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 أنموذجا الجالصي الزهراء تجربة والغياب الحضور بين النسوي النقد

 
 
 
 

 

 الممخص:
كان من بينيا  ،شيد القرن العشرين الكثير من التحوالت في مجال النقد األدبي

ظيور ما يعرف بالنقد النسوي؛ أي الذي ييتم بالمسائل النسوية بشكل عام وباإلبداع األنثوي 
محاوال  ،والذي ييدف إلى قراءة المرأة األنثى ككاتبة ومكتوب عنيا في الثقافة واإلبداع ،خاصة

معتمدا عمى  ،بذلك إعطاء المرأة أكثر فاعمية في النتاج األدبي من حيث الكتابة والقراءة
حركات تحرر المرأة لقد ارتبط ىذا النقد في بدابتو بحركات تحرر المرأة في العالم الغربي فترة 

وقد انتقل ىذا النوع من  ،لممطالبة بالتساوي مع الذكر في جميع الحقوق والواجبات ،لستينياتا
فأثيرت بذلك مسألة النقد النسوي في  ،النقد إلى العالم العربي في سبعينيات القرن الماضي

   الدراسات العربية فشكمت جدال بين النقاد العرب فيناك من رفض بحجة أنو مجرد مقاربة 
غير أن ىذا لم يمنع وجود الكثير  ،يار سياسي واجتماعي لم يرق بعد إلى مرتبة المناىجأو ت

من أنصار النقد النسوي والذين اعتبروه حطابا نقديا يتبناه الذكر واألنثى دون التفريق بينيما 
فكان ىدفيم األول دراسة إبداع المرأة من مختمف الجوانب وقد اقتحمت  ،في ىذا الجانب

التونسية الزىراء الجبلصي ىذا الميدان لتخوض مع الخائضين في ىذا البحر المتبلطم الناقدة 
وذلك من خبلل مدونتيا  ،عميا توفق في تجربتيا النقدية في إعطاء كل ذي حق حقو

" النص المؤنث" الذي نالت بو جائزة الدراسات األدبية في إطار جائزة أندية ـالموسومة ب
وعميو يمكن طرح التساؤالت التالية: ىل استطاع النقد النسوي  ،1999الفتيات بالشارقة عام 

العربي أن يحدد لذاتو طريقا يتميز بو عن اآلخر؟ وىل مكن لنفسو موضع قدم من النقد 
النسوي الغربي والعالمي؟ ما أىم األطروحات التي اتكأت عمييا الناقدة الزىرة الجبلصي في 

 العربي القادر عبد الدكتور: األستاذ
 واألدب العربي قسم المغة

 اآلداب والمغات كمية 
 المسيمة -بوضياف محمد جامعة

 



 العربيعبد القادر  /أ.د   أنموذجا الجبلصي الزىراء تجربة والغياب الحضور بين النسوي النقد

الَمْخبَرندوة                                                   2 

ايا التي ناقشتيا في مدونتيا" النص المؤنث"؟ وما أبرز تناوليا ليذا الموضوع؟ وما أىم القض
النتائج التي خمصت ليا في نياية بحثيا عن ذات الناقدة العربية؟ وما أىم المدونات التي 

 اشتغمت عمييا لعرض أفكارىا؟ 
 المداخمة: أطروحات النقد النسوي العربي من خالل كتاب" النص المؤنث"

" ضمن 2لمناقدة التونسية الزىراء الجبلصي" "1يصنف كتاب" النص المؤنث"" 
دراسات النقد النسوي العربي؛ حيث أنو عالج عدة مسائل مرتبطة بيذا النقد من بينيا إشكالية 

وكيف لمذات المؤنثة ترك بصمتيا في النص اإلبداعي؟ وأعتقد  ،الكتابة النسائية وخصوصيتيا
إذ قسمت الناقدة  ،أن ىذه المسائل والقضايا ىي التي اشتغل عمييا النقد العربي والغربي

 مدونتيا إال ثبلثة عناوين رئيسة وىي:
 ما ىو النص المؤنث؟ *
 مقول العين فنياتو ودالالتو" من خبلل بعض النماذج الروائية"  *

 * الذات الكاتبة المؤنثة عبلماتيا وخصوصياتيا 
" ما ىو النص  المؤنث؟" ضمن الجانب ـإذ يدخل الجزء األول من الكتاب والموسوم ب

فقد  ،النظري لمدراسة والتي سعت الناقدة من خبللو إلى ضبط مصطمح اإلبداع النسائي
      عنو وىو مصطمحطرحت إشكالية المصطمح عند مجموعة من النقاد واقترحت ىي بديبل 

وقد استفادت  ،" النص المؤنث" الذي ال يقوم عمى اعتبار جنسي بل أساسو آليات االختبلف
خاصة ما وجدناه عند الناقدة" ىيمين  ،الجبلصي في ىذا الجزء من أقوال النقد النسوي الفرنسي

" كارل غوستاف سيكوس" كما اعتمدت عمى أقوال عمم النفس التحميمي وبالذات العالم النفساني
أما فيما يخص القسم الثاني من الكتاب فيتداخل فيو الجزء الثاني والثالث  ،يونغ" حول اإلبداع

وقد اختارت الدارسة جنس الرواية لمبدعات عربيات  ،معا ضمن الجانب التطبيقي لمدراسة
" رواية نخب الحياة آلمال مختار ورواية تماس لعروسية ،أكدن حضورىن عند المتمقي

وذاكرة الجسد ألحبلم  ،وزىرة الصبار لعمياء التابعي ،وليمة الغياب لمسعودة بوبكر ،النالوتي
" مقول العين فنياتو ودالالتو" ـحيث ظير في الجزء الثاني من الكتاب والموسوم ب ،مستغانمي

 ،أن الناقدة حاولت رصد مقول العين المؤنثة من خبلل ثبلث روايات وىي" نخب الحياة
وقد أشارت الكاتبة في ىذا الجزء من دراستيا إلى عدة مصطمحات   ،وليمة الغياب" ،وتماس

 ،سردية وىذا ما يؤكد  اطبلعيا  الواسع عمى الدراسات السردية الحديثة وال سيما منيا الغربية
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" الذات الكاتبة المؤنثة عبلماتيا وخصوصياتيا" ـأما في الجزء األخير من الكتاب والذي وسم ب
إضافة إلى سعييا لرصد  ،فيو الناقدة إلى استنباط ىوية الكاتب من عبلمات نصو فقد سعت

لقد بدت مبلمح  ،عبلقة الكاتبة بالقراءة وذلك من خبلل روايتي زىرة الصبار وذاكرة الجسد
التحميل النفسي ظاىرة في الكتاب فقد وردت فيو مجموعة من مصطمحات عمم النفس" صورة 

لقد كان عماد النقدة الجبلصي في دراستيا  ،أوديب" ،النرجسية ،األنا ،ابارسون ،األنيما ،النفس
ىذه مجموعة من المراجع استعانت بيا في تحميل شخصيات مبدعاتيا منيا: النسوية في 

 ،بعد النسوية لحفناوي بعمي وفي نظرية النقد النسوي وما ،الثقافة واإلبداع لحسين المناصرة
ودوائر الخوف" قراءة في  ،والمرأة والمغة لعبد اهلل الغذامي ،والسرد النسائي العربي لزىور كرام

واليوية  ،وشرق غرب رجولة وأنوثة لجورج طرابيشي ،خطاب المرأة" لنصر حامد أبو زيد
دة والمرأة والكتابة لرشي ،التحرر، اإلبداع لخالدة سعيد ،والمرأة ،واالختبلف لنور الدين أفاية

 .إضافة إلى مراجع بالمغة الفرنسية ،بنمسعود
 مصطمح النص المؤنث كبديل: *

إذ  ،تعد إشكالية مصطمح" اإلبداع النسائي" من أىم أطروحات النقد النسوي العربي
وليذا  ،شكل ىذا المصطمح جدال واسعا بين النقاد وتشكمت عمى أثره سجاالت نقدية كثيرة

كتابيا مصطمح" النص المؤنث" وما أثاره من ردود قوية  طرحت الناقدة الجبلصي في بداية
إذ كان مفتاح كتابيا عن النص المؤنث وتساءلت في قوليا إن أول سؤال تبادر  ،بين النقاد

إلى ذىني ىو إعادة االعتبار لمجانب الذاتي في عممية اإلبداع والكتابة قصد التقميل من 
كالية نحو النص المؤنسن؟ وما معنى أن نقترح  لماذا ال تتجو اإلش ،حصار التجريد والتنميط

بمعنى أن الجبلصي ترفض تمك السجاالت والمناكفات التي  "3حول النص المؤنث تحديدا؟" 
واستأنفت تساؤالتيا بقولو ألم يفضي بنا األمر إلى التجني  ،تقوم عمى أساس الميز الجنساوي

فنسقط في تصنيف النص باالحتكام  عمى فعل الكتابة واقحامو في سجاالت الميز الجنساوي؟
إنو خيار عديم  "،إلى جنس مبدعو ونقنع بذلك الحل الراديكالي فيصبح لكل جنس لغتو وكتابتو

الجدوى لن يساعدنا عمى رصد الخصوصية بقدر ما ينحرف بنا نحو تيجين النص الذي تكتبو 
الكتابة عمى أساس وتتفق الجبلصي مع الكثير من النقاد والكتاب في أن تصنيف  ،المرأة

غير أنيا تعترف  ،ويضعو في مرتبة الدونية "4جنس كاتبيا يؤدي إلى تيجين ما تكتبو المرأة ""
مطالبة بأنسنة النص  ،بخصوصية الكتابة النسائية وترفض عزليا عن التجربة اإلبداعية العامة
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فعل الكتابة واحد المؤنث والتسميم بما يتمسك بو العقبلء؛ أي ال وجود لنص مؤنث ومذكر ألن 
إن اقتراح الناقدة لمصطمح" النص المؤنث" جعميا تقع في تناقض إذ تعترف في  ،ال يتجزأ

فالمؤنث عبلمة جنسية  ،المقابل بأن صفة المؤنث التي ترتبط بالنص تطرح عدة إشكاالت
 ،بما في ذلك المرأة الكاتبة ،محممة بإيحاءات ومحموالت أيديولوجية صدامية تستفز الجميع

فقد  ،لذلك تتفق أغمب الكاتبات عمى رفض مفيوم األنوثة في الكتابة ويتمسكن بالتبرئة منيا
أكدت أكثر من كاتبة وبإصرار شديد أن فعل الكتابة واحد ال يتجزأ وأنو ال معنى لمفروق 

وتقر  ،ألن الذات الكاتبة تمثل اإلنسان بقطع النظر عن جنسو ،الجنسية بين المذكر والمؤنث
الجبلصي:" بأن المؤنث" محمل بشحنات أيديولوجية جنساوية مكثفة فقد تم احتواء الرجال 

وىي عمى درجة من  ،والنساء ضمن شبكة من التعيينات الثقافية عمى مدى ألفيات من الزمن
فمن يسعنا أن نتحدث عن رجل أو امرأة دون أن يزج  ،التعقيد مما يجعميا فاقدة لقابمية التحميل

ا ىذا األمر في مسرح ايديولوجي حيث يؤول تكاثر التمثبلت والصور واالنعكاسات بن
مما يحكم مسبقا عمى كل  ،واألساطير والتعريفات إلى تحويل وتحريف متخيل كل واحد باطراد

 " 5محاولة مفيومية باإللغاء "،
مرتبة ومن المعروف أنو قد تشكمت عدة تصورات عن المرأة عبر التاريخ جعمتيا في 

سواء في الخطابات  ،دونية وكثرت بذلك مظاىر التحيز ضد المرأة في التراث الثقافي
ضف لذلك التحيزات التي تظير في  ،اإلبداعية أو في الدراسات النفسية والسوسيولوجية

فإذا اتجينا إلى الخطابات اإلبداعية الفنية نجد ذلك التصور الحسي  ،الخطابات األسطورية
" فتنافس المبدعون والشعراء والمفكرون في ،اعتبارىا جسدا يغري الرجل ويمتعولجسد المرأة ب

وصف جمال ىذا الجسد إلى حد إخراجو من وحدتو/ كميتو والتركيز عمى أجزائو حسب منظور 
"، وىذا التصور الحسي لممرأة وجسدىا يجعل من حضورىا حضورا من أجل  6كل مبدع "

 ،التوظيف األيديولوجي" وبيذا يتحول وجودىا إلى أداة ليس إالاإلغراء،  ،أزمنة التمقي" المتعة
وبالنسبة لمخطابات  ،ووسيط يخدم اآلخر المحددة ذاتو وقيمو وكذا ىويتو في ثقافة القيم السائدة

النفسية والفمسفية نجد كبل من فرويد وأفبلطون وأرسطو بأنيم قد وضعوا المرأة في مرتبة دونية 
أما سوسيولوجيا فإن لممجتمع  ،اغبة بصورة واعية في أن تصبح ذكرا"ففرويد يعتبرىا" تظل ر 

دورا بارزا يؤديو في" توظيف أساليب التنشئة والتربية لجعل الفتاة تتدرب عمى األنوثة المرتبطة 
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إنو دور يمنحيا  ،في إطار المفيوم المتداول بالجسد ومستمزماتو وتبعاتو ووظائفو كزوجة وكأم
 عمى االتكالية  والسمبية والدونية"  منذ الصغر االعتماد

أن ىذه التصنيفات االيديولوجية جعمت ما تكتبو المرأة  وقد أشارت الجبلصي إلى"
يدرج  في نوع أدبي تابع أطمق عميو تمطفا تسمية" األدب النسائي" فكأنو يحتل منزلة اليامش 

مرتبة دنيا فتجتيد لئلفبلت  من األدب المتكامل لذلك تييب المرأة الكاتبة بذاتيا بأن تصنف في
 " 7من الشراك الذي قد وضعوىا فيو""

وتطرح الجبلصي رأي الناقدة" رشيدة بنمسعود" حول سبب رفض مصطمح" أدب 
إذ ترجع ىذه األخيرة سبب الرفض إلى"  ،نسائي" الذي أثار ومازال معارك عممية بين النقاد

ح" األدب النسائي" وىو آت من عدم الغموض الذي يعم وجيات النظر المقدمة لمفيوم مصطم
وىذا ما  ،تحديد وتعريف كممة نسائي التي تحمل دالالت مشحونة بالمفيوم الحريمي االحتقاري

إضافة إلى غياب التصور النقدي الذي  ،يدفع بالمبدعات إلى النفور منو عمى حساب ىويتين"
 .لم يصل إلى مستوى دراسة الظاىرة وتفكيكيا داخميا

رشيدة بنمسعود" عمى التمسك بيذا المصطمح  جبلصي سبب إصرار"وتستغرب ال
بينما تدعو إلى دراسة الظاىرة من الداخل وذلك في قوليا" ال ندري لماذا تصر رشيدة بنمسعود 
عمى التمسك بيذه التسمية التي ترصد الظاىرة من الخارج بينما تدعو لدراستيا وتفكيكيا من 

ب نسائي" بقطع النظر عما تحممو من تصورات ايديولوجية أال تتعارض التسمية" أد ،الداخل
ثم مع موقع اليامش من جية  ،وآراء قبمية مغموطة مع فكرة المقاربة من الداخل من جية

وذلك ألن األدب النسائي أو الكتابة النسائية تستند إلى ربط مباشر بين الكتابة وجنس  ،أخرى
إلى قوليا بأن من وضع ىذا المصطمح  وتذىب الجبلصي في ذلك ،صاحبتيا من الخارج"

خالدة  وتتفق الجبلصي مع الناقدة" ،كان ىدفو تمييز وتصنيف الوافدات عمى حقل الكتابة
سعيد" والتي تشكك بدورىا في عدم جدوى المصطمح غير أنيا تقر باالختبلفات والفوارق 

ل اإلبداعي تغييبا البيولوجية حيث أن تغميب اليوية الجنسية رجولية أو نسائية عمى العم
لئلنساني العام والثقافي ولمتجربة الشخصية والوعي بيا من جية ثانية ولمخصوصية الفنية 

وترى الجبلصي أنو ال يمكن حصر ما تكتبو المرأة في  ،والمستوى الفني من جية أخرى"
ة وألن خصوصي ،الجانب النسائي فحسب ألنيا ليست منعزلة عن الواقع  الثقافي واالجتماعي

الكتابة عندىا ال تستمزم العزلة معترفة بذلك في الوقت ذاتو بعدم نفي تمك الخصوصية بحيث 
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أن" فعل الكتابة لدى النساء بشكل خاص عممية تحرر من حيث أنو وعي وكشف لتجارب 
ومعاينات وتصورات وحاجات وأحبلم طال عيدىا بالصمت والخفاء والكتابة تبمورىا وتسمح 

كمتخيل جماعي وفضاء كمي ولغة  ،تشكبل مبدعا داخل قوانين العامبتشكيل خصوصياتيا 
ىذه الوضعية تطمح إلى أن تدخل الكتابة  ،وتصورات ومنظومة إشارية قيمية وموروثات

النسائية في تشكيل المفيومات وتشكيل المتخيل والتأثير في منظومة القيم والمصطمحات  
بمعنى أن خصوصية إبداع  ،والخصوصية ىي منطمق الكتابة وبنارىا يتوىج المستوى العام"

ىذه الخصوصية في المرأة تكمن في رغبة المرأة في إيصال صوتيا بعد صمت طويل وأن 
وبيذا تكون الناقدة من بين المؤيدين لمكتابة النسائية غير  ،الكتابة تدخل ضمن قوانين العام

كما تعترف من جية أخرى أن  ،أنيا تفضل مصطمح" النص المؤنث" عمى النسوي والنسائي
وبة ويعزى ذلك إلى صع ،اقتراحيا لمصطمح" النص المؤنث" ال يعني عدم الوقوع في المزالق

رغم أن المؤنث يبدو أقرب لمبيولوجي بينما يبقى مصطمح  ،المؤنث" منفصبل عن النساء تمثل"
 ." نسائي" رىين صفة التخصيص وتعيين مبدأ ارتباط النص بجنس كاتبتو أي من الخارج"

وتقدم الجبلصي مبررات عدة ألسباب تفضيميا ليذا المصطمح" المؤنث" كبديل عن 
لنسوي" إذ ترى أن حقل المؤنث ال يقف عند حد األوحد أي كصفة ا أو" النسائي" مصطمح"

مميزة لجنس النساء؛ فالمؤنث حقل شاسع يمتمك عدة سجاالت فكونو مؤنثا حقيقيا يحيل مباشرة 
عمى جنس النساء ىنالك المؤنث المفظي والمجازي إضافة لما يمتمكو من قابمية االشتغال في 

المؤنث بكل سماتو الواعدة بالتعدد  دة تعود وتعترف بأن"لكن الناق ،مستويي الرمز والعبلمة
لم يبق أمامنا إال خيار العمل عمى تخفيف  ،واالنفتاح لم يسمم ىو اآلخر من وطأة االيديولوجيا

 .لفظة مؤنث من كل االيديولوجيا التي رزحت تحتيا إنيا ميمة صعبة مع األسف"
لى جانب ما أعطتو من مبررات ومسوغات عممية ذ كرت الناقدة أسبابا أخرى وا 

 لتدعيميا ىذا المصطمح" المؤنث" من ذلك:
 .قدرة" المؤنث" عمى االشتغال في منطقتين الميز والحياد *
إنو يعرف ذاتو بأنو كحامل لصفة" مؤنث" استنادا إلى آليات االختبلف ال الميز فمن يحتاج  *

 .إلى مبدأ المقابمة مع الذكر
 .متبلك منزلتو خارج المقاببلت التقميديةينزع" النص المؤنث" إلى ا *
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  لقد قدمت الناقدة الجبلصي الزىراء مصطمح" النص المؤنث" كبديل عن مصطمح" النسائي 
 ،أو النسوي" محاولة منيا لتخفيف حدة تمك السجاالت العنيفة بين النقاد حول ىذا المصطمح

فمم تمتص  ،ن في ىذا المجاللكن ىذا لم يقمل من قدرة الخسائر المفاىيمية بين المنشغمي
فاالختبلف مازال  ،غضب ىؤالء الغاضبين عمى كثير من المصطمحات ومنيا المؤنث وغيره

قائما وفارضا منطقو عمى الجميع فالمشكمة إذا ال تتعمق باالتفاق أو االختبلف حول مصطمح 
نما ىناك من يرفض ىذا اإلبداع برمتو وال يعترف بو مطمقا ،ما   .وا 

 المتبادل:  االختراق
إن االختبلف الذي تتحدث عنو الجبلصي تجاوز االختبلف السائد بعبلماتو 

 ،إذ أن" النص المؤنث" ال تقتصر كتابتو عمى المرأة فقط فقد يكتب الذكر نصا مؤنثا ،الجنسية
وقد أعطت الجبلصي  ،وفي ىذه الحالة قد ينحرف النص من منطقة الحياد إلى منطقة التبادل

ا التبادل من شعرنا العربي وذلك في قوليا:" عندما ينجذب المبدع الرجل إلى أمثمة عن ىذ
    لذلك نجد مبلمح النص ،قطبو األنثوي ينحرف النص عن منطقة الحياد إلى منطقة التبادل

فقد يتنكر الرجل  ،" المؤنث" عند عمر بن أبي ربيعة أو نزار قباني أو إحسان عبد القدوس
وتفسر الناقدة ىذا التبادل القائم بين الرجل والمرأة  ،" 8ينتصر إليو"" لقطبو األنثوي كما قد 

. وفي ىذا السياق األخير يمكن . بمقولة فموبير المشيورة حول روايتو" مدام بوفاري": بقوليا:"
فصاحب مدام بوفاري ال يكتفي  ،أن نفسر تمك المقولة الشييرة لفموبير" مدام بوفاري ىي أنا

بل يعترف مباشرة بأنو كان  ،يامو البوفاريي كعبلمات يرشح بيا النصباالنسياق خمف ى
المؤنث" وقد جرت مقولتو ىذه إلى تعميق السجال فذىب البعض إلى حد  ضحية أسطورة"

القول بأن الظفر باإلبداع األمثل يمزم الرجل بأن يتمثل نفسو وقد تحول في صيرورة مؤنثة"؛ 
    البعض يضمن الظفر باإلبداع األمثل ويؤيد ىذا القولبمعنى أن التبادل بين القطبين عند 

" كمود لويس كومبمي" بقولو:" أعترف بأن قياد التعبير يسمس لي متى تمثمت نفسي بصورة 
أي تمك التي توصف في نسيج النص إنيا تمنح ىياماتي  ،متطابقة مع ذات مؤنثة غير محددة

تمك الكتابة تأتت لي مباشرة وبصورة ىل كنت ساذجا عندما اعتقدت ان  ،خصوبة ال تنضب
  .مكثفة من جانب األنوثة الذي يحممو كل رجل في ذاتو؟"

لذا  ،وترى الجبلصي بأن الشيء ذاتو يحدث لممرأة المبدعة التي قد تكتب بقمم الرجل
ال ينبغي عمى المتمقي أن يبحث عن المؤلف في شخصياتو وذلك في قوليا:" قد يخطئ القارئ 
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باشرة إلى التفتيش عن الكاتبة في شخصياتيا النسائية فيا ىي غادة السمان عندما يتجو م
وقد أشارت  ،:" الصياد مصطفى ىو أنا"75تعكس مقولة" فموبار" في شان روايتيا بيروت 

الناقدة إلى الخطأ النقدي الذي وقع فيو كثير من النقاد عند بحثيم عن مؤلف الرواية ورصدت 
النقدي في قوليا" طالما ابتسمت بمتعة ماكرة وأنا أرى الخطأ  قول السمان حول ىذا الخطأ

مقارنين بيني وبين سمية  75النقدي الذي وقع فيو بعض النقاد وىم يدرسون رواية بيروت 
ولم يمتفتوا إلى الشبو  ،البنت الشامية التي جاءت من دمشق إلى بيروت بحثا عن النجاح

 " 9مني إلى أبعد مدى في تمك الفترة من حياتي""الروحي بيني وبين الصياد مصطفى الذي يمث
وتناولت الجبلصي الكاتبة والناقدة الفرنسية" ىيبلن سيكوس" كمثال عن تجربة المرأة 
المبدعة مع قطبيا المذكر في قوليا:" تتحدث ىيبلن سيكوس عن االختبلف في تمثيل المذكر 

ي زمن مضى أحمل سذاجة تجاه كل باالحتكام إلى التجربة الواقعية المعاشة فتقول:" كنت ف
ىذا كنت أقول في نفسي أنا كامرأة ولن يسعني أن اتخذ مقام رجل لست قادرة عمى تمير 

في بداية أعمالي كنت ألقي عمى نفسي أسئمة تتصل  ،المذكر الذي يخترقني كآخر كغريب
أما  ،نساءباآلداب العظيمة فأنقاد إلى شرك مسرح التخييل حيث يوجد أبطال من الرجال وال

أصحاب تمك التخييبلت فيم كتاب رجال طبعا لكنني آنذاك لم أكن ألدرك أن تيويمات الكتاب 
 الرجال أن يصيروا تحديدا نساء"  

بأن ىذه األخيرة عمى الرغم من إقرارىا لمبدأ االختراق المتبادل؛ أي  وترى الجبلصي"
أنيا تعتبر أن ىذا االختراق ال يفضي إلى كتابة الرجل بقمم المرأة وكتابة األنثى بقمم الذكر إال 

الرجل ال تتطابق مع المؤنث في الحقيقة أي عندما  بمعنى أن التيويمات التي يتمثميا ،التوافق
"، لذا وجدنا الجبلصي ترى أن أبرز  10يكون معادال لممرأة والعكس صحيح بالنسبة لممرأة""

مثال يصور تجربة" اإلييام بالمذكر" ىي تجربة الكاتبة الفرنسية" جورج  صاند" التي تقمصت 
بتحميل المشاعر واألىواء في كتاباتيا إضافة شخصية الرجل متنكرة باسم ذكوري فكانت" تقوم 

وقد أثار ظيورىا السريع اىتمام  ،إلى اىتماميا بالحياة االجتماعية واألخبلقيات والسياسة"
    الصحف في عصرىا فتحدثت عن السيد جورج صاند وامتدحتو كما لم يفتيا أن تبلحظ أن

كشف لممؤلف عن بعض المطائف " ىنالك يد امرأة قد تكون تسممت من ىنا أو ىناك لكي ت
ومع ذلك فقد اتفق المبلحظون عمى أن األسموب  ،المؤنثة حول شؤون القمب والتفكير

 .واالنطباعات كانت عمى درجة من الفحولة مما ال يطرح مجاال لمشك في أن صاحبيا رجل"
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وترى الناقدة أن تنكر الكاتبة لم يكن بسبب رفض المجتمع إلبداع المرأة بل إنيا 
عت إلثبات ثنائيتيا الجنسية إذ لم تستعمل قناعيا فقط في حدود الذريعة الكتساب شرعية س

ودفعتو من حيز الوجود بالقوة الكامنة عمى حيز  ،الكتابة بل قبمت بالمعبة ومثمت قطبيا المذكر
وذىبت إلى أبعد من  ،الوجود بواسطة فعل الكتابة فبثت ثنائيتيا الجنسية في ترجمتيا الذاتية

 .لك فأسقطت المعبة التنكرية في بعض أعماليا الروائية عمى شخصياتيا المتخيمة"ذ
وتشير الجبلصي إلى أن القناع الذي لبستو الكاتبة كان كفيبل بحسم الثنائية 

وذلك في قوليا:" لقد مثل االسم المذكر أو ىذا القناع نحتتو لنفسيا بكثير من العناء  ،الجنسية
وىو في نياية األمر مجرد شكل محايد مادام ال يحدد ىويتيا؛ أي  ،تابةمعادال لدربتيا عمى الك

فجورج صاند  ،ال يحيل عمى انتمائيا إلى أسرة أو زوج أو حتى إلى ذاتيا االجتماعية كامرأة
غير أن انكار المرأة لذاتيا ككاتبة يؤدي  ،في نياية األمر ىو اسم يحدد ىويتيا في الكتابة"

فالمرأة تؤكد ذاتيا وىويتيا عن طريق أفكارىا  ،كذات فاعمة في المجتمعبالضرورة إلى إنكارىا 
بداعاتيا ومن المبلحظ بأن" الجبلصي" في طروحاتيا قد تأثرت بالنسوية الفرنسية عمى وجو  ،وا 
وبدورىا  ،إذ نجد أن ىذه األخيرة اعتمدت عمى التحميل النفسي كوسيمة تفسيرية ،الخصوص

حيث تؤكد بأن ىناك مجاال  لنفس التحميمي" كارل غوستاف يونغ"تبنت الناقدة أفكار عالم ا
فمصدر التبادل يكمن فيما أطمق عميو يونغ تسمية"  "،آخر لمحسم في مسألة الثنائية الجنسية

بحكم  –صورة النفس" وىو يرى أن الحامل أكثر تطابقا مع صورة النفس عند الرجل
س ذلك يكون الحامل األكثر تطابقا مع ىو المرأة وعمى عك –الخصائص األنثوية في نفسو

     ىاتان السمتان ضبطيما يونغ في مظيرين نفسيين أطمق عمييما تسمية ،المرأة ىو الرجل
"، ينبغي في البداية أن نحدد مفيوم المصطمحين ثم ننتقل لفيم كيفية 11 " أنيما" و" بارسونا""

التينية تعني النفس أو الشعور أو الحياة فكممة" أنيما"  ،التبادل الذي يحدث بين الرجل والمرأة
ويعبر المصطمح عن" تشخيص لمطبيعة  ،وىي حرفيا التنفس واليواء وتمثل السجية والعاطفة

والوظيفة الطبيعية  ،المؤنثة في خافية الرجل وتشخيص لمطبيعة المذكرة في خافية المرأة
أما مصطمح" برسونا" والذي  ،امعة"لؤلنيمة أن يظل في مكانو بين الخافية الفردية والخافية الج

يطمق عميو اسم" القناع" فيمثل الثقافة وىي عند يونغ معادل لمشخصية المصطنعة التي تشكل 
عمى ىيئة قناع يرمز لكل الزيف الذي تحتاجو الشخصية الخارجية لكي تبرز لآلخرين 

ومعنى ذلك أن  ،انسجاميا مع الخطوط المرسومة واألفكار والتوقعات السائدة في محيطيا
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وقد اشتقت كممة بارسونا من األصل  ،البرسونا يتفاوض مع العالم الخارجي نيابة عن األنا
وىذا القناع يكون مشروطا  ،البلتيني الذي يعني قناع المسرح إنو الوجو الذي نمبسو لممجتمع

جأ إلييا في بوضع الفرد االجتماعي ووظيفتو وثقافتو وجنسيتو وىناك العديد من األقنعة التي نم
  .بمعنى أن الشخصية الخارجية تسمى البرسونا ،المواقف المختمفة

وقد انحاز يونغ إلى األنيما كقطب لو  أما الشخصية الباطنية فيي" األنيما أو النفس"
طاقة إبداعية وخاصية مميزة لممرأة المبدعة وقد أوضحت الجبلصي بأن يونغ أقر بمسألة 

الرجل عن صرامة الضوابط والقوانين وااللتزامات"، وتشير وذلك عندما يتخمى  ،التبادل
الجبلصي إلى أنو" ليس ميما آنذاك أن ال يقر الرجل الكاتب بقطبو األنثوي وأن يعمد إلى 

ومن أبرز الحقول اإلبداعية  ،قمعو ألن محتوى األنيما وتصرفاتيا تكون مؤنثة إلى حد مزعج
 .التي تمنح إمكانية تقصي الظاىرة النص الروائي"

 النص الروائي المؤنث: *
يعد البحث عن سبب اختيار المرأة المبدعة لجنس الرواية بالتحديد لمتعبير عن 

وىذه  القضية طرحتيا الجبلصي  ،من المسائل التي اشتغل عمييا النقد النسائي العربي ،ذاتيا
وأن القطب األنثوي  ،غير أن ىذه األخيرة ترى أن النص المؤنث يكتبو كل من الرجل والمرأة

 لمرجل يظير خاصة من خبلل الرواية وىذا ألسباب كثيرة أىميا: 
الرواية كقصة متخيمة وفردية تجمب ذلك الفضاء الذي يغري الكاتب بتشييد العالم عمى  -

 .طريقتو
  .تمتمك الرواية قابمية ال محدودة لمتنوع واحتواء ألوان مختمفة من الكتابة -
إن طول الرواية يسمح ليا بأن تكشف باالعتماد عمى حط بياني أو بواسطة التفاصيل عن  -

 .حقول لوالىا لظمت ممنوعة
ز" المؤنثة" إن شكل الرواية يطرح وعيا اجتماعيا خطيرا ومن ناحية أخرى يطمق العنان لمغرائ -

  .التي يكبتيا الرجل ويغذييا
  .تمثل الرواية حافزا لدفع القوى اإلبداعية الكامنة والمخفية طويبل عند المرأة كما عند الرجل -

ألن المرأة  ،وترى الجبلصي أنو ال وجود لخصوصية مؤنثة في نوع أدبي محدد
وولف اقبال المرأة الكاتبة عمى وتفسر فرجينيا  ،اختارت األنواع األدبية المنتشرة في عصرىا

... لكن كل األشكال األدبية تكمست واتخذت ليا شكبل مضبوطا قبل  الرواية تحديدا بقوليا:"
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 ،وحدىا الرواية كانت فتية وىو األمر الذي جعميا مطواعا بين يدييا ،أن تصبح المرأة كاتبة
من األسباب األخرى التي جعمت ىذا من األسباب التي جعمت المرأة تقبل عمى كتابة الرواية" و 

المرأة تميل إلى الشعر والرواية والترجمة الذاتية ىي أنيا كانت أكثر حرية في أن تضفي عمييا 
ولعل األمر يعزى إلى طواعية ىذه األشكال في حد ذاتيا وقدراتيا  ،التشكيل الذي ينسجم معيا
 .في إبداع المرأة"وىو ما خول ليا أن تحتل مكانة  ،عمى احتواء تعبيرات األنا

وتعتبر الجبلصي أنو من الخطأ تعميم مسألة االختبلف عند توافق النص المؤنث 
وىذا يكرس  ،فيصبح النص المؤنث الذي تنتجو المرأة مقاببل لنص الرجل ،مع جنس منتجو

.. يبدو أنو من الخطأ أن نعمم أو نبسط مسألة . مبدأ دونية المؤنث وذلك في قوليا:"
فيجرنا رصد االختبلف  ،عندما نقف عمى توافق النص المؤنث مع جنس منتجتواالختبلف 

لموقوع في شرك الخصوصية؛ بمعنى التفريق فيحيل النص المؤنث الذي تنتجو المرأة عمى 
فيكون المذكر معادال لمذكاء واليندسة وامتبلك  ،عبلقة مقابمة مع نص مذكر ينتجو الرجل

 ....".المؤنث باالنقياد خمف عبقرية التمقائية والبلوعي ويكتفي ،ميارات التشكيل المييكل
لكن الجبلصي تعود لتعترف أن النص المؤنث ىو ممارسة وطريقة تعبير وكتابة 

وىذه  ،ومن ىذا المنظور قد تتاح لممرأة فرصة االمتياز بمعنى االختبلف ال بمعنى المفاضمة
تتوحد  ،ضمن والمؤنث الحقيقيليست قاعدة فاصمة فعندما يجمع النص بين المؤنث المت

فحسب يونغ تكون األنيما عمى غرار المرأة التي  ،الطاقة الكامنة األنيما مع التجربة المعيشة
تمثل مصدر إخبار حول مواضيع ال يممك الرجل في شأنيا ال رؤية وال إدراكا وىي تحمل 

  .وظيفة التعبير عن التفاصيل والغرائز والتنبييات المخصوصة"
ألنيا األقدر عمى  ،انحياز الجبلصي إلى النص المؤنث الذي تكتبو المرأةنبلحظ 

 ،غير أن ىذا االنحياز يتخممو نوع من التحفظ في كل مرة ،إيصال مشاغميا ومواضيعيا
وترصد الجبلصي رأي الناقدة الفرنسية ىيبلن سيكسوس في ىذا الشأن حيث أنيا تعمن 

 ،ب وجية نظرىا عرفت كيف تغنم  ثنائيتيا الجنسيةانحيازىا لممؤنث الحقيقي ألن المرأة حس
عمى خبلف الرجل الذي يرفض المغامرة عمى متن كتابة تنحرف عن القوانين وتتحمل من 

وتؤكد الجبلصي مرة أخرى أنو من أجل  ،الضوابط حيث تؤنث الذاتية وىي تكتب تجمياتيا"
ث في مستويات الرمز واالستعارة الخروج من السجبلت األيديولوجية ال بد االعتراف بأن المؤن

تبقى نسبية ألن النزوع إلى الفرادة والتميز والمغايرة ستبقى من الطموحات المشروعة  ،والعبلمة



 العربيعبد القادر  /أ.د   أنموذجا الجبلصي الزىراء تجربة والغياب الحضور بين النسوي النقد

الَمْخبَرندوة                                                   12 

والمطمع عمى قواعد لعبة الكتابة سيكون األقدر عمى تخطي منطقة  ،والمشتركة بين الجنسين
طموحات التي تراىن عمى تجاوز الحياد وامتبلك النص المؤنث وىو متعدد بتعدد  التجارب وال

قد يتقن الرجل الكتابة بقمم المرأة أحيانا والعكس صحيح لكن ىذا األمر  ،البدييي والسائد"
وينبغي االعتراف بتمك  ،وال ينطبق عمى كل الكتاب بل البعض منيم فقط ،نسبي وليس مطمقا

يظير ذلك خاصة وعن بنات جنسيا و  ،الخصوصية التي ظيرت في كتابات المرأة عن نفسيا
  .في الرواية

 مقول العين بفنياته وخصوصياته المؤنثة:  *
" مقول العين فنياتو ودالالتو من خبلل ـيندرج الجزء الثاني من الكتاب والمعنون ب

وقد اعتمدت الناقدة في ىذا  ،ضمن الجانب التطبيقي ليذه الدراسة ،بعض النماذج الروائية"
وذلك إلثبات أن األنوثة تترك بصمتيا الدالة عمييا في  ،الجزء عمى ثبلثة نماذج روائية نسائية

ليمة الغياب  ،تماس لعروسية النالوتي ،وىذه النماذج ىي" نخب الحياة آلمال مختار ،النص
 .لمسعودة بوبكر"

يرجع إلى  ،تيا عن النص المؤنثإن سبب اختيار الجبلصي لمرواية كأنموذج لدراس
إذ تستحوذ عمى أغمب الدراسات النقدية  ،كون الرواية ىي الجنس المييمن في الوقت الحالي

بسبب تعدد أنواعيا واتساع أغراضيا واختبلف أساليبيا وتدرج مستوياتيا  المعاصرة وذلك"
تيعابيا لكثير من وتنوع مصادرىا وسرعة تطورىا ورحابة مجاليا وتمردىا عمى القوالب واس

 ." 12."".عناصر الفنون وانتشارىا في كل اآلداب المعاصرة 
ومن  ،رسالة موجية من كاتب مرسل إلى القارئ مرسل إليو خارجيا إضافة إلى أنيا"

راو إلى مروي لو داخميا شفرتيا ىي المغة وصمة الوصل المادية ىي الخط المكتوب والسياق 
والسياق الداخمي ىو  ،السياسية المشتركة بين الكاتب والقارئالخارجي ىو الظروف الثقافية و 

وقد حاولت الناقدة في ىذا الجزء  ،الظروف العامة التي يرسميا النص لمشخصيات واألحداث"
من الدراسة رصد" مقول العين" باعتبار أن العين تسكن المتن الروائي وتعرض مقوليا في 

أن مقول العين مؤشرا يحدد ىوية كاتب النص منطمقة من  ،صيغة ممفوظات سردية ووصفية
ومثل ىذا االستنتاج من قبل الناقدة يوقعيا في تناقض إذ  ،الواقعي ال فقط في رواية المتخيل

ونجدىا في الوقت ذاتو تبحث عن  ،أنيا ترفض تقسيم النص عمى أساس ىوية أو جنس كاتبو
بداية ىذا الجزء من الدراسة إلى وتشير الجبلصي في  ،ىوية الكاتب الحقيقي من خبلل العين
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ىذه األخيرة تصنع احتفالية  ،أن السمة الجامعة بين نماذج المدونة الروائية ىي حضور العين
تغض  ،تغمز ،تستكشف ،تمتقط التفاصيل ،تمسح ،ترصد ،توجو النظر خاصة بمرئياتيا"

 ،في فضاءات الحمم والعجيب واليموسات البصرية تخترق سجاف البلمرئي وتتمثمو ،البصر
فالعين الحدقية تسكن المتن الروائي في ىيئة ال فتة  ،تسبر األعماق وترفع الحجب والمغاليق

إن استعارة العين تحتل  ،حساسة جدا تعرض مقوليا في صيغة ممفوظات سردية ووصفية
ضور العين المؤنثة لم يقتصر عمى وينبغي اإلشارة إلى أن ح ،منزلة ىامة في انتاج المتخيل"

ومن المعروف أن وجية  ،" وجية النظر"ـالعين المجردة فحسب بل تجاوز ذلك إلى ما يعرف ب
وحتى بالنسبة لمرؤية بالعين المجردة فيناك أشياء  ،نظر المرأة تختمف عن وجية نظر الرجل

  .تراىا المرأة وال يبلحظيا الرجل والعكس صحيح
مفاىيم النقد النسوي إال أن أغمب النقاد والدارسين يتفقوا عمى أنو  لقد تنوعت وتعددت

وقد ظيرت فيو مصطمحات جديدة ومتنوعة  ،نقد ييتم بالمسائل النسوية وخاصة إبداع المرأة
ونقر بأن النقد النسوي ظير مع مطمع ستينيات القرن الماضي  ،ارتبطت أساسا بالنقد النسوي
وقد أثار النقد النسوي  ،أكثر فاعمية في تدفق النتاج األدبي لؤلنثى محاولة منو لمنح المرأة دورا

الغربي مسألة األدب النسوي وظل ىاجسو األول واألخير ىو إبراز أىم القضايا التي اشتغل 
ولم يقتصر النقد النسوي العربي عمى خطابات المرأة فحسب بل تجاوز ذلك  ،عمييا ىذا النقد

لقد اىتم النقد النسوي العربي في البحث عن خصوصية  ،عاوصار خطابا يكتبو الجنسين م
لقد حاولت الجبلصي في كتابيا النص  ،كتابة المرأة العربية المبدعة خاصة في جنس الرواية

ووظفت في ذلك مصطمحات سردية خاصة  ،المؤنث إثبات خصوصية الكتابة النسوية
باعتبارىا قضية ىوية فاكتشفت ورصدت حضور العين المؤنثة في المتن الروائي  ،بالرواية

وأكدت الجبلصي  ،الدور الكبير الذي أدتو األنثى إذ كانت تقوم بتحريك المحكي والموصوف
أن الذات الكاتبة المؤنثة حاولت الثأر لذاتيا من خبلل المتخيل الروائي فتحولت من مفعول بو 

ىناك عبلقة جدلية بين  إلى فاعل، وفي ىذه الدراسة الميمة والجادة خمصت الجبلصي إلى أن
وأن النص المؤنث تبمور بالخصوص عبر تطمعات الذات  ،القراءة والكتابة واليوية المؤنثة

 .القارئة والمقروءة
 اإلحاالت والهوامش: 
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