
ةـة الشعبيـة الدميقراطيـة اجلزائريـاجلمهوري
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية للعلوم                                        جامعة األمري عبد القادر
قسنطينة-اإلسالمية

:....../الرقم التسلسلي
رقم التسجيل:........./

الخطاب المؤنث في الروایة                                
الجزائریة المعاصرة

دراسة سوسيونصية

أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم يف األدب احلديث
إشراف الدكتور:  إعداد الباحثة: 

أ.د.حفناوي بعليليلى بلخري
:ةأمام اللجن

قسنطينة-.جامعة منتوري.أستاذ التعليم العايلورةاحممد العيد تالرئيس: األستاذ الدكتور-1
عنابة-باجي خمتارجامعة .....أستاذ التعليم العايلاملقرر: األستاذ الدكتور حفناوي بعلي-2
قسنطينة-معة األمري عبد القادر...جا......أستاذ حماضر أالعضو: الدكتورة سكينة قدور-3
قسنطينة-جامعة األمري عبد القادر..........أستاذ حماضر أمال لوايتآالعضو: الدكتورة -4
عنابة-باجي خمتارجامعة.................أستاذ حماضر أالعضو: الدكتور علي خفيف-5

م2010–م 2009هـ 1431-هـ 1430السنة الدراسية 



لـــخصماللخـــصمال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

:الملخص

تعد الراوية بالنسبة للمرأة اجلزائرية فنا جديدا، ميثل إغراء يف حداثته، والتصاقه 
بالواقع، يستدرج إليه الباحث، وهو ما متارسه املدونة، ومارسته، إذ تعد صورة ناطقة 

كان الدافع خلط األنثوي الصارخ يف تعبرياته،معربة عن واقع املرأة يف اجلزائر، متتاز با
الرئيس حماولة الكشف عن طبيعة وخصوصية، هذا اخلط األنثوي يف الكتابة 
الروائية، والدافع األهم هو املنطلق املتمحور يف أن كشف اخلواص اجلمالية يف النص 
الروائي املؤنث تتضح أكثر، وتتجلى بقلم أنثوي؛ ومن مث كان حمور البحث 

املكتوب بقلم أنثوي.الكشف عن هوية املؤنث يف النص الروائي اجلزائري

(اخلطاب الروائي املؤنث يف اجلزائر)، موضوع الدراسة، ضمن سياقات يتشكل
حيقق خصوصيته الشكلية اجلمالية بآليات بنائه التقين؛ فالشخصيات يف خاصة،

النص املؤنث حائرة مرتبكة، تبحث عن مالذ هروبا من الفضاء الرجايل، إىل حماولة 
حتالل املدينة، ورفع األعالم النسوية، لينشب الصراع بني فرض تأنيث املكان، وا

ثنائية الفحولة واألنوثة، قدمته املدونة صراعا أزليا مستدميا. 

وتوحي كلمة اجلزائر بدالالت بالغة القيمة، يصبغ عليها اخلطاب صبغة سودوية 
ا قامتة خاصة، خاصة عند حتديد النص املؤنث موضوعا للدراسة، تتجلى يف ثناي

النص صورة تعكس واقع فرتة حرجة، تشارك املرأة الكاتبة كصاحبة موقف يف 
التأريخ بلغة الراوية،وحبسها األنثوي للمتغريات، واملفارقات استحدثتها مرحلة 

استثنائية يف حياة اإلنسان اجلزائري.

من يناومبا أن اخلطاب الروائي اجلزائري املؤنث ينسج عامله اخلاص، فإننا سع
خالل هذه الدراسة إىل الوقوف على تلك اخلصوصية، اليت متيز النص املؤنث عن 
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غريه، ومن ذلك قراءة فاحصة من أجل مقاربة املعاين يف أدبيتها، ضمن بنية النص 
ونسيجه اللغوي، باعتبار دراسة التقنيات السردية ضرورة حتمية يف سياق البحث، 

الواقعي، وذلك مبحاولة توخي تكشف خصوصية اخلطاب، دون عزله عن مرجعه 
آليات القراءة املنتجة، إىل جانب املنهج التأويلي، إذ أن البحث يستنري باملنهج 
السوسيولوجي، لتناسبه مع طبيعة موضوع الدراسة، إذ وجب وصل النص بواقعه 

املتحرك احلي.

من هنا قسمت البحث إىل أربعة فصول، يتقدمها فصل نظري بعنوان (املؤنث 
، جلي مفهوم مصطلح الكتابة النسويةعي الكتابة) من ثالث مباحث، األول يستوو 

والثاين يتتبع تاريخ الكتابة النسوية يف الفكر اإلنساين، وينظر الثالث يف أثر النقد 
النسوي الغريب يف نظريه العريب، وكذا تشكل وعي الكتابة النسوية لدى املرأة العربية.

حتت عنوان (هوية املؤنث يف النص املؤنث) يف أما الفصل الثاين فيكشف 
مبحث أول عن هوية البطل املؤنث يف النص املؤنث، ويرصد املبحث الثاين منه عن 

مناذج املرأة اليت شكلت احلضور األنثوي يف النص الروائي.
يليه الفصل الثالث بعنوان(هوية الراوي يف النص املؤنث) مكونا من مبحثني، 

ع (شعرية اجلسد) يف يتبعه الفصل الرابو الراوي، وتنويعاته، خصص لرصد أشكال
األول منها يف اجلسد وخطاب الذات، والثاين يف اضمحالل اجلسد ثالث مباحث،

، وخيتص املبحث األخري بدراسة اجلسد  يكشف الثالث عن اجلسد كرؤيةوامنحائه، و 
خلصت فيها ما مث ختمت البحث خبامتة

توصلت إليه الدراسة من نتائج. 
إشـــكالية الكتابـــة النســـوية وقـــد كشـــفت الدراســـة عـــن مجلـــة مـــن القضـــايا، أوهلـــا

ة املــرأة، تمثــل هويــلنضــج مرحلــةإىل مؤيــد كمصــطلح للفــض ار مــناألبعــادتعــددة امل
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متميـزة لبنـاء فنية، وإضافة نوعيـة التهاخصوصيهلا مالياتإثراء الساحة اإلبداعية جبو 
النســوي والــنص املؤنــثاألدبتتعــدد املصــطلحات بــنيوقــد، منــوذج املــرأة اإلنســان

تتـــوزع ، الفكريـــةيف املنطلقـــات اختالفهـــايكمـــنكلهـــا ذات داللـــة واحـــدة، واألنثـــوي  
.يف ثالثةعلى 

مزيج من الثقافة الوافدة والثقافة ،ازدواجيةصفة النقد النسوي العريب وقد اختذ
طمـوح وال،خلدمـة األفكـار التحرريـةلةوسـيالعربية املرأة، جعلت الكتابة عنداألصيلة

تبـاع وا،النقد النسوي الغريبب، متأثرة يف ذلك ملشاركة السياسيةاللمساواة املطلقة، و 
الروائيـة نابعـة ربية املرأة العإسهاماتكما كشفت الدراسة أن ،  مقوالته وترديد أهدافه

يف متثيـل جيلهـا متثــيال دورهـا
مرجعيــة احلكــم بالدونيــة والضــعف علــى أي اهتمــامهم مــنالنقــاد مل يوليهــاحقيقيــا، 

.بادرة من املرأة

عن هويتهخالل رحلة البحث ، اذاتياصراع، يعيش مأزومالبطل املؤنثوتبني أن
ويغّيب آماهلا ، يطمس كينونتهااانفصاموتعيش األنثى،فشلكأنثى، تنتهي دوما بال

الرجل.بالقتهاطبيعة عبعني األنثى، تكشف صراع القضيةتطرح

ع بني راو يروي بضمري املتكلم، يلبس قنا أما الراوي فقد تنوع حضوره يف املدونة، 
الــــذكورة تــــارة، وأخــــرى يكشــــف عــــن هويتــــه األنثويــــة، وتوظــــف الــــراوي املــــذكر وفــــق 

.منظومتها وقوانينها كخطاب مكتوب يتحدى
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وتتميز شعرية اجلسد يف النص املؤنث، باستخدام األنثى جسدها وسيلة يف 
الكتابة وفق تنويعات لفظية، مستقاة من املعجم األنثوي، من حيث أسلوب التعبري 
عن اجلسد، كتقنية خطابية، تتجاوز الوصف احلسي املباشر ملفاتن جسد األنثى؛ 

من عوامل الذاتية، تكشف أسرارها يعرض بعني األنثى بلغة تلقائية شفافة نابعة
الداخلية.

ومن جهة تعرب الكتابة النسوية عن حترير الرغبة ومترد اجلسد، لينسجم مع 
ذاملرأة املتمردة، اليت ال تنصت إال لرائحة اجلسد اليت جت

عرب يف املدونة وهي يف ذلك لغة أنثوية ت،تسيطر، وتعلن عن أنوثتها باسم جسدها
.املوروث الثقايف واالجتماعييشكلها، األنثىعن 
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Summary: the feminine in the contemporary discourse of
Algeria

The Novel for The Algerian woman is considered a new art. It
is a temptation in its modernity and its adherence to reality,
which obsessed the researcher and it is what the recorder
practices, and has already practiced. The Novel is an expressive
spoken image for The Algerian woman real life with its blatant
and flagrant feminine style, seeking to detect the noel writing.
And the most important motivation is centered in the sense
that the aesthetic properties are revealed more and more in
the feminine novel text and becomes evident and clear by a
feminine. Thus, the core of the research is to disclose the
identity of the feminine in am Algerian feminine text.

The Algerian feminine novel rhetoric is shaped in particular
contexts, realizing its aesthetic specificity by its technical
mechanisms. The personalities in the feminine text are
confused and perplexed, looking for a haven to escape from
man-space in attempt to impose the feminization on the place,
occupy the city and raise the women flags. So, the conflict
arises between yang and feminity, represented by the recorder
as a timeless, durable struggle.

The word Algeria suggests significant denotations with great
value, painted by a particular dark baptism especially when
determining a feminine text as a subject of study.

The text shows an Image that reflects a grave real of a period
that witnessed the participation of the women as a person with
her sense to vary and shows paradox which renewed by an
extraordinary era in the Algerian human life.
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And since the Algerian feminine novel rhetoric has its private
world, we sought to determine this privacy which distinguishes
it from other novel texts. As the study of the narrative
techniques is very important in the researching context, we
mad a sharp examination to approach the meanings within the
structure of the text and its language, without isolating it from
its realistic source trying to use reading mechanisms in addition
to interpretation methodology, as the research is enlightened
by sociological methodology for it convenient with the subject
of study and it is important to connect the text with its moving
neigh bar hood.

From this point, I divided the research into four chapters.
Starting with a Theoretical chapter entitled – The Feminine and
the writing consciousness – divided into three themes. The
clarifies the woman's writing amongst the human mind, and
looks the last to the impact of western feminine criticism on its
Arabian counterpart, as well as to the woman's writing
awareness formation for the Arabian woman.

The study a number of issues. The Foremost is the
complication of the multiple dimensions of woman's writing
from a rejecter of the concept to a supporter as a mature
period representing woman identity, enriching the innovative
area with aesthetics that have its specific arts, and adding a
privileged quality to built the woman modal as a human being.
However, there are various concepts between the Feminine
Literature, the feminine text and the feminist that all have a
unique indication, that could be differentiated in the
intellectual perspectives.
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The Arabic Feminist criticism has taken the status of binary.
It is a mixture of both the authentic culture and the important
culture, which makes the writing of the Arabic woman a tool to
work the liberal ideas, the ambitions for the absolute equality
and political participation. She has been influenced by the
western feminine criticism following its speech and all its
objectives. Then, the study shows that the Arabic novelist
woman's contributions stems from her awareness to writing as
a message and approach, based on the understanding of her
role in representing her generation. The critics have given no
attention because of the inferiority and weakness they have
looked to woman with.

It turned out that feminine hero is still dire, living a self –
struggle, during his search to his identity as a female, always
ends in failure, and the female lives a very obscure disruption
which erases her entity, and hides her hopes raising the conflict
case amongst the community, however reveals the mal –
female relations hip nature. There was a diversity in the
narrator among the record. Sometimes it wears the mast of
masculinity and another shows its feminine identity which
employs the masculine according to its system and laws as a
challenging written speech.

The second chapter entitled (The feminine identity and the
feminine text). The first theme in it looks at the feminine hero
in the feminine text, the second monitors the woman modals
which form, the female presence in the novel text. The third
chapter is about, the identity of the narrator in the feminine
text. Its tow themes devoted to monitor the forms of the
narrator and its variation. Finally the fourth chapter under the
title – The poetry of the body – in three themes, the first in the
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identity of the body, the second reveals the body as a sight or
vision, and the last theme gives a study to the body as a spoken
with and spoken through language used by feminine writer.
Then, I concluded the research by a summary contains the
study's results.

In the body's poetry, the female use her body as a tool in
writing in accordance with verbal variations esctracted from
the female gazetteer, in terns of method of expressing of the
body, as a rhetorical technique, beyond the direct sensory
description to the female body attraction, represented by the
female by an automatic transparent language derived from
self-symptoms which the interior secrets.

The feminine writing expresses the liberation of the desire
(sexual desire) and the body's rebellion, to suit with rebellion
woman who listens only to the smell of body which attracts the
other male and by which she overpower and control. She also
announces her feminity in the name of her body. However, she
reflects the alienation and defeatism of the female shown in
the recorder, that is formed by a cultural and social heritage.
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