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الخطاب النقدي النسوي
جدل التنظير والتطبيق
د .مها فاروق عبد القادر
جامعة بغداد  /كلية التربية – ابن رشد
قسم اللغة العربية

تقديم-:
إذا كانت الكتابة نظرة لمعالـ كطريقة لمحضكر فيو َّ
فإف اقتراؼ األنثى ليذا الفعؿ
إعبلف عف رغبتيا في أف تنبثؽ في ىذا العالـ حضك انر فاعبلن  ،كصكتان مسمكعان ،

كرؤية نافذة مشرعة عمى الكاقع كالمحتمؿ كالممكف..ككـ تبنت المرأة الكتابة آلية دفاعية
و
عف و
ميمشة  ،مقيكرةو  ،مكبمة بإرثو ضخـ مف المحرـ كالممنكع فرضو عمييا
ذات
الرجؿ عبر عصكر مف التسمط كاالستبداد  ،لكنيا كانت كما تزاؿ

– عمى الرغـ مف

كؿ نضاليا المستميت عبر القركف لمتحرر كاالنطبلؽ مف قيد السمطة الذككرية

–

(اآلخر) بالمعنى الفمسفي كليس بمعنى ( الغير ) في المجاالت األخرل مف العمكـ
اإلنسانية أم الفرد الذم (( تحدد خصائصو الذىنية كالنفسية كالبدنية باعتبارىا

الخصائص المضادة أك المقابمة لمخصائص المعيارية لمرجؿ)))1( .كسكاء كاف تكرطيا

في فعؿ الكتابة ىذا طكاعية لمخبلص كالتحرر كاالنعتاؽ  ،أك مأزقان أكقعيا فيو الرجؿ

بفعؿ ما مارسو عمييا مف ضغكط َّ
فإف الحقيقة الماثمة ىي أنػَّيا في ىذا المأزؽ ما تزاؿ
كاقعة تحت تأثير الرجؿ الذم سبقيا إلى امتبلؾ سمطاف الكبلـ  ،كأممى عمييا صكرة
أرادىا ليا  ،فأذعنت ليا بفعؿ كؿ ما حكليا مف ضغكط  ،مما أدل إلى أف تككف

لغتيا ((المغة المحككمة باإلتباع كالطاعة  ،تتقنع بإبداع مزعكـ كمكىكـ ال يزكؿ ىكامو
كال يتحقؽ إالَّ متى خرجت مف ظميا كأكجدت ذاتيا  ،ناصرتيا لتبدع ما ال يبتدعو

ظؿ كال صكرة )) (.)2
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إذف فقد كتبت المرأة  ،كأكقدت ذاتيا في ىذه الكتابة لتفجر المكبكت كالمخفي
كالمتراكـ عبر الزمف لتعمنو صراحة في حػًكارىا أك صراعيا مع الرجؿ  .كتبت ظنان
منيا أنػَّيا بيذا الفعؿ إنػَّما تكتب صؾ انعتاقيا كخبلصيا لتكقعو السمطة الثقافية
( الذككرية) معترفة بكجكدىا كحقيا في الحصكؿ عمى مكطئ قدـو في الساحة الثقافية

كما درت أنػيَّا بيذا الفعؿ َّإنما تقدـ لمخصـ كالحكـ في آفو كاحد أدلة محاكمتيا ،بؿ

قؿ مساءلتيا عما انجزتو كحققتو  ،أك كشفت عنو كأضافتو إلى ذلؾ اإلرث الحضارم

الزاخر الذم أنجزه الرجؿ عبر العصكر ثـ تربع عمى عرشو متسيدان  ..حتى إذا ما
كاجيت السمطة الثقافية (الذككرية ) بيكية خطابيا الجديد (األدب النسكم أك النسائي
أك األنثكم) انقسـ القكـ عمى أنفسيـ بيف رافضو ليذا المصطمح كبيف قابؿو بو  ،كاف
بشركط قاسية أيسرىا يم هػر.
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مفاهيم ومنطلقات-:
َّ
الصد كالمعارضة مف النقاد المتعصبيف ضد أدب المرأة
لقد كاجو األدب النسكم
انطبلقان مف تأثرىـ بمفيكـ (الجنسكية

 ) genderالذم ابتدعو الرجؿ ثـ آمف بو ،

كالذم يعني فيما يعني (( -:االنحياز لمرجؿ ))

()3

 ،أك (( التعبير الثقافي عف

االختبلؼ الجنسي  ،أم انماط السمكؾ الذكرية التي يتبعيا الرجاؿ  ،كانماط السمكؾ
االنثكم التي ينبغي اف تمتزـ بيا المرأة ))

(.)4

كترل فيو زليخة ابك ريشة ((ايديكلكجيا

قائمة عمى التمييز بيف الجنسيف لصالح أحداىما ( الذككر )  ،كتبرير كتفسير كتحميؿ
أسس العبلقات بينيما بأدكات كآليات كنتائج كمقدمات متحيزة ...كما َّانيا ايديكلكجيا
تمتد لتحكـ ال السمكؾ البشرم  ،كالفكر البشرم  ،كالكجداف البشرم فحسب  ،بؿ لتحكـ
المغة مف حيث ىي نتاج أنساني أيضا))ن

()5

 .كىؤالء في أحسف أحكاليـ يقكلكف إف

المرأة كتبت كلكف ىي ال تكتب بنفسيا كاًّنما ىناؾ مف يكتب ليا  ،كأنيًّا تتناكؿ أمك ارن
أف ما تكتبو ال ينتمي الى جنس األدب أك ىأنو نسخة مكررة مف
تافية فيما تكتب  ،ك ن
ذلؾ األديب المشيكر  ،كقد يتساءلكف ما الذم أتى بيا إلى عالـ الكتابة أك دفعيا

بأنو لف يعمر طكيبلن كلف ييكتب لو
لئلمساؾ بالقمـ ؟! كقد يحكمكف عمى ما تكتبو ن

الخمكد .ىذه ىي أنكاع التحيزات ضد األدب النسكم في ك نؿ زماف كمكاف أكردتيا
(جكانا ركس) في كتابيا( كيؼ تقير كتابات النساء )

()6

 .كلكف كلكي نككف منصفيف

أف منطمقات رفض االدب النسكم كمصطمحاتو ال تصدر دائمان
عمينا أف نشير إلى ن

كلكنيا قد تككف مف األديبات
عف الرجؿ ممثبل ب (النقاد المتعصبيف ضد ادب المرأة،
ن
أنفسيف ،إذ يشير الكاقع إلى رفض الكثير مف األديبات لمصطمح ( األدب النسكم )

و
َّ
قمقات بشأف
ألنيف
ممتنعاتو عف إدراج إبداعيف ضمف خانة ىذا المصطمح
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مصداقيتو في رسـ حدكد بيف األدب الذم تكتبو المرأة كاألدب الذم يكتبو الرجؿ .كما
إطبلؽ ىذا المصطمح بر َّ
أييف إالَّ محاكلة مكشكفة لمحاصرة أدبيف في زاكية ضيقة ،
كاضفاء سمات الدكنية كالضعؼ عميو بكصفو أدبان مف الدرجة الثانية في أحسف
()7

أحكالو..

 .كلعؿ لمنقد النسكم دكره في ىذا المجاؿ إذ تشير د .خالدة سعيد في

كتابيا ( المرأة – التحرر كاإلبداع  ) -إلى َّ
أف ىذا المصطمح ((شديد العمكمية كشديد
الغمكض  ،كىك مف التسميات الكثيرة التي تشيع ببل تدقيؽ  ...تبدأ بتغييب الدقة ،
كتشكش التصنيؼ كتستبعد التقكيـ  ،ىذه التسمية تتضمف حكمان باليامشية مقابؿ
مركزية مفترضة))

()8

 .كبإزاء ىذا الرفض كالتيميش مف قبؿ األعـ األغمب مف

السمطة النقدية لمفيكـ األدب النسكم كمنطمقاتو كاف ال بد لمحركة النسكية ممثمة
بالمبدعات كالناقدات مف التحرؾ لمؿء الفراغ  ،عمى اف ىذا ال يعني خمك ساحة النقد
النسكم مف جيكد الكثير مف النقاد الذيف حاكلكا ترسيخ المصطمح  ،كتحديد منطمقاتو
كمفاىيمو .كقد كانت ستينيات القرف الماضي بداية االنطبلؽ الفعمي ليذه الحركة

–

التحررية في الكاقع – في العالـ الغربي كمف ثـ العربي .
كعمى الرغـ مف عدـ اتفاؽ النقاد عمى مفيكـ محدد لمصطمح األدب النسكم ،
فإف يظؿ باب التساؤؿ قد ظؿ مشرعا حكؿ المصطمح األكثر دقة في التعبير عف
إبداع المرأة ، ،ىؿ ىك األدب النسكم أك النسائي أك األنثكم؟! إالَّ َّ
أف جيكد النقد
النسكم في ىذا المجاؿ قد أثمرت عف شيء مف التمييز بيف ىذه المصطمحات
فػ ( الخطاب النسكم ) أك (الكتابة النسكية ) كتابة مؤدلجة تسير عمى الخطى التي
ترسميا ليا الحركة النسكية كدعاتيا مف المناضبلت مف أجؿ تحرير المرأة كمساكاتيا
بالرجؿ عمى كؿ األصعدة  .كىك في كاقع الحاؿ مصطمح عاـ يشمؿ االدب الذم
يكتبو كؿ مف الرجؿ كالمرأة عف المرأة لتكصيؼ كاقع حاليا اليكمي كالمعاش في إطار
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ظركؼ مجتمعيا االقتصادية كالسياسية كالفكرية ...كىك مصطمح يتخذ مكقفان كاضحان
ضد األبكية كمفيكـ الجنسكية ( ) Gender

()9

 .أما (الخطاب األنثكم ) أك (الكتابة

األنثكية ) فمصطمح يشير الى تمؾ الكتابة النسائية التي تتخذ مف جسد المرأة ككيانيا
كعاطفتيا بؤرة لئلحداث  ،كىي كتابة غالبان ما تيمشيا السمطة النقدية كاالجتماعية
السائدة بحجة كقكعيا ضمف دائرة ( المسككت عنو ) ك (المحرـ) الذم يسعى المجتمع
جاىدان لقمعو كاسكاتو.

()10

 .كسكاء كاف الخطاب نسكيان أـ أنثكيان ًّ
فإف سعي النقد

النسكم الدائب كاف عمى الدكاـ مف أجؿ االعتراؼ بيذا النص اإلبداعي كتكفير مساحة
كافية لو ضمف حقؿ اإلبداع اإلنساني لينمك كيزدىر ..حتى إذا تـ لو ذلؾ اتجو إلى
محاكلة تقكيـ ىذا النتاج عبر كضع مجمكعة مف المنطمقات كاألسس التي ينطمؽ منيا
لفحص النصكص اإلبداعية كاألنثكية كي ال تتسـ إحكامو باالنحياز كالعشكائية...
كينطمؽ النقد النسكم في نظرتو إلى األدب النسكم مف منطمقات أساسية ابرزىا
الفرضية التي تقكؿ بكجكد خصائص نكعية في النصكص التي تبدعيا المرأة تبعان
لكعييا الخاص بيا الذم تنفرد ً
بو في نظرتيا لؤلشياء كالعالـ مف حكليا كالمتشكؿ عمى
كفؽ تجاربيا البايكلكجية كالنفسية كاالجتماعية كالثقافية التي
تم ٌر بيا ،كلدكرىا الجديد في المجتمعات اليكـ بعد عصكر االضطياد كالقير كرغبتيا
ي
في تحقيؽ نص إبداعي متمرد عمى الكعي الذككرم  ،منفتح عمى الماضي الراىف

كالمستقبؿ  .كيحاكؿ النقد النسكم تقديـ قراءة جديدة لمتراث الثقافي البشرم مف كجية
نظر نسكية بإزاء كجية النظر الذككرية التي ىمشت المرأة كخطابيا في الماضي ،
أدبي لممكركث األنثكم
كعممت عمى إسكاتو ..كما ييتـ النقد النسكم باكتشاؼ تاريخ ٌ
ىذا فضبلن عف محاكلتو تحديد سمات (لغة األنثى ) التي تنفرد بيا عف لغة الذكر مف
حيث خصائص الصكر كالمجازات كاألخيمة كعناصر الجممة كأنكاع العبلقات بيف
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عناصر الخطاب ( .)11كيحاكؿ النقد النسكم جاىدان قراءة المرأة كاتبة كمنكتبة في
الثقافة كاإلبداع  ،كاتبة بكصفيا منتجة لمخطاب اإلبداعي محاكالن تحديد ابرز سمات
ىذا الخطاب كمكضكعاتو كبناه عمى مستكل الشكؿ كالمضمكف  .كمنكتبة عبر
محاكلتو (( خمخمة مجمكعة مف البديييات المترسخة في العقكؿ كالنفكس عبر الزمف
كالتاريخ  ...أك التي بدأت تترسخ لدل بعض الناس مف خبلؿ صياغات خطابية تنطؽ
باالنفصاؿ عف الييمنة الذككرية كالتحرر العظيـ مف البلمساكاة كالتدجيف  .كىذه
أف َّ
كؿ لغة يمكنيا إالن تتكقؼ عف إفراز أضدادىا  .ككؿ
الخمخمة تنطمؽ مف اعتبارات ى

خطاب سكاء كاف مكضكعو التحرر أك الييمنة

يكؼ عف إنتاج نقائضو
– ال ي

()12

.

كيطالب النقد النسكم بػ ((إنصاؼ المرأة كجعميا عمى كعي بحيؿ الكاتب الرجؿ خاصة
فيما يتعمؽ بالمكركث الثقافي األدبي  ،كابراز الكيفية المتحيزة التي بيا يتـ تيميش
المرأة ثقافيان ألسباب طبيعية (بيكلكجية) أم بسبب نكعيا الجنسي

()13

.

كيرل النقد النسكم َّ
أف عمى المرأة اف تحقؽ ثكرة لسانية في مجاؿ المغة لتتحرر
مف أعباء المغة الجنسكية التي عانت مف كطأتيا دىك ارن كذلؾ بأف تبتدع لغتيا
الخاصة بيا معترضة عمى ىيمنة المغة الذككرية عمى الخطاب اإلبداعي عبر التاريخ
إذ ((ترل أغمب النسكيات المتطرفات َّ
أف النساء تعرضف لغسيؿ دماغ بيذا النمط مف
االيديكلكجيا األبكية التي تفرز قكالب نمكذجية مف الرجاؿ األقكياء كالنساء
الضعفاء))

()14

 .مف ىنا نرل باحثات كتر و
بكيات عربياتو يرفضف المغة الجنسكية التي

يع ىج بيا خطابنا العربي اليكـ عمى كؿَّ المستكيات السياسية كالفكرية كاإلبداعية فيبدأف
ي
انتياء بالخطاب
بالدعكة إلى لغة غير جنسكية بدءان مف النص المكتكب لمطفؿ ك ن
اإلبداعي الذم يخاطب مختمؼ مستكيات الكعي اإلنساني *.
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لقد كانت نقطة إنطبلؽ النقد النسكم االساس التشكيؾ في نظرية االدب مف حيث
انيا نظرية ألنيا كما تصفيا ىيميف سيكسك احدل دعاة النقد النسكم (( غير شخصية
كعامة ،كمكضكعية  ،كذكرية  ،اما الخبرة فيي شخصية كخاصة كذاتية ،كانثكية))

()15

.

كيأتي تشكيؾ النقد النسكم بالنظرية االدبية كالمناىج النقدية ردان عمى المحك المنظـ
الذم مارستو السمطة النقدية ممثمة ب (النظرية األدبية كالمناىج النقدية) في ظؿ
النظاـ األبكم لمفكر العالمي عمى الخطاب األنثكم فمـ يكف باإلمكاف االعتراؼ بإبداع
المرأة إذا لـ يكف خارجان مف تحت معطؼ الخطاب الذككرم .كحتى ىذا االعتراؼ
كاف هيمير بصفة (الفحكلة) كىي صفة ذككرية  ،كلنا في ىذا المجاؿ أف نتذكر المكقع
الذم كضعت فيو السمطة النقدية الخنساء أك كالدة مكافأة َّ
ليف عمى محاكاتيف لمذككرة
إف في الرثاء كما ىي حاؿ الخنساء أك الغزؿ الصريح في حالة كالدة ...عمى أف ىذا
ٍ
التشكيؾ في النظرية األدبية ليس مطردان بيف الداعيات إلى مدرسة نقدية نسكية ترفع

بمنطمقيا كتكجياتيا الحيؼ الذم لحؽ بالخطاب النسكم  ،فما زالت الكثيرات مف
الناقدات ييؤمف بضركرة كجكد نظرية يتـ تبنييا عند النظر في اإلبداع النسكم حتى كاف

كاف كاضعكىا مف الرجاؿ

()16

 .لذا نجد َّ
أف النقد النسكم قد كظؼ الكثير مف

النظريات كالفمسفات مثؿ الماركسية  ،كما بعد البنيكية  ،كاجراءات التحميؿ النفسي
بكصفيا أدكات لفحص النصكص اإلبداعية األنثكية ،بؿ

لقد ((صار مف المنطقي أف

تنجذب الناقدات النسكيات إلى أنماط النظريات التي تفتقر ،أك عمى نحك أدؽ تتنكر ،إلى
الثكابت كالمحددات ،كالسيما نظريات ما بعد البنائية  ،كأبرزىا التفكيكية لما تمتمكو مف نزعة
تدميرية لممراكز كالقيـ االدبية
()17

الرجاؿ))

.

رؤى تطبيقية -:

المعركفة التي يييمف عمييا
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تحاكؿ يسرل مقدـ في النصؼ األكؿ مف كتابيا (مؤنث الركاية

– الذات ،

الصكرة ،الكتابة  ) -التنظير ألسس كمفاىيـ النقد النسكم  ،كتحاكؿ في النصؼ
الثاني منو تقديـ مقاربات لجممة مف النصكص الركائية النسكية  .كيبدك َّأنيا مف
الناقدات المتعصبات ضد الخطاب النقدم الذككرم المفعَّ ىَؿ لفحص األدب النسكم ،
إذ تبدأ كتابيا بيجكـ عمى الرجؿ الناقد الذم كثي ارن ما يسيء الظف بفنية الكتابة

و
مشكب بالريبة
المؤنثة  ،كترل َّأنو يدخؿ عالـ ىذه الكتابة بدافعو مف فضكؿو
كمشحكفو بالرغبة في التمصص عمى عالـ األنثى لمتحرم عف نزكات األنكثة في
أفكارىا كأفعاليا  ،كىذا كمو مف اجؿ أف يطابؽ بيف ما تراه مف صكرتو كما يريد ليا أف
تراه منيا في الكاقع( .)18كتعتقد يسرل َّ
أف الرجؿ ينظر إلى كتابة المرأة بكصفيا كشاية
أك نميمة عف تجربة حميمة عاشيا جسد المرأة كىك بيذا ال يفرؽ بيف الكاقع
المتخي ىَؿ فينسب إلى الكاتبة ما ىك منسكب إلى (امرأة النص ) ،ثـ َّ
إف دخكلو ىذا
ك
َّ
إلى عالميا َّإنما ىك بدافع مف نرجسية قاىرة تدفعو إلى التحقؽ مف َّأنو ما يزاؿ محكر
األحداث كبؤرتيا التي تدكر حكليا المرأة عمكما كالكاتبة عمى كجو الخصكص

( .)19في

أف يَ المرأة تكتب برأم يسرل استجارة بالكتابة أحيانان لمفرار مف مأزؽ الكاقع ،
حيف ن
معتقدة َّ
أف فييا مساحة لمتعبير كالنطؽ باليكاجس كالمكنكنات  ،كقد تجد المرأة في
الكتابة أدارة ((تعبر بيا عف نفسيا لتؤكد ذاتيا أك تنقضيا أك ربما تستكمميا ))

(.)20

أف كاقع الحاؿ اليكـ يشير إلى َّ
كىي تعتقد َّ
أف نصؼ البشر (الرجؿ ) آخذ عمى عاتقو
أف ىذا النصؼ اآلخر يم ًّ
ميمة التعبير عف النصؼ اآلخر (المرأة ) ،ك ًّ
غيب الذات  ،فبل
ذات لو ليعبر عنيا بؿ ىك منتحؿ لصكرة بديمة قدميا لو مالؾ السمطة سمطة الفكر

مرٌ العصكر .لتستنتج بعد ىذا ًّ
أف التعبير عف المرأة اليكـ كاقع بيف
(الرجؿ ) عمى ى

طرفيف مف (االلتباس) ((كىك التباس صكرة المرأة عف ذاتيا بسبب مف ىيمنة الرجؿ،
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كتتكصؿ مف َّ
كؿ
ك(التركيج) كىك تركيج لمصكرة البديمة عف المرأة في كتابة الرجاؿ (.)21
ٌ
ما تقدـ الى أف ال إبداع حقيقي لممرأة في كؿ مستكيات األدب كالسياسة كالفكر يمكنيا

أف تكاجو بو (الرجؿ)؛ ًّ
ألنيا في الكاقع عبارة عف كائف ال ذات لو ( .)22فيي ال تممؾ
مف ذاتيا غير شبية الذات  ،كألنيا ال تعرؼ عف ذاتيا إالًّ ما أرادتو ليا كعممتيا إياه
سمطة المعرفة{الرجؿ})) (.)23
كىي ترفض التمييز بيف (أدب نساء) ك (أدب رجاؿ) عمى أساس مف عدـ
التطابؽ في المكضكعات المطركحة  ،إذ يكتب الرجؿ حكؿ العالـ كتكتب المرأة حكؿ
الذات في مقابؿ مف الفارؽ األسمكبي إذ يتسـ تعبير األنثى بػ ((الشخصي ،الذاتي ،
االنفعالي)) في مقابؿ أسمكب الذكر ((العصبي ،الخشف ،المكضكعي)) ( .)24كترد عمى
ىذا الرأم بأف (( كافكا كبركست ككثير مف كبار كتاب الشعر كالركاية حاككا في
نصكصيـ حميميات المرأة كجكانيتيا ،كتمثمكا انفعاالتيا كأحاسيسيا )) ( .)25أما التعبير
أف ىَ ٌَق يمتمؾ قكاسـ مشتركة بيف الكاتب كالكاتبة ،لكنيا
الفني عف الذات فتعتقد ى
المعبػًرة تستجمب في الكتابة
سرعاف ما تتراجع لتعترؼ باالختبلؼ بينيما .ؼ((الذات
ن

بديييان  ،كبكعي أك ببل كعي منيا  ،تجربتيا الحياتية المحككمة بشركط خصكصيتيا

بيكلكجيان كتاريخيان كاجتماعيان كقانكنيان مما ينسحب بكحي مف ىذه الخصكصية عمى
نكعية التعبير الفني اإلبداعي في األدب عمى كجو الخصكص بما ىك عبلقة مع
إف عمى مستكل الصكرة أك المحتكل)) (.)26
الذات كيسمو بسماتيا ٍ
كترل يسرل مقدـ بأف لغة المرأة اليكـ ىي لغة الكىـ كالخكؼ معا ن( (كىـ حرية
ينفييا خكؼ يراكغ حراسو فيستتر بالمجاز كيتقنع بالببلغة ليقكؿ مكاربة (( ما يشتبو
كيشكؿ عمى العاقؿ كيبقى مكاف مسآلة))
ي

( .)27كلكي تستعيد المرأة مكانيا في حقؿ
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اإلبداع ترل يسرل َّ
المقصيػًة مف خبلؿ
أف عمييا اف تستعيد امتبلؾ ذاتيا المحتجبة
ن

فتح نافذة تط ىؿ يَ منيا عمى الذات في مكاجية صريحة كحاسمة كصادقة تعترؼ بدكرىا
السمبي الذم أسيـ بكجو مف الكجكه في تكريس الدكنية كالتبعية إبداعيان مكتفيان

باليتاؼ االحتجاجي القاصر حينان ضد (الصكرة) كأحيانان ضد (الذات ))

( .)28مع

االلتفاؼ الى الشريؾ اآلخر (الرجؿ) كمحاكلة فيمو كاستيعابو .كما ًّ
إف عمييا أف تمتمؾ
القدرة عمى قكؿ يحمؿ سمات الخصكصية دكف الحاجة إلى التمكيو بببلغة مماكرة مف
المجاز كالحيؿ الببلغية كذلؾ بأف تمتفت إلى سبيؿ آخر غير سبيؿ محاكاة لغة الرجؿ
التي تصادر اختبلفيا كخصكصيتيا اإلبداعية .كما اف عمييا أف ((تفكؾ ذاكرة منحكلة
تتمظى بذاكرة اآلخر المييمف تتمثؿ بيا كتتبعيا في ما تعرؼ كما ال تعرؼ عف ذاتيا
كعالميا))(.)29
كبعد ىذا كمو تحدد يسرل مقدـ سمات الكتابة المؤنثة المعافاة بأنيا ((ال ًّ
تدعي  ،كال
تثأر  ،كال تنحاز أك تستييف باالختبلؼ  ،ال نفٌّر الييا فرار العاجز المريض  ،بؿ فرار
المريد لمحياة  ،كتابة مشرعة عمى أسئمة الذات  ،ال تراكغ كال تماكر كال تتستر بغير
كجييا  ،كتابة متحررة مف كىـ الصكرة التي تختزنيا الذاكرة الجمعية عف المرأة ،
كأخي ار كتابة يتسع ىامشيا ليطاؿ المساحات ((المصادرة كالمحظكرة)) ،فإذا لـ يتحقؽ
كؿ ىذا سيظ ىؿ هَ كاقع الكتابة األنثكية كما ىي عميو اليكـ (( كاقع غير سكم منحاز ال
يفسح مكانان لآلخر المختمؼ))(.)30

بعد ىذه المحاكلة التنظيرية التي قدمتيا لنا يسرل مقدـ في النصؼ األكؿ مف
كتابيا نجدىا تحاكؿ في النصؼ الثاني منو إقامة مقاربات لنصكص ركائية نسكية
تحاكؿ اف تؤكد مف خبلليا مصداقية ما ذىبت إليو في تكصيفيا لكاقع األدب النسكم
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العربي اليكـ  ،كلتختبر مف جية أخرل مدل مبلءمة ما َّ
أشرت مف مفاىيـ كمنطمقات
نقدية ليذا النمط مف السرد .كنحف نجدىا قد يكفقت في بعض أحكاميا  ،كانحازت في
بعضيا اآلخر ،كناقضت أقكاليا في مكاطف أخرل  .لقد اختارت نصكصان سردية
بعينيا ىي_:
- 1يكـ الديف ؿ (رشا األمير ).
كنت رجبلن ؿ(الياـ منصكر).
- 2حيف ي
- 3أنا ىي أنت ؿ( الياـ منصكر).

- 4سقكط اإلماـ ؿ(نكاؿ السعداكم).
 5م-ريـ الحكايا ؿ(عمكية صبح).
- 6عابر سرير ؿ(احبلـ مستغانمي).
- 7إنيًّا لندف يا عزيزم ؿ(حناف الشيخ).
ًّ - 8
كلست ؿ (صباح زكيف ).
ككأني
ألني
َّ
ي
كيبدك أنيًّػا قد يكفقت في اختيار ىذه النصكص ألنيا تمثؿ أبرز مبلمح السرد النسكم
العربي اليكـ .إذ تترجـ ىذه النصكص كجع الكتابة المؤنثة في أدبنا عبر مبلمح
شخصيتيا النسائية كأكجاعيا كانكساراتيا كآماليا الضائعة كذاكرتيا المسركقة ،
كتماىييا مع القكة الذككرية المييمنة تحر ازن كتخكفان مف عقاب النفي كاإلقصاء ،
كتنكرىا لمغتيا كمحاكاتيا لمغة اآلخر المستبد كاستنباطيا لصكتو كصكره كتيكيماتو ًّ
حد
كينكر أنكثتو ثأ ار مكىكمان
القبكؿ باالختزاؿ إلى مجرد ((جسد مرغكب ييميت رغائبوي ي

يؤكؿ في لعبة تبادؿ األدكار ىذه إلى الخسارة )) (.)31
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عمى أف ىذا ال ينفي انحيازىا الظاىر ليذه األنماط الكتابية األنثكية التي نرل َّأنيا لـ
تتجاكز ذكاتيا إلى اكتشاؼ مناطؽ العالـ األرحب  ،بؿ ظمت أسيرة ىذه الذكات
المقيكرة المتعطشة لمتحرر كاالنطبلؽ في مقابؿ تجاىميا لتكجو األدب النسكم العربي
اليكـ إلى القضايا الكطنية كالقكمية الكبرل كمشكبلت مجتمعاتنا العربية في عصر
العكلمة .أما كقكع بعض أحكاميا عمى ىذه النصكص المختارة في دائرة التناقض
فيظير بكضكح في احتفائيا بنصكص مف مثؿ (حيف يكنت رجبلن كأنا ىي آنت كانيا
لندف يا عزيزم) التي تيحيؿ بكضكح إلى الجرأة في الكتابة  ،كارتياد مناطؽ المحرـ
كالمسككت عنو مثؿ (المثمية الجنسية كالعبلقات الشعكرية المحرمة كالكتابة بالجسد) إذ
كجدناىا تيعيب عمى الرجؿ الناقد في الصفحات األكلى مف كتابيا أنو غير قادر عمى
النظر إلى المرأة (الكاتبة ) بمعزؿ عف جسدىا  ،كمف ثـ تدعك الكاتبات في صفحات
الحقة إلى تجاكز منطقة التماس بيف المباح كالمحرـ كالمنطكؽ كالمسككت عنو لتستعيد
َّ
المغيب  .فكيؼ يمكف لمناقد أيان كاف رجبلن أك امرأة بعد ىذا اف ال يتكجو
المرأة كعييا
إلى الجسد ليستق أر مبلمح الخطاب الذم صدر عنو؟! ثـ أنيا بدعكتيا المرأة لمكتابة
بكؿ الكسائؿ المتاحة كغير المتاحة كمنيا (الكتابة بالجسد كالتعرم الشعكرم) أماـ
القارئ فبل حكاجز كال ممنكعات كال (فيتك) تكرس صكرة المرأة المتكارثة في الفكر
النسائي مف أنيا جسد أكالن كىي صكرة سبؽ اف رفضتيا في كتابيا ىذا داعية المرأة
إلى عكس الجكانب األخرل لحقيقة كجكدىا كصكرتيا في ىذا الككف.
ككجدنا يسرل مقدـ ترفض اتصاؼ الكتابة المؤنثة بالثأرية كاالسترجاؿ كالحمكؿ في
مكقع القطب األخر كاحتبلؿ مكانتو كدكره في الكجكد لكننا نممس في الكقت ذاتو
احتفاءىا ببطمة ركاية ( يكـ الديف) التي تمكنت مف اخذ مكقع البطؿ في الفكر الذككرم
بكصفو الكاىب المسيطر حتى كانت باعثتو ككاف خميقتيا فتمت آخر كالداتو عمى يدىا
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في نياية النص الذم تعده يسرل بدايتو (.)32كىي تحتفي بيذا النص أيضان ًّ
ألف المرأة
فيو تكتب الرجؿ فتيذكر ضميرىا المؤنث في حيف أنيًّا دعت مف قبؿ إلى أف تجترح
األنثى لغتيا الخاصة بيا .مثمما تحتفي بنص (عابر سرير) الذم تستبطف فيو المرأة –
برأييا – اآلخر ( الرجؿ ) فتكتبو بقمـ امرأة تحقيقان ألمؿ مزمفو في اكتناه باطف ىذا
األخر ،كاكتشاؼ أس ارره  ،حتى إذا لـ يتـ ليا ذلؾ عادت كانكفأت عمى ذاتيا  ،تيعيد
كتابتيا لتككف ذاتان منكتبة كفي ىذا انصياع المرأة كرضكخيا لمتبعية كاالمحاء الذم
يمارسو عمييا اآلخر (.)33كىذا ما رفضتو يسرل مقدـ أيضان إذ دعت إلى دأب المرأة
عمى تجاكز ذاكرتيا المكركثة بكؿ صكرىا السقيمة كاكتشاؼ ذاتيا مف جديد  ...كىي
تصؼ نص نكاؿ السعداكم باالعجازم مع أنو نص يتحدث عف فكقية األنثى كدكنية
الذكر كيبرز تناقضاتيما مف خبلؿ صكرتي األـ كاألب  .فاألـ (األنثى ) ىي الخير
كالنكر كالكفاء  ،أما األب (الذكر) فيك الشر كالظبلـ كالخيانة .ليؤكد في النياية
استحالة تبلقييما اك تكامميما.ىذا فضبلن عف ممارسة ىذا النص لنزعة أنثكية مفرطة
حينما ييسبغ مكابدات األنثى مف القير كاالستبلب كاإلقصاء عمى الرجؿ ليجعؿ منو
مسخان يدارم قيره بإنتاج أداكتو القيرية التي يمارسيا عمى األنثى فيقمب الصكرة

الكاقعية عبر انتقاـ مبطف لكعي مأزكـ .كىي التي دعت إلى أف يككف النص األنثكم
معافى مف االنفعالية كاالسترجاؿ كتيكيمات األنا الثأرية كاالنحياز  ،كأف ال يستييف
باالختبلؼ (.)34مع انيا ال تجادؿ في النياية في السمبية التي تحكـ خطاب السعداكم
(.)35

مصرةن عمى أف ال إبداع أنثكم متحقؽ في ىذا العمـ ما دمنا
كبعد ىذا كمو تبقى يسرل
ٌ
و
منحاز  ،ال يفسح مكانان لآلخر المختمؼ.
في كاقع غير سكم ،
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النتائج-:
تشير الدراسات المعنية بالنقد النسكم إلى جممة مف المشاكؿ التي يعاني منيا ىذا
االتجاه في النقد  ،منيا اتيامو بأنو نقد عقائدم (إيديكلكجي ) سكاء كانت االيدكلكجيا
في أقصى اليميف أـ أقصى اليسار.
كىك يكاجو مشكمة عمى مستكل المصطمح فالكثير مف مصطمحات الصراعات الفكرية
داخؿ حركة النقد النسكم تنتمي الى السياسة كعمـ االجتماع أكثر مف انتمائيا إلى
األدب كالنقد .ىذا فضبلن عف مشكمة المنيج إذ ال يزاؿ النقد النسكم غير مالؾ ألدكاتو
كمناىجو النقدية الخاصة بو ،فيك يعتمد بشكؿ أساس عمى التنظيرات كالتطبيقات
اإلجرائية المعتمدة في منياج النقد المعركفة كالتي كضعتيا سمطة الفكر ألذككرم عمى
مدل تاريخ النقد األدبي لذلؾ حاكلت الكثير مف الناقدات اإلفبلت مف ثكابت كمحددات
المنياج النقدية المعركفة فاتسمت ممارستيف النقدية بتعدد كجيات النظركاختبلؼ نقاط
االنطبلؽ(.)36كما تزاؿ التيارات الفكرية التي تحاكؿ االنتصار لممرأة تشكؿ جانبان مف
أدكاتو اإلجرائية ،ألف اليدؼ األسمى لمحركة النقدية النسكية -عمى ما يبدك

– ىك

التغيير االجتماعي مف اجؿ تحرير المرأة  .كنحف نعتقد اف ال نقد مف دكف منيج معيف
يكجيو كيأخذ بيده أيان كاف كاضعو  ،كلكف سيككف مجديان أكثر لك انبثؽ منيج النقد
النسكم كأدك ً
اتو اإلجرائية مف االستقراء المعمؽ لمنصكص األنثكية .كالظاىر ًّ
أف
اإلشكالية تبرز في جانبيف  ،األكؿ ىك قطب المبدع ممثبلن بالمرأة فعمييا أف تعي
مر بيا مف التعبير عف الذات إلى الكتابة بالجسد
معنى األدب النسكم كالمراحؿ التي ًّ
 ،إلى التعبير عف األفكار اإلنسانية الكبرل .ىذا فضبلن عف ضركرة ابتعاد النقد
النسكم عف التناقض كاليكة الكبيرة التي نممسيا بيف منطمقاتو التنظيرية كاجراءاتو
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التطبيقية .أما الثاني فيك قطب المتمقي  /الناقد سكاءن كاف رجبلن أـ امرأة إذ َّ
إف عميو
أف يعترؼ بكجكد أدب نسكم  ،كاف يعي منطمقات ىذا األدب كأىدافو  ،كأف يتحرر
مف ىيمنة الخطاب ألذككرم النقدم  ،كمف األسطكرة القائمة :
الرجكلة كالفحكلة.

هوامش البحث-:
(  )1المصطمحات األدبية الحديثة  ،د .محمد عناني .183 :
(  )2مؤنث الركاية ،يسرل مقدـ .13:
(  )3المصطمحات األدبية الحديثة .182:
(  )4المصدر نفسو .183:

– إف اإلبداع قريف
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(  )5المغة الغائبة ،زليخة ابك ريشة .21:
(  )6ينظر :صكت األنثى لنازؾ االعرجي:مصطمح األدب النسكم يميز الكتابة
كال يعزليا ،ميسمكف ىادم  ،ص(.2 – 1مقاؿ عمى اإلنترنت).
( )7ينظر :المصدر السابؽ ،ص.3
(  )8النسكم في األدب الجزائرم المعاصر ،د.صالح مفقكدة ،ص ، 1مقاؿ عمى
االنترنيت .كالمقصكد بالمركزية المفترضة ىنا المركزية الذككرية.
(  )9ينظر :مصطمحات نسائية :الكتابة االنثكية ،12:مقاؿ عمى االنترنيت.
(  )10ينظر :المصدر نفسو.12:
(  )11ينظر :دليؿ الناقد االدبي  ،د.ميجاف الركيمي كد.سعد البازعي:

.225،224

(  )12النسكم في االدب الجزائرم المعاصر .3:
(  )13دليؿ الناقد األدبي .224:
(  )14المفكرة النقدية  ،د .بشرل مكسى صالح .161:
*

ينظر في ىذا المجاؿ عمى سبيؿ المثاؿ محاكلة زليخة ابك ريشة في كتابيا (المغة
الغائبة).

( )15المصطمحات األدبية الحديثة . 189 :
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()21ينظر :المصدر نفسو.24 :
()22ينظر :المصدر نفسو.24 :
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()24ينظر :المصدر نفسو.19 :
( )25ينظر:المصدر نفسو.20 :
()26المصدر نفسو .22:
()27المصدر نفسو.42-41:
()28المصدر نفسو.45:
()29ينظر  :المصدر نفسو .29 – 28 :
()30ينظر :المصدر نفسو .64- 61 :
()31المصدر نفسو.88:
()32المصدر نفسو.79:
()33ينظر:المصدر نفسو .142 :
()34ينظر :المصدر نفسو.62 – 61 :
( )35ينظر :المصدر نفسو.51 :
()36ينظر:المصطلحات األدبية الحديثة.192 :
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- 2المغة الغائبة – نحك لغة غير جنسكية  ، -زليخة أبك ريشة  ،مركز دراسات المرأة
 ،عماف  ،ط.1996 ، 1/
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- 3المصطمحات األدبية الحديثة  ،د .محمد عناني  ،مكتبة لبناف ناشركف .1996 ،
- 4المفكرة النقدية  ،د .بشرل مكسى صالح  ،دار الشؤكف الثقافية العامة  ،بغداد ،
ط.2008 ، 1/
- 5مؤنث الركاية – الذات  ،الصكرة  ،الكتابة  ، -يسرل مقدـ  ،دار الجديد  ،بيركت
 ،ط.2005، 1/
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- 1النسكم في األدب الجزائرم المعاصر  ،د .صالح مفقكدة
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- 2صكت األنثى لنازؾ األعرجي :مصطمح األدب النسكم يميز الكتابة كال يعزليا ،
ميسمكف ىادم  ،مقاؿ بتاريخ  2009/3/7عمى مكقع (الركائي)
editor@alrowaee.com
- 3مصطمحات نسائية :الكتابة األنثكية  ،مقاؿ عمى شبكة النبأ المعمكماتية
www.annabaa.org

