
ة األدبية النَّسويَّ
رؤيٌة نقدّيٌة للمعطى واملنهج

عبد املجيد زراقط]*[

راسة للباحث اللبناين الربوفسور عبد املجيد زراقط إىل تقديم تعريٍف ملاهّية  تهدف هذه الدِّ

الحركة النسويّة يف فضائها األديب واإلبداعي. كام يعرض إىل تّياراتها والنظريات التي قّدمتها 

النقدية  عة. ويف سياق متاخامته  دة واملتنوِّ النَّقديَّة املتعدِّ التجربة األدبية ومناهجها  يف سياق 

للقضية النسوية يعقُد الباحُث جملَة مقارناٍت مع النظريات الحديثة لُيبنيِّ أوجَه الختالف يف 

الحركة  عىل  الغربية  النسوية  الثقافة  حضور  عن  الناشئة  اآلثار  إىل  وكذلك  واملنهج،  الرؤية 

األدبية النسوية يف العامل العريب.

 المحرر

تطورَّت النِّسوية من حركٍة سياسيٍّة تنادي باملساواة بني املرأة والرَّجل، يف الحقوق... إىل فلسفة 

لها رؤيتها إىل الوجود واملعرفة والقيم واملجتمع، وهذا ما جعل روجيه غارودي يرى أنَّها »ليست 

حكراً عىل النساء وحدهن، بل هي فلسفة للجنسني معاً، أي لكلِّ من يؤمن ببادىء هذه الفلسفة، 

ويناضل من أجلها فكراً وقوالً وعمالً«]]].

ولعلَّنا ال نبعد عن الّصواب عندما نرى أنَّ النِّسوية، بدأت حركًة سياسيًَّة اجتامعيًَّة ترى أنَّ الّنظام 

ور الثانوي  ، يتخذ الرَّجل فيه دور املركز - الذات واملرأة الدَّ املجتمعي السائد نظاٌم أبويٌّ - ذكوريٌّ

- اآلخر املساعد، دعت إىل مساواة الجنسني سياسيّاً واقتصادياً واجتامعياً ونيل املرأة الحقوق التي 

ياسيَّة إىل حركٍة عقديٍَّة لها رؤاها إىل الوجود وقضاياه؛  يتمتع بها الرَّجل. ثم تطوَّرت هذه الحركة السِّ

* ـ باحث وأستاذ محاض ومرشف عىل الدكتواره يف الجامعة اللبنانية ـ لبنان.
]]]- روجيه غارودي، من أجل ارتقاء املرأة، ترجمة جالل مطرجي، بريوت: دار اآلداب، طـ2، 988]، ص96.
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ة البيولوجيَّة واملجتمعيًّة: األمومة عىل سبيل املثال،  وهي رؤى تنطلق من التّجربة النِّسوية الخاصًّ

وهي بوصفها هذا حركٌة عقديٌَّة للرِّجال والنِّساء معاً.

يف نقد احلركة النِّسوية

يف سياق نقد هذه الحركة، يرفض بعض الباحثني مصطلح »النِّسوية« ألنه، كام يرى، مصطلٌح 

البيولوجي  الجنس  د  يحدِّ ألنه  »أنثوي«  مصطلح  بني  ومييِّز  سياسيًة،  وأهدافاً  مفاهيَم  من  يتضَّ

للمرأة،  أنَّ  ويرى  االجتامعي]]].  للنَّوع  ثقافيٍّة  مفاهيَم  عىل  داالَّ  مصطلحاً  بوصفه  و»نسوي«، 

امرأٍة  لكلِّ  إن  إذ  ٌة،  عامَّ خصوصيٌَّة  لكنَّها  شك،  دون  من  خصوصية  والنِّسوي  األنثوي  بوصفيها: 

د النِّساء؛ األمر الذي يتيح القول: د بتعدُّ تجربتها الخاّصة، ما يعني أن التجارب النِّسوية تتعدَّ

« وخصوصيَّتها، فالنِّساء لسن كاّمً واحداً،  عب تحديد هوية »املرأة - األنوذج الكيلِّ من الصَّ

عٌة، وكذلك هي تجاربهن املنتمية إىل »ما ال ميكن تحديده«. لهذا،  دٌة ومتنوِّ ا هنَّ كائناٌت متعدِّ وإنَّ

فإنَّ الكتابة التي تتمثّل هذه التجربة ومتثِّلها لغًة أدبيًّة هي كتابٌة ال ميكن أن نحيط بها، وإن كان من 

إرصار عىل التَّحديد، فإنَّ ذلك ممكن إن تم وضع كلٍّ من الرَّجل واملرأة يف تكوينه البيولوجي، 

وهذا أمر غري صحيح، فالكتابة ال متثِّل هذا التكوين فحسب، وإنا متثِّل التجربة اإلنسانيّة الكيانية 

املجتمعية لكل منهام، ليس بوصفه كائناً بيولوجياً مستقالًّ، وإنا بوصفه كائناً مجتمعياً ينتظم يف 

بنيٍة مجتمعيٍة يتخذ فيها موقعاً يؤدِّي منه دوراً، أو مواقع يؤدِّي منها أدواراً.

لطة/ الخطاب األبوي. وهذا املعيار ليس  ، فإنََّه متييٌز يعتمد معيار السُّ وإن كان من متييٍز حقيقيٍّ

، فإن كان الّصوت الّسلطوي ذكريَّاً، فإن كثرياً من النِّساء  ا هو معياٌر سلطويٌّ معياراً بيولوجياً، وإنَّ

وت. ينطقن بهذا الصَّ

لطوية الواضحة،  تصف »ماري إملان« كتابة »سيمون دي بوفوار« بالّذكورية، بسبب نربتها السُّ

الصوت  مع  الحال  هي  كام  الرجال،  جنس  يف  محصوراً  ليس  الذكوري  وت  الصَّ أّن  ترى  فهي 

األنثوي، فهو ليس محصوراً يف جنس النِّساء.

آالف  منذ  املسيطر،  األبوي  الخطاب  هذا  هدم  إىل  تسعى  النِّسوية  الكتابة  دامت  وما  لكن، 

رجة األوىل،  نني، وطاملا أنه ارتبط بالرَّجل، فمن الطّبيعي أن ترتبط الكتابة النِّسويَّة باملرأة بالدَّ السِّ

]]]- بام موريس، األدب والنِّسوية، ترجمة سهام عبد السالم، القاهرة: املجلس األعىل للثقافة، طـ]، 2002، ص30.
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دناه يف ما سبق من  ولكن ليس بأيِّ امرأٍة، وإنا باملرأة التي يصدر خطابها من منظور نسويٍّ حدَّ

قوٍل، وقد يشاركها رجاٌل يف الصدور عن هذا املنظور.

يشٌء من تاريخ احلركة النِّسوية

بني  والقانونيّة  االجتامعية  باملساواة  عرش،  التِّاسع  القرن  يف  طالبت،  األوىل  النِّسوية  الحركة 

ا كانت حركًة مطلبيًَّة. الحركة النِّسوية  ى، آنذاك، بالحركة النِّسوية وإنَّ الرَّجل واملرأة، ومل تكن تُسمَّ

ياسات الجنسيَّة، وثانيهام  ت أفكارها من كتابني: أوَّلهام كتاب »كيت ميليت« عن السِّ الثانية استمدَّ

كتاب »فردريك أنغلز«: »أصل العائلة وامللكية الخاّصة«، وجاء فيه أن النِّظام األبوي )البطريريك( 

قام عىل سيطرة الرَّجل عىل األرسة واضطهاده للمرأة، وأنًّ هذا النِّظام ليس النِّظام الوحيد الذي عرفه 

التاريخ اإلنساين، فقد سبقه النِّظام األمومي الذي كانت فيه امللكيّة جامعيًّة والّنسب يعود إىل األم، 

ٌة والنَّسب يعود إىل  ثم حدث التطوُّر الخطري، فتمَّ االنتقال إىل النِّظام األبوي؛ حيث امللكيَّة خاصَّ

األب، وفيه متَّت الهزمية التاريخيَّة للّنساء، إذ ظهر شكل العائلة األبويّة، حيث الزِّواج اآلحادي، 

وهو آحاديٌّ للمرأة فحسب.

أو يف  املدينة،  املنزل يف  وتعمل يف  األبناء،  تنجب  املرأة زوجًة  دور  العائلة، صار  يف هذه 

املنزل والحقل يف الرِّيف. وفُرضت عليها العّفة يك يضمن الرّجل أنَّ من تلدهم هم أوالده الذين 

يرثونه. حدث هذا نتيجة تغريُّ موقع كلٍّ من الرَّجل واملرأة يف البنية املجتمعية ودوره يف هذه البنية، 

فالرَّجل هو األقوى، فسيطر، وغدت سيطرته سياسة حكمت جميع املجتمعات البرشيَّة.

ٍر  رأت الحركة النِّسويّة أَن هذا النِّظام الذي تشّكل نتيجة تطوٍُّر مجتمعيٍّ ميكن أن يتغريَّ نتيجة تطوُّ

مجتمعيٍّ آخَر، وهي تعمل من أجل حصول هذا التطوُّر الذي يغريِّ النظام األبوي إىل نظام آخر يتمُّ 

فيه إلغاء األرسة األبوية التي تقوم عىل ركيزٍة مادِّيٍة هي عدم املساواة بني الزَّوج والزَّوجة، فالزَّوج 

يقوم بالعمل املنتج والزوجة تقوم باألعامل املنزلية املجانية.

النِّسوية  الحركة  أنغلز هذا، إضافًة إىل كتابات ماركس ومنظِّري املاركسيَّة، أساس  كان كتاب 

ة هام ما أدَّى إىل هزمية النِّساء وهيمنة الرجال،  املاركسيَّة التي ترى أن الرأساملية وامللكية الخاصَّ

للنساء  نفسها  والحقوق  الفرص  الرأساميل  النِّظام  يوفِّر  بأن  فطالبت  الليربالية  النِّسوية  الحركة  أما 

املرأة  نيل  أجل  من  الّضاغطة  القوى  وتشكيل  بذلك،  القاضية  القوانني  طريق سنِّ  من  والرِّجال، 

حقوقها.
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يف مسار هذه الحركة، دعت »فرجينيا وولف« )882] - ]94](، منذ سنة 9]9]، النِّساء إىل العمل 

الشخصيَّة  تجاربهّن  عن  والتعبري  اإلبداعيَّة  قدراتهن  وتحرير  بهّن،  ة  هويِّة خاصَّ تأسيس  أجل  من 

النسوية  بالحركة  ى  يسمَّ ما  حركاتها  فمن  عاً،  وتنوُّ داً  تعدُّ النِّسويّة  الحركات  عرفت  ثمَّ  ة.  الخاصَّ

الثَّالث«،  العامل  وشعوب  والطَّبيعة  املرأة  هنَّ  »مقهوراٍت  يعرف  العامل  أن  ترى  وهي  الجديدة، 

عي للتخلّص من سلطة هذا الرجل املركزيَّة،  ومن يقهرهن هو الرَّجل األبيض، ولهذا ال بّد من السَّ

بالنسوية  ي  ما سمِّ الحركة  تفّرع من هذه  الثاليث وصونها، وقد  لهذا  الحقوق املهدورة  وتحصيل 

البيئية، وأّول من وضع هذا املصطلح »فرانسواز دوبون« يف كتابها: »النِّسوية أو املوت« - 974]، 

وتطوَّرت رؤى هذه الحركة، فغدت تدعو إىل مناهضة كلِّ متييٍز واضطهاٍد، عىل أيِّ أساٍس: عرقيٍّ 

.[[[
أو طبقيٍّ أو جنيسٍّ أو بيئيٍّ

تيارات احلركة النَّسوية

ميكن تصنيف تيارات الحركة النِّسوية كام يأيت:

] - النِّسوية الليرباليَّة: يعتمد هذا التيّار، إضافًة إىل ما قلناه قبل قليٍل، الفكر »اللِّيربايل«، ومحوره 

فكرة املساواة، بني الرّجل واملرأة وكلِّ البرش، يف توفري فرص العمل وتحقيق التكافؤ والتقدير، من 

دون التمييز عىل أساس اللون أو النَّوع أو العرق..

أن  يرون  الذكوريون  كان  فإن  األنثى،  الذَّكر/  ثنائيَّة  التيّار  هذا  يعتمد  الرَّاديكالّية:  النِّسوية   -  2

الجسد األنثوي عالمٌة تدلُّ عىل ضعف املرأة العقيل والثقايف والعلمي واالجتامعي...، فإن التيار 

األنثوي هذا يرى أن الجسد األنثوي عالمة تدّل عىل تفوُّق املرأة عىل الرَّجل، فهي »األم« املنجبة 

ًة باملرأة. « املنجبة اجتامعيَّاً وثقافياً قيامً خاصَّ بيولوجياً، و»األمُّ

ثنا عن هذا االتجاه، ونضيف، هنا، أنَّ هذا التيار يركِّزعىل  3 - النَّسويَّة املاركسّية: سبق أن تحدَّ

العامل االقتصادي، فريى أنَّ االختالف النَّوعي بني الرَّجل واملرأة، يُستخدم يف استغالل املرأة يف 

سوق العمل، ويف البيت، حيث يقترص دورها عىل اإلنجاب والخدمة املنزلية، ويدعو إىل املساواة 

واملشاركة.

4 - النِّسوية ما بعد البنيويًّة: يقّر هذا التيّار بقبول االختالف، ويدعو إىل االعرتاف بكل صفات 

الشخصيّة وتقديرها جميعها من دون متييز، ويرى أنَّ هذا األمر يبرشِّ بحياٍة أفضل للفرد ذكراً كان أم 

ص323.   ،2002 طـ]،  للثقافة،  األعىل  املجلس  القاهرة:  الشامي،  أحمد  ترجمة  النِّسوية،  بعد  وما  النَّسوية  جامبل،  سارة  انظر:   -[[[

www.annabaa.org مصطلحات نسوية، اليكولوجيا النسائية ) املرأة أرض... األرض املرأة(، شبكة النبأ املعلوماتية
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أنثى، وأنَّ التمييز الّنوعي هو نسٌق ذهنيٌّ ال عالقة له باالختالف البيولوجي.

يقرِّر  لكّنه  البنيوي،  بعد  ما  االتجاه  به  أقرَّ  باالختالف كام  التيّار  يقُر هذا  نة:  امللوَّ النَّسوية   -  5

أنَّ تجارب النِّساء امللوَّنات تختلف عن تجارب النِّساء الغربيّات، فقهرهنَّ كان قهراً مزدوجاً، من 

ذه كلٌّ من الرجل الغريب واملرأة الغربيَّة.  مجتمعاتهن ومن االستعامر الغريب معاً، وهو استعامٌر نفَّ

ًة. ويؤكِّد الخصوصيَّة التي تنتج رًؤى خاصَّ

دًة،  د مختلف أنواع النَّظريَّة األدبيَّة النِّسويَّة ليس تقنيًَّة نقديًَّة محدَّ يرى »ديفيد كارتر« أنَّ »ما يوحِّ

مدى  عن  والكشف  ألدوارها...،  املرأة  وعي  مستوى  رفع  يف  املتمثِّل  املشرتك،  الهدف  ا  وإنَّ

، بني معظم الكتَّاب مفاده أنه ميكن تقسيم  ث عن اتِّفاٍق عامٍّ الهيمنة الذكوريَّة...«. ويضيف، فيتحدَّ

النَّظريَّة النِّسوية إىل مرحلتني برزت يف أوالهام »فرجينيا وولف« و»سيمون دي بوفوار« )908] - 

1986(، وبرزت، يف ثانيتهام »كيت ميليت« )934](، و»ساندرا جيلربت« )1936( و»سوزان جوبر« 

)944](، و»ألني شووالرت« )]94](، و»جوليا كريستيفا« )]94](، و»هيلن سيسو»)937](، و»لوس 

أيريغاري« )932](، و»روث روبينز«]]].

ة ة اإلسالميَّ النِّسوية العربيَّ

»نوليفر  كتاب  فيه  صدر  الذي  الزَّمن  إىل  يعود  إسالميٍَّة  نسويٍة  عىل  الكالم  إن  القول:  ميكن 

غول«: »الحداثة املمنوعة« سنة ]2]]99]. لكّن حركات املطالبة بحقوق املرأة يف العاملني: العريب 

واإلسالمي تعود إىل أواخر القرن التاسع عرش وأوائل القرن العرشين.

ميكن تصنيف النِّسوية العربيَّة - اإلسالميَّة، كام هي عليه حركات املطالبة، يف األقطار العربية 

واإلسالميَّة، بحقوق املرأة، يف هذه األيَّام، يف ثالثة تيَّارات هي:

ببادئها  وترتبط  الغربيَّة،  النِّسويََّة  الحركات  تتَّبع  نسويٌَّة  حركٌة  وهي  مستغربٌة،  نسويٌّة   -  [

الغربيَّة.  النِّسوية  تيَّارات  من  ذاك  أو  التيَّار  لهذا  بالتبعيَّة  الحركة  هذه  ُوصفت  وقد  ورؤاها، 

تُفهم  ياسيَّة، عندما  السِّ الغربيِّة، »ككل الحقائق  النِّسوية  إّن  أن:  الشَّ تقول »زهراء عيل«، يف هذا 

النَّزعة لتصبح أداًة ايديولوجيًة. عرفناها هكذا خالل الفرتة  بطريقٍة جازمٍة، أو دوغامئيٍة، متلك 

الغربيَّة عىل  والسيطرة  االستعامري  الهدف  لتساعد  تستخدم  النِّسوية  كانت  عندما  االستعامريَّة 

]]]-انظر: ديفيد كارتر، النَّظريَّة األدبيَّة، ترجمة باسل املساملة، دمشق: دار التكوين، طـ 2، ص89 - 96.

]2]-راجع: دلل البزري، النِّسوية اإلسالمّية، موقع »مركز دراسات الظَّاهرة اإلسالمّية«.

www.islamismscope.org
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املرأة  حقوق  عن  أفكاٍر  مجرَّد  »ليس  االتِّجاه  هذا  أن  اإلسالميون  ويرى  اإلسالمية«.  األرايض 

الهوية اإلسالميَّة نفسها«]]]. أفكار عن  بقدر ما هو  االجتامعيَّة 

واملبادىء  الغربيِّة  النِّسوية  مبادىء  بني  التّوفيق  تحاول  نسويٌة  توفيقيٌة، وهي حركٌة  نسويٌَّة   -  2

أّي حركِة مطالبٍة بحقوق املرأة، يف مجتمعٍ  أَن  إىل  يبدو، نظراً  اإلسالميَّة؛ وهي تفعل ذلك، كام 

غ مطالبها ببادئ ورؤى إسالميّة تحكم عىل نفسها باإلخفاق. وهذه الحركة انتقائيٌَّة  إسالمي، ال تسوِّ

تنتقي من مبادىء النِّسويات الغربيَّة، ومن املبادىء اإلسالميَّة ما تراه مناسباً لها، وتحاول التَّوفيق 

النِّسوية اإلسالميَّة كّل مفاعيل  بقولها: »ورثت  البزري  تصفه دالل  اتجاهاً  تنتقيه، ما شكَّل  ما  بني 

اندفاعة الّنسوية الغربيّة، لكّنها تنّكرت لها، وقالت: إنه اإلسالم«]2].

ع  وهي حركٌة تعمل عىل »متابعة قضيَّة حقوق املرأة، عرب تطبيق الرشَّ 3 - النَّسوية اإلسالميَّة، 

يف  والناشطات  املرأة...  قضية  فيها  با  املجتمع،  قضايا  لكافة  وشامٍل  كامٍل  بشكٍل  اإلسالمي 

الحركة أن  الرَّجل واملرأة«]3]. تحاول هذه  يؤكِّد تكامل األدوار بني  يتبَّنني رأياً  التيارات اإلسالمية 

ع  الرشِّ النِّساء ال يف  باضطهاد  التي سمحت  الذكوريَّة« لإلسالم   - األبويّة  »القراءة  النَّظر يف  تعيد 

اإلسالمي. تقول زينب أنور، املديرة التنفيذية لجامعة »أخوات يف اإلسالم«، وهي منظمة ماليزية 

تعمل من أجل حقوق املرأة يف إطار العمل اإلسالمي: »يف مجتمعاتنا، الرِّجال ميتلكون السلطة، 

وهم يقرِّرون ما ينبغي أن يعنيه اإلسالم، وكيف ميكننا أن نطيع هذا املفهوم املعنيَّ يف اإلسالم...، 

الذين  الرِّجال  أولئك  لكن  تقّدمي،  نفسه  اإلسالمي  القانون  ظامٍل  إالٍه  مع  أعيش  أن  أستطيع  ال 

يسيطرون عليه ليسوا كذلك«]4].

ينيَّة  لطة الذكورية« عىل فهم النُّصوص الدِّ املشكلة تتمثَّل، يف رأي هذه الحركة، يف سيطرة »السُّ

وتطبيقها يف الواقع، وليس يف هذه النُّصوص نفسها. لهذا ال بدَّ من إعادة قراءة هذه النُّصوص.

كَُر  الذَّ Nَولَْيَس  الكريم:  القرآن  أنَّه جاء يف  الرَّجل واملرأة؛ ذلك  التيَّار باالختالف بني  يقرُّ هذا 

كَاأْلُنَثٰىM آل عمران:36، ومل يحل هذا االختالف دون تكرميهام معاً. وتقدير كلٍّ منهام يعود إىل عمله، 

كام تقول اآلية الكرمية: Nأَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقَناكُم مِّن َذكٍَر َوأُنَثٰى َوَجَعلَْناكُْم ُشُعوبًا َوَقَبائَِل لَِتَعاَرُفوا 

]]]-مجلة الرثى، العدد ]24، تاريخ 0]/0/7]20، السنة السادسة. »اإلسالم النِّسوي )تطبيق يف الحاض(، حوار مع زهراء عيل.

]2]-راجع: أحمد عمرو، النِّسوية من الراديكالية حتى اإلسالمية، قراءة يف املنطلقات الفكرية، التقرير السرتاتيجي الثامن، ص52].

]3]-راجع: املرجع نفسه، ص]5].

[4[-www.alarabiyanet/articles/200629233/20/[[/.htm
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عىل  »القدرة«  إىل  يعود  فذلك  وقوامٌة،  درجٌة  للرجل  كان  وإن   .[[[
 Mأَتَْقاكُْم اللَِّه  ِعنَد  أَكْرََمكُْم  إِنَّ 

اقتصادياً واجتامعياً،  البنية املجتمعيَّة، ويؤدِّي منه دوراً  اإلنفاق، أي إىل املوقع الذي يتَّخذه يف 

]2]؛ 
 Mَدَرَجٌة َعلَْيِهنَّ  َولِلرَِّجاِل  ِباملَعُروِف  َعلَيِهنَّ  الَِّذي  ِمثُل  Nَولَُهنَّ  الكرميتني:  يُفهم من اآليتني   كام 

]3]، ولكن 
 Mَل اللَُّه بَْعَضُهْم َعىَلٰ بَْعٍض َومِبَا أَنَفُقوا ِمْن أَْمَوالِِهْم اُموَن َعىَل النَِّساِء مِبَا َفضَّ Nالرَِّجاُل َقوَّ

ور اللذين  ؤال الذي يُطرح، هنا، هو: ماذا لو مل ميتلك الرِّجال هذه القدرة، وفقدوا املوقع والدَّ السُّ

يتيحان لهم امتالكها.

ين اإلسالمي توفَّر الحياة الطَّيبة لكلِّ من الذكر  يرى النَّاشطون، يف هذا التّيار، أنَّ نصوص الدِّ

واألنثى، من دون أّي متييٍز بينهام، وهذه الحياة حقٌّ ملن يعمل صالحاً منهام، وهو مؤمن، فالعمل 

القرآن  فقد جاء يف  الجزاء،  أحسن  الحصول عىل  املعيار يف  املؤمن، هو  ادر عن  الصَّ الصالح، 

أجرهم  ولنجزيَّّنهم  طيبًة.  حياًة  فَلُْنحيينَّه  مؤمن  وهو  أنثى  أو  ذكٍر  من  صالحاً  عمل  »من  الكريم: 

فالنَّاس جميعهم خلقهم ربُّهم من  ]4]. ويف األساس ليس من تفضيل،  بأحسن ما كانوا يعملون« 

نفٍس واحدة، وعليهم أن يتَّقوه، كام تقول اآلية الكرمية: Nيا أَيَُّها النَّاُس اتَُّقوا َربَّكُُم الَِّذي َخلََقكُم مِّن 

.[5[
 M...نَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنَها َزْوَجَها َوبَثَّ ِمْنُهاَم ِرَجاًل كَِثريًا َونَِساًء

ويف التأريخ للحركة النِّسوية العربيَّة، تفيد الوقائع التاريخيَّة أن البدايات تعود إىل عام 909]، 

ها كثريون عالماٍت فارقًة يف تاريخ املرأة.  عندما نرشت ملك حفني ناصيف مجموعَة مقاالٍت عدَّ

ة الوطني«.  نرُشت هذه املقاالت تحت عنوان »نسائيات، عىل صفحات الجريدة التَّابعة لحزب األمَّ

إىل  يعد  ومن  املرصي.  النِّسايئ  الحزب  طريق  من  النَّسوية  مصطلح  استُخدم   ،[923 عام  ويف 

الكتابات التي أرَّخت لهذه الحركة يتبنيَّ جهود روَّاٍد منهم قاسم أمني، ورائدات منهن هدى شعراوي، 

أن معروٌف ومتداوٌل، كام أنَّ هذا املسار من الحراك النِّسوي مل يتوقّف منذ  وما كتب يف هذا الشَّ

ة تفصيٌل لذلك لسنا بحاجٍة إلعاده كتابته هنا. ذلك الوقت، ويف الكتب املختصَّ

األدب النِّسوي

ؤال الذي يُطرح، بدايًة، هو: هل تكتب املرأة األدب بطريقٍة تختلف عن الطَّريقة التي يكتبه  السُّ

]]]- الحجرات:3].

]2]- البقرة:228.

]3]- النساء: 34.

]4]- النحل: 97.

]5]- النِّساء:].
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، إن كان الجواب باإليجاب، هل  بها الرَّجل، فيكتسب أدبها خصوصيًّة متيِّزه من أدب الرّجل؟ ثمَّ

يعود هذا االختالف يف خصوصيَّة الكتابة إىل االختالف البيولوجي، أو إىل االختالف املجتمعي، 

أو إليهام معاً؟

ؤال األخري يعود إىل أنه ينبغي التمييز بني مفهوم الجنس - Sex ومفهوم الهويَّة االجتامعيَّة  السُّ

د  فيتحدَّ »الجندر«  مفهوم  ا  أمَّ بيولوجياً،  د  يتحدَّ الجنس  فمفهوم   ،gender  - »الجندر«  أو  الثَّقافية، 

مجتمعيّاً، فهو مفهوٌم اجتامعيٌّ ثقايفٌّ مكتسٌب غرُي خاصٍّ باملرأة، فال يهّم ما إذا كان الكاتب رجالً 

أو امرأة بيولوجيّاً، وإّنا املهّم هو الهوية النِّسوية املتمثِّلة يف النَّص، واملقصود بها نقد املجتمع 

األبوي والعمل عىل تغيريه.

ثم هل توجد امرأٌة أديبٌة واحدٌة ورجٌل أديٌب واحٌد؟ وبتعبريٍ آخَر: هل توجد تجربٌة حياتيٌَّة أدبيٌّة 

المرأٍة واحدٍة وتجربٌة حياتيٌّة أدبيٌَّة لرجٍل واحٍد؟ وهل من تجربٍة مشرتكٍة بني جميع الرِّجال، وتجربٍة 

أنفسهن  النِّساء  وبني  الرِّجال،  النِّساء  بني  أخرى،  فروقات  توجد  أال  النساء؟  جميع  بني  مشرتكٍة 

والرِّجال أنفسهم، طبقيَّة وعرقيَّة ومجتمعيَّة: ثقافيَّة واجتامعيّة وسياسيَّة، وشخصيَّة؟ أال توجد رؤى 

مشرتكة بني نساء ورجال، منها كشف الهيمنة »األبويَّة« الواعية وغري الواعية؟ والهيمنة األبويَّة ال 

تقترص عىل هيمنة الرجل عىل املرأة فحسب، وإّنا تشمل أي هيمنة ذكوريَّة: االستعامر بختلف 

ة... أشكاله، هيمنة الغريبِّ األبيض، هيمنة الرأسامل، هيمنة أي سلطة مستبدَّ

املرأة«،  »أدب  هو  املرأة  تكتبه  الذي  األدب  إنَّ  القول:  ميكن  األسئلة،  هذه  عن  اإلجابة  يف 

 ،» وليس »األدب النِّسوي«، وهو مواٍز لألدب الذي يكتبه الرَّجل، وليس هذا األدب »أدباً غري نسويٍّ

« نسويٌّ ينطق برؤيٍة كاشفٍة للهيمنة  وهذا التمييز يعود إىل أن األدب الذي يُكتب من منظوٍر »عقديٍّ

األبوية، أياً يكن نوعها، سواًء أكتبته امرأٌة أم رجٌل، هو أدٌب نسويٌّ ميثِّل التجربة النِّسوية ورؤاها إىل 

العامل وقضاياه.

الذي ميثِّل  األديب  النَّص  هو  النِّسوي  األديب  النَّص  أن  الّنجا  أبو  ترى شريين  أن،  الشِّ هذا  يف 

يشكِّل  الذي  األنثوي  عنه،  املسكوت  باألنثوي  واملهموم  للمرأة،  األنطولوجية  املعرفيَّة  »الرؤية 

وجوده خلخلًة للثَّقافة املهيمنة، وهو األنثوي الكامن يف فجوات هذه الثقافة، وأخرياً هو األنثوي 

الذي يشغل الهامش«]]].

ة الحياتية، وميثِّلها  فاألدب النِّسوي، من هذا املنظور، هو األدب الذي يتمثَّل تجربة املرأة الخاصَّ

ة للكتاب، طـ]، 998]، ص]5. ]]]- شريين أبو النَّجا، نسايئ أم نسوي، القاهرة: مكتبة األرسة، الهيئة العامَّ
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اً أدبيَّاً، فام مييِّزه ليس اختالف كاتبه الجنيس، بل خصائصه البنيويَّة. من منظور آخر، ترى النظريَّة  نصَّ

ًة، تعربِّ عن تجربة املرأة  النِّسوي ينبغي أن تكون هويًة أنثويًة خاصَّ النِّسويَّة أن هويَّة األدب  األدبيَّة 

مت، وألزمنٍة طويلة، بأناط بعيدة  ، ذلك أن املرأة قد قُدِّ ة، ومتثِّل واقع حياتها بشكٍل تفصييلٍّ الخاصَّ

عن الحقيقة والواقع، بوساطة ناذَج أدبيٍَّة مضلِّلًة. لذلك ال بدَّ من أن يتطابق األدب النِّسوي وتجربة 

املرأة، سعياً وراء فهٍم ملحِّ للتجربة األنثويّة، وهو الفهم الذي سيسهم يف زيادة وعي املرأة]]].

ترى »أيلني شووالرت« أن الحياة التي تعيشها املرأة، وما يُفرض عليها من واجباٍت تنتج مضموناً 

أدبياً يختلف عامَّ ينتجه الكاتب )الرجل(؛ األمر الذي يجعل هذا األدب ميتلك خصائص مشرتكًة 

تكفي ليك تشكِّل تقاليَد أدبيًة نسائيًة واضحًة، وتقول: »عندما ننظر نظرًة جامعًة إىل الكاتبات نستطيع 

أن نلمس ملمحاً متِّصالً عىل مستوى الخيال، وأن نلحظ تكوُّن أناٍط وموضوعاٍت ومشاكَل وصوٍر 

معيَّنٍة تظهر من جيٍل إىل جيٍل«]2].

تسمعي  أن  يجب  نفَسك.  »اكتبي  فتقول:  نفَسها،  تكتب  أن  إىل  املرأة  هيلني سيكسو  وتدعو 

ر املصادر الهائلة لالَّشعور«]3]. وتقول يف موضعٍ آخَر:  صوت جسدك، فذلك وحده هو الذي يفجِّ

»إذ تكتب املرأة نفَسها، بوساطة خطاب النساء، فإنها تعود إىل الجسد، وتصبح اللغة وثيقة االرتباط 

بالنَّوع الجنيس«]4].

ث عن خصائص األدب النِّسوي، يرى جورج طرابييش أنَّ العامل هو املركز يف  وإذ يتم التحدُّ

أنَّ اإلجرام يحتاج إىل  السعداوي  نوال  الرَّجل، والذات هي املركز يف رواية املرأة، وترى  رواية 

ذكورٍة ال إىل أنوثة، وأنَّ أدب املرأة يتميَّز بأن مخيلته أكرث حيويًَّة وخصوبًة وحركيًة مام هو عليه أدب 

ه ثم تعود إليه، وينتقد املرأة  الرجل، ويقول عفيف فراج: تتحرك املرأة يف عامل الرَّجل، إذ تتمرَّد ضدَّ

التي ترغب يف الحرية الجنسيَّة لبطلتها من دون حسبان الواقع االجتامعي.

، من منظور بعض النَّقاد من بواكري األدب  وقد تكون رواية »أنا أحيا« لليىل بعلبيك التي تعدُّ

النِّسوي، خري مثاٍل عىل ما يذهب إليه فرَّاج، فشخصيَّتها الرئيسيَّة تثور ضدَّ الرَّجل، لكنَّها تعود 

هو  التجربة، كام  الجدوى، وهذه  ويعطي حياتها  ذاتها،  يحقِّق  ما  اإلنجاب هو  أنَّ  وتجد  إليه، 

[[[- Eaglton Mary, feminist literary blackwel, Cambridge, uk, p.[5[.

امي، القاهرة: املجلس األعىل لثقافة، طـ]، 2002، ص98]. ]2]- سارة كامبل، النِّسوية وما بعد النِّسوية، ترجمة أحمد الشَّ

]3]-بام موريس، األدب والنِّسويَّة، ترجمة سهام عبد السالم، القاهرة: املجلس األعىل للثقافة، طـ]، 2002، ص258.

ارح، الغضب النَّاعم: الرواية الّنسوية بني العربية واإلنجليزية، ترجمة سامي خشبة، القاهرة: املجلس القومي للرتجمة،  ]4]-العنود محمد الشَّ

طـ]، 2007، ص8].
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مفتعلًة. تجربًة  وليست  ٌة وصادقٌة،  نسويٌة حياتيٌة خاصَّ تجربٌة  واضح، 

ومن التّسميات الطّريفة التي تشري إىل خصائص هذا األدب نذكر ما يأيت: ظهرت، يف السويد 

ه »أنيس منصور«»أدب األظافر الطَّويلة«، وساّمه  كاكني«، وسامَّ تسمية له هي »أدب املالئكة والسَّ

وس«»أدب الرُّوج واملانكري«؛ إذ رأى فيه أدباً صوتيّاً وشكليَّا]]]...وهذه التَّسميات  »إحسان عبد القدُّ

ة. ٍة بها، وال ترى إىل جوهر تجربتها الخاصَّ تختزل املرأة يف بعض صفاٍت شكليٍَّة خاصَّ

ؤالني املركزيَّني، يف هذا الشأن، ويتبنيَّ اإلجابة عنهام كام يأيت: وميكن للباحث أن يثري السُّ

هل يختلف أدب املرأة عن أدب الرَّجل؟

هل من خصوصيٍّة ألدب املرأة متيِّزه من أدب الرَّجل؟

جرى، ويجري، نقاٌش طويٌل يف هذا الشأن. وميكن تصنيف اإلجابات يف رأيني يرى أوَّلهام 

أن أدب املرأة يختلف عن أدب الرجل، وأنَّه يتميَّز بخصوصيٍة متيِّزه منه، وذلك يعود، يف املقام 

األوَّل، إىل االختالف البيولوجي، املفيض إىل اختالف اجتامعيٍّ نفيسٍّ ثقايفٍّ سيايسٍّ يتمثَّل يف 

املوقع الذي تتخذه املرأة يف البنية املجتمعية واألدوار التي تؤدِّيها من هذا املوقع، األمر الذي 

يؤدِّي إىل اختالف التجربة الحياتية، وتالياً األدبيَّة التي تتمثَّل نّصاً أدبيّاً.

ات املتلفِّظة...،  ن يرى هذا الرأي محمد برادة، فهو يقول: »... هناك كالٌم يرتبط تلفُّظه بالذَّ ممَّ

فأنا من هذه الزَّاوية ال أستطيع أن أكتب بدل املرأة، ال أستطيع أن أكتب عن أشياء ال أعيشها«]2]، 

ومحمد نور الدين أفاية، فهو يرى أن املرأة تصوغ كتابتها بشكٍل مختلٍف متاماً عن أشكال كتابة 

عن  املرأة  تتوقَّف  ال  التي  الكتابات  بأشكال  أم  املخطوطة  بالكتابة  األمر  أتعلَّق  سواًء  الرَّجل، 

الرجل،  تكوينه وجسده عن  مختلفاً يف  كائناً  باعتبارها  فاملرأة،  بجسدها؛  مامرستها يف عالقاتها 

مغاير«]3].  بشكل  جسدها  إظهار  عىل  وام  الدَّ عىل  تعمل  ذكوري،  مجتمع  يف  تواجدها  باعتبار 

دية التي تكتبها، تؤدِّي دورين  ورشيدة بنمسعود، فهي ترى أنََّ املرأة، يف كثريٍ من الّنصوص السَّ

دي أقرب إىل  ها السَّ هام: الرَّاوي والشخصيَّة الرئيسيَّة، فتعربِّ عن ذاتها، وهي تروي ما يجعل نصَّ

ت،  اتيّة التي تهيمن فيها الوظيفة التَّعبريية، أو االنفعاليَّة، من بني وظائف جاكوبسون السِّ رية الذَّ السِّ

النَّص وليد  بها، ألنَّ هذا  يتَّصف  أن  الرَّجل  يكتبه  يتاح أليِّ نصٍّ  النَّص بخصائص ال  فيتميَّز هذا 

]]]- أنظر: أرشف توفيق، اعرتافات نساء أديبات، القاهرة: دار األمني، طـ ]، 998]، ص 0] و]].

]2]- محمد برادة، هل هناك لغة نسائية؟ مجلَّة آفاق، املغرب، العدد 2]، اكتوبر 983]، ص35].

]3]- محمد نور الدين أفاية، الهويَّة والختالف...، الّدار البيضاء: أفريقيا الرشق، د. طـ، د. ت.، ص]4.
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تجربة تعيشها املرأة وال يعيشها الرَّجل، ومن هذه الخصا ئص كتابة الجسد: تفصيالته، وظائفه، 

إيحاءاته...، كتابة األدوار املجتمعية )الجندر(، ومنها معاناة الهيمنة الذكورية األبوية، كتابة الرؤية 

ة إىل العامل]]]. النِّسوية الخاصَّ

الزَّيات«: »لقد رفضت،  فتقول »لطيفة  أدٍب نسايئٍّ وأدٍب رجايلٍّ،  التمييز بني  ثانيهام  ويرفض 

والرِّجال  النساء  أنَّ  من  الرَّغم  وذلك عىل  الرِّجال؛  وكتابات  النِّسائية  الكتابات  بني  التَّمييز  دامئاً، 

 وتقّر »مينى العيد« 
.
يكتبون بشكٍل مختلٍف«، وترفض »خالدة سعيد« مصطلح »اإلبداع الذُّكوري]2]

اً، واألدب النِّسايئ مفهوماً خاّصاً، لتقرَّ  »برفض التَّصوُّر النقدي الذي مييِّز بني األدب مفهوماً عامَّ

بيومي«  »سهام  وترفض  واألدب«]3].  النسايئ  األدب  بني  التمييز  مقولة  يلغي  ثوريٍّ  نتاٍج  بوجود 

باألدب  أؤمن  ال  »أنا  مستغاني«:  »أحالم  وتقول  النسايئ«]4]  »األدب  مصطلح  بنونة«  و»خناثة 

النسايئ«]5]. وتقول غادة السامَّن: »من حيث املبدأ، ليس هناك تصنيٌف ألدبني: نسايئٍّ ورجايلٍّ«]6].

يبدو يل أن ليس من خصوصيٍَّة متيِّز جميع ما تكتبه النِّساء، وذلك يعود إىل أْن ليس من تجربٍة 

ٍة واحدٍة يف كتابة األدب، فالتجربة األدبيَّة شخصيٌَّة، وهذه التجربة فرديٌّة وفريدٌة، واألدب الذي  عامَّ

ميثلها شخيصٌّ وفرديٌّ وفريٌد، وإن كان من مشرتٍك فهو كائٌن بني الكتَّاب والكاتبات الذين يعيشون 

فريدة  بخصوصيَّتني:  التجربة  لهذه  املمثِّل  النَّصُّ  فيتصف  مشرتكة،  عوامل  تكوِّنها  حياتيًة  تجربًة 

ومشرتكٍة يف الوقت نفسه، إضافة إىل أنَّ األديب املوهوب ميكن أن يكتب التجربة، وإن مل يعشها، 

فالنَّص األديب متخيٌَّل ذو مرجعٍ، وليس شطاً رضورياً أن يكون املرجع وقائعياً معيشاً يعيشه األديب 

ا ميكن أن يكون نتاَج معرفٍة وخربٍة، ويف أيِّ حال، فإن متثيله لغًة أدبيًَّة هو عمٌل متخيٌَّل،  فعالً، وإنَّ

اً. وليس نقالً أو انعكاساً للمرجع، والتخيّل شخيص وليس عامَّ

امي أن اللُّغة التي يكتب بها كلٌّ من الرَّجل واملرأة هي اللُّغة  من منظوٍر آخَر، يرى عبد الله الغذَّ

ا ذا  نفسها، وهي »لغة ذكوريٌَّة منحازٌة ومؤدلجٌة«، وألنَّها كذلك، »ال ميكن للمرأة أن تنتج بها نصًّ

خصوصيًٍّة نسويًٍّة«.

 ، ها بلغة ليست من صنعها؟ والحلُّ ؤال الذي يُطرح هنا هو: هل ميكن للمرأة أن تكتب نصَّ والسُّ

]]]-رشيدة بنمسعود، املرأة والكتابة، الدار البيضاء: أفريقيا الرشق، طـ 2، 2002، ص75.

واية العربيَّة، بريوت: املركز الثقايف العريب، ط]، ص73]. ]2]- حسن نجمي، شعرية الفضاء السَّدي املتخيَّل والهوية يف الرِّ

واية الّنسائية املغربيَّة، تونس: املغاربيَّة للطباعة، ط]، 2003، ص 7]. ]3]- بوشوشة جمعة، الرِّ

]4]- املرجع نفسه ص 22 وزهور كرام، السد النسايئ العريب...، الدار البيضاء: رشكة النرش,,,، ط]، 2004، 94.

]5]- القدس العريب، العدد 076]، السنة الّرابعة.

]6]- حسام الخطيب؛ حول الرواية النسوية يف سورية مجلة املعرفة، العدد 66]، ص]8.
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تحتال لكس  راحت  اإلبداعي،  املعضل  لهذا  إدراكها  »بعد  املرأة،  أنَّ  الغذامي، هو  كام يضيف 

اكرة،  الطَّوق الذكوري املرضوب عىل اللغة، وراحت تسعى إىل تأنيث الَذاكرة، ألنَّه ما مل تتأنَّث الذَّ

فإن اللغة ستظلُّ رجالً...«]]].

ؤال: هل يعني بـ»اللُّغة الذُّكورية« اللُّغة أو الكالم، أو الكالم األديب؟ فإن  امي السُّ يثري قول الغذَّ

ٌة فرديٌَّة وفريدٌة، ال يكتبها رجٌل أو امرأٌة بوصفه، أو بوصفها،  كان يعني الكالم األديّب، فهو لغٌة خاصًّ

الفردية  ة  الخاصَّ ٌ وامرأٌة معيَّنٌة، ولكلٍّ منهام تجربته األدبيَّة  ا يكتبها رجٌل معنيَّ كلِّيَّاً، وإنَّ أنوذجاً 

ة... التي متثِّلها وتنطق بها، وهذا يعني أنَّ هذه التجربة هي  والفريدة التي متيل اللُّغة األدبيَّة الخاصَّ

التي تصنع اللُّغة األدبيَّة ال الرجَل، أو املرأَة، بوصف كلٍّ منهام، كائناً عاّماً.

يف ضوء هذا الفهم، ميكن القول: ليس من أدٍب للمرأة مختلٍف، ذي خصوصيٍَّة، كام أنه ليس 

ا يوجد أدٌب شخيصٌّ فرديٌّ وفريٌد، ذو خصوصيٍَّة.  من أدٍب للرجل مختلٍف ذي خصوصيٍَّة، وإنَّ

وميكن، إن كان من تجارَب تشرتك يف مكوِّناٍت معينٍة، أن يوجد أدٌب ذو خصوصيٍَّة عامٍة وشخصيٍة 

ة بكوِّناتها الجسدية واملجتمعية  يف آٍن، ومن هذا األدب األدب الذي ميثِّل التَّجربة النِّسويَّة الخاصَّ

والرؤيوية. هذا األدب هو ما تصحُّ تسميته باألدب النِّسوي املتميِّز ببنيٍة لغويٍة متثل التجربة النِّسوية 

ة، وتنطق برؤيتها. الخاصَّ

منتجته،  بوصفها  إليها،  يُنسب  املرأة  تكتبه  الذي  األدب  إنَّ  القول:  واب  الصَّ عن  بعيداً  وليس 

«، متجانًسا، وكذلك هو األدب الذي يكتبه الرَّجل. يف اإلجابة عن السؤال: هل من  وهو ليس »كامًّ

خصوصيَّة لألدب الذي تكتبه املرأة، نتبنيَّ رأيني؟ يرى أوَّلهام أن أدب املرأة يختلف عن أدب الرَّجل 

فرديٌَّة  شخصيًٌّة  األدبيَّة  التجارَب  أّن  ثانيهام  ويرى  بينهام،  املجتمعي  البيولوجي  االختالف  بسبب 

وفريدٌة، ومتثُّلها األديب كذلك، ما يعني أن االختالف كائٌن بني هذا األدب وذاك سواًء كان كاتبه امرأة 

أو رجالً. إضافة إىل هذا الرَّأي نجد من يرى أنَّ اللغة »ذكوريّة منحازة ومؤدلجة«، ما يجعل املرأة غري 

قادرة عىل إنتاج أدٍب مختلٍف عن أدب الرجل. ويفوت هذا الرَّأي أنَّ اللُّغة األدبيّة »كالم أديب« يصنعه 

األديب أو األديبة، وهو شخيصٌّ فرديٌّ وفريٌد، وليس هو كالَم جنٍس أو فئٍة. وما ميكن تقريره هو أن 

ة. وميكن، إن كان من تجارب تشرتك يف  النَّص األديب لغة خاّصة يصنعها الفرد لتمثِّل تجربته الخاصًّ

ٍة وشخصيٍّة يف آٍن، ومن هذا األدب األدب الذي ميثل  مكوِّناٍت مشرتكٍة، أن تنتج أدباً ذا خصوصيٍَّة عامَّ

ة، والتجربة الشخصيّة الخاّصة يف آٍن. وهذا هو األدب النِّسوي. التجربة النِّسوية العامَّ

]]]- عبد الله الغذامي، املرأة واللُّغة، بريوت: املركز الثقايف العريب، طـ 3، 2006، ص208.
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وتبنيُّ  األدبيَّة، ومتييزها  النُّصوص  دراسة  النِّسوي  األديب  النًّقد  ة  مهمَّ تكون  هذا،  تأسيًسا عىل 

التجربة النِّسوية وخصائص النصوص األدبية التي متثِّلها والرُّؤى التي تنطق بها، وإذ يتمُّ ذلك يف 

معيَّنٍة من  آونٍة  أديبٍّ يف  نوع  النتائج وتركيزها وبلورة خصائص  يتم تجميع  نصوٍص متثِّل ظاهرًة، 

راسة التزامنية، تتمُّ املقارنة بني نتائج هذه الدراسات يف دراسٍة تطوريٍَّة،  الزَّمن، وإذ تتكرَّر هذه الدِّ

وتتّم معرفة مسار تطوُّر هذا النَّوع من األدب.

إشكالّية األدب النِّسوي العريب

ؤال الذي يُطرح، هنا، هو: هل من أدٍب نسويٍّ عريبٍّ؟ السُّ

ؤال بنعم أو ال، فاألدب الذي تكتبه املرأة يكاد يساوي األدب  ال ميكن أن نجيب عن هذا السُّ

وفاقاً  نسويٌَّة،  منه  ناذَج  وأيُّ  نسايئٌّ؟  أو  نسويٌّ  أدٌب  األدب  هذا  هل  لكن:  الرَّجل،  يكتبه  الذي 

األديب  النَّقد  ينهض  أن  السؤالني:  هذين  عن  اإلجابة  تقتيض  قليل؟  قبل  دناه  حدَّ الذي  للمفهوم 

ؤالني  النَّيصِّ بدراستني: تزامنيٍَّة وتطوُّريًٍّة لألدب العريب، يف مختلف مراحله لإلجابة عن هذين السُّ

إجاباٍت ملموسًة. وهذا، عىل حدِّ معلومايت، مل يحدث كام ينبغي. وإن كان من دراساٍت تبحث يف 

ع عنهام من أسئلٍة، ما يعني  ل يف اإلجابة عن هذين السؤالني وما يتفرَّ »أدب املرأة«، فإنَّها مل تفصِّ

ة ينبغي أن تنهض بها كلِّيات  أن لدى النَّقد األديب النِّسوي إشكاليّة ينبغي أن يبحث فيها، وهذه مهمَّ

النِّسوي. والسؤال  للنقد األديب  ادها املنهجيِّني  نقَّ العربيَّة، من طريق مامرسة  األقطار  اآلداب يف 

الذي يطرح، هنا، هو: ما هو النَّقد األديب النِّسوي؟ وما هي مناهجه؟

قد األديب النِّسوي النَّ

ينبغي التَّمييز، بدايًة، بني النقد األديب الذي تكتبه املرأة وبني النَّقد األديب النِّسوي، فليس كّل ما 

ا هو نقٌد يُنسب إىل املرأة، بوصفها ناقدة أدبيَّة متارس  ، وإنَّ تكتبه املرأة من نقٍد أديبٍّ هو نقٌد نسويٌّ

النقد األديب كام ميارسه الرجل، فالنقَّد األديب الّنسوي هو الذي يصدر من منظور نسوي كام تبينََّاه 

آنفاً، إىل األدب، ما يعني أنَّه مجاٌل من مجاالت النَّقد األديب، وهو، كام يرى غري باحٍث، من أشّد 

.[[[ً مجاالت النقد األديب تعقيدا

ترى »ماري انغلتون«، يف كتابها: »النَّظرية األدبية النِّسوية«، خطأ القول: إنَّ النَّقد الذي متارسه 

، وإن النقد الذي ميارسه الرجل نقُد رجايلٌّ، وترى أن العمل األديب النسايئ هو  املرأة نقُد نسويٌّ

]]]- محمد عناين، املصطلحات األدبيَّة الحديثة، م.س.، ص80].
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بالرضورة  الرجل، وهو  باالً ملعايري  يلقي  والذي ال  التقليديَّة،  باملفاهيم  املقيَّد  العمل غري  ذلك 

يعكس واقع حياة املرأة بشكٍل صادٍق، بقصد زيادة وعيها، وال بدَّ من أن يحمل والًء لحركة تحرير 

املرأة، بحيث تشكل تجربة السعي إىل هذا التحرير عنرصاً أساسياً يف اإلبداع النِّسوي.

ا هو النقد األديب  وهذا يعني أنَّ النقد األديب النِّسوي ليس النَّقد األديب الذي تكتبه املرأة، وإنَّ

الذي يبحث يف النَّص، أيِّ نّص، عن الرُّؤية النِّسوية إىل العامل وخصائص اللغة األدبيَّة التي تنطق 

بها، وأنَّ النقد األديب النِّسوي هو النَّقد األديب الذي يدرس النَّص األديب، بغية أن يتبنيَّ فيه صورة 

كلٍّ من الرَّجل واملرأة ورؤيته، واملنظور القيمي الذي ينطق به، ومعرفة ما إذا كان ذكورياً أو أنثوياً، 

ما يتيح معرفة الرُّؤى - القيم والخصائص البنيوية اللغوية الجامليَّة النِّسويِّة.

ومن مهامِّ هذا النَّقد، أيًضا، دراسة أدب املرأة بعيداً عن النَّظريات النقدية التي وضعها الرِّجال، 

ة التي  ما يقيض بإنتاج خطاٍب نسويٍّ حرٍّ غري مقيٍَّد باإلرث الّنقدي، ينظر إىل التجربة اإلنثويّة الخاصَّ

تكون املرأة األكرث قدرة عىل متثُّلها ومتثيلها، من منظوٍر مختلٍف تشكِّله هويتها وتجربتها.

يرى النَّقد األديب النِّسوي إىل النَّص من منظور النَّظرية النِّسويًّة؛ إذ إنَّه يعتمد مبادىء هذه النَّظرية 

لدى دراسته النَّص، وبغية الرتكيز عىل النِّسويَّة اقرتحت »سوزان النس« تغيري االسم من النقد األديب 

النِّسوي إىل النَّقد النِّسوي األديب.

وترى جوليا كرستيفا أنَّ »النَّقد النِّسوي يفكِّك النظام الرتميزي، ويعيد صياغته عىل أسس جديدة 

يتم فيها تعريف اآلخر، والتعامل معه بوصفه عنرصاً مامثالً«]]].

النِّسوي،  األديب  للنَّقد  ست  أسَّ التي  البداية  النِّسويّة«  »األسطورة  فريدان«:  »بيتي  كتاب  يعّد 

دة؛ وذلك  ع اللذين عرفهام تحت تأثري املناهج النقديَّة املتعدِّ وفتحت أمامه آفاقاً رحبًة للتطوُّر والتَّنوُّ

ا يستخدم أيَّ مناهج متكِّنه من  ، وإنَّ ٍ يعود إىل أنه يسعى إىل أن يكون غري مقيٍَّد بنهٍج نقديٍّ معنيَّ

اإلجابة عن األسئلة التي يثريها.

النِّسوية؟ ما خصائصها؟ ما موضوعاتها؟ ما  من هذه األسئلة، كام يبدو لنا: ما الكتابة األدبيَّة 

ٍة يف الكتابة األدبيَّة؟ هل لجنس الكاتبة دوٌر يف رسم صورة املرأة  رؤاها؟ هل من خربٍة نسويٍة خاصَّ

والرَّجل يف النَّص؟ أيُّ دور تؤدِّيه املرأة يف النَّص؟ هل تتخذ املرأة، يف النُّصوص، صورًة نطيًّة، 

]]]- صربي حافظ، أفق الخطاب النقدي، القاهرة: دار الرشقيات، طـ ]، د. ت.، ص15.
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أو صوًرا خاّصًة؟ ما املنظور الذي ينطق به النَّص إىل املرأة والرجل؟ ما املواقف؟ هل للمرأة لغٌة 

ٌة مختلفٌة؟ ما خصائصها؟ هل من خياٍل خاصٍّ باملرأة؟ خاصًّ

يف كتاب »أيلني شووالرت«»نحو بالغٍة نسويٍَّة« - 979]، بحث يف طرق تصوير املرأة يف النُّصوص 

التي يكتبها الرَّجل، واستخدمت يف بحثها مصطلح »النَّقد النِّسوي«feminist critique. ومن أشهر 

الكتب التي ظهرت، يف سياق تطوُّر النَّقد النِّسوي كتاب »ماري أملان«»التفكري باملرأة« - 1968، 

ياسة الجنسيَّة« - 977]، وكتاب  وكتاب »فيلس شيلو»»النِّساء والجنون«، وكتاب »كايت ميلليت«»السِّ

»ألني شووالرت«: »أدب خاص بهن« - 977]، وكتاب »ساندرا جيلربت« و»سوزان كوبار«: »املرأة 

عن  يكتنب  أنهن  الكاتبات  تأكيد  هو  الكتب،  هذه  بني  واملشرتك،   .[977  - العلِّية«  يف  املجنونة 

مت الذكوري« يف الهامش، وليبدلن القراءة  اإلبداع النِّسوي ليعدنه إىل املنت، بعد أن جعله »الصَّ

. األبوية بقراءٍة أخرى أكرث صواباً، تصدر من منظوٍر نسويٍّ

ويرى فوكو »أنَّ ما هو صواٌب، يف رأي املجتمع، يعتمد عىل من يهيمن عىل الخطاب يف هذا 

ما  والعكس صحيٌح، وهو  املرأة،  بدور أسايس يف قمع  تقوم  الرجل  لغة  املجتمع، وكأن سيادة 

يوحيه كتاب Dal-Spender )لغٌة من صنع الرِّجال( با تراه املؤلّفة، من أّن املحاوالت التي تقوم 

بها املرأة، للسيطرة عىل الخطاب، ما هي إالَّ ردَّة فعل تواجه بها املرأة نطاً أيديولوجياً بطريركياً 

حريصاً عىل إنتاج قوالَب مكرَّرٍة عن رجاٍل أقوياَء ونساٍء ضعيفاٍت«]]].

د املناهج التي يستخدمها النقد األديب النِّسوي. تقول النَّاقدة ك.ك. روتفن: »هناك النِّسويون  تتعدَّ

صة للنِّساء يف مجتمعنا عىل دراسة الطُّرق التي  ز اهتاممهم باألدوار املخصَّ االجتامعيون الذين حفَّ

يجيء بها تصوير النِّساء يف النُّصوص األدبيَّة. وهناك النِّسويون السيميوطيقيون الذين ينطلقون من 

الليَّة التي تشعر بوساطتها اإلناث، ويصنَّفن نساء، ليك تُحّدد لهنَّ  السيميوطيقا، ويدرسون النُّظم الدَّ

بون عن فرويد والكان بحثاً عن نظرية  ينقِّ الذين  النَّفسيون  الّنسويون  أدوارهنَّ االجتامعيَّة. وهناك 

للنَّاحية الجنسيَّة األنثويَّة، غري مقيَّدة باملعايري والفئات الذكريَّة، والذين يفحصون النُّصوص األدبيَّة 

بحثاً عن التعبريات الالواعية عن الرَّغبة األنثوية، أو عن آثار لكبتها. وهناك النِّسويون املاركسيون 

بأسلوٍب  األدبيَّة  النُّصوص  يحلِّلون  والذين  بالكبت،  اهتاممهم  من  أكرث  بالقهر  ون  يهتمُّ الذين 

]]]- رامان سلدن، النظرية األدبية املعارصة، ترجمة جابر عصفور، القاهرة: دار الفكر، طـ]، ص8]2 - 222.
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ماركيسٍّ واضٍح...، وهناك النِّسويون االجتامعيون - السيميوطيقيون - النَّفسيون - املاركسيون... 

الذين يقتبسون من كلِّ يشٍء شذرة، حسبام تتيح الفرصة. وهناك النِّسويون الّشواذ الذين يدعون إىل 

يّة... وهناك النسويون  الناحية الجنسيّة والنصِّ نظريٍة جسديٍَّة يف الكتابة، ويستكشفون العالقة بني 

ود الذين يشعرون بأنَّهم مقهورون بصورٍة مزدوجٍة، إن مل تكن ثالثية، بوصفهم سوداً يف مجتمع  السُّ

، وبوصفهم عامالٍت يف ظلِّ الرأسامليَّة، وهنَّ  أبويٍّ يعلو فيه البيض، وبوصفهم نساء يف مجتمعٍ 

رة لرتكيزها التَّام، تقريباً، عىل مشاكل النِّساء البيضاوات من الطَّبقة الوسطى يف  يدنَّ النسوية املتأخِّ

للنِّسوية، والذين  البنيويَّة« املعادين  بعد  ما  تكنولوجياً...«، وهناك »نسويو  مة  املتقدِّ املجتمعات 

يقاومون التسويات مع األبوية وإفساح املجال لها]]].

ويضيف »فنست ب.ليتش« إىل هذه القامئة »النَّقاد النِّسويني الذين ميارسون النقد الوجودي 

ونقد  بيونغ،  املتأثِّر  األسطورة  نقد  بجانب  الكالم،  فعل  ونقد  القارئ،  استجابة  ونقد  والتفكييك، 

فضفاضة،  النِّسوي  النَّقد  حركة  »أن  يرى  يجعله  الذي  األمر  لالستعامر«؛  املعادي  الثالث  العامل 

وليست مدرسًة محبوكًة األطراف«]2].

ميكن القول: إن الّنقد األديب النِّسوي يستخدم مناهَج كثريًة، منها: النفيس املاركيس، التاريخي 

التفكييك، التَّلقي، السيميايئ، األسطوري، االجتامعي، الثقايف، العامل ثالتي املعادي لالستعامر، 

الوجودي، واألهم، من هذه املناهج، أربعة هي:

] - النقد النِّسوي النفيس، وهو اتجاهان: أولهام يعتمد نظرية سيغموند فرويد وثانيهام يجعل 

أيلني  لهذا املنهج، ومنهن  الفرنسيات األكرث متثيالً  الناقدات  له؛ وتعدُّ  أساساً  نظرية جاك الكان 

سيكسو وسوزان جوبار وساندرا جلربت.

2 - النقد النِّسوي املاركيس، يعتمد هذا املنهج الرتاث الفكري املاركيس، فريكِّز عىل الدور 

الذي تؤديه الرتبية االجتامعية يف تكوين الذات النسوية وموقعها االجتامعي؛ األمر الذي يتمثل يف 

النص الذي تكتبه، وتعد الناقدات الربيطانيات األكرث متثيالً لهذا املنهج.

الثقافة  تكرِّسها  التي  الجنسيَّة  الفوارق  املنهج يف  هذا  يبحث  االجتامعي،  النِّسوي  النقد   -  3

]]]-إبراهيم أحمد ملحم، تحليل النَّص األديب، ثالثة مداخل نقدية، إربد: عامل الكتب الحديثة، طـ]، 2016، ص07] و08]، 

املجلس  القاهرة:  يحيى،  محمد  ترجمة  الثامنينيات،  إىل  الثالثينيات  من  األمرييك  األديب  النقد  ليتش،  فنست ب.  وانظر: 

األعىل للثقافة ط1-، 2000، ص320.

]2]- املرجع نفسه.
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ائدة، ويتم عىل أساسها تحديد أدوار كل جنس من الجنسني يف املجتمع، إضافة إىل البحث  السَّ

يف القيم الثقافية واالجتامعية وما تولِّده من تصوُّرات عنها، وتعّد الناقدات األمريكيات األكرث متثيالً 

لهذا املنهج.

ٌع: ثقايفٌّ، تفكييكٌّ، نقد النِّسوي العامل ثالثي... 4 - النقد النِّسوي ما بعد البنيوي، وهو نقٌد متنوِّ

ترى شريين أبو النَّجا، يف ضوء هذا الواقع، أن النقد األديب النِّسوي منهٌج نقديٌّ انتقايئٌّ، يستفيد 

ابقة واملعارصة له، بغية تبنيُّ »النِّسوي« يف النَّص، ويف األماكن املعتمة  من جميع النَّظريات السَّ

التي ال تسلِّط عليها البنية »األبوية« األضواء]]].

تات، أهمها: عامل  د هذه إالَّ أن هناك مفاهيَم معيَّنًة تجمع هذا الشُّ »عىل الرُّغم من نزعة التعدُّ

هذا  وعىل  وتقييمها،  وتحليلها  ومحتواها  وشكلها  األدبيّة  األعامل  إنتاج  يف  الجنيس  االختالف 

ترتتب عدُة خصائَص متيِّز هذا النقد هي:

د العوامل الطبيعيّة النَّوع البرشي  ] - إن الثقافة الغربيَّة هي ثقافة الذَّكر )األب(... 2 - بينام تحدِّ

)ذكر أو أنثى(، فإنَّ هذا النَّوع ومفهومه )الجنس النَّوعي( هو بنيٌة ثقافيٌة أنتجتها التحيُّزات الذكورية 

ائدة يف الثقافة الغربيَّة حتى يتَّصف الذَّكر باإليجابيَّة واملغامرة والعقالنية واإلبداع، بينام تتصف  السَّ

اإليديولوجيا   -  3 والتقليد.  العرف  واتباع  والعاطفية  والرتدُّد  واالرتباك  والرضوخ  بالسلبيّة  األنثى 

الذكورية اجتاحت كافة كتابات الثقافة الغربيَّة...«، ما أدى إىل أمرين: إما أن تتغرَّب األنثى القارئة 

أو أن تتبنَّى منظور الرَّجل فيجنِّدها، من حيث ال تدري ضدَّ نفسها...

 ،)gynocriticism( ه كثري من أتباع هذا الّنقد إىل ما أسمته »أيلني شووالرت« بالنقد »الجينثوي توجَّ

أي النقد الذي يُعنى، عىل وجه التحديد بإنتاج النساء كافًة من كافة الوجوه...، وأهم صفات هذا 

الداخيل... تجاربها: الحمل، الوضع،  - تحديد ماّدة كتابة املرأة وصفاتها: عامل املرأة   [ النقد: 

يزة يف  الرِّضاعة... 2 - كشف تاريٍخ أديبٍّ للكتابة النِّسوية...، 3 - بلورة صيغة التجربة النِّسوية املتمِّ

التفكري والتقييم وإدراك الذات والعامل الخارجي، 4 - تحديد خصائص اللغة النِّسوية، أو األسلوب 

اللغوي النسوي املتميِّز]2].

يلتقي النَّقد النِّسوي االنتقايئ والنقد التفكييك يف النَّظرة إىل اإلرث النَّظري النَّقدي، فكل منهام 

ال يعتمد نظريَّة واحدة من نظريات هذا اإلرث، فانطالقاً من ثنائية املعنى املتحقِّق واملعنى املرجأ 

التي تعدُّ مبدأً من مبادىء النَّقد التفكييك، يعمد النقد النسوي هذا إىل إعادة قراءة النُّصوص األدبيَّة، 

]]]- شريين أبو النجا، نسايئ أم نسوي، م.س.، ص58.

]2]- انظر: ميجان الروييل وسعد البازعي، م.س.، ص329 - 332.
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ٌق ومرجأٌ يف النَّص،  بغية الكشف عاّم فيها من اتِّفاٍق أو اختالٍف مع الخطاب األبوي، وعامَّ هو متحقِّ

د القراءات والعمل دامئاً عىل كشف املخبّأ. ما يقيض بتعدُّ

اتجاٌه آخُر يذهب إىل معرفة اإلرث النَّظري واإلفادة منه، ثم العمل عىل إنتاج خطاٍب معريفٍّ/ 

األدبية  النظرية  النَّظري يف خدمة  اإلرث  استثامر  إىل  ثالٌث  اتجاٌه  ويذهب  باملرأة،  نقديٍّ خاصٍّ 

النِّسوية والنقد النسوي، ومتثل هذا االتجاه الكاتبة »توريل موي«.

املرأة  تكتبه  الذي  األديب  النقد  هو  النِّسوي  األديب  النقد  إنًّ  القول:  ما سبق، ميكن  يف ضوء 

ة  بهمَّ النقد  هذا  فينهض  األدب،  إىل  آنفاً،  املنظور  هذا  تبيَّنَّا  كام   ، نسويٍّ منظوٍر  من  الرَّجل  أو 

اللغويَّة ورؤاه إىل املجتمع األبوي، وخصوصاً  النِّسوية فيه وخصائصه  الرُّؤية  النَّص وتبنيُّ  متييز 

يعمل  التي  أسئلته  النَّقد  لهذا  بها.  تنطق  التي  األدبيّة  اللغة  وخصائص  العامل  إىل  النِّسوية  الرؤية 

عىل اإلجابة عنها، ومنها: ما الكتابة األدبيَّة النِّسوية؟ ما خصائصها؟ ما موضوعاتها؟ ما رؤاها؟...

والتفكييك  والنَّفيس  يميايئ،  والسِّ االجتامعي  ومنها:  النَّقد،  هذا  يستخدمها  التي  املناهج  د  تتعدَّ

والثقايف... واالنتقايئ...، ما يجعل حركة النقد األديب النِّسويَّة فضفاضًة.

النقد األديب النِّسوي العريب

النَّقد األديب الذي تكتبه املرأة ميأل املكتبات، وقد يزيد عىل ما يكتبه الرَّجل، وخصوصاً يف 

اآلونة األخرية التي تكاد صفوف كلِّيات اآلداب يف الجامعات العربية تقترص عىل الطَّالبات، لكن 

هذا يشء وتشكيل النقد األدب النِّسوي العريب ظاهرًة نقديًة مستقلًة يشٌء آخُر. صحيح أنَّ الحياة 

ونازك  الجاليص  زهرة  منهن:  النِّسوي  النقد  يف  يبحنث  متميزاٍت،  ناقداٍت  تعرف  العربيَّة  النَّقدية 

ال  األعرجي وشريين أبو النجا، ورشيده بنمسعود ونعيمة املدغريي وجليلة الطريطر وزينب العسَّ

وزهور كرام ووفيقة دودين...، لكني أميل إىل القول:

ٍة بها،  ليس من نقٍد أديبٍّ نسويٍّ عريبٍّ ميثل ظاهرًة نقديًة مستقلًَّة ذاَت مفاهيَم وإجراءاٍت خاصَّ

حارضًة وفاعلًة يف الحياة األدبيَّة العربيَّة. والنِّسوية نفسها، يف الوطن العريب، مل تنتج ما ميثِّل ظاهرة 

فكريّة ذات خصوصيَّة.

أنَّها  فرنى  النهضة،  بعرص  ي  ُسمِّ ما  إىل  نعود  فإنَّنا  الحركة،  بهذه  معرفًة  م  نقدِّ أن  لنا  كان  وإن 

بدأت بكتاباٍت تدعو إىل تحرير املرأة من القيود االجتامعية وإعطائها حقوقها املدنيَّة، ويبدو أنَّ 

الرِّجال هم أوَّل من كتب يف هذا الشأن، مثل رفاعة الطهطاوي وقاسم أمني وأحمد فارس الشدياق، 
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وغريهم، ثم بادرت النِّساء إىل تبنِّي قضية تحرُّر املرأة كتابًة ونشاطاً سياسيّاً واجتامعياً، مثل ملك 

أوَّل  تُنسب كتابة  ثابت ودريَّة شفيق وزينب فواز. وإليها  عراوي، ومنرية  الشَّ حفني ناصف وهدى 

روايٍة عربيٍَّة هي »غادة الزاَّهرة أو حسن العواقب«، كُتبت سنة 1895، وصدرت سنة 899]، يف رأي 

غريِ ناقدٍة وناقٍد..، وغريهن.

وإذ غدت النِّسويَّة، يف أوروبا والواليات املتّحدة األمريكية، علامً من العلوم اإلنسانيّة ونظرية 

ساٍت، وإذ ظهر النقد األديب النِّسوي يف أواخر سبعينيات القرن  ًذاَت مبادئَ ومساٍر تاريخيٍّ ومؤسَّ

كتاباٌت  العريب  الوطن  يف  تظهر  بدأت  و»شووالرت«،  كريستيفا«  »جوليا  كتابات  نتيجة  العرشين، 

ن وليىل  فكريٌة وأدبيٌّة ونقديٌَّة نسويٌة، لكاتبات منهن: كوليت خوري ونوال السعداوي وغادة السامَّ

العثامن وفاطمة املرنييس وغريهن، وجميعهن متأثرات بالحركة النِّسوية الغربيَّة.

النقد  وانعكاساته يف  الغرب  النسوي يف  األديب  »النقد  دراستها:  املانع«، يف  »سعاد  وتذهب 

راسات النَّقدية النسوية املوظّفة للمقوالت النقديّة  األديب املعارص«، إىل »وجود مستوينَْي يف الدِّ

النسوية الغربيَّة، أوَّلها معتدٌل يف التفاعل مع هذه املقوالت والتحمُّس لها، وثانيها يسعى إىل تقديم 

شواهد من الرتاث واللغة إلثبات صدق مقولة من املقوالت«.

ال قد النِّسائي...« لزينب العسَّ كتاب »النَّ

بغية تحصيل معرفٍة ملموسٍة بهذا النَّقد نستقيها من كتاٍب مختصٍّ لناقدٍة متابعٍة لهذا النَّقد، نعود 

النِّسايئ  »النَّقد  كتاب  هو  الكتاب  وهذا  نتائج،  من  إليه  ل  يتوصَّ ما  ونعرف  فيه،  يبحث  كتاٍبٍ  إىل 

ال. لألدب القصيص يف مرص« لزينب العسَّ

مة الكتاب]]]، أسئلة منها: ما النَّقد النِّسايئ؟ هل يوجد لدينا نقٌد نسايئٌّ؟ إىل  ال، يف مقدِّ تثرُي العسَّ

أيِّ اتجاٍه ينتمي؟ ما اتجاهاته؟ إىل أيِّ مدى استطاع أن يصوغ رؤى متجاوزة ملا هو كائن بالفعل؟ 

وهل هو النَّقد النِّسوي أو يختلف عنه؟ وبم يختلف؟

تفيُد هذه األسئلة أن اإلشكاليَّة، موضوع البحِث، تتمثَّل يف تحديِد نوِع النَّقد النِّسايئ املوجود 

لدينا وتبنيُّ فاعليته، ال يف وجوده؛ إذ إنَّ غري سؤاٍل من األسئلة يقرُّ بهذا الوجود، كام أنَّ الباحثة 

يها األديب والنَّقدي، شقَّت لنفِسها مساراً ال  تقول يف ما بعد: »والحقيقة أنَّ الكتابات النِّسائية، بشقَّ

النسائية إىل  بعد يوم«، ولكن ما يحتاج إىل نقاٍش هو: هل تنتمي هذه الكتابات  يزال يعمل يوماً 

ة للكتاب، طـ.]، 2008. ال، النَّقد النِّسايئ لألدب القصيص يف مرص، القاهرة: الهيئة املرصية العامَّ ]]]- د. زينب العسَّ
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النِّساء/ الجنس أو إىل النِّساء/ الجندر، أي هل تنتمي هذه الكتابات إىل املرأة بوصفها البيولوجي، 

أو إليها بوصفها املجتمعي الثقايف وتجربتها النِّسويّة الخاصة؟

تلك  ضمن  يُذكر  مل  النِّسايئ  النَّقد  أنَّ  الباحثة  ترى  اإلشكالية،  هذه  ملقاربة  أوىل  إشارٍة  يف 

التَّصنيفات التي أقرَّ بها كباُر الباحثني، كام أنَّ النَّاقدات النِّسويات كنَّ ينظرن إليه نظرًة تفيد أنَّه من 

يٌَّة، وليست عالقَة  أعامل املقاومة ضدَّ النَّظريات، وأنَّ العالقة بينه وبني النَّظريات النَّقدية عالقٌة ندِّ

تابعٍ بتبوٍع.

ويف إشارٍة ثانيٍة، ترى الباحثة »أنَّ النَّقد النِّسايئ ارتبط بكتابة املرأة«، ما يثري سؤاالً، عن طبيعة 

الذي يكتب عن  النَّقد  أو  الذي تكتبه املرأة،  النَّقد  النِّسايئ  بالنَّقد  االرتباط، مفاده: هل املقصود 

، أي من منظور النظرية  األدب الذي تكتبه املرأة؟ أو األدب الذي يكتب من منظوٍر عقديٍّ نسويٍّ

النسوية؟

تكتبه  الذي  النَّقد  يبدو، يف هذه اإلشارة، هو  النِّسايئ، كام  النَّقد  فإن مفهوم  تكن اإلجابة،  أيَّاً 

املرأة، أو الذي يُكتب عنها، لكن هذا النَّوع من النَّقد ال يُعدُّ من أعامل املقاومة ضدَّ النَّظريات، 

ا هي عالقُة انتامٍء إىل نظريٍَّة، أو نظريَّاٍت،  يًة، وإنَّ كام أن العالقة بينه وبني النَّظريات ليست عالقًة ندَّ

معيَّنٍة منها.

ث عن موقفني، يرفض  يف صدد انتامء النَّقد النِّسايئ إىل نظريٍَّة نقديٍَّة، تعرض الباحثة رأياً يتحدَّ

د، انضواء النَّقد النِّسايئ تحت أيِّ نظريٍة نقديٍة، ويرى ثانيهام أنَّ مصلحة النَّقد  أوَّلهام، وهو املتشدِّ

النِّسايئ تتمثَّل يف أن تكون له نظريٌة، أو عىل األقل أن ينفتح عىل النَّظريات، أو التَّيارات، النَّقدية 

املوجودة.

مها الكتاب، كام يأيت: ميكن، يف ضوء ما سبق، تصنيف الرُّؤى إىل النَّقد النِّسايئ، كام يقدِّ

] - النَّقد املرتبط بكتابة املرأة، أي النَّقد الذي يدرس النُّصوص األدبية التي تكتبها املرأة وهذا 

أو  الّناقدة،  باملنهج وكفاءة  إالَّ  الرَّجل  بكتابة  النَّقد املرتبط  يتَّصف بخصوصيَّة متيِّزه من  النَّقد ال 

النَّاقد، يف استخدامه.

ها، بوصفه  ا للنَّظريات النَّقدية »الذكوريَّة«، وعمالً من أعامل املقاومة ضدَّ 2 - النَّقد الذي يعّد ندًّ

أنَّه ميتلك نظريًة نقديًة نسويًة، أو يفتقر إىل أي نظرية، أو ينفتح عىل  النَّقد إما  نسويَّاً، وهذا  نقداً 

النظريات النقدية، ما يجعل نظريته انتقائية.

النَّقد  أنواع  من  نوعاً  بكتابَة املرأة  النَّقد املرتبط  يعدُّ  منها: هل  أسئلًة كثريًة  التَّصنيف  يثري هذا 
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؟ وهل  مميِّزاً التجاٍه نقديٍّ التي تكتبها املرأة أمراً  النُّصوص  متميّزاً؟ وبم يتميَّز؟ وهل تعدُّ دراسة 

ناقد  أي  يستخدمه  نظريٌّ  إرث  وهي  النَّقد،  هذا  يستخدمها  التي  النَّقدية  النَّظريات  تعدُّ  أن  ميكن 

نظرياٍت نسائيًة؟ وهل توجد نظرية نقدية نسائية؟ وما هي؟ ثمَّ هل ميكن لنقٍد أديب يفتقر إىل أي 

نظريٍة أن يكون نوعاً نقدياً متميِّزاً وذا فاعليَّة؟

ميكن القول، يف اإلجابة عن هذه األسئلة: إنَّ النَّقد الذي تكتبه املرأة، ليقارب كتابات نسائية أو 

ا مقاوماً  رجاليًة، معتمداً النَّظريات النَّقدية املتداولة، ال يتميَّز بخصوصيٍَّة تتيح تصنيفه نوعاً نقديًّا ندًّ

نقدياً متميِّزاً  ه نوعاً  النَّقد الذي يفتقر إىل أّي نظريٍة ال ميكن أن نعدَّ النَّقد األخرى، كام أنَّ  ألنواع 

وفاعالً، فقد يكون نقداً انطباعياً ال يختلف عن أي نقٍد انطباعيٍّ آخَر.

يبقى النٌّقد املمتلك نظريًة/ رؤيًة إىل العامل وقضاياه وأشيائه، ويرى إىل النُّصوص من منظور 

م هذه املعرفة للمتلقِّي منهجيَّاً، فهذا النَّقد  ل معرفًة بهذه النُّصوص، ويقدِّ هذه النَّظرية/الرؤية، فيحصِّ

ا مقاوماً له، أو نظرياً له، أو متكاماًل معه. ائد وندًّ ميكن أن يكون نوعاً نقديَّاً متميِّزاً من السَّ

واألسئلة التي تُطرح، هنا، هي:

هل توجد هذه النَّظرية/الرؤية؟ وما هي؟ وهل هي التي متيِّز النَّقد النسوي، وتكسبه خصوصيَّته/ 

هويته؟ ومن ثمَّ ما هو النَّقد النِّسايئ؟ وما مييِّزه من النَّقد النِّسوي؟

ثم هل يوجد نقٌد عريبٌّ نسويٌّ يدرس النُّصوص من منظوِر نظريٍة نقديٍة نسويٍة؟

ؤال املتعلِّق بتحديد مفهوم النَّقد  ٍة، اإلجابة عن السُّ تحاول الباحثة، استناداً إىل مراجَع مختصَّ

ما  مفاده:  سؤاالً  تثري  التي  »النِّسايئ«  كلمة  إىل  مردُّها  التَّحديد  هذا  يف  صعوبًة  فتجد  النِّسايئ، 

املقصود بها؟

ث الباحثة عن ثالثة مذاهب: أوَّلها »مذهب االنتصار للمرأة«،  يف اإلجابة عن هذا السؤال تتحدَّ

وثانيها »مذهب تحرير املرأة«، وثالثها »مذهب تحرُّر املرأة«.

عي إىل نيل املرأة حقوقها االجتامعيَّة والسياسيَّة واالقتصاديَّة،  إن يكن املذهب األوَّل يعني السَّ

والثَّالث يرتكز عىل »حقِّ املرأة يف حياٍة جنسيٍَّة مستقلٍَّة«، قد تعني هنا، حرَّة. فإنَّ املذهب الثَّاين 

يفيد تحرير املرأة من القيود املجتمعيَّة التي تحول دون سعيها إىل تحقيق ذاتها.

تبرشِّ هذه املذاهب، وإن كانت توجد بني أوَّلها واالثنني اآلخرين، فروقاٌت جوهريُّة، بتعديل 
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أوضاع املرأة يف املجتمع، وتقوم عىل أساٍس فلسفي قوامه »التحيُّزات أو االنحرافات التي تتيح 

للمرأة نيل الحقوق نفسها التي للرِّجال، واحتالل مكانة الرجل واالبتعاد عن مكانة التَّابع«.

متثِّل هذه املذاهب جميعها حركًة نسائيًَّة تسعى إىل أن تحصل املرأة عىل الحقوق نفسها التي 

يتمتَّع بها الرَّجل، وإىل العبور من موقع »التَّابع« إىل موقعٍ آخر.

لتؤدِّي منه دوراً يف املجتمع؟ هل هو  إليه  يبدأ الخالف، فأيُّ موقع تريد املرأة الوصول  هنا 

له لها خصوصيتها، فتكون لها حقوقه نفسها، وتكون يف الوقت نفسه  موقع الرَّجل، أو موقع تؤهِّ

متميِّزًة بهذه الخصوصيِّة؟

إن يكن األمر هكذا، فهو يعني وجود حركٍة مطلبيٍَّة تسعى إىل تحقيق أهداٍف معيَّنٍة. ما يعنينا، 

هنا، من هذه الحركة، هو تلك »الخصوصيَّة« املتمثِّلة رؤية/ نظريَّة تتيح إجراء »قراءٍة جديدٍة« ال 

أو  نسائيٍَّة  أو جديدٍة،  ا أليِّ كتابٍة قدميٍة  النَّجا، وإنَّ أبو  لكتابة جديدة فحسب، كام تقول شريين 

رجاليٍَّة. فام هي هذه الخصوصيَّة املتمثِّلة رؤيًة/ نظريًَّة نقديًَّة؟

عن  الثَّقايف  »التَّعبري  بوصفه  »الجندر«،  مصطلح  عن  ث  فتتحدَّ املحاولة،  الباحثة  تواصل 

االختالف الجنيس«. وإن يكن االختالف الجنيس، غري املقترص عىل املستوى البيولوجي، وإنا 

امل املستويات جميعها: الجسدي والّنّفيس واالجتامعي والثَّقايف...، يؤيت تعبرياً مختلفاً، فإن  الشَّ

أساس الخصوصيَّة النسوية، ومن ثمَّ نظرية/ رؤية النَّقد النُّسوي، تنطلق من هذا االختالف، أي من 

اختالف التَّجربة وخصوصيَّتها.

األوىل  كانت  وإن  آٍن،  يف  فرديٍَّة  وتجربٍة  مشرتكٍة،  ٍة  عامَّ تجربٍة  وجود  نلحظ  أن  ينبغي  هنا 

يتبنيَّ هذه  أن  النِّسوي  النَّقد  وتنوِّعها. وتكون مهّمة  تغنيها  الثَّانية  فإنَّ  النِّسوية،  الخصوصيَّة  تكوِّن 

ة،  الخصوصيَّة، كام تتمثَّل بنيًة لغوية تنطق برؤية إىل العامل، با يف ذلك الخصوصيَّة النِّسوية العامَّ

ؤال الذي يطرح هنا هو: هل يوجد هذا النقَّد؟ ومن  ة، والسُّ كام متثِّلها فرادة التجربة النِّسوية الخاصَّ

م إجابة عن سؤال آخر هو: ما  مارسه؟ ليس يف الكتاب إجابة عن هذين السؤالني. لكنَّ الكتاب يقدِّ

منهج هذا النقد؟ فيستشهد با تراه سوسن ناجي يف هذا الشأن، فهي تقول: إنَّ منهج النَّقد األديب 

خصيَّة يف األدب، ويفيد  »النِّسوي«، بوصفه أحد املناهج النَّقديَّة الحديثة، يؤكِّد أهمية التَّجربة الشَّ

اء اإلجرايئ، ويخوِّله الكشف عن مناطق مجهولة أغفلها  ه بالرثَّ من املناهج النَّقدية املعارصة، ما ميدُّ

النٌّقد الذكوري.
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ادر عن هذا الوعي بالعامل، الرَّايئ إليه بهذه الرُّؤية، املقارب للنُّصوص  وهكذا يكون النَّقد الصَّ

ائد، قادًرا عىل النَّفاذ إىل حقائق  بنظريٍة مستقاٍة من هذا الوعي/ الرؤية، خطابًا مغايرًا للتقليدي والسَّ

البني  ثقافيَّة تكشف عن  الثَّقافة املهيمنة وخلخلتها، ومعول هدم لكل ما هو ثابت، واسرتاتيجية 

املضمرة والالواعية، وتفكِّك األنساق الثَّقافية...

بهذا، يغدو النَّقد النسوي نظريًة ال عالقة لها بالجنس ذكراً أو أنثى، ما يعني أوَّالً أْن ليس كلُّ نصٍّ 

ا نسويًّا. ، وثانياً أنَّ الرَّجل ميكن أن يكتب نّصّ صادٍر عن امرأٍة هو بالرضورة نصٌّ نسويٌّ

العلوم  راسة يف معظم حقول  الدِّ يُعتمد يف  النِّسوية، بوصفها منهًجا  التحرُّر  هذا ما تراه حركة 

والنَّفسيَّة،  واالشرتاكيَّة،  واملاركسيِّة،  الليرباليَّة،  كالنسوية  عديدٍة  اتجاهاٍت  إىل  ع  ويتفرَّ اإلنسانيَّة، 

والوجوديَّة، وما بعد الحداثة...

يتيح لنا ما سبق الكالم عىل نوعني من النَّقد: أوَّلهام النَّقد النِّسايئ، وهو النَّقد املرتبط بكتابة 

املرأة، من دون أن يصدر عن رؤيٍة/ نظريٍَّة نسويٍَّة، وثانيهام النَّقد النِّسوي، وهو النَّقد املمتلك نظرية 

متميِّزة، تصدر عن خصوصيَّة التَّجربة الّنسويَّة، واملستفيد من إجراءات مختلف النَّظريات النَّقديَّة.

تنتنمي  لنا أنَّ هذه املادَّة  النَّقديَّة، تبنيَّ  الكتاب  التَّقسيم، إىل مادَّة هذا  إن رأينا، يف ضوِء هذا 

، ال إىل النَّقد  إىل النَّقد النِّسايئ، بعنى النَّقد املكتوب بأقالم النِّساء، استناداً إىل غري منهٍج نقديٍّ

النِّسوي املستند إىل نظريٍة نسويٍة.

، تقتيض معرفته البحث عنه  لكنَّ ما ينبغي ذكره هو أنَّ هذا النَّقد النِّسايئ ال يخلو من نقٍد نسويٍّ

يف ثنايا اإلرث النَّقدي، ومن ناذجه، أو من عالماته، كام تبيَّنت الباحثة، بنظرٍة نافذٍة، مساواة األديبة 

، وتبحث فيه عن قيٍم دالليٍَّة جامليٍَّة  النَّاقدة مّي زياده بني الّنسوي واألمومي. وهذه نظرة تفكِّك النَّصَّ

مختلفٍة عامَّ هو سائٌد.

وهذا أمٌر مدهٌش، كام تقول الباحثة، إذ إنَّ »أمثال مي زياده، وقبلها لبيبة هاشم وباحثة البادية، 

النسويَّة،  تبنِّيهن ملفهوم  النِّسوي الغريب، بل وتفوَّقن يف  النسويَّة، وتتبَّعن الخطاب  أدركن مفهوم 

ياق الثَّقايف الذي تعيش فيه املرأة، فكان  بحيث اعتمد عىل وضع املرأة العربيَّة، فجاء مسايراً للسِّ

دفاعهن صادقاً عن جهود الرِّائدات النسويات«.

ل إليه الباحث النَّفيس، لويس ترمان من  دد، ما توصَّ ما هو جديٌر بالتوقُّف عنده، يف هذا الصَّ

نتائج، عندما أجرى بحثاً تبنيَّ فيه صفات سبعامئة طفٍل من املوهوبني، أو ذوي الذَّكاء الخارق، 
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ل إليها هو أنَّ الفتيات املوهوبات، وكان عددهن  النَّفسيَّة والعقليَّة والبدنيّّة، ومن النَّتائج التي توصَّ

ثالمثئة، بدت عليهن مظاهر الذكورة، عندما قورنت جوانُب من شخصياتهن بنظريتها من الفتيات 

العاديات]]].

نه كتب هذا  ، غري أنّه نقٌد تتضمَّ يفيد ما سبق أن اإلرث النَّقديًّ العريب ال يخلو من نقٍد نسويٍّ

اإلرث النَّقدي، وليس أبحاث نقٍد خاّصًة به يرصِّح معّدوها بأنَّهم ميارسون النَّقد من منظور نظريٍة 

نقديّة نسويَّة معيَّنة، ما يعني أنّه ينبغي البحث عن هذا النَّقد وتبنيُّ نظرياته ومناهجه ومفاهيم هذه 

ة وفرادتها  ل إليها يف دراساته لخصوصيَّة التجربة النِّسوية العامَّ املناهج وإجراءاتها والنَّتائج التي توصَّ

ة، وفرادة كلٍّ منها، من نحٍو أوَّل، كام تنبغي مامرسته، وفاقاً  وخصوصيات التّجارب النِّسوية الخاصَّ

لهذا املفهوم، من نحٍو ثاٍن.

يف اخلتام

 ، راسة، معرفًة بالنِّسوية وأدبها ونقدها األديب، فميَّزنا بني أنثويٍّ ونسايئٍّ ونسويٍّ قّدمنا، يف هذه الدِّ

النِّسوية، بوصفها نظريًّة وحركًة سياسيًّة، تطوَّرت إىل نظريٍة عقديٍّة لها رؤيتها إىل  دنا مفهوم  وحدَّ

العامل وقضاياه، وعرضنا اآلراء التي تنقد هذه الحركة، وقّدمنا شيئاً من تاريخها، وعرَّفنا بتياراتها: 

الليربايل الرَّاديكايل، املاركيس، ما بعد البنيوي، امللّون، اإلسالمي. ثّم بحثنا يف األدب النِّسوي، 

فرأينا أنَّه األدب الذي ميثل التجربة النسويَّة وأن ما مييِّزه ليس اختالف كاتبه الجنيس، بل خصائصه 

ثنا عن األدب النِّسوي العريب، ورأينا أنَّ من مهامت النقد األديب النِّسوي  البنيوية: رؤيًة ولغًة، وتحدَّ

ؤال: هل من أدٍب نسويٍّ عريبٍّ؟ ما مهَّد للبحث يف النقد األديب النِّسوي، فرأينا أنه  أن يجيب عن السُّ

النقد األديب الذي يدرس النَّص األديب، ومييِّزه، ويتبني تجربة املرأة الخاصة فيه وخصائصه اللغويّة 

والرؤى التي تنطق بها، وهو نقٌد تتعّدد مناهجه، وتحّدثنا عن النَّقد األديب النِّسوي العريب، فرأينا 

ٍة بها، وقّدمنا قراءًة يف كتاٍب يبحث يف هذا  أنَّه ال ميثِّل ظاهرًة مستقلًَّة ذاَت مناهَج وإجراءاٍت خاصَّ

النَّقد هو كتاب: »النقد النِّسايئ« لزينب العسال.

للكتاب،  العامة  املرصية  الهيئة   ،[7 العدد  الجديد،  مطبوعات  القاهرة:  الفن،  يف  العبقرية  سويف،  مصطفى  انظر:   -[[[

ص. 33 و34.




