أبوها الذي كان شرط السوداء ٌخ

تجده معها حٌن فتحت عٌنٌها ، فال أحد اهتّم بها أو فّكر فٌها فً خضم الحزن الذي ألّم 

أنهم لم ٌفّكروا حّتى فً اختٌار اسٍم لها ، وأمها التً بقلوب عابلتها ،نسٌها الجمٌع إلى درجة 

ماتت فً اللحظة التً جاءت بها إلى هذه الدنٌا.فجاءت هذه الطفلة فً ظروؾ قاسٌة 
                                                           

 .14ربٌعة جلطً،" عرش معشق "،ص -( 1)

 .14ربٌعة جلطً،" عرش معشق "،ص -(2)

 .15ربٌعة جلطً،" عرش معشق "،ص -( 3)
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وصعبة للؽاٌة،ٌتٌمة األبوٌن : "لعّل خبر اؼتٌال أبً فً تلك اللٌلة نفسها التً ُولدت 

.سع"فٌها،حّرك و عسر وضع أمً التً كانت فً شهرها التا
(1) 

ولعّل السبب وراء عدم اختٌار اسم للطفلة هو أن ّ عابلتها ال ترٌد تذّكر ذاك الٌوم الفظٌع 

 أبٌها تخلٌده ألنه ٌذكرهم برحٌل أمها و ،فهم ال ٌرٌدونالذي ارتبط تارٌخه بوالدتها 

الذي وٌتهمونها إلى حد كبٌر بؤّنها السبب فً هالكهما ،و تتحّسر الطفلة )نجود( على والدها 

رحل و لم ٌحقق حلمه فً األبوة..جاءت فذهبا معا.
(2) 

..سؤكون نجود إذن.."نجود" اسم أختً التً سبقتنً إلى !! "..سموها نجود و السالم -

الحٌاة..سبقتنً إلى هذا العالم بخمس سنوات ،إال أنها توفٌت بعد شهور من والدتها،بعد أن 

.والدة عسٌرة أخرى.." نفذت أمً أثناءها من موت محقق بؤعجوبة،بسبب
 (3)

 

ٌُخَتر لها اسم بل أعطوها اسم أختها المتوفٌة ؛و التً سبقتها فً  نستنتج أّن المولودة لم 

 الوجود بخمس سنوات،وألّن والدتها ارتبطت بذاك الٌوم المشإوم فقد اُعتبرت فؤل شإمٍ 

قّ ا فً امتالك اسم ،لذا أُلصق بها اسم نجود المتوفٌة،كؤّنها ال تملك حعلى عابلتها نحسٍ و

 ٌخصها وحدها.

إذن هكذا جبُت فً زمن الكراهٌة والقتل..خاسرة من أول ٌوم.بال أب وال أم   تقول نجود:"-

 (4)".! وال اسم وال بطاقة هوٌة..أنا نجود و السالم..

و علٌه نشٌر فً األخٌر إلى أّن الطفلة نجود عاشت مع خالتها؛هذه األخٌرة التً ربتها 

بمثابة ابنتها التً لم تنجبها،مع العلم أّن الخالة )حدهم( لم ترزق باألبناء فؤخذت اعتبرتها و

 )نجود( إلى حضنها و عاملتها معاملة األم البنتها .

                                                           

 .22ربٌعة جلطً،" عرش معشق "،ص -(1)

 .21ٌنظر،ربٌعة جلطً،" عرش معشق "،ص -(2)

 .22جلطً،"عرش معشق"،صربٌعة  -(3)

 .23ربٌعة جلطً،عرش معشق"،ص -(4)
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ٌّرت نجود اسمها عندما كبرت،ألنّ  ا وحدها ،ال ٌمت ها أرادت أن ٌكون لها اسم ٌخصهؼ

تقول: "سؤسمً نفسً ا(،بؤي صلة إلى ماضٌها األلٌم؛فقررت أن تسمً نفسها )زلٌخ

.زلٌخا،أنا من اآلن  زلٌخا و لست نجوداَ "
(1)

 

 المرأة الّزوجة: -2

ا  ٌحتاجه كلٌّ  ٌّ و كما هو معروؾ أّن العالقة الزوجٌة هً عالقة عاطفٌة تمّثل استقرارا  عاطف

ٌّزا  واسعا  من الرجل و المرأة على حّد سواء،وقد شؽلت الّزوجة فً هذه الّرواٌة  حٌث ،ح

 :،مثلنماذجال من خالل عدٌد متقُدِّ 

الزوجة )صفٌة( أم نجود؛المرأة التً عانت فً مرحلة حملها بابنتها األولى ،حٌث نجت  - 

بؤعجوبة من موت محقق حٌنها بسبب والدتها العسٌرة ؛ "..بعد أن نفذت أمً  أثناءها من 

موت محقق بؤعجوبة ، بسبب والدة عسٌرة أخرى..".
(2)

 

،فقد توفٌت ابنتها األولى بعد عدة شهور من أن ال تنعم هذه الزوجة بالسعادة  لكن القدر شاء

والدتها،"..أنها توفٌت بعد شهور من والدتها .." 
(3)

. ُثّم بعد مّدة من الزمن حملت صفٌة من 

 جدٌد، فكانت النتٌجة هذه المرة أّنها هً من توفٌت بعد وضعها البنتها الثانٌة مباشرة

التقًّ( كان ٌبدو علٌه الحزن العمٌق..عٌناه الندٌتان المتوترتان تإكدان أّن "..جّدي )الحاج 

ا ،أجل..أطال النظر..رّبما كان ٌبحث  ٌّ ًّ مل دمعا ؼزٌرا سال منهما..قّربنً من وجهه،نظر إل

.".. ًَّ عن ابنته ف
(4) 

أو ما ٌذكره  الحاج التقًّ كان ٌنظر إلى حفٌدته و ٌطٌل النظر إلٌها،لعله ٌجد فٌها رابحة ابنته

بها، صفٌة  التً انتقلت إلى عالمها اآلخر،تاركة وراءها طفلة حدٌثة الوالدة،و أبا شٌخا 

 حزٌنا على فراقها .

                                                           
 

 .23ٌنظر،ربٌعة جلطً،" عرش معشق "،ص -(1)

 .22ربٌعة جلطً،"عرش معشق"،ص -(2)

 .21ربٌعة جلطً،"عرش معشق"،ص -(3)

 .19ربٌعة جلطً،"عرش معشق"،ص -(4)
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ولعل ما زاد من تؤزم حالة الزوجة و عسر من وضعها هو خبر وفاة زوجها فً نفس 

فٌها،حرك و عسر وضع اللٌلة،تقول: " لعل خبر اؼتٌال أبً فً تلك اللٌلة نفسها التً ُولدت 

علمت )نجود( فٌما بعد أّن اسم أبٌها هو )مصطفى( أمً التً كانت فً شهرها التاسع ".

وكان ٌعمل فً مركز الشرطة،"ٌبدو أنٌقا فً بذلة الشرطة...علمت أن دم أبً ضمخ بذلته 

الزرقاء..رصاصات باردة اخترقت صدره النحٌل ،وهو راجع فجرا إلى بٌته بعد أن سلم 

لة واجب حراسة إحدى المدارس الداخلٌة إلى زمٌل له ..".مواص
(1)

 

أّما الزوجة )حدهم(،وهً خالة )نجود( التً اعتنت بها فٌما بعد،وربتها منذ والدتها إلى  -

هكذا إذن أصبحت )نجود( فً حضن  .أن أصبحت امرأة،" حدهووم حدهووم هاكً البنت "

اء،فوجدت فً نجود االبنة التً لم ترزق خالتها التً لم ٌرزقها هللا عّز وجّل باألبن

بها،فعاملتها معاملة األم البنتها،" خالتً حدهم ،لم ٌكن لها نصٌب فً اإلنجاب .زّوجها 

أبوها منذ عقد رجال هو ابن شهٌد و مجاهدة،ٌدعى )بوعالم(،مٌسور الحال و له ثروة ال 

".ٌعرؾ أحد فً أي مقلع حفر علٌها
 (2) 

 وج حدهم الذي عاشت معه )نجود( واعتبرته كؤب لها .نستنتج أّن بوعالم هو ز

تقول حدهم عن زوجها :" كم كان أنٌقا وجمٌال بوعالم ذلك المساء لما جاء بها عروسا  -

فاتنة إلى بٌته الجمٌل هذا،الذي ورثه عن أمه المجاهدة نورة،معانقا و هامسا بمنتهى اللطؾ: 

مرحبا بٌك فً بٌتك ٌا الؽزالة حدهم.".-
 (3) 

 سعٌدة مع زوجها فً بداٌة عالقتهما الزوجٌة،فكان ٌحترمها  نالحظ أّن حدهم كانت

ٌقدرها و ٌوقرها؛لكن بعد وفاته اكتشفت أّنه كان متزّوج بامرأة أخرى و له منها أربعة و

أوالد،"..قدمت نفسها على أّنها الزوجة الثانٌة لبوعالم و لها معه أربعة أبناء..".
(4) 

 

                                                           

 .21ربٌعة جلطً،"عرش معشق"،ص -(1)

 .25ربٌعة جلطً،عرش معشق"،ص -(2)
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خٌرة فهً )أم عبدقا( جار نجود؛والذي تعلقت به فٌما بعد وأصبحت تحبه أّما الزوجة األ -

مهووسة به إلى درجة أّنها كانت تراقبه من خلؾ الباب،كلما دخل إلى البٌت أو خرج و

للجامعة لكً ٌدرس،ٌقول: " أنا عبدقا الساحلً ،ثمرة زواج بٌن أمً من مدٌنة نجرومة 

استقروا منذ أجٌال فً بٌر الخاتر".أجداده وأبً أصوله من مدٌنة القطنة إال أّن 
(1) 

 

و ٌقول أٌضا "أمً تحب الؽناء و الموسٌقى و الفن واأللوان و الزٌنة و العطور بحساسٌة  -

تبدو مفرطة أحٌانا.تطعم أمً العصافٌر الحرة بحٌث تضع الَحب و الماء على طرؾ 

النافذة".
(2) 

ع ،جلؾ..تاجر أؼنام،ال ٌسٌر إال و العصا فً أما عن أبٌه فٌقول :" أما أبً فبدوي الطبا -

ٌده ٌلوح بها بمنتهى السرعة و اللٌاقة.ال ٌستهوٌه سوى الحدٌث عن الؽنم و أصنافها 

مٌزاتها و عٌوبها و أوصافها ".و
(3) 

أي أّن الفرق بٌن أم عبدقا و أبٌه فرق واسع،فقد جمع القدر بٌنهما بالرؼم من تباٌن عالمٌهما   

فاألب بدوي ٌعشق الرٌؾ بكل ما فٌه و خاصة األؼنام ، أما األم نجدها مفرطة الحساسٌة 

خاصة فٌما تعلق بالؽناء و الموسٌقى و الفن.ؼٌر أنهما ٌحبان بعضهما و دلٌل ذلك هو 

الذي دام طوٌال و كذا وجود ثمرة هذا الزواج )عبدقا(،و علٌه فاالختالؾ فً زواجهما 

الزوجٌة؛فبالتعاون و التفاهم الطبقة أو التفكٌر أو المبادئ ال ٌمكن أبدا أن ٌكون عابقا أمام 

تهزم جمٌع المصاعب و المعٌقات.إال أّنه و فً نهاٌة المطاؾ نجد األب الرٌفً و الزوج 

ام بخٌانة زوجته الوفٌة التً تركت حٌاتها المعتادة علٌها لتنتقل للعٌش المتعصب لمبادبه ق

)ملٌكة السٌران ( بلها بطعنها و جزاها بخٌانتها مع وفق مبادئ حٌاة لم تعهدها من قبل،فقا

التً كانت تعمل فً ملهى لٌلً.
 (4) 

 

                                                           

 .112ربٌعة جلطً،"عرش معشق"،ص -(1)

 .112ربٌعة جلطً،"عرش معشق"،ص -(2)
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 المرأة األم : -3

بارزا فً المجتمعات منذ ا األم هً محور األسرة و سر استمرارها،و لذا فهً تلعب دور

القدم،فكانت رمزا للمحبة و الحنان و التضحٌة،ورمزا لألرض و الكاهنة و العّرافة فً 

المجتمعات القدٌمة،فهناك عالقات مشٌمٌة بٌن األرض و األم، فلها من المنزلة و المكانة 

بحٌث ال تتساوى بها أٌة منزلة أخرى.
(1)

 

و لألم خاصة فحظٌت بالتقدٌر ،مرموقة للمرأة عامة  و علٌه منح المجتمع مكانة رفٌعة و

 االحترام فً كل زمان و مكان .و

"عرش معشق"،حٌث قّدمت لنا -وقد شؽلت صورة األم حٌزا واسعا فً رواٌة ربٌعة جلطً

 نماذج مختلفة ومتباٌنة،والمتمثلة فً :

هانبا كان، و مرتاحة داخله: "  تحٌااألم صفٌة ،تقول نجود واصفة رحم أمها عندما كانت  -

كنت..مرتاحة و هللا.أستلقً بملء أطرافً مثل أمٌرة،أنام و أصحو كما ٌحلو لً، أحلم 

أحٌانا،و أحٌانا أخرى أصؽً للعالم الخارجً و ضجٌجه المبهم ..أعوم فً سابلً أتقلب 

.عبه بقدمً..أتقلب سابحة الهٌة.."ألعب و بؤصابعً أمسك الحبل السري أنٌسً، و أداو
(2) 

أي أّن نجود كانت جد سعٌدة و هً فً بطن أمها بعٌدا عن العالم الخارجً الملًء 

بالمصاعب و المعاناة،وبعٌدا عن الضجٌج الناتج عن االكتظاظ و المشاكل؛فقد كانت مطمبنة 

صة عندما تسمع دقات قلب أمها الحنون:" أستؤنس فٌه لسماع قلب أمً و أطمبن له،ٌدق خا

 ق المحٌطاتكؤنه طبل ٌدق علٌه عمالق ٌسكن بمؽارة محفورة فً أعمافٌهدهدنً إٌقاعه و 

ُدم ُدم..ُدم ُدم..".
 (3) 

                                                           

 خلٌفة،دروب للنشر و التوزٌع،عمانوابل علً فالح الصمادي،صورة المرأة فً رواٌات سحر -(1) 

 .112-111،ص 2111األردن،ط عربٌة،

 .16ربٌعة جلطً،"عرش معشق"،ص-(2)

 .16ربٌعة جلطً،"عرش معشق"،ص-(3)
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فبعد سماعه ترتاح نفسك  ،أي أن دقات قلب األم بمثابة الدواء للخوؾ و القلق و التوتر

 على ما ٌرام. ءٍ كل شًإلى أّن ٌطمبن قلبك و

أحٌانا تتسارع تعانً من مشاكل لكنها تجهل السبب،" فكانت )نجود( أحٌانا تحّس بؤّن أمها  -

للخوؾ وأخرى للتؤمل،أصوات الدقات و أحٌانا أخرى تتباطؤ ،رقصات للجنون و أخرى  

            كنت أحدد كنهها مّما تنقله لً أمً بؤمانة من خوؾ وحزن  مبهمة كثٌرة مختلفة ،

فرح ".و
(1) 

حملها ،ٌنتقل إلى مولودها فٌشعر به ،فهً بذلك تنقل أي أّن كل ما تشعر به األم أثناء فترة 

له كل ما ٌجري فً العالم الخارجً بؤمانة و صدق، وذلك من خالل دقات القلب التً تكون 

 عادٌة ،و متسارعة أحٌانا،و فً األحٌان األخرى تكون متباطبة و ؼٌر منتظمة .

متوفاة،تقول:" نجود التً تحمل نجود نفسها مسإولٌة موت أمها و أبٌها عكس أختها ال -

رؼم العسر الذي رافقه،أما أنا تفاءل الجمٌع بها خٌرا حٌن خرجت أمها بسالم بعد وضعها 

تو بعده بسبب والدتً عكسها تماما حاملة ما ٌشبه الوباء،فاؼتٌل أبً و توفٌت أمً لل فجبتُ 

العسٌرة ".
(2)

 

فً ؼاٌة الجمال شعرها أشقر و بٌضاء البشرة بعٌنٌن  كانت)نجود( االبنة األولى لصفٌة 

ألٌست هً الجمٌلة ببٌاض ناصع و شعر ذهبً و عٌون مفتوحة خضراوٌن فاتنتٌن،تقول: " 

على وفبالرؼم من أّن والدة نجود الجمٌلة كانت صعبة لكنها مرت بسالم علٌها  على الفتنة"،

إم ألنها منحوسة ،وهً تحمل نفسها كل ما أمها وعابلتها،أما نجود الثانٌة )زلٌخا(فهً فؤل ش

 الٌابسالوباء الذي حّل فؤتى على األخضر ومصابب،و تشبه نفسها ب  حّل بعابلتها من

فاؼتٌل أبوها و توفٌت أمها و مات جّدها بسبب الحزن الذي ألم به لفقدان ابنته،ثّم هاجرت 

تٌن منهّن بسرطان الثدي،ولم خرى إلى كندا ،وتوالت النكبات بموت اثنخالتها إلى بارٌس و أ

                                                           

 .16"،ص ربٌعة جلطً،"عرش معشق -(1)

 .52ربٌعة جلطً،"عرش معشق"،ص-(2)
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" نجود  ٌتبقى لها سوى خالتها التً احتضنتها و ربتها منذ والدتها ،كل هذا جعلها تقول:

أختً لم تقتل أمً بل أنا القاتلة".
(1) 

عانت )زلٌخا( كثٌرا بعد موت أمها ،فقد كانت تشعر بالؽٌرة و الحسد عندما ترى البنات  -

التً شققت قلبً  و ٌمسحن دموعهّن،" أنا مشطن شعورهنّ األخرٌات فً أحضان أمهاتهّن،ٌ

الؽٌرة و الحٌرة.و برانً الحسد مثل قلم رصاص و أنا أشاهد بقٌة البنات األخرٌات 

السعٌدات المحظوظات بوجود أمهاتهّن فً حٌاتهّن ٌسرحن شعورهّن و ٌمسدن على 

بالدعاء".و حسنهّن و ٌتوجنهّن أجسادهّن و ٌؽمرنهّن بمدح جمالهّن 
 (2)

  

فهً لم تحظى بهذه الفرصة و لم تشعر بهذا الحنان،بالرؼم من أّن خالتها )حدهم( لم تبخل 

علٌها بشًء ولم تنقص علٌها من حنانها ،إال أن نجود كانت تفتقد إلى ذاك النوع من 

ي تقول نجود أنها لم تتذوق هذا الحنان منذ والدتها ؛أالحنان؛حنان األم و دفبها و عطفها،

" خرجت من بطن أمها ". عندما
(3)

 

بمجّرد  فً بطن أمها.وعلٌه فالمرء أي أّن نجود كانت تشعر بالحنان و الدؾء عندما كانت

وأّن ،وضع رأسه فً حضن أمه ٌشعر أّن العالم بخٌر،وال هّم فٌه وال حزن،وال خطر علٌه

 تتالشى ال محالة.تؽلب علٌها و سكل المشاكل و المعٌقات مجرد أوهام وكوابٌس بابسة سٌ

بمجّرد أن وقفت األم بجانبه سٌحس كؤّن العالم بؤسره إلى جانبه ،ولألسؾ فعندما تفقد منبع و

الحنان و الحضن الدافا فستشعر حتما بالوحدة ،حتى و إن كان العالم بؤسره إلى جانبك.إّنها 

أن ٌحل مكانها مهما األم وما أدراك ما األم،إنها العالم بالنسبة لً و لكم.وال أحد ٌستطٌع 

  كانت صفته.

ٌقول )عبدقا( عن أمه :" إّن أمً كباقً األمهات الالتً تضحٌن بسعادتهّن من أجل  -  

سعادة أبنابهم...ابتسامات أمً المتفابلة و ضحكاتها الساحرة تجعل مناخ البٌت نظٌفا و خالٌا 

من كل حالة توتر فتبدو الحٌاة سابؽة ".
 (4) 

                                                           

 .54"،صربٌعة جلطً،"عرش معشق - (1)

 .55"،صربٌعة جلطً،"عرش معشق -(2)
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 صدر سعادتنا ،تختزل العالم فً ضحكتها،ٌبتسم لك من خالل ابتسامتهاو علٌه فاألم هً م

 فال ٌمكن تخٌل العالم من دون أمِّ.

وكؤيِّ أمٍّ ترؼب فً رإٌة أبنابها ناجحٌن و بشهادات علٌا و بتقدٌر ممتاز؛كانت أم عبدقا  -

ً خارج ألمً التً دافعت عن فكرة أكمال دراستلها هذا الحلم،ٌقول عبدقا:" ٌرجع الفضل 

المدٌنة،وأقنعت والدي بؤننً ال أصلح لتجارة الؽنم ".
(1) 

نالحظ أّن األم تكسر كل الحواجز التً قد تقؾ عابقا أمام طموحات وأحالم أبنابها،حتى وإن 

الخطر و دفع كان زوجها احد هذه العوابق فستقؾ ضده كلبإة شرسة لتدافع عن أبنابها 

 عنهم.

أمً كل مّرة ،كً تقنع رجال خشن الطباع مثل أبً الذي " و ما زلت أندهش كٌؾ تفعل  -

فاألم أعظم النساء إنها تفعل . (2) "!ال ٌحلؾ إال برأس جواده و بندقٌته و عصاه .. ٌا للنساء.

ها و تتحول فً كل مرة إلى درع ٌحمٌهم و ٌحقق أحالمهم.إّنها المستحٌل من أجل أوالد

ل و الطموحات،" إّنها أمً ..جعلت فكرة المجًء بمثابة العصا السحرٌة التً تحقق كل اآلما

، كؤنها خطؤٍ إلى هذه المدٌنة الكبٌرة إلكمال الدراسة تستٌقظ و تكبر فً داخلً ..لم تكن على 

بحساسٌتها كانت تشعر بً و بضٌقً و تقرأ ما ٌدور داخل أفكاري ، وكانت تساٌر رؼبتً 

العارمة فً البحث عن فضاء أرحب لالكتشاؾ".
 (3) 

بمجرد النظر إلٌك و فً عٌنٌك،تعرؾ ما بك،ومالذي ترٌده ،و عن ماذا  األمنعم إّنه إحساس 

 تبحث؛إّنها األم ،األم الحنون و العظٌمة.

 امرأة من الطراز النادر،جمعت بٌن الجمال و الذكاء" أم بوعالم  أما األم )نورة( -

ا  وله وزنه فً ال ٌخفى على أحد،اسمها الشجاعة،مجاهدة معروفة و ذات صٌت و ٌّ ٌرن قو

األوساط الثورٌة المقاومة".
(4) 

                                                           

 .116"،صربٌعة جلطً،"عرش معشق -(1)
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هذه األم التً تركت أهلها وصعدت إلى الجبل،لكً تساند الثوار و تساهم فً الثورة من أجل 

البالد من أٌدي المستعمر الفرنسً،الظالم المستبد؛كً ٌعٌش ابنها و أبناء الجزابر فً تحرٌر 

نها الوحٌد بوعالم " الذي وضعته فً الجبل ثم أودعته حرٌة و سالم و أمن ،مع العلم أّن اب

و سالمته ".ا فً ملجٍؤ لألٌتام خوفا على سالمتها سّر  
(1)

  

نالحظ قمة التضحٌات التً تقدمها األم من أجل سالمة ابنها،فتضحً بنفسها و سعادتها 

م بالنسبة لها أن لٌحٌى ابنها فً سعادة.ؼٌر مبالٌة بآالمها و أوجاعها على فراق أبنابها ،األه

وكم تتؤلم فً  ٌكون أوالدها بخٌر ،ما أعظم األم وما أروعها.. كم هً حنون و عطوؾ ، 

ن فراق أهالٌهم و حرمانهم من دؾِء صمت لفقدان فلذات كبدها،كذلك ٌعانً األبناء م

.عطؾ وحنان األم." أّما أمً فكانت منشؽلة جدا ، ومشؽولة بما ٌحدث فً العاصمة "و
(2)

 

كٌؾ ال ٌعتقد هذا و هً  ،و ال أحد مثل أمه رى أمه هً األجمل و األحنّ واحد منا ٌكل ف

وإذا فرح ،و إذا بكى تبكً  ،ذا مرض تمرضالً على سالمته فإالتً أنجبته و سهرت اللٌ

ة فً األناقة و البهجة "كنت أرى أمً ؼاٌ:و إذا تؤلم تؤلمت معه فرحه ،فرحت ل

السعادة".و
(3)

أبناءها،" كانت تبدو جمٌلة فً كل الحاالت،فً لباسها  فهً جمٌلة فً نظر 

العسكري أو فً لباسها المدنً بشعرها األسود القصٌر الذي ٌبدو ؼزٌرا،تتمرد خصالته 

مطلة من تحت القبعة..كان التفاإل ٌبدو على الجمٌع،وجوههم باسمة وضاحة.ووجه أمً 

قمر منٌر بٌنها".
(4) 

تبكً أمامك ،تهتز الدنٌا من حولك،وتحّس أّن العالم أصعب ما فً الحٌاة أن ترى أمك  -

بكت أمً كثٌرا،ؼضبت أول األمر،ثم لفها حزن و صمت رهٌبان".بؤكمله ٌبكً معها،" 
(5) 

                                                           

 .134"،صربٌعة جلطً،"عرش معشق -(1)

 .132معشق"،ص ربٌعة جلطً،"عرش-(2)

 ،134ربٌعة جلطً،"عرش معشق"،ص-(3)

 .149ربٌعة جلطً،"عرش معشق"،ص-(4)

 .151ربٌعة جلطً،"عرش معشق"،ص-(5)
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       :   وعندما تحتضنك أمك تشعر بسعادة ما بعدها سعادة،وكؤنك تحتضن العالم بٌن ٌدٌك

" أضحت أمً تحضننً أحٌانا.بل و ٌحدث أن تقبلنً.أضع رأسً على صدرها فؤسمع دقاته 

."تتخللها تنهٌدات عمٌقة،كنت أشعر أّن أمً تؤذت كثٌراالمتسارعة 
(1) 

صحٌح أّن األم تضحً من أجل أبنابها وال تؤبه إن كان األمر على حساب سعادتها،إنما 

و تفرحها،عندما ٌحقق أبنابها ما كانت تطمح إلٌه و لم  التً تؽمر قلبهاالسعادة الكبرى 

تبلؽه؛ألّنها ضّحت بحلمها من أجل حلم أوالدها،" ..آلٌت على نفسً أن أمتلك..كل شًٍء 

كانت تفكر أمً أّن لها به حقّا ".
(2) 

ضها مرادها؛فعوّ ٌقول بوعالم أنه عمل على تحقٌق كل حلم كانت أمه تتمنى تحقٌقه ولم تبلػ 

 سابقا.عما عجزت عن تحقٌقه  ابنها

لألم،هً أم ؼٌر كل األمهات ،إّنها األم التً لم تلد من رحمها ولم تنجب  أّما النموذج اآلتً -

من أحشابها و لم ترضع من ثدٌٌها،فمن قال أّن األم هً فقط من تلد ،بل األم الحقٌقٌة هً 

فهً من دمها و لحمها التً تربً،إّنها األم )حدهم( التً رّبت )زلٌخا( واعتبرتها ابنتها،

بحب و حنان األم الحقٌقٌة ،حتى أصبحت )نجود( كل فقد عاملتها العزٌزة، أختها ذكرى و

شًء بالنسبة ل)حدهم( :" أحببت نجود، ربٌتها بكل ما أوتٌت من قوة و حنان ..الحنان الذي 

 لم ٌتسنى لً أن أمنحه ألطفالً الذٌن لم ٌؤتوا و لم ٌملإوا رحمً الجاؾ".
(3)

 

نجود،فهً تشكر هللا على هذه النعمة  نالحظ أٌضا أّن حدهم كانت سعٌدة جّدا لتربٌة

تستؤنس بوجود ابنة أختها معها،تقول:" أحٌانا أشكر هللا أن ما وضعته أختً صفٌة قبل و

وفاتهاكان بنتا و لٌس ولدا.نجود تإنس وحدتً.ربما هً ال تدري ما تقدمه لً من توازن فً 

حٌاتً".
(4) 

                                                           

 .157"،صربٌعة جلطً،"عرش معشق -(1)

 .158"،صربٌعة جلطً،"عرش معشق -(2)

 .61"،صربٌعة جلطً،"عرش معشق -(3)

 .61"،صربٌعة جلطً،"عرش معشق -(4)
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ب حدهم،فبعد ٌؤٍس دام طوٌال كانت تسد و تمأل ذاك الفراغ الذي ٌطؽى على قلكانت نجود 

حدهم قلقة و متوترة حٌال عقمها،" أنا أٌضا لم أختر أن أكون عاقرا ".
(1) 

كانت حدهم تعانً فً صمت،تتؤلم و تبكً بعٌدا عن أعٌن الجمٌع ،فال أحد ٌحس بها 

ٌواسٌها وٌمسح دمعها المنهمر بؽزارة على وجنتٌها،وال أحد ٌرسم البسمة على و

 شفتٌها،فجاءت نجود لتعوض الحزن بالسعادة،فتكون هً مصدر سعادة خالتها.

أما النموذج األخٌر لألم،هً أم صفٌة وحدهم؛األم خٌرة،التً عانت وتؤلمت هً األخرى  -

 من انتقادات وإهانات  المجتمع لها؛ألّنها لم تكن تنجب سوى البنات،ولم ٌرزقها هللا بؤوالدٍ 

ت،ومع ذلك نجد أّن األم صفٌة صبرت وتحملت كل ما قٌل فً ،حٌث رزقت بست بناذكورٍ 

حقها من كالم ٍ جارح لكرامتها،تقول حدهم:" ..أمً المسكٌنة التً مع تحرك كل مخاض 

لها،لم تكن تفكر فً األوجاع الطاحنة التً تمزق أحشابها،بل تنتظر فقط و بلهفة أن ٌتسلل 

الذكورة فتزؼرد النساء".من رحمها جسد ال ٌشبه جسدها،جسد مزود ببشارة 
(2)

 

،بقدر ما كان انتظارها لولد ٌخرج من أحشابها ولٌس فلم تكن تبالً بؤوجاعها وآالمها

بنتا،ألنها ستتسبب لها فً كالم جارح ٌتداوله الناس و المجتمع؛ألّنها ال تنجب سوى 

ء و مع ذلك اإلناث،تقول حدهم:"صحٌح أّن أمً لم تنجب سوى البنات وبٌتنا كان ملٌبا بالنسا

بٌتنا كان دوما ٌثٌر ؼٌرة نساء البٌوت األخرى المجاورة أو بٌوت معارفنا و عابلتنا،التً 

تزهو و تفخر بذكورها.الحق ٌقال كان بٌتنا ملٌبا بالجمال و أي جمال.كل واحدة من أخواتً 

".أجمل من األخرى
(3) 

عقٌما،أم تنجب البنات فقط .فهً و مهما تواجه األم من إهانات و كالم جارح سواء أكانت 

 تسعد بمولودها و ال تبالً بكالم الؽٌر،فهمها الوحٌد هو صحة وسعادة أبنابها ال ؼٌر.

 

                                                           

 .61جلطً،"عرش معشق"،صربٌعة  -(1)

 .59ربٌعة جلطً،"عرش معشق"،ص-(2)

 .63ربٌعة جلطً،"عرش معشق"،ص-(3)
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 المرأة المجاهدة )المناضلة( : -4

هً المرأة التً شاركت فً الثورة،و سارت جنبا  إلى جنب مع أخٌها الرجل.تاركة وراءها 

الوطن،فمنهّن من تركت أطفالها وأخرى تخلت عن كل شًء؛فكان همها الوحٌد هو تحرٌر 

 دراستها و...،وقد صّورت لنا الروابٌة صورة واحدة ووحٌدة للمناضلة و المتمثلة فً:

المجاهدة )نورة( أم بوعالم زوج خالة نجود )حدهم(؛هذه المجاهدة الشجاعة التً ٌرن  -

ت كل شًء وراءها كً اسمها القوي والذي له وزن فً األوساط الثورٌة المقاومة؛ترك

تلتحق بصفوؾ الثورة،تركت أسرتها و دراستها و صعدت إلى الجبل من أجل مساندة 

الثوار بكل ما أوتٌت من قوة  رفقة زمٌالتها األخرٌات،سواء أكان مجهودها مقتصرا على 

ترقٌع مالبس المجاهدٌن، وحتى االعتناء بالجرحى،" ٌقال أّن نورة الطهً أم التنظٌؾ أم 

الدراسة و صعدت إلى الجبل لتلحق بالمجاهدٌن ،و ذلك بعد أن نفذت الشرط األول  تركت

 فقامت بعملٌة على األرض ضد مصالح االستعمار ".
(1) 

عمدت نورة إلى ترك مقاعد الدراسة،و نفذت بعدها عملٌة ضد المستعمر الفرنسً،و ثم 

ودوا من جدٌد إلى ساحة انتقلت إلى الجبل فعملت فً البداٌة كممرضة تداوي الجرحى لٌع

المعركة من أجل مساندة إخوانهم ضّد االحتالل الفرنسً.." صالت نورة و جالت بعد أن 

بدأت مهماتها بسٌطة بتمرٌض الجرحى من المجاهدٌن و االعتناء بهم حتى ٌستطٌعوا العودة 

فً معاركهم ضّد االحتالل الفرنسً..".إلى الجبهة 
(2)

 

بارز و فعال فً الثورة،فكانت الرأس المدبر و المخطط لتصبح فٌما بعد ذات دور  -

لإلطاحة بالعدو،"ال تهدأ السنة نساء الحً عن الحدٌث بشًء من المكر عن جمال نورة 

األخاذ..و ٌإكدون على أنه المحرك األساسً لكل ما أضحت علٌه من نفوذ قبل االستقالل 

بعده ".و
(3) 

                                                           

 .132"،صربٌعة جلطً،"عرش معشق -(1)

 .132"،صربٌعة جلطً،"عرش معشق -(2)

 .132"،صربٌعة جلطً،"عرش معشق -(3)
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و فعاال  فً الثورة ،قبل االستقالل و بعده؛فكانت إّن المناضلة )نورة( كانت عضوا  بارزا  

متؤثرة جّدا ببطل الجزابـــر )عبد القادر الجزابري( ،حٌث أنها كانت تذهب لزٌارة بٌته فً 

سورٌا كلما سمحت لها الفرصة بذلك ،فتقول العجوز )طٌطمة( أّن المجاهدة نورة أثناء 

تذهب لزٌارة بٌت)عبد القادر زٌاراتها الدبلوماسٌة للشام كانت تنتهز الفرصة و

الجزابري(صحبة مجاهدٌن آخرٌن من رفاقها،فبٌنما كانت تدلؾ مدخل بٌت األمٌر ،فإذا 

ببصرها ٌقع على زجاجة صؽٌرة بلوٍن أخضر،فاعتبرتها فؤل خٌر ، وأن وجودها فً 

االستقالل  ،خاصة وأّن الزجاجة من لون علم الجزابر،فقالت لزمٌلٌها أّن طرٌقهم لٌس صدفة 

قرٌب،وفعال كان لها ما تنبؤت به؛فقد تحقق االستقالل بعد سبعة أشهر من سفرتها المباركة 

التً قامت بها رفقة زمٌلٌها إلى الشام،و زٌارتها لبٌت )عبد القادر بن محً الدٌن 

الجزابري(.
(1) 

 المرأة المثقفة : -5

ً ألصقت بشخصٌة المثقؾ،وهً ال ٌمكن حصر كل التعرٌفات التٌقول )أمٌن الّزاوي(: " 

 مً أو سٌاسً أو اجتماعً أو وظٌفًمجملها لمعٌار تعلٌ ًتقارب المابة تعرٌؾ،تخضع ف

فهناك من ٌعّرؾ المثقؾ بؤنه الحاصل أو)الحاصلة(على الشهادة العلٌا الجامعٌة،و هناك من 

التً ٌضع  ،والذي ٌتعامل مع الفكر المجردة والمتخصص فً الشإون الثقافٌة  بؤنهٌعرفه 

اعتباراتها فوق مختلؾ االعتبارات االجتماعٌة الٌومٌة،أو بؤنه المفكر المرتبط بقضاٌا عامة 

أكبر من حدود تخصصه،أو هو صاحب الرإٌة النقدٌة للمجتمع،أو هو العالم القلق،أو هو 

 وو هو المتعلم ذو الطموح السٌاسً،أالمبدع فً مجال اآلداب و الفنون و العلوم و الفكر،أ

هو واحد من صفوة أو نخبة متعلمة ذات فعالٌة على المستوى االجتماعً العام..إلى ؼٌر 

ذلك ".
(2)

 

                                                           

 .31.32.33"،صربٌعة جلطً،"عرش معشق ٌنظر، -(1)

 الجزابر وممارسة،دار النشر راجعً، المثقؾ فً الرواٌة المؽاربٌة،مفهومد.أمٌن الزاوي،صورة  -(2)

 .25،ص2119
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 وعلٌه فهذه التعارٌؾ ال تقتصر على المثقؾ فقط بقدر ما تخص المثقفة على حدٍّ سواء -

المجالت وكما تبرز صورة المثقفة من خالل حبها للقراءة و اطالعها و هضمها للكتب 

 مصادرها و مراجعها.و تباٌن  أحجامهاالمختلفة باختالؾ أشكالها و 

والمتصفح لهذه الرواٌة ٌجد عّدة صور للمرأة المثقفة، المتباٌنة و المختلفة؛و التً نعدها  -

 فً النقاط التالٌة :

ا إلى أما عن أول امرأة مثقفة لدٌنا هً )نجود أو زلٌخا( التً اهتمت بها خالتها وأدخلته -

المدرسة،فتقول:" أدخلتها المدرسة،فؤبدت نباهة و رؼبة فً التحصٌل و التعلم إلى درجة أّن 

و سرعة مدٌرة المدرسة أخبرتنً أنها قررت أن تجعلها  تتجاوز قسمٌن لذكابها و نباهتها 

تعلمها".
(1) 

فابقة،فكان كانت نجود ذكٌة جّدا و متفطنة،ولها قدرة على استٌعاب كل ما ٌقّدم لها بسرعة 

الكل ٌشهد لنبوؼها ونباهتها،لكن نجود كانت تتلقى العدٌد من اإلهانات و المعاملة السٌبة من 

قبل زمالبها،وحتى بعض األساتذة والمعلمٌن،فلم ٌقدروا هذه الجوهرة الثمٌنة،والسبب فً 

ذلك هو شكلها،فقد كان المدرس ٌصر على أن تجلس فً آخر الصؾ متعذرا بشدة طولها 

،"..ثم لم تفلح نجود فً أن تتؤقلم مع التالمٌذ..كل ٌوم كانت تؤتً باكٌة،تشتكً من هاسنو

كالمهم القاسً و معاملتهم السٌبة".
(2)

 

تها أصبحت نجود تشتكً من تصرفات معلمٌها ؼٌر العادلة معها،فلم ٌشفع لها نبوؼها و جدٌّ 

اح خاصة عندما تجري أمام شكلها،إال أنها كانت تستؤنس بذهابها إلى المدرسة كل صب

تسمع قرقعة أدواتها المدرسٌة وكتبها تجري معها داخل المحفظة.و
(3) 

ة بصفة وبالرؼم من كل المصاعب و المعٌقات التً واجهتها نجود بصفة خاصة و المرأ

،بل واجهت كل ما ٌحٌل بٌنها و بٌن  لم ترضخ للواقع و لم تستسلم عامة،إال أّن هذه األخٌرة

                                                           

 .61"،صربٌعة جلطً،"عرش معشق -( 1)

 .62ربٌعة جلطً،"عرش معشق"،ص -(2)

 .75ٌنظر،ربٌعة جلطً،"عرش معشق"،ص-( 3)
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أحالمها،فهاهً نجود على سبٌل المثال لم تستطع إتمام دراستها فً المدرسة لكّنها تحقٌق 

أكملتها و تلقت العلوم والمعارؾ فً البٌت،"..استقدمت لها معلمة إلى البٌت كانت تدرسها 

مواد أدبٌة و علمٌة وأحٌانا تؤتً لها بالكتب خاصة الرواٌات و القصص".
(1) 

قراءة و تحّب المطالعة؛فقد كانت تلتهم الكتب بنهٍم كبٌر فنجود منذ طفولتها تعشق ال -

باختالؾ مصادرها و مراجعها.سواء أكانت باللؽة العربٌة أم الفرنسٌة،"..و سللت بعض 

الكتب من أماكنها على الرفوؾ جلها باللؽة الفرنسٌة:البإساء لفكتور هٌؽو و أنا كارنٌنا 

ألولى كتب أشعار رونً شار".وكتاب آخر صفحته الكاتب ٌدعى لٌون تولستوي 
(2) 

 أما عن كتب اللؽة العربٌة فكانت تطلع على كل الكتب التً تؤتً بها المدرسة الخاصة،مثل:

 كتب إحسان عبد القدوس،نزار قبانً،ٌوسؾ إدرٌس،نجٌب محفوظ...و ؼٌرهم .

باإلضافة إلى كتب " لؽوستاؾ فلوبٌر و لبالزاك ولستاندال ".
(3) 

تجده أمامها من كتب ورواٌات وقصص،سواء أكانت  نت تلتهم كل مانستنتج أن نجود كا

باللؽة العربٌة أم باللؽة األجنبٌة.خاصة وأنها تمتلك مكتبة ثرٌة فً البٌت؛المكتبة التً ورثها 

 بوعالم عن أمه نورة ،و التً ورثتها بدورها عن السٌدة دوبون الفرنسٌة .

 مراجعهاوإضافة إلى تلقٌها كل العلوم والمعارؾ على اختالفها وتباٌنها،وتنوع مصادرها  -

 ًمِ لْ " عَ الصدد نجد بوعالم ٌقول لزوجته :  فقد تعلمت نجود الخٌاطة والحٌاكة،و فً هذا

ت أختك الخٌاطة و إال الطرز".نْ بِ 
(4) 

ا لها خالتها،تقول حدهم :      كما أّن نجود كانت ماهرة فً الطبخ وشإون البٌت،التً علمته

" وألّن النبٌه نبٌه فقد كانت نجود تبدي رؼبة فً التعلم بلباقة و بإصرار أٌضا.بحٌث تتفنن 

                                                           

 .62"،صربٌعة جلطً،"عرش معشق -(1)

 .93"،صربٌعة جلطً،"عرش معشق ٌنظر، -(2)

 .99"،صربٌعة جلطً،"عرش معشق -(3)

 .73"،صربٌعة جلطً،"عرش معشق -(4)
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هً نفسها فً التطرٌز و الخٌاطة و فنون إعداد الطعام و صنوؾ الحلوى التقلٌدٌة 

العصرٌة".و
(1) 

 الفنون على اختالفها و تباٌنها . وو علٌه نستنتج أّن نجود ماهرة و متفوقة فً كل العلوم 

صحٌح أّن زلٌخا لٌست فتاة جامعٌة مثل باقً جاراتها،لكّنها قرأت كتبا كافٌة كً ال  -

تصّنؾ ضمن األمٌٌن و الجهلة ." ثم إّن الشهادات الجامعٌة لٌست وحدها من تجعل من 

الفرد شخصا مهما وذو شؤن".
 (2) 

ٌقدرن علٌه ذوات الشهادات الجامعٌة ،".. أتفنن فً باإلضافة إلى أّنها تستطٌع على ما ال 

 الكعك صنع الحلوى بكل أشكالها و أنواعها الصعبة..المقروط و القرٌوش و كعب ؼزال و

المسمن و السفنج و البؽرٌر وؼٌره،وأفقه فً طبخ األطباق و الطواجٌن التقلٌدٌة اللذٌذة و

جمٌعها بامتٌاز و قدرة..".
(3) 

فتاة أحٌانا بالخٌبة و الحسرة،خاصة عندما ترى قرٌناتها وبنات عشٌرتها فتصاب المرأة أو ال

و جٌرانها ٌرتادون المدارس و الجامعات،فً حٌن تبقى هً حبٌسة البٌت بٌن أربعة 

 جدران؛ فإنها تشعر بحزن شدٌد خاصة إذا كانت تهوى وتحّب القراءة و تعشق الدراسة

ا ترقب خالتً كل مساء وهً على الشرفة تفنً وقتها فً المطالعة،تقول نجود:" ربمو

.."الفتٌات المارات وهّن ٌحملن كتبهّن و حقاببهّن ذاهبات آٌبات 
(4)

" وأنا التً درست  .

بجمعٌة اآلباء البٌض،وتعلمت الكثٌر على ٌد المعلمة الخاصة،و قرأت الكتب ووجدت نفسً 

أتعلم بجدٌة و سرعة فابقة ".
(5) 

                                                           

 .73"،صربٌعة جلطً،"عرش معشق -(1) 

 .111"،صربٌعة جلطً،"عرش معشق ٌنظر، -(2)

 .111"،صربٌعة جلطً،"عرش معشق -(3)

 .129"،صربٌعة جلطً،"عرش معشق -(4)

 .171"،صربٌعة جلطً،"عرش معشق -(5)
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لمرأة المثقفة هو)مهدٌة( صدٌقة نجود المقربة،التً لم ٌتبقى لها أّما النموذج الثانً عن ا -

ؼٌرها من أٌام الدراسة،تقول حدهم:" لم ٌظل لنجود من ذكرى سنوات تمدرسها األولى 

".سوى صدٌقتها الحمٌمة مهدٌة التً تكاد تنهً دراستها فً الجامعة
(1) 

 

لو أّن نجود أكملت دراستها لكانت الٌوم مع صدٌقتها مهدٌة فً الجامعة،فهً اآلن بصدد 

إتمام مذكرة تخّرجها الجامعً ،حٌث طلبت من نجود مرافقتها إلى سانتا كروز لكً تلتقط 

بعض الصور التً تساعدها فً انجاز مذكرتها.تقول :" ..هً تدرس التارٌخ و تهًء بحثا 

كروز و تحتاج إلى بعض ' المعلومات التطبٌقٌة ' كما تسمٌها..أحتاج إلى أكادٌمٌا عن سانتا 

بنفسً..صور ؼوؼل باردة و سٌاحٌة..هل تؤتٌن عدة صور لتؤثٌث البحث،سؤصعد آلخذها 

معً زلٌخا؟؟".
(2) 

 :إٌجاٍز  أما النماذج المتبقٌة للنساء المثقفات فنرصدها فً -

هً أٌضا فً الجامعة،" ما الذي تزٌده علً  )سوسو(:ابنة الجارة )مرٌم(؛التً تدرس - 

سوسو.حتى و إن كانت جمٌلة جّدا.حتى و إن كانت تدرس فً الجامعة".
(3) 

)مٌمً(: ابنة الجارة)خدٌجة(؛التً تفتخر بها أمها و تثنً علٌها،وتردد فً كل مجلس أّن  - 

ابنتها ستتخرج قرٌبا،".. و ستصبح مترجمة كبٌرة شهٌرة..".
(4) 

:ابنة الجارة )فاطمة(؛" التً تعمل فً مإسسة الضرابب..".)نونا( - 
(5)

 

)تٌتا(؛ التً ٌقال إّنها ستصبح قرٌبا مقدمة أخبار على إحدى الشاشات..". - 
(6) 

                                                           

 .62"،صمعشقربٌعة جلطً،"عرش  -(1)

 .77"،صربٌعة جلطً،"عرش معشق -(2)

 .99"،صربٌعة جلطً،"عرش معشق -(3)

 .99"،صربٌعة جلطً،"عرش معشق -(4)

 .99"،صربٌعة جلطً،"عرش معشق -(5)

 .99"،صربٌعة جلطً،"عرش معشق -(6)
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هكذا نكون قد رصدنا جمٌع النماذج المتعلقة بصورة المثقفة فً الرواٌة؛و المالحظ  أنها   

المثقفة إلى درجة كبٌرة بالرؼم من أّنها لم تتمكن من ،فمنها المرأة صور متباٌنة و مختلفة

 إتمام دراستها،ومنها الحابزة على الشهادات العلٌا.

 المرأة الجميلة : -6

هً المرأة الحسناء،جمٌلة الوجه،فاتنة و كل ما فٌها جمٌل و ٌسّر الناظرٌن؛و على العموم 

 ل:هً المرأة ذات الجمال األخاذ،و نرصدها فً الرواٌة من خال

)نجود(،البنت األولى لصفٌة التً ولدت جمٌلة ،فكانت ذات مالمح ساّرة،تماثل أمها فً  -

الجمال ورّبما أكثر،إالّ أنها توفٌت بعد أشهر قلٌلة من والدتها فلم تكتمل فرحة أمها بها،تقول 

زلٌخا فً شؤن أختها:"..جمالها خارق..بشعرها األشقر،و عٌونها الخضر،و بٌاضها األنصع 

...مشروع جمالها ألهب كل المخٌالت"من الضوء
(1)

و تقول أٌضا :" ألٌست هً الجمٌلة 

ببٌاض ناصع و شعر ذهبً و عٌون مفتوحة على الفتنة".
(2) 

أما الصورة الثانٌة كانت ساحرة فً الجمال؛و المتمثلة فً )حدهم( خالة نجود،تقول عنها  -

بٌضاء "، وتقول )حّدهم( :" بٌتنا كان " حاجبٌها الرقٌقٌن مثل هاللٌن أسودٌن فً سماء 

بالجمال وأي جمال ،كلُّ واحدة من أخواتً أجمل من األخرى ". ملٌبا  
(3) 

ا قّمة الجمال و أنستنتج أّن أسرة نجود و خاصة النساء منهّن كانوا فً   ّن بٌتهم كان ملٌب 

ا  منهّن فً الجمال ، فت قول:" وكنت أقلهّن بالحسناوات ،وكانت حّدهم تعتبر نفسها أقل حّظ 

تنجذب لها  بهاء  ومع ذلك فحٌثما كنت أحل ألمح إعجابا بً  و بجمالً،طاقة الحسن عندنا

ٌّتً ". ًّ ٌقُع تحت جاذب العٌون و األفبدة ، وكل من ٌهوى بصره عل
(4) 

                                                           

 .47"،صربٌعة جلطً،"عرش معشق -( 1)

 .51"،صربٌعة جلطً،"عرش معشق -(2)

 .51"،صمعشق ربٌعة جلطً،"عرش -(3)

 .63"،صربٌعة جلطً،"عرش معشق -(4)
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ر مع ذلك كل من ٌراها ٌسحبؤنها لٌست األجمل بٌن أخواتها ،و تقرُّ  (حّدهم)نالحظ أن 

 بجمالها.

صحٌح أّن )خٌرة( أم )حّدهم( لم تنجب سوى البنات و بٌتها كان ملٌبا  بالنساء و عامر  -

"خمسة و خمٌس علٌك ٌا خٌرة  ،تلد الحسناوات هابالبنات الجمٌالت فكان عزابها الوحٌد أنّ 

ٌن "...عمرتً دارك ؼٌر بالزّ 
1 

كان )حّدهم(:"  ت أجمل من الخٌال،فتقولنالحظ أّن هذا البٌت خلؾ جدرانه تتحرك حورٌا

ٌتنا و ٌتناقص مخزونه من الجمال باألعراس فً  ٌتهاطل على أبً بحٌث تتوالىالخطاب 

ٌذهبّن لٌمألّن بالجمال بٌوتا  أخرى ؼرٌبة عنا ..نعم دار الزٌن بتناقص عدد أخواتً ..

".ٌتناقص بهاإها كلّما تزوجت واحدة منه 
(2) 

ا شجرة تنضج الجمال بامتٌاز وكلُّ مّرة تنتُج أّن )خٌرة( لم تكن بذلك الجمال و لكنهصحٌح 

ٌّة ٌرسمها الرسام عثمرة فً ؼاٌة الحسن و الجمال و   :لى مهل و بكّل حبٍّ كؤنها لوحة فن

ا لأللباب ". "وبعد كّل أنثى تؤتً الّتً بعدها فً جمال خارق أكثر سلب 
(3) 

جماال أشدُّ  ".. اإلطالقوأجمل امرأة على ( التً كانت أصؽر أخواتها ما صفٌة أم )نجودأ -

إلى درجة أّن ال أحد ٌذكر اسمها إاّل وٌصلً على النبً خوفا علٌها من عٌن الحسد".
(4) 

نجد كذلك )مهدٌة( صدٌقة )نجود( الحمٌمة وأقرب صدٌقاتها إلٌها وأقدمهّن وأعزهّن على  -

ا للمضاٌقة من قبل )زلٌخا(  الشبان فتقول نجود قلبها وأجملهّن إلى درجة تتعرض دوم 

:" لم تهدأ مضاٌقات الفتٌان الّذٌن كانوا ٌحاولون التقرب من )مهدٌة( وهً تحمل آلة عنها

التصوٌر ..جمٌع العٌون مسلطة على مهدٌة الفاتنة ".
(5) 

                                                           

 .63"،صربٌعة جلطً،"عرش معشق -(1)

 65-64"،صربٌعة جلطً،"عرش معشق ٌنظر، -(2)

 .66"،صربٌعة جلطً،"عرش معشق -(3)

 .66"،صربٌعة جلطً،"عرش معشق -(4)

 .78"،صربٌعة جلطً،"عرش معشق -(5)
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ا ُتثنً عل كانت ا بل فاتنة مهدٌةى صدٌقتها الفابقة فً الجمال ")نجود( دوم   جمٌلة جّد 

فً النفس، وجسدها األنثوي المتناسق ٌدعو كّل ذكر قد  ومالمحها المتناؼمة تدخل السرور

ٌركبه، وٌجذب انتباهه ".ر بالصدفة على بعد أمتار عدٌدة، ٌم
(1) 

 الجاذبٌة .ؼاٌة فً األناقة و نستنتج أن صدٌقة زلٌخا )مهدٌة(

ذكاء والشجاعة الالطراز النادر جمعت بٌن الجمال والمرأة التً هً من  (نورة)نجد أٌضا  -

ًّ عن الحدٌث بشًء من المكر عن جمال  .. بقٌت مالمحها (نورة)"ال تهدأ ألسنة نساء الح

شاهدة علٌها حتى وفاتها ".
(2) 

ابنها :" كنت أرى أمً ؼاٌة فً األناقة و البهجة و السعادة كلّما  (بوعالم)ٌقول عنها  -

".تها وابتساما استقبلت رفقاءها القادمٌن من هناك كانت تإجل أناقتها
(3) 

كم كانت تبدو جمٌلة فً  .سبقه.هو ٌثنً على أّمه وٌراها فً كّل ٌوم أجمل من الٌوم الّذي 

فً قمة حتى وهً ، قلقة فهو ٌراها جمٌلة حتى لو كانت مرٌضة أو تبكً أو  كل الحاالت ..

 تبدو له جمٌلة. ؼضبها

ا  الكثٌر عانتنجدُّ )حلٌمة( خادمة المجاهدة )نورة( التً وأخٌرا  - ؼادر أبوها ؛فقد هً أٌض 

لها أوراق رسمٌة أو إلى مارسٌلٌا وبقٌت تعانً المرارة والفقر والحرمان رفقة أمها، لم ٌكن 

بطاقة تعرٌؾ ومع ذلك فهً فاتنة وجمٌلة ٌقول عنها )بوعالم(:"كانت حلٌمة خجولة ونحٌفة 

مالمحها تحتفظ فما زالت وجمٌلة وعلى الرؼم من كّل ما مّر علٌها من ظروؾ قاسٌة 

بمالحة ال تخفى ".
(4) 

المؤساة والمعاناة التً حلّت )بحلٌمة( إلى أّنها كانت آٌة فً الجمال و كانت ؤنه رؼم نالحظ ب

 طٌبة القلب.

                                                           

 .88"،صربٌعة جلطً،"عرش معشق -(1)

 .132"،صجلطً،"عرش معشقربٌعة  -(2)

 .151"،صربٌعة جلطً،"عرش معشق -(3)

 .157"،صربٌعة جلطً،"عرش معشق -(4)



صورة المرأة في رواية "عرش معشق"                                              : الفصل الثاني  
 

 

67 

 )ذميمة الخلقة(: المرأة القبيحة  -7

فالمرأة الؽٌر جمٌلة ٌلة تإلم القلب،ٌقال أّن المرأة الجمٌلة تإلم الرأس والمرأة الؽٌر جم -

تى لرجل، والتً لم تإشكلها ومنظرها ؼٌر مطلوب عند اهً المرأة الناقصة الشكل أو التً 

ا من الجمال حتى على أؼلبٌة النساء اللّواتً ٌبحثّن عن زوجة ألحّد أبنابهّن نجد  حظ 

 وٌسؤلنَ لخصر النحٌل وإلى ؼٌر ذلك ؼالبٌتهّن ٌبحثّن عن الشكل من كّل النواحً كالطول وا

عن العقل و قبل أن ٌعرفّن الجوهر،وعلٌه ٌقال المرأة كالبطٌخة ال  أن ٌسؤلنَ عن الشكل قبل 

ٌُعرؾ لونها من خالل شكلها.
(1)

 

شكل الذاُت نحن هنا ال نقصد المرأة الناقصة العقل والدٌن بل نقصد المرأة ناقصة الجمال 

 بشع .المنظر القبٌح و ال

عرش معشق للروابٌة ربٌعة لتً بٌن أٌدٌنا " رواٌة والمتصفح أوراق الرواٌة ا -

اٌة بشكل مكّثؾ من أّول الرواٌة إلى آخرها فجلُّ الرو جلطً"،ٌجد صورة المرأة القبٌحة

 جتمع إلٌها والتً نرصدها كاآلتً :ذمٌمة الخلقة وكٌؾ ٌنظر الناس والمتتحدث عن المرأة 

ت تالحظ نفسها تنمو بشكل ؼٌر طبٌعً بدأوالتً ود )زلٌخا( قبٌحة الشكل؛بطلة الرواٌة نج -

و بشكل حٌن أضحٌت أنتبه مع األٌام إلى أننً أنم لعادة فتقول: "..وزاد طٌنتً بلّةوخارق ل

تمتدُّ قامتً أكثر مما من حولً . أمتدُّ فً الهواء . وتكبر أطرافً وتتطاول  ؼرٌب ومدهش،

ه..كؤّنما ترٌد عظامً أن أسبق سّنً  ٌجب . بخمس سنوات ".حّد التشوُّ
 (2) 

نالحظ أّن )نجود( كانت تعً ما حولها وأّنها تنمو و تكبر بسرعة وكؤّن جسمها ٌسبقها 

هم( خالتها )حدبخمس سنوات، فؤصبح هذا األمر ٌقلقها إلى درجة أّنها أصبحت أطول من 

وزوجها )بوعالم( فتقول :" قامتً تطول فتصٌر مصدر توتري . بدأ الهلع ٌدبُّ فً قلبً 

                                                           

،الموقع الربٌسً لمإسسة الحوار المتمدن،العدد ةٌنظر،جهاد عالونة،المرأة ؼٌر الجمٌل-(1)

 ،)الشبكة العنكبوتٌة(.19:18،الساعة/3549،17/11/2111

 .23ربٌعة جلطً،"عرش معشق"،ص - (2)
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م تبدى لً أّننً صرت أطول من هٌكل الزجاج المعشق، وهذا ٌعنً أّننً أطول من ٌو

". خالتً بل وأطول من )بوعالم( نفسه
(1)

 

فتقول لها خالتها : "وٌن راكً زاٌدة طالعة ٌا ي أّن )نجود( أصبحت ضخمة و طوٌلة،أ

بنتً؟؟ ".
(2) 

تقول : "منذ الٌوم فها ،ولتطف ت بؤّن نجود تنمو بشكل ؼرٌب منذهم( الحظخالتها)حد حتى -

األول حٌن جبت بها إلى بٌتً تفطنت إلى أّن جسدها أطول حوالً مرتٌن من مستوى 

المولود العادي، راقبت نموها سنٌن طوٌلة ولم أحقق بعد ألفة تجعلنً أتؽاضى قلٌال عما 

ٌّاأعوأراه  رت )نجود( بسرعة.."..كبتبره طبٌع
(3) 

كّل جسدها قبٌح ولم تكن كان ولم تكن المشكلة الوحٌدة لدى )نجود( فً الطول فحسب بل 

ا فتقول : " بل إّن حظً فً  لقامتً وحده ما ٌقلق نفسً،لٌس الطول المبالػ فٌه  جمٌلة أبد 

زرافة بؤقدام جمل ورأس ضفدع وأنؾ فٌل .. كم هو حسن الحّظ من ٌولد الجمال مثل حّظ 

ا .أنا لست  (4)". ! بل أنا لست جمٌلة قط، بل بشعة، ذمٌمة، قبٌحة كذلك .. ملٌح 

لو أنها كانت  طبٌعٌة وتتحسرالؼٌر شاعتها وطول قامتها نالحظ أّن )نجود( تعانً من ب

 تدرك أنها ذمٌمة و السالم . ٌلة،فهًجم

إلى كذلك كانت نجود تعانً من بشاعة وجهها الذي كان مصدر توترها وعدم ارتٌاحها  -

فقد كانت رإٌة وجهها ال تسعدها وال درجة أنها أصبحت معقدة من شكلها،و تنزعج منه.

 حت ذقنها:تسرها،خاصة عندما ترى تلك الكومة من الشعر التً تزداد كثافة ٌوما  بعد ٌوٍم ت

" أظل أتساءل كٌؾ لً أن أبقى بهذه الكومة السوداء الكثة التً تزداد طوال و حجما و كثافة 

وم.. هاته الشعٌرات الخشنة، السوداء، اللبٌمة، الذمٌمة التً تزعجنً".ٌوما بعد ٌ
5 
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 ا واقفة  قبالتها،تتؤمل بشاعتهاكانت نجود تتردد ٌومٌا إلى المرآة،بل و تقضً جل وقته

ن تلك الكومة تحت ذقنها؛والتً أضحت تزعجها فكانت تنتفها تحاول إٌجاد حل للتخلص مو

آالمها،تقول:" أخرجت الحجر الصؽٌر الخشن األسود ذا  لتعود و تظهر فً الؽد،على حساب

ا .بللته  ٌّ الثقوب و النتوءات، الذي تستعمله خالتً فً كشح جلد قدمٌها المٌت..نظرت إلٌه مل

ووضعت قلٌال من الصابون علٌه،وقلٌال مثله وضعته تحت ذقنً،ثّم بدأت أحك به الشعٌرات 

و لم أعد أحس بؤي ألم.بل بلذة من ٌفقؤ دمال بقوة،ثّم بقوة أشد،حتى لم أعد أشعر بجلدي 

مقٌحا..آٍه ٌاله من ألٍم ٌا لها من راحٍة ".
(1)

 

نستنتج أّن نجود لم تكن تشعر باأللم عند نزعها للشعٌرات الواحدة تلو األخرى،بقدر ما 

 كانت تؽمرها فرحة مبهمة.

لقى العدٌد من ،فكانت كل ٌوم تتو قد كان الجمٌع ٌسخرون منها و من شكلها القبٌح -

اإلهانات و الكالم الجارح الذي ٌزعجها،تقول خالتها:" ..فقد طفح بها الكٌل و لم تعد قادرة 

على ان تصبر أكثر على السخرٌة منها كل ٌوم،كانت زمٌلتها تقوم بتسلٌة بقٌة التالمٌذ 

بإضحاكهم على نجود".
(2) 

تجاوز بشاعتها و صورتها و بالرؼم من معاناتها،قررت نجود التمّرد على نفسها و  -

القبٌحة،وذلك برفع التحّدي فً وجه كل من عاملها بسوء و أسمعها كالماّ جارحاّ 

ٌإذٌها،لتواجهه بكل إصرار و برودة دمٍّ،" أرفع رأسً المؽروس فوق جسدي الطوٌل، ٌعلو 

 هه؟ - : فضاء الؽرفة.ٌكاد ٌصل السقؾ أقلب شفتً و أتمتم بشًء من الؽلو و الكبرٌاء

 (3) ". ! عالش أنا مالً..أنا زلٌخا أناو

       نظرة المجتمع لها و تصارع قبحها:و علٌه فنجود لم تستسلم لبشاعتها،بل نجدها تقاوم 

،و القبح الذي حولً و سؤحٌا..سؤحاول ". ًّ ًّ و عل ".. سؤصارع القبح الذي ف
(4) 
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ٌحٌط بها تحاول نسٌان تحاول نجود التؤقلم مع الواقع المرٌر الذي تعٌشه،ومع  كل ما  -

 بشاعتها ال تفارقها،فهً لم ترث  معاناتها وتجاوز آالمها،وفكرة أنها االستثناء الوحٌد فً

،بالرؼم من انتمابها إلى عابلة الجمال والنساء الفاتنات،فتتخٌل لو خصلة واحدة من الجمالو

ذلك ما كان ٌصرخ فً  أّن خالتها تقول لها:" لماذا جبِت؟ ومن أنِت؟ أٌن أنِت من نجود.. هو

جمجمة خالتً .. أنِت لست أنِت.أنت لسِت نجود أو ربما أنت لست أنت بل نجود،صورة 

مشّوهة لنجود الجمٌلة،إّنه العقاب،العقاب على ماذا ؟ ".
(1)

 

 محمل تقول نجود عن نفسها:" أنا البشعة القبٌحة المنفرة..ولدت بؤكتاؾ مثقلة و ظهرٍ 

بشاعة ٌكفً لجمٌع قردة ؼابات وادي الشفة".عجوز،و برصٌد محدودب 
(2) 

وكانت فً كل مرة تذّكر)نجود( خالتها بؤنها كبرت،و أنها تكبر و تنمو بشكل ؼٌر  -

طبٌعً، فتقول:" كبرُت؟؟..آٍه ٌا خالتً حدهم..قلُت لك أنا سبقت عمري من زمااااان..آه لو 

تعلمٌن ..ُولدت بالؽة..فلم أكن ٌوما صؽٌرة ؼرٌرة".
(3) 

المتوفاة التً لم ترث منها كانت نجود تعانً فً صمت،فهاهً ذي تقارن نفسها بؤختها  -

ولو قطرة من بحر جمالها،" نجود الجمٌلة التً أحمل اسمها و عمرها و ال أحمل وجهها 

وصفاتها".
 (4) 

مازالت نجود تتلقى اإلهانات؛لكن هذه المرة من أقرب الناس إلٌها،زوج خالتها )بوعالم(  -

كلما خرج صوته ذي كانت تعتبره أبا  لها،تقول زلٌخا :" أعترؾ أّن قشعرٌرة تنتابنً ال

المقعر آمرا أو ناهٌا ،ٌخزرنً بعمق عٌنٌه الصؽٌرتٌن المحفورتٌن فً جبهته الضخمة 

النافرة،تشبهان مؽارتٌن من عصر ما قبل التارٌخ،تحتهما ٌربض أنفه األفطس العرٌض 

ه لٌس أكثر حّظا  منً فً حظه من الوسامة..و هكذا نتساوى فً الذي ٌعٌقه عن التنفس..إنّ 

شًء ما. حتى و إن لم نتساو فإّننا شركاء فً المجال نفسه على األقل".
(5) 
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نالحظ من خالل هذا القول أّن الناس ٌنتقدون ؼٌرهم دون النظر إلى أنفسهم،فقبل التكلم عن 

 لعٌوبهم أوال.عٌوب الؽٌر وجب االنتباه 

نجود إلى األٌام التً كان بوعالم ٌعتبرها فٌها،ابنته و ٌحّن علٌها و ٌبتسم لها و ٌلعب تحّن  -

ٌّر اتجاهها و لم ٌعد ٌعاملها كالسابق،تقول:" لسوء حظً  معها،فقد الحظت أّن بوعالم قد تؽ

ٌّر حٌالً،لم ٌعد ٌعاملنً مثلما كان ٌفعل أحٌانا فً طفولتً..أذلك ألنً  حتى بوعالم تؽ

.و لً مثله كثة من الشعٌرات السوداء تحت ذقنً؟.."ثر طوال  منه..أصبحت أك
(1)

 

أّما الخالة )حدهم( التً اعتبرتها نجود أّما  لها،إالّ أّنها تشعر أحٌانا بالشفقة نحوها بسبب  -

الحالة التً هً علٌها،" ما الذي جرى حتى لكً تنجب امرأة ؼاٌة فً السحر و الجمال 

ٌا إلهً أخجل من نفسً أحٌانا حٌن أتطٌر منها.أتذّمر من نجود..مخلوقا كهذا .. مسكٌنة 

فعلً حٌن أنظر إلٌها فؤعدد قبح مالمحها و أتعجب من كل هذا الرصٌد المرٌع من البشاعة 

.التً اجتمعت فً جسدها ووجهها.."
(2)

 

ة كلّما خرجت نجود من البٌت تتلقى الكثٌر من الكالم الجارح الذي ٌستهدؾ شكلها،ففً مر -

خرجت رفقة صدٌقتها )مهدٌة(إلى سانتا كروز إلجراء هذه األخٌرة لبحثها،فتعرضت إلى 

مضاٌقة من طرؾ الشّبان،ٌقول أحدهم و هو ٌخاطب )مهدٌة( بصوت 

:" فاقو ..واش ته مستنكر،مستكبر،مهدد،محاسب،بعد أن فقد األمل فً أن ترد على مؽازال

ً مع هاذ الؽولة ؟ هذا اللً كان حاسبة روحك.باش تبانً زٌنة و شابة راكً تمش

.ناقص.."
(3)

 

وبعد عراك بٌن زلٌخا و الشاب حدث إثره تجمع للناس الفضولٌٌن،مستفسرٌن،ثّم ما لبث أن 

تدخل أحد أصحابه؛كان عاقال و رزٌنا لكّن العراك انفض بالسباب..لٌستطرد الشاب قابال:  

راشً.صرخ وهو ٌشٌر بؤصبعه من " شوفً روحك فً المراٌا ٌا الؽولة ٌا واحد السلوم ال

ي ألّمك أنا.  أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى..واااه أنا ؼولة و سلوم راشً..بالصح ْنَورِّ
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ضحكات رفقابه أجبت بؤعلى صوتً وأنا أمد رأسً جهة وسطه.كانوا ٌبتعدون و كانت 

 .. la belle et la bête. الجمٌلة و الوحش -تزداد تشّنجا.ثّم جرحت سمعً كلمة:

.،صرخ أحدهم ثّم قهقهوا جمٌعا"!! هاهاهاها
(1)

 

تحزن )زلٌخا( كلّما سمعت كالما ٌزعجها أو ٌقلقها،حتى وإن لم تكن هً المقصودة من  -

ذاك الكالم،تقول )زلٌخا( عندما جاء بابع السلع إلٌهم ٌطرق الباب:" كم تؤلمت ذات صباح 

م لعرض سلعة ما للبٌع،و حٌن عادت وقد حٌن قامت خالتً لفتح الباب بعد أن  دقّه أحده

:" واش هذا الوجه الشٌن اللً صبحنا ربً أؼلقته خلفها،كانت تتمتم و قد اكفهرت مالمحها 

 ذا الوجه القبٌح،المقلوبة مالمحهبٌه ، باسم هللا الرحمن الرحٌم .تساءلت آنبذ .و أنا؟ أنا به

ٌّر منً أٌضا؟..ربما تعودت علً ،أو ألنها ال  ترانً، بل تشاهد من خاللً نجود هل تتط

الجمٌلة،أنا الواقفة هنا المتحركة هناك مهمتً فً الحٌاة مثل ؼول مخٌؾ مشعر،ٌحرس مقام 

الجمٌلة".
(2) 

ت من هذا البابع؛ألّنها تعتبر أي أّن نجود تتساءل ما إن كانت خالتها تشمبز منها،كما اشمؤزّ 

 خالتها اتجاهها  هو نفس الشعور اتجاه البابع.نفسها أشد قبٍح مقارنة به.فهل ٌكون شعور 

 : المرأة المشعوذة -8

ؼالبا  ما تلجؤ المرأة إلى العراؾ أو المشعوذ ،إّما للعالج أو لتحسٌن الظروؾ المعٌشٌة 

ألسرتها ،أو للبحث عن األفضل فً مستقبل مجهول،أو لفكِّ سحٍر لفتاٍة عانٍس..وؼٌرها من 

إلى الرواٌة نجد تجلٌات لٌست بالكثٌرة عن ،وبالعودة  الشعوذةاألمور التً تدفعها إلى 

،فاألمر الذي استدعى من الدجل و الشعوذة،وتمثل هذا النموذج )حدهم( و جارتها )خٌرة(

)حدهم( زٌارة ضرٌح)اللة خضرة العونٌة( بعد أن نصحتها بذلك إحدى صدٌقاتها المقربات 

ما فٌمسح هللا وجه )زلٌخا( بقلٌل من بذلك،هو أّن )حدهم( كانت تؤمل حدوث معجزة 

المالحة،ألّن الخالة تعانً لمعاناة ابنة أختها،فال تطلب الشًء المستحٌل ،فقط ترٌد أن تصبح 

)زلٌخا( ملٌحة،ترتاح لها العٌن و ٌسترخً النظر إذ ٌسقط علٌها،تقول:" بركتك ٌا اللة 
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ٌت نطلب منك شوٌة زٌن لنجود ..جخضرة..ٌا بنت الكبرة.ٌا بنت الشرفاء ٌا ساكنة العاللً

بنت أختً صفٌة،أنا فً حماك ٌا اللة خضرة ".
(1)

 

شّدة الجهل بلؽت ذروتها لدى )حدهم(،ففً اعتقادها أّن الولٌة الصالحة قادرة عل كّل 

بالجمال و الفتنة،فهً الولٌة الصالحة،و العارفة العالمة  بشعٍ  شًء،بما فً ذلك ملء جسدٍ 

فتتضّرع و تطلب العون منها،تقول:" بركتك ٌا اللة مبتؽاها. ستوصلها حتما إلى التً 

خضرة ٌا موالت القبة،جٌبً لنجود بنت أختً صفٌة شوٌة نتاع الزٌن..أنا فً حماك ٌا اللة 

خضرة".
 (2) 

االعتقاد هو إشفاقها على نجود،التً كانت تعانً لعّل السبب الذي دفع )حدهم( إلى مثل هذا 

التٌه,فلم تسلم نجود من اإلهانات الموجهة نحوها حتى من  فً صمت و تشعر بالضٌاع و

أقرب الناس إلٌها،فقد كان)بوعالم( ٌنظر إلٌها باحتقار و سخرٌة،إلى درجة أّنه أصبح 

ٌشمبز منها كلّما رآها،تقول )حدهم(:" واش ندٌر ٌا ربً..و ٌا بركة اللة خضرة ".
(3) 

أختها المتوفاة )نجود( عند المدخل أمام تراجعت )زلٌخا( عن إخبار خالتها بؤّنها ترى  -

ستظّن أّن هٌكل الزجاج المعشق،واطالعها على كل األحادٌث التً تدور بٌنهما ؛ألّنها حتما 

ابنة أختها قد جّنت،أو أّنها مصابة بالعٌن أو الحسد،فتحدث حالة طوارئ فً البٌت،تستدعً 

ب لها حرزا كً ٌطرد عنها زٌارة مختص فً درء العٌن و الحسد و تذوٌب الرصاص؛لٌكت

الجّن و العفارٌت الشرٌرة.
(4) 

 : الحبيبة(المرأة ؛)المرأة و الحبّ  -9

الحّب هو شعور عاطفً ٌنشؤ بٌن الرجل و المرأة،حٌث ال ٌستطٌع أحد منهما االستؽناء عن 

اآلخر،و المتصفح لهذه الرواٌة ٌجد عدة نماذج للمرأة المحبة،بل المتٌمة بحبٌبها إلى حّد 

 لهٌام:ا
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،عبدقا هو جار زلٌخا؛الذي أصبح ٌشؽل أّول ثنابً فً الحب نرصده؛هو )عبدقا و زلٌخا( -

بالها و ٌؤخذ وقتا طوٌال منها فً التفكٌر به ،حٌث أضحت ال ترى و ال تشعر بوجود أحد 

ؼٌره،تقول :" أصبح التفكٌر فً أمري و عبدقا مدا و جزرا. ٌؤخذ منً وقتا طوٌال ،ٌتسع 

النهار وآناء اللٌل...إّنه ملجبً الوحٌد و مهربً من نفسً و إلٌها".أطراؾ 
(1)

 

كانت زلٌخا تنساق بعٌدا فً االهتمام الجاد بعبدقا،حّد اإلدمان أو كمن ٌمشً بثقٍة نحو 

حتفه،فهً لم تكن تفّكر فً الخروج من هذه المؽامرة رابحة أو خاسرة..بقدر ما كانت تشعر 

ال..كٌؾ  ال ّن المؽامرة مخٌفة و مقلقة و ممتعة و متعبة،تقول:" البذاك التناقض اللذٌذ فً أ

لشاب وسٌم متعلم مثل عبدقا أن ٌلتفت إلً.أٌن لً بقناع جمٌل..أٌن أخبا هذا الجسد القبٌح 

الذي ال ٌالبمنً.آه لو أستطٌع أن أبدل شٌبا مثل ما فعلت بإسمً".
(2) 

قبٌح،لكً تستطٌع مقابلة حبٌبها جهها التتمنى نجود لو أنها تستطٌع أن تؽٌر من مالمح و

 هً فً أبهى حلة لتؤسره و تفتنه وتوقعه فً شراك حبها.و

" ؼرٌب أمر الحب،ال تعرؾ كٌؾ ٌسقط علٌك ومن أٌن.مثل صاعقة أو سكتة أو فالج  -

نصفً.أو شًء براق مضًء المع ٌهوي من علٌابه و ٌستقر فً حجرك،كؤّنه نٌزك أو 

نجمة..".
 (3) 

فً أمر من تحب صعب وممتع فً آن واحد،تقول نجود:" التفكٌر فً عبدقا ٌرٌعنً  فالتفكٌر

و ٌرٌحنً.ٌجعل حٌاتً نارا مستعرة و بها لطؾ وذات معنى فً الوقت نفسه."
(4) 

فنجود تعانً من لوعة الحّب.و فً الوقت نفسه تجد فٌه راحة و فرحة،فؤمست كلما قرأت 

لقة من المسلسالت الشرقٌة و التركٌة المدبلجة منها كتابا من األدب الكالسٌكً أو شاهدت ح

،تتخٌل عبدقا البطل فٌها وترى نفسها البطلة.آه حتما هذا الذي ٌطلقون علٌه خاصة

الحب؟؟..".
(5) 
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عجٌب هو أمر الحب ٌوهمك بؤّنك تقوم بؤفعال مع الحبٌب و تحس بؤنه معك ،" ..أو ربما 

(1)".! السالم.حب..لنقل إننً وقعت فٌه بدوري ولهو الجنون؟ أو هو ما لست أدرٌه.؟..إّنه ا
 

وكما هو معروؾ أّن الحّب ٌجعل من ٌقع فً شباكه ٌعانً،من ألمه و مرارته،خاصة إذا  -

كالكباب،فنجود  ببطءكان ٌكتمه داخل قلبه ولم ٌصّرح به لمحبوبه،فٌشعر وكؤّن قلبه ٌحترق 

 كٌد له مخادعات جهنمٌة لتوقع به ت تلم تبح بحبها لعبدقا؛لكّنها أرادت أن ٌحس بها فبدأ

فذات ٌوم كان عابدا إلى بٌته،و كالعادة كانت تنتظره على الشباك،فقامت بتزٌٌن 

 توجهت بسرعة نحو الباب ،فتحته  وأخذت مجموعة من الكتب من مكتبة البٌت ثمّ  نفسها،

 ت كل شًء على الساللم،نظرت إلٌه نزلت مسرعة،اصطدمت عمدا  بكتؾ )عبدقا( فتشتو

عبدقا نظر إلٌها فً أعماق بإبإ عٌنها ،كان البرٌق الذي انتظرته طوٌال.تقول )نجود(:" و

وقع..أجل وقع ".
(2) 

.هل ابتسم لً؟" - ًّ ٌُخٌل إل ًّ فعال كما  " هل ٌفّكر عبدقا ف
(3)

.. تعود نجود من جدٌد إلى 

 عن حقٌقة شعوره اتجاهها.دّوامة التفكٌر فً عبدقا، و تحاول البحث 

،لكّن اللقاء هذه المرة كان ٌفوق توقعاتها بكثٌر،التقت به،أطالت التقت )زلٌخا( ب)عبدقا( -

النظر إلٌه، وأصبحت تتؤّمله بكّل حبٍّ و حناٍن،تقول:" تعانقت نظراتنا فتفتحت جمٌع 

ا كان العرق زهوري،واحمّر وجهً.أخذ ٌدي بٌن ٌدٌه و قربها من تٌنك الشفتٌن ثّم قبله

ٌتصّبب ؼزٌرا من جمٌع مناطق جسدي".
(4) 

ومع مرور األٌام أصبح )عبدقا( متعلقا ب)زلٌخا(،و تعود على حضورها و اهتمامها  -

،إلى أن جاء عٌد مٌالده،تقول زلٌخا :"..تفاجؤت به وهو ٌنهض بهدوء،أخذ جسدي القبٌح به

قة ورد كبٌرة..".بٌن ذراعٌه بكّل رقّة،شعرت أّننً أتحّول فجؤة إلى با
 (5)
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ٌقول عبدقا :" الحّب ذكً و ذو حٌلة ٌا زلٌخا..الحب ٌتصّرؾ أحٌانا مثل أوراق مٌموزا -

بودٌكا ..فلتدافع عن نفسك أٌها الحب..شهور مرت كان الحب ٌنمو مثل أوراق مٌموزا 

.بودٌكا.."
(1) 

تبرح عٌنٌها لٌال وال قّرر عبدقا أن ٌسافر،حزنت زلٌخا و بكت بمرارة،كانت الدموع ال  -

 و كاد قلبها ٌنفجر،و بٌنما كانت الدنٌا تزداد حلكة فً عٌنً إذا به ٌقول:" زلٌخانهارا.

".!! ..سآخذك معً.
(2) 

فرحت زلٌخا واشتعل ألؾ مصباح فً صدرها ،ٌا لسعادتها.اختار عبدقا الوسٌم أال ٌسافر 

المرٌحة و أن ٌختار التعب و الخطر من دونها،وأال ٌتركها خلفه.اختار أن ٌضحً برحلته 

رفقتها.." سنحرق ؼدا عند الفجر ٌا زلٌخا".
(3) 

أّما ثانً ثنابً فً الحب من خالل الرواٌة هو )مهدٌة و قاسم(،مهدٌة التً كانت تسرد لنا  -

ؼرامها المجنون بمعشوقها األول قاسم،تقول نجود فً حدٌثها عن مهدٌة :" كانت مهدٌة تجد 

وفً وصؾ حركات قاسم،و ضحكات ً تردٌد ما قاله قاسم،و ما فعله قاسم،لّذة عالٌة ف

قاسم،ولفتات قاسم،و ذوق قاسم..و كلما حاولت استدراجها للحدٌث عن شًء مختلؾ لفته 

بسرعة....وتعود إلى الحدٌث عن المحبوب قاسم،ومزاج قاسم، وأحالم قاسم،و..".
(4) 

ملٌبا بالحب و األمل.."..وتزّوج من جزابرٌة لكّن قاسم خان مهدٌة،وكسر قلبها الذي كان 

مؽتربة ".
(5) 

حزنت مهدٌة كثٌرا،كان جرحها مإلما،ثّم اختفت فلم تعد تلتقً برفٌقاتها،وبعد مرور عّدة 

ًّ أشهر قررت زلٌخا رفقة صدٌقاتها أن تزورها و تطمبن على حالها.  " عادت مهدٌة إل

لبثت أن بدأت تلهج باسم)ٌاسٌن(.ومن جدٌد  إلى صدٌقاتنا مبتسمة هانبة لبعض الوقت،ثم ماو

                                                           

 .166ربٌعة جلطً،"عرش معشق"،ص -(1) 

 .178ربٌعة جلطً،"عرش معشق"،ص -(2)

 .178ربٌعة جلطً،"عرش معشق"،ص -(3)

 .84ربٌعة جلطً،"عرش معشق"،ص -(4)

 .85ربٌعة جلطً،"عرش معشق"،ص -(5)



صورة المرأة في رواية "عرش معشق"                                              : الفصل الثاني  
 

 

77 

وقعت..أوقعت بها وسامة ٌاسٌن و لطفه فً شباكه..شٌبا فشٌبا كانت تسٌر نحو انجراؾ 

ة حب مدوخة..وأضحى ٌاسٌن كل شًء".سحٌق وعالق
(1)

 

تعلقت مهدٌة بٌاسٌن ،فؤنساها وجعها األول و أصبح  طلسم من الطالسم التً ٌصعب فهمها 

نجود تتعجب من أمر صدٌقتها مهدٌة ،فهً تضحك أحٌانا و تبكً أحٌانا  أو فكها،فكانت

أخرى،وٌحدث أن تبكً و تضحك فً الوقت نفسه .. تتخاطر بٌن المرح و العبوس،بٌن 

 (2) ."!! الدمع و القهقهة...

 :يرويية المرأة واأل -11

كما هو معروؾ أّن الجنس هو واحد من الطابوهات المحظورة بالنسبة للمجتمعات العربٌة 

عموما ،و للمجتمع الجزابري خصوصا .ولذلك ٌعّد الخوض فً موضوع الجنس أو الحدٌث 

فٌه عٌبا ؛خاصة لدى المجتمعات المحافظة،وتحتوي الرواٌة التً بٌن أٌدٌنا على العدٌد من 

لى الجنس، كقول)زلٌخا(:" تبدو رإوس العشاق صؽٌرة فً المقاطع التً تحٌل ع

البعد،تقترب من بعضها ثم تبتعد،ثم التبتعد.و أعّد القبالت:  وحدة. زوج. ثلتة. ربعة. 

.خمسة. ستة. سبعة..."
(3) 

كانت زلٌخا سعٌدة وهً تتؤمل هذه المشاهد الرومانسٌة،بعد أن ٌرخً اللٌل برنسه على 

أحٌانا أن تختار زاوٌة لتجلس فوق مقعٍد حجريٍّ أملس،وتنظر إلى المدٌنة ،فكان ٌحلو لها 

 الناس و مالمح وجوههم.

صورة العشاق، تؤسر )زلٌخا( وتؽوٌها، فتعود سعٌدة كمن عثر على لإلإات عّدة فً  -

العشاق حٌن ٌسٌرون مثنى مثنى،فترتطم أجسادهم الطرٌق ،تقول :" كم تؤسرنً صورة 

،تتالمس أكتافهم أو جنوبهم فتبحث أصابع أحدهم عن أصابع ببعضها على حٌن ؼرة 

اآلخر،فٌطبقان على بعضهما البعض...هكذا".
 (4) 
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كان مشهد العشاق ٌستهوي )زلٌخا( و ٌجعلها تطٌل النظر إلٌهم،وكؤنها تتمّنى أن تعٌش تلك 

حتى  اللحظات،و تكون فً مكان إحداهّن ،فتشعر بحرارة الحبٌبٌن عن بعٍد، وتصعد الّدماء

 مرتفعات وجهها.

كانت نجود قلٌلة حٌلِة،و جاهلة باألمور األساسٌة فً عالقة رجل بامرأة فلم تكن خالتها  -

تكلمها أبدا عن الجنس وال عن الحّب . فقد كانت الحدود بٌنهما عالٌة وحدٌث كهذا ٌعدُّ 

ا(:" أنا ال أفقه عٌبا،إّنها عادة قدٌمة فً األسرة المحافظة ال ٌمكن الخروج عنها،تقول)زلٌخ

سوى ما تفضحه ضحكات مختنقة لجاراٍت ٌهمسن لبعضهّن أسرارهّن شٌبا فً أمور الّرجال 

العزٌزة..ال تتجاوز معرفتً فً الجنس بعض ما تتداوله صدٌقاتً أحٌانا من صور فاضحة 

و فٌدٌوهات بدت لً فً البدء مثٌرة ثّم مفجعة ثّم مقززة".
(1)

 

للحبٍّ على أّنه ؼرٌزة تقتصر على الجنس أو ممارسته ترفض نجود رإٌة من حولها 

 فحسب،ال لٌس هذا هو الحّب ولٌس هذا هو الجنس؛فهً ترى أّن الحّب طاهر عفٌؾ

 ووصفه بؽٌر ذلك إّنما هو إهانة للحّب ،واستؽالله بشكل بشع.

ٌّرت نظرة )زلٌخا( للجنس،حٌث وقعتالصٌفٌة ،و فً عصر ٌوٍم قابظ من أٌام العطلة  -  تؽ

السمعة الطٌبة لها حادثة مع الشٌخ صالح؛صاحب محٍل لبٌع الخبز و الحلوٌات،فبالرؼم من 

التً ٌتمتع بها هذا الشٌخ؛فقد كان محبوبا و محترما،ٌبدو علٌه الوقار و الّتقى و الهٌبة،إالّ 

ا  ب)زلٌخا(.لم تكن المسكٌنة تعً تماما  ما ٌحدث معها،لكّنها أحّست أّن  ٌّ شٌبا  أّنه تحّرش جنس

ما قد حدث،فخرجت مسرعة من المحّل دون أن تشتري خبزا .تقول:" مازال الجنس فً 

مخٌلتً التً كبرت..كبرت كثٌرا،مرتبطا بشكل ؼرٌب برابحة الحلوٌات،و بوقت الصٌؾ 

ٌّق.ثّم العصر القابظ،وبالشٌخ صالح ذي اللحٌة والوقار...وهو ٌهصرنً بممر و الباب الض

لكً ٌختفً داخل المحّل وهو ٌباعد بٌن ساقٌه".بخطواته المسرعة ٌهرول 
 (2) 

وها هو ذا )عبدقا( الذي ٌلج هو اآلخر عالم الجنس من أبوابه الواسعة،و راح ٌكتشؾ أشّد  -

األماكن إؼراء  لشاٍب مثله،فارتاد معاهرها و كبرٌهاتها و مراقصها،بعد أن اعتقد أّنه من 
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و أصبح ٌقض معظم سهراته فً المالهً،حٌث الؽباء أن ٌضٌع شبابه ووقته فً تلك الكتب.

توجُد نساٌء فً ؼاٌة األناقة و الجاذبٌة والجمال،ٌكتشؾ األجساد األنثوٌة..عارٌة..ٌقول 

فً وصؾ إحدى الفتٌات التً تعمل فً الملهى:" زندها ٌشالً،و جاٌة خلً  أحدهم

(1)".! ا..خلً..البسة الؽالً،محلٌة من كل حلً..ناشرة ؼوالً،اللً ٌستنشقهم ٌبر
 

ٌصؾ هذا القول إحدى العامالت فً كبارٌه الشروق،أحد أجمل وأعرق المالهً الواقعة 

تر فً منتهى زٌنتها،حٌث تعلو األصوات مرحبة  على الشاطا،حٌن أقبلت هذه الفاتنة تتبخ

بقدومها،فٌنادي الحضور باسمها ،إلى أن ترّد علٌهم التحٌة بفّك جلبابها ،فتبدي ما خفً 

 تحته.

تستمر السهرة و ٌتوالى السمار على اإلبداع فً إلقاء األبٌات الشعرٌة الجرٌبة،فكلّما كانت  -

اإلٌحاءات الجنسٌة الذعة،كلّما اشتّد اإلطراء بالتصفٌق والهتاؾ :" أنتٌا تحت جناحً مخ 

بنٌن و أناٌا سكٌن....." .
 (2) 

لبحري( الذي هجره منذ ملهى )الالنكس(،وال ٌحّب ملهى ) األندلس اٌفّضل )عبدقا(  -

الحادثة الؽرٌبة التً حدثت معه تلك اللٌلة،حٌث كان ٌنتظر فٌها وعد الراقصة )ملٌكة 

السٌران(،ٌقول )عبدقا( :" ..استدرجتنً ذات لٌلة ساخنة نحو الحّمام الضٌق أؼلقت بابه 

ببان نهدٌها خلفنا.وبسرعة تخلّصت بنفسها من القطعتٌن الصؽٌرتٌن البّراقتٌن اللتٌن كانتا تخ

 ًّ وما تحت خصرها،لم أتمالك نفسً،انتهى لهاثً قبل أن تفعل بً ما ترٌد..نظرت إل

مقهقهة: ٌظهر راك مازال عذراء ٌا ولد أّمك..معلٌهش عبدقا..شوؾ..أرواح نهار السبت 

الجاي وهللا نّدي خوٌا للبارادي".
(3) 

لألنثى الشهٌة و المثٌرة،الجبارة العاتٌة زلٌخا و ملٌكة السٌران،فملٌكة مثال ٌقارن عبدقا بٌن 

بكل أسلحتها الفتاكة،تمتد أمامها زلٌخا مثل عمود كهربابً مهجور،فال مجال للمقارنة بٌن 

 االثنتٌن.
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شخصٌة ملٌكة السٌران تفوق فً قوتها عشرات اإلناث،ٌقول عبدقا:" ال ال ملٌكة السٌران  -

  (1)ؼرٌب أكثر إثارة ..". مزٌج من كل هذا وأكثر..إّنها قادمة من عالم

أّثرت شخصٌة ملٌكة فً عبدقا ،فؤصبح ٌرى أّنها قوامة علٌه و ٌحس أّنها قابدته،وأّنها سٌدة 

الموقؾ.فهً إذا ما اشهتك ستفعل بك ما تشاء وما سٌكون منك وعلٌك إالّ االستسالم،فال 

 حول لك و ال قوة لمقاومتها.

ه،أن تؤخذه إلى جنتها؛الجّنة التً ستؤخذه بوعدها لظّل عبدقا ٌنتظر بوفاء أن تفً ملٌكة  -

إلٌها وحده من بٌن كّل أولبك الذٌن ٌصفقون و ٌتحّرقون،" كلما حاول خٌالً استباق 

األمور،ٌهمز لً ساخنة بٌن ذراعً ملٌكة،فتهتز أركان جسدي جمٌعها و تسري فٌها رجفة 

عنٌفة لذٌذة تفقدنً توازنً".
(2) 

سه بلقاء ملٌكة،وٌطلق العنان لخٌاله،لٌصور له مشاهد وألؾ صورة ٌنتظر عبدقا و ٌمّنً نف

لما ستكون علٌة جنتها التً وعدته بها، إال أّنه كان فً استعداد كامل فً انتظار 

 ونه سٌكون راضٌا بقدره بٌن ٌدٌها،سواء  أخذته إلى الجنة أم إلى جهّنم.التجربة.ك

شًء لم ٌتوقعه،و تحّول استمتاعه و تسلٌته  لم ٌدم انتظار عبدقا كثٌرا،ألّنه صدم برإٌة -

ٌُنشُد بصوته فجؤة إلى ذهوِل وصدمِة... وهو ٌرى والده ملوحا  بكومة من األوراق النقدٌة،و 

..ٌا إلهً ال أستطٌع أن أكمل جملة أبً الشعرٌة،إّنها فً .قابال :" أنتٌا لٌا وأنا لٌك..وهللا.

ؼاٌة البذاءة..ثّم إّنه أبً".
(3) 

تتوالى األسبلة فً ذهن زلٌخا،أسبلة كثٌرة ،وعن كّل شًء ،إالّ عن العالقة بٌن  دابما ما

ٌّهما أولى،أل ّن )زلٌخا( تجاوزتهما،ولم تعد تؤخذ منها وقتا فً التفكٌر، الحّب والجنس وأ

ال تفهم لعبته،تسؤلها مهدٌة قابلة :" ما رأٌِك زلٌخا هل الحّب  يتدّوخها مثل الشطرنج الذو

                                                           

 .123ربٌعة جلطً،"عرش معشق"،ص -(1)

 .125ربٌعة جلطً،"عرش معشق"،ص -(2)

 .126ربٌعة جلطً،"عرش معشق"،ص -(3)
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ٌاة من الجنس أم أّن الجنس الذي ٌإّدي إلى التكاثر هو األهّم.قد ٌوجد الجنس أولى فً الح

فً الحّب لكن هل ٌوجد حّب فً الجنس؟".
(1) 

مطمبنة هً )زلٌخا(؛ألّنها تجد )عبدقا( مختلؾ عن ؼٌره من الّرجال الذٌن تراهم 

االستثناء وحوشا،ٌستعملون الحٌلة،وٌستدرجون البنات عنوة للنٌل منهّن،)عبدقا( وحده 

 .الؽرٌب،كّل شًء معه ٌسٌر بعذوبةٍ 
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 األم   الزوجة الطفلة

 المرأة و الجنس    

عبد قا بأ   مصطفى  

 زليخا  نجود 

 خيرة   حدهم  نورة  أم عبد قا صفية 

سيران المليكة  زليخا    

 مهدية 

المناضلةالمرأة   القبيحة  المرأة الجميلة المشعوذة المثقفة 

نجود زليخا  
 نورة 

الحبيبة المرأة  

انون ميمي سوسو مهدية نجود   تيتا 

 نجود

 حدهم و جارتها

 حليمة  نورة  حدهم  صفية 

 مهدية  نجود 

ّشخصيات الّنسائّية  لل تفصيليمخطط  
 في رواية " عرش معشق ".
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 خاتمة :ال -

ََ بحنن  ج ا ٌع هللانختم بحمد      ّ  مجوج ّ  جل أن  لكّ بداٌة نه ٌة،جلٌعت ب إ ا القجّن   ز

د بداٌة ج دزجة صرٌحة لفتح أفق البحث،جمهم  ط ّ البحث  النه ٌة األبدٌة بّ هً ملر 

ة  ٌ نة، جخ ص  ٌ ة  ابد  أن نقف زند نقطة م  جاٌة اللّائر فً ز لم المرأة جمجوجزه  فً الر 

ة جأن   راعة،خ ص  نقرأ فٌه  م  أنلّن ه ج لنخلص للهدف الذي ع ٌن  لتحقٌقه من خالّ هذه الد 

ٌ ة المجوجَ،جهج أٌو ً من  مجوجَ المرأة من المجاوٌع التً تللب الق رئ نظراً ألهم

ٌ قة جالممت ة التً تدفع الب حث إلى الغجص فً األزم ق جمح جلة كشف خب ٌ ه  المجاوٌع الش

ج قراءة م  بٌن العطجر،إلظه ر م  هج مومر جمعتجر عجاًء م  ت ل ق بعلجكه  أج طمجحه  

لن  إلٌه  من خالّ مشجار هذا  م لملة من النت ئج التً تجص  أج م  ن ته  الحٌ تٌة،جزلٌه نقد 

 البحث:

" زرش م شق " للرجائٌة ربٌ ة للطً ، م  ن ة الفت ة القبٌحة فً  الشكّ  رجاٌة  ت  لج -  

م، جالتً جكٌف  ٌنظر الملتمع إلى هذه الفت ة التً جلدت فً ال شرٌة العجداء أج زشرٌة الد 

 جلدت نفعه  ٌتٌمة األبجٌن.

جائٌة م  ن ة المرأة اللّائرٌة داخّ الملتمع ج علطته المطلقة زلٌه . ترصد -    الر 

ٌّّ حعب طبٌ ته  ج طرٌقة تفكٌره   -   ة نم ذج من النع ء، ك جاٌة ٌلد زد  جالمتصفح لهذه الر 

حٌث نلد المرأة الطفلة، جالّجلة، األم، الحبٌبة، المنقفة، المل هدة، اللمٌلة، القبٌحة        

 ج المش جذة.

  - ٌ ٌ جائٌة قوٌة التع مح الدٌنً بٌن المعلمٌن ج المعٌح ن التً جو ت فً كم  تطرح الر 

 رمّ الهٌكّ الم شق المصنجَ من ّل ج المع لد ج الكن ئس.

ة -   فمن الش ئع أن تطرح الرجاٌة مفهجم ً زن اللم ّ ج القبح، جخالف ً لم  لرت زلٌه ال  د 

اخلً  جاٌة ف ئقة اللم ّ ،إ ا  أن  رجاٌة " زرش م شق " تطرح اللم ّ الد  تكجن بطلة الر 

جح( زلى حع لمٌلة فهذا شكّ فل ءت بطلته  غٌر   ب اللم ّ الخ رلً )الشكّ(،)لم ّ الر 

 لدٌد ج مبهر فً الرجاٌة.
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ٌ ن رجاٌة " زرش م ش ق "؛ -   ة األم جالّجلة  تب نظرة الرلّ اإلٌل بٌة إلى المرأة ،خ ص 

 جالحبٌبة.

حٌث أرادت  جان الرجاٌة بم  تحمله من مومجن بّ ات عم ب لغمجض؛ ا ٌفوً زن -  

 ٍر خ ٍص به.ج بتصج  رالرجائٌة ل ّ الق رئ ٌت ب ج ٌخ

ف ج الت  صب )ربٌ ة للطً( فً رجاٌته  " زرش م شق " الرجائٌة  تنبذ -   قوٌة التطر 

أنشأت زرش ً م ش ق ً  بٌن الملتم  ت ج األدٌ ن، جهً تدزج إلى التع مح بٌن األدٌ ن؛حٌث

ٌ   للبت ّل ل ته من أمكنةٍ  ّ  الطجائف جالملّ، فبنت ملتم  ً متم عك ً ٍة مختلفدٌن ٍة جمن ك

ٌن. غم من ا اختالف فً ال قٌدة جالد  ّ  أفراده مع ب وهم الب ض زلى الر   جمحب  ً ٌت  طف ك

جاٌة ٌلده  -   رجاٌة ذات ط بع جصفً،حٌث لم تقتصر الرجائٌة زلى  إن  المتأم ّ لهذه الر 

تل جّته  إلى أب  د أخرى منه : ا التم زٌة الجصف الخ رلً ج األمجر الم نجٌة فحعب بّ 

 ج النفعٌة ج الدٌنٌة.

فت الرجائٌة ب ض الشخصٌ ت الت رٌخٌة جأخرى نق فٌة،جأخرى فنٌة،جأخرى  -   ج قد جظ 

ًة اللّائري. ٌّ زلى تأن ر الرجائٌة ب لت رٌخ ال ربً خ ص   رجائٌة جأدبٌة،ج هذا دلٌ

ة  -   زت الل غة زنده  فّاجلت بٌن الل غة الفصٌحة جالل غة الٌجمٌة المحلٌ  كم  تنج 

جاٌة هج م  للٌة لل دٌد من القو ٌ  ،أهمه  : حجار األدٌ ن  الش بٌة،جزلٌه فمجوجَ الر 

 جخلخلة  فً ب ض المف هٌم ،منه  مفهجم الجلجد زبر اللمٌّ الن طق.

ة بأب  ده الأم   تصجٌره  للمك ن  -   مختلفة،حٌث أوحى ٌحمّ خصجصٌ ت ب رّة خ ص 

 منه  الترانٌة ج الت  رٌخٌة.

مت ربٌ ة للطً فً رجاٌته  "زرش م شق" انتق داً ص رخ ً ل قلٌة الملتم  ت  -   قد 

الرل ٌة الراقدة  ا ٌمكنه  أن تنهض من عب ته ،ط لم  أن ه  تح عب الن  س زلى أشك له  

 صن ه  . لهم فً دَ  ا ٌَ الت ً الخ رلٌة، 
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ج فً األخٌر  ا ٌمكنن  القجّ عجى أن  هذا ال مّ قد جصّ خط  الن ه ٌة،جقد ٌكجن بداًٌة     

هذه الدراعة م  هً إ ا  مح جلة للفت ا انتب ه لم  لدراع ت أخرى أكنر اعتف وًة للمجوجَ،ف

ّ  ت  نٌه المرأة من تهمٌش ج ظلم،  ،جإن ا الته د فإن أصبن  فمن هللا جلن  ألرج هذا لهد مق

 .أخطأن  فمن أنفعن  
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 صورة لغالف الرواية :
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 ملّخص الرواية :

رواٌة " عرش معشق "هً رواٌة جزائرٌة للكاتبة )ربٌعة جلطً(،تدور أحداثها حول    

؛والتً لم تستقبلها الحٌاة برحٍب، وإّنما  (نجود)فتاٍة بشعٍة ذمٌمِة الّشكل ،سٌئة الحظ ،اسمها 

عكس هذا فقد قابلتها بوجٍه متشائٍم وهذا بوفاة أمها وهً تضعها،و وفاة والدها على ٌّد 

اإلرهاب.فهذه الرواٌة تور أحداثها فً فترة العشرٌة السوداء التً أبكت الّشعب الجزائري 

بره كارثة سلطت علً عائلتها فكانت دّماً،بعد سٌطرِة اإلرهاب،فالبطلة تحتقر وجودها وتعت

دائما لماذا أنا لماذا...فولدت ولم تجد أحدا ،إالّ جدها الذي بدوره سلّمها إلى ٌا لتصرخ داخ

كونها  (بوعالم)لتقوم بتربٌتها ،خالتها التً لم ترزق بأطفال من زوجها  (حدهم)خالتها 

ائها،فهً هدٌة القدر لها من و اعتبرتها االبنة التً لم تكن من أحش (نجود)عاقر فأخذت 

،قّرر جّدها أن ٌطلق علٌها اسم أختها المتوفّاة قبل خمس سنوات من (صفٌة)رائحة أختها 

ما زاد من فً كل شًء هذا  (نجود)والدتها ،فقد كانت شدٌدة الحسن فائقة الجمال تناقض 

ة تبقى على قٌد البشع (نجود)ر لماذا تلك الفتاة الجمٌلة تموت و ألمها،فالكّل كان ٌتحسّ 

ٌّر و لكن ،تكبر )نجود( و! الحٌاة؟ ٌّر،أجل ٌتغ هً فً طرٌق بلوغها تكتشف أّن شكلها ٌتغ

اً إل أن أصبحت أطول من زوج  ٌّ لألسوأ هذا ما جعلها تصاب بصدمة،فطولها ٌزداد ٌوم

ٌّر بعدما وقعت فً الحب ،أجل تقع فً حّب جارهم  (بوعالم)خالتها  ،فها هً حٌاة نجود تتغ

ذلك الشاب الوسٌم المؤدب و المثقف ،لكّنها تقف عاجزًة أمام هذا الحّب الذي لم تكن  (بدقاع)

متفائلة له فً بداٌة األمر،إالّ أّن طموحها ٌدفعها فكانت تعمل جاهدة من أجل أن تتحّصل 

،فهً ترٌد أن تخلق لنفسها  (زلٌخا)تغٌٌر اسمها لٌصبح  (نجود)على هذا الشاب،فتقّرر 

ٌّل أّنها تالمتوّفاة.أصبحت نجود)زلٌخا(  (نجود)اً بها غٌر مرتبط بأختها عالماً خص تحّدث تتخ

ذلك عبر هٌكل الّزجاج المعشق الموجود فً دار خالتها فكانتا المتوفّاة و (نجود)مع أختها 

تقرر  (نجود)تحكٌان طوٌال ،فأختها كانت تهّون علٌها دائماً و تساعدها وتبعث فٌها األمل ،

فً شراكها ،فتنجح فً ذلك من خالل دخول  (بعبدقا)ألجل أن توقع  (زلٌخا)مساعدة أختها 

فٌحدث ما طمحتا إلٌه،ولكّن  (عبدقا)من أجل لفت انتباه  (زلٌخا)فً ظّل  (نجود)ظّل 

لها وحدها فتنجح فً تحقٌق مبتغاها  (عبدقا)ال ٌروق لها األمر ،فهً ترٌد أن ٌكون  (زلٌخا)
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ٌّر نفسٌتها ق جمالها الّداخلً الذي ٌساعدها  فً أن تأخذ قل،عن طرٌ ب )عبدقا(،من هنا تتغ

 نظرتها فتزٌد الثقة فً نفسها.و

الهجرة بطرٌقة غٌر شرعٌة ،وذلك نحو أحد الدول (عبدقا )تجري األٌام إلى أن ٌقّرر    

ا الخبر،وفً التً ُتسعُد بهذاألوروبٌة من أجل العمل و ٌقرر أن ٌأخذ معه نجود)زلٌخا( 

نحو البحر،لٌمتطٌا القارب فٌنطلق  (عبدقا)و  (نجود)الصباح الباكر وقت الفجر توّجهت 

قلٌال قلٌال،ٌنقلب الجّو وهم فً عرض البحر فٌبدأ القارب بالقفز بٌن  الشاطئلٌبتعد عن 

موجات البحر الهائجة،وهنا بدأ إحساسهم بالخوف و تأّكدوا أّنه ال مفّر من مصٌر الموت 

المتوفّاة و تطلب من أختها النزول ،وهنا تأخذها معها و هكذا تنتهً  (نجود)لمحّتم،تظهر ا

 الّرواٌة نهاًٌة مأساوٌة.

كما نجد أّن الرواٌة قد اهتمت بالتارٌخ الجزائري بٌن سطورها،فترجع إلى ذكرٌات ولّت    

ولكّنها راسخة فً ذاكرة الّشعب الجزائري،منذ بداٌة الّثورة وٌلٌها االنقالب وتعقبها العشرٌة 

إلى الهٌكل)مرآة مصنوعة من الزجاج السوداء الموجعة،كما تطّرقت هذه الّرواٌة 

المصنوع من زجاج المساجد و الكنائس،وهو حاضر فً الرواٌة بقّوة والذي المعشق(؛أي 

ٌٌّن لتجمع بٌن آذان  تدعو الروائٌة من خالله إلى التسامح الّدٌنً بٌن المسلمٌن و المسٌح

 المساجد و أجراس الكنائس.
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 تعريف الروائية "ربيعة جلطي" :

و أكادٌمٌة جزائرٌة معروفة،وأستاذة فً األدب فً و مترجمة شاعرة ربٌعة جلطً    

م،تعتبر ربٌعة جلطً راهناً 4691جامعة وهران،ُولِدت من أم مغربٌة وأب جزائري عام 

أهّم الجزائرٌات فهً الوحٌدة تقرٌباً من بٌن شعراء جٌل السبعٌنٌات التً بقٌت تكتب و من 

فً األدب  تنشر مجموعاتها الّشعرٌة ،درست بجامعة دمشق و منها نالت شهادة الدكتوراه

كما ُترِجمت بعٌض من أعمالها إلى اللّغة الفرنسٌة ،متزّوجة من الروائً  ،المغاربً الحدٌث

ٌّة والّروائٌة منها :وي "، " أمٌن الزا  لها العدٌد من المجموعات الّشعر

 م.4694تضارٌس لوجه غٌر بارٌسً،عام  -     

 م.4691التهمة  -     

 م.4664كالم الشجرة  -     

 م.4669؟كٌف الحال  -     

 م.2002حدٌث فً الّسر، -     

 .م2001من التً فً المرآة،-     

 حجر حائر. -     

 م.2009ار لٌست تنام،بح -     

 م.2040حجر حائر، -     

 م.2040الّذروة، -     

 نادي الصنوبر، -     

 م.2042معشق،عرش  -     



 مـــــــلحق 
 

 

90 

 ٌومٌات سلطان مٌت مرتٌن. -     



 



و المراجع قائمة المصادر  
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 قائمة المصادر و المراجع :                     

 القرآن الكرٌم : برواٌة ورش عن نافع.

 المصادر : أّوال :    

 1ط،ربٌعة جلطً، " عرش معشق "،منشورات االختالف والضفاف، الجزائر العاصمة -(1

3112. 

عبد القاهر الجرجانً، دالئل اإلعجاز.تحقٌق، رضوان الداٌة، دار قتٌبة، سورٌا،د ط  -(3

3111. 

 المراجع: ثانيا :    

ابتسام مرهون الصفار، فضاءات فً األدب العربً القدٌم،دار صفاء للنشر  -(2

 .3118، 1والتوزٌع،عمان، ط

 .3،ط1اإلسالمٌة للطباعة والنشر،جإبراهٌم مصطفى و آخرون،معجم الوسٌط،المكتبة  -(4

 أحمد رضا حوحو،غادة أم القرى،موفم للنشر،الجزائر،ت ط. -(5

أحمد منّور،األدب الجزائري باللّسان الفرنسً،نشأته وتطوره و قضاٌاه،دٌوان  -(6

 .4،3117المطبوعات الجامعٌة،ط

سرد األنثوي األخضر بن الساٌح، سرد الجسد و غواٌة اللّغة. قراءة فً حركٌة ال -(7

 .1عمان،ط -وتجربة المعنى،دار النشر، األردن

أمٌن الّزاوي، صورة المثقّف فً الرواٌة المغاربٌة، مفهوم و ممارسة، دار النشر  -(8

 .3119راجعً، الجزائر،
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بادٌس فوغالً،الّزمن والمكان فً الشعر الجاهلً،دار النشر عالم الكتب  -(9

 .1،3117الحدٌث،ط

ً، المجاهدة الجزائرٌة، دار الرائد الٌنابٌع، الجزائر، ودار النفائس بّسام العسل -(11

 .3111لبنان، ط خاصة، -بٌروت

 جورج لوكاتش،الرواٌة،ترجمة.مرزاق بقطاش،المكتبة الشعبٌة،الجزائر،دط،دت. -(11

جٌراك برنس، ترجمة، السٌد إمام،قاموس السردٌات،مٌرٌت للنشر والمعلومات  -(13

 .3112القاهرة،

حسن عبد الجلٌل ٌوسف، المرأة عند شعراء صدر اإلسالم.الوجه و الوجه اآلخر،دار  -(12

 .1998، 1الثقافة للنشر والتوزٌع،القاهرة، ط

حسٌن المناصرة، النسوٌة فً الثقافة و اإلبداع، عالم الكتب الحدٌث للنشر والتوزٌع،  -(14

 .3118، 1األردن، ط-إربد

البناء الفّنً فً القصٌدة العربٌة، دار الهدى، الجزائر، د ط     الربٌعً بن سالمة، تطّور -(15

 د ت.

األردن،ط -ساندي سالم أبو سٌف،الرواٌة العربٌة وإشكالٌة التصنٌف، دار النشر،عمان -(16

 .1،3114عربٌة

الصادق قسومة،نشأة الجنس الروائً بالمشرق العربً،دار الجنوب للنشر،تونس  -(17

 .1،3114ط

عودة زعرب،غسان الكنافً،جمالٌات السرد فً الخطاب الروائً، مجدالوي صبحٌة  -(18

 .3115عمان،ط ط،



و المراجع قائمة المصادر  
 

 

93 

عبد القادر الرباعً، الصورة الفنٌة فً النقد الشعري، دراسة فً النظرٌة و التطبٌق  -(19

 .3119، 1دار جرٌر، األردن، ط

-والنشر،بٌروت عبد هللا إبراهٌم،موسوعة السرد العربً،المؤسسة العربٌة للدراسات -(31

 .3118األردن،طبعة جدٌدة موّسعة -لبنان، دار الفارس للنشر و التوزٌع،عمان

م(،دار الكتاب 1974-م1821عبد هللا الركٌبً، تطّوٍر النثر الجزائري الحدٌث) -(31

 العربً للطباعة والنشر والتوزٌع،)دط(،)دت(.

، الدار البٌضاء 1996، 1عربً، طعبد هللا الغذامً،المرأة واللّغة،المركز الثقافً ال -(33

 ، بٌروت.1997، 3ط

عبد الملك مرتاض، قضاٌا الشعرٌات و تحلٌل قضاٌا الشعر المعاصر، دار القدس  -(32

 .3119، 1الجزائر، ط

عبد المنعم زكرٌا القاضً،البنٌة السردٌة فً الرواٌة بٌن الدراسات و البحوث  -(34

 .1،3119اإلنسانٌة واالجتماعٌة،ط

لعربً دحو، األدب العربً فً المغرب العربً.من النشأة إلى قٌام الدولة ا -(35

 .3117الفاطمٌة،دار الكتاب العربً للطباعة و النشرو التوزٌع و الترجمة،

عماد علً الخطٌب،فً األدب الحدٌث ونقده،دار النشر،عّمان)المسٌرة للنشر  -(36

 .1والتوزٌع(،األردن،ط

ف، الرجل فً شعر المرأة.دراسة تحلٌلٌة للشعر النسوي عمر بن عبد العزٌز السٌ -(37

 1لبنان، ط-القدٌم و تمثالت الحضور الذكوري فٌه.مؤسسة االنتشار العربً، بٌروت

3118. 

محمد زروق، صورة الجاهلٌة بٌن التصوٌر األدبً و الحقٌقة التارٌخٌة، دار جرٌر  -(38

 .1،3113األردن، ط -للنشر و التوزٌع،عّمان
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مد زغلول سالم، األدب فً العصر المملوكً، الناشر منشأة المعارف اإلسكندرٌة مح -(39

 .2جالل حزى وشركائه،ج

محمد صبحً أبو حسٌن،صورة المراة فً األدب األندلسً فً عصر الطوائف  -(21

 .  3115، 3األردن، ط-، إربد3115، 1والمرابطٌن،عالم الكتب الحدٌث للنشر و التوزٌع، ط

قنطاري، من مالحم المرأة الجزائرٌة فً الثورة و جرائم االستعمار الفرنسً، محمد  -(21

 .3117دار الغرب للنشر والتوزٌع، الجزائر، 

مخلوف عامر،الرواٌة و التحوالت فً الجزائر،دراسات نقدٌة فً مضمون الرواٌة  -(23

 سورٌا. -المكتوبة بالعربٌة،منشورات اتحاد الكّتاب العرب،دمشق

 -دة صالح،المرأة فً الرواٌة الجزائرٌة،جامعة محّمد خٌضر،بسكرةمفقو -(22

 .3،3119الجزائر،ط

ملٌكة حمٌدي، المرأة المغربٌة فً عهد المرابطٌن،مؤسسة كنوز الحكمة للنشر  -(24

 الجزائر.-، األبٌار3111والتوزٌع، تلمسان، 

التشرٌع منال محمود المشنً،حقوق المرأة بٌن المواثٌق الدولٌة وأصالة  -(25

اإلسالمً.دراسة مقارنة بٌن الشرٌعة اإلسالمٌة و القوانٌن الدولٌة الخاصة بحقوق 

 .3111، 1األردن، ط-المرأة،دار الثقافة للنشر والتوزٌع،عمان

نصرت عبد الرحمن، الصورة الفنٌة فً الشعر الجاهلً فً ضوء النقد الحدٌث، كلٌة  -(26

ه : د. عاطف محمد كنعان،ود. نبٌل حسٌن،عمان األدب، الجامعة األردنٌة، راجعه و نقح

 .3113دار كنوز المعرفة،

وائل علً فالح الصمادي، صورة المرأة فً رواٌات سحر خلٌفة، دروب للنشر  -(27

 .3111األردن، ط عربٌة، -والتوزٌع، عمان
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 :و القواميس المعاجم ثالثا :      

 .3114، 12بٌروت،المجلدابن منظور، لسان العرب، دار صادر،  -(28

 3، دار صادر، بٌروت،ط13ابن منظور، لسان العرب، مادة)ص.و.ر(،المجلد -(29

3112. 

 .1ابن منظور، لسان العرب، مادة)م.ر.أ(،دار صادر، المجلّد الثامن، بٌروت، ط -(41

أنطوان نعمة،عصام مدور،لوٌس عجٌل، متري شماس، المنجد فً اللّغة العربٌة  -(41

 .3111، 1لبنان، ط-، بٌروت946، دار المشرق،ش.م.م.ص.ب المعاصرة

بٌروت  -لطٌف زٌتونً، معجم المصطلحات النقدٌة فً الرواٌة ، دار النشر،لبنان -(43

 .1،3113ط

لطٌف زٌتونً،معجم مصطلحات نقد الرواٌة،دار الّنهار للنشر،مكتبة لبنان،ناشرون  -(42

 .3113الطبعة األولى،

 : الجامعية رسائلالرابعا :      

ة الماجستٌر فً اللّغة العربٌة لٌلى حمرانً، مذكرة تخّرج، بحث مقّدم لنٌل شهاد -(44

آدابها، األسلوب أإلشهاري فً الرواٌة الجزائرٌة المعاصرة، موضوع الجسد، ألمٌن و

 جامعة حسٌبة بن بوعلً،الشلف.  -أنموذجا-الزاوي 

 :  خامسا : مواقع االنترنت     

 وٌكٌبٌدٌا الموسوعة الحرة. فً القرآن الكرٌم، المرأة -(45

جهاد عالونة، المرأة غٌر الجمٌلة، الموقع الرئٌسً لمؤسسة الحوار المتمدن،العدد :  -(46

 .19:18 -ساعة ، ال17/11/3111، 2549
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صة ، خاصة لق31/15/3115فاتنة صالح الكردي، صحٌفة من سورٌا، أضٌفت فً  -(47

 .السورٌة
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 الفهرس : * 

 .ج-ب-أ............................................................مقّدمة :  -

  : مدخل : في مصطلحات الّدراسة -

 .80-80......................: ............................. أّوال : تعريف الّرواية   

 .95...........: .................................. الّرواية العربية و التصنيف*      

 .08-80............................... :ثانيا : نشأة الرواية العربية و تطّورها    

 .08......................................... :ثالثا : الكتابة الّروائية في الجزائر    

 .11-11...........: .......................فترة ما قبل االستقالل )الثورة(  -أ       

 .11-11..............: ............................فترة ما بعد االستقالل  -ب       

 .01.........................................: رابعا : الفضاء الزماني و المكاني    

        .12...............................: ................. مفهوم الّزمن في اللّغة -أ       

 .31 ............................: .................مفهوم المكان في اللّغة  -ب       

 .71........................................................: خامسا : الّشخصيات    

 .14-13.....................................................: ...........لغة  -أ       

 .15-14.............: ..........................................اصطالحا  -ب       

 .08-00.......................................................: سادسا : األحداث    
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 :الفصل األّول : مالمح صورة المرأة في الّرواية العربية  -

 .00........................................................: ..... أّوال : الّصورة   

 .11....................................................................: لغة  -أ        

 .11-11......................................: ................اصطالحا  -ب        

 .11-11..............................: .........................أنواع الّصورة *      

 .02..................................: ..............ثانيا : مفهوم المرأة    

 .11..................: ..................................................لغة  -أ        

 .12.............: .............................................. اصطالحا -ب        

 .01...............................: .......... : المرأة عبر العصور ثالثا   

 .15-12..............................................: ...العصر الجاهلي  -أ        

 .11-15....................: ...................... عصر صدر اإلسالم -ب        

 .11-11: .....................................* مكانة المرأة في القرآن الكريم      

 .51-52: ................. رابعا : المرأة في المجتمع العربي المعاصر   

 .13-12...............................: .................المرأة األندلسية  -أ          

 .14-13......................................: ........ المغربيةالمرأة  -ب          

 .15-14: ....................نظرة الّرجل للمرأة في المجتمع العربي  -ج          



 الفهــــرس
 

 

99 

 .50........: ...........خامسا : صورة المرأة في المجتمع الجزائري    

 .01-09 ........................................: ...المرأة أثناء الثورة  -أ           

 .01...................................: ....معاناة المرأة أثناء الثورة  -ب           

 .00-01................: ...............المرأة فترة ما بعد االستقالل  -ج           

  الفصل الثاني : صورة المرأة في رواية " عرش معشق "  -

 .04-01................: ........................................ المرأة الطفلة - 1   

 .19-04......: ................................................. المرأة الزوجة -1   

 .13-11.....:.......................................................المرأة األم  -1   

 .15-14.............................: ............المرأة المجاهدة )المناضلة(  -0   

 .20-15......: ..................................................المرأة المثّقفة  -1   

 .22-20...............: ........................................المرأة الجميلة  -2   

 .31-23......: .................................المرأة القبيحة )ذميمة الخلقة(  -3   

 .31-31...........: ..........................................المرأة المشعوذة  -4   

 .33-31..............: .......................الحبيبة( المرأة المرأة و الحب ) -5   

 .41-33.................: ................................... المرأة و الجنس -19   

 .41....................:  مخطط تفصيلي للشخصيات الّنسائية في الرواية -
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 .02-05.......................................................... خاتمة :ال -

 .08-01............: ................................................ملحق  -

 .01-00................................: .....قائمة المصادر و المراجع  -

 .088-07.................................: ........................ فهرس -


