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الكتابة النسوية العربية من التأسيس إىل إشكالية املصطلح 

ملخص

لقد تشبعت الكتابة النسائية في ضوء القهر الممارس عليها بشكل أساسي بتجارب نسائية مليئة بالوعي 
المأساوي، بداية من الذاكرة النسوية المليئة بصور،ونماذج أيقونية حول واقعها من خالل استحضار 
نصوص مشحونة باالحتجاج والرفض لوضع المرأة العربية المختلف في مجتمعات تكّرس سلطة 
الرجل وتسلب وجود المرأة وكيانها غساًل للعار الذي حّطم ذاتهاـ،وجعلها في دائرة المتهم،واستباح 
فكرها،وسّلط على ذاتها/ فكرها جميع أساليب العنف لينتهَي بها المطاف للتحرر من ثقافة الرّق التي 
فرضها عليها الرجل، فتنخرط في عالم الكتابة اإلبداعية،بصورة أو بأخرى لتقدم لنا صورة أخرى عن 
المرأة كتجربة إبداعية  كانت مقهورة في عالم ذكوري لم ينصفها تاريخيا ، فكان اإلبداع السبيل 

الوحيد للخالص.
الكلمات  الدالة :الكتابة النسائية، السلطة الذكورية، التحرر، اإلبداع النسوي، اإلستيالب.

Abstract 

Feminist writing has undergone a state of saturation in the course of oppression exerted on it. This state has witnessed 
many feminist experiments full of tragic awareness, beginning by the feminist memory filled with pictures and iconic 
examples about its reality through evoking some texts charged with protest and rejection of the Arab woman’s status. 
The latter situation is deeply entrenched in our society by man’s authority. As a result, the woman’s existence was taken 
away from her and she was always treated unfairly. Due to all that, the Arab woman decided to get liberated from this 
culture of slavery imposed by men. This was clearly manifest I indulging in the realm of creative writing in order to give 
us a new image about herself as a creative experiment depicting her subjugating reality in a masculine-dominated world 
that has not treated her fairly. Hence, she resorted to creativity as a means of her salvation.
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مقدمة

عليها  املمارس  القهر  ضوء  يف  النسائية  الكتابة  تشبعت  لقد 
بشكل أساسي بتجارب نسائية مليئة بالوعي املأساوي ،انطالًقا 
حول  أيقونية  ومناذج  بصور،  املليئة  النسوية  الذاكرة  من 
باالحتجاج  مشحونة  �نصوص  استحضار  خالل  من  واقعها 
تكّرس  جمتمعات  يف  املختلف  العربية  املرأة  لوضع  والرفض 
سلطة الرجل وتسلب وجود املرأة وكيانها�)1( غساًل للعار الذي 

وسّلط  فكرها،  واستباح  املتهم،  دائرة  يف  وجعلها  ذاتهاـ،  حّطم 
املطاف  بها  لينتهَي  العنف  أساليب  مجيع  فكرها  ذاتها/  على 
للتحرر من ثقافة الرّق اليت فرضها عليها الرجل الذي كان 
ال يرى فيها إاّل اجلانب السليب فقط، ويف هذا اخلضم كّله�ال 
النظرة  هذه  تغيري  على  تعمل  أن  الكاتبة  للمرأة  إاّل  ميكن 
ولذلك اخنرطت يف الكتابة اإلبداعية،بصورة أو بأخرى لتقدم 
املرأة  بقضية  تدفع  أن  بشرط  املرأة�)2(،  عن  أخرى  صورة  لنا 
وإبداعها إىل التأصيل التارخيي املفضي إىل االعرتاف مبسألة
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املقهورة يف عامل ذكوري  التجربة  النسوي كنوع من  اإلبداع 
كّل  يفتقد  �صراخا  كونه  إاّل  أدبها  يف  جيد  ومل  ينصفها،  مل 
املعاني اجلمالية املتوقعة من أي عمل أدبي�)3( ،مل يشرع  بعُد يف 

حتقيق مشروعية كتابته.
ومفاهيم  منافذ،  شكلت  قد  أّنها  جند  التصورات  هذه  وكّل 
الكتابة  سياق  من  املنحدرة  النسائية  الكتابة  داخل  حمورية 
التقليدية الرافضة للسلطة األبوية، من خالل التأسيس لنمط  
إبداعي جديد متمرد �بدأ يعلن عن وجوده ويسّجل حضوره يف 
احلقل األدبي الذي كان حكرا على الرجل أو يكاد� )4(، وبذلك 
يرفض املساواة اإلبداعية حتت سقف الوعي الذكوري املهيمن 
على كتابة املرأة، � وهذا مادفع احلركات النسائية إىل السعي 
لتغيري النظام اللغوي التقليدي عرب وضع برنامج حترري يأخذ 
اليت  القيود  من  متحررة  لغة  تركيب  مسألة  االعتبار  بعني 
تعيق حترر فكر املرأة، وتعرب عن املساواة ألّن مفاهيم الذكوري 
بدأت  ثقافية�)5(،وبالتالي  مفاهيم  النهاية  يف  هي  والنسوي 
بنية  يف  اإلجناسي  التشكيل  صور  عن  تبحث  النسائية  الكتابة 
الّلغة ، عرب العديد من األنساق االجتماعية،والنفسية،ذات  �قيم 
فكرية ومجالية�)6( مشكلة حلقة وصل بني لغة الذات،وآليات 
منطق  ترفض  إنسانية  أطر  ضمن   وهذا   ، النسوية  الكتابة 

العبودية الذكورية شكاًل ومضموًنا.
احملور األّول: األبوية ومصطلح الكتابة النسوية

حتديد  يف  كربى  إشكالية  النسوية  مصطلح  صادف  لقد 
ماهيته،�فقد استعمل هذا املصطلح ألول مرة يف مؤمتر النساء 
العاملي األول الذي انعقد ببارس سنة)1892( حيث جرى االتفاق 
على اعتبار أّن النسوية هي�إميان باملرأة وتأييد حلقوقها وسيادة 
نفوذها��)7( ومبا أّن األدب النسوي جزء من هوية املرأة،فقد بات ما 
تكتبه من إبداع ذا وعي متقدم ناضج، يراعي خمتلف العالقات 
اليت تتحكم يف شرط نضج هذا اإلبداع داخل نظام اجملتمع ليعرّب 
نسائية  أصوات  وكيانها،وقضاياها،حيث�ظهرت  هويتها،  عن 
شكال  األدب  حركة�النسائية�،اختذت  ظهور  قبيل  الغرب،  يف 
معربا عن احلقوق الضائعة،والسيما حق األمومة،وقد أظهرت 
الفكرية،اليت  لقدراتها  وعيا  املرحلة،  تلك  شعرها،يف  يف  املرأة 
إثباتها  تراجع  إىل  أدى  التهميش  الرجل،ولكن  عن  الختتلف 
لذاتها�)8( ،لذلك كان إبداعها نافذة تكشف عن كّل بؤر التوتر 
احمليط  اجلمعي  النسوي  كيانها  تّؤّرق  باتت  اإلبداعي،واليت 
االقرتاب  حاولت  اليت  النقدية  التصورات  أّن  �والواقع  بإبداعها 
من إشكالية�األدب النسائي� قصد معاجلتها واستخالص ما قد 
تتوفر عليه من مسات مفيدة وكذلك املنظورات اإلبداعية اليت 
أنتجت هذا الّلون من األدب تنزع إىل رفض هذا املصطلح الذي 
جيزئ فعل اإلبداع، وإن كانت تقّر يف سياق رفضها ما يتوّفر 
عليه هذا النمط من الكتابة اليت تنشئها املرأة من خصوصيات 
جتعل منه ظاهرة ممّيزة وعالمة دالة يف حقل اإلبداع األدبي�)9(  

يف خمتلف توجهاته.
وظهرت  ونقده،  املرأة  بإبداع  االهتمام�يتزايد  ماجعل  وهذا 
اجتاهات وتيارات يف الشرق والغرب،)تتباين التيارات واالجتاهات 

وختتلف( وتتناقض تصورات راديكالية تدافع عن أدب متميز 
التمايز وتشدد  بتعصب شديد)...(، وأخرى ترفض هذا  للمرأة 
ثالثة  وتصورات  اجلنس،  عن  النظر  بغض  حقيقي  إبداع  على 
تصرح  األساس  هذا  وعلى  النقيضني�)10(,  بني  جتمع  معتدلة 
بني  التمييز  دائمًا  رفضت  �لقد   : قائلة  الزيات�  �لطفية  املبدعة 
النساء  بأّن  شعوري  رغم  الرجال  وكتابات  النسائية  الكتابات 
والرجال يكتبون بشكل خمتلف�)11( ، إذن عملية جتنيس األدب 
باملرأة من شأنه التقليل من قيمته، وجعله يف مرتبة دونية أمام 

اإلبداع الرجالي بشكل عام.
كما أّن مسألة غموض ولبس هذا املصطلح عند النقاد جعله 
النسائية  بالكتابة  أّدى  ما  وهذا  والقبول،  الرفض  ثنائية  بني 
رغبة  وهي  الكتابة   يف  الرغبة  بني  نزاع  تبدو�موضع  أن  إىل 
غالبا ما تكون قوية عند املرأة، وبني جمتمع يبدي اجتاه تلك 
بعدم  يكتفي  أو  الذعة  سخرية  أو  صرحيا  عداء  إما  الرغبة 
نظريتها  مثل  العربية  املرأة  كانت  هذا  ويف   ،)12( تقديرها� 
الغربية اليت عاشت نفس ظروف القهر والتهميش الذكوري، 
الذي جعلها خترج من سجنها باحثة عن ذاتها وهويتها  األمر 
يف  حينها  بدأت  قد  العربية  املرأة  زمنا،فكانت  قمعت  اليت 
بروز  يف  ساهمت  عوامل  لثالث  نتيجة  سباتها  من  االستيقاظ 

وعيها،وهي)13(:
العاملية،  النسوية  احلركة  يف  املتمثل  الغربي  التيار  تأثري   *
خالل السبيعينات، والذي يشكل يف نظرنا املرجعية األساسية 

للحركات النسوية احلالية يف الوطن العربي.
*  تولد الوعي لدى املناضالت من النساء بأوضاعهّن االجتماعية 

واجلنسية.
*  بروز تيار اإلصالح وما كان له من دور فّعال، وأثر إجيابي 
وثقايف  اجتماعي  عمل  خاصة،وأّنه  النسائي  الوعي  بلورة  يف 

داخلي،أي وليد اجملتمعات العربية نفسها.
خمتلفة  نقدية  مواقف  ثالثة  وجود  إىل  اإلشارة  وينبغي 
برزت حول مصطلح�الكتابة النسوية� على أساس النوع،�لذاك 
هذا  إىل  أساسا  يرجع  الكتابة  عن  احلقيقي  املرأة  ابتعاد  كان 
انتزاع  أجل  من  تناضل  كلمتها،فظلت  يثقل  الذي  التأنيث 
هذا احلق مضطرة أحيانا للغش واخليانة والتدليس من أجل 
كتابتها�)14(،  ومحاية  كلمتها  الكتشاف  باملستمع  الظفر 
املصطلحات  النسوية�جيده من  الّدارس ملصطلح�الكتابة  ولعّل 
وعليه  عميقة  �إشكاالت  عّدة  أفرزت  املتشعبة،واليت  النقدية 
ومقنعة،لتأكيد  كافية  مربرات  إجياد  يف  التفكري  من  البّد 
خصوصية اخلطاب الذي تكتبه املرأة �)15(، وقد تعددت اجلهود 
بعد ظهور عّدة �صيغ  املفهوم وتسييجه  النقدية لتحديد هذا 
اكتنف  ظهورها،ملا  عند  اجلدل  من  الكثري  أثارت  ترادفية 
هذا  األخري  يف  بقي  لكن  وغموض�)16(،  تعميم  من  مضمونها 
بالنقاد  دفع  الذي  الدالالت،األمر  متعدد  هالمّيا  املصطلح 
قال  من  فمنهم  موّحد  نقدي  مفهوم  على  اجتماعهم  عدم  إىل 
أنثوية،ومنهم  بكتابة  املرأة  إبداع  بالنسوية، ومنهم من وصف 
ما  غالبا  القضية  إذن�فهذه  النسائية...إخل  بالكتابة  قال  من 
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املصطلح  املصطلحات،فنقرأ  استعمال  يف  إشكالية  عنها  ينتج 
والغريب  آخر،  ملا هي عليه يف كتاب  يف كتب بداللة مغايرة 
بني  متييز  دون  املصطلحات  يستعمل  نفسه  الباحث  جند  أن 
املصطلح  �تداول  قضية  أّن  جند  املختلفة�)17(،إذن  دالالتها 
ِز حضوره يف الثقافة واألدب العربي، ارتبط بشكل كبري  وَتَعزُّ
خالل  من  العربيات،عملن  الكاتبات  من  جديد  جيل  بظهور 
االختالف  ولبالغة  كنساء،  وضعهّن  خلصوصية  إدراكهّن 
يف  لنصل  وإغنائها�)18(،  النسوية  الكتابة  ممارسة  تطوير  على 
املصطلح  هذا  فيها  وقع  نقدية،  فوضى  هناك  أّن  إىل  النهاية 
�بعض  وجود  ظّل  يف  حوله  متعددة  آراء  وجود  ظّل  يف  النقدي 
أو  وصف  مصطلح)النسوي(أو)األنثوي(،يف  يقبل  الدارسني 
تصنيف الكتابة النسوية، ويرفضه بعض آخر، و اليعبأ آخرون 
العتبارات:  فيه�)19(  اخلوض  الكثريون  بالتصنيف،ويتجنب 

فكرية /تارخيية / اجتماعية خمتلفة.
إذن فالكتابة اليت تكتبها املرأة على مستوى التجنيس مفتوحة 
على وجهات نظر ثالث هي: )أدب نسائي/أدب أنثوّي/أدب نسوّي(، 
غرار  على  عربيات  ناقدات  فيها  خاضت  املتعددة  األوجه  وهذه 
�رشيدة  و  النجا�  أبو  �شريين  و  األعرجي�  �نازك  و  اجلالصي�  �زهرة 
بنمسعود�، و �نعيمة املدغريي�، و�جليلة الطريطر�،...، وغريهّن�من 
الناقدات العربيات،حيث جند أّن كّل واحدة منهّن قدمت وجهة 
ومستويات  النسوي  اإلبداع  فيها  ترى  اليت  الزاوية  من  نظرها 
السؤال  نطرح  حنن  لذلك  والفّن،  واجلمالي  النقدي  تفوقه 
حلظة  مباشرة  اعتمادها  ميكن  املصطلحات  هذه  فأّي  اآلتي: 
هذا  على  ولإلجابة  املبدعة؟  املرأة  بقلم  مكتوب  نص  والدة 
السؤال نطرح وجهات نظر آلراء ثالثة نستشف من خالهلا دور 
بعيدا  األدبية  الكتابة  لقيم  التأسيس  املبدعة يف  العربية  املرأة 

عن سيطرة الرجل وتبعيته الفكرية.
* احملور الثاني: اجتاهات الكتابة النسوية العربية

لقد أسهمت الكتابة األدبية للمرأة العربية تارخييا يف حترير 
املرأة ، وفكرها من استالب الرجل حلقها يف التعبري عن وجودها 
صورتها  يرى  حتى  للمتلقي  ذاتها  مكنونات  وتقل  اإلبداعي 
فكرية  أو  مادية  وسائط  دون  مباشرة  زيف  دون  احلقيقية 
جتول بينها وبني املتلقي فكان البّد للمرأة العربية من اجتاهات 
والعامل  والذات  للواقع  رؤيتها  خالهلا  من  تؤسس  فكرية  
اخلارجي لكي يتسنى هلا نقل فكرها لآلخر دون وسائط, وهذه 

االجتاهات هي كاآلتي:
أ- االجتاه األّول:القائل مبصطلح األدب النسائي

�أدب نسائي�جند معنى التخصص املوحي باحلصر  يف مصطلح 
النساء من وجهة  تكتبه  ، وما  النساء  دائرة جنس  واالنغالق يف 
نظر النساء سواء أكانت هذه الكتابة عن النساء أم عن الرجال أم 
عن أي موضوع آخر�فخصوصيات الكتابة النسائية التعن وجود 
متيز مطلق بني الكتابة الذكرية واألنثوية، ويرجع ذلك ليس 
فقط إىل كون املرأة الكاتبة قد قرأت الكثري من األعمال األدبية 
إذن فمصطلح   )20( الثقافية�  لكتاب رجال وانطبعت بنماذجهم 
الناقدات،مرادف  بعض  عند  جنده  النسائية  األدبية  الكتابة 

 ، بنمسعود�)21(  تعبري�رشيدة  حسب  املرأة،وهذا  إبداع  لتصنيف 
كتبته،بل  املرأة  أّن  بالضرورة  اليعن  النسائي  فاألدب  وعليه 
يعن صراحة أّن موضوعه نسائي، إذن�التجربة دائما متغرية 
واجلنس  الثقافية  واخللفية  والطبقة  واملكان  الزمان  حسب 
لنضع  العوامل  هذه  جتاهل  والميكننا  اجلانبية  واخلربات 
جمموعة أعمال يف سلة واحدة ونطلق عليها� أدب نسائي� وإاّل 
سقطنا يف املطلق مرة أخرى وشبكة الصور النمطية� )22( ،إذن 
فاألدب النسائي مصطلح� يتأرجح مابني مؤيد ومعارض وفيما 
بينها تتولد أشكال من التطرف� )23( ، وهذا لكون هذا املصطلح 
ينطوي �على نوع من التحقري للمرأة ووضعها يف مرتبة دونية، 
وهذا ليس إاّل انعكاسا للواقع االجتماعي� )24( الذي كانت تعيشه 

املرأة بشكل أهان كرامتها عرب التاريخ اإلنساني.
هذا  استعمال  فضلن  مّمن  الناقدات  من  العديد  جند  كما 
يف  سعيد  خالدة  �الناقدة  عند  كما  طرحهّن  يف  املصطلح 
مقاربة  يف  انطلقت  فقد  واإلبداع�  التحّرر  �املرأة  كتابها 
شديد  مضمونا  يبقى  كونه  من  مصطلحا  النسائي�  �األدب 
التعميم رغم شيوعه والغموض رغم كثرة استعماله�)25(، يف 
حني إّن�خصوصية أدب املرأة ليست خصوصية فنّية، بل هي 
خصوصية صادرة عن وعي حمدد لدى الكاتبة اليت تنتمي إىل 
تارخيية خاصة�)26(، ومع ذلك  اجتماعية، تعيش ظروفا  فئة 
العيد واليت  الناقدة مينى  هناك من رفض هذا املصطلح حنو: 
�تقّر برفض التصور النقدي الذي ميّيز بني األدب مفهوما عاما 
النسائي مفهوما خاصا لتقّر بوجود �نتاج ثوري� يلغي  واألدب 
مقولة التمييز بني األدب النسائي واألدب�)27( لكون إنتاج املرأة 
العربية يعترب�وسيلة من وسائل التحرر، وحماولة للتخلص 
بيومي  سهام  عند�الكاتبة  ذاته  واألمر  الفئوي�)28(  الوضع  من 
فإّنها تتفق- هي األخرى- مع خناثة بنونة وغريها من الكاتبات 
تشري  اليت  مبرتادفاته  النسائي�  �األدب  مصطلح  رفض  على 
املفاهيم  حوهلا  وُتشعب  املرأة  بها  تقوم  الكتابة  من  أمناط  إىل 
واألطروحات اليت تقاربها�)29(، ولعّل األسباب اليت كانت وراء 
هذا الرفض الصريح تكمن يف � ما يتوفر عليه هذا املصطلح من 
دالالت مشحونة باملفهوم احلرميي الذي حيتقر املرأة وجيعلها 
دون الرجل وتابعة له، وهو املفهوم السائد يف اجملتمعات العربية 
ومنزلتها  للمرأة  لنظرتها  احملّددة  قناعتها  إحدى  وميثل 

االجتماعية �)30( والعلمية.
وعموما �إّن النزوع إىل رفض مصطلح �األدب النسائي� أو �أدب 
الّنقاد والكاتبات على حّد سواء  املرأة� أو�الكتابة النسائية� عند 
يعود يف نظرنا إىل قصور النقد العربي الذي اقتصر على مقاربة 
هذه الكتابة الظاهرة على اخلارج دون أن يسعى إىل تناوهلا من 
الفكرية واجلمالية�)31(، باإلضافة  أنساقها  بالبحث يف  الداخل 
إىل ذلك جند صعوبة كبرية يف إدراك املفهوم �الصحيح لألدب 
النسائي والذي يفرتض أاّل حيّدد من ذات زاوية الرجل بل من 
منظور املرأة املبدعة, حتى تتجنب املرأة الوقوع يف نفس الفهم 
الذكوري هلذا الّلون من األدب الذي تنتجه�)32(، كما جند أّن 
اآلن  يف  وبكتابتها  بها  الدونية  صفة  إحلاق  �من  املرأة  خوف 
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 ، ذاته هو الذي يعلل نزعة رفضها لتسمية�األدب النسائي��)33( 
اإلبداع  العوامل جمتمعة تصور حاالت  فإّن مجيع هذه  وعليه 

النسوي.
ب - االجتاه الّثاني: القائل مبصطلح األدب األنثوّي

إّن لفظ األنثى يستدعي على الفور وظيفتها اجلنسية، وذلك 
لفرط ما استخدم اللفظ لوصف الضعف والرقة واالستسالم 
معجم  على  �أنثوّي�حممول  مصطلح  أّن  حيث  والسلبية، 
الضعف  على  احملمولة  األنثى  عوامل  على  حييل  اصطالحي 
يكون  أن  األحول  بأّي حال من  وال ميكن  والرغبة،  واالستالب 
من أسس تصنيف النص يف خانة تدلّل على أن النص نسوّي- 
نصا  يكتب  أن  للرجل  ميكن  إذ   - املرأة  بقلم  مكتوبا  نصا  أي 
أنثوّيا، ودليلنا على ذلك �شعر نزار قّباني� الذي ال ميكن تسميته 
الناقدة  تقرتح  وعليه  النوع،  ملرتكزات  استنادا  النسوي  بالنص 
عن  بديال  األنثوّي�  �النّص  مصطلح  استخدام  اجلالصي�:  �زهرة 
القائم بني  التعارض  النسوية� مؤكدة على  �الكتابة  مصطلح 
يشري  جنده  املعجمي،إذ  واملعنى  الداللة  حيث  من  املصطلحني 
نسوية  من  نبعت  النسائية،اليت  النقدية  الكتابة  من  �نوع  إىل 
الناقدات الفرنسيات املعاصرات� )34(، والّلواتي تبحثن ألنفسهن 

عن التأسيس الفعلي.
صور  خالل  من  بنفسه  يعّرف  األنثوي  النص  مصطلح  ولعّل 
التقليدية  املقابلة  عن  غنًى  يف  جنده  إذ  املباشرة،  االختالف 
)مؤنث/مذكر(،وعليه فــ �مفهوم األنوثة بشكل عام هو تركيب 
ثقايف،ألّن املرأة كما تقول سيمون دوبوفوار:ال تولد امرأة، بل 
وجهة  على  األبوي،استنادا  اجملتمع  يعمد  حيث  كذلك  تصبح 
على  األنوثة  عن  اجتماعية  مقاييس  فرض  إىل  هذه  النظر 
اإلبداع  على  األنثوية  مصطلح  طغا  ولقد   ،)35( النساء�  مجيع 
النسوي الذي تنتجه املرأة بشكل عام، لكون األنوثة عند النقد 

الذكوري.
اجلمال،  �سوى  ليست  العربيات  املبدعات  بعض  عند  وحتى 
تعريفات  النهاية  يف  وهي  الضعف(�)36(،  إىل  )األميل  والرقة 
اليت  للمرأة  الذكوري  واالستالب  العبودية،  ظاهرة  تكّرس 
مازالت رهينة جتربة السلطة األبوية، اليت تعطيها حّق اإلبداع 
األدبي،يف حني ترفض بعض الناقدات هذا اخللط االصطالحي 
هذا  فإّن  بالشك  إناثا  كن  وإن  النساء  أّن  إثبات  �وحتاولن 
ثقايف،كما  كمفهوم  الدائمة  أنوثتهّن  بالضرورة  اليضمن 
مطلق،  بشكل   ،)37( سياسي�  كمفهوم  نسويتهّن  اليضمن 
وهذا األمر خلق تذبذًبا صرحًيا يف تواصلهّن مع كل أصناف 

اجملتمع.
جـ - االجتاه الّثالث :القائل مبصطلح األدب النسوّي

أّما مصطلح �النص النسوّي�  فبات األكثر داللة إىل حّد كبري على 
خصوصية ما تكتبه املرأة يف مقابل ما يكتبه الرجل، فالنسوية 
وكتابتها،  املرأة  قضايا  بشأن  النساء  نظر  وجهة  متثل  إذن 
وماحتمله من �خصوصيات جتعل منه ظاهرة ممّيزة وعالمة 
أن  النسوي  لألدب  فالبّد  إذن   ،)38( األدبي�  اإلبداع  حق  يف  دالة 

من  الدارسني  آراء  حبسب  تتحدد  اليت  النسوية  صفة  حيمل 
خالل نوعية اللغة املوظفة داخل العمل اإلبداعي، فالنسوية�ال 
تقتصر على كونها جمرد خطاب يلتزم بالنضال ضد التمييز 
هي  اجلنسني،وإمنا  بني  املساواة  حتقيق  إىل  ويسعى  اجلنسي 
يف  حقها  تأكيد  وإىل  املرأة  تاريخ  دراسة  إىل  يعمد  فكر  أيضا 
لغة  هناك  أّن  أي   ،)39( وخصوصياته�  صوتها  وإبراز  االختالف، 
أنثوية تكون خاصة بالكاتبات دون سواهم من املبدعني، فضال 
عن التجربة اإلبداعية واخلصوصية النسوية اليت متّيزها عن 
سواها، وهذا �على خلفية وعي متقدم،ناضج ومسؤول جلملة 
جمتمعها،  يف  املرأة  شرط  يف  وتتحكم  حتكم  اليت  العالقات، 
العالقات،  هذه  يف  والتنقيب  والتوصيف  التحديد  جيد  ويكون 
االحتجاج،  حلركة  النامي  النبض  نفسه  بالقدر  ويلتقط 
معربا عنها بالسلوك واجلدل، بالفعل والقول� )40( ، فهي األقدر 
من  وماختفيه  اخلاصة  جتربتها  جوانب  تصويرخمتلف  يف 
، ورغبات وآهات،وهذا الرأي قد استأنست إليه الكثري  مكنونات 
الفكر  مستوى  على  خصوصيات  وجود  مع  املبدعات،لكن  من 

اليستطيع أن ينكرها أّي شخص.
بني  التمييز  يف  مووي(  )توريل  اقرتاح  الّدارسة  ستعتمد  ومنه 
إليه  أشارت  ما  وهذا  األنثى،األنوثة(،  املصطلحات)النسوية 
النسوية  إىل  �الداعيات   : إّن  تقول  حيث  املدغري�  هدى  �نعيمة 
العشرين  القرن  مثانينيات  خالل  املصطلحات  هذه  استعملن 
بطرق خمتلفة)...( ولذلك اقرتحت توريل مووي مسألة التمييز 
املبدئي بني النسوية على أّنها قضية سياسية،واألنثى على أنها 
خواص  جمموع  أنها  على  طبيعية،واألنوثة  بيولوجية  مسألة 
حضاري�)41(،  مفهوم  إطار  يف  تدخل  ثقافيا،وبالتالي  حمددة 
وهذا حبكم الوضع العام الذي أحاط بإبداع املرأة عرب العصور 
بهذا  كبري  بشكل  وثقافتها  هويتها  تأثر  جند  إذ  التارخيية، 
متاحة  التعبري  منافذ  كانت  الذي  بالرجل  مقارنة  الوضع، 
أمامه ومفتوحة، وعليه جند �إّن األحباث اللغوية والتارخيية 
شيئا  ليست  النسائية  اللغة  فكرة  بأّن  تقول  واألنثروبولوجية 
النسائي، وإمنا هي فكرة عريقة يف  النقد  جديدا ظهر بظهور 
القدم، وكثريا ما كانت تظهر يف الفولكلور ويف األساطري� )42( 

واإلبداعات منذ القدم.
إّن حركة املرأة اإلبداعية � بزغت يف أواخر الستينات من القرن 
العشرين، وفرضت نوعا خاصا من اخلطاب السياسي،حتت اسم 
النقد النسوي أو النظرية النسوية، وهو تطبيق نقدي ونظري 
يلتزم بالنضال ضد األبوية والتمييز اجلنسي�)43( كانت - أثناء 
احتكاكها بالعامل اخلارجي،  وعالقتها اإلنسانية به، وحّريتها 
حاالت  جلميع  مصورة  احلاالت  أغلب  يف  بدت  قد  التعبري-  يف 
والذي  اجملتمع/األسرة،  إطار  اآلخر،داخل  مع  القهر،واملعاناة 
أصبح ورطة ال تغتفر وقع فيها املبدع الرجل من خالل إعاقته 
األدبي  اإلبداع  عامل  يف  الولوج  من  تارخيية  مراحل  يف  للمرأة 
وخاصة  ومجالًيا  فنيا  املبدع  الرجل  إليه  وصل  الذي  باملستوى 
وعدم  بضعفها  القناعة  فيها  يبث  الذكوري  �التاريخ  وأّن 
من  اخلوف  فيها  يزرع  ,وبالتالي  واإلبداع  اخللق  على  قدرتها 
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الكتابة النسوية العربية من التأسيس إىل إشكالية املصطلح 

ذلك العامل السحري املرتب من طرف الرجل،إنه نظام موضوع 
ومؤطر حسب اسرتاجتية ذكورية معلومة�)44( ، وهذا ما جعل 
و  الردع،  و  الزجر  من  بنوع  إبداعها  مع  يتعاطى  املبدع  الرجل 
التهميش، وهذه ضريبة اإلبداع، اليت جيب على املرأة أن تدفعها 
�لذلك كان ابتعاد املرأة احلقيقي عن الكتابة يرجع أساسا إىل 
هذا التأنيث الذي يثقل كلمتها،فظلت تناضل من أجل انتزاع 
كلمتها  الكتشاف  باملستمع  الظفر  أجل  من  احلق،)...(  هذا 
للمصادرة  تتعرض  دائما  كانت  واليت   ،)45( ومحاية كتابتها� 

التارخيية، واجلمالية.
النسوي( حقل واسع له دالالته  )اإلبداع  أّن مصطلح  وعليه جند 
املرأة،  عن  والرجال  النساء  تكتبه  الذي  األدب  ليشمل  العديدة 
النساء  جتارب  خمتلف  بتصوير  خاصا  خطابًا  بوصفه  ويهتم 
اليومية من هموم،ووعي فكري، �فكتابة املرأة مرتبطة بقضايا 
النسوية  الكتابة  أفكارها،أّما  عن  والدفاع  واهتماماتها  املرأة 
اإلبداعية،  وبالنصوص  األدبي  باإلبداع  مباشرة  عالقة  فلها 
املهم  رجل،  ـأو  امرأة  إبداع  من  النصوص  هذه  كانت  وسواء 
جلوء  فكان  والذاتية�)46(،  اخلاصة  املرأة  عوامل  ختّص  ـأّنها 
فقط،مل  كممارسة  وليس  للكتابة�كمؤسسة  املبدعة  املرأة 
وتتحايل،  وتوارب،  تنحرف،  أن  عليها  للمرأة،إذ  قط  متنح 
على  احلصول  من  تتمكن  لكي  احلديدي  احلصار  ذلك  وتهدم 
األدب  صورة  إّنها   ،)47( واجملتمع�  الكتابة  داخل  املواطنة،ورمبا 
نظرتها  خالله  من  وتعكس  تتبناه،  أصبحت  الذي  احلقيقي 
هذه  تكن  �فلم  واإلبداعية  النفسية  ولعالقاتهما  للرجل، 
دائما،  حاضرة  كانت  بل  العصر  هذا  وليدة  النسائية  الكتابة 
الكتابات  كشفت  وبذلك   ،)48( الذكرية�  للنماذج  وخمالفة 
الذكوري  اجملتمع  بها  يعمل  اليت  اآللية  عن  حينها  النسوية 
ذلك  املعايري، ومع  وازدواجية  النفسي،  االضطهاد  على ترسيخ 
فـــ�عندما تكتب املرأة يبقى للنص األنثوي خصوصيته إذ يكسر 
الصمت ويقدم رؤية جديدة مل يعتد عليها اخلطاب العربي من 
على  الرجل  هيمنة  أّن  إاّل  والنقدي�)49(،  اإلبداعي  بشقيه  قبل 
وبيولوجًيا  وثقافًيا،  ونفسًيا  واجتماعًيا  تارخيًيا،  بقيت  املرأة 

واقتصادًيا ولغوًيا. 
)الكتابة  أّن  ترى  النسوية  األدبية  النظرية  أّن  نستنتج  ومنه 
هذا  وضد  األبوية  ضد  واضحًا  موقفًا  تتخذ  كتابة  النسوية( 
من  يكن  �ومهما  مؤدجلة،  كتابة  أنها  أي  اجلنسي  التمييز 
أمر فاملعنى الذي يتصل باملوقف السياسي من املرأة بعامة، )...( 
يعرّب  باملرأة،فسوف  اخلاصة  الثقافية  بالقضايا  يتصل  والذي 
البيولوجية،فيعرّب  القضايا  خيص  الذي  أّما  بـ)النسوي(،  عنه 
الكاتبة  �املرأة  فإّن  العموم  وعلى   ،)50( مبصطلح)أنثوي(�  عنه 
التحليل  وحسب  الكتابة  فعل  امتالك  إىل  حباجة  كانت 
العلمي لغرمياس فهي حتتاج إىل الفاعل اإلجرائي الذي حيقق 
احلالة)املرأة الكاتبة( واالتصال مبوضوعها)التحرر(�)51( املنشود 

يف عاملها النضالي. 
يف  نقدية  إشكالية  واجه  النسوي(  )األدب  مصطلح  أّن  والواقع 
األوساط األدبية تكمن أسبابها يف عدم فهم املصطلح، واحلكم 

غموضه  عن  فضاًل  ومدلوالته  بتأرخيه،  اإلملام  دون  من  عليه 
شديد  حبذر  تعاملن  العربيات  املبدعات  من  فكثري  وهالميته، 
مع مصطلح األدب النسوي �ألّنهّن كّن يشعرن بأّن برناجمهّن 
الكتابي ينطلق من موقع فئوي حمدود فال هّن ميثلّن سلطة 
ثقافية راسخة يف التاريخ، والهّن قادرات بفعل ذلك على إدراج 
من  فالعديد   ،)52( نسائية�  إبداعية  مرجعيات  يف  كتاباتهّن 
املبدعات رفضنه ألنه يفرض عليهّن البقاء يف دائرة ضيقة من 
الكتابة، وهي الكتابة عن املرأة فقط، �وهذا كله من أجل دعم 
مسرية اإلبداع النسوي، وإجياد صياغة نقدية لتستوعب املوروث 
والنظرة  والتهميش  اإلقصاء  عقلية  عن  بعيًدا  األنثوي،  األدبي 
الدونية اليت أخنقت صوت األنثى ردحا من الزمن� )53(، وجعلتها 

أسرية التاريخ الذكوري الذي قيد فكرها زمنا طويال. 
وعليه جند أّن املوروث االجتماعي الذكوري القائم على مبدأ 
الذي  هو  النسوي،  اإلبداع  على  حتى  شيء  كّل  على  السلطة 
جعل هذه التسمية انعكاسا لواقع يتجسد يف كون أن جتربة 
األديبات تارخييا ماهي إاّل انعكاس صريح عن حاالت االضطهاد 
الفكري، مّما جعل هذا املصطلح يتشكل �نسويا يف ضوء قيمته 
اإلنسانية واإلبداعية اليت التعن بأّي حال دونية ما كما يعرب 
عنها البعض� )54(، يف ظّل القيد احملكم على كّل ما خيتلج ذات 
املرأة،وما تنتجه من أفكار، وفنون، وآداب تصور الطابع النفسي 
والرتكيب االجتماعي للمرأة ضمن دائرة الرقيب، إذ�انتهجت 
االحتجاج  نهج  القضايا  طرح  أثناء  املرحلة  هذه  يف  الكاتبات 
والرفض والتحدي الذي كان وليد ذلك الصراع الذي فرض 
الذي  احلواجز  ختطي  حماولة  فتمردت  معايشته،  املرأة  على 
سّيجها بها اجملتمع� )55(، وهي بذلك أنتجت ثورة غري معلنة على 
مجيع قوانني اجملتمع الذكوري الذي دفعها للتمرد،والعصيان 
الفكري واجلنسي للمجتمع اإلنساني،الذي انتهج سلوك القمع 

املضاد للتحرر،وعدم االعرتاف بوجودها.
ويف توجه آخر جند أّن العديد من الكاتبات العربيات قد وجدن 
االصطالحية  الّشرعية  من  نوًعا  النسوي  األدب  مصطلح  يف 
إىل  حاجة  فال  والنساء  الرجال  املبدعني  بني  املساواة  إقامة  يف 
إقامة احلواجز األدبية،وال إىل تكريس فلسفة اإلقصاء للبنى 
والصور والعالقات بني الرجل واملرأة، وصواًل إىل إعادة االعتبار 
ملوقع أدب املرأة، حيث�اختذت من الكتابة منربا إلعالء صوتها 
كتابتها  فوردت  عليها  املمارس  العنف  أشكال  بكل  والتنديد 
العديد  ذلك  مقابل  يف  جند  وقد   ،)56( الدائم�  قلقها  عن  تعرب 
توجيهه  يف  وُيغالنَي  للمصطلح  يتعصنَب  الّلواتي  األديبات  من 
نسوي  أدب  مصطلح  تسمية  ترفضَن  الّلواتي  النساء  كإقصاء 
املطلقة  بالتبعية  باتهامهّن  قمَن  حيث  النسوية،  دائرة  عن 
بوجود  اعرتاف  مبثابة  كان  النسوي�  فمصطلح�األدب  للرجل، 
بدأ  عشر،  التاسع  القرن  يف  شاع  اجملتمع�  يف  وفاعليتها  املرأة، 
تلك  عن  خمتلفة  املرأة،  نتاج  حتكيم  يف  معايري  بوضع  النقاد 
ال  أن  األديبة  على  كان  لذا  الرجل،  نتاج  بها  حيّكمون  اليت 
متّس احملرمات،وأن تظّل تدور يف اخليال السطحي، وأن تكتب 
للجمهور ما يريده من املرأة)...( إن أرادت أن تقتحم عامل الكتابة، 
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فال خترج عن الدور االجتماعي املنوط بها� )57( منذ األزل.
خـامتة

يف النهاية نصل إىل أّن إشكالية �مصطلح األدب النسوي�  تبقى 
من  رفضه  ظّل  يف  خاصة  واألطراف  األوجه،  متعددة  مسألة 
طرف  العديد من النساء  املبدعات ملا وجدن فيه من �خطورة يف 
تصنيف كّل ما تكتبه املرأة حتت اسم �األدب النسوي��)58(، فقد 
يكّرس اهليمنة النسوية حتت مظلة اإلبداع األدبي مّما خيلق 
لنا نوعا من التقسيم والكراهية األدبية على مستوى اجلنس، 
التكامل  عن  تبحث  اليت  اإلنسانية  معيار  عن  بذلك  فيخرج 
وإشكاالته  املصطلح،  مسألة  بقيت  وعليه  واألدبي  الفكري 
اليت أفرزها على الساحة األدبية، قد طرحت� زوايا واجتاهات 
وما  التسمية  بهذه  النسوي�،  �األدب  مصطلح  حول  خمتلفة 
املعرتضني،  صفوف  داخل  يف  دالالت،وحتى  من  عليه  تنطوي 
مبدأ  من  معرتض  بني  االعرتاض،فهم  أسباب  يف  تباين  هناك 
الذي اختّذ شكاًل عقائدًيا، وهو اخلّط من شأن  املوروث  رسوخ 
أّنه  أو  املتأصل،  املوروث  ستعارض  إليها  األدب  املرأة،فنسبة 
الجيوز هلا أن تتساوى مع الرجل�)59( يف أّي جمال كان، ليتبني 
استخدام  وخطورة  جهة،  من  اإلشكالية  عمق  األخري  يف  لنا 
وعمق  الداللة  سعة  من  فيه  ملا  النسوي(  )األدب  مصطلح 

التأويل، والذاتية يف الطرح.
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