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 المصطلح والتاريخ

الوالييات  في النقد النسوى حركة فنية وسياسية بدأت  :لنقد النسويا      
السييتينات ميل القييرل ال، يريل  ومييا  فيي مريكيية وفييو أوروبيا المتحيد  اأ

الفنيول المميلية  البداية مقتصر  عليو وكانت ف  ل اآل تزال تتواصل حتو
 الستينات مل القرل ال، ريل امتدت إلو حقول أخيرى ف واآلداب  ولكل 

 واأييديولوم    السياسي مثل السينما  والموسيقو  والمسرح  والخطياب 
 ذلك الم،مار والفلسفة ما يزال ف هذه الحقول  بما  ف تقدم ال لإويالحظ 

 .الفنيييييول اأخيييييرى فييييي بطيئيييييا إذا ميييييا تميييييت مقارنتييييي  بيييييوتير  التقيييييدم 
النسوى مل اإلحساس بأل النساء المبدعات مهم ات مل  لقد انطلق النقد
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الرميال  كميا انطليق كيذلك ميل فرنيية أل  يهييمل عليي  اليذيقبيل التقلييد 
تحمب  بل ينبغيو أل تبيرز   الوقت الحانر ال ينبغو أل ف تمارب النساء 

التيو ت،طيو  وأل ي،ترف بهيا باعتبارهيا تميارب ذات أهميية ت،يادل اأهميية
 :هناك ثالثة سبل للقيام بذلك  لتمارب الرمال

رف طيميل  الماني  في اإلبداعيية المنميز   أوال: إعياد  اكت ياف اأعميال 
  النساء  وإحيائها ون رها

  اأعمال المديد  ةثانيا: رعاي 
ة  النسيوي اأعمال اأدبية أو الفنيية ف ثالثا: البحث عل "النوع الخاص" 

 وفو ال،مليات الفكرية  وفو اأساليب ذاتها 
ييية الغيرب يسييتند إليو عيد  أطروحيات فكر في النقيد النسيوى  لإويالحيظ  

 ليبرالي  الماركسي   والتييار ال النسيوى النقيديوسياسية  إذ هنياك التييار 
تماءاتي  بمختليف ان    وفنيال عيل ذليك فيذل هيذا النقيدالخوالتيار اليمين   

 نياهمالسياسية  واأيديولومية  والفلسفية يوظيف منياهم مختلفية مثيل م
لهييدف ويتمثييل ا  علييم االمتميياع  والمدلييية الماركسييية  والتحليييل النفسيي 

  زحزحيية المركزييية الذكورييية فييو السياسيية فيي النسييوى  للنقييد المييوهري
وفيو   لييداالمتماعيية  وفيو الثقافية والتقا المؤسسات الصيان،ة للتراتبييةو

 في يية داخيل الفنياءات اإلثن السنوات اأخير  برزت حركية النقيد النسيوى
يييية واأمريك الممتم،يييات الغربيييية مثيييل االثنييييات السيييوداء  واأسييييوية 

 النقييد ممموعهييا تييدافا بواسييطة فيي إل هييذه الحركيية   الالتينييية  وال،ربييية
تييو ال تمارسي  النسياء عييل االخيتالف الثقياف   وعيل الديمقراطيية ال اليذي

م هناليك ينقسيي.اأمنبيية  وخاصية ال،نصير النسيوى منهيا تهمي  المالييات
،اميية بإلييو نييوعيل  واحييد يتييولو دراسيية الكتابيية النسييائية  النقييد النسييوي

اومية السياسيية الم،نيية  ورخير ملتيزم بمق وفهيم محيدودياتها ومنيامينها
د النسوي فمفهوم النق يمنة الذكورية والتمييز بيل المنسيل  وعلو هذااله

دييد  بالتح ي،ن  النقد اليذي تقيوم بي  نسياء واليذي يتنياول الكتابية النسيائية
 اأدب تياريخ وقبل أل يتناول النقد النسوي الكتابة النسائية يبدأ بنقد كتب

  سييماؤهل فييأ  ت أغمطييت حييق مائيية قاصية إنكليزييية لم،يياإلنكلييزي التيي  
ت اعتبييرت أل القصيية  أو الرواييية  قييد ابتييدأ القييرل الثييامل ع يير حيييل

يفيو دميا دانيييل  في  إنكلتيرا في  القيرل الثيامل ع ير اأدبيي امنسيبوصفها 
 وهنييري فيلييدنا وصييامويل ريت ييارد سييول ولييم تييدري أسييماء الروائيييات

 حيولهل المذكورات  علماً بأنهل نلل الكثير مل ال هر  ف  زمنهل وكتبت
ة/مريد  كل المصطلح النقدي يفتقد الممارسة التحليلي)واإلعماب مقاالت المديح

  (2005 اأولال،راق/عدد ال،ا ر مل ت ريل 
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التنظيييير النقيييدي  إليييي خالصييية ميييا انتهيييو  إلنميييد وفييي  ميييدل المصيييطلح 
ترسييخ لولية ذميل ناحيية المهيود المب اأمثيل اأنميوذيالذي ي،يد  اأمريك 

  ه :أقسامثالثة  إلوالكتابة النسائية  المصطلح هو ان  يقسم
 النسائ  وهو كل ماتكتب  النساء  اأدب -1
ي ذالنسيييائ  المهمييي  والمقميييوع الييي اأدب:وهيييو  اأنثيييوي اأدب -2

ي ييتمل علييو  ألالنظييام اللغييوي واالمتميياع  السييائد دول  أخرسيي 
 رفض للنسوية 

التمييييز كورييية ورفييض ذالسييلطة ال بييرفضالنسييوي الملتييزم  اأدب -3
 :لنوعي إلومل ذلك ينقسم النقد النسوي  االمنسيل وانطالق لبي
 وفهييييم محييييدودياتها :يتييييولو دراسيييية الكتابيييية النسييييائية عمومييييااأول

   ومنامينها السياسية الم،نية
ل أي إيل :ملتزم بمقاومة الهيمنة الذكوريية والتميييز بييل المنسيالثان 

 لكتابيةاتنياول النقد النسوي ي،ني  النقيد اليذي تقيوم بي  النسياء واليذي ي
يد  ريكية/مرينظر:إطالالت علو  ،ر ونقد النسوية اأم ) النسائية بالتحديد 

  (2005-11-12ف  981اأسبوع اأدب /ال،دد 
 

 النقد النسوي ال،رب  وإ كالية الهوية
فييية علييو نييوء م،رفيية الت ييكيلة الثقا نتسيياءل ألوبالنسييبة لل،ييرب فلنييا 

د نسيوي نق لومودمتاحة  إمكانيةهناك كال  إلوالحنارية لل،قلية ال،رب  
ظيرا نميد نقيدا من أل أولوومل باب  أدب نسويعرب ؟نحل لم ن،دم ومود 

 لمييرأ اكمييا تصييلح فتكتبيي  الكاتبييات والنسيياء المتقمصييات الدوار النقييد   
ونيوعا مالنمياف  الحقيقية حييل نؤكيد كونهيا  إننياللكتابة تصلح للنقد ميا 

لييو ع التأكيييدمييل  أوالوالبد لنييا ه  فيي  مختلييف عصييور اأدبمهيمنييا علييو 
 لظهييور نقييد نسييوي فيي  ظييل مرام،يية تهييي الفكرييية التيي   اأرنيييةومييود 
  فيي أدوارهييا إلييوفيي  الممتمييا ال،ربيي   ونظرتيي  المتحفظيية  المييرأ واقييا 

اليمكهن  أمهرنفسه،وووو  الحيا  ومكانتها انطالقا مل ت كيل ال،قيل ال،ربي  

ظله  تعههي   العربيههة المهرأة إن والشههف فهيفههي وهاا الجان و أوميته،تجهاوز 

فها لم تعهدم ظرو إنهاتح  وطأة النظرة الرجعية والعنصرية على الرغم من 

بيههة مهها بقهها  قهدم  فيههها الك يههر الفههيما فههي عصهور ازدوههار الح ههارة العر

  إليها.النظرة طبع   السمة العنصرية التي

مرتبطهها  الغربههي الحههديء بههد ا مههن الفكههر الههاي نعههد  التههأرير إنكههارواليمكههن 

ى تحولهه  حتههاحههد مفههردات فكروهها  المههرأةبالحركههات التحرريههة الههاي م لهه  

عنوان لك ير من الجهود والحركهات التهي تركه   ق ية )تحرير المرأة( إلى
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النقهد  حلمصهطلوبالنسهبة و األدبواضحة في مختلف الميهادين ومنهها  آرارا

عربههي ال اإلبههداعفههي ظهها قههرا ة فههريعة لخارطههة  نتسهها   أنالنسههوي لنهها 

 كان وناك رمة شي  افم، نقد نسوي عربي ؟ إنالحديء 

بمهمية النقيد كتابية وتدريسيا  ينيطل،لن،م تومد ال،ديد مل النسياء الالتي  
لكيييل   المام،يييية اأوسييياطال،ربيييية السييييما  اأدبيييية اأوسييياطفييي  مختليييف 

النقدية النسوية اليمت بصلة ف  كثير  اأعمالالمنمول الذي تدور حول  
 الميرأ بقنية  اإلحساسبمفهوم  الفن  القائم علو  لنقد النسويا إلومن  

ازدهار أي نقيد ييرتبط  كما إلالم كالت المت،لقة بها  وومودها ودورها و
ميياد  حيوييية يسييتمد  إلييونفسيي  وتحييول القنييايا المتنوعيية  اأدببازدهييار 
فييي   اأنثيييويور اأدب وميييوده ومنيييمون   وميييل ذليييك قنيييية اليييدمنهيييا 

 اأدبيتحيييول مفهيييوم لمتنوعييية   أميييوربييي  ميييل يت،ليييق  الممتم،يييات وميييا
كيل عميل  إليوالنسيوي  اإلبيداعمموها يت،يدى حيدود  إلو أل يكول النسوي
هناك  إل غير بما فيها اأعمال الت  يكتبها الرماليتناول قناياها  إنسان 

نسيوي عربي  ونقيد  أدبونحل بصيدد الحيديث عيل  تأثيرهام كلة تفرض 
 واأيديولوميييةالف الثقافييات والمالمييح الفكرييية تمثييل فيي  اخييتتمييرتبط بيي  

هنيياك فرقييا  اسيي،ا بيييل الممتمييا  إلللممتم،ييات المتنوعيية  فمييل المؤكييد 
وحريتهيييا  الميييرأ فيميييا يت،ليييق بمونيييوع ال،ربييي  والممتم،يييات الغربيييية 

والبيئية اأيديولوميية ض اختالفا في  المنطلقيات رالذي يف اأمر  وحقوقها
 اثيير مانييب إلييو أدبلمرتبطيية بالهوييية الثقافييية التيي  تطبييا كييل الفكرييية ا
التي  ييدور فيهيا النقيد  اأفكارالدين  الذي تتمحور حول  الكثير مل  ال،امل

باأفكييييار الخاصيييية واأمنيييييات التسييييتطيا المميييياهر   فييييالمرأ النسييييوي  
وهو أمر ينطبق علو اأدباء مل الرمال ف  كثيير  والحامات الت  تختزنها

حييييال فميييا باليييك بيييالمرأ  ميييا كيييل ميييا لهيييا ميييل خصوصيييية فييي  ميييل اأ
السيييما وال هنيياك موانييب يتييردد حتييو الرمييال مييل الكتيياب فيي  الممتما!! 

الييذي  مونييوعات حساسيية كييالمنس والييديل خصوصييا فيي الت،يياط  م،هييا 
ف  الت يكيلة االمتماعيية والفكريية ال،ربيية  اأبرزيمثل المكول الحناري 

ب،يد الخطيو  التكنولوميية  المانيبفي  هيذا  أطير قيدتغيرا ملموسا  إلما   
والمتمثلة بال،ولمة بكل ما يرتبط بها ميل   ف  تاريخ الب رية تأثيرا اأكثر
وصييار ميل اليسييير تناقييل  ومفيياهيم غييرت خارطيية التفكييير الب يري  أميور

 وتحولييت مسييالة  اأرضبيييل الب يير فيي  مختلييف بقيياع  واآلراء اأفكييار
 أل كمييا اننييا اليمكييل إنكارهواقييا اليمكييل  إلييوري االختييراق الثقيياف  والفكيي

 اليذي يتغييرعيل ال،يالم  اأعيلومغمن   أصاب،نا ف  رذاننا نظل وان،يل 
اليسيتطيا تمياوز هيذه  اأدبفيال النقيد الميرتبط بهيذا   ميل هنيا مل حولنيا
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 أطييرهالخصوصييية  ويفتييرق بنيياء علييو ذلييك مصييطلح النقييد النسييوي عييل 
 مييا إذ ممييا ي،نيي  تحييررا  ييكليا وأفكارهمتمييا النظرييية ليييدور فيي  فلييك الم

علييييييو وميييييي   واأمريكيييييي قييييييورل بمنمييييييز النقييييييد النسييييييوي الغربيييييي  
 أعمالهياغيير ذليك في   أوناقد  امتماعية  المرأ  أكانتوسواء الخصوص 

النسيياء  أعييدادفيال الحييديث عيل  اإلبداعييية لألعمييال أدبييةناقييد   أو اأدبيية
عيدد الرميال الم يتغليل  إلهي   مرتبط بالحديث عل قاعد  عامةالناقدات 

النسيياء ال  أعييدادبكثييير مييل  أكثييروالنقييد  اأدبفيي   ييتو المميياالت ومنهييا 
بييل الل تت،لييق بييالتفوق ال،قليي  الييذي يدحنيي  ال،لييم ب ييكل قيياطا  أسييباب

الممتم،ات اإلنسانية التكاد تفترق ف  مسالة النظر إليو الميرأ  وإمكانيتهيا 
عييدد الرمييال الم ييتغليل بالنقييد اقييل  إلما  وقييدرتها علييو ممييارات الرمييل

ميا   وبالتال  فال مل غير الممدي تناول فكر  الكم اأدباءبكثير مل عدد 
علو الرمل ف  ميدال النقد لكيول  المرأ تتفوق  ألتفرض  أموراهناك  إل

 أمييورالنافيذ  والحيس الناقيد وهي   القيار النقيد فيل دقييق يحتياي لبصيير  
وميا ذليك تها المفرطة وتركيبتهيا النفسيية  بحكم حساسي المرأ تبرع فيها 

الناقيد   الميرأ فال القيود الثقافية واالمتماعية والدينية تحول نفسيها بييل 
 إلييوالمحظييور  أسييير القنييايا الخاصيية التيي  ظلييت  عييلوحرييية الت،بييير 

مييل  اأحيييال أكثييرالدرميية التيي  نمييد فيهييا النسيياء يقفييل موقفييا سييلبيا فيي  
مريئييية تما ييييا ميييا نميييط التفكيييير السيييائد فييي  الالنسيييوي  اإلبيييداعنمييياذي 

  الممتم،ات ال،ربية والت  ت،تنق مقولة التفوق الذكوري 
 
 
 
 
 
 

 النقد النسوي ف  مستوى التطبيق
ناقيد  في   الميرأ فيي   تبيدوالنسيوي اليذي  اإلبيداع نماذي إلوما عدنا  وإذا

داوي نميد نيوال السي، اأدبي  باإلبيداعحدود مفهوم النقد النسيوي الميرتبط 
فيي   المتطرفية أفكارهيياب،يييدا عيل  )الروائيية أعمالهيياالكاتبية المصييرية في  

 أمييوراالتيي  مسييت فيهييا و دعوتهييا للمسيياوا  المطلقيية بيييل الرمييل والمييرأ 
حولهيا  أثيارتو اأحييالال يري،ة اإلسيالمية في  ب،يض حساسة في  صيلب 

ن،ييده نقييدا نسييويا اقتييرب فيي   أللمييا يمكييل  أنمييوذي وهيي  (مييدال الينته 
ومداه الفكري مل صيغة النقد النسوي الذي ن،ثير عليي   ومبررات ورت  ص
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 الميرأ الغربيات السيما فرمينيا وولف الت  كانت الناقدات واأديبات  عند 
عندها مثاال للمالك الوديا الم،طاء تنح  وتقدم داخل فل الحيا  الصي،ب 

 تهييياكتابافييي  داخلهيييا لكيي  تحيييرر  المييرأ اليييثمل عنييدها كيييال قتيييل  إلمييا 
)الهيييرب  إليييووتنييياقض تصيييورات عصيييرها حتيييو وصيييلت فييي  كتاباتهيييا 

باستمرار مل النقد الوصف  ورفيض الخنيوع لي  وتوحييد ومهيات النظير 
وولف  فرمينياالنقد النسائ  بيل )السائد  حول (كما تقول الناقد   ولتار اليل

 1412 وموليا كرستيفا/عبد النور ادريس/مملة الحوار المتمدل االلكترونية/ال،دد

  (2005-12-27ف 
ما فيي  فيي  كتابييات نييوال السيي،داوي السييي المييرأ طبي،يية  إلييومانظرنييا  وإذا

 فيي  صيي،يد مصيير المييرأ والت  تتنيياول مونييوع روايتهييا )مييذكرات طبيبيية(
بية التي  ال،ر المرأ ملمح واقا  بأبرزفكر  مهيمنة تمل   ت،كس  إنهانمد 

ذا هييذا النميوذي وف  عيل هي إليهياالتختليف في  نظير  الممتميا المنقوصيية 
 ميزءا حميلتت ال،ربيية المرأ  عما إذا كانتالذهل سؤال  إلوالمانب يتبادر 

ب ونيا ترام،ها بحكم الخنوع الكامل لل،ادات والتقاليد وتمن أسبابمل 
في   اطر سليمة ف  محاولة البحث عل الذات وحمز مكانها اليذي تسيتحق 

 عملية صناعة الحيا  وت كيلها؟
 اباأسب مانب مل اإلمابات المقترحة لهذا السؤال علوايا وقد ن،ثر ف  ثن

ربي  الت  ت،يد مسيؤولة عيل تراميا المنتيوي النقيدي والفكيري النسيوي ال،
رك التي  يتحي اأطيرسبب ترام،  يتمحور ف  نمطيتي  وتكيرار  فنكت ف إل

 التيي  التخييري صييورتها عييل ال ييكوى المييرأ فيهييا فيمييا يت،لييق بمونييوع 
 حييول مونييوع الرمييل وتومييي  النقييد السييلب  رهيياأفكاوالتييذمر وتمحييور 

 لخيانييةوا واأنانييية ولييوائح االتهييام المكييرر  فيي  تفاصيييلها مييل النرمسييية
ف دائمييا الطيير المييرأ والتسييلط والنكييرال فيي  مانييب منهييا وسييلبية تم،ييل 

 مييرأ ال كانيت إلثانييية  نتسياءل أل ولنيا في  عالقتهييا ميا الرمييل  اأني،ف
حاولية ة مل الرتابة والمميود لتخليهيا عيل مالكاتبة مسؤولة عل خلق حال

 البيولوميييييية أطيييييرهيخيييييري عيييييل  ألقييييييادي الي يييييترط  أنميييييوذيخليييييق 
اتبييات ل تسييتلهم نميياذي التييراث ال،ربيي  الييذي ت،ييان  الكأكيي  واالمتماعييية

وية ال،ربيييات محنيية االنقطيياع  ييب  التييام عنيي   حتييو ظلييت النميياذي النسيي
 عل فنية التوظيف  التاريخية الممرد   اأطرالتراثية حبيسة 
وال  اآللمميا هي  عليي   أفنيلتكيول  ألال،ربيية  الميرأ  أخيرا فال بذمكال

منقط،يية عييل  اأيديولومييية بأطرهياالخارمييية  التييأثيراتتتييرمم  أل طي يتر
ت،بر عل قناياها في  ممتميا لي   ألويمكل   الواقا والخصوصية ال،ربية
وتوافرت لها  إلمكانيةاننما طالما امتلكت  أكثرخصوصية ثقافية بطريقة 
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تحميز مكانيا ممييزا في  قاعيد   بيدأت وإنهياالسيما  المناسبة لذلك  الفرص
مييل النييروري تنقيييح  إل كمييا  اأكاديمييية وفيي  اأوسيياط واإلبييداعال،مييل 

الدعوات الت  تنيادي بهيا المنظميات النسيوية ال،ربيية ميل قواليب التغرييب 
عربيية  اميرأ ف  كيل  تمثلةالمالت  عزلتها عل محيطها وقاعدتها ال ،بية 

والتمثل  رفاق ومحاولة إيماد روابط منطقية ترتفا بالفكر النسوي وتوسا 
الصحيح لتميارب اأميم اأخيرى وقبيل ذليك إيمياد لغية حيوار حنيارية ميا 

الل تليييك اقيييرب وانيييمل الطيييرق إلحيييداث التغييييير اليييذي تن يييده  اآلخييير 
  الممتم،ات الساعية نحو التطور

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


