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 الحذًث عىّي ألادب اليو الجيعىّيت

 .يب غبذ اإلاجيذ /د

 ، الهىض، ٦حرالمؿاٖض، ٢ؿم الٗغبُت، ظامٗت ٧ال٩ُىث ؤؾخاط

 

ت الش٣اُٞت والاظخماُٖت للصسو، ؾىاالخمهيذ ت هي الهٍى مً  وابخضاء .(1)ؤم ؤهثی ء ؤ٧ان ط٦غا: الجيؿىٍّ
ؿىّي( في خ٣لي ألاصب والّى٣ض، ٞمدىع 

ّ
اوي مً ال٣غن الّخاؾ٘ ٖكغ، ٌؿخٗمل مهُلر )ألاصب الِي

ّ
الّىه٠ الش

ت؟ ؤم َى خغب َظا اإلا٣ا٫ ؤؾئ ٍّ ٧ىع
ّ
ت الظ ٖز

َّ
ؿىّي خغٌب يضَّ الج

ّ
ؿىّي، هي: َل ألاصب الي

ّ
لت خى٫ ألاصب الي

َ٘ ويْٗذ الّغظل  تها، وعيىزها ألوامغ الّغظل وهىاَُه؟ و٧ّلِ صواٞ ُّ يض ٧ّلِ ٖىامَل ؾببذ لتهمِل اإلاغؤة، وصوه
ض، وويٗذ اإلاغؤة في مغجبت الٗبض؟ وهىا٢ل َل ألاصب ال ّ

ُِ
ل في مغجبت الؿَّ ؿىّي بهخاط زاّم ج٨خبه اإلاغؤة؟ َو

ّ
ِي

 
ّ
ت اإلاغؤة مً وظهت هٓغ الخغ٦ت الِي ُّ ت التي حٗالج ٢ً ُّ ت، ؾىاء ؤ٧ان ال٩اجب عظال حٗضُّ ال٨خاباث ؤلابضاٖ ؤم  ؿىٍّ

ؿىّي الخضًض وجدضًض مٟهىمه: 
ّ
 امغؤة؟ إلظابت َظٍ ألاؾئلت هلٟذ ؤهٓاعها بلى حٍٗغ٠ ألاصب الي

ت ٖلى الّخإزحر وؤلا٢ىإ وؤلامخإ.ؤلابضإ الّٟجّي اإلا -ألاصب  ُّ ٣اؽ ظىصجه ب٣ضعجه الّٟى
ُ
غ، ج

ّ
 اِز

ؿىّي 
ّ
ؿبت ٞهي: -الِي

ّ
ى ظم٘ ال مٟغص له مً ظيؿه، ؤّما الِي ؿىة، ظم٘ المغؤة وَمْغؤة، َو

ّ
ؿاء والِي

ّ
 الِي

 ِوؿىّي وِوؿاجّي، جض٫ُّ َظٍ اليؿبت ٖلى ما ج٨خبه اإلاغؤة  لِـ ٚحر.  

َ٘ ٖكغ. ًض٫ُّ ٖلى الخغ  -الخضًض  اؾ اوي مً ال٣غن الخَّ
ّ
ه٠ الش ت التي بضؤث في الِىّ  ٦ت ال٨ٟغٍّ

اب٘ ؤلاوؿاوّي، ٢امذ لُىهغة اإلاغؤة، وبػالت الٗىامل والٗىاث٤ 
َّ
ت طاث الُ ؿىّي الخضًض خغ٦ت ٨ٞغٍّ

ّ
ٞاألصب الِي

تها، وجغؾُش ال ىعي الاظخماعّي التي حٗغ٢لها صوما، وألاصب اليؿىّي ٌٗمل ٖلى جم٨حن اإلاغؤة مً خ٣ى٢ها وخّغٍّ
الجضًض ًٖ مؿاواتها بالّغظل في الخ٣ى١ والىاظباث، وتهضٝ بلى بىاء مجخم٘ زا٫ٍ مً الّخمُحز الجيسخّي  بحن 
ش  ت اإلاخباًىت...، َى ٨ٌٞغ ٣ًهُض صعاؾت جاٍع ُّ ت والٗغ٢ ُّ ٣اٞ

ّ
ت والش ُّ ب٣

ّ
ت والُ ُّ غوٍ الاظخماٖ

ّ
الّغظل واإلاغؤة صون الك

ش ألاصبّي اإلاىعور اإلاغؤة، وببغاػ نىتها، ٌؿمذ بال ٧ىعة وألاهىزت. وا٦دكاٝ الّخاٍع
ّ
خغ٦ت الخّغة بحن خّضي الظ

 للمغؤة. 

ت،  ُّ تها ؤلاوؿاه ُّ ؿىّي َى ألاصب الظي ج٨خبه اإلاغؤة، وتهضٝ مً زالله بلى الّخٗبحر ًٖ زهىن
ّ
ومٟهىم ألاصب الِي

ا تها وجإزحَر ؿهم بىؾاَخه في حك٨ُل الىعي بالٗىاث٤ التي جدى٫ صون خّغٍّ
ُ
ع ؤلاوؿاوّي.  وح دغُّ في خغ٦ت الخَّ

ت في  ُّ تها ؤلاوؿاه ُّ ر مً زالله ًٖ زهىن ِٗبّ
ُ
ؿىّي ؤصب جيخجه اإلاغؤة وخضَا، وح

ّ
٢هاعي ال٣ى٫: بّن ألاصب الي

ٗاتها.
ُّ
 مً ؤّجها ؤصعي بخجاعبها وجُل

 
ت، اهُال٢ا ؿهم بىؾاَخه في جغؾُش الىعي بالخّغٍّ

ُ
خ٣ا، َىا٥  اإلاجخم٘، وح

ؿى 
ّ
ت. ٩ٞل بهخاط للمغؤة ٢ُبان لؤلصب الِي ؿىٍّ

ّ
ت الي ُّ ّي، ألاو٫: اإلاغؤة ألاصًبت اإلاىخجت، والشاوي: الّخٗبحر ًٖ ال٣ً

ت اإلاغؤة ٌّٗض  ُّ  لِـ طل٪ مً ألاصب اليؿىي، و٧ل بهخاط للّغظل خى٫ ٢ً
 
ا ٖاّما ُّ تها ٌٗضُّ بهخاظا ؤصب ُّ في ٚحر ٢ً

ظا  ال  ال ٖال٢ت له باألصب اليؿىي. َو
 
 ٖاّما

 
ه بهخاظا

ُ
َمل جي ؾمغ عوحي الُٟهل  /ىا٢ض الؿىعي صَٖ

ّ
٣ًى٫: وبه

ؿىّي:  ؤعي، ؤّن َىا٥ خاظت
ّ
  بلى جىيُذ زالزت ؤمىع جسّو مٟهىم ألاصب الِي

ْهم َظٍ 
َ
ؿىّي زل٤ اإلاغؤة خى٫ زهىنُتها مً ٧ل ؤهىإ وؤبٗاص، ٞو

ّ
ت؛ ألن ألاصب الي ُّ ألاّو٫: الاؾخ٣الل

ت واإلاج ًّ ت الٟغص ُّ ت مً مىٓاع الاؾخ٣الل ُّ ت.السهىن ُّ  خمٗ
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 ا ضُّ زل٤ ؤصبا وؿىٍّ َٗ ٌُ ت  ٞال  ُّ ت والاظخماٖ ُّ ى ت الٗاّمت، والَى ُّ ـغث اإلاغؤة ُٞه ًٖ ال٣ًاًا ؤلاوؿاه بطا ٖبَّ
 الساّنت. 

 ا ضُّ ٖمل ؤصبا وؿىٍّ َٗ ٌُ  بطا هاًَْذ ُٞه الّغظل، وخاعبْخه، وعؤْث ُٞه ٖضّوَا.  وال 

 ا ضُّ بهخاط ؤصبا وؿىٍّ َٗ ٌُ عْث ُٞه نىعة اإلا وال  ت، ؤو اإلاخمّغصة، التي جيخهي بالّغيىر بطا ٦غَّ ًّ غؤة الّخ٣لُض
 والاههُإ للخ٣الُض والٗاصاث الّؿاثضة في اإلاجخم٘   

ضُّ َاالء الّغظا٫  َٗ ٌُ ؿىّي. 
ّ
ت اإلاغؤة، وؤؾهمىا في حك٨ُل الىعي الي ُّ ت: ّٖبر ٦شحر مً الغظا٫ ًٖ ٢ً

َ
اوي: اإلاكاَع٦

ّ
الش

ع اإلاغؤة، َظٍ اإلاكا ت م٣بىلت مدمىصةمكاع٦حن في خغ٦ت جدغُّ
َ
اَع٦ ضُّ ؤصبهم ؤصبا وؿىٍّ َٗ ٌُ  .، وم٘ طل٪ ال 

حٍر َى  الالت ؿىّي ٚو
ّ
ُ٘ الظي ًٟهل بحن ألاصب الِي الض: الالتزام: السُِ الٞغ

ّ
ٗضُّ َظا الالتزام مُٗاعاالش   زام، َو

ؿىّي مً ٚحٍر مً ؤهىإ ألاصب
ّ
 .(1)ل٣ُاؽ ألاصب الِي

لى ؤؾاؽ َظا الخىيُذ هٟهم ؤّن ما ج٨خب ت، ؤو الّخٗبحر ًٖ ٖو اث ألاهشىٍّ
ّ
ه اإلاغؤة بُٛت بٖالن ألاهىزت، وبزباث الظ

ذّي للجؿض، ؤو ظىدذ ألاصًبت اإلابضٖت بلى ألاصب  ص ٖلى ال٨بذ الّخاٍع ٍل ظؿضٍيّ ٖلى الّغظل، ؤو الّخمغُّ ْٗ
ِٞ عّص 

ؿىّي 
ّ
 .  الجيسخّي ؤلاًغوج٩ُّي الجؿضّي، َظا، وطا٥، ٧له لِـ مً مٟهىم الالتزام باألصب الِي

ه لِـ للجيـ، ؤي ظيـ ال٩اجب، ؤو ال٩اجبت  ؤزغ في ألاصب اليؿىي، مً َظا 
ّ
٤ ًضعي ؤصخابه ؤه ىا٥ ٍٞغ َو

ت ص ُّ بىاه
ّ
٤ الّىا٢ضة الل ه ال ٢ُمت لهظا اإلاهُلر  /الٍٟغ

ّ
ان، ًضع٧ىن ؤه مَّ ت ٚاصة الؿَّ ٍّ ت الّؿىع ُّ ًمجی الُٗض، والّغواث

م ؤلاهخاط ألاصبّي؛ ألّن الّىّو ألا  ت وال٣ضعة  ّي بىاء ّٞجيٌّ ًجهٌ اؾدىاصاصبفي ج٣ٍى بت والسبرة واإلاٗٞغ بلى اإلاَى
ٛت بحن ط٦غ وؤهثی

ّ
. وال جمُحز في امخال٥ الل

 
ت، ٣ٞالىا بّن ألاصب لٛت ٢بل ؤن ٩ًىن مًمىها ٛىٍّ

ّ
 . (2)الل

٘ الؿاا٫، لم ال ٌٗض ما ؤهخجه الغظا٫ في ألا  لى ؤؾاؽ َظا اإلاى٠٢ الظي هغاٍ مى٢ٟا خُاصًا هٞغ صب ٖو
ؿىّي بطا ٧ان الٗمل ٖمىما

ّ
ت مما الي ُّ ّى ت ٞو

ّ
ت ؤ٦ثر ص٢ ُّ ت اإلاغؤة؟ وههىنه ألاصب ُّ ت ٌٗبر ًٖ ٢ً ُّ ت بوؿاه ، طا هٖؼ

رث ٖىه اإلاغؤة في ههىنها؟ لظل٪ ؾببان ٖىض ص  ؾمغ عوحي الُٟهل َما:  /ٖبَّ

ته ُّ ت اإلاغؤة، ووعي ٢ً ً ٖلى مٗٞغ ت  ا، ٖلى هدٍى ممازلألاو٫: هضعة َظا الّىٕى مً ألاصباء الّغظا٫ ال٣اصٍع إلاٗٞغ
  .اإلاغؤة بها

ع ال٨ٟغّي، الشاوي:   باؾم الّخدغُّ
 
ت بلى الّغظل زاهُت ُّ ع اإلاغؤة الٗغب ٫ ٢ُاصة خغ٦ت جدغُّ و٦إنَّ  السكُت مً ؤن جخدىَّ
تها مً ظضًض ُّ  .(3)اإلاغؤة، في َظٍ الخا٫، َغبْذ مً الّغظل بلى الّغظل في مٗالجت ٢ً

صْث ص اث٠ ًدخاط بلحها / وبياٞت بلى طل٪ خضَّ ت، ؤعب٘ ْو ؿىٍّ
ّ
ت اإلاهخّمت بالي ُّ ٧ىعهُلُا السالض، الباخشت الٗغب

ت، هي ؿىٍّ
ّ
ؿىّي لُىا٫ ٢بى٫ الخغ٦ت الي

ّ
  :ؤلابضإ الِي

ر٦حز ٖلى ٖالم اإلاغؤة الّضازلّي،  -
ّ
 اإلاىا٢كت  ًٖ ٢ًاًا اإلاغؤة، والت

ت،   - ُّ ُغ بش٣اٞت ؤهضعوظُي
ْ

ك
َ
ی والس   Androgynyالي

َ
ْىث

ُ
 ىشىّي( )الس

ت ج٣خضي بها اإلاغؤة - ُّ  .التزوٍض بىماطط بًجاب

ؿىّي   -
ّ
ؿاء ليكغ الىعي الِي

ّ
 الدصجُ٘ ٖلى جًامً الِي

                                                           

 الركاية النسوية اإلماراتية   .  ٔ
 الركاية العربية بُت الواقع كاأليديولوجية، تأليف مشًتؾ. .  ٕ
 األدب النِّسوّم احلديث، شؤكف ادلصطلح كشجونو  . ٖ
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ت بحن الّغظل  ُّ ٘ الض٦خىعة بههاٝ الغبطخي ألاعصهُت ؾاالا في َظا الهضص َى: ما التي زل٣ذ ٞجىة جغاز وجٞغ
ا جُب: هي هٓغٍّ

ُ
اُث عظا٫ٍ زل٣ىا نىعة واإلاغؤة، ٞهاعث اإلاغؤة هي الجيـ ألاصوى؟ ج ها الغظا٫، هٓغٍّ َٗ ٌث َنَى

اث ال٣ضًمت والخضًشت  ؿىّي الجضًض ٖلى الّىٓغٍّ
ّ
ب الىعي الِي

َّ
امهم وؤخالمهم وآمالهم، ٞىاظب حٛل ألاهثی مً ؤَو

اث التي زل٣ذ ٞجىة  في ٖلىم البُىلىظُا والاظخمإ والٟلؿٟت والخًاعة والّخدلُل الّىٟسخّي، جل٪ الّىٓغٍّ
ت ب ُّ  . (1)حن الّغظل واإلاغؤة؛ ُمٟاصَا ؤّن اإلاغؤة هي الجيـ ألاصوىجغاز

ؿىّي، والسلُٟت الٟلؿُٟت والؿُاؾُت والاظخماُٖت والضًيُت لؤلصب 
ّ
اث اإلادكٗبت خى٫ ألاصب الي ٦ثرة الىٍٓغ

غ١ٍ ال، ولً ًيخهي الهغإ بحن  ٟها، ووظىص مظاَب ٞو ؿىّي، والخ٣ُٗض في جدضًض مٟهىم اإلاهُلخاث وحٍٗغ
ّ
الي

ؿىّي ؤص
ّ
ها نّحر ألاصب الي

ّ
ه. خابهم ختی في ؤؾاب نغاٖهم اإلاسخلٟت وشجىجها، ٧ل ُّ ؤ٦ثر ٚمىيا مً ٖمىم

ضٖى  بلى   ٣ىم بةٖالن الخغب ٖلى الّغظل!! ٍو ت اإلاغؤة!! ٍو خ٣اص ؤّن الّغظل َى ؾالب خغٍّ ٞبًٗهم ًشبذ الٖا
اع الضًجي، بُٛ اصاث اإلاجخم٘ زهىنا مً ؤلَا غ الجؿض مً ٧ل ٢ُىص ٖو ت الاهخ٣ام مً الّغظل والٟىضخی جدٍغ

ًّ الٛاعاث وبزاعة  ت  -الجيؿُت، وق ت  -باؾم اليؿٍى ت التي ؾخ٣خل٘ ٦ُان البكٍغ ُّ اإلاٗغ٦ت ؤلاًضًىلىظ
 والجىىؾُت. 

تها، وعيىزها ألوامغ الّغظل وهىاَُه، : الاخخخام ُّ بؾ٣اٍ ٧ل الٗىامل التي حؿبب لتهمِل اإلاغؤة، وصوه
ض، وجً٘ اإلاغؤة في مغجبت الٗبض يغوعي وم٣خطخی واؾدئها٫ ٧ّلِ الضواٞ٘ التي ج ّ

ُِ
ً٘ الّغظل في مغجبت الؿَّ

ت الٛغ ؤما ا٢خضاء ا خالخىا؛ ألن خايغ اإلاغؤة مملىء بالّخمُحز والايُهاص. ؿىٍّ
ّ
ا ِبِكْبٍر، َوِطَعاٖلخغ٦ت الي ت ِقْبر  ُّ ا ب

 ٍٕ ت زٌُغ؛ ألن مك٩لت اإلاجىٓحرا وجُب٣ُا ٞهى ه خوؾلى٥ ٧ّل ُجْخغ ؾل٨ ،ِبِظَعا ت هي مك٩لت خّغٍّ ُّ غؤة الٗغب
ت  ؿىٍّ

ّ
ت الّغظل؟ الخغ٦ت الي ت اإلاغؤة صون خّغٍّ ؤلاوؿان الٗغبّي؛ ألن الغظل م٣هىع في اإلاجخم٘ الٗغبّي، ٠ُ٨ٞ خّغٍّ

ت ٞىاظب ؤال  ُّ ت الٗغب ؿىٍّ
ّ
لحها ما ٖلحها، ؤما الخغ٦ت الِي ت لها ما لها ٖو ُّ  .بؾ٣اٍ الغظا٫ َضٞه ٩ىن ًالٛغب

ت بؾتراجُجُت  ٖىا٢ب بؾ٣اٍ الخ٩ام في الغبُ٘ الٗغبي، وواظب ؤن ج٩ىن هظ٦غ و  ه٣ىم لخٓت ؿىٍّ
ّ
الخغ٦ت الِي

ت ُّ  ؤم  مُلبها الٗغب
 
ت الش٣اُٞت والاظخماُٖت للصسو، ؾىاء ؤ٧ان ط٦غا ؾُٗا صاثما مؿخمّغ ا للخٟاّ ٖلى الهٍى

٤ُ. ،ؤهثی  وباهلل الخٞى

 اإلافادس واإلاشاحؼ

ان، زهىنُت ؤلابضإ الي ، ص. بههاٝ الغبطخي .1  .1997ؿىي، وػاعة الش٣اٞت، ٖمَّ

 2010، ؤًاع/ ماًى، ٢153ًاًا وعئي، مجلت الغاٞض، الكاع٢ت، ٕ  ، ص.  ؾىاء قٗالن .2

  1996اإلاغؤة واللٛت، اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي، بحروث، ، ص. ؾٗض الباػعي و ص. ٖبض هللا الٛظامي .3

ت ؤلاماعاجُتا، ص. ؾمغ عوحي الُٟهل .4  لغواًت اليؿٍى

اى،  ، غوٍليص. مُجان ال .5   1995صلُل الىا٢ض ألاصبي، مُبٗت الٗب٩ُان، الٍغ

ان، ، ٞسغي نالر .6  .237، م 1997زهىنُت ؤلابضإ اليؿىي، وػاعة الش٣اٞت، ٖمَّ

ان،  ، ص. ٧ىعهُلُا السالض .7  .18، م 1997زهىنُت ؤلابضإ اليؿىي وػاعة الش٣اٞت، ألاعصن، ٖمَّ

 وألاًضًىلىظُتالغواًت الٗغبُت بحن الىا٢٘ ، ص. ًمجی الُٗض .8
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