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 الوـــــــــــــــــلخــص

درج عمى اعتبار النسػاء ادنى مرتبة مف الرجاؿ جسديا وعقميا. ولذلؾ فقد نظـ القانوف والديف خضوعيف        

لمرجاؿ. والنقد النسوي ىو مجموعة مف المقتربات التي تتحدى النظاـ األبوي الباطرياركي  )ىيمنة اسموب تفكير 

ر المسّممات بشأف الرجاؿ والنسػاء لالرتقاء بوعييـ في الرجؿ( وتنتقده في كؿ مف الثقافة واألدب وييدؼ إلى تغيي

لمعتقدات الكّتاب الذكور سيوّضح الطريقة التي  تاريخيا أثر دور المرأة في المجتمع. وليذا السبب فاّف مسػحا

ػـ الناقدة وتقسّ ً. ونفسيا ًاقتصادياو ً المرأة تيميشًا سياسيا تىمشوّطدت بيا الباطرياركية نفسػيا في الفكر الغربي، و 

النسػوية أليف شػوولتر النقد النسػوي عمى قسػميف: المرأة بوصفيا قارئة لمنص والمرأة بوصفيا كاتبة لو. والنقد 

النسػوي الذي يرّكز عمى المرأة بوصفيا قارئة يضع في مركز اىتمامو صورة المرأة في األدب التي تقّسػميا 

مف الكّتاب الذكور، مف أفالطوف الى نورماف ميمر، يصّور المرأة  اف عمى قسػميف فتذكر اف الكثيرڤجوزفيف دونا

أنيا مريـ العذراء )ع( التي تقـو بالوساطة  ىإما بوصفيا ) بندورا ( وبذلؾ تقرف بالتفاىة واإلغواء. أو تصّورعم

عف ذلؾ فاف القسػػـ األكبر مف الكّتاب الذكور يصّور المرأة في كتاباتو السػػبب  ًبيف اإلنساف / الرجؿ واهلل. وفضال

في سػػقوط الرجؿ. نذكر منيـ عمى سػػبيؿ المثاؿ ىيسػويد وجوف ممتف. وقد صارت الشػخصية النسػػائية في أعماؿ 

و النقاد الشػػخصيات النسػػائية ىؤالء الكّتاب األنموذج الذي قمدتو األجياؿ الالحقة مف الكّتاب، أو الذي قاس عمي

الدراسػة الحالية إلى أف تستكشػؼ الثقافة الباطرياركية التي أدت إلى تيميش النسػػاء في األدب  وتسػػعىاألخرى. 

المرأة،  شكسبير يصور بيا و قولبتيّف عف طريؽ قراءة السػػونيتات الشػكسبػيرية قراءة نسوية، وتحميؿ الطريقػة التي

 الرسالة ثالثة فصوؿ وخاتمة. تعمى ذلؾ ضمّ ً الرجؿ. وبناء ويمّجد فييا

     الفصؿ األوؿ مقدمة في  الحركة  النسػػوية  ويقع  في ثالثة  مباحث.  يتناوؿ  المبحث  األوؿ تعريؼ     

  بالحركة النسوية  نشػػأتيا وتطورىا.  ويتناوؿ المبحث الثاني تمثيؿ المرأة في األدب مف أفالطوف وحتى

 أ

 



الوقت الحاضر. ويتناوؿ المبحث الثالث النقد النسوي؛ إذ يدعو النقد النسوي النسػاء أف يقرأف بصورة فاعمة 

عف مواجية التحيزات ً وخالقة كي يقاومف نيات المؤلؼ لقولبة كؿ مف الرجاؿ والنسػاء عمى حد سواء. فضال

يجب عمى القارئة النسػػوية  يا وقيميا،إنصاؼ وجيات نظر المرأة وىموم الموجودة ضدىا في النص. ومف اجؿ

أف تتعاطؼ مع الشخصيات النسػػائية في النص وأف تقاـو الرؤى الباطرياركية الراسػػخة في األدب، وأف ترفض 

  القوالب التي توضع فييا النسػػاء. 

ة سػػونيت 651عددىا مف مجموع المتوالية البالغ  األولى 621مالسػػونيتات ايسعى الفصؿ الثاني إلى تحميؿ       

وىي مخصصة لصديؽ الشػػاعر، الفتى الشػػاب. ويقع الفصؿ في خمسة مباحث. يعيد الشػػاعر في المبحث األوؿ 

وىو جماؿ ألواف الربيع، وأزاىير تكويف صورة الفتى الشػػاب بوصفو الكماؿ األمثؿ لمجماؿ ولمقػيمة الشػػخصية. 

ر البحار، وأوؿ زىرة في نيسػػاف، وأجمؿ برعـ في أيار، وحمية العالـ الصيؼ، وثمار الخريؼ اليانعة. وىو جواى

النضرة، وجماؿ الطبيعة النادر. وىو كنز الحالوة المصاف، وأفضؿ الجواىر. ويقدـ المبحث الثاني مثمثي الحب؛ 

إذ يوصؼ الرجؿ في المثمث األوؿ عمى انو خاؿ مف أي عيوب جسػػدية وأخالقية، مخمص وصادؽ، وجدير 

العبادة والتمجيد. ومف أجؿ بموغ الغاية في تمجيد الرجؿ، يقّدـ الشاعر مف خالؿ مثمث الحب الثاني شػػخصية ب

الشػػاعر المنافس الذي ينافسو لمفوز بالحظوة عند الرجؿ. وعمى الرغـ مف قمة عدد السػػونيتات التي تتحدث عف 

ى ابعد مدى. وفي المبحث الثالث يصؼ الشاعر الرجؿ نيا تعمؿ عمى بمورة صورة الرجؿ إلأالشػػاعر المنافس إال 

في السونيتات السبع عشرة األولى التي تحث الشاب عمى  عهى اَه جذٌر بأٌ ٌخهّذ بىصفه جىهر انجًال وانحقٍقة

تحدي الزمف وتخميد جمالو بأف يتزوج وينجب ولدا يرث جمالو ويخمده. وىذه الدعوة لتخميد جماؿ الرجؿ ىي 

طريؽ تمجيد الرجؿ.  والمبحث الرابع يصور الرجؿ عمى أنو كالمطر لألرض، وجمالو كالطعاـ خطوة اخرى في 

 نو إمتالء. كما أف صوتو كالموسػػيقى، وتأثيره تأثير آلية اإللياـ. إللمعيف الجائعة، لذا فاف وجوده يعني الحياة وا

ر، ويرتقي بالروح، ويخمؽ مف مالؾ صػالح وقديس، وشخص معّظـ حد العبادة. لذا فاّف حضوره يصقؿ الشع

 ويبيف المبحث الخامس حب الشػػاعر لمرجؿ الذي يييمف عمى ىذه المجموعة مفً. الشػػيطاف مالكا

 ب



مف القصائد؛ وبيذا الحب يتحدى الشػػاعر الزمف مف أجؿ تخميد الرجؿ. أما بالنسػػبة لممرأة في ىذه المجموعة مف 

ذ أف الشػػاعر يقـو إصارت غير مرئية، وغير محسػػوسػػة، وغير ميمة. حتى ً القصائد فقد حّط مف قدرىا ضمنيا

سكاتيا، والحط مف قدرىا حتى صارت ال تسػػاوي شػػيئا  ً.بتيميشػػيا وا 

) تتحدث االثنتاف األخيرتاف عف موضوعة الحب  652–621يحتوي الفصؿ الثالث عمى تحميؿ لمسػػونيتات     

عرفت بالمرأة السػػوداء التي يشػػاع أنيا قد أغوت صديؽ الشػػاعر. ويقع الفصؿ  وىي مكّرسػػة المرأةً(. عموما

ً في ثالثة مباحث. يبيف المبحث األوؿ الحّط مف قدر المرأة في المجموعة األولى مف السػػونيتات ضمنيا

ء الصافي، والمرأة في ىذه الزىرة، والرجؿ ينبوع مف الما الشوكةوباختصار. فالرجؿ ىو زىرة الربيع؛ والمرأة ىي 

الطيف الذي يعّكر صفو الينابيع الفضية. والرجؿ يشبو بالشمس والقمر، والمرأة بالكسػػوؼ والخسػػوؼ الذي ىي 

وحضوره المموكي يضفي المجد والبياء عمى األشػػخاص عديمي الجدوى،  يحجب كال مف الشػػمس والقػمر.

ووجودىا ال يثيػر في الشػػاعر سػػوى كوامف الشػيوة ير مبارؾ، واألشػػياء عديمة الفائدة ، وأما المرأة فكياف غ

في المجموعة الثانية مف ً ومفّصالً والّشػػبؽ. والمبحث الثاني يبيف أف الحط مف قدر المرأة قد صار صريحا

أة سػػقيمة إنيا امر  القصائد. ففي ىذه المجموعة يقرف الشػػاعر المرأة السػػوداء بالموف األسود واألفعاؿ السػػيئة.

وشػػعرىا يشػػبو األسػػالؾ السػػوداء. فصوتيا ال يشػػبو  وصدرىا قاتـ فعيناىا ذات لوف فاحـ السػواد،الموف، 

وخائػنة ومخادعة ً وأخالقياً الموسػػيقى وىي ال تمشػػي مثؿ اآللية، وأنفاسػػيا كريية الرائحة. وىي زائفة جسػػديا

يا كاذبة حقيرة، ذات لسػػاف مضمؿ، ووجو داعر. باختصار إنيا أنثى شػريرة، غوية وبائسػػة وبال قيمة. كما أنمو 

ومالؾ فاسػػد، وشػػيطاف. وتفاىتيا تحصرىا في ذاتيا فقط، وسػوؼ ييزميا الزمف. وفي المبحث الثالث يضع 

ذا كاف الرجؿ في ىذه القصائد "أكثر  جماال واعتداال" الشاعر شػػخصية الرجؿ  بإزاء شػػخصية المرأة السػػوداء. وا 

و"ال تشػػبو الشمػس" وال  وغير مباركة مف أياـ الصيػؼ، فاّف المرأة السػػوداء فييا امرأة غير كاممة مف يـو

الوردة. ويمخص ىذاف الوصفاف المتضاداف لشػػخصيتي الذكر واألنثى تاريخ األدب الذكوري برمتو والذي يقولب 

 الرجاؿ والنسػػاء عمى السػواء.

ًّث أهى انُحائج انحً  جىصهث إنٍها انذراســة. إذوأيا انفصـم انرابع فكاٌ خاجًة انرسـانة،          ض
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