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الإهداء
أهدي معيل املتواضع اإىل:
اإىل حمكيت  ........وػلمي
اإىل أديب  ...........وحلمي
اإىل طريقي  .......املس تقمي
اإىل درب ............امهداية
اإىل يًبوع امصرب وامتفاؤل والمل واميور والاطمئيان.
اإىل لك من يف اموجود بع هللا ثؼاىل ورسوهل امكرمي
"أيم" احلبيبة مسؼودة أسؼدها هللا
اإىل من لكهل هللا ابمهداية واموقار ،اإىل من ػلمين امؼطاء بدون اهتظار
اإىل من ػمل ورىب أجيال وأجيال  ...اإىل من أمحل امسه بلك افتخار "وادلي" امغايل غبد احلفيظ حفظه هللا.
اإىل مصابيح امبيت اإخويت الغزاء مقامن ،يووس وزوجته زيًب ،وأخر امؼيقود هوفل.
اإىل من اكهوا مالذي وملجيئ ومن ثذوقت مؼهم أمجل انلحظات.
اإىل من جؼلهم هللا اإخويت ومن جؼلهم أحبيت ،حامت ،غيية ،مرمي ،كهيية ،ىرميان ،برشى ،هوال ،زيًب،
جلني.

شكر وعرفان
يف مثل هذه انوحظات يتوقف امرياع ميفكر قبل أن خيط احلروف ميجمعها يف
لكامت  ....تتبعرث الحرف وعبثا أن حياول جتميعها يف سطور ،سطور كثرية متر يف
اخليال وال تبقى منا يف اههناية املطاف اال امقويل من اذلكرايت وضور جتمعنا اىل
أشخاص وأحبة اكهوا حباجتنا.
فواجب عوينا شكرمه ووداعهم وحنن خنط خطواتنا الوىل يف غامر احلياة وخنص
ابجلزيل امشكر وامعرفان اىل لك من أشعل مشعة يف دروب عومنا واىل من وقف
عىل املنابر وأعطى من حطيةل فكره منري دربنا اىل الساتذة امكرام يف قسم انوغة
والدب امعريب ،وهتوجه ابمشكر والاحرتام وامقدير لس تاذان "راحب بوشعشوعة"
اذلي تفضل ابرشايف عىل هذا امبحث جفزاه هللا عين لك اخلري.
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مقدمـــــــــــــــة
موضوعالمرأةمنأىمالمواضيعالتيعولجتفيعصرالنيضةنتيجةالواقعالسيء
الذيكانتتعيشو،والضغوطاتاالجتماعيةالتيعانتمنياولذلكشغمتقضيةالمرأةحيزا
ميمامنأدبالنيضة،واعتبرتمادةخصبةلألدباءفطرحواخاللدراساتيمأفكارىموآرائيم
مطالبينبإصالحواقعالمرأةواعطائياحقيافيالحياة .
والمرأةعنصرحياةلياأثربارزسواءكانذلكبالنسبةإلىالمرأةاألم،أماألخت،أم
الزوج ،أمالنموذج ،ولقدعرفت بأنياىي منتفتحالنوافذفيالبصيرة واألبوابفيالروح
ولوالالمرأةاألم،والمرأةالشقيقة،والمرأةالصديقةلبقيتىاجسا،ىذهاألنثىالتيتوقظالعالم
وفعل الحياة في المجتمع البشري ،تعيش واقعا مريضا يفرض عمييا الذل واالنقياد ويكبميا
بالضعفواالحتقارفتمجأمضطرةإلىالمكرواالحتياللمتغمبعمىضعفيا .
فكاندخولالمرأةالعالماإلبداعيفيالبداياتمحدوداوضعيفاوذلكنتيجةالظروف
االجتماعية واالقتصادية التي تحاصرىا من كل جية ،مكبمة إياىا بأقسى أنواع القيود
وأ صعبيامعالجة،والسيماأنياتعيشفيمجتمعمتسمط،لكنيابدخولياميدانالتعميمأتيحت
ليا فرصة المساىمة والحضور الفعمي في مختمف المجاالت بما فييا مجال الكتابة التي
كانت حك ار عمى الرجل ال تج أر عمى تداوليا أو حتى االقتراب منيا ،ىنا ارتفعت أصوات
الرائداتاألوائللتطالببالنيوضبالمرأةوتحريرىاوتربيتياتربيةأدبيةوثقافيةواجتماعيةإذ
أنالعملاالبداعيوالنقديحتاجثقافةواسعة .

أ
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عكسالرجلالذيلقيرواجاىائالفيالساحةاألدبيةاإلبداعيةوىذامادفعنالطرح
ىذهالقضيةواقعالنقدالنسويكدراسةتطبيقية .
إذاماىوالنقدالنسوي؟،ىلىوكلماتبدعووتنتجوالمرأةأو الرجل؟وىلأبدعت
حقاالمرأةفيىذاالمجال؟ 
وقد وقعاإلختيارعمىكتاب"المرأةوالمغة" لعبداهللالغذاميلمعالجة ىذاالموضوع
النقدي،وكاناتباع "المنيجالوصفي"،باعتبارهمنيجامناسبالمبحثفيوفحصدقيقفي
معالجةالقضاياالنقدية،المتبوعبإجراءاتالمنيجالتفكيكي والمنيجالنفسي،ثمقسمالعمل
إلىمدخلوفصميناألولنظريواالخرتطبيقي .
فجاءالمدخلبعنوان النقدالعربيالنشأةوالتطوروأثرالمناىجالنقديةالغربيةفيالنقد
العربي المعاصر تناولنا فيو نقد المناىج ونقد النقد بعدىا لنصل إلى النقد النسوي كبوابة
لمد ارسةفيالموضوع .
أما فيما يخص الفصل األول فتناولنا تمييدا ومفاىيم المصطمحات في المغة  وفي
االصطالح،بداية بالنقدالنسويالذي يعدنظريةتنادي بمساواةالجنسين؛الذكرواألنثى-
اىتماماتياوالىإزالة

سياسياواقتصادياواجتماعيا-وتسعىكحركةإلىتحقيقحقوقالمرأةو
التمييزالجنسيالذيتعانيمنوالمرأةوغيرىا ،لدىمختمفالناقداتوالنقادالعربوالغرب
ةغامبلوآرثر،وشوالترويمنىالخولي،فكانمفيومىذهاألخيرةأنالنقد

منبينيمنذكرسار
ب
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النسويىوكلجيدنظريأوعمميييدفإلىمراجعةواستجوابأوتعديلالنظامالسائد
فيالبنياتاالجتماعية،الذييجعلالرجلىوالمركز،وىواإلنسانوالمرأةجنسثانيفي
منزلة أدنى فتفرض عمييا حدودا وقيودا ،وتمنع عنيا إمكانات لمنماء والعطاء فقط ألنيا
"إمرأة" .
أما الفصل الثاني " الجزء التطبيقي " فقد كان تحميال لمدونة " المرأة والمغة " قمنا
بتحميلجزئياتمنفصولياتحميالتفكيكيامعتمدينفيذلكعمىأىمأسسمنيجالتفكيك
بدءابموتالمؤلفوميالدالقارئثمالقراءةوالكتابةواغتيالالداللة الواحدةوتشتيتالمعنى
واالنتشارلنصلإلىالتناسخالنصي–التناص– 
كما قمنا بتطبيق مبادئ التحميل النفسي عمى المدونة وحاولنا استخراج أىم أسس
المنيج النفسي المتضمن عمى ربط النص بال شعور صاحبو والنظر إلى شخصيات
النصوصعمىأنيمشخوصحقيقيونبدوافعيمورغباتيممحاولين استخدامالشرحوالتحميل
والنقدلمدونة المرأةوالمغة–لعبداهللالغذامي -وفياألخيرختمنابحثنابخاتمةشاممةفي
شكلنقاطىامةونتائجمستخمصةمنالدراسة .
واعتمدالبحثعمىجممةمنالمصادرالتيكانتأساسالوأىميا :

ج
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الم أرةوالمغةلعبداهللالغذاميووىجالسردبعنوانمقارباتفيالخطابالسرديوالنقد
مقاربات في الخطاب السعودي لحسين المناصرة والنقد الجزائري المعاصر من الالسنونية
إلىاأللسنيةليوسفوغميسي،ولممزيدمناالطالعينصحالعودةإلىمكتبةالبحث .
وككلبحثالبدمنوجودصعوباتوعراقيلتعترضكلباحثفيمشوارهفكانت
بذرةالكتبالتيتتناولموضوعالنقدالسنويباإلضافةإلىصعوبةأسموبالناقد–عبداهلل
الغذامي–فيكتابو"المرأةوالمغة" .
غيرأنىذهالصعوباتلمتثنمنعزمنا لمواصمةىذاالبحثبفضلالمساندةالقوية
التيتمقيناىامناألستاذ "رابحبوشعشوعة"والذينتقدملوبجزيلالشكروخالصالتقدير
اهاهللعناوأبقاه

واالحترامحيثكانلناخيرموجوومدعمدونمملطيمةفترةالبحث،فجز
وان التوفيق من ربنا الكريم وحده
نبراسا لطمبة العمم وان كان تقصي ار فمن طبيعة اإلنسان 
سبحانووتعالىوىوالمستعان .

د
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 .1النقد العربي النشأة والتطور
ليس التأريخ لبدايات التأثر مع النقد الغربي سوى تأريخ لبدايات التفاعل العربي مع
الثقافة الغربية عموما ،فالنقد جزء من الثقافة العربية التي انتجتو والتي يصعب تصور
مرحمتيا وكان من الطبيعي أن يتمقى دارسو األدب مثمما تمقى األدباء والعمماء والمشتغمون
في حقول النشاط الحضاري كافة تأثيرات عربية كثيرة أدت إلى تناول النقد فك ار وتذوقا
وتحميال.

1

واذا أردنا التركيز سنجد أن النقد الحديث في أوروبا قام عمى أساس مذىب "أرسطو" في
النقد كما تمثل في كتابيو فن الشعر والخطابة فيذه المالحظة جديرة بالذكر.
وقد وكانت بداية النقد العربي عبارة عن أحكام سريعة وموجزة ال تحمل تحميال ،ولكن
بعد مرحمة صدر اإلسالم التي شيدت تراجعا في مكانة الشعر ،وبعدىا عادت الحركة النقدية
إلى التطور في القرن اليجري الثاني وذلك بفعل النضج الثقافي واألدبي الكبير بعد الفتوحات
اإلسالمية التي أخرجت العرب من الجزيرة العربية.

1

2

ميجان الرويمي ،سعد البازعي ،دليل الناقد األدبي ،إضاءة ألكثر من سبعين تيار ومصطمحا نقديا

معاصرا ،المركز الثقافي ،الدار البيضاء ،بيروت ،لبنان ،2002 ،ص .355

2محمد لحرز :توظيف المناىج النقدية الحديثة ،مجمة الرياض ،العدد .2011/04/1
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 .2أثر المناهج النقدية العربية في النقد العربي المعاصر:
منذ بداية القرن العشرين تأثرت قواعد النقد العربي بالتيارات الغالبة في أروبا ،فظير
كتاب طو حسين في األدب الجاىمي متأث ار بالفمسفة الديكارتية ،كما ظير لمعقاد كتاب "ابن
الرومي ،حياتو وشعره" وكتاب آخر عن أبي نواس ،متأث ار بالمباحث التاريخية والبيولوجية
والسيكولوجية.

1

فكانت استفادة "طو حسين" من المنيج في امتالكو لمنظرة النقدية العقمية التي وضعت
عمم القدماء محض التجربة واالختبار.
ونجد طو حسين يقول" :فمن الطبيعي أن يحدث في نفوسنا أعمق اآلثار وأبعدىا مدى
وأن يطبع حياتنا العقمية بطابع النقد الحديث.
وليس من شك أن حقائق التاريخ العربي قد تغيرت منذ ذلك الوقت في كثي ار من
أنحائيا".

2

فأصبحنا نستيمك االتجاىات الفكرية والمذاىب الغربية النقدية كما نستيمك السمع الغربية،
دون أن نفكر في قيميا وجدواىا والوقت المناسب والممح الستخداميا.

1

غسان السيد :أثر النقد الغربي في النقد العربي الحديث ،أرشيف أدباء وشعراء ،العدد.2002/12/20

2كارلونالينو ،تاريخ اآلداب العربية من الجاىمية حتى عصر بني أمية ،دار المعارف 1254 ،نقال عن:
طو حسين ،مقدمة كتاب ،ص.13 :

9
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وادا أردنا توضيح العالقة المبنية مع الغرب نجد العرب من أمثال "طو حسين" الذي
يقر بقيمة تفوق الغرب وىذا ما يحتاجو العرب ،خطاب نقدي عممي قائم بعقالنية الشك
بحسب طو حسين فكان يطمح دائما إلى التخمص من التخمف بكل أشكالو.
وال يخفى عنا فضل "كمال أبو ديب" في أىمية المنيج البنيوي ويوضح قائال" :إلى أبعد
من ذلك بكثير إلى تغيير الفكر العربي في معاينتو لمثقافة واالنسان والشعر إلى نقمو من فكر
تطغى عميو الجزئية والسطحية."...

1

فينا نالحظ اليدف المشترك باإللحاح والتتبع لممناىج الغربية لكالىما ،وىو تنوير الفكر
النقدي في حياة العرب ،ليس رحمة رفاعة الطيطاوي إلى فرنسا والتزود بمعارفيا سوى الدليل
عمى الرغبة الممحة في القيام مع المثاقفة واالحتكاك واألخذ اإليجابي مع اآلخر الغربي.

2

ويخطر ببالنا تساؤل بالغ األىمية ىل تستطيع تمك المناىج العيش واالستقرار في بيئة
غير بيئتيا األصمية وبشروط نفس شروطيا في أرضيا الغربية؟
تاريخ الفكر البشري كما مثمتو الحضارات قديما وحديثا ىو تاريخ نقدي  ،فالنقد ىو أداة
التحول واالنتقال من مرحمة تاريخية إلى أخرى ،ساىمت فيو كل الحضارات بمفكرييا
وعممائيا.

1محمد الحرز :توظيف المناىج النقدية الحديثة في األدب العربي ،بصمتي ،الرياض ،مجمة الرياض،
العدد .2011/04/11
2

المرجع نفسو ،الصفحة نفسيا بتصرف.
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إن النقد شرط اإلبداع ،واإلبداع شرط التقدم والنيضة ،فمم تبدأ النيضة العربية األولى
بالنقد بل باالرتقاء ،انتقاء ما يصمح من التراث القديم كالمعتزلة وابن رشد والممكية وانتقاء ما
يصمح من التراث الغربي مثل فمسفة التنوير ونقد التسمط واستبداد عند الحكام.

1

ومع ذلك قامت النيضة العربية المعاصرة قبل أن يكتمل النقد حتى يتم التخفيف من ثقل
الموروث القديم ،واالنبيار بالغرب والتخوف من الحكام وتبرير النظام ،بدأ البناء قبل اليدم،
فانبيار البناء ألنو لم يتم تأسيسو عمى أرض ثابتة فكان األساس خاويا رخوا والواقع العربي
مغطى إما من موروث القديم أو من الوافد الجديد في الفكر أو من تسمط نظم الحكم في
الواقع 2.فالمسممون قد برعوا في نقد المناىج في الصراع بين منيج الجدل عند المتكممين
ومنيج البرىان عند الفالسفة ،ونقد إخوان الصفا وابن سينا وابن رشد كذلك – مناىج الجدل
–عند المتكممين دفاعا عن مناىج البرىان عند الفالسفة ،ومن الجدل إلى البرىان وكتب ابن
رشد الكشف عن مناىج األدلة لنقد مناىج العقل ومنيج القمب بين األصوليين والفالسفة من
ناحية والصوفية من ناحية أخرى ،بين أىل النظر وأرباب الحال ،كما نشأ صراع بين
المنطق والنحو ،بين منطق اليونان وأساليب القرآن ،وبين أبي بشرمتى يونس وأبي سعيد
السيرافي في المناظرة الشييرة بين المنطق والنحو.

1

3

حسين حنفي ،عبد القادر نيتشيوآخرون ،فمسفة النقد ونقد الفمسفة في الفكر العربي والغربي ،الجمعية

الفمسفية المصرية ،القاىرة ،مركز دراسات الوحدة العربية ،ط ،1ماي2005 ،م ،ص .21

2المرجع نفسو ،ص .22
3المرجع نفسو ،ص .15
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مدخـــــــــــــــل
 نقد المناهج:
كما نقد ابن خمدون مناىج قدماء المؤرخين مبينا أخطاءىم بسبب االعتماد عمى الرواية
دون نقدىا ،واستعمل منيج المالحظة والمشاىدة والوصف التاريخي المباشر لألحداث جميعا
بين تاريخ المموك والسالطين والوالة والتاريخ االجتماعي والثقافي لمشعوب في ما أسماء "عمم
العمران" ،وىو مشتق من لفظ قرآني:

1

بعد بسم ا﵀ الرحمان الرحيم﴿:ىو أنشأكم من األرض واستعمركم فييا﴾.

(سورة ىود ،اآلية

)61

وقال عز وجل أيضا﴿ :وأثاروا األرض وع ًمروىا﴾.

(سورة الروم ،اآلية .)2

واشتير الغرب بنقد المناىج ،بل إنو سمي نفسو حضارة المنيج ،فقد بدأت العصور
الحديثة بوضع منيجين سائدين حتى اآلن :المنيج االستنباطي عند ديكارت الستعمالو في
العموم المختمفة ،ويكون بوضعو قواعد المنيج التجريبي.
لذلك كان المنيج الظاىري يكمل ما يتضمنو من مناىج جانبية مثل :االستنباط وتحميل
الخطاب ،ورصد الواقع ،ووصف التجارب الحية ،بل صاغو "ىوسرل" في ثالث قواعد :الرد
أو التوقف عمى الحكم ( ،)redukitionالتكوين ،)konstitution( :وااليضاح،)klarung( :
األول لمتوقف عن إصدار األحكام عمى األشياء المادية والثاني العادة تكوين الشيئ باعتباره

1المرجع السابق ،ص .16
12

مدخـــــــــــــــل
تجربة في الشعور عن طريق االستبطان ،وقمب النظرة من الخارج إلى الداخل ،واإلحساس
الداخمي بالزمان والثالث لمتوضيح والتميز طبقا لمبداىة.

1

 نقد النقد:
عمى الرغم من ازدىار النقد في الحضارة الغربية حتى أنيا عرفت باسم حضارة النقد ،إال
أن وظيفة النقد وأسسو وأىدافو ومصيره انتيت إلى غير ما بدأت بو ،فقد تحول النقد إلى
ىدف في ذاتو ،ليس مجرد وسيمة لمتغير والتقدم الفكري واالجتماعي ،فما من شيء إال
ويمكن نقده حتى النقد ذاتو في "نقد النقد" حتى الحداثة نفسيا ،وىي أعز ما أنتج الغرب
أصبحت موضوعا لمنقد في "نقد الحداثة" الشامل والقضاء عمى منطق العقل لصالح "وداعا
أييا العقل" ،وقد خضعت حضارة النقد كميا إلى النقد الحضاري.

2

وأصبح النقد يعني اليدم ثم البناء ثم اليدم ثم البناء إلى ماال نياية حتى لم يعد ىناك
شيء يستعصي عمى النقد ،وأعطيت األولوية حتى لم لممتغيرات دون الثوابت ،بل لم تعد
ىناك ثوابت عمى اإلطالق إلى التغيير نفسو ،لم تعد ىناك بؤرة واحدة أو منظور واحد
والتغيرات صياغا ت وتنويعات عميو ،ثم انتيى األمر من كثرة التغيرات والتعديالت إلى
النسبية والشكمية والالإدارية والعدمية ،إذ ال يوجد شيء يمكن معرفتو بيقين.

1

المرجع السابق ،ص .15

2المرجع نفسو ،ص .12
3المرجع نفسو ،ص .20
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مدخـــــــــــــــل
ولم يميز النقاد مستويات الفكر الثالثة :المغة أي المفظ ،والفكر أي المعنى ،والشيء أي
الواقع ،فالنقد لمغة من أجل تغيير المغة القديمة إلى لغة أحدث فالمغة ثوب الفكر وان تجد
الفكر فإنو يقتضي تجديد المغة ،فكم من ألفاظ العصور الوسطى تحولت إلى ألفاظ حديثة.

1

وال يوجد نقد بال معيار يربط بين المنقود والناقد ،بين القديم والجديد إال لتواصل اليدم
والبناء إلى ما ال نياية والمعيار ىو الشيء ثالث فيو من القديم أصمو ،ومن الجديد فرعو من
القديم جوىره ومن الجديد أعراضو ،من القديم جذره ومن الجديد أوراقو.
من القديم مضمونو ومن الجديد أشكالو وىو عنصر التواصل في التاريخ بين الماضي
والحاضر ،فيناك حقائق ثابتة في التجربة اإلنسانية سماىا الحكماء "بداىات الغفل" ،وسماىا
العمماء "الحقائق الموضوعية" ،وسماىا المحدثون "الماىيات المستقمة والمعاني والدالالت".
صحيح أن النقد ال يتوقف واال وقع الفكر في القطيعة ووحد بين الجوىر وأحد أغراضو
بين المضمون وأحد أشكالو ،بين الجذع وأحد أوراقو ،ولكن النقد يجمي الصدأ ويزيل الغبار
وال يقضي عمى ما يعموه الصدأ أو يتراكم عميو الغبار ،فالنقد عممية تجديد مستمرة من أجل
مواكبة الزمن ومظاىر التغير.

2

1المرجع السابق ،الصفحة نفسيا.
2المرجع نفسو ،ص .21
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مدخـــــــــــــــل
 النقد النسوي:
لقي النقد النسوي من خالل وعيو العميق إشكالية نقدية طرحت نقديا؛ وىذه اإلشكالية في
المحصمة جزء حميمي من التمقي النسوي الذي يرى أن المرأة أكبر ضحية لمرجل أو المجتمع
الذكوري وما ينتج عنيما "الرجل والمجتمع" من أعراف وتقاليد تيدف إلى إلغاء كينونة ،ىذه
المرأة أو التالعب بيا أو تيميشيا أو دفعيا إلى الجنون ومن ثم إعالن التمرد االجتماعي.

1

فيناك مصطمحات لمتمقي النسوي يستخدميا المتمقون بموضوعية وحيادية من جية ،أو
بإسقاطيةواستباحية من جية أخرى ،وىذه أكثر ،بكل تأكيد ال نتوقع أن يستخدم النقاد والقراء
ىذه المصطمحات بحرفية أو بأية معرفة أولية انطالقا من أن التمقي النسوي أو "النقد
النسوي" ،لم يمنيج بمصطمحات النقدية محميا وعربيا ،فيناك إشكالية بخصوص مشروعية
ىذا التمقي النسوي المغيبة جيال بيا أو رفضا ليا.

2

كما كشفت بعض القراءات التي تناولت "نبات الرياض" عن أن فييا سياقا نقديا نسويا
ىشا ،ينبع من إشكالية كون الكاتبة أنثى والرواية امرأة ،وبطالت روايتيا أربع أو خمس
فتيات ،ومتن روايتيا نسويا ،ومواقفيا تيمش الرجال والمجتمع وبذلك يصعب عمينا أن نجد

1حسين المناصرة ،وىج السرد ،مقاربات في الخطاب السردي السعودي ،عالم الكتب الحديث ،اربد،
األردن ،ط1431 ،1ه2010/م ،ص .132

2المرجع نفسو ،ص .135
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مدخـــــــــــــــل
بنية تمق تشعر بوجود حراك لمنقد النسوي ،حتى "الغذامي" المعنى بيذا الجانب إلى نسقية
ثقافية ال نسوية.

1

ومع ذلك غدت ىذه الرواية ظاىرة فريدة متوىجة في طرح إشكالية المرأة في سياقيا
الذاتي والموضوعي ال النسوي ،فحممت نسقا واضحا لممرأة الضحية حين تكون المرأة "كبش
فداء" ،وحينئذ ستكون ىذا المصطمح – بطريقة أو بأخرى – أىم مصطمحات التعبير عن
اضطياد المرأة وتيميشيا من منظور التمقي النسوي عمى وجو العموم ،فيما لو أردنا ذلك.
يقول أحد الفالسفة:
إذ محوت المرأة من القاموس ...
لم يبق في المغة كالم ذو معنى.

1

2

عبد ا﵀ الغذامي ،الرواية ،الرواية الحارة الحديثة ،جريدة الرياض ،الخميس  ،22شوال،

1426ه1/ديسمبر 2005م ،العدد  ،13674نقال عن :حسين المناصرة ،ص .135

2المرجع نفسو ،ص .135
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مفاهيم ومصطلحات

الفصل األول:

تمهيد:
إن الحديث عن تجربة اإلبداعية النسائية حديث يشوبو االرتباك ألنو مرتبط بحقيقة
المجتمع قبل كل شيء ،فاإلبداع فن ،ومن أىم قوائم الفن بعد الموىبة "الحرية" وىذا العنصر
غير واضح المبلمح في األجواء العربية خاصة فيما يتعمق بحرية المرأة ،ألن الكتابة قبل أن
تكون تركيبا لغويا ،ىي تعبير وبوح ،فإن المسألة تتعقد أكثر حين تأخذ الكتابة منحى البحث
عن الخبلص من الوضع االجتماعي الذي تعاني منو المرأة.
وىو ما يؤكد تمك الحقيقة التي تخفي وراء كل كتابة قضية ،وحين نقول قضية ،فحتما
نقصد ذلك الوجع الحقيقي الذي يشعر بو كاتبو في نفسو ويراه في غيره ،وبالنسبة لممرأة ،فإن
وجعيا األول ىو البحث عن إرساء قواعد احترام لكيانيا وفكرىا بشكل مستقل.
قبل الحديث عن النقد النسوي وواقعو يحسن أن نقدم لو تعريفات لممصطمحات الواردة في
الدراسة وىي :النقد النسوي.
وبعدىا نتطرق إلى مفيومو عند النقاد الغرب ثم النقاد العرب.

19

مفاهيم ومصطلحات

الفصل األول:

مفهوم النقد:
أ .لغة:نقد الشيء ،نقدا ليخبره أو ليميز جيده من رديئو ،يقال :نقد الطائر الفخ
ونقدت رأسو بأصبعي ،ونقد الدراىم والدنانير وغيرىا نقدا أو تنقادا ،ميز جيدىا من
رديئيا.
ويقال أيضا نقد النثر ونقد الشيء أظير ما فيو من عيب أو حسن وفبلن ينقد
الناس بعينيم ويغتابيم.

1

كما أنو خبلف النسيئة والنقد والتنقاد تميز الدراىم واخراج الزيف منيا.
وينقد بصره إلى الشيء بعينو وىو مخالسة النظر لئبل يفطن لو ،وفي حديث ابي
الدرداء أنو قال" :إن نقدت الناس نقدوك وان تركتيم تركوك".

2

من خبلل ىذه التعاريف أردنا توضيح ما يصبو إليو بحثنا ابتداء من شرح أىم
المصطمحات والمفاىيم الخاصة بعنوانو ،لتسييل عممية االطبلع بشكل أوضح.
ب .مفهوم النقد اصطالحا:جاء في كتاب مصطمح النقدي في تراث "محمد مندور"
"لرشيد سبلوي"" :أن النقد ىو فن دراسة النصوص األدبية والتمييز بين األساليب المختمفة".

1

ابن منظور :لسان العرب ،دار صادر ،دط ،دت ،بيروت ،لبنان ،ص .334

3

رشيد سبلوي :مصطمح النقد في تراث محمد مندور ، ،عالم الكتب الحديث لمنشر والتوزيع ،اربد،

2المصدر نفسو،الصفحة نفسيا.

األردن ،جدار لمكتاب العالمي ،1965.1907،ص .70-69
20
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مفاهيم ومصطلحات

الفصل األول:

ويقول في مكان آخر :النقد ىو فن لدراسة النصوص وتمييز األساليب باعتبار
أن األسموب أو أسموب الرجل ىو الرجل نفسو ،والنقد بالمعنى السابق ىو أدب
وصفي ،كما يصرح "مندور" أنو أخذ عدد من النقاد يعودون إلى المنيج التأثيري
ويقصرون عميو نقدىم ،ولما كانوا يممكون عدة مجمدات تجمع بين النقد أي األدب
الوصفي وبين األدب اإلنشائي.
حوصمة ليذا ،فالنقد فن من فنون األدب ،وقد صفو "مندور" في كتابو "األدب
وفنونو" مع فن الشعر وفن المسرحية وفن المقالة.

1

ورد في معجم المغة العربية "مصطمح النسوي" ،ألحمد مختار عمر
من الجانب المغوي:
فجاء من نساء وىي جمع مفرد امرأة (من غير لفظو) إناث من البشر خبلف
الرجال.
ونسوان :جمع نساء ،نسوة ،مفرده ج :نسوان لغير المصدر ونسوان من مصدر
نسا وكذلك اسم مرة من نسا.

2

ورد في سورة يوسف عميو السبلم﴿ :ما بال النسوة البلتي قطعن أيديين﴾[سورة
يوسف ،اآلية .]50

1المرجع السابق ،ص.70
2

أحمد مختار عمر :معجم المغة العربية ،عالم الكتب ،ط،1مج، 3القاىرة ،سنة  1429ه2008 ،م ،ص

.2207
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مفاهيم ومصطلحات

الفصل األول:
ولممصطمح النسوي انقسامان في المغة ىما:
أ .اسم مؤنث منسوب إلى نسوة
ب.

مصدر صناعي من نسوة.

1

مفهوم النقد النسوي:
ورد أيضا في معجم "ويبستر" أن "النقد النسوي" ىو نظرية تنادي بمساواة الجنسين
سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ،وتسعى كحركة إلى تحقيق حقوق المرأة واىتماماتيا والى إزالة
التمييز الجنسي الذي تعاني منو المرأة.

2

وقد عرفتو "سارة غامبل  "saragambelفي كتابيا "النسوية وما بعد النسوية"
" ،"feminism an postfeminisemبأنيا حركة سعت إلى تغيير المواقف من المرأة
كامرأة قبل تغيير الظروف القائمة وما تتعرض إليو النساء من إجحاف كمواطنات عمى
المستويات القانونية والحقوقية ،في العمل والعمم والتشارك في السمطة السياسية والمدنية.

1المرجع نفسو ،الصفحة نفسيا.
2

روجيو غارودي :ترجمة :يمنى طريف الخولي ،الخطاب النسوي ،عالم الفكر ،سنة ،2004 ،ص.8 :
22

مفاهيم ومصطلحات

الفصل األول:

أما الكندية "لوزيان تزيان"  louise tobeinفتعرفيا "بأنيا انتزاع وعي فردي في البداية،
ومن ثم وعي جمعي تتبعو ثورة ضد موازين القوى الجنسية والتيميش الكامل لمنساء في
لحظات تاريخية معينة".

1

وغيرذلك من التعريفات الخاصة بيذا العنصر حيث أردنا أن نوضح ونبرز بعضا منيا،
ألنيا في األخير تدور حول حمقة واحدة.
وبعدما استعرضنا أىم التعريفات الخاصة بمفردات الدراسة فإننا سنتطرق إلى الحديث
عن واقع النقد النسوي في البيئتين الغربية والعربية عمى السواء.
 -1النقد النسوي عند الغرب:
ظيرت النزعة النسوية في نياية الستينيات من القرن العشرين كتيار مضاد لموضع
اإلنساني الميين الذي عانت منو المرأة عبر العصور الماضية وال تزال.
فيو وضع ضارب في القدم منذ تحول البشرية عن الحياة القنص والصيد البسيطة،
والعيش عمى ثمار األشجار إلى حياة الرعي والزراعة التي بدأت معيا صور الممكية
واالستحواذ ،وغير ذلك من الصور القير االجتماعي التي ألقت عمى كاىل الرجل ،القيام
بدور المدافع والمحارب من أجل البقاء" ،وظمت صورة الرجل والبطل ،كما كان "زيوس"
 syossكبير اآللية عمى قمة الباثنيون بطبل لمنيب والسمب ،والمثل األعمى الذي يستوحيو
1المرجع نفسو ،الصفحة نفسيا.
23

مفاهيم ومصطلحات

الفصل األول:

الرجال ،في حين ظمت المرأة كما كانت في تمك األساطير القديمة خاضعة ،راضخة
مستسممة ،ال يممك من أمر نفسيا شيئا ،كما كانت "ىيرا "hira :برغم لسانيا السميط ،أو
"أرتيميس ،"artimis :برغم من ربات الباثنيون البلتي يخضن الحروب كالرجال تماما.

1

وكل ىذا نابع من عمم األساطير الرومانية في العيود السالفة من الرومان وما وصل
إلينا عبر التاريخ.
اىتمت الناقدات الغربيات مميا بالنقد النسوي فحاولن جاىدات لرد االعتبار لممرأة بكل
األساليب وكان من أبرزىا تأسيس مبادئ وأسس خاصة بيا فنجد أمثال" :شوالتر:
"showalterالتي ترى أن كتابة المرأة ىي أشبو ما تكون بكتابة تابعة لثقافة أخرى ىي ثقافة
جنس آخر ،فتبدو الكتابة النسوية محاكاة ألشكال أدبية ،والبحث عن القيم السائدة من أجل
كشف ذاتيا وىويتيا.

2

دعت "شوالتر "showalter :إلى تأسيس مبادئ نقدية تركز عمى المرأة أي تأسيس
إطار أنثوي يسيم في تحميل األدب النسوي ووضع أسس تستند إلى دراسة الخبرة األنثوية فبل
تتبنى النماذج الذكورية ونظرياتيم األدبية.

1

نبيل راغب :موسوعة النظريات األدبية ،مكتبة لبنان ،الشركة المصرية العالمية لمنشر ،لونجمان ،ص

.650

2تحوالت الخطاب النقدي العربي المعاصر – مؤتمر النقد الدولي الحادي عشر قسم المغة العربية -كمية
اآلداب ،جامعة اليرموك ،جدا ار لمكتاب العالمي ،عمان ،األردن ،ط،1429 ،1ه – 2008م ،ص

.1005
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الفصل األول:
وقد حدد آرثر  arthurثبلث أوجو لمنقد النسوي:
 األول :التوقف عن البنية االجتماعية
 الثاني :دور المغة في ترسيخ البلمساواة بين الجنسين.

 الثالث :مفاىيم االختبلف بوصفيا تحديا لمفمسفات الذكورية والتأكيدات التي
تدور عمى شمولية الحالة اإلنسانية والمرتبطة بالمواقف الممنيجة السياسية.

1

وكان لو دور فعال في ىذا المجال لما أضفاه عمى النقد النسوي.
ويبلحظ أن أغمب الناقدات األنجمو أمريكيات ال يبالين بالنظرية األدبية ،بل يعادينيا
بنظرىن نشاط ذكوري تجريدي ،إلى حد ال يرجى معو أي خير ،غير أن ىذا االتجاه نحا
نحو التطور مع بدايات الثمانينات ،وقد الحظ بعض الباحثين وجود شبو بين النقد النسوي
والتحميل النفسي والتفكيك ،أما النسوية الفرنسية فقد منحت مفيوم النسوية بعدا أوسع فرأت
ضرورة التركيز عمى آثار األنثوية في الذات الكاتبة ،بغض النظر عن الجنس المؤلف رجبل
كان أم امرأة.
كما شاب مصطمح "النسوية" بعض التشوه حين بات يدل عمى شرذمة متطرفة ،تعمل
عمى تغريب جيل من الشباب مؤكدة أن األنثى ضحية لمنظام األبوي ،الذي يتمتع بكل
أسباب ووسائل القوة لذلك ظيرت ىذه الفئة بإعبلنيا شأن شخصية الضحية األنثى وسعت

1المرجع السابق ،ص .1006
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الفصل األول:

إلى تأكيد عمى أن المعرفة ال ىوية ليا ،وأن الرجال والنساء يشتركون في الرؤى الثقافية ،ليذا
يرون أن المحظات التي يستطيع النظر إلييا ىي لحظات التحرر.

1

 .3النقد النسوي عند النقاد العرب
تعرف "يمنى الخولي" وىي إحدى رائدات النسوية في الفكر العربي مصطمح النسوية،
تقول ":كل جيد نظري أو عممي ييدف إلى مراجعة واستجواب أو نقد أو تعديل النظام السائد
في البنيات االجتماعية ،الذي يجعل الرجل ىو المركز ،وىو اإلنسان ،والمرأة جنسا ثانيا ،أو
آخر في منزلة أدنى ،فتفرض عمييا حدودا وقيودا ،وتمنع عنيا إمكانات لمنماء والعطاء ،فقط
ألنيا امرأة وفي الناحي ة األخرى ،تبخس خبرات وسمات فقط ألنيا أنثوية ،لتبدو الحضارة في
شتى مناحييا إنجا از ذكوريا خالصا يؤكد ويوطد سمطة وتبعية أو ىامشية المرأة.

2

من خبلل ىذا التعريف ،نبلحظ بأن ىناك إجماعا بين أصحابيا عمى أن النسوية في
أصميا ،عبارة عن حركة سياسية باألساس ،تسعى إلى الدفاع عن حقوق المرأة في ىذا
الجانب ،كالحق في االنتخاب والمشاركة في الحياة السياسية ،والحق في العمل والتعميم
وغيرىا من الحقوق التي كانت حك ار عمى الرجال دون النساء فيي "النسوية" إذن ،محاولة لرد

1المرجع السابق ،ص.2006 :
2

يمنى طريف الخولي ،أنثوية العمم من منظور الفمسفة النسوية ،ترجمة لمقدمة كتاب ،ليندا جين شيفرد،

عالم المعرفة ،الكويت ،سنة  ،2004ص .11
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الفصل األول:

االعتبار لممرأة بعد ذلك التمييز والتيميش الذي عانت منو طوال عصور خمت ،جراء النظرة
الدونية إلييا التي كرستيا الثقافات القديمة.
ونجد كذلك "نصرة أحميدة" يقر بالجيود المبذولة حول النقد النسوي مشي ار إلى أن النقد
والكتابة النسائية تنقسم بدورىا إلى ثبلث أقسام وىي:
 .1األدب النسائي وىو كل ما تكتبو النساء
 .2األدب األنثوي وىو األدب النسائي الميمش والمقموع.
 .3األدب النسوي الممتزم يرفض السمطة الذكورية.
وبيذا ينقسم النقد النسوي إلى نوعين:
األولى :يتولى دراسة الكتابة النسائية عموما وفيم محدوديتيا ومضامينيا السياسية،
وآخر ممتزم بمقاومة الييمنة الذكورية والتمييز بين الجنسين.

1

وعمى ىذا فالنقد النسوي تقوم بو نساء وىو يتناول الكتابة النسائية بالتحديد ،وقبل أن
يتناول النقد النسوي الكتابة النسائية يبدأ بنقد كتب تاريخ األدب.

1

2

نصرة أحميدة جدوع الزبيدي ،النقد النسوي العربي المصطمح وأزمة اليوية ،صحيفة التآخي،

.2012/11/22

2المرجع نفسو.
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الفصل األول:

وال فرق بين النقد الذي يكتبو الرجل أو المرأة الميم اإلبداع بكل أشكالو ،كما يقال" :إن
النقد فعل حوار والحوار حضارة وىو جوىر النقد وجميل أن ييدم اليوة السحيقة بين جنسين،
وذلك بقيمة ما يقدم من طرف المبدع ال عمى أساس الذكر أو األنثى.

1

فيجب عمى ا لمبدع أن يكون منصفا ويمتمك الموضوعية والعدل في الداخل ،إذا أراد أن
يكون حقا مبدعا حقيقيا ،وأن يعطي األولوية لمفكرة أو لمخيال.
فالناقد الحقيقي ىو الذي يمتع عقل القارئ ويجمع بين الفائدة والمتعة.
فيناك ناقدات سبقن الرجال وان كان عددىن قميل أمثال:
نازك المبلئكة ،رضوى عاشور ،ريتا عوض ،يمنى العبد... ،
والبلفت لئلنتباه حاليا التحاق العديد من الفتيات في قسم الدراسات العميا بفرع النقد
وعددىن يوازي تقريبا عدد الشباب أو يتعداه.
واذا كان ىناك اختبلف بين الرجل والمرأة ،فإنو يكون حول اإلبداع والنقد والفيم ،فتارة
تكون المرأة الناقدة ىي األفضل وتارة أخرى يكون الرجل ،وىذا بحكم القدرات والثقافات
والبنيات الفكرية والمفاىيم العديدة لكل منيما.

1

فاتن دعبول ،النقد النسوي  ...غياب أم تغييب؟ مبدعات النقد ،مجمة الثورة ،العدد.2011/07/13 :
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الفصل األول:
من بين األدبيات والباحثات نذكر:

 أحبلم مستغانمي :فيي كاتبة جزائرية من مواليد تونس عام  1953ليا ديوان "عمى
مرفأ األيام"  ،1973تكتب الشعر بالمغة العربية أصدرت روايتيا األولى التي أشاد
فييا كبار النقاد الفنانين والمثقفين في العالم العربي أمثال :نزار قباني ويوسف
شاىين.
اختيرت رواية ذاكرة الجسد التي نشرت عام  1993من بين أفضل مئة رواية عربية ،كما
اختيرت "أحبلم مستغانمي" أكثر الشخصيات النسائية المؤثرة في عالميا العربي بحسب
قائمة أربيان بيزنس.
 رجاء العالم :أديبة وقاصة وكاتبة سعودية من مواليد مكة المكرمة عام ،1963
درست األدب اإلنجميزي في جامعة الممك عبد العزيز في جدة ،وبدأت كتابتيا
اإلبداعية عام  ،1980تعتبر أيضا رائدة األدب التجريبي في السعودية.
 زهور ونيسي :أديبة جزائرية من مواليد مدينة قسنطينة سنة  1936مناضمة في
صفوف جبية التحرير الوطني  ...تحمل وسام المقاومة واالستحقاق الوطني ،تقمدت
مناصب عميا ثقافية واعبلمية واجتماعية وسياسية ،أول امرأة جزائرية ترأس وتدير
مجمة نسائية "الجزائرية" عضو في الييئة المديرة التحاد الكتاب الجزائريين (-1995
...)1998
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الفصل األول:

 رجاء الصانع :كاتبة وطبيبة أسنان سعودية من مواليد الرياض عام 1981م،
أصدرت روايتيا "بنات الرياض" عام  ،2005وىي في الثالثة والعشرين من العمر
لتكون بذلك أصغر روائية سعودية في جيميا ،ترجمة الرواية إلى عدد كبير من
المغات الحية واستضيفت في أبرز البرامج العالمية عمى عدد كبير من المحطات
التميفزيونية األجنبية ،كما حمت ضيفة عمى أىم معارض الكتب في إيطاليا وروسيا
وفرنسا.
 آسيا جبار :أديبة وروائية ومخرجة جزائرية فرنكوفونية ،كانت من المرشحين لجائزة
نوبل لآلداب عام  ،2010تعد الشخصية العربية األولى التي تدخل األكاديمية
الفرنسية التي تسمى بـ "مؤسسة الخالدين في فرنسا وقد دخمتيا كروائية جزائرية تكتب
بالمغة الفرنسية ترجمت كتابتيا إلى عشرين لغة ومن أشير رواياتيا "العطش"
لم يتوقف ابداع "آسيا جبار" عند العمل الروائي أو القصصي بل وصل إلى العمل
السنيمائي ،فأخرجت فيمم "نوبة نساء جبل شنوة" ،كانت أستاذة اآلداب الفرنكفوني في
جامعة نيويورك.
 ليلى العثماني :ىي الكاتبة واألديبة الكويتية الرائدة ولدت "ليمى عبد ا﵀ الثمان" في
الكويت ألسرة كبيرة  ،...ليا منتدى أدبي كبير أشبو بالصالون األدبي لجمع المفكرين
والشعراء ورجال الدين بدأت محاوالتيا األدبية عمى مقاعد الدراسة بيا أعمال في
القضايا األدبية واالجتماعية ،قصص وروايات ترجمت إلى لغات عدة.
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الفصل األول:
ليا رواية "وسيمة تخرج من البحر" ،ضمن أفضل مئة رواية عربية.
والقائمة تطول مع األدبيات والباحثات العربيات ...

بيذا نجد أن األدبيات يسعين إلى إرساء صيغة التجربة األنثوية المتميزة أو الذاتية ،في
التفكير والشعور والتقييم وادراك الذات وك ذلك محاولة تحديد سمات لغة األنثى ومعالميا أو
األسموب المتميز األنثوي ،في الكبلم المنطوق الحكي والمكتوب وانزاع العبلقات بين
العناصر.

1

فتأثرت الحركة النقدية النسوية تأث ار عميقا بمناىج ما بعد الحداثة ،التفكيك والتأويل والنقد
الثقافي وعرفت بنسويات مختمفة ومتنوعة ،نسوية التفكيك واالختبلف والتأويل ،النسوية
الثقافية ،نسوية المقارنة ،والثقافات العابرة ،القوميات والقارات النسوية الثقافية والحضارية،
نسوية السنيما واالستعراضات المشيدية.

2

وتأثرت بالتحميل النفسي "النسوية النفسية" وال سيما في إعادة النظريات كنظرية "فرويد" التي
ستكون محل الدراسة في الجزء الثاني "الفصل التطبيقي".

1حنفاوي بعمي ،مدخل في نظرية النقد النسوي وما بعد النسوية ،الدار العربية لمعموم ناشرون ،نيل وفرات،
ص .345

2المرجع نفسو ،ص .346
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الفصل األول:

فكان االختيار عمى مدونة "المرأة والمغة" لمناقد "عبد ا﵀ الغذامي" محل الدراسة في بحثنا
ىذا ،حيث سنعرض ذلك في الفصل الثاني – جزء تطبيقي – وذلك وفق تحميمين تفكيكي
ونفسي.
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الفصل األول:
ملخص الفصل:

وال يحسن بنا أن نختم حديثنا عن "النقد النسوي وواقعو" دون االشارة إلى الطابع الذي
يميز ىذا النقد محددين أىم النقاط:
 .1يميل ىذا النقد إلى التركيز عمى عالم المرأة الداخمي بما في ذلك األمور الشخصية
والعاطفية وتجمي ىذا الكتاب من خبلل القراءة النقدية لؤلعمال اإلبداعية الخاصة
بيا.
 .2االىتمام باكتشاف التاريخ األدبي الموروث لممرأة وىو التاريخ الذي ىمشتو األعمال
السابقة بفضل الييمنة المزعومة لؤلدباء والمؤرخين من الذكور.
 .3السعي المستمر لتحديد سمات خاصة بمغة المرأة واألسموب األنثوي وما فيو من
صور مجازية ،خيالية وذلك من خبلل التأمل والوصول إلى األعمال التي تبدعيا
المرأة ،سواء كانت ىذه األعمال قديمة أو معاصرة.
 .4فالنقد النسوي يسعى لرفض الفروقات بين الذكر واألنثى ،كما يفرض نموذج عمى
الدراسات النقدية.
فالنسوية gender :ويعنون بيا اليوية الثقافية أو االجتماعية لمشخص بصرف النظر
عن كونو ذك ار أو أنثى .وىذه المسألة مرتبطة بطبيعة الحال بأىداف الحركة النسائية الرامية
لخمخمة المفاىيم االجتماعية التقميدية القائمة عمى التمييز الوظيفي بين الرجل والمرأة.
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التحميل التفكيكي والنفسي

الفصل الثاني:

 .1التحميل التفكيكي:
لقد شيدت الساحة النقدية الفرنسية ،مع طالئع الستينيات حركة نقدية جديدة ،اتسمت
بالثورة والتمرد عمى كل ما ىو مألوف من تقاليد فكرية ،وقد تمثمت ىذه الحركة في مشروع
قراءة جديدة تنظر لمنص األدبي بوصفو كتمة صماء ،البد من تفجيرىا بموجبيا شحن
المغة بما ال نياية من المعاني والدالالت.
قراءة حفرية أو قراءة تعمل عمى نبش الخطابات بيدف خمخمتيا وكشف خباياىا
ومعانييا  ...إلخ.

1

إنيا استراتيجية التفكيك التي شغمت بال الناقد الفرنسي "جاك ديردا" ،"jack derrida
الذي يعتبر من المؤسسين األوائل ألىرامات النقد التفكيكي.
فالتفكيكية تجاوز لممدلوالت الثابتة عن طريق الخمخمة والمعب الحر لمكممات ألنيا
تق ويض كما اصطمحيا "عبد الممك مرتاض" فيي تبحث في داخل النص وتعارضو
بالمنطق الكامل ،كما أنيا تبحث في النقطة التي يتجاوز فييا النص القوانين والمعايير

1بشير تاوريريت ،سامية راجح ،فمسفة النقد التفكيكي ،كمية اآلداب والعموم اإلنسانية واالجتماعية ،قسم
اآلداب ،جامعة محمد خيضر،الجزائر ،ص .9
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الفصل الثاني:

التي وضعيا لنفسو فيي بذلك عممية تعرية لمنص وىتك لكل أس ارره وتقطيع أوصالو،
وصوال إلى أساسو.

1

إذا التفكيكية ىي تفتيت لشفرات النص إلى أجزائو المكونة واعادة بمورة تمك الشفرات
إلى إبداع جديد وفق نظر مغاير وىو اآلخر معرض لمتفكيك.
يؤكد الكثير من الباحثين أن األسس التي تقوم عمييا التفكيكية أىميا:
أ .موت المؤلف وميالد القارئ :تعود ىذه النظرية إلى "روالن بارثrolan :
."barthes
الذي أسقط عن المؤلف تمك السمطة المطمقة التي كان يتمتع بيا في الفكر
النقدي التقميدي في مقالو الذي نشره سنة 1968م ،بعنوان le mort de
 l’auteurموت المؤلف ،حيث عمل عمى إعادة المؤلف واعتباره أنو مجرد
ضيف عمى النص الذي كتبو بمجرد فراغو من عممية الكتابة ،ذلك بأن المغة
ىي المتكممة داخل النص وليس المؤلف.

2

ففي كتاب المرأة والمغة لعبد "اهلل العذامي" أسقط ىذه النظرية في قصص حكايات
ألف ليمة وليمة ،فشيرزاد عند إكماليا لمحكاية أبدعت وىذا اإلبداع عند تمقينا لو كقراء

1المرجع السابق ،ص .10
2

يوسف وغميسي :النقد الجزائري المعاصر من الالنسوية إلى األلسنية ،و ازرة االتصال والثقافة،

الجزائر،ص .153
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الفصل الثاني:

شغمنا ،شغمتنا المادة المبدعة ،ألف ليمة وليمة وليس المبدع –السارد -من وجية نظر
"بارث".
وفي نظر "الغذامي" فإن موت المؤلف ىنا يحي المرأة كمبدعة وليس كجسد فحسب.
فأصبحت القصص موروثة ،ألف ليمة وليمة ،عبر األجيال وأصبح السارد يتقمص
شخصية "شيرزاد" في الحكي.
ب .القراءة والكتابة:
إن النص يتألف من كتابات متعددة تنحدر من ثقافات عديدة ،تدخل في حوار مع
بعضيا البعض وتتحاكى وتتعارض ،بيد أن ىناك نقطة يجتمع عندىا ىذا التعدد ،وليست
ىذه النقطة ىي المؤلف ،وانما ىي القارئ ؛ فالقارئ ىو الفضاء الذي ترتسم فيو كل
االقتباسات التي تتألف منيا الكتابة إذا ىو رىين بموت المؤلف.

1

فنظرية القراءة ظيرت إلعادةاالعتبار والرفع من شأن القارئ ،إال أن مفيوم الكتابة–
في ضوء التصور التفكيكي– يتجاوز الداللة التدوينية المبسطة إلى مفيوم أوسع ،نص
مفتوح متغير ومتجدد باستمرار ويوسع القارئ إعادة كتابة الصورة التي يرييا بتأويل متغير
مع كل قراءة.

2

1المرجع السابق ،ص .156-154
2المرجع نفسو ،الصفحة نفسيا.
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الفصل الثاني:

 يعمن الرجل عندئذ أن تودد أعمم منو ،ويستسمم لعميا وفصاحة لسانيا.

1

 صرح "الغذامي" بفشل الرجال في كتابو "المرأة والمغة" في حكاية الجارية تودد
تمك الجارية التي أبيرت الجميع لما تحممو من صفات نادرة الوجود في المرأة ،فتميزىا
وذكاؤىا الخارق جعل الجميع يفشل في اإلجابة عن أسئمتيا المعجزة وبالتالي يخضع
لرىانيا فينزع ثيابو وينسحب.
فقال "الغذامي"" :حيل الرجال تنتيي دائما بالفشل الذريع ،وتعجز عن إلجام العقل
األنثوي والدىاء الصغير األنيق".

2

أسقط الغذامي ثنائية القراءة والكتابة في ىذه الجزئية من حكاية "الجارية تودد"*،
كونيا امرأة مممة وجامعة لكل العموم "قارئ فذ مثالي" ،وىذه المعارف قبمية مكتسبة ليست
من صنعيا ،وانما الجتيادىا وبموغيا مرحمة التميز في تمقي ىذه المعارف في شتى
المجاالت ،وبذلك استطاعت مواجية العمماء – الذكور – في القصد وتغمبت عمييم بكل
شجاعة وثقة.
فوصفت بتفصيل عن جماليا وبياء كماليا وقدىا المعتدل ،مع أنيا صاحبة فن وآداب
وفضائل تستطاب وفاقت أىل عصرىا ،وأصبحت أشير من عمم في افتنانيا وبالجممة
فيي في الحسن والجمال جديرة بقول من قال:
1

عبد اهلل الغذامي ،المرأة والمغة ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،ط1997 ،2م ،ص .88

2المرجع نفسو ،الصفحة نفسيا.
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الفصل الثاني:
-

التحميل التفكيكي والنفسي
ص ِد ِف َرِاقيَا
أَو أَدَب َرت قَ ًتم ً
ت بِ ً

إِن ابتَمًت فَتَِنت بِحس ِن ِق ِو ِم ِ
اميَا
ُ

البع ٌد ِمن أَخالَ ِقيَا
الجفَا َو ٌ
لَي َس َ

-

َشم ِسيةٌ بد ِريةً َغ ِ
صَنية
َ َ َ

-

ت جي ِب قَ ِمي ٍ
ِ ِ
صيَا
َجًنات َعدنت تح َ َ

البد ُر ِفي ٌفم ِك َعمَ ِى أَط َو ِاقيَا.
وُ

تسمب من يراىا بحسن جماليا وبريقابتسامتيا وترميو بعيونيا من جل سياميا وىي مع
ىذا فصيحة الكالم حسنة النظام.

1

ج .اغتيال الداللة الواحدة وتشتيت المعنى:
استق أر "جاك ديردا" ،J.Dirida :الفكر الفمسفي األوروبي من عيد أفالطون إلى اليوم،
فالحظ أنو يتسم بما أسماه ظاىرة الـ " "logocentrismeبمعنى أنو فكر متحيز ينصب
نفسو بؤرة مركزية لمعالم ،ويسعى إلى تفسير الكون بإخضاعو إلى رؤية معينة وداللة
موحدة تنبعث من أدناه لذلك ىاجم ىذا الفكر وسعى إلى تقويضو وتحريره من شرك
التفسير الواحد الذي طالما قيد بو.

1

المرجع السابق ،ص .96-9

* المرجع نفسو ،ص .69

* الجارية تودد :ىي فتاة وحيدة بال أبوين معرضة لمبيع من قبل صاحبيا المفمس اليائس تعد حكاية من

حكايات ألف ليمة وليمة المروية عمى لسان – شيرزاد – عمى مدى أربع وثمانين ليمة ،كانت عمى رىان
بمواجية العمماء وبعد فشميم وتغمبيا عمييم وبعد سماعيم إلجاباتيا الدقيقة المؤصمة عمى كل األسئمة

الموجية والمطروحة عمييا فانتصرت في األخير بغفوانيا وسمطانيا التاريخي.
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الفصل الثاني:

وىذا يستمزم تحرر النص األدبي من القراءة األحادية ،منتقال إلى التعددية ،بمعنى
االنتقال من المعنى الواحد الـ " "Mononsenieإلى التعددية المعنوية الـ "."Polysmie

1

ففي "ميرجان القيس" في كتاب "المرأة والمغة" يقر "الغذامي" بيذا الميرجان الذي يقام
مع كل موسم حج أثناء خروج رجال مكة المكرمة ألداء مناسك الحج ،فتستغل النساء
الفرصة بخروجين إلى الشوارع ويتقمصن دور الرجال من ثياب وزي وأفعال كل مقيدات
عنيم بسيطرة الرجال وفرض قوانين تمنعين بممارسة أنشطة كانت حمما لين ،ففي ىذا
الميرجان قاموا باغتيال تمك القوانين وتمك القيود وفرضن أنفسين عمى "الذكورة" التي
كانت تمثل المركزية ،وبيذا أزحن معنى اإلبداع المرتبط بالرجال دوما فأصبحن يبدعن
ويتحكمن بزمام األمور.
حيث تتزيا امرأة بزي شريف مكة – المكرمة – وأخرى تمبس شيخ الحارة وتمبس أخرى
لباس رئيس الشرطة ،ومن حولين نساء بأزياء العساكر وأزياء العمماء ورجال المدينة
والقبائل.
بيذا الزي تبرز المرأة صوتيا أمام العمن وفي الشوارع وتردد المقوالت المشيورة:

1

يوسف وغميسي ،النقد الجزائري المعاصر من الالنسوية إلى األلسنية ،طبع عمى نفقة الصندوق الوطني

لترقية الفنون واآلداب وتطويرىا التابع لو ازرة االتصال والثقافة ،ص .157
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الفصل الثاني:


يا قيس يا قيس



الناس حجوا

التحميل التفكيكي والنفسي
يا دقن التيس
وأنت قاعدليش.

1

وغيرىا من مقوالت موجية لمرجل إلخالء الشارع تماما وتنفير كل من تخمف من
الرجال ،مستعممة بذلك كل الوسائل من طبول ودفوف فالغذامي يسمييا "بالجزيرة" جزيرة
من محض خيال المرأة في ظل الواقع رجولي فعمي ثابت يحد من قيمتيا ويجعل تحررىا
مجرد حمم يراودىا ،بل ويربط ىذا الحمم دائما بكون المرأة ال تتعدى أن تكون مجرد وجو
جميل "مجسم الغزالة" في قمب الغزالة تقبع امرأة شكمو النساء في مقدمة الميرجان*،
فالغزالة معروفة بجماليا ،فيربطيا بالرقص والشعر – مضمونا – رغم تمثيميا ليذا الرجل
ومحاولة وصوليا لمكانتو ،إال أنيا ال تستطيع كسر الحقيقة ،فيي مجرد راقصة ممثمة،
مضطيدة من قبل الرجل.
وظمت ذات وجود عابر تستعير لغة الرجل ومدينتو استعارة مؤقتة ال أن تعود بعدىا
إلى حذر أنوثتيا ومخدعيا المحدد مما جعل وجودىا المغوي ىذا وجودا مجازيا قصير
المدى ،ويختفي مباشرة بعد ظيور الحقيقة ،وىذا ما يكشف عنو ميرجان القيس من

1

المرجع السابق ،ص .117
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الفصل الثاني:

الوقتية والمجازية ،حيث يظل الرجل ىو مركز الحدث وأصل الفعل ،والقمم والورق ىما
المدينة النسائية أو جزيرة النساء ...

1

د .االنتشار ":"dissemination
يعني االنتشار تكاثر المعنى وتعدده أو فيضانو إلى حد عدم السيطرة عميو ،فالنص
يشبو المعبة الحرة التي ال قواعد ليا ،فحركة المعنى بيذا ال نياية ليا ،عمى حسب تعبير
"مارتن غاري ،"martin gray :في معجم المصطمحات األدبية.
لذا ال يمكننا البحث عن الداللة الواحدة لنص ما في ضوء التفكيكية نظ ار الحتوائيا
عمى المعاني المتجددة يتجدد القراء إلى ما ال نياية.

2

فالمغة حسب تعبير الغذامي" :ىي مادة كيميائية جاىزة لمجنون  ،"...جاءت شيرزاد
في قصص ألف ليمة وليمة – لتقاوم الرجل بسالح المغة فحولتو إلى مستمع وىي مبدعة،
* ميرجان القيس :حكاية طريفة من حكايات المرأة وابداعاتيا العجيبة فيذا الميرجان نسائي ،تمارسو

وتبدعو النساء في (مكة المكرمة) أيام الحج ،وبذلك تخمو من الرجال خموا تاما في األيام األربعة التي

يخرج فييا الجميع لممشاعر المقدسة بدءا من عرفات ومزدلفة ومن إلى يوم التورية ،ومن عادة الرجال
الذىاب إلى المشاعر ىناك لخدمة الحجيج وليقضوا مصالحيم التي يعتمد عمييا اقتصاد ومعاش األسرة

الممكية وىذا يجعل مكة خالية بصنع ليال وأيام وتبقى النساء وحدىن في المدينة ،وىنا تتجسد المرأة حمميا

وتكون بذلك أمام فرصة فريدة لتحقيق خياليا*.

1عبد اهلل الغذامي ،المرأة والمغة ،ص .125
* المرجع نفسو ،ص .115

2

يوسف وغميسي ،النقد الجزائري المعاصر من النسوية إلى الالنسوية ،طبع عمى نفقة الصندوق الوطني

لترقية الفنون واآلداب وتطويرىا التابع لو ازرة االتصال والثقافة،الجزاصر ،ص .157
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الفصل الثاني:

وأدخمتو في لعبة المجاز وشبكتو في نص مفتوح ،نص تقوم فيو الحبكة عمى التداخل
والتبدل والتنوع.
فاستطاعة – شيرزاد – أن تجعل شيريار كأنو الطفل الصغير الذي ينتظر أمو حال
الرضاعة وجعمتو يتطمع إلييا كل ليمة ،وينتظرىا لتحكي وتقص لو كالمعتاد ،لمدة تعادل
ألف يوم ويوم وفي األخير نالت سطوتو مثمما تؤكد لنا الحكاية وما ألفت انتباه "الغذامي"
دائما ،ألنيا عرفت كيفية استخدام المغة والتالعب بألفاظيا وجعمتيا مجا از وأثمرت في
األخير.
اختطفت المرأة – شيرزاد – لغة الرجل وثقافتو ثم واجيتو بيما ،اكتشفت لغة الحكي
وأن المغة سالح وأن الثقافة قوة ،فيي استخدمت المغة سالحا ظرفيا يحمييا من موت
سريع وتوسمت بالسرد لكي تعيش ألف ليمة وليمة وتنجب خالليا ثالثة أوالد "ذكور" فتصبح
أما ،وتتغير قيمتيا الذاتية بيذا اإلنجاب وىذه الثمار التي تشبع – الرجل – شيريار وكان
سالحيا األول في ذلك ىو المغة.

1

فألف ليمة وليمة مشروع أنثوي ،حسب رأي الغذامي ،تفرض المرأة وجودىا وتحقق
كذلك قيمتيا المعنوية والمادية داخل األسرة بوصفيا "أما".

1

المرجع السابق ،ص .110

2المرجع نفسو ،ص .78
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الفصل الثاني:

فاستخدام المرأة لمغة وتوظيفيا في زمن الحكي ىو توظيف شفع ليا بأن تعيش في
منزل "الرجل" لتكون أما ألبنائو حقيقة داخل بيت وحش ،فيل ىذا الوحش "الرجل" رد ليا
االعتبار وأعطى ليا قيمة المستحقة في ذلك الزمن وفي زمننا فعال ،وىل المغة لغتو ىو أم
لغتيا المخترعة والخيالية بحسب رأي الغذامي ؟
أم مجرد لغة وثقافة تعممتيا من تواريخ السالفين كما يقول دوما ؟
ه .التناسخ النصي "التناص":
يقرر التفكيكين أن ال وجود لنص مستقل استقالال كامال ،وكل نص ىو – في الحقيقة
– محتل احتالال دائما ال مفر منو ،ما دام يتحرك ضمن معطى لغوي موروث وسابق
لوجوده أصال.

1

فالتناص ،كل كتابة ىي خالصة لكتابات أخرى ،وىذا التداخل ينتج ما نسميو "جوليا
كريستيفا" بالفضاء النصي المتعدد ،وكل نص داخل نص يكون مجموعة فرعية من
مجموعة أكبر ىي فضاء النصوص المطبقة.
يقول الغذامي" :ىناك تماثل شديد بين ألف ليمة وليمة كجسد نصوصي وبين
الجسداألنثوي وذلك من حيث التوالد والتناسل ،وكل حكاية من حكايات ألف ليمة وليمة
تحمل في
1المرجع السابق ،ص .157
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الفصل الثاني:

رحميا حكاية أو حكايات أخرى تتولد عنيا".

1

فعبارة "بمغني أييا الممك السعيد" –2قول شيرزاد – وىي عبارة عن جممة وردت ألف
مرة ومرة في النص ،وىذا دليل عمى أن النص الماثل وىي حكايتيا - ،موروث سردي –
سابق التراكم ضمن مجيول معطى لغوي سائد ليكون لنا نصا جاء عمى لسان أنثى وىو
نص مجيول النسب عمى األغمب فيصفو "الغذامي" بأنو "طفل معروف األم مجيول
النسب" ،3حتى وان كانت شيرزاد صاحبة القول والحديث يبقى التساؤل مطروحا:
-

ىل ىي فعال صاحبة النص ؟

-

أم أنيا مجرد ضيف حل عمى النص ؟

لكن المعروف لدينا أن كتاب ألف ليمة وليمة عبارة عن مجموعة قصص – موروث
شعبي – كانت تقصو وتسرده النساء قديما ،فحسب رأي الغذامي في كتابو "المرأة والمغة"
فإنو يصرح بعدم وجود المؤلف عندما وصمتنا تمك القصة – مجيود المؤلف .-

1المرجع السابق ،ص .60
2المرجع نفسو ،ص .61

3المرجع السابق ،الصفحة نفسيا.
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الفصل الثاني:

فألف ليمة وليمة نص غير مغمق وال نيائي مفتوح لمتأويل والتفاعل تعددت رواياتو
وتنوعت " حتى استحال وجود نص أصيل أو نصوص دخيمة ،إنو نص مشاع مثل جارية
في السوق النخاسة يممكيا من وضع يده عمييا ليس ليا زوج وال عائمة".

1

فيذه الحكايات – ألف ليمة وليمة – عمى الرغم من عالميتيا حديثا غير أنيا ال تنتمي
إلى أصل معين ،نص ولود – حكاية تحوي حكاية لو بداية وليس لو نياية اسم بال
عنوان. -
وىذا ما دل عميو عبد اهلل الغذامي أن الحكاية الجارية ليا اسم أول فحسب وكذلك
اسم بال عائمة وعنوانيا بال مؤلف "جارية" ،وىي جارية تحمل شيئا من البعد الداللي السم
الفاعل (جارية) ،حيث تجري كالماء المتدفق السيال المنتشر ،عين جارية ،وحكايات
جارية.
لذا تنوع النص وأحشاءه ىي أعضاء قابمة لمتمدد والتقمص والزيادة والنقص ،كما رأى
بعض الباحثين أن ألف ليمة وليمة نص ال يميق بو أن يكون نصا واحدا.

1
2

2

عبد اهلل الغذامي ،المرأة والمغة ،ص .63
عبد الكبير الخطيب ،في الكتابة والتجربة ،ص  ،115تر :محمد برادة ،دار العودة ،بيروت1980 ،م،

نقال عن :عبد الممك الغذامي ،المرأة والمغة ،ص .63

46

التحميل التفكيكي والنفسي

الفصل الثاني:

جاء إبداع "ألف ليمة وليمة" خاضعا لشروط الثقافة الذكورية ،فالمرأة تعيد إنتاج ثقافة
الفحولة وتفرز النص المذكر ،لذا تجنب ثالث بنات قبل انتياء حكاياتيا ولم تنجب ثالث
بنات ،فماذا لو أنجبت "بنات" "نساء"
ىل سيقيم ليا حفل زفاف في الميمة األلف؟
إنيا كانت – شيرزاد – تعي تماما شروط الثقافة الذكورية ،لذا فإنيا حققت درجات
عالية من االمتاع اإلبداعي الموجو لمرجل فأطربت خيالو بما يستمذه من القص والحكي،
وأطربت فحولتو بأن أنجبت لو "ذكور" ،أي أن المبدعة كانت تنتج نصا أدبيا يقوم عمى
غاية محددة وىي إرضاءه واقناعو – الرجل – بأن المرأة ضرورية إمتاعيو وألة إنتاجية.

1

فيل صحيح أن المرأة مجرد وسيمة لممتعة فقط ،ىل بالفعل تستحق أن نطمق عمييا
آلة إنتاجية ،ىل أصبحت آلة معدنية فقط "جسد بال روح" ...؟ ،وىل خمقت إلرضاء
الرجل فحسب ؟
ىذه الدالالت المعبرة – "المرأة ضرورة العبد لمسيد" – تعبر عنيا حتى لدى أرقى مظاىر
الذاكرة الثقافية اإلنسانية بعد أن بمغت الذروة العميا مع الفمسفة اليونانية من "أرسطو" الذي

1

عبد اهلل الغذامي ،المرأة والمغة ،ص .83
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الفصل الثاني:

يرى ضروريتيا ضرورة العبد وصوال إلى أرقى تجميات فكر الحداثة عبر "فرويد" الذي يرى
"أن المرأة رجل ناقص".

1

وعمى ىذا فميس أمام المرأة سوى خوض المعركة األنثوية مع الفحولة عبر اقتحام األسوار
لكسر الوحدانية لمغة واستخالص لغة من داخل المغة لكسر ثنائية المفظ والمعنى.

2

فالييمنة الذكورية في المجتمع العربي فحل من رأسو إلى أخمص قدميو ثقافة ،حتى وان
اكتفى أن يكون فحال لفظا عبر الكممات شعاريا وبالغيا.

3

فا لمناىج تخضع لمنص ولوظائفو الداللية المعرفية في مستواىا الظاىري النحوي والتركيبي
والتوزيعي وفي مستواىا الباطني عبر الكشف عن األنساق المضمرة تحت سطح ظاىر
النص ،فالتفكيكية "التشريحية" تتفاعل وظيفيا ال استنطاق النص دالليا معرفيا ثقافيا ال
استبطان النص داخميا لمنح حالة التراسل بين مناىج الكشف عن األدلة التي تقبع وراء
ظاىرىا "الداللة الثقافية".

4

1

عبد اهلل الغذامي ،المرأة والمغة ،ص .186

3

سارة الودعاني ،منابر ثقافية ،منابر النقد والدراسات النقدية واألدبية ،منبر الدراسات األدبية والنقدية- ،

2المرجع نفسو ،ص .213

عبد اهلل الغذامي -سيرة ذاتية2010/04/09 ،م.

4المرجع السابق ،الصفحة نفسيا.
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الفصل الثاني:

 .2التحميل النفسي:
يستمد النقد النفسي "رؤيتو" من أصول الفمسفية الفرويدية " ،"fredimeالتي أسسيا
سيموند فرويد ( ،)1939-1856ودعاىا نظرية "التحميل النفسي"،"psyehanalyse" ،
التي تقوم أساسا عمى بيان المعنى الالوعي لكالم وأفعال شخص ما ،وكذلك معنى إنتاجو
الخيالي من أحالم وىذيان ،فراح (فرويد) يخضع األحوال العقمية وجميع أفعال اإلنسان
وأيضا جميع األحداث التاريخية والظواىر االجتماعية لمتحميل النفسي ،بمعنى أنو يفسرىا
عمى أنيا مظاىر لمحوافز الالشعورية.
وقد طبق نظرياتو عمى الكثير من األعمال األدبية والفنية ،حيث حمل شخصية الرسام
اإليطالي العممي "ليونارديفانشي" من خالل لوحتو "الموناليزا" ،كما حمل شخصية الروائي
الروسي "ديستوفيسكي" من خالل روايتو "اإلخوة كرامزون".

1

يعترف فرويد والسيما في أواخر أيامو بأنو يجيل نفسية المرأة ويجيل أيضا رغبتيا،
وقد ردد ىذا االعتراف في رسائمو إلى "ماري بونابرت" ،حين تساءل قائال" :ما الذي تريده
المرأة "؟ وكل دارس لمفرويدية يعمم أن صاحب سيكولوجية األعماق انصرف إلى تحميل
الصبي أكثر من انصرافو إلى تحميل الفتاة الصغيرة ،مشكمة أعقد مما ىي عند الصبي،
1

جان ال بالش بونتاليس ،معجم مصطمحات التحميل النفسي ،تر :مصطفى حجازي ،المؤسسة الجامعة

لمدراسات والنشر والتوزيع ،بيروت ،1987 ،ط ،2ص  ،165نقال عن :يوسف وغميسي ،النقد الجزائري
المعاصر من الالنسوية إلى األلسنية ،ص .132
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الفصل الثاني:

ىذا الصبي الذي يكون في األساس رغبة األبوين معا يصبح بمجرد والدتو في األسرة،
موضوع األم فقط ألن األم تحتكر تربيتو بعيدا عن الرجل ،فممرجل ميام أخرى غير العناية
بالوليد وقميالت ىن النساء المواتي ال يعتقدن أنفسين مربيات أصمح من الرجال وىذه
الفكرة التي اتسعت بيا المرأة ،ربما كانت من اختراع الرجل الذي رسخ في ذىنيا أىمية
اعتقادىا بدورىا التربوي لغاية في نفس يعقوب.

1

كانت تأكيد لمقرابة الكبرى بين األدب والنفس وايذانا بميالد نقدي جديد مع مطمع ىذا
القرن سمي "المنيج النفسي" تارة ،ومنيج "التحميل النفسي" تارة أخرى ،والمنيج النفساني
تارة ثالثة.
وحسب رأي سعيد عموش يطمق عميو اسم "النقد السيكولوجي" ،وعمى تفرع االتجاىات
النفسانية التي أفاد منيا النقد األدبي وتعارضيا وتعقدىا وتغيرىا ،فإن النقد النفساني ظل
يتحرك ضمن جممة من المبادئ واألسس التي اتخذت صفة الثوابت والتي أن نحصرىا
فيما يمي:

2

1خريستوف نجم ،في النقد األدبي والتحميل النفسي ،فصول في تحميل الفكر واألدب والفن ،دار الجيل،
بيروت ،مكتبة السائح ،طرابمس ،شارع الرىابات ،ط1991 ،1م ،ص .13

2المرجع السابق ،ص .80

50

التحميل التفكيكي والنفسي

الفصل الثاني:
أ .ربط النص بالشعور صاحبه:

نالحظ أن الغذامي بدأ في مقدمتو بقول" :خير الكالم لفظو فحال ومعناه بكرا" ،فيو
ىنا قام بربط المفظ بالفحولة وترك المعنى لممرأة ،خاصة أن المعنى موجو من طرف
المفظ ،وليس لو داللة أو قيمة إال تحت مظمة المفظ فقد مارس إسقاط سيطرة الرجل الفحل
عمى المرأة البكر ،يجعميا مجرد أداة "معنى" ،يوجييا كما يشاء بوصفو لفظا ،ويتربع بذلك
عمى العرش الفكر المغوي والثقافي ويكتب التاريخ بريشة المرأة "المعنى" ،ألنو يرى نفسو
صانع – التاريخ – وبذلك كرس الرجل الييمنة الذكورية عمى ثقافة المغة فسيطر عمى ما
ىو حقيقي وما ىو مجازي في الخطاب التعبيري وصارت المرأة بذلك "مجرد خيال" ذىني
يكتب الرجل وينسجو حسب أفكار وتداعياتو النفسية وأىوائو الشخصية ،وفي خضم ىذا
كمو ،فيبقى السؤال مطروحا ىو :ىل لممرأة مكان مستقل في ظل المركزية الذكورية؟ أم
أنيا تحاول أن تصنع لنفسيا ىذا المكان أو ىذه المسافة لتعبر بيا عن ذاتو وتعمن إدانتيا
الثقافية والمغوية من طرف الرجل ؟.
وتظل مع ذلك محتفظة بأنوثتيا "أم يمزميا أن تسترجل لكي تكتب وتمارس لغة الرجل"
حسب رأي الغذامي.
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الفصل الثاني:

إن توظيف المرأة لمكتابة وممارستيا لمخطاب المكتوب بعد عمر مديد من الحكي
واالقتصار عمى متعة الحكي وحدىا ،يعني أننا أمام نقمة نوعية في مسألة اإلفصاح عن
األنثى.

1

فالناقد ىنا –الغذامي– يؤصل ال شعوريا لتمك الييمنة التي دامت قرونا وسنوات من
عمر المرأة وان لم يعبر عن ذلك عمنا ،لدرجة أنو عمق بكالمو "نقمة نوعية" ،عندما تقرر
المرأة – فقط – أن تحمل القمم وتجعمو سالحا تحارب بو كل من وأدىا ومازال يسعى إلى
وأدىا ،ويربطيا بالحكي وحده مع أن المرأة باستطاعتيا تحدي الرجل وتأنيث القمم ،ىذه
األدلة الذكورية ،فتتكمم بواسطتو وتكتب أيضا وتشير عن إفصاحيا بسالح الرجل نفسو –
القمم – ووسط مستعمرتو ذاتيا وىي "المغة".
وىا ىو الغذامي نفسو يقوم بكتم صوت المرأة ،ألنو "رجل" ،فيقول" :وحينما نترك
المجال لصوت المرأة كي تتكمم وتعبر فإننا بيذا نظيف صوتا جديدا إلى المغة ،صوتا
مختمفا".

2

يتكرم ويسمح لممرأة ذلك الكائن الضعيف بالكالم ويظمميا بين الفينة واألخرى بعبارة
"لصوت المرأة كي يتكمم ويعبر ."...

1

3

عبد اهلل الغذامي ،المرأة والمغة ،ص .8

2المرجع نفسو ،ص .9

3المرجع نفسو ،الصفحة نفسيا.
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الفصل الثاني:

إال أنو بيذا يؤكد ظممو ليا صوت المرأة كي يتكمم ويعبر ،واألقوم أن يقول" :بأن
المرأة كي تتكمم وتعبر بصوتيا ،وتفتح بذلك بابا ظل مغمقا عمى مدى طويل في كل
الثقافات".
ب .النظر إلى شخصيات النصوص عمى أنهم شخوص حقيقيون بدوافعهم ورغباتهم:
نالحظ أن "الغذامي" بالغ في وصف الجارية – تودد – وصفا خارجيا فيقول أنيا
جميمة وحيدة بال سند اجتماعي وال أسري ،أي واقعيا المر الذي تعيشو ،بعدىا وصف لنا
أيضا كيفية وصوليا إلى بالط الخميفة وتبدأ المواجية المراطونية ليذه الفتاة الصغيرة ضد
عمماء الزمان من القراء والعمماء واألطباء والمنجمين وغير ذلك.
فيصور المناظرة بـ :
 تقوم الجارية بمناظرة الرجال واحد تمو واحد.
 ال تناظر الثاني إال بعد ىزيمة األول ىزيمة عمنية أمام الخميفة ،وأمام زمالئو من
الراسخين وعمماء الزمان.
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الفصل الثاني:

أ .يبدأ الرجل بتوجيو السؤال تمو السؤال إلى "تودد" وتتولى ىي اإلجابة بتفصيل
وتدقيق.

1

بيذا بركز عمى وصف الجارية بشكل دقيق جدا ،حيث يقول" :ال تكتفي المناظرة عمى
لعبة التحدي والجواب المسكت فحسب ولكنيا أيضا تمعب لعبة مسرحية ىزلية ."...

2

حيث يصور لنا صمتيا وتظاىرىا بالعجز أمام األسئمة المحرجة الموجية ليا ،فقد
استخدمت لعبة اإلطراق واالستحياء ،ويقر الغذامي بأنيا حركة تكتيكية أفادت منيا في
مواقف أخرى ،فحولت جو المجمس ولعبت بعقول الرجال الراسخين وعبثت بوقارىم
المصطنع.
لقد ممكت شخصية الجارية – تودد – "الناقد عبد اهلل الغذامي" ونالت إعجابو،
فيعتبرىا عبرة مميزة وخارقة لمعادة ،فرغم ضعفيا إال أنيا انتصرت لألنوثة عمى الرجولة
فشخصيتيا القوية والمممة لكل العموم – عالمة – جعمتيا تصل إلى قوة الرجل وتتحداه ،بل
تيزمو فيفر عريانا خجال ىاربا لربما وبقيت ىي صغيرة السن كبيرة العقل جميمة الجسد
فصيحة المسان.

1

عبد اهلل الغذامي ،المرأة والمغة ،ص .87

2المرجع نفسو ،ص .88
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الفصل الثاني:

فصارت الجارية الضعيفة قوية والفتاة التي بال نسب وال حسب ربطت نفسيا بشجرة
المعرفة ،فكانت ثمرة عممية ليا.

1

فيقول الغذامي أن ىذه البنت الوحيدة المفردة صارت وحيدة في نعميا وفي عمميا
وشجاعتيا وعجزت جماعة الراسخين في العمم والجاه عن مواجيتيا فأصبر السن الصغير
ينطوي عمى العقل الكبير والتودد ينطوي عمى التحدي.
ىنا تدفع المرأة نفسيا إلى صدارة المقام االجتماعي.

1المرجع السابق ،ص .92
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خــــــــاتمة

بعد الرحمة الطويمة توصمنا إلى النتائج التالية:
 يميل النقد النسوي إلى التركيز عمى عالم المرأة الداخمي بما في ذلك األمور
الشخصية والعاطفية.
 االىتمام باكتشاف التاريخ األدبي لممرأة وىو التاريخ الذي ىمشتو األعمال السابقة
األدبية.
 السعي المستمر لتحديد سمات خاصة بمغة المرأة واألسموب األنثوي والوصول إلى
أعمال التي تبدعيا المرأة سواء كانت ىذه األعمال قديمة أم معاصرة.
 النقد النسوي يسعى لرفض الفروقات بين الذكر واألنثى كما يفرض نموذج عمى
الدراسات السابقة.
 ال يوجود فرق بين النقد الذي يكتبو الرجل أو الذي تكتبو المرأة الميم اإلبداع بكل
أشكالو.
 يعد كتاب "المرأة والمغة" لعبد اهلل الغذامي كتابا مرنا لمقراءة والتأويل "تفكيك ،إعادة
التركيب ،تعدد المعاني"...
 التحول الممحوظ لتحول المرأة من الحكي إلى الكتابة واإلبداع.
 ال يوجد نقد نسوي وال يمكن أن يوجد ألن النقد تحميل ويفترض فيو أن يكون عمميا
وفي العمم ليس ثمة عمم "أنثوي"أو "ذكوري" ،بل النقد مسألة عممية بحتو

56

ملحق
عبد اهلل بن محمد بن عبد اهلل الغذامي من مواليد عام  6391م في عنيزة أكاديمي وناقد
أدبي وثقافي سعودي ،وأستاذ النقد والنظرية في كمية اآلداب قسم المغة العربية بجامعة الممك
سعود بالرياض .وحاصل عمى درجة الدكتوراه من جامعة اكست ار البريطانية وىو صاحب
مشروع في النقد الثقافي وآخر حول المرأة والمغة.
أولى كتبو كان دراسة عن خصائص شعر حمزة شحاتة األلسني ،تحت اسم الخطيئة
والتكفير من البنيوية إلى التشريحية ،كان عضوا ثابتا في الساحة األدبية في السعودية ونادي
جدة األدبي تحديدا في فترة الثمانينات بين الحداثيين والتقميديين ،لديو كتاب أثار جدال يؤرخ
لمحداثة في المممكة العربية السعودية ،يعد من األصوات األخالقية في المشيد السعودي
الثقافي ،ويتراوح خصومو من تقميديين "كعوض القرني" إلى حداثيين " كسعد البازعي
وأدونيس " ،يكتب مقاال نقديا في صحيفة الرياض منذ الثمانينات وعمل نائبا لمرئيس في
النادي األدبي والثقافي بجدة ،حيث أسيم في صياغة المشروع الثقافي لمنادي في
المحاضرات والندوات والمؤتمرات ونشر الكتب والدوريات المتخصصة والترجمة ،وقد كتب "
محمد الفي المويش" عن جيود عبد اهلل الغذامي في النقد الثقافي بين التنظير والتطبيق في
رسالة ماجستير عام، 8002 4في تاريخ  8066-03-81بدأعبد اهلل الغذامي في كتابة
مقال أسبوعي في صحيفة سبق االلكترونية.

مؤلفاته:
-1

الخطيئة والتكفير ،من البنيوية إلى التشريحية ،النادي األدبي الثقافي

جدة .6321
-2

تشريح النص ،مقاربات تشريحية لنصوص شعرية معاصرة.6321 ،

-3

الصوت القديم الجديد ،بحث في الجذور العربية لموسيقى الشعر

الحديث ،الرياض .6333
-4

الموقف من الحداثة ،دار البالد  ،جدة.6321

-5

الكتابة منذ الكتابة،دار اآلداب ،بيروت .6336

-6

ثقافة األسئمة ،مقاالت في النقد والنظرية ،النادي االدبي الثقافي ،جدة

.6338
-7

القصيدة والنص المضاد ،المركز الثقافي العربي ،بيروت.6339 ،

-8

رحمة إ لى جميورية النظرية ،مقاربات لقراءة وجو أمريكا الثقافي الشركة

السعودية لألبحاث ،جدة.6339 ،
-9

المشاكمة واالختالف ،قراءة في النظرية النقدية العربية وبحث في

الشبيو المختمف ،بيروت.6339 ،
المرة والمغة ،المركز الثقافي العربي ،بيروت.6331 ،
أ
-11
المرة والمغة والجسد ،بيروت.6332 ،
 -11ثقافة الوىم ،مقاربات عن أ

 -12حكاية سحارة ،حكايات وأكاذيب ،المركز الثقافي العربي .6333
 -13تأنيث القصيدة والقارئ المختمف ،المركز الثقافي العربي ،بيروت
.6333
 -14النقد الثقافي ،مقدمة نظرية وقراءة في االنساق الثقافية العربية.8000 ،
 -15حكاية الحداثة في المممكة العربية السعودية ،المركز الثقافي ،الدار
البيضاء .8009
 -16نقد ثقافي أم نقد أدبي باالشتراك مع عبد النبي اصطيف ،دمشق
حوارات لنقد جديد.8009 ،
 -17من الخيمة إلى الوطن ،دار عمي الحمير ،جدة.8009 ،
 -18الثقافة التمفزيونية ،سقوط النخبة وبروز الشعبي ،الدار البيضاء،
.8009
 -19القبيمة والقبائمية أو ىويات ما بعد الحداثة ،المركز الثقافي.8003 ،
 -21الفقيو الفضائي ،المركز الثقافي العربي.8066 ،
 -21اليد والمسان ،القراءة واالمية والأرسمالية الثقافة ،المجمة العربية،
.8066
 -22الميبرالية الجديدة ،أسئمة في الحرية والتفاوضية الثقافية  ،المركز الثقافي
العربي  ،الدار البيضاء ،المغرب.8068 ،

 الدراسات التي قدمت عن عبد اهلل الغذامي :
 قراءة في مشروع الغذامي النقدي لمجموعة من الباحثين ،كتاب الرياض.8008
 قراءة في الممارسة النقدية والثقافية عند الغذامي لمجموعة من الباحثين و ازرةالثقافة واالعالم بالبحرين ،دار الفارس.
 جدل الجمالي والفكري  ،قراءة في نظرية االنساق المضمرة عند الغذاميلمحمد بن الفي المويش النادي االدبي بحائل ودار االنتشار العربي ،بيروت.8060 ،
 التيارات النقدية الجديدة عند عبد اهلل الغذامي ،رسالة ماجستير  ،جامعة العقيدالحاج لخضر -باتنة  ،وردة مالح 8068 ، 8066 ،م.
 الجوائز التي حصل عليها:
 -1حصل عمى جائزة مكتب التربية العربي لدول الخميج في العموم اإلنسانية.
 -2حصل عمى جائزة مؤسسة العريس الثقافية في الدراسات النقدية عام .6333
 -3تكريم مؤسسة الفكر العربي لإلبداع النقدي ،أكتوبر  ،8008القاىرة.

القران الكريم :برواية ورش.
بيبميوغرافيا المراجع:
 .1أحمد مختار عمر :معجم المغة العربية ،مج ،3ط ،1عالم الكتب -القاىرة
1429ه2008 -م.
 .2بشير تاوريت ،سامية راجح ،فمسفة النقد التفكيكي ،كمية اآلداب والعموم
االنسانية ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،الجزائر.
 .3تحوالت الخطاب النقدي العربي المعاصر :مؤتمر النقد الدولي جامعة اليرموك،
جدار لمكتاب العالمي -االردن2008 -1429 -م.
 .4حسين حنفي ،عبد القادر تبشو وآخرون :فمسفة النقد ونقد الفمسفة في الفكر
العربي والغربي ،القاىرة ،ط ،1ماي2005 -م.
 .5حسين المناصرة :وىج السرد مقاربات في الخطاب السردي السعودي ،عالم
الكتب الحديث -األردن ،ط2010 ،1م.
 .6حفناوي بعمي ،مدخل في نظرية النقد النسوي وما بعد النسوية ،الدار العربية
لمعموم ،نيل وفرات كومwww.neelwafurat.com ،
 .7خريستنوف نجم :في النقد االدبي والتحميل النفسي ،فصول في تحميل الفكر
واالدب والفن ،بيروت ،ط1991 ،1م.
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 .8جان البالشبونتاليس ،معجم مصطمحات التحميل النفسي ،ترجمة مصطفى
حجازي ،المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع  ،بيروت 1987 ،م.
 .9رشيد سالوي :مصطمح النقد في تراث محمد بندور ،جدار لمكتاب العالمي،
األردن.
 .10روجيو غارودي  :ترجمة يمن طريف الخولي ،الخطاب السنوي  ،عالم الفكر
سنة 2004 :م.
 .11سارة الودعاني :منابر ثقافية ،النقد والدراسات النقدية واألدبية ،سيرة ذاتية،
2010-04-09م.
 .12فاتن دعبول :النقد السنوي  ...غياب ام تغييب؟ ،مبدعات النقد ،مجمة الثورة،
العدد 2011-7-13م.
.13
 .14عبد اهلل الغذامي :المرأة والمغة ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،ط،2
1997م.
 .15عبد اهلل الغذامي :رواية الحارة الحديثة ،جريدة الرياض ،العدد29 ،13674 ،
شوال  1426ه.
 .16غسان السيد :اثر النقد

الغربي في النقد العربي الحديث ،أرشيف ادباء

وشعراء.
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 .17عبد الكبير الخطيبي :في الكتابة والتجربة  ،115ترجمة محمد برادة ،دار
العودة ،بيروت1980 ،م.
 .18كاربونالينر :تاريخ اآلداب العربية من الجاىمية حتى عصر بني امية ،دار
المعارف1954 ،م.
 .19ليندا جين شبفرده :انثوية العمم من منظور الفمسفة النسوية ترجمة ،يمن طريف
الخولي ،عالم الكتب ،الكويت2004 ،م.
 .20محمد الحرز :توظيف المناىج النقدية الحديثة ،مجمة بصمتي  ،الرياض
العدد.2011-04-11
 .21ميجان الرويمي ،سعد البازعي ،دليل ناقد األدبي ،المركز الثقافي ،الدار
البيضاء ،بيروت2002 ،م.
 .22ابن منظور :لسان المعرب ،دار صادر ،ط ،د.ت ،بيروت -لبنان.
 .23نبيل راغب :موسوعة النظريات العممية األدبية ،مكتبة لبنان ،الشركة المصرية
العالمية ،لونجمان.
 .24نصرة أحميدة :جدوع الزبيدي :النقد النسوي العربي المصطمح وأزمة اليوية،
مجمة التآخي2012-11-22 ،م.
 .25يوسف وغميسي :النقد الجزائري المعاصر من الالنسونية إلى االلسنية ،و ازرة
االتصال والثقافة -الجزائر.
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