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ِرفعُة الُمثنَّى.. تهافُت "الجندر"...

محمود حيدر

رّبا لن ميتدَّ الوقُت كثرياً حتّى تظهر يف الغرب عبارة »ما بعد الجندر«. ال نقول هذا حرصاً ألّن 

املزاج الغريب بات أسرَي غوايِة االنقالب عىل مفاهيمه ومصطلحاته؛ وإّنا لكون املوجة النسويّة 

يف الغرب مل تعرث عىل هويّتها بعد، ومل تستِو عىل قراٍر يختم اضطرابها ومنازعاتها. ما يعني أّن 

املفهوم النَسوي مل يُنجز بعد، ولو أّن أهله سلكوا دروب التحيُّز والَسَخط منذ إرهاصاته األوىل. 

رّبا لهذين السببني ولسبٍب جوهريٍّ يعود إىل املعاثر التكوينيّة التي تعرتيه، جاز حملُُه عىل محمل 

»املابعد«. وأرّجح القول إّن املوجة النسويّة التي طاولت قرناً كامالً من أزمنة الحداثة لن تنجوـ  ولو 

بعد حني ـ من غواية املراجعة والتجاوز.

***

ليس ما نذهب إليه مجرّد توقُّعٍ عارٍض منشؤُه حكم القيمة السلبي عىل »الجندريّة«، األمر الذي 

وا به، ممن ال يزالون عىل سريتهم األوىل يف تلقي املفاهيم كيقينيّاٍت ال ترتيض  يطيب لكرثة أن يحتجُّ

املساءلة. وإلن كانت مسألًةـ  كالتي نحن بصددهاـ  تبتغي محالً استثنائيًّا من التدبّر، كان مسعانا عىل 

وجه الضبط، تعيني أصل النزاع بنأى من االستغراق يف تفصيالٍت ال طائل منها. ذلك بأنّنا هنا تلقاء 

مشكلٍة سوسيو-ثقافيٍّة حوَّلتها مساجالت الحداثة إىل رضٍب من معضلٍة وجوديٍّة مفتعلٍة. سوى أّن 

املشكلة حاصلٌة وال مناّص من مراجعتها وفهم تداعياتها وأبعادها. ما يضاعف من وجوب االعتناء 

ٌ يف أوساطها.  بها، أنها تسلَّلت إىل بيئاٍت وازنٍة يف العاملني العريب واإلسالمي، وصار لها أثٌر بنيِّ

فالرتكيز املكثّف عىل »الجندر« بدالً من العناية بقضايا املرأة وحقوقها البديهيّة مل يكن شيئاً محموالً 

املبتدأ
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عىل الرباءة املعرفيّة. لقد بدا هذا الرتكيز أدىن إىل رحلٍة مضنيٍة تروم صناعًة ظاهرًة، وإن جاءت أرضارها 

فادحًة حتّى عىل املرأة نفسها. املفارقة يف التنظري الجندري أنّه جاء يف الغالب األعم يف سياق رؤيٍة 

مضطربٍة دفعت مشكالت املرأة نحو مساٍر ال مستقّر له. رؤيٌة تبدأ من الفوارق البيولوجيّة والتكوينيّة 

وال تنتهي بالفوارق الثقافيّة والتاريخيّة أو االستالب الطبقي واملعنوي. لكأن العقل الاّلواعي للفكرة 

الجندريّة يجري عىل نحٍو ال يُراد فيه لهذه الفكرة أن تنضبَط داخل حدود املفهوم، بل أْن تبقى ساريًة 

يف حقٍل ال متناٍه من الجاذبيّة املفتوحة. يف املقابل حرص الوعي الجندري عىل نقل هواجسه إىل 

ميدان التجربة وهنا تكمن املفارقة التي تصل حّد التناقض بني أفعاله وتنظرياته. األمر الذي حال دون 

التوّصل إىل تعينٍي رصيحٍ لهويّته امللتبسة.

***

 إذا كان ملفوظ الجندر، ينطوي باألصل عىل دوافَع غريزيٍة بيولوجيٍّة، فإّن هذا امللفوظ سيتمّدد 

أنطولوجيًّا وسوسيولوجيًّا وحضاريًّا  اتّخذت خطاباً  نسويٍّة  تيّاراٍت  بظهور  نفسه  عن  ليعربِّ  بالفعل 

يتحّدد وفق املقرتب  الجنسني ال  التمييز بني  التي زعمت أن  التنظريات  الرغم من  يف آن. وعىل 

البيولوجي، بل عىل أساس األدوار والوظائف االجتامعيّة، فإنّها مل تستطع أن تطوي سجل الحديث 

عن النزعة البيولوجيّة من أجل تظهري هويّتها التمثيليّة. ذلك ما سنالحظه يف الخطبة الجندريّة التي 

بدت حريصًة عىل تظهري النوع األنثوي ككينونٍة منفردٍة ومستقلٍّة يف عامل الوجود. فضالً عن ذلك، 

الوجه  تُسِقط  مل  االجتامعي،  السيايس  الرصاع  يف  انخرطت  التي  النسويّة  التيارات  أّن  تبنيَّ  فقد 

البيولوجي من خطابها، ولو أّن هذا الوجه استرت غالباً تحت عناوين محض حقوقيّة. ما يدّل عىل 

لحقوٍق  استالٍب  مشكلة  من  الجندري  التنظري  مع  استحالت  الغرب  يف  النسويّة  القضيّة  أّن  هذا 

طبقيٍّة ومعنويٍّة ميكن تسويتها يف إطار »عقد اجتامعي«، إىل معضلٍة أنطولوجيٍّة ُغلِّقت أبوابها أمام 

التسويات. فلنئ كانت مشكلة املرأة وحقوقها تتعنّي يف أبعادها االجتامعيّة واالقتصاديّة واملعنويّة، 

وهي مشكلٌة مرتبطٌة بظروف كلِّ محيٍط حضاريٍّ ومستوى تطّوره، فإّن خصوصيّات املعضلة تكمن 

يف اندفاعها إىل الحدود القصوى. أي نحو أفق »مابعد طبيعي« يحيل املرأة إىل نوٍع جوهراينٍّ ال 

تتحقق جوهريّته إاّل باالنفصال عن منشئه األصيل الذي هو اإلنسان.

***

لقد أنشأت »الجندريّة« بسلكها االنفصايل رضباً من غرييٍّة متحيّزٍة ذات سمٍة إيذائيٍّة لألصل 

ٍس  األنثى كمخلوٍق مؤسِّ فيه إىل  تنظر  نحٍو  التأسيسيّة عىل  النسويّة  األطروحة  تجِر  اإلنساين. مل 

سائر  عن  متميٍّز  ككائٍن  التكويني  ببعدها  اإلقرار  حّق  عنها  يحجب  الذي  األمر  اإلنساين.  للنوع 
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الكائنات. لقد انربى منظِّروها إىل نسيان الحقيقة الوجوديّة التي تقّرر أّن الرجل واملرأة زوٌج ينتمي 

طرفاه إىل نفٍس واحدٍة. وهذا مرجعه إىل التشظيّات التي أحدثتها الحضارة التقنيّة يف البنية النفسيّة 

الطبيعيّة  بالوحدة  اقرتفته هذه الحضارة من جناياٍت سوف تودي  الحديث. فام  والثقافيّة لإلنسان 

بني الرجل واملرأة إىل االستغراق التاّم يف قيم املاديّة ومعايريها. وملّا كان للقيم تأثرٌي حاسٌم عىل 

سلوك اإلنسان، فإّن مدى تركيز األفراد عىل املساعي والغايات املاديّة سيكون له تأثريه الحاسم 

عىل الطريقة التي يتعاملون فيها مع بعضهم البعض. ففي هذه الوضعيّة يصبح الناس اآلخرون -كام 

الفيلسوف األملاين مارتن بوبر- مختزلني إىل كائناٍت أو إىل أشياٍء ال تختلف إال قليالً عن  يُبنيِّ 

املنتجات التي ميكن أن ترُشى وتستخدم ويُستغنى عن رضورتها.

ال تنأى تعليقة بوبر عاّم انرصفت إليه الجندريّة لجهة صوغ فكرتها عىل آَخريٍّة ذات طبيعٍة إقصائيٍّة. 

بل يجوز القول إنّها إقصائيٌّة مستمّدٌة من »عنرصيٍّة بيولوجيٍّة« غايتها تقويض املركزيّة الذكوريّة وإنشاء 

ية واالختصام...  مركزيٍّة أنثويٍّة تُعيد صياغة معادلة )ذكر-أنثى، وامرأة-رجل( عىل نصاب الندِّ

***

مل تكن الحركة الجندريّة خارج احتدامات الحداثة وتحوالتها الفكريّة واالجتامعيّة. أفادت كثرياً 

من نزعات التحديث الفلسفي والتقني من أجل أن تصوغ نظريّة املعرفة الخاّصة بها. لقد تأثّرت 

السبب  الذروة. لهذا  العدميّة حتّى بلغت يف أحواٍل محّددٍة مراتَب  بالنزعة  عىل وجه الخصوص 

حقَّ توصيف النسويّة )Feminism( بأنّها إحدى أبرز االستظهارات الصادمة لحقبة مابعد الحداثة. 

فمثلام وقعت هذه األخرية يف زحمة االضطراب املفاهيمي منذ والدتها إىل يومنا الحايل كذلك 

التفكري  ثقايفٍّ واضٍح يف  إجامٍع  يومئ إىل  ما  يوجد،  املثال، ال  الجندريّة. عىل سبيل  كان حال 

النسوي حول ماهية الجندر ووظيفته وإطاره التمثييل. وهذا منطقيٌّ ما دام اإلعراب عن ماهية أيِّ 

حركٍة أو فكرٍة يستلزم توفّر هندسة تعريفيّة جلية لهويّتها ودورها وغاياتها. وهذا ما نالحظه يف النزعة 

ه للنساء، والسعي  التربيريّة التي شهدها تاريخ الفكر النسوي لجهة سعيه إىل مجابهة التمثيل املشوَّ

إىل استعادة التمثيل السليم والعمل عىل ابتكار األشكال املناسبة له.  

النسوي عرب إدخال املرأة يف  التسليع  التمثييل استرشاء ظاهرة  وماّم يشهد عىل عمق املأزق 

»ليندا  الكنديّة  الباحثة  إليه  أشارت  ما  وهو  النيوليرباليّة.  للرأسامليّة  االقتصاديّة  املنافسات  ِحمى 

هنتشيون« با اعتربته اقتصاًدا جنسيًّا يُفيض إىل تحويل الجسد األنثوي إىل إشكاليٍّة. وهذا هو أحد 

املواقع املفصلية الذي تتالقى فيه الحداثة النيوليرباليّة والحركات النسويّة لكونهام يركّزان معاً عىل 

متثيل الجسد باعتباره تحديًّا أنثويًّا ألسس النظام األبوي والذكوري. 
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من هذا النحو وجب النظر إىل أزمة الجندر كامتداٍد ألزمة اإلنسان الحديث وكثمرٍة غري ناضجٍة 

أن  الصدد  هذا  البنيِّ يف  ومن  وأناط سلوكها.  واملعرفيّة  الفلسفيّة  بأبعادها  الحداثة  مابعد  ملعاثر 

امليتافيزيقا التي تعاملت مع اإلنسان الحديث كمركٍز للكون ما لبثت أن جعلته خاضعاً ألوثان التقنيّة. 

التقنيّة ليست فقط تهديًدا  ولقد نالت األطروحة النسويّة نصيبها الوفري من مآٍل كهذا. فقد شّكلت 

للمصري اإلنساين، وإّنا أيًضا وأساًسا، تبديًدا ألسس امليتافيزيقا التي انبنى عليها عرص التنوير. فأزمة 

األنسية -كام يقّرر الفيلسوف األملاين مارتن هايدغر- عائدٌة إىل التقنيّة التي كشفت عن مساٍر عامٍّ يسري 

نحو نزع اإلنسانيّة )Disumanizzazione(، ويرتجم انحطاط ِقيََمها وتهافت معايريها.

***

رجوٌع عىل بَدٍء.. 

ليست غايتنا من هذه الفسحة نقض األطروحة الجندريّة يف مقصدها املجتمعي والحقوقي، 

يرتتّب  ما  مع  بذاته.  مكتٍف  أنطولوجيٍّ  نوٍع  إىل  املرأة  تحيل  التي  األصليّة  املغالطة  لبيان  وإّنا 

عىل هذا االكتفاء من إعراٍض عن فهم حقيقته الوجوديّة. مثل هذه املغالطة ال مناّص من مسعى 

لتصحيحها يف إطار مقرتٍح يقوم عىل تكامل النوع البرشي بدالً من فصله وتجزئته. وهذا التكامل 

مفرداً  ليس جوهراً  فاإلنسان  االنفصال.  يقبل  الرجل واملرأة كزوٍج وجوديٍّ ال  النظر إىل  يفرتض 

بعنى إما أن يكون ذكرًا أو أنثى، وإّنا هو كينونٌة جوهريٌّة تستوي يف مقام املثنى. فاإلنسان مشّكٌل 

من زوجيّة الذكر واألنثى. أنٌس مع أنٍس يساوي اإلنسان. وبهذا التأويل الذي ينفرد به لسان العرب 

يعود  فال  اآلخر،  أحدهام  يُبِطْل  نصفني  إىل  انشقَّ  فإذا  املثنى؛  بصيغة  مفردة  إنسان  كلمة  تصبح 

اإلنسان إنساناً، وتنتفي الذكورة واألنوثة معاً، وهذا محال كام تُقّرر حكمة الخلق.

***

سة للنوع البرشي.  يظهر األساس األنطولوجي للمثنى بوصف كونه متثيالً حيًًا للزوجيّة املؤسِّ

وهو فضالً عن ذلك يحوي »النشأة األصليّة لهذه الزوجيّة التي تؤلّف بني جناحني ينتسبان ألصٍل 

واحٍد. ففي زوجية املثنى ال انفصال عن األصل ولكن متييٍز بني كّل من طريف الزوجية يف الصفة 

والوظيفة والدور. هام نظريان متعادالن يف أصل النشأة، لكّنهام يتاميزان ويختلفان بحكم ما يفرتضه 

تجّدد الخلق وتطّور الحياة. فالكون مثالً يدار بسلسلٍة من األنظمة والقوانني الذاتية الثابتة التي ال 

القوانني واألنظمة هي نظائٌر متعادلٌة يف أصل ظهورها يف الوجود رغم االختالفات  تتغري. وهذه 

والتفاوتات بني شخوصها وأفرادها.. ولذا يقوم العدل يف نظام النشأة الكونية عىل وجود مراتَب 

مختلفٍة ودرجاٍت متفاوتٍة للوجود. وهذا هو منشأ ظهور االختالف والنقص والعدم. وألّن التفاوت 
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واالختالف والنقص يف املخلوقات أموٌر ال تتعلق بأصل الخلق، بل هي من لوازم ومقتضيات تلك 

املخلوقات، فمن الخطأ الظّن بأّن الخالق قد رّجح بعض مخلوقاته عىل بعض. أما الرتجيح فهو 

الذي يؤدي إىل نقض العدالة والحكمة وهو من فعل الفاعل البرشي]]].

ولنئ كان املثنى هو يف حيثيٍة ما حاصل لقاء الغريية يف املوجودات، فذلك يعني أّن حارضيّته 

يف الوجود هي نتيجٌة فعليٌة الستبدال مفهوم التناقض الوضعي بفهوم التكامل والوحدة. ولذا ال 

يقوم املثنى عىل قانون نفي النفي كام تُقّرر املادية الديالكتيكية؛ وال عىل قانون التناقض السلبي 

ففي  املثّنى«...  عامل  يف  ق  الخالَّ التناغم  بـ»زوجية  نسميه  ما  عىل  وإنا  الهيغلية،  وجدت  كام 

هذا العامل بالذات يولد املثنى كمبدأٍ إلهيٍّ للتناظر الخالَّق بني الكرثات الوجوديّة بحيث ال يعود 

هذه  مثل  يف  بينها.  ما  يف  املتآلفة  للنظائر  جوهريٍّ  امتداٍد  سريية  هو  وإّنا  لنظريه  نقيًضا  النظري 

واستقاللها،  بفرديّتها  تحتفظ  باقيٌة  الذات  املثنى.  محراب  يف  محفوظًا  نظريٍ  كلُّ  يصري  الوضعيّة 

وكذلك ذات النظري باملثل. وإذ يجري كلٌّ منهام مجرى املوّدة يُفتح لهام باب الكامل ليناال مقام 

سة عىل العدل. الكرامة اإلنسانيّة املؤسَّ

تبعاً ملبدأ االمتداد يغدو كّل طرٍف من طريَف املثنى متضمناً يف نفس اآلخر فلن ينفصال أبداً، 

فيام تتوىّل الرحامنيّة بعنايتها تثبيت املثّنى وتسديده. ولذا يدخل كلُّ موجوٍد بحسبه يف ُسنَّة التدافع، 

با هي ُسّنٌة عمرانيٌة متنع الفساد يف األرض، وتُؤّسس إلعامِر دنيا اإلنسان وتُيسِّ سبيله إىل السعادة 

القصوى.

بهذا يستطيع كل من طريف املثنى أن يتمثّل حال سواه ويكّونه، برشط أن يعقد النيّة عىل الخروج 

من كهف الثنائيّة واحرتابها. ففي هذا الكهف تحتدم املوجودات مع كّل ما يغايرها هويتها. وحالئٍذ 

يلتقيان عىل كلمٍة سواء. بل قد يسعى كلٌّ منهام إىل تدمري  يغدو كل منهام نقيضني متنافرين ال 

لتصيب شظاياه  ينفجر  أن  هنيهٍة  بعد  يلبث  ال  هلع  توازن  معه  ليقيم  أحسن حال-  أو -يف  نظريه، 

اإلثنني معاً. وإذن ال يولد املثنى الكامل إالّ يف مكاٍن نظيٍف خارج الكرثة املشحونة بالتحاسد. 

انبثاق  يعود مثة  الدرجة ال  فعند هذه  االختناق.  العامل درجة  أحوال  تبلغ  له ذلك حني  وسيكون 

للحقيقة السامية إالّ حني يُفارق النوع اإلنساين جاهليته ليصبح معادالً للصفاء الكوين. 

***

التي ميكن  الكيفية  ـ عن  الحداثة  الخري والرش يف عقل  ثنائية  ينقد  ـ وهو  يتساءل  نيتشه  كان 

ليشٍء ما أن يولد عن ضّده: الحقيقة عن الضالل، إرادة الحقيقة عن إرادة الخداع. الفعل الغريي عن 

]]]- مرتىض مطّهري -العدل اإللهي- ص: 82.
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املصلحة الذاتية. ونظر الحكيم النرّي الخالص عن الشهوة... وكان يقول: إّن تولًُّدا من هذا النوع 

ممتنٌع.. إذ يجب أن يكون لألشياء ذات القيمة األسمى منبع آخر وخاص. وهذه القيمة ال ميكن 

أن تُشتّق من هذه الدنيا الفانية الغاوية املخادعة الوضيعة، أو من هذا الهرج واملرج من األوهام 

واألهواء. إن منبع هذه القيمة األسمى يجب أن يكون هنالك يف حضن الكون، يف الالّفاين يف اإلله 

املخفي، يف اليشء يف ذاته، هناك، وليس يف محلٍّ آخر]]].

***

عىل هذا النصاب من التكامل الخاّلق، سيُكتُب للزوجيّة أن تجتاز التناقض املرير لتجد سبيلها 

إىل االنسجام يف وحدة املثّنى. لقد صار األمر بيّناً ملن رأى نقيضه قامئاً يف ذاته. يف هذه الحال 

ال يعود ألحٍد من حاجٍة ألحد إىل البحث عن صاحبه يف غري ذاته، ألن كاّلً من الزوجني قائٌم يف 

ذات اآلخر، وكّل مّنهام يحّس بزوجه. ولنا يف هذا مثال: فلو علمَت أّن الحركة يف كّل من الزوجني 

النظريين تنتهي وتبدأ يف الزوج اآلخر يف وقٍت واحٍد، لََوَجْدَت أن السبب يف ذلك إنا هو من أجل 

أن تظّل مستمرًّة دامئاً وأبداً. فاليشء املتحرّك الذي تنتهي حركته يف أحد الزوجني وتبدأ يف الزوج 

الذي  التفاعل يف املثّنى  أما ما يحكم  تتوقف.  اآلخر يف وقٍت واحٍد، إنا هي حركٌة مستمرُة ال 

يحتضن اآلخر والذات معاً، فإّنا هو مبدأ التحّول والتكامل. ذاك أّن طريف املثّنى هام يف تحّوٍل 

مستّمٍر بحكم أّن نهاية الطرف األول هي بداية الطرف الثاين.

***

من وجوده  أصالً  يفقد  فإنّه  األصل،  عن  انزياحاً  أو  انشقاقاً  »الجندر«  يكون  بعد.. حني  ومن 

ضالالت  يف  يتيه  ثم  املثنى،  رِفعة  بلوغ  عىل  يقدر  ال  التكوين  يف  نظريه  يفتقد  وحني  ومكانته، 

التفكيك واالنشطار... 

باملثنى إذاً، يُحفظ حقَّ املرأة يف األصل والفرع، وبالجندر يضيع املبتدأ والخرب...

***

يعتني هذا العدد من "الستغراب" مبفهوم الجندر يف نشأته التاريخية وتداعياته الفكرية والثقافية 

والسوسيولوجية، سواًء يف املجتمعات الغربية حيث منا وتطّور، أو يف تداعياته عىل املجتمعات 

عرب  وباحثون  مفكرون  فيها  شارك  التي  والدراسات  األبحاث  تناولت  وقد  واإلسالمية.  العربية 

وغربيون نقداً ألبرز املباين املعرفية للنظريات النسوية.

]]]- نيتشه - ما وراء الخري والرش – ترجمة: جيزيلال فالور حجار، إرشاف: موىس وهبة - دار الجديد- بريوت 995]، ص 8].
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اإلسالم في مواجهة النسوّية
تن�اظٌر مفارق يف الرؤية واألهداف

محمد لغنهاوزن]*[]]]

فلسفيٍة  رؤيٍة  تظهري  إىل  لغنهاوزن  محمد  األمرييك  والباحث  للمفكِّر  املقالة  هذه  تهدف 

كالميٍة تشكّل مدخالً ملقاربة موضوع النسويّة من وجهة نظٍر إسالميٍة. ويف هذا السياق متيض 

ٍق حول التصّورات الكلية للفلسفة النسوية الغربية باملقارنة مع الفلسفة  املقالة يف نقاٍش معمَّ

اإلسالمية لتثبت التقابل بني النظريتني وعدم إمكان التوفيق بينهام. ومن ثم يتطرق الباحث إىل 

النهضة النسائية اإلسالمية.

المحرر

الغريب،  الفكر  يف  أساسيٍّة  تغرّياٍت  إىل  العرشين  القرن  من  الثاين  النصف  يف  النسوية  أّدت   

أثّرت أكرث من غريها من الحركات االجتامعية عىل اآلداب والعادات والتقاليد االجتامعية. يف هذه 

النهضة )النسوية( ننظر إىل الثورة الجنسية والحرية بوصفها ثورًة عىل قيود الفضيلة. وقد أدت هذه 

النهضة إىل تشجيع املطالبة بحرية املثليّة الجنسية وقوننة أوضاعهم املدنية واالجتامعية. وكان 

من نتيجة ذلك التخفيف من القيود الرقابية عىل املطبوعات وزيادة نرش ما كان يعد نرشه مستهجناً 

قبل ذلك.

بعناها  األرسة  تفّكك  إىل  اإلشارة  ميكن  الحركة  هذه  عىل  املرتتبة  اآلثار  عن  الحديث  ويف 

التقليدي، وزيادة معدالت الطالق، وارتفاع نسبة املواليد غري الرشعيني بحيث وصلت يف البالد 

األسكندنافية إىل نصف عدد الوالدات ويف أمريكا إىل الثلث.

متسارعٍة  بصورٍة  الجنيس  بالسلوك  تتحكم  كانت  التي  والقواعد  القيود  من  الكثري  كس  تم 

الفنادق بعدم  الرقابة، بحيث أويص أصحاب  ومدهشٍة، ومل تقترص »الثورة الجنسية« عىل إلغاء 

* ـ أمرييك مسلم، أستاذ يف الفلسفة الغربية وعضُو الهيئة العلمية يف مؤسسة اإلمام الخميني للتعليم والتحقيق، قم-إيران.
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التدخل يف »األمور الشخصية« للنزالء بعد أن كانوا ممنوعني من استضافة غري األزواج يف غرفٍة 

واحدٍة. وواجهت املحاكم مسائل وقضايا ترتبط بالزواج أو شبه الزواج حول قواعد امللكية لهذا 

ومفهوم  طبيعة  سيئٌة عىل  آثاٌر  ذلك  كل  نتج عن  وقد  ببعضهم.  املرتبطني  األشخاص  من  النوع 

األرسة]]].

ويف ظّل هذه األجواء ازداد حضور النساء يف أماكن العمل وميادين السياسة والجامعات، ما 

جعل النسويني يجدون بسهولٍة من يستمع إىل خطابهم الرصيح. ومل تكن التحوالت املذكورة أعاله 

االجتامعية  املؤسسات  الناقم عىل  للشباب  كان  بل  والنسويني وحدهم،  النسوية  الحركة  صنيعة 

تهدف  النسوية  أّن  وبتقديري  التحوالت.  هذه  إيجاد  أثٌر عظيٌم يف  اليساري  الفكر  وتأييد  القدمية 

يف ما تهدف إليه من خالل رفض ربط الدور االجتامعي بالذكورة واألنوثة، إىل تدمري كيان األرسة 

وإشاعة املثلية وغريها من العالقات الجنسية غري املرشوعة.

ومل تنج اللغة وطرائق التعبري األديب من سطوة النسوية، حيث نجح التيار النسوي يف إنشاء لغة 

ال متييز فيها عىل أساس الجنس، أي لغٍة غريِ جنسيٍة )Non Sexist Language ( ونتيجة ذلك كانت 

التجاري  التجاري وغري  ملفت، يف املسحيات واإلعالن  بشكل  املؤنث  استخدام ضمري  زيادة 

كإعالنات التوظيف يف املؤسسات الحكومية وغريها، وكان ذلك من أبرز األبواب التي نفدت منها 

النسوية إىل األذهان.

عملت النسوية عىل الرتويج ملبادئها خارج العامل الغريب مستفيدًة من القدرات املتاحة لها، ويف 

سبيل الوصول إىل هذا الهدف عملت عىل تضعيف الثقافات املحلية للبلدان املستهدفة بدعايتها. 

ومل يكن األمر بهذه السهولة، بل قاومت هذه الثقافات وما زالت تقاوم ومن بينها الثقافة اإلسالمية. 

ولذلك كان لزاماً علينا يف هذه املقالة اإلشارة -رغبًة منا يف الوضوح ورفع اإلبهام- إىل الحركة النسوية 

وانقسامها وتاريخها وأهدافها وماهيتها. وقبل ذلك ال بّد من الحديث عن التصور اإلسالمي لدور 

املرأة لنخلص من ذلك بقارنٍة بني اإلسالم والنسوية نثبت فيها عدم التالقي بني الفكرين.

النسوية، ملحٌة تارخييٌة موجزٌة:

التاميز بني النسوية وغريها من الحركات النسائية.

منذ أن ارتكب اإلنسان الخطيئة األوىل واملرأة واقعٌة تحت ضغط أمواٍج من الظلم وهي ما زالت 

[[[- W.V. Quine, Quiddities, (Cambridge: Harvard University Press, [987), Pp.207- 208.
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الملف

تجاهد لإلفالت من نريه. وميكن تسمية كّل تحرٍك يهدف إىل رفع الظلم والحيف الالحق باملرأة 

عرب التاريخ بـ »نهضة النساء«. وبهذا املعنى ميكن عّد اإلسالم واحدًة من املحاوالت الهادفة إىل 

تحقيق ذلك األمر املهم من خالل األوامر والنواهي التي أقرتها الرشيعة اإلسالمية لرفع الظلم عن 

املرأة. وال يخفى أن املرأة الغربية ال تنظر إىل اإلسالم بهذه النظرة وتقرص النظرة الغربية وصف 

»نهضة املرأة« عىل املحاوالت الغربية الهادفة إىل تطوير وضع املرأة يف املجتمع الغريب.

إن الثورة الصناعية التي شهدها الغرب يف القرن التاسع عرش وارتفاع معدالت الهجرة من الريف 

باتجاه املدن حّول املرأة إىل قوٍة عاملٍة خارج إطار األرسة، بينام كانت يف الريف تعمل داخلها وتشارك 

سائر أعضاء األرسة يف الكسب وتحصيل لقمة العيش. يف ذلك العهد كانت املرأة محرومًة من أّي 

، وما تجدر اإلشارة إليه أن حقوق اإلنسان التي دعت إليها الثورة الفرنسية هي حقوق الرجل  نشاٍط سيايسٍّ

وحده، والتحول األساس الذي حصل إثر ذلك يف عرص األنوار هو توق املرأة إىل الخالص من استعباد 

الرجل واالستقالل عنه وأخذ فرٍص مساويٍة لفرص الرجل يف السياسة والعمل واالقتصاد والتعليم.

تعرف النسوية غالباً بأنها حركٌة تهدف إىل إعطاء املرأة حقوقاً مساويًة لحقوق الرجل. واألمر 

األكرث لفتاً لالنتباه يف النسوية هو تجاوز هذه الحركة مسألة املساواة وسعيها إىل ما هو أكرث من 

الجنسني عىل مستوى األدوار االجتامعية  الفوارق بني  إعدام كّل  القانون، أي إىل  أمام  املساواة 

املبنية عىل االختالف يف الجنس بينهام. وهذا ما مييز النسوية عن غريها من التيارات والحركات 

النسائية]]]. ومع ذلك، فإن الحركة النسوية تشمل يف من تشمل عدداً كبرياً من الكتاب والناشطني 

إزالة  الفلسفية والسياسية واألخالقية، وال يجمعهم سوى شعار  املختلفني يف كثري من املسائل 

املطالبة  الحركة  من  فرعاً  النسوية  اعتبار  فربا ميكن  عليه  وبناًء  الجنس.  املبنية عىل  الفروقات 

استخدامهم  يف  الُكتّاب  بعض  عند  الغموض  من  يشٍء  وجود  من  الرغم  عىل  املرأة،  بحقوق 

.)Feminism( ملصطلح النسوية

وسوف نركّز يف ما يأيت من هذه املقالة عىل النسوية يف بُعديها السيايس والكالمي )اإللهيات( 

عىل الرغم من وجود أبعاٍد أخرى تستحق االهتامم مثل: البعد النفيس، والقانوين، والنقدي واألديب.

]]]- وقد عرّف معجم دودن )Duden( األملاين النسوية بأنها: تيار يف داخل الحركة النسائية يسعى إىل تطوير فهم جديد للمرأة, وهدم 

الفوارق التقليدية يف الدور الجتامعي لكل من الجنسني.
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النسوية واالشرتاكية:

استخدم  من  أول  هو   )Charles Fourier فوريي)837]-772]  تشارلز  الفرنيس  يكون  ربا 

.)Feminisme( "مصطلح "النسوية

 Androgyny( فكرة أصالة الخنثى )Henri de Saint-Simon( وتبنى أتباع هرني دو سان سيمون

principle( وبناًء عىل األصل آمنوا بأن الوجود اإلنساين انطلق من موجوٍد يحمل خصائص األنوثة 

والذكورة. ورفض النسوييون االشرتاكيون تقسيم العمل عىل أساس الجنس ودعوا إىل تقاسم مراكز 

العمل مناصفة بني الرجال والنساء.

وبعد تغلب املاركسية عىل غريها من االشرتاكيات ألقت هذه الكلية بطالبها عىل النسوية، وقد 

طرح أنغلز تصوراته حول املوضوع يف كتابه »أصل العائلة« عام 844]م. وقد دعا أنغلز يف كتابه 

هذا إىل نبذ فكرة العائلة وإىل شيوعية الجنس واألطفال ليك ال يبقي سلطًة لفرٍد آخَر.

وعىل الرغم من فقدان االشرتاكية لكثري من بريقها يف اآلونة األخرية، إال أن الفكر االشرتايك ما 

زال له من يؤيده ويدعو إليه يف الجامعات حتى األمريكية منها. ويالحظ املتتبع للفكر اليساري ميالً 

منه نحو النسوية وتأييداً لها كام يالحظ وجود آثاٍر ماركسيٍة يف معظم الكتابات النسوية.

وربا يكون الدرس األكرث أهميًة الذي استفاده النسويون من املاركسية هو استخدام أسلوبها 

يف الجدل، وقد نفذت النسوية إىل عقول الكثريين وتحولت إىل ما يشبه اإليديولوجيا، حيث إنك 

تجد يف بعض املراجع املحرتمة من الناحية العلمية أنها ال تقترص يف حديثها عن النسوية عىل 

التوصيف، بل تدعو إىل رفض كّل متييٍز جنيسٍّ بني الرجل واملرأة. وعىل أّي حاٍل تبدو هذه النزعة 

بواسطة  أفكارهم  يرّبرون  أنهم  ذلك  ومن  النسوية،  الكتابات  من  كثريٍ  يف  بوضوٍح  اإليديولوجية 

مفاهيم ماركسية كرصاع الطبقات وغريها من املفاهيم املشابهة.

ج- الفلسفة النسوية:

ربا ميكن القول من دون أي تردد: إن أشهر الفالسفة النسويني عىل اإلطالق هي سيمون 

دو بوفوار )Simon de Beauvoir 1908 -1986(. فقد نرشت عام 949] كتاب »الجنس الثاين« 

وحللت فيه العالقة بني املرأة والرجل عىل أسٍس وجوديٍة ـ ماركسيٍة. وبا أن الوجودية تؤكد 

بإرادته  جنسه  يختار  اإلنسان  أن  بوفوار  دو  تّدعي  ملاهيته،  اإلنسان  اختيار  حريّة  قضية  عىل 
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الذكر من قيود  إنّه حّرر اإلنسان  البرش، حيث  بنا معرش  الحياة يستخف  بأن علم  أيًضا، ويؤمن 

األنوثة متثل سّداً يف وجه  بأن  يعتقد  فإنه  للمرأة، ولذلك  الحرية  يعطي هذه  بينام  املثل  توليد 

. إنساٍن حقيقيٍّ التحول إىل 

وقد انتقد النسويون املتأخرون دو بوفوار لتحقريها لجسد املرأة ورأوا أنها تريد »ترجيلها«، عىل 

الرغم من اعرتافهم بأن ما طرحته دو بوفوار من أفكار كان لـه أثره املهم عىل الكتابات النسوية 

الالحقة، مثل: متييزه بني الجنس والجنوسة )Sex - Gender(. وقد استفاد النسويون املتأخرون من 

أفكار ميشيل فوكو وجاك دريدا لتحليل موضوعاٍت كثريٍة ترتبط باملرأة كعلم نفس املرأة والظلم 

السيايس الالحق بها وما شابه ذلك، ومن أبرز ما استخدموه من طرائَق هذان العلامن الجينالوجيا 

)Genalogy( من فوكو والتفكيك )Deconstruction( من دريدا. بينام نجد أن سيمون دو بوفوار 

انطلقت من فلسفة سارتر الوجودية.

وعىل أيِّ حاٍل مل يقترص تعاطي النسويني مع الفلسفة عىل االستفادة منها فحسب، بل كان لهم 

مواقُف وآراٌء يف كثريٍ من القضايا الفلسفية ولذلك نجد كثرياً من القراءات النسوية ملوضوعاٍت عدٍة 

الفلسفة  النسوية،  النسوية، نظرية املعرفة  العلم  الفلسفة، فلسفة  لتاريخ  النسوية  القراءة  قبيل:  من 

السياسية النسوية، األخالق النسوية، وحتى األنطولوجيا النسوية. ويشار يف هذا املجال إىل تأسيس 

الرابطة الفلسفية النسائية عام 972] ونرشها ملجلة »هيباتنا« تيمناً بإحدى الفيلسوفات اليونانيات.

وقد وضع النسويون نصب أعينهم هدفني من دراستهم لتاريخ الفلسفة: األول منهام هو السعي 

لكشف التوجه الذكوري أو املعاداة يف تاريخ الفلسفة بدءاً من أفالطون وأرسطو وصوالً إىل جون 

راولز. وكان لديكارت السهم األوىف من النقد يف هذا املجال]]].

والهدف الثاين هو تظهري دور املرأة يف العمل الفلسفي، وكان من نتائج السعي لهذا الهدف 

نرش كتاب يف ثالثة مجلدات بعنوان: »تاريخ النساء« لـ »ماري إلن وايث«]2].

وأما االتجاه النسوي يف فلسفة العلم وعلم املعرفة فقد كان يهدف إىل إبطال دعوى حيادية 

العلم تجاه الجنوسية وإبراز الخلفية الجنوسية يف كثري من مؤلفات العلامء وآثارهم. وقد حاول 

أصحاب هذا االتجاه إثبات أن النظرة إىل العامل بنظرٍة أنثويٍة من شأنه أن يعطينا نتائَج علميًة مختلفًة 

عن النظرة الذكورية.

[[[- See: A.NYE, Philosophy and Feminism: At the Border, (New York, [995).

[2[- Marry Ellen Waith, A history of Women Philosophers, 3 Vols, (Dordecht, 1987- 1991(.
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ويف فلسفة األخالق يهتم النسويون بالبعد السيايس للمسألة، وبعبارٍة أخرى ينظرون إىل السلطة 

أكرث من نظرتهم إىل الُحسن والُقبح األخالقيني، وغالباً ما يُوّجهون نقدهم لألخالق التقليدية؛ 

 Alison( ألنهم يرون أنها أنتجت أو بّررت سلطة الرجل عىل املرأة. ومن ذلك دعوة آليسون جاغر

. الرجل]]]  من سيطرة  املرأة  لتخليص  برنامجاً  األخالق  فلسفة  تقرتح  أن  Jagger( إىل رضورة 

ولقد طرحت السحاقيات النسويات فلسفة األخالق النسوية عىل ضوء هذه القضية وهي: أن 

س لعالقٍة مع الرجل دون أن تقع تحت سلطته ويف قبضته، ولذلك فإن الهدف  املرأة ال ميكن أن تؤسِّ

الذاتية  الهوية  الحرية ومعرفة  البحث عن  بناء فلسفة األخالق عىل أساس  األساس واألسمى هو 

لإلنسان، ال عىل أساس الفضيلة وأيًضا عىل قاعدة االختيار ال عىل قاعدة الواجب والتكليف]2].

وعىل الرغم من أن ليس كل النسويني مثليني إال أن املثلية كانت بثابة مؤّشٍ بارٍز عىل رفض 

الدور التقليدي لكلٍّ من املرأة والرجل.

ووّجه النسويون انتقاداتهم لكّل من يؤمن بوجود أخالٍق خاصٍة بالرجال وأخرى للنساء. وقد نالت 

التي رأت أن طريقة   )Carol Gilligan( النقد عاملة نفس األخالق املعروفة كارول جيلغان سهام 

كولربغ  لورانس  أستاذها  مقابل  يف  للبنات،  األخالقية  التنمية  مع  انسجاماً  أكرث  واملتابعة   االعتناء 

)Lawrence Kohlberg( الذي اعتمد هذه الطريقة لرشح وتوضيح كيفية التطّور األخالقي للبنني]3].

ورأى النسويون أن التمسك بهذه الطريقة تكرس النظرية التقليدية القائلة بوجود فرق بني الرجل 

واملرأة. ومن هنا فّضت النسوية أّي تصوٍر مييز بني الرجل واملرأة يف فلسفة األخالق؛ ألن دعوة 

املجتمع  عقلية  من  للتخلص  محاولٍة  كّل  يجهض  أولوياتها سوف  األمومة يف  إىل وضع  املرأة 

البطريريك الذكورية. ومن هنا ميكن القول إّن الرسالة األخالقية للنسوية تخترص يف إعادة النظر يف 

التاريخ الفكري لإلنسانية لنقد ومحاربة كّل توّجٍه ذكوريٍّ فيه أو كل توّجٍه يُعطي للمرأة خصوصياٍت 

تختلف عن خصوصيات الرجل.

[[[- Allison Jagger,«Feminist Ethics», in: L. Becker and C. Becher, eds, The Encyclopedia of Ethics, (New 

York, Garland, [992).

[2[- Sarch Lucia Hoagland, Lesbian Ethics.

[3[- Carol Gilligan, in a different voice: Psychological the oryand woman’s development, (Cambridge: 

Harvard University Press, [982). 
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د- النظرية السياسية للنسوية:

بدا أن النظرية السياسية للنسوية مع املاركسية، حيث يرى ماركس وأنغلز أن النظام الطبقي هو 

أصل كّل املظامل االجتامعية. والنظام العائيل هو انعكاٌس لهذا النظام الرأساميل وتقويٌض للنظام 

ع منه.  العائيل املتفرِّ

بينام نجد آخرين رأوا  العائلة بحرفيته،  تبّنوا املوقف املاركيس من  النسويني  أن بعض  ونجد 

أن النظام العائيل هو األساس واملنطلق للنظام الرأساميل وليس نتيجة لـه، ولذلك نجد أن كيت 

ح بأن بناء الظلم  ميليت )Kate Millit(، وهي من األعضاء الناشطني يف حركة تحرير املرأة، ترصِّ

االجتامعي يف املجتمع اإلنساين يتأّسس عىل سلطة الرجل ال عىل الرأساملية.

ويف التأريخ لتطور الحركة النسوية، يتبنى بعض الباحثني أن هذه الحركة مرت براحَل ثالثٍة هي:

املرحلة األوىل: الحركات االشرتاكية وحركة تحرير العبيد يف أواخر القرن التاسع عرش ومطلع 

القرن العرشين، ومن اآلثار الفكرية التي تعود إىل هذه املرحلة يشار إىل كتاب أنغلز »أصل العائلة«، 

وكتاب جون ستيوارت مل »خضوع املرأة« وكتابات ومحارضات إميا غولدمن األمريكية من أصل 

رويس. وربا يُدخل بعضهم يف نطاق هذه املرحلة كتابات دو بوفوار أيًضا. ومن هنا فإن النسوية 

يف هذه املرحلة ليست سوى حركٍة سياسيٍة اجتامعيٍة.

العرشين،  القرن  من  والسابع  السادس  العقدين  طُرحت يف  التي  للنسوية  هي  الثانية  املرحلة 

نَسِويُّو املرحلة األوىل إىل رفع  يسعى  فبينام كان  التطرف،  البارزة يف هذه املرحلة هي  والسمة 

دوٍر  الحديث عن  يرون  الثانية  املرحلة  أهل  أن  نجد  الرجل واملرأة  بني  القانوين  التمييز  حاالت 

اجتامعيٍّ للرجل وآخر للمرأة من مخلّفات املجتمع البطريريك ولذلك ال بد من التخلص منه ومن 

كل املفاهيم املشابهة لـه.

املرحلة الثالثة من مراحل النسوية تعود يف تاريخها إىل العقد الثامن والتاسع من القرن العرشين 

النسويني املتقدمني كانوا يتحدثون عن حقوق املرأة  أّن  ومتيزت هذه املرحلة عن سابقاتها يف 

من  مختلفٍة  أنواٍع  عن  الحديث  كرثة  نجد  الثالثة  املرحلة  يف  بينام   ، وعامٍّ كيلٍّ  بشكٍل  وتحريرها 

التأنيث يختلف باختالف امللل واألعراق والطبقات، وينظرون إىل هذا األمر بوصفه الزماً طبيعياً 

لرفض التصورات التقليدية حول املرأة. ومن هنا يعتقد مؤّسسو هذه املرحلة رضورة إبدال الشعار 
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الواحد حول تحرير املرأة بشعاراٍت عدٍة، فالحرية عندهم بثابة تنوٍع للفرص املوجودة لتحقيق 

عالقاٍت جنسيٍة مختلفٍة وأدواٍر مرتبطٍة بالجنس كذلك.

النسوية  اآليت:  النحو  األقسام عىل  فتكون  آخَر،  أساٍس  النسوية عىل  الحركة  تقسيم  وميكن 

الليربالية، النسوية املتطرفة، النسوية االشرتاكية، نسويّة ما بعد الحداثة. وترتد األوىل يف جذورها 

إىل مؤلفات ماري والستون كرافت )Mary Wollstone Craft( )1757- 1797( وجان ستيوارت 

مل )John Stuart Mill 1806 -1837( اللذين يطالبان باملساواة يف الحقوق بني الرجل واملرأة. 

يف العقد السادس من القرن العرشين وضع النسويون الليرباليون يف أمريكا نصب أعينهم مجموعة 

من املطالب وسعوا للحصول عليها، وهذه املطالب هي:

الحضانة  دور  عىل  الحصول  سبل  تيسري  املوظفة،  األم  حقوق  عن  الدفاع  اإلجهاض،  حق 

لألطفال، الحصول عىل متثيٍل نسايئٍّ أكرَب يف الدولة والسوق والجامعة. وقد أفضت هذه املطالبات 

من  مرجِّحاً  أقليٍة  إىل  واالنتامء  األنوثة  تعترب  التوظيف  مجال  يف  القوانني  من  مجموعٍة  سّن  إىل 

املرجحات الوظيفية، والهدف من هذه القوانني هو الحّد من سوء توزيع الوظائف. والخلفية التي 

انطلقت منها النسوية الليربالية هي املشاركة يف اإلنسانية بني الرجل واملرأة، بينام تنطلق النسوية 

الرجل  مُتّجد وترُبز االختالف املوجود بني تجارب كّل من  الراديكالية من خلفيٍة مختلفٍة متاماً 

واملرأة، ولذلك يرى هؤالء أّن رضب تجارب املرأة أدى إىل تلّون كّل يشٍء ثقايفٍّ وأديبٍّ إىل العلم 

والقانون والسياسة بلوٍن ذكوريٍّ مدافعٍ عن حقوق الرجل وحاٍك عن عواطفه ومشاعره. وبالنسبة إىل 

النسوية االشرتاكية فقد تكلمنا عنها يف ما مىض من هذه املقالة فال نعيد. وأما نسوية ما بعد الحداثة 

فيبدو أنها تسمية أخرى للمرحلة الثالثة من مراحل النسوية املشار إليها سابقاً.

هـ- الالهوت النسوي )األنثوي(

مجلة  خالل  من  املايض  القرن  من  السابع  العقد  بداية  مع  النسوي  الالهوت  موجة  بدأت 

كونسيليوم )Concilium(. وانعقدت املؤمترات األوىل للبحث يف هذا الشعار يف أمريكا. وبعد 

ذلك دعا املجتمع العاملي للكنائس إىل مؤمتٍر يف برلني حول »الجنسانية« )Sexing( أي التمييز 

 Beyond( »كتابها »أبعد من الله األب )Mary Daly( عىل أساس الجنس، وبعدها طبعت ماري دايل

.[[[)God the Father

[[[- Mary Daly, Beyond God the Father, Toward a Philosophy of women’s Liberation, (Boston, [973).
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وترتبط فكرة الهوت النسوية بالهوت التحرير بروابَط وثيقٍة عىل مستوى التاريخ والتنظري، وكال 

املفهومني متأثِّر باملاركسية عىل الرغم من تصديهام لنقدها. وهذان املفهومان ينظران إىل الدين 

بوصفه وسيلًة من وسائل تحرير اإللهيات النسوية تنقسم إىل شعبتني معتدلٍة ومتطرفٍة يف األوىل 

الرجل عىل املرأة،  ترجيح كفة  لتزال عنارص  األديان بشكٍل مختلٍف  يسعى أصحابها إىل مقاربة 

بينام تتجاوز الثانية ذلك لتتوصل إىل رفض محورية الرجل يف األديان وتُبّدل عبادة اإلله واإلميان 

به بعبادة اآللهة )املؤنثة( بل حتى السحر.

الكنيسة،  تاريخ  املعتدلة  للنسوية  العلمي  االهتامم  من  قسطاً  أخذت  التي  املجاالت  ومن 

لذلك تّدعي إليزابيت شوسلر فيورنزا )Elisabeth Schuss Fioranza( أن املسيحيني األوائل كانوا 

يعتقدون باملساواة بني الرجل واملرأة، ولكن عندما بدأت تشكيالت الكنيسة تأخذ طابعها الرسمي 

بدأ التمييز ملصلحة الرجل ثم رسى ذلك إىل أبحاث الالهوت]]].

إن املنهج الذي اعتمد عند سوشلر فيونزا هو منهٌج اجتامعيٌّ بشكل عام، ويعتمد عىل الهوت 

هذه  بني  ومن  نسبيًّة،  معتدلًة  النقدية  األفكار  هذه  إليها  انتهت  التي  النتائج  عد  التحرير. وميكننا 

الكنيسة]2] والنسويون  النسوي إىل إجراء عملية إصالٍح يف  النقد  انتهاء  يُشار إىل رضورة  األفكار 

اإلشارة إىل  تطرّفاً. ومن بني هؤالء تجدر  أكرث  كانوا عادًة  النفيس  التحليل  اعتمدوا طرائق  الذين 

 )C.G. Young( يونغ  جي.  مدرسة يس.  أتباع  من  تعّد  التي   )Christa Molack( مولك  كريستا 

وتعتقد بأن الدين الذي يعطي للرجل سلطًة ال بّد أن يضمحل فيه البعد األنثوي.

 The( العظمى بني إرسائيل عصاة وثواراً يف وجه اإللهة  أنبياء  اعترب  التصور  وعىل ضوء هذا 

"املساواة  نظرية  رفض  النفيس  بالتحليل  أخذوا  الذين  النسويون  تبنى  وقد   .)Great Goddess

 ،)Feminism Gynocentric( وروجوا يف مقابلها ملركزية املرأة )Equality Feminism( "النسوية

وهؤالء وصلوا يف تطرفهم إىل نبذ املسيحية ورفضها بدل إصالحها. وعىل الرغم من كون هؤالء 

أقليًة يف مقابل اآلخرين إال أنّهم كانوا ذوي تأثريٍ كبريٍ يف الحركة النسوية العاملية.

ومن أشهر النسويات يف مجال الالهوت الراهبة السابقة يف الكنيسة الكاثوليكية ماري دايل التي 

[[[- Elisabeth Grossman, In Memory of Her: A Feminist theological Reconstruction of Christian 

Origins, (New York, [983). 

]2]- يشار يف هذا املجال إىل شخصيات من قبيل: 

Elisabeth Grossman, Rosemary Reuther, Cathrina Halkes, Elisabeth Molt Mann Wendel 
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تُدعى أحياناً أم الالهوت النسوي. وهي املرأة األمريكية األوىل التي حصلت عىل درجة الدكتوراه 

يف الالهوت من جامعة فرايبورغ، وكتابها األول هو: »الكنيسة والجنس الثاين« الذي يعكس بوضوح 

الكثري من أفكار ونظريات سيمون دو بوفوار وهي يف هذا الكتاب تصنف بني املعتدلني، حيث 

تدعو إىل إصالح الفكر املسيحي لينسجم مع نظرية املساواة. إال أنها تجاوزت تيار االعتدال يف 

أشهر كتبها املعنون: بـ )Beyond Good The Father(، حيث تُثبت يف هذا الكتاب أّن الالهوت 

تطرح  الكتاب  هذا  ويف  اإلصالح.  يقبل  ال  فهو  وبالتايل   ، ذكوريٍّ توجٍه  عىل  مؤسٌس  املسيحي 

شعارها املشهور: »إذا كان الله مذكِّراً فالذكر هو الله«]]] وهي تعتقد بأن سلطة الذكر وتفوقه الزٌم 

من لوازم عقيدة التثليث املسيحية، حيث إن الشخص الثالث يف الثالوث املقدس هو االبن واألول 

هو األب، ومن هنا فإنها تدعو إىل اعتبار الله كائناً غري شخيصٍّ ميثل مركز الوجود والناظم ألجزائه. 

وهذا يذكرنا بتصّور بول تيليخ عن الله.

كّل   )Gyn Ecolage: The Meta ethics of Radical Feminism( كتابها  يف  دايل  وتقطع 

صلٍة لها باملسيحيّة وتحل محّل اإلله اإللهة وتعمل عىل متجيدها ومدح االعتقاد بالسحر الذي 

كان سائداً يف العرص األمومي، ويف هذا الكتاب تدعو برصاحة إىل العالقة بني املرأة واملرأة، 

األفكار يف  هذه  كل  وتتجاوز  وبالعكس.  للمرأة  ُمكّمالً  الرجل  كون  فكرة  قاطعٍ  بشكٍل  وترفض 

من  اإلنسان  متكِّن  فضيلًة  الشهوة  كون  وتتبنى   )The Pure Lust( املحض"  "الشهوة  كتابها 

الوصول إىل السلطة الكاملة.

وعىل الجانب الفرنيس يُشار إىل لوس إيريغراي ومؤلفاتها يف الالهوت النسوي، وهي تُبرش 

يف كتاباتها باملجتمع الذي تولد فيه نسويٌّة جديدٌة وامرأٌة متحّررٌة بالكامل من سلطة الرجل وليس 

مجتمعها املثايل هو مجتمع املساواة فحسب. وهي أيًضا مثل دايل تختلف مع املسيحية ألجل 

فهمها لفكرة الثالوث وللطابع الذكوري الكامل فيه. وعىل الرغم من إميانها بحاجة املرأة إىل اإلله 

إال أنها ترفض مفهوم اإلله املقبول يف األديان اإلبراهيمية.

وبحسب لويس إيريغاري يبقى احرتام اإلله قامئاً ما دام املرء غافالً عن كون الله قناعاً يسرت سيطرة 

الذكر عىل العائلة وأما بعد االلتفات إىل هذه املسألة فإنه سوف ينكشف للمرء أن الذكر استفاد من 

فكرة اإلله لبسط سلطته عىل املرأة ومامرسة الظلم عليها، وعندها ال بد من الشك يف الله بدل اعتباره 

[[[- Mary Daly, Beyond God the Father, Toward a Philosophy of women’s Liberation, (Boston, [973). Pp.[9
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غري مذكٍر وال مؤنٍث كام يصوره لنا الليرباليون.]]] ولذلك تعتقد بأن اإلله املؤنث هو وحده الذي ميكِّنه 

تحرير املرأة وإسعادها مع سائر أفراد املجتمع.]2] وال أدعي أّن كّل النسويني متطرفون إىل هذا الحد، 

ولكن عىل أّي حاٍل فإّن غري هؤالء ميكن اعتبارهم من املعتدلني بالقياس إىل هؤالء فحسب. ويف 

الحقيقة، إّن معتديل الالهوت النسوي يقبلون التوجهات الكلية العامة النسوية ومن ذلك: رفض فكرة 

التكامل بني الرجل واملرأة، قبول فكرة العائلة غري التقليدية )املثلية( مع أوالد أو من دون أوالد، األم 

العازبة، وأيًضا قبول الهرمنوطيقا الهادفة إىل كشف مكامن التمييز عىل أساس الجنس يف النصوص 

الدينية. وبناًء عىل األمر األخري فهم يدعون إىل إعادة كتابة النصوص الدينية بهدف إبدال التعبري عن 

الله من صيغة املذكر بصيغٍة مشرتكٍة أو صيغٍة ذكوريٍة أنثويٍة من قبيل املوارد التي يُشار فيها إىل الله 

بوصفه »أبونا« فيقرتحون استبداله »أمنا وأبونا«...

التعارض بني اإلسالم والنسوية:

ويف تقييم العالقة بني النسوية واإلسالم ال يََسُعني رفَض أّي أرضيٍّة مشرتكٍة بني االثنني، ولكن 

االختالف واقٌع يف كثريٍ من األصول والقيم. ومن املشرتكات ميكن أن يُشار إىل االشرتاك يف نبذ 

أّي ظلٍم أو حيٍف مُيارَس عىل املرأة فهي صاحبة السلطة عىل نفسها وأموالها ولها حق الترصف يف 

ما كسبت، وكذلك يُشار إىل الرفض املشرتك ملقولة »الله األب«. ومن موارد االختالف والتضاد 

ا وزوجًة وكذلك يختلفان يف مقولة الله األم فالله  هو أن اإلسالم ينظر إىل املرأة بعد العبودية لله أمَّ

ليس ذكراً وال أنثى]3].

الشعارات املتضادة بني اإلسالم والنسوية

ترفض النسوية كام تقدم فكرة التكامل بني الرجل واملرأة وأما اإلسالم فيؤكد هذا املفهوم عىل 

أساس الدور االجتامعي الذي يلعبه الطرفان. والنسوية ترى يف الزواج وسيلًة لتسلّط الرجل عىل 

ع  املرأة، بينام نرى أن اإلسالم يدعو الرجل واملرأة إىل إقامة مؤسسة العائلة عىل أساس الزواج ويرشِّ

من القوانني ما يحفط لكلٍّ من الطرفني حقوقه ويحّدد لـه واجباته، وتعطي القوانني اإلسالمية سلطًة 

للرجل يف إدارة العائلة األمر الذي ال تقبل به النسوية بأيِّ حاٍل.

[[[- Luce Irigaray, Sexes and Genealogic, ER. Gillianc. Gill, (New York: Colombia, University Press, [993).

[2[- Ibid. P.72. 

]3]- مبعنى أن هذه األوصاف ل تتناسب مع مقامه عز وجل.
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تعتقد إليزابيت مولتمن وندل بأّن جوهر الالهوت البطريريك هو سلطٌة تدل عىل االرتباط بني 

العقل والجسم: »سلطة اإلدارة الالشعور، سلطة التاريخ عىل الطبيعة وتفوق الرجل عىل املرأة«]]].

واإلسالم يرى رضورة التسليم واالنقياد الكامل وفق مشيئة الله ولكن ال يقع عىل اإلنسان يف 

هذا التسليم وأثره أّي ظلٍم بل هو يتكامل من خالله، بينام يعتقد النسوييون بأن املرأة تتكامل من 

امليول  التعبري وإرضاء  الفضيلة هي: حريّة  أن  يرون  فهم  تحّررها وعدم خضوعها ولذلك  خالل 

والرغبات. وأما الفضيلة يف اإلسالم فهي الفناء يف الله والوصول إىل مقام لقائه وكبح امليول غري 

املرشوعة.

التكامل، العائلة، اجلنوسة:

يعرتض الكثري من مفكري أوروبا عىل اإلسالم، أنّه يقبل الجنس ثم يضع لـه القيود. ويف العرص 

الفيكتوري كان يُنظر إىل اإلسالم عىل أنه ديٌن شهواينٌّ حيث يعد القرآن املؤمنني بتلبية كثري من 

رغباتهم يف اآلخرة، وانقلبت هذه النظرة يف العصور الالحقة مع فرويد وغريه وصار اإلسالم بنظرهم 

الكتابات  يف  نجدهام  اإلسالم  إىل  النظرتان  وهاتان  الجنس.  عىل  يفرضها  التي  قيوده  يف  متزمتاً 

مثالً:  الرائج يف عرص كّل كاتب.  التصور  النسويني إىل اختالف  النسوية، ويرجع االختالف بني 

 Sexual( يرى بعض النسويني أن الدعارة عمٌل مجاٌز ولذلك هم يفّضلون تسمية العاملة الجنسية

Worke( بدل األسامء التي تطلق عىل هذا الصنف من النساء، بينام يرى آخرون أن الدعارة والصناعة 

الجنسية )Sexual industry( هي تجسيٌد فاقٌع إلذالل املرأة. ومن هنا فإننا نجد بعض النسويني 

بتقييد  يطالبون  وآخرين  جنسياً  املرأة  تحرير  إىل  للوصول  اإلسالمية  املجتمعات  بتغيري  يطالبون 

حرية الرجل يف هذه املجتمعات.

وأما عن موقف اإلسالم من الجنس، فال شك يف أنه يعرتف بهذا البعد من الشخصية اإلنسانية، 

وال يرى يف الشهوة رذيلة كام يبدو من بعض النصوص الدينية املسيحية. ولكنه مع ذلك يرشع 

القيود  الرجل واملرأة يف هذه  لها. ومُييِّز بني  الغريزة واالستجابة  تلبية هذه  القيود عىل  من  عدداً 

فيعطي للرجل حق تعّدد الزوجات ومينع املرأة من تعّدد األزواج. وال ننكر أن الرجل قد ييسء 

املرأة،  يلحق  ظلٌم  الحق  هذا  مامرسة  يف  يكون  بحيث  األحيان،  بعض  يف  الحق  هذا  استخدام 

[[[- Elisabeth Motmann Wendel,«Werkstatt ohne angest», forum Religion, 334 ,[987/, Cited in Manfred 

Houke, God or Goddess? Pp.95.
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هذه  مسؤوليّة  اإلسالم  يُحّملون  للمسلمني  االجتامعي  الواقع  إىل  النسويون  ينظر  عندما  ولذلك 

األمر عينه  إننا نالحظ  الدعوى وما شابهها:  الرد عىل هذه  نقول يف  الخاطئة. ولكن  املامرسات 

يحصل يف املجتمعات غري اإلسالمية من شيوعيٍة وليرباليٍة ومسيحيٍة وغريها، أفهل يصح القول: 

إن كل هذه القوانني تبيح ظلم املرأة؟ بل حتى لو ُوجد مجتمع خاٍل من أّي قانوٍن ينظم العالقة بني 

الرجل واملرأة، فسوف يظلم بعض الرجال النساء. ولذلك أعتقد أن املشكلة ال تكمن يف القانون 

بقدر ما تكمن يف أخالقيات الرجل الذي ييسء استخدام القانون ملصلحته وتوّصالً به إىل مقاصَد 

غريِ مرشوعٍة.

من  بد  ال  وحريتها،  حقوقها  األمريكية  للمرأة  أعطت  التي  الترشيعات  كل  من  الرغم  وعىل 

السابق؛ حيث  من وضعها  أفضل  الحايل  املرأة  أن وضع  دعوى  إىل  والشك  الريبة  بعني  النظر 

الفقر  يف  ويزيد  مىض  ما  إىل  بالقياس  منه  أعىل  النساء  بني  الفقر  معّدل  أن  اإلحصاءات  تظهر 

سهولة إجراءات الطالق وتحميل األم مسؤولية إعالة األطفال. وحذراً من هذه املآزق أقّر الرشع 

اإلسالمي مجموعًة من التدابري أساسها قوامة الرجل عىل العائلة مع ضوابط تحول دون تجاوز 

الرجل حدوده خالل مامرسته لهذا الدور. ولكن مع ذلك حفظ اإلسالم للمرأة حقها يف املناورة 

التدابري هي أفضل بدرجاٍت  لتحول دون سيطرة الرجل الكاملة عىل الطالق. ويبدو يل أن هذه 

عمر  قرص  عنها  نتج  ولكن  حقوقها  من  شيئاً  للمرأة  أعطت  وإن  التي،  الغربية  الترشيعات  من 

العائلة بحيث صار متوسط عمر الزيجات يف الغرب إىل خمس سنواٍت تنتهي يف الغالب بعالقٍة 

جديدٍة خارج مؤسسة الزواج.

دور املرأة يف اإلسالم:

إن من أهم األدوار التي أُعطيت للمرأة يف املصادر اإلسالمية هي دور األمومة والزوجية، عىل 

الرغم من أننا ال نستطيع حرص دور املرأة بهذين األمرين، بل فتح اإلسالم يف وجه املرأة كثرياً من 

أبواب املجتمع لتحقيق ذاتها من خاللها، وذلك يف االقتصاد والتجارة والعمل كام يف مثال السيدة 

خديجة5 زوجة النبيs ويف السياسة كام يف مثال السيدة فاطمة$ بنت النبيs. نعم منع 

اإلسالم املرأة من احتالل بعض املناصب كام يف إمامتها للرجال يف الصالة.

تؤدي  اإلسالم  يف  املرأة  الرجل  بني  العالقة  عىل  فرضت  التي  القيود  أن  الغربيون  ويعتقد 

بالرضورة إىل منع املرأة من مامرسة دورها يف السياسة واالجتامع وأقدم نوذجاً يكشف خطأ 
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هذا التصور وهي حادثة مورغان شوسرت عن حوادث سنة ]]9] يف طهران حيث يقول:

النيايب  املجلس  الشائعات عن وجود ضعٍف يف  بعض  ترّوج  بدأت  املظلمة  األيام  تلك  يف 

اإليراين يف مقابل تهديدات روسيا إليران، يومها خرجت مجموعة من النساء اإليرانيات مدفوعاٍت 

بالحامس وحب التضحية يف سبيل الوطن من حصار أسوار البيوت قاصدات إىل املجلس النيايب 

رئيس  بلقاء  وطالنب  الربملان  أمام  النسوة  تجمدت  األبيض.  والخامر  األسود  بالثوب  متجلبباٍت 

املجلس فام كان منه إال أن استجاب لرغبتهن واجتمع بهن. يف هذا االجتامع شهرت كل واحدة 

منهن مسدساً كانت تخفيه تحت ثيابها وكشفن عن وجوههن وهددن املجلس ورئيسه بأنهن سوف 

يقتلن أبناءهن وأزواجهن ثم ينتحرن إن بدا من النواب ضعف أو خور يف مواجهة العدو الخارجي.]]]

وعىل أي حال ليست هذه هي املرة الوحيدة يف التاريخ اإلسالمي، فقد كانت املرأة ذات فعٍل 

يف التاريخ اإلسالمي يف كثري من عصوره عىل الرغم من عدم تصديها للقيادة بشكل مباش. وبالنظر 

إىل القرآن الكريم يتبني لنا أن املسألة ليست مسألة تاريخ فحسب، بل القرآن ميلٌء باآليات الداعية 

املرأة للقيام بدورها االجتامعي والسيايس، وَضِمن لها األجر والثواب عىل ذلك وجعل املعيار 

والدافع إىل القيام بالعمل هو رضا الله ال املنفعة الشخصية املؤقتة. وقد مّجد اإلسالم نوذجني 

للمرأة العاملة وقد يكون ذلك بهدف بيان القدوة الصالحة وهام: مريم$ وقضية حملها من دون 

زوٍج ودعوتها إىل تحّمل اللوم والعتاب من قومها، والثانية هي زوجة فرعون التي اشرتت بالروح 

إميانها بوىس.

النسويني؛  يثري حفيظة  ما  واألمومة وهذا  الزوجية  لدورِي  عنايًة خاصًة  اإلسالم  أوىل  لقد  بىل 

ألن مرشوعهم األساس هو تحرير املرأة من هذين الدورين، ففي التحرر منهام يكمن تقدم املرأة 

باعتقادهم ولذلك عىل املرأة أن تحقق ذاتها يف ميدان العمل والعالقات الجنسية غري التقليدية. 

العامل مع عدم  الساحقة من نساء  فيه مصلحًة لألكرثية  بالزواج ويرى  ويف املقابل يهتم اإلسالم 

رفضه أو تحقريه ملامرسة األعامل التجارية أو االجتامعية. وال تختلف املرأة كثرياً عن الرجل يف 

مامرستها لدورها االجتامعي فهام ميارسان معاً أدوارهام بشكٍل متكامٍل فال زوجة دون زوج، وال 

أم من دون أب...

[[[- W. Morgan Shuster, the strangling of Persia, Pp. 197- 198.
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اختالف اإلسالم واالشرتاكية:

الحقوق  فيه  تتساوى  اململة  للقيم  جديٍد  نظاٍم  وحلول  التقليد  عرص  نهاية  االشرتاكية  تّدعي 

والواجبات والفرص بشكٍل كامٍل ومتطرٍف، األمر الذي يرفضه اإلسالم ويرى فيه افتئاتاً عىل حقوق 

عدٍد من املواطنني.

وال يخفى ما بني الرؤيتني املادية االشرتاكية والالمادية اإلسالمية من تعارٍض. ويتجىل التعارض 

يف أوضح صوره عندما ننظر إىل الرؤية النسوية االشرتاكية التي ترى يف العائلة التقليدية رمزاً من 

رموز االستغالل الطبقي، بينام يقدس اإلسالم العائلة ويدعو إىل بنائها واملحافظة عليها. وتشرتك 

التقليدي ورفض فكرة  العائلة  الدعوة إىل هدم رصح  النسوية ذات امليل االشرتايك يف  التيارات 

التكامل بني الرجل واملرأة، واإلسالم يخالف كّل هذه التصورات ويقف منها موقف الرفض.

التعارض بني اإلسالم والفلسفة النسوية:

يقف اإلسالم موقفاً رافضاً من كثريٍ من القيم األخالقية التي تروِّج لها النسوية سواًء يف ذلك نسوية 

املساواة بني الرجل واملرأة أم نسوية مركزية املرأة. حيث يُروج النسويون لفكرة االختيار الحر بعيداً 

عن أّي نٍط أو دوٍر محّدٍد ترسمه اآلداب والتقاليد واألعراف للرجل واملرأة. والعدالة يف اإلسالم 

العدالة  بالرضورة املساواة. وتعيني مصداق  تعني  األشياء يف مواضعها وال  هي عبارة عن وضع 

بحسب التصور اإلسالمي يحتاج إىل بصريٍة نافذٍة وتأمٍل وسرٍب ألغوار حياة النامذج املعصومة يف 

 .bواألمئة(sالتاريخ وهي حياة النبي

والفكر الفلسفي اإلسالمي كغريه من األبعاد الفكرية والثقافية هو انعكاٌس ملفهوم التوحيد، ومن 

هنا ينظر إىل جميع جوانب الوجود بوصفها تجلّياً للتوحيد، والعقل وظيفته األساس فهم التوحيد 

والدفاع عنه. ويف املقابل فإن أصحاب الفكر الفلسفي النسوي يسريون يف االتجاه املعاكس متاماً، 

فهم بدل السعي لكشف وجوه االشرتاك يف الوجود يشتغل عىل كشف مكامن االختالف، وبدل 

العمل لتحقيق عالقٍة عاديٍة بني الرجل واملرأة عىل ضوء العقل ومقتضياته، تجدهم يعملون بوحي 

عواطفهم ومشاعرهم ويرون أن العقل هو وسيلٌة من وسائل سيطرة الرجل عىل املرأة ويستخدمون 

مصطلح )Logo-Centrism( كنوٍع من اإلهانة.

يسعى الفيلسوف املسلم والفلسفة اإلسالمية للتغلُّب عىل أهواء النفس ومشتهياتها بينام نجد 
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أن الفلسفة النسوية تروج للمرأة املثالية التي تتأمل يف تجاربها الذاتية لكشف جذور الظلم الذي 

ميارس عليها من خالل التمييز الجنيس، ويدعون املرأة للخالص من نري ظلم الرجل ولو بإطالق 

العنان للميول والرغبات واألهواء.

أن تكون  والتسليم إلرادته، ويحاول  تعاىل  الله  القرب من  يسعى اإلسالم ويضع نصب عينيه 

ملعيار  املحكومة  العالقات  هذه  االجتامعية  العالقات  عىل  الحاكمة  الروحية  هي  الروحية  هذه 

العدالة الذي عىل ضوئه تتحقق مقتضيات الوجدان األخالقي، والعادات االجتامعية، وأوامر الله 

السعي  كّل  والسعي  اإللهية،  األوامر  عندها ملفهوم  فال وجود  النسوية  وأما  الرصيحة.  الواضحة 

وإطالق  املرأة  تحرير  ألجل  املجتمع  تقاليد  عىل  واالنتفاض  األخالق  يف  ثورة  إلحداث  يكون 

رساحها من سيطرة الرجل.

اإلسالم والفلسفة السياسية النسوية:

يف النظرية السياسية اإلسالمية ينظر اإلسالم إىل الظلم بوصفه معصيًة لله وخروجاً عن إرادته، 

والحاكم الذي يستويل عىل السلطة بالغصب إرضاًء مليوله وأهوائه هو عاٍص لله بالدرجة األوىل 

ويتفّرع عن هذه املعصية معصية الظلم الواقع عىل الرعايا واملحكومني... بينام نرى أن الفلسفة 

النسوية يف مجال السياسة تروج لكون تسليم املرأة إلرادة الرجل هي املعصية األوىل وبالتايل فإن 

رفع أشكال الظلم االجتامعي مرهون لثورة املرأة عىل سلطة الرجل.

الهدف  اعتبار  البديهي  من  كان  الله  من  اإلنسان  تقريب  هو  األول  اإلسالم  هدف  كان  وملا 

الخاص بالنظام السيايس اإلسالمي تأمني األجواء والظروف املالمئة لتحقيق الهدف األساس وهو 

القرب عرب العبادة وغريها من الطاعات، وهذا عمل يحتاج إىل توازٍن وانسجاٍم اجتامعيٍّ تامٍّ بني 

األفراد واملؤسسات بل والعادات والتقاليد االجتامعية. وال تهدف الفلسفة السياسية النسوية إال 

نظاٍم  وإقامة  واملرأة  الرجل  بني  الجنس  يف  التفاوت  عىل  املؤسسة  القيود  كل  ونبذ  الحرية  إىل 

اجتامعيٍّ وعائيلٍّ جديٍد ال يلحظ أّي قوامٍة ألحٍد عىل أحد.

اإلسالم والالهوت النسوي:

ال وجود لفكرة الثالوث املقدس يف اإلسالم وبالتايل ال أب وال ابن وهذا هو أحد الفروقات 

األساسية بني املسيحية واإلسالم وعندما يعرّب القرآن عن الله يعرّب عنه بصيغة املذكر ومع ذلك 
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الله. للتصور اإلسالمي عن  النسوية  االنتقادات  لتوجيه  ال مجال 

ومن جهٍة أخرى ال مجال لفكرة اإللهة النسوية )Goddess(، فالله يف اإلسالم ليس أنثى وليس 

لـه بنٌت وال ولٌد. ولكن بعض األبحاث الكالمية حول صفات الله تشري إىل صفاٍت ذكوريٍة وصفاٍت 

أنثويٍة بل ربا تتقّدم بعض هذه األخرية عىل سابقاتها]]].

ويشري ولفسون )Wolfson( يف بعض أبحاثه عن الكالم اإلسالمي]2] إىل أن إمكان املقارنة بني 

األبحاث الكالمية اإلسالمية حول صفات الله وبني بعض أبحاث التثليث، وعليه فليس فقط ال يوجد 

يف علم الكالم اإلسالمي توجيٌه ذكوريٌّ ضّد املرأة، بل إّن يف بعض الصفات اإللهية ما ينسجم مع 

احرتام املرأة وتقديرها مثل: تقدم صفة الرحمة عىل صفة الغضب عنده سبحانه وتعاىل]3].

النسوية بوصفها إمبياليًة ثقافيًة:

لقد تحولت النسوية ملدٍة طويلٍة إىل أداٍة من أدوات الحرب االستعامرية ضد الشعوب األخرى، 

حيث كان يجري العمل عىل استخدام الشعارات النسوية لتضعيف الثقافات املحلية وفتح أبواب 

البالد يف وجه الثقافات الوافدة]4].

من  الكثري  ترجع يف  وكانت  العرشين،  القرن  قبل  باإلسالم ضعيفًة  الغربية  املعرفة  كانت  لقد 

أسسها وأركانها إىل رواسب الحروب الصليبية. وواحدٌة من الوسائل التي اُستخدمت يف الهجوم 

عىل اإلسالم مسألة موقف اإلسالم من الجنس وما يتعلق به من تعدد الزوجات وحجاب املرأة. 

وقد ظل كثرٌي من األوروبيني يعتقدون حتى القرن الثامن عرش أن املرأة ال روح لها بحسب التصور 

اإلسالمي.

وحاولت دوائر االستعامر الغريب طوال القرن التاسع عرش وخاصًة بريطانيا االستفادة من هذه 

األفكار الخاطئة للتشويش عىل الثقافة اإلسالمية والرتويج لربامجها الخاصة. ومن االعتقادات التي 

كانت رائجًة يف العرص الفيكتوري أن قمة التكامل البرشي تقع يف بريطانيا ولذلك من الطبيعي أن 

يحكم الشعب الربيطاين غريه من الشعوب األقل تطّوراً. وقد استفاد املستعمر من النهضة النسوية 

[[[- Sackiko Murata, The tao of Islam, especially, Part 2.

[2[- H.A. Wolfson, the Philosophy of the Kalam, Cambridge Harvard, [976.

[3[- Sakiko Murata, The tao of Islam, Pp. 55, 203- 222.

]4] لقد عالجت الباحثة ليىل أحمد هذا املوضوع بالتفصيل يف كتابها Woman and Gender in Islam فمن أراد فلرياجع.
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التي كانت يف أوان تشكلّها واستخدم شعاراتها للقول بأن املسلمني يظلمون نساءهم، ولذلك ال 

بد من تحضريهم واستبدال ثقافتهم بثقافٍة جديدٍة.

واألمر عينه استخدم يف وجه الحضارات األخرى، ومن األفكار التي جرت محاوالٌت لرتسيخها 

أن التخلف الذي تعاين منه املجتمعات اإلسالمية يعود إىل تصوراته حول املرأة والقوانني التي 

يطبّقها عليها، حيث نُِظر إىل الحجاب بوصفه إهانًة لها ووجِّهت لهذا األمر أكرث سهام النقد وعليه 

فإن الخطوة األوىل يف سلّم الرتقّي االجتامعي، باعتقادهم، تكمن يف تغيري لباس املرأة واستبداله 

باللباس األورويب.

ويحتقرها  املرأة  يذل  »اإلسالم   )[907 إىل   [882 عام  )من  مرص  يف  بريطانيا  قنصل  يقول 

األوائل  الدعاة  من  كان  القنصل  هذا  أن  املفارقات املضحكة  من شأنها« ومن  تعيل  واملسيحية 

واملؤسسني لجمعية رجالية تهدف إىل منع املرأة من حق االنتخاب. وعىل أي من النقاط البارزة 

يف دعاواه حول اإلسالم ووضع املرأة يف مرص أن تطور املرأة املرصية مرهوٌن بخلع الحجاب 

للحاق بركب التمدن الغريب الذي يبرش به االستعامر]]].

العامل اإلسالمي،  لتربير عملها يف  التبشريية املسيحية عىل وضع املرأة  البعثات  وقد ركّزت 

ومن املؤسف أن ذلك تم تحت حامية ورعاية املستعمر، وروجت النسوية الغربية أيًضا لفكرة نبذ 

األحكام اإلسالمية الخاصة باملرأة.

من  الكثري  ُوِجد  الدولة،  ورجال  املسيحي  التبشري  بعثات  إىل  »مضافاً  أحمد:  ليىل  تكتب 

األوروبيون  النسويون  ومنهم  عينها  للفكرة  رّوجوا  الذين  مرص،  يف  املقيمون  ومنهم  املفكرين، 

الذين حموا ودافعوا عن هدى الشعراوي دعوا الفتاة املسلمة إىل تبّني التصّور الغريب للحجاب 

واعتربوا أن الخطوة األوىل يف معركة تحرير املرأة هي رفض املفهوم التقليدي للحجاب«]2]. وما 

زالت أصداء هذه الفكرة ترتّدد حتى عرصنا هذا عند كثريٍ من النسويني املعارصين الذين جعلوا 

مسألة الحجاب أكرب همهم.

املجتمعات  يف  الحاكمة  الطبقة  من  مجموعٌة  حدًة  أكرثها  يف  النسويِة  دعواِت  تلّقف  وقد 

آتاتورك ورضا شاه،  اإلسالمية وأكرث هؤالء هم ممن تلقى تعليمه يف املدارس األوروبية ومنهم: 

]]] مصدر سابق، ص 52]-53].

[2[- Leila Ahmed, op. cit, p.[54.
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اللذان متسكا بشعارات النسوية وجعالها يف رأس أولوياتهام، ووافقا التصور االستعامري القائل 

برضورة إبدال الثقافة الوطنية بالثقافة األوروبية الوافدة. والفرق الوحيد بينهم وبني املستعمرين أنهم 

كانوا يرّصون عىل تنفيذ هذه السياسات بشكل مباش وبأيديهم وربا بقسوة أشد. وكانوا يعتقدون 

أن السبيل إىل الحضارة والرقي ميّر بتعميم النموذج الذي تعلمته الطبقة االجتامعية الحاكمة من 

الغرب ويقع اللباس الغريب يف رأس قامئة السلوكيات الجديدة ولذلك منعوا اللباس التقليدي يف 

بلدانهم.

الحجاب.  منع  تحت عنوان »تحرير املرأة« ينص عىل  أصدر رضا شاه عام 1936م، مرسوماً 

ُمنع من  العائلة«  قانون »حامية  االنتخابات، ويف  وأعطيت املرأة عام 1963م، حق املشاركة يف 

هذه  أغلب  تغريت  وقد  الطالق.  حالة  يف  األوالد  حضانة  حق  املرأة  وأعطيت  الزوجات،  تعدد 

القوانني بعد انتصار الثورة اإلسالمية يف إيران انسجاماً مع أحكام اإلسالم.

الثقافية تبدو واضحًة يف هذا النص للسيدة ساشتيكو مراتا،  والعالقة بني النسوية واإلمربيالية 

حيث تقول: أعتقد أن وجهة النظر النسوية حول كثري من األمور التي وجهت النسوية الغربية نقدها 

إليه من اإلسالم واملجتمع اإلسالمي، وجهة النظر هذه تقوم عىل رؤيٍة كونيٍة غريبٍة عن الرؤية الكونية 

أخالقيٍّ  طابعٍ  ذاَت  ُوّجهت  التي  االنتقادات  معظم  وتظهر  اإلسالمية.  األحكام  عنها  تصدر  التي 

، وبالتأمل يف هذه اإلصالحات التي كانوا يسعون إليها يظهر بوضوح أثر املقاييس الغربية  إصالحيٍّ

فيها. وهي يف جوهرها تدعو إىل فكرٍة واحدٍة أال وهي فرض قيم جديدة، وهي عبارة أخرى عن نقل 

قيم الرجل األبيض وتحميله مسؤولية إصالح العامل، ومل يُعد يقال لنا أن الصالح والنجاة يف اتباع 

الدين املسيحي بل يف العلم]]]

وتتابع الكاتبة وتقول ما حاصله: إن اعتقاد النسوية أن أي طاعٍة للرجل وانقياٍد لـه رذيلٌة وظلٌم 

للمرأة ال بّد من التنديد به ورفضه. هذه النقطة تستحق من املسلمني وقفة تأمل ليسألوا أنفسهم: هل 

ميكن القبول بهذه القيم األخالقية املضادة لدينهم؟ إن اإلسالم لـه سلسلة من املقررات والضوابط 

األخالقية والفقهية التي شحها عرفاء اإلسالم وفقهاؤه وحكامؤه عرب القرون، وال ننفي وجود الظلم 

يف املجتمعات اإلسالمية، بل النقطة األساس هي: أن مشكالت املجتمع اإلسالمي وهمومه ال 

ميكن أن ترتفع باعتامد قيم الثقافة الغربية.

[[[- Sachiko Murata The Tao of Islam, p.4.
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لـه خصوصياته  الجنسني  الجنس املؤنث سيٌف ذو حدين، وكلٌّ من  الجنس املذكر كام  إن 

العنرص  إيجابيات  إىل  بالنظر  إال  البطريريك  التصور  تلطيف  ميكن  وال  والسالبة،  املثبتة  وقيمه 

بوصفهم  ذلك  إذا حاولوا  إال  األمر  بهذا  القيام  من  املسلمون  يتمكن  املجتمع. وال  النسايئ يف 

مسلمني ال مقلدين للغرب فحسب]]].

النتيجة:

أ- نضال اإلسالم يف مقابل النسوية:

عىل الرغم من إمكان االكتفاء با ذكرنا سابقاً إلثبات االختالف الجوهري بني اإلسالم والدعوة 

النسوية، إال أن االختالف بني االثنني ال يقترص عىل تفسري الرشيعة أو عىل طبيعة وحدود الحقوق 

التي ينبغي أن تعطى للمرأة، بل االختالف يعود إىل مجال جذوٍر أعمَق تتعلق باملسائل األساس 

يف مجال امليتافيزيقا والفلسفة االجتامعية واألخالق والسياسة واإللهيات.

فاملرأة املسلمة ال ترى يف النسوية بدعًة غربيًة ترتبط باملرأة الغربية املرفهة فحسب، بل متثل 

 Sex( النسوية لها إيديولوجيا مل تقّدم للمرأة سوى حريٍة مزعومٍة حولتها إىل شبه رجٍل وأداٍة جنسيٍة

object( له.

واملرأة املسلمة ترى الحجاب رمزاً لعفتها واحرتام اإلسالم إلنسانيتها بينام يرى معظم الحركات 

النسوية يف الحجاب رمزاً لسيطرة الرجل عىل املرأة يف املجتمعات اإلسالمية.

ب- النهي عن الظلم يف اإلسالم:

مل ينَه اإلسالم عن يشٍء كام نهى عن الظلم. وقد اهتم اإلسالم باملوارد التي تتم مامرسة الظلم 

واضحاً  معياراً  ووضع  أيًضا  عامٍّ  بشكٍل  تحّدث  ولكنه  وأبرزها.  بالذكر  وخصها  فيها  املرأة  عىل 

لتمييز العدل من الظلم وهو الوجدان األخالقي للفرد املسلم، وإىل جانب هذا الوجدان أوضحت 

الرشيعة معيار صحة الفعل ومل تكتف بالصحة بل ميزت بني صحة الفعل وبني كونه مطلوباً، ولذلك 

ال ميكن اعتبار كل فعل صحيح بنظر الرشع مطلوباً لـه ومندوباً إليه. ومثال ذلك من العبادات أن 

الفرد املسلم ميكنه أن يأيت بصالٍة جامعٍة لرشائط الصحة ولكنها مع ذلك قد تكون مكروهة.

[[[- Ibid, p. 323.
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ج- سوء الستفادة من اإلسالم ملامرسة الظلم:

لقد عرفت بعض املجتمعات اإلسالمية موارَد من مامرسة الظلم عىل النساء وبأشكاٍل مختلفٍة، 

لها  تُعطى  أن  ينبغي  التي  واملنافع  املواقع  بعض  من  االجتامعي  وضعها  نتيجة  املرأة  فُحرمت 

بحسب الرشيعة اإلسالمية، ومثال ذلك أن بعض الناس يستغل دعوة اإلسالم إىل تقنني االختالط 

بني الرجل واملرأة ملنع املرأة من التعلم كام حصل يف أفغانستان. ويف بعض األحيان يستفاد من 

اسم الرشيعة وظاهرها ملامرسة الظلم عىل املرأة مع أن ذلك يؤدي يف كثري من األحيان إىل تجاوز 

روح الرشع ومقاصده األصلية. وهذه املوارد كثرية بحيث ال نجد رضورًة لإلشارة إليها.

وقد استندت الدعوات النسوية إىل هذا النوع من املامرسات لتربير الدعوة إىل حذف الرشيعة 

نفسها من املجتمعات اإلسالمية، ولكن ال بد من القول بوجود وسائل أخرى لرفع الظلم عن املرأة 

وأهم وسيلة من هذه الوسائل هي الرجوع إىل روح الرشيعة وجوهرها األصيل، وعدم السامح لكل 

مغرض باعتبار الرشيعة إطاراً فارغاً متارس من خالله كل األعامل السيئة والصالحة باسم اإلسالم.

طوا يف داخلهم اإلحساس برضورة إصالح الوضع الحايل ملجتمعاتهم  وعىل املسلمني أن يَُنشِّ

الطرفني:  عند  موجوٌد  البصرية  فقدان  أّن  يل  ويبدو  وظاهرها.  الرشيعة  بألفاظ  يهتمون  ما  بقدر 

النسويون وأولئك الذين يتمسكون بشجب الرشيعة من أجل تربير تصوراتهم الظاملة عن املرأة. 

وذلك ألّن كالًّ من الطرفني ال يرى غرَي ظاهٍر من أمر الرشيعة فحسب.

وهذا من األمور التي التفت إليها الشهيد مطهري حيث يقول: "إن هذه القسوة والظالمات ما 

هي إال نتيجة للتصورات التي يحملها بعض الناس ويحّملونها للدين وهي أكرث رضراً باإلسالم من 

الدعاية التي ميارسها الغرب"]]].

ولذلك فهو يدعو إىل تشكيل مؤسسة تهدف إىل تحرير املرأة املسلمة والنهوض بواقعها ولكن 

نهضًة إسالميًة بيضاء، ال عىل غرار النهضة الغربية السوداء]2].

هنضة املرأة املسلمة:

الهادفة إىل رفع  ميكن إطالق تسمية »نهضة املرأة املسلمة« عىل كل املحاوالت اإلسالمية 

[[[- Ibid. p.306.

]2]- مرتىض مطهري، نظام حقوق املرأة يف اإلسالم، ص59.
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لتحقيق هذا األمر  الظلم والحيف عن املرأة، حيث قامت محاوالٌت عدٌة يف املجال اإلسالمي 

األسايس واملهم وقد كانت بعض هذه املحاوالت انعكاساً للنسوية الغربية.

ومل يكن واضحاً متام الوضوح األفق الذي يحكم كثرياً من هذه املحاوالت هل هو اإلسالم 

والفكر اإلسالمي أو النسوية الغربية وأفكارها بغطاء إسالمي. ويف بعض األحيان يصعب التمييز 

التفسري الصحيح لإلسالم هو  التيارين فبعض املهتمني بشؤون املرأة املسلمة يعتقدون بأن  بني 

ذلك الذي يؤدي إىل املساواة بني الرجل واملرأة. ومن جهة أخرى هناك تياٌر يؤمن بعدم وجود أيِّ 

داٍع أو مرّبر إلصالح الفقه اإلسالمي أو تبديل بعض أحكامه. ومن هنا ميكن القول بوجود توجهاٍت 

الغربية ويسعى بجد  مختلفٍة بني املهتمني بقضايا املرأة املسلمة منهم من هو مخالٌف للنسوية 

للبحث عن الفهم الصحيح لإلسالم وللفقه اإلسالمي ولتعاليم النبي محمد)صىل الله عليه وآله(، 

ومنهم من يتلبس بلباس األحكام اإلسالمية من أجل إجراء وتنفيذ برامج النسوية الغربية ولو عىل 

حساب اإلسالم وأحكامه ومقرراته يف الفقه واألخالق.

وقد التفت دعاة النسوية إىل أن املرأة املسلمة هي يف الغالب وفيٌة لإلسالم ومتعلقٌة بأهداب 

تعاليمه، ويوجه بعضهم هذا األمر بأن املرأة املسلمة قد تكون مخدوعًة وغري عاملٍة بأن كثرياً من 

أحكام اإلسالم التي تحرتمها هي ضدها وتؤّدي إىل خالف مصلحتها ومن هؤالء ليىل أحمد.]]] 

وال شك يف غرابة هذا التربير، فأيُّ امرأٍة مسلمٍة ال تعرف بتفاوت الحصة بني الرجل واملرأة يف 

اإلرث.

وعىل أيِّ حاٍل يعرتف بعض النسويني بأن بعض الوقائع االجتامعية أو السياسية التي حصلت 

يف بعض املجتمعات اإلسالمية انتهت إىل نتائج كانت يف صالح املرأة كالثورة اإلسالمية يف إيران 

فإنها نقلت املرأة اإليرانية من حاٍل إىل حاٍل]2].

من  باباً  فليكن ذلك  النسوية  إذا كان اإلسالم يحقق شعارات  بأنه  تعتقد  أفشار  هالة  أن  ويبدو 

أبواب املصالحة معه وال ضري عندها يف ذلك. وتشرتك مع أفشار الكاتبة اإليرانية زيبا مري حسيني 

حيث تقول: "... ودلييل هو أنه وبخالف ما كان يقال سابقاً أو ما زال يقال حتى اآلن، فإن الثورة 

]]]- ليىل أحمد، مصدر سابق.

[2[- Haleh Afshar,«Woman and politics of fundamentalism in Iran», in: Haleh Afshar, ed. Woman and 

politics in the third world, Pp. [26.
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اإلسالمية حملت شيئاً من الحرية للمرأة بعنى أنها مّهدت الطريق لوعي نسوي عام"]]].

من  املنع  عدم  حول  أفشار  هالة  زميلتها  مع  اتفاقها  حسيني  مري  لزيبا  النص  هذا  من  ويبدو 

املصالحة مع اإلسالم. ويبدو كذلك أنها تعترب كل محاوالت تحسني وضع املرأة نسوية، سواًء 

أحملت اإليديولوجيا النسوية أم اإلسالم...

وعىل أيِّ حاٍل، يف الختام ميكننا التفاؤل واالستبشار بكل محاوالت رفع الظلم عن املرأة شط 

أن يُتّخذ موقٌف من كّل هذه املوضوعات املطروحة بالبحث وال يضعف بنية العائلة املسلمة وال 

يخل بالطاعة املبنية عىل املحبة والعشق لله تعاىل.

[[[- Ziba Mir – Hosseini, Woman and Politics in Past – Khomeini Iran, in: Haleh Afshar, Woman and 

politics in the Third World, Pp. [43.



إيديولوجيا الجندر
غموض يف املفهوم وسوء يف التوظيف

إعداد فريق "حركة املظاهرة ألجل الجميع" ـ فرنسا ]*[ب]]]

قد يكون العنرص الجوهري يف هذه املقالة هو الرتكيز عىل غموض املفهوم ورماديّته وتعّدد 

الثقايف  الوسط  أن  والالّفت يف هذا املضامر  واألكادميية.  الفكرية  األوساط  استعاملته يف 

الغريب حيث ُولِدت الحركة الجندرية وتحّولت إىل تّياٍر عارٍم، ظّل اللتباس والضطراب يف 

التفسري والتأويل والتوظيف هو الحالة السائدة.

هذه املقالة تيضء عىل "الجندرية" كمفهوٍم إيديولوجيٍّ تحّول يف فرتٍة قياسيٍة إىل موضوع 

تجاذٍب بني املدارس الفكرية يف أوروبا والوليات املتحدة األمريكية.

المحرر

منذ خريف سنة 2]20، كان معارضو قانون »الزواج للجميع« يعلمون أّن هذا الكفاح ال يقترص 

أّن األمر  أبعُد، با  التظاهرات تذهب إىل ما هو  الرهانات يف كّل  عىل رفض قانوٍن جائٍر. كانت 

كان يتعلّق بالطعن أيًضا يف تعميم املساعدة الطبية عىل اإلنجاب )PMA(، ويف ترشيع املعّدل 

الرتاكمي )GPA( واإللغاء اإلرادي للتساوي بني الجنسني. واألمر األخري شّكَل -عىل نحو تحذيريٍّ 

وطريٍف- هدفًا للشعار القائل »نُريد الجنس، ال الجندر«.

بعد استئناف التدريس سنة 3]20، أكّدت الوقائع اهتاممات املتظاهرين يف السنة املنرصمة: 

تفكيك )أو تدمري( ُمقولَبات الجندر دخل إىل املدارس االبتدائية، وبََرَز بني األنشطة ما قبل املدرسية 

يف مدارس فرنسا كافًة. وظهر هذا التفكيك يف دور البلديات التابعة ملدٍن عّدٍة، من بينها باريس. 

*ـ  إعداد حركة "املظاهرة ألجل الجميع" La Manif Pour Tous، حركة اجتامعية تأسست سنة 2]20م يف فرنسا، للدفاع عن الغريية الجنسية.
.L’idéologie du genre :ـ العنوان األصيل

http://www.lamanifpourtous.fr/wp-content/uploads/20[6/07/LMPT-L-ideologie-du-genre.pdf :ـ املصدر

ـ ترجمة: عامد أيوب .
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وبالتايل ليس استئناُف التدريس سنة 3]20 يُشبه ما قبله، فهو مُيثّل عودة »الجندر« إىل الصفوف 

الصغرية، ومرشوًعا جديًدا وطموًحا لتكييف )أو إعادة تربية( األوالد البالغني.

وعليه نحن كثريو الحديث عن »الجندر«، ويعود ذلك إّما من أجل االبتهاج به، أو أنه حديٌث 

نابٌع من الالُمباالة، أو ألجل دّق ناقوس الخطر. لكن عمَّ نتكلّم تحديًدا؟ املاُلحظة الحالية تسمح 

الجندر«  »دراسات  بني  نخلط  وأالّ  »الجندر«،  مفهوم  وتاريَخ  أفضَل دالالِت  نحٍو  نفهم عىل  ِبأن 

و»إيديولوجيا الجندر«، وأن نُقّدر بدقٍّة األخطار املُرتبطة بتلك اإليديولوجيا.

أصل إيديولوجيا اجلندر وتطّورها

سنعود إىل التحليل املُفّصل يف ما يتعلّق ِبأصل كلمة »جندر«، واملعاين التي ميكن أن تشتمل 

عليها.

وحتى ألّخص، تُستخَدم كلمة »جندر« بصورٍة رئيسٍة يف اآليت:

-هي بثابة توريٍة، باالنكليزية، عوًضا عن كلمة )Sex( التي تعني عىل نحو التخصيص النشاط 

الهاِدفة إىل تعزيز املساواة بني الجنسني  الدولية  الجنيس: هكذا يف الطبعات االنكليزية للوثائق 

.)gender equality :باالنكليزية(

-تعني األنحاء املتفاوتة التي بها يُدرِك املجتمع ويُعّزز االختالف بني الجنسني، بذلك يكون 

»الجندر« نظام »شيفراٍت« يقود االنتظارات والصور واألدوار، إلخ... لكال الجنسني.

-تنظري االختالف بني الجنس البيولوجي من جهٍة، والجنس النفساين واالجتامعي، يف حاالت 

 :)transsexualisme االزدواجية التناسلية )»الُخنثية«( أو اضطراب الُهويّة الجنسية )التحّول الجنيس

كبرٌي  تباعٌد  يكون مثَّة  أو  البيولوجي«،  »الجنس  مع  يتناقض  نفساينٍّ  ب »جندٍر«  املُتعلّقة  اإلمكانية 

بينهام.

 )stéréotypes de genre( »الثانية هي التي تُستَخَدم اليوم لِمحاربة »مقولَبات الجندر الداللة 

-يف املدرسة مثاًل- يف حني أّن الداللة الثالثة تُشّكل الخلفيّة للنضال من أجل االعرتاف ب »هويّات 

 Judith( باتلر«  »جوديث  ِب  بخاّصة  تأثّر  الذي  الجندر،  تفكيك  إّن   .)LGBT يف  )مثاًل  الجندر« 

» Butler(، يكفل يف الحالتني الفكرة القائلة ِبأّن الجنس ذاته يتعلّق ب »بناٍء اجتامعيٍّ

بذلك تكون النقطة املشرتكة بني مختلف أشكال إيديولوجيا الجندر، هي رفض تجّذر الوضع 
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بيولوجيٌّ  أنّه »ُمعطًى«  يُقال  الذكوري يف الجسم . مثّة حدٌّ ُمطلٌق يجب أن يفصل ما  أو  األنثوي 

محٌض، بال قيمٍة جوهريٍة، عاّم يتعلّق بالحرية الفردية )اختيار الهويّات الذاتية، »أدواٌر« يتّم تبّنيها يف 

الحياة االجتامعية، إلخ...(

سُنبقي ألجل هذه املالحظة فقط عىل الهدف األخري الذي سُنشري إليه تحت تسمية »إيديولوجيا 

الجندر«، من حيث إّن هذه اإليديولوجيا:

- ال تتداخل مع بعض النضاالت املرشوعة للحركات النسوية التي تُحارب املقولَبات االختزالية.

- هي بثابة ذريعٍة لِتدّخالت الدولة، باسم تحرير األفراد، يف النطاق الرتبوي، وعىل حساب 

حرية األهل ومسؤوليتهم.

الهويّة  أّن  يؤكّد  وسوسيولوجيٌّ  فلسفيٌّ  رأٌي  الجندر  إيديولوجيا  واضٍح:  تعريٍف  عىل  تتوفّر   -

الجنسية ليست إال بناًء اجتامعيًّا ُمستقالًّ عن كّل واقعٍ بيولوجيٍّ كام الجسم.

َمن يدعم تطّور إيديولوجيا الجندر؟

إيديولوجيا  اليوم  التي »تحمل«  النضالية  والقطاعات  االهتداء إىل املجاالت  باختصار  ميكن 

الجندر:

العلوم االجتامعية

ليس كل العلوم االجتامعية ولكن أقسام دراسات الجندر )gender studies( أو بعض الفرق 

البحثية التي ال تُخفي تأييدها لفكرة الجندر. مُتثّل دراسات الجندر مجااًل بذاته يف العامل األكادميي 

األمرييك وبصورٍة أشمَل يف الجامعات التي يُشّكل هذا النموذج خاّصيًة لها )البلدان األنكلوفونية، 

أوروبا الشاملية، إلخ...( وحلّت أقسام دراسات الجندر محّل دراسات املرأة أو الدراسات النسوية، 

وهي فروٌع هاّمٌة لاِم ندعوه عموًما الدراسات الثقافية. فهي أقساٌم تاِبعٌة لِكلّيات األدب التي تعتني 

والسوسيولوجيا  التاريخ  علامء  فيها  ويعمل  عنها.  الصادرة  الفكرية  واالتجاهات  بالبنيوية  خاصًة 

واألنرتوبولوجيا وعلامء النفس، إلخ.

ما زال التقليُد الفرنيس يظهر اليوم ُمرتّدًدا تجاه تأسيس أقساٍم ُمتخّصصٍة من هذا الجندر، لكن هناك 

عدد من الباحثني والفرق البحثية املُتخّصصة يف هذا املجال )لِبعض الِفرَق البحثية ِصلٌة بالنضال 

تأخذ شكل جمعيٍة تتدّخل يف الوسط املدريس(. إّن وجهات النظر النسوية، مثاًل، يتّم إدراجها غالبًا 
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ضمن أقسام التاريخ أو العلوم االجتامعية. بيد أّن هذا التقليد الفرنيس ميّر بحالة تآكٍل.

املؤّسسات الدولية

ليس مثّة عمٌل موثوٌق به فعاًل يف ما يتعلّق ِبهذه املسألة، لكن ميكن عىل نحٍو شعيٍّ افرتاض 

بكلمة  االستعانة  إّن  املجال.  هذا  يف  املُشتغلني  بعض  يف  تُؤثّر  بالجندر  القائلة  النظر  وجهة  أّن 

»جندر« هي أحيانًا انتهازيٌة ألسنيٌة، لكن ميكن يف بعض األحيان أن تنطوَي أيًضا عىل تأييٍد حقيقيٍّ 

كالسيكيًة  عنارَص  غالبًا،  الجندرية،  املساواة  نحو  املوّجهة  الربامج  تحوي  الجندر.  إليديولوجيا 

اإلنجاب  )َمْنع  اإلنجابية«  »الصحة  عىل  ترتكّز  وأخرى  مثاًل،  الفتيات،  متدرس  حول  تتمحور 

واإلجهاض( –خاّصًة ما يتّصل بشكلة السيدا )اإليدز(- ومكافحة التمييز أو تجريم املامرسات 

املثلية.

اختصاصّيو الرتبية

هم ليسوا املُدّربني أو املُعلّمني، بل الخرباء العاملني يف وزارة الرتبية الوطنية أو املُنتَدبني من 

قبلها، من أجل أن يأخذوا عىل عاتقهم »النضال ضّد ُمقولبات الجندر«. ويُعّد ذلك من االهتاممات 

القدمية ضمن أوساط وزارة الرتبية الوطنية، يُغّذيه خاّصًة إرصار وربا تفاقم االختالل بني الجنسني 

هذا  إىل  إلخ...(  الطّب،  يف  واإلناث  الهندسة،  يف  الذكور  )تفّوق  العايل  التعليم  قطاعات  يف 

املثليني« يف  »رهاب  أو  الجنيس«  »العنف  عاًما، ظاهرة  يقارب عرشين  ما  منذ  تُضاف،  االهتامم 

الوسط املدريس.

الشبكات الفكرية النضالية

تكون أحيانًا، ال دامئًا، ُمرتبطًة بجموعات بحٍث جامعية، وتُعرّب عن نفسها غالبًا من خالل مجلة 

رمزية )دفاتر GRIF Groupe de recherche IF ؛ بينيلوب )Pénélope(؛ القضايا النسوية الجديدة؛ 

)CLIO(؛ دفاتر الجندر )Cahiers du genre(؛ العمل Travail؛ الجندر واملجتمع، إلخ( وتضّم 

جامعيني وباحثني ُمستقلنّي، وتُنظّم ندواٍت، وتُحيي ترجامت بعض املؤلّفات الهاّمة، وتتدّخل يف 

الوسط املدريس أو يف شكاٍت من خالل محارضاٍت ومعارَض، إلخ...

األقّليات النشيطة

حسب نوذج جمعيات املثليني والسحاقيات التي ظهرت خاّصة يف فرتة ظهور مرض السيدا، 
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تبتغي  الجندر.  لِنظرية  انحيازها  تُخفي  ال  التي  مثاًل،  املُتحّولني جنسيًا،  أيًضا جمعيات  تأّسست 

)Inter LGBT( توحيد هذه الحركات، ومنحها ظهوًرا إعالميًا وسياسيًا.

ِلَ َتلَقى هذه اإليديولوجيا صدًى؟

إنها مفهوٌم غامٌض 

إّن الغموض الذي يكتنف مفهوم الجندر يؤّهله لخدمة كل أنواع املطالبات. فالجندر هو كيٌس 

يضّم ُمناضلني ليس هناك ما يضمن أّن لهم أهدافًا ُمتطابقة: نِسويّون ُمهتّمون باملساواة بني الرجل 

ناِشطون  الجنسية«،  االتجاهات  »كل  حقوق  إقرار  هم  همُّ جنسية،  أقلّيات  من  ُمناضلون  واملرأة، 

الجنيس«  الشكل  »ازدواجية  ضّد  ويناضلون   )queer( كوير  ونظرية  الجنيس  التحّول  يؤيّدون 

الكلمة  هذه  تُقّدمه  الذي  األكيد  األمر  يُضاف  ذلك  إىل  فقط(  جنسني  هناك  بأّن  القائلة  )الفكرة 

التقنية يف النقاشات: واألمر األكيد يكون أحيانًا حقيقيًا، كام يف حالة بعض األعامل التاريخية أو 

السوسيولوجية حول الجندر، وأحيانًا يكون ظاهرًا فقط كام يف حالة معظم تأّمالت جوديث باتلر.]]]

إهلاٌم ثاٍن من أجل النسوية الراديكالية

جديدٍة  آفاٍق  ِبفتْح  وذلك  املبهور،  النسوي  الخطاب  بتجديد  يسمح  »الجندر«  عن  الحديث 

للطابع الجذري. فهذا هو، ربا، أحد الرهانات األساسية: لو أنّه، من نواٍح عّدٍة، نجحت النسوية يف 

مجتمعاتنا ـ إنّنا ننعم جميًعا بالتحّول الذي طرأ عىل العالقات بني الرجل واملرأة والذي ساهمت 

النسوية بشكٍل ملحوٍظ يف تحقيقه ـ ، ولكّنها أخفقت من نواٍح أخرى. هي أخفقت من حيث إّن 

»الفتوحات« النسوية )دخول عامل العمل، الحق يف َمْنع اإلنجاب واإلجهاض وتنظيم أمور الطالق، 

إلخ( مل تُنِتج من خالل االفتتان مجتمًعا مساواتيًا حقيقيًا. واألسوأ من ذلك، تؤّدي عّدُة مؤّشاٍت 

إىل افرتاض أّن الوضع النسوي أصابه الوهن، وأّن أشكااًل جديدًة من عدم الثبات واالستغالل َنَت 

يف ظّل »تحرير املرأة«

، ُمشريًا إىل أّن، إذا  يسمح الخطاب املُرتِكز عىل الجندر للنسوية الراديكالية بإدامة مبدأٍ تقّدميٍّ

مل يكن التطّور املأمول ُمحّقًقا، وإذا استمرّت الالمساواة والفصل بني الرجل واملرأة، وأحيانًا عىل 

نحو سلبي، إلخ...، فهذا ألنّنا لْسنا بعيدين كثريًا.

]]]- يجب أن نأخذ بالحسبان التقلّب يف الرأي عند جوديث باتلر، علامً أنّه جرى نقل بعض كتبها القدمية إىل الفرنسية.
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بني  االختالف  موضوع  )يف  االجتامعية«  »املُقولبات  حول  خطاٍب  لِترشيع  »الجندر«  يصلح 

من  موقعه وجرى إصالحه  زُحِزَح عن  وبذلك   – األوىل«  الطفولة  منذ  استُبِطَن  »الذي  الجنسني( 

خالل إظهار أّن »الجندر« يفعل فعله بوجٍه ما منذ الوالدة، أي حني -إن شئنا أن نستعري مثااًل ُمفيًدا 

ُمفّضاًل لدى الذين يُحامون عن نظرية الجندر- نُلبس الصبي الصغري لباًسا أزرق، والفتاة الصغرية 

لباًسا زهريًا )وهو أمر يحصل كثريًا(. بعنى آخر، يبدأ »التكييف« منذ بداية الحياة؛ لذلك يجب منذ 

بداية الحياة أن نُناضل – والوجهة املُفّضلة لهذا النضال هي الجندر.

احلكومات ليس بيدها يشٌء

تُواجه األوليغارشيات )oligarchie حكم الطغمة الصغرية( يف أوروبا تحديَدين: أواًل إكراهات 

النسخة الحالية للمصري اإلغريقي وذريعة الجربية الجديدة(، وثانياً مطالب  العوملة )التي تصبح 

»بروكسل«. يصبح من الصعب التوّصل إىل سياسٍة اقتصاديٍة واجتامعيٍة، وحتى سياسٍة قصريٍة.

الناخبني  عن  تخلّيه  ثم  أواًل،  الطبقي  الرصاع  عن  الرصيح  اليسار  تخيّل  قاد   ،[983 سنة  يف 

العامل، وبعدها عن إرادة محاربة الرأساملية، إىل »نزعٍة ُمهاِجرٍة« )préférence immigrée(. عىل 

نحو تخلّقي )mimétique(، تؤّدي »نزعة التحّول الجنيس« إىل ظهور األقليات الجنسية عىل أنّها 

التحوالت االجتامعية  الرئيس يف  الذي سيصبح املُستفيد والعامل  التاّم  صورٌة جديدٌة لالستبعاد 

القادمة. لقد رأى اليسار يف األقليات املثلية ضحايا للتاريخ فأخذ بثأرها منه. باختصار، لقد كانت 

البديل عن الطبقة الكادحة )الربوليتاريا( وعن املسيحية الربوليتارية]]]، من أجل معركٍة جديدٍة يف 

سبيل حقوق اإلنسان]2].

ويف الوقت عينه، يتمثّل الذوق يف الحركة والتجديد والتطّور. ولالشرتايك اإلصالحي األملاين 

إدوارد برنستاين )Edward Bernstein 1850- 1932( تعبرٌي ُمفيٌد يف هذا الصدد حيث يقول: »الهدف 

النهايئ، أيًا يكن، ال يعني شيئًا بالنسبة إيل، الحركة هي كل يشء«. بذلك، عندما ال يكون بإمكاننا 

فإنّنا نُعّوض عن الخسارة بإجراء إصالحاٍت مجتمعيٍة  التوّصل إىل سياسة ونُضطّر إىل »التحرّك«، 

.)Jean-Claude Michéa( الستارة املُدّخنة لإلصالحات املجتمعية« حسب تعبري جان-كلود ميشيا«

[[[- Jean-Claude Michéa, Les mystères de la gauche, Climats, 20[3.

[2[- Frédéric Martel, Global Gay. Comment la révolution gay change le monde, Flammarion, 20[3.



43االستغراب إيديولوجيا الجندر

2 0 1 صيــف 9
A L - I S T I G H R A B االستغراب 16

ا إذا كّنا نّدعي تشييد فْصٍل بني اليمني واليسار يف ما يتعلّق بالجندر. ليس مثّة  طٌة جدًّ اللوحُة ُمبسِّ

عنرٌص، ال يف الوقائع وال يف برامج أحزاب اليمني، يعني أّن تعديل اتّجاه هذه النزعة هو موضوع 

نظٍر يف هذه اللحظة.

، جيب أن يكون حديًثا التاريخ هو تطّوٌر ُمستمرٌّ

إنّه الربهان الرئييس لألشخاص الذين ال يُعارضون هذه التغرّيات. هم يخافون من األحكام التي 

أن  تعني  التطّور  ُمقاومة  يُجاورهم.  ن  ِممَّ ببساطٍة  أو  التاريخ  تُطلَق يف وسائل اإلعالم، ومن حكم 

يكون »أميش« )Amish( وأن يُدافع عن عودة امللكية املطلقة، إلخ...

ليس لهؤالء األشخاص، التقّدميني عىل صعيد السياسة، القدرة اإلدراكية الرضورية للتمييز، عىل 

غرار جملة كليمنصو بخصوص الثورة الفرنسية، يعتقدون أّن املُكتسبات االجتامعية ينبغي تقييمها بال 

متييٍز. ومحاربة أحد هذه املكتسبات يعني تشكيًكا يف الخيارات السابقة )طالق، إجهاض، إلخ...(

جيب تدمري النظام القديم من أجل بناء نظاٍم جديٍد

يف هذه الفئة نجد اإليديولوجيني.

التفريق هو متييٌز: يقول جوان سكوت )Joan Scott( إّن الجندر »يعني بصورٍة رئيسٍة عالقاِت 

هيمنة  الهيمنة:  من  دامئًا شكٌل  هو  الجندر«،  »ُمقولَبات  يف  يتقّرر  ما  إّن  أخرى،  بعبارٍة  السلطة«. 

الرجل عىل املرأة، هيمنة ُمغاير الجنس عىل املثيّل، هيمنة الفرد »املُستقيم« عىل أصحاب نظرية 

كوير )Queer(، إلخ...

يجب أن نُحارب املعايري: ال يتعلّق األمر باستخدام الجندر لتغيري العالقات بني الجنسني، وإنا 

بجعله أداة نقٍد جذرّي الزدواجية الشكل الجنيس ذاتها، ولعاقبتها الوخيمة، وهي تطبيع املغايرة 

فإّن  هنا  من   .)hétérosexualité( الجنسية  للمغايرة  اجتامعيًا  املمنوحة  »املَزيّة«  أي  الجنسية، 

االتجاهني الرئيسيّني يف رؤية كوير )طريقة جوديث باتلر(: إبراز املثلية الجنسية بوصفها جنسانية 

شعية كغريها]]] )ال يشء يُهيّئ سلًفا بصورٍة فطريٍة الرجل ليك يحّب املرأة، وبالعكس(، ومن جهة 

أخرى إبراز »الهويّات الجنسية« املُضطربة أو الالنوذجية –يف مقابل الفكرة القائلة بأّن ليس هناك، 

بصورة رئيسة، إاّل جنسان.

]]]- بذلك أصبح العقم الفطري لدى األزواج املثليني عقامً »اجتامعًيا« مام فتح املجال أمام مساعدات من الدولة )املساعدة الطبية عىل 

اإلنجاب(.
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املجتمع هو ال يشٌء، والفرد هو كل يشٍء: إّن فرضيّة الكلّية املُتعلّقة بالهيمنة يحملها املطمح 

الطوباوي )يف قطاعاٍت كبريٍة من الحضارة الحديثة( لبناء مجتمع حيث ال متييَز فيه يكون شعيًا، 

أو عىل األقل، ميكن أن تَحوز االختالفات التي تُختار بحرية الصدارة. بالتايل ميكن، من وجهة 

نظٍر معيّنٍة، نظريٍة وفكريٍة، التأكيد عىل أّن هذه الفرضية تُثِبت أّن الفرد أسمى من املجتمع، أي أّن 

املجتمع غرُي موجوٍد: إذ –وهذا هو الدرس الرئييس للعلوم االجتامعية- ليس هناك مجتمٌع برشيٌّ 

إال حيث توجد قواعُد، واختالفاٌت ومواقُف ُمكّملٌة. إّن الخطاب عن الجندر، من حيث هو يهِدف 

إىل »حرمان الجنس من حقوقه« يؤّدي اليوم وظيفًة يراها الكثريون ُملّحًة: فهو يُفسح املجال من 

بها- عىل  الذاتية –هويّات اختريَت واضطلع  بالهويّات  لِتشجيع االعرتاف  خالل قوة غري مسبوقة 

حساب انتظارات املجتمع بشأن أعضائه.

بذلك ميكن أن يزول املجتمع: إّن الولع الراهن بالجندر هو إشارٌة بليغٌة إىل أنّه، للمرّة األوىل 

الجنيس بني  اللقاء  يتقّرر تحديًدا يف  ببقائه –الذي  أساًسا  يُبايل  التاريخ، مثّة مجتمٌع ال  ربا يف 

الرجل واملرأة.

تدمري املجتمع ال ُيلحق رضًرا باألعامل، بل بالعكس

خالل األشهر األخرية، كانت »قضية املثلية الجنسية« تلقى دْعم 278 شكًة خاّصًة يف املحكمة 

العليا يف الواليات املتحدة األمريكية. ومن هذه الرشكات، الرشكات العمالقة يف املجال الرقمي: 

 )Adobe( آدوب )Microsoft( ميكروسوفت )Amazon( أمازون )Google( غوغل )Appel( آبل

إيبي )eBay( إنتل )Intel( أوراكل )Oracle( تويرت )Twitter(... نُضيف إليها شكات كربى تختّص 

 )Nike( نايك  جونسون،  أند  جونسون   )Goldman Sachs( ساكس  غولدمان  أخرى:  بجاالت 

تعتني  الرشكات  أّن هذه  )Disney( علامً  )Starbucks(]]] وديزين  )CBS( ستاربكس  يس يب أس 

جيًدا بصورتها. تُوِضح جان شاكرت، وهي أستاذة الحقوق يف جامعة ستانفورد أنّه، بالنسبة إىل هذه 

الرشكات، دعم زواج املثليني هو طريقة للقول: »نحن املستقبل«.

بصورٍة أعمَق، يظهر املُتحّمسون للمركنتيلية وكأنّهم يهتّمون باالنفجار الذي تشهده البُنى األرسية، 

سة عىل الغريية الجنسية. إّن املثلية الجنسية ووجوهها هي الحركة، والتأكيد األقىص للفرد،  املؤسَّ

صانِعِ ذاتِه والزبون الّنِهم. مثّة َمن ينظر إىل األرسة كحصٍن بارٍز حيث تستمّر املُقولَبات، والقيم 

التقليدية، ومتاسك املجموعة، وهيبة السلطة. ولهذا السبب يجب أن تخضَع لِعمل املصلحني 

]]]- التي ترعى اآلن مبيعات الكتب امُلتعلّقة مبِقولبات الجندر لألطفال يف املدارس الفرنسية



45االستغراب إيديولوجيا الجندر

2 0 1 صيــف 9
A L - I S T I G H R A B االستغراب 16

االجتامعيني املُنقادين وراء »الخرباء« يف التحرير الفردي]]]. بالنسبة إىل الذين يريدون أن يبيعوا، 

الدامئة ونْسف املعامل هي  الفرد والحركة  الفردانية وانعزال  فإّن  الجديد والزائل  من دون توقٍف، 

شوٌط ُمالمئٌة أكرثَ. ورصاع آدم سميث )Smith( وفنسنت ِبيْيون )Peillon( واحٌد.

ظرفًا  الجنسية«  املثلية  و»قضية  الجديدة  الرأساملية  بني  التحالف  يُشّكل  أن  ميكن  أنّه  بيد 

سلوكهم  أو  مثليّتهم  أعلنوا  الذين  األسياد  من  لِعدٍد  الشخصية  بالنضالية  ُمرتبطني  وإيديولوجيا، 

املثيل املسامل. إّن مقولة »الزواج املثيل جيٌّد لألعامل« ال يوافق عليه كل خرباء االقتصاد وال كّل 

املقاولني.

ِلَ هذه اإليديولوجيا خطريٌة؟

إّن إيديولوجيا الجندر هي إيديولوجيا ُمدّمرٌة، وظالميٌة وال اجتامعيٌة وال شعبيٌة وأيًضا ال فطريٌة.

إيديولوجيا الجندر ثوريٌة يف جوهرها.

ابتداًء من سنة 990]، خرجت إيديولوجيا الجندر من األوساط األكادميية وأصبحت آلة حرٍب 

االختالفات  تصنع  اإليديولوجيا،  هذه  منظور  حسب  الشبهة.  عىل  س  املُؤسَّ التفكييك  للفكر 

يُغتَفر  ال  عنيًفا  رصاًعا  بالرضورة  نتيجتها  تكون  عليه،  واملُهيَمن  املُهيِْمن  طرفني:  بني  عالقاٍت 

عىل  القدرة  الجندر  إيديولوجيا  متلك  بذلك  االجتامعية.  العالقات  يف  ثوريٍّ  تحّوٍل  إىل  يُفيض 

زعزعة العالقات االجتامعية العقالنية. ولهذا السبب تغاضت عنها الدراسات االجتامعية واألدبية 

اشتغلوا عىل موضوع  الذين  الفرنسيني  باملفّكرين  أيًضا  تأثّرت هي  التي  الجامعات األمريكية  يف 

التفكيك يف الستينات. ارتكز الجندر عىل التطّور التكنولوجي وأصبح شعاًرا متآلًفا من أجل الثورة 

االنرتوبولوجية.

إيديولوجيا اجلندر شمولّيٌة يف جوهرها

األمرييك  االجتامعي  والناقد  املؤّرخ  ساّمه  ما  خدمة  يف  فّعالٌة  أداٌة  الجندر  إيديولوجيا  إّن 

نزعٌة،  بعبارة أخرى، هي  العالجية.  الدولة   )Christopher Lasch 1932 -1994( كريستوفر الش

، لفْهم الدولة بوصفها عاماًل ُمكلًّفا بتسكني »األمل«. ُمعارِصٌة عىل نحٍو خاصٍّ

التمييز«،  أشكال  كل  »مقاومة  منها  األوضح  الجانُب  ميثّل  التي  العظيمة،  املهّمة  هذه  إّن 

[[[- Christopher Lasch, Un refuge dans ce monde impitoyable. La famille assiégée, François Bourin, 20[2
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تفرتض االستعانة بالخرباء: إنّهم هنا املُشتِغلون يف »الدراسات حول الجندر«، وقد ذاع صيتهم يف 

املؤّسسات االجتامعية لناحية فْهم هذه اإليديولوجيا وخاّصًة تحسينها. إىل هؤالء الخرباء املُنتَمني 

إىل حقل العلوم االجتامعية –أو باألحرى إىل بعض القطاعات التابعة لهذه العلوم- يُضاف اليوم، 

بشكٍل ُمتزايٍد، الخرباء اآلخرون وهم الباحثون يف التكنولوجيا األحيائية، أي كل الذين يعملون يك 

يجعلوا اإلنجاَب أمرًا ُممكًنا من الناحية التقنية، حيث تحّول األطفال إىل أموٍر ماّديٍة تتعلّق بالرغبة 

)وبذلك، يف نهاية املطاف، جعل اإلنجاب َمرغوبًا به من ناحيٍة جوهريٍة(.

ميّر  االعرتاف،  عن  بحثًا  الخلقية«  »األقلّيات  إىل  ينتمي  َمن  وكل  واملثليني  املرأة  انعتاق  إّن 

أفراد  بني  التقاٌء  يكون  حيث  كافًّة  واملُنظاّمت  باملؤّسسات  ثم  أواًل،  الرتبوي  باملسار  بالتحّكم 

ُمختلفني. يف كّل مكاٍن، وبهيئة أنظمٍة جديدٍة، وبرامَج جديدٍة، وقواننَي جديدٍة، يجب االستعاضة 

عن املعايري االجتامعية القدمية بعايرَي تُناسب مدافع الحكمة الجديدة.

بينها، هي  التوفيق يف ما  إّن القدرة عىل صياغة كلامٍت جديدٍة تحوي مفاهيَم ال تقبل  أخريًا، 

إشارٌة أورويليٌة )orwellien( إىل التوتاليتارية. بذلك، يبدو لنا استعامل كلمة »جندر«، ليس فقط من 

أجل التذكري باالختالفات الحقيقية بني الرجل واملرأة ولكن أيًضا من أجل الوصول إىل إيديولوجيا 

تفكيكيٍة خاّصٍة باألنرتوبولوجيا الكالسيكية، يبدو لنا هذا االستعامل كذبًة فكريًة. لَِم يُرفض املزيد 

من الوضوح؟

إيديولوجيا اجلندر تزيد من اضطرابات الولد

كام أّن إضعاف املؤّسسة األرسية وتزايد العائالت املُكّونة »خارج النظام« يُسبّب اضطراباٍت 

لدى الطفل واملراهق األمر الذي يستدعي اختصاصيني اجتامعيني وتربويني واختصاصيني نفسانيني 

املدرسية واملامرسات  املؤّسسة  الجندر« من  فكرة  »َسْحب  أّن  تأكيد  ملواجهتها، كذلك ميكننا 

االجتامعية سوف يُحِدث كل أنواع االضطرابات والُعصاب عند الشباب الفرنيس. إّن املشكالت 

املؤسفة التي يُواجهها الكثري من األطفال الذين يتّم تبّنيهم، عىل الرغم من إعادة تشكيل بيئٍة قريبٍة 

من األرسة البيولوجية، وعىل الرغم من الحب الحقيقي الذي يضمره الوالدان لطفلهام الذي تبّنياه، 

ال تفتأ تُثبت لنا أّن لألوالد الحّق يف االستفادة قدر اإلمكان من بيئٍة مستقرٍّة حاميٍة لنمّوهم.

تُظهر اإليديولوجيات والنظريات باستمراٍر حدودها. بذلك، أوِقَفت االختبارات التي تْستند إىل 

إيديولوجيا الجندر. إّن تعلّق األهل بأوالدهن، وسعيهم من أجل ضامن تطّوٍر موزوٍن لهم، وكونهم 
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ال يريدون أن يواصل الخرباء اختباراتهم االعتباطية عىل األجيال القادمة، كّل ذلك لَهو دليٌل يُخالَف 

تطّور هذه اإليديولوجيا.

إيديولوجيا اجلندر ُتساهم يف اإلفقار االجتامعي

السلوكات  تُرهقه  الذاتية هو مجتمٌع  بالهويّات  رئيسٍة إىل االعرتاف  يهدف بصورٍة  إّن مجتمًعا 

الرنجسية، ما يُقلّل من أهّمية الصالت االجتامعية. إّن املجتمع العادل، أو املجتمع الالئق، يعرتف 

ِبأّن االحرتام الحقيقي لألشخاص ليس من اختصاص القانون أو سلطة الدولة وحسب، لكّنه يكمن 

الحّب، لظاهرة قرص  الداخيل، والتوسيع، من خالل  الجهد الشخيص، واإلصالح  ويتطلّب دوًما 

النظر والقلب.

إّن املجتمع الذي ميتدح الفردانية املُتطرّفة يَهِدف إىل االستنقاص من املُستضَعفني واملُعَدمني، 

والبؤساء واملرىض والعجزة، وبصورٍة أعّم، ضحايا مختلف أشكال الفقر االجتامعي. إّن املجتمع 

الذي ميتدح الحركة املستمرّة وخرق القانون بوصفهام غاياٍت بذاتها يكس صالت الذّريّة والتضامن 

الفعيل الذي ينبع منها )سواًء تعلّق األمر بالجّد والجّدة اللذين يُغيثان أحفادهام، أو تعلّق باألوالد 

املُتطرّفة واملركنتيلية،  الفردانية  نتيجة  العنف  عامٍل ميلؤه  بذويهم(. يف  ينبغي  يهتّمون كام  الذين 

يُنِذر تحطيم التضامن التقليدي األرسي واالجتامعي )يعطي ويتلّقى ويرّد( بإسقاط جزٍء كبريٍ من 

املجتمع يف الدناءة االجتامعية. ولهذا فالذين يعتقدون، غالبًا باالرتكاز عىل تجربتهم الشخصية، 

أّن األرسة املؤّسسة عىل الزوجني تبقى أحد األمكنة الفضىل التي يتّم فيها إيالء الشخص، أيًا تكن 

إّن  فيها،  للترصّف  القابلة  النفس غري  تتطلّبها عزّة  التي  والحامية  والحب  االهتامم  الفردية،  ميزاته 

هؤالء ال ميكنهم إال أن ينتقدوا بشّدة إيديولوجيا الجندر ومرشوع املجتمع الذي يُنشدونه.

إيديولوجيا اجلندر إيديولوجيا ظالميٌة

Fausto- آن فوستو-سرتلينغ الخصوص يف عمل  تؤثّر عىل  )التي  البيولوجيا  النظر يف  بإعادة 

املتأّخرة  املالحظة  يرُّبر  ما  الظالمية،  من  شكاًل  الجندر  إيديولوجيا  اعتبار  ميكن   ،)Sterling

يف  نجد  عندما  اليوم  بالسخط  »نشعر   :)Sylviane Agacinski( أغاسينسيك  سيلفيان  للفيلسوفة 

الواليات املتّحدة األمريكية ُمناضلني دينيني يدعمون العقيدة الخلقية يف مقابل علوم الحياة، لكّننا 

اللّذة والتوّجهات الجنسية، اليشء  إذا فعلت نظرية الجنسانية، املقترصة عىل مسألة  ال نضطرب 

نفسه من خالل االشتباه يف علوم الحياة]]].

[[[- Sylviane Agacinski, Femmes entre sexe et genre, Seuil, Paris, p. 63- 64.
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بالطريقة ذاتها، يف مقالة ظهرت يف لوموند )Le Monde( بتاريخ 4 أيلول ]]20، اعرتضت عاملة 

اإلحاثة باسكال بيك )Pascal Picq(، باسم احرتام املعطيات البيولوجية، عىل إدخال »الجندر« يف 

ُمقرَّر علوم الحياة واألرض يف الثانويات.

املالحق

امللحق األول: نبذٌة تاريخيٌة قصريٌة عن الجندر

بغية التوّجه نحو الخطاب الحايل عن الجندر، ينبغي أن نعرض تاريخ املفهوم بعجالة. ُنيّز 

ثالَث مراحَل، ال سياّم أّن كّل مرحلٍة الحقٍة ال تُلغي السابقة، بل تنضّم إليها.

تكّون املفهوم: التمييز بني الجنس والجندر

لو وضعنا يف الحسبان بعض الفضول األثري )التمييز بني الجنس والجندر باالنتقال إىل طبيب 

وقف منذ عام 1915عىل الُخنثية(، يقع تكّون املفهوم يف الحقل املختّص بالطب وطّب األمراض 

 )intersexualité( البَيْجنسوية  اليوم  الخنثية املُساّمة  َعرَضني:  ُمفرتق دراسة وعالج  العقلية، عند 

إىل  باالنضامم  والرغبة  الجنسية،  االزدواجية  من  ُمختلفة  بدرجات  يتّصفون  الذين  األفراد  حالة 

الجنس اآلخر، وهو ما يُسّمى التحّول الجنيس منذ السبعينات.

مرىض  يعالج  الذي   ،)Stoller( ستولر  روبرت  األمرييك  العقلية  األمراض  طبيب  سعى  لقد 

الذي   ،)John money( موين  جون  الصاّمء  بالغدد  املُختّص  الطبيب  ومعه  جنسيًا«،  »ُمتحّولني 

الجوهر  بني  بالفرق  اإلحاطة  أجل  من  / جندر  التمييز جنس  بلورة  إىل  البَيْجنسوية، سعيا  يدرس 

البيولوجي )الجنس( الذي يجعل من اإلنسان رجاًل أو امرأة، والجندر الذي مُيثّل، حسب عبارات 

ستولر، »درجة الذكورة واألنوثة« املوجودة يف الفرد.

يرشح جون موين عىل األقل مرّة، متأخرًا، أنّه اضطّر إىل اعتامد مصطلح »الجندر« باإلشارة إىل 

القواعد grammaire: لقد رأى ُمامثلة خصبة بني الجنس عىل مستوى الكلامت، املذكّر واملؤنّث 

وغريهام، وبني جنس األفراد، حسب ما هم عليه –حسب املعايري الثقافية املعمول بها يف بيئتهم 

– الذكورية واألنثوية أو كذلك املزيج من االثنني.

الجنس.  ليس  فالجندر  أنثويًة  امرأة  أو  يكون رجاًل رجوليًا  أن  اإلنسان  بإمكان  أنّه  يُبنّي ستولر 
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إذا كان الجنس تُحّدده البيولوجيا )التي تلتقي أحيانًا بازدواجيات حقيقيٍة( فالجندر يكون بحسب 

الثقافة التي ينتمي املرُء إليها، با أّن عبارات رجولة وأنوثة تتجندر من ثقافٍة إىل أخرى.

يف هذا السياق، يُعرّف الجندر بوصفه »الجنس االجتامعي«. ميكن أن يتامهى األفراد، من زاويٍة 

ذاتيٍة، مع قواعد الذكورة واألنوثة السائدة يف املجتمع الذي ينتمون إليه. بذلك نشأ مفهوم الهويّة 

الجندرية )gender identity(، التي تعني االنتامء الذايت الذي يعيشه أحد الجنسني، أو أيًضا رفض 

االرتباط بالجنس البيولوجي وبالتايل الذهاب إىل حّد تغيري الجنس )التحّول الجنيس(.

يف األصل، كان اضطراب الهويّة الجندرية )gender identity disorder( يُعّد ظاهرًة مرضيًة. 

هذه هي وجهة نظر العلامء واألطبّاء وأطبّاء األمراض العقلية يف الستينات.

لكن، منذ السبعينات، وعىل األقوى منذ التسعينات، استعاد عدٌد من املناضلني، عىل الخصوص 

سًة لهويّتهم  املُتحّولني جنسيًا، مفهوم الجندر وقد أرادوا إظهار التجربة التي عاشوها بوصفها مؤسِّ

»الكالسييك« هو شخٌص سكنته  الجنيس  املتحّول  إّن  بها.  االعرتاف  تحتاج إىل  التي  الخاّصة، 

ُممكًنا  الصاّمء والجراحة( جعل  الغدد  الطّب )علم  إّن تطّور  الجنس املقابل.  شهوة االنتامء إىل 

حْمل  )وليس  التناسيل  الخارجي  املظهر  تغيري  ميكننا  أنّه  با  الشهوة،  لهذه  )الظاهر(  اإلشباع 

الشخص عىل تغيري جنسه الحقيقي(. مَييل املُناضلون إىل رفْض العمليات الجراحية ويحبّذون 

هوية املُتحّول جنسيًا.

استرياد اجلندر يف العلوم االجتامعية

يف بداية السبعينات، انتقل التمييز جنس/جندر من املجال الطبّي إىل مجال العلوم االجتامعية 

 Ann( أوكيل  آن  كتاب  يف  رصيٌح   )Robert Stoller( ستولر  روبري  من  االقتباس  إّن  والتاريخية. 

Oakley( »الجنس والجندر واملجتمع« الصادر سنة 972] الذي يُشري إىل استعادة الجندر من قبل 

النسوية الجامعية.

»املوجة  ب  تتعلّق  )التي  خالله  النسوية  بحثت  الذي  العرص  مع  تتناسب  العاملية  النسوية  إّن 

الثانية«( عن شعيٍة أكادمييٍة وعلميٍة: ظهور أقساٍم تُعنى ِبدراسات املرأة أو الدراسات النسوية يف 

التغيري برضورة  تربير هذا  الجندر- وجرى  اليوم دراسات  اسمها  –التي صار  األمريكية  الجامعات 

دراسة املرأة لذاتها، ليس هذا فحسب، بل دراسة الرجل واملرأة يف عالقاتهام واختالفاتهام.

إّن التمييز بني الجنس والجندر، الذي استقيناه من ستولر )Stoller(، يظهر حينئذ وكأنّه ُمطابٌق 

للتعبري عن الفكرة الشهرية للكاتبة الفرنسية سيمون دو بوفوار »ال أولد امرأة، بل أصبح كذلك«، 
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حني أعاد أنصار النسوية يف الواليات املتحدة اكتشاف كتاب )الجنس الثاين( الصادر سنة 949]. 

فالجنس هو الطبيعة، البيولوجيا، ما يجعل الفرد ذكرًا أو أنثى؛ الجندر هو املجتمع، بعنى الفكرة 

القائلة بأن املجتمع يصنع نفسه من خالل ما يجب عىل الرجل أو املرأة أن يكونا عليه.

بذلك سوف تنرصف العلوُم االجتامعية ذات اإليحاء النسوّي إىل وضع دراسٍة منهجيٍة للطريقة 

الخاصة  التوقّعات  هي  ما  الجنسني:  بني  االختالف  و»تبني«  عّدٍة  مجتمعاٍت  بها  تؤّسس  التي 

باملجتمع تجاه النساء؟ ما هي املهاّمت التي توكَل إىل املرأة؟ ما هي املالمح التي تدّل بصورة 

خاّصة عىل الطبع األنثوي؟

كل هذه األعامل ـ يف التاريخ والسوسيولوجيا واألنرتوبولوجيا ـ تشرتك يف اإلشارة إىل املسافة 

الكبري  األثر  كان  هنا  من  )الجندر(.  االجتامعي  و»البناء«  )الجنس(  البيولوجي  »املعطى«  بني 

للتنسيب: إّن تلك األعامل قادت إىل عدم األخذ ِبالطريقة التي بها نتصّور األدوار والطباع لكلٍّ من 

الرجل واملرأة، عدم األخذ بها بوصفها بديهيّة، »طبيعية«. ولهذا التنسيب أثر نضايل: با أّن الجندر 

، فمن املمكن، واملُستحَسن عاّمًة، تطويره –يف معنى املساواة بني الرجل واملرأة. عريضٌّ

إّن عمل املؤرّخة النسوية األمريكية جوان و. سكوت يُشري إىل ُمنعطٍف يف تاريخ املفهوم. يف 

بأّن الجندر هو »عنرٌص  التاريخي )1986(، تُديل سكوت  )الجندر( الذي هو فئة ُمجِدية للتحليل 

ٌس عىل االختالفات بني الجنسني. بعبارٍة أخرى، الجندر هو، ليس  ُمقّوٌم للعالقات االجتامعية، ُمؤسَّ

ٌس  التنظيم االجتامعي مؤسَّ أّن  فقط الجانب االجتامعي للجنس؛ بل هو املبدأ الذي ينّص عىل 

عىل االختالف بني الجنسني. إّن التنظيم االجتامعي يرتبط بجندر من حيث إنّه يرتكز، عىل نحو 

غري منطوق به أو عىل نحو رصيح، عىل تصور ما لالختالف بني الرجل واملرأة

يف  أخرى،  بعبارة  السلطة«.  عالقات  إىل  »لإلشارة  طريقة  الجندر  أّن  سكوت  جوان  تُضيف 

املنطق النسوي، تؤكّد سكوت أّن كل تنظيٍم اجتامعيٍّ »يعتنق نظرية الجندر« يرتكز عىل خضوع 

املرأة للرجل )مكاٌن ُمشرتٌك للخطاب النسوي الذي ال يعري اهتامًما أِلي خطاب عن »التكامل« ألنّه 

يرى فيه طريقة لِطْمس »الهيمنة الذكورية«(.

األكرث  االستعامل  هو  االجتامعية،  العلوم  يف  الغالِب  الجندر،  استعامل  أّن  املحتمل  من 

شيوًعا يف يومنا هذا. فهو، عىل الخصوص، يرُّشع إدخال »الحّس بالجندر« يف الرتبية، بوصفه 

أداة ملحاربة الالمساواة بني الرجل واملرأة. إّن اآللية الفكريّة املُستعَملة تضّم ثالث مراحل:
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أ – االختالف بني الرجل واملرأة هو عىل الجملة بناٌء اجتامعيٌّ محٌض، وعريضٌّ محٌض، بعنى 

. بال أساٍس يف معطًى طبيعيٍّ معنّيٍ

ب –إّن االختالف الذي ُشيَّد توًّا بني الجنسني خطرٌي ويفتقر إىل املساواة وظالٌِم ومصدٌر للقمع.

ج – بذلك نشعر بأننا أفضُل حااًل عندما نتخلّص من هذا االختالف، أو عىل األقّل عندما نُغرّي 

جذريًا طريقة إدراك هذا االختالف.

اجلندر يف مقابل اجلنس: املرحلة »ما بعد البنيوية«

 Denise بالكثري من املراجع األخرى: دينيز رييل  ينبغي إكامله  إّن عمل جوان سكوت )الذي 

العلوم االجتامعية  الوصلة بني عاملني: عالَم  RILEY، غايل روبني Gayle RUBIN، ...إلخ( هو 

الكالسيكية، وعالَم الدراسات األدبية التي كانت مكان انتخاب النظرية الفرنسية يف الواليات املتحدة 

األمريكية، بعنى استرياد النظريات والتصورات من كتّاب فرنسيني أمثال ميشيل فوكو، وجاك الكان 

وجاك دّريدا ولويس ألتوسري، إلخ... وهؤالء يجتمعون أحيانًا تحت شعار »ما بعد البنيوية«.

هنا نجد أمامنا جوديث باتلر كمرجع. وإنّنا نذكر غالبًا اسَمها بوصفها خري ُممثّل إليديولوجيا 

التنظري  أجل  من  ال  الفكرية  طاقتها  خّصصت  باتلر  جوديث  إّن  القول  باألحرى  ينبغي  الجندر: 

للجندر، بل عىل العكس من ذلك من أجل الحؤول دون تحّقق هذه النظرية. إّن عملها، وبقدر ما 

تكون هذه الكلمة ُمالمئًة لعمل يكون الطموح فيه هو إلشاعة البلبلة يف الجندر، هو سلبي بصورٍة 

رئيسٍة. فهو يهدف إىل زعزعة كل الفئات القامئة، وإىل إسقاط املفاهيم الثابتة يف الظاهر كمفهوم 

املوضوع  يف  أنوذجها  إّن  إذ   Queer »كوير«  تيار  فكر  باتلر  ومُتثّل  األنثوية.  والهوية  الجنس 

الجنيس والجنسانية هو الفرد الذي يتّبع يف مسلكه منهج »كوير«، بعنى املثيل، وعىل نحٍو أكرثَ 

طواعيًة »املُتحّول جنسيًا«، الذي يُفرَتَض أن تزيَح فنوُن الظهور والسلوك لديه النقاَب عن حقيقة كل 

»هويٍة« جنسيٍة. إّن »الهويّة الجنسية« لها عىل الدوام طابع املهارة دور يتّم تأديته من مسافٍة تهّكميٍة.

يف املرحلة السابقة من الخطاب حول الجندر، بِقَي املرجع هو ازدواجية الشكل الجنسية: يتعلّق 

الت بني الجنسني. يف املرحلة »مابعد البنيوية«،  األمر أساًسا بالتشكيك يف التنظيم االجتامعي للصِّ

وإنا  الجنسني،  بني  الصالت  لتغيري  الجندر  باستخدام  األمر  يتعلّق  ال  انتقل.  الرهان  أّن  واضٌح 

بجعله أداَة نقٍد جذريٍّ الزدواجية الشكل الجنسية ولعاقبتها الوخيمة: »تطبيع املغايرة الجنسية«، 

بعنى »التميّز« املمنوح اجتامعيًا للمغايرة الجنسية. لذلك فاالتجاهان الرئيسيان يف نظرة كوير: 
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وعىل  سلًفا،  الرجل  يُهيّئ  ما  هناك  )ليس  كغريها  شعيًة  جنسانيًة  بوصفها  الجنسية  املثلية  إبراز 

نحو فطرّي، يك يحّب املرأة، والعكس(؛ ومن جهة أخرى إبراز »الهويّات الجنسية« املُضطربة أو 

الالنطية ـ يف مقابل الفكرة القاضية بأّن هناك حرًصا، وحتى بصورٍة رئيسٍة، جنسني فقط ال غري.

وبقدر ما يستطيع املرء استخراج أطروحٍة من كتب باتلر )التي ال تفتأ تَعرض فكرًا جرت املُطالبة 

به بوصفه يتطّور بصورة دامئة(، فاألطروحة تقول إّن »الجندر يسبق الجنس«. إنّه يسبقه و»يُشيّده«، 

مظهرًا  يُعطي  الذي  أو  الجندر  يوِجد  الذي  هو  اجتامعيًا(  عليه  االشتغاُل  )الذي جرى  والخطاب 

للجنس. يف النهاية فالواقع البيولوجي للجنس يجب هو أيًضا أن يتّم »تفكيكه«، بعنى أن ينكشف 

بوصفه مجرّد بناٍء. وهو اسامنيٌة جذريٌة: إنّنا نتوّهم أّن مقولة الجنسني تتّصف بالتامسك ألنّنا اخرتنا 

حرْص املالمح الفيزيائية يف الوحدة االعتباطية للنظام البيولوجي؛ واخرتنا فعل ذلك ليك نجعل 

ُممكًنا استعباد جزٍء من السكان عىل يد جزٍء آخَر.

 ، ينبغي أن نقول إّن »تفكيك« الجنس من قبل باتلر هو بالغيٌّ بصورٍة أساسيٍة، بعنى أنّه شفاهيٌّ

وأّن باتلر نفسها ترى أّن اللغة، من حيث هي تعكس »مصالَح« خاّصًة، وتُوقعنا يف الرّشَك وذلك 

لِباتلر  البالغية  النسبية  الرباعة  وأّن  اللغة،  عن  خارجة  وقائع  تعني  أنّها  نعتقد  كلامت  متنحنا  بأن 

ميكنها وحدها أن تفّس السحر الذي مُتارسه باتلر عىل جمهوٍر ُمهيّأٍ سلًفا للقبول بهذه األطروحات 

قبل نسويني  أحيانًا من  باتلر، وقد واجهت معارضًة عنيفًة  إبهام فاضح يف كتابات  الجذرية. مثّة 

يتمّسكون بالرصانة يف التحقيق والتفكري، ومن قبل كل اللوايت يفهمن أّن النسوية، من حيث هي 

دفاع عن املرأة )بخاّصة حيث يتّم فعاًل استغاللها وتعنيفها( تُصبح الغيًة بفعل نظريٍة تؤكّد أّن فئة 

»النساء« ال تتناسب مع أيِّ وحدٍة حقيقيٍّة.

من املؤكّد أّن نظرية كوير حسب جوديث باتلر ال مُتثّل كل الفكر املُتعلّق ب »الجندر«: لكن 

من الواضح أّن نجاحها املُتمثّل يف اإلقرار بالجميل الذي يُحيط ب باتلر وُمنافسيها، يُساهم بشكل 

)التي  البيولوجيا  باتلر يف  »الجندر«. من خالل تشكيك  لـ  استعامل  أي  ملحوظ يف االشتباه يف 

تؤثّر عىل الخصوص يف عمل آن فوستو ـ سرتلينغ Fausto-Sterling(، ميكن القول أّن شكاًل من 

الظالمية ُمحَكم الصياغة أسِبَغ عىل أفكارها، ما يرُّبر مالحظة الفيلسوفة سيلفيان أغاسينسيك:

 نشعر بالسخط اليوم عندما نرى يف الواليات املتحدة مناضلني دينيني يدعمون العقيدة الخلقية 

يف مقابل علوم الحياة، لكّننا ال نضطرب إذا فعلت نظرية الجنسانية، املقترصة عىل مسألة اللّذة 

والتوّجهات الجنسية، اليشء نفسه من خالل االشتباه بال متييز يف علوم الحياة.
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امللحق الثاين: اجلندر مفهوٌم ُمتعّدُد األشكال

إّن الذين ابتكروا مصطلح »الجندر« يقولون غالبًا: »ال وجود لنظرية الجندر، هناك »دراسات 

إّن  حيث  من  به،  املساس  ميكن  ال  الترصيح  وهذا   .)gender studies )باالنكليزية:  الجندر« 

دراسات الجندر اجتاحت يف بضعِ سنواٍت معظَم الجامعات، أواًل يف العامل األنَكلوفوين، ثم يف 

أوروبا الشاملية، وشيئًا فشيئًا يف فرنسا.

لكن الترصيح يطمس متاًما الواقعة التالية: الحديث عن »دراسات الجندر« يفرتض أّن »الجندر« 

املشكلة  لكن  الضخمة.  والبطالة  الدينية  والحروب  البحرية  الثدييات  كام  للدراسة  موضوٌع  هو 

الحقيقية تكمن يف أنّه ال يوجد أيُّ تعريٍف توافقيٍّ ل»الجندر«. ظهرت كلمة »الجندر« يف الستينات 

يف الخطاب العلمي، وشِهَد معناها تغرّيًا ُمتواصاًل، وذلك من غري أن تحّل الدالالت الجديدة محّل 

الدالالت القدمية.

نأخذ مثااًل عىل ذلك أحد االستعامالت الشائعة لكلمة »جندر«، يف مقابل »جنس«، الذي يُشري 

)بيولوجيان( وجندران  يوجد جنسان  الجنسني:  بني  االجتامعي لالختالف  أو  الثقايف،  البعد  إىل 

)اجتامعيان(. عندئذ نستلهم من سيمون دوبوفوار ونقول: ال يولد املرء رجاًل أو امرأة، بل يصبح 

واملرأة،  الرجل  املجتمع  يصنع  بينام  واإلناث،  الذكور  تصنع  البيولوجيا  أخرى،  بعبارة  كذلك. 

بعنى الكائنات الحيّة التي تظهر ذكورتها وأنوثتها حسب »شيفراٍت« خاّصٍة بكّل مجتمعٍ. يف داللة 

»الجندر« هذه، يوجد جندران، ويوجد جنسان.

»الُهويّات  إىل  الجندر، لإلشارة  ثنائية( يف  فقط عن  )ال  تعّدد  اليوم عن  يتحّدث  البعض  لكن 

مؤنّث،  )مذكّر،  بالجنس  ُمرتبطٍة  مالمَح  عّدة  تنسيق  خالل  من  تتشّكل  التي  املمكنة  الجنسية« 

مثيّل،  )ُمغاير جنيس،  بالجنسانية  ُمرتبطٍة  مالمَح  مع  إلخ(  ُمتحّول جنسيًا،  ُخنثى[،   =[ »بَيْجنيس« 

ثُنايئ الجنس، إلخ(. نحصل عندئذ عىل كل رضوب »الجندر« وقد اتخذت بعض البلدان عدًدا من 

اإلجراءات لحامية التجندر الجندري ولالعرتاف به.

البعض اآلخر يتحّدث فقط عن الجندر )باملفرد( وهو ما مَتيل إليه العلوُم االجتامعية، إذ يُفرتض 

أن يُشري الجندر إىل »النظام« الذي يوزّع املهاّم واملزايا والكفاءات بحسب الجنس. يوجد الجندر 

يف كّل مكاٍن يجري فيه التمييز باالعتامد عىل االختالف بني الرجل واملرأة. إّن »الجندر« يعمل 

عندما يكون هناك توقعاٌت ُمختلفٌة بحسب الصلة التي تربطنا بالرجل أو املرأة، وعندما نُوكِل هذا 

العمل للرجل، وهذه الوظيفة للمرأة، إلخ... ونتحّدث عن طيِب خاطٍر عن مامرسٍة وعن خطاٍب 
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يتبّنى الجندر )باالنكليزية gendered( وذلك عندما تُبنى املامرسة أو الخطاب، بوعٍي أو بال وعٍي، 

من خالل التصّور الذي نُقيمه عن االختالف بني الرجل واملرأة.

إنّنا  تجريبيٍة،  قضيٍة  أمام  لسنا  جندًرا؟  عرشون  أو  خمسٌة  ثالثٌة،  اثنان؟  جندران  واحٌد؟  جندٌر 

نُدرك جيًدا أّن إمكانية الحديث عن جندٍر، وعن جندرين، وعن تعّدٍد ال ُمتناٍه يف الجندر، يُحّددها 

ذاتها(. يف  الخصائص  منطقيٌة )ال تحوي  اختالفاٌت  املُتبنَّى. ويوجد بني هذه املفاهيم  املفهوم 

أو ال  يعرفه  الجندر غموٌض ال ميكن تجاوزه ويزداد رضرُه كونه ال  لفظة  الحايل يشوب  النقاش 

يكرتث به َمن يستخدمها. 



متاخمة نقدّية للهوّية الجندرّية
رؤيٌة معرفّيٌة إسالمّيٌة

[[[

حسن أحمد الهادي]*[

السجال  املرأة يف سياق  قضية  إسالمية حول  دينية  رؤية  تظهري  إىل  الدراسة  هذه  متيض 

الفكر  يختزنه  ما  بتقديم  يكتفي  ل  هنا  الباحث  لكن  القضية.  هذه  حول  عقود  منذ  املحتدم 

الديني من منظومة شاملة ومتكاملة حول منزلة املرأة يف اإلسالم، بل يدخل يف مناظرة انتقادية 

مع الفكرة الجندرية وتياراتها املختلفة يف الغرب. فقد سعى إىل تبيني فجوات ومعاثر التنظري 

ومعنوية  فكرية  آثار  من  عليها  يرتتّب  ما  مع  والتعقيد،  الحساسية  شديدة  قضية  حيال  الغريب 

ومجتمعية عىل الواقع النسوي املعارص، وخصوصاً يف مجتمعاتنا العربية واإلسالمية.

املحرر

شهد مجال دراسات الحركة النسوية )فيمينزم( سلسلًة من التحّوالت املذهلة عىل مدى العقدين 

األخريين من القرن العرشين، حيث تقّدمت الدراسات النسوية تدريجيًّا نحو إنتاج مساراٍت متنّوعٍة 

للدول املختلفة يف العامل واملنطقة، ودفع هذا الحراك املجتمع الدويل والعديد من املؤسسات 

النسوية يف العامل إىل عقد املؤمترات الدولية واألممية بغية تقنني وترشيع نتائجها عىل مستوى 

وأفكاٍر  بقيٍم  املثقلة  واملصطلحات  والترشيعات  القوانني  من  جديدًة  سلًّة  أنتج  ما  وهو  الدول، 

وثقافاٍت غربيٍة جديدٍة، لتتحول بذلك إىل سلوٍك وثقافٍة يتكّون سلوك األفراد واملجتمعات عىل 

أساسها، ويُلحظ هنا أن الذي تغري ليس مجموعة ترشيعاٍت جزئيٍة أو كلامٍت ومصطلحاٍت، وإنا 

تغرّيت مضامنُي ومعاٍن وقيٌم وثقافٌة وفكٌر. 

وقد تولّد من هذا املخاض مواثيٌق وترشيعاٌت حاميٌة لحضورها وقوة انتشارها، وعليه فقد عرّبت 

*ـ باحث يف الفكر اإلسالمي، وأستاذ يف الحوزة العلمية، ورئيس تحرير مجلة الحياة الطّيبة التخّصصية، لبنان.
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األنثوية عن أطروحاتها بكلامت مثل: )Gender( بدالً من رجل وامرأة ) man& woman (، لوصف 

 )Feminism( وكلمة  الزوج،  من  بدالً   )Spose( أو   )partner( شيك  كلمة  أو  الجنسني  عالقة 

للتعبري عن حركة النساء، و)Biological Father( لألب الرشعي، وتسمي أّي تدخٍل للوالدين يف 

الطاعة  )Empowerment(، وتسمي  املرأة  )Patriarchy(، وتسمي دعم  وتربيتهم  أبنائهم  صالح 

الزوجية بعالقة القوة )Power relation(، وتوّسع مفهوم األرسة )Family( لتكون هناك أرسٌة تقليديٌة 

إباحيٍة  بجموعاٍت  أو  جنسيًّا  بالشاذين  خاصٌة  نطيٌة  ال  أو  تقليديٍة،  غرُي  وأرسٌة   )Traditional(

تعيش مع بعضها البعض.

إطاللٌة عىل املصطلح

 ،)Genus(وتعني يف اإلطار اللغوي ، الجندر)Gender( كلمٌة إنجليزيٌة تنحدر من أصٍل التينيٍّ

العربية، منها:  اللغة  الذكورة واألنوثة(، ويرتجم إىل مصطلحات عدة يف  )الجنس من حيُث  أي: 

إىل  يشري  وهو  »الجنسوية«،  أو  االجتامعي]]]  النوع  الجنس االجتامعي،  البيولوجي،  الجنس 

الخصائص النوعية وإىل اإلقرار والقبول املتبادل ألدوار الرجل واملرأة داخل املجتمع، ويُستخدم 

للتعبري عن عملية دراسة العالقة املتداخلة بني املرأة والرجل يف املجتمع.

نظرية  أصبح  أّن  إىل  استخدامه  تطّور  ثم  مجرّد،  لغوي  كمصطلح  الجندر  مصطلح  بدأ  وقد 

وأيديولوجية]2]، وتطّور مصطلح الجندر عىل أنه: »يرجع إىل الخصائص املتعلّقة بالرجال والنساء 

والتي تتشّكل اجتامعياً مقابل الخصائص التي تتأّسس بيولوجياً مثل اإلنجاب]3]. وقد كان الجندر 

مبنيًّا عىل أساس الجنس، ليتم تجاوز املصطلح يف مرحلٍة الحقٍة من استخدامه أبعد من حدود 

الرتابط بني مصطلحي الجنس والجندر، ومتييزه عن كلمة الجنس، ليطلق عىل دور ومكانة كلٍّ من 

]]]- يقصد بالنوع الجتامعي )Gander( مجموعة من السلوكيات واملفاهيم مرتبطة باإلناث والذكور ينشئها وينرشها املجتمع، وأن كل 

املجتمعات الثقافية تحول الفروقات البيولوجية بني اإلناث والذكور إىل مجموعة من املفاهيم حول التفرقة والنشاطات التي تعترب مالمئة.

]2]- تعريف الجندر يف وثيقة األمم املتحدة: الباب الخامس، الفقرة 2، 5] تحدد أهداف الوثيقة كالتايل: »تدعيم األرسة بشكل أفضل 

وتدعيم استقرارها مع األخذ بعني العتبار تعدد أمناطها«.

تعريف الجندر يف املوسوعة الربيطانية Gender Identity: هو شعور اإلنسان بنفسه كذكر أو أنثى، ولكن هناك حالت ل يرتبط فيها 

شعور اإلنسان بخصائصه العضوية، ول يكون هناك توافق بني الصفات العضوية وهويته الجندرية. إن الهوية الجندرية ليست ثابتة بالولدة، 

بل تؤثر فيها العوامل النفسية والجتامعية بتشكيل نواة الهوية الجندرية وتتغري، وتتوسع بتأثري العوامل الجتامعية كلام منا الطفل.

تعريف الجندر يف منظمة الصحة العاملية: هو املصطلح الذي يفيد استعامله وصف الخصائص التي يحملها الرجل واملرأة كصفات 

مركبة اجتامعية ل عالقة لها بالختالفات العضوية.

[3[- Significance of Gender: Theory and reserach about Difference, Blackswell Publishers, [997, pp 122 - 125.
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الرجال والنساء الذي يتشّكل اجتامعيًّا، كّل ذلك بهدف إزالة الفجوة النوعية بينهام.

وعىل هذا األساس ترى الجندرية أنه ميكن تغيري بل وإلغاء األدوار املنوطة بالرجل واملرأة، 

بأدوار  تقوم  أن  للمرأة  ميكن  بحيث  السائدة،  وأفكاره  املجتمع  ثقافة  من  بينهام  الفروق  وكذلك 

الرجل، وميكن للرجل أن يقوم بأدوار املرأة، وهذا يعني أن الجندرية تتنّكر لتأثري الفروق البيولوجية 

الفطرية يف تحديد أدوار الرجال والنساء، فالجندر بناٌء اجتامعيٌّ وثقايفٌّ أيًضا، وهو عمليٌة تاريخيٌة 

مستمرٌة تدار يف كل املؤسسات املجتمعية يف كل يوم من الحياة؛ ووسائل اإلعالم واملدارس، 

واألرس، واملحاكم..إلخ]]].

أو  الطبيعية  الفروق  كّل  إلغاء  وهي  أال  منها،  ينطلق  قاعدًة  النسوي  الجندر  يتّخذ  عليه  وبناًء 

املختصة باألدوار الحياتية بني الرجال والنساء، ويّدعي بأن أيَّ اختالٍف يف الخصائص واألدوار، 

واملجتمع  اإلنسان،  حقوق  من  أسايسٌّ  حقٌّ  االجتامعي  النوع  وأن  املجتمع،  صنع  من  هو  إنا 

وحده هو الذي يضمن أن كافة النساء والرجال يدركون ويستفيدون من هذا الحق.

الفيمينيزم وحركة حترير املرأة

مثة فرٌق واضٌح بني الدعوة إىل تحرير املرأة وإنصافها، والحركات التي تبّنت هذه الدعوة سواًء 

يف البالد الغربية أو الرشقية وبني النزعة األنثوية املتطرّفة )Feminism( التي تبلورت يف الغرب، 

والحركات التي تبّنت هذه النزعة املتطرّفة...، فأقىص ما طمحت إليه حركات تحرير املرأة، هو 

إنصافها... من الغنب االجتامعي والتاريخي الذي لحق بها، والذي عانت منه أكرث مام عاىن منه 

الرجال مع الحفاظ عىل فطرة التميّز بني األنوثة والذكورة، ومتايز توزيع العمل وتكامله يف األرسة 

واملجتمع، عىل النحو الذي يحّقق مساواة الشقني املتكاملني بني الرجال والنساء...، دون إعالٍن 

 للحرب عىل الدين ذاته وسائر القيم االجتامعية يف هذا املجال، وال سيام ما يرتبط بالحرب عىل الرجال.

سياسيٌة  فكريٌة  حركٌة  فهي  الراديكالية  األنثوية  أو   )Feminism( املتطرّفة  األنثوية  النزعة  أما 

العالقات  بناء  وتغيري  والثقايف  االجتامعي  للتغيري  تسعى  والتيارات،  األفكار  متعّددُة  اجتامعيٌة 

وأهدافها  نظرياتها  وتختلف   ، اسرتاتيجيٍّ كهدٍف  املطلقة  املساواة  إىل  وصوالً  الجنسني  بني 

وتتبنى  والشذوذ،  بالتطرّف  أفكارها  وتتسم  تتبناها،  التي  املعرفية  للمنطلقات  تبعاً  وتحليالتها 

]]]- نقاًل عن حمدي عبد الرحمن حسن، املشاركة السياسية للمرأة، خربة الشامل األفريقي، القاهرة، مركز دراسات املستقبل األفريقي، ]200، ص 9.
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رصاع الجنسني وعداءهام، وتهدف إىل تقديم قراءاٍت جديدة عن الدين واللغة والتاريخ والثقافة 

وعالقات الجنسني]]].

دراسة قضايا املرأة من وجهة نظر إسالمية:

وجوداً  املرأة  عن  املدافعني  من  ومفكِّريهم  املسلمني  علامء  بني  االتجاهات  تعّددت  لقد 

النوايا  عن  النظر  وبغّض  املرأة.  قضايا  الدراسات يف  من  العديد  لنا  وقّدموا  وإنسانية وحقوقاً... 

والدوافع التي انطلقوا منها، فقد وقع الكثري منهم يف العديد من الشبهات وأوقعوا املرأة نفسها يف 

الكثري من اإلشكاالت واألزمات، ما انعكس سلباً عىل حياة املرأة الفردية واالجتامعيّة، وأّدى إىل 

تشويش املنظومة الحقوقيّة الخاّصة بها عىل مستوى التصّورات واملامرسة االجتامعيّة. ومُيكن 

تقسيم هذه االتجاهات إىل ثالثة اتجاهاٍت:

االتاه األول: اّتاه مقاضاة الفقه اإلسالمّي

نّصب بعض املفّكرين أنفسهم يف موقع مقاضاة الفقه اإلسالمّي بشكٍل عامٍّ وفقه املرأة بشكل 

خاّص، فعمدوا إىل محاكمة نصوصه القارصة – بنظرهم - عن إيفاء املرأة حّقها، حيث أفرط هؤالء 

يف نقد طريقة االستدالل الفقهّي املتعلّق باملرأة وحقوقها وواجباتها، واعتربوا أّن من املشكالت 

دون  مشتٍّت،  بشكٍل  ملسائلها  التعرَّض  املرأة  قضايا  يف  الفقهّي  البحث  يواجهها  التي  األساسية 

نظرٍة كليٍّة جامعٍة، أو حلقاٍت متّصلٍة، ما أنتج – بنظرهم – فتاَوى متناقضَة، أو غرَي منسجمة ٍعىل 

أّن هذا  الواضح  املرأة. ومن  القارصة إىل  وبالنظرة  الواقع االجتامعّي  آثاره يف  األقّل]2]، وظهرت 

االتّجاه يعتمد يف الكثري من مرتكزاته عىل الدراسات الغربية يف العلوم اإلنسانية التي أنتجت الكثري 

من النظريات واالتّجاهات واملدارس، وتحّكمت يف مسارات املجتمعات ومفاصلها، وشّكلت 

املرجعية الفكرية لألنظمة الحقوقيّة املتعلّقة بقضايا املرأة وحقوقها.

ومن الواضح أنه قد غاب عن بال هؤالء أنّنا ال نستطيع االستناد إىل هذه الدراسات يف تحديد 

مسار السلوك اإلنسايّن عند الفرد واملجتمع؛ ألنّنا ال نستطيع االلتزام بنتائج الدراسات اإلنسانية أو 

املامرسات االجتامعيّة الغربية بعزٍل عن القيم األخالقية واالجتامعيّة للمجتمع نفسه، هذا إضافًة 

العقيدة  - باحث دكتوراه يف  الكردستاين  نادر  للمرأة والطفل والدكتور مثنى أمني  العاملية  اللجنة اإلسالمية  ]]]- حلمي، كاميليا، رئيس 

والفلسفة، موقع اللجنة اإلسالمية العاملية للمرأة والطفل، الجنـــدر ... املنشأ - املدلول - األثر. بترصّف.

الفكر  لتنمية  الحضارة  مركز   ،[ ط   ،34 ص  املنهجي(،  التجديد  ومنطلقات  نقدية  )دراسات  املرأة  فقه  مهدي،  مهريزي،  يراجع:   -[2[

اإلسالمّي، بريوت، 2008م.
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إىل ما نلمسه من التقوقع واملحدودية يف هذا النمط من البحث، واملامرسة عىل جزئياٍت بعينها، 

ما يُفقد البحث العلمّي طابعه املوضوعّي والشمويّل، خاّصة وأّن العلوم اإلنسانية كلّها تستظّل - 

من وجهة النظر اإلسالمية- بظلٍّة واحدٍة وهي الرشيعة، وتنبع من خالل وعاٍء واحٍد يحويها هو 

اإلسالم، كام أّن موضوعها واحد وهو اإلنسان بصفاته النفسية والبدنية املعروفة.

أمام هذا االضطراب الفكرّي يف دراسة قضايا املرأة ال بّد من لفت النظر إىل أّن غاية البحث 

الفردية  املسلمني  حياة  تنظّم  التي  والقوانني  األحكام  استنباط  يف  تكمن  االجتهادّي  الفقهّي 

واالجتامعيّة، عىل قاعدة اشرتاك املكلّفني يف جميع األحكام يف أصل التكليف، عدا ما دّل الدليل 

الخاّص عىل تخصيصه بالرجل أو املرأة. وإّن الذي ينظر نظرًة علميًة فاحصًة ـ بعد أن يخلع ثوب 

مقاضاة الدين أو املرأة ـ إىل الفقه اإلسالمّي يجد أنّه يتضّمن منظومًة من األحكام يف فقه املرأة 

تغطّي مستلزماتها الفردية والحياتية الفردية والعامة، وترسم املسار الطبيعّي الذي حّددته الرشيعة 

للمرأة. وميكن القول بعد حذف املشرتكات أّن هذه األحكام تطغى عىل األحكام الخاّصة بالرجل، 

وال يوجد يف هذا جنبة تفاضل لنوع عىل آخر، بل هي الحكمة من الخلق.

وال بّد من اإللفات - أيًضا - إىل أّن منهج االستنباط الفقهّي يستند إىل ثابتٍة رئيسٍة وهي إقامة 

بعنى  للسلطة  املرأة  تويّل  إمكانية  عدم  عىل  الحّجة  قامت  فإذا  الرشعّي،  الحكم  عىل  الحّجة 

الحاكمية والوالية مثالً، فهذا ال يعّد انتقاصاً لحقوقها ومكانتها وإنسانيتها، إّنا ييُضء عىل الوظيفة 

الروايات واألحكام  مع عرشات  انسجاماً  الرجل واملرأة،  لكلٍّ من  الشارع  يرتضيها  التي  الطبيعيّة 

التفصيلية التي وّجهت املرأة لتكون يف مركز األمومة والعطف، بل إّن أمومتها وعطفها من أحمز 

األعامل وأفضلها، وهو الحجر األساس لصالح مستقبل املجتمع.

االتاه الثاين: االّتاه اإلسقاطّي

قضايا  دراسة  يف  الغربيون  أّسسه  الذي  للمنهج  تبعيتهم  من  دراساتهم  يف  هؤالء  انطلق   

نظرٍة  إىل  تستند  التي  الغربية  واألفكار  النظريات  بعرشات  البحث  ساحة  فأغرقوا  املرأة، 

الرشعيّة  والفتاوى  الدينية  النصوص  بدراسة  وبدأوا  واإلنسان.  والحياة  للوجود  خاّصة  فلسفيٍة 

الخاّصة باملرأة بالنقد تارة، واملقارنة واملقايسة أخرى، والسعي لالستدالل ثالثة... ما جعلهم 

يتوّهمون قصور النصوص داللًة ومضموناً عن تلبية ومواكبة الترشيعات والقوانني الالزمة التي 

والجميلة  الرنّانة  الغربية  األفكار  إسقاط  العامل املعارص. عمل هؤالء عىل  املرأة يف  تحتاجها 

عىل  اعتامداً  املسلمة  املرأة  واقع  عىل  وطرحها  الكثري،  وغريها  واملساواة  كالحّرية  بظهرها 
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أو  إنسانيٍة  دراسٍة  أدىن  دون  الغربية،  والترشيعات  الدراسات  أنتجتها  ومامرساٍت  مسلاّمٍت 

حقوقيٍة متكاملٍة وشاملٍة، كام يتضح من تراكم املشكالت عندهم يف هذا العرص.

وبنظرٍة موجزٍة إىل آثار الدراسات الحقوقيّة املتعلّقة باملرأة عندهم نُدرك بوضوٍح أنّه يف ظّل 

شعار تحرير املرأة ُسحقت إنسانية املرأة، وُعطّل دورها اإلنسايّن الطبيعّي ورسالتها املقّدسة يف 

تشييد دعائم األرسة، حيث ُدفع بها إىل املصانع لتكدح يومها كلّه من أجل الحصول عىل لقمة 

العيش. واستُدرجت باسم الفن واملدنيّة إىل الرذيلة والفساد الخلقّي. ومن الواضح خطورة وفساد 

مثل هذا املنهج عىل قضايا املرأة املسلمة، كونه يقيص قيم الدين ويسقط القيم الوضعية مكانها...

االتاه الثالث: اّتاه التلفيق وأسلمة املعرفة

 تعود جذور هذا االتّجاه إىل ما اصطلح عليه بني املفّكرين املسلمني بـ »أسلمة املعرفة« التي 

تفرتض أّن العلوم واملعارف اإلنسانية قامئٌة وينتجها غري املسلمني، ما يستبطن إقراراً بأّن العلوم 

السقف  تُحّدد  املعرفة«  »أسلمة  أّن  إىل  أضف  اإلسالمّي،  الرتاث  لها جذور يف  ليس  واملعارف 

املعريّف الذي نطمح إليه، وهي ال تنطوي عىل رؤيٍة اسرتاتيجيٍة ميكن أن تخدم مرشوعاً علميًًا كبريًا 

كأسلمة العلوم، أو مرشوع دراسة قضايا املرأة وفق الرؤية اإلسالمية.

املعريّف  النتاج  بني  ـ  بنظرهم  ـ  اإليجايّب  التلفيق  عىل  يعملون  االتّجاه  هذا  دعاة  نجد  ولهذا 

اإلسالمية  واألفكار  الترشيعات  وبني  الغربيني  عند  والسيايّس...  واالجتامعّي  الرتبوّي  اإلنسايّن، 

نتائج دراساٍت  الغربيون من  إليه  توّصل  ما  النصوص واألفكار واألحكام اإلسالمية عىل  بإسقاط 

وأبحاٍث وتجارَب ماّم طبّق يف مجتمعاتهم والقى نجاًحا ظاهريًّا، ورواجاً بني الناس. 

متعاليٌة  تجربٌة  كأنّها  اإلسالمّي  العامل  إىل  الغربية  التجربة  نقل  محاولة  إىل  ولهذا عمد هؤالء 

تصلح ألّي مجتمعٍ آخَر، دون وعٍي منهم إىل أّن نهضة الغرب العلمية قد ُولِدت من رحم تناقضاتها 

ورصاعاتها وتدافعاتها الذاتية، وهذا أخطر ما يف هذا الطرح، محاولني بذلك إيجاد نوٍع من االنسجام 

بني األحكام الرشعيّة اإلسالمية والترشيعات الحقوقيّة الغربية من جهٍة، والعمل عىل رفع النقص 

أو القصور عن بعض النصوص والترشيعات اإلسالمية التي ال تتوافق مع تلك األطروحات، من 

التي تالئم املدنيّة  النّص، وتلك  التي يرسمها  خالل محاولة الجمع بني صورة املرأة ووظيفتها 

الغربية مع مراعاة بعض الضوابط والقيم اإلسالمية من جهة أخرى. وهذا ما أنتج صورًة جديدًة 
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للمرأة أقل ما يقال فيها أنّها ال تنسجم مع الصورة واملكانة التي أعطاها اإلسالم للمرأة.

تقويم منطلقات احلركة النسائية يف الغرب

إّن النزعة التي ظهرت يف املجتمع الغريب هي نزعٌة تدعو إىل تحرير املرأة، ورفع الظلم عنها، 

ومساواتها بالرجل يف مختلف أشكال املساواة، والعمل الجاّد عىل التحّرر من الكثري مام اعتربوه 

قياًم وقواننَي وأعرافًا تقيّد املرأة وتحّد من حضورها الفاعل يف امليادين كافة. ولكن ملّا كانت هذه 

النزعة انفعاليًّة ورّدَة فعٍل عىل وضعٍ قائٍم، أودت باملرأة إىل الوقوع يف أرٍس جديٍد ولحق بها ظلٌم 

املجتمعات  تأّخرت  »لقد  مطّهري:  مرتىض  الشهيد  يقول  الحقيقة  هذه  مختلٍف. وحول  نوٍع  من 

الغربيّة يف التفكري يف حقوق املرأة، وأّدى هذا التأّخر إىل تغليب العواطف واملشاعر عىل العقل 

والعلم اللذين مل يُسمح لهام بإبداء رأيهام يف هذا الصدد. وقد نجحت هذه الحركة يف فتح بعض 

األبواب، ولكن تّسبت من هذه األبواب التي فُتحت يف وجه املرأة إىل املجتمع اإلنسايّن واملرأة 

عىل وجه التحديد، آالٌم ومصائُب رّبا كانت أسوأَ ماّم سبقها«]]].

د الطريق الذي ترغب يف عبوره، أعلنت أنها  واملالحظ هنا أن املرأة الغربية بدالً من أن تحدَّ

تريد أن متيش ـ بجانب الرجل ـ وغاب عنها أن امليش بجانب الرجل عىل حّد املساواة مجرّد 

إذا تشابهت األهداف  إال  نظريٍة ال ميكن تحقيقها عمليًّا، وذلك ألن املساواة ال ميكن تحقيقها 

تشابهاً تاماً... والحياة ال تحتمل هذا التشابه، ألن كّل نوٍع يؤّدي مهّمًة تختلف عن اآلخر، ويستمّد 

بقاءه الطبيعي من هذه املهمة وحدها]2].

أضف إىل ذلك أنَّ الحركة النسويّة الّتي انطلقت يف الغرب مل تكن بعيدًة عن التأثّر باليد الخفيّة 

للرجل الغريّب الغنّي الشهوايّن. فقد كانت الحاجة إىل اليد العاملة الرخيصة سببًا مهامًّ من أسباب 

ال  الّتي  الوظائف  أُعطيت  أنها  مع  عملها،  لناتج  بلكيّتها  واالعرتاف  املرأة  تحرير  إىل  الدعوة 

تتناسب مع بنيتها التكوينيّة النفسيّة والجسديّة ما أّدى باملرأة الّتي تورّطت بهذا النوع من الحريّة 

إىل رفع الصوت عالياً مناديًة بالندم. هذا من جهٍة ومن جهٍة أخرى، بدل أن تحّرر املرأة من قيود 

الرجل. وقد  إشباع شهوة  لتتحّول إىل وسيلٍة من وسائل  قيود األخالق  ُحّررت من  الرجل وأرسه 

أّدى هذا التحّول إىل اهتزاز كيان األرسة يف املجتمعات الغربيّة. وما يدّل عىل الشعور الغريّب بهذا 

الخطر تحّول الدفاع عن األرسة وحاميتها إىل شعار من الشعارات الجامهرييّة. ومن هنا بدأنا نسمع 

]]]- مطّهري، مرتىض، نظام حقوق املرأة يف اإلسالم، ص84]. 

]2]- النْيهوم، الصادق، الحديث عن املرأة والديانات، ص49، مكتبة الينهوم، سلسلة الدراسات)]).
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أصواتاً غربيًّة عاليًة تدعو من جديٍد إىل استعادة الحقوق الواقعيّة للمرأة، بهدف التخفيف من حّدة 

تلك الحركة العجولة الّتي أطاحت بكرامة املرأة وأخالقها بعد أن أّدى االبتذال وسهولة نيل املرأة 

والحصول عليها إىل الزهد بها وعدم الرغبة فيها.

ا( ا وإناسيًّ رؤية اإلسالم إىل املرأة )املرأة قيميًّ

]. اإلسالم والحياة الجتامعية:

اإلسالم دين اإلنسانيّة، ونظامه نظاٌم شامٌل لجميع نواحي الحياة، يربط بعضها ببعضها اآلخر 

بشتّى  قضاياها  ملعالجة  وخصوصيّاته  اإلنسانيّة  الحياة  واقع  من  وينطلق  منطقيًّا،  عضويًّا  ربطًا 

مستوياتها، وبا يتناسب مع تطلّعات اإلنسان يف هذه الحياة وسواها من مراحل الحياة األخرى. 

واإلنسان )املرأة والرجل( كائٌن اجتامعيٌّ بالطبع، ال يستطيع أن يعيش بعزٍل عن الجامعة وهو 

يتلّمس يف الجامعة إشباع حاجاته إىل االنتامء وحاجته إىل التقدير االجتامعي واالحرتام واملكانة 

االجتامعية، ويتّضح امليل إىل االجتامع وينشأ نتيجة تفاعل الفرد مع اآلخرين يف املجتمع عىل 

مستوياٍت مختلفٍة...، يضاف إىل هذا امليل متثّل وتبّني أهداف الجامعة واتجاهاتها ومعايريها، 

وهنا نجد أّن الفرد يرى الجامعة وكأنّها امتداٌد لنفسه يسعى من أجل مصلحتها ويبذل كّل جهده 

ميوله  حيث  من  تالمئه  جامعٍة  إىل  ينضم  أن  إىل  فرٍد  كّل  يسعى  ولهذا  مكانتها.  إعالء  أجل  من 

وعواطفه وأهوائه ويجمع بينهم رباٌط متنٌي، وهؤالء األفراد يشبهونه ويشاركونه يف صفاته وعواطفه، 

العاملية  النسوية  الحركة  وتحّكم  تعميامت  عن  كثرياً  يختلف  وهذا  لعواطفه.  بسهولٍة  يستجيبون 

الجندر يف عموم  ثقافة  وهيمنة  بل  تعمل جادة إلدخال  التي   ، بشكٍل خاصٍّ والغربية  عامٍّ  بشكٍل 

تفاصيل حياة املرأة الفردية والجتامعية.

2. الشرتاك واملساواة بني الرجل واملرأة

املرأة والرجل يف الرؤية اإلسالميّة صنفان من نوٍع واحٍد ال نوعان من جنٍس واحٍد، وعىل الرغم 

من الوحدة النوعيّة بينهام يتمتّع كّل منهام بخصائَص مميّزٍة له عن الصنف اآلخر. ورّبا كانت هذه 

الخصائص املميّزة منشأً لالختالف يف الحقوق واألوضاع القانونيّة، دون أن يؤّدي هذا االختالف 

إىل التفاوت يف اإلنسانيّة أو القيمة. 

فتكشف النصوص اإلسالميّة عاّمًة والقرآن الكريم خاّصًة عن رؤيٍة واضحٍة إىل كّل من الرجل 

واملرأة، مفادها اشرتاكهام يف اإلنسانيّة وخصائصها ولوازمها، حيث إّن اإلنسان إنساٌن بروحه ال 
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بجسده، ويف عامل الروح ال أنوثة وال ذكورة، بل هام من عامل الجسد. وتتجىّل هذه الرؤية املوّحدة 

ينيّة منها أّن الرجل واملرأة متساويان من ناحية  ٍة يف النصوص الدِّ بني الرجل واملرأة يف موارَد عدَّ

ناحية املاهية والحقيقة، ومن  أُريد لكّل منهام، ومن  الّذي  باملبدأ والهدف  العالقة  الخلق لجهة 

ناحية االستعدادات والقابليات الذاتية للتكامل.

فمن ناحية املبدأ، يرتبط كالهام ببدأٍ واحٍد وبالدرجة نفسها، وهذا ينطبق عىل اإلنسان األول 

آدم وحواء، كام ينطبق عىل ذريّتهام. فالقرآن يرُّصح بخلق املرأة والرجل من نفس واحدة]]]... ويف 

املوقف اإلسالمّي من ذرية آدم نالحظ أنّه يجمع بني الرجل واملرأة يف أحكامه عليهام وإخباره 

عن طريقة خلقهام، فيُخربنا أنّه خلقهام من ماٍء، ومن طنٍي الزٍب، ومن نطفٍة أمشاٍج، وصلصاٍل من 

حأٍم مسنوٍن، وصلصاٍل كالفّخار، ومن علقٍة إىل غري ذلك دون أن مييّز بينهام يف هذه األحكام.

ا الهدف الّذي ُخلقت املرأة من أجله، فهو عني الهدف الّذي ُخلق الرجل من أجله. ووحدة  وأمَّ

الهدف هذه تنطبق عىل الهدف من اإلنسان كإنساٍن كام تنطبق عىل الهدف القريب املرتبط بكال 

يُقّرر أنَّ  صنفي اإلنسان أي الرجل واملرأة. ويؤكّد بعض آيات القرآن الكريم هذه الحقيقة عندما 

َّ لِيَعْبُدُوِنM ]2]. كام  الله خلق اإلنسان من أجل التكامل من خالل العبادة: Nوَما خَلَْقُت اْلجِّنَ وَاْلِإنَْس ِإلا

تؤكّد بعض اآليات حقيقة التساوي بني الرجل واملرأة يف سلوك طريق التكامل والعبوديّة، واالبتالء 

بني  واملآل  املصري  وحدة  أخرى  آياٌت  وتؤكّد  السوّي.  الرصاط  هذا  عن  الشطط  نتيجة  بالعذاب 

املؤمنة واملؤمن، والكافر والكافرة، والصالح والصالحة واملرشكة واملرشك]3]. ومن جهٍة أخرى، 

أشار إىل وحدة الهدف القريب املراد من خلق الرجل بالنسبة للمرأة والعكس، حيث تُشري اآلية إىل 

السكن املتبادل بني الرجل واملرأة]4]. فكام أّن الرجل يسكن إىل املرأة، فهي كذلك تسكن إليه، 

فاآلية إذاً تؤكّد أنَّ الحاجة متبادلٌة وليس أحد الطرفني طفيليًّا بالقياس إىل اآلخر.

يف الستعداد والقدرات: ومن لوازم وحدة الهدف من خلق الرجل واملرأة وجوب توفّرهام عىل 

استعداداٍت متساويٍة تسمح لهام بالرتقّي يف مدارج الكامل، دون أن يكون للرجولة أو األنوثة ميّزٌة 

]]]-Nيا أَيَُّها النَّاُس اتَُّقوا َربَّكُُم الَّذي َخلََقكُْم ِمْن نَْفٍس واِحَدٍة َو َخلََق ِمْنها َزْوَجها...M النساء: ]، Nُهَو الَّذي َخلََقكُْم ِمْن نَْفٍس واِحَدٍة َوَجَعَل 

ِمْنها َزْوَجها لَِيْسكَُن إِلَْيهاM األعراف: 89].

]2]- الذاريات: 56.

]3]- النساء: 24]؛ التوبة: 72؛ األحزاب: 35؛ الفتح: 5و6؛ الحديد: ]و2]؛ يس،: 56؛ املؤمنون: 8؛ البقرة: ]22.

]N -[4ُهَو الَّذي َخلََقكُْم ِمْن نَْفٍس واِحَدٍة َوَجَعَل ِمْنها َزْوَجهاM األعراف: 89]؛ Nَوِمْن آياتِِه أَْن َخلََق لَكُْم ِمْن أَنُْفِسكُْم أَْزواجاً لَِتْسكُُنوا إِلَْيها 

ًة َوَرْحَمًة إِنَّ يف  ذلَِك آَلياٍت لَِقْوٍم يََتَفكَُّروَنM الروم: ]2. َوَجَعَل بَْيَنكُْم َمَودَّ
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عىل هذا الصعيد، فكالهام يتوفّر عىل نفخة من روح الله]]]، وكالهام مخلوٌق يف أحسن تقويٍم]2]، 

وكالهام مزّوٌد بالسمع والبرص وغريهام من وسائط اإلدراك واكتساب العلم]3]، وكالهام مفطوٌر عىل 

األخالقّي  الضمري  وتحّملها]5]، وهام يف  اإللهيَّة  األمانة  عليه  ُعرِضت  الحنيف]4]، وكالهام  ين  الدِّ

الله سّخر لإلنسان رجاًل وامرأًة ما خلقه من شمٍس وقمٍر وليٍل ونهاٍر.]7] ويتمتّع  أّن  سواء]6]. كام 

كالهام بالتعليم اإللهي]8] وقد حظيا بنعمة البيان دون أن يشري الله سبحانه إىل تفاوٍت بينهام يف 

أصل هذه املوهبة]9]. وأخرياً عندما بعث الله أنبياءه ورسله إىل البرش مل مييّز بني الرجل واملرأة 

يف توجيه الرسالة والخطاب اإللهّي إليهام]0]].

يف معيقات التكامل: كام يشرتك الرجل واملرأة يف سبيل التكامل، كذلك يشرتكان يف معيقات 

التكامل؛ فهذا هو القرآن الكريم يُشري إىل النفس األّمارة بالسوء]]]] بوصفها ُمفسدًة لسبيل التكامل، كام 

يصف الشيطان بأنّه عدّو لإلنسان]2]]، دون أن يشري إىل االختالف بني الرجل واملرأة يف هذين امُلعيقني.

3. التساوي يف القيمة بني الرجل واملرأة:

ويرتتّب عىل ما تقّدم كلّه أن تكون قيمة الرجل املتحيّل بالقيم األخالقيّة مساويًة لقيمة املرأة 

من  املكتسبة  القيمة  عن  نتحّدث  هنا  ونحن  أيًضا،  صحيٌح  والعكس  عينها،  بالفضائل  املتحلّية 

اإلميان  إىل  السبق  يف  الرجل  عن  تقرص  ال  فاملرأة  الرذائل.  واجتناب  الفضائل  اكتساب  خالل 

والعمل الصالح والتقوى والهجرة والعلم. كام أنّها ال تهوي أكرث من الرجل وال تنحّط قيمتها عنه إذا 

تورّطت مثله يف الكفر والرشك والنفاق. ويكفي عموم بعض اآليات وإطالق بعضها اآلخر إلثبات 

هذا املّدعى. ولكّن الله سبحانه رّبا أراد رفع أّي لبٍس أو إبهاٍم فرّصح من خالل ذكر صيغة التذكري 

يُْتُه َونََفْخُت فيِه ِمْن ُروحي  َفَقُعوا لَُه ساِجديَنM الحجر: 29؛ وسورة ص: 72. ]]]- Nَفإِذا َسوَّ

نْساَن يف  أَْحَسِن تَْقويٍمM التني: 4. ]N -[2لََقْد َخلَْقَنا اإلِْ

ْفِئَدَة لََعلَّكُْم تَْشكُُرونM النحل: 78. بْصاَر َواألَْ ْمَع َواألَْ هاتِكُْم ل تَْعلَُموَن َشْيئاً َوَجَعَل لَكُُم السَّ ]N -[3َواللَُّه أَْخرََجكُْم ِمْن بُطُوِن أُمَّ

يِن َحنيفاً ِفطْرََت اللَِّه الَّتي  َفطََر النَّاَس َعلَْيهاM الروم: 30. ]N -[4َفأَِقْم َوْجَهَك لِلدِّ

نْساُن إِنَُّه كاَن ظَلُوماً َجُهوًلM األحزاب:  ْرِض َوالِْجباِل َفأَبَنْيَ أَْن يَْحِملَْنها َوأَْشَفْقَن ِمْنها َوَحَملََها اإلِْ امواِت َواألَْ مانََة َعىَل السَّ ]N -[5إِنَّا َعرَْضَنا األَْ

.72

]N -[6َونَْفٍس َوما َسوَّاها )7( َفأَلَْهَمها ُفُجوَرها َوتَْقواهاM الشمس: 7و8.

]7]- الجاثية: 3]؛ إبراهيم: 33.

]8]- البقرة: 239؛ األنعام: ]9؛ العلق: 4 و5.

]9]- الرحمن: ]-3.

]0]]- يُستفاد هذا املعنى من توجيه الخطاب إىل اإلنسان دون تقييده بالرجل واملرأة.

M يوسف: 53؛ فاطر: 6؛ الزخرف: 62. وِء إِلَّ ما َرِحَم َريبِّ اَرٌة ِبالسُّ مَّ ]]]]- Nإِنَّ النَّْفَس أَلَ

نْساِن َعُدوٌّ ُمبنٌيM يوسف: 5. ْيطاَن لِْلِ ]N -[[2إِنَّ الشَّ
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والتأنيث أثناء بيانه لهذه الحقيقة البيّنة]]]، كام ذكر إىل جانب بعض ناذج الخري والرّش بني الرجال، 

النبّي يحيى  أّم  إبراهيم8 وسارة،  أيًضا، مثل: آدم وحّواء،  النساء  بعض ناذج الخري والرّش بني 

النبّي عيىس8، موىس وأمه وأخته، آسية زوج فرعون،  أّم  زوج زكريا، مريم زوج عمران، مريم 

ابنتي شعيب8، بلقيس ملكة سبأ، وذكر من السيّئات امرأة نوح، وامرأة لوط، وزوج أيب لهب. بل 

جعل آسية زوج فرعون مثاالً يُحتذى للذين آمنوا]2] كام أنّه رضب مثاًل للذين كفروا امرأة نوح وامرأة 

لوط]3]. وهذه األمثلة كام تكشف عن قابليّة املرأة والرجل للتكامل واالنحطاط، تكشف أيًضا عن 

استقالل املرأة ومتتّعها بشخصيٍّة صالحٍة لتكون نوذجاً للتقوى والكفر يف آٍن واحٍد.

4. احلكمة يف متايز املرأة عن الرجل

إّن اختالف الرجل واملرأة يف بعض الخصوصيّات الجسديّة والعاطفية حقيقٌة واضحٌة ال ميكن 

إنكارها أو تجاهلها. واستغالل الرجل لهذه االختالفات ال يرّبر إنكارها. بل إّن معرفة هذه الفوارق 

والتعامل معها بحكمة هو الضامن األهّم لتنظيم العالقة بني الطرفني عىل أسٍس واضحٍة محكومٍة 

بضوابط العدالة. وصفوة القول أّن متايز الرجل عن املرأة هو تنويٌع حكيٌم هادٌف ال متييٌز ظاملٌ 

يحايب أحَد الجنسني عىل حساب اآلخر، وال يرتتّب عىل هذا التاميز أّي أثٍر قيميٍّ أو أخالقّي.

فإن »هذه الفوارق ال عالقة لها بكون الرجل أو املرأة جنًسا أفضَل والثاين جنًسا أدىن وأحقَر 

وأنقَص، فإنَّ لقانون الخلقة قصًدا آخَر يف ذلك، فالله سبحانه أوجد هذه الفوارق من أجل توثيق 

العالقات العائليّة بني الرجل واملرأة، وتقوية أساس الوحدة بينهام. أوجد هذه الفوارق من أجل 

الحقوق والواجبات لكلٍّ منهام عىل صعيد األرسة وغريها.  بينهام ويُحّدد  يوزّع املسؤوليّات  أن 

وإّن الهدف من االختالف بني الرجل واملرأة يُشبه إىل حدٍّ بعيٍد الهدف من اختالف أعضاء الجسد 

ل عضًوا عىل  الواحد، فحني عنّي موقع كلٍّ من العني واألذن واليد والعمود الفقري... مل يُكن يُفضِّ

عضٍو أو يُحّب عضًوا أكرثَ من اآلخر«]4].

اِبراِت  اِبريَن َوالصَّ اِدقاِت َوالصَّ اِدقنَي َوالصَّ ]]]- كقوله تعاىل: Nإِنَّ الُْمْسلِمنَي َوالُْمْسلِامِت َوالُْمْؤِمننَي َوالُْمْؤِمناِت َوالْقانِتنَي َوالْقانِتاِت َوالصَّ

كَثرياً  اللََّه  اِكريَن  َوالذَّ َوالْحاِفظاِت  ُفُروَجُهْم  َوالْحاِفظنَي  امِئاِت  َوالصَّ امِئنَي  َوالصَّ قاِت  َوالُْمَتَصدِّ قنَي  َوالُْمَتَصدِّ َوالْخاِشعاِت  َوالْخاِشعنَي 

اِكراِت أََعدَّ اللَُّه لَُهْم َمْغِفرًَة َوأَْجراً َعظيامMً األحزاب: 35. َوالذَّ

الَْقْوِم  ِمَن  ني   َونَجِّ َوَعَملِِه  ِفْرَعْوَن  ِمْن  ني   َونَجِّ الَْجنَِّة  يِف  بَْيتاً  ِعْنَدَك  ابِْن يل   إِْذ قالَْت َربِّ  ِفْرَعْوَن  اْمَرأََت  آَمُنوا  لِلَّذيَن  َمَثاًل  اللَُّه  َب  Nَوَضَ  -[2[

َقْت ِبكَلِامِت َربِّها َوكُُتِبِه َوكانَْت ِمَن الْقانِتنَيM التحريم: ]]و2]. الظَّالِمنَي َوَمْريََم ابَْنَت ِعْمراَن الَّتي  أَْحَصَنْت َفرَْجها َفَنَفْخنا فيِه ِمْن ُروِحنا َوَصدَّ

َب اللَُّه َمَثاًل لِلَّذيَن كََفُروا اْمَرأََت نُوحٍ َواْمَرأََت لُوٍط كانَتا تَْحَت َعْبَديِْن ِمْن ِعباِدنا صالَِحنْيِ َفخانَتاُهام َفلَْم يُْغِنيا َعْنُهام ِمَن اللَِّه َشْيئاً  ]N -[3َضَ

اِخلنَيM التحريم: 0]. َوقيَل اْدُخالَ النَّاَر َمَع الدَّ

]4]- مطهري، مرتىض، نظام حقوق املرأة يف اإلسالم، ص 45] – 46]، مؤسسة اإلعالم اإلسالمّي، بريوت، 985].



االستغراب 66

2 0 1 صيــف 9
 A L - I S T I G H R A B16 االستغراب

الملف

5. وجوه االختالف بني الرجل واملرأة

وعىل ضوء ما أسلفنا نعرض أبرز وجوه االختالف بني املرأة والرجل ضمن البنود اآلتية:

أ. التاميز الجسدّي: يختلف دور الرجل عن املرأة يف مسألة التناسل حيث تحضن األّم جنينها 

أجهزة األب ودورها عن دوره.  األّم عن  أجهزة  اختالف  األمر إىل  أشهٍر. ويحتاج هذا  تسعة  مّدة 

وبعد الحمل والوالدة يحتاج الطفل الوليد إىل الغذاء فجّهز الله بحكمته األّم بوسائل تغذيته. وبعد 

هذين العنرصين املميّزين للمرأة عن الرجل يبدو االختالف يف بنية الجسد واحًدا من وجوه التاميز 

بني الجنسني »فجسد الرجل وأعضاؤه أضخم من جسد املرأة وأعضائها، والرجل غالباً أطوُل من 

املرأة، وميتاز بخشونة صوته وهي بنعومته وتنمو املرأة أرسع من الرجل. وتصل املرأة إىل البلوغ 

قبل الرجل وتتوقّف عن اإلنجاب قبله، وهي أكرث منه مقاومة لألمراض، وتتميّز األنثى عن الذكر 

يف سبقها له يف القدرة عىل التكلّم يف مرحلة الطفولة، ودماغ الرجل أكرب من دماغ املرأة نسبيًّا، 

وإذا قيس دماغ املرأة إىل سائر أعضاء جسدها فهو أكرب من دماغ الرجل، ورئتا الرجل أكرب من رئتي 

املرأة، وتتفّوق املرأة عىل الرجل يف رسعة دقّات قلبها«]]].

ب. الخصائص الروحّية والعاطفّية:

تختلف عواطف الرجل واملرأة كامًّ وكيًفا، واملقصود من التاميز الكّمي اشرتاك الرجل واملرأة 

يف مجموعٍة من العواطف اإلنسانيّة، ومتايزهام يف مقدار هذه العواطف عندما نُقارن بينهام، وذلك 

كاالختالف يف درجة التعّقل والحزم والرتّوي وأمثالها وكاالختالف يف الحنان وعاطفة الحّب وما شابه. 

فالرجل غالبًا، ال دامئًا، مرتوٍّ أكرث من املرأة، وهي متلك عواطَف جيّاشًة أكرث ماّم يتوفّر هو عليه. ونذكّر 

با أشنا إليه قبل قليل، وهو أّن هذا االختالف تابع للحكمة اإللهيَّة، فلوال هذا التاميز العاطفّي بني الرجل 

واملرأة ملا قامت لألرسة قامئٌة. وكيف تستقّر األرسة دون عاطفة األّم الجيّاشة الّتي تفدي ابنها بروحها؟! 

أو تستقّر األرسة دون ترّوي الرجل وترّدده قبل اإلقدام عىل اتّخاذ قرار يتعلّق بأرسته؟

امرأٌة وبالرجل با هو  الكيفّي هو الخصائص املرتبطة باملرأة با هي  التاميز  واملقصود من 

بها  زّود  الّتي  العواطف  عن  وكيفيّتها  نوعها  تختلف يف  بعواطف  منهام  كالًّ  الله  زّود  فقد  رجٌل، 

اآلخر. ومن أبرز أمثلة ذلك اختالف كلٍّ من الرجل واملرأة يف نظرته إىل اآلخر، فالرجل بطبيعته يف 

عالقته مع املرأة منجذٌب إليها وهي جاذبٌة، وهي تطلب الحامية وترغب يف اللجوء إىل رجٍل وهو 

بطبعه مييل إىل الحامية واالحتضان. وقد زّودهام الله بالخصائص الجسديّة الّتي تتناسب مع هذه 

الخصائص العاطفيّة.

]]]- مطهري، مرتىض، نظام حقوق املرأة يف اإلسالم، ص73].
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6. منابع االختالفات احلقوقّية بني الرجل واملرأة

القانونيّة  واألصول  بل  واملنزلة  واملقام  الهويّة  يف  والرجل  املرأة  اشرتاك  أّن  تقّدم  ماّم  يُعلم 

الكليّة، ال مينع من اختالف التفاصيل املرتبطة بكلٍّ منهام. ويحتاج تربير هذه الفوارق إىل بيان 

نقاٍط نُدرجها يف ما يأيت:

يقيض اشرتاك الرجل واملرأة يف الهويّة والطبيعة اشرتاكهام يف الحقوق والتكاليف. ومن هنا، 

فإنَّ اختالف بعض الحقوق أو التكاليف ال بّد من أن يكون استثناًء وعىل خالف القاعدة األصليّة.

، وال تؤّدي بأّي وجٍه إىل رفعة املرأة أو  هذه الحقوق والتكاليف املختلفة ليس لها بعٌد قيميٌّ

الرجل أو دناءة مقامهام، وال تؤّدي بالتايل إىل تقسيم النوع اإلنسايّن إىل مرتبتني.

أو  الرجل  نتيجة طروء عناوين خاّصٍة عىل  ينشأ  الحقوقيّة والقانونيّة  إّن أكرث هذه االختالفات 

أّم، زوج وزوجة، أخ  العناوين: أب،  الّذي يأخذانه داخل األرسة، ومن هذه  املرأة جرّاء موقعهام 

وأخت، عّم وعّمة، وهكذا... وليست هذه االختالفات مرتتّبًة عىل عنوان الرجولة أو األنوثة. وما 

يؤكّد هذا املّدعى هو أنَّ اختالف الرجل واملرأة يف الحقوق ميدانه ساحة األرسة. هذا وال ينفي 

وجود بعض االختالفات الجزئيّة املرتتّبة عىل عنوان الرجولة واألنوثة.

ينشأ أكرث األسئلة واالعرتاضات عىل حقوق املرأة يف اإلسالم من النظرة الجزئيّة، وإاّل فإنَّ النظر 

إىل نظام حقوق املرأة إىل جانب األنظمة األخرى ذات البعد االجتامعّي والسيايّس واألخالقّي.... 

سوف يساعد عىل تقديم الجواب عن األسئلة املثارة. 

يف البحث عن نظام حقوق املرأة يف اإلسالم ال بّد من االلتفات إىل نقاٍط رئيسٍة ثالٍث، هي:

- إّن الهدف من القوانني املرتبطة باملرأة، كام سائر القوانني، هو األخذ بيد اإلنسان للوصول 

إىل السعادة والقرب من الله تعاىل. وهذا ما يرّبر اهتامم اإلسالم بعّفة املرأة وطهارتها. ومن هذا 

االهتامم ينشأ االختالف يف بعض الحقوق والتكاليف.

- يهتّم اإلسالم بشكٍل واسعٍ باألرسة، حيث إنّها املهد الّذي يحتضن حياة اإلنسان يف مرحلة 

طفولته، وفيها يكتسب أهّم العنارص املكّونة لهويّته وشخصيّته. وقد نظّم اإلسالم رؤيته الحقوقيّة 

والقانونيّة عىل ضوء هذا االهتامم ما أّدى يف بعض األحيان إىل يشٍء من االختالف بني الرجل 

واملرأة يف بعض التفاصيل القانونيّة.

- إّن االختالف املشار إليه بني الرجل واملرأة يف الحقوق والواجبات يستند إىل منهٍج واقعيٍّ 

حكيٍم، وال يستند إىل التحّكم والظلم أو التمييز. وبعبارٍة أوضح: إنَّ االختالف بني الرجل واملرأة 
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الملف

يُعطي كالًّ منهام دوراً خاّصاً به يف املجتمع وموقعاً كذلك. ومن الطبيعّي أن ترتتّب عىل األدوار 

املختلفة حقوٌق وواجباٌت مختلفٌة. فكام أّن اختالف القوانني يكون ظلامً مع وحدة الواقع، كذلك 

وحدة القوانني مع اختالف املواقع. واإلسالم يُعارض الظلم بكال نوعيه. ومن هنا فإنّه يف العنارص 

املشرتكة قد ّشع للرجل واملرأة أحكاماً متطابقًة، وميّز بينهام يف جهات االختالف.

فلسفة اختالف املوقع والدور االجتامعّي

ويبقى بعض األسئلة الجديرة بالبحث مثل: ما هي االختالفات الطبيعيّة الّتي يجب أن يرتتّب 

يرتتّب  كيف  أو  والقوانني؟  الحقوق  اختالف  وبالتّايل  االجتامعّي  والدور  املوقع  اختالف  عليها 

التمييز القانويّن والحقوقّي عىل االختالف الطبيعّي؟ وميكن اإلجابة عنها باختصاٍر كاآليت:

اإلنسانيّة  الحاجة  عن  االختالف،  بأصل  االعرتاف  بعد  يكشفان،  هذان سؤالن، وغريهام،   .[

العميقة إىل مصدٍر ترشيعيٍّ غري إنساينٍّ وهو الله سبحانه عن طريق الوحي واألنبياء، فإنَّ اإلنسان 

قد يعلم بوجود اختالف يف الدور بني الرجل واملرأة، ولكّنه ال يدرك ما يناسبه، لو تُرك له اختيار 

القوانني املناسبة ملوقع كلٍّ من الرجل واملرأة. ومن هنا، فإنّنا سوف نتواضع إىل أقىص حدود 

التواضع ونُقّر بأّن اختالف موقع الرجل واملرأة ال بّد من أن يؤّدي إىل اختالٍف حقوقيٍّ وقانوينٍّ 

بينهام دون أن نّدعي القدرة عىل معرفة سائر التفاصيل أو القدرة عىل اكتشاف الجزئيّات أو تربيرها 

القانون، أن تكون هذه  الطبيعيّة عىل مستوى  تأثري االختالفات  أنّه يُشرتط يف  جميعاً. ونشري إىل 

االختالفات دامئًة وعاّمًة وثابتًة.

الرجل  القانويّن والحقوقّي بني  التاميز  نقاط  أكرث  اجتامع  يتّضح رّس  تقّدم  ما  2. عىل ضوء 

واملرأة يف البيئة األرسيّة، وذلك أّن الرجل كام املرأة يأخذ كلٌّ منهام موقعاً خاّصاً يف األرسة 

األمر  هذا  يُفّس  ورّبا  الوجوه.  من  وجٍه  بأّي  محلّه  يحّل  أن  اآلخر وال ميكن  موقع  مُييّزه عن 

النهي اإللهّي عن متّني الرجل ما فّضل الله به املرأة والعكس]]].

3. املالزمة والرتابط بني الحقوق والواجبات، وبني الحرمان واإلعفاء من جهٍة أخرى، أي: أّن من 

ا كذلك،  ا -رجاًل كان أو امرأًة- ال بّد من أن يُطالب بتكليف بإزائه، كام أّن التكليف يولّد حقًّ يُعطى حقًّ

وال ينبغي توّهم االنفصال بينهام؛ بحيث يكون لشخٍص ّما حقوٌق ال تُقابَل بواجبات، فالتمكني حقٌّ 

للرجل وواجٌب عىل املرأة، ويف مقابل هذا األمر ناُلحظ أنَّ النفقة حّق للمرأة وواجب ٌعىل الزوج.

َل اللَُّه ِبِه بَْعَضكُْم َعىل  بَْعٍض لِلرِّجاِل نَصيٌب ِمامَّ اكَْتَسُبوا َولِلنِّساِء نَصيٌب ِمامَّ اكَْتَسْبَ َوْسَئلُوا اللََّه ِمْن َفْضلِِه إِنَّ اللََّه  ]]]- Nَول تََتَمنَّْوا ما َفضَّ

كاَن ِبكُلِّ َشْ ٍء َعليامMًَ النساء: 32.
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وإّن الحرمان من الحّق يقابله اإلعفاء من الواجبات الّتي كان ال بّد من ثبوتها عىل تقدير ثبوت 

الحّق. وااللتفات إىل هذه النقطة الجوهريّة سوف يُزيل توّهم الظلم والتمييز بني الرجل واملرأة، 

تعاىل الله عن ذلك. وهذا التوازن بني الحقوق والواجبات هو أحد مظاهر الحكمة والعدالة اإللهيَّة. 

الَّذي  ِمْثُل  Nَولَُهنَّ  وقد عرّب القرآن الكريم عن هذه الحقيقة بأخرص العبارات وأبلغها؛ حيث قال: 

.[[[ Mََعلَْيِهنَّ ِبالَْمْعُروِف

الفعالية االجتامعية للمرأة بنظر اإلسالم

تُطرح الكثري من التساءالت حول قضية عمل املرأة وحضورها االجتامعي الفاعل، اعتامًدا عىل 

أن الدين قد حفظ لها قُوتها وحاجاتها املادية، وأنه مل يشأ أن يجعل من املرأة كائناً محتاجاً، ففرض 

املنطق  لهذا  وتبًعا  ثقياًل،  عبئًا  عنها  وضع  قد  بذلك  ليكون  وأرستها،  نفقاتها  تأمني  الرجال  عىل 

يصبح موضوع عمل املرأة مسألًة اختياريًة محضًة، والواضح أن هذه النظرة الضيّقة، ال تستند عىل 

رؤيٍة موضوعيٍة ومتكاملٍة إىل وظيفة املرأة يف الحياة كرشيٍك للرجل تتناصف معه إدارة املجتمع، 

وتؤّدي دوًرا كبريًا يف تشييد أركانه.

الوظائف  مختلف  املجتمع ويف  املرأة يف  فاعلية  قضية  إىل  النظر  يجب  أنه  هنا،  والصحيح 

واملواقع عىل أنها تشّكل بُعداً خاصاً من أبعاد الحضور االجتامعي الفاعل لها، وأداًء طبيعياً لدورها 

ووظيفتها العاّمة يف الحياة، وهي ال تنطلق بالرضورة من السعي لتأمني الحاجات املادية فحسب، 

بل إن دوافع املرأة نحو العمل كثريٌة ومتعّددٌة، كالحاجة إليها يف وظائف يجب أن يؤّديها خصوص 

املرأة يف املجتمع اإلسالمي، أو أداء الوظيفة الطبيعية للمرأة يف ما يخّص النساء، بل حتى لو كان 

عملها من باب تحقيق الطموح والذات فهو من األمور الراجحة واملقبولة والرضورية، ألن املرأة 

بهذا تعيش األمل الذي يعطيها الثقة بالنفس، واملثابرة والقّوة يف حضورها اإليجايب يف املجتمع، 

ما ينعكس استقراراً عىل الشخصية، وعىل مجتمعها الخاص والصغري املتمثّل بالزوج واألرسة، بل 

قد يكون محرّكاً لإلبداع عند املرأة يف مجاالت عملها املختلفة كام أثبتت التجربة.

خامتة

- إّن قضية موقع املرأة يف املجتمع ودورها وحقوقها قد خضعت لتجاذباٍت حاّدٍة يف القرون 

وشاماًل  محّدًدا  طريقاً  لنفسه  واختار  املوضوع،  لهذا  تصّوٍر خاصٍّ  إىل  الغرب  األخرية، وخلص 

وما  وخالفات  مراحل  من  املوضوع  هذا  به  مّر  ماّم  الرُّغم  عىل  وذلك  الصعيد،  هذا  عىل  نسبيًّا 

]]]- البقرة: 228.
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دخله من إرهاصاٍت ومخاضاٍت. لكّن القرن العرشين كان بثابة نوع من اكتامل الصورة – غربياً 

- لهذه اإلشكالية التي بلغت الغاية يف التعقيد. لكن القرن العرشين نفسه كان، عىل صعيد العامل 

اإلسالمّي، مختلفاً جداً، ذلك أنّه شّكل قرن تفّجر الجدل حول هذه املقولة الشائكة، وُخلقت نتيجة 

ذلك اتّجاهاٌت وآراٌء ومدارُس كثريٌة ومتنّوعٌة، بلغت درجة التباين الحاّد.

الغاية  وعن  )الجندر(،  النسوية  الحركة  أساسها  عىل  قامت  التي  الفلسفة  عن  النظر  بغّض   -

قيم املجتمعات  تغيريًا اجتامعيًّا واضًحا وقويًّا يف  فإنّها حّققت  لنفسها،  التي رسمتها  واألهداف 

والشعوب وثقافاتها، إذ مل يكتف دعاة هذه الحركة بتياراتها وألوانها املتعّددة يف كل العامل بطرح 

من  هؤالء  متّكن  بل  الدينية.  وغري  الدينية  اآلخر  أفكار  ومواجهة  بالشعارات  والصدح  النظريات 

خالل املؤمترات الدولية والتغلغل يف املؤسسات الرتبوية واإلعالمية وغريها من الحضور بفاعلية 

يف املحافل األممية، والتحرك لسن الرشع الدولية، وتعديل الكثري من قوانني الدول با ينسجم 

والتعليم  والعمل  الشخصية  األحوال  قوانني  عىل  ذلك  يقترص  ومل  وتطلّعاته،  الجندر  ثقافة  مع 

ونحوها...، بل رسى إىل تفاصيل وجزئيات الحياة واإلدارة، كالكتابة عىل تذاكر الطريان وغريها 

من الوثائق الرسمية كلمة الجندر بدل الجنس لإلشارة إىل الذكورة أو األنوثة.

أوالً  الغربية  املجتمعات  حياة  عىل  انعكست  والتي  الجندر،  عن  الناشئة  اآلثار  أخطر  من   -

األرسة  تشكيل  يف  املرأة  دور  بحرف  يرتبط  ما  ثانياً،  املحافظة  مجتمعاتنا  إىل  بالتسلّل  وبدأت 

الطبيعية املنسجمة مع فطرة اإلنسان وخلقه، وتربيتها، وتحصينها من الرذائل، عن مساره الفطري، 

فُفتحت العالقات بني الذكر واألنثى وأصبح اإلنجاب خارج إطار األرسة أمرًا طبيعيًّا ومرّشًعا، بل 

وفُتح الباب القانوين للعالقات املثلية )الزواج املثيل( الذي يلغي كليّاً فكرة األرسة...، ويف الواقع 

إنهم قتلوا الروح يف البناء والروابط األرسية التي تشّكل املرأة )الزوجة واألم( ركنه األهم واألساس.

- مل يعد من حجة وال مرّبر للمفّكرين واملثقفني املسلمني عىل اختالف مذاهبهم ومواقعهم، 

بال املسلمني  الفكرية والحقوقية وغريهام مام شغل  الناحية  بالتلّهي بقضايا املرأة املسلمة من 

لعقود من الزمن، وأغفلهم عن األفكار والثقافات الكثرية الوافدة إىل مجتمعاتنا ومؤسساتنا تحت 

عناوين مدنية برّاقة، ولكن تعود إىل مرجعيٍّة واحدٍة وهي الجندر.

أّن  أّن املرأة قلب املجتمع، ومركز حياته وبقائه، فكام  إننا نرى  بناًء عىل رؤيتنا اإلسالمية،   -

القلب يف الجسم البرشّي مركُز حياٍة، ودميومُة بقاٍء واستمراٍر، كذلك املرأة قلب املجتمع، فإذا 

الناحية  مُتثِّل نصف املجتمع من  صلحت صلح املجتمع، وإذا فسدت فسد املجتمع. واملرأة 

العددية، وتلد وتريّب النصف اآلخر منه، فتكون بثابة كّل املجتمع ومدرسًة تربويًة له، وتعكس 
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مه ورفعته، وكذلك إذا فسدت املرأة تكون مصدر فساد املجتمع  عنوان حضارته، وقّوته ومقدار تقدُّ

وضياعه. وقد عرب أحد عظامء هذا الزمان عن ذلك قائالً: »املرأة هي رمز تحّقق آمال البرشية، وهي 

الرجل، وحضن املرأة هو املوضع  يتسامى  العظام، فمن أحضان املرأة  للنساء والرجال  املربّية 

الذي يرتّب فيه النساء العظام والرجال«]]] .

عصور  يف  االجتامعيّة  منزلتها  وتحديد  املرأة  تقييم  يف  االجتامعّي  املعيار  اضطرب  لقد   -

ين اإلسالمّي فقد لحظ يف ترشيعاته املرأة وأعطاها حقوقها  الجاهلية القدمية أو الحديثة؛ أّما الدِّ

ينسجم  با  الرجل  مع  الحقوق  يف  وساواها  للمرأة،  واملاّدية  املعنوية  الحقوق  حفظ  فقد  كافًة، 

إنصاف  بقضية  اإلسالمّي  ين  الدِّ يف  الترشيعات  هذه  فلسفة  وترتبط  كأنثى.  وتكوينها  طبيعتها  مع 

والرحمة  اإلنصاف  فإّن  وبالتّايل  الرجل،  عن  يختلف  ونفيسٍّ  جسديٍّ  تكويٍن  ذي  كإنساٍن  املرأة 

بني  والواجبات  الحقوق  مستوى  عىل  الترشيعات  يف  والتاميز  التفاوت  من  نوٍع  وجود  يقتضيان 

املرأة والرجل، وهو ما يُحّقق للمرأة شأنها املتعايل والرفيع، »كإنسان« ال كـ»رجل«، إذ الرجولة 

ليست من لوازم إنسانية املرأة.

- لعّل من أبرز اإلشكاالت التي عانت منها االتّجاهات الفكرية اإلسالمية هي مرجعية الغريّب، 

أي أّن فريًقا كان يرى األمثولة يف األنوذج الغريّب، فكانت الرؤى والقراءات تُصاحب هذه األمثولة 

عىل الدوام أو غالبًا، لكّن فريًقا آخر كان يتموضع يف مكانه، واملرجعية العكسية التي تدفعه إىل 

يريد تقديم صياغٍة حقوقيٍة وقيميٍة  الذي  الغرب نفسه. لكّن املفّكر اإلسالمّي  التموضع هي  هذا 

متكاملٍة ملوضوع املرأة ال يحّق له من ناحيٍة منهجيٍة ومعرفيٍة أن يتامهى والغريّب يف مرشوعه، حتّى 

لو كان مرشوعه من أسلم املرشوعات، وهو أمٌر، مع االعرتاف بعوملة بعض فروع الثقافة اليوم، 

يؤول يف ما يؤول إليه، إىل إلغاء أو تشويه الخصوصيات الفكرية والثقافية للحضارات واألمم.

]]]- روح الله املوسوي الخمينيv، صحيفة اإلمام، مؤسسة تنظيم ونرش تراث اإلمام الخميني، 430]هـ - 2009م، ط]، ج7، ص ]34.



الفلسفة النسوّية
رؤية نقدّية من منظور الفكر اإلساليم

سلوى نرصة]*[

تتحّدث الباحثة املرصية سلوى نرصة عن موقعّية املرأة يف اإلسالم من خالل نظرة بعض 

التي  التاريخية  والسريورة  الالهوتية  النظرة  بني  تربط  كام  الدينية،  للنصوص  وفهمهم  علامئه 

أحاطت باملرأة يف الغرب ثم اتخذت مساراً واسعاً من الجدل حول مكانتها يف بناء الحضارة 

ر الباحثة أن الفكر النسوي الغريب ل محل له يف الرشيعة اإلسالمية؛  الحديثة. يف املقابل تقرِّ

ألنه يدعو أولً إىل تفكيك األرسة، وثانياً إىل الرصاع بني الجنسني، وثالثاً إىل املساواة املطلقة 

بني الرجل واملرأة، بل إىل تفّوق جنس األنثى وما يستتبع ذلك من خلٍل يف الحياة اإلنسانية.

المحّرر 

اإلنسان مخلوق الله املختار وخليفته يف إعامر األرض، وهذه املكانة الخاصة يتمتع بها كّل 

إنسان، ذكراً كان أم أنثى، باعتبار أّن حق الكرامة منصوٌص عليه يف القرآن لكّل بني آدم. إن العرص 

اإلسالمي األول شهد نقلًة كربى يف وضع املرأة، وحّررها من آثار الجاهلية التي حّقرت من شأنها.

 وقد كان اإلمام محمد عبده]]] )1266-323]هـ / 849]-1905م( منشغالً بسائل املرأة، ويف 

عام )]88]م( بدأ مُيهِّد لإلصالحات التعليمية واالجتامعية التي تخص املجتمع واملرأة باعتبارها 

يرأس  كان  التي  املرصية  الوقائع  مجلة  يف  الزواج  موضوع  يف  اإلمام  فكتب  املجتمع،  نصف 

تحريرها يف )7 مارس ]88]م( بعنوان )حاجة اإلنسان إىل الزواج(.

ويتضح رأي اإلمام يف املوقف اإلسالمي الحقيقي من قضايا األرسة وعالقات الرجل باملرأة، 

* ـ باحثٌة وأستاذة يف الفلسفة اإلسالمية، جامعة عني شمس، جمهورية مرص العربية.
]]]- الشيخ محمد عبده هو محمد عبده بن حسن خري الله من آل تركامن، من قرية محلة نرص مبركز شرباخيت من أعامل مديرية البحرية 

يف أرسة تعتز بكرثة رجالها ونسبتها. مولده: ولد اإلمام يف شرتا )من قرى الغربية مبرص(. )أنظر: خري الدين الزركيل – األعالم – ج6ــ دار 

العلم للماليني – ط9-990]م- ص252).
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فلقد قدمه يف آثاره الفكرية التي عرض فيها – إجامالً أو تفصيالً– ملوقف الرشيعة من هذه القضايا 

الثالث: 

أولً: عالقة الرجل باملرأة، وطبيعة الرابطة الزوجية، وموضوع املساواة بني الجنسني.

ثانياً: موقف الرشيعة من الطالق، وخاصة تقييد حّق الطالق لتاليف املضاّر املرتتبة عليه.

ثالثاً: موقف الرشيعة، واالجتهاد اإلسالمي الحديث، من موضوع تعّدد الزوجات. ]]]

 فقد شغلت قضية املرأة جزًءا من كتابات محمد عبده األخرية، وحاول بهذه الكتابات أن يسّد 

الفجوة القامئة بني واقع املدنية الحديثة التي أعطت املرأة كثريًا من الحقوق، وبني الواقع الذي 

تعيشه املرأة املسلمة يف عرصه]2]. 

وكان أهم ما مييز فكر اإلمام محمد عبده هو تفعيل القواعد الفقهية يف تأصيل الحلول الجزئية، 

بحيث أوضح أن الدين اإلسالمي "أبعد من أن يكون حجَر عرثٍة يف سبيل تطور املرأة، وأنه عىل 

العكس من ذلك مييل إىل رد حقوقها" ]3]. 

ومع تزايد الوعي بحقوق املرأة، ُسلّطت األضواء عىل التاميزات القامئة بينها وبني الرجل يف 

الحياة  »القوامة«، وما صاحبه من حديٍث عن مشاركة املرأة يف  اللغط حول فكرة  الرشيعة وأثري 

العامة، وحظها من الوالية – كام أثري لغٌط مامثٌل حول نصيبها يف املرياث، واعتامد شهادتها أمام 

القضاء. وركز البعض عىل مسألة رضب الزوجات، واعتربوها من أبرز املطاعن التي جرّحوا بها 

موقف اإلسالم من املرأة. ومن املؤسف أن اللغط الذي دار حول هذه العناوين كاد يقلب الصورة، 

موحيًا بأّن التاميزات هي األصل وأن املساواة هي االستثناء.

إن األصل يف أحكام اإلسالم هو املساواة بني الرجل واملرأة، إال ما بينت النصوص، اختصاص 

باملسؤوليّة  أساساً  تتعلق  وإنا  األنوثة،  أو  بالذكورة  تتعلق  ال  ألسباٍب  فيه،  ومتيزه  به  أحدهام 

االجتامعية والوضع القانوين. وال تخفى هنا داللة النص القرآين الذي تحدث عن أن الطرفني خلقا 

من نفٍس واحدٍة Nيَا أَيَُّها النَّاُس اتَُّقواْ َربَّكُُم الَِّذي َخلََقكُم مِّن نَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنَها َزْوَجَها َوبَثَّ 

]]]- د. محمد عامرة – اإلسالم واملرأة يف رأي اإلمام محمد عبده – دار الهالل – القاهرة – العدد 347 – 979] م- ص5].

]2]- د. منى أحمد أبو زيد – اإلمام محمد عبده وقضايا املرأة – ص3.

]3]- إبراهيم عبده، درية شفيق – تطور النهضة النسائية يف مرص منذ عهد محمد عىل إىل عهد فاروق – مرص – سنة 945]م – ص9.
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الملف

ِمْنُهاَم ِرَجاًل كَِثرًيا َونَِساء َواتَُّقواْ اللََّه الَِّذي تََساَءلُوَن ِبِه َواأَلْرَحاَم إِنَّ اللََّه كَاَن َعلَْيكُْم َرِقيًباM ]]]. وقد نقل 

الرازي عن أيب مسلم أن معنى خلق »منها زوجها«، خلق من جنسها فكان مثلها]2]، لذلك فالحقيقة 

املهمة التي تسجلها اآلية أن أصل البرش زوجان مخلوقان من جنٍس واحٍد أو مادٍة واحدٍة. فكأن 

اآلية حسب هذا التفسري ابتغت أن تربز فكرة التامثل والتساوي، وترضب فكرة التميّز واملفاضلة 

بني ِشّقي اإلنسانية]3]. 

أيًضا إن الخطاب القرآين ساوى بني الرجل واملرأة إذا ضّمتهام عائلٌة واحدٌة، ووصف كاّل منهام 

تفرق  اللغات األخرى  الفريدة؛ ألن مختلف  الصياغة  بهذه  العربية  اللغة  بأنه »زوج«، وقد متيّزت 

بينهام. وقد وردت هذه املساواة يف مواضيَع قرآنيٍة كثريٍة منها عىل سبيل املثال، قوله تعاىل: Nَوإِْن 

]4]. وقلنا:Nَوُقلَْنا يَا آََدُم اْسكُْن أَنَْت َوَزْوُجَك 
 Mكَاَن َزْوجٍ َوآتَْيُتْم إِْحَداُهنَّ ِقنطَاًرا أََردتُُّم اْسِتْبَداَل َزْوجٍ مَّ

 .[7[
 M5] ]6] ﴿ َفَيَتَعلَُّموَن ِمْنُهاَم َما يَُفرُِّقوَن ِبِه بَنْيَ الَْمْرِء َوَزْوِجِه[

 Mالَْجنََّة

الكرامة  يف  والحق  الحياة  حّق  يف  يتساويان  أنهام  به  املُسلّم  فمن  األصل،  يف  يتساويان  إذ 

باعتبارهام من الحقوق األساسية لكّل البرش يف اإلسالم. ثم إنّهام يتساويان يف املسؤولية:Nَالُْمْؤِمُنوَن 

َوالُْمْؤِمَناُت بَْعُضُهْم أَْولَِياُء بَْعٍض يَأُْمُروَن ِبالَْمْعُروِف َويَْنَهْوَن َعِن الُْمْنكَِرM ]8]. ولذلك فإنهام يتساويان 

يف التكليف الرشعي والجزاء األخروي قال تعاىل: Nَفاْسَتَجاَب لَُهْم َربُُّهْم أيَنِّ َل أُِضيُع َعَمَل َعاِمٍل 

نكُم مِّن َذكٍَر أَْو أُنَثى بَْعُضكُم مِّن بَْعٍضM ]9]. وقال تعاىل: Nَوَعَد اللَُّه الُْمْؤِمِننَي َوالُْمْؤِمَناِت َجنَّاٍت  مِّ

تَْجِري ِمْن تَْحِتَها اأْلَنَْهاُر َخالِِديَن ِفيَها َوَمَساِكَن طَيَِّبًة يِف َجنَّاِت َعْدٍنM ]0]]. وقال تعاىل: Nَوَما كَاَن 

أيًضا  يتساويان   .[[[[
 Mالِْخرَيَُة ِمْن أَْمرِِهْم لَُهُم  أَْمًرا أَن يَكُوَن  إَِذا َقىَض اللَُّه َوَرُسولُُه  ُمْؤِمَنٍة  لُِمْؤِمٍن َول 

]]]- النساء: ]. 

]2]- محمد عبده، ومحمد رشيد رضا- تفسري املنار- ج-4 ص 330.

]3]- راشد الغنوش- املرأة بني القرآن وواقع املسلمني- املركز املغاريب للبحوث والرتجمة- 2000م- ص9.

]4]- النساء: 20.

]5]- البقرة: 35.

]6]- د. محمد البلتاجي- مكانة املرآة يف القرآن والُسنة الصحيحة- مكتبة الشباب مبرص- 996]م- ص 78. 

]7]- البقرة: 02].

]8]- التوبة: ]7.

]9]- آل عمران: 25].

]0]]- التوبة ــ آية 72.

]]]]- األحزاب: 36.
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﴿الزَّانَِيُة   ،M[[[اِرَقُة َوالسَّ اِرُق  Nَوالسَّ عن  الحدود  آيات  تتحدث  حيث  الحدود،  يف  الجزاء  يف 

كان  ما  إذا  منهام  فكلٌّ  املالية.  والتعاقدات  الترصفات  أهلية  يف  أيًضا  يتساويان   .[2[
 Mَوالزَّايِن

حرًّا  ِملكاً  ميلكه  ما  يف  الترصف  حّق  تعطيه  التي  الكاملة،  القانونية  شخصيته  له  ورشيداً  عاقالً 

املالية،  الترصفات  من  ذلك  وغري  والرشاء،  والرهن  والتوكيل  واإليجار  والوصية  والهبة  بالبيع 

M ]3]. وال يعطي عقد  اكَْتَسْبَ ِمامَّ  نَِصيٌب  َولِلنَِّساِء  اكَْتَسُبوا  ِمامَّ  نَِصيٌب  Nلِلرَِّجاِل  أنه:  القاعدة  إذ 

الزواج يف الترشيع اإلسالمي أي حقٍّ للزوج يف أن يتدخل يف أمور أو ترصفات زوجته املالية، 

أّي  فإنه ال يعطيه  ، وبالتايل  الحقَّ شخيصٌّ ال مايلٌّ القوامة عليها، ألن ذلك  بدعوى أن له حق 

املالية. للتدخل يف ترصفاتها  ذريعٍة 

مل يتحدث اإلمام يف مقاالته عن إصالح املرأة بشكٍل مستقلٍّ بل ربط حديثه عن املرأة بتنظيم 

استصدار  فعمل عىل  األرسة،  بذلك صالح  ليتم  الشخصية  أحوالها  وتحسني  زوجها  مع  عالقتها 

قانوٍن يقيد الطالق ويُقيّد تعّدد الزوجات، ثم تناول يف تفسريه للقرآن الكريم موضوع مساواة الرجل 

واملرأة يف الرشيعة اإلسالمية، ليثبت ما منحه اإلسالم للمرأة من حقوٍق ضيعها املسلمون بالفهم 

الخاطئ لهذه الحقوق.

 إن مفهوم املساواة بني الرجل واملرأة يقوم عىل أساس الوحدة اإلنسانية املشرتكة بينهام والعدل 

يف التطبيق، فال يتحكم أحدهام باآلخر، وال تكون الحياة سعيدًة إال باحرتام كّل من الزوجني لآلخر 

والقيام بحقوقه]4].

 لقد سعى اإلمام محمد عبده من وراء هذه الكلامت إىل تحقيق املساواة بني الرجل واملرأة 

الشكوك التي تُثار حول نظرة الرشيعة إىل وضع املرأة. فقد اعتقد أن الحقوق بني الرجل  مجلياً 

الذات واإلحساس  واملرأة متبادلٌة، فهام متامثالن يف الحقوق واألعامل كام أنهام متامثالن يف 

والشعور والعقل. وما أشار إليه القرآن بقوله Nَولِلرَِّجاِل َعلَْيِهنَّ َدَرَجٌةM ]5]، وإنا يتعلق بالرياسة 

يف األرسة بحكم أن الرجل أعلم باملصلحة وأقدر عىل التنفيذ بقوته وماله. وعىل الرغم من ذلك 

]]]- املائدة 38.

]2]- النور 2.

]3]- النساء: 32.

]4]- محمد عبده، ومحمد رشيد رضا- تفسري املنار- ج-2 ص 375.

]5]- البقرة: 228.
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تحّفظ اإلمام عىل رياسة الرجل للمرأة قائالً أنّها أمٌر يتعلق »باملؤهالت الفطرية والكسبية« التي إذا 

تحققت للمرأة بطلت رياسة الرجل لها]]]. 

إذا تطرقنا إىل فكرة الِقوامة فثمة آيتان تُطرحان يُستدّل بهام عليها، هام قوله تعاىل:Nَولَُهنَّ ِمْثُل 

ا  اُموَن َعىَل النَِّساِء مبَِ الَِّذي َعلَْيِهنَّ ِبالَْمْعُروِف َولِلرَِّجاِل َعلَْيِهنَّ َدَرَجٌةM ]2]، وقوله تعاىل: Nالرَِّجاُل َقوَّ

.[3[ Mَل اللَُّه بَْعَضُهْم َعىَل بَْعٍض َومِبَا أَنَْفُقوا َفضَّ

 وأول ما ياُلحظ املرء يف اآليتني هو ذلك الحرص عىل تقرير أصل املساواة يف كل منهام. 

فقبل الحديث عن »الدرجة«، مثة إشارٌة رصيحٌة إىل أن لهّن مثل الذي عليهن. ومع اإلشارة إىل 

َل اللَُّه بَْعَضُهْم  »القوامة«، جاء التنويه إىل أن الرجل ال ينفرد بالفضل، ولكن الله سبحانه وتعاىل Nَفضَّ

. Mَعىَل بَْعٍض

 مثة إجامٌع بني املفسين والفقهاء عىل أن »الدرجة« املشار إليها يف سورة البقرة، ليست سوى 

»القوامة« املنصوص عليها يف سورة النساء، األمر الذي يعني أنها ليست مطلقًة بل محصورٌة يف 

دائرٍة معينٍة، لها إطارها وقواعدها الضابطة. فالخطاب هنا منرصٌف إىل حالة املرأة املتزوجة – ال 

أّي أمرأٍة – والقوامة املفرتضة يف شؤون البيت ال تتجاوزه إىل خارجه. بل إنها ليست مطلقًة يف هذه 

الدائرة، لكنها مرشوطٌة بقدرة الرجل عىل االستجابة ملتطلبات البيت واإلنفاق عليه. ويف القاموس 

املحيط: قام الرجل للمرأة وقام عليها، فأمنها )أي وفر لها مؤونة العيش( وقام بشأنها. لذلك يقول 

أنه إذا عجز الرجل عىل    Mأَْمَوالِِهْم ِمْن  أَنَْفُقوا  Nَومِبَا  العلامء فهموا من قوله تعاىل:  القرطبي:)إن 

نفقتها مل يكن قّواماً عليها. وإذا مل يكن قّواماً عليها، كان لها فسخ »العقد« وفيه داللٌة واضحٌة من 

هذا الوجه عىل ثبوت فسخ النكاح عند اإلعسار بالنفقة والكسوة. وهو مذهُب مالك والشافعي، 

وفيه خالف أليب حنيفة( ]4]. 

إّن الِقوامة يف مفهومها الحقيقي هي مجرد تنظيٍم إلدارة الرشكة داخل البيت، الذي يتحمل 

ليست  املرأة  أن  حني  يف  شعاً،  بذلك  مطالٌب  وهو  وتأمينه،  عليه  اإلنفاق  مسؤولية  الرجل 

مطالبة باإلنفاق حتى وإن كانت قادرًة عليه، علامً بأن اإلسالم مينع الرجل من الوالية عىل مال 

]]]- محمد عبده- تفسري سورة البقرة من: األعامل الكاملة للمام محمد عبده- تحقيق: د. محمد عامرة ج-5 ص 208.

]2]- البقرة: 228.

]3]- النساء: 34.

]4]- القرطبي- تفسري القرطبي- ج-5 ص 6].
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حريتها،  بكامل  متلك  ما  يف  الترصف  حق  ويعطيها  وحدها،  لها  الوالية  تلك  جاعالً  زوجته، 

من بيع وشاء ورهٍن وإجارٍة، وهبٍة وصدقٍة. ولها أن تخاصم عليه غريها أمام القضاء، دون أن 

عىل  سلطاناً  للرجل  يجعل  ال  اإلسالم  أن  كام  ذلك.  من  يشٍء  يف  التدخل  حّق  لزوجها  يكون 

الرجل عىل زوجته ال متتد إىل حرية  قوامة  كانت  فإذا  الدين.  إكراه يف  دين زوجته، حيث ال 

وبينه  بينها  املساواة  إىل  أموالها، وال  الترصف يف  إىل حرية  الرأي، وال  إىل حرية  الدين، وال 

اُموَن َعىَل النَِّساءM ]]]؟. يف الحقوق، فامذا يخيف بعض املنظرين من قوله تعاىل: Nالرَِّجاُل َقوَّ

 أدار القرآن الحديث عن قوامة الرجال عىل النساء يف أسلوٍب منطقيٍّ مقنعٍ يحمل أويل األلباب 

عىل التسليم بها واإلقرار بزيتها، ويدعو النساء بخاصة إىل االعرتاف بأنها غنيمٌة لهن قبل أن تكون 

ُغرًما عليهن، وكسٌب يسّهّن ال خساٌر يرضهّن، وما القرآن عّنا ببعيٍد، فلنطف بني آياته وجمله وجوامع 

كلمه نجده قد أحاط الرجل بأوامَر ونواٍه رصيحٍة وضمنيٍة مستقاٍة من فحوى الكالم كلها تكرم املرأة 

وتصّحح أوضاعها وتطيّب حياتها وتَحِمل الناس عىل االعرتاف بإنسانيتها غرَي مجذوذٍة وال منقوصٍة 

سبحانه  كقوله  عنها  الرجل  مسؤولية  وتبلور  والتسيح  اإلمساك  حال  يف  حقوقها  عىل   وتطمئنها 

رَسُِّحوُهنَّ  أَْو  ْعُروٍف  مبَِ Nَفأَْمِسكُوُهنَّ  تعاىل:  وقوله   .[2[  Mِبإِْحَساٍن يٌح  تَْسِ أَْو  مِبَْعُروٍف  Nَفإِْمَساٌك 

يَْنِكْحَن  أَْن  تَْعُضلُوُهنَّ  Nَفالَ  تعاىل:  وقوله   .[3[  Mلَِتْعَتُدوا ِضَاًرا  مُتِْسكُوُهنَّ  َوَل   مِبَْعُروٍف 

M ]4]. وقوله تعاىل: Nلَ تَُضارَّ َوالَِدٌة ِبَولَِدَهاM  ]5]. وقوله تعاىل: Nَوَمتُِّعوُهنَّ َعىَل الُْموِسعِ َقَدُرُه  أَْزَواَجُهنَّ

 َوَعىَل الُْمْقرِتِ َقَدُرُه َمَتاًعا ِبالَْمْعُروِف M ]6]. وقوله تعاىل: Nَولِلُْمطَلََّقاِت َمَتاٌع ِبالَْمْعُروِف M ]7]. وقوله تعاىل: 

Nَوآتُواْ النَِّساء َصُدَقاتِِهنَّ نِْحلًَة M ]8]. وقوله تعاىل: Nيَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَ يَِحلُّ لَكُْم أَن تَرِثُوا النَِّساَء كَرًْها 

 .[9[  Mِبالَْمْعُروِف َبيَِّنٍة َوَعارِشُوُهنَّ  مُّ ِبَفاِحَشٍة  يَأْتِنَي  أَن  إِلَّ  آتَْيُتُموُهنَّ  َما  ِبَبْعِض  لَِتْذَهُبوا  تَْعُضلُوُهنَّ  َوَل 

]]]- البهي الخويل- اإلسالم وقضايا املرأة املعارصة- دار الرتاث- 984]م- ص 76، 77.

]2]- البقرة: 229.

]3]- البقرة: ]23.

]4]- البقرة: 232.

]5]- البقرة: 233.

]6]- البقرة: 236.

]7]- البقرة: ]24.

]8]- النساء: 4.

]9]- النساء: 9].
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يلُواْ كُلَّ الَْمْيِلM ]2]. وقوله تعاىل:  وقوله تعاىل: Nفآتوهن أجورهن فريضةM ]]]. وقوله تعاىل: Nَفاَل متَِ

Nَوأَنِكُحوا اأْلَيَاَمى ِمنكُْم M ]3]. وكقوله تعاىل يف شأن املطلقات: Nأَْسِكُنوُهنَّ ِمْن َحْيُث َسَكْنُتْم ِمْن 

 .[4[ M وُهنَّ لُِتَضيُِّقوا َعلَْيِهنَّ َوإِْن كُنَّ أُوَلِت َحْمٍل َفأَنِْفُقوا َعلَْيِهنَّ َحتَّى يََضْعَن َحْملَُهنَّ ُوْجِدُكْم َوَل تَُضارُّ

 .[5[  M يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا أَنُْفَسكُْم َوأَْهلِيكُْم نَاًراN :وبقوله تعاىل

يُضاف إىل هذا ما احتوته الُسنة املطهرة من الوصية بهن واملسؤوليّة عنهن والتحذير من الجور 

عليهن كقوله s : »أتُّقوا اللّه يف الّنَساء«. وكقوله s: »اْسَتْوُصوا بالّنَساِء َخرْيًا«]6]]]7]. 

بني  املساواة  أّن  فيها  يُقّرر  للمساواة  مفهومه  ثابتًة يف  قاعدًة  عبده  اإلمام محمد  يضع  وبذلك 

املرأة والرجل مساواُة تكامٍل ال تفاضٍل، أي إّن املرأة برعايتها لبيتها وقيامها بواجباتها اتجاه بيتها 

لٌة للرجل املكلّف شعاً بحاميتها والنفقة عليها والّذود عنها فهام –الرجل واملرأة-  وزوجها مكمِّ

متساويان يف الحقوق والواجبات كلٌّ َحْسب دوره ومهمته يكمل الواحد دور اآلخر ال يتعاىل الرجل 

بهمته وال تشعر املرأة بالنقصان اتجاه ِقوامة الرجل عليها ورعاية بيته]8]. 

مقارنٌة بني الفكر النِّسوي الغريب والفكر النسوي اإلسالمي:

 يف قضية املرأة وتحريرها لن يختلف أغلب العقالء عىل أن املرأة قد ُحّملت، تاريخيًّا وحتى 

عرصنا الراهن ويف كل الحضارات، من املظامل والقيود أكرث ِماّم ُحّمل الرجل. ومن ثم فإن أغلب 

العقالء لن يختلفوا عىل أّن للمرأة قضيًّة، وأن تحريرها وإن ارتبط بتحرير الرجل، إال أنه يحتاج إىل 

كثريٍ من التميُّز وكثريٍ من االختصاص وكثريٍ من االهتامم، لكن األمر الذي يثري الكثري من االختالف 

– بل والخالف – عىل النطاق العاملي، هو »النموذج األمثل« الذي يحقق التحرير الحقيقي للنساء.

 إن حركة تحرير املرأة، ترى أن مثة إنسانيًة مشرتكًة بني كّل البرش، رجاالً ونساًء، وأّن هذه الرقعة 

]]]- النساء: 24.

]2]- النساء: 29].

]3]- النور: 32.

]4]- الطالق: 5.

]5]- التحريم: 6.

]6]- الحديث رواه البخاري يف صحيحه-كتاب النكاح – باب: الوصاة بالنساء – حديث 48 -90 ج] – ص987]، ورواه مسلم يف كتاب 

الرضاع- باب: الوصية بالنساء – حديث 468] – ج2 – ص090].

]7]- د. عبد املنعم سيد حسن – طبيعة املرأة يف الكتاب والسنة – مكتبة النهضة املرصية – القاهرة – ط]– 985]م ص]6].

]8]- محمد عبده، ومحمد رشيد رضا- تفسري املنار- ج-2 ص 375.
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الواسعة املشرتكة بيننا هي األساس الذي نتحاور عىل أساسه واإلطار الذي نبحث داخله عن تحقيق 

املساواة. ولذا ميكن للرجل أن ينضم إىل حركة تحرير املرأة، وميكنه أن يدخل يف حواٍر بشأن ما 

يطرح من مطالب لضامن تحقيق العدالة للمرأة. وميكن للمجتمع اإلنساين، بذكوره وإناثه، أن يتبنى 

برنامجاً لإلصالح يف هذا االتجاه، وميكن لكل من الرجال والنساء تأييده والوقوف وراءه]]].

 إن الفارق بني الدعوة إىل تحرير املرأة وإنصافها، والحركات التي عملت عىل هذا التحرير 

واإلنصاف – سواء يف البالد الغربية أم الرشقية – وبني النزعة األنثوية املتطرفة )Feminism( التي 

تبلورت يف الغرب يف ستينيات القرن العرشين، والتي تقلدها قلٌة قليلٌة من النساء الرشقيات.. إن 

الفارق بني هاتني الدعوتني والحركتني وفلسفتهام ومطالبهام، هو الفارق بني العقل والجنون!..]2].

فأقىص ما طمحت إليه دعوات تحرير املرأة وحركاتها، هو إنصافها، ورفع الغنب االجتامعي 

والتاريخي الذي لحق بها، والذي عانت منه أكرث مام عاىن منه الرجل..، مع الحفاظ عىل فطرة 

النحو  عىل  واملجتمع،  األرسة  يف  وتكامله  العمل  توزيع  ومتايز  والذكورة،  األنوثة  بني  التاميز 

الذي يحقِّق مساواة الشقني املتكاملني بني الرجال والنساء.. وذلك حفاظاً عىل شوق كّل جنس 

إىل اآلخر، واحتياجه إليه، وأنسه با فيه من متايٍز، األمر الذي بدونه لن يسعد أيٌّ من الجنسني 

يف هذه الحياة]3].

مثة  أّن  وهي  البسيطة  اإلنسانية  البديهية  الحقيقة  متاماً  يدركون  املرأة  تحرير  حركة  دعاة  إن 

اختالفاٍت )بيولوجيًة ونفسيًة واجتامعيًة( بني الرجل واملرأة، وهي اختالفاٌت تتفاوت ـ من منظور 

سلوك كلٍّ منهام ـ يف درجات العمق والسطحية. وتعرب عن نفسها يف اختالف توزيع األدوار بينهام 

ويف تقسيم العمل، ولكن بدالً من أن يحاول دعاة حركة تحرير املرأة محو هذه االختالفات والقضاء 

عليها قضاًء مربماً فإنهم يبذلون قصارى جهدهم للحيلولة دون تحولها إىل ظلٍم وتفاوٍت اجتامعيٍّ 

أو إنساينٍّ يؤدي إىل توسيع الهوة بني الذكور واإلناث]4].

فهناك النموذج الغريب املتطرف، نوذج الحركات األنثوية الغربية التي يريد متركز األنثى حول 

ذاتها يف عامٍل خاٍل من الرجال، تثور فيه األنثى ضّد الرجل وضّد الفطرة السوية التي فطر الله الناس 

]]]- د. عبد الوهاب املسريي – قضية املرأة بني التحرير والتمركز حول األنثى – ص32 – 33. 

]2]- د. محمد عامرة – الغرب واإلسالم أين الخطأ؟ وأين الصواب؟ - مكتبة الرشوق الدولية – القاهرة ط] – 424]هـ - 2004م – ص235.

]3]- د. محمد عامرة – الغرب واإلسالم أين الخطأ؟ وأين الصواب؟ - مكتبة الرشوق الدولية – القاهرة ط] – 424]هـ - 2004م – ص235.

]4]- د. عبد الوهاب املسريي – قضية املرأة بني التحرير والتمركز حول األنثى – ص]3.
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عليها وضّد كّل القيم والديانات، وهو نوذٌج بلغ يف تطرفه وشذوذه حّد الجنون. وهناك نوذج 

الجمود والتقليد الذي حمل ويحمل التقاليد الراكدة عىل الدين، فيثبّتها ويكرّسها ويقّدسها حتى 

لكأن تحرير املرأة يف هذا النموذج هو تحريرها من كّل دعوات ودعاوى التحرير.

الحداثة  آثار  من  أثراً  التاسع عرشـ  القرن  منذ   – املرأة  تحرير  إىل  الغربية  الدعوة  كانت  ولقد 

للمرأة  املعادي  ـ  الغريب  والقانوين  واالجتامعي  الفلسفي  الرتاث  تجاوز  أرادت  التي  الغربية، 

واملحقر لشأنها.. مع التأويل للرتاث الديني الغريب – اليهودي والنرصاين – املعادي للمرأة. وذلك 

دون إعالٍن للحرب عىل الدين ذاته، وال عىل الفطرة التي فطر الله الناس عليها عندما خلقهم ذكراناً 

وإناثاً.. وأيًضا دون إعالن للحرب عىل الرجال]]].

محدودَة  ومامرساٍت جعلت شيحًة،  أفكاراً  أفرز  قد  "النسوية"،  للحركات  الغريب  فالنموذج   

ا مامثالً للرجل، ومنافسًة له، ألن تحّررها إنا مير عرب الرصاع ضده،  العدد والتأثري، تُري املرأة نِدًّ

وضّد منظومة القيم اإلسالمية والرشقية، التي تزاوج بني إنصاف املرأة وتحريرها وبني بقائها أنثى، 

تحافظ عىل فطرة التاميز بني اإلناث والذكور. رفضت هذه الرشيحة هذه املنظومة القيمية اإلسالمية 

والرشقية، ألنها يف نظرها – منظومٌة »ذكوريٌة«!..]2].

جرعات  تزايد  آثار  من  كأثٍر  العرشين  القرن  من  األخرية  العقود  يف  النموذج،  هذا  تطور  ولقد 

األنثى  حول  ومتركزها  متحورها  وتصاعد  زاد  التي  الغربية،  النسوية  للحركات  والتبعية  التقليد 

والنزعة النسوية، إىل حيث أصبح التحرر من كل املنظومات الدينية والقيمية اإلميانية والحضارية 

والفلسفية واالجتامعية والتاريخية – با يف ذلك التحرر من األرسة، بشكلها الرشعي والتاريخي – 

سبيالً )لتحرير( النساء!..]3].

أما النزعة األنثوية املتطرفة )Feminism( التي تبلورت يف ستينيات القرن العرشين، فإنها أثٌر من 

آثار "ما بعد الحداثة" الغربية، تحمل كل معامل تطرّفها الذي بلغ بها حّد الفوضوية والعدمية والال 

أدريّة والعبثية والتفكيك لكل األنساق الفكرية الحداثية التي حاولت تحقيق قدر من اليقني الذي 

يعوض اإلنسان عن طأمنينة اإلميان الديني، التي هدمتها الحداثة بالعلامنية واملادية والوضعية منذ 

]]]- د. محمد عامرة – الغرب واإلسالم أين الخطأ؟ وأين الصواب؟ - ص235.

]2]- د. محمد عامرة – التحرير اإلسالمي للمرأة – ص6.

]3]- املرجع السابق – ص7.
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عرص التنوير الغريب العلامين، يف القرن الثامن عرش]]].

)ثورات  وغايرت  تجاوزت  فوضويًة(،   – )ثورًة  هذه  املتطرفة  األنثوية  النزعة  كانت  لذلك، 

اإلصالح(.. وكانت حرباً عىل )الفطرة السوية(، با يف ذلك فطرة األنوثة ذاتها!..]2].

أما دعاة حركة التمركز حول األنثى فيتأرجحون وبعنف بني رؤية َمواطن االختالف بني الرجل 

واملرأة باعتبارها هوًة سحيقًة ال ميكن عبورها من جهٍة، وبني إنكار وجود أي اختالٍف من جهٍة أخرى.. 

ولذا فهم يرفضون فكرة توزيع األدوار وتقسيم العمل ويؤكدون استحالة اللقاء بني الرجل واملرأة، وال 

يكرتثون بفكرة العدل ويحاولون إما توسيع الهوة بني الرجال واإلناث أو تسويتهم بعضهم بالبعض، 

فيطالبون بأن يصبح الذكور آباًء وأمهاٍت يف الوقت نفسه، وأن تصبح اإلناث بدورهن أمهات وآباء]3].

الرجال،  لها  ينضم  أن  ميكن  ال  ولذا  املشرتكة  اإلنسانية  تنكر  األنثى  حول  التمركز  فحركة 

التاريخ  وزر  يحمل  مذنٌب  أنه  كام  املرأة،  بشاعر  يشعر  أن  ميكنه  ال  رجالً  باعتباره  فالرجل، 

األنثى  حول  التمركز  حركة  تنكر  كام  صنعه.  من  ليس  أنه  من  الرغم  عىل  األبوي،  الذكوري 

االختالف، ومن ثم ال مجال للتنوع وال مجال لوجود اإلنسانية كام نعرفها]4].

فأبو النزعة األنثوية الفرنسية -االشرتايك الفرنيس- »فوربيه« )772] – 837]م( قد دعا إىل )تحرير 

ا  املرأة عىل كل األصعدة البيتي، واملهني، واملدين، والجنيس... وقال: إن العائلة تكاد تشكل سدًّ

يف وجه التقدم(!..]5].

وفيلسوف هذه النزعة »هربرت ماركيوز« )898] – 979]م( قد جعل من أسس نظريته النقدية: 

الكم  ناحية  من  بال حدود، سواًء  الجنسية  الحرية  وإطالق  الجنسية،  الغرائز  انعتاق  )التأكيد عىل 

الجنس، وضّد  ثورًة ومترّداً ضّد قمع  باعتباره  بل ومتجيده،  الشذوذ..  الكيف، أي حتى حرية  أم 

مؤسسات القمع الجنيس.. معترباً التحّرر الجنيس عنرصاً مكمالً ومتّمامً لعملية التحّرر االجتامعي.. 

ورافضاً ربط الجنس بالتناسل واإلنجاب(!..]6].

]]]- د. محمد عامرة – الغرب واإلسالم أين الخطأ؟ وأين الصواب؟ - ص 236.

]2]- املرجع السابق ــ الصفحة نفسها.

]3]- د. عبد الوهاب املسريي – قضية املرأة بني التحرير والتمركز حول األنثى – ص]3. 

]4]- د. عبد الوهاب املسريي – قضية املرأة بني التحرير والتمركز حول األنثى ، ص33.

]5]- د. محمد عامرة – الغرب واإلسالم أين الخطأ؟ وأين الصواب؟ – ص236.

]6]- املرجع السابق –ص237.
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 –  1926( فوكو«  »ميشيل  فقال  باألخالق،  الجنسية  املامرسة  ربط  النزعة  هذه  رفضت  كام 

984]م(: »لَِم يُجعل السلوك الجنيس مسألًة أخالقيًة، ومسألًة أخالقيًة مهمًة؟!«..]]].

1986م(   –  [908( بوفوار«  دي  »سيمون  الوجودية  –الكاتبة  األنثوية  النزعة  هذه  فيلسوفة  أما 

فقد اعتربت )الزواج: السجن األبدي للمرأة، يقطع آمالها وأحالمها!( واعتربت )مؤسسة الزواج 

مؤسسة لقهر املرأة، يجب هدمها وإلغاؤها!(، وأنكرت أّي متيٍّز طبيعيٍّ للمرأة عن الرجل »فال 

يولد املرء امرأة، بل يصري كذلك.. وسلوك املرأة ال تفرضه عليها هرموناتها وال تكوين دماغها، 

بل هو نتيجة لوضعها..«!]2].

وجعلت من الدين ومن األلوهية عدواً لهذه الفلسفة األنثوية  »فالدين – برأيها – كان محايداً 

عندما مل يكن لآللهة جنس، ثم انحاز الدين للمرأة عندما أصبحت اآللهة إناثاً، ثم تحول إىل عدو 

للمرأة بسبب التفسريات الذكورية للدين«]3].

فبدأت الدعوات إىل )تغيري هياكل األرسة(، من األرسة الرشعية القامئة عىل االقرتان بني ذكر 

وأنثى، وفق الضوابط الرشعية إىل )األرسة( القامئة عىل مجرد االلتقاء االختياري بني )األفراد( رجل 

وامرأة.. أو رجل ورجل أو امرأة وامرأة.. ناضجني كانوا أم من املراهقني واملراهقات!

دمجاً  املنزل  يف  الرجل  ودمج  كامالً..  دمجاً  املجتمع  يف  املرأة  دمج  إىل  الدعوة  وبدأت 

كامالً!..]4].

وبدأ الحديث عن رضورة تحطيم )التابوهات( أي )املقدسات( مثل العفة، والبكارة، واإلخالص 

لدى  والعالج  الربء  له  يطلبون  نفسياً  مرضاً  )الحياء(  أصبح  حتى  األزواج!..  بني  واالختصاص 

األطباء.. بعد أن كان شعبة من شعب اإلميان!..]5].

الرشع  قيود  دون  جنسيًّا،  الناشطني  و)حقوق(  الجنيس  النشاط  )حقوق(  عن  الحديث  وبدأ 

وضوابطه لهذا النشاط، وإنا باعتباره )حقاً( من حقوق الجسد، كالغذاء واملاء! برصف النظر عن 

هذا  دعاة  عند  الجنيس  النشاط  فاملطلوب يف  واملاء!..  الغذاء  هذا  الديني يف  والحرام  الحالل 

)الالهوت الالديني( أن يكون )مسؤوالً ومأموناً(، ال أن يكون )شعياً ومرشوعاً(!..]6].

]]]- د. محمد عامرة – الغرب واإلسالم أين الخطأ؟ وأين الصواب؟ – ص237.

]2]- املرجع السابق – الصفحة نفسها.

]3]- املرجع السابق – الصفحة نفسها.

]4]- د. محمد عامرة – التحرير اإلسالمي للمرأة – ص8.

]5]- املرجع السابق – الصفحة نفسها.

]6]- املرجع السابق – الصفحة نفسها.
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وبدأت الدعوات إىل الثورة عىل )اللغة( بدعوى أنها لغة )ذكورية(!.. واملطلوب أن تكون هناك 

لغة )مؤنثة( تنافس وتصارع لغة الذكور!..

بل ووصلت هذه الدعوات )النسوية( إىل حد الثورة عىل الله )سبحانه وتعاىل(، فهو يف نظرها 

»ذكر« وألنه »ذكر« فلقد انحاز وتحيز إىل آدم الذكر – ضّد حواء– األنثى فجاء يف التنزيل أنه تاب 

عىل آدم، ومل يرد فيه أنه تاب عىل حواء!!]]].

ولقد غفلت البائسات الاليت سقطن يف هذا املستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي بّرأ حواء 

أصالً من العصيان وتحدث عن أن الفاعل األصيل للخطيئة والنسيان والعصيان إنا هو آدم... فلام 

تاب تاب الله عليه.. ومل تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب الذي يقبل التوبة من 

إِنَُّه ُهَو التَّوَّاُب الرَِّحيُمM ]2]. فآدم هو  كل التائبني والتائبات Nَفَتلَقَّى آَدُم ِمْن َربِِّه كَلِاَمٍت َفَتاَب َعلَْيِه 

الذي عىص Nَوَعَص آَدُم َربَُّه َفَغَوى ثُمَّ اْجَتَباُه َربُُّه َفَتاَب َعلَْيِه َوَهَدىM ]3]. لقد كانت الغواية الشيطانية 

لهام معاً.. لكن القرآن نص عىل أن آدم هو الذي افتقد العزم، فنىس وعىص..]4].

تأيت الفلسفة النسوية وترفض التفسري الذكوري الوحيد املطروح للعلم بنتائجه وتحاول إبراز 

قيمتها  من  والحّط  وإنكارها  تهميشها  تم  باألنثى  مختلفٍة خاصٍة  وقيٍم  وتفعيل جوانَب ومجاالٍت 

بدوٍر أفضَل وأكرَب إلحداث  لتقوم  لها املجال  يفتح  أن  الذكورية، يف حني يجب  السيطرة  بحكم 

التوازن املنشود.

فالنسوية ضّد االستقطابية واملركزية. هكذا تحاول الفلسفة النسوية أن تضيف للعلم قيامً أنكرها 

لتجعله أكرث إبداعيًة وإنتاجاً ومستجيباً ملتطلبات الواقع الثقايف واالجتامعي، وتجعل من فلسفة 

العلم ذاتها تطبيقية ومرتبطة بالواقع الحي.

إن الفلسفة النسوية تقوم أساساً عىل رفض املركزية الذكورية ومطابقة الخربة اإلنسانية بالخربة 

الذكورية واعتبار الرجل هو الوحيد صانع العقل والعلم والتاريخ والفلسفة. وبهذا نجد أّن الفلسفة 

النسوية تعمل عىل خلخلة تصنيفات البرشية إىل ذكوريٍة وأنثويٍة وعىل فضح كل هياكل الهيمنة 

وأشكال الظلم والقهر والقمع وإعادة االعتبار لآلخر املهمش واملقهور، وصياغة الهوية وجوهر 

االختالف والبحث عن عملية التطور وقلب ما هو مألوٌف لتحقيق التوازن.

]]]- د. محمد عامرة – التحرير اإلسالمي للمرأة – ص9.

]2]- سورة البقرة ــ آية 37.

]3]- سورة طه ــ آية ]2] – 22].

]4]- د. محمد عامرة – التحرير اإلسالمي للمرأة – ص9.
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القامئة يف بالدنا حول املرأة وقضاياها،  التصورات والدعوات  الثاين من ناذج  النموذج  أما 

فهو ذلك الذي يرى دعاته أن ال مشكلة أصالً يف هذا امليدان. فليس يف اإلمكان أبدع وال أحسن 

مام كان.. فكل عاداتنا وتقاليدنا املوروثة خرٌي وبركٌة عىل النساء، ألن املرأة قد ُخلقت لتكون متعة 

الفراش الحالل.. ومعمل تفريخ النسل لبقاء النوع اإلنساين.. وال شأن لها با وراء هذه الحدود 

واالختصاصات!.. فحتى »بطاقة الهوية« و »قيادة السيارة«.. »ومامرسة الرياضة« بعيداً عن عيون 

الرجال.. ناهيك عن »املشاركة يف العمل السيايس واالجتامعي العام« كل ذلك حراٌم ومحظوٌر 

وسفوٌر وفسٌق وفجوٌر!.. ولقد بلغ أصحاب هذا التصور ودعاته – يف سبيل تكريسه وتأبيده – إىل 

الحد الذي جعلوه دينا ساموياً إلهيًّا، ال مجرد عادات وتقاليد]]].

، املعرّبَ عن روح  النموذج الوسطيَّ الثالث – الذي يحسبه الدكتور محمد عامرة  النموذج  أما 

يف  الكريم،  القرآن  وفقه  ومنطق  نصوص  من  ينطلق  الذي  ذلك  فإنه   – للمرأة  اإلسالمي  التحرير 

تحرير املرأة وإنصافها، واملساواة بني النساء والرجال، الذين ساوى الله )سبحانه وتعاىل( بينهم 

عندما خلقهم جميعاً من نفٍس واحدٍة وساوى بينهم جميعاً يف حمل أمانة استعامر وعمران هذه 

األرض، عندما استخلفهم جميعاً يف حمل هذه األمانة. كام ساوى بينهم يف الكرامة –عندما كرّم 

كّل بني آدم– يف األهلية والتكاليف والحساب والجزاء مع الحفاظ عىل فطرة التاميز بني األنوثة 

ا  والذكورة، لتتم نعمة السعادة اإلنسانية بشوق كلِّ طرٍف إىل الطرف اآلخر، املتميز عنه – ولو كان ندًّ

مامثالً ملا كان »آخر« وملا كان مرغوباً تهفو إليه القلوب –ولتكون هذه املساواة– يف الخلق وحمل 

األمانة والكرامة واألهلية والتكاليف والحساب والجزاء واالشرتاك – متضامنني – يف أداء فرائض 

العمل االجتامعي العام، أمراً باملعروف ونهيا عن املنكر – لتكون هذه املساواة هي مساواة تكامل 

ين املتامثلني – واملتنافرين]2]. الشقني املتاميزين، ال مساواة النِّدَّ

بينام أشار اإلمام محمد عبده إىل أن الرشيعة اإلسالمية وضحت األهمية الخاصة لكل فرد يف 

األرسة ال باعتباره فرداً وحيداً، ولكن باعتباره فرداً متكامالً ال يستطيع الحياة وحده، ومن ثم اعتنت 

الرشيعة بإبراز وضع النساء )املرأة( تحديداً، حتى سميت سورة من أطول سور القرآن الكريم باسم 

التاريخي إذ وقع امتهان املرأة يف األغلبية  النساء ويرجع ذلك إىل عوامل متعددٍة أبرزها العامل 

]]]-د. محمد عامرة – التحرير اإلسالمي للمرأة، ص0].

]2]- د. محمد عامرة – التحرير اإلسالمي للمرأة، ص]].
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الساحقة من التاريخ اإلنساين قبل اإلسالم، وكذلك العامل العضوي حيث إن الظروف العضوية 

البيولوجية للمرأة قد تكون عامالً قويًّا يف ظلمها، فارتباطها بظروف الحمل واإلرضاع وتربية الصغار 

 ، يدفعها إىل مساحٍة خاصٍة يف الحياة باإلضافة إىل أن عملها هذا عىل عظمٍة ال يقابله أجٌر ماديٌّ

وبالتايل حنٍي تنتكس الفطرة اإلنسانية السليمة قد يقابلها هذا بالتجرب عليها، ألنها ال متلك حيلًة 

التي عامدها  بّد أن تعلنها الرشيعة اإلسالمية  بائسًة رهينة املأكل وامللبس فكان ال  وتعيش حياًة 

العدالة ثورًة عىل هذه األوضاع والتقاليد وال ترتكها فقط للحّس اإلنساين الذي قد يتبلد من جراء 

طول املامرسة التاريخية.

ويتضح من آراء اإلمام محمد عبده أن من املؤكد أن الرشيعة اإلسالمية ال تقبل بتشظية األرسة 

وتفكيك كيانها بحثاً عن حقوٍق متوهمٍة أو هرباً من واقعٍ ظامٍل مل تصنعه الرشيعة بل نادت بنقيضه، 

فالواقع السيئ الذي تعيشه حالياً املرأة املسلمة يف كثري من البيئات ناتج عن عدم تطبيق الرشيعة 

القرارات املرتبطة  الِقوامة أن الرجل وحده هو الذي يتخذ  يُفهم من  أو خلل يف تطبيقها، فالذي 

باألرسة وأنه يستطيع إمالء قراراته بصوته املرتفع وأسلوبه النايب وربا بامرسة العنف إذا مل يتم 

االستجابة لهذه األوامر الفوقية هو جاهل باهية القوامة التي تعني القيام عىل األمر بعنايٍة شديدٍة 

من إنفاٍق عىل األرسة، إلشباع احتياجاتها ورعايٍة نفسيٍة ومتابعٍة لكافة التفاصيل وبذل الجهد ملعرفة 

كل اآلراء واملشكالت الداخلية من أجل أرسٍة قويٍة متامسكٍة.

وينطلق هذا النموذج الوسطّي]]] – وهو ما ميثله اإلمام محمد عبده- من نصوص ومنطق فقه 

القرآن الكريم الذي جعل الرجل بعضاً من املرأة، واملرأة بعضاً من الرجل Nل أُِضيُع َعَمَل َعاِمٍل 

ِمْنكُْم ِمْن َذكٍَر أَْو أُنَْثى بَْعُضكُْم ِمْن بَْعٍضM ]2].فكل طرف هو لباس للطرف الثاين Nُهنَّ لَِباٌس لَكُْم 

M ]3]. وقد أفىض بعضهم إىل بعض Nَوَقْد أَْفىَض بَْعُضكُْم إِىَل بَْعٍض َوأََخْذَن ِمنكُم  َوأَنُْتْم لَِباٌس لَُهنَّ

يَثاًقا َغلِيظًا M ]4]. وقامت روابط هذا امليثاق الغليظ – ميثاق الفطرة – الجامع لهم جميعاً عىل بنود  مِّ

عقد وعهد املودة والرحمة والّسكن والسكينة Nَوِمْن آيَاتِِه أَْن َخلََق لَكُْم ِمْن أَنُْفِسكُْم أَْزَواًجا لَِتْسكُُنوا 

.[5[ M ًة َوَرْحَمًة إِلَْيَها َوَجَعَل بَْيَنكُْم َمَودَّ

كام ينطلق هذا النموذج الوسطي يف تحرير املرأة وإنصافها – مع بقائها أنثى، تسعد عندما تكون 

]]]- د. محمد عامرة – التحرير اإلسالمي للمرأة، ص]].

]2]- سورة آل عمران ــ آية 95].

]3]- سورة البقرة ــ آية 87].

]4]- سورة النساء ــ آية ]2.

]5]- سورة الروم ــ آية ]2.
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السوي  الرجل  بأنوثتها، وتنفر وتهرب وتخجل من »االسرتجال« كام يسعد  سوية وتفخر وتباهي 

النبوية  التطبيقات  أيًضا من  وينطلق  »األنوثة«..  و  »التخّنث«  وينفرد من  برجولته،  ويباهي  ويفخر 

لنصوص ومنطق وفقه القرآن الكريم، تلك التطبيقات، التي حررت املرأة املسلمة، وأنقذتها من 

»الوأد« املادي واملعنوي، وجعلتها طاقة فاعلة يف بناء األرسة والدولة واألمة والحضارة، ومشاركة 

يف سائر ميادين إقامة الدين والدنيا منذ اللحظات األوىل إلشاق شمس اإلسالم]]].

كام ينطلق هذا النموذج الوسطي أيًضا من االجتهاد اإلسالمي الحديث واملعارص الذي أوىل املرأة 

ما تستحق وما يجب لها من العناية كطرٍف أصيٍل يف املرشوع النهضوي املنشود الذي استهدفه تيار 

اإلحياء واالجتهاد والتجديد، مستنداً إىل القرآن الكريم وإىل تطبيقات التحرير اإلسالمي للمرأة، يف 

مواجهة تصورات وناذج الغلو اإلسالمي والغلو العلامين جميعاً]2]. وهو ما ميثله اإلمام محمد عبده.

 أشار اإلمام محمد عبده أن الرشيعة اإلسالمية ذكرت النساء باعتبارهن النسيج الطبيعي الذي 

تكتمل به الصورة البرشية التي أرادها الله سبحانه وتعاىل: Nَوُقلَْنا يَا آَدُم اْسكُْن أَنَْت َوَزْوُجَك الَْجنََّة 

 .[3[ Mَجرََة َفَتكُونَا ِمَن الظَّالِِمنَي َوكُاَل ِمْنَها َرَغًدا َحْيُث ِشْئُتاَم َوَل تَْقَربَا َهِذِه الشَّ

بالنساء  املرتبطة  الرشعية  األحكام  تكاميلٍّ وضعت  سياٍق  أنه يف  عبده  محمد  اإلمام  ويرصح 

بحيث تشبه البناء العضوي الذي ال يتميز فيه عضٌو عن آخَر، ألن الكل يعمل يف توافٍق، لذا فاألرسة 

يف اإلسالم هي النواة الحقيقية يف املجتمع وليس الفرد أيّاً كان نوعه ذكراً أو أنثى.

 إن النهضة األوربية لتحرير املرأة جاءت كتحرير العلامء عىل أنقاض سلطان الدين والكنيسة 

والالهوت. ولذلك جاء ردُّ فعٍل ال دينيٌّ يحرر املرأة من الدين بدالً من أن يحررها بالدين.

ففي التحرير اإلسالمي عند اإلمام محمد عبده، هو يواجه فكر العلامنيني الذين ظلموا الدين 

كام  اإلسالم،  من  املرأة  تحرير  إىل  ودعوا  الجاهلية،  والتقاليد  العادات  عليه  اإلسالمي، وحملوا 

إىل  فدعوا  والتقاليد،  العادات  عىل  الدين  قداسة  أضفوا  الذين  والتقليد  الجمود  أهل  فكر  يواجه 

انتقاص أهلية املرأة، وتحريرها من مسؤوليات العمل العام.

تحمل  يف  والرجل  املرأة  إشاك  يف  رصيحاً  جاء  اإلسالم  أن  حني  يف  بأنّه  اإلمام  ويرصح 

]]]- د. محمد عامرة – التحرير اإلسالمي للمرأة – ص2].

]2]- املرجع السابق – الصفحة نفسها.

]3]- البقرة: 35.
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باملجتمع  النهوض  يف  ومتضامنان  نصريان  واملرأة  الرجل  أن  أي  الفرائض،  هذه  مسؤوليات 

والعمل العام، فإن عصور الرتاجع الحضاري قد أفرزت مقوالٍت كاذبًة نتيجًة لعادات الجاهلية، 

Nَوالُْمْؤِمُنوَن  وتعاىل:  سبحانه  يقول  بينام  العام  العمل  ميادين  عن  املرأة  حجب  إىل  أدت 

.[[[  Mالُْمْنكَِر َعِن  َويَْنَهْوَن  ِبالَْمْعُروِف  يَأُْمُروَن  بَْعٍض  أَْولَِياُء  بَْعُضُهْم  َوالُْمْؤِمَناُت 

لذلك كانت رسالة العقل املسلم هي حامية املجتمع املسلم من الوقوع يف مستنقع التقليد، 

تقليد اآلخر الغريب، وسواًء أكان التقليد للنموذج الغريب املغايل يف مناقضة الفطرة والقيم، أم كان 

تقليداً للعادات والتقاليد االجتامعية البائدة، فإنه مرذوٌل. ويف النموذج اإلسالمي الوسطي لتحرير 

املرأة باإلسالم – وذلك ما ذهب إليه اإلمام محمد عبده– النموذج املثايل الذي يُحّرر املرأة مع 

الحفاظ عىل فطرة التاميز بني األنوثة والذكورة، تلك التي فطر الله الناس عليها، من الذكور واإلناث 

أو تظل حبيسة  للتحرير،  الغريب  بالنموذج  أن تشقى  بدالً من  به املرأة  تَسعد  جميعاً، فهو تحريٌر 

العادات والتقاليد الراكدة التي يحملها البعض زوراً وبهتاناً عىل حقيقة اإلسالم]2].

لقد تبّنت هذه النزعة األنثوية مبدأ الرصاع بني الجنسني –اإلناث والذكور– انطالقاً من دعوى 

أن العداء والرصاع هام أصل العالقة بينهام.. ودعت إىل ثورٍة عىل الدين وعىل الله وعىل اللغة 

فيه  تتمحور  عامٍل  إىل  وسعت  وإطالٍق!  بتعميٍم  واألعراف،  والتقاليد  والعادات  والتاريخ  والثقافة 

دعت  ذلك،  تحقيق  سبيل  ويف  الرجال..  عامل  عن  كامالً  استقالالً  مستقلًة  ذاتها،  حول  األنثى 

"التحرر االنحاليل" وبلغت يف اإلغراب مبلغاً ال يعرف  النساء، وإىل  حاقي بني  السُّ الشذوذ  إىل 

الحدود!.. األمر الذي جعل هذه النزعة األنثوية املتطرفة كارثًة عىل األنوثة، ووباالً عىل املرأة، 

َدة للوجود اإلنساين..  ، بل وجعلها – إذا انترصت وعمت– مهدِّ وعىل االجتامع اإلنساين بوجٍه عامٍّ

نعم، حتى للوجود اإلنساين ذاته!..]3].

فالفكر النسوي الغريب مرفوٌض من الرشيعة اإلسالمية، ألنه يدعو أّوالً إىل تفكيك األرسة وثانياً 

إىل الرصاع بني الجنسني وثالثًا إىل املساواة الفردية بني الرجل واملرأة بل إىل تفوق جنس األنثى 

وما يستتبع ذلك من خلل يف الحياة اإلنسانية فضالً عن كونه دعوًة خفيًة إىل الشذوذ واملثلية، ليك 

تستطيع املرأة االستغناء متاماً عن الرجل، ويكون االستنساخ والتلقيح الصناعي هو الحل األمثل 

]]]- التوبة: ]7.

]2]- د. محمد عامرة – التحرير اإلسالمي للمرأة – ص22 – 23.

]3]- د. محمد عامرة – الغرب واإلسالم أين الخطأ؟ وأين الصواب؟؟ - ص236.
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ملشكلة األطفال، أو كام قال بعضهم: إذا كانت النسوية هي الفكر فإن املثلية هي التطبيق.

، ومقصٌد   إن الدعوة إىل تحرير املرأة، ضمن الدعوة العامة إىل تحرير اإلنسان، هي دعوة حقٍّ

من مقاصد االجتهاد واإلحياء اإلسالمي املعارص.. كام أن الدعوة إىل إيالء تحرير املرأة اهتامماً 

وملكاتها  املرأة  طاقات  تكبل  التي  القيود  لحجم  كذلك،  دعوُة حقٍّ  هي  متميزًة،  وجهوداً  خاصاً 

الذي  "التحرير"  نوع  لتميز   – هامٌّ جداً  وهذا   – وأيًضا  الرجال،  طاقات  يكبل  ما  تزيد عىل  والتي 

تحتاجه املرأة، إن يف املقاصد أو السبل، عن "تحرير" الرجل، يف كثريٍ من امليادين]]].

الدعوات  وبني  اإلسالمية  دعوتنا  بني  الخالف  لكن  املرأة..  لتحرير  حقيقيٍة  مهّمٍة  أمام  إننا   

العلامنية، يف هذا امليدان، قائٌم حول "نوذج التحرير".. فالعلامنيون قد تبّنْوا ويتبّنون )النموذج 

الغريب لتحرير املرأة.. وهو الذي أراد للمرأة أن تكون "الند – املامثل" للرجل.. بينام ندعو نحن 

إىل "النموذج اإلسالمي لتحرير املرأة"، ذلك الذي يرى املرأة "الشق املكمل للرجل واملساوي له 

أيًضا"، فيحتفظ لها بتميزها كأنثى، دون أن ينتقض من مساواتها للرجل كإنسان، ويراعي هذا التاميز 

وميادين املامرسة  والتأهيل،  واإلعداد  والرتبية  التكوين  ميادين  امليادين،  املساواة يف كل  وهذه 

والعمل والتطبيق، يف املنزل واملجتمع عىل السواء..]2].

 إننا نريد تحريراً للمرأة، مرجعيته وضوابطه اإلسالم ال النموذج الغريب، الذي أراد املرأة سلعًة، 

النموذج اإلسالمي،  نريد لها  اللذات والشهوات!..  أو "إسربطية – مسرتجلًة"، أو غانيًة يف سوق 

الذي يحقق تكاملها مع الرجل، ومتيزها عنه يف الوقت ذاته، والذي يراعي ذلك يف تقسيم العمل 

عىل النحو الذي يحفظ الفطرة اإللهية التي فطر الله األنوثة والذكورة عليها.. وندعو املرأة املسلمة 

النموذج  النبوية. ال من  اإللهية والتطبيقات  املنابع  أن تستلهم نوذج تحررها وتحريرها من  إىل 

الغريب، الذي غدا مصدَر شكًوى، بل وشقاٍء للمرأة الغربية ذاتها!..]3].

 لقد حرر اإلسالم املرأة.. وحدد القرآن معامل النموذج اإلسالمي لتحريرها، فسوى بينها وبني 

الرجل يف الخلق واإلنسانية والكرامة ومناط التكليف وملكاته والجزاء والحساب، مع التميز بني 

األنوثة والذكورة، حفظاً لتميز و تكامل الفطرة التي فطر الله عليها النساء والرجال، ليكون التكامل 

الدعوة الدامئة لتحقيق سعادة النوع اإلنساين]4].

]]]-د. محمد عامرة – هل اإلسالم هو الحل؟ ملاذا وكيف؟ ــ دار الرشوق – القاهرة – ط2 – 8]4]هـ - 998]م – ص36].

]2]- املرجع السابق – ص36] – 37].

]3]- د. محمد عامرة – هل اإلسالم هو الحل؟ ملاذا وكيف؟ ــ دار الرشوق – القاهرة – ط2 – 8]4]هـ - 998]م – ص37]. 

]4]- اد. محمد عامرة – هل اإلسالم هو الحل؟ ملاذا وكيف؟ ــ دار الرشوق – القاهرة – ط2 – 8]4]هـ - 998]م – ص42]. 
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اخلامتة

أهم النتائج التي استخلصت من موضوع البحث هي:

كلُّها  الكالم،  بأوامَر ونواٍه رصيحٍة وضمنيٍة مستقاٍة من فحوى  الرجل  الكريم أحاط  القرآن  إن 

تكرم املرأة وتصّحح أوضاعها وتطيّب حياتها، وتحمل الناس عىل االعرتاف بإنسانيتها، يضاف إىل 

هذا ما احتوته الُسنة املطهرة من الوصية بهن واملسؤولية عنهن والتحذير من الجور عليهن.

إن النموذج الغريب للحركات النسوية، قد أفرز أفكاراً ومامرساٍت جعلت شيحًة محدودة العدد 

والتأثري ترى املرأة نداً مامثالً للرجل، ومنافسًة له، ألن تحررها إنا ميّر عرب الرصاع ضّده، وضّد 

منظومة القيم اإلسالمية والرشقية، التي تُزاوج بني إنصاف املرأة وتحريرها وبني بقائها أنثى، تحافظ 

اإلسالمية  القيمية  املنظومة  هذه  الرشيحة  هذه  رفضت  والذكور.  اإلناث  بني  التاميز  فطرة  عىل 

والرشقية، ألنها يف نظرها – منظومة "ذكورية".

إن النزعة األنثوية املتطرفة التي تبلورت يف ستينات القرن العرشين، متثل أثرًا من آثار "ما بعد 

الحداثة" الغربية، تحمل كل معامل تطرفها الذي بلغ بها حد الفوضوية والعدمية والال أدرية والعبثية 

والتفكيك لكل األنساق الفكرية الحداثية التي حاولت تحقيق قدٍر من اليقني الذي يعوض اإلنسان عن 

طأمنينة اإلميان الديني، التي هدمتها الحداثة بالعلامنية واملادية والوضعية منذ عرص التنوير الغريب 

العلامين، يف القرن الثامن عرش، لذلك، كانت النزعة األنثوية املتطرفة هذه "ثورًة – فوضويًة"، تجاوزت 

وغايرت "ثورات اإلصالح".. كانت حرباً عىل "الفطرة السوية"، با يف ذلك فطرة األنوثة ذاتها!..

من  ينطلق  الذي  ذلك  فإنه  للمرأة،  اإلسالمي  التحرير  روح  عن  املعرب  الوسطي  النموذج  أّما 

نصوص ومنطق وفقه القرآن الكريم، يف تحرير املرأة وإنصافاها، واملساواة بني النساء والرجال، 

الذين سوى الله )سبحانه وتعاىل( بينهم عندما خلقهم جميعاً من نفٍس واحدٍة وساوى بينهم جميعاً 

يف حمل أمانة استعامر وعمران هذه األرض، كام ساوى بينهم يف الكرامة – عندما كرم كل بني آدم 

– يف األهلية، والتكاليف، والحساب، والجزاء، مع الحفاظ عىل فطرة التاميز بني األنوثة والذكورة 

ا مامثالً  لتتم نعمة السعادة اإلنسانية بسْوِق كلِّ طرٍف إىل الطرف اآلخر، املتميز عنه – ولو كان ندًّ

ملا كان "آخر" وملا كان مرغوباً تهفو إليه القلوب، لتكون هذه املساواة هي مساواة تكامل الشقني 

املتاميزين، ال مساواة الندين املتامثلني، واملتنافرين. 
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إن النهضة األوربية لتحرير املرأة جاءت -كتحرير العلامء – عىل أنقاض سلطان الدين والكنيسة 

والالهوت. ولذلك جاء ردُّ فعٍل ال دينيٌّ يحرر املرأة من الدين بدالً من أن يحررها بالدين، انطالقا 

الله،  من دعوى أن العداء والرصاع هام أصل العالقة بينهام، ودعت إىل ثورة عىل الدين، وعىل 

وعىل اللغة، والثقافة، والتاريخ، والعادات والتقاليد واألعراف، بتعميٍم وإطالٍق. وسعت إىل عامٍل 

تتمحور فيه األنثى حول ذاتها، مستقلًة استقالالً كامالً عن عامل الرجال.. ويف سبيل تحقيق ذلك، 

دًة للوجود اإلنساين ذاته. دعت إىل الشذوذ الُسحاقي بني النساء، وإىل )التحرر االنحاليل( مهدِّ

يتضح من آراء املفكرين املسلمني أن من املؤكد أن الرشيعة اإلسالمية ال تقبل بتشظية األرسة 

نادت  بل  الرشيعة،  تصنعه  مل  ظامٍل  واقعٍ  من  هروباً  أو  متوهمٍة  حقوٍق  عن  بحثاً  كيانها  وتفكيك 

بنقيضه، فالواقع السيّئ الذي تعيشه حاليًّا املرأة املسلمة يف كثري من البيئات ناتٌج عن عدم تطبيق 

املرتبطة  القرارات  يتخذ  الذي  وحده  أنه  القوامة  من  يفهم  فالذي  تطبيقها،  يف  خلل  أو  الرشيعة 

باألرسة، وأنه يستطيع إمالء قراراته بصوته املرتفع وأسلوبه النايب، وربا بامرسة العنف، إذا مل 

يتم االستجابة لهذه األوامر الفوقية، هو جاهٌل باهية القوامة التي تعني القياَم عىل األمر ومتابعًة 

لكافة التفاصيل، وبذل الجهد ملعرفة كل اآلراء واملشكالت الداخلية من أجل أرسٍة قويٍة متامسكٍة.

إن الفكر النسوي الغريب مرفوٌض من الرشيعة اإلسالمية، ألنه يدعو أوالً إىل تفكيك األرسة، 

وثانياً إىل الرصاع بني الجنسني، وثالثاً إىل املساواة الفردية بني الرجل واملرأة بل إىل تفوق جنس 

األنثى وما يستتبع ذلك من خلٍل يف الحياة اإلنسانية فضالً عن كونه دعوًة خفيًة إىل الشذوذ واملثلية، 

ليك تستطيع املرأة االستغناء متاماً عن الرجل.



النسوّية اإلسالمّية
قراءة يف النقد ونقد النقد

أحمد عبد الحليم عطّية]*[]]]

القضية  عطّية  الحليم  عبد  أحمد  الربوفسور  املرصي  الباحث  يستقرئ  البحث  هذا  يف 

الجندرية يف تداعياتها عىل املجتمعات العربية واإلسالمية. وبعد أن يعرض إىل شواهد مام 

تناوله مفكرون وعلامء اجتامع عرب من معالجات نقدية يف هذا املضامر، مييض إىل تفكيك 

عدد من وجهات النظر املشار إليها، لينظر إليها بعني النقد.

ما هو حال النسوية اإلسالمية وهي تتواجه ثقافياً وحضارياً مع الجندرية الغربية ونظرياتها 

واآلثار السلبية التي ترتَّبت عىل هذه املواجهة؟

املحرر

الحديث عن النسوية اإلسالمية ينقلنا إىل مجاٍل جديٍد، يؤكد رواده عىل أنه يجمع بني مطالب 

وبني  من جهٍة  العربيني  والفكر  الثقافة  وكام ظهرت يف  الغرب  تحّددت يف  كام  النسوية  الحركة 

الدراسات الدينية سواًء املسيحية أو اإلسالمية من جهٍة ثانيٍة. ويف هذا السياق، وهو حديث يتابع 

اإلسالمية  إطار  يف  وجوده  دعم  إىل  نفسه  الوقت  يف  ويسعى  الغرب  يف  النسوية  الحركة  تطور 

واملصادر األساسية للترشيع يف الدين اإلسالمي، حيث يلتقي مع تصورات ومفاهيم التوجهات 

الغرب ومشكالتها. ويشارك يف  التي تعيش يف  بقضايا املرأة املسلمة  الغربية، وينشغل  النسوية 

هذه االتجاهات نسوياٌت مسلامٌت غرُي عربياٍت يسعني لتمييز أنفسهن عن النسوية الغربية ويدركن 

املسلامت  النسويات  وجهته  نقٌد  النقد:  من  شكالن  ُوجد  لقد  غريهن.  وبني  بينهن  االختالفات 

هذا  ومهمة  اإلسالمية.  للنسوية  النسويات  غري  من  املسلامت  الناشطات  تقدمه  ونقٌد  ألنفسهن، 

* ـ باحٌث ومفكّر ومفكّر وأستاذ الفلسفة يف جامعة القاهرة ـ جمهورية مرص العربية.
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البحث بيان بدايات النسوية اإلسالمية، وتوجهاتها وأهم أعالمها واألفكار التأسيسية لها واالنتقادات 

التي تقّدمها والتي تُقّدم لها. 

أواًل: النسوية اإلسالمّية الرافضة واملرفوضة

من الكتب الفلسفية القليلة التي تناولت النسوية اإلسالمية، كتاب فهمي جدعان »خارج السب: 

»اإلصالحية  بني  العمل  هذا  والرافضة]]]«. مييز جدعان يف  املبكرة  اإلسالمية  النسوية  بحٌث يف 

القرن املايض وتسعى إليجاد  ازدهرت يف  التي  الحديث،  العريب  الفكر  اإلسالمية« وروادها يف 

الفهم  تعديل  أو  النصوص  تجاوز  تحاول  التي  »النسوية«  اإلسالمية وبني  للنصوص  فهٍم عرصيٍّ 

التقليدي لها. وعىل أساس هذا التمييز يخلص إىل متييٍز آخر مهم بني»النسوية التأويلية«، و»النسوية 

)النسوية اإلسالمية( إىل  ، يف حني تدعو األوىل  الدين بشكٍل عامٍّ الثانية  الرافضة«، حيث ترفض 

الرجوع إىل القرآن وإعادة قراءته قراءًة غرَي حرفيٍة، ليتبني خطأ القراءة »الذكورية« التقليدية للقرآن، 

وعدم مرشوعية استبعاد النساء من املجاالت الدينية والعامة. وقد عززت النسوية التأويلية مناهجها 

فالنسوية  االجتامع.  وعلم  األديب،  والتحليل  والتاريخ،  اللسانية،  اآلليات  باستخدام  االجتهاد  يف 

اإلسالمية التأويلية هي منهٌج يف إعادة قراءة التاريخ اإلسالمي والنصوص الدينية وتأويلها وتأسيس 

حقوق النساء بطريقة ال تخرج أصحابها من حدود الدين]2].

فإّن هذه  الرافضة، جعلها خارج السب،  النسوية  يطلق عليها جدعان  ما  أن  الرغم من  وعىل 

التسمية مزدوجة الداللة، فالقول بأنها رافضٌة يعني أنّها رافضٌة للتفسريات التقليدية، وهذا التفسري 

ال يجعلها تختلف عن قراءة النسويات اإلسالميات، وهناك رافضة بعنى كونها خارج النصوص 

الدينية، ومع هذا فمن املهم اإلشارة إليها بإيجاٍز عىل النحو التايل:

البنغالية  »تسليمة نسين«،  الرافضة«،  اإلسالمية  »النسوية  عليه  أطلق  ما  يذكر جدعان ضمن   

املسحوقات،  املضطهدات،  املرهقات،  »النساء   ،)[99[ مختارة  )يوميات  وأعاملها  األصل، 

فيه  الذي ترزح  العناء  الدين ذاته مسؤولية  املسمامت من قبل املجتمع«. تُحمل تسليمة نسين 

]]]-  فهمي جدعان: خارج السب: بحث يف النسوية اإلسالمية الرافضة وإغراءات الحرية.

]2]- جوخة بنت محمد الحاريث: قراءة يف كتاب »خارج السب: بحث يف النسوية اإلسالمية الرافضة وإغراءات الحرية«، تأليف فهمي 

جدعان، مجلة اآلداب والعلوم الجتامعية – جامعة السلطان قابوس – سلطنة عامن، عدد 6، 4]20، ص36].
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النساء خارج الفضاء األورويب، وتراه مضاداً للمساواة، واملجتمع والدولة متواطئان معه يف ذلك. 

وقد نسبت يف كتابها الثاين »نرث قذر لفتاة قذرة 993]« إىل الدين واملجتمع والدولة، هذا »الثالوث 

غري املقدس«، كل أسباب الشقاء، الذي تعيشه املرأة املسلمة يف بنغالديش.]]] 

والثانية »أيان حريس عيل«، الصومالية األصل، والتي ترى أن الدين اإلسالمي والثقافة اإلسالمية 

معاديان للنساء، وقد استندت يف ذلك الرفض إىل حياتها املليئة باآلالم وتسلط األب وهجر األم 

لتتجه إىل العنف اللغوي يف الهجوم عىل اإلسالم. ويوضح جدعان أن النسوية التي تتعلق بها »أيان 

حريس« ال تعني إعادة قراءة اإلسالم واالجتهاد يف نصوصه، بل هي نسويٌة انقالبيٌة رافضٌة، تنطلق 

من مفهوم مطلق للحرية الفردية، واإللحاد. 

والثالثة هي»إرشاد منجي«، األوغندية األصل، صاحبة كتاب »املشكل مع اإلسالم اليوم«،2003 

وإن  األصويل،  اإلسالم  يسمى  ملا  وناقدٌة  نسويٌة  راديكاليٌة  ناشطٌة  وهي  واسعاً،  جدالً  أثار  الذي 

كانت تضع نفسها يف دائرة اإلصالح اإلسالمي الليربايل، فإنها تنهض للنظر يف قضايا كثريٍة عىل 

رأسها »نقد النص القرآين«. وهي تبني أن تفسريها الخاص للقرآن يقودها إىل ثالث رسائل: أن الله 

وحده يعلم حقيقة كل يشء، ووحده يحاسب غري املؤمنني ويوفق بني »التناقضات« يف النصوص، 

وإنسانيتنا تجعلنا أحراراً يف التعامل مع مشيئة الله. 

 وتنطوي أبحاث »نجالء كيليك«، الرتكية األصل، األملانية الهوية وخاصة يف كتابيها »العروس 

الغريبة«، و»األبناء الضالون- عىل دفاع من أجل تحرير الرجل املسلم« عىل أطروحٍة مركزيٍة تحكم 

العملني. 

يناقش جدعان يف الفصل األخري من كتابه »معركة التنوير« ويحاجج منطلقات ونتائج النسويات 

الرافضات. ويرتكز نقده لهذه األطروحات عىل ثالثة محاور من املهم التأكيد عليها: املكان الذي 

انطلقت منه، وغياب البعد التأوييل لقراءة النص، والجذور النفسية الشخصية. فاملكان هو فضاءات 

الغرب»الحرة« التي أتاحت للنسويات الرافضات مساءلة املقدس والدخول يف سجال معه]2]. ما 

يجعلنا نتساءل عن مدى إسالمية أو دينية هؤالء النسويات، ونتفق مع جدعان يف نقده لكتاباتهن 

]]]- فهمي جدعان، مصدر سابق.

]2]- فهمي جدعان: خارج السب، بحث يف النسوية اإلسالمية، بريوت، الشبكة العربية لألبحاث والنرش، 0]20.
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الرافضة متاماً لإلسالم بحيث ال تكفي عبارة خارج السب، الختالفهن عن توجهاٍت نسويٍة أخرى 

اختالفاً جذرياً هي ما يطلق عليها نسوية تأويلية.

ليس عمالً  فهو  اإلسالمية،  النسوية  تتناول  التي  الكتابات  من  كثريٍ  يختلف عمل جدعان عن 

تاريخيًّا يتناول النشأة والبدايات والتكوين وال عمالً يعرض لتطور املؤلفات التي قدمتها النسويات، 

بل هو تحليٌل فلسفيٌّ لجهود النسويات اإلسالميات وتعريٌف بها وبأهدافها، بينام تختص الكتابات 

املختلفة للنسويات برتجمة ونرش البحوث املختلفة لهن وترجمة األعامل التي تدور حول النسوية 

النسوية  لتأكيدها  تسعى  التي  والغايات  األهداف  وبيان  للتعريف  العربية  إىل  الدينية  والدراسات 

اإلسالمية. 

تحدد أميمة أبو بكر أهداف النسوية اإلسالمية يف دراستها »املرشوع النسوي يف اإلسالم بني 

اإلسالمي يف  النسوي  املرشوع  أّن  موضحًة  الدميقراطية  مجلة  إذ نرشت يف  والهامش«،  املركز 

عمومه يهدف إىل: )أ( تطوير وتأسيس رؤيٍة إسالميٍة تتسم بالعدل واملساواة بني الجنسني. )ب( 

تبني منهجيٍة نقديٍة يف تفنيد ومتحيص املوروث الذكوري السلطوي للمعارف الدينية. )ج( إعادة 

بناء وإنتاج معرفٍة »مساواتيٍة« يف مجال عالقات النوع تطبق مبادئ العدل والقسط القرآنية والهدي 

النبوي، أي إنّه مرشوٌع معريفٌّ إصالحيٌّ »بنايئٌّ«. إنها نسويٌّة تنبع من املثل اإلسالمية العليا، وتصب 

يف مصلحة الدين اإلسالمي، واجتهاد نسوي يف نطاق الدين اإلسالمي وبه]]]. 

ثانيًا : توجهات وتعريفات 

ظهر مصطلح النسوية ألول مرٍّة يف فرنسا أواخر مثانينيات القرن التاسع عرش عىل يد أوبرتني 

بالسلطة  فيه  نددت  الذي   ،)la Citoyenne( املواطنة  كتابها  يف   )Hubertine Auclert( أوكلري 

الذكورية، وطالبت أوكلري بتمكني املرأة كجزٍء من وعود الثورة الفرنسية. وأيًضا املؤرخة النسوية 

كارين أوفنيKaren Offen(. ( وبدأ املفهوم يف االرتحال إىل إنجلرتا مع العقد األول من القرن 

العرشين ثم إىل الواليات املتحدة. ومل ميّر عقٌد إال وكان املفهوم قد شّق طريقه إىل دول العامل 

اإلسالمي، بادئاً برص من خالل ظهور مصطلح »النسائية«]2]. 

]]]- أميمة أبو بكر: املرشوع النسوي يف اإلسالم بني املركز والهامش، مجلة الدميقراطية )وكالة األهرام(، عدد 69، القاهرة، 8]20، ص52].

]2]- املصدر نفسه.
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التيارات  عن  ومختلٍف  ومتميٍز  واضٍح  بشكٍل  وغاياته  توجهاته  يُحّدد  تياٌر  اإلسالمية  والنسوية 

التي  العاملية  »مساواة«  حركة  العوملي  السياق  يف  نشطت  التايل:  النحو  عىل  األخرى  النسوية 

انبثقت عن املنظمة النسائية املاليزية »أخواٌت يف اإلسالم« منذ عام 2008. يف مرص والعامل العريب 

ظهر هذا االتجاه منذ التسعينيات يف دراساٍت بالعربية، تُظهر اختالف التوجه عن مرشوع اإلسالم 

السيايس، وفكره املحافظ النمطي بشأن عالقات النوع، وعن سطحية وانغالق الفكر السلفي، وعن 

الفكر األبوي التقليدي للمؤسسة الدينية الرسمية، واألجندة الليربالية الغربية يف توظيف واستخدام 

العلامنية  الفكرة  إيديولوجيا »استرشاقيٍة« كولونياليٍة وعنرصيٍة، وعن  الذايت لصالح  النقد  حركات 

املتطرفة حول إقصاء املرجعية الدينية متاًما يف أمور قضايا املرأة وغريها]]]. 

م لنا أميمة أبو بكر تحديداً للمرشوع النسوي يف اإلسالم: مثال عىل القراءة األفقية للتيار  وتقدِّ

النسوي اإلسالمي وتذكر أن: وثّق املؤرخ واملحّدث شمس الدين بن محمد السخاوي لعرشاٍت 

من عاملات الحديث، الاليت درّسن الحديث يف القاهرة، ودمشق، وبغداد، ويف رحاب الحرمني 

: »ذات فهٍم وعقٍل – كانت عاقلًة – مستوية العقل – توصف بعقٍل  الرشيفني، وأن كثريا منهن كُنَّ

ابن عريب  من نصوص  أيًضا نص  وهناك  وديًنا«.  عقالً  زمانها  نساء  رَسَوات  من  كانت   – ورياسة 

ال  املستوفز«  عقلة  والنقباء  »القطب  كتابه  يف  درجة«،  عليهن  »وللرجال  مفهوم  مع  فيه  يتعامل 

، ولكنه فقط إشارة إىل عامل الزمن واألسبقية يف الخلق بدون دالالت أو  كمفهوٍم سلطويٍّ أو تراتبيٍّ

تأويالت تكرّس لسلطٍة أو نقصاٍن ما: آدم له عليها – حواء – »درجٌة يف اإليجاد« فقط، و»األبدال« 

»ليس  العامل  تعاىل يف  الله  الكامل« خليفة  »اإلنسان  إن مفهوم  بل  النساء،  يكونوا من  أن  ممكن 

مخصوصاً بالذكورية فقط فكالمنا يف صورة الكامل من الرجال والنساء«. 

الرأسية: عودٌة ملصطلح »الرياسة« املستخدم بكرثٍة عند  القراءة  أيًضا مثاالً عىل  وتقدم أميمة 

جورج  يبني  رياسٍة«.  »ذات  رئيسة...«،  »كانت  الكامنة(  الدرر  يف  العسقالين  )وقبله  السخاوي 

املقديس أن مفهوم الرياسة يف هذا السياق يشري إىل تحقيق االمتياز والتفرد يف مجال التخصص 

والوصول إىل منزلة الرياسة العلمية، أو خلو الساحة من أيِّ منافٍس آخَر.. إلخ. ثم نجد ابن رشٍد ال 

]]]- أميمة أبو بكر: املرشوع النسوي يف اإلسالم بني املركز والهامش، مجلة الدميقراطية )وكالة األهرام(، عدد 69، القاهرة، 8]20، ص55].
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مينع أن يكون بني النساء »حكيامٌت أو صاحباُت رياسٍة«]]].

التأوييل  الفقهي  املنظور  عن  مختلفًة  أخرى  وخطاباٍت  ظواهَر  بكر  أبو  أميمة  وتضيف 

أو  الرسمي  املجال  خارج   – الصوفية  الدوائر  يف  الصوفيات  لتحرك  تأريًخا  نجد  املحدد، 

السيايس املؤسيس – يف فضاٍء أو مساحٍة إلثبات الوجود والتمكني ومامرسة لسلطة الصوت 

عىل  وتؤكد  التقليدي.  السائد«  »االتجاه  املجال  من  لإلقصاء  املقاوم  املجادل  املعارض 

الرؤية  مع  اتساقًا  األكرث  اإلسالمية  النظرية  هذه  نصوغ  أن  وهو  إليه  تهف  وما  توجهها  إسالمية 

القرآنية الشاملة، والهدي النبوي الرشيف، واملسار اإللهي الذي بدأ مع الوحي وال يزال. 

 يعرّف بعضهم النسوية بأنها »منظومٌة فكريٌة أو مسلكيٌة مدافعٌة عن مصالح النساء، وداعيٌة إىل 

توسيع حقوقهن«، ويعرفها معجم ويبسرت عىل أنها »النظرية التي تنادي بساواة الجنسني سياسيًا 

واقتصاديًا واجتامعيًا، وهي تسعى كحركة سياسية إىل تحقيق حقوق املرأة واهتامماتها، وإىل إزالة 

التمييز الجنيس الذي تعاين منه املرأة، وتعرّف الكندية »لويز تزبان« النسوية بأنها »انتزاُع وعٍي فرديٍّ 

يف البداية، ومن ثَم وعٍي جمعيٍّ تتبعه ثورٌة ضد موازين القوى الجنسية والتهميش الكامل للنساء 

يف لحظات تاريخية معينة«. وقد انشغلت املوجة النسوية األوىل والتي هدفت إىل معالجة عدم 

املساواة االجتامعية والقانونية التي كانت تعاين منها املرأة يف القرن 9] يف أوروبا، بقضايا التعليم 

والتوظيف وقوانني الزواج]2].

عن   )Kate Millett( ميليت  كيت  كتاب  بصدور  النسوية  من  الثانية  املوجة  ظهور  وارتبط 

السياسات الجنسية )Sexual Politics, 1970( ، إال أن العديد من األفكار التي أثّرت عىل املوجة 

الثانية من الحركة النسوية، واألفكار التي سعت بعض النسويات ملواجهتها وتحديها، ميكن تتبع 

أصولها إىل: كتاب »أصل العائلة وامللكية الخاصة والدولة « لفردريك انغلز، ودراساته هو وماركس 

يف هذا اإلطار، التي تربز بشكٍل واضٍح أن النظام األبوي البطريريك الذي قام عىل سيطرة وتفوق 

واضطهاد الرجل للمرأة ليس من الصفات املميزة للطبيعة البرشية. 

من املوضوعات التي كثريًا ما يهتم بها هذا الفرع من النسوية: تأثري النظام األبوي عىل القمع 

]]]- أحمد عمرو: النسوية من الراديكالية حتى اإلسالمية: قراءة يف املنطلقات الفكرية، مجلة البيان، املركز العريب للدراسات اإلنسانية، 

الرياض، عدد 8، ]]20، ص ]4].

]2]- املصدر نفسه، ص 42]. 
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الذي تتعرض له املرأة، فعىل العكس من حركة تحرير املرأة، تؤمن النسوية الراديكالية بأن السلطة 

الذكورية هي أصل البناء االجتامعي لفكرة النوع )رجالً أو امرأًة(، وترى أن هذا النظام ال ميكن 

إصالحه، ولذلك يجب القضاء عليه ال عىل املستوى السيايس والقانوين فحسب بل عىل املستوى 

االجتامعي والثقايف أيًضا.]]] 

وقد ركَّزت املوجة النسوية الثانية عىل األطر الفلسفية، وقد القت انتشاًرا داخل املجتمعات 

بعض  من  إال  اإلسالمية  املجتمعات  داخل  القبول  من  نفسه  بالقدر  تحظ  مل  أنها  إال  الغربية، 

التيارات  لالندماج مع بعض  النسوية  الحركات  بتلك  دفع  الذي  األمر  السلوكية، وهو  املظاهر 

داخل املجتمعات  التغلغل  تستطيع من خاللها  أرضية جديدة  إيجاد  أجل  األقوى من  الفكرية 

الثالثة.  النسوية  النسوية اإلسالمية أحد تجليات املوجة  تعد  اإلسالمية. وعىل هذا 

النساء  جانب  من  النسوية  بالدعوة  االهتامم  تجدد  يصف  مصطلٌح  الثالثة:  النسوية  واملوجة 

بالرغبة يف معالجة صور  النسوية، وتتميز هذه املوجة  بعد  ما  بتسمية  أن يوصفن  يردن  الاليت ال 

الثالثة، ومل  النسوية  املوجة  تحقق  املرأة«. مل  »قضايا  إىل جانب  والعنرصي  االقتصادي  الخلل 

تنجح حتى اآلن يف كسب التأييد الحاميس الذي تحقق للموجة النسوية الثانية يف أُوّجها]2]. 

ثالثًا : توضيحات وانتقادات 

 يُعّد مفهوم النسوية اإلسالمية مفهوماً حديثاً إذا ما قورن بالنسوية بشكل عام. وترجع بدايات 

الباحثات املسلامت من أمثال: أفصانه نجم  ظهوره إىل تسعينيات القرن العرشين لدى عدد من 

أبادي، ونرية توحيدي، وزيبا مري حسيني، وعىل يد العديد من النساء والرجال يف صحيفة زنان، 

992]، التي ترى أّن حل مشكلة املرأة  صحيفة طهران النسائية، التي أسستها )شهال شكت( يف 

يكمن يف تطوير أربعة مجاالٍت هي: الدين، والثقافة، والقانون، والتعليم. كام استخدمت مي مياين، 

السعودية، املصطلح يف كتابها »اإلسالم والنسوية« عام 1996. واستخدمه كّل من يشيم  الباحثة 

 Nilüfer(يف مقاالتهام، فضالً عن نيلويفر غويله )Feride Acar( وفريد أكار )Yechım Arat( أرات

]]]- أحمد عمرو: النسوية من الراديكالية حتى اإلسالمية: قراءة يف املنطلقات الفكرية، مجلة البيان، املركز العريب للدراسات اإلنسانية، 

الرياض، عدد 8، ]]20، ص 45]. 

[2[- Margot Badran, Feminism in Islam: Secular and religious convergences, (Oxford: one world, n.d), p. 242.
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Göle( يف كتابها »الحداثة املمنوعة«،الذي نرش بالرتكية ]99] وباإلنجليزية يف 1996، لإلشارة إىل 

نوذٍج معريفٍّ نسويٍّ جديٍد آخٍذ يف الظهور يف تركيا. واستخدمت الناشطة النسوية شميمة شيخ يف 

جنوب أفريقيا املصطلح ذاته يف تسعينيات القرن املنرصم.]]] إذاً، كانت التسعينيات عقد النسوية 

اإلسالمية يف العديد من البلدان اإلسالمية.

 إّن أول ما انعكس عليه هذا املفهوم الجديد كام ترى نورهان عبد الوهاب، هو محاولة تقديم 

العديد  قامت  اإلطار،  هذا  يف  اإلسالمي.  السياق  داخل  لتبيئته  كمحاولٍة  للقرآن،  جديدٍة  قراءٍة 

االجتامعية  والعدالة  القرآن  مساواٍة جندريٍة يف  من  ما وجدنه  بوصف  املسلامت  الباحثات  من 

بتقديم  االبتعاد عن هذا املصطلح  أخرياٌت  نسويٌّة إسالميٌّة، كام حاولت  أنّها  بها عىل  املرتبطة 

قراءٍة أنثويٍة للقرآن وغريه من النصوص املقّدسة. مع مالحظة أن األساس النسوي له األولوية عند 

هؤالء ال اإلسالم، ومن هنا فإنهن ال يفضلن تسمية النسوية اإلسالمية بل يرفضنها ومع هذا فحني 

تتامس قضاياهن مع اإلسالم يؤكدن عىل إسالمية توجههن إىل اإلسالم]2]. 

وأن  تنظرياتهم،  داخل  للدين  بساحٍة  احتفظوا  ما  دامئاً  النسوية  دعاة  أّن  الوهاب  عبد  تؤكِّد   

اإلسالمي  اإلصالحي  الخطاب  عىل  يرتكز  أن  استطاع  مرص  يف  املؤسس  النسوي  الخطاب 

والخطاب العلامين القومي. وتشري إىل أن كثريًا ما يعرض النسويون العلامنيون )أو نسويون بدون 

التعليم والعمل والحقوق السياسية  إضافات( أطروحاٍت إسالميٍة يف مطالبتهم بحقوق املرأة يف 

اٍت يف ما هو سائٌد بشأن الشخصية اإلسالمية  بالتوازي مع الخطاب القومي. فعندما يلتمسن أّي تغريُّ

عادة ما يقّدمن أطروحاٍت إسالميًة تعزز مطالبهن. 

أّن  ذلك  إسالمية.  بالرضورة  نفسها  ترى  من  اإلسالمية  النسوية  املدافعات عن  بني  من  فهناك 

العديد مّمن انخرطن يف مفصلة خطاب النسوية اإلسالمية ومارسنه قد أكدّن هويتهّن اإلسالمية. 

بينام أحجم العديد من منتجي خطاب النسوية اإلسالمية أو التفسري القرآين الجندري الجديد عن 

]]]- تستعرض نورهان عبد الوهاب يف دراستها »النسوية اإلسالمية: إشكاليات املفهوم ومتطلبات الواقع«، بداية صك هذا املفهوم يف 

السياق الغريب، ثم انعكاسه عند إسالمي ومسلمي دول الجنوب تنظرياً وتفعيالً. ثم بحث معضالت النسوية الغربية يف التعامل مع املرأة 

املسلمة يف الغرب، ومثيالتها التي تواجهها املرأة املسلمة يف واقعها املسلم يف دول الجنوب. وتفتح أفق جديد للقضايا املأزومة كقضية 

املرأة وعالقتها بالرجل ودورها يف املجالت املختلفة. نورهان عبد الوهاب: النسوية اإلسالمية، إشكاليات املفهوم ومتطلبات الواقع، 

مؤمنون بال حدود، سلسلة ملفات بحثية، الدين وقضايا املجتمع الراهنة، عدد »النسوية اإلسالمية«، 3] يونيو 6]20، )ص]2، 22).

]2]- نورهان عبد الوهاب: النسوية اإلسالمية: إشكاليات املفهوم ومتطلبات الواقع، مؤمنون بال حدود، سلسلة ملفات بحثية، الدين وقضايا 

املجتمع الراهنة، عدد »النسوية اإلسالمية«، 3] يونيو 6]20، ص22.
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تعريف أنفسهم بنسويني/نسويات إسالميني/إسالميات: مثل فاطمة مرنييس، صاحبة كتاب »املرأة 

978]، وباإلنجليزية  السيايس يف  الحريم  بعنوان  « )نرش أوالً  تاريخيٌّ وعقيديٌّ واإلسالم: تحقيٌق 

عام ]99](، منتجة النص املؤسس للنسوية اإلسالمية التي ال ترى أنها نسويٌة إسالميٌة، فهي نسويٌة 

علامنيٌة]]]. 

يستخدم النسويون اإلسالميون الخطاب اإلسالمي باعتباره خطاباً أساسياً، وإن مل يكن الخطاب 

ركائز  فثمة  االجتامعية.  والعدالة  الجنسني  بني  واملساواة  املرأة  بحقوق  مطالبتهم  يف  الوحيد، 

القرآن  أّن  االتجاه  النبوية. ويرى أصحاب هذا  والسّنة  القرآن  الخطاب مشتقٌة من  لهذا  »إسالميٌة« 

أكد املساواة بني سائر بني البرش، وإن كان الفقه الذكوري قد انتهك املساواة بني الرجل واملرأة 

والتي بلغت أوجها يف القرن التاسع وتشبعت باألفكار األبوية التي سادت تلك الفرتة. فهذا الفقه 

األبوي، الذي استطاع يّل عنق الرسالة، هو إذاً السبب يف الوضع الذكوري للرشيعة اآلن. ومل تسلم 

األحاديث النبوية هي األخرى من هذه املشكلة]2]. 

تكمن أولويات النسوية اإلسالمية كام تبني نورهان عبد الوهاب، يف التعامل املباش مع النص 

املؤسس لإلسالم، وهو القرآن الكريم. كام عند )أمينة ودود، رفت حسن، وفاطمة ناصيف(، عىل الرغم 

من ذهاب أخرياٍت إىل البحث يف القوانني الداعمة للرشيعة ) مثل عزيزة الحربي اللبنانية، وشاهني 

ساردار عيل الباكستانية (، يف حني طرقت نسوياٌت أخرياٌت باب الحديث الرشيف )كاملغربية فاطمة 

املرنييس، والرتكية هدايت توكسال(. وتُظهر عدة مناهَج نذكر منها عىل النحو التايل: 

بالخلق أو  التي ارتبطت بتفسرياٍت مغلوطٍة، كتلك املتعلقة  القرآن  : استدعاء بعض آيات  أولً

أحداث الجنة وما فيها من سيادة النظرة الذكورية وعلّوها عىل وضع املرأة ومكانتها.

ثانياً: االستشهاد باآليات التي توضح بشكٍل ال لبس فيه املساواة بني الجنسني.

ثالثاً: تفكيك اآليات التي تهتم بإبراز االختالف بني الرجل واملرأة عىل نحٍو يرُّبر هيمنة الرجل 

وسيطرته. 

توضح نورهان عبد الوهاب أن التفسري النسوي يُلقي بظالله عىل العديد من اآليات ليربهن أّن 

]]]- نورهان عبد الوهاب، مصدر سابق، ص23.

]2]- املصدر نفسه، ص 25.
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َوالُْمْؤِمَناُت  Nَوالُْمْؤِمُنوَن  إذ تقول اآلية:  الرجل واملرأة.  التامة بني  األصل يف األمور هو املساواة 

كَاَة َويُِطيُعوَن  بَْعُضُهْم أَْولَِياُء بَْعٍض يَأُْمُروَن ِبالَْمْعُروِف َويَْنَهْوَن َعِن الُْمْنكَر َويُِقيُموَن الَصالَة َويُْؤتُوَن الزَّ

اللََّه َوَرُسولَُه أُولَِٰئَك َسرَيّْحُمُهُم اللَُّه إِنَّ اللََّه َعِزيٌز َحِكيٌمM، أي إنّها اعرتفت بالوالية واملسؤولية لكال 

الجنسني؛ الرجل واملرأة]]]. 

املتمّعن يف منت املقاالت التي قدمتها النسوية زهية جويرو »القصاص يف الّنصوص املقدسة-

التّاريخ«؛  قراءٌة تاريخيٌة«، و»اإلسالم الشعبي «، و»مؤّسسة اإلفتاء بني سياج املذهب وإكراهات 

بحجج  الفقهاء  حجج  فقارعت  خاّصاً،  نقديّاً  تاريخيّاً  منهجاً  لنفسها  اتّخذت  الكاتبة  أّن  يالحظ 

بعض  مقاصديّة  تفسري  يف  بدورها  هي  لتجتهد  التأويل  عىل  واعتمدت  سوسيولوجيٍّة،  تاريخيٍّة- 

األحكام التي تحّدثت عنها يف الكتاب.

فهي إذاً تفّكك البنى الذكوريّة ضمن املنظور اإلصالحي االجتهادي املقاصدي واعتامداً عىل 

مقّدمات هذا الفكر التأوييل الذي قّدمت له الكاتبة أهّم أسسه ولّخصت أهّم ناذجه ممثاّلً خاّصة 

يف ما قّدمته أمينة ودود]2]. 

وتلّخص زينب التوجاين األسس التي تبني عليها زاهية جويرو عملها يف نقطتني أساسيتني:

أّولً: التمييز بني الظاهرة القرآنيّة والفقه والقراءة التقليدية املعهودة. 

ثانياً: دحض فكرة أّن القرآن يقيم متييزاً أنطولوجيًّا بني الرّجل واملرأة. 

وتظهر فكرة استخدام املنظور النسوي يف التأويل الستقراء العدل واملساواة من النصوص. يف 

مقالة »الهرمينوطيقا غري األبوية للقرآن«. تتناول هند مصطفى املدارس والتيارات النسوية املختلفة 

يف الغرب مع تقييم وتحليل إيجابيات وإنجازات الفكر النسوي الغريب وبعض اإلشكاالت التي 

النشأة والتطور تطرح  التفاعل واالستفادة من تجارب تلك املدارس يف  ينطوي عليها وبناًء عىل 

]]]- نورهان عبد الوهاب، مصدر سابق. ص 25.

]2]- وانطالقاً من هذه األسس قّدمت زهية جويرو مقالتها يف الفتوى وفقه النساء، مثل:زهّية جويرو، الوأد الجديد: مقالت يف الفتوى وفقه 

النساء، دار مسكلياين للنرش، ط ]، 4]20. زهية جويرو، القصاص يف النصوص املقدسة، قراءة تاريخية، دار املعرفة للنرش، 2007زهية 

جويرو، اإلسالم الشعبي، دار الطليعة، 2007.زهية جويرو، اإلفتاء بني سياج املذهب وإكراهات التاريخ، دراسة يف فتاوى ابن رشد الجد، 

بريوت، دار الطليعة، 4]20. زينب التوجاين: ميالد جديد، قراءة يف كتاب »الوأد الجديد: مقالت يف الفتوى وفقه النساء« لزهية جويرو، 

مؤمنون بال حدود، سلسلة ملفات بحثية، الدين وقضايا املجتمع الراهنة، عدد »النسوية اإلسالمية«، 3] يونيو 6]20، ص92.
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صياغة لخطاٍب نسويٍّ بديٍل يستلهم مفاهيَم قرآنيًة مساواتيًة حول اإلنسان والنوع، مشرية إىل بعض 

جوانب القصور يف التنظري النسوي اإلسالمي الفتقاده صفة الفعالية عىل األرض.]]] 

 قّدمت آمنة ودود قراءًة تفسرييًّة لآليات املتّصلة باملرأة، ومكانتها يف الّنص القرآين، سعياً منها 

للتصّدي ملا أطلقت عليه القراءة الذكوريّة التي طغت كام ترى عىل فهم املسلم لنّصه اإلسالمي 

عرب عصوٍر، وكانت هذه القراءة -يف نظرها- السبب يف تحريف املعنى القرآين، والتفريط يف القصد 

من الرّسالة اإلسالميّة املكرّسة ملبدأ املساواة بني الجنسني. كام انشغلت بسائل التّأويل وآلياته، 

عىل أساس أنها املدخل املناسب لفهٍم نسويٍّ للخطاب اإللهي. )ص 4( انطالقًا من القول برضورة 

قراءة الّنص الّدينّي، يف ظّل شط توافر البنية املسبقة للفهم، الذي يقف عىل طرف نقيض مع الفكر 

الّداعي إىل التحّرر من الحكم املسبق. 

ترفض آمنة ودود كّل قراءٍة تّدعي املوضوعيّة، والكامل، وحيازة املعنى القرآين، مقابل نقصان 

القراءات األخرى، وسندها التأوييل، يف ذلك، تجاوز االّدعاء الزّائف باملوضوعيّة والحياد]2].

رابعًا: توجهات وإشكاليات 

 ميكننا التعرُّف عىل القضايا التي تتناول النسوية اإلسالمية إذا ما تصفحنا أجزاء العمل الجامعي 

الذي قامت بتحريره أميمة أبو بكر والذي يقع يف أربعة أجزاٍء، تعرض للموضوعات التالية: 

الجزء األول: النسوية والنشاط النسايئ يف العامل العريب، ويشمل دراساٍت من قبيل: هل من 

السؤال؟ ومثل:  النسوي يف هذا  السؤال  العريب؟ وما هو موقع  الربيع  ربيعٍ سعوديٍّ عىل هامش 

منظامت  الشخصية:  األحوال  قانون  إلصالح  اإلسالمية  النسوية  مساعي  تواجه  التي  التحديات 

النساء غري الحكومية يف مرص بني الرشيعة اإلسالمية والقانون الدويل لحقوق اإلنسان. 

إىل  أساس  بشكٍل  فيه  وتتعرض  األورويب،  السياق  والحوار يف  النسوي  الوعي  الثاين:  الجزء 

مسألة متكني النساء املسلامت يف أملانيا لـ كاثرين كالوزين،.و»بني املسبحة والقرآن« التعاون 

املرأة  مؤسسة  بكر،  أبو  راندا  ترجمة  من  واإلصالح،  للمعرفة  جديدة  آفاق  اإلسالمي:  واملنظور  النسوية  ]محررة[:  بكر  أبو  أميمة   -[[[

واملساواة  التنوع  عن  للمعلومات  الدمناريك  واملركز   ،)DEDI )ديدي  للحوار  املرصي  الدمناريك  املعهد   ،20[3 القاهرة  والذاكرة، 

واألجناس كيفنفوKvinfo، ص8.

]2]- إميان املخينيني: نحو تأويلية جندرية للقرآن، مؤمنون بال حدود، املغرب، 7]20، ص6.
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بني النساء الكاثوليكيات والنسويات اإلسالميات يف ايطاليا لـ آنا فانتسان، و«النسوية اإلسالمية يف 

الخطاب الفرنيس السياق األورويب ما بعد الكولونيايل لـ مليكة حميدى.

الجزء الثالث: ويتناول الفكر اإلسالمي القانوين: نظريٌة ومامرسٌة. ومن ضمن موضوعاته: من 

قديٍم. وتأمالٌت يف بعض  السياسية: رؤيٌة جديدٌة لحواٍر  املرأة  قيادة  الله؟ قضية  نأخذ شع  أين 

القرءات النقدية للفقه اإلسالمي يف أدبيات النسوية اإلسالمية وداللتها يف السياق املرصي. 

نسويٍّ  خطاب  صياغة  نحو  مثل:  جديدٍة.  وتفسرياٍت  خطاباٍت  عند  ويتوقف  الرابع:  الجزء 

جديٍد: قراءٌة نقديٌة. ومبادئ املساواة يف الطالق من املنظور القرآين، والتفسري املعارص للقوامة، 

وبيبليوغرافيا اتجاهاٍت عامٍة وأساسيٍة »لنسويٍة إسالميٍة« عربيِة املنشأ، وملَ نحتاج إىل نسويٍة من 

، وأيًضا األبعاد املعرفية لنسويٍة إسالميٍة، وأن تكوين نسويًة أوروبيًة مسلمًة: تصالُح  منظوٍر إسالميٍّ

الهويات. ونتوقف يف الفقرة التالية عند مقدمة هذا العمل. 

؟ توضح لنا أميمة أبو بكر  لإلجابة عن السؤال التايل: لَِم نحتاج إىل نسويٍة من منظوٍر إسالميٍّ

يف مقدمة الكتاب الذي أشفت عىل تحريره »النسوية اإلسالمية: آفاٌق جديدٌة للمعرفة واإلصالح«، 

أن فكرة املطالبة بحقوق النساء من خالل اإلحالة إىل القيم واملبادئ اإلسالمية – أي الجمع بني 

الوعي النسوي واملنظور اإلسالمي– شملت عدداً من رائدات العمل النسايئ يف املنطقة العربية 

منذ أواخر القرن التاسع عرش. لقد تطورت الفكرة يف العقدين األخريين يف العامل اإلسالمي من 

خالل تطبيق الوعي النسوي لفهم معضلة التفاوت بني رسالة اإلسالم التوحيدية التي تساوي بني 

البرش جميًعا رجاالً ونساًءا وترجمة قيم تلك الرسالة السامية إىل عدالٍة وتكافٍؤ فرٍص وشاكٍة عىل 

أرض الواقع بني الجنسني.

هو  اليوم،  اإلسالمي  النسوي  البحث  توجهات  وراء  الرئييس  الدافع  أن  بكر  أبو  أميمة  تضيف 

تفعيل املبادئ واملقاصد العليا إلنتاج معرفٍة نسويٍة ىف نطاق اإلسالم وبه، معرفة كام تذكر تنقض 

األبوية السلطوية والتحيز يف خطابات وتفسريات الرتاث. ويتم ذلك عن طريق استخالص معاٍن 

فاعلٍة محددٍة من مبادئ الحقوق اإلنسانية املتضمنة يف النص القرآين، لبناء نظاٍم من اإلصالحات 

القانونية. وتضيف أن النسوية اإلسالمية هي نسويٌة تأويليٌة وهو ما يظهر يف أغلب الدراسات التي 

تحتوي عىل النسوية واملنظور اإلسالمي كافاٍق جديدٍة للمعرفة واإلصالح، أي إّن »أساس ومنطق 
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التغيري يأىت مباشًة من القرآن ذاته«. إن مركزية القرآن هذه والتكليف اإللهى للبرش جميعاً بسؤولية 

تجسيد وتحقيق املثل األخالقية يف الحياة الدنيا هام أساس املرشوع التأوييل للنسوية اإلسالمية]]].

 تهدف النسوية اإلسالمية إىل بلورة وتعزيز الحوار بني عامل الشامل والجنوب، بني املجتمعات 

لدى  السائد  األسايس  التيار  يدفعن  أن  املسلامت  النسويات  بإمكان  حيث  والعربية،  األوروبية 

النسويات يف الغرب إىل مراجعة عالقتهن املضطربة مع الدين وإعادة التفكري يف بعض األفكار 

الجامدة بشأن استحالة الوصول إىل الوعي النسوي التحرري بالدين أيًضا، أو ما يعرف بنظريات 

»التحديث-العلمنة« التي تربط بني التقدمية والحداثة وبني سقوط املرجعيات الدينية. 

الدينية«  »النسوية والدراسات  النسوية اإلسالمية، يف كتاب  بالدراسات  القسم املعني  يستهل 

بدراسة عزيزة الحربي: »دراسة يف تاريخها اإلسالمي: أو كيف وصلنا إىل هذا املأزق؟«، وهي 

تقدم عرًضا تاريخيًّا لألبوية بوصفها نظاًما اجتامعيًّا قبل ظهور اإلسالم، ثم اتجاه اإلسالم لتقويضها 

أساسية، كام حّددتها،  األطروحة بناقشة ثالث مشكالت  أغلب ترشيعاته. وتدلل عىل هذه  يف 

ترى أن األبوية هي التي خلقتها وعقدتها، أال وهي: تعدد الزوجات، والطالق، وسيادة الرجال عىل 

النساء]2]. 

والبحث الثاين، »هل تتساوى النساء والرجال أمام الله؟«، وهو صادٌر عن منظمة )أخواٌت يف 

اإلسالم( يف ماليزيا، حيث يناقض البحث قضية املساواة بني الرجل واملرأة، من خالل املشكالت 

التي نجدها يف تفسري القرآن الكريم يف ما يتعلق بهذه القضية. 

وتناقش الباحثة رفعت حسن يف: »النساء املسلامت وإسالم مابعد األبوية«، التأثري السلبي لألبوية 

التي تغذي  الفقهية املغلوطة  النساء، وتدعو إىل دحض األسس  الدين اإلسالمي وحياة  تراث  يف 

معاداة املرأة وتفوق الرجل، ثم تطبق ذلك عىل ثالثة افرتاضاٍت دينيٍة خاطئٍة تتمحور حول قصة الخلق 

لتعارضها من خالل إعادة التفسري: إن الله سبحانه خلق الرجل أوالً ثم ُخلقت املرأة من ضلعه، وإّن 

 . املرأة هي السبب الرئيس يف الخروج من الجنة، وإنها خلقت من أجل الرجل ال ككائٍن مستقلٍّ

املرأة  مؤسسة  بكر،  أبو  راندا  ترجمة  من  واإلصالح،  للمعرفة  جديدة  آفاق  اإلسالمي:  واملنظور  النسوية  ]محررة[:  بكر  أبو  أميمة   -[[[

واملساواة  التنوع  عن  للمعلومات  الدمناريك  واملركز   ،)DEDI )ديدي  للحوار  املرصي  الدمناريك  املعهد   ،20[3 القاهرة  والذاكرة، 

واألجناس كيفنفوKvinfo، ص4.

]2]- أميمة أبو بكر، النسوية والدراسات الدينية، عرض هاين غازي، مجلة فصول، مرص، عدد 84/83، 3]20، ص 553.
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أما الدراسة الرابعة »القرآن والجنس/الجندر والجنسانية: التامثل، االختالف، املساواة«، للباحثة 

أسامء برلس، فهي تسعى إىل إثبات تناقض الخطاب القرآين مع األبوية وخلوه من عنارص الكراهية 

للنساء.]]] 

خامسًا: تعقيبات وانتقادات 

يتضح لنا مام سبق وجود عدة اتجاهاٍت للنسوية اإلسالمية، وما يهمنا هو بيان السامت الخاصة 

بها والتوجهات العامة لها. وقد الحظنا من خالل ما تم عرضه من نقٍد موجٍه إيل النسوية اإلسالمية، 

أنه يوجد شكالن من النقد: االول، نقٌد من داخل النسوية اإلسالمية لبيان قدراتها وما أنجزته وما مل 

تستطع إنجازه، ونقٌد آخر من اتجاهاٍت أخرى نطلق عليها متييزاً لها عن األويل اتجاهاٌت إسالميٌّة 

كال  بيان  الفقرة  هذه  يف  مهمتنا  وتكمن  اإلسالمية.  النسوية  حدود  وبيان  لتجاوز  تسعى  نسويٌة، 

النقدين: نقد النسوية من داخلها، ونقد اإلسالمية النسوية لها.

ْن أَنُفِسُكْم أَْزَواًجا لِّتَْسُكُنوا إِلَيَْها  فهي مثالً تعّد اآلية يف قوله تعاىل: »َوِمْن آيَاتِِه أَْن َخلََق لَُكم مِّ

َودًَّة َورَْحَمًة إِنَّ يِف َذٰلَِك آَليَاٍت لَِّقْوٍم يَتََفكَُّروَن« الروم: ]2، من املقوالت املؤسسة  َوَجَعَل بَيَْنُكم مَّ

يف القرآن ملفهوم العالقة بني الرجل واملرأة. وتنطوي كلمة »سكون« عىل ألفٍة أعمَق تستمد من 

اإلسالم  أن  داللًة عىل  القرآن  الكلمة يف  هذه  استخدام  ويُعد  الذهني.  والصفاء  الجنيس  التحقق 

يتوقع أن تكون العالقة الجنسية/الزوجية مبنية عىل الحب املتبادل وهي نظرة ثورية للغاية]2].

ويف سياق نقد التفسريات القرآنية التي تهمل السياقات التاريخية واالجتامعية، تأيت دراسة آمنة 

داوود »بحث يف القرآن والجنسانية«، حيث تطرح فكرة تجاوز التطبيق الحريف لبعض عبارات القرآن 

بسبب ارتباطها بنسبية السياق الزمني الضيق واملحدد للجزيرة العربية يف القرن السابع امليالدي، 

وتقرتح منهجيًّة جديدًة للخروج من مأزق التعامل مع النصوص الرصيحة التي تسمح مثال بالرضب 

وسيادة الرجال يف أموٍر كثريٍة]3]. 

]]]- أميمة أبو بكر، النسوية والدراسات الدينية، عرض هاين غازي، مجلة فصول، مرص، عدد 84/83، 3]20، ص 556.

]2]- املصدر نفسه.

]3]- املصدر نفسه، ص 556 – 557.
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نقد النسوية للنسوية

عىل الرغم من أّن النسوية اإلسالميّة ميكن أن تؤّدي دوراً مهامًّ يف تحسني حياة الفرد واملجتمع، 

إال أنها غري مرشحٍة ألن تلعب هذا الدور عىل األمد البعيد. ولعّل هذا ما يرُبر التناقض الذي تعيشه 

ثقافتها  من  عليها  اعتادت  مامرسات  معها  تجلب  حيث  األم،  وطنها  عن  مغرتبًة  املسلمة  املرأة 

األصلية، فرضت عليها وعايشتها باسم اإلسالم. وقد يقول قائل أّن النسوية اإلسالمية هنا تساعد مثل 

هؤالء النسوة عىل فّك االرتباط بني العادات والتقاليد وبني اإلسالم. وهو ما يعني أّن جّل ما تستطيع 

النسوية اإلسالمية تقدميه هو محاولة تقديم طرق إسالمية يف فهم املساواة الجندرية، والتمّكن من 

مزيد من الفرص االجتامعية، وتطوير إمكانياتهن الخاصة]]].

التقليدية  ويؤِّكد البعض أن داعيات النسوية مل يستطعن الفكاك من أسار املنهجية اإلسالمية 

التاريخ،  باللغويات،  الخاصة  إىل جنٍب مع األدوات  والتفسري جنباً  البحثية يف االجتهاد  بأدواتها 

للقرآن، فقد أضفن فقط  إلخ. ويظهر ذلك يف مقاربتهن  النقد األديب، االجتامع، األنرثبولوجي.. 

باملركزية  تتسم  التي  األبوية  التفسريات  بسيطرة  السابق  يف  غيابها  معلالٍت  النسوية،  تصوراتهن 

الذكورية. 

الفعل ال ميكنه  النسوية اإلسالمية، ليس فقط كونها ردَّ فعٍل، لكن رّد  من ضمن ما تعاين منه 

املبادرة، وبالتايل عدم متكنه من صياغة رؤيٍة متكاملٍة. يتضح ذلك يف عدم درايته با تعاين منه 

أزمة  إليها  يضاف  إذ  فقط،  جندر/نسوية  مشكلة  ليست  مشكلتها  إّن  إذ  املغرتبة،  املسلمة  املرأة 

العنرصية]2]. 

وميكن القول ونحن نتفق مع هذا متاًما أّن من ضمن اإلشكاليات التي تواجه النسوية اإلسالمية، 

حتى  أو  للدولة  واالجتامعي  االقتصادي  املستوى  عىل  تصوراٍت  أّي  تقديم  إىل  تسعى  ال  أنها 

عىل مستوى املجتمع املدين. ويرى هؤالء أّن النسوية اإلسالمية ما تزال يف العديد من جوانبها 

إن وجد يف بعض  الذي أحرزته،  الترشيعي  التقدم  النظر يف  أمعنا  إذا  إيديولوجيا نخبويًة، وحتى 

تعانيها املرأة. قد  التي  فإنها بذلك قد طغت عىل املشكالت االقتصادية واملجتمعية  الحاالت، 

]]]- نورهان عبد الوهاب، مصدر سابق، ص 25.

]2]- املصدر نفسه، ص 24.
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تزال ترشعن اإلسالم كنظاٍم يصلح  ما  أنها  األمور هو  الحقيقية يف هذه  أّن املشكلة  البعض  يرى 

لحكم الحياه السياسية، وأّن النسوية اإلسالمية بهذه الطريقة لن تستطيع أن تحرز تقدماً ملموساً ما 

دامت ال تتخذ املعايري العاملية مرشداً لها بعيداً عن القرآن كنصٍّ مقّدٍس ومؤّسٍس.]]] 

النسوية ونقد النقد

فيها  تلونت  اإلسالم،  عىل  الحرب  وسائل  من  وسيلًة  زالت-  -وما  شكلت  املرأة  قضية  إن 

بوجات االستعامر التي اجتاحت العامل اإلسالمي والعريب. والنسوية اإلسالمية موجٌة جديدٌة من 

هذه الحرب عىل اإلسالم، تستهدف تطويع اإلسالم وقيمه ومفاهيمه بحيث يتالءم ومفاهيم وقيم 

الحضارة الغربية. ويحذر أحمد عمرو من املوجات املختلفة من النسوية. ففكرة قراءة اإلسالم من 

وجهة نظٍر عرقيٍة أو إثنيٍة أو نوعيٍة تتناقض مع نظرة اإلسالم الكلية]2]. 

وهناك نسوية الحداثة اإلسالمية: تنظر الحركات اإلسالمية والناشطات والداعيات اإلسالميات 

بوجٍه عامٍّ إىل مفهوم النسوية نظرة استهجاٍن وازدراٍء، ألنهم ينظرون إىل النسويني كعلامنيني، بينام 

يعتقدون برضورة متابعة قضية حقوق املرأة عرب تطبيق الرشع اإلسالمي بشكٍل كامٍل وشامٍل لكافة 

قضايا املجتمع، با فيها قضية املرأة.

ومييِّز أحمد عمرو بني نوعني من النسوية اإلسالمية، ويقول: يف دراسة أجراها مركز كارنيغي حول 

املرأة يف الحركات اإلسالمية، تبني أن الناشطات يف التيارات اإلسالمية يتبنني رأيًا يؤكد عىل تكامل 

األدوار بني الرجل واملرأة، ويرفضن رفًضا تاًما فكرة اعتبارهن رأس الحربة يف حركٍة نسويٍة تُوَصف 

باإلسالمية، ويرين أن »اإلسالم والنسوية مصطلحان متناقضان«، وكشفت املقابالت التي أجراها عن 

رفض وازدراء ملفهوم النسوية الغربية التي يفسنها كحركة لتحرير النساء من كل القيود االجتامعية، 

والواجبات تجاه األرسة واملجتمع، ما يؤدي إىل الفردية املفرطة والخروج عن تعاليم اإلسالم. تقول 

]]]- نورهان عبد الوهاب، مصدر سابق، ص 27.

]2]- يستشهد الكاتب مبثال لتوضيح وجهة نظره عن النسوية اإلسالمية هو رميا الفقيه، التي تقول: »أنا أصوم طبًعا، وهذا جزء من ديانتي؛ 

الهاتف. ألين أريد أن أكون محرتمة « إجابة عام طرحه عليها الصحايف نرياج واريكو، من موقع »فري برس« األمرييك اإلخباري، عرب 

فازت رميا فقيه، اللبنانية األصل بلقب ملكة جامل الوليات املتحدة، وصف شقيقها صيامها بأنه من باب الواجب الديني، ول يتناقض 

مع مشاركتها باملسابقة »كام أن الصيام يُضفي عىل اإلنسان جامل روحًيا. هذا املشهد عند أحمد عمرو شديد الرمزية؛ حيث يجمع بني 

املتناقضات، يشري بدللة مركزة إىل منوذج املسلم املتعايش مع الحضارة الغربية -باملفهوم الغريب- بكل قيمها ومفاهيمها. أحمد عمرو: 

املصدر السابق، املوضع السابق.
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هن  معهن  املقابالت  أجرينا  الاليت  النساء  كل  »أن  أوتاوي:  ومارينا  اللطيف  عبد  أميمة  الباحثتان 

ناشطاٌت اكتسنب مراكَز وشعيًة واحرتاًما ضمن الحركات التي ينتمني إليها، ومن هنا شعورهن بالقوة 

والثقة، بيد أنهن رفضن رفًضا متاًما فكرة اعتبارهن رأس الحربة يف حركٍة نسويٍة إسالمية«]]] .

الغرب  مقاربة  تختلف عن كلٍّ من  العامل اإلسالمي،  املرأة يف  لحقوق  ثالثٌة  مقاربٌة  إذاً  هناك 

التقليدية، ومحاولة اإلسالميني إنشاء مفهوٍم مختلٍف لحقوق املرأة مشتق من املبادئ اإلسالمية، 

وهي محاولة بعض منظامت املسلامت إظهار مواءمة املفهوم الغريب لحقوق املرأة مع اإلسالم، 

للتاريخ  الذًعا  نقًدا  توجه  ما  غالبًا  وهي  الغرب،  يف  نشأت  املنظامت  هذه  من  العديد  بأن  علاًم 

اإلسالمي وتفسريه السائد.. كام تعترب هذه املجموعات التوفيق بني املفهوم الغريب لحقوق املرأة 

وبني اإلسالم مهاًم ألسباٍب عمليٍة، »فأيُّ نسويٍة ال تربر نفسها ضمن اإلسالم محكومٌة بأن يرفضها 

باقي املجتمع، وهي بالتايل تهزم نفسها بنفسها«. 

يف هذا السياق ظهر يف بداية التسعينيات ما اصطُلح عىل تسميته بالنسوية اإلسالمية. كبديل عن 

النموذج الغريب، يصبغ نفسه بالصبغة اإلسالمية، بدعوى ذاتية مشكالت العامل اإلسالمي والجذور 

الحركة  مجمل  عىل  الراديكالية  النسوية  االتجاهات  غلبة  إىل  باإلضافة  عنها،  تنبثق  التي  الثقافية 

النسوية. 

ويتلخَّص املوقف النقدي من النسويّة اإلسالميّة يف عدة نقاٍط، نتوقف عند بعضها كالتايل:

أوال: إن الفكرة املركزية التي انطلقت منها جميع املذاهب النسوية هي الحد من/ أو القضاء 

عىل السيطرة الذكورية بجميع تجلياتها، سواًء االقتصادية أو االجتامعية أو السياسية. 

ثانيًا: املوجة النسوية الثانية، وتوابعها يف العامل اإلسالمي، من أهم وسائل الهجمة االستعامرية 

الثانية، والتي ُعرفت بالغزو الفكري الذي اجتاح العامل اإلسالمي يف أواخر القرن العرشين.

ثالثًا: هناك تطابٌق شبُه كامٍل مع قرارات املؤمترات واالتفاقيات الدولية -مثل مؤمترات بكني 

واتفاقية السيداو- مع األطروحات النسوية، خاصة يف ما يتعلق بحرية املرأة يف جسدها، وشكل 

األرسة التي مل تعد تتكون من رجٍل وامرأٍة فقط، وحرية اإلجهاض.

]]]- نورهان عبد الوهاب، املصدر نفسه.
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رابًعا: شكلت نسوية الحداثة اإلسالمية رأس الحربة يف الحرب الغربية عىل املفاهيم اإلسالمية 

وهي متثل تجليًا شديد الوضوح للهدف من تلك الحرب. إذ تسعى نسوية الحداثة اإلسالمية يف 

جديٌد  نسويٌّ  تفسرٌي  أنه  يدَعى  ما  خالل  من  الغربية  الحضارة  مسلامت  مع  التامهي  إىل  األخري 

لإلسالم.

خامًسا: هناك تناقٌض أيديولوجيٌّ بني مطلق فكرة النسوية، واإلسالم، فمصطلح »النسوية« يحمل 

مضامنَي أيديولوجيٍة مركزيٍة، أبرزها املساواة التامة التي تقود إىل فضح التحيزات الذكورية الكامنة 

يف الخطاب والوعي، ومن ثم يفرتض أّن هناك رصاًعا أو نزاًعا.

إن اإلسالم ال يعرف الرصاع بني الرجل واملرأة، فاإلسالم كعقيدٍة وشيعٍة، ال مييّز نوًعا عىل نوٍع 

وال عرقًا عىل عرٍق، وال شعبًا عىل شعٍب، ففكرة قراءة اإلسالم من وجهة نظر عرقية أو إثنية أو نوعية 

تتناقض مع نظرة اإلسالم الكلية]]]. 

]]]- نورهان عبد الوهاب، مصدر سابق، ص 27.



)الجنوسة( بين اإلسالم وحداثة الغرب
رؤية نقدية مقارنة

مجتبى عطّار زاده]*[]]]

ينظر  حيث  والتاريخي،  النظري  مساها  يف  النسويّة  األطروحة  إىل  البحث  هذا  يعرض 

للرؤية  نقدياً  الكاتب إليها بوصفها إحدى أبرز مستظهرات الحداثة الغربية، ثم يُجري تنظرياً 

الغربية حيال املرأة انطالقاً من املنظومة اإلسالمية القرآنية. جّراء هذا الختبار املقارن سوف 

ل الباحث إىل جملة نتائج تبنيِّ الختالف والتغاير بني الرؤيتني يف الحقلني  نقرأ كيف توصَّ

التاريخي واألنطولوجي.

المحرر

للنظام  معارضتهم  ضمن  الغربية  البلدان  يف  املرأة  حقوق  عن  الدفاع  مجال  يف  الناشطون 

األبوي، تحّدوا الواقع الجنيس والجندري يف حياة البرش، حيث اّدعوا أّن االختالف الفسيولوجي 

االعتقاد  عىل  املتقّوم  االجتامعي  العرف  ومن  النظام  هذا  من  ناشٌئ  الجنسني  بني  والبيولوجي 

بعدم اتّساق البنية الجسمية والروحية لكلٍّ من الذكر واألنثى، ومن هذا املنطلق أنيط للمرأة دوٌر 

إذاً،  مجحفاً.  جنسياً  متييزاً  ذلك  جرّاء  فواجهت  للرجل  منح  ماّم  مستًوى  أدىن  ثانويٌّ  اجتامعيٌّ 

الحصيلة النهائية لهذه الظاهرة هي انعدام املساواة بني الجنسني. 

مفهوم النظام األبوي يدّل عىل النهج الذي يُتّبع لبسط السلطة عىل مستًوى شمويلٍّ من مختلف 

* ـ باحث يف العلوم السياسية وأستاذ مساعد يف جامعة الفّن مبدينة أصفهان-إيران .
ـ املصدر: مجتبى عطار زاده، مقالة تحت عنوان: بررسی تطبیقی مفهوم جنسیت در اسالم و غرب، مجلّة "مطالعات راهربدي زنان" املعنية 

بشؤون البحث العلمي، شتاء 387]هـ. ش. )2008م(، العدد 42، الصفحات 43 - ص 78. 

ـ ترجمة: أسعد مندي الكعبي.
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النواحي الجغرافية والتأريخية، ويّدعى أنّه يستبطن سلطة الرجل وانقياد املرأة عىل ضوء الخضوع 

لألعراف والتقاليد االجتامعية املتداولة، ومن ثّم يصبح موروثاً من جيٍل إىل آخَر بأساليَب رمزيٍة، 

لذا ال بّد وأن يتقّوم ببادئَ ثقافيٍة. 

الجدير بالذكر هنا أّن هذا النظام ترّسخ يف أذهان البرش بصفته نظاماً سلطوياً، ومن ثّم ال يرى من 

يعتقد به برضورة بيان أسسه االرتكازية باعتبارها قضايا طبيعيًة]]]. 

للمرأة  مشرتٍك  اضطهاٍد  وجود  من  البعض  يّدعيه  ما  صوابيّة  افرتضنا  إذا  ذُكر،  ما  إىل  استناداً 

والنظام  األبوي  النظام  مثل  عاّمٍة ومشرتكٍة  وتقاليَد  أعراٍف  قاطبًة يف ظّل  البرشية  يف املجتمعات 

الجنسوي، ففي هذه الحالة يصبح الفكر النسوي -الفيميني- حركًة فكريًة اجتامعيًة وسياسيًة ذات 

طابعٍ دويلٍّ يناهض دعاتها هذا االضطهاد وكّل ما يتسبّب يف رواجه. 

الغربية،  الفكرية  الجندر يف األوساط  النسوي أصبح رمزاً ملفهوم  كام هو معروٌف فاملذهب 

وذلك لعّدِة أسباٍب أهمها ما ييل: 

]( معظم مبادئ الفكر النسوي طُرحت من قبل نساٍء غربياٍت. 

شخصياٍت  قبل  من  يطرح  ما  غالباً  الغربية  املجتمعات  يف  املطروح  النسوي  الخطاب   )2

العليا  الطبقتني  من  واملنبثقة  رفاهيًة  األكرث  االجتامعية  الحركات  سيّام  وال  نافذٍة،  ومؤّسساٍت 

واملتوّسطة، ما يعني أنّه يطرح ويرّوج له عىل نطاٍق واسعٍ من قبل الحركات النسوية النافذة. 

ذاِت  ثقافيٍة  وترويج دعواٍت  متنّوعٍة  إلنتاج نصوٍص  باعتباره مصدراً  الغريب  النسوي  املذهب 

، ميكن أن يُتّخذ كمرتكٍز إلصدار نتاجاٍت ثقافيٍة يف رحاب كتٍب ومجالٍت ونرشياٍت  طابعٍ فيمينيٍّ

متنّوعٍة وبعّدِة لغاٍت، ونتاجاٍت صوتيٍة ومرئيٍة كاألفالم والصور وشتّى الربامج اإلذاعية، إىل جانب 

تأسيس مواقَع إلكرتونيٍة مختلفٍة اعتامداً عىل الوسائل املعتمدة يف الرتويج الفكري وشتّى وسائل 

اإلعالم الخاضعة ألتباعه. فضالً عن ذلك هناك تأثرٌي غرُي مباش لهذا التيار الفكري عن طريق نرش 

أخباٍر خاّصٍة بنشاطات أتباعه يف مختلف وسائل اإلعالم املحلّية والعاملية ويف املنظاّمت الدولية 

وغريها، وعىل هذا األساس يرتّسخ يف أذهان النساء اللوايت يواجهن خطابه بشكٍل تدريجيٍّ ومتناٍم 

ليتحّول الحقاً إىل خطاٍب سلوطيٍّ يُطرح من قبل النسوة املثقفات يف شتّى أرجاء العامل. 

الحلول املقرتحة من قبل الحركات النسوية غالباً ما تكون بحاجٍة إىل مرتكزاٍت قانونيٍة، وبا 

[[[ - Millet K. ([972), Sexual Politics, New York: Avon, p. 34. 
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أّن القانون جافٌّ وغري مرٍن، يرى أتباعها رضورة انخراطهم ومنارصيهم يف مراكز التقنني واملراكز 

الحكومية يك يتسّنى لهم صياغة قوانني تلبّي رغباتهم وتساعدهم عىل تطبيق الحلول التي يقرتحونها 

، لكّن رؤيتهم هذه ليست صائبًة، فام مل متتزج القوانني املرّشعة مع  دفاعاً عن املرأة بشكٍل عميلٍّ

مبادئ النظام األكسيولوجي األصيل الذي يحكم املجتمعات، سوف لن يُوجد لدى البرش أيُّ وازٍع 

يحّفزهم عىل مراعاة حقوق اآلخرين والعمل باألسس التي تتضّمنها يف شتّى املجاالت، لذلك شهد 

العامل ظاهرًة يف منتصف عقد الثامنينيات من القرن املنرصم متثّلت يف تراجع علامء األنرثوبولوجيا 

عن دعمهم للمذهب النسوي ومبادرتهم إىل وضع مبادئ أنرثوبولوجيا جندرية تحّولت يف عرصنا 

الراهن إىل فرٍع أسايسٍّ للنزعة الفيمينية، إال أّن هذا الفرع يف الواقع من طابع جديد لكون الذين 

ينضوون تحت مظلّته ال يعتقدون بأّن األنوثة هي املحور األسايس لبناء املجتمع اإلنساين املثايل، 

بل املرتكز فيه هو العمل عىل إجراء دراساٍت وبحوٍث لبيان واقع العالقة الجندرية بني الجنسني 

وتحديد أوجه التشابه واالختالف بني هويتيهام، واألهم من ذلك بيان العالقة بني الهوية الجندرية 

للبرش مع هوياتهم الثقافية يف العرص الحديث، ففي هذا العرص عادًة ما تولد هوياٌت ثقافيٌة جديدٌة 

ال حرص لها. وعىل هذا األساس انتقد علامء األنرثوبولوجيا الرؤى التي تطرح عىل ضوء جنس 

اإلنسان من حيث كونه أنثى أو ذكراً، إذ أكّدوا عىل أّن األنوثة والرجولة هويتان تتأثّران بالظروف 

الثقافية التي تكتنف حياة البرش بأرسهم والتي تسفر عن ظهور ميزات ثقافية خاّصة]]]. 

نستنتج ماّم ذكر أّن مجرّد مزاولة املرأة نشاطاٍت اجتامعيًة ورصف تحقيقها إنجازاٍت يف شتّى 

مجاالت الحياة الثقافية والسياسية واالقتصادية، ليسا وازعني لرفعة شأنها األنثوي، بل هناك شٌط 

الذايت  الوعي  البرش مرحلة  بلوغ مجموعٍة من  لتحّقق ذلك، وهو   - طبعاً  كافياً  - وليس  رضوريٌّ 

عىل ضوء تجرّدهم عن ذاتهم وتأّملهم بواقعها عىل حقيقته، والتجرّد هنا يعني الحياد تجاه الذات 

وتقييمها عىل أساس رؤية واقعية، ومن املؤكّد أّن تأّمل اإلنسان بذاته يجب أن يتقّوم باستقالل رأيه 

وعدم استقصاء كيانه النفيس بتلقنٍي من اآلخرين جرّاء انبهاره بوجهات نظرهم. 

هذا  ومن  الجنسني،  تجاه  حياديٍة  رؤيٍة  رحاب  يف  مبادئها  طرحت  بدورها  اإلسالمية  الرشيعة 

املنطلق أقرّت لكّل واحٍد منهام وظائَف خاّصٍة ومحرتمٍة تليق بشأنه، والعدل الديني فيها يقتيض 

تقسيم األعامل بحسب هويتيهام الجنسوية، ومن املؤكّد أّن هذا التقسيم العادل يعود بالنفع عىل 

املجتمع بأرسه، حيث تصان فيه حقوقهام وتصاغ مسؤولياتهام بشكٍل متكافٍئ ولكن ليس بالرضورة 

]]] - لالطّالع أكرث، راجع: نارص فکوهي، مقالة باللغة الفارسية تحت عنوان: هویت جنيس، نرشت يف صحيفة "رشق"، العدد 374، 2004م. 
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أن يدّل هذا التكافؤ عىل التساوي التاّم من جميع الجهات. الجدير بالذكر هنا أنّنا إن أردنا فهم معنى 

التساوي بني الجنسني يف رحاب التعاليم اإلسالمية، ال بّد لنا من فهم معامله من جميع الجهات. 

املسلمون يعتقدون بوجود اختالٍف بني املسؤوليات امللقاة عىل عاتق كلٍّ من الرجل واملرأة من 

منطلق اعتقادهم بكون غالبية االختالفات بني وظائفهام طبيعيًة ومفيدًة، ويرّبرون ذلك بأّن البنية البدنية 

لكّل واحٍد منهام تقتيض حدوث هذا االختالف، لذلك أنيطت للمرأة مهامٌّ حّساسٌة وهاّمٌة للغاية تتمثّل 

يف مسؤوليتها الجنسية والرتبوية، فاملجتمع بحاجٍة ماّسٍة إىل هذه املسؤولية يك يعّم فيه الرفاه. 

* البنية اجلنسوية برؤية توحيدية 

للمبادئ العقائدية هو الحقيقة املطلقة الالمتناهية، وهو الذي ابتدع بعظمته  الله الواحد طبقاً 

الخصائص التي ميتاز بها الجنسان املذكّر واملؤنّث، وتجدر اإلشارة هنا إىل أّن أّول تقابل عادًة ما 

يبدأ من هذه النقطة، أي من مرتبة الذات اإللهية األحدية من حيث كونها مطلقًة والمتناهيًة بحيث ال 

 ، تحّدها حدوٌد وال يقيّدها يشٌء. استناداً إىل هذا التعريف، فاألمر الالمتناهي ال ميكن أن يحّده حدٌّ

وهو الذي يبتدع بقدرته كّل يشٍء ومكاٍن، وجميع القابليات مكنونة يف ذاته، أي إّن عامل الخلقة 

أن  الالمتناهي ال ميكن  الالمتناهي، وبالتايل فاألمر  الوجود  ليوجد إال بفضل هذا  بأرسه مل يكن 

يتحّقق يف منأى عنه. 

الالمتناهي، والعكس  األمر  نتحّدث عن  أنّنا  يعني  فهذا  األمر املطلق  نتحّدث عن  إذاً، حينام 

صحيٌح، إذ ال ميكن تصّور أحدهام دون اآلخر]]]. 

ال شّك يف أّن أّول ثنوية يف الوجود هي تقسيم املطلق إىل جزئني أحدهام مطلق واآلخر المتناٍه، 

فهو البنية لكّل فعل وانفعال يف عامل الخلقة، والتقابل القديس يف وجوده املطلق هو األنوذج 

األزيل للذكورة واألنوثة،]2] إي أنّه يتجىّل يف الوجود اإلنساين بشكٍل رصيٍح. 

مرآًة  ذاته  تكون  أن  بّد  ال  لذا  اإلله،  اإلنسان خلق عىل صورة  أّن  تؤكّد عىل  الساموية  األديان 

ينعكس فيها نوره، وقد انعكس التقابل بني عامل العرش ـ العامل األكرب ـ يف هذه النفس التي هي 

يف الحقيقة العامل األصغر، لذا فكال الجنسني ذكوراً وإناثاً هو تبلوٌر لوجه الله عّز وجّل، ومن ثّم 

[[[ - Schuon F.)1980(, Summary of Integral Metaphysics, Fordham University, Foundation for International Philosophical 

Exchange, New York: NY, ETATS – UNIS, p. 29. 

[2[ - Lings, M.)2006(, Symbol and Archetype/A Study of the Meaning of Existence, US: Fonts Vitiate, p. 122. 



113االستغراب )الجنوسة( بين اإلسالم وحداثة الغرب

2 0 1 صيــف 9
A L - I S T I G H R A B االستغراب 16

فاإلطالق الالمتناهي يصوغ مزيجاً لهذين الوجهني اإللهيني يف الوجود اإلنساين. 

تحيك  واألنوثة  املطلق،  األمر  عن  تحيك  الرجولة  أّن  فحواها  الخلقة  تجاه  اإليجابية  الرؤية 

عن األمر الالمتناهي، وأّما عىل أساس الرؤية السلبية فالرجولة تستبطن خطراً لالحتكار والقسوة، 

واألنوثة تستبطن خطر االنفكاك والخروج عن الشأن الالمتناهي]]]. 

من املؤكّد أّن الشؤون الذكورية واألنثوية يف رحاب الرؤية الشمولية اإلسالمية هي أصوٌل يتّضح 

من خاللها املقصود من القوانني الدينية التي تحّدد وظائف الجنسني يف جميع الحضارات البرشية، 

والقرآن الكريم ضمن تعريفه مفهوم النفس عىل ضوء مفهوم الوحدانية، أشار إىل خلقة الجنسني 

لََعلَّكُْم تََذكَُّروَنM،]2] فاملسلمون  ٍء َخلَْقَنا َزْوَجنْيِ  الذكر واألنثى، حيث قال تعاىل: Nَوِمْن كُلِّ َشْ

يؤمنون بأّن الله عّز وجّل هو الذي خلق الساموات واألرض وجعل كّل واحدٍة منهام مستقلًّة عن 

اَمَواِت َواأْلَْرَض كَانََتا  يََر الَِّذيَن كََفُروا أَنَّ السَّ األخرى، لذا هام أّول زوٍج خلقه تبارك شأنه: Nأََولَْم 

أّن عبارة  ]3]. تجدر اإلشارة هنا إىل 
 Mيُْؤِمُنوَن أََفاَل  َحيٍّ  ٍء  كُلَّ َشْ الْاَمِء  ِمَن  َوَجَعلَْنا  َفَفَتْقَناُهاَم  َرتًْقا 

الساموات واألرض تكّررت يف القرآن الكريم مائتي مرّة نظراً ألهميتهام كوجودين اثنني منفصلني 

اَمَواِت َواأْلَْرِض  عن بعضهام، وقد أكّدت آياته عىل أّن خلقتهام أعظم من خلقة اإلنسان: Nلََخلُْق السَّ

أَكْرَبُ ِمْن َخلِْق النَّاِس َولَِكنَّ أَكْرَثَ النَّاِس َل يَْعلَُموَنM،]4] والسبب يف عظمتهام يعود إىل أنّهام أساس 

التأثري والتأثّر اللذين يتجىّل عىل ضوئهام كّل ما يف الوجود وبا يف ذلك البرش. 

انفكاك السامء عن األرض يف العامل األكرب - الحياة الدنيا - له نظري يف العامل األصغر - النفس 

اإلنسانية - بعقيدة أتباع األديان التوحيدية، وهذا النظري هو خلقة آدم وحواء من نفس واحدة، فهام 

الله سبحانه وتعاىل يف  البرش، وقد خلقهام  أّول زوجني من  نفسان منشؤهام نفس واحدة وهام 

السامء واألرض بشكٍل يعكس العالقة الزوجية الكائنة بينهام. 

حينام نعن النظر يف الخلقة الزوجية نستنتج أنّها ال تقتيض بتاتاً كون الرجل هو العنرص الفّعال 

ذاتاً واملرأة منفعلة ومتأثّرة به، بل كالهام عنرٌص مؤثٌّر ومتأثٌّر، لكون الفعل واالنفعال يتبلوران يف 

ذاتيهام. 

[[[ - Schuon F. )1995(, The Reign of Quantity, Sophia Perini’s, p. 145. 

]2] - الذاريات: 49. 

]3] - األنبياء: 30. 

]4] - غافر: 57. 
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يجب عىل كّل إنسان تفعيل الجانب املتسامي من وجوده والرقي بنفسه نحو الله سبحانه وتعاىل 

بتسليمة  النفسية  نزواته  كبح جموح  عليه  أخرى  ناحيٍة  الحسنة، ومن  العبادة واألعامل  عن طريق 

للترشيع اإللهي ورضاه با قسم له من مقّدراٍت، وبهذا تصبح نفسه وعاًء للطف الله وعنايته. 

نالحظ يف اآلية الخامسة والثالثني من سورة األحزاب]]] أّن القرآن الكريم خاطب البرش بضمري 

اإلنسان، حيث نبّهه إىل أّن املسؤولية امللقاة عىل كاهله أهّم بكثري من واجباته وحقوقه االجتامعية 

سواًء أكان ذكراً أم أنثى، كام أكّد يف آياٍت أخرى عىل أّن كال الجنسني مرتبٌط بالله عّز وجّل، لذا ال 

رجولة لكّل رجل وال أنوثة لكّل أنثى بحقٍّ وحقيقٍة إال إذا عمال بوظائفهام اإلنسانية عرب االنصياع 

لإلرادة اإللهية، ومن هذا املنطلق فالسلوك األسايس للمرأة وفاعليتها الحقيقية يتبلوران قبل كّل 

يشء ضمن أداء وظائفها املعنوية، وكذا هو الحال بالنسبة إىل الرجل. وأّما السلوك الثاين الذي 

يريده الله تعاىل منهام فهو مواصلة الحياة ويف رحاب لطفه وعنايته، واملرأة يف هذا السياق تلتزم 

بسلوكها الوظيفي بشكٍل فاعٍل عىل ضوء الرحمة املستودعة يف ذاتها من خالل أمومتها وعنايتها 

بأبنائها. 

وكام أّن أّمنا األرض زاخرة بالرحمة ومنها انبثقت الحياة التي غّذتها بنعمتها ورأفتها، كذلك هي 

املرأة، فملؤها الرأفة والرحمة والتضحية، وتتجىّل كّل هذه الخصال الحميدة يف تربيتها ألبنائها. 

* النسوية هي املنقذ.. هل هذا اّدعاٌء أو واقٌع؟ 

لكال  وجّل  عّز  الله  تجاه  وحقوٍق  ومسؤولياٍت  دينيٍّ  ترشيعٍ  عىل  املتقّومة  االجتامعية  البنية 

الجنسني بحيث تتجىّل عىل هذا األساس يف حياة بني آدم، هي يف الواقع ليست عىل نسق ما تبّناه 

أتباع الفكر النسوية الذين يرفعون شعار التجّدد ويدعون إىل منح الجنس األنثوي حقوقاً وامتيازاٍت 

فقط  الضوء  يسلّطون  لكونهم  املرأة  مسؤوليات  عن  يغفلون  ما  غالباً  فهؤالء  فيه،  مبالغ  بشكل 

عىل حقوقها. تجدر اإلشارة هنا إىل أّن الحركات النسوية التجّددية تسعى إىل مقارعة االضطهاد 

االجتامعي الذي تتعرّض له املرأة وتهدف إىل نيلها حقوقاً اجتامعية واقتصادية وسياسية متساوية 

مع ما يتمتّع به الرجل، وكام هو معلوم فاألصول التي يتقّوم بها الفكر النسوي ال شأن لها بالخشية 

الديني  الحياة اآلخرة وصالحها  ترتبط بسألة نجاة املرأة يف  الله تعاىل وال بحبّته، كام ال  من 

اِدِقنَي  َوالصَّ َوالَْقانَِتاِت  َوالَْقانِِتنَي  َوالُْمْؤِمَناِت  َوالُْمْؤِمِننَي  َوالُْمْسلِامَِت  الُْمْسلِِمنَي  Nإِنَّ  األحزاب:  سورة  من  والثالثون  الخامسة  اآلية   -  [[[

ُفُروَجُهْم  َوالَْحاِفِظنَي  امِئَاِت  َوالصَّ امِئنَِي  َوالصَّ َقاِت  َوالُْمَتَصدِّ ِقنَي  َوالُْمَتَصدِّ َوالَْخاِشَعاِت  َوالَْخاِشِعنَي  اِبَراِت  َوالصَّ اِبِريَن  َوالصَّ اِدَقاِت  َوالصَّ

 .Mاِكَراِت أََعدَّ اللَُّه لَُهْم َمْغِفرًَة َوأَْجًرا َعِظياًم اِكِريَن اللََّه كَِثريًا َوالذَّ َوالَْحاِفظَاِت َوالذَّ
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فرعاته  قاطبًة،  الدينية  والترشيعات  التعاليم  تتجاهل  علامنيٍّة  نهضٍة  من  منبثقاً  الفكر  هذا  لكون 

يزعمون أّن الدين يقيّد شخصية املرأة ويسلبها حّريتها ويّدعون أنّه ال يكرتث إال بتوجيه الجنسني 

نحو وظائفهام إزاء الرّب وقلاّم يعلّمهام الحقوق الشخصية. 

ميكن لكّل باحٍث دراسة وتحليل الفكر النسوي ضمن وجهتني أساسيتني ألجل بيان معامله 

تتمحور حولها  التي  القضايا  أساسها طرح جميع  يتّم عىل  إحداهام وصفيٌة  أكرثَ،  بدقٍّة  الحقيقية 

النزعة النسوية للبحث والتحليل عىل ضوء االعتقاد بكون املرأة موضوعاً حقيقياً وكائناً عىل أرض 

الواقع، واألخرى طبيعيٌة تتمحور حول قواعَد وأصوٍل ارتكازيٍة يُنظر من خاللها إىل شخصية املرأة 

الوصفية   - الرؤيتني  هاتني  أّن  هنا  بالذكر  الجدير  األنثوي.  شأنها  مع  يتناسب  كام  امرأة  هي  با 

أساسهام  عىل  وتغرّيت  املرأة  إىل  الرؤية  نط  يف  أساسيان  تحّوالن  عنهام  متّخض   - والطبيعية 

التعامل مع هويتها األنثوية، ويف هذا السياق واصل املدافعون عن الفكر  املناهج املعتمدة يف 

للشخصية  الطبيعي  الجانب  عىل  نشاطاتهم  ركّزوا  حيث  الفكري،  وكفاحهم  مساعيهم  النسوي 

األنثوية ثّم بادروا إىل تقييمه مع األوضاع الراهنة يف املجتمعات البرشية. 

حيث  من  واملرأة  الرجل  بني  يقارنون  الوصفية  الوجهة  يتبّنون  الذين  والباحثون  املفّكرون 

الحقوق والشأن اإلنساين، بينام من يتبّنى الوجهة الطبيعية فهو يتطرّق إىل تحليل املوضوع عىل 

ضوء اإللزام ببدأ التساوي التاّم يف الحقوق واحرتام الشأن اإلنساين،]]] ما يعني أّن اّدعاء املساواة 

التاّمة بني الجنسني يف الحقوق واملكانة هو يف الواقع اّدعاء طبيعي، بينام اّدعاء أنّهام محرومان 

وانعدام  الظلم  النسويني يف مصداق  اختالف  ذلك  ومثال   ، اّدعاٌء وصفيٌّ هو  متكافئة  من حقوق 

باملرأة،  التي تلحق الرضر  العادلة  القضايا غري  املساواة، واختالفهم يف اآلراء بخصوص حقيقة 

ويف هذا الصدد وّضحت الباحثة النسوية سوزان جيمس اإلطار العاّم للرؤية الفيمينية بشكٍل وصفيٍّ 

ومحرومًة مقارنًة مع الرجل، وهذا  تتقّوم باالعتقاد بكون املرأة مضطهدًة  «الفيمينية  حينام قالت: 

الظلم بحّقها مجحف وغري قانوين«.]2] الفكر النسوي يف رحاب الوجهة الطبيعية يتقّوم يف الحقيقة 

ببدأ أّن املرأة تستحّق االحرتام واملساواة مع الرجل وال بّد أن تنال حقوقها، وتجدر اإلشارة هنا 

إىل أّن النسويني ال يهدفون فقط إىل بيان مبدأ العدل واملساواة بشأن املرأة، بل يدعون إىل إيجاد 

تغيرياٍت اجتامعيٍة وسياسيٍة وثقافيٍة تُسفر عن إقرار العدل واملساواة التاّمة بني الجنسني. 

[[[- Bordo, S. )2001(, Unbearable Weight: Feminism, Western Culture and the Body, University of California 

press, p. 97. 

[2[- Harding S. )1980(, The Norm of Social Inquiry and Masculinity Experience: Philosophy of Science 

Association, p. 112. 
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بعد عقد السبعينيات من القرن املنرصم ظهر تيار ما بعد الحداثة النسوي، وقد أكّد أتباعه عىل 

وجود اختالٍف بني البرش، ومن هذا املنطلق رفضوا املعتقدات الغيبية الشاملة التي تحيك عن أفضلية 

الرجل عىل املرأة من بعض النواحي، حيث اعتربوها أساساً ألنواٍع جديدٍة من الظلم واالضطهاد بحّق 

الجنس املؤنّث. وأّما بالنسبة إىل زواج املرأة وأمومتها، فلم يعتربوهام سببني لعبودية املرأة وتدنيس 

حقوقها، وإّنا قالوا أّن هناك مقّرراٍت صارمًة وجائرًة فُرضت عىل املرأة الزوجة واألّم أسفرت عن 

عبوديتها وتضييع حقوقها املرشوعة، حيث أجربها املجتمع عىل الخضوع لسلطة الرجل واالنصياع 

ألوامره، وَعزَْوا جانباً من هذه السلطة املستبّدة إىل مناشَئ تربويٍة، أي أّن بعض السلوكيات املتقّومة 

باالختالف بني الذكر واألنثى منذ والدتهام تسفر عن إيجاد اختالٍف جذريٍّ يف ما بينهام، وعىل ضوء 

هذه التوّجهات اقرتحوا طرح تعريفني جديدين ملفهومي الذكر واألنثى باالرتكاز عىل تساويهام التاّم 

بالحقوق يف رحاب األرسة واملجتمع. كام تطرّق أتباع هذا التيار النسوي إىل بيان اآلثار التي ترتتّب 

عىل مختلف الخطابات املطروحة والنتائج التي تتمّخض عن األسس النظرية والحكايات والروايات 

التي تطرح غالبيتها من قبل وسائل اإلعالم العاّمة لدى تعريفها الجندر البرشي، حيث اعتربوها ذات 

دوٍر فاعٍل يف تعيني واقع الجندر وتعيني الهوية الشخصية لكال الجنسني، وقد عزوا مناشئ هذا الواقع 

لقضايا اجتامعيٍة وسياسيٍة حكمت حياة البرش عىل مّر العصور]]]. 

التناظر الضّدي بني وجودين

األسس االستداللية ألتباع الفكر النسوي تتقّوم بالتفكيك بني نوعني من الوجود، هام الوجود 

ألجل ذاته )لذاته( والوجود يف ذاته متأثّرين يف هذا املضامر با طرحه الفيلسوف مارتن هايدغر، 

وفحوى ذلك أّن اإلنسان من منطلق وعيه الذايت فهو ال بّد وأن يتّصف بهذين النوعني من الوجود. 

الجدير بالذكر هنا أّن الوجود ألجل الذات يتمحور حول الجوانب النفسية املتعالية التي ترشف عىل 

كيان اإلنسان، يف حني أّن الوجود يف الذات يدّل عىل ذلك الجانب الثابت واملتعنّي من النفس 

تربطهام  اإلنسان  الجانبان يف شخصية  هذان  للوعي.  ويكون موضوعاً  يخضع لإلشاف  والذي 

الجانب  منأًى عن  الواقع يف  أرض  يتحّقق عىل  أن  للجانب املرشف  إذ ال ميكن  عالقٌة جدليٌة، 

الخاضع لإلشاف، كام أّن معرفة النفس واإلشاف عليها ال ميكن أن يصدقا يف واقع الحال إال 

إذا كان هناك مرشٌف. أضف إىل ذلك فالوجود ألجل الذات من خالل تجلّيه باستمراٍر وعىل ضوء 

تبلور إمكانياته الكامنة فيه، فهو يتمحور حول التحّقق والحدوث، ولكّن الوجود يف الذات يتقّوم 

[[[- Jones, A. )1996(, Feminism Reclaimed, New York: Rutgers University Press, p. 92. 
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عىل أساس أنّه كائٌن ومتحّقٌق عىل أرض الواقع، أي أنّه موجوٌد بالفعل. هذه العالقة الجدلية الكامنة 

يف باطن اإلنسان تتجىّل أيًضا يف املضامر االجتامعي عىل ضوء الذات با هي والذات األخرى، 

وكّل واحدٍة منهام تفتقر إىل األخرى ويف الوقت نفسه تنقضها، فكّل ذاٍت ال معنى لها إن مل تكن 

أمٍر  مجرّد  األخرى  الذات  أّن  إال  بالغٍة،  بأهميٍة  تحظى  ذلك  جانب  إىل  وهي  أخرى،  ذاٌت  هناك 

هاميش بالنسبة إليها. 

الداعية النسوية سيمون دي بوفوار اّدعت أّن الثقافات السائدة يف املجتمعات البرشية اعتربت 

الذكورة موجوداً لذاته واألنوثة موجودًة يف ذاتها، وعىل هذا األساس فرجولة الرجل عبارٌة عن أمٍر 

ٍ وظروٍف جديدٍة يشهدها املجتمع،  يف حركٍة دائٍبة وذاُت شأٍن مستقلٍّ وتتفاعل دامئاً مع كّل تغريُّ

بينام أنوثة املرأة تجعلها مجرّد كائٍن قعيِد املنزل نظراً لخصائصها الكامنة يف ذاتها مثل سكونها عن 

الحركة وتبعيتها وعدم تفاعلها مع التغيريات والظروف الطارئة يف الحياة. 

بني  االنفكاك  هذا  حدوث  يف  مشهوٌد  دوٌر  لها  واالجتامعية  الثقافية  الظروف  أّن  املؤكّد  من 

الذكر واألنثى،  لكلٍّ من  البدنية  الطبيعة  مثل  بوفوار مؤثّراٍت أخرى  إليها دي  الجنسني، وأضافت 

فالبنية الجسمية برأيها تعّد سبباً أساسياً يف حصول انفكاٍك يف ما بينهام، ألّن املرأة عىل ضوء حملها 

الجنني يف بطنها وإرضاعها له بعد والدته ومن ثّم تربيته وتأهيله للولوج يف الحياة العاّمة، تضطّر 

إىل التأقلم مع السكون والتبعية لظروٍف معيّنٍة ومتكّررٍة يف منزلها، بينام الرجل عىل ضوء عدم تقيّده 

وتحّرره بدنياً عن العناية املباشة باألطفال ونظراً لخصائصه املتحرّكة التي تجعله يتفاعل مع البيئة 

ٍ يطرأ فيها، يهيّئ نفسه للعمل عىل تلبية متطلّبات أرسته ويكون عىل  االجتامعية تزامناً مع كّل تغريُّ

أهبة االستعداد ملواجهة شتّى ظروف العمل الثابتة والطارئة]]]. 

لذاته  موجوداً  الرجل  اعترُب  حينام  الواقع  أرض  عىل  تبلورت  الجنسني  بني  الجدلية  العالقة 

فاعلًة بشأن كال  افتقدت حيويتها ومل تعد  العالقة  أّن هذه  واعترُبت املرأة موجودًة يف ذاتها، إال 

الطرفني ومن ثّم تزعزعت أركانها، فالرجال تصّوروا أنفسهم أنّهم أصحاب الرأي النهايئ والقول 

فاملرأة اضطرّت  ناحيٍة أخرى  له، ومن  كائٍن هاميشٍّ ال دور  ليست سوى  الفصل معتربين املرأة 

افتقدت  لإلذعان لهذه الظروف وتأصيلها يف باطنها عىل الرغم من كونها مجحفًة بحّقها، لذلك 

استقاللها وتجاهلت صالحيتها يف اتّخاذ القرارات الحاسمة، وهو ما وصفه النسويون بأّن املرأة يف 

املجتمعات البرشية مجرّد كائٍن »آخَر«. 

[[[ - Ibid, p. 98. 
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الناشطة النسوية االسرتالية جني ماري دايل ارتكزت يف نظرياتها عىل مبادئ الهوتية أنطولوجية 

جرّاء تأثّرها بعالَِمِي الالهوت األملانيني بول يوهانس أوسكار تيليش ومارتن بوبر، حيث تجاوزت 

تيار االعتدال يف هذا الصدد وال سيّام ضمن كتابها الشهري )beyond God the father( وعىل هذا 

األساس اتّخذت خطواٍت هاّمٍة عىل صعيد الدفاع عن حقوق املرأة، حيث أكّدت عىل عدم صوابيّة 

أنّه  ناهيك عن  األمر  واقع  يثري شكوكاً حول  برأيها  التصوير  فهذا  ومذكّراً،  أباً  بكونه  الرّب  تصوير 

ميّهد األرضية املناسبة لرتويج أسٍس ثقافيٍة ذاِت طابعٍ ذكوريٍّ تنصّب يف مصلحة الرجل فقط، كام 

أكّدت عىل عدم صوابيّة تصوير الرّب بصفته كائناً متعالياً يعجز البرش عن االرتباط به.]]] ويف هذا 

السياق اعتربت العالقة املثالية بني اإلنسان والرّب بأنّها تتقّوم ببدأ »أنا وأنت« املطروح من قبل 

مارتن بوبر، فاإلنسان عىل ضوء هذه العالقة يرتبط باإلله بصفته شخصاً حيّاً وفاعالً. تجدر اإلشارة 

هنا إىل أّن اإلله الذي قصدته ماري دايل ال يتمثّل باملسيح عيىس 8 وال بذلك الوجود املتعايل 

الذي تؤمن به األديان، بل هو عبارٌة عن حركٍة وجوديٍة فاعلٍة مفعمٍة بالحياة. 

وماّم تعتقده هذه الباحثة النسوية أّن تحطيم صنمية الرّب األب يف حياة البرشية ليس كافياً يف 

نيل املرأة حقوقها املرشوعة، وإّنا ال بّد لها أيًضا من كس القيود التي كبّلها بها الرجل عىل مّر 

العصور واملتمثّلة يف كونها كائناً »آخر«، لذا يجب أن تلج الحياة باعتبارها مخلوقاً متّسقاً مع الرجل 

وبني  باملذكّر  الرّب  تصوير  بني  ارتباٍط  أكّدت عىل وجود  املضامر  هذا  ثانوياً، ويف  ال  بالكامل 

التقليل من شأن املرأة بصفتها كائناً »آخر«. 

وأّما العالقة بني اإلنسان والرّب عىل أساس مبدأ »أنا وأنت«، فهي برأي دايل يجب أالّ تقترص 

عىل هذا الجانب، بل ال بّد وأن تسي أيًضا بني البرش أنفسهم بذات الشكل، إذ يف رحابها تتغرّي 

األوضاع املزرية للمرأة واملتقّومة بنح الرجل الحّق يف قول »أنا« وعدم امتالك املرأة لهذا الحّق 

باعتبارها »ذلك« الكائن »اآلخر«، فاملرأة بالنسبة إىل الرجل حسب هذه الرؤية ليست سوى »يشء«، 

ومن ثّم فالعالقة بينهام من سنخ ارتباط األصل بالفرع. 

من  لها  محيص  فال  للرجل،  املنحازة  الرؤية  هذه  وتجاوز  هدفها  تحقيق  املرأة  أرادت  إن 

بشكٍل  تسعى  أن  وعليها  تيليش،  أوسكار  يوهانس  بول  برأي  وشجاعٍة  جريئٍة  قراراٍت  اتّخاذ 

دؤوٍب للعيش يف رحاب وجودها اإلنساين األصيل، وتتصّدى بكّل ما أُوتِيت من قّوٍة للمقّررات 

كائناً  كونها  مثل  اإلنسانية،  بشخصيتها  الالئقة  غري  واألوصاف  بحّقها  اتّخذت  التي  الجائرة 

[[[ - Daly M. )1973(, Beyond God the Father: Toward a Philosophy of Women’s Liberation, Boston: Beacon, p. 32. 
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»آخر« أو مجرّد »يشٍء« ثانويٍّ يف الحياة االجتامعية التي متنح األولوية للرجل. 

بـ »الهوت  الحديث  العرص  يسّمى يف  ما  يتجّسد يف  األنطولوجي  الالهوت  اآلخر من  النوع 

التحرير« الذي حظي باهتامم أتباع الفكر النسوي، حيث طرحت مفاهيمه األساسية ألّول مرٍّة من 

السود املعروف باصطالح »الهوت  الذي طرح مفاهيم الهوت تحرير  قبل املفّكر جيمس كون 

هذه  من  انبثقت  التي  الثيولوجية  واملبادئ  والتحرير«،  السوداء  »الثيولوجيا  كتابه  ضمن  السود« 

التوّجهات الالهوتية انعكست يف الرؤى التي تبّناها املفّكرون تجاه الجنس األنثوي وتّم تطبيقها 

يف النظريات التي طرحها النسويون، وأّول من فعل ذلك الناشطتان يف مجال حقوق املرأة ليتي 

راسل وروز ماري روتر. 

حقوق  إلقرار  دعواتها  ضمن  التحرير  الهوت  مبادئ  عىل  اعتامدها  خالل  من  راسل  ليتي 

، فقد فّست  املرأة، بادرت إىل تفسري مفاهيم الكتاب املقّدس بأسلوٍب ثوريٍّ وثيولوجيٍّ تحّرريٍّ

التغلّب عىل  منه  يراد  بل  الدنيا،  عن  اإلعراض  يعني  ال  بأنّه  املثال  سبيل  اآلخرة عىل  الفوز يف 

املعاناة واآلالم والتمييز الذي يتعرّض له اإلنسان يف الحياة الدنيا، واعتربت الذنب بأنّه يدّل عىل 

معًنى مغايٍر للتحّرر، وعىل هذا األساس يجب اعتبار بعض القضايا ذنوباً، مثل الظلم واالضطهاد 

الجنيس.  والتمييز 

با أّن الظلم والتمييز يتجلّيان عىل أرض الواقع من خالل تجريد اإلنسان عن إنسانيته واعتباره 

مجرّد »يشٍء« أو كائٍن »آخَر«، فالذنب إثر ذلك يعني الخروج عن املبادئ اإلنسانية، ومثرة ذلك 

أّن تعاليم الكتاب املقّدس التي تؤكّد عىل وقوف اإلنسان بوجه الرّش واآلثام، يراد منها استئصال 

العقبات التي تعرتض حياة اإلنسان وتؤّدي إىل تجرّده عن إنسانيته الحقيقية. ويف هذا السياق قال 

، إذ ارتكبت  أتباع هذا الفكر الالهويت أّن املرأة عىل مّر التأريخ عانت من اضطهاٍد ومتييٍز جنيسٍّ

البرشية آثاماً بحّقها، لذا ال بّد من لجوئها إىل مبادئ الهوت التحرير إلنقاذ نفسها وتخليصها من 

القيود التي فرضت عليها ودنّست إنسانيتها]]]. 

* التنافر بني األسس العقلية واألنوثة يف الفكر الغريب 

املرأة الغربية إبّان القرن التاسع عرش ُحرمت من حّقها يف العمل والدراسة جرّاء االعتقاد الذي 

]]] - توماس میشيل، کالم مسیحي )باللغة الفارسية(، ترجمه إىل الفارسية حسین توفیقي، إيران، قم، منشورات معهد دراسات 

وبحوث األديان واملذاهب، 998]م، ص 54. 



االستغراب 120

2 0 1 صيــف 9
 A L - I S T I G H R A B16 االستغراب

الملف

ذاتياً  معه  تساويها  الرجل وعدم  ماّم ميتلكه  أدىن  قابلياٍت عقليًة  بكونها متتلك  آنذاك  كان سائداً 

لكونها تعتمد  بتاتاً  بالذات وليس من شأنها أن تضاهي الرجل  وطبيعياً، فقد اعتربت كائناً ضعيفاً 

عىل عواطفها يف مختلف سلوكياتها، وهذه العواطف بطبيعة الحالة تجعلها تتبّنى سلوكيات منفعلة 

غري عقالنية إىل حدٍّ ما لكون هذه امليزة من مقتضيات بنيتها األنثوية. تجدر اإلشارة هنا إىل أّن هذه 

األقلّيات  البرشة وسائر  ُملَّوين  مثل  اجتامعيٌة،  أقلّياٌت  التي هي  الفئات  بشأن  أيًضا  الرؤية شاعت 

القومية، فهي أضعف من سائر الفئات، ويُعزى هذا الضعف إىل االختالف الطبيعي والفسيولوجي 

يف مابينها. 

الفيلسوفة األسرتالية املدافعة عن حقوق املرأة جانفييف لويد قالت يف كتابها الذي دّونته تحت 

عنوان )الرجل العقل: »الذكر« و »األنثى« يف الفلسفة الغربية(: »دور العقل يف الثقافة الغربية ال 

يقترص عىل فهم املعتقدات، وإّنا للعقل دور هامٌّ يف فهم شخصية اإلنسان، فهو ليس مجرّد جزء 

من املعايري الذاتية التي نعتمد عليها لتقييم الحقائق، بل هو جزٌء أسايسٌّ يف مجال معرفتنا واقع 

إنسانية اإلنسان والظروف التي يصبح عىل ضوئها إنساناً حسناً، وفهمنا النسبة الصحيحة بني كونه 

إنساناً مدركاً وسائر شؤون حياته. 

اإلنسان  إلنسانية  أساساً  يعترب  الذي  اليشء  ذلك  إزاء  األسالف  تبّناها  التي  الفلسفية  األفكار 

البرشية  الطباع  منحت  اإلنساين،  بشأنه  تليق  حياًة  امتالكه  يف  ارتكازيًة  تعّد  التي  القضايا  وتجاه 

صفاٍت مثاليًة بحورية العقل، وبكّل تأكيٍد ميكننا التشكيك بشكٍل جادٍّ بعمومية هذه املثُل وإثبات 

انحيازها».]]] وتعتقد هذه الباحثة النسوية أّن تصوير العقل البرشي بطابع ذكوري ال يرتكز عىل مجرّد 

وقالت موّضحًة  الغربية،  الفلسفية  املبادئ  بجذوره يف  بل يرضب  مدّونٍة وسطحيٍة فحسب،  آراٍء 

ناشئٌة يف  الصعيد،  نرفعها يف هذا  التي  والشعارات  واألنوثة،  الذكورة  إىل  بالنسبة  »أفكارنا  رأيها: 

الواقع من املرتكزات التي تتقّوم عليها السلطة بحورية أفضلية البعض عىل من هم أدىن رتبًة يف 

الحياة، وبحورية الطبيعة والخروج عن قانونها الطبيعي، وعىل أساس مبادئ السلب واإليجاب، 

واألصل واملكّمل. 

االعتامد  ميكن  واضح  أخالقيٍّ  مبدأٍ  عىل  يتقّوم  ال  الجنسني  بني  اختالف  بوجود  االعتقاد 

مكانتنا  لبيان  معتمدٍة  وسيلٍة  رِصُف  هو  وإّنا  متباينتني،  فئتني  ضمن  لتصنيفهام  كمرتكٍز  عليه 

]]] - جينيفيف لوید، عقل مذکر: مردانگی و زنانگی در فلسفه غرب )باللغة الفارسية(، ترجمته إىل الفارسية محبوبة مهاجر، 

إيران، طهران، منشورات "ين"، 2002م، ص 22. 
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بتفرّد  واملتقّوم  الوجود  يف  باالزدواجية  االعتقاد  أّن  السياق  هذا  يف  وأضافت  األكسيولوجية«.]]] 

الرجل باملقام األّول وكونه أفضَل من املرأة، يرضب بجذوره يف النظريات التي تبّناها الفيثاغوريون 

الذين كانوا ينسبون كّل فضيلٍة ومكرمٍة إنسانيٍة للجنس املذكّر، ومثرة هذه الرؤية املتطرّفة ليست 

الثانية:  الدرجة  ومن  دنيئاً  إنساناً  بكونها  املرأة  وتصوير  الغريب  العامل  يف  األنوثة  انحطاط  سوى 

»حصيلة هذه الوجهة الفكرية مل تقترص عىل تهميش املرأة بكّل بساطٍة، وإّنا تأسيس قضية تحت 

عنوان )أنوثة( عىل ضوء هذا التهميش«.]2] التصّور السائد يف األوساط الفلسفية الغربية املعارصة 

باعتبار العقل مذكّر الهيئة، نتيجته الحتمية هي تصوير أّن كّل ما يعقله الرجل يف ذهنه ويعتربه صائباً 

والزماً، ليس بالرضورة أن يتبادر يف ذهن املرأة، فضالً عن ذلك فالجندر هو أحد القضايا التي يعتقد 

البعض بوجوب تجرّدها عن الفكر العقيل، وال شّك يف أّن القابليات العقلية البرشية املتكافئة لكال 

الجنسني تعّد مرتكزاً أساسياً للكثري من النظريات األخالقية والسياسية، فهذه النظريات تتقّوم بعقل 

اإلنسان با هو إنسان وال ارتباط لها بكونه ذكراً أو أنثى. 

عىل الرغم من هذه األطروحات الفكرية التي رّوجت لها الداعية النسوية جينيفيف لويد، إال أنّنا 

نالحظ أصحاب الفكر النسوي يرّصون عىل رؤيتهم الجنسوية لجميع القضايا العقلية يف املجتمع، 

وذلك من منطلق اعتقادهم بأّن التفّوق يف الخطابات الشفوية هو للذكور، فكلاّم دار حواٌر بني الرجل 

واملرأة يكون التفّوق الكالمي للرجل، ألّن كالمه ال تعارض فيه وقلاّم تستطيع املرأة مجاراته فيه، ومن 

ناحية أخرى فالنساء ال يتحّدثن كثرياً عن املنزل واألرسة.]3] تفيد الدراسات التي أجريت يف بريطانيا 

أّن الرجال من خالل بيانهم مختلف املواضيع للنساء، يظهرون وكأّنّهم أكرث علامً منهّن، ومن ثّم فال 

حيلة لهّن سوى اإلصغاء وتأييد ما يستمعن إليه، كام أّن الرجال لهم صالحية قطع كالمهّن حينام 

يتحّدثن، وعىل الرغم من ذلك قلاّم يعرتضن عىل هذه الحالة، ويف الحني ذاته نادراً ما يبادرن إىل قطع 

كالمهم.]4] أضف إىل ذلك فإنّهّن يطرحن أسئلًة أكرث منهم من منطلق تصّورهّن أّن السؤال يتيح لهّن 

مجاالً أكرث للكالم لكون الرجال بهذا الشكل يواصلون الكالم معهّن عرب اإلجابة عن استفساراتهّن، 

االسرتاتيجية  أساس هذه  »أنتم« وعىل  و  »نحن«  استخدام ضمريي  يكرثن يف كالمهّن من  كذلك 

الكالمية يحاولن التأقلم معهم قدر املستطاع يك يصبحن جزءاً من املجتمع. 

]]] - جينيفيف لوید، عقل مذکر: مردانگی و زنانگی در فلسفه غرب )باللغة الفارسية(، ترجمته إىل الفارسية محبوبة مهاجر، 

إيران، طهران، منشورات "ين"، 2002م، ص 47]. 

]2] - املصدر السابق، ص 150. 
[3[ - Landis Vicky )1972(, Feminism & Social Studies, political Studies, xxix. 3, p. 112. 

[4[ - Zimmerman jean )1975(, Public man, Private Women. Princeton: Princeton University Press, p. 48. 
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يقطعون  ما  عادًة  الذكور  أقرانهم  مع  حديثهم  لدى  الرجال  أّن  إليها  املشار  الدراسات  وتفيد 

كالم بعضهم البعض األمر الذي يدّل عىل وجود تحّدياٍت فكريٍة يف ما بينهم ضمن اسرتاتيجيتهم 

الكالمية، ويف هذا السياق يتجاهلون بعض ما يطرحه الطرف املقابل بقصد السيطرة عىل املوضوع 

وتحقيق النتائج التي تنصّب لصالحهم، وغالباً ما يطرحون هذه النتائج ضمن جملة واحدة يك يطّلع 

عليها من يحاورهم، لكّنهم حينام يتناولون أطراف الحديث مع النساء تكون لهم السلطة يف الكالم 

باعتبار أنّهّن أدىن مستًوى منهم. إن أردنا بيان طبيعة هذا السلوك فال بّد لنا من تتبّع جذوره ضمن 

املجتمع الذي تبلور يف رحابه]]]. 

بناًء عىل ما ذُكر هناك اختالٌف بني الرجل واملرأة عىل صعيد الكالم، وهذا االختالف غالباً ما 

يتبلور ضمن البيئة الثقافية وقلاّم ينعكس يف مضامر اللغويات ما يعني أّن األصول الثقافية املعتمدة 

يف املجتمعات البرشية هي التي تحّدد نط السلوك الخطايب عىل أساس جنس املتكلّم ومقامه 

االجتامعي والطبقة التي ينحدر منها. 

النسويون مل يبادروا يف الحقيقة إىل تشذيب البنى الفكرية التي تقلّل من شأن املرأة يف العامل 

ببعض  العقالنية والجنس، لذلك تشبّثوا  التنسيق بني  آرائهم ونظرياتهم  الغريب، وإّنا قصدوا يف 

أّن  الشفهي، يف حني  الخطاب  التي من جملتها  الرجل يف بعض املجاالت  القضايا مثل سلطة 

الرؤية اإلسالمية ال ترتيض التقليل من شأن املرأة وترفضه من أساسه، حيث تؤكّد عىل عدم وجود 

اختالف بني الجنسني من الناحية العقلية، والشاهد عىل هذه الحقيقة أّن الفالسفة املسلمني عرّفوا 

اإلنسان - با هو إنسان وبغّض النظر عن ذكوريته وأنوثته - بالحيوان الناطق، وكام هو معلوٌم يف 

القواعد املنطقية فكلمة حيوان تدّل عىل الجنس البرشي والناطق فصل له. إذاً، الذكورة واألنوثة 

التي يتّصف بها البرش تقّسمهم إىل نوعني، لذا حينام يكتمل الحديث عن إنسانية اإلنسان وتتبلور 

كافّة املفاهيم املرتبطة به عىل صورتها اإلنسانية، يأيت الدور ملبحث التذكري والتأنيث ضمن مبادئ 

الذايت والعريض وما لهام من خصائص. 

قابليتها  الواقع  ماّدٍة وصورٍة، وماّدتها هي يف  الفلسفية مركّبٌة من  الناحية  الكائنات املاّدية من 

وصورتها تدّل عىل فعليتها باعتبارها أشياء موجودًة، وشيئية كّل كائٍن ترتبط بصورته ال باّدته، ألّن 

ماّدة كّل يشٍء مشرتكٌة ولها القابلية عىل أن تتجىّل بصوٍر متنّوعٍة. 

التذكري والتأنيث من شؤون ماّدة اليشء ال من شؤون  الفالسفة اعتربوا  أّن  بالذكر هنا  الجدير 

]]] - جينيفيف لوید، عقل مذکر: مردانگی و زنانگی در فلسفه غرب )باللغة الفارسية(، ص 02]. 
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أّن الذكورة واألنوثة ال أثر لهام مطلقاً عىل صورته وفعليته، وعىل هذا األساس  صورته، ما يعني 

استنتجوا أّن كون اإلنسان رجالً أو امرأًة، منبثٌق من ماّدتهام ال من صورتهام ألّن التذكري والتأنيث 

ليسا من مختّصات اإلنسان فحسب، بل موجودان يف الحيوانات والنباتات، ففيها ما هو مذكٌّر وما 

هو مؤنٌّث. لذا، حينام يتّصف هذا الحيوان بالكامل، فال دور حينذاك لذكوريته أو أنوثته، وإّنا كّل 

حيوان له فعليته وصورته الخاّصة به ومن ثّم ترتكز كامالته عىل هذا املحور، لكن غاية ما يف األمر 

أّن الذكورية واألنوثة لهام تأثرٌي عىل القدرة البدنية وال تأثري لهام عىل الكامل الحقيقي، ناهيك عن 

أّن الزوجية يف شأن النباتات تعترب أدىن رتبًة من الزوجية الحيوانية. 

بروحه،  منوطٌة  إنسانيته  فإّن  ذلك  عن  فضالً  اإلنسان،  ذاتيات  من  ليسا  والتأنيث  التذكري  إذاً، 

وروحه يف الواقع منبعٌث من عامل القدس ويُنسب إىل الله عّز وجّل، ومن البديهي أّن كّل يشء 

ينسب ترشيفاً إليه تبارك شأنه يجب أن ينزّه من الذكورية واألنوثة]]]. 

يُقبض روحه  يتوىّف  أّن اإلنسان حينام  البارئ سبحانه وتعاىل يف كتابه الحكيم عىل  أكّد  وقد 

ليفارق بدنه ويبقى محفوظاً بالكامل دون أن يطرأ عليه أّي نقٍص، فحتّى وإن اندرس بدنه وتالىش 

يظّل روحه عىل حاله، وهذه الحقيقة تدّل عىل كون بدن اإلنسان ليس عني ذاته وال جزًءا منها وال 

لها، وإّنا هو مجرُّد وسيلٍة لهذه الذات، ومن ناحية أخرى، فالحيوانية والناطقية هام  حتّى الزماً 

املرتكز األسايس للذات بأرسها، ما يعني أّن الناطقية جزٌء من ذات اإلنسان مثلام أّن التعّجب من 

بأنّه مطيّة  البدن  بتاتاً، لذلك وصف بعض الفالسفة  البدن ال دور له هنا  أّن  مستلزماتها، يف حني 

الروح، ومن البديهي أّن املمتطى يختلف عن املمتطي. 

* االنسجام بني العقل واجلنس 

التعّقل، والقرآن  له من  إذ ال محيص  الفارقة لإلنسان عن سائر املخلوقات،  العقل هو امليزة 

الكريم بدوره أكّد عىل أّن قيمة اإلنسان بعقله، ولواله فهو أسوأ من البهائم التي ال تعقل شيئاً: Nإِنَّ 

 .[2[ Mمُّ الُْبكُْم الَِّذيَن َل يَْعِقلُوَن َوابِّ ِعْنَد اللَِّه الصُّ رَشَّ الدَّ

، عبارٌة عن وسيلة تتيح لإلنسان معرفة الحّق والعمل  العقل يف املفهوم القرآين والدين بشكٍل عامٍّ

عىل أساسه، لذا كّل من ال ميتلك إدراكاً صحيحاً فهو ليس بعاقٍل، كام أّن العامل الذي يعرف الحقيقة 

]]] - محّمد حسني فضل الله، املرأة يف ظل اإلسالم، ترجمة مریم نور الدین، الجزء الرابع، لبنان، بیروت، منشورات "دار 

الزهراء"، 1405هـ، ص 33. 

]2] - األنفال: 20. 
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وال يعمل بها فهو أيًضا ليس بعاقٍل، ويف هذا السياق وصفه اإلمام جعفر بن محّمد الصادق 8 حينام 

سأله أحد أصحابه عن حقيقة العقل، قائالً: »ما ُعبد به الرحمن واکتسب به الجنان«.]]] نستشّف من هذا 

الحديث أّن اإلنسان الذي ال يعبد الله سبحانه وتعاىل أو ال يؤّدي عمالً يجعله مستحّقاً للجّنة، هو يف 

الواقع لس بعاقل، ألّن العقل يعني اليقني والعمل، إذ عندما يدرك اإلنسان شيئاً بربهان نظري ويتيقّن به 

ومن ثّم يعمل به استناداً إىل قابلياته العقلية، فهو عاقٌل بكّل تأكيٍد. 

استناداً إىل ما ذكر أعاله أكّد القرآن الكريم عىل كون املرأة ذات شخصيٍة إنسانيٍة حالها حال 

الرجل، ومن اآليات الدالّة عىل هذا الوصف للشأن البرشي، قوله تعاىل: Nَمْن َعِمَل َصالًِحا ِمْن َذكٍَر 

أَْو أُنَْثى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفلَُنْحِيَينَُّه َحَياًة طَيَِّبًة َولََنْجِزيَنَُّهْم أَْجرَُهْم ِبأَْحَسِن َما كَانُوا يَْعَملُوَنM.]2] هذه اآلية تدّل 

برصيح القول عىل أّن كّل إنسان ذكراً كان أو أنثى، خاضٌع لقانوٍن عامٍّ وشامٍل فحواه أنّه يقطف يف 

عامل اآلخرة مثار أعامله الدنيوية الصالحة التي أنجزها عىل ضوء إميانه، فسوف تتبلور حينذاك يف 

رحاب حياٍة طيّبٍة، حيث يعيش يف مجتمعٍ ملؤه الطأمنينة واألمن والرفاهية والسالم بعيداً عن كّل 

تشويٍش وقلٍق ومعاناٍة، ناهيك عن أّن كّل إنسان ذكراً كان أو أنثى سيتلّذذ بنعيم الجّنة بقدر أعامله 

الصالحة يف الحياة الدنيا. 

اتّخاذه ذريعًة  إذاً، اآلية الكرمية تدّل بوضوٍح عىل هذه الحقيقة وال تتضّمن أّي مفهوٍم ميكن 

للتشكيك بقام املرأة اإلنساين أو اّدعاء أنّها ستكون يف الحياة اآلخرة أقّل شأناً ومرتبًة من الرجل، 

وال نبالغ لو قلنا أّن هذه اآلية تدّل يف مضمونها عىل واقع الرؤية اإلسالمية تجاه إنسانية البرش، لذا 

فهي تدحض رأي أولئك املتطرّفني الذين يزعمون أّن اإلسالم ديٌن منحاٌز للجنس املذكّر، إذ تؤكّد 

عىل أّن الثواب ال شأن له بجنس اإلنسان، فمن يعمل صالحاً ينال ثوابه ذكراً كان أو أنثى دون أدىن 

متييٍز أو إجحاٍف. 

* تصوير اقتدار املرأة يف جاذبيتها اجلنسية 

معظم املبادئ التي تطرح يف املرشوع الفيميني الغريب تقتيض تجاهل الثنائية املفهومية بني 

الذكر واألنثى يف مختلف الجوانب الطبيعية والثقافية، املتعالية والباطنية، الكلّية والجزئية، الذهنية 

املجتمعات  أّن  املضامر  هذا  يف  ومرتكزهم  والخاّصة.  العاّمة  والشعورية،  العقلية  والجسامنية، 

البرشية متنح الجنس املذكّر أهميًة أكسيولوجيًة عليا بينام تتنزّل بشأن الجنس املؤنّث إىل مقاٍم 

]]] - محّمد بن يعقوب الكليني الرازي، الکايف، إيران، طهران، منشورات "دار الکتب اإلسالمیه"، 988]م، ج ]، ص ]]. 

]2]- النحل: 97. 
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أدىن ضمن مختلف املصطلحات واملفاهيم املرتبطة بالذكورة واألنوثة، ومن ثّم تسفر هذه الثنائية 

ـ االزدواجية ـ عن تديّن شأن املرأة ثقافياً يف البنية العاّمة لحياة البرش. 

أسفر عن  الفلسفية  القضايا  الخوض يف  من  املرأة  إن حرمان  قالوا  النسويني  الفالسفة  بعض 

رواج آراء قوامها أرجحية التجارب واملهن املختّصة بالرجل، وميكن تشبيه هذه الحالة با ذهبت 

إليه الفلسفة الغربية الحديثة يف تأصيل بعض القضايا كحّرية الرأي واملساواة والفردانية عرب تصوير 

اإلنسان بشخصية وجودية تختلف عن غريها، فالرجل هو اإلنسان واملرأة هي الغري. 

النسويون يف هذا املجال أكّدوا عىل أّن النظريات األخالقية متقّومٌة بأسٍس ازدواجيٍة بحورية 

تجارب الرجل وعرّفت النزعة األخالقية بكونها مضامراً عاّماً ال خاّصاً، وعىل الرغم من أّن األخالق 

النسوية قوامها رؤيٌة واحدٌة، لكّن مناهجها تتلّخص يف الرتويج لقضايا أنثويٍة متنّوعٍة عىل صعيد 

ارتباٍط ذي نٍط معنّيٍ بني األّم وطفلها،  السلوك األخالقي، فقضية األمومة مثالً تدّل عىل وجود 

وهذا االرتباط عبارة عن أنوذج للسلوك األخالقي، وقضية حّرية الجنس املثيل بالنسبة إىل املرأة 

طرح  إىل  النسويون  يسعى  حيث  املتعارف،  التكليف  بدل  االختيار  حّرية  عىل  ترتكز  عىل  تدّل 

مفاهيم ميكن للمثليات عىل أساسها أن يحّققن أهدافهّن ويبلغن أعىل مستًوى من الجنس املثيل، 

املبادئ  إىل  تغيرياٍت  إضفاء  أساسه عىل  يرتكز يف  األخالقي  النسوي  فاملنهج  ذلك  إىل  أضف 

املتعارفة يف املجتمع والتي متنح الرجل سلطًة عىل املرأة يك تبقى خاضعًة له ومنقادًة ألوامره 

ورغباته يف شتّى املجاالت العاّمة والخاّصة. 

املناهج النسوية عىل الصعيد األخالقي ترضب بجذورها يف القرنني الثامن عرش والتاسع عرش 

امليالديني، حيث نلمسها جليًة يف آثار بعض املفّكرين الغربيني من أمثال ماري ولستون كرافت 

وجون ستيوارت ميل وهاريت تايلور، وهذه املناهج التي تدخل يف مراحَل جديدٍة يوماً بعد آخر، 

بأرستها  العناية  مثل  بها املرأة  اتّصف  التي  التقليدية  للخصائص  البالغة  تؤكّد عىل األهمية  حيث 

وشفقتها عىل أعضائها وإرادة الخري لها وتربية أبنائها والرأفة بهم والتعامل معهم بأخالٍق عالية، وهذه 

األهمية ال تقّل شأناً عن الخصائص التقليدية للرجل كالعقالنية والعدل والقدرة عىل االستدالل. 

تنزع  املرأة  أّن  كارول جيليغان عىل  األمريكية  النفس  الفيلسوفة وعاملة  أكّدت  السياق  هذا  ويف 

بشكٍل عامٍّ إىل طرح آرائها بلطٍف وعنايٍة ال بلحن العدالة، وذلك ألسباب عديدة، ويف كتابها الشهري 

بطابعٍ  تتّسم  للذكر  األخالقية  األسس  أّن  قالت  املرأة«  وتنمية  النفسية  النظرية  مختلٍف:  »بصوٍت 

مختلٍف بالكامل عن األخالق األنثوية، وبا أّن املرأة تتوىّل مهّمة تربية األطفال وتربيتهم أخالقياً، 
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فهي عىل إملاٍم باملبادئ األخالقية وتعرف املسؤوليات امللقاة عىل كاهلها.]]] لكن عىل الرغم من 

هذه الوجهة العلمية املتقّومة بأسٍس سيكولوجيٍة خاّصٍة بكّل واحٍد من الجنسني، إال أّن النسويني 

ال ينفّكون عن املبالغة يف القابليات الجنسية التي متتلكها املرأة، ومن هذا املنطلق طرحوا قضايا 

الضعف  تعويض  إىل  ذلك  وراء  من  هادفني  األنثوية  الجنسية  الخصال  خاّصًة بحورية  أخالقيًة 

الكائن يف ميزاتها اإلنسانية - بحسب زعمهم - حيث اّدعوا أنّها افتقدت الكثري من خصالها األصيلة 

جرّاء خضوعها لسلطة الرجل وإثر تهميشها يف مضامر الحياة العاّمة. 

الجدير بالذكر هنا أّن العقود األخرية شهدت رواج قضايا جنسيٍة مرتكزٍة عىل إغراءاٍت بدنيٍة، 

إال أّن املجتمعات البرشية يف العهود السالفة شهدت شيوع رؤيٍة فلسفيٍة ودينيٍة إزاء الخصائص 

الجسمية لإلنسان، فالحكيم أفالطون عىل سبيل املثال تبّنى فكرة أفضلية الذهن عىل البدن املاّدي، 

وقال إّن هناك مراتَب خاّصًة مرتبطًة بهام مؤكّداً عىل أّن األرجحية فيها دامئاً ما تكون للذهن. بعد 

التغيريات الجذرية التي طرأت عىل الرؤى الغربية وترجيح الخصائص الجسامنية عىل الخصائص 

الذهنية، سادت فكرٌة فحواها أّن وظيفة املرأة تتلّخص يف منح الرجل السعادة يف الحياة، وعىل 

إذ رّصح يف  غاية،  املرأة وكأنّها مجرّد وسيلة ال  الفيلسوف جان جاك روسو  هذا األساس صّور 

»تعليم املرأة بأرسه يجب أن يتمحور حول الرجل، فعليها أن ترضيه  كتابه املعنون »أميل« قائالً: 

وتنفعه وتفعل ما يحّبه وتكّن له الحرتام، وعليها تعليمه يف طفولته، وحينام يكرب يجب أن تعتني به 

وتكون مصدراً لطأمنينته بحيث تجعل حياته بهيجًة. هذه املهّمة امللقاة عىل عاتق املرأة يجب أن 

ترّوج تربوياً يف جميع األزمنة ويجب أن تبدأ منذ سّن الرضاعة«.]2] الجدير بالذكر هنا أّن التيارين 

األّول والثاين للنزعة النسوية عارضا هذه الرؤية لدرجة أنّهام انتقدا املسابقات التي تقام الستعراض 

جامل املرأة أو الختيار ملكة الجامل وشبّها الحارضين فيها بقطعان املاشية، وذلك من منطلق 

اعتقادهم بأّن بعض السلوكيات من قبيل استخدام املكياج وارتداء الباروكة والتعطّر ليست سوى 

تداعياٍت ملبادئ الفكر الرأساميل الذي بسط نفوذه عىل نطاق واسع، والطريف أّن هذا التوّجه أمثر 

نتائَج ملموسًة تجّسدت يف أرضاٍر ماّديٍة للرشكات املنتجة لوسائل التجميل، لكن رسعان ما انقلبت 

البساط من  الذي سحب  الليربايل  النسوي  التيار  النسوية وانطلق  النظر  الصورة وتغرّيت وجهات 

تحت قدمي سلفه الراديكايل، فحلت األستيطيقا الليربالية محّل األستيطيقا الراديكالية التي اعترب 

[[[ - Gilligan Carol, )1982(, In a Different Voice, Harvard University press, p. 131. 

]2] - جان جاك روسو، امیل یا آموزش وپرورش )باللغة الفارسية(، ترجمه إىل الفارسية منوتشهر کیا، إيران، طهران، منشورات 

"گنجینه"، 970]م، ص ]22. 



127االستغراب )الجنوسة( بين اإلسالم وحداثة الغرب

2 0 1 صيــف 9
A L - I S T I G H R A B االستغراب 16

أتباعها أّن مشاركة املرأة يف عامل الجامل تعّد تبلوراً القتدارها ونفوذها يف املنافسات االجتامعية 

املحتدمة، فهي عىل ضوء خصائصها األستيطيقية تشعر باقتداٍر. 

الصناعات  شتّى  يف  رابحًة  تجاريًة  وسيلًة  أصبح  الحداثة  بعد  ما  عرص  يف  املرأة  جسم 

 Multinational( والنشاطات االقتصادية، ومن هذا املنطلق بادرت الرشكات متعّددة الجنسيات

Corporation( إىل إنجاز مشاريَع تعود عليها بفوائَد ماليٍة كبريٍة عن طريق الرتويج لظاهرة السفور 

الفاضح الذي مل يكن معهوداً يف املجتمعات القدمية، وبهذا استقطبت أنظار الناس نحو االهتامم 

بالجانب الجاميل يف الجسم وشّجعتهم عىل الزينة والتربّج، ويف يومنا هذا تكّفلت التقنية الحديثة 

بذلك وخضعت لها األسس الطبيعية التي كانت متعارفًة بني البرش مثل عملية اإلنجاب والعمليات 

أسس  وفق  واسعٍ  نطاٍق  عىل  انترشت  حيث  البالستييك،  التجميل  عمليات  فيها  وبا  الجراحية 

أستيطيقية وما زالت تتمّدد يوماً بعد آخر وتبسط نفوذها بني البرش إىل أقىص حدٍّ ممكٍن، كام أّن 

فاملواقع  الحديث،  العرص  إبّان  التي طرأت  التغيريات  مصريياً يف  دوراً  لعب  اإللكرتوين  التطّور 

اإلنرتنتية التي ال حرص لها خلقت لدى متابعيها رغباٍت وطموحاٍت وهميٍة وافرتاضيٍة بدالً عن تلك 

الرغبات والطموحات الحقيقية. 

حيث  العلمية،  املواضيع  من  وموضوعاً  آلًة  أصبح  الحداثة  بعد  ما  عرص  يف  اإلنسان  جسم 

لذلك  الوراثيية،  والجينات  البيوكيمياء  سيّام  وال  حوله  الجديدة  العلوم  بعض  بحوث  متحورت 

الغريب  اإلنسان  رؤية  تغرّيت  ذلك  وإثر  علامينٍّ،  طابعٍ  ذا  فأصبح  امليتافيزيقية  طبيعته  عن  خرج 

إزاء الجندر والبدن ومن ثّم ابتعد عاّم كان شائعاً بني أسالفه من مفاهيَم جنسويٍّة األمر الذي دعا 

الكثري من البلدان الغربية إىل أن تعيد النظر يف قوانني الزواج ومختلف املقّررات الرسمية والعرفية 

املرتبطة به لكون الرغبات واملامرسات الجنسية الخارجة عن النطاق العريف والقانوين أصبحت 

مرشوعًة اجتامعياً ومل يعد الناس يرفضونها كالسابق، كام أّن األطفال الذين يولدون ضمن عالقاٍت 

غري شعية أصبح حالهم حال أقرانهم الذين يولدون من عالقاٍت شعيٍة. تزامناً مع هذه التغيريات 

البدن  سالمة  عىل  التأكيد  جملتها  من  أخرى  جديدٍة  مظاهَر  شيوع  الغريب  العامل  شهد  الجذرية 

ومختلف الشؤون الصّحية بفضل التطّور الطبي الكبري، ومن هذا املنطلق بدأ الناس يهتّمون بشكٍل 

ملحوٍظ بأوضاعهم الجسامنية ويعتنون بها قدر املستطاع. 

بعد  أنيطت له يف عرص ما  للعمل،  السابقة مسّخراً  العصور  الذي كان يف  إذاً، جسم اإلنسان 

الحداثة مهام جديدة أبرزها استعراض محاسنه والتأكيد عىل جوانبه الجنسية، ومن هذا املنطلق 
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متّكن الرأسامليون من تحقيق أرباٍح ماليٍة طائلٍة عىل املستويني الفردي والجامعي، إذ بات التنّوع 

االستهالك  مستوى  من  يرفع  الحال  بطبيعة  فهو  الحديثة،  الغربية  املجتمعات  يف  ارتكازياً  أصالً 

وبالتايل ينصّب يف مصلحتهم بعد أن بذلوا كّل ما بوسعهم لتأصيله يف حياة البرش وترويجه عىل 

نطاٍق أوسَع. 

االستهالك بات مرتكزاً أساسياً يف عرص ما بعد الحداثة، ومل يَعد الروح أهمَّ من البدن كام كان 

عليه الحال سابقاً، ناهيك عن أّن البدن أصبح مقّدساً وله األولوية يف كّل مضامٍر. 

يّدعي النسويون أّن املرأة بفضل محاسنها الجسامنية وسحرها الجنيس لها القدرة عىل مواكبة 

املبادئ االجتامعية والسياسية التي شهدتها البرشية جرّاء سيادة النظام األبوي، لكّنهم غفلوا عن أّن 

القابليات الجندرية املستودعة يف باطنها ليست عاّمة بحيث يّدعى وجودها يف باطن جميع النساء، 

الطبيعية يف هذا املضامر أو استثامرها بشكٍل  القدرة عىل تسخري قابلياتها  إذ ليس كّل امرأة لها 

صائٍب، ومن ثّم ال ميكنها إثارة شهوة الرجل وتأجيج مشاعره بحيث تسرّيه كيفام تشاء وتجلعه عبداً 

لجسمها وجذابيتها الجنسية. إذاً، عىل الرغم من أّن الشبق والرغبة الجنسية الجامحة جزء من ذات 

األنثى وميزٌة أساسيٌة لطبيعة خلقتها، لكّن كّل قابليٍة جنسيٍة مفتقرٌة من األساس إىل تربيٍة صحيحٍة 

وعليها أن تحذر من عدم الوقوع يف فّخ الشذوذ الجنيس الذي بات ظاهرًة شائعًة يف العامل الغريب 

أن  بعد  واقتصادية  وجنسية  املرأة ألغراض شهوانية  تسخري جسم  تّم  فقد  الحديث،  العرص  إبّان 

خدعت بشعاراٍت فكريٍة وثقافيٍة برّاقٍة ومغريٍة أغفلتها عن أّن هدف من رّوج لها هو تحقيق مكاسَب 

اقتصاديٍة.]]] 

العرصية يف  الحياة  الغربية ُخدعت فكرياً بظاهر  أّن املرأة  يُنكرها أحد هي  التي ال  الحقيقة 

أفكاراً  لُّقنت  حينام  وذلك  املتسارعة،  ات  والتغريُّ األحداث  بشتّى  الزاخرة  التأريخية  الحقبة  هذه 

منحرفًة صّورت جسمها كآلٍة وجاملها كوسيلٍة، فتوّهمت إثر ذلك بأنّها ستقبى بهذا الشكل حتّى 

الجنسية يف جميع األحيان لصياغة  أنّها قادرٌة عىل استثامر جذابيتها  آخر عمرها، حيث توّهمت 

شخصيتها األنثوية التي يعشقها الرجال. 

اإلغراءات الجنسية األنثوية يف الواقع ليست كام تتصّور املرأة الغربية املعارصة، فهي غرُي قادرٍة 

مطلقاً عىل تأصيل عشٍق أزيل يف عمق قلب الرجل، بل التعّري بحّد ذاته هو الذي يغتال العشق 

ويطمس الحّب الحقيقي، وال نرى بأساً هنا باإلشارة إىل ما ذكرته الباحثة النسوية وندي شليث نقالً 

]]] - مرتىض مطهري، نظام حقوق زن در اسالم )باللغة الفارسية(، الجزء الثامن، إيران، طهران، منشورات "صدرا"، 1996م، ص 9. 



129االستغراب )الجنوسة( بين اإلسالم وحداثة الغرب

2 0 1 صيــف 9
A L - I S T I G H R A B االستغراب 16

عن الفيلسوف الشهري إميانويل كانط: »املعشوق يف الحّب الجنيس ليس سوى عنرٍص يثري الشهوة 

الجنسية، لذا بعد أن يُشبع العاشق رغبته من هذا املعشوق وتخمد شهوته فهو يتخىّل عنه ويلقيه 

بعيداً عنه كام تلقى الليمونة التي امتّص عصريها ومل يبَق فيها يشٌء ميتّصه«.]]] 

والحياء  بالخجل  املرأة  فتحيّل  التأريخية،  الحقائق  وبشهادة  النسويون  إليه  ذهب  ملا  خالفاً 

يف  تتمّكن  التي  األصيلة  الغريزية  والقواعد  األخالقية  األصول  تلك  وفق  عملها  يعني  والعفاف 

رحابها من تأجيج نار العشق يف قلب الرجل لدرجة أنّها تصبح لديه مقّدسًة وذات شأٍن رفيعٍ،]2] 

وبا أنّها خلقت بطبيعتها محبّبًة ولطيفًة، فهي بكّل تأكيد لديها مهارة امتالك قلب الجنس املقابل 

والرتبّع فيه كمعشوقٍة يفعل ألجلها املستحيل. لكن حينام ينظر البرش إىل الجنس املؤنّث وكأنه 

مخلوٌق عديٌم الهوية وخايل الوفاض من عنارص الشخصية اإلنسانية الحقيقية باعتباره كائناً ميتلك 

بدناً مثرياً للشهوة، متيس املرأة آلًة جنسيًة ذاَت أعضاٍء بدنيٍة ناعمٍة ومثريٍة ميكن للرجل التمتع بها 

جنسياً إلشباع غرائزه وشهواته، ففي هذه الحالة تدنّس شخصيتها وتتعرّض هويتها لصفعٍة مؤملٍة 

تحّط من كرامتها اإلنسانية األصيلة. 

ما يدعو لألسف أّن املرأة يف رحاب الثقافة الغربية مل تعد تحتفظ بذلك الحياء الذي يجعلها 

تستهوي الذكر وهي مقتدرة إىل جانب كونها لطيفًة وناعمًة، بل جرّاء خسانها حياءها باتت ضعيفًة 

حّقاً وال محيص لها سوى أن متّد يد الحاجة والسؤال لآلخرين، وهذه الحالة تفاقمت أكرث بعد 

رواج الفكر النسوي الذي سّخر قدرتها عىل الجانب الجنيس الشهواين يف العامل الغريب، لذلك 

ثّم ُهزمت يف معرتك  اللطيف الذي هو جزٌء ال ينفّك عن شخصيتها ومن  خست شأنها األنثوي 

يجعلها  الذي  العنرص األسايس  الحال  واقع  الذي هو يف  كرامتها ودنّس شفها  الحياة وطُمست 

معشوقًة للرجل.]3] 

ال شّك يف أّن الحصيلة الطبيعية لطغيان هذه الظاهرة الشاّذة املتقّومة برتكزاٍت جنسيٍة شهوانيٍة، 

هي رواج معقتداٍت خاطئٍة فحواها قدرة املرأة عىل التصّدي للنظام األبوي - البطريريك - الذي 

أشّد  إّن  بل  املرأة فحسب،  يقترص عىل  هنا ال  أمورها، واألمر  مقاليد  يستحوذ عىل  الرجل  جعل 

]]] - وندي شلیث، فمینیسم در آمریکا تا سال 2003 )باللغة الفارسية(، ترجمته إىل الفارسية معصومة محمدي وآخرون، إيران، 

قم، منشورات مكتب نرش املعارف، 2005م، ص 35. 

]2] - ويل ديورانت، تاریخ متدن )باللغة الفارسية(، ترجمه إىل الفارسية أحمد آرام، إيران، طهران، منشورات "آموزش و انقالب 

اسالمي"، 994]م، ص 614. 

"رسوش"،  منشورات  طهران،  إيران،  الفارسية(،  )باللغة  فرهنگی  برهنگی  و  برهنگی  فرهنگ  عادل،  حداد  عيل  غالم   -  [3[

980]م، ص 61. 
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املؤيّدين للمّد التنويري يف العرص الحديث وأبرز املفّكرين املعارصين يعريون أهمية بالغة ألنوثة 

املرأة بشكٍل مباٍش، لكّنهم ينظرون إىل جانبها اإلنساين بشكٍل عريض. 

* االستحقاق الكّمي بدل احلّق النوعي 

منذ القرن السابع عرش امليالدي شهدت املجتمعات الغربية تحّوالت واسعة النطاق يف شتّى 

املجاالت جرّاء النهضة العلمية والفلسفية الكبرية التي اجتاحت األوساط الفكرية من أقصاها إىل 

أقصاها وال سيّام عىل صعيد القضايا االجتامعية التي ولدت من رحمها حركة الدفاع عن حقوق 

سلّطوا  امليالديني  عرش  والثامن  عرش  السابع  القرنني  يف  واملفّكرين  الباحثني  ومعظم  اإلنسان، 

قّوٍة من  للبرش ودافعوا عنها بكّل  الفطرية والطبيعية  الحقوق  الضوء يف كتاباتهم ودراساتهم عىل 

منطلق اعتقادهم بكونها حقوقاً إنسانيًة ال يحّق ألّي كائٍن تجريد أّي إنساٍن منها، ومل يتوانوا لحظًة 

عن الرتويج لهذه األفكار ودعوا إىل تعليم الناس أصولها، واألسامء الشهرية كثرية هنا لكن أبرزها 

يف العرص الحديث جان جاك روسو وفرانسوا ماري أرويه املعروف باسم »فولتري« وشارل لوي دي 

سيكوندا املعروف باسم »مونتسكيو». 

املحور األسايس الذي ارتكزت عليه آراء ونظريات هؤالء الفالسفة واملفّكرين هو أّن اإلنسان 

بفطرته وطبيعته اإلنسانية ميتلك مجموعًة من الحقوق والحّريات التي ال ميكن ألّي فرٍد أو جامعٍة 

تجريده منها، ناهيك عن أّن هذه الحقوق تسي لكّل قوٍم من البرش وهنا أيًضا تعّد الزمًة وال يحّق 

أليٍّ كان سلبها منهم تحت أّي ذريعٍة أو تربيٍر، وحتّى صاحب الحّق بذاته غري مخّوٍل بتجريد نفسه 

أكلها ألّول  آتت  الطابع االجتامعي  الفكرية ذات  النهضة  برغبته وإرادته. هذه  منها ومنحها لغريه 

مرٍّة يف بريطانيا عام 1668م ثّم يف الواليات املتّحدة األمريكية عام 1776م وبعد ذلك يف فرنسا 

عام 789]، حيث تبلورت ضمن حركاٍت وانتفاضاٍت وثوراٍت أسفرت عن تغيري األنظمة الحاكمة، 

ومتّخضت يف ما بعد عن إصدار مواثيق وتوقيع اتّفاقياٍت محلّيٍة ودوليٍة لتسي بالتدريج إىل شتّى 

أرجاء العامل. 

الجدير بالذكر هنا أّن أوجه الشبه واالختالف بني الذكر واألنثى هام املرتكز األسايس والعنرص 

املشرتك يف مختلف الرؤى النسوية يف الدفاع عن حقوق املرأة، حيث يعزو النسويون السبب يف 

تخلّف املرأة عن ركب الحضارة وحرمانها من حقوقها اإلنسانية الثابتة إىل انعدام العدل والتطرّف 

وعدم  الحّساسة  املراكز  الرجل يف  عن  وإبعادها  الجنس  بحسب  األعامل  تقسيم  املجحف يف 

منحها مناصَب هاّمًة إىل جانب تهميشها يف سائر املشاغل األساسية، ويف خضّم هذه األوضاع 
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ُحرمت من التعليم ومل يسمح لها بأداء دورها االجتامعي الالئق بشأنها، إذ ينظر إليها املجتمع عىل 

االجتامعية وحتّى يف األعامل  الحياة  الثانية يف  الدرجة  من  إنساناً  األنثوي بصفتها  ضوء جنسها 

التي تزاولها خارج املنزل، وقد انعكست هذه الرؤية يف األجور التي تتقاضاها إزاء األعامل التي 

تنجزها، فاملجتمع مل ينصفها حتّى يف مثن جهودها، ومن هذا املنطلق شّمر أتباع الفكر الفيميني 

مفهوم  سيّام  وال   - والجندرية  الجنسية  املفاهيم  يف  أسايسٍّ  بشكٍل  النظر  إلعادة  سواعدهم  عن 

األنوثة - بهدف تعيني املقصود من التأنيث وتحديد أطره الخاّصة النتشال املرأة من واقها املرير 

وتخليصها من القيود الجنسية التي تّم تكبيلها بها عىل مّر العصور. النسويون قالوا أّن مفهوم األنثى 

يف املجتمعات البرشية ال ينّم عن أمٍر واقعٍ، وإّنا هو انعكاٌس ألمٍر مزيٍّف، وعىل هذا األساس 

اعتقادهم بكون  الرغم من  gender وعىل  الجندر  عن مفهوم  sex مختلفاً  الجنس  اعتربوا مفهوم 

االختالفات الجنسية متأّصلة يف طبيعة البرش، لكّنهم عزوها إىل مناشئ ثقافيٍة واجتامعيٍة، لذلك 

قالوا من الخطأ بكاٍن تصّور أّن الجندر له جذوٌر جنسيٌة، أي أنّه ليس من الصواب االعتقاد بكون 

كّل أنثى يجب أن تقتيض طبيعتها لعب دور املرأة، فهذا التالزم - برأيهم - من صياغة ثقافة البرش. 

لكون  مزيّفٌة  جنسيٌة  شخصيٌة  له  أيًضا  الرجل  أّن  هي  النسوي  االستنتاج  لهذا  الطبيعية  الثمرة 

جندره مختلفاً عن جنسه، فالذكورية حتّى وإن كانت شأناً طبيعياً وحقيقياً إال أّن الجنس الذكري 

من صياغة البرش وحصيلة للثقافة التي متّخضت عن النظام األبوي الذي هدف رعاته إىل اإلبقاء 

أّن  إىل  هنا  اإلشارة  تجدر  املزيّف.  األنوثة  مفهوم  تحّديات عىل ضوء  الرجل وخلق  عىل سلطة 

ويف  هذه،  مزاعمهم  إلثبات  القدمية  العصور  يف  املرأة  مع  التعامل  واقع  إىل  استندوا  النسويني 

هذا السياق طالبوا بإلغاء التقسيامت الجنسية يف مجال العمل معتربين هذه املطالبة ركناً أساسياً 

بأسٍس  متقّوٌم  االجتامعية  والوظائف  األعامل  تقسيم  بأّن  يعتقدون  حيث  املرأة،  حقوق  إلحقاق 

جنسيٍة لكون األعامل اإلنتاجية تناط إىل الرجل يف حني أّن األعامل املنزلية وتربية األطفال تلقى 

عىل كاهل املرأة]]]. 

رّواد الفكر النسوي أكّدوا عىل عدم فائدة الشعارات التي تُرفع للمطالبة بحّرية الشعوب واحرتام 

حقوق اإلنسان ما مل مُتنح املرأة حّريًة تاّمًة وتتساوى مع الرجل بالكامل، وعىل الرغم من دورهم 

اإليجايب يف إثبات أّن املرأة تعرّضت لظلٍم واضطهاٍد بسبب أنوثتها، إال أنّهم أخفقوا يف األسلوب 

الذي يجب أن ينتهج للمطالبة بحقوقها. يف حقبٍة من الزمن تعالت صيحاٌت نسويٌة النتشال األنثى 

]]] - فريبا عالسوند، مقالة باللغة الفارسية تحت عنوان: فمینیسم: خاستگاه کنوانسیون، نرشت يف مجلة "کتاب نقد" الفصلية، 

العدد 29، 2003م، ص 24. 
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إنّها ليست مجربًة عىل أن تبقى أنثى، لكّن بعضهم  التي كلّفت بها قائلني  من األعامل اإلجبارية 

اليوم يقولون كفى، إذ تجاوزت الدعوات الحّد املقّرر لكونهم أدركوا أّن رجولة املرأة منهكٌة لها.]]] 

امللفت للنظر هنا أّن املرأة يف البلدان الغربية حتّى وإن منحت يف ظاهر الحال إرادًة حرًّة، إال 

أّن اإلرادة تختلف يف الواقع عن القدرة عىل االختيار الذي يعني رغبة اإلنسان يف انتخاب أمٍر من 

بني عّدة أموٍر، ومن املؤكّد أّن الرغبة ترتبط بالدوافع املكنونة يف النفس اإلنسانية والتي عادًة ما 

. النظام املاّدي الغريب يعترب أعضاءه ومؤّسساته  تتأّصل فيها إثر خلفياٍت سابقٍة ضمن نظاٍم معنّيٍ

ومختلف املكّونات التابعة له مسؤولًة عن تصميم وإنتاج شتّى القضايا التي ميكن للمرأة اختيار ما 

يعجبها منها، بل وميكن لجميع الناس اختيار ما يرغبون به منها. 

ويف مقابل االنتخاب، يدّل االختيار عىل اإليجاد، وميكن تشبيهه بالصفحة البيضاء التي يبادر 

اإلنسان إىل كتابة ما يشاء فيها، أي أنّه يصوغ ما يشاء بإرادته وليس كاالنتخاب الذي تصاغ له األمور 

فيختار منها ما يشاء بإرادته أيًضا. 

الجدير بالذكر هنا أّن الحّرية الحقيقة تتجىّل يف عامل الواقع ضمن قدرة اإلنسان عىل االختيار، 

واإلنسان بحسب الرؤية املاّدية عبارة عن كائن ينزع إىل االنتخاب وله الحّق يف أّن يتمتّع بحقوقه 

كإنساٍن وينعم بحّريٍة سياسيٍة يف شتّى املجاالت. املنظّرة النسوية أوكني مولر أكّدت عىل رضورة 

أّن تسعى املرأة إليجاد طبقٍة اجتامعيٍة خاّصٍة بها، واعتربت الشعارات التي ترفع دفاعاً عن حقوق 

اإلنسان تنصّب لصالحها، لذلك دعت النسويني إىل كسب دعم أصحاب هذه الشعارات.]2] 

الدكتورة األمريكية توين غرانت املتخّصصة بسيكولوجيا اإلنسان واملدافعة عن حقوق املرأة، 

وصفت أوضاع الجنس املؤنّث يف العرص الراهن كام ييل: »املرأة املعارصة تحّررت إىل حدٍّ ما من 

الوضع السابق الذي كانت فيه مجرّد وسيلٍة إلشباع شهوة الرجل وعطشه الجنيس، إل أّن السؤال الذي 

يطرح اليوم هو: بعد أن تحّررت، ماذا عليها أن تفعل؟ الكثري من النساء ميضني حياتهًن مع الرجال 

تحت سقٍف واحٍد دون أن يفكّرن مبستقبلهّن، ومنهّن من مينحّن أبدانهّن لهم بكّل سهولٍة بشكٍل يفوق 

ما فعلته أسالفهّن عىل مّر العصور، لكن مع ذلك ليست لديهّن الكثري من املطالبات األساسية«.]3] 

ارتكازي، استخدم بدالً عن  النسوي كشعاٍر  الفكر  أتباع  الذي رفع من قبل  مفهوم »املساواة« 

]]] - توين جرانت، زن بودن )باللغة الفارسية(، ترجمه إىل الفارسية فروزان كنجي زاده، إيران، طهران، منشورات "ورجاوند"، 

2002م، ص 86. 
[2[ - Moller Okin, Susan )1998(, Is Multiculturism Bad for women, New Jersey: Preston University, p. 102. 

]3] - توين جرانت، زن بودن )باللغة الفارسية(، ص 90. 
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مفهوم »التشابه« بشكٍل مقصوٍد أو غري مقصوٍد، حيث اعتربوهام شيئاً واحداً، وعىل هذا األساس 

الحركة ال تسعى يف واقع  أّن هذه  قلنا  لو  نبالغ  لذا ال  أنوثتها،  لنسيان  إنسانية املرأة مدعاًة  باتت 

بل  بينهام،  التمييز  أشكال  جميع  ونبذ  الجنسني  بني  القانوين  والعدل  املساواة  إقرار  إىل  الحال 

محورها إيجاد أوجه شبه آليٍة بينهام ومساواة يف الحقوق بغّض النظر عن قابليات كّل واحٍد منهام 

وهويته وواقعه التكويني. 

* اجلندر يف التعاليم اإلسالمية 

البرش نساًء ورجاالً، هي يف  لتقييم  التعاليم اإلسالمية كمعياٍر  املبادئ اإلنسانية املعتمدة يف 

الحقيقة متكافئة وال متييز فيها بني الجنسني لكونها تتقّوم بشكٍل أسايس بفضائل روح اإلنسان ال 

جسمه، إذ ال فرق بني الرجل واملرأة من هذا الجانب. 

هناك الكثري من اآليات القرآنية التي تطرّقت إىل بيان القيم األصيلة التي يتّم يف رحابها تصوير 

الشخصية الحقيقية لإلنسان وبيان املعامل األساسية لهويته بغّض النظر عن كونه ذكراً أو أنثى، ومن 

جملتها ما ييل: العلم والجهل، اإلميان والكفر، الكرامة والذلّة، السعادة والشقاء، الفضيلة والرذيلة، 

الغيبة  والتمرّد،  االنصياع  والعصيان،  الطاعة  والفجور،  التقوى  والكذب،  الصدق  والباطل،  الحّق 

وتركها، األمانة والخيانة، وإلخ من مسائَل أكسيولوجيٍة أخرى تتجاوز نطاق الجندر والخصائص 

أّن املسائل  بالذكر أو األنثى. أضف إىل ذلك  الجنسية، إذ مل يخّصص الفضل واالنحطاط فيها 

ومن  اإلنسان،  بجنس  لها  شأن  ال  الدينية  وغري  الدينية  األكسيولوجية  الشؤون  ومختلف  العلمية 

املؤكّد أن النفس اإلنسانية هي موضوعها األسايس. 

ال ريب يف وجود اختالفاٍت بني بني آدم، فهم ليسوا عىل نسٍق واحٍد، وهي كثرية ومتنّوعة لدرجة 

فهو غري عميل،  مستحيالً  يكن  إن مل  األمر  فهذا  قاطبًة،  تعّمها  قوانني  عاجٌز عن سّن  املقّنن  أّن 

واملنبثق  واقعية  رؤى  عىل  املتقّوم  التقنني  مبادئ  مع  يتعارض  كهذه  قوانني  سّن  أّن  عن  ناهيك 

القوانني يف الحقيقة ليست مجرّد قضايا اعتبارية. هذه االختالفات  من املصالح واملفاسد، ألّن 

التكوينية التي تتسبّب بحّد ذاتها يف حدوث اختالٍف عىل صعيد املصالح واملفاسد، هي يف الواقع 

منشأٌ الختالف الناس بالحقوق والتكاليف من مقتىض الحكم الرضوري بالقياس، أي أّن التكاليف 

واألحكام االجتامعية عندما تكون متناسقًة مع واقع الحياة فهي تضمن سعادة الفرد واملجتمع عىل 

حدٍّ سواء يف ما لو ُروعيت بشكٍل صحيٍح، وبا أّن هذه السعادة تعّد ركناً أساسياً يف الحياة عىل 

واقع  مع  تتناسب  ومقّرراٍت  قواننَي  سّن  برضورة  يحكم  فالعقل  واالجتامعي،  الفردي  الصعيدين 
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الحياة استناداً إىل املصالح واملفاسد طبق ما تقتضيه خصائص وميزات كّل جنٍس. 

ال شّك يف أّن منشأ االختالف بني الذكر واألنثى يعود إىل عدم تشابه خصائصهام الجسامنية، 

وهذا األمر انعكس يف الرؤية الواقعية القرآنية، وعىل أساسها صيغت املبادئ والترشيعات القرآنية 

الخاّصة بكّل جنٍس، فاالختالف الجسامين يعّد بطبيعته منشئاً لكّل تباين بني الرجل واملرأة، لذا 

فهو وازُع لإلذعان بالحقائق والرضورات التي ال ميكن تجاهلها بتاتاً. 

مصدٌر  الحقيقة  يف  هي  اإلنسان،  خلقة  يف  بجذورها  ترضب  التي  الجسامنية  الخصائص 

للقابليات واملؤّهالت البدنية والقدرات الفردية، ناهيك عن أنّها من الرضورات األساسية يف حياة 

البرش، لكن ال بّد من االلتفات هنا إىل أّن التأهيل الجسامين ال ميكن اعتباره مجرّد قدرة بدنية، 

فالقدرة البدنية للرجل عىل سبيل املثال حتّى وإن كانت تفوق قدرة املرأة، إال أّن جسم املرأة فيه 

قابلياٌت ميكن استثامرها لكّن جسم الرجل محروٌم منها، وحتّى إن كان جسم الرجل أكرث مقاومًة 

فإّن فضائل  املنطلق  بلطافته وجامله، ومن هذا  املرأة ميتاز  لكّن جسم  الخارجية،  العوامل  أمام 

البدن وقابلياته ومؤّهالته الخاّصة لكّل من الذكر واألنثى ترتبط بواقع الحياة واألطر التي ميكن أن 

تتبلور يف رحابها، لذا ال يوجد جسم أفضل من غريه ذاتياً، وإذا كان بدن الرجل أكرث مقاومًة وقدرًة 

لبني  إنتاجيًة  وأرقى  وجامالً  لطافًة  أكرث  املرأة  بدن  فإّن  واقتصاديًة،  إنتاجيًة  قابليًة  وأرقى  عضليًة 

البرش، بل ال ميكن أن يولد إنسان بدونه. 

البرشية ال صلة لها بهويتها  السابقة والحالية للمرأة يف حياة  أّن األوضاع  بالذكر هنا  الجدير 

الذي  واملجتمع  لها  خضعت  التي  السلطة  إىل  منشؤها  يعود  وإّنا  الذاتية،  ومؤّهالتها  األنثوية 

الحال  الثانية، ألّن شخصيتها يف واقع  الدرجة  من  إنساناً  حرمها من حقوقها املرشوعة وجعلها 

مثله  أنّها  كام  املستويات،  أعىل  إىل  وترتقي  وتتكامل  تتنامى  أن  شأنها  فمن  الرجل،  كشخصية 

أوضاٍع  يف  فهو  واضطهادها،  الحاكمة  السلطة  ظلم  من  ويعاين  االستعامر  لنري  يخضع  حينام 

كهذه يعاين من الجهل والحرمان، وكّل مسألٍة سلبيٍة يف هذا املضامر ليست منبثقة من مؤّهالته 

الذكرية وإّنا هي ناجمٌة عن حرمانه من تفعيل هذه املؤّهالت وسلب حقوقه املرشوعة وقمع 

قابلياته املكنونة يف هويته اإلنسانية. 

ورؤيتها  األرسية  ومبادئها  الحقوقية  منهجيتها  ضمن  اإلسالمية  التعاليم  طرحتها  الحقائق  هذه 

اليوم،  شائٌع  عاّم هو  الواقع  تختلف يف  قرناً، وهي  أربعة عرش  من  أكرث  قبل  واألنثى  الذكر  تجاه 

والقضايا  الشؤون  واألنثى يف جميع  للذكر  والتكاليف  الحقوق  من  واحداً  يقّر نطاً  فاإلسالم مل 
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التشويقية والعقابية، حيث ارتأى الشارع املقّدس أّن بعضها مناسٌب للجنس املذكّر وبعضها اآلخر 

يتناسب مع كيان الجنس املؤنّث، فيام أقّر أحكاماً مشرتكًة يف بعض املوارد، وال شّك يف أّن تشابه 

الجنسني يف الخصال اإلنسانية وتكافؤهام من هذا الحيث يعني مساواتهام يف الحقوق اإلنسانية 

وليس يف القوانني التي يجب وأن يتناسق كلٌّ منها مع واقعهام الذايت. 

الكّمية كام هو معلوم غري النوعية، ومن البديهي أّن الرشيعة اإلسالمية مل تقّر حقوقاً تكوينيًة 

الجنس  ترّجحه عىل  امتياٍز ومل  أّي  املذكّر  الجنس  فهي مل متنح  لذا  الجنسني،  من  واحٍد  لكّل 

وتجدر  ارتكازي،  كأصٍل  البرش  بني  املساواة  مبدأ  راعت  حيث  الحقوقية،  الناحية  من  املؤنّث 

اإلشارة هنا إىل أنّها ال تعارض تساويهام يف الحقوق، لكّنها تعارض تشابه حقوقهام.]]] االشرتاك 

بني الذكر واألنثى يف الحرمة الشخصية والكرامة اإلنسانية ال يقتيض تشابههام من حيث الحقوق 

بالتامم والكامل، ألّن األصول واملقّررات الحقوقية ال يتّم إقرارها دامئاً للبرش با هم برش، وإّنا 

هناك الكثري منها تسّن لتنظيم العالقات بني الناس بختلف خصائصهم، إال أّن املرتكز األسايس 

الذكر  إذ مع وجود اختالٍف راسٍخ ومؤكّد بني  العاّمة واإلنسانية،  الجنسني بحقوقهام  هو تساوي 

واألنثى، فال بّد من تقسيم األعامل واملهاّم يف مابينهام إال إذا مسخت هويتيهام الذكرية واألنثوية 

ففي هذه الحالة ال ينبغي القيام بأّي تقسيٍم، فالتساوي يف الواقع غري التشابه، حيث يعني التكافؤ 

بينام الثاين يعني االنسجام. 

الرشيعة اإلسالمية كام ذكرنا آنفاً، مل متنح الجنس املذكّر أّي حقوق ومزايا عىل حساب الجنس 

املؤنّث ومل ترّجح الذكر عىل األنثى حقوقياً وأكسيولوجياً، لكن غاية ما يف األمر أنّها سّنت أحكاماً 

قابليات كّل واحٍد منهام، ويف بعض  تتناسب مع  الحّق والتكليف بحيث  متباينًة عىل ضوء مبدأ 

املوارد منحت أحد الجنسني صالحيات أكرث]2]. 

بالكامل عن  الرؤية الحقوقية اإلسالمية مختلفان  أّن الرجل واملرأة يف رحاب  خالصة الكالم 

بعضهام من الناحية التكوينية، أي أنّهام ليسا متشابهني بيولوجياً وسيكولوجياً وشعورياً، ونظراً لهذا 

لكّن  واحٍد  نوٍع  من  هام  الجندر  أصول  فحسب  مطلقاً،  بالحقوق  تشابههام  ميكن  ال  االختالف 

اختالفهام يكمن يف صفاتهام، وعىل هذا األساس يصبح االختالف الحقوقي بينهام أمراً رضورياً، 

وال بّد من االلتفات هنا إىل أّن الحقوق الطبيعية تدّل بذاتها عىل هدفية الطبيعة، وعىل ضوء هذا 

]]] - مرتىض مطهري، نظام حقوق زن در اسالم )باللغة الفارسية(، الجزء الثامن، ص 15. 

]2] - منرية طاهري، مقالة باللغة الفارسية تحت عنوان: احقاق حقوق زن: کنوانسیون یا اسالم؟، نرشت يف مجلة "کتاب نقد" 

الفصلية، العدد 26، 2003م، ص 79 - 80. 
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الهدف اُستودعت يف باطن الكائنات قابلياٌت متباينٌة بحيث اختّص كّل نوٍع منها بؤّهالٍت متيّزه 

عن غريه، لذا إن أردنا معرفة واقع الحقوق الطبيعية وأسسها النوعية فال بّد لنا من التحّري يف طبيعة 

الخلقة، ألّن كّل قابليٍة مستودعٍة يف باطن اإلنسان تعّد برهاناً طبيعياً يدّل عىل وجود حقٍّ طبيعي، 

وهذا الحّق يوجب إقرار تناسٍب حقوقيٍّ بني الجنسني ال تشابهاً حقوقياً، إذ إّن اشرتاك الجنسني 

بالهدف األسايس من الخلقة ال يقتيض رضورة تشابه واجباتهام بالتامم والكامل. 

إذاً، املقّومات اإلنسانية موجودٌة يف باطن كال الجنسني الذكر واألنثى، إال أّن املقّومات الذكورية 

مستودعة يف الرجل فقط واملقّومات األنثوية مستودعة يف املرأة فقط، أي أنّهام مشرتكان يف اإلنسانية 

ومختلفان يف الجنس، ومن هذا املنطلق فالتكليف الديني املرشوط بالوعي واالستطاعة واالختيار 

، لذلك نالحظ الرؤية الدينية تجاه املرأة ترتكز عىل  يتعلّق بجميع البرش وال يقترص عىل جنٍس معنّيٍ

وجود اختالفاٍت طبيعيٍة بينها وبني الجنس املذكّر، وتؤكّد عىل وجوب التعامل بعدٍل معهام للحفاظ 

عىل النظام املثايل يف الحياة وبلورة جوهرتهام اإلنسانية يف ظّل حقوٍق وتكاليف متبادلٍة. 

املرأة بحسب األسس األكسيولوجية اإلسالمية متتلك القابليات املناسبة التي تؤّهلها للنهوض 

بواقعها اإلنساين وبلوغ ذروة العبودية، وإىل جانب ذلك لديها مؤّهالٌت طبيعيٌة متّكنها من التصّدي 

ملسؤولية األمومة، وخروجها من املنزل للعمل أو ألّي غرٍض آخر ال يعني بالرضورة رقي شخصيتها 

اإلنسانية وتناميها، ومن هذا املنطلق سّوغت الرشيعة اإلسالمية لها أن تزاول نشاطات يف الحياة 

االجتامعية عىل نحو التجويز ال عىل نحو الرضورة. 

خالصة الكالم أّن املرأة يف اإلسالم عبارة عن إنساٍن حالها حال الرجل، ومن هذا املنطلق فهي 

تتّسم بثالِث خصاٍل إنسانيٍة مشرتكٍة هي حّرية اإلرادة واملسؤولية والقابلية عىل بلوغ مرتبة الكامل، 

بشخصيتها  النهوض  عىل  قادرًة  تجعلها  إمكانياٍت  امتالكها  حيث  من  املذكّر  الجنس  مثل  فهي 

والنجاح يف حياتها. 



ة األدبية النَّسويَّ
رؤيٌة نقدّيٌة للمعطى واملنهج

عبد املجيد زراقط]*[

راسة للباحث اللبناين الربوفسور عبد املجيد زراقط إىل تقديم تعريٍف ملاهّية  تهدف هذه الدِّ

الحركة النسويّة يف فضائها األديب واإلبداعي. كام يعرض إىل تّياراتها والنظريات التي قّدمتها 

النقدية  عة. ويف سياق متاخامته  دة واملتنوِّ النَّقديَّة املتعدِّ التجربة األدبية ومناهجها  يف سياق 

للقضية النسوية يعقُد الباحُث جملَة مقارناٍت مع النظريات الحديثة لُيبنيِّ أوجَه الختالف يف 

الحركة  عىل  الغربية  النسوية  الثقافة  حضور  عن  الناشئة  اآلثار  إىل  وكذلك  واملنهج،  الرؤية 

األدبية النسوية يف العامل العريب.

 المحرر

تطورَّت النِّسوية من حركٍة سياسيٍّة تنادي باملساواة بني املرأة والرَّجل، يف الحقوق... إىل فلسفة 

لها رؤيتها إىل الوجود واملعرفة والقيم واملجتمع، وهذا ما جعل روجيه غارودي يرى أنَّها »ليست 

حكراً عىل النساء وحدهن، بل هي فلسفة للجنسني معاً، أي لكلِّ من يؤمن ببادىء هذه الفلسفة، 

ويناضل من أجلها فكراً وقوالً وعمالً«]]].

ولعلَّنا ال نبعد عن الّصواب عندما نرى أنَّ النِّسوية، بدأت حركًة سياسيًَّة اجتامعيًَّة ترى أنَّ الّنظام 

ور الثانوي  ، يتخذ الرَّجل فيه دور املركز - الذات واملرأة الدَّ املجتمعي السائد نظاٌم أبويٌّ - ذكوريٌّ

- اآلخر املساعد، دعت إىل مساواة الجنسني سياسيّاً واقتصادياً واجتامعياً ونيل املرأة الحقوق التي 

ياسيَّة إىل حركٍة عقديٍَّة لها رؤاها إىل الوجود وقضاياه؛  يتمتع بها الرَّجل. ثم تطوَّرت هذه الحركة السِّ

* ـ باحث وأستاذ محاض ومرشف عىل الدكتواره يف الجامعة اللبنانية ـ لبنان.
]]]- روجيه غارودي، من أجل ارتقاء املرأة، ترجمة جالل مطرجي، بريوت: دار اآلداب، طـ2، 988]، ص96.
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ة البيولوجيَّة واملجتمعيًّة: األمومة عىل سبيل املثال،  وهي رؤى تنطلق من التّجربة النِّسوية الخاصًّ

وهي بوصفها هذا حركٌة عقديٌَّة للرِّجال والنِّساء معاً.

يف نقد احلركة النِّسوية

يف سياق نقد هذه الحركة، يرفض بعض الباحثني مصطلح »النِّسوية« ألنه، كام يرى، مصطلٌح 

البيولوجي  الجنس  د  يحدِّ ألنه  »أنثوي«  مصطلح  بني  ومييِّز  سياسيًة،  وأهدافاً  مفاهيَم  من  يتضَّ

للمرأة،  أنَّ  ويرى  االجتامعي]]].  للنَّوع  ثقافيٍّة  مفاهيَم  عىل  داالَّ  مصطلحاً  بوصفه  و»نسوي«، 

امرأٍة  لكلِّ  إن  إذ  ٌة،  عامَّ خصوصيٌَّة  لكنَّها  شك،  دون  من  خصوصية  والنِّسوي  األنثوي  بوصفيها: 

د النِّساء؛ األمر الذي يتيح القول: د بتعدُّ تجربتها الخاّصة، ما يعني أن التجارب النِّسوية تتعدَّ

« وخصوصيَّتها، فالنِّساء لسن كاّمً واحداً،  عب تحديد هوية »املرأة - األنوذج الكيلِّ من الصَّ

عٌة، وكذلك هي تجاربهن املنتمية إىل »ما ال ميكن تحديده«. لهذا،  دٌة ومتنوِّ ا هنَّ كائناٌت متعدِّ وإنَّ

فإنَّ الكتابة التي تتمثّل هذه التجربة ومتثِّلها لغًة أدبيًّة هي كتابٌة ال ميكن أن نحيط بها، وإن كان من 

إرصار عىل التَّحديد، فإنَّ ذلك ممكن إن تم وضع كلٍّ من الرَّجل واملرأة يف تكوينه البيولوجي، 

وهذا أمر غري صحيح، فالكتابة ال متثِّل هذا التكوين فحسب، وإنا متثِّل التجربة اإلنسانيّة الكيانية 

املجتمعية لكل منهام، ليس بوصفه كائناً بيولوجياً مستقالًّ، وإنا بوصفه كائناً مجتمعياً ينتظم يف 

بنيٍة مجتمعيٍة يتخذ فيها موقعاً يؤدِّي منه دوراً، أو مواقع يؤدِّي منها أدواراً.

لطة/ الخطاب األبوي. وهذا املعيار ليس  ، فإنََّه متييٌز يعتمد معيار السُّ وإن كان من متييٍز حقيقيٍّ

، فإن كان الّصوت الّسلطوي ذكريَّاً، فإن كثرياً من النِّساء  ا هو معياٌر سلطويٌّ معياراً بيولوجياً، وإنَّ

وت. ينطقن بهذا الصَّ

لطوية الواضحة،  تصف »ماري إملان« كتابة »سيمون دي بوفوار« بالّذكورية، بسبب نربتها السُّ

الصوت  مع  الحال  هي  كام  الرجال،  جنس  يف  محصوراً  ليس  الذكوري  وت  الصَّ أّن  ترى  فهي 

األنثوي، فهو ليس محصوراً يف جنس النِّساء.

آالف  منذ  املسيطر،  األبوي  الخطاب  هذا  هدم  إىل  تسعى  النِّسوية  الكتابة  دامت  وما  لكن، 

رجة األوىل،  نني، وطاملا أنه ارتبط بالرَّجل، فمن الطّبيعي أن ترتبط الكتابة النِّسويَّة باملرأة بالدَّ السِّ

]]]- بام موريس، األدب والنِّسوية، ترجمة سهام عبد السالم، القاهرة: املجلس األعىل للثقافة، طـ]، 2002، ص30.
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دناه يف ما سبق من  ولكن ليس بأيِّ امرأٍة، وإنا باملرأة التي يصدر خطابها من منظور نسويٍّ حدَّ

قوٍل، وقد يشاركها رجاٌل يف الصدور عن هذا املنظور.

يشٌء من تاريخ احلركة النِّسوية

بني  والقانونيّة  االجتامعية  باملساواة  عرش،  التِّاسع  القرن  يف  طالبت،  األوىل  النِّسوية  الحركة 

ا كانت حركًة مطلبيًَّة. الحركة النِّسوية  ى، آنذاك، بالحركة النِّسوية وإنَّ الرَّجل واملرأة، ومل تكن تُسمَّ

ياسات الجنسيَّة، وثانيهام  ت أفكارها من كتابني: أوَّلهام كتاب »كيت ميليت« عن السِّ الثانية استمدَّ

كتاب »فردريك أنغلز«: »أصل العائلة وامللكية الخاّصة«، وجاء فيه أن النِّظام األبوي )البطريريك( 

قام عىل سيطرة الرَّجل عىل األرسة واضطهاده للمرأة، وأنًّ هذا النِّظام ليس النِّظام الوحيد الذي عرفه 

التاريخ اإلنساين، فقد سبقه النِّظام األمومي الذي كانت فيه امللكيّة جامعيًّة والّنسب يعود إىل األم، 

ٌة والنَّسب يعود إىل  ثم حدث التطوُّر الخطري، فتمَّ االنتقال إىل النِّظام األبوي؛ حيث امللكيَّة خاصَّ

األب، وفيه متَّت الهزمية التاريخيَّة للّنساء، إذ ظهر شكل العائلة األبويّة، حيث الزِّواج اآلحادي، 

وهو آحاديٌّ للمرأة فحسب.

أو يف  املدينة،  املنزل يف  وتعمل يف  األبناء،  تنجب  املرأة زوجًة  دور  العائلة، صار  يف هذه 

املنزل والحقل يف الرِّيف. وفُرضت عليها العّفة يك يضمن الرّجل أنَّ من تلدهم هم أوالده الذين 

يرثونه. حدث هذا نتيجة تغريُّ موقع كلٍّ من الرَّجل واملرأة يف البنية املجتمعية ودوره يف هذه البنية، 

فالرَّجل هو األقوى، فسيطر، وغدت سيطرته سياسة حكمت جميع املجتمعات البرشيَّة.

ٍر  رأت الحركة النِّسويّة أَن هذا النِّظام الذي تشّكل نتيجة تطوٍُّر مجتمعيٍّ ميكن أن يتغريَّ نتيجة تطوُّ

مجتمعيٍّ آخَر، وهي تعمل من أجل حصول هذا التطوُّر الذي يغريِّ النظام األبوي إىل نظام آخر يتمُّ 

فيه إلغاء األرسة األبوية التي تقوم عىل ركيزٍة مادِّيٍة هي عدم املساواة بني الزَّوج والزَّوجة، فالزَّوج 

يقوم بالعمل املنتج والزوجة تقوم باألعامل املنزلية املجانية.

النِّسوية  الحركة  أنغلز هذا، إضافًة إىل كتابات ماركس ومنظِّري املاركسيَّة، أساس  كان كتاب 

ة هام ما أدَّى إىل هزمية النِّساء وهيمنة الرجال،  املاركسيَّة التي ترى أن الرأساملية وامللكية الخاصَّ

للنساء  نفسها  والحقوق  الفرص  الرأساميل  النِّظام  يوفِّر  بأن  فطالبت  الليربالية  النِّسوية  الحركة  أما 

املرأة  نيل  أجل  من  الّضاغطة  القوى  وتشكيل  بذلك،  القاضية  القوانني  طريق سنِّ  من  والرِّجال، 

حقوقها.
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يف مسار هذه الحركة، دعت »فرجينيا وولف« )882] - ]94](، منذ سنة 9]9]، النِّساء إىل العمل 

الشخصيَّة  تجاربهّن  عن  والتعبري  اإلبداعيَّة  قدراتهن  وتحرير  بهّن،  ة  هويِّة خاصَّ تأسيس  أجل  من 

النسوية  بالحركة  ى  يسمَّ ما  حركاتها  فمن  عاً،  وتنوُّ داً  تعدُّ النِّسويّة  الحركات  عرفت  ثمَّ  ة.  الخاصَّ

الثَّالث«،  العامل  وشعوب  والطَّبيعة  املرأة  هنَّ  »مقهوراٍت  يعرف  العامل  أن  ترى  وهي  الجديدة، 

عي للتخلّص من سلطة هذا الرجل املركزيَّة،  ومن يقهرهن هو الرَّجل األبيض، ولهذا ال بّد من السَّ

بالنسوية  ي  ما سمِّ الحركة  تفّرع من هذه  الثاليث وصونها، وقد  لهذا  الحقوق املهدورة  وتحصيل 

البيئية، وأّول من وضع هذا املصطلح »فرانسواز دوبون« يف كتابها: »النِّسوية أو املوت« - 974]، 

وتطوَّرت رؤى هذه الحركة، فغدت تدعو إىل مناهضة كلِّ متييٍز واضطهاٍد، عىل أيِّ أساٍس: عرقيٍّ 

.[[[
أو طبقيٍّ أو جنيسٍّ أو بيئيٍّ

تيارات احلركة النَّسوية

ميكن تصنيف تيارات الحركة النِّسوية كام يأيت:

] - النِّسوية الليرباليَّة: يعتمد هذا التيّار، إضافًة إىل ما قلناه قبل قليٍل، الفكر »اللِّيربايل«، ومحوره 

فكرة املساواة، بني الرّجل واملرأة وكلِّ البرش، يف توفري فرص العمل وتحقيق التكافؤ والتقدير، من 

دون التمييز عىل أساس اللون أو النَّوع أو العرق..

أن  يرون  الذكوريون  كان  فإن  األنثى،  الذَّكر/  ثنائيَّة  التيّار  هذا  يعتمد  الرَّاديكالّية:  النِّسوية   -  2

الجسد األنثوي عالمٌة تدلُّ عىل ضعف املرأة العقيل والثقايف والعلمي واالجتامعي...، فإن التيار 

األنثوي هذا يرى أن الجسد األنثوي عالمة تدّل عىل تفوُّق املرأة عىل الرَّجل، فهي »األم« املنجبة 

ًة باملرأة. « املنجبة اجتامعيَّاً وثقافياً قيامً خاصَّ بيولوجياً، و»األمُّ

ثنا عن هذا االتجاه، ونضيف، هنا، أنَّ هذا التيار يركِّزعىل  3 - النَّسويَّة املاركسّية: سبق أن تحدَّ

العامل االقتصادي، فريى أنَّ االختالف النَّوعي بني الرَّجل واملرأة، يُستخدم يف استغالل املرأة يف 

سوق العمل، ويف البيت، حيث يقترص دورها عىل اإلنجاب والخدمة املنزلية، ويدعو إىل املساواة 

واملشاركة.

4 - النِّسوية ما بعد البنيويًّة: يقّر هذا التيّار بقبول االختالف، ويدعو إىل االعرتاف بكل صفات 

الشخصيّة وتقديرها جميعها من دون متييز، ويرى أنَّ هذا األمر يبرشِّ بحياٍة أفضل للفرد ذكراً كان أم 

ص323.   ،2002 طـ]،  للثقافة،  األعىل  املجلس  القاهرة:  الشامي،  أحمد  ترجمة  النِّسوية،  بعد  وما  النَّسوية  جامبل،  سارة  انظر:   -[[[

www.annabaa.org مصطلحات نسوية، اليكولوجيا النسائية ) املرأة أرض... األرض املرأة(، شبكة النبأ املعلوماتية
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أنثى، وأنَّ التمييز الّنوعي هو نسٌق ذهنيٌّ ال عالقة له باالختالف البيولوجي.

يقرِّر  لكّنه  البنيوي،  بعد  ما  االتجاه  به  أقرَّ  باالختالف كام  التيّار  يقُر هذا  نة:  امللوَّ النَّسوية   -  5

أنَّ تجارب النِّساء امللوَّنات تختلف عن تجارب النِّساء الغربيّات، فقهرهنَّ كان قهراً مزدوجاً، من 

ذه كلٌّ من الرجل الغريب واملرأة الغربيَّة.  مجتمعاتهن ومن االستعامر الغريب معاً، وهو استعامٌر نفَّ

ًة. ويؤكِّد الخصوصيَّة التي تنتج رًؤى خاصَّ

دًة،  د مختلف أنواع النَّظريَّة األدبيَّة النِّسويَّة ليس تقنيًَّة نقديًَّة محدَّ يرى »ديفيد كارتر« أنَّ »ما يوحِّ

مدى  عن  والكشف  ألدوارها...،  املرأة  وعي  مستوى  رفع  يف  املتمثِّل  املشرتك،  الهدف  ا  وإنَّ

، بني معظم الكتَّاب مفاده أنه ميكن تقسيم  ث عن اتِّفاٍق عامٍّ الهيمنة الذكوريَّة...«. ويضيف، فيتحدَّ

النَّظريَّة النِّسوية إىل مرحلتني برزت يف أوالهام »فرجينيا وولف« و»سيمون دي بوفوار« )908] - 

1986(، وبرزت، يف ثانيتهام »كيت ميليت« )934](، و»ساندرا جيلربت« )1936( و»سوزان جوبر« 

)944](، و»ألني شووالرت« )]94](، و»جوليا كريستيفا« )]94](، و»هيلن سيسو»)937](، و»لوس 

أيريغاري« )932](، و»روث روبينز«]]].

ة ة اإلسالميَّ النِّسوية العربيَّ

»نوليفر  كتاب  فيه  صدر  الذي  الزَّمن  إىل  يعود  إسالميٍَّة  نسويٍة  عىل  الكالم  إن  القول:  ميكن 

غول«: »الحداثة املمنوعة« سنة ]2]]99]. لكّن حركات املطالبة بحقوق املرأة يف العاملني: العريب 

واإلسالمي تعود إىل أواخر القرن التاسع عرش وأوائل القرن العرشين.

ميكن تصنيف النِّسوية العربيَّة - اإلسالميَّة، كام هي عليه حركات املطالبة، يف األقطار العربية 

واإلسالميَّة، بحقوق املرأة، يف هذه األيَّام، يف ثالثة تيَّارات هي:

ببادئها  وترتبط  الغربيَّة،  النِّسويََّة  الحركات  تتَّبع  نسويٌَّة  حركٌة  وهي  مستغربٌة،  نسويٌّة   -  [

الغربيَّة.  النِّسوية  تيَّارات  من  ذاك  أو  التيَّار  لهذا  بالتبعيَّة  الحركة  هذه  ُوصفت  وقد  ورؤاها، 

تُفهم  ياسيَّة، عندما  السِّ الغربيِّة، »ككل الحقائق  النِّسوية  إّن  أن:  الشَّ تقول »زهراء عيل«، يف هذا 

النَّزعة لتصبح أداًة ايديولوجيًة. عرفناها هكذا خالل الفرتة  بطريقٍة جازمٍة، أو دوغامئيٍة، متلك 

الغربيَّة عىل  والسيطرة  االستعامري  الهدف  لتساعد  تستخدم  النِّسوية  كانت  عندما  االستعامريَّة 

]]]-انظر: ديفيد كارتر، النَّظريَّة األدبيَّة، ترجمة باسل املساملة، دمشق: دار التكوين، طـ 2، ص89 - 96.

]2]-راجع: دلل البزري، النِّسوية اإلسالمّية، موقع »مركز دراسات الظَّاهرة اإلسالمّية«.

www.islamismscope.org
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املرأة  حقوق  عن  أفكاٍر  مجرَّد  »ليس  االتِّجاه  هذا  أن  اإلسالميون  ويرى  اإلسالمية«.  األرايض 

الهوية اإلسالميَّة نفسها«]]]. أفكار عن  بقدر ما هو  االجتامعيَّة 

واملبادىء  الغربيِّة  النِّسوية  مبادىء  بني  التّوفيق  تحاول  نسويٌة  توفيقيٌة، وهي حركٌة  نسويٌَّة   -  2

أّي حركِة مطالبٍة بحقوق املرأة، يف مجتمعٍ  أَن  إىل  يبدو، نظراً  اإلسالميَّة؛ وهي تفعل ذلك، كام 

غ مطالبها ببادئ ورؤى إسالميّة تحكم عىل نفسها باإلخفاق. وهذه الحركة انتقائيٌَّة  إسالمي، ال تسوِّ

تنتقي من مبادىء النِّسويات الغربيَّة، ومن املبادىء اإلسالميَّة ما تراه مناسباً لها، وتحاول التَّوفيق 

النِّسوية اإلسالميَّة كّل مفاعيل  بقولها: »ورثت  البزري  تصفه دالل  اتجاهاً  تنتقيه، ما شكَّل  ما  بني 

اندفاعة الّنسوية الغربيّة، لكّنها تنّكرت لها، وقالت: إنه اإلسالم«]2].

ع  وهي حركٌة تعمل عىل »متابعة قضيَّة حقوق املرأة، عرب تطبيق الرشَّ 3 - النَّسوية اإلسالميَّة، 

يف  والناشطات  املرأة...  قضية  فيها  با  املجتمع،  قضايا  لكافة  وشامٍل  كامٍل  بشكٍل  اإلسالمي 

الحركة أن  الرَّجل واملرأة«]3]. تحاول هذه  يؤكِّد تكامل األدوار بني  يتبَّنني رأياً  التيارات اإلسالمية 

ع  الرشِّ النِّساء ال يف  باضطهاد  التي سمحت  الذكوريَّة« لإلسالم   - األبويّة  »القراءة  النَّظر يف  تعيد 

اإلسالمي. تقول زينب أنور، املديرة التنفيذية لجامعة »أخوات يف اإلسالم«، وهي منظمة ماليزية 

تعمل من أجل حقوق املرأة يف إطار العمل اإلسالمي: »يف مجتمعاتنا، الرِّجال ميتلكون السلطة، 

وهم يقرِّرون ما ينبغي أن يعنيه اإلسالم، وكيف ميكننا أن نطيع هذا املفهوم املعنيَّ يف اإلسالم...، 

الذين  الرِّجال  أولئك  لكن  تقّدمي،  نفسه  اإلسالمي  القانون  ظامٍل  إالٍه  مع  أعيش  أن  أستطيع  ال 

يسيطرون عليه ليسوا كذلك«]4].

ينيَّة  لطة الذكورية« عىل فهم النُّصوص الدِّ املشكلة تتمثَّل، يف رأي هذه الحركة، يف سيطرة »السُّ

وتطبيقها يف الواقع، وليس يف هذه النُّصوص نفسها. لهذا ال بدَّ من إعادة قراءة هذه النُّصوص.

كَُر  الذَّ Nَولَْيَس  الكريم:  القرآن  أنَّه جاء يف  الرَّجل واملرأة؛ ذلك  التيَّار باالختالف بني  يقرُّ هذا 

كَاأْلُنَثٰىM آل عمران:36، ومل يحل هذا االختالف دون تكرميهام معاً. وتقدير كلٍّ منهام يعود إىل عمله، 

كام تقول اآلية الكرمية: Nأَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقَناكُم مِّن َذكٍَر َوأُنَثٰى َوَجَعلَْناكُْم ُشُعوبًا َوَقَبائَِل لَِتَعاَرُفوا 

]]]-مجلة الرثى، العدد ]24، تاريخ 0]/0/7]20، السنة السادسة. »اإلسالم النِّسوي )تطبيق يف الحاض(، حوار مع زهراء عيل.

]2]-راجع: أحمد عمرو، النِّسوية من الراديكالية حتى اإلسالمية، قراءة يف املنطلقات الفكرية، التقرير السرتاتيجي الثامن، ص52].

]3]-راجع: املرجع نفسه، ص]5].

[4[-www.alarabiyanet/articles/200629233/20/[[/.htm
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عىل  »القدرة«  إىل  يعود  فذلك  وقوامٌة،  درجٌة  للرجل  كان  وإن   .[[[
 Mأَتَْقاكُْم اللَِّه  ِعنَد  أَكْرََمكُْم  إِنَّ 

اقتصادياً واجتامعياً،  البنية املجتمعيَّة، ويؤدِّي منه دوراً  اإلنفاق، أي إىل املوقع الذي يتَّخذه يف 

]2]؛ 
 Mَدَرَجٌة َعلَْيِهنَّ  َولِلرَِّجاِل  ِباملَعُروِف  َعلَيِهنَّ  الَِّذي  ِمثُل  Nَولَُهنَّ  الكرميتني:  يُفهم من اآليتني   كام 

]3]، ولكن 
 Mَل اللَُّه بَْعَضُهْم َعىَلٰ بَْعٍض َومِبَا أَنَفُقوا ِمْن أَْمَوالِِهْم اُموَن َعىَل النَِّساِء مِبَا َفضَّ Nالرَِّجاُل َقوَّ

ور اللذين  ؤال الذي يُطرح، هنا، هو: ماذا لو مل ميتلك الرِّجال هذه القدرة، وفقدوا املوقع والدَّ السُّ

يتيحان لهم امتالكها.

ين اإلسالمي توفَّر الحياة الطَّيبة لكلِّ من الذكر  يرى النَّاشطون، يف هذا التّيار، أنَّ نصوص الدِّ

واألنثى، من دون أّي متييٍز بينهام، وهذه الحياة حقٌّ ملن يعمل صالحاً منهام، وهو مؤمن، فالعمل 

القرآن  فقد جاء يف  الجزاء،  أحسن  الحصول عىل  املعيار يف  املؤمن، هو  ادر عن  الصَّ الصالح، 

أجرهم  ولنجزيَّّنهم  طيبًة.  حياًة  فَلُْنحيينَّه  مؤمن  وهو  أنثى  أو  ذكٍر  من  صالحاً  عمل  »من  الكريم: 

فالنَّاس جميعهم خلقهم ربُّهم من  ]4]. ويف األساس ليس من تفضيل،  بأحسن ما كانوا يعملون« 

نفٍس واحدة، وعليهم أن يتَّقوه، كام تقول اآلية الكرمية: Nيا أَيَُّها النَّاُس اتَُّقوا َربَّكُُم الَِّذي َخلََقكُم مِّن 

.[5[
 M...نَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنَها َزْوَجَها َوبَثَّ ِمْنُهاَم ِرَجاًل كَِثريًا َونَِساًء

ويف التأريخ للحركة النِّسوية العربيَّة، تفيد الوقائع التاريخيَّة أن البدايات تعود إىل عام 909]، 

ها كثريون عالماٍت فارقًة يف تاريخ املرأة.  عندما نرشت ملك حفني ناصيف مجموعَة مقاالٍت عدَّ

ة الوطني«.  نرُشت هذه املقاالت تحت عنوان »نسائيات، عىل صفحات الجريدة التَّابعة لحزب األمَّ

إىل  يعد  ومن  املرصي.  النِّسايئ  الحزب  طريق  من  النَّسوية  مصطلح  استُخدم   ،[923 عام  ويف 

الكتابات التي أرَّخت لهذه الحركة يتبنيَّ جهود روَّاٍد منهم قاسم أمني، ورائدات منهن هدى شعراوي، 

أن معروٌف ومتداوٌل، كام أنَّ هذا املسار من الحراك النِّسوي مل يتوقّف منذ  وما كتب يف هذا الشَّ

ة تفصيٌل لذلك لسنا بحاجٍة إلعاده كتابته هنا. ذلك الوقت، ويف الكتب املختصَّ

األدب النِّسوي

ؤال الذي يُطرح، بدايًة، هو: هل تكتب املرأة األدب بطريقٍة تختلف عن الطَّريقة التي يكتبه  السُّ

]]]- الحجرات:3].

]2]- البقرة:228.

]3]- النساء: 34.

]4]- النحل: 97.

]5]- النِّساء:].
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، إن كان الجواب باإليجاب، هل  بها الرَّجل، فيكتسب أدبها خصوصيًّة متيِّزه من أدب الرّجل؟ ثمَّ

يعود هذا االختالف يف خصوصيَّة الكتابة إىل االختالف البيولوجي، أو إىل االختالف املجتمعي، 

أو إليهام معاً؟

ؤال األخري يعود إىل أنه ينبغي التمييز بني مفهوم الجنس - Sex ومفهوم الهويَّة االجتامعيَّة  السُّ

د  فيتحدَّ »الجندر«  مفهوم  ا  أمَّ بيولوجياً،  د  يتحدَّ الجنس  فمفهوم   ،gender  - »الجندر«  أو  الثَّقافية، 

مجتمعيّاً، فهو مفهوٌم اجتامعيٌّ ثقايفٌّ مكتسٌب غرُي خاصٍّ باملرأة، فال يهّم ما إذا كان الكاتب رجالً 

أو امرأة بيولوجيّاً، وإّنا املهّم هو الهوية النِّسوية املتمثِّلة يف النَّص، واملقصود بها نقد املجتمع 

األبوي والعمل عىل تغيريه.

ثم هل توجد امرأٌة أديبٌة واحدٌة ورجٌل أديٌب واحٌد؟ وبتعبريٍ آخَر: هل توجد تجربٌة حياتيٌَّة أدبيٌّة 

المرأٍة واحدٍة وتجربٌة حياتيٌّة أدبيٌَّة لرجٍل واحٍد؟ وهل من تجربٍة مشرتكٍة بني جميع الرِّجال، وتجربٍة 

أنفسهن  النِّساء  وبني  الرِّجال،  النِّساء  بني  أخرى،  فروقات  توجد  أال  النساء؟  جميع  بني  مشرتكٍة 

والرِّجال أنفسهم، طبقيَّة وعرقيَّة ومجتمعيَّة: ثقافيَّة واجتامعيّة وسياسيَّة، وشخصيَّة؟ أال توجد رؤى 

مشرتكة بني نساء ورجال، منها كشف الهيمنة »األبويَّة« الواعية وغري الواعية؟ والهيمنة األبويَّة ال 

تقترص عىل هيمنة الرجل عىل املرأة فحسب، وإّنا تشمل أي هيمنة ذكوريَّة: االستعامر بختلف 

ة... أشكاله، هيمنة الغريبِّ األبيض، هيمنة الرأسامل، هيمنة أي سلطة مستبدَّ

املرأة«،  »أدب  هو  املرأة  تكتبه  الذي  األدب  إنَّ  القول:  ميكن  األسئلة،  هذه  عن  اإلجابة  يف 

 ،» وليس »األدب النِّسوي«، وهو مواٍز لألدب الذي يكتبه الرَّجل، وليس هذا األدب »أدباً غري نسويٍّ

« نسويٌّ ينطق برؤيٍة كاشفٍة للهيمنة  وهذا التمييز يعود إىل أن األدب الذي يُكتب من منظوٍر »عقديٍّ

األبوية، أياً يكن نوعها، سواًء أكتبته امرأٌة أم رجٌل، هو أدٌب نسويٌّ ميثِّل التجربة النِّسوية ورؤاها إىل 

العامل وقضاياه.

الذي ميثِّل  األديب  النَّص  هو  النِّسوي  األديب  النَّص  أن  الّنجا  أبو  ترى شريين  أن،  الشِّ هذا  يف 

يشكِّل  الذي  األنثوي  عنه،  املسكوت  باألنثوي  واملهموم  للمرأة،  األنطولوجية  املعرفيَّة  »الرؤية 

وجوده خلخلًة للثَّقافة املهيمنة، وهو األنثوي الكامن يف فجوات هذه الثقافة، وأخرياً هو األنثوي 

الذي يشغل الهامش«]]].

ة الحياتية، وميثِّلها  فاألدب النِّسوي، من هذا املنظور، هو األدب الذي يتمثَّل تجربة املرأة الخاصَّ

ة للكتاب، طـ]، 998]، ص]5. ]]]- شريين أبو النَّجا، نسايئ أم نسوي، القاهرة: مكتبة األرسة، الهيئة العامَّ
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اً أدبيَّاً، فام مييِّزه ليس اختالف كاتبه الجنيس، بل خصائصه البنيويَّة. من منظور آخر، ترى النظريَّة  نصَّ

ًة، تعربِّ عن تجربة املرأة  النِّسوي ينبغي أن تكون هويًة أنثويًة خاصَّ النِّسويَّة أن هويَّة األدب  األدبيَّة 

مت، وألزمنٍة طويلة، بأناط بعيدة  ، ذلك أن املرأة قد قُدِّ ة، ومتثِّل واقع حياتها بشكٍل تفصييلٍّ الخاصَّ

عن الحقيقة والواقع، بوساطة ناذَج أدبيٍَّة مضلِّلًة. لذلك ال بدَّ من أن يتطابق األدب النِّسوي وتجربة 

املرأة، سعياً وراء فهٍم ملحِّ للتجربة األنثويّة، وهو الفهم الذي سيسهم يف زيادة وعي املرأة]]].

ترى »أيلني شووالرت« أن الحياة التي تعيشها املرأة، وما يُفرض عليها من واجباٍت تنتج مضموناً 

أدبياً يختلف عامَّ ينتجه الكاتب )الرجل(؛ األمر الذي يجعل هذا األدب ميتلك خصائص مشرتكًة 

تكفي ليك تشكِّل تقاليَد أدبيًة نسائيًة واضحًة، وتقول: »عندما ننظر نظرًة جامعًة إىل الكاتبات نستطيع 

أن نلمس ملمحاً متِّصالً عىل مستوى الخيال، وأن نلحظ تكوُّن أناٍط وموضوعاٍت ومشاكَل وصوٍر 

معيَّنٍة تظهر من جيٍل إىل جيٍل«]2].

تسمعي  أن  يجب  نفَسك.  »اكتبي  فتقول:  نفَسها،  تكتب  أن  إىل  املرأة  هيلني سيكسو  وتدعو 

ر املصادر الهائلة لالَّشعور«]3]. وتقول يف موضعٍ آخَر:  صوت جسدك، فذلك وحده هو الذي يفجِّ

»إذ تكتب املرأة نفَسها، بوساطة خطاب النساء، فإنها تعود إىل الجسد، وتصبح اللغة وثيقة االرتباط 

بالنَّوع الجنيس«]4].

ث عن خصائص األدب النِّسوي، يرى جورج طرابييش أنَّ العامل هو املركز يف  وإذ يتم التحدُّ

أنَّ اإلجرام يحتاج إىل  السعداوي  نوال  الرَّجل، والذات هي املركز يف رواية املرأة، وترى  رواية 

ذكورٍة ال إىل أنوثة، وأنَّ أدب املرأة يتميَّز بأن مخيلته أكرث حيويًَّة وخصوبًة وحركيًة مام هو عليه أدب 

ه ثم تعود إليه، وينتقد املرأة  الرجل، ويقول عفيف فراج: تتحرك املرأة يف عامل الرَّجل، إذ تتمرَّد ضدَّ

التي ترغب يف الحرية الجنسيَّة لبطلتها من دون حسبان الواقع االجتامعي.

، من منظور بعض النَّقاد من بواكري األدب  وقد تكون رواية »أنا أحيا« لليىل بعلبيك التي تعدُّ

النِّسوي، خري مثاٍل عىل ما يذهب إليه فرَّاج، فشخصيَّتها الرئيسيَّة تثور ضدَّ الرَّجل، لكنَّها تعود 

هو  التجربة، كام  الجدوى، وهذه  ويعطي حياتها  ذاتها،  يحقِّق  ما  اإلنجاب هو  أنَّ  وتجد  إليه، 

[[[- Eaglton Mary, feminist literary blackwel, Cambridge, uk, p.[5[.

امي، القاهرة: املجلس األعىل لثقافة، طـ]، 2002، ص98]. ]2]- سارة كامبل، النِّسوية وما بعد النِّسوية، ترجمة أحمد الشَّ

]3]-بام موريس، األدب والنِّسويَّة، ترجمة سهام عبد السالم، القاهرة: املجلس األعىل للثقافة، طـ]، 2002، ص258.

ارح، الغضب النَّاعم: الرواية الّنسوية بني العربية واإلنجليزية، ترجمة سامي خشبة، القاهرة: املجلس القومي للرتجمة،  ]4]-العنود محمد الشَّ

طـ]، 2007، ص8].
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مفتعلًة. تجربًة  وليست  ٌة وصادقٌة،  نسويٌة حياتيٌة خاصَّ تجربٌة  واضح، 

ومن التّسميات الطّريفة التي تشري إىل خصائص هذا األدب نذكر ما يأيت: ظهرت، يف السويد 

ه »أنيس منصور«»أدب األظافر الطَّويلة«، وساّمه  كاكني«، وسامَّ تسمية له هي »أدب املالئكة والسَّ

وس«»أدب الرُّوج واملانكري«؛ إذ رأى فيه أدباً صوتيّاً وشكليَّا]]]...وهذه التَّسميات  »إحسان عبد القدُّ

ة. ٍة بها، وال ترى إىل جوهر تجربتها الخاصَّ تختزل املرأة يف بعض صفاٍت شكليٍَّة خاصَّ

ؤالني املركزيَّني، يف هذا الشأن، ويتبنيَّ اإلجابة عنهام كام يأيت: وميكن للباحث أن يثري السُّ

هل يختلف أدب املرأة عن أدب الرَّجل؟

هل من خصوصيٍّة ألدب املرأة متيِّزه من أدب الرَّجل؟

جرى، ويجري، نقاٌش طويٌل يف هذا الشأن. وميكن تصنيف اإلجابات يف رأيني يرى أوَّلهام 

أن أدب املرأة يختلف عن أدب الرجل، وأنَّه يتميَّز بخصوصيٍة متيِّزه منه، وذلك يعود، يف املقام 

األوَّل، إىل االختالف البيولوجي، املفيض إىل اختالف اجتامعيٍّ نفيسٍّ ثقايفٍّ سيايسٍّ يتمثَّل يف 

املوقع الذي تتخذه املرأة يف البنية املجتمعية واألدوار التي تؤدِّيها من هذا املوقع، األمر الذي 

يؤدِّي إىل اختالف التجربة الحياتية، وتالياً األدبيَّة التي تتمثَّل نّصاً أدبيّاً.

ات املتلفِّظة...،  ن يرى هذا الرأي محمد برادة، فهو يقول: »... هناك كالٌم يرتبط تلفُّظه بالذَّ ممَّ

فأنا من هذه الزَّاوية ال أستطيع أن أكتب بدل املرأة، ال أستطيع أن أكتب عن أشياء ال أعيشها«]2]، 

ومحمد نور الدين أفاية، فهو يرى أن املرأة تصوغ كتابتها بشكٍل مختلٍف متاماً عن أشكال كتابة 

عن  املرأة  تتوقَّف  ال  التي  الكتابات  بأشكال  أم  املخطوطة  بالكتابة  األمر  أتعلَّق  سواًء  الرَّجل، 

الرجل،  تكوينه وجسده عن  مختلفاً يف  كائناً  باعتبارها  فاملرأة،  بجسدها؛  مامرستها يف عالقاتها 

مغاير«]3].  بشكل  جسدها  إظهار  عىل  وام  الدَّ عىل  تعمل  ذكوري،  مجتمع  يف  تواجدها  باعتبار 

دية التي تكتبها، تؤدِّي دورين  ورشيدة بنمسعود، فهي ترى أنََّ املرأة، يف كثريٍ من الّنصوص السَّ

دي أقرب إىل  ها السَّ هام: الرَّاوي والشخصيَّة الرئيسيَّة، فتعربِّ عن ذاتها، وهي تروي ما يجعل نصَّ

ت،  اتيّة التي تهيمن فيها الوظيفة التَّعبريية، أو االنفعاليَّة، من بني وظائف جاكوبسون السِّ رية الذَّ السِّ

النَّص وليد  بها، ألنَّ هذا  يتَّصف  أن  الرَّجل  يكتبه  يتاح أليِّ نصٍّ  النَّص بخصائص ال  فيتميَّز هذا 

]]]- أنظر: أرشف توفيق، اعرتافات نساء أديبات، القاهرة: دار األمني، طـ ]، 998]، ص 0] و]].

]2]- محمد برادة، هل هناك لغة نسائية؟ مجلَّة آفاق، املغرب، العدد 2]، اكتوبر 983]، ص35].

]3]- محمد نور الدين أفاية، الهويَّة والختالف...، الّدار البيضاء: أفريقيا الرشق، د. طـ، د. ت.، ص]4.
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تجربة تعيشها املرأة وال يعيشها الرَّجل، ومن هذه الخصا ئص كتابة الجسد: تفصيالته، وظائفه، 

إيحاءاته...، كتابة األدوار املجتمعية )الجندر(، ومنها معاناة الهيمنة الذكورية األبوية، كتابة الرؤية 

ة إىل العامل]]]. النِّسوية الخاصَّ

الزَّيات«: »لقد رفضت،  فتقول »لطيفة  أدٍب نسايئٍّ وأدٍب رجايلٍّ،  التمييز بني  ثانيهام  ويرفض 

والرِّجال  النساء  أنَّ  من  الرَّغم  وذلك عىل  الرِّجال؛  وكتابات  النِّسائية  الكتابات  بني  التَّمييز  دامئاً، 

 وتقّر »مينى العيد« 
.
يكتبون بشكٍل مختلٍف«، وترفض »خالدة سعيد« مصطلح »اإلبداع الذُّكوري]2]

اً، واألدب النِّسايئ مفهوماً خاّصاً، لتقرَّ  »برفض التَّصوُّر النقدي الذي مييِّز بني األدب مفهوماً عامَّ

بيومي«  »سهام  وترفض  واألدب«]3].  النسايئ  األدب  بني  التمييز  مقولة  يلغي  ثوريٍّ  نتاٍج  بوجود 

باألدب  أؤمن  ال  »أنا  مستغاني«:  »أحالم  وتقول  النسايئ«]4]  »األدب  مصطلح  بنونة«  و»خناثة 

النسايئ«]5]. وتقول غادة السامَّن: »من حيث املبدأ، ليس هناك تصنيٌف ألدبني: نسايئٍّ ورجايلٍّ«]6].

يبدو يل أن ليس من خصوصيٍَّة متيِّز جميع ما تكتبه النِّساء، وذلك يعود إىل أْن ليس من تجربٍة 

ٍة واحدٍة يف كتابة األدب، فالتجربة األدبيَّة شخصيٌَّة، وهذه التجربة فرديٌّة وفريدٌة، واألدب الذي  عامَّ

ميثلها شخيصٌّ وفرديٌّ وفريٌد، وإن كان من مشرتٍك فهو كائٌن بني الكتَّاب والكاتبات الذين يعيشون 

فريدة  بخصوصيَّتني:  التجربة  لهذه  املمثِّل  النَّصُّ  فيتصف  مشرتكة،  عوامل  تكوِّنها  حياتيًة  تجربًة 

ومشرتكٍة يف الوقت نفسه، إضافة إىل أنَّ األديب املوهوب ميكن أن يكتب التجربة، وإن مل يعشها، 

فالنَّص األديب متخيٌَّل ذو مرجعٍ، وليس شطاً رضورياً أن يكون املرجع وقائعياً معيشاً يعيشه األديب 

ا ميكن أن يكون نتاَج معرفٍة وخربٍة، ويف أيِّ حال، فإن متثيله لغًة أدبيًَّة هو عمٌل متخيٌَّل،  فعالً، وإنَّ

اً. وليس نقالً أو انعكاساً للمرجع، والتخيّل شخيص وليس عامَّ

امي أن اللُّغة التي يكتب بها كلٌّ من الرَّجل واملرأة هي اللُّغة  من منظوٍر آخَر، يرى عبد الله الغذَّ

ا ذا  نفسها، وهي »لغة ذكوريٌَّة منحازٌة ومؤدلجٌة«، وألنَّها كذلك، »ال ميكن للمرأة أن تنتج بها نصًّ

خصوصيًٍّة نسويًٍّة«.

 ، ها بلغة ليست من صنعها؟ والحلُّ ؤال الذي يُطرح هنا هو: هل ميكن للمرأة أن تكتب نصَّ والسُّ

]]]-رشيدة بنمسعود، املرأة والكتابة، الدار البيضاء: أفريقيا الرشق، طـ 2، 2002، ص75.

واية العربيَّة، بريوت: املركز الثقايف العريب، ط]، ص73]. ]2]- حسن نجمي، شعرية الفضاء السَّدي املتخيَّل والهوية يف الرِّ

واية الّنسائية املغربيَّة، تونس: املغاربيَّة للطباعة، ط]، 2003، ص 7]. ]3]- بوشوشة جمعة، الرِّ

]4]- املرجع نفسه ص 22 وزهور كرام، السد النسايئ العريب...، الدار البيضاء: رشكة النرش,,,، ط]، 2004، 94.

]5]- القدس العريب، العدد 076]، السنة الّرابعة.

]6]- حسام الخطيب؛ حول الرواية النسوية يف سورية مجلة املعرفة، العدد 66]، ص]8.



االستغراب 148

2 0 1 صيــف 9
 A L - I S T I G H R A B16 االستغراب

الملف

تحتال لكس  راحت  اإلبداعي،  املعضل  لهذا  إدراكها  »بعد  املرأة،  أنَّ  الغذامي، هو  كام يضيف 

اكرة،  الطَّوق الذكوري املرضوب عىل اللغة، وراحت تسعى إىل تأنيث الَذاكرة، ألنَّه ما مل تتأنَّث الذَّ

فإن اللغة ستظلُّ رجالً...«]]].

ؤال: هل يعني بـ»اللُّغة الذُّكورية« اللُّغة أو الكالم، أو الكالم األديب؟ فإن  امي السُّ يثري قول الغذَّ

ٌة فرديٌَّة وفريدٌة، ال يكتبها رجٌل أو امرأٌة بوصفه، أو بوصفها،  كان يعني الكالم األديّب، فهو لغٌة خاصًّ

الفردية  ة  الخاصَّ ٌ وامرأٌة معيَّنٌة، ولكلٍّ منهام تجربته األدبيَّة  ا يكتبها رجٌل معنيَّ كلِّيَّاً، وإنَّ أنوذجاً 

ة... التي متثِّلها وتنطق بها، وهذا يعني أنَّ هذه التجربة هي  والفريدة التي متيل اللُّغة األدبيَّة الخاصَّ

التي تصنع اللُّغة األدبيَّة ال الرجَل، أو املرأَة، بوصف كلٍّ منهام، كائناً عاّماً.

يف ضوء هذا الفهم، ميكن القول: ليس من أدٍب للمرأة مختلٍف، ذي خصوصيٍَّة، كام أنه ليس 

ا يوجد أدٌب شخيصٌّ فرديٌّ وفريٌد، ذو خصوصيٍَّة.  من أدٍب للرجل مختلٍف ذي خصوصيٍَّة، وإنَّ

وميكن، إن كان من تجارَب تشرتك يف مكوِّناٍت معينٍة، أن يوجد أدٌب ذو خصوصيٍَّة عامٍة وشخصيٍة 

ة بكوِّناتها الجسدية واملجتمعية  يف آٍن، ومن هذا األدب األدب الذي ميثِّل التَّجربة النِّسويَّة الخاصَّ

والرؤيوية. هذا األدب هو ما تصحُّ تسميته باألدب النِّسوي املتميِّز ببنيٍة لغويٍة متثل التجربة النِّسوية 

ة، وتنطق برؤيتها. الخاصَّ

منتجته،  بوصفها  إليها،  يُنسب  املرأة  تكتبه  الذي  األدب  إنَّ  القول:  واب  الصَّ عن  بعيداً  وليس 

«، متجانًسا، وكذلك هو األدب الذي يكتبه الرَّجل. يف اإلجابة عن السؤال: هل من  وهو ليس »كامًّ

خصوصيَّة لألدب الذي تكتبه املرأة، نتبنيَّ رأيني؟ يرى أوَّلهام أن أدب املرأة يختلف عن أدب الرَّجل 

فرديٌَّة  شخصيًٌّة  األدبيَّة  التجارَب  أّن  ثانيهام  ويرى  بينهام،  املجتمعي  البيولوجي  االختالف  بسبب 

وفريدٌة، ومتثُّلها األديب كذلك، ما يعني أن االختالف كائٌن بني هذا األدب وذاك سواًء كان كاتبه امرأة 

أو رجالً. إضافة إىل هذا الرَّأي نجد من يرى أنَّ اللغة »ذكوريّة منحازة ومؤدلجة«، ما يجعل املرأة غري 

قادرة عىل إنتاج أدٍب مختلٍف عن أدب الرجل. ويفوت هذا الرَّأي أنَّ اللُّغة األدبيّة »كالم أديب« يصنعه 

األديب أو األديبة، وهو شخيصٌّ فرديٌّ وفريٌد، وليس هو كالَم جنٍس أو فئٍة. وما ميكن تقريره هو أن 

ة. وميكن، إن كان من تجارب تشرتك يف  النَّص األديب لغة خاّصة يصنعها الفرد لتمثِّل تجربته الخاصًّ

ٍة وشخصيٍّة يف آٍن، ومن هذا األدب األدب الذي ميثل  مكوِّناٍت مشرتكٍة، أن تنتج أدباً ذا خصوصيٍَّة عامَّ

ة، والتجربة الشخصيّة الخاّصة يف آٍن. وهذا هو األدب النِّسوي. التجربة النِّسوية العامَّ

]]]- عبد الله الغذامي، املرأة واللُّغة، بريوت: املركز الثقايف العريب، طـ 3، 2006، ص208.
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وتبنيُّ  األدبيَّة، ومتييزها  النُّصوص  دراسة  النِّسوي  األديب  النًّقد  ة  مهمَّ تكون  هذا،  تأسيًسا عىل 

التجربة النِّسوية وخصائص النصوص األدبية التي متثِّلها والرُّؤى التي تنطق بها، وإذ يتمُّ ذلك يف 

معيَّنٍة من  آونٍة  أديبٍّ يف  نوع  النتائج وتركيزها وبلورة خصائص  يتم تجميع  نصوٍص متثِّل ظاهرًة، 

راسة التزامنية، تتمُّ املقارنة بني نتائج هذه الدراسات يف دراسٍة تطوريٍَّة،  الزَّمن، وإذ تتكرَّر هذه الدِّ

وتتّم معرفة مسار تطوُّر هذا النَّوع من األدب.

إشكالّية األدب النِّسوي العريب

ؤال الذي يُطرح، هنا، هو: هل من أدٍب نسويٍّ عريبٍّ؟ السُّ

ؤال بنعم أو ال، فاألدب الذي تكتبه املرأة يكاد يساوي األدب  ال ميكن أن نجيب عن هذا السُّ

وفاقاً  نسويٌَّة،  منه  ناذَج  وأيُّ  نسايئٌّ؟  أو  نسويٌّ  أدٌب  األدب  هذا  هل  لكن:  الرَّجل،  يكتبه  الذي 

األديب  النَّقد  ينهض  أن  السؤالني:  هذين  عن  اإلجابة  تقتيض  قليل؟  قبل  دناه  حدَّ الذي  للمفهوم 

ؤالني  النَّيصِّ بدراستني: تزامنيٍَّة وتطوُّريًٍّة لألدب العريب، يف مختلف مراحله لإلجابة عن هذين السُّ

إجاباٍت ملموسًة. وهذا، عىل حدِّ معلومايت، مل يحدث كام ينبغي. وإن كان من دراساٍت تبحث يف 

ع عنهام من أسئلٍة، ما يعني  ل يف اإلجابة عن هذين السؤالني وما يتفرَّ »أدب املرأة«، فإنَّها مل تفصِّ

ة ينبغي أن تنهض بها كلِّيات  أن لدى النَّقد األديب النِّسوي إشكاليّة ينبغي أن يبحث فيها، وهذه مهمَّ

النِّسوي. والسؤال  للنقد األديب  ادها املنهجيِّني  نقَّ العربيَّة، من طريق مامرسة  األقطار  اآلداب يف 

الذي يطرح، هنا، هو: ما هو النَّقد األديب النِّسوي؟ وما هي مناهجه؟

قد األديب النِّسوي النَّ

ينبغي التَّمييز، بدايًة، بني النقد األديب الذي تكتبه املرأة وبني النَّقد األديب النِّسوي، فليس كّل ما 

ا هو نقٌد يُنسب إىل املرأة، بوصفها ناقدة أدبيَّة متارس  ، وإنَّ تكتبه املرأة من نقٍد أديبٍّ هو نقٌد نسويٌّ

النقد األديب كام ميارسه الرجل، فالنقَّد األديب الّنسوي هو الذي يصدر من منظور نسوي كام تبينََّاه 

آنفاً، إىل األدب، ما يعني أنَّه مجاٌل من مجاالت النَّقد األديب، وهو، كام يرى غري باحٍث، من أشّد 

.[[[ً مجاالت النقد األديب تعقيدا

ترى »ماري انغلتون«، يف كتابها: »النَّظرية األدبية النِّسوية«، خطأ القول: إنَّ النَّقد الذي متارسه 

، وإن النقد الذي ميارسه الرجل نقُد رجايلٌّ، وترى أن العمل األديب النسايئ هو  املرأة نقُد نسويٌّ

]]]- محمد عناين، املصطلحات األدبيَّة الحديثة، م.س.، ص80].
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بالرضورة  الرجل، وهو  باالً ملعايري  يلقي  والذي ال  التقليديَّة،  باملفاهيم  املقيَّد  العمل غري  ذلك 

يعكس واقع حياة املرأة بشكٍل صادٍق، بقصد زيادة وعيها، وال بدَّ من أن يحمل والًء لحركة تحرير 

املرأة، بحيث تشكل تجربة السعي إىل هذا التحرير عنرصاً أساسياً يف اإلبداع النِّسوي.

ا هو النقد األديب  وهذا يعني أنَّ النقد األديب النِّسوي ليس النَّقد األديب الذي تكتبه املرأة، وإنَّ

الذي يبحث يف النَّص، أيِّ نّص، عن الرُّؤية النِّسوية إىل العامل وخصائص اللغة األدبيَّة التي تنطق 

بها، وأنَّ النقد األديب النِّسوي هو النَّقد األديب الذي يدرس النَّص األديب، بغية أن يتبنيَّ فيه صورة 

كلٍّ من الرَّجل واملرأة ورؤيته، واملنظور القيمي الذي ينطق به، ومعرفة ما إذا كان ذكورياً أو أنثوياً، 

ما يتيح معرفة الرُّؤى - القيم والخصائص البنيوية اللغوية الجامليَّة النِّسويِّة.

ومن مهامِّ هذا النَّقد، أيًضا، دراسة أدب املرأة بعيداً عن النَّظريات النقدية التي وضعها الرِّجال، 

ة التي  ما يقيض بإنتاج خطاٍب نسويٍّ حرٍّ غري مقيٍَّد باإلرث الّنقدي، ينظر إىل التجربة اإلنثويّة الخاصَّ

تكون املرأة األكرث قدرة عىل متثُّلها ومتثيلها، من منظوٍر مختلٍف تشكِّله هويتها وتجربتها.

يرى النَّقد األديب النِّسوي إىل النَّص من منظور النَّظرية النِّسويًّة؛ إذ إنَّه يعتمد مبادىء هذه النَّظرية 

لدى دراسته النَّص، وبغية الرتكيز عىل النِّسويَّة اقرتحت »سوزان النس« تغيري االسم من النقد األديب 

النِّسوي إىل النَّقد النِّسوي األديب.

وترى جوليا كرستيفا أنَّ »النَّقد النِّسوي يفكِّك النظام الرتميزي، ويعيد صياغته عىل أسس جديدة 

يتم فيها تعريف اآلخر، والتعامل معه بوصفه عنرصاً مامثالً«]]].

النِّسوي،  األديب  للنَّقد  ست  أسَّ التي  البداية  النِّسويّة«  »األسطورة  فريدان«:  »بيتي  كتاب  يعّد 

دة؛ وذلك  ع اللذين عرفهام تحت تأثري املناهج النقديَّة املتعدِّ وفتحت أمامه آفاقاً رحبًة للتطوُّر والتَّنوُّ

ا يستخدم أيَّ مناهج متكِّنه من  ، وإنَّ ٍ يعود إىل أنه يسعى إىل أن يكون غري مقيٍَّد بنهٍج نقديٍّ معنيَّ

اإلجابة عن األسئلة التي يثريها.

النِّسوية؟ ما خصائصها؟ ما موضوعاتها؟ ما  من هذه األسئلة، كام يبدو لنا: ما الكتابة األدبيَّة 

ٍة يف الكتابة األدبيَّة؟ هل لجنس الكاتبة دوٌر يف رسم صورة املرأة  رؤاها؟ هل من خربٍة نسويٍة خاصَّ

والرَّجل يف النَّص؟ أيُّ دور تؤدِّيه املرأة يف النَّص؟ هل تتخذ املرأة، يف النُّصوص، صورًة نطيًّة، 

]]]- صربي حافظ، أفق الخطاب النقدي، القاهرة: دار الرشقيات، طـ ]، د. ت.، ص15.
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أو صوًرا خاّصًة؟ ما املنظور الذي ينطق به النَّص إىل املرأة والرجل؟ ما املواقف؟ هل للمرأة لغٌة 

ٌة مختلفٌة؟ ما خصائصها؟ هل من خياٍل خاصٍّ باملرأة؟ خاصًّ

يف كتاب »أيلني شووالرت«»نحو بالغٍة نسويٍَّة« - 979]، بحث يف طرق تصوير املرأة يف النُّصوص 

التي يكتبها الرَّجل، واستخدمت يف بحثها مصطلح »النَّقد النِّسوي«feminist critique. ومن أشهر 

الكتب التي ظهرت، يف سياق تطوُّر النَّقد النِّسوي كتاب »ماري أملان«»التفكري باملرأة« - 1968، 

ياسة الجنسيَّة« - 977]، وكتاب  وكتاب »فيلس شيلو»»النِّساء والجنون«، وكتاب »كايت ميلليت«»السِّ

»ألني شووالرت«: »أدب خاص بهن« - 977]، وكتاب »ساندرا جيلربت« و»سوزان كوبار«: »املرأة 

عن  يكتنب  أنهن  الكاتبات  تأكيد  هو  الكتب،  هذه  بني  واملشرتك،   .[977  - العلِّية«  يف  املجنونة 

مت الذكوري« يف الهامش، وليبدلن القراءة  اإلبداع النِّسوي ليعدنه إىل املنت، بعد أن جعله »الصَّ

. األبوية بقراءٍة أخرى أكرث صواباً، تصدر من منظوٍر نسويٍّ

ويرى فوكو »أنَّ ما هو صواٌب، يف رأي املجتمع، يعتمد عىل من يهيمن عىل الخطاب يف هذا 

ما  والعكس صحيٌح، وهو  املرأة،  بدور أسايس يف قمع  تقوم  الرجل  لغة  املجتمع، وكأن سيادة 

يوحيه كتاب Dal-Spender )لغٌة من صنع الرِّجال( با تراه املؤلّفة، من أّن املحاوالت التي تقوم 

بها املرأة، للسيطرة عىل الخطاب، ما هي إالَّ ردَّة فعل تواجه بها املرأة نطاً أيديولوجياً بطريركياً 

حريصاً عىل إنتاج قوالَب مكرَّرٍة عن رجاٍل أقوياَء ونساٍء ضعيفاٍت«]]].

د املناهج التي يستخدمها النقد األديب النِّسوي. تقول النَّاقدة ك.ك. روتفن: »هناك النِّسويون  تتعدَّ

صة للنِّساء يف مجتمعنا عىل دراسة الطُّرق التي  ز اهتاممهم باألدوار املخصَّ االجتامعيون الذين حفَّ

يجيء بها تصوير النِّساء يف النُّصوص األدبيَّة. وهناك النِّسويون السيميوطيقيون الذين ينطلقون من 

الليَّة التي تشعر بوساطتها اإلناث، ويصنَّفن نساء، ليك تُحّدد لهنَّ  السيميوطيقا، ويدرسون النُّظم الدَّ

بون عن فرويد والكان بحثاً عن نظرية  ينقِّ الذين  النَّفسيون  الّنسويون  أدوارهنَّ االجتامعيَّة. وهناك 

للنَّاحية الجنسيَّة األنثويَّة، غري مقيَّدة باملعايري والفئات الذكريَّة، والذين يفحصون النُّصوص األدبيَّة 

بحثاً عن التعبريات الالواعية عن الرَّغبة األنثوية، أو عن آثار لكبتها. وهناك النِّسويون املاركسيون 

بأسلوٍب  األدبيَّة  النُّصوص  يحلِّلون  والذين  بالكبت،  اهتاممهم  من  أكرث  بالقهر  ون  يهتمُّ الذين 

]]]- رامان سلدن، النظرية األدبية املعارصة، ترجمة جابر عصفور، القاهرة: دار الفكر، طـ]، ص8]2 - 222.
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ماركيسٍّ واضٍح...، وهناك النِّسويون االجتامعيون - السيميوطيقيون - النَّفسيون - املاركسيون... 

الذين يقتبسون من كلِّ يشٍء شذرة، حسبام تتيح الفرصة. وهناك النِّسويون الّشواذ الذين يدعون إىل 

يّة... وهناك النسويون  الناحية الجنسيّة والنصِّ نظريٍة جسديٍَّة يف الكتابة، ويستكشفون العالقة بني 

ود الذين يشعرون بأنَّهم مقهورون بصورٍة مزدوجٍة، إن مل تكن ثالثية، بوصفهم سوداً يف مجتمع  السُّ

، وبوصفهم عامالٍت يف ظلِّ الرأسامليَّة، وهنَّ  أبويٍّ يعلو فيه البيض، وبوصفهم نساء يف مجتمعٍ 

رة لرتكيزها التَّام، تقريباً، عىل مشاكل النِّساء البيضاوات من الطَّبقة الوسطى يف  يدنَّ النسوية املتأخِّ

للنِّسوية، والذين  البنيويَّة« املعادين  بعد  ما  تكنولوجياً...«، وهناك »نسويو  مة  املتقدِّ املجتمعات 

يقاومون التسويات مع األبوية وإفساح املجال لها]]].

ويضيف »فنست ب.ليتش« إىل هذه القامئة »النَّقاد النِّسويني الذين ميارسون النقد الوجودي 

ونقد  بيونغ،  املتأثِّر  األسطورة  نقد  بجانب  الكالم،  فعل  ونقد  القارئ،  استجابة  ونقد  والتفكييك، 

فضفاضة،  النِّسوي  النَّقد  حركة  »أن  يرى  يجعله  الذي  األمر  لالستعامر«؛  املعادي  الثالث  العامل 

وليست مدرسًة محبوكًة األطراف«]2].

ميكن القول: إن الّنقد األديب النِّسوي يستخدم مناهَج كثريًة، منها: النفيس املاركيس، التاريخي 

التفكييك، التَّلقي، السيميايئ، األسطوري، االجتامعي، الثقايف، العامل ثالتي املعادي لالستعامر، 

الوجودي، واألهم، من هذه املناهج، أربعة هي:

] - النقد النِّسوي النفيس، وهو اتجاهان: أولهام يعتمد نظرية سيغموند فرويد وثانيهام يجعل 

أيلني  لهذا املنهج، ومنهن  الفرنسيات األكرث متثيالً  الناقدات  له؛ وتعدُّ  أساساً  نظرية جاك الكان 

سيكسو وسوزان جوبار وساندرا جلربت.

2 - النقد النِّسوي املاركيس، يعتمد هذا املنهج الرتاث الفكري املاركيس، فريكِّز عىل الدور 

الذي تؤديه الرتبية االجتامعية يف تكوين الذات النسوية وموقعها االجتامعي؛ األمر الذي يتمثل يف 

النص الذي تكتبه، وتعد الناقدات الربيطانيات األكرث متثيالً لهذا املنهج.

الثقافة  تكرِّسها  التي  الجنسيَّة  الفوارق  املنهج يف  هذا  يبحث  االجتامعي،  النِّسوي  النقد   -  3

]]]-إبراهيم أحمد ملحم، تحليل النَّص األديب، ثالثة مداخل نقدية، إربد: عامل الكتب الحديثة، طـ]، 2016، ص07] و08]، 

املجلس  القاهرة:  يحيى،  محمد  ترجمة  الثامنينيات،  إىل  الثالثينيات  من  األمرييك  األديب  النقد  ليتش،  فنست ب.  وانظر: 

األعىل للثقافة ط1-، 2000، ص320.

]2]- املرجع نفسه.



153االستغراب النسوّية األدبّية

2 0 1 صيــف 9
A L - I S T I G H R A B االستغراب 16

ائدة، ويتم عىل أساسها تحديد أدوار كل جنس من الجنسني يف املجتمع، إضافة إىل البحث  السَّ

يف القيم الثقافية واالجتامعية وما تولِّده من تصوُّرات عنها، وتعّد الناقدات األمريكيات األكرث متثيالً 

لهذا املنهج.

ٌع: ثقايفٌّ، تفكييكٌّ، نقد النِّسوي العامل ثالثي... 4 - النقد النِّسوي ما بعد البنيوي، وهو نقٌد متنوِّ

ترى شريين أبو النَّجا، يف ضوء هذا الواقع، أن النقد األديب النِّسوي منهٌج نقديٌّ انتقايئٌّ، يستفيد 

ابقة واملعارصة له، بغية تبنيُّ »النِّسوي« يف النَّص، ويف األماكن املعتمة  من جميع النَّظريات السَّ

التي ال تسلِّط عليها البنية »األبوية« األضواء]]].

تات، أهمها: عامل  د هذه إالَّ أن هناك مفاهيَم معيَّنًة تجمع هذا الشُّ »عىل الرُّغم من نزعة التعدُّ

هذا  وعىل  وتقييمها،  وتحليلها  ومحتواها  وشكلها  األدبيّة  األعامل  إنتاج  يف  الجنيس  االختالف 

ترتتب عدُة خصائَص متيِّز هذا النقد هي:

د العوامل الطبيعيّة النَّوع البرشي  ] - إن الثقافة الغربيَّة هي ثقافة الذَّكر )األب(... 2 - بينام تحدِّ

)ذكر أو أنثى(، فإنَّ هذا النَّوع ومفهومه )الجنس النَّوعي( هو بنيٌة ثقافيٌة أنتجتها التحيُّزات الذكورية 

ائدة يف الثقافة الغربيَّة حتى يتَّصف الذَّكر باإليجابيَّة واملغامرة والعقالنية واإلبداع، بينام تتصف  السَّ

اإليديولوجيا   -  3 والتقليد.  العرف  واتباع  والعاطفية  والرتدُّد  واالرتباك  والرضوخ  بالسلبيّة  األنثى 

الذكورية اجتاحت كافة كتابات الثقافة الغربيَّة...«، ما أدى إىل أمرين: إما أن تتغرَّب األنثى القارئة 

أو أن تتبنَّى منظور الرَّجل فيجنِّدها، من حيث ال تدري ضدَّ نفسها...

 ،)gynocriticism( ه كثري من أتباع هذا الّنقد إىل ما أسمته »أيلني شووالرت« بالنقد »الجينثوي توجَّ

أي النقد الذي يُعنى، عىل وجه التحديد بإنتاج النساء كافًة من كافة الوجوه...، وأهم صفات هذا 

الداخيل... تجاربها: الحمل، الوضع،  - تحديد ماّدة كتابة املرأة وصفاتها: عامل املرأة   [ النقد: 

يزة يف  الرِّضاعة... 2 - كشف تاريٍخ أديبٍّ للكتابة النِّسوية...، 3 - بلورة صيغة التجربة النِّسوية املتمِّ

التفكري والتقييم وإدراك الذات والعامل الخارجي، 4 - تحديد خصائص اللغة النِّسوية، أو األسلوب 

اللغوي النسوي املتميِّز]2].

يلتقي النَّقد النِّسوي االنتقايئ والنقد التفكييك يف النَّظرة إىل اإلرث النَّظري النَّقدي، فكل منهام 

ال يعتمد نظريَّة واحدة من نظريات هذا اإلرث، فانطالقاً من ثنائية املعنى املتحقِّق واملعنى املرجأ 

التي تعدُّ مبدأً من مبادىء النَّقد التفكييك، يعمد النقد النسوي هذا إىل إعادة قراءة النُّصوص األدبيَّة، 

]]]- شريين أبو النجا، نسايئ أم نسوي، م.س.، ص58.

]2]- انظر: ميجان الروييل وسعد البازعي، م.س.، ص329 - 332.
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ٌق ومرجأٌ يف النَّص،  بغية الكشف عاّم فيها من اتِّفاٍق أو اختالٍف مع الخطاب األبوي، وعامَّ هو متحقِّ

د القراءات والعمل دامئاً عىل كشف املخبّأ. ما يقيض بتعدُّ

اتجاٌه آخُر يذهب إىل معرفة اإلرث النَّظري واإلفادة منه، ثم العمل عىل إنتاج خطاٍب معريفٍّ/ 

األدبية  النظرية  النَّظري يف خدمة  اإلرث  استثامر  إىل  ثالٌث  اتجاٌه  ويذهب  باملرأة،  نقديٍّ خاصٍّ 

النِّسوية والنقد النسوي، ومتثل هذا االتجاه الكاتبة »توريل موي«.

املرأة  تكتبه  الذي  األديب  النقد  هو  النِّسوي  األديب  النقد  إنًّ  القول:  ما سبق، ميكن  يف ضوء 

ة  بهمَّ النقد  هذا  فينهض  األدب،  إىل  آنفاً،  املنظور  هذا  تبيَّنَّا  كام   ، نسويٍّ منظوٍر  من  الرَّجل  أو 

اللغويَّة ورؤاه إىل املجتمع األبوي، وخصوصاً  النِّسوية فيه وخصائصه  الرُّؤية  النَّص وتبنيُّ  متييز 

يعمل  التي  أسئلته  النَّقد  لهذا  بها.  تنطق  التي  األدبيّة  اللغة  وخصائص  العامل  إىل  النِّسوية  الرؤية 

عىل اإلجابة عنها، ومنها: ما الكتابة األدبيَّة النِّسوية؟ ما خصائصها؟ ما موضوعاتها؟ ما رؤاها؟...

والتفكييك  والنَّفيس  يميايئ،  والسِّ االجتامعي  ومنها:  النَّقد،  هذا  يستخدمها  التي  املناهج  د  تتعدَّ

والثقايف... واالنتقايئ...، ما يجعل حركة النقد األديب النِّسويَّة فضفاضًة.

النقد األديب النِّسوي العريب

النَّقد األديب الذي تكتبه املرأة ميأل املكتبات، وقد يزيد عىل ما يكتبه الرَّجل، وخصوصاً يف 

اآلونة األخرية التي تكاد صفوف كلِّيات اآلداب يف الجامعات العربية تقترص عىل الطَّالبات، لكن 

هذا يشء وتشكيل النقد األدب النِّسوي العريب ظاهرًة نقديًة مستقلًة يشٌء آخُر. صحيح أنَّ الحياة 

ونازك  الجاليص  زهرة  منهن:  النِّسوي  النقد  يف  يبحنث  متميزاٍت،  ناقداٍت  تعرف  العربيَّة  النَّقدية 

ال  األعرجي وشريين أبو النجا، ورشيده بنمسعود ونعيمة املدغريي وجليلة الطريطر وزينب العسَّ

وزهور كرام ووفيقة دودين...، لكني أميل إىل القول:

ٍة بها،  ليس من نقٍد أديبٍّ نسويٍّ عريبٍّ ميثل ظاهرًة نقديًة مستقلًَّة ذاَت مفاهيَم وإجراءاٍت خاصَّ

حارضًة وفاعلًة يف الحياة األدبيَّة العربيَّة. والنِّسوية نفسها، يف الوطن العريب، مل تنتج ما ميثِّل ظاهرة 

فكريّة ذات خصوصيَّة.

أنَّها  فرنى  النهضة،  بعرص  ي  ُسمِّ ما  إىل  نعود  فإنَّنا  الحركة،  بهذه  معرفًة  م  نقدِّ أن  لنا  كان  وإن 

بدأت بكتاباٍت تدعو إىل تحرير املرأة من القيود االجتامعية وإعطائها حقوقها املدنيَّة، ويبدو أنَّ 

الرِّجال هم أوَّل من كتب يف هذا الشأن، مثل رفاعة الطهطاوي وقاسم أمني وأحمد فارس الشدياق، 
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وغريهم، ثم بادرت النِّساء إىل تبنِّي قضية تحرُّر املرأة كتابًة ونشاطاً سياسيّاً واجتامعياً، مثل ملك 

أوَّل  تُنسب كتابة  ثابت ودريَّة شفيق وزينب فواز. وإليها  عراوي، ومنرية  الشَّ حفني ناصف وهدى 

روايٍة عربيٍَّة هي »غادة الزاَّهرة أو حسن العواقب«، كُتبت سنة 1895، وصدرت سنة 899]، يف رأي 

غريِ ناقدٍة وناقٍد..، وغريهن.

وإذ غدت النِّسويَّة، يف أوروبا والواليات املتّحدة األمريكية، علامً من العلوم اإلنسانيّة ونظرية 

ساٍت، وإذ ظهر النقد األديب النِّسوي يف أواخر سبعينيات القرن  ًذاَت مبادئَ ومساٍر تاريخيٍّ ومؤسَّ

كتاباٌت  العريب  الوطن  يف  تظهر  بدأت  و»شووالرت«،  كريستيفا«  »جوليا  كتابات  نتيجة  العرشين، 

ن وليىل  فكريٌة وأدبيٌّة ونقديٌَّة نسويٌة، لكاتبات منهن: كوليت خوري ونوال السعداوي وغادة السامَّ

العثامن وفاطمة املرنييس وغريهن، وجميعهن متأثرات بالحركة النِّسوية الغربيَّة.

النقد  وانعكاساته يف  الغرب  النسوي يف  األديب  »النقد  دراستها:  املانع«، يف  »سعاد  وتذهب 

راسات النَّقدية النسوية املوظّفة للمقوالت النقديّة  األديب املعارص«، إىل »وجود مستوينَْي يف الدِّ

النسوية الغربيَّة، أوَّلها معتدٌل يف التفاعل مع هذه املقوالت والتحمُّس لها، وثانيها يسعى إىل تقديم 

شواهد من الرتاث واللغة إلثبات صدق مقولة من املقوالت«.

ال قد النِّسائي...« لزينب العسَّ كتاب »النَّ

بغية تحصيل معرفٍة ملموسٍة بهذا النَّقد نستقيها من كتاٍب مختصٍّ لناقدٍة متابعٍة لهذا النَّقد، نعود 

النِّسايئ  »النَّقد  كتاب  هو  الكتاب  وهذا  نتائج،  من  إليه  ل  يتوصَّ ما  ونعرف  فيه،  يبحث  كتاٍبٍ  إىل 

ال. لألدب القصيص يف مرص« لزينب العسَّ

مة الكتاب]]]، أسئلة منها: ما النَّقد النِّسايئ؟ هل يوجد لدينا نقٌد نسايئٌّ؟ إىل  ال، يف مقدِّ تثرُي العسَّ

أيِّ اتجاٍه ينتمي؟ ما اتجاهاته؟ إىل أيِّ مدى استطاع أن يصوغ رؤى متجاوزة ملا هو كائن بالفعل؟ 

وهل هو النَّقد النِّسوي أو يختلف عنه؟ وبم يختلف؟

تفيُد هذه األسئلة أن اإلشكاليَّة، موضوع البحِث، تتمثَّل يف تحديِد نوِع النَّقد النِّسايئ املوجود 

لدينا وتبنيُّ فاعليته، ال يف وجوده؛ إذ إنَّ غري سؤاٍل من األسئلة يقرُّ بهذا الوجود، كام أنَّ الباحثة 

يها األديب والنَّقدي، شقَّت لنفِسها مساراً ال  تقول يف ما بعد: »والحقيقة أنَّ الكتابات النِّسائية، بشقَّ

النسائية إىل  بعد يوم«، ولكن ما يحتاج إىل نقاٍش هو: هل تنتمي هذه الكتابات  يزال يعمل يوماً 

ة للكتاب، طـ.]، 2008. ال، النَّقد النِّسايئ لألدب القصيص يف مرص، القاهرة: الهيئة املرصية العامَّ ]]]- د. زينب العسَّ
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النِّساء/ الجنس أو إىل النِّساء/ الجندر، أي هل تنتمي هذه الكتابات إىل املرأة بوصفها البيولوجي، 

أو إليها بوصفها املجتمعي الثقايف وتجربتها النِّسويّة الخاصة؟

تلك  ضمن  يُذكر  مل  النِّسايئ  النَّقد  أنَّ  الباحثة  ترى  اإلشكالية،  هذه  ملقاربة  أوىل  إشارٍة  يف 

التَّصنيفات التي أقرَّ بها كباُر الباحثني، كام أنَّ النَّاقدات النِّسويات كنَّ ينظرن إليه نظرًة تفيد أنَّه من 

يٌَّة، وليست عالقَة  أعامل املقاومة ضدَّ النَّظريات، وأنَّ العالقة بينه وبني النَّظريات النَّقدية عالقٌة ندِّ

تابعٍ بتبوٍع.

ويف إشارٍة ثانيٍة، ترى الباحثة »أنَّ النَّقد النِّسايئ ارتبط بكتابة املرأة«، ما يثري سؤاالً، عن طبيعة 

الذي يكتب عن  النَّقد  أو  الذي تكتبه املرأة،  النَّقد  النِّسايئ  بالنَّقد  االرتباط، مفاده: هل املقصود 

، أي من منظور النظرية  األدب الذي تكتبه املرأة؟ أو األدب الذي يكتب من منظوٍر عقديٍّ نسويٍّ

النسوية؟

تكتبه  الذي  النَّقد  يبدو، يف هذه اإلشارة، هو  النِّسايئ، كام  النَّقد  فإن مفهوم  تكن اإلجابة،  أيَّاً 

املرأة، أو الذي يُكتب عنها، لكن هذا النَّوع من النَّقد ال يُعدُّ من أعامل املقاومة ضدَّ النَّظريات، 

ا هي عالقُة انتامٍء إىل نظريٍَّة، أو نظريَّاٍت،  يًة، وإنَّ كام أن العالقة بينه وبني النَّظريات ليست عالقًة ندَّ

معيَّنٍة منها.

ث عن موقفني، يرفض  يف صدد انتامء النَّقد النِّسايئ إىل نظريٍَّة نقديٍَّة، تعرض الباحثة رأياً يتحدَّ

د، انضواء النَّقد النِّسايئ تحت أيِّ نظريٍة نقديٍة، ويرى ثانيهام أنَّ مصلحة النَّقد  أوَّلهام، وهو املتشدِّ

النِّسايئ تتمثَّل يف أن تكون له نظريٌة، أو عىل األقل أن ينفتح عىل النَّظريات، أو التَّيارات، النَّقدية 

املوجودة.

مها الكتاب، كام يأيت: ميكن، يف ضوء ما سبق، تصنيف الرُّؤى إىل النَّقد النِّسايئ، كام يقدِّ

] - النَّقد املرتبط بكتابة املرأة، أي النَّقد الذي يدرس النُّصوص األدبية التي تكتبها املرأة وهذا 

أو  الّناقدة،  باملنهج وكفاءة  إالَّ  الرَّجل  بكتابة  النَّقد املرتبط  يتَّصف بخصوصيَّة متيِّزه من  النَّقد ال 

النَّاقد، يف استخدامه.

ها، بوصفه  ا للنَّظريات النَّقدية »الذكوريَّة«، وعمالً من أعامل املقاومة ضدَّ 2 - النَّقد الذي يعّد ندًّ

أنَّه ميتلك نظريًة نقديًة نسويًة، أو يفتقر إىل أي نظرية، أو ينفتح عىل  النَّقد إما  نسويَّاً، وهذا  نقداً 

النظريات النقدية، ما يجعل نظريته انتقائية.

النَّقد  أنواع  من  نوعاً  بكتابَة املرأة  النَّقد املرتبط  يعدُّ  منها: هل  أسئلًة كثريًة  التَّصنيف  يثري هذا 
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؟ وهل  مميِّزاً التجاٍه نقديٍّ التي تكتبها املرأة أمراً  النُّصوص  متميّزاً؟ وبم يتميَّز؟ وهل تعدُّ دراسة 

ناقد  أي  يستخدمه  نظريٌّ  إرث  وهي  النَّقد،  هذا  يستخدمها  التي  النَّقدية  النَّظريات  تعدُّ  أن  ميكن 

نظرياٍت نسائيًة؟ وهل توجد نظرية نقدية نسائية؟ وما هي؟ ثمَّ هل ميكن لنقٍد أديب يفتقر إىل أي 

نظريٍة أن يكون نوعاً نقدياً متميِّزاً وذا فاعليَّة؟

ميكن القول، يف اإلجابة عن هذه األسئلة: إنَّ النَّقد الذي تكتبه املرأة، ليقارب كتابات نسائية أو 

ا مقاوماً  رجاليًة، معتمداً النَّظريات النَّقدية املتداولة، ال يتميَّز بخصوصيٍَّة تتيح تصنيفه نوعاً نقديًّا ندًّ

نقدياً متميِّزاً  ه نوعاً  النَّقد الذي يفتقر إىل أّي نظريٍة ال ميكن أن نعدَّ النَّقد األخرى، كام أنَّ  ألنواع 

وفاعالً، فقد يكون نقداً انطباعياً ال يختلف عن أي نقٍد انطباعيٍّ آخَر.

يبقى النٌّقد املمتلك نظريًة/ رؤيًة إىل العامل وقضاياه وأشيائه، ويرى إىل النُّصوص من منظور 

م هذه املعرفة للمتلقِّي منهجيَّاً، فهذا النَّقد  ل معرفًة بهذه النُّصوص، ويقدِّ هذه النَّظرية/الرؤية، فيحصِّ

ا مقاوماً له، أو نظرياً له، أو متكاماًل معه. ائد وندًّ ميكن أن يكون نوعاً نقديَّاً متميِّزاً من السَّ

واألسئلة التي تُطرح، هنا، هي:

هل توجد هذه النَّظرية/الرؤية؟ وما هي؟ وهل هي التي متيِّز النَّقد النسوي، وتكسبه خصوصيَّته/ 

هويته؟ ومن ثمَّ ما هو النَّقد النِّسايئ؟ وما مييِّزه من النَّقد النِّسوي؟

ثم هل يوجد نقٌد عريبٌّ نسويٌّ يدرس النُّصوص من منظوِر نظريٍة نقديٍة نسويٍة؟

ؤال املتعلِّق بتحديد مفهوم النَّقد  ٍة، اإلجابة عن السُّ تحاول الباحثة، استناداً إىل مراجَع مختصَّ

ما  مفاده:  سؤاالً  تثري  التي  »النِّسايئ«  كلمة  إىل  مردُّها  التَّحديد  هذا  يف  صعوبًة  فتجد  النِّسايئ، 

املقصود بها؟

ث الباحثة عن ثالثة مذاهب: أوَّلها »مذهب االنتصار للمرأة«،  يف اإلجابة عن هذا السؤال تتحدَّ

وثانيها »مذهب تحرير املرأة«، وثالثها »مذهب تحرُّر املرأة«.

عي إىل نيل املرأة حقوقها االجتامعيَّة والسياسيَّة واالقتصاديَّة،  إن يكن املذهب األوَّل يعني السَّ

والثَّالث يرتكز عىل »حقِّ املرأة يف حياٍة جنسيٍَّة مستقلٍَّة«، قد تعني هنا، حرَّة. فإنَّ املذهب الثَّاين 

يفيد تحرير املرأة من القيود املجتمعيَّة التي تحول دون سعيها إىل تحقيق ذاتها.

تبرشِّ هذه املذاهب، وإن كانت توجد بني أوَّلها واالثنني اآلخرين، فروقاٌت جوهريُّة، بتعديل 
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أوضاع املرأة يف املجتمع، وتقوم عىل أساٍس فلسفي قوامه »التحيُّزات أو االنحرافات التي تتيح 

للمرأة نيل الحقوق نفسها التي للرِّجال، واحتالل مكانة الرجل واالبتعاد عن مكانة التَّابع«.

متثِّل هذه املذاهب جميعها حركًة نسائيًَّة تسعى إىل أن تحصل املرأة عىل الحقوق نفسها التي 

يتمتَّع بها الرَّجل، وإىل العبور من موقع »التَّابع« إىل موقعٍ آخر.

لتؤدِّي منه دوراً يف املجتمع؟ هل هو  إليه  يبدأ الخالف، فأيُّ موقع تريد املرأة الوصول  هنا 

له لها خصوصيتها، فتكون لها حقوقه نفسها، وتكون يف الوقت نفسه  موقع الرَّجل، أو موقع تؤهِّ

متميِّزًة بهذه الخصوصيِّة؟

إن يكن األمر هكذا، فهو يعني وجود حركٍة مطلبيٍَّة تسعى إىل تحقيق أهداٍف معيَّنٍة. ما يعنينا، 

هنا، من هذه الحركة، هو تلك »الخصوصيَّة« املتمثِّلة رؤية/ نظريَّة تتيح إجراء »قراءٍة جديدٍة« ال 

أو  نسائيٍَّة  أو جديدٍة،  ا أليِّ كتابٍة قدميٍة  النَّجا، وإنَّ أبو  لكتابة جديدة فحسب، كام تقول شريين 

رجاليٍَّة. فام هي هذه الخصوصيَّة املتمثِّلة رؤيًة/ نظريًَّة نقديًَّة؟

عن  الثَّقايف  »التَّعبري  بوصفه  »الجندر«،  مصطلح  عن  ث  فتتحدَّ املحاولة،  الباحثة  تواصل 

االختالف الجنيس«. وإن يكن االختالف الجنيس، غري املقترص عىل املستوى البيولوجي، وإنا 

امل املستويات جميعها: الجسدي والّنّفيس واالجتامعي والثَّقايف...، يؤيت تعبرياً مختلفاً، فإن  الشَّ

أساس الخصوصيَّة النسوية، ومن ثمَّ نظرية/ رؤية النَّقد النُّسوي، تنطلق من هذا االختالف، أي من 

اختالف التَّجربة وخصوصيَّتها.

األوىل  كانت  وإن  آٍن،  يف  فرديٍَّة  وتجربٍة  مشرتكٍة،  ٍة  عامَّ تجربٍة  وجود  نلحظ  أن  ينبغي  هنا 

يتبنيَّ هذه  أن  النِّسوي  النَّقد  وتنوِّعها. وتكون مهّمة  تغنيها  الثَّانية  فإنَّ  النِّسوية،  الخصوصيَّة  تكوِّن 

ة،  الخصوصيَّة، كام تتمثَّل بنيًة لغوية تنطق برؤية إىل العامل، با يف ذلك الخصوصيَّة النِّسوية العامَّ

ؤال الذي يطرح هنا هو: هل يوجد هذا النقَّد؟ ومن  ة، والسُّ كام متثِّلها فرادة التجربة النِّسوية الخاصَّ

م إجابة عن سؤال آخر هو: ما  مارسه؟ ليس يف الكتاب إجابة عن هذين السؤالني. لكنَّ الكتاب يقدِّ

منهج هذا النقد؟ فيستشهد با تراه سوسن ناجي يف هذا الشأن، فهي تقول: إنَّ منهج النَّقد األديب 

خصيَّة يف األدب، ويفيد  »النِّسوي«، بوصفه أحد املناهج النَّقديَّة الحديثة، يؤكِّد أهمية التَّجربة الشَّ

اء اإلجرايئ، ويخوِّله الكشف عن مناطق مجهولة أغفلها  ه بالرثَّ من املناهج النَّقدية املعارصة، ما ميدُّ

النٌّقد الذكوري.
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ادر عن هذا الوعي بالعامل، الرَّايئ إليه بهذه الرُّؤية، املقارب للنُّصوص  وهكذا يكون النَّقد الصَّ

ائد، قادًرا عىل النَّفاذ إىل حقائق  بنظريٍة مستقاٍة من هذا الوعي/ الرؤية، خطابًا مغايرًا للتقليدي والسَّ

البني  ثقافيَّة تكشف عن  الثَّقافة املهيمنة وخلخلتها، ومعول هدم لكل ما هو ثابت، واسرتاتيجية 

املضمرة والالواعية، وتفكِّك األنساق الثَّقافية...

بهذا، يغدو النَّقد النسوي نظريًة ال عالقة لها بالجنس ذكراً أو أنثى، ما يعني أوَّالً أْن ليس كلُّ نصٍّ 

ا نسويًّا. ، وثانياً أنَّ الرَّجل ميكن أن يكتب نّصّ صادٍر عن امرأٍة هو بالرضورة نصٌّ نسويٌّ

العلوم  راسة يف معظم حقول  الدِّ يُعتمد يف  النِّسوية، بوصفها منهًجا  التحرُّر  هذا ما تراه حركة 

والنَّفسيَّة،  واالشرتاكيَّة،  واملاركسيِّة،  الليرباليَّة،  كالنسوية  عديدٍة  اتجاهاٍت  إىل  ع  ويتفرَّ اإلنسانيَّة، 

والوجوديَّة، وما بعد الحداثة...

يتيح لنا ما سبق الكالم عىل نوعني من النَّقد: أوَّلهام النَّقد النِّسايئ، وهو النَّقد املرتبط بكتابة 

املرأة، من دون أن يصدر عن رؤيٍة/ نظريٍَّة نسويٍَّة، وثانيهام النَّقد النِّسوي، وهو النَّقد املمتلك نظرية 

متميِّزة، تصدر عن خصوصيَّة التَّجربة الّنسويَّة، واملستفيد من إجراءات مختلف النَّظريات النَّقديَّة.

تنتنمي  لنا أنَّ هذه املادَّة  النَّقديَّة، تبنيَّ  الكتاب  التَّقسيم، إىل مادَّة هذا  إن رأينا، يف ضوِء هذا 

، ال إىل النَّقد  إىل النَّقد النِّسايئ، بعنى النَّقد املكتوب بأقالم النِّساء، استناداً إىل غري منهٍج نقديٍّ

النِّسوي املستند إىل نظريٍة نسويٍة.

، تقتيض معرفته البحث عنه  لكنَّ ما ينبغي ذكره هو أنَّ هذا النَّقد النِّسايئ ال يخلو من نقٍد نسويٍّ

يف ثنايا اإلرث النَّقدي، ومن ناذجه، أو من عالماته، كام تبيَّنت الباحثة، بنظرٍة نافذٍة، مساواة األديبة 

، وتبحث فيه عن قيٍم دالليٍَّة جامليٍَّة  النَّاقدة مّي زياده بني الّنسوي واألمومي. وهذه نظرة تفكِّك النَّصَّ

مختلفٍة عامَّ هو سائٌد.

وهذا أمٌر مدهٌش، كام تقول الباحثة، إذ إنَّ »أمثال مي زياده، وقبلها لبيبة هاشم وباحثة البادية، 

النسويَّة،  تبنِّيهن ملفهوم  النِّسوي الغريب، بل وتفوَّقن يف  النسويَّة، وتتبَّعن الخطاب  أدركن مفهوم 

ياق الثَّقايف الذي تعيش فيه املرأة، فكان  بحيث اعتمد عىل وضع املرأة العربيَّة، فجاء مسايراً للسِّ

دفاعهن صادقاً عن جهود الرِّائدات النسويات«.

ل إليه الباحث النَّفيس، لويس ترمان من  دد، ما توصَّ ما هو جديٌر بالتوقُّف عنده، يف هذا الصَّ

نتائج، عندما أجرى بحثاً تبنيَّ فيه صفات سبعامئة طفٍل من املوهوبني، أو ذوي الذَّكاء الخارق، 
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ل إليها هو أنَّ الفتيات املوهوبات، وكان عددهن  النَّفسيَّة والعقليَّة والبدنيّّة، ومن النَّتائج التي توصَّ

ثالمثئة، بدت عليهن مظاهر الذكورة، عندما قورنت جوانُب من شخصياتهن بنظريتها من الفتيات 

العاديات]]].

نه كتب هذا  ، غري أنّه نقٌد تتضمَّ يفيد ما سبق أن اإلرث النَّقديًّ العريب ال يخلو من نقٍد نسويٍّ

اإلرث النَّقدي، وليس أبحاث نقٍد خاّصًة به يرصِّح معّدوها بأنَّهم ميارسون النَّقد من منظور نظريٍة 

نقديّة نسويَّة معيَّنة، ما يعني أنّه ينبغي البحث عن هذا النَّقد وتبنيُّ نظرياته ومناهجه ومفاهيم هذه 

ة وفرادتها  ل إليها يف دراساته لخصوصيَّة التجربة النِّسوية العامَّ املناهج وإجراءاتها والنَّتائج التي توصَّ

ة، وفرادة كلٍّ منها، من نحٍو أوَّل، كام تنبغي مامرسته، وفاقاً  وخصوصيات التّجارب النِّسوية الخاصَّ

لهذا املفهوم، من نحٍو ثاٍن.

يف اخلتام

 ، راسة، معرفًة بالنِّسوية وأدبها ونقدها األديب، فميَّزنا بني أنثويٍّ ونسايئٍّ ونسويٍّ قّدمنا، يف هذه الدِّ

النِّسوية، بوصفها نظريًّة وحركًة سياسيًّة، تطوَّرت إىل نظريٍة عقديٍّة لها رؤيتها إىل  دنا مفهوم  وحدَّ

العامل وقضاياه، وعرضنا اآلراء التي تنقد هذه الحركة، وقّدمنا شيئاً من تاريخها، وعرَّفنا بتياراتها: 

الليربايل الرَّاديكايل، املاركيس، ما بعد البنيوي، امللّون، اإلسالمي. ثّم بحثنا يف األدب النِّسوي، 

فرأينا أنَّه األدب الذي ميثل التجربة النسويَّة وأن ما مييِّزه ليس اختالف كاتبه الجنيس، بل خصائصه 

ثنا عن األدب النِّسوي العريب، ورأينا أنَّ من مهامت النقد األديب النِّسوي  البنيوية: رؤيًة ولغًة، وتحدَّ

ؤال: هل من أدٍب نسويٍّ عريبٍّ؟ ما مهَّد للبحث يف النقد األديب النِّسوي، فرأينا أنه  أن يجيب عن السُّ

النقد األديب الذي يدرس النَّص األديب، ومييِّزه، ويتبني تجربة املرأة الخاصة فيه وخصائصه اللغويّة 

والرؤى التي تنطق بها، وهو نقٌد تتعّدد مناهجه، وتحّدثنا عن النَّقد األديب النِّسوي العريب، فرأينا 

ٍة بها، وقّدمنا قراءًة يف كتاٍب يبحث يف هذا  أنَّه ال ميثِّل ظاهرًة مستقلًَّة ذاَت مناهَج وإجراءاٍت خاصَّ

النَّقد هو كتاب: »النقد النِّسايئ« لزينب العسال.

للكتاب،  العامة  املرصية  الهيئة   ،[7 العدد  الجديد،  مطبوعات  القاهرة:  الفن،  يف  العبقرية  سويف،  مصطفى  انظر:   -[[[

ص. 33 و34.
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الجندر بما هو تحّيٌز ثقافيٌّ غربيٌّ
تنظري سسيولويج

[[[

طالل عرتييس ]*[

اتخذت قضية الجندر منذ نشوء طالئعها األوىل يف أوروبا امتداداتها الفكريّة والثقافّية مع 

الزحف الكولونيايل عىل مجتمعات ما سمي بـ "العامل الثالث" ومنها عىل األخص املجتمعات 

العربية واإلسالمية. وهذا بديهيٌّ حني ترافقت هذه القضية مع تدفُّق نظريات الحداثة وما بعد 

الحداثة لتتوغل يف مجمل العلوم اإلنسانية فضالً عن أمناط الحياة املختلفة.

كيف ظهرت تداعيات الجندرية يف مجتمعاتنا، وإىل أيِّ حدٍّ استطاعت تّياراتها التأثري عىل 

إىل  وأساساً  أيًضا  دت  متدَّ بل  واملدنية،  العلامنية  التجاهات  عىل  تقترص  مل  محليٍة  بيئاٍت 

البيئات املحافظة والدينية بأشكاٍل وصوٍر ل حرص لها.

هذه الدراسة للباحث يف علم الجتامع الربوفسور طالل عرتييس تسعى للضاءة عىل أهم 

اإلشكاليات يف هذا الصدد.

املحرر

واألحزاب  الجمعيات  من  الكثري  وأدبيات  عقوٍد عىل خطاب  بضعِة  منذ  املرأة  قضية  هيمنت 

والحركات االجتامعية والنسائية يف لبنان ويف بلداٍن عدٍة عربيٍة وإسالميٍة. لقد استند هذا الخطاب 

وتلك األدبيات إىل مجموعٍة من الركائز التي شكلت البنيان األساس لهذه القضية. 

الركيزة األوىل، هي: املرأة قضيٌة عامليٌة. تحولت املرأة بحسب هذه الرؤية إىل قضيٍة مستقلٍة 

من  والدميقراطية...وسواها  العنرصي،  والتمييز  والسلم،  والتلوث،  الفقر،  مثل  قضايا  أهمية  لها 

*ـ باحٌث وأستاٌذ يف علم الجتامع ورئيس معهد الدكتوراه يف الجامعة اللبنانية سابقاً.
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الشعوب  باعتبارها قضيًة مشرتكًة بني  أو تهديداتها  العامل حول أهميتها  قضايا يفرتض أن يجتمع 

واملجتمعات كافًة. 

ومن أجل التأكيد عىل هذه العاملية وتربيرها، تم دمج موضوعات املرأة، مثل الجندر، واملساواة، 

والتمكني... مع قضايا كربى وذات اهتامٍم عامليٍّ يف برامج األمم املتحدة ومؤمتراتها، مثل التنمية 

املستدامة، والسكان، وقمة األرض...وتم يف الوقت نفسه الربط بني تحقيق هذه القضايا الكربى 

مع تحقيق املساواة ومتكني املرأة، وتغيري األناط الثقافية السائدة. ففي ما سمي ب»أجندة 2030« 

)األمم املتحدة 2015( كان  7] هدفاً  ببعد مستدام ل  التنمية  التي تبنت مفهوم  عىل سبيل املثال 

الهدف الخامس )من أصل7]( هو»تحقيق املساواة بني الجنسني ومتكني جميع النساء والفتيات«، 

الباقية عىل القضاء عىل الفقر، وعىل الجوع، وضامن التعليم الجيد،  يف حني توزعت األهداف 

والعيش بصحٍة جيدٍة، وتعزيز النمو اإلقتصادي، والتصدي لتغري املناخ، واملحافظة عىل البحار 

»متكني  هدف  أن  يعني  ما  سلميٍة...  مجتمعاٍت  ظهور  وتشجيع  البحرية،  واملوارد  واملحيطات 

جميع النساء والفتيات« )الهدف الخامس( له أهمية القضاء عىل الفقر نفسها عىل سبيل املثال، أو 

له مثل أهمية العيش بصحة جيدة، أو تعزيز النمو اإلقتصادي، أوالتصدي للتلوث وتغرياملناخ...]]].

التي عقدتها األمم  هي األمم املتحدة. فقد باتت مقررات ومواثيق املؤمترات  الثانية:  الركيزة 

املتحدة يف قضية املرأة، مقرراٍت ومواثيَق عامليٍة، بات عىل الدول املوقعة عليها أن تكون ملزمًة 

بتطبيق ما وقعت عليه أمام مؤسسات األمم املتحدة املعنية.وأن تكون ملزمًة بتقديم تقاريَر دوريٍة 

أشكال  للقضاء عىل كل  الدولية  املعاهدة  مثل  لجاٍن مختصٍة،  أمام  تطبيقها  التقدم يف  عن مدى 

العنف ضد املرأة »سيداو»التي اعتمدتها عام 979] الجمعية العامة لألمم املتحدة. 

هذا يعني بحسب هذه املواثيق أن قضية املرأة ومشكالتها مل تعد قضيًة محليًة أو أرسيًة، أو 

مجتمعيًة، ومل يعد حل هذه املشكالت وتلك القضايا يتم وفق خصوصيات هذا املجتمع الثقافية 

أو ذاك، بل بات ما صدر عن األمم املتحدة من قراراٍت هو الحل، وكذلك ما جاء يف املواثيق التي 

أصدرتها املنظمة الدولية.« »إن متكني املرأة هو متكني لإلنسانية جمعاء«.

أما الركيزة الثالثة: فهي جمعيات ومنظامت املجتمع املدين. فقد أولت األمم املتحدة التعاون 

املنظامت  تحّولت هذه  بحيث  أهميًة قصوى،  املدين(  )املجتمع  الحكومية  املنظامت غري  مع 

]]]- أهداف التنمية املستدامة، 7] هدفاً لتحويل عاملنا، املساواة بني الجنسني يف لبنان واقع، تحديات وآفاق )2000-8]20(.قراءة من 

العلوم  األبحاث يف معهد  العلوم الجتامعية، ومركز  التقرير عن كل من معهد  2030 .صدر  للتنمية املستدامة  الخامس  الهدف  منظور 

الجتامعية، وصندوق األمم املتحدة للسكان.)8]20). 
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إىل قوٍة طليعيٍة يف الرتويج لتلك املفاهيم، تحت حامية املنظمة الدولية التي قدمت لها الدعم 

املايل واملعنوي والقانوين. وقد جاء يف مقدمة كتاب »إعالن ومنهج عمل بيجني« الذي صدر عن 

األمم املتحدة: »أن األمم املتحدة ستزيد من الروابط الوثيقة وعالقات العمل التي تربطها بالفعل 

بجتمع املنظامت غري الحكومية عىل الصعيدين العاملي والوطني.. كام أشادت تلك املقدمة 

بؤسسات املجتمع املدين التي أدت دوراً مهامً يف التحضري ملؤمتر بيجني 1995«]]].

ضحيٌة«،  »املرأة  مصطلَحْي  خالل  من  والثقايف:  اإليديولوجي  التربير  هي  الرابعة:  الركيزة 

و»املجتمع متخلٌف«. وستقوم منظامت وجمعيات املجتمع املدين بتكرار هذه املفاهيم والتأكيد 

عليها، بحيث يبدو أن تلك الجمعيات ليس لها هدف إال إنقاذ املرأة. هكذا ميكن أن نالحظ عىل 

املتخلف«،  »املجتمع  وبني  املرأة،  معاناة  بني  الربط  تكرار  عىل  الدائم  الحرص  املثال،  سبيل 

الشخصية«،  األحوال  و»قوانني  األبوية«،  و»السلطة  والتقاليد«،  و»العادات  الذكورية«،  و»الثقافة 

و»الزواج املبكر«، و»اإلغتصاب الزوجي«، و»التخويف من املثلية« )راجع منشورات منظمة كفى 

. (www.Kafa.org.lb عنف واستغالل

ويف هذه الركيزة )املرأُة ضحيٌة واملجتمُع متخلٌف( سيتم اعتبار ما أتت به األمم املتحدة يف 

قراراتها ومؤمتراتها ومواثيقها، هو من سينقذ هذه »الضحية« ويخلصها مام هي فيه، ولتصبح هذه 

الذي  ثقافيٍة(،هي املثال والنموذج  أو  أو أخالقيٍة،  دينيٍة،  أّي مرجعيٍة أخرى  )ال  املواثيق تحديداً 

يفرتض أن نقيس عليه مدى التقدم الذي أحرزته قضية املرأة يف بلداننا العربية واإلسالمية. 

الركيزة الخامسة: هي الواقع السيّئ: لقد متت عملية الدمج بني واقعٍ سيٍّئ حقيقيٍّ تعيشه بعض 

النساء يجب االعرتاف به، وال بد من تغيريه، وبني مرشوع تغيريٍ ثقايفٍّ يريد أن يفرض نفسه بديالً عن 

ثقافة شعوٍب ومجتمعاٍت متجذرٍة منذ مئات السنني، مثل الربط الذي يحصل عىل سبيل املثال بني 

الظلم غري املربر الذي قد تتعرض له بعض النساء يف املحاكم الرشعية، وبني الدعوات إىل إلغاء 

النظام  وبني  والسيايس،  اإلقتصادي،  التمكني  بني عدم  الربط  أو  الشخصية،  األحوال  نظام  أصل 

الذكوري املتخلف.. أو بني تسلط بعض الرجال عىل زوجاتهن، واإلساءة اليهن وحتى تعنيفهن، 

أرسي  نظام  ترشيع  إىل  وصوالً  التاريخية،  التقليدية  بنيته  وتغيري  برمته  األرسي  النظام  إلغاء  وبني 

مختلٍف يقوم عىل أرسٍة من جنٍس واحٍد )رجلني أو امرأتني(، وإىل قبول مامرسٍة اجتامعيٍة مغايرٍة 

هي »املثلية الجنسية«. 

]]]- إعالن ومنهج عمل بيجني، منشورات األمم املتحدة، نيويورك 2002 ص 0]-]]) .
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املفاهيم،  هذه  خالل  من  املقرتح  التغيري  بني  حصل  الذي  الربط  إىل  اإلشارة  املهم  ومن 

وبني التقدم والتحرر والحداثة. بحيث بات الدفاع عن تلك املامرسات الجديدة التي تدعو إليها 

الزواج  الجندر، والكوتا، والعنف األرسي، ورفض  الدولية، مثل  الجمعيات املحلية واملنظامت 

املبكر، واملجتمع الذكوري، ومتكني املرأة، واألرسة من جنس واحد... بثابة تأكيٍد عىل انتامئنا 

التقدم والتحرر والحداثة«. وقد جاء يف مقدمة كتاب إعالن  الواحد والعرشين،عرص  القرن  »إىل 

بيجني الصادر عن األمم املتحدة: »إن الحركة الداعية إىل املساواة بني الجنسني عىل اتساع العامل 

ترّدٍد  حتى  أو  نقاٍش  أو  اعرتاٍض  أّي  أن  يبدو  بحيث   . عرصنا«]]]  عىل  الدالة  التطورات  أحد  هي 

اإلنحطاط  بالعودة إىل عصور  واتهاٌم  العرص،  وتراجٌع عن  نكوٌص  كأنه  املفاهيم،  تلك  قبول  يف 

والتخلف. »فإذا مل يستطع مجتمٌع ما أو بالٌد ما العبور من التقليد والسنن والوصول إىل الحداثة 

فسوف تصبح »أرضاً حيًّة وخصبًة إىل األبد، لكنها ستكون خارج حركة التاريخ العاملي«]2]. 

هل املرأة »قضيٌة عامليٌة«؟ 

م املرأة قضيًة إنسانيًة عامليًة تّعرب عن جميع نساء العامل وتلتزم قضاياهن من دون  عندما نقدِّ

مشرتكٌة  قضيٌة  هي  املرأة  قضية  أن  يعني  فهذا  مؤمتراتها،  يف  املتحدة  األمم  فعلت  كام  استثناٍء، 

ومتشابهٌة بني نساء العامل كافًة من دون أي اعتباٍر للمؤثرات أو للخصوصيات الجغرافية واالجتامعية 

والثقافية. هذه النظرة تتعامل مع قضية املرأة وكأنها تتجاوز خصوصية الزمان واملكان )املجتمع(.

والثقافة  البيئة واملناخ،  بتأثري  تقول  التي  النظريات  أن  يعني  فهذا  فعالً،  األمر كذلك  فإذا كان 

والدين والعادات، والتقاليد عىل السلوك وعىل القيم، وعىل املامرسات االجتامعية، هي نظرياٌت 

خاطئٌة، وتحتاج إىل إعادة النظر يف علميتها... 

ولو كان األمر صحيحاً وكانت قضية املرأة واحدًة عىل مستوى العامل، لكان من املتوقع أن 

تكون قضية املرأة يف الصومال، وقضية املرأة يف الواليات املتحدة أو يف أوروبا، قضيًة واحدًة، 

الجندر، والتصدي  أو تطبيقات  الجسدي،  التحرر  أو  النضال من أجل املساواة يف األجر،  )مثل 

للهيمنة الذكورية، وتغيري عقلية املجتمع وثقافته املتخلفة...(. وهذا طبًعا ليس هو واقع الحال. 

ولو كانت هذه القضية واحدة عند كل النساء، لكان من املفرتض أن تكون للمرأة يف اليمن، أو يف 

البحرين، أو يف العراق، أو يف باكستان، القضية نفسها مع املرأة يف الواليات املتحدة األمريكية، أو 

]]]- إعالن بيجني، املرجع السابق ص 8.

]2]- حسني كتشويان نيان، معرفة الحداثة واإلستغراب، حقائق متضادة، مركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالمي،بريوت 6]20 ص52]. 
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يف فرنسا، أو يف بريطانيا... فهل ميكن القول بثل هذا التشابه بني قضايا النساء يف هذه البلدان ؟

لذا إن الدعوة إىل جعل النساء قضيًة واحدًة عىل مستوى العامل، هي دعوٌة تنايف الواقع، وال 

ميكن الدفاع عنها استناداً إىل أي أسٍس علميٍة، و ال حتى اجتامعيٍة، أو ثقافيٍة، عىل الرغم من كّل 

ما ميكن أن يقال خالف ذلك، حتى لو صدر عن األمم املتحدة، وعن مواثيقها املفرتضة.

وأنظمته  وتقاليده  وثقافته  عاداته  يف  يختلف  مجتمعٍ  يف  تعيش  آخَر  إنساٍن  أّي  مثل  املرأة  إن 

وقوانينه عن املجتمعات األخرى. وهي قد تتعرض للظلم واإلضطهاد والتضييق عىل حريتها مثل 

التي ال متيز  أو اإلستبدادية  الديكتاتورية  الرجل، كام يحصل عىل سبيل املثال يف املجتمعات 

»جندرياً« بني الرجل واملرأة. ال بل ميكن أن يكون الرجل أكرثعرضًة لإلضطهاد وحتى إىل التضييق 

واإلعتقال يف مثل هذه املجتمعات. هذا يؤكد أن قضية املرأة ليست واحدًة، وستختلف من مجتمعٍ 

إىل آخَر، كام ستختلف حتى يف داخل املجتمع الواحد. فقد تكون قضية املرأة عىل سبيل املثال، 

يف بلٍد ما، هي عدم توفر فرص حصولها عىل التعليم، أوعىل الرعاية الصحية، أو عىل املاء الصالح 

للرشب، ألسباب قد يكون لها عالقة بالفقر، أو بسوء السياسات التنموية، أوبالعدالة االجتامعية، 

أكرث مام لها عالقة بالتمييز »الجندري«. وقد تكون قضية النساء يف مجتمع آخر هي املساواة يف 

األجر والوظيفة، أو يف حرية ارتداء الحجاب )كام هو الحال يف بعض البلدان األوروبية( أو يف 

البطالة، أو يف التمييز العنرصي، وغري ذلك الكثري...

إن اعتبار قضية املرأة قضيًة واحدًة يعني مثالً أن عىل رئيسة وزراء بريطانيا السابقة ترييزا ماي، 

واملستشارة األملانية أنجيال مريكل، وكوندوليزا رايس وزيرة الخارجية األمريكية السابقة، واملرشحة 

الرئاسية يف الواليات املتحدة هيالري كلينتون، وتسيبي ليفني وزيرة الخارجية اإلرسائيلية السابقة، 

أن يسن معاً يف تظاهرات مشرتكة مع نساء اليمن والعراق والصومال وموريتانيا... للمطالبة بحقوق 

النساء.! فهل ميكن حتى أن نتخيل حصول مثل هذه املسرية املشرتكة؟ وهل تصح أصالً مثل 

هذه املقارنة بعيداً من طموحات وأولويات هؤالء النساء يف بلدانهن، ومن الظروف االجتامعية 

النساء؟ من  النامذج  هذه  من  واحدة  كل  فيها  تعيش  التي  املجتمعات  يف  والثقافية   والسياسية 

العربية  البلدان  يف  النساء  بني  الفروقات  عىل  حتى  أيًضا  تطرح  أن  ميكن  اإلسئلة  هذه  مثل  إن 

يف  وضعها  عن  كثرياً  يختلف  املثال،  سبيل  عىل  إيران  يف  املرأة  فوضع  نفسها،  واإلسالمية 

واالقتصادية.  واالجتامعية  السياسية  الحياة  يف  والحضور  املشاركة  حيث  من  السعودية 

بلدان  يف  وضعها  مع  مقارنة  لبنان،  يف  أو  تونس،  يف  املرأة  وضع  إىل  بالنسبة  األمر  كذلك 
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أيًضا.  الرجال  بني  كذلك  فهي  وحدهن،  النساء  عىل  الفروقات  هذه  تقترص  وال  أخرى.   عربية 

لذا إن قضية النساء ليست واحدة. هذه نقطة انطالٍق مبدئيٌة وأساسيٌة يف التعامل مع قضية املرأة 

ويف النظر إليها. وهي نقطة انطالٍق خاطئٌة ومضللٌة يف األدبيات النسوية. 

احرتام »التنّوع الثقايف« 

التنوع الثقايف الذي تعيشه الشعوب وتتاميز به املجتمعات هو أيًضا من مربِّرات هذا التأكيد 

عىل اختالف قضية املرأة وتنوعها من مجتمع إىل آخر. ومن املعلوم أن األمم املتحدة تدعو يف 

مواثيقها الدولية، ويف شعتها العامة، إىل احرتام التنوع الثقايف وحرية االعتقاد الديني، وتعترب أن 

هذا حقٌّ من حقوق اإلنسان.

فام هو التنّوع الثقايف، وماذا يعني؟ 

تختلف  النامذج  هذه  وأن  العامل،  مستوى  عىل  ثقايفٍّ  نوذٍج  من  أكرث  هناك  أّن  يعني  التنّوع 

من ثقافة إىل أخرى، وأن الشعوب لديها ثقافاٌت متعددٌة وليست واحدًة، وهي كذلك بالنسبة إىل 

األديان. والثقافة هي خالصة ما تعتقده الشعوب عىل املستوى الديني، وما متارسة من عادات، 

الديني  الكل  هذا  أن  يعني  والتنوع  وأرسيٍة.  وأخالقيٍة  اجتامعيٍة  قيٍم  من  عنها  ويّعرب  تحمله  وما 

والقيمي والسلويك الذي يشكل الثقافة يختلف من شعب إىل آخر، وأن األمم املتحدة، كام تقر 

بذلك، تحرتم هذا التنوع وتعتربه حقاً من حقوق اإلنسان، وال يجوز بالتايل استناداً إىل هذا الحق، 

اإلستخفاف بأي ثقافٍة وال محاولة إلغائها، أو اللجوء إىل أي وسيلٍة من وسائل الضغط أو اإلكراه 

لتغيريها أو القضاء عليها. 

ويف إطار هذا الحق يف التنوع ناشدت السيدة إيرينا بوكوفا املديرة العامة لليونسكو بناسبة 

اليوم العاملي للتنوع الثقايف من أجل الحوار والتنمية األعضاء يف اليونسكوة إلدراج الثقافة والتنوع 

الثقايف يف برنامج التنمية املستدامة ملرحلة ما بعد عام 2015.

األفكار  لتجدد  مصدر  فهو  للبرشية.  مشرتكاً  تراثاً  الثقايف  تنوعنا  »ميثل  إيرينا:  السيدة  وقالت 

واملجتمعات، ويتيح للمرء أن ينفتح عىل اآلخرين وأن يبتكر أفكاراً جديدة. ويتيح هذا التنوع فرصة 

مثينة لتحقيق السالم والتنمية املستدامة«]]]. 

لكن سوف نالحظ أن هذه املواثيق تتجاهل هذا التنوع عندما يتعلق األمر باملرأة، ال بل ستذهب 

]]]- أخبار األمم املتحدة ]4/5/2]20.
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إىل طلب، وحتى إىل فرض، توحيد الرؤية الثقافية حول العادات واألفكار، بغض النظر عن هوية 

املجتمعات الثقافية. بحيث يصبح لزاماً عىل هذه املجتمعات أن تتخىل عن خصوصياتها وتنوعها 

الثقايف، وأن تغرّي عاداتها ومامرساتها االجتامعية، ليك تنسجم مع ما خرجت به األمم املتحدة من 

قراراٍت حول املرأة.

هذا التجاوز لخصوصية املجتمعات وتنوعها الثقايف، والدعوة إىل رؤية عاملية واحدة لقضية 

األمم  أن  ويعني  والثقافات.  واملكان  الزمان  عىل  تتعإىل  القضية  هذه  نجعل  أننا  يعني  املرأة، 

املتحدة ال تلتفت إىل التنوع الثقايف الذي اعتربته حقاً إنسانياً ال ينازع. هكذا تصري الثقافُة متخلفًة، 

واملجتمع متأخرًا، واألدوار بني الرجل واملرأة تقليديًة، إذا مل ينسجم ذلك كله مع ما أقرته مواثيق 

األمم املتحدة عن املرأة ودورها ووظيفتها، وعن األرسة وقيمها وشكلها ومرجعيتها... 

»املرأة الضحية« 

املرأة الضحية هي األطروحة التي تستند اليها أدبيات األمم املتحدة والحركات النسوية لتربير 

املنظامت  تعقده  مؤمتٍر  أّي  يف  ومهيمنًة،  حارضًة،  الصورة  هذه  باتت  وقد  املرأة.  قضية  عاملية 

الدولية، أو الجمعيات وكثرٌي من الحركات النسائية يف بلداننا. فاملرأة تتعرض »للتعنيف«و»للظلم 

الذكوري«، و»لعدم املساواة يف األجر«، و»لالستبعاد من املشاركة السياسية« و»للتزويج املبكر«...

لتأكيد واقع »الضحية«. ولكن هل هذه الصورة هي فعاًل صورٌة  يتم استحضاره  وسوى ذلك مام 

عامليٌة؟ وهل هي صورٌة وحيدٌة وحقيقيٌة عن املرأة ؟

ال بد لنا من تسجيل املالحظتني التاليتني: 

إذا كانت سمة »الضحية« مالزمًة للمرأة يف كلِّ زماٍن ومكاٍن يف عاملنا املعارص، فهذا يفرتض 

أنها كذلك يف بلدان العامل ومجتمعاته كافًة، وأنها ستكون »ضحيًة« أىّن توجهنا وكيفام تطلعنا. وإذا 

افرتضنا صحة ذلك، فهذا يعني أيًضا أن األسباب التي جعلت املرأة »ضحيًة« هي أسباٌب متشابهٌة 

بالتايل معالجتها  البلدان واملجتمعات. ويجب علينا  نفسها يف تلك  النتيجة  طاملا أوصلت إىل 

بخطٍة واحدٍة وبتوصياٍت مشرتكٍة وموحدٍة، وهذا ما ذهبت إليه عملياً األمم املتحدة يف املواثيق 

التي خرجت بها يف مؤمتراتها الدولية منذ ثالثة عقوٍد إىل اليوم، عندما تبنت وجهة نظر اتجاهاٍت 

فكريٍة ونسويٍة تقول بأن املرأة ضحيٌة بسبب الذهنية األبوية ومامرسات املجتمع الذكوري. 

لكن الواقع االجتامعي والثقايف واالقتصادي الذي يختلف، كام هو معلوٌم، بني بلدان العامل 
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، أن واقع املرأة ليس واحداً كام تقدمه األمم املتحدة.  ومجتمعاته كافًة، يؤكد بشكٍل طبيعيٍّ وبديهيٍّ

األمثلة  من  وذكرناه  ما سبق  إىل  استناداً  ثقافٍة،  وأّي  مجتمعٍ  أّي  كذلك يف  ليست  »الضحية«  وأن 

السابقة عن الفروقات بني قضايا النساء يف البلدان املختلفة. كام أن واقع املرأة يف الغرب عىل 

سبيل املثال، ال تنطبق عليه مواصفات الضحية التي وردت يف املواثيق والقرارات الدولية، )مثل 

من  واالستبعاد  املبكر،  والتزويج  الجسد،  وحرية  األجر،  يف  املساواة  وعدم  الذكوري،  التسلط 

املشاركة السياسية واالقتصادية، وسواها...(. ما يعني أن املقصود فعلياً بهذا الوصف »للضحية« 

العربية  البلدان واملجتمعات  الغربية، وتحديداً يف  البلدان غري  إنقاذها هي املرأة يف  التي يجب 

واإلسالمية.

محايٍد«  ك»كائٍن  املرأة،  لنا  تُقدم  بنظريٍة  علمياً  القبول  آخَر،  مستًوى  عىل  ميكن  كيف  ثم   

«، و»ضحيٍة«، يتعرض إىل العنف، والتمييز، واإلكراه، والتعّدي.. من دون أن يكون لهذا  و»سلبيٍّ

»الكائن« أي دوٍر، أو أي ردِّ فعٍل، أو أّي تأثريٍ يف ما يجري من حوله. فام هو مؤكٌّد أّن وضع املرأة 

دورها،  نفسها، وعىل  إىل  نظرتها  إيجاباً عىل  أو  يؤثر سلباً  أواألخالقي،  االجتامعي،  أو  الثقايف، 

أن املرأة عىل سبيل املثال، قد تكون يف ظروٍف  يعني  ما  وعىل عالقاتها االجتامعية واألرسية. 

معينٍة، مثل الرجل، شيكة يف حصول العنف داخل األرسة، أو غري جديرٍة برتبية أبنائها، وقد تكون 

مسؤولًة عن ظلم األبناء واإلساءة إليهم، وقد تكون يف بعض الحاالت مسؤولًة عن ظلم الرجل، 

نتاج  هو  بل  ومعزوالً،  مستقالً  خاصاً  أنثوياً  شأناً  ليس  املرأة  أّن وضع  أي  عدوانيًة...  تكون  وقد 

عمليٍة من التفاعل يف العالقات بينها وبني ذاتها، ومع أرستها، ومع املجتمع، ومع الثقافة واألنظمة 

الكلِّ املركب واملتداخل من  املرأة من هذا  ننتزع  أن  والقانونية. وال ميكن  الدينية  والترشيعات 

حيث التأثري، وأن نكتفي بالقول بأنها ضحيٌة فقط ألنها أنثى، وأنها قضيٌة مستقلٌة. 

مل تقترص مواثيق األمم املتحدة عىل تشخيص واقع »الضحية« فقط، بل تحول هذا التشخيص 

إىل مشاريع لتغيري األنظمة والقوانني والتصورات الثقافية واألدوار املجتمعية تجاه كل من الرجل 

واملرأة واألرسة يف مجتمعاتنا العربية واإلسالمية، التي اُعتربت مسؤولًة عن واقع هذه »الضحية«. 

تشكلت  التي  األدوار  بهذه  املتعلقة  الثقافات  تغيري  تريد  أنها  املشاريع رصاحة  هذه  أعلنت  وقد 

يَعرب عن هوية  الثقايف، ويف حّق مامرسة ما  التنوع  للحق اإلنساين يف  السنني، خالفاً  عرب مئات 

هذه املجتمعات من قيٍم وتقاليَد وسلوكياٍت وأناِط حياٍة راكمتها الشعوب عرب خرباتها وتجاربها 

أن  أو  أفضل،  الناس  حياة  يجعل  أن  ميكن  تغيريٍ  أّي  رفض  إلينا  بالنسبة  ذلك  يعني  وال  الثقافية. 

ينقل الشعوب إىل وعٍي ومامرساٍت أفضل. بل اإلعرتاض هو عىل أمرين: األول هو عىل الطريقة 
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التي يراد من خاللها فرض هذا التغيري عىل مجتمعاتنا وتقوم به هيئاٌت خارجيٌة. والثاين أن التغيري 

املطلوب ال يؤكد أننا سننتقل إىل األفضل. ال بل إن كّل ما تدعو إليه األمم املتحدة واملنظامت 

والجمعيات املكلفة بتنفيذ مقّرراتها، ال يبرش بالخري، وال يستطيع أن يؤكد أننا نسري نحو األفضل، 

فال األرسة من جنٍس واحٍد هي األفضل، وال املثلية هي األفضل، وال تغيري األدوار بني الجنسني 

الواقع  مثل هذا  استقراراً...فكيف ميكن يف  أكرث  أو حتى األرس، ستكون  أن املجتمعات،  يؤكد 

من الشك، والاليقني، أن نركن إىل مثل هذا التغيري الذي تريده األمم املتحدة ومنظامت املجتمع 

الثقافية  املستويات  عىل  نطمنّئ  أن  ميكن  وكيف  الدولية؟  الهيئة  هذه  عليها  تعتمد  التي  املدين 

واالجتامعية إىل ما تقوم به مثل هذه الجمعيات واملنظامت ل»تشكيل وعٍي جديٍد وثقافٍة جديدٍة«؟

إن السؤال الذي يُطرح هنا ال يقترص فقط عىل اختالف قضية املرأة بني مجتمع وآخر، عىل الرغم 

من أهمية مالحظة هذا االختالف ورضوراته العلمية، بل يتعدى ذلك إىل مرشوع التغيري الذي تريده 

األمم املتحدة وتعمل من أجله مئات املنظامت والجمعيات يف بلداننا. فام هي مرجعية هذا التغيري 

الثقايف واالجتامعي الذي تقرتحه مواثيق األمم املتحدة، لالنتقال بواقع املرأة، من »الضحية« إىل 

يجب عىل شعوب  الذي  النموذج  هذا  هو  وما  واالجتامعي(؟  واالقتصادي  )السيايس  »التمكني« 

العامل ومجتمعاته أن تقبل من أجل االلتحاق به، التخيل عن ثقافٍة تراكمت عرب مئات السنني، وباتت 

أساس هوية هذه الشعوب واملجتمعات، ومرجعية عاداتها وقيمها وسلوكيات أفرادها. 

ما هو هذا النموذج املرجعي )الثقايف، أو األخالقي، أو القانوين، أو الديني( الذي يجب أن 

نعقد املقارنة معه، عندما نقرر أّن وضَع املرأة سيٌّئ يف مجتمعاتنا، أو أنها »ضحيٌة«، أوعندما نقّرر 

أن ننتقل بهذا الوضع إىل ما هو أفضل؟ أي ما هو السيِّئ وما هو األفضل؟ كيف نحدد معايرَي هذا 

السيِّئ وهذا األفضل؟

لقد اعتمدت الجمعيات النسائية الناشطة من أجل الجندر واملساواة يف لبنان ويف بلدان عربية 

)بيجني  إتفاقية سيداو)979](، ووثائق مؤمتر بكني  مثل  األمم املتحدة وقراراتها  أخرى، مرجعية 

له  وليس  املجتمع،  ثقافة  أنتجته  «نطيًّا«،  دوراً  املثال،  سبيل  األمومة عىل  اعتبارها  1995(، يف 

عالقٌة بأنوثة املرأة وطبيعتها الفيزيولوجية والعاطفية والسايكولوجية. وأن املساواة املطلوبة بني 

الرجل واملرأة تفرتض تغيري هذا الدور النمطي، من خالل تغيري الثقافة املجتمعية التي أنتجته. وأن 
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الزواج املبكر من أكرث املامرسات رضراً، وهو عائٌق أمام متكني الفتيات]]]... 

هكذا سيتم الربط بني واقع املرأة »الضحية« وبني تغيري ثقافة وقوانني وعادات وترشيعات ما 

اعتربته تلك الجمعيات »املجتمع املتخلف«. 

والذي سيتكرر  النسوية  والحركات  الجمعيات  الذي ستستخدمه  الجندر  وسيلخص مصطلح 

يف أدبيات األمم املتحدة تلك الدعوات كافة إىل التمكني، واملساواة، والحق يف املثلية، وتنوع 

أشكال األرسة، إلنقاذ املرأة«الضحية«. 

ما هو اجلندر؟ 

»النوع  بكلمتني  العربية  إىل  ترجمتها  عىل  اصطلح  وقد   .)Gender( أجنبيٌة  كلمٌة  هو  الجندر 

االجتامعي«. فام هو املقصود بالنوع االجتامعي؟ وكيف تفس هذه الرتجمة أهداف الجندر؟

املرأة يف  بتمكني  ذلك  أجل  من  واملرأة، وطالب  الرجل  بني  الكاملة  املساواة  الجندر  طرح 

املجاالت السياسية واالقتصادية واالجتامعية. وطرح »الكوتا« النسائية )ترشيع حصة للنساء( يف 

هذه  يف  والنساء  الرجال  بني  الكاملة  للمساواة  متهيداً  والوزارية،  والنقابية  السياسية  الهيئات  كل 

الهيئات. كام أكد التمكني املطلوب عىل الجانب اإلقتصادي من حيث املساواة يف األجر، أو من 

حيث اإلشارة إىل »عمل املرأة املنزيل غري املدفوع األجر«، بحيث ستتكرر هذه الفكرة يف كلِّ مرٍة 

تتم فيها اإلشارة إىل البعد اإلقتصادي لعمل املرأة، أو ملساهمتها يف التنمية اإلقتصادية.

عىل  بها  مرت  التي  املراحل  ومن  النسوية،  الحركات  نشاط  من  سنواٍت  نتاج  هو  والجندر 

إىل  املطاف  نهاية  يف  توصلت  وقد  املرأة.  قضية  عن  دفاعاً  واالجتامعية،  الفكرية  املستويات 

مصطلح »الجندر« الذي تبنته األمم املتحدة وروجت له يف مؤمتر بكني )بيجني( الشهري عام 1995 

والذي سيتحول إىل برامَج تعليميٍة وتدريبيٍة، من أجل تغيري ثقافة »املجتمع املتخلف«، ومواجهة 

»السلطة األبوية«، و»السلطة الذكورية«... 

واملقصود من الجندر إلغاء التمييز الثقايف واالجتامعي بني الجنسني، بحيث يفرتض أن يؤدي 

فروقاٍت  الذكورة واألنوثة  تعترب  ثقافٍة جديدٍة يف املجتمع  وتبنيه إىل تشكيل  تداول هذا املفهوم 

األمومة  الجندر  اعترب  كام  مهنيٍة.  أو  اجتامعيٍة،  أو  ثقافيٍة،  فروقاٍت  أّي  عليها  يرتتب  ال  بيولوجيًة 

)2000-8]20(. مرجع  لبنان واقع، تحديات وآفاق  الجنسني يف  لتحويل عاملنا، املساواة بني  7] هدفاً  التنمية املستدامة،  ]]]- أهداف 

سابق ص27.
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واألبوة دورين اجتامعيني بعد أن فصلهام عن بعدهام البيولوجي، وأن األنوثة والذكورة هام نتاج 

الرتبية والثقافة والعادات االجتامعية، فإذا تغرّيت هذه الثقافة تغري معها مفهوما الذكورة واألنوثة. 

ظهر مفهوم الجندر يف مثانينيات القرن العرشين يف قاموس الحركات النسائية يف الغرب )يف 

الواليات املتحدة ثم يف أوروبا( قبل أن ينتقل تداوله إىل الدول العربية واإلسالمية. وتطورت فكرة 

الجندر من املطالبة بحقوق املرأة يف املساواة باألجر مع الرجل إىل املطالبة باملساواة الكاملة 

يف جوانب الحياة كافًة، االجتامعية والسياسية والثقافية. بحيث أصبح الجندر )النوع االجتامعي( 

تعبريًا« عن اختالٍف بيولوجيٍّ بني الجنسني ال يجب أن يؤدي إىل تحديٍد مسبٍق ونطيٍّ لألدوار 

االجتامعية والثقافية واإلنتاجية ...

 وبحسب تعريف صندوق األمم املتحدة اإلنايئ للمرأة )UNIFEM(: هذه األدوار املحّددة 

اجتامعيًّا لكلٍّ من الذكر واألنثى، تتغرّي برور الزمن وتتباين تبايناً شاسعاً داخل الثقافة الواحدة ومن 

ثقافٍة إىل أخرى، أي أنها أدواٌر غرُي ثابتٍة، وال يجب أن تكون كذلك.

وبحسب منظمة الصحة العاملية:

»الجندر هو التعبري عن الخصائص التي يحملها الرجل واملرأة كصفات مركبّة اجتامعيًّا«، وال 

عالقة لها باالختالفات البيولوجية«]]].

إن مثل هذه التعريفات للجندر من هيئات دولية مثل صندوق األمم املتحدة اإلنايئ للمرأة، 

ومنظمة الصحة العاملية، تسوغ للكثريين مرشوعية الجندر الدولية. 

لعب مؤمتر بكني عام 1995 دوراً مهامًّ يف الرتويج ملفهوم الجندر. فقد كان املؤمتر الدويل 

األول الذي تطرح فيه تفاصيُل واسعٍة حول حقوق املرأة بغض النظر عن املجتمعات التي تعيش 

فيها. وميكن أن نعترب كل األفكار والدعوات التي نسمعها اليوم وتنادي بها جمعياٌت نسائيٌة حول 

متكني املرأة، واملساواة، وحول الكوتا السياسية، ورفض األدوار التقليدية بني الرجل واملرأة، إنا 

تعود بعظمها إىل ما جاء يف مؤمتر بكني من توصيات. )ذكر الجندر يف وثيقة املؤمتر الختامية 

233 مرة(.

بني  الصينية  العاصمة  يف  عقد  الذي  بكني  مؤمتر  ملتابعة  الختامية  الوثيقة  نص  يف  جاء 

4]و15سبتمرب/ أيلول1995 والذي نظم تحت شعار»املساواة، والتنمية، والسلم« ما ييل: 

]]]- مفهوم النوع الجتامعي، الوحدة األوىل، صندوق األمم املتحدة اإلمنايئ للمرأة، املكتب اإلقليمي للدول العربية، ]200، ص4).
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- نحن الحكومات املشرتكة يف املؤمتر العاملي الرابع املعني باملرأة.

األمم  إلنشاء  الخمسني  الذكرى  عام  1995م،  سبتمرب/أيلول  يف  بكني  يف  هنا  اجتمعنا  وقد   -

املتحدة.

لْم. - وقد عقدنا العزم عىل التقّدم يف تحقيق أهداف املساواة والتنمية والسِّ

ًدا التزامنا با ييل:  نؤكِّد مجدَّ

- تساوي النساء والرجال يف الحقوق والكرامة واإلنسانية املتأصلة وسائر املقاصد واملبادئ 

من  ذلك  وغري  اإلنسان،  لحقوق  العاملي  واإلعالن  املتحدة  األمم  ميثاق  يف  عليها  املنصوص 

الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان وال سيام اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة...

املتحدة  األمم  مؤمترات  من  سبق  ما  يف  تقدٍم  ومن  آراٍء  توافق  من  تحّقق  مام  االنطالق   -

واجتامعات القمة املعنية باملرأة يف نريويب عام 1985م، والطفل يف نيويورك عام 990]م، والبيئة 

والتنمية يف ريو دي جانريو عام 992]م، وحقوق اإلنسان يف فيينا عام 993]م، والسكان والتنمية يف 

القاهرة عام 994]م، والتنمية االجتامعية يف كوبنهاغن عام 1995م، وذلك بهدف تحقيق املساواة 

والتنمية والسلم.

- أن املساواة يف الحقوق والفرص والوصول إىل املوارد وتقاسم الرجل واملرأة املسؤوليات 

عن األرسة بالتساوي والرشاكة املنسجمة بينهام، أموٌر حاسمٌة لرفاهيتهام ورفاهية أرستهام، وكذلك 

لتدعيم الدميقراطية.

- أن السلم املحيل والوطني واإلقليمي والعاملي ميكن تحقيقه ويرتبط ارتباطًا ال انفصام له 

الدائم  السلم  القيادة وحل األزمات وتعزيز  التي متثل قوًة أساسيًة يف مجاالت  بالنهوض باملرأة 

عىل جميع املستويات )وثيقة منهاج مؤمتر بكني، ]/1995/9(]]] 

ساهمت الحركة النسوية )Feminism( والتحوالت التي مرت بها، واملفاهيم التي تبنتها ودعت 

إليها يف الغرب حول حقوق املرأة واملساواة يف جعل مضمون »الجندر« أطروحٌة دوليٌة ورسميٌة 

عىل مستوى األمم املتحدة.

لكن هذه الحركة مل تكن واحدًة وموحدًة تجاه مطالب النساء ومستقبلهن. فقد اختلفت الرؤية 

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20A.pdf :موقع األمم املتحدة -[[[
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إىل دور املرأة، وإىل تغيري واقعها بحسب الخلفية اإليديولوجية والسياسية لهذه الحركات من جهة، 

وللباحثني واملفكرين الذين قدموا بدورهم رؤيتهم حول هذا الواقع وأسبابه االجتامعية والسياسية 

والثقافية من جهٍة ثانيٍة. فكتب ماركس وإنغلز وحتى لينني مبكراً عن تحرير املرأة. وكتبت سيمون 

دي بوفوار، وجان بول سارتر يف الخمسينيات عن املوضوع نفسه من فرنسا، كام كتب بعض العلامء 

واملفكرين من العرب واملسلمني يف مطلع القرن العرشين عن تحرر املرأة مثل قاسم أمني وفرح 

أنطون، ورفاعة الطهطاوي الذين حّمل بعضهم الدين مسؤولية تردي واقع املرأة يف حني رأى البعض 

اآلخر أن التخلف عن اللحاق بركب الغرب هو املسؤول عن هذا الرتدي. وقد التقط بعض املفكرين 

تركيا  املرنييس(، ويف  وفاطمة  السعداوي،  )نوال  العربية  الدول  والنساء يف  الرجال  من  واملثقفني 

)ياسمني أرات، وفريدة أكار، ونيلو فرغول(، ويف إيران )مجلة زنان أسستها شهال رشكت عام 992]( 

هذه األفكار واالتجاهات الغربية يف تناول قضية املرأة، ومعها قضايا األرسة والحريات الفردية... 

إىل  وتدعو  املرأة،  الديني يف قضية  والتفسري  العادات  تنتقد  التي  وأصدروا املجالت واملؤلفات 

املساواة التامة بني الجنسني]]]

مرجعيتها  من حيث  ومتعارضة  مختلفة  النسوية  عليه الحقاً  ما سيطلق  منطلقات  كانت  هكذا 

أجلها  من  وعقدت  املرأة  قضية  تبنت  التي  املتحدة  األمم  لكن  واالجتامعية.  والثقافية  الفكرية 

الدولية ستوحد هذه املنطلقات املتعارضة، وستحولها إىل قضية واحدة هي »قضية  املؤمترات 

التدريبية،  دوراتها  مقررات  ويف  املنشورة،  وأدبياتها  مفرداتها  يف  متاثالً  سنشهد  التي  املرأة«، 

الدولية، تحت عنوان  الهيئات  العامل، ويف  أنحاء  النسائية املحلية، يف مختلف  الجمعيات  لدى 

والتقاليد  والدين  واملجتمعات  الثقافات  اختالف  عن  النظر  بغض  االجتامعي(  »الجندر«)النوع 

والعادات. 

ِلَ النوع االجتامعي، ال الذكر واألنثى؟

املكونات  من  ليستا  واألنوثة  الذكورة  أن  وأشنا،  سبق  كام  الجندر،  نظرية  أصحاب  يعترب 

التي فرضت اختالف األدوار  الثقافة هي  ثقافٍة اجتامعيٍة. هذه  نتاج  البيولوجية والوراثية، بل هام 

( فإذا قمنا بتغيري هذه الثقافة، عرب تغيري مناهج  ، واملرأة نوٌع اجتامعيُّ بينهام. )الرجل نوٌع اجتامعيُّ

التعليم، والربامج اإلعالمية واإلعالنية، ومن خالل الورش التدريبية، فإن األدوار التقليدية للرجل 

أو عن  »األم«  املرأة  بعد ذلك صورة نطية عن  نجد  فلن  أيًضا.  املتعارف عليها ستتغري  واملرأة 

]]]- فهمي جدعان »خارج السب: بحث يف النسوية اإلسالمية الرافضة وإغراءات الحرية« الشبكة العربية لالبحاث والنرش، بريوت، 0]20 ص27.
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الرجل العامل، وال عن صورة املرأة والرجل وأدوارهام التقليدية يف البيت، وال عن صورة الزوجني 

)رجل وإمرأة(، بل ستقدم تلك الورش والكراسات التدريبية صوراً جديدة »غري نطية«عن عالقات 

زوجية، أو عن عالقاٍت جنسيٍة بني شخصني من الجنس نفسه )املثلية(، أو عن أرسٍة من جنٍس 

واحٍد )رجلني أو إمرأتني( . 

إذاً لن يقترص األمر بالنسة للجندر عىل استهداف تغيري صورة املرأة النمطية )األم، أو ربّة األرسة( 

كافًة  املجاالت  يف  له  واملساوية  الرجل  شيك  صورة  هي  جديدٍة  صورٍة  يف  تقدميها  عىل  وال 

)التمكني(، بل سيؤدي املنطق الذي يستند إليه الجندر، إىل ما هو أهم وأخطر عىل مستوى التغيري 

الجذري ثقافياً وأخالقياً؛ ألن فرضية عدم وجود فروقاٍت بيولوجيٍة تحدد األدوار االجتامعية التي 

أيًضا، بحيث ال ميكن  الجنسية  الرجل واملرأة، ستنطبق عىل امليول والرغبات  ميارسها كل من 

القول بالنسبة إىل الجندر، بأصالة وجود رغباٍت أنثويٍة تجاه الذكر، أو ذكورية تجاه األنثى. بل ميكن 

أن تكون هذه الرغبات يف اإلتجاه نفسه، أي أنثوية-أنثوية، وذكورية-ذكورية. وبحسب منطق الجندر 

فإن امليول املتغايرة )بني الجنسني( هي نتاج ثقافٍة اجتامعيٍة نطيٍة، وبا أن هذه الثقافة متخلفٌة، 

وذكوريٌة، فال بد من تغيريها حتى تنسجم مع رؤية الجندر للتمكني وللمساواة. ولهذا السبب سوف 

نالحظ أن املؤمترات التي تعقد للدفاع عن املرأة من أجل الكوتا النسائية، أو لرفض العنف، أو 

من أجل املساواة، تضع عىل جدول أعاملها أيًضا الدفاع عن املثلية الجنسية، بحيث تتساوى هذه 

املثلية يف الوعي الذي يتم تشكيله من خالل هذه املؤمترات، مع رفض العنف، ومع تأييد الكوتا، 

واملساواة والتنمية. 

وهذا يفس ملاذا بدأنا نشهد ظاهرًة جديدًة يف استخدام مصطلح »النوع االجتامعي« عند تعبئة 

كلمة  توضع  بحيث  الجنسية،  الهوية  لتحديد  تسجيل...(  أو طلب  )استامرة،  الشخصية  البيانات 

النوع الجتامعي: ذكر.. أنثى، بدالً مام كان يكتب سابقاً الجنس: ذكر..أنثى! 

كانت »اتفاقية سيداو« للقضاء عىل جميع أشكال التمييز ضّد املرأة األساس الذي ستستند إليه 

أطروحات الجندر ومشاريع تغيري األفكار والعادات الثقافية واملجتمعية. 

فام هي سيداو؟ 

عملت األمم املتحدة من خالل الرشعة الدولية لحقوق اإلنسان عىل تأكيد مبدأ املساواة وحق 

كّل إنساٍن يف التمتع بالحقوق والحريات دون متييٍز با يف ذلك التمييز عىل أساس الجنس، كام 

عملت عىل ترجمة هذا املبدأ من خالل عدٍد من اإلتفاقيات الخاصة بقضايا النساء ومنها:
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اإلتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة عام 1952

اإلتفاقية الدولية بشأن جنسية املرأة املتزوجة عام 1957 .

إتفاقية الرضا بالزواج والحد األدىن لسن الزواج عام 1962.

تم التوصل إىل صياغة اإلعالن العاملي للقضاء عىل التمييز ضد املرأة عام 1967، ولكنه بقي 

إعالنًا غرَي ملزٍم ومل يضع الدول أمام التزاماٍت واجبِة التنفيذ، كونه مل يتخذ شكل اإلتفاقية فكانت 

»سيداو »أو اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة املعروفة بـ »اتفاقية كوبنهاغن« أو 

»شعة حقوق املرأة« التي تبنتها الجمعية العمومية لألمم املتحدة يف 8] كانون أول/ديسمرب 979] 

وقد دخلت حيّز التنفيذ يف 3\9\]98] وصارت جزًءا من القانون الدويل لحقوق اإلنسان .

الكاملة يف الحقوق والواجبات. لكن خصوصية  استندت »إتفاقية سيداو« إىل مبدأ املساواة 

هذه االتفاقية التي أثارت اعرتاض الكثري من الدول التي مل توقع عليها أنها »ستكون ملزمًة للدول 

األطراف«، التي يجب عليها أن تقدم تقاريَر دوريًة إىل لجنٍة تعيّنها األمم املتحدة تبني فيها مدى 

التقدم يف تطبيق هذه االتفاقية.)الجزء الخامس من االتفاقية(. لكن هذه التحفظات مل تكن موضع 

اعتربت  بل  الثقايف«،  الهيئات املعنية يف األمم املتحدة، كام يفرتض«التنوع  أوقبول، من  تفهم، 

تلك التحفظات أنها تتناقض وموضوع االتفاقية والغرض منها، وهو القضاء عىل التمييز ضد املرأة، 

»فهي كلٌّ ال يتجزأ، وال ميكن تحقيق املساواة الحقيقية لناحية التعليم والعمل واملشاركة يف الحياة 

االقتصادية والثقافية واالجتامعية، واملرأة تخضع لوالية الرجل يف العائلة وتعترب ناقصة األهلية يف 

العالقات األرسية«]]]. 

حتى عام 2016، كانت السودان والصومال هام الدولتان العربيتان الوحيدتان اللتان مل توقعا، 

التمييز ضد املرأة.ورفضت الواليات املتحدة  اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال  ومل تنضام إىل 

األمريكية االنضامم لالتفاقية إلنها اعتربتها تتدخل يف شؤون الدولة الداخلية خاصة يف ما يتعلق 

بقضايا تحديد النسل. كذلك مل تنضم إيران والفاتيكان وتونغا لالتفاقية.

والوصاية  كالحضانة  األرسة  ترشيعات  تنظيم  العربية  الدول  تحّفظات  مجمل  استهدفت  وقد 

الطالق  يف  والحق  الزوجات  وتعدد  األطفال  وزواج  األطفال  وجنسية  واإلرث  والقوامة  والوالية 

والنفقة وزواج املسلمة من غري املسلم ومتثلها املواد 2، 9، 15، 16، 29 يف االتفاقية]2].

]]]- موقع املجلس النسايئ اللبناين.

./https://www.un.org/ar 2]- اتفاقية سيداو، موقع األمم املتحدة[
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ال ترتك اإلتفاقية الدول املوقعة تعمل كام تشاء، بل تتعامل اإلتفاقية مع نفسها باعتبارها قانوناً 

الدول  التحكيم بني  29، حول  الدولية )املادة/  اللجوء إىل املحكمة  به  يستوجب اإلخالل  دولياً 

والرجوع إىل محكمة العدل الدولية.( كام طلبت املادة 8] من الدول األطراف »أن تقدم إىل األمني 

وقضائيٍة  ترشيعيٍة  تدابرَي  من  اتخذته  عام  عاماً  تقريراً  اللجنة  قبل  من  للنظر  املتحدة  لألمم  العام 

وإداريٍة وغريها من أجل إنفاذ أحكام هذه االتفاقية وعن التقدم املحرز يف هذا الصدد«..

ودعت )املادة 2( من اتفاقية »سيداو« جميع الحكومات إىل إدماج مبدأ املساواة بني الرجل 

التحقيق العميل لهذا املبدأ  واملرأة يف دساتريها الوطنية أو ترشيعاتها املناسبة األخرى، وكفالة 

من خالل الترشيع وغريه من الوسائل املناسبة، منها، تغيري أو إبطال القائم من القوانني واألنظمة 

واألعراف واملامرسات التي تشكل متييزاً ضّد املرأة. 

 كام حّددت »سيداو« يف املادة )5( مختلف املجاالت التي يجدر بالدول العمل عليها للقضاء 

عىل التمييز، وهي تشمل األدوار الجندرية والتنميط واألعراف.)أي التغيريالثقايف(. 

لذا عىل الدول األطراف، بالنسبة إىل سيداو، أن تتخذ جميع التدابري املناسبة لتحقيق ما ييل:

تغيرياألناط االجتامعية والثقافية لسلوك الرجل واملرأة، بهدف تحقيق القضاء عىل التحيزات 

والعادات العرفية وكل املامرسات األخرى القامئة عىل االعتقاد بكون أي من الجنسني أدىن أو 

أعىل من اآلخر، أو عىل أدوار نطية للرجل واملرأة... وجاء يف املادة 0]من االتفاقية نفسها: 

التعليم بجميع  الرجل ودور املرأة يف جميع مراحل  القضاء عىل أي مفهوٍم نطيٍّ عن دور   

أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم املختلط، وغريه من أنواع التعليم التي تساعد يف تحقيق هذا 

الهدف، وال سيام عن طريق تنقيح كتب الدراسة والربامج املدرسية وتكييف أساليب التعليم]]]... 

ً تريد هذه اإلتفاقيات الدولية تغيري األناط االجتامعية والثقافية، والقضاء عىل التحيزات  إذا 

وعىل العادات العرفية، وعىل األدوار النمطية للرجل واملرأة.. من أجل تطبيق ما صدر من مواثيق 

عن األمم املتحدة ومؤمتراتها حول املرأة.

املرأة والتنمية والسالم العاملي: 

ربطت »اتفاقية سيداو« أيًضا بشكٍل غريٍب والفٍت، املساواة بني الرجل واملرأة، بالسالم الدويل 

]]]- موقع املجلس النسايئ الدميقراطي اللبناين.
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وبرفاهية العامل... ويبدو أن املقصود من هذا الربط مع السالم الدويل إضفاء أهميٍة عامليٍة عىل 

اإلتفاقية، التي تقول: 

»وإميانًا منها بأّن التنمية التامة والكاملة أليِّ بلٍد، ورفاهية العامل، وقضية السلم، تتطلّب جميًعا 

مشاركة املرأة، عىل قدم املساواة مع الرجل، أقىص مشاركٍة ممكنٍة يف جميع امليادين...«]]] 

فام هو املقصود برفاهية العامل؟ وكيف ميكن أن تحقِّق مشاركة املرأة عىل قدم املساواة مع 

أي  وإىل  العاملي؟  السلم  تحقيق  يف  املشاركة  لهذه  دور  وأي  بلد؟  أليِّ  الكاملة  التنمية  الرجل 

هذا  لتؤكد عىل  اإلتفاقية  هذه  استندت  والتنموية  واالقتصادية  السياسية  العلوم  نظريٍة يف  أدبياٍت 

الربط بني مشاركة املرأة وبني السلم والتنمية الكاملة؟ وإىل تجارب أي من شعوب العامل استندت 

لتؤكد هذه الفرضية التي تدعو شعوب العامل إىل اإلقتداء بها؟ 

ولَِم تواجه البلدان التي حّققت تقّدماً واضحاً يف مساواة املرأة ويف مشاركتها يف املجاالت 

واملواقع كافة مثل الواليات املتحدة، أو مثل البلدان األوروبية، أزمات اقتصادية وتراجعاً يف النمو؟ 

ولَِم يزداد الفقراء فيها فقراً ؟

الرشكات  إذا كانت  والتنمية املستدامة،  العامل  لتحقيق رفاهية  تفعله املرأة  أن  الذي ميكن  ما 

الكربى تنهب االقتصاد العاملي والفقراء يزدادون فقراً ويزدادون عدداً؟ 

وكيف ميكن للمساواة من جهٍة ثانيٍة أن تحّقق السلم العاملي، إذا كانت مشاركة املرأة السياسية 

التجربة أن  القضية أو تلك.. كام تؤكد  انعكاٍس أو تطبيٍق لسياسة بالدها تجاه هذه  ليست سوى 

مشاركة املرأة مل تغري شيئاً يف الوقع السيايس العاملي ومل تجلب السالم املنشود.

 ففي التجربة الغربية حيث املساواة واضحٌة يف املشاركة بني الرجل واملرأة، مل تجلب هذه 

املشاركة للنساء يف سياسات بالدهن )وزيرة خارجية، أو وزيرة دفاع، أو رئيسة حكومة...( السالم 

العاملي. وحتى مشاركة النساء عىل قدم املساواة مع الرجل مل توقف الحروب، ومل تجعل النساء 

الحرب  عىل  بالتحريض  املرأة  قامت  بل  حناناً،  أو  عدالً«  أكرث  أو  رحمًة  أكرث  بالدهن  سياسات 

والقتل مثلام يفعل الرجل متاماً«، ما ينفي أي عالقٍة بني مشاركة املرأة عىل قدم املساواة مع الرجل 

وبني السلم العاملي. ف »كوندوليزا رايس« وزيرة الخارجية األمريكية يف عهد الرئيس جورج بوش 

اإلبن، كانت تريد من إرسائيل استمرار العدوان عىل لبنان عام 2006 انسجاماً مع سياسات بالدها، 

]]]- مقدمة إتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة ص2. 
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علامً بأن هذا العدوان مل يوفِّر النساء وال األطفال، وال حتى البنى التحتية، أو الجسور والطرقات...

العاملي  السلم  الذي أضيف إىل  القتل من دون توقّف. فام  آلة  كانت هذه املرأة تريد أن تستمر 

عندما أصبحت إمرأٌة وزيرًة للخارجية يف الواليات املتحدة األمريكية؟ 

إن السلم العاملي املفرتض ال عالقة له البتة بوصول إمرأة إىل املواقع التي وصل إليها الرجل. 

نحن هنا أمام عملية تضليٍل لتربير أهمية الجندر )املساواة، ورفض األدوار النمطية( ألن السلم العاملي 

يخضع من حيث شوط تحققه لسياسات الدول ال لالختالف يف األدوار بني الرجل واملرأة. 

ينطبق األمر عىل »تسيبي ليفني« عندما كانت وزيرًة للخارجية اإلرسائيلية. ماذا فعلت هذه املرأة ال 

للسلم العاملي، بل للسلم يف فلسطني التي ترزح تحت احتالل تنتمي إليه هذه املرأة؟ كيف يستطيع 

الجندر )مشاركة املرأة عىل قدم املساواة مع الرجل( أن يجرؤ عىل االدعاء أن هذه املشاركة ستحقق 

السلم العاملي؟ من سيصدق هذه التفاهات التي تكذبها مامرسات النساء عندما ال يفعلن سوى التقيد 

با متليه عليهن سياسات رؤسائهن من الرجال أو حتى من النساء؟ مل تغري هذه املشاركة شيئاً عىل 

اإلطالق، ألن الحرب أو السلم أصالً ال عالقة لهام بشاركة املرأة عىل قدم املساواة مع الرجل، أو 

بعدم حصول هذه املشاركة. سياسات الحرب والسلم لها عالقٌة حرصاً بصالح الدول وبأهدافها يف 

التوسع والعدوان، أو بالتعاون وتحقيق السالم. وهل يستطيع دعاة هذه الفرضية )ربط املساواة بالسلم 

العاملي( أن يقدموا لنا نوذجاً عن أين ومتى وكيف تحقق هذا األمر؟

التي أعقبتها؛ ألن املرأة مل تكن شيكًة عىل  الثانية  فهل حصلت الحرب العاملية األوىل ثم 

اتفاقيات  توقيع  وتم  الحقاً  الحرب  توقفت  وهل  واألدوار؟  املواقع  يف  الرجل  مع  املساواة  قدم 

عاماً  الباردة طوال خمسني  الحرب  العامل  الرجل؟ وهل عاش  مع  باتت شيكاً  املرأة  سالٍم ألن 

بني اإلتحاد السوفيايت والواليات املتحدة وتم تهديد السلم العاملي بنشوب الحرب مرات عدًة، 

إىل  املتحدة  الواليات  ذهبت  وهل  الرجل؟  مع  املساواة  قدم  عىل  شيكًة  تكن  مل  املرأة  ألن 

الرجل  بني  غائبة  كانت  املساواة  ألن  أفغانستان،  وعىل  العراق،  عىل  وشنتها  فيتنام،  يف  الحرب 

 واملرأة ؟ إن هذا ما ال تقبله حتى أدبيات العلوم السياسية التي تدرس يف الجامعات الغربية نفسها.

تبدو حجة الجندر واتفاقية سيداو ضعيفًة ومخادعًة وهي تتالعب بالوعي، عندما تريد أن تضفي 

أهميًة إنسانيًة عامليًة عىل دور املساواة بني الرجل واملرأة يف تحقيق السلم العاملي. 

هي  النمطية...(  األدوار  العرفية،  بالتغيري)العادات  املستهدفة  الثقافة  أن  إىل  وأشنا  سبق  لقد 

ثقافة البلدان واملجتمعات غري الغربية. ال بل إن مرجعية التغيري التي تستند إليها األمم املتحدة، 
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املثلية،  قبول  تهميشه، ويف  أو  الدور األمومي،  التي تعمل معها، يف رفض  النسوية  والجمعيات 

ك»حقٍّ يف االختالف«، ويف الدعوة إىل نوذج األرسة من الجنس نفسه )رجلني أو امرأتني( وتجاوز 

الثقايف  النموذج  مرجعية  هي  السنني،  ماليني  منذ  البرشية  عرفته  الذي  »التقليدي«  األرسة  شكل 

واملجتمعي الغريب الذي يعيش اليوم فعلياً تجربة األرسة من جنٍس واحٍد، وقد بدأ تغيري الترشيعات 

القانونية، ومناهج التعليم يف املدارس اإلبتدائية والثانوية يف كثري من البلدان الغربية، لتصبح أكرث 

تقبالً للصورة غري النمطية عن العالقات بني الجنسني، ولتقبل صورة الزوجني من جنٍس واحٍد.

ففي كندا عىل سبيل املثال بدأ اعتامد مناهج الرتبية الجنسية يف بعض املدارس يف »كيبك« 

)Quebec( يف مرحلة الروضات للعام 2016-7]20، حيث يتعلم األطفال كيفية التلقيح التي تؤدي 

واحد(  )شخص  الفردية  النواتية،  العائلة:  أشكال  مختلف  عىل  التعرّف  إىل  وصوالً  الوالدة،  إىل 

والعائلة من جنٍس واحٍد، والعائلة بالتبني. وتشري اإلحصاءات يف كندا يف هذا اإلطار إىل أن نسبة 

التي  النسبة  ]]20، وهي ضعف  زيجاٍت عام  ثالثة من كل عرش  بلغت  نفسه  الجنس  الزواج من 

كانت عام 2006 ]]]. ويف فرنسا وبلدان االتحاد األورويب، يجري النقاش لتحديد السن املسموح 

بها للعالقات الجنسية، تحت عنوان ما يسمى النضج الجنيس )Maturite’ Sexuelle(. واملقصود 

بذلك السن التي ال يعاقب عليها القانون إذا حصلت العالقة الجنسية. 

وتختلف التقديرات بني بلٍد أورويبٍّ وآخَر لتحديد هذه السن.. فهي ترتاوح بني 2] و16 سنة. أي 

ميكن مامرسة العالقة الجنسية يف سن 2] سنة من دون اعتبار األمر اعتداًء )عالقة مع قارص( عىل 

املستوى القانوين. وقد سبق إلسبانيا أن اقرت عام 2015 هذه السن ب 2] سنة، مثلام هو الحال يف 

الواليات املتحدة. أما يف بلجيكا والنمسا وإيطاليا وأملانيا فهي 4] سنة، ويف الدانارك 15، ويف 

بريطانيا وسويسا 16 سنة.. وال يزال النقاش واألخذ والرد بني الدوائر القانونية وجمعيات حامية 

األطفال مستمراً حول التمييز بني الرضا بهذه العالقة وبني فعل االغتصاب واالعتداء]2]. 

أما الرئيس الفرنيس إمانويل ماكرون من جهته، فقد اقرتح سن 15 للقبول القانوين بالعالقة الجنسية]3].

 إن الرتويج ملثل هذا النموذج الغريب، ومحاوالت فرضه يف املجتمعات العربية واإلسالمية 

[[[- )Recensement de la population de 20[[,:Familles,menages,etat matrimonial.type de construction 

residentielle,logements collectifs”,Le Quotidien,le mercredi [9 Septembre 20[2’recensement de 

20[[,Portrait des Familles et situations des particulers dans les menages au Canada.

[2[- Le Figaro 38/8]20 وكذلك/ France 24 [47]20 وكذلك/[[/ Cidj.com infojeunesse [920[9/3/.

[3[- Franceinfo 2720[7/[[/.
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عرب أطروحاٍت مثل املساواة، واألرسة من جنٍس واحٍد، والتمكني الجنيس واالقتصادي، والسيايس 

للنساء والفتيات، وتغيري وظائف األنوثة والذكورة، هو تعدٍّ مباٍش عىل ثقافة شعوب هذه املجتمعات، 

مع  تتناقض جوهرياً  بل  تختلف  التي  الخاصة لألرسة، واملرأة، واألمومة  برؤيتها  استخفاف  وهو 

، الشكل الوحيد والتقليدي لألرسة،  رؤية الجندر. فمثل هذه الثقافة تلتزم، من منظوٍر دينيٍّ وأخالقيٍّ

وتعظّم من شأنها، وتؤكد أولويتها يف املجتمع، وترفض املثلية، وتقدس الدور األمومي، وتعتربه 

طريقاً إىل الجنة التي يسعى املؤمن إىل الفوز بها. 

إّن التغيري الذي يريد الجندر أن يفرضه من خالل مواثيق األمم املتحدة ليس سوى عودٍة غري 

مباشٍة إىل رسالة الغرب الحضارية املزعومة يف »متدين« الشعوب »املتخلفة« التي بّرر بها حمالته 

العسكرية الحتالل بلدان العامل يف القرن التاسع عرش. إنها عملياً عودٌة إىل املايض وليست دعوة 

إىل املستقبل. 

إّن التجربة الغربية التي فككت األرسة، وشجعت املساكنة واملثلية وعدم اإلنجاب، والعالقات 

يف سن مبكرة بني الجنسني]]]، ونقلت العالقات الحميمة من الحيزاألرسي الخاص إىل الحيز العام، 

مغادرة  لألبناء  قوانينها  وأتاحت  األطفال،  تربية  األرسية، ويف  الحياة  الرشطة يف  تدخل  وشعت 

ذويهم وانقطاع صلة البنوة واألبوة واألمومة بينهم عند بلوغهم الثامنة عرشة وجعلت املجتمعات 

الغربية مجتمعات هرمًة تحتاج إىل استرياد األيدي العاملة... هذه التجربة، ليست نوذجاً يحتذى. 

 ما يؤكد هذا التحيز الثقايف لدعاة الجندر أنهم ال يتوجهون بأيِّ نقٍد إىل ما تعتربه الثقافة الرشقية 

والدينية انحرافاً مثل املثلية، أو األرسة من جنٍس واحٍد، أو ترشيع العالقات الجنسية يف وقٍت مبكٍر. 

إن الفرق كبري جداً عىل املستويات املعنوية واألخالقية واإلنسانية، بني أن نخترص أدوار املرأة 

نظرة  وبني  األجر(،  مدفوع  غري  املرأة  )عمل  املثال  سبيل  عىل  االقتصادي  بالبعد  األرسة  وأفراد 

الوالدين  النظر إىل وجه  األمهات، وتعترب  أقدام  الجنة تحت  تعترب  األدوار  لهذه  إنسانية وأخالقية 

عبادة، وتكريم األم وتعظيمها أولوية يف واجبات األبناء تجاه والديهم أمد الحياة، وهي النظرة التي 

تؤكد عىل املودة والرحمة يف عالقات الزوجني يف ما بينهام ومع أوالدهام. 

ولذا نالحظ أن مؤمترات األمم املتحدة التي ربطت بني املساواة والتمكني يف قضية املرأة، 

وبني أهداف التنمية، مل تلتفت إىل مستقبل األرسة يف هذا الربط. فلم تقدم لنا أّي تصوٍر مستقبيلٍّ 

عن األرسة إذا حصلت املساواة، أو إذا طبق الجندر، أو إذا تخلصت املرأة من السلطة الذكورية، 

.20[9/3/infojeunesse [9 مرجع سابق -[[[
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الجندرية هي  النظرة  أن مرجعية هذه  القول  الضوابط والقيود عىل جسدها... بحيث ميكن  ومن 

وهي  املجتمع.  فوق  أو  املجتمع،  قبل  واملرأة  األرسة،  من  أهم  أو  األرسة،  قبل  املرأة  مرجعية 

الثقافة  مرجعية  وهي  واألخالق.  القيم  مرجعية  عىل  وحاكميتهام  الفردية  والحرية  الرغبة  مرجعية 

الغربية ال أّي مرجعيٍة ثقافيٍة أخرى. 

لقد جعلت األمم املتحدة أطروحة الجندر أطروحًة إلزاميًة، يجب استخدامها يف مناهج التعليم، 

ويف املقّررات الدراسية ويف وسائل اإلعالم، ويف املؤمترات والندوات والدورات التدريبية. لكن 

233 مرة يف مؤمتر  تكرارها  بهذه األطروحة ملجرد  نأخذ  أن  علينا  أن  يعني عىل اإلطالق  هذا ال 

بكني، أو ألن األمم املتحدة أرادت ذلك. 

الذكورية هي  وامليول  األنثوية  امليول  أن  تعترب  علمية  نظرية  إىل  يستند  الجندر  أن  ولنفرتض 

. فام الذي يدفعنا إىل القبول بهذه النظرية واإلعتقاد بصحتها  نتاٌج ثقايفٌّ ال نتاٌج تكوينيٌّ وبيولوجيٌّ

طاملا أنها ال تزال مجرد فرضيٍة علميٍة؟ ولَِم علينا يف اإلطار العلمي نفسه أن نتخىل عن النظريات 

األخرى التي كانت وال تزال تقول بأن امليول والفروقات بني الذكور واإلناث هي فروقاٌت بيولوجيٌة 

وطبيعيٌة؟ 

لقد عرفت العلوم اإلنسانية واالجتامعية الكثري من النظريات التي حاولت فهم السلوك اإلنساين 

منذ قرون، وقد تبني بعد زمن أن تلك النظريات مل تكن واقعيًة، فرتاجع بريقها، وبهت االهتامم بها، 

مثل محاوالت السلوكية يف تفسري السلوك التي أهملت البعد الداخيل، فتجاوزتها نظرياٌت أخرى، 

يف الوقت الذي كان بافلوف صاحب تلك النظرية يعتقد أنه حقق انجازاً عظيامً يف هذا املجال. 

وكيف لنا أن نقبل النظرية الجندرية باعتبارها النظرية الصحيحة والوحيدة يف فهم وتفسري امليول 

النظريات  من  مجموعٌة  تزال  ال  كافًة،  االجتامعية  العلوم  كانت  إذا  واألنثوية،  الذكورية  واألدوار 

التمسك  من  الحالة  هذه  مثل  يف  مينعنا  الذي  وما  منها؟  أيٍّ  بصحة  الجزم  ميكن  ال  املختلفة، 

بالنظرية التي تنسجم مع ما عرفته البرشية منذ ماليني السنني )خالفاً للجندر( والتي تقول باختالف 

األدوار بني الرجل واملرأة انسجاماً مع االختالف يف طبيعتهام وتكوينهام؟ 

إن ما يقرتحه الجندر من تفسريٍ ثقايفٍّ اجتامعيٍّ للفروقات يف األدوار وامليول بني الجنسني، 

ليس سوى فرضيٍة ال ميكن الركون إىل علميتها، وال حتى إبدالها بالنظريات املغايرة السابقة عليها 

التي تفس السلوك واألدوار بامليول الفطرية والبيولوجية.
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إن التحوالت التي حصلت يف الغرب تجاه قضية املرأة وأدت إىل أفكار سيداو والجندر كانت 

تطلعاته  ويف  والفلسفية،  الفكرية  توجهاته  ويف  األورويب،  املجتع  بنية  يف  عميقة  تغريات  نتيجة 

االجتامعية والسلوكية. لقد كانت تلك التحوالت كافة نتيجة مباشة لتلك القطيعة التي حصلت 

مع الدين )الكنيسة( يف القرن الثامن عرش، والتي باتت معها الحرية الفردية مقدسة ال تخضع ألي 

ضوابَط دينيٍة أو أخالقيٍة«، وعىل مستوى البعد الداخيل صارت تلك الرغبة والحاجة إىل بديل عن 

التحوالت  الدين.. ومن هذه  األبرز يف املقاربات املعرفية والعلمية يف غياب  الوجه  الدين هي 

االستعامرية،  بعد  ما  والدراسات  الثقافية  الدراسات  مثل  الدراسية  املجاالت  بعض  ظهرت 

والدراسات النسوية ...«]]].

لقد تكيف النموذج الغريب خالل قرٍن من الزمان مع هذه التحوالت التي حصلت يف تجربته 

الفكرية واإلنسانية واملجتمعية، وها هو يقبل بكل أشكال األرسة )أرسة من جنٍس واحٍد(، ويشكو 

هو  ما  نفسها؟  التجربة  إىل  تذهب  أن  األخرى  للشعوب  يراد  فلَِم  أطفاٍل...  بال  هرٍم  مجتمعٍ  من 

املسوغ إذا كانت تلك التجربة نفسها تعيش حالة من التناقضات واملراجعات ؟ 

املرأة يف  قبل  أولوية املحافظة عىل األرسة  فستتقدم  دينيًة،  أو  كانت املرجعيُة أخالقيًة،  فإذا 

وظيفة  ألن  والتنموية،  اإلقتصادية  املشاريع  ويف  والتعليمية،  والثقافية  االجتامعية  التوعيه  برامج 

األرسة ودورها يف بناء املجتمع واستقراره، ويف حفظ مستقبله هي بحسب هذه املرجعية، أهم من 

أّي فرٍد من أفرادها، سواًء أكانت املرأة أم الرجل. وهي أهم من فرضيات الجندر ومن مواثيق األمم 

املتحدة ومن نوذجها الغريب، الذي تريد أن تفرضه باسم التمدن والحداثة.

]]]- حسني كتشويان نيان، معرفة الحداثة واإلستغراب، حقائق متضادة، مركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالمي،بريوت 6]20 ص76]-77] .



منازع المذهب النسوي

تدنيس املقّدس وجتاهل الُمُثل اخُلُلقية 
قاسم أحمدي]*[

يف  الِقَيمي  الخلل  مكامن  بيان  إىل  أحمدي  قاسم  اإليراين  للباحث  املقالة  هذه  تهدف 

تجاوز  إىل  تهدف  وحلوٍل  ورًؤى  تصّوراٍت  تقديم  إىل  يسعى  النسوية، كام  التوّجهات  شّتى 

املعضالت األخالقية التي باتت عقبًة جاّدًة أمام الفكر النسوي الذي تحّول بالتدريج إىل ظاهرٍة 

عامليٍة. 

أبرز  يُبنيِّ  ثم  الباحث يف ما ييل طائفًة من األضواء عىل هذا املوضوع اإلشكايل  يُسلّط 

عنارصه النظرية عرب ذكر خصائص ومتبّنيات مختلف املذاهب النسوية التي ظهرت يف أزمنة 

الحداثة يف الغرب، ثّم يتجه أخرياً نحو تقييٍم نقديٍّ لتوجهاتها الفكريّة وبيان النتائج السلوكية 

واألخالقية التي متّخضت عنها. 

المحرر

النظر  إعادة  إىل  ضوئه  عىل  املرأة  حقوق  دعاة  يسعى  مصطلٍح  عن  عبارٌة  النسوية  األخالق 

وتصحيح املسار بالنسبة إىل األصول األخالقية والسلوكية التقليدية السائدة يف العامل الغريب تجاه 

املرأة بصفتها كائناً عديم القيمة وشأنه أدىن من شأن الرجل]]]. 

األخالق النسوية تنطلق يف أساسها من التجارب العلمية للمرأة وفق معايرَي أخالقيٍة وسلوكيٍة 

خاّصٍة]2]. 

النسوي  املذهب  ترويج  مجال  والناشطون يف  املرأة  الدفاع عن حقوق  دعاة  من  املتطرّفون 

*ـ مفكّر وباحث يف علم األخالق ـ طهران ـ إيران.
[[[ - Tong Rosemarie, 2003, Feminist Ethics, (on _ line) Available at, p. [70. 

]2] - إليزابيث برينر، مقالة باللغة الفارسية تحت عنوان: علم اخالق زنانه نگر، ترجمته إىل الفارسية سوگند نوروزي زاده، مجلة »ناقد«، 

الجزء الثالث، العدد الثاين، إيران، طهران، 2004م، ص 96. 
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وجميع املنظّرين يف هذا املضامر يُصطلح عليهم ب"نسويون"، حيث يؤكّدون يف أطروحاتهم 

عىل أّن األخالق النسوية كانت مغيّبًة يف العامل الغريب طوال ألفْي عاٍم، ومن هذا املنطلق رفعوا 

فلسفة األخالق  الضوء يف دعواتهم ونظرياتهم عىل  الجنيس وسلّطوا  التمييز  القضاء عىل  شعار 

الغربية بهدف بيان الوجه الحقيقي ملّدعياتهم]]]. 

األخالق يف رحاب االّتاه الفكري النسوي 

التيارات  مختلف  رحاب  يف  النسوي  للمذهب  العاّمة  املعامل  عىل  الضوء  نسلّط  ييل  ما  يف 

الفكرية التي ولدت من رحمه، ونشري إىل النقد الذي يطرح بخصوص تداعياته عىل األخالق ضمن 

مسريته التأريخية: 

التيار النسوي األّول: نسوية ليبالية )التكافؤ الوجودي بني الرجل واملرأة( 

تبلور بشكٍل أسايسٍّ ضمن دعواٍت  انطلق دفاعاً عن حقوق املرأة  الفكري األّول الذي  التيار 

فيمينيٍة ليرباليٍة، وهو بطبيعة الحال أّول مرحلٍة من مراحل النزعة النسوية. 

الجدير بالذكر هنا أّن التقسيامت التي ذكرت حول مراحل نشأة النزعة النسوية وتطّورها ليست 

دقيقًة للغاية وال ميكن البّت بكونها قطعيًة ونهائيًة، لكن مع ذلك ميكن االعتامد عليها لبيان معامل 

املسري التأريخية للفكر الفيميني يك يتسّنى للمتابع معرفة مختلف أبعاده والظروف التي أثّرت يف 

ظهوره وبلورته بشكٍل املعهود يف عرصنا الراهن. 

يف النقطتني التاليتني نذكر أهّم معامل الفكر النسوي الليربايل: 

1 ( املساواة بني الرجل واملرأة 

النسوية الليربالية هي أكرث التيارات الفيمينية شهرًة يف العامل، ويف معظم األحيان تدّل بانطباٍق 

كامل عىل النزعة النسوية يف إطارها العام وتُتّخذ كمنطلٍق أسايسٍّ للدفاع عن حقوق املرأة، أي 

ميكن االعتامد عىل مدلولها كإجابٍة توضيحيٍة لالستفسارات التي تُطرح حول واقع هذا املذهب، 

كالسؤالني التاليني: ما هي النسوية؟ هل أنت نسويُّ النزعة؟ هذه االستفسارات وما شاكلها عادًة 

النزعات  النمط من  أّن هذا  الليربايل، وتجدر اإلشارة هنا إىل  الفيميني  الفكر  ما تنصّب يف بوتقة 

النسوية يعترب أكرث اعتداالً من نظائره ويدّل برسميٍة أكرثَ عىل األخالق النسوية، ويتضّمن رضباً من 

[[[ - Friedman Marilyn, 2000, Feminism in Ethics: Conception of Autonomy, in: The Cambridge, p. 205. 
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حلقات الجدل

أنّها تتعرّض  باعتبار  النقد حول تقليص نطاق املبادئ األساسية لحّرية املرأة وإرادتها الشخصية 

ملضايقاٍت من قبل اآلخرين. 

الرجل  بني  املساواة  هي  الليربايل  النسوي  التيار  بها  يتقّوم  التي  األساسية  الفكرية  الخلفية 

واملرأة، ويف هذا السياق قالت الباحثة كريس بيسيل )Chris Beasley(: »إّن النسويني الليرباليني 

ال يعتقدون بوجود رصاع بني جنسني، كام ال يرفضون تلك الخصائص الذاتية للرجل، بل تتمحور 

نظرياتهم وتوّجهاتهم الفكرية حول الدعوة إىل املساواة بني الرجل واملرأة عىل ضوء اعتقادهم 

بعدم وجود أّي اختالٍف جذريٍّ يف ما بينهام، وتأكيدهم عىل أّن املجتمعات البرشية حرمت املرأة 

من مزايا كثريٍة تستحّقها بجدارٍة«]]]. 

2( التشابه الوجودي بني الجنسني 

املذكّر  الجنسني  بني  تامٍّ  تشابٍه  وجود  اّدعاء  الليربايل  النسوي  للفكر  األساسية  األصول  أحد 

واملؤنّث من الناحية األنطولوجية لدرجة أنّهام متكافئان بالكامل من الناحية العقلية، وتتقّوم هذه 

قضايا  مجرّد  واألنثوية  الذكورية  الخصائص  أّن  تبّنوها  الذين  اعترب  لذلك  إنسانيٍّة،  ببادئَ  الرؤية 

جانبية وثانوية واملحور األسايس يف هذا املضامر هو كون الرجل واملرأة ينحدران من الجنس 

هذا  يدّل  حيث   Androgyny الرجل«  »املرأة  الخنثوية  فكرة  طرحوا  السياق  هذا  ويف  البرشي، 

املصطلح عىل أّن الخصائص الذكورية واألنثوية التي شاعت يف املجتمعات البرشية يجب أن 

للوجود  متداخٍل  نسيٍج  رحاب  البعض يف  بعضها  مع  مرتبطًة  قضايا  بصفتها  االعتبار  بعني  تؤخذ 

اإلنساين با هو إنساينٌّ.]2] 

هذه الرؤية التي تتّسم بطابعٍ سيايسٍّ ميكن اعتبارها أساساً للنزعة النسوية وهي األكرث تأييداً من 

قبل أتباع هذا التيار الفكري ضمن تنظريهم لألخالق والسلوكيات البرشية، لذلك وصفت بصطلح 

»األخالق النسوية«، ومن هذا املنطلق أكّدوا عىل أّن املجتمعات البرشية تظلم املرأة وتبخسها 

حقوقها املرشوعة نظراً لتصّور الناس بأّن املرأة من شتّى النواحي االجتامعية واألخالقية والسلوكية 

تابعة للرجل وليست مستقلًّة، لذلك شجبوا هذا التصّور ونّددوا بكّل من يعتقد به.]3] 

]]] - كريس بيسيل، در آمدي بر چيستي فمينيسم )باللغة الفارسية(، ترجمه إىل الفارسية محّمد رضا مردي، منشورات »روشنفكران و 

مطالعات زنان«، إيران، طهران، 2006م، ص 85 - 88. 

2003م، ج  ]2] - خسو باقري، مباين فلسفي فمينيسم )باللغة الفارسية(، منشورات جامعة الزهراء التابعة لوزارة العلوم، إيران، طهران، 

8]، ص 7]. 

]3] - محّمد تقي إسالمي وآخرون، اخالق كاربردي )باللغة الفارسية(، منشورات معهد العلوم والثقافة اإلسالمية، إيران، قم، 2007م، ص 

 .242 - 24[
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بني  والكامل  التاّم  التكافؤ  عىل  يؤكّدون  الليرباليني  النسويني  أّن  ذُكر  ما  جملة  من  نستشّف 

الجنسني، فكّل واحٍد منهام إنساٌن بغّض النظر عن جنسه]]]. 

 Mary Wellstone( الجدير بالذكر هنا أّن داعية حقوق املرأة يف بريطانيا ماري ولستون كرافت

للتمييز  Craft( التي تُعّد واحدًة من رّواد النزعة الفيمينية يف العرص الحديث، وجّهت نقداً الذعاً 

الجنيس بني الرجل واملرأة، حيث تأثّرت آراؤها إىل حدٍّ كبريٍ بالظروف التي عارصتها حينام بدأت 

الحركة الرأساملية تبسط نفوذها يف العامل. 

داعية حقوق املرأة يف بريطانيا أيًضا هاريت تايلور ميل )Harriet Taylor Mill( هي األخرى من 

رّواد النزعة الفيمينية الليربالية يف العرص الحديث، وهي كذلك أكّدت عىل أّن التمييز الجنيس بني 

الرجل واملرأة شاع يف املجتمعات البرشية جرّاء أحكاٍم ومقّرراٍت ال تتناغم مع الطبيعة اإلنسانية، 

فهو برأيها نتيجٌة لتقاليَد وأعراٍف اجتامعيٍة حرمت املرأة من حقوقها املرشوعة. 

الظلم  أوعزت   )Betty Friedan( فريدان  بيتي  املعارصة  األمريكية  املرأة  داعية حقوق  كذلك 

االجتامعية  والتقاليد  األعراف  إىل  البرشية  املجتمعات  يف  املرأة  له  تتعرّض  الذي  والحرمان 

واألسس الثقافية التي قيّدتها باألعامل املنزلية وحرمتها من حقوقها اإلنسانية املرشوعة.]2] 

* نقد وحتليل 

عىل الرغم من أّن الرؤية النسوية املتقّومة عىل مبدأ املساواة بني الجنسني تعّد نقطًة إيجابيًة 

تنصّب يف حساب النزعة الفيمينية الليربالية، إال أّن دعاتها واجهوا معضالٍت جرّاء انخراطهم يف 

التيار الفكري الليربايل وانتهاجهم أصوله الوضعية التي هي يف واقع الحال عرضٌة للنقد من أساسها، 

ومن املؤاخذات التي تطرح عليهم يف هذا السياق اّدعاؤهم أّن الحّرية الفردية مقّدمٌة عىل املبادئ 

االجتامعية، حيث يرتتّب عىل هذه النظرية استحالة تالحم البرش وعدم إمكانية اتّحادهم ومن ثّم 

تهميش املبادئ األخالقية واإلنسانية الجامعية مثل اإليثار واملواساة والعفو والتضحية واملوّدة يف 

الحياة الزوجية وكذلك بني اآلباء واألّمهات واألبناء، ناهيك عن أنّهم تجاهلوا االختالف البنيوي 

بني الرجل واملرأة حينام أكّدوا عىل كونهام متساويني يف الحقوق والوظائف. 

الليربايل  النسوي  الفكر  املدافعة عن  فريدان  بيتي  األمريكية  الباحثة  السياق أجرت  ويف هذا 

إيران، طهران،  الدولية،  أميدي، منشورات »هدى«  الفارسية  الفارسية(، ترجمه إىل  )باللغة  از فمينيسم  تلقي  أليسون جاجر، چهار   -  [[[

املنشور املرجعي الخاّص بالنسوية، 2008م، ص ]5. 

[2[ - Tong Rosemarie, [997, Feminist Thought London, rout ledge, London, p. 22- 23. 
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النزعة  فّخ  يف  أطروحاتنا  بعض  يف  وقعنا  »لقد  وقالت:  النسوية،  نظريتها  عىل  أساسيًة  تغيرياٍت 

النسوية جرّاء تجاهلنا البنية املحورية لشخصية املرأة والتي تتبلور عىل أرض الواقع يف رحاب 

املحبّة والرتبية واملنزل، وهذا الخلل طرأ عىل تيارنا الفكري جرّاء رّدة فعلنا إزاء حرمان املرأة 

يف املجتمع وتسليطنا الضوء فقط عىل ما يكتنف حياتها يف رحاب ارتباطها بالرجل كزوجة وأّم 

وربّة بيٍت«]]]. 

التيار النسوي الثاين: النسوية يف هيئتها املاركسية والراديكالية واالشرتاكية 

)فلسفٌة وجوديٌة ورؤيٌة سيكولوجيٌة( 

حتّى  الفكرية  األوساط  فاعالً يف  وبقي  العرشين  القرن  أوائل  انطلق يف  الثاين  النسوي  التيار 

وراديكاليٍة  ماركسيٍة  نظرياٍت  عىل  تقّومت  جديدٌة  فيمينيٌة  نزعاٌت  رحابه  يف  تبلورت  وقد  نهايته، 

واشرتاكيٍة ضمن رؤًى وجوديٍة )Existentialism( وسيكولوجيٍة. 

ويف ما ييل نسلّط الضوء عىل هذه النظريات يك تتّضح الصورة للقارئ الكريم بشكٍل أفضل: 

1( النسوية املاركسية )انحطاط املرأة( 

الفيلسوف األملاين الشهري كارل ماركس أكّد يف نظرياته عىل أّن تحرير املرأة هو ليس سوى 

تُعري  ال  الرأساميل  النظام  يحكمها  التي  املجتمعات  ألّن  االشرتايك؛  النظام  إلقرار  حتميٍة  نتيجٍة 

أهميًة لها كام هو استحقاقها الفعيل. 

وضمن إذعانه للوظائف التي تقع عىل كاهل املرأة باعتبارها أّماً وزوجًة، أكّد عىل أّن انخراط 

إّن  قال  السياق  هذا  الذكور، ويف  للعاّمل  جادًّا  تهديًدا  يعّد  العاّمة  املشاغل  واألطفال يف  النساء 

الرأسامليني سّخروا األيدي العاملة من نساٍء وأطفاٍل بهدف التقليل من نفقات اإلنتاج. استناداً إىل 

هذه الرؤية ارتكز أتباع الفكر النسوي املاركيس يف نهجهم التنظريي عىل نظريات عامل االجتامع 

األملاين فريدريك إنغلز.]2] 

الجنيس  والتمييز  املرأة  له  تتعرّض  الذي  الظلم  عزا  إنغلز  فريدريك  أّن  هنا  بالذكر  الجدير 

الذي تعاين منه إىل رواج مبادئ امللكية الخاّصة يف املجتمعات البرشية، ومن هذا املنطلق 

[[[ - Ibid. 

]2] - لالطّالع أكرث، راجع: بامال أبوت - فالس كولر، در آمدي بر جامعه شنايس نگرش هاي فمينيستي )باللغة الفارسية(، ترجمه إىل 

الفارسية مريم خراساين وحميد أحمدي، منشورات »دنياي مادري«، إيران، طهران، 997]م، ص 248 - 249. 
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أكّد عىل أّن السبيل الوحيد لنجاتها يكمن يف تغيري النظام الرأساميل إىل نظاٍم اشرتايكٍّ تكون 

يبقى  ال  الحالة  هذه  ففي  وإناٍث،  ذكوٍر  من  املجتمع  أعضاء  لجميع  ملكاً  فيه  اإلنتاج  وسائل 

املُعدمون اقتصاديًّا تابعني لغريهم ومضطّرين لالنصياع لهم جّراء حاجتهم املاّسة للامل، كام 

أّن املرأة تتحّرر من سلطة الرجل ومن ثّم تتحّقق املساواة بني الجنسني يف املجتمع. 

تدجني  عىل  املتقّومة  االقتصادية  النشاطات  أّن  اّدعاؤه  األخرى  إنغلز  أطروحات  جملة  ومن 

الحيوانات وإيجاد قطعاٍن كبريٍة مل تحّقق الغرض ومل تتحّول إىل مصادر جديدة للرثوات املالية 

أّن الرجال يف املجتمعات  بالكامل، وبا  بحيث تعتمد عليها املجتمعات البرشية لسّد حاجتها 

القبلية هم املرشفون عىل تربية الحيوانات التي كانت تعّد ملكاً لهم، فقد كانت لديهم سلطٌة نسبية 

أو حتّى إضافيًّا من  يف األرسة واملجتمع عىل حساب النساء، ألنّهم بفضل امتالكهم عدداً كافياً 

الحيوانات الداجنة، كانوا يوفّرون حاجة أرسهم ومجتمعهم من اللحوم ومشتقات الحليب وغريها، 

إجراء  من  بواسطتها  الرجال  متّكن  مرتاكمٍة  ثرواٍت  إىل  بعد  ما  يف  تحّول  هنا  اإلضايف  واإلنتاج 

مسّخرًة  باتت جاريًة  املرأة  أّن  إنغلز  قال  السياق  هذا  واسعٍ.]]] ويف  نطاٍق  تجاريٍة عىل  معامالٍت 

إلشباع شهوات الرجل، وعزا هذه الظاهرة إىل زوال سيادة األّم يف املجتمع ورواج سيادة األب.]2] 

القيود  من  بتحريرها  يتقّوم  فهو  املرير  واقعها  من  املرأة  النتشال  طرحه  الذي  االقرتاح  وأّما 

عملية  يف  إشاكها  طريق  عن  العاّمة  االجتامعية  الحياة  يف  وإقحامها  عليها  املفروضة  األرسية 

اإلنتاج والنشاطات االقتصادية وتحريرها من القيود التي فرضت عليها من قبل الرجل. 

الفيمينية أسفر عن إيجاد نظرٍة سلبيٍة تجاه  الدراسات  الفكر املاركيس الذي بسط نفوذه عىل 

األرسة والزواج اللذين هام يف واقع الحال بثابة ركيزتني أساسيتني للنظام الرأساميل، ومن أشهر 

 Clara Zetkin وكالرا زتكني Alexandra Kollontai دعاة النسوية املاركسية ألكسندرا كولونتاي

 .Rosa Luxemburg[3[ وروزا لوكسيمبورغ

* نقد وحتليل 

واألخالقية،  النظرية  الناحيتني  من  املاركسية  النسوية  النزعة  يُطرح عىل  الذي  األسايس  النقد 

أّن دعاتها تنزّلوا بقضايا املرأة إىل مستوى مفاهيَم ماركسيٍة وال سياّم تلك املفاهيم االبتدائية لهذا 

[[[ - Tong Rosemarie, [997, Feminist Thought London, rout ledge, London, p. 8 - 47. 

]2] - عيل رضا أفشاريان، زن و رهايئ نريو هاي توليد )باللغة الفارسية(، منشورات »پيشگام«، إيران، طهران، 978]م، ص 42. 

]3] - خسو باقري، مباين فلسفي فمينيسم )باللغة الفارسية(، ص 27. 
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الفكر، كام مل يعريوا أّي أهميٍة للمبادئ األخالقية التي تتبلور يف رحاب سيادة األب وإشافه عىل 

أرسته، والوثائق الجديدة التي اكتشفها علامء األنرثوبولوجيا وحتّى بعض الوثائق التي حصل عليها 

فريدريك إنغلز، تدّل بوضوٍح عىل أّن املرأة يف املجتمعات التي سبقت ظهور املجتمعات الطبقية 

مل تكن متكافئًة مع الرجل بانطباٍق كامٍل عىل الرغم من اشرتاكهام معاً يف توفري الطعام وإعداده، 

لذا يرد عىل النسوية املاركسية أّن أتباعها حتّى وإن دعوا إىل حذف النظام املنزيل واألرسي باعتباره 

أّول وأبرز مظهٍر للنظام اإلقطاعي وامللكية الخاّصة،]]] لكن ال ميكنهم تطبيق األخالق بشكٍل أمثل 

عىل أساس هذه الدعوة وليس بقدورهم تحرير املرأة من النظام األرسي، ناهيك عن أّن سيادة 

املرأة يف املجتمع تستتبع ذات املؤاخذات التي تطرح عىل سيادة الرجل. 

2( نسويٌة راديكاليٌة )دعوٌة إىل الخنثوية واملثلية( 

بعض دعاة النسوية الراديكالية رفعوا شعار الخنثوية »املرأة الرجل« )Androgyny( يف بادئ 

نشاطاتهم، لكّن الكثري منهم غرّيوا اسرتاتيجيتهم يف ما بعد عندما وجدوا أّن هذا الشعار ال يضمن 

تحرير املرأة بالكامل وال يناسبها، لكونه كام هو واضٌح من عنوانه يتضّمن تركيبًا من صفاٍت نسائيٍة 

ورجاليٍة، وعىل هذا األساس فهو ال يتناغم مع مشاربهم الفكرية ألّن معظمهم يؤكّدون عىل الصفات 

األنثوية فقط بهدف أن يكون املستقبل للمرأة با هي أنثى.]2] 

جانب  إىل  العاّمة  الحياة  يف  املرأة  إشاك  إىل  يدعوا  أن  بدل  الراديكايل  النسوي  التيار  أتباع 

 Sonia( الرجل، دافعوا عن املبادئ النسوية بتطرٍّف، ويف هذا السياق قالت الباحثة سونيا جونسون

Johnson(: »أحد املبادئ األساسية للنزعة النسوية الراديكالية هو أّن كّل امرأة قبل أن تكون شبيهًة 

بالرجل يجب وأن تكون لها مصالح كأّي امرأٍة أخرى بغّض النظر عن طبقتها االجتامعية وعرقها 

وسّنها وقوميتها ووطنها«]3]. 

إذاً، هذا التيار النسوي جعل عىل رأس أولوياته الدعوة إىل استقالل املرأة عن الرجل بالكامل، 

وعىل أساسه ميكن لفئٍة من النساء أن ميضني حياتهّن مع بعضهّن يف منأًى عن الرجال، وبا أّن 

أتباعه يعتربون املرأة أفضل من الرجل ويعريون األولوية يف تحليل كافّة القضايا عىل ضوء أنثويتها، 

]]] - أليسون جاجر، چهار تلقي از فمينيسم )باللغة الفارسية(، ترجمه إىل الفارسية س. اماليئ، املنشور املرجعي الخاّص بالنسوية، 

منشورات »هدى« الدولية، إيران، طهران، 2008م، ص 22. 

]2] - املصدر السابق، ص 42. 

]3] - كريس بيسيل، در آمدي بر چيستي فمينيسم )باللغة الفارسية(، ترجمه إىل الفارسية محّمد رضا مردي، منشورات »روشنفكران و 

مطالعات زنان«، إيران، طهران، 2006م، ص 82. 
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فقد توّصلوا إىل نتيجٍة فحواها إشاعة املثلية بني النساء باعتبارها نشاطاً جنسيًّا يليق بشأنهّن، وهذه 

املامرسات الجنسية برأيهم تتيح للمرأة أن تتعرّف عىل قرينتها بشكٍل أفضَل]]]. 

شوالميث  كنديٍّ  أصٍل  من  تنحدر  التي  األمريكية  الباحثة  النسوية  الراديكالية  دعاة  أوائل  ومن 

فايرستون التي ألّفت كتاب "جدلية الجنس" يف عام 1791م، حيث طرحت فيه نظريًة حول التمييز 

الجنيس وسلّطت الضوء فيها عىل العوامل البيولوجية والفيزيولوجية يف هذا الصعيد،]2] ونظريتها 

آن أوكيل)Oakley Ann( اعتربت األمومة وتقسيم الواجبات األرسية واالجتامعية بحسب الجنس 

تراثاً أسطوريًّا ورثته البرشية من الثقافات السالفة وساعدت الحياة االجتامعية عىل بقائه، وضمن 

دفاعها عن شأن املرأة قالت أّن األطفال يف غًنى عن آبائهم وبحاجٍة إىل أّمهاتهم فحسب، لذا يجب 

وأن تكون األّم مرتكزاً أساسيًّا لصقل سلوك طفلها وهيكلة شخصيته]3]. 

* نقٌد وحتليٌل 

الكثري من دعاة الفكر النسوي الراديكايل يعتقدون أّن املرأة ببنيتها األنثوية تتمتّع بقابلية عىل 

تربية املجتمع وتفعيل الحياة فيه، بينام الرجل برأيهم هو عبارٌة عن كائٍن فاسٍد ببنيته الذكورية ويف 

قلٍق دائٍم من أن يُفارق الحياة ونقطع نسله من الوجود. 

كذلك يّدعون أّن املجتمع فرض عىل املرأة مبادئَ ازدواجيًة ملؤها التمييز الجنيس بحيث باتت 

مدعاًة ملعاناتها وضياع حقوقها، وهذه الحالة فرضها الرجل يف املجتمعات البرشية منذ العهود 

السالفة، لكّن الطريف أنّه يحاول التملّص من هذه القيود. 

وأّما أكرث الرؤى النسوية الراديكالية تطرّفاً وأشّدها انحرافاً أخالقياً، فتتمثّل يف الدعوة إىل املثلية، 

ففي أواخر عقد السبعينيات وأوائل عقد الثامنينيات من القرن املنرصم طُرحت هذه الفكرة كنظريٍة 

بالرجل،  الجنيس  ارتباطها  إىل  يعود  املرأة  معاناة  السبب األسايس يف  بأّن  تربيرها  وتّم  فحسب، 

ألّن هذا االرتباط برأيهم يفقدها استقاللها ويجعلها مجرّد كائٍن تابعٍ للجنس املذكّر بحيث تصبح 

]]] - كريس بيسيل، در آمدي بر چيستي فمينيسم )باللغة الفارسية(، ترجمه إىل الفارسية محّمد رضا مردي، منشورات »روشنفكران و 

مطالعات زنان«، إيران، طهران، 2006م، ص 95. 

]2] - حسني بستان نجفي، نابرابري و ستم جنيس از ديدگاه اسالم و فمينيسم )باللغة الفارسية(، منشورات معهد دراسات الحوزة والجامعة، 

إيران، قم، 2003م، ص 49 - 50. 

[3[ - Oakley Ann, [976, Woman’s work: The Housewife, pas an present vintage Books, New york, p. 8 - 15. 
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جليسة دارها. وعىل ضوء هذا االستدالل رفعوا شعار االستقالل التاّم للمرأة عن الرجل ورضورة 

بالكامل مع قريناتها النساء إلشباع رغباتها وليك تتحّرر من القيود الجنسية التي  اندماجها جنسياً 

فرضت عليها من قبل الذكور]]]. 

3 ( نسويٌة اشرتاكيٌة )سمو شأن الرجل واملرأة( 

أتباع النزعة النسوية االشرتاكية اعتمدوا يف نظرياتهم عىل مرتكزاٍت فكريٍة ماّديٍة تأريخيٍة، وقد 

بادروا إىل تحليل النظريات التي طرحها أتباع النزعة النسوية الراديكالية استناداً إىل مبادئَ وأصوٍل 

ماّديٍة، ويف هذا السياق اّدعوا أّن املرأة تعاين من سلطة الرجل والطبقة الحاكمة يف آٍن واحٍد.]2] 

الجدير بالذكر هنا أّن الذين يصفون أنفسهم نسويني اشرتاكيني، يسعون إىل طرح آراٍء تتجاوز 

األطر املاركسية التقليدية، وذلك من منطلق تصّورهم بأّن األسباب األساسية يف مشاكل املرأة ال 

تقترص عىل واقع األوضاع االقتصادية يف املجتمع، بل هناك عوامُل جنسيٌة خاّصٌة بالرجل واملرأة 

بحتني كام  مجرّد شأنني جنسينّي  ليستا  والذكورة  فاألنوثة  املشاكل،  هذه  من  الكثري  أسفرت عن 

أنّهام ليستا أزليتني، وإّنا تدالن عىل طبقتني اجتامعيتني تتسلّط إحداهام عىل األخرى، بعنى أّن 

الرجال لهم السلطة عىل النساء، وبحسب األسس النظرية املاركسية فإّن تعريف الطبقة االجتامعية 

عىل أساس الجنس يتعارض مع الرؤية التقليدية يف االقتصاد املاركيس، والهدف منه هو الرتكيب 

بني الرؤيتني الراديكالية )الجنسية( واملاركسية )االقتصادية(. 

هناك الكثري من املفّكرين ودعاة تحرير املرأة أيّدوا النزعة النسوية االشرتاكية، ومن أبرزهم هايدي 

 Christine( ديلفي  )Zillah Eisentein( وكرستني  إيزنشتاين  )Heidi Hartmann( وزيال  هارمتان 

النسوية  النزعة  عن  دافعت  واألخرية   [3[،)Margaret Bengston( بنغستون  ومارغريت   )Delphy

مستهلكاً  إنساناً  الرأساملية تعترب عاملًة منزليًة لكونها  أّن املرأة بحسب املبادئ  االشرتاكية وقالت 

فحسب، حيث تستثمر األرسة نتاجات عملها بشكٍل مباٍش ودون أّي واسطٍة، ولكن با أنّها ال تتقاىض 

أجراً يف مقابل عملها ونظراً ألهمية الدخل املايل يف املجتمعات الرأساملية، فهي ال تحظى بكانتها 

الحقيقية وتقبع يف مستوى متدٍن باعتبار أّن عملها املنزيل عديم القيمة املالية]4]. 

]]] - خسو باقري، مباين فلسفي فمينيسم )باللغة الفارسية(، ص ]4. 

]2] - أليسون جاجر، چهار تلقي از فمينيسم )باللغة الفارسية(، ص 42. 

راجع أيضاً: بامال أبوت - فالس كولر، در آمدي بر جامعه شنايس نگرش هاي فمينيستي )باللغة الفارسية(، ترجمه إىل الفارسية مريم 

خراساين وحميد أحمدي، منشورات »دنياي مادري«، إيران، طهران، 997]م، ص ]26. 

]3] - خسو باقري، مباين فلسفي فمينيسم )باللغة الفارسية(، ص 36. 

]4] - املصدر السابق، ص 36 - 37. 
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استناداً إىل ما ُذكر اّدعى بعض النسويني االشرتاكيني أّن املرأة التي تُقيّد بالقوانني املنزلية 

محرومٌة من هويتها الحقيقية، وذلك ألّن أعاملها املنزلية ليست لها أّي قيمٍة ماليٍة، كام أنّها يف 

هذا املضامر عبارٌة عن إنساٍن من الدرجة الثانية جّراء تقييد دورها يف الحياة بالقضايا العاطفية 

واألمومة وبسبب حرمانها من أن تؤدي دوًرا فاعاًل يف الحياة االجتامعية العاّمة]]]. 

* نقٌد وحتليٌل 

الحقيقة أّن األعامل املنزلية ال تقلّل من شأن املرأة مطلًقا، ناهيك عن أّن تقسيم األعامل يف 

املجتمع بحسب الجنس ال ميكن اعتباره منبثقاً من النظام الرأساميل فقط، إذ هناك شواهُد تدّل 

عىل أّن املرأة كانت تنجز بعض األعامل البسيطة الخاّصة باملنزل قبل أن يظهر النظام الرأساميل 

يف املجتمعات البرشية، لذا ليس من الصواب بتاتاً اّدعاء أّن هذه النشاطات العملية سبٌب للحّط 

من قيمتها اإلنسانية. 

أهّم نقٍد يطرح عىل أتباع النزعة النسوية االشرتاكية يتمثّل يف أنّهم تنزّلوا بشأن املرأة إىل مجرّد 

كونها عاملًة وتجاهلوا دورها املحوري يف املنزل بصفتها زوجًة وأّماً، فقيمتها الحقيقية ال تقترص 

عىل القضايا املاّدية الرصفة، بل إّن الرؤية املاّدية الرصفة تجاهها تُعّد سبباً أساسيًّا للتقليل من شأنها 

األخالقي واإلنساين، فضالً عن أّن هذا التصوير يطمس كرامتها الدينية. 

4 ( نسويٌة وجوديٌة )غربة املرأة عن ذاتها( 

 Simone( الرؤية النسوية الوجودية طرحت ألّول مرّة من قبل الباحثة الفرنسية سيمون دي بوفوار

بأصوٍل  تتقّوم  مزايا  املرأة من  بخصوص  متعارفاً  ماّم كان  امتعاضها  De Beauvoir( وذلك جرّاء 

بيولوجيٍة وسيكولوجيٍة واقتصاديٍة، حيث اعتربت هذه املزايا تحقرياً لها استناداً إىل ما تبّنته من رًؤى 

 Jean(الفيلسوف الشهري جان بول سارتر فلسفيٍة وجوديٍة تأثّرت يف طرحها بأفكار شيك حياتها 

Paul Sartre( ويف هذا املضامر طرحت نظريًة بيولوجيًة ثقافيًة قوامها كيان املرأة الوجودي. 

وماّم أكّدت عليه يف هذا الصعيد أّن علامء البيولوجيا وعلامء السيكولوجيا التحليلية من أتباع 

من  هاّمًة ميكن  قضايا  تستبطن  نظرياٍت  املاركسية طرحوا  النظرية  أتباع  وكذلك  فرويد  سيغموند 

خاللها بيان األسباب التي أسفرت عن األوضاع التي تعاين منها املرأة يف املجتمعات البرشية، 

لكّنهم مل يوّضحوا مطلقاً السبب يف كونها مجرّد كائٍن آخر بينام الرجل ال يطلق عليه أنّه كائٌن آخر، 

[[[ - Foreman Ann, [997, Femininity as Alienation: women and the family in Marxism and psychoanalysis, 

London, Pluto, p. 95. 
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وماّم ذكرته يف السياق ذاته: »املرأة عادًة ما يتّم تعريفها نسبًة إىل الرجل باعتبارها كائناً آخر، وال يتّم 

تعريف الرجل نسبًة إليها، فهي مجرّد فرٍع ثانويٍّ مقابل الرجل الذي يعتربونه األصل واألساس، فهو 

العاقل الكامل واملوجود املطلق، بينام املرأة ليست سوى كائٍن آخر«]]]. لذا إن أريد لها التحّرر 

من هذه القيود واستعادة شأنها الحقيقي يف الحياة باعتبارها إنساناً فاعالً وليست كياناً آخَر بالنسبة 

إىل الرجل، فال بّد حينئٍذ من االعتقاد بكونها إنساناً مثله متاماً والرقي بشأنها يف املستويات كافّة 

وتعريف شخصيتها بصفاٍت ذاتيٍة تسمو عن تلك الصفات التي كبّلتها بقيود التبعية عىل مّر التأريخ، 

ومن ثّم ال محيص من التخيّل عن اإليديولوجيا الحالية التي تحكم املجتمعات البرشية، وأفضل 

سبيل لتحقيق هذا الهدف هو اإلذعان بكونها كائناً واعياً ومستقالً وأصيالً حاله حال الرجل متاماً. 

املجتمع  يف  لها  التقليدي  وبالدور  البدنية  بخصائصها  املرأة  تقييد  بوفوار  دي  انتقدت  كام 

أّن هذه األمور تعّد عامالً أساسياً يف تقييدها وعرقلة مسريتها املرشوعة يف  واألرسة مؤكّدًة عىل 

باعتبارها  ثقايفٍّ  إبداٍع  أّي  تحقيق  عن  عاجٌز  كائٌن  املرأة  بأّن  الرجل  »يعتقد  قالت:  لذلك  الحياة، 

مصدراً لإلنجاب ونظراً لخصائصها البيولوجية وما يتعلّق بها مثل االهتامم بشؤون اآلخرين وأداء 

األعامل املنزلية امللقاة عىل كاهلها«، فحتّى وإن كانت املرأة ذات ميزاٍت بيولوجيٍة خاّصٍة ومتتاز 

بطبيعٍة أنثويٍة معيّنٍة، لكّنها قادرٌة يف الواقع عىل النهوض بهذه الخصائص عن طريق عملها اإلنتاجي، 

ويف رحاب هذا العمل يتسّنى لها الولوج يف عامل الثقافة واإلبداع ومن ثّم التحّرر من القيود التي 

فرضتها عليها الطبيعة.]2] فضاًل عامّ ذكر فقد عزت هذه الباحثة املعنية بشؤون املرأة االختالف بني 

الجنسني إىل قضايا ثقافيٍة واجتامعيٍة ال طبيعيٍة]3]. 

* نقد وحتليل 

الباحثة الفرنسية سيمون دي بوفوار قالت أّن اعتبار املرأة كائناً آخَر ناشٌئ من االستخفاف بشأنها 

طوال التأريخ، ويف هذا السياق أشارت إىل عوامَل عديدٍة ضمن كتابها الجنس اآلخر، كام انتقدت 

باعتباره ذا صفاٍت مثاليٍة وتهميٍش للمرأة  انحياٍز للرجل  البرشية من  بشّدة ما تشهده املجتمعات 

، كام انتقدت أصحاب الرؤية الذاتانية تجاه  عن طريق تصوير بدنها وأعضائها األنثوية بشكٍل سلبيٍّ

الجنسني لكونهم اعتربوا الذكورة واألنوثة أمرين ذاتيني ال ينفّكان عن كيان الرجل واملرأة وال ميكن 

]]] - سيمون دي بوفوار، جنس دوم )باللغة الفارسية(، ترجمه إىل الفارسية قاسم أصغري، ج ]، ص 40 - ]4. 

]2] - املصدر السابق. 

]3] - لالطاّلع أكرث، راجع: سيمون دي بوفوار، جنس دوم )باللغة الفارسية(، ترجمه إىل الفارسية قاسم أصغري، ج 2، ص 686. 
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أن يتغرّيا، ومن هذا املنطلق أكّدت عىل أّن املرأة يف جميع خصالها ومواصفاتها مكّملٌة للرجل، 

الخصائص  مختلف  يف  لبعضهام  مكّمالن  أنّهام  أي  بينهام،  ما  يف  الكامل  االمتزاج  يعني  وهذا 

اإلنسانية واألخالقية، لذا ميكن لكّل واحٍد منهام أداء دوٍر هامٍّ يف تكامل الطرف اآلخر أخالقيًّا عىل 

نحو التساوي والتكافؤ. 

5 ( نسويٌة سيكولوجيٌة )النحطاط األخالقي وأخالق األنوثة( 

عامل النفس الغريب الشهري سيغموند فرويد أشار يف مباحثه التحليلية السيكولوجية إىل وجود 

اختالف يف املثُل التي تنشأ عىل ضوئها شخصيات الذكور واإلناث خالل مرحلة الطفولة، ويف 

البيولوجية  القضايا  الضوء عىل  يسلّط  أن  بدل  فهو  لذا  الوراثية،  االختالفات  تجاهل  السياق  هذا 

املشار  االختالف  إليها  عزا  أسباٍب سيكولوجيٍة  ذكر  إىل  تطرّق  للجنسني،  البدنية  بالبنية  الخاّصة 

إليه، حيث قال إّن الذكورة واألنوثة عبارة عن بنيتني نفسيتني تكتسبان خالل مراحل النمو النفيس 

الجنيس، فالطفل حني والدته حتّى وإن امتلك أعضاًء بدنيًة توصف بكونها ذكوريًة أو أنثويًة، لكّنه 

- برأي فرويد - ال ميتلك هويًة جنسيًة معيّنًة. لكن مع ذلك فالجهاز التناسيل الذكري يعّد عامالً 

أساسيًّا يف تعيني الفكر والهوية من الناحية الجنسية.]]] 

وكام هو معلوٌم فقد اعترب فرويد يف نظرياته السيكولوجية بعض الخصائص األنثوية ذات طابعٍ 

وتضاؤل  أخالقياً  النحرافها  سبباً  تُعّد  برأيه  امليزة  وهذه  الذكري،  التناسيل  العضو  كفقدان  سلبيٍّ 

من  الرجل  لدى  ما  يوازي  ال  ضئيٍل  مستوى  يف  تتنامى  أخالقها  فإّن  لذا  لديها،  األنثوي  الشعور 

قابليات، أي إّن وعيها السلويك ال يضاهي وعي الرجل. وماّم قاله يف هذا السياق: »عىل الرغم من 

عدم رغبتي يف الترصيح بهذا الكالم، لكّني غري قادٍر عىل كتامنه، فأنا أعتقد بأّن ما لدى النساء من 

السلوكيات األخالقية املطابقة للقواعد املعتربة، يختلف مع ما لدى الرجال. 

األنا العليا )Ego Supe( للمرأة مستقرّة وال ميكن أن تتغرّي مطلقاً، وهي ليست شأنًا شخصيًّا كام 

أنّها غرُي مستقلٍّة عن مرتكزاتها العاطفية وبذات املستوى املوجود لدى الرجل، وجميع امليزات 

التي  واقعها عىل ضوء مسريتها  بيان  كّل عرٍص ميكن  املرأة يف  لشخصية  املنتقدون  نسبها  التي 

ليست  الرجل وهي  فالعدل يف مشاعرها أدىن مستًوى مقارنًة مع  العليا،  ذاتها  نشأة  طوتها خالل 

[[[ - Weedon Chris, [999, Feminism, Theory And The Politics Of Difference,Blackwell Publishers, 

Oxford, p. 79 - 80. 
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متجلّدًة مثله يف تحّمل مشاّق الحياة، وتتأثّر بعواطفها أكرث منه حينام تواجه مشاكل مع اآلخرين أو 

عندما تقرتب منهم عاطفيًّا«.]]] 

التيار النسوي الثالث: نسوية ما بعد احلداثة 

تيّاٍر ظهر دفاعاً عن حقوق املرأة ُوِسم باصطالح "نسوية ما بعد الحداثة"، حيث بدأت  ثالُث 

معامله األساسية تتبلور يف أوائل القرن العرشين بعد أن تبّنى بعض دعاة حقوق املرأة رًؤى تتقّوم 

 .)Post Modernism( وما بعد الحداثة )Post Structuralism( ببادئ ما بعد البنيوية

يّدعي  فكريٍة  وجهٍة  كّل  يخطّؤون  الحداثة  بعد  با  املوسوم  الفكري  املّد  يف  املنضوون 

أصحابها أنّهم يدركون الحقيقة بشكٍل متكافٍئ ومتكامٍل، وال فرق لديهم يف ذلك بني الليرباليني 

واملاركسيني واالشرتاكيني، وسائر املدارس الفكرية. وأّما الفرضية االرتكازية التي يستندون إليها 

فهي عدم وجود أّي حقيقٍة مطلقٍة ميكن إدراكها يف رحاب املفاهيم املصطلحة الجديدة مثل العقل 

البرشية  فاملعرفة  الفكري،  التنوير  لعرص  بارزة  سمة  الحال  واقع  يف  هي  والتي  واإلبستيمولوجيا 

برأيهم تنبثق من خطاباٍت تأريخيٍة خاّصٍة ومحدودٍة، وعىل هذا األساس حينام نسلّط الضوء عىل 

معامل ما بعد الحداثة نجد أنفسنا أمام تياٍر فكريٍّ ال ترتكز وجهات نظر أتباعه عىل مبادئ مستوحاة 

من مدرسٍة فكريٍة خاّصٍة ومتناغمِة األجزاء، وحينام نعن النظر أكرث يف املوضوع ال نلمس أّي 

التي ال ميكن تحديد  الفرعية  الفكري، وإّنا نواجه عدداً من الخطابات  التيار  نظريٍة مطلقٍة لهذا 

أّي إطاٍر معنّيٍ لها بتاتًا،]2] لذا نالحظ أّن املدافعني عن حقوق املرأة من الذين انضووا تحت مظلّة 

 )Julia Kristeva( وجوليا كرستيفا )Jean - Francois Lyotard ( هذا التيار مثل جان فرانسوا ليوتار

سلكوا نهجاً مغايراً ملا ذهب إليه سائر النسويني، فقد رفضوا تحقيق مطالبهم يف رحاب تياٍر فكريٍّ 

، وبّرروا ذلك بأّن النساء يتّبعن أساليَب متعّددًة ومتنّوعًة لفهم واقع شخصياتهّن.  فيمينيٍّ معنّيٍ

كائٍن  افرتاضيًّا، وإّنا يحيك عن  وال  ثابتاً  ليس  املرأة  أّن مفهوم  أكّدوا عىل  السياق  ويف هذا 

يف حركٍة دائبٍة وترتبط شخصيته الوجودية بالعديد من الظروف والعوامل، لذا إْن أردنا فهم هويتها 

]]] - جنيفيف لويد، مردانگي و زنانگي در فلسفه غرب: عقل مذكر )باللغة الفارسية(، ترجمته إىل الفارسية محبوبة مهاجر، منشورات 

»ين«، إيران، طهران، 2002م، ص 8 - 0]. 

راجع أيضاً: 

Freud S. , [925, Some Psychical Consequences Of The Anatomical Distinction Between The Sexes, In 

Strachey J. , The Standard Edition Of The Complete Psychological Works Of Sigmund Freud, Vol. XIX, 

London, Hogarth Press, p. 74 - 86. 

]2] - محّمد رضا تاجيك، فرا مدرنيسم و تحليل گفتامن )باللغة الفارسية(، منشورات »فرهنگ اسالمي«، إيران، طهران، 999]م، ص 9 - 0]. 
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الحقيقية فال محيص لنا من التأّمل يف سلسلٍة من العنارص املؤثّرة عليها كالسّن والقومية والعرق 

والطبقة االجتامعية والثقافة والجندر والتجربة الشخصية لكون هذه العنارص تؤثّر عىل بعضها وال 

ميكن مطلقاً جمعها يف نطاق مذهب إيديولوجي موّحٍد.]]] 

الجدير بالذكر هنا أّن بعض دعاة حقوق املرأة واملدافعني عن النزعة النسوية عارضوا الوجهات 

الفكرية املنبثقة من تيار ما بعد الحداثة عىل ضوء اعتقادهم بأّن الرؤية التعّددية لواقع املرأة تحول 

دون توحيد كلمة النساء ومللمة شملهّن يف نطاٍق شامٍل وموّحٍد. 

للتعّدد  بالغٍة  أهميٍة  بإضفاء  الفكري  تيارهم  ميتاز  الحداثة  بعد  ما  نسوية  ركب  يف  السائرون 

ثابتة  يتبّنون قواعد  آراء موّحدة وال  أّي  أنّهم ال يصدرون  أّي وقٍت مىض لدرجة  والتنّوع أكرث من 

حتّى بخصوص املرأة، ومثال ذلك ما يرتبط بقضايا املرأة ذات البرشة السوداء، فهي بحسب آرائهم 

ونظرياتهم ليست عىل غرار قضايا املرأة بيضاء البرشة، ومن هذا املنطلق تزايد اهتاممهم بشكٍل 

متواصٍل بتحويل عنارص الفكر النسوي إىل قضايا محلّيٍة ومن ثّم أكّدوا عىل أّن االهتامم بالقضايا 

املشرتكة للمرأة ينبغي أن ال يكون مانعاً من االهتامم بتلك القضايا الخاّصة. 

* نقٌد وحتليٌل 

عدم  جرّاء  النسوية  التوّجهات  سائر  انتقدوا  وإن  حتّى  الحداثة  بعد  ما  نسوية  عن  املدافعون 

اكرتاثها باالختالفات الكثرية املوجودة بني النساء وعدم اهتاممها بتجاربهّن الخاّصة،]2] هم عرضٌة 

للنقد أيًضا نظراً لتوّجهاتهم املنبثقة من مبادئَ نسبيٍة وعجزهم عن فهم أوجه التشابه واالشرتاك بني 

جميع النساء من حيث كونهّن نساًء، أضف إىل ذلك هناك الكثري من امليزات األخالقية واملبادئ 

السلوكية ال تختّص بالجنس من حيث كون الفاعل ذكراً أو أنثى، كام يرد عليهم أنّهم مل يستقّروا 

عىل أسٍس أخالقيٍة معيّنٍة لطرح آرائهم ونظرياتهم يف هذا املضامر. 

Care Ethics أخالُق العناية *

السيكولوجية  التحليلية  بحوثها  ضمن   )Carol Gilligan( جيليغان  كارول  النسوية  الباحثة 

التي دّونتها بخصوص النمو - التطّور - األخالقي واألصول األخالقية، اّدعت أّن الفتيات ميتلكن 

 . خصائَص سلوكيًة وأخالقيًة ذاَت طابعٍ خاصٍّ

الفارسية م. قائد، املنشور املرجعي الخاّص  الفارسية(، ترجمه إىل  ايدئولوژي هاي سيايس )باللغة  ]]] - ريك ويلفورد، مقدمه اي بر 

بالنسوية، الجزء الرابع، منشورات »هدى« الدولية، إيران، طهران، 2008م، ص 67 - 68. 

]2] - املصدر السابق. 
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من طرح  أّول  هو   [[[)Lawrence Kohlberg( كولبريغ  لورنس  الباحث  إىل  هنا  اإلشارة  تجدر 

قضية االختالف يف األصول األخالقية بني الذكور واإلناث،]2] وجيليغان بدورها أيّدت هذه الفكرة 

إىل جانب تدوينها بحوثاً علميًة مستقلًّة بهذا الخصوص، حيث متحورت نتاجاتها الفكرية حول 

السلوكيات األخالقية لألطفال، لكّنها عّممت هذه السلوكيات يف ما بعد عىل الكبار أيًضا اعتامداً 

عىل تخميناٍت واستنتاجاٍت ميدانيٍة، وماّم ذكرته يف هذا السياق أّن األطفال الذكور يعريون اهتامماً 

أكرث للعدل واإلنصاف، بينام الفتيات يتحّملن نقض القوانني أكرث منهم. وأّما النتائج النهائية التي 

توّصلت إليها ضمن هذه البحوث ففحواها أّن الذكور واإلناث يشعرون باملسؤولية تجاه غريهم 

ويسعون إىل تأسيس عالقات معهم، وأكّدت جيليغان يف هذه السياق عىل أّن هذا الشعور يربز 

لدى اإلناث بشكٍل ملحوٍظ أكرث ماّم يربز من جانب الذكور. 

عىل الرغم من اتّفاق كارول جيليغان مع لورنس كولبريغ عىل صعيد اختالف الذكور واإلناث 

يف األصول األخالقية، إال أنّها مل تتّفق معه يف النتائج التي توّصل إليها يف هذا املضامر، إذ أكّد 

يف استنتاجاته عىل أّن التطّور األخالقي لدى الذكور أكرث بلوغاً ونضجاً من اإلناث نظراً لتوّجهاتهم 

انتزاعيٍة، يف حني أّن األحكام األخالقية التي تصدرها اإلناث  التي تنبثق من مبادئَ عاّمٍة وقضايا 

والقرارات التي يتّخذنها تعّد أقّل نضجاً وبلوغاً عىل ضوء ما تقتضيه أوضاعهّن.]3] 

يف  اختالٍف  وجود  عىل  تأكيده  ضمن  كولبريغ  أيّدت  الغربية  الباحثة  هذه  أّن  من  الرغم  عىل 

األصول األخالقية التي يتّخذها كلٌّ من الذكور واإلناث، إال أنّها عارضته يف النتائج التي توّصل 

إليها يف بحوثه - كام ذكرنا أعاله - معتربًة إياها مؤّشًا عىل فهمه الخاطئ والضيّق للقضايا األخالقية، 

ويف هذا السياق اعتربت هذا السنخ من األصول السلوكية لدى الفتيات ميتاز بطابعٍ خاصٍّ ينّم عن 

النمو األخالقي، لذا ليس من الحرّي بكان اّدعاء أّن هذا النمو عبارٌة عن نٍط غري ناضٍج مقارنًة مع 

ما لدى األوالد، فاألنوذج األخالقي األنثوي برأيها عبارٌة عن نٍط مميٍّز من األخالق لدى الفتيات 

]]] - لورنس كوهلبريج )927]م - 987]م(: عامل نفس أمرييك وأحد أبرز املنظّرين يف مجال النمو األخالقي، وبحوثه العلمية تعّد امتداداً 

للبحوث التي أجراها عامل النفس السويسي جان بياجيه Jean Piaget وأّما الباحثة كارول جيليغان فقد كانت مساعدًة له يف هذه البحوث 

العلمية. 

لالطّالع أكرث، راجع: سّيد حسن إسالمي، مقالة باللغة الفارسية تحت عنوان: جنسيت وأخالق در حديث خصال النساء )باللغة الفارسية(، 

مجلة »علوم حديث«، السنة الثالثة عرشة، العددان 3 و 4، 2008م، ص 47. 

[2[ - Gilligan Carol, [982, In A Different Voice: Psychological Theory And Women’s Development, 

Cambridge, Harvard University Press, p. 35 - 73. 

[3[ - Ibid, p. 69. 
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وله ارتباٌط بسؤولية العناية أو الرعاية التي أطلقت عليها عنوان أخالق العناية.]]] 

ال يختلف اثنان يف أّن النتائج التي توّصلت إليها جيليغان مّهدت األرضية املناسبة للنسويني 

يك يسلّطوا الضوء عىل الواقع األخالقي يف املجتمعات البرشية عىل ضوء االختالفات الجنسية 

إليها،  توّصلت  التي  النتائج  إىل  استناًدا  ونظرياتهم  آراءهم  ثّم  من  ليطرحوا  واإلناث  الذكور  بني 

الرجل  أخالقيًّا من  أقّل شأناً  اعتبار املراة  النتائج سوف ال يضطّرون إىل  باعتامدهم عىل هذه  إذ 

وبالتايل يوّضحون الواقع األخالقي لكال الجنسني عىل هذا األساس. 

الرؤية السيكولوجية التي تبّنتها جيليجان عىل صعيد النمو األخالقي لدى الفتيات ومسؤولياتهّن 

األخالقية، متّخض عنها طرح مفهوم أخالق العناية واتّباع فكراً نسوياً إزاء فلسفة األخالق، وتجدر 

يعّد  الفكري  النهج  بناًء عىل هذا  أّن الشعور باملسؤولية األخالقية تجاه اآلخرين  اإلشارة هنا إىل 

محوراً ارتكازياً. 

بشكٍل  تتعارض  باملسؤولية  الشعور  مبدأ  عىل  املتقّومة  األخالق  فلسفة  تجاه  النسوية  الرؤية 

الحّق والعدالة، وأّول تعارض ميكن تصّوره هنا  رصيٍح مع فلسفة األخالق املرتكزة عىل مبدأي 

بينام  فردانيٍة،  رًؤى  حول  تتمحور  العدل  أخالق  لكون  الفردانية  النزعة  رحاب  يف  يحدث  ما  هو 

أخالق املسؤولية النسوية تتمحور حول النزعة الجامعية.]2] التعارض بني العقل والعاطفة هو اآلخر 

مطروٌح يف هذا املضامر، وبيان ذلك أّن أخالق العدالة متنح العقل االستداليل سلطًة بصفته رقيباً 

ومحاسباً، وعىل هذا األساس فالذين تبّنوا نظرية العقد االجتامعي طرحوا آراءهم ونظرياتهم يف 

رحاب استدالالٍت عقليٍة، وذلك كام ييل: كّل إنساٍن بإمكانه تحقيق متطلّباته الطبيعية بأمثل شكل 

عىل ضوء إذعانه للعقد االجتامعي.]3] ويف مقابل ذلك فأخالق املسؤولية تطغى عليها العاطفة بدل 

العقل لكون املحور األسايس فيها هو رضورة شعور اإلنسان باآلالم واملعاناة يف حياة اآلخرين 

وإدراكه لها بحيث يتأثّر حينام يالحظها ومن ثّم يبذل كّل ما بوسعه الستئصالها وتحسني أوضاع 

املجتمع. 

ال شّك يف أّن إقحام العاطفة يف األخالق ال ميكن اعتباره أمرًا عقليًّا بالكامل، وإّنا ترتتّب عىل 

[[[ - Ibid, p. [74. 

]2] - خسو باقري، مباين فلسفي فمينيسم )باللغة الفارسية(، ص 54]. 

راجع أيضاً:

Kroeger [994, p. [0[. 

]3] - خسو باقري، مباين فلسفي فمينيسم )باللغة الفارسية(، ص 54]. 
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التضحية واإليثار، ومن جملة  الصعيد األخالقي مثل  تراعى عىل  ذلك مفاهيُم أخرى يجب وأن 

نيل  الفيلسوفة األمريكية  تبّنتها  التي  العقلية  الرؤية  العاطفية يف مقابل  الرؤية  تبّنوا  الذين  النسويني 

نودينغز وتأكيدها عىل كون العاطفة جزءاً من األخالق النسوية، حيث اعتربتها متعارضًة مع ما ذهب 

إليه الفيلسوف إميانويل كانط.]]] 

بني  املواجهة  أسايس حول  بشكٍل  تتمحور  عنها  تحّدثنا  التي  التعارضات  أّن  الكالم  خالصة 

النزعة إىل العدل من جهة والنزعة إىل املسؤولية من جهة أخرى، وكام ذكرنا فاألخالق الذكورية 

التي ميكن وصفها  أو  األنثوية  األخالق  أّن  والعدل، يف حني  الحّق  أساسها بحوري  تتقّوم يف 

بالفيمينية تتقّوم بشكٍل أسايس عىل مبدأ املسؤولية التي وصفت بأخالق العناية. 

األخالق الذكورية تؤكّد عىل رضورة نيل كّل إنسان حّقه بغّض النظر عن أّي مشاعَر عاطفيٍة تجاه 

متطلّبات اآلخرين ومعاناتهم، وهذه الرؤية تتعارض يف الحقيقة مع ما ذهب إليه إميانوئيل كانط 

حينام قال: »ليكن سلوكك كأنّه قانوٌن شامٌل«، وأّما الرؤية النسوية التي يتبّنى أتباعها الدفاع عن 

األسس األخالقية املتمحورة حول املسؤولية، فهي ترتكز عىل ما ييل: »ليكن الشعور باملسؤولية 

مرتكزاً لسلوكك«، أي اطّلع عىل املشاّق واملعاناة املوجودة يف الحياة واعمل عىل تقليلها.]2] 

* نقٌد وحتليٌل 

األنثوية  الخصائص  أوجه االختالف بني  اتّضحت يف رحابها  التي  النسوية  أخالق املسؤولية 

من الناحية األخالقية وانعكست عىل ضوئها أهمية هذه الخصائص، حّررت األخالق من طابعها 

األحادي الذكوري يف العامل الغريب، لذا فهي ذاُت دوٍر إيجايبٍّ من هذا الجانب، ولكن مع ذلك ترد 

عليها مؤاخذتان أساسيتان إحداهام عدم استنادها إىل مبادئَ أخالقيٍة أو أنّها ال تتكرتث باملبادئ 

األصيلة يف مضامر األخالق، وهذا األمر ناشٌئ يف الحقيقة من ارتكازها عىل الحاالت املوقفية 

للفرد من منطلق كونها غري انتزاعيٍة. املؤاخذة األخرى التي تطرح هنا هي وقوع هذه الرؤية األخالقية 

يف فّخ النسبوية، إذ با أّن األخالق املوقفية سبٌب ملرونة املبادئ األخالقية العاّمة، فهي بالتايل 

ذاُت تداعياٍت إيجابيٍة، ولكن إن اتّخذت هذه األخالق كمرتكز لنبذ املبادئ املشار إليها فسوف 

تصبح وازعاً لالنخراط يف الفكر النسبوي. 

[[[ - Nel Noddings, [995, Care And Moral Education, In Wendy Kohli (ed), Critical Conversations In 

Philosophy Of Education, London: rout ledge, p. [36. 

[2[ - Kroeger, p. 101 - 108. 
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تداعيات األخالق النسوية 

ال شّك يف أّن كّل تياٍر فكريٍّ عادًة ما تكون له تداعياٌت خاّصٌة، ومن هذا املنطلق سوف نسلّط 

الضوء يف املباحث التالية عىل أهّم التداعيات األخالقية للنزعة النسوية: 

1 ( مناهضة الرجل وتقديس املرأة 

شعار  حملت  التي  الحركة  سنجد  أخرى،  مرًّة  النسوية  للنزعة  التأريخية  املسرية  استطلعنا  إن 

الدفاع عن حقوق املرأة منبثقًة من مبادئَ أخالقيٍة وحركاٍت إنسانويٍة حديثٍة ظهرت يف املجتمعات 

الغربية وال سيّام يف الواليات املتحدة األمريكية، ومن أمثلة ذلك حركة إلغاء العبودية التي رفعت 

شعار اإلنسانية املشرتكة وإقرار العدل لجميع البرش.]]] الجدير بالذكر هنا أّن هذه الحركات كانت 

تستقطب النساء أكرث من الرجال عىل ضوء نزعاتهّن األخالقية والدينية، إال أّن النسويني يف عرصنا 

لذا نجد  إنسانوية يف دعواتهم إىل إحقاق حقوق املرأة،  الحارض قلاّم يلجؤون إىل طرح قضايا 

ماّم  املجال  هذا  يف  بالغوا  أنّهم  لدرجة  فحسب  للنساء  الدعم  تقديم  يف  تنصّب  نشاطاتهم  جّل 

جعل نزعتهم النسوية تتحّول إىل منطلق لتقديس املرأة ومناهضة الرجل، وعىل هذا األساس شّنوا 

هجامٍت شسًة ضّد الذكور وانتقدوهم يف شتّى الشؤون االجتامعية واألرسية األمر الذي أسفر عن 

تزعزع أركان املجتمع واألرسة بالتدريج وتسبّب يف تهميش واقعهام األكسيولوجي.]2] 

صحيٌح أّن الداعيات إىل حقوق املرأة انطلقت نشاطاتهّن بادئ األمر يف أجواٍء غربيٍة مناهضٍة 

بالكامل للعنرص األنثوي، لكّننا نجد أسالفهّن اللوايت يعرفن اليوم بالفيمينيات قد رجعن إىل نقطة 

البداية ولكن بصورٍة أخرى بعد أن رفعن شعاراٍت مناهضًة للجنس املذكّر. 

إذاً، بغّض النظر عن األشخاص، ميكن القول إن الشعارات التي رفعت يف أّول خطوة للدفاع 

تهميشها  وانتقاد  الثابتة  استحقاقاتها  للمرأة واالعرتاض عىل حرمانها من  الحقوق املرشوعة  عن 

اجتامعيًّا وأرسيًّا، باتت اليوم منطلًقا ملناهضة الرجال وتدنيس كرامتهم، حيث كانت مثرة نشاطاتهم 

التملّص من الحياة األرسية السليمة واللجوء بشبٍق شديٍد إىل النزعات الجنسية املثلية،]3] والعبارة 

]]] - حمريا مشري زاده، از جنبش تا نظريه اجتامعي )باللغة الفارسية(، منشورات »شري زاده«، إيران، طهران، 2004م، ص 52. 

منشورات  حائري،  هاشمي  إلهة  الفارسية  إىل  ترجمه  الفارسية(،  )باللغة  گمراهي  سوي  به  رساشيبي  در  يورك،  إتش.  روبرت   -  [2[

»حكمت«، إيران، طهران، 999]م، ص 447. 

]3] - املصدر السابق، ص 449. 
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التالية تنّم عن الرأي األكرث تطرّفاً يف هذا املضامر: »لقد حان الوقت لتوجيه صفعة لسيادة األب«]]]. 

2 ( نقض ركائز األرسة 

 Martha( نوسباوم  مارثا  شيكاغو  جامعة  يف  واألخالق  القانون  وأستاذة  األمريكية  الفيلسوفة 

Nussbaum( تبّنت نهجاً متطرّفاً للغاية يف دفاعها عن حقوق املرأة لدرجة أنّها اعتربت األرسة أهّم 

عامل ملعاناة الفتيات والنساء وزعمت أنّها السبب الرئيس يف التمييز الذي يرتكب بحّقهّن، ويف 

الصعيدين  ا عىل  تامًّ استقالالً  املؤنّث  الجنس  ومنح  األرسية  العالقات  نبذ  اقرتحت  السياق  هذا 

الفكري والشخيص]2]. 

لو ألقينا نظرًة منصفًة عىل واقع املرأة يف األرسة، سنجدها يف بعض األرس تعاين حّقاً من مآٍس 

ومتييٍز مجحٍف بحّقها، ولكْن ليس من الصواب بتاتاً تعميم هذه الظاهرة املرفوضة التي تقترص عىل 

عدٍد ضئيٍل من األرس، وال ميكن مطلقاً انتقاد الكيان األرسي قاطبًة بسببها، فهذا الكيان املقّدس 

أرسيت دعامئه يف رحاب أوارَص وطيدٍة متقّومٍة باملوّدة واأللفة بني جميع أعضائه من ذكوٍر وإناٍث 

دون ظلٍم ومتييٍز، ناهيك عن أّن ترغيب الفتات والنساء بالتخيّل عن أرسهّن ال يضمن لهّن العيش 

، بل قد يكون مدعاًة لوقوعهّن يف فّخ مشاكَل ال حّل لها ومفاسَد أخالقيٍة ال  باستقالل شخيص تامٍّ

تُحمد عقباها، ومن ثّم تودي بهّن إىل قعر الهاوية. 

3 ( تدنيس كرامة األمومة 

واعتربوا  السالفة  العهود  يف  للمرأة  واملؤثّر  الهاّم  بالدور  استهانوا  املتطرّفون  النسويون 

انخراطها يف مختلف نشاطات الحياة العاّمة هو أهّم عامل لصقل هويتها، وقد بالغوا يف رؤيتهم 

طالبوا  األساس  هذا  وعىل   ، هاميشٌّ اجتامعيٌّ  شأٌن  أنّه  بزعم  األّم  مقام  من  قلّلوا  بحيث  هذه 

الرغم من  بالكامل، وعىل  تربية األطفال بشكٍل متكافٍئ  الرجل يف  بإشاكها جنباً إىل جنٍب مع 

أّن  أكّدوا عىل  ذلك  مع  لكّنهم  األم«  »يوم  باسم  العام  أيام  أحد  تخصيص  اعرتاضهم عىل  عدم 

األمومة مجرّد أمٍر ثانويٍّ بالنسبة إىل شخصية املرأة وهويتها األنثوية كام ذكرنا، وانتقدوا يف هذا 

أّن ذلك يهّدد  التي تفرض عليها ألجل الحمل واإلنجاب بزعم  السياق الضغوطات االجتامعية 

منشورات  حائري،  هاشمي  إلهة  الفارسية  إىل  ترجمه  الفارسية(،  )باللغة  گمراهي  سوي  به  رساشيبي  در  يورك،  إتش.  روبرت   -  [[[

»حكمت«، إيران، طهران، 999]م، ص 456. 

]2] - املصدر السابق، ص ]4. 
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دورها االجتامعي ويعّد عقبًة تعرتض طريق إبداعها يف الحياة العاّمة]]].

املسألة التي ينبغي االلتفات إليها هنا هي أّن مساهمة املرأة يف الحياة االجتامعية حتّى وإن 

كانت ذاَت فائدٍة وسبباً يف نو شخصيتها من الناحية االجتامعية، لكن هناك نساء يرّجحن البقاء 

يف البيئة األرسية وأداء دوٍر حيويٍّ ضمن نطاق منازلهّن بصفتهّن أّمهاٍت وزوجاٍت غري عابئاٍت بأّي 

مهامَّ أخرى يف خارج حدود املنزل، وال شّك يف أّن األسباب والدواعي هنا عديدٌة، لذا ليس من 

الحياة  املنزل واملساهمة يف  الخروج من  النساء عىل  من  الرشيحة  إجبار هذه  أخالقياً  الصواب 

االجتامعية، ومن البديهي أّن إجباراً بهذا الشكل يتعارض بالكامل مع مبادئ حّرية الفكر واستقالل 

املرأة يف اتّخاذ قراراتها الشخصية بصفتها إنساناً بالغاً وصاحب إرادٍة حرٍّة]2]. 

4 ( الدعوة إىل اإلجهاض 

النسويون املتطرّفون اقرتحوا ترويج ظاهرة اإلجهاض إلنقاذ املرأة من املسؤولية امللقاة عىل 

 ، كاهلها واملتمثّلة يف تربية األطفال، حيث زعموا يف هذا املجال أنّها ستنعم باستقالٍل شخيصٍّ تامٍّ

لذا كلُّ امرأٍة حرٌّة يف أن تجهض جنينها بأّي وقٍت شاءت ومن ثّم تخلّص نفسها من قيود اإلنجاب 

التي فرضت عليها من ِقبل األرسة واملجتمع]3]. 

ال يختلف اثنان يف أّن اإلجهاض منذ العهود السالفة كان فعالً ذميامً يف معظم األديان والثقافات 

البرشية، وقد تّم تحرميه شعاً يف الكثري من األديان، وما يحظى بأهمية أكرب يف هذا املضامر هو أّن 

القضاء عىل الجنني قبل والدته يتعارض بالكامل مع األصول األخالقية وبا فيها املبادئ السلوكية 

النسوية التي يدافع عنها دعاة تحرير املرأة واملوسومة بأخالق العناية، حيث يؤكّد النسويون عىل أنّها 

أفضل سلوٍك أخالقيٍّ يتناسب مع شأن املرأة، لذا يطرح عىل دعاة اإلجهاض السؤاالن التاليان: ما هو 

تقييمكم لعملية اإلجهاض يف رحاب ما تطرحونه من أسٍس أخالقيٍة تصفونها بأخالق العناية؟ فيا 

ترى أال يستحّق الجنني الذي يعترب أصغر وأضعف كياٍن إنساينٍّ، أن يحظى بحبٍّة وعنايٍة من قبل 

اآلخرين؟ 

إن اّدعى النسويون أّن املرأة مكبّلٌة بقيوِد قواعَد أخالقيٍة تنصّب يف مصلحة عواطف ومشاعر 

الجنني  إّن  أي  النساء،  إىل  بالنسبة  النسق  هذا  من  يعّد  أيًضا  اإلجهاض  أّن  عليهم  يرد  اآلخرين، 

]]] - معصومة أحمدي، مقالة باللغة الفارسية تحت عنوان: تهاجم به مادري - دين - حاكميت ميل، طرحت يف مؤمتر مكافحة جميع 

أشكال التمييز ضّد املرأة، إيران، طهران، مكتب دراسات املرأة، 2004م، ص ]3]. 

]2] - روبرت إتش. يورك، در رساشيبي به سوي گمراهي )باللغة الفارسية(، ص ]46. 

]3] - املصدر السابق، ص 457. 
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يقّدم قرباناً لعواطفهّن ومشاعرهّن، لذا كيف ميكن الحفاظ عىل حقوق الجنني وعدم تدنيسها يف 

منظومة أخالق العناية النسوية؟ أال ميتلك نفساً إنسانيًة محرتمًة تستحّق الحياة؟ هل ميكن القول أّن 

إجهاضه والقضاء عىل حياته يعّد فعالً أخالقياً برؤية النسويني الذين يحرّضون النساء عىل ذلك؟ 

الباحثة األمريكية شوالميث فايرستون التي تنحدر من أصٍل كنديٍّ واملشهورة بدفاعها املستميت 

عن حقوق املرأة بعد أن تبّنت نهجاً نسوياً راديكاليًّا، أكّدت يف هذا الصعيد عىل ما ييل: »الحمل 

هو تغيري سيّئ لهيئة البدن بشكٍل مؤقٍّت، والغرض منه الحفاظ عىل بقاء النوع البرشي«.]]] 

بناًء عىل ما ذكر تبّنى النسويون نزعًة متطرّفًة تجاه الطفل واعتربوه عنرًصا سلبيًّا يف حياة املرأة 

وكأنّه عدٌو يهّدد كيانها لدرجة أنّهم سّوغوا إجهاض الجنني عىل الرغم من كونه فعالً شنيعاً يجّسد 

له  أسوأ أنواع التعّدي عىل حقوق األطفال، بينام الجنني يف رحاب الرؤية الدينية يعّد إنساناً حياً 

كرامته وحّقه املرشوع يف الحياة وهو تحت رعاية الله تعاىل ولطفه، لذا دعت األّمهات إىل رعايته 

وفعل كّل ما يلزم للحفاظ عىل سالمته. 

5 ( النزعة املثلية 

الحّرية الجنسية املطلقة هي واحدٌة من املبادئ األساسية التي تدرج ضمن الدعوات النسوية 

البرشية،  للمجتمعات  وإفساًدا  تخريبًا  وأكرثها  اجتامعيٍة  نظريٍة  أسوأ  أنّها  املتطرّفة، وال ريب يف 

السلوكيات  لكون  أكلها  تؤِت  املرفوضة مل  الظاهرة  لهذه  املؤيّدة  النسوية  الشعارات  أّن  والواقع 

الجنسية الشاّذة مل تضع حالً للمعضالت واملشاكل التي تعرتض طريق املرأة واملجتمع، بل إّن 

نتائجها معكوسٌة جرّاء تأزميها لألوضاع أكرث من السابق وخلقها لتحّدياٍت جديدٍة يصعب التعامل 

معها. 

النسويون املتطرّفون خرجوا عن نطاق األصول والقواعد املتّفق عليها يف دعواتهم التحّررية، 

ومن جملة شذوذهم الفكري يف هذا املضامر تأكيدهم عىل رضورة إشاعة السلوكيات الجنسية 

الشاّذة التي يصطلح عليها »مثلية«، وعىل هذا األساس أباحوا لكّل امرأٍة مزاولة الجنس مع قريناتها 

الرجل  هيمنة  القضاء عىل  الفيميني؛ ألّن  التيار  مقّدمًة النخراطها يف ركب  ذلك  واعتربوا  النساء 

يقتيض وضع برنامٍج يجعل املرأة يف غًنى عنه بالكامل ضمن جميع جوانب حياتها وبا يف ذلك 

رغباتها الجنسية، أي أنّهم اقرتحوا سبيالً إلشباع غرائزها الجنسية يك ال تبقى بحاجة إىل الذكور. 

]]] - ويندي شليث - باسنو ديان وآخرون، فمينيسم در آمريكا تا سال 2003م از فمينيسم و مذهب )باللغة الفارسية(، ترجمه إىل الفارسية 

زينب فرهمند زاده وبروين قامئي، منشورات »معارف«، إيران، طهران، 2007م، ص 85. 
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بالحياة األرسية وقلّلوا من شأنها إىل أدىن درجٍة بحيث  الشاّذة استهانوا  الرؤية  أصحاب هذه 

اعتربوا األرسة عنرصاً أساسيًّا لإلبقاء عىل الدور التقليدي الذي يلعبه الرجل يف املجتمعات البرشية 

بصفته سيًّدا مالًكا لرقبة املرأة التي تعيش يف خدمته يف عالقاٍت زوجيٍة وأرسيٍة وكأنّها جاريٌة، ومن 

هذا املنطلق سّوغوا السلوكيات الجنسية املثلية بني النساء. 

اإلعالن النسوي الصادر عام 1791م تضّمن ما ييل: »القضاء عىل سّنة الزواج يعّد شطاً أساسياً 

لتحرير املرأة، لذا ال بّد من ترغيبها يف ترك زوجها«]]]. 

وهذه  آنفاً،  أشنا  كام  للرجل  املرأة  مناهضة  وجوب  عىل  التأكيد  غاية  تؤكّد  النسوية  النزعة 

الوجهة تعّد سمًة أساسيًة للدعوات التي يرفعها املدافعون عن حقوق املرأة من الذين يتبّنون نهًجا 

فيمينيًّا، ومن الطبيعي أّن مثرة اعتقاٍد كهذا ليست سوى اللجوء إىل أفعاٍل جنسيٍة مثليٍة، وال يختلف 

، كانت منذ القدم  اثنان حول أّن السلوكيات الجنسية الشاّذة املتجّسدة بزاولة الجنس بشكٍل مثيلٍّ

مرفوضًة يف املجتمعات البرشية ومستقبحًة أكرث من أيِّ فعٍل آخَر، كام نهت عنها معظم األديان 

والثقافات.

النسويون املثليون ينتقدون األوارص الزوجية التقليدية ويعتربون غالبيتها مهينًة ومشينًة للمرأة، 

مع  الجنس  مزاولة  يف  يكمن  الجنسية  الغرائز  إلشباع  املناسب  الحّل  أّن  ارتأوا  السياق  هذا  ويف 

الجنس املثيل يف املدارس  تعليم أصول  املثيل، وقد متادوا يف دعواتهم هذه وطالبوا برضورة 

أخالقيًّا  مرفوضًة  ليست  هذه  الشاّذة  دعوتهم  األهمية.]2]  غاية  يف  دراسيًّا  موضوعاً  بصفته  الغربية 

واجتامعيًّا ودينيًّا فحسب، بل تُرفض أيًضا من قبل األوساط الطبية وجميع املعنيني بشأن السالمة 

البدنية باعتبار أّن مزاولة الجنس مع املثيل له تبعاٌت سلبيٌة وعواقُب صّحيٌة وخيمٌة ال ينكرها أحٌد 

مطلًقا، وال سياّم شيوع أمراٍض متنّوعٍة وقاتلٍة أبرزها اإليدز، والطريف أّن املثليني ودعاة املثلية 

أّن  ذلك  من  واألسوأ  يحدث،  مكرتثني با  الواقع غري  لكّنهم يف  الحقيقة،  هذه  يدركون  أنفسهم 

الحكومات التي ترّشع قوانني تبيح الجنس املثيل هي األخرى غرُي عابئٍة بسالمة مواطنيها، ومن 

أنّها  املحتمل  ومن  الغربية  املجتمعات  مستقبل  تهّدد  السيّئة  السلوكية  الظاهرة  هذه  أّن  املؤكّد 

ستزعزع أركانها وتسفر عن انهيارها بالكامل. 

الفارسية بتلخيص معصومة محّمدي، منشورات مكتب دراسات  الفارسية(، ترجمته إىل  ]]]- وليام جاردنر، جنگ عليه خانواده )باللغة 

وبحوث املرأة، إيران، قم، 2007م، ص 67] - 70]. 

]2]- روبرت إتش. يورك، در رساشيبي به سوي گمراهي )باللغة الفارسية(، ص 463 - 464. 
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6( هل النسوية مضامٌر لرتويج األنوثة والذكورة أو أنّها مدعاٌة إىل محو التباين بني الجنسني؟ 

أّن أحد االختالفات الجذرية بني املفّكرين املسلمني  النسوي نجد  التيار  نتتبّع مبادئ  حينام 

والغربيني عىل صعيد شؤون املرأة يتمثّل يف النزعة الفيمينية من الناحية األخالقية. 

أو  الجنسني  بني  الكائن  االختالف  محو  إىل  النسوية  التوّجهات  بعض  أصحاب  يسعى  بينام 

التكتّم عليه عرب طرح مفهوم الخنثوية - املرأة الرجل - فاملفّكرون املسلمون ينحون منًحى آخَر 

من خالل اعتقادهم برضورة وجود جنسني برشيني مختلفني عن بعضهام، أي الذكر واألنثى، ويف 

هذا السياق يبادرون يف دراساتهم وبحوثهم العلمية إىل التأكيد عىل وجود خصائَص وسلوكياٍت 

أخالقيٍة مستقلٍّة لكّل واحٍد منهام. 

النسويون الجنسيون زعموا أّن األنوثة والذكورة ليسا أمرين طبيعيني، حيث َعزَْوهام إىل ظروٍف 

اجتامعيٍة وثقافيٍة منحرفٍة وغري متّزنٍة، ومن هذا املنطلق دَعْوا إىل تهميش االختالفات بني الجنسني 

آٍن واحٍد، حيث  أنثويٍّ وذكوريٍّ يف  بطابعني  تتّسم  تبّني سلوكياٍت  بالكامل عىل ضوء  وتجاهلها 

يعتقدون برضورة اجتامع خصال الجنسني معاً يف كّل إنساٍن يك يتحّرر البرش من القيود الجنسية 

املفروضة عليهم، وذلك يف رحاب مفهوم املرأة الرجل »الخنوثة«. 

بل  امرأًة،  املرأ  يولد  »ال  الشهرية:  مقولتها  عنها  عرفت  بوفوار  دي  سيمون  الفرنسية  الباحثة 

يصبح كذلك«،]]] ونستشّف منها أّن الخصال األنثوية لدى املرأة ليست منبثقًة من أسٍس طبيعيٍة أو 

بيولوجيٍة، وإّنا املجتمع هو الذي يصوغها، وأضافت يف هذا السياق قائلًة: »الرجل هو الكائن 

السبّاق للبحث عن معًنى أو هدٍف للحياة، واملرأة هي ذاك املخلوق الراغب دوًما يف البقاء حيث 

يوجد، ومجالها األرسة واألشياء القريبة التي تحيط بها«.]2] 

النهائية للنظرية الخنثوية فحواها رضورة تحّول الجنس  نقول يف نقد هذه الرؤية إّن الحصيلة 

األنثوي إىل جنٍس ذكريٍّ يك يتحّقق مبدأ املساواة، ولو اّدعي أّن الخصال األنثوية موروثٌة من واقعٍ 

تأريخيٍّ وثقايفٍّ، فيا ترى كيف ميكن تربير الوظائف املختّصة بالرجل واملرأة بحسب جنس كلٍّ 

منهام؟ وما هي اللحظة التأريخية التي نشأت فيها امليزات األنثوية قبل نشأة العالقات االجتامعية 

بني الرجل واملرأة باعتبارهام جنسني مختلفني؟]3] 

]]] - سيمون دي بوفوار، جنس دوم )باللغة الفارسية(، ج ]، ص 27. 

]2] - املصدر السابق، ص 20. 

]3] - لالطّالع أكرث، راجع: ساندرا هاردينج، از تجربه گرايئ فمينيستي تا شناخت شنايس هاي ديدگاه فمينيستي )باللغة الفارسية(، ترجمه 

الفارسية(،  تا پست مدرنيسم )باللغة  2002م، )يف كتاب لورنس كاهون: از مدرنيسم  الفارسية نيكو رسخوش وأفشني جهان ديده،  إىل 

ترجمه إىل الفارسية عبد الكريم رشيديان، منشورات »ين«، إيران، طهران(، ص 32 - 38. 
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ويف مقابل هذه الرؤية النسوية التي يدعو أصحابها إىل نبذ جميع الخصال الذكورية واألنثوية 

، نجد أّن الرؤية اإلسالمية تحرتم الخصال اإلنسانية  عن طريق املزج بينها يف هيكل إنساٍن خنثويٍّ

تقّر  اإلسالمية  تعاليمنا  أّن  عن  ناهيك  املحرتمة،  بهويتهام  املساس  دون  الجنسني  لكال  األصيلة 

أولوياٍت سلوكيًة وأخالقيًة لكّل واحٍد منهام عىل انفراٍد، وماّم قاله العالمة محّمد حسني الطباطبايئ 

يف هذا السياق أّن الذكر واألنثى من خالل حفاظهام عىل االختالف الكائن بينهام، تبقى ميزاتهام 

اإلنسانية السامية بصفتهام عضوين ينضويان تحت مظلّة كياٍن جامعيٍّ واحٍد، وهذا االختالف ال 

املقابل  والطرف  األّول  الجنس  أحدهام  أّن  بزعم  بينهام  الّدعاء عدم وجود مشرتكاٍت  وازعاً  يعّد 

هو الجنس الثاين أو كام يصطلح عليه )اآلخر(، كام ال ميكن اتّخاذه كذريعٍة الّدعاء أّن أحدهام 

. وماّم قاله يف هذا املضامر: »جسم املرأة أكرث نعومًة ولطافًة من جسم الرجل،  متعاٍل واآلخر متدنٍّ

ويف مقابل ذلك فإّن جسم الرجل أشّد خشونًة وصالدًة، كام أّن بعض املشاعر اللطيفة مستبطنٌة 

يف املرأة أكرث من الرجل مثل املحبّة ورقّة القلب وحّب الجامل والتزيّن، بينام القابليات الفكرية 

للرجل أعىل مستًوى. 

إذاً، حياة املرأة عاطفيٌة، وحياة الرجل فكريٌة«.]]] 

فضالً عن ذلك أكّد عىل وجود مسائَل تكوينيٍة لها تأثرٌي ملحوٌظ وثابٌت عىل أخالق الجنسني 

وسلوكهام، ومن ذلك الفطرة والهدف من الخلقة واملعامل البدنية والروحية التي يختّص بها كّل 

النفس  علم  النسوي.  املذهب  يف  تناسيها  تّم  أو  نسيت  األمور  وهذه  انفراد،  عىل  منهام  واحٍد 

الحديث أثبت صوابيًّة ما ذهب إليه العالمة الطباطبايئ باعتبار أّن آراءه يف الواقع تجّسد مرتكزات 

النظرية اإلسالمية إزاء املوضوع، حيث هناك قاعدٌة سيكولوجيٌة حديثٌة فحواها ما ييل: »الرجال 

الذين تربز لديهم خصائُص ذكورٍة أكرثَ من غريهم مييلون إىل النساء اللوايت لديهّن خصائص أنوثة 

أكرث من غريهّن«.]2] لذا، حينام يتشابه النساء والرجال يف خصائصهام األنثوية والذكورية، سوف 

يفتقدون قطًعا تلك الجذابية املكنونة يف باطنهم، وال شّك يف أّن معاشة اإلنسان زوجيًّا لشخٍص 

شبيٍه له يف الجنس يعّد أمرًا متعبًا للغاية، كام أّن مخالطة النساء للرجال أكرث ماّم ينبغي يفقدهن 

]]] - محّمد حسني الطباطبايئ، امليزان يف تفسري القرآن، منشورات مؤّسسة األعلمي للمطبوعات، لبنان، بريوت، ج 2، ص 275. 

]2] - إليزابيث برينر، مقالة تحت باللغة الفارسية تحت عنوان: علم اخالق زنانه نگر، ترجمته إىل الفارسية سوگند نوروزي زاده، مجلة 

»ناقد«، الجزء الثالث، العدد الثاين، إيران، طهران، 2004م، ص 29. 
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تتناسب مع شأنهّن، وهذا  إليهّن أخالقًا وسلوكياٍت رجوليًة ال  اللطيفة ويضفي  األنثوية  أخالقهّن 

األمر بكّل تأكيد يحول دون تنمية روحهّن األنثوية التي تختّص بيزاٍت لطيفٍة وفريدٍة من نوعها. 

جميع العلامء املسلمني استناداً إىل التعاليم اإلسالمية، يؤكّدون عىل رضورة احتفاظ كلِّ جنٍس 

بخصائصه وسلوكياته الخلقية التي متيّزه عن الجنس اآلخر من خالل الحفاظ عىل ذكورة الرجل 

وأنوثة املرأة ليك يتمّكنا من الحركة يف املسار الصحيح ومن ثّم بلوغ درجة الكامل األخالقي، 

وهذا الهدف اإلنساين ال يتحّقق إال يف رحاب التحيّل بالسلوكيات املثالية التي تليق بكّل واحٍد 

منهام، ويف الحني ذاته يجب وأن يكونا عوناً لبعضهام ويشرتكا يف كنف حياٍة إنسانيٍة كرميٍة. 

* نتيجة البحث 

املدافعون عن حقوق املرأة من الذين تبّنوا نهًجا فكريًّا نسويًّا - فيمينيًّا - رفعوا يف بادئ حركتهم 

شعار املساواة بني الجنسني، ومن ثَّم تطّورت دعوتهم لتتّسم بعاملَ جديدٍة بعد أن تبّنوا آراًء خاّصة 

ًمثل إنكار تأثري الجنس البرشي عىل األخالق والسلوك، واّدعوا أّن األرجحية الخلقية تنصّب لصالح 

املرأة، وضمن مساعيهم الرامية إىل تحرير املرأة بالكامل من القيود املفروضة عليها وإثبات أنّها 

بدورها  االستهانة  مثل  أخالقيٍة  غريِ  مبادئَ  إىل  لجؤوا  البرشية،  املجتمعات  يف  األفضل  الكائن 

كزوجٍة وأمٍّ بحيث تطرّف البعض منهم بشكٍل غري منطقيٍّ ليبيح املثلية يف مزاولة األفعال الجنسية. 

هذه األزمة األخالقية واالجتامعية بحاجة إىل حلٍّ أسايسٍّ بكّل تأكيٍد، ولرّبا الحّل الوحيد لها 

هو العودة إىل الفطرة اإللهية السليمة التي تثبت إنسانية اإلنسان الحقيقية، ففي رحابها يؤمن اإلنسان 

بالفضائل  التحيّل  من  أساسها  عىل  ويتمّكن  واألنثى،  الذكر  بني  مشرتكٍة  أخالقيٍة  مبادئَ  بوجود 

الخلقية والسلوكية املثىل ومن ثّم نبذ جميع الرذائل التي تدنّس أخالقه وسلوكياته النزيهة. 

بعد رواج  بالبرشية  التي عصفت  األزمة األخالقية  للخالص من  الناجع  الحّل  أّن  ال شّك يف 

الدعوات النسوية املتطرّفة، يتمثّل يف السري عىل نهج عّدِة قواعَد ثابتٍة ال محيص من العمل بها، 

وميكن تلخيصها يف النقاط التالية: 

- اإلقرار بوجود مشرتكاٍت بني الذكر واألنثى من الناحيتني األخالقية واإلنسانية. 
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- اإلقرار بوجود خصاٍل أخالقيٍة خاّصٍة لكلٍّ من الذكر واألنثى متتاز بالشّدة والضعف بحسب 

جنس كلٍّ منهام. 

- اإلقرار بوجود اختالٍف يف السلوكيات األخالقية لكلٍّ من الذكر واألنثى. 

نحن كمسلمني نعتقد بوجود الكثري من األسس األخالقية واألكسيولوجية املتكافئة بني الجنسني، 

أخالقياٌت وسلوكياٌت  فهناك  االختالفات يف هذا املضامر،  بعض  بوجود  نقّر  ذلك  وإىل جانب 

ترتاوح بني الشّدة والضعف لدى كلٍّ من الذكر واألنثى، وبالتايل ال داعي لطمس الخصال الجنسية 

التي يختّص بها كّل جنٍس أو التكتّم عليها كام فعل النسويون املتطرّفون الذين مل يجدوا بّداً جرّاء 

ذلك سوى الدعوة إىل ظاهرٍة مستهجنٍة اجتامعيًّا وأخالقيًّا يصطلح عليها »خنوثة«. 



النسوّية اإليكولوجية
مسًعى نقديٌّ لتظهري مبانيها ومعاثرها 

مصطفى النشار]*[

تتناول هذه الدراسة وجهاً مخصوصاً من أوجه النقاش املحتدم حول قضية املرأة. الباحث 

املرصي الربوفسور مصطفى النشار مييض إىل الهتامم بتيار النسوية اإليكولوجية، ويسعى 

الغرب األورويب  التي أفضت إىل ولدته يف  مبانيه املعرفية والظروف  إىل مراجعته وتفكيك 

واألمرييك.

يف الشطر النقدي من الدراسة يبنيِّ الباحث املعاثر النظرية والتطبيقية للنظرية األيكولوجية، 

يف  نشأت  التي  والجتامعية  البيئية  بالتيارات  ربطها  إىل  بها  اآلخذين  سعي  لجهة  سيام  ول 

الغرب يف خالل العقود األخرية من حقبة ما بعد الحداثة.

املحرر

لعل الحركة النسوية من أبرز التيارات الفلسفية يف الفكر املعارص. والنسوية بالطبع نسبة إىل 

النساء وهي تطلق بشكٍل عامٍّ عىل مجموعٍة مختلفٍة من النظريات االجتامعية والبيئية والحركات 

السياسية والفلسفات األخالقية التي تحركها دوافُع متعلقٌة باملرأة وقضاياها. ويتفق فالسفة النسوية 

)أو األنثوية( عموًما سواًء كانوا نساًء أو رجااًل عىل »أن الهدف النهايئ هو القضاء عىل كلِّ أشكال 

القهر املتصل بالنوع الجنيس ليسمح املجتمع للجميع نساًء ورجااًل بالنمو واملشاركة يف املجتمع 

بأمان وحرية]]].

إن النسوية متثل بشكٍل عامٍّ »كلَّ جهٍد نظريٍّ أو عميلٍّ يهدف إىل مراجعة واستجواب أو نقد أو 

تعديل النظام السائد يف البنيات االجتامعية الذى يجعل الرجل هو املركز، هو اإلنسان، واملرأة 

*ـ باحٌث وأستاٌذ يف الفلسفة الحديثة ـ جامعة القاهرة ـ جمهورية مرص العربية.
Wikipedia.org/wiki )راجع مادة أنثوية باملوسوعة الحرة )ويكيبيديا -[[[
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جنًسا ثانيًا أو آخَر يف منزلٍة أدىن، فتفرض عليها حدوًدا وقيوًدا، ومتنع عنها إمكاناٍت للنامء والعطاء، 

فقط ألنها امرأٌة، ومن ناحيٍة أخرى تبخس خرباٍت وسامٍت فقط ألنها أنثى، لتبدو الحضارة يف شتى 

مناحيها إنجازًا ذكوريًّا خالًصا يؤكّد ويوطّد سلطة الرجل وتبعية أو هامشية املرأة، وقد بدأت الحركة 

النسوية يف الفكر الغريب منذ القرن التاسع عرش حتى صيغ مصطلح النسوية Feminism ألول مرٍة 

عام 1895م ليعرب عن تياٍر ترفده اتجاهاٌت عدٌة ويتشعب إىل فروٍع عديدٍة«]]]. 

الفرنسية سيمون دى  الفيلسوفة  العرشين وكانت عميدتها  القرن  الحركة يف  تطّورت هذه  وقد 

بوفوار وكتابها »الجنس الثاين« عام 949]م حينام أعلنت فيه أن املرأة ال تولد امرأًة، بل تصبح امرأًة 

إشارًة إىل الدور الكبري الذى يقوم به املجتمع يف صياغة وضعها كأنثى. ومن هنا ُعّدت دي بوفوار 

األم الكربى للفلسفة النسوية املعارصة. وارتبطت النسوية الجديدة اآلن با بعد الحداثة وأصبح 

منطلقها األسايس هو نقد ورفض املركزية، مركزية النموذج الذكوري لإلنسان التنويري، الحدايث 

التصويب  الغربية. ويف تجسيد ملرمى  الحضارة  األوربية ومركزية  للمركزية  الوجه اآلخر  العاقل، 

الذكورية  القيم  ليمثل   )Pallogocentrism( الذكوري«  العقل  »مركز  مصطلح  اصطنعوا  لديهم 

املتسيدة املهيمنة عىل الحضارة، وكانت وسيلة الرجل األبيض لقهر العاملني وإحداث املصائب 

والويالت التي تعاىن منها الحضارة اإلنسانية يف أركان العامل األربعة والتي تتلخص يف أن مركزية 

الطبيعة وقهرت شعوب  ثالوث األطراف؛ قهرت املرأة وقهرت  الغريب قد قهرت  الذكوري  العقل 

العامل الثالث. ومن هنا خست الحضارة اإلنسانية والتجربة البرشية خسانًا كبريًا، آَن آواُن العمل 

عىل وقف نزيفه. ومن هذه الزاوية تبدو النسوية الجديدة من أهم تيارات الفكر الغريب املعارص 

ألنها فلسفٌة للمرأة بقدر ما هي فلسفٌة للبيئة، بقدر ما هي فلسفة لتحرر القوميات]2]. 

معنى النسوية اإليكولوجية:

املعارصة،  البيئة  فلسفة  عليه يف  يطلق  ما  هذه،  النسوية  الفكر  تيارات  من  هنا  يعنينا  ما  ولعّل 

اإليكولوجيا النسوية، وكام أنه ليس مثة نسويٌة واحدٌة عموًما، فليس مثة نسويٌة إيكولوجيٌّة واحدٌة 

إىل  جذورها  متتد  التي  املواقف  من  تنوًعا  تغطى  مظلًة  يعد  اإليكولوجية  النسوية  مصطلح  ألن 

نظرياٍت ومامرساٍت نسويٍة مختلفٍة وأحيانًا متنافسٍة، إنها تعكس إدراكاٍت مختلفًة لطبيعة املشكالت 

البيئية املعارصة وحلولها. وعىل الرغم من هذه املواقف املتنوعة واملختلفة فإن مثة اتفاقًا بني 

النسويني اإليكولوجيني عىل ثالث مبادئَ رئيسٍة هي: 

النسوية، سلسلة عامل  الفلسفة  العلم من منظور  العلم-  أنثوية  لينداجني شيفرد،  لكتاب:  العربية  الخويل: تصدير ترجمتها  ]]]- د. مينى 

املعرفة )306(، الكويت 2004م، ص]].

]2]- نفس املصدر، ص3] - 4].
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عموًما  البرشى  اآلخر  وعىل  النساء  عىل  املربرة  غري  الهيمنات  عىل  داالًّ  ارتباطًا  مثة  إّن   -

والنباتات  الحيوانات  من  البرش  غري  عىل  وكذلك  عليهم،  واملسيطَر  واملستَغلني  كاملهّمشني 

والطبيعة.

- إّن فهم الرتابطات بني النساء- اآلخر البرشي- والطبيعة شأٌن مهمٌّ بالنسبة إىل كلٍّ من النسوية 

واملذهب البيئي والفلسفة البيئية.

- إن املرشوع املركزي للنسوية اإليكولوجية يتمثل يف إلغاء بنيات الهيمنة غري املربرة وإحالل 

ا محلّها]]]. بنياٍت ومامرساٍت عادلٍة حقًّ

أو  والطبيعة  النساء  بني  القديم  االتحاد  ذلك  وتستند عىل  بل  ترتبط،  اإليكولوجية  النسوية  إن 

اجتامعيتان حديثتان رصدتهام  القديم حركتان  االتحاد  والنساء، وقد عرّبت عن هذا  الطبيعة  بني 

فريدان]3] املثري  بيتي  انطالقها كتاب  التي رمز إىل  النساء  كارولني مريشانت]2]؛ هام حركة تحرير 

للجدل Feminine Mystique عام 1963م. والحركة البيئية التي نشأت تدريجيًّا يف عقد الستينات 

وشّدت االنتباه يف احتفاالت يوم األرض عام 1975م، لقد كان املشرتك بني الحركتني هو منظور 

املساواة، حيث نضال النساء حتى يحررن أنفسهن من القيود الثقافية واالقتصادية التي أبقتهن يف 

هذا  منهن من خالل  البيئيون  وقد شّدد  األمرييك.  املجتمع  الرجال يف  إىل  بالنسبة  ثانويٍة  منزلٍة 

عىل التحذير من العواقب الوخيمة غري القابلة للمراجعة الناتجة عن االستغالل البيئي املستمر. إن 

النسوية األيكولوجية تعيد إىل األذهان مرًة أخرى تلك الهوية القدمية للطبيعة كأمٍّ حاضنٍة، وتربط 

تاريخ النساء مع تاريخ البيئة والتغري البيئي؛ فاألرض األنثى كانت فكرًة محوريًة يف الكوزمولوجيا 

العضوية التي قوضتها الثورة العلمية وثقافة السوق يف بواكري أوروبا الحديثة. وقد أيقظت الحركة 

]]]- كارين ج. وارين: مقدمة للنسوية األيكولوجية، ضمن كتاب: مايكل زميرمان: الفلسفة البيئية، الرتجمة العربية ملعني شفيق رومية، 

الجزء الثاين- سلسلة عامل املعرفة )333(، الكويت 2006م، ص-10 ]].

البيئي واألخالق  البيئية والتاريخ  936]م، وهى أستاذة الفلسفة  Karolyn Merchant ولدت يف نيويورك عام  ]2]- كارولني مريشانت 

البيئية يف قسم الحفاظ ودراسات املوارد البيئية يف جامعة كاليفورنيا، أصدرت العديد من املؤلفات النسوية األيكولوجية منها:

1- The Death of Nature: Women Ecology and the Scientific Revolution ([980).

2- Ecological Revolution. 

[ .wikipedia.org/wiki/Carolyn-merchant :انظر [

]3]- بيتي فريدان Bety Fredan هي كاتبة أمريكية ناشطة يف مجال الحركة النسوية، ولدت يف 2 فرباير ]92] وتوفت يف 4 فرباير 2006م، 

ويؤرخ لها كرائدة للموجة الثانية من النسوية األمريكية يف القرن العرشين من خالل كتابها: 

(The Feminine Mystique ([963

 وقد أسست وانتخبت كأول رئيسية للمنظمة القومية للمرأة عام 966]م، التي استهدفت العمل عىل املساواة واملشاركة بني املرأة والرجل 

[ Wikipedia.org/wiki/Betty friedan :يف كل شء يف الوليات املتحدة األمريكية. ] انظر
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البيئية من جديد االهتامم بالقيم واملفاهيم املرتبطة تاريخيًّا بالعامل العضوى ما قبل الحديث؛ فلقد 

كان محوريًّا يف النظرية العضوية التامهي بني الطبيعة وعىل األخص األرض واألم الحاضنة، األنثى 

اللطيفة املعطاء التي تلبى حاجات النوع البرشى يف كوٍن منظٍّم ومخطٍّط.. ومع تقّدم الثورة العلمية 

تدريجيًّا،  تتالىش  حاضنٍة  كأمٍّ  األرض  صورة  بدأت  العامل  إىل  النظرة  وعقلنة  مكننة  يف  الحديثة 

لقد جرى منذئٍذ تقويض الذهنية ذات التوّجه العضوي التي لعبت األنثى فيها دوًرا مهامًّ وأبدلت 

استغالىل  بأسلوب  استخدمتها  أو  األنثوية  املبادئ  حذفت  إما  التي  اآليل  التوجه  ذات  بالذهنية 

حتى غدت الثقافة الغربية آليًة عىل نحٍو متزايٍد يف القرن السابع عرش فقهرت األرض- األنثى وروح 

األرض العذراء بواسطة اآللة. 

"أورغانون"  مع  بدأت  التي  اآللية  التقنية  مع  املتوافقة  الجديدة،  العلمية  الطريقة  كانت  لقد 

فرنسيس بيكون، و"مقاٌل عن املنهج" لديكارت وما حدث بعدهام من تطوراٍت علميٍة ومامرساٍت 

فعليٍة وراء هذه السيطرة البرشية ذات النزعة الذكورية عىل الطبيعة وقهرها.

وتعد النسوية اإليكولوجية يف واقع الحال محاولة للعودة إىل األصل، العودة إىل إيقاظ الذهنية 

نظرية  النظرية املضادة،  اإلمكان، وذلك عرب معارضة  بقدر  الطبيعة واألنثى  باالتحاد بني  الخاصة 

استعباد الطبيعة والنساء، من ثم فقد ارتبطت يف الحركة النسوية الحديثة الدعوة إىل املحافظة عىل 

الطبيعة مع حركة تحرر النساء؛ إذ تشّكلت الحركة النسوية القوية التي بدأت يف عام 842] يف الواليات 

املتحدة األمريكية والداعية إىل حق النساء يف االقرتاع، مع الحركة النسوية الداعية إىل الحفاظ عىل 

الطبيعة التي تأسست من املنظامت النسوية التابعة التحاد النوادي النسوية عام 890]، وكلتاهام دعت 

وألحت عىل إصدار الترشيعات الحاضة عىل املحافظة عىل نظافة البيئة ونظافة املاء والهواء، إن 

األرض العليلة بل و »امليتة واملتعفنة« ميكن يف األمد الطويل اسرتداد صحتها فقط عن طرق عكس 

مجرى التيار الرئييس للقيم والسياسات لتصبح يف النهاية سياسات تتبنى أساليب اجتامعية جديدة 

البيئة وتحافظ عليها وتعود إىل أساليب الحياة البسيطة وتستخدم التقنيات اللينة« غري  تعزز نوعية 

امللوثة. إن اإليكولوجيا النسوية إذاً دعوٌة إىل التوزيع املستقبيل للطاقة واملوارد بني املجتمعات وفق 

مبدأ التكامل بني الكائنات البرشية واملنظومات البيئية األخرى]]].

وإذا ما أردنا أن نعرف متى استخدم مصطلح النسوية اإليكولوجية تحديًدا، فإن ذلك قد حدث 

]]]- انظر: كارولني مريشانت: موت الطبيعة، ضمن كتاب: مايكل زميرمان، الفلسفة البيئية، الجزء الثاين، سبق اإلشارة إليه، ص-33 50.
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عىل يد فرانسواز دوبون]]] عام 974] حينام أرادت أن تلفت االنتباه إىل إمكان أن تحدث النساء 

ثورًة إيكولوجيًة، وأشارت حينئٍذ إىل موقٍف فحواه أّن مثة ارتباطاٍت مهمًة تاريخيًة وتجريبيًة، رمزيًة 

ونظريًة بني الهيمنة عىل النساء والهيمنة عىل الطبيعة، وأن فهم هذه االرتباطات ميثل أمرًا جوهريًّا 

لكلٍّ من النسوية واألخالق البيئية]2]. ومهام يكن األمر فإن النسوية األيكولوجية تُعّد حركًة إلنهاء 

املنهجي  اإلخضاع  أو  الهيمنة  يف  تسهم  التي  العوامل  كل  إلغاء  تتضّمن  حيث  الجنيس  الجور 

املتواصل املسلط عىل النساء. وتكون التقنية نسوية عندما تسهم بطريقٍة ما يف فهم الجور الواقع 

كان  وكلام  حينام  نسويٌة  قضايا  الغذاء جميعها  وإنتاج  والعمل  األجر  فاملساواة يف  النساء؛  عىل 

فهمها يسهم يف فهم االستغالل املستمر للنساء أو استعبادهن. وكذلك فإن نقل املياه والبحث 

النساء عن هذه املهام تسهم  الوقود قضايا نسوية حيثام كانت وكلام كانت مسؤولية  عن حطب 

يف حرمانهن من املشاركة الكاملة يف اتخاذ القرار أو من إنتاج الدخل أو من املراتب العليا التي 

يشغلها الرجال. ومن هنا فإن قضايا التدهور البيئي واالستغالل البيئي قضايا نسويٌة ألن فهمها يسهم 

يف فهم الجور الواقع عىل النساء]3]. إن النسوية األيكولوجية تقوم عىل مقاومة الجور سواًء الجور 

القائم عىل التمييز الجنيس بني الرجال والنساء أو مقاومة الجور القائم عىل التمييز ضد الطبيعة.

أسس اإليكولوجيا النسوية:

النسوية  لألخالق  األسايس  االلتزام  ليشكال  يرتبطان  أساسني  عىل  النسوية  اإليكولوجيا  تقوم 

عموًما وما ينسحب منها عىل األخالق البيئية:

أولهام: نقد التحيز الذكوري ورفض املنظور الغريب للتنمية باعتباره منظوًرا ذكوريًّا متحيزًا.

وثانيهام: تطوير أخالٍق غريِ متحيزٍة ذكوريًّا وفق مبادئَ أنثويٍة محددٍة تلتحم بالطبيعة وتنتقد كّل 

ما هو طبيعي. 

ويستند هذان األساسان عىل مسألٍة رضوريٍة أدركتها الحركة النسوية منذ بدايتها وحتى تطوراتها 

]]]- فرانسوا دوبون Francoise d’eaubonne: فيلسوفة فرنسية ولدت بباريس ]2 مارس 920]م وتوفيت يف 3 أغسطس 2005م، وهي 

تنتمى للحركة النسوية الفرنسية وهي صاحبة مصطلح اإليكولوجيا النسوية Ecofeminism عام 974]م، وقد كتبت حواىل 50 عمال منها 

الكثري من الروايات واملقالت ودواوين الشعر.

]2]- كارين ج. وارين: قوة ووعد النسوية األيكولوجية، ضمن نفس الكتاب السابق لزميرمان، ص95.

]3]- نفس املصدر، ص96.
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املعارصة وهي التلّقي واإلنصات إىل الطبيعة والذى عرّبت عنه خري تعبري ليندا شيفرد]]] يف كتابها 

»أنثوية العلم« حينام تقول: إن التلقي واحٌد من خصائص الطراز البدايئ لألنثوية. وإن هذا التلقي 

األنثوي يهب العلم انفتاًحا عىل اإلنصات للطبيعة واالستجابة لها يف ما يشبه الحوار أو التشارك مع 

الطبيعة]2]. إن إهامل هذا اإلنصات للطبيعة واالستجابة لها هو ما سبب ويسبب الكثري من الكوارث 

العلمية؛ خذ مثال ما قاله أحد العلامء عن أنه عادًة ما تدخل املعطيات املأخوذة من الطبيعة إىل 

اآلالت واألجهزة الحاسوبية وال تراها عني اإلنسان، ورضب مثاًل عىل ذلك بقوله: كيف أعاق »العلم 

الجسيم« سبيل اكتشاف ثقب األوزون. فلقد أُنفقت أمواٌل طائلٌة عىل قياسات القمر الصناعي والبالون 

والطائرة وناذَج كمبيوتريٍة باهظِة الثمن للجزء األعىل من الغالف الجوي )االسرتاتو سفري( تحسن 

معها إىل حدٍّ بعيٍد فهمنا للغالف الجوي. ولألسف كان مربمجو الكمبيوتر عىل يقني من أنهم عرفوا 

كل ما يخص االسرتاتو سفري حتى برمجوا أجهزة القمر الصناعي بحيث ترفض املعطيات التي تختلف 

جوهريا عن نوذج التنبؤات. طالعت األجهزة ثقب األوزون ولكن أولئك املسؤولني عن التجربة 

تجاهلوه قائلني بانفعال »ال تزعجنا بوقائع نوذجنا يعرف أفضل« وخالل بعثة يف األنرتكتيكا رأى ثقب 

األوزون مالحظان وحيدان استعمال أداًة رخيصَة الثمن عتيقة الطراز]3].

افرتاضاتنا  التأكيد عىل  وراء  والجري  الطبيعة  إىل  اإلنصات  كثريٌة عىل عدم  أمثلٌة  وهكذا مثة 

ونتائجنا الخاطئة، والخالصة أن النسوية واألنثوية تدعونا باستمراٍر إىل »اإلنصات العميق للطبيعة 

ألن هذا »يدفع العلم إىل مراجعة توصيفاته العميقة«]4]. إنها دعوٌة من »أصدقاء الكون« للتواصل 

املتبادل واالعتامد املتبادل حتى نعيد مباراة العلم من كسب/ خسارة إىل كسب/ كسب]5]. 

إن اإلنصات إىل الطبيعة يعني عند النسويني بالرضورة مراجعة أسس التنمية الذكورية الغربية 

من جامعة  الحيوية  الكيمياء  الدكتوراه يف  معارصٌة، حاصلٌة عىل  أمريكيٌة  عاملٌة   Linda Jean Shepherd ليندا جني شيفرد  د.   -[[[

بنسلفانيا ستيت. عملت كباحثة وعاملة ومديرة بحوث يف قطاع أبحاث الرعاية الصحية لصناعات التكنولوجيا الحيوية، وقد درست علم 

نفس كارل يونج عىل مدى خمسة عرش عاما قبل أن توظفه يف دراستها لفلسفة العلم النسوية. وقد انتقلت إىل مدينة سياتل بولية واشنطن 

وقد منحتها حكومة الولية جائزة عن كتابها أنثوية العلم الصادر 993]. ولها أيًضا كتاب األنفاس الحلوة للنباتات. 

راجع: كتاب »أثنوية العلم« الرتجمة العربية ليمنى الخويل، ص395].

]2]- د. ليندا جني شيفرد، أنثوية العلم- العلم من منظور الفلسفة النسوية، ترجمة د. مينى الخويل، سلسلة عامل املعرفة )306(، الكويت 

2004م، ص]]].

]3]- نفس املصدر، ص-118 9]].

]4]- نفس املصدر، ص23].

]5]- نفس املصدر، ص]25.
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املبنية - يف نظر فاندانا شيفا-]]] عىل افرتاضاٍت زائفٍة ومنحازٍة ذكوريًّا مثل: أن الطبيعة غري منتجٍة، 

أن الزراعة العضوية القامئة عىل دورات التجدد يف الطبيعة تعني العوز والفقر، وأن املجتمعات 

النسوية والقبلية الفالحية امللتصقة بالطبيعة غرُي منتجٍة أيًضا ليس ألنه ثبت أنهم بتعاونهم ينتجون 

تقنيات  بتوسط  يتّم  ما  هو  اإلنتاج  بأّن  الزعم  بوجب  بل  الحاجات،  لسّد  أقلَّ  وخدماٍت  بضائَع 

اإلنتاج السلعي حتى لو أن هذه التقنيات تدمر الحياة«]2].

ولعل السؤال اآلن: إذا ما أنصتنا مع دعاة النسوية إىل الطبيعة ووافقنا معهم عىل رفض املنظور 

الذكوري التمييزي الغريب للتنمية فام هي يا ترى املبادئ األخالقية واأليكولوجية التي متيز فلسفتهم 

؟! األخالقية عموًما وفلسفتهم البيئية بوجٍه خاصٍّ

لقد حاولت كارين ج وارين]3] حرص املبادئ العامة لألخالق النسوية بداية يف ما أسمته الرشوط 

الجدية ألخالق النسوية وهي مثانية شوٍط]4]:

التمييز الجنيس  التمييز والتحيز الجنيس، وبا أن  أوالً: إّن األخالق النسوية تهدف إىل إلغاء 

]]]- فاندانا شيفا Vandana Shiva ولدت بالهند يف 5 نوفمرب 952] وهي عاملٌة وأكادمييٌة وباحثٌة وناشطٌة بارزٌة حصلت عىل دكتوراه 

الفلسفة من جامعة غرب أونتاريا بكندا. وهى تعمل مديرة مؤسسة البحث حول العلم والتقنية واأليكولوجيا يف ديهران بالهند. وهى من 

املنتقدين بشدة للزراعة متعددة الجنسية والتقنيات اإلنتاجية والتنمية. ولها عدة مؤلفات أبرزها: 

الحصاد املسوق: اختطاف اإلمدادات الغذائية العاملية -

Stolen Harvest: The Hijacking of the Global Food Supply (2000)

عنف الثورة الخرضاء 

- The Violence the Green Revolution ([992)

Biopiracy: The Plunder of Nature and Knowledge :القرصنة البيولوجية: نهب الطبيعة واملعرفة

حروب املياه والخصخصة والتلوث والريح:

 Water Wars; Privation pollution and proft (2002)

Staying ALive البقاء عىل قيد الحياة

صنع السالم مع األرض

 Marking peace with the Earth (20[3)

Wikipedia.org/wiki/vandana Shiva :انظر

]2]- نقاًل عن: كارين وارين، مقدمة النسوية اإليكولوجية، ضمن كتاب مايكل زميرمان، الفلسفة البيئية )2(، ص5].

]3]- كارين ج وارين Karen J. Warren فيلسوفة أمريكية ولدت يف 0] سبتمرب 947]م وهى متخصصة يف الفلسفة الغربية، وتعمل 

أستاذة يف كلية ماك أليسرت يف سانت بول منيسوتا وقد بدأ اهتاممها األكادميي باألخالق البيئية منذ السبعينات من القرن العرشين عندما 

أنجـزت = = بحثها للدكتوراه عن املنزلة القانونية للمصنوعات الطبيعية غري البرشية. وقد شاركت يف تحرير خمسة كتب يف فلسفة النسوية 

األيكولوجية واألخالق البيئية ودراسات السالم. وقد نرشت خمسني مقالة يف قضايا األخالق النسوية األيكولوجية والفكر النقدي. 

Wikipedia.org/wiki/Karen J.Warren :انظر

وأيًضا: مايكل زميرمان: الفلسفة البيئية، الرتجمة العربية، الجزء الثاين، ص357.

]4]- انظر هذه الرشوط الجديدة لألخالق النسوية يف: كارين ج. وارين: قوة وقواعد النسوية اإليكولوجية، ضمن كتاب مايكل زميرمان: 

الفلسفة البيئية، سبق اإلشارة إليه )ج2(، ص-110 2]].
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يرتبط مفهوميًّا وعمليًّا بالعنرصية والطبقية والتمييز ضد الطبيعة، فإن األخالق النسوية ال بّد أن تكون 

ضد هذه التمييزات ومعارضة أليِّ نزعٍة متييزيٍّة تفرتض مسبًقا منطق الهيمنة أو تعّززه.

ثانًيا: األخالق النسوية أخالق سياقية، واألخالق السياقية هي تلك التي ترى الخطاب واملامرسة 

عىل  تقوم  إنها  مختلفٍة،  تاريخيٍة  ظروٍف  يف  املوجودين  الناس  أصوات  عن  ناجمني  األخالقيني 

نوذٍج من أصواٍت مختلفٍة ألناٍس موجودين يف ظروٍف مختلفٍة. ومن هنا فعندما تكون األخالق 

السياقية نسويًة فهي إذاً تلك األخالق التي تويل مكانًة محوريًة ألصوات النساء.

إنّها ترفض االفرتاض املسبق بوجود  إذ  النساء،  لتنوع أصوات  إنّها تويل أهميًة محوريًة  ثالًثا: 

»صوٍت واحٍد« يتحكم يف تعيني القيم األخالقية واالعتقادات واملواقف السلوكية، ومن ثم فهي 

تعّد أخالقًا تعدديًة بنيويًّا وليست واحديًة أو اختزاليًة.

رابًعا: أنها تعد أخالقًا قيد التشّكل ومن ثم فهي ربا تتغرّي عرب الزمن وإن كانت ككل النظريات 

األخالقية تستند إىل بعض التعميامت، وهذه التعميامت تعنى هي األخرى بإدراك وتقدير األصوات 

املختلفة املنبثقة عن الحاالت األخالقية املختلفة الناتجة عن مجموعٍة من الظروف االجتامعية 

والتاريخية واالقتصادية با يف ذلك ظروف العرق والطبقة والسن والتوجه العاطفي.

خامًسا: وبا أن األخالق النسوية سياقيٌة، وتعدديٌة بنيويٌة، وقيد التشّكل، فإنها تكفل تنّوع أصوات 

التعميامت  عن  الناتج  التحيز  مثل  األدىن  الحد  إىل  التجريبي  التحيز  تقليل  وتساعد عىل  النساء 

الخاطئة أو الزائفة القامئة عىل القولبة وعىل عدٍد ضئيٍل من األمثلة أو عىل أمثلٍة مشوهٍة.

سادًسا: إن األخالق النسوية ال تقوم بأّي محاولٍة لتقديم وجهة نظٍر »موضوعيٍة« ألنها تفرتض 

أنه يف الثقافة املعارصة ال توجد مثل هذه املوضوعية، ودعوتها إىل عدم التحيز ال تعنى الدعوة 

إىل املوضوعية أو الحيادية، لكنها تفرتض العكس حيث إنّها ميكن أن تتحيز تحيُّزًا أفضَل منحازة 

إىل أصوات أشخاٍص مضطهدين وهذا يعنى أنها تفضل يف هذه الحالة التحيز عىل الحيادية حتى 

ال تستبعد تلك األصوات.

سابًعا: توفر األخالق النسوية مكانًة محوريًة لقيٍم كانت نطيًّا غرَي ملحوظٍة أو مهملًة أو محرفًة 

يف األخالق التقليدية كقيمة الرعاية والحب والصداقة والثقة واملالءمة. وهذا ال يعني االستبعاد 

التام العتبارات الحقوق أو القواعد أو املنفعة.

ِل املاهية البرشية والهدف الذى من أجله ينخرط البرش  ثامًنا: تتضمن األخالق النسوية إعادة تعقُّ
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يف اتخاذ القرار األخالقي، فهي ترفض عىل سبيل املثال تحديد ماهية البرشى أو الطبيعة البرشية 

بشكٍل مستقلٍّ عن أيِّ سياٍق تاريخيٍّ فأدقُّ فهٍم لكّل ما هو برشيٌّ يختص بالطبيعة البرشية ومن ثم 

للسلوك البرشى يكون جوهريًّا من خالل شبكة العالقات التاريخية وامللموسة. 

وتنسحب هذه الرشوط الثامنية لألخالق النسوية عىل نظرة الحركة النسوية لفلسفة البيئة. ومن 

منبثقٌة عن هذه  وارين مثانيٌة  كارين ج  لدى  األخرى  اإليكولوجية هي  النسوية  فإن خصائص  ثم 

الرشوط والخصائص العامة لألخالق النسوية وهي كالتايل]]]:

الطبيعة، ومن ثم فهي ترفض أيَّ  التمييز ضّد  النسوية اإليكولوجية تعارض يف جوهرها  أولً: 

أسلوٍب يف التفكري أو السلوك إزاء الطبيعة غري البرشية يعكس منطق الهيمنة وقيمها ومواقفها.

ثانًيا: إن النسوية اإليكولوجية أخالٌق سياقيٌة بعنى أنها تستبعد املفهوم التقليدي لألخالق عىل 

أنها قواعُد وحقوٌق أو مبادئُ محددٌة سلًفا لصالح مفهوٍم جديٍد لألخالق يقوم عىل النظر إىل العالقات 

بني الكائنات املختلفة يف سياقاتها املتعددة. إذ إنه بالنسبة إىل النسوي اإليكولوجي يكون االهتامم 

املحوري »هو ما يكونه الفاعل الُخلُقي يف عالقته مع اآلخر ال مجرد أّن الفاعل الخلقي هو فاعٌل 

خلقيٌّ أو أنه ملزٌم من قبل الحقوق أو الواجبات أو الفضيلة أو املنفعة بالسلوك بطريقٍة معينٍة«.

ثالًثا: النسوية اإليكولوجية تعدديٌّة بنيويًّا با أنها تفرتض مسبًقا االختالف وتحافظ عليه سواًء 

كان اختالفًا بني البرش بعضهم البعض، أو بينهم وبني عنارص الطبيعة األخرى، فالبرش يعدون أعضاًء 

يف مجتمعٍ إيكولوجيٍّ من بعض الوجوه ومختلفني عنه من وجوٍه أخرى، ومن ثم فإّن انتباه النسوية 

اإليكولوجية إىل العالقات واملجتمع ال يُعّد محًوا لالختالف، بل هو إقراٌر به.

تعيد النسوية اإليكولوجية فهم النظرية با هي نظريٌة قيد التشّكل، إذ تركّز عىل ناذَج  رابًعا: 

اللوايت  واآلخرين  النساء  لدى  املتكلم  صيغة  ورسديات  القصص  رواية  من  تنبثق  التي  املعنى 

يستنكرن الهيمنة املزدوجة عىل النساء والطبيعة.

املؤذية  الهيمنة  يختربن  اللوايت  النساء  أصوات  من  تنشأ  اإليكولوجية  النسوية  خامًسا: 

تنتقد  فهي  ثم  ومن  كنساء.  عليهن  بالهيمنة  الهيمنة  تلك  بها  ترتبط  التي  والطريقة  الطبيعة  عىل 

وتخفق  األبيض  العرق  تخّص  بورجوزايٌة  أخالٌق  هي  با  البيئية  لألخالق  التقليدية  املقاربات 

البرشية. البرشية وغري  البيئات  التي تخص كل  القضايا اإليكولوجية  التعامل مع  يف 

]]]-  انظر هذه الرشوط الجديدة لألخالق النسوية يف: كارين ج. وارين: قوة وقواعد النسوية اإليكولوجية، ضمن كتاب مايكل زميرمان: 

الفلسفة البيئية، سبق اإلشارة إليه )ج2(، ص-113 7]].
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سادًسا: النسوية اإليكولوجية وبا هي كذلك ال تبذل أّي محاولٍة لتقديم وجهة نظٍر موضوعيٍة، 

اجتامعيٌة  والطبيعة هي مشكلٌة  النساء  الهيمنة املزدوجة عىل  أّن  تُدرك  اجتامعيٌة  إيكولوجيا  فهي 

ا التاريخية واالجتامعية واالقتصادية وكذلك يف األطر  ترضب بجذورها يف الظروف امللموسة جدًّ

الجائرة التي تحافظ عىل هذه الظروف وتقرها.

والثقة،  والصداقة  والحب  الرعاية  لقيم  محوريًة  مكانًة  اإليكولوجية  النسوية  تُويل  سابًعا: 

والعالقات املتبادلة التي تعني أن عالقتنا مع اآلخرين محوريٌة لفهم من نكون. 

السلوك  ذلك عىل  ونتائج  برًشا  كوننا  يعنيه  فهٍم ملا  إعادَة  النسوية  اإليكولوجيا  تتضمن  ثامًنا:  

السياقات  أهمية  عىل  وتؤكد  املجردة  الفردانية  اإليكولوجية  النسوية  تنكر  هنا  ومن  األخالقى. 

التاريخية واالجتامعية والعالقات التي نكون كبرش طرفا فيها با يف ذلك عالقتنا مع الطبيعة غري 

. البرشية ألنها تلعب دوًرا جوهريًّا يف صياغة ما هو برشيٌّ

والخالصة أن النسوية اإليكولوجية تقدم إطارًا ألخالٍق نسويٍة وبيئيٍة متميزٍة حيث تنبثق من االرتباط 

امللموس الذى تُْنظر له بني الهيمنة عىل النساء والهيمنة عىل الطبيعة، وباعتبارها أخالقًا سياقيًّة تُعيد 

النسوية اإليكولوجية توجيه األخالق البيئية لرتكز عىل ما تعنيه الطبيعة خلقيًّا للبرش وعىل كيفية العالقة 

بني البرش واآلخرين سواًء كانوا من البرش أو من غري البرش. وليس أدل عىل هذا املعنى التي تدعو إليها 

النسوية اإليكولوجية من هذه القصة التي رواها شيخ إحدى القبائل الهندية عن ابنه البالغ من العمر 

سبع سنواٍت حينام أرسله ليعيش مع جديه يف إحدى املحميات الطبيعية ليتعلم منهام »األساليب 

الهندية«. ومن ضمن ما علّمه الجدان لالبن، علامه كيفية اصطياد ذوات األربع فقاال له:

خذ  ثم  تقتله.  وال  تبطئه  بحيث  الخلفية  ناصيته  يف  األربع  ذي  أخيك  عىل  السهم  »أطلق 

واشعر  أخيك  عيني  إىل  انظر  كلها،  املعاناة  تكون  العينني  ففي  عينيه،  يف  وانظر  بيديك  رأسه 

وبينام  بسعٍة.  ميوت  بحيث  عنقه  يف  ذقنه،  أسفل  األربع  ذا  واذبح  سكينك  خذ  بعدها  بأمله، 

ذي  لقريبك  الشكر  أيًضا صالة  أقم  فعلته.  يسامحك ملا  أن  األربع  ذا  أخاك  اسأل  بذلك  تقوم 

األربع ألنه قدم جسده لك للتو لتأكل عندما تحتاج الطعام وتلبس حيث تحتاج الكساء. وِعْد 

وللزهور  لألرض  غذاء  ليصبح  متوت  عندما  األرض  يف  جسدك  تدفن  سوف  بأنك  األربع  ذا 

الشقيقة لك وللوعل أخيك. فمن الالئق أنك سوف تُصيّل مبارِكًا ذا األربع. وبدورك وىف الوقت 
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التحية بجسدك بهذه الطريقة، فقد منحك ذو األربع حياته يك تبقى..«]]]. املناسب ترد له 

بقيٍم  النسوي؛ فهي محملٌة  التوجه  البيئية ذات  فيها قوة األخالق  تبدو  القصة السدية  إن هذه 

ومواقَف عالئقيٍّة كالرعاية والتفهم املحب والتبادلية املالمئة..إلخ.

اإليكولوجية وبني  والنسوية  االرتباط بني األخالق  ما يكشف عن  أيًضا  القصة  ولعل يف هذه 

ما يُسمى بأخالق الرعاية أو العناية، تلك األخالق التي ترفض املعايري املعتادة يف تبني وتفسري 

املشكالت األخالقية، وتقدم تصّوًرا جديًدا بحثًا عن صوٍر أكرث جدوى لتوجيه حياتنا األخالقية با 

يضمن التعاون والرعاية والعناية ملن يحتاجونها، رافضًة قيم العنف والسيطرة، إنها األخالق التي 

تتميز برتكيزها عىل العالقات بني األفراد واالعتناء بعضهم بالبعض]2]. 

 [3[C. Gilligan وقد بدت أخالق العناية ذات التوجه النسوي بوضوٍح يف كتاب كارول جليغان

إدراك صوٍت مختلٍف  أنه ميكن  فيه  التي أكدت   )In different voice 1982( »بصوت مختلف«

عند كثري من البنات والنساء يف تفسري وتأويل املشكالت األخالقية حيث إنهن يركّزن اهتاممهن 

النسويون مع  الفالسفة  تفاعل  الواقعية بني األشخاص. وقد  والعالقات  التاريخية  السياقات  عىل 

إنّه يتجاوب مع عدم رضائهن عن النظريات األخالقية  هذه الرؤية لعاملة النفس األمريكية حيث 

السائدة.]4] وهذا التجاوب يكشف بالطبع عن أخالق العناية والرعاية ميكن أن تنسحب من عامل 

للرعاية  يحتاج  من  وكل  ومريضهم  بطفلهم  واالهتامم  بينهم  ما  يف  االجتامعية  والعالقات  البرش 

والعناية من بينهم، إىل عامل غري البرش بل وإىل الطبيعة ذاتها إذ إنها هي األخرى تحتاج لنظرٍة فيها 

املزيد من العناية والرعاية وبالتقليل من القهر واالستغالل السيّئ.. إلخ.

]]]-  انظر هذه الرشوط الجديدة لألخالق النسوية يف: كارين ج. وارين: قوة وقواعد النسوية اإليكولوجية، ضمن كتاب مايكل زميرمان: 

الفلسفة البيئية، سبق اإلشارة إليه )ج2(، ص-117 8]].

]2]- انظر: فريجينا هيلد: أخالق العناية، ترجمة د. ميشيل حنا متياس، سلسلة عامل املعرفة )356(، الكويت 2008م، ص-7 8.

]3]- كارول جيلغان Carol Gillgan: من أعالم الحركة النسوية األخالقية األمريكية وهي عاملُة نفس شهريٌة. ولدت يف 28 نوفمرب 936]م 

يف مدينة نيويورك، وحصلت عىل درجة الدكتوراه من جامعة هارفارد عام 964]م يف علم النفس الجتامعي. وقد اشتهرت بكتابها “بصوت 

نيويورك  بجامعة  أستاذٌة  بالنسوية املختلفة. وهي  ما يسمى  982]م. وتعترب مؤسسة  الذى صدر عام   In a different voice مختلف 

وأستاذٌة زائرٌة يف جامعة كبمردج ولها عدة مؤلفاٍت أخرى يف علم النفس والنسوية.

[ .wikipedia.org/wiki/carol Gillian :انظر [

]4]- املصدر نفسه، ص-40 ]4.
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نقد النسوية اإليكولوجية:

إّن اإليكولوجيا النسوية تتقاطع هنا مع دعاة أخالق الرعاية والعناية وكذلك مع دعاة اإليكولوجيا 

االجتامعية. ومع ذلك فإن أقىس انتقاداٍت وجهت للنسوية اإليكولوجية كانت من ِقبل اثنني من 

أعالم اإليكولوجيا االجتامعية هام موراي بوكتشني]]] وجانيت بيهل]2]؛ فقد رفضت األخرية النسوية 

اإليكولوجية تقريبًا واعتربتها »شكاًل من الالعقالنية غرَي جديرٍة باالنتباه الجّدي، فجميع النسويني 

فجٍّ  بتضخيٍم  وذلك  البرشية  غري  الطبيعة  جانب  إىل  كآخر  املرأة  ميّجدون  تقريباً  األيكولوجيني 

ألفكار سيمون دي بوفوار يف عرضها الحاذق للموضوع،]3] وترى بيهل أنه »بدالً من العمل عىل 

االستعاضة عن فضائل دولة املدينة بتلك العائدة إىل األويكوس Oikos )وهى اللفظة األغريقية 

النسويون  يظنه  ما  وفق  )وذلك  تاريخيًّا  اضطهدتهن  التي  إيكولوجي(  لفظة  منها  اشتقت  التي 

من  السيايس كجزٍء  العلم  االنغامس يف  البيئية  الحركات  النساء يف  ينبغي عىل  اإليكولوجيون(، 

الخروج من  الطويل  األمد  ينبغي عليهن يف  باملواطنية ألنفسهن،  تحرريٍة حقه واملطالبة  سياسٍة 

األويكوس- سواًء باملعنى الحريف الذى يشري إىل منزل األرسة أو باملعنى املجازى الذى يشري إىل 

قيم النساء، والعمل عىل توسيع املجال الكامل لقدراتهن البرشية]4]. 

]]]- موراي بوكتشني Murray Bookchin هو كاتٌب وفيلسوٌف أمرييكٌّ ل سلطويٌّ ولد يف نيويورك من عائلٍة روسيٍة يهوديٍة يف 4] 

كانون الثاين 920] وتويف يف 30 متوز 2006م، له حواىل 24 كتابا يف الفلسفة والسياسة والتاريخ والتنبؤ والقضايا املدنية، والفلسفة الطبية. 

وهو مؤسس مشارك ومدير فخري ملعهد اإليكولوجيا الجتامعية، ومن أهم مؤلفاته: 

من التمدن إىل املدن أو نهوض التمدن وسقوط املواطنة.

The Rise of Urbanization and the Decline of Citizenship.

الالسلطوية الجتامعية أو الالسلطوية الحياتية.

Toward and Ecological Society. نحو اإليكولوجيا الجتامعية

The Ecology of Freedom .إيكولوجيا الحرية

 The Philosophy of Social Ecology فلسفة اإليكولوجيا الجتامعية

Remaking Society إعادة صناعة املجتمع

] انظر: موراي بوكتشني Wikipedia.org/wiki وأيًضا: كتاب زميرمان: الفلسفة البيئية، الرتجمة العربية، الجزء الثاين، ص358 ].

]2]- جانيت بيهل Janet Biehl هي إحدى فيلسوفات البيئة األمريكية، اشتهرت بالهتامم والكتابة يف اإليكولوجيا الجتامعية، ولدت عام 

953]م، وقد قدمت بعض أعاملها بالشرتاك مع موراي بوكتشني، أما أهم مؤلفاتها الخاصة فهي:

وجدنا طريقنا: إعادة التفكري يف األيكولوجيا النسوية السياسية.

Finding our way: Rethinking Ecofeminist politics ([99[)

الفاشية البيئية - دروس من التجربة األملانية.

Ecofascism: Lessons from the German experience ([996).

(The politics of social ecology ([997 .سياسات اإليكولوجيا الجتامعية 

[3[- Janet Biehl, Rethinking Ecofeminist Politics, Boston: South end Press, [99[, P. [5. 

 نقال عن: زميرمان: الفلسفة البيئية- الجزء الثاين، ص-268 269.

Ibid, P. [54 :4]- انظر[

 نقالً عن نفس املرجع السابق، ص269.
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كام تنتقد بيهل أيًضا مفهوم الرعاية النسوي قائلًة أنه ميكن توسيعه من نطاقه املحّدد املناسب 

الذى تراه شاماًل العالقات الشخصية الحميمة إىل املجال األوسع لألخالق االجتامعية والسياسية. 

وقد اتهم بيهل وموراي بوكتشني مًعا النسويني اإليكولوجيني بأنهم أضعفوا الذات واختزلوها 

إىل الذات املتلقية املنفعلة القابلة للتالعب بها، وأكّدا عىل أن الذات الفردية »املزيفة« الذكورية 

العاطفية والشخصية جًدا ستتحوالن عرب املداولة  الرعاية بضامينها املسهبة  للمواطن، وكذلك 

واملناظرة يف الجمعية إىل نواة فكرة املواطنية، ومن وجهة نظرهام ال مناص طبًقا لذلك من طرد 

الرعاية خارج مجال القيم السياسية العقالنية املتسقة ذات املعنى]]]. 

وبكلامت بيهل الخاصة فإن »عاطفة الرعاية ليست شيئًا ميكن للمرء منحه بشكٍل أصيٍل إىل 

الناس كافًة، كام ال ميكن للرعاية كعاطفٍة أن تعّمم وتعّد أساًسا للتنظيم االجتامعي خارج الجامعات 

الصغرية الخاصة باملرء استناًدا إىل القرابة«]2]، ومن ثم فإنه بالنسبة لها فكرة الرعاية بالنسبة للنظام 

االجتامعي العام أو السيايس تبدو فكرًة مضحكًة متاًما؛ إذ إن نوع الرعاية الذى تشعر به األم أو 

األب إزاء الطفل ال ميكن تعميمه، برصف النظر عن التغايض- يف ما يتعلق بفلسفة البيئة- عام إذا 

كان املرء يفكر كالجبل أو يسمح لنفسه بأن يكون شجرًة«]3].

وتستخلص بيهل من ذلك أن مصطلح النسوية اإليكولوجية قد أصبح مشوبًا بالالعقالنية وأنها 

ال تستطيع أن تعتربه مرشوًعا واعًدا؛ إذ يصعب بناء حركٍة استناًدا إىل مجازاٍت مرفوضٍة وعىل أفكاٍر 

مشوشٍة ال ميكن صياغتها يف أسلوٍب متسٍق]4]. 

والحقيقة أنه ميكن من وجهة نظر النسوية اإليكولوجية ومنارصيها القول ـ عىل حد تعبري جون 

Ibid, P. [48 :انظر -]]]

 نقال عن نفس املرجع، ص270.

[2[-Ibid, P. [48 

 نقالً عن: نفس املرجع السابق.

[3[-Ibid, P. [48 

 نقالً عن: نفس املرجع السابق.

]4]- جون كالرك: قضية الحرية: دروس نسويٌة إيكولوجيٌة لليكولجيا الجتامعية، ضمن كتاب مايكل زميرمان: الفلسفة البيئية- الجزء 

الثاين- الرتجمة العربية، ص270.
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كالرك]]]، أن املنظرين النسويني اإليكولوجيني قد تفادوا نظريًّا هذه الالعقالنية التي تشري إليها بيهل، 

التي تكون فيها أفكار اإليكولوجيني  إنهم قد قدموا أفكاًرا جوهريًة هامًة يف املجاالت ذاتها  بل 

ا]2].  االجتامعيني مثل بوكتشني وبيهل شاحبًة جدًّ

لنا السبب الوجيه املوجب ألن نتوّجه بآمالنا  النسوية اإليكولوجية قد قدمت  وبوجٍه عامٍّ فإّن 

إىل عامل الحياة والثقافة الكثيف وامللغز واملعقد الذى يعيش الناس فيه، ال إىل مجرد عالٍَم أثرييٍّ 

إليدولوجيا سياسيٍة مثاليٍة. إن السياسة النسوية اإليكولوجية يف الرعاية تعيننا عىل االحتفاظ بثلنا 

لصيقة بادية الحرية، كام تتجسد يف التفاعالت الواقعية بني الكائنات البرشية الحية واملجتمعات 

الحية واألرض الحية]3]. 

خامتة نقدية:

ادها من أنصار  والحقيقة أنه برصف النظر عن الجدل الدائر بني أعالم النسوية اإليكولوجية ونُقَّ

املذاهب البيئية األخرى فإّن مثة مشكالٍت حقيقيًة تعوق الحلول التي تقدمها كل هذه املذاهب 

البيئية للمشكالت البيئية عىل الصعيدين النظري والعميل لعل أهمها ما يىل:

صعوبة جعل أّي واحٍد من هذه املذاهب البيئية إيديولوجيا عامليًة للحل؛ فالقيود التي تكبّل 

الدول النامية والتدخالت من قبل الدول املتقدمة قد سلبت الدول النامية فرصة اللحاق بركب التقدم 

الغريب حيث تطورت الدول الغربية بالصناعات الكبرية وباستنزاف املوارد املحدودة والتلوث..

إلخ. وهى مامرسات تسعى الدول الغربية اآلن إىل إنكارها عىل الدول الساعية للتقدم. والغرب 

الصناعي مثله مثل العامل النامي غري مهيّأٍ ألخذ األولويات البيئية يف االعتبار حيث إّن ذلك يعني 

بالنسبة له التخيل عن الرخاء الذى ينعم به بوصفه أكرَب مستهلك للطاقة واملوارد]4].

املتالحقة  البيئية  لألزمات  إيجاد حلوٍل  الحقيقي يف  اإلسهام  املعارص عىل  العلم  قدرة  عدم 

]]]- جون كالرك Johan Clark أستاذ الفلسفة يف جامعة ليول- نيو أورليانز، ويرأس حاليا برنامج مركز الدراسات البيئية، وقد نشط ملدٍة 

طويلٍة يف الحركات الخرضاء والحركة اإلقليمية الحيوية ومن كتبه:

The Anarchist moment: reflection an culture, Nature, and power.

Liberty, Ecology, Geography: The Social Thought of Elisse Reculus.

انظر: مايكل زميرمان، الفلسفة البيئية، الجزء الثاين من الرتجمة العربية، ص358.

]2]- نفس املصدر، ص270.

]3]- نفس املصدر، ص282.

 www. global arab 4]- عصام محمد عبد الشاىف: البيئة وأخالقياتها بني الرشائع الساموية والتيارات الفلسفية، الشبكة العربية العاملية[

]]network. 20، ص2].
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واملتفاقمة، ويف ذلك يقول هانزيوناس: من الخطأ توقّع املعجزات بواسطة اإلميان الخرايف يف 

القدرة الكلية للعلم حيث يسود التوقّع بأّن نوًعا جديًدا متاًما ملصادر الطاقة سوف يتم اكتشافه.. 

فليست هناك نهايٌة للمفاجآت التي نرحب بها للتقدم. والسؤال بأّن واحدًة من هذه املفاجآت سوف 

تخرجنا من املأزق يف الوقت املناسب«]]]، فكم كرثت الوعود العلمية بحلول ملشكالت سببها 

التقدم العلمي ومل نر منها عىل أرض الواقع ما يؤكد أنها كانت وعوًدا حقيقيًة! فكم من أمراٍض 

استجدت عىل بني البرش والعجم نتيجة التدهور البيئي واستخدام الكيامويات واألسمدة واألسلحة 

الفتاكة، وال يزال البرش يعانون منها ومن آثارها املدمرة دون أن يجد العلم والتقدم التقني لها حلواًل 

ناجعًة!!

البيئية ال تسهم حقيقًة يف حل مشكالتها، وعىل سبيل  السيايس للمشكالت  كرثة االستخدام 

املثال فإّن ما يُسّمى باملذهب األخرض الذي تتبناه أحزاب الخرض يف بعض دول العامل ما هو يف 

حقيقته إال بدعٌة حرضيٌة يف مرحلة ما بعد الحركة الصناعية، وهو ما يعنى أن الوعى البيئي ما هو 

إال رد فعل مؤقت للتقدم الصناعي، ومييل إىل االقتصار عىل الشباب واألغنياء الذين ميلكون ترف 

االحتجاج. واألمر يتوقف عادًة مع هؤالء عند االحتجاج دون تحقيق نرٍص حقيقيٍّ لهم عىل أرض 

الواقع حول البيئة!

تقدميها  الكثريون  يريد  تتضمن تضحياٍت ال  الواقع ألنها  التحقيق يف  البيئية صعبة  الرؤية  إن 

ويفضلون عليها مصالحهم العاجلة؛ فالبيئة الحقيقية أكرث راديكاليًة من االشرتاكية والفاشية والحركة 

النسوية أو أّي اعتقاٍد سيايسٍّ آخَر، فهذا املذهب ال يقترص عىل املطالبة بتحول النظام االقتصادي 

أو إعادة تنظيم العالقات بني السلطات داخل النظام السيايس فحسب، بل ال يرىض بأقل من إقامة 

نٍط جديٍد للوجود أي أسلوٍب جديٍد مختلٍف يف تجربة الوجود وفهمه، واألكرث من ذلك أن نظرياته 

وقيمه وأحاسيسه تتعارض مع تلك الخاصة باملجتمعات التي يهيمن عليها التقدم الصناعي]2].

وبالطبع فإن اختالف وجهات النظر السياسية تبًعا للنظام السيايس السائد تجعل من الصعب 

االتفاق عىل آليٍة محددٍة لحّل املشكالت البيئية، فإذا كان البعض يرى أننا بالدميقراطية نستطيع 

عليها  يوافقون  واقتصاديٍّة  برامَج سياسيٍّة  املقرتحة عرب  الحلول  موافقتهم عىل  وأخذ  الناس  إقناع 

ومن ثم يصوتون ملن يتبناها وينفذها، فإن آخرين يرون العكس متاًما؛ انظر إىل ما يقول يوناس هنا 

[[[- Hans Jonas, The Imperative of responsibility in search of an ethics for the technological age, P. [2[. 

نقال عن: وجدى خريى نسيم، الفلسفة وقضايا البيئة، سبق اإلشارة إليه، ص262.

]2]- عصام محمد عبدالشاىف، نفس املرجع السابق، ص2].
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إذ يرى »أن الدميقراطية لن تقودنا إىل يشٍء يف هذا املوقف«]]] نظراً ألن الدميقراطية تقدم عىل 

تنفيذ رأي أغلبية املحكومني وبوصف هؤالء برًشا فهم يبحثون دامئًا عن منافعهم الخاصة، وعىل 

أن يختاروا ويتبنوا سياسات  بأنه ميكن لهؤالء املحكومني  بالقول  أن هذا مردوٌد عليه  الرغم من 

األحزاب البيئية الداعية إىل اخرضار البيئة واملدافعة عن حقوق الكائنات غري البرشية.. إلخ، فإن 

يوناس يعلن بكل بساطة تأييده لقيام نظم حكم ديكتاتورية باعتبارها األقدر عىل انتشالنا من براثن 

املخاطر البيئية، ومن هنا ينارص فكرة الحكومات األبوية التي بإمكانها أن تفرض نوًعا من الوصاية 

عىل املحكومني ومن ثم فهي قادرٌة عىل توجيه أفعالهم، وتستطيع بالتايل مواجهة التحديات البيئية 

البيئية وبأنها قادرٌة عىل مواجهتها.  التكنوقراط املتخصصني وتعهدها بحل هذه املشكالت  عرب 

وبالطبع فإن هذا الرأى ليوناس يقودنا إىل إقراره نوًعا من الفاشية اإليكولوجية عىل اعتبار أنه يرى 

أن شكاًل من أشكال الديكتاتورية ميكن أن يقودنا إىل تجاوز األزمات الناتجة عن فرط استخدامنا 

للتكنولوجيا عىل أساس أن »مثل هذا الطغيان- عىل حّد تعبريه- ميكن أن يكون أفضل من الدمار 

الكيل، ولذا فهو »يوافق عليه أخالقيًّا باعتباره بدياًل«. وكأننا هنا مع يوناس كاملستجري من الرمضاء 

بالنار؛ فهو باسم الحفاظ عىل البيئة من الدمار يسلم الناس إىل حكوماٍت ديكتاتوريٍة قد تبدأ فعليًّا 

بواجهٍة شاملٍة للمشكالت البيئية عرب استنادها لخرباء متخصصني يف ذلك، لكن ما الضامن ألن 

السيايس واالحتكار االقتصادي.  البيئية إىل االستبداد  تتحول من ديكتاتورية مواجهة املشكالت 

وال شك- يف اعتقادي- بأن االستمتاع بالحرية يف ظل التعايش مع مشكالٍت بيئيٍة ربا يكون أفضَل 

كثريًا من املعاناة البرشية يف ظّل االستبداد السيايس وحكم الطغيان!

التغلب عىل املشكالت  التي تحاول  الرؤى واملناقشات شديدة األهمية  وبعيًدا عن كل هذه 

البيئية املعارصة فإنني أرى أّن مثة رؤيًة وسطيًة بني املذاهب البيئية الغربية املختلفة ماثلًة يف الدين 

املهتمني  كل  منها  يستفيد  أن  بحيث ميكن  بالنظر  رؤيٌة جديرٌة  اإلسالمي وهي  والفقه  اإلسالمي 

وميكن أن ينبثق عنها فلسفٌة بيئيٌة وسطيٌة يسهل أن تتحول إىل تلك السياسات والخطط اإلسرتاتيجية 

الكفيلة بالقضاء عىل الكثري من املشكالت البيئية. وقد أجمل أحد الباحثني الخطوط العريضة لهذه 

الرؤية القرآنية - اإلسالمية يف عدة نقاٍط أهمها]2]:

إّن الرؤية الكلية للنظرية البيئية يف العقيدة اإلسالمية ترى يف اإلنسان سيًدا يف الكون ومستخلًَفا 

فيه، ومع ذلك فهي ال متيل إىل املركزية البرشية التي يستنزف فيها اإلنسان الطبيعة، وال هي كذلك 

]]]- نقال عن: وجدى خريى نسيم، الفلسفة وقضايا البيئة، سبق اإلشارة إليه، ص252.

]2]- عصام محمد عبد الشايف، نفس املرجع السابق، ص3] - 4].
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حلقات الجدل

متثل مركزية للطبيعة بحيث تساوى بني اإلنسان واملادة واإلنسان والحيوان وتتجاهل خالق الكون 

ورسالة البرش وأمانتهم املسؤولة يف الدنيا واآلخرة.

نظرية  إطار  تدخل يف  الفقه اإلسالمي وهى  البيئية موجودٌة يف  األخالقيات  االستدامة يف  إّن 

أداٍء لحفظ  بقاٍء لحفظ  الحفظ من حفظ  العدل كمقصد وحفظ املال ومراتب هذا  املقاصد يف 

الحارضة  األجيال  تجاه  املسؤولية  عىل  اإلسالمية  الرشيعة  يف  تقترص  ال  األخالقية  والقيم  ناٍء، 

بعدم  النبوي  التوجيه  منذ  والكائنات  املوارد  عن  باألساس  الله  أمام  املسؤولة  بل  واملستقبلية، 

كّل  مع  فالتواصل  بالحيوانات،  الواجبة  بالرحمة  مروًرا  الوضوء،  بغرض  ولو  املاء  يف  اإلرساف 

مكّونات الكون النباتية بل والجامدات التي يؤمن اإلنسان املسلم بأنها تُسبُّح لله. ويحكم اإلنسان 

يف كلِّ موقٍف ميزان الرضر والنفع يف الحال واملآل، واألمة توفر لسياسات البيئة التمويل الالزم 

عرب األوقاف وتضمن االلتزام بالقواعد والنظم والقانون وتهتم أكرث من ذلك بإدماج هذه األمور يف 

السلوكيات واآلداب اليومية العبادية الفردية والجامعية.

يف مقابل الرؤية اإليدولوجية لفلسفة البيئة وأخالقياتها كدائرٍة حيويٍة، يجعلها اإلسالم أمانًة يف 

عنق اإلنسان ويتعامل معها بنطق العامرة يف األرض. ولنالحظ هنا أن اإلنسان املسلم ينبغي أن 

يحمل قياًم ربانيًة ويستوي يف حملها الرجال والنساء؛ فليست املرأة أقرب للطبيعة من الرجل- كام 

يدعى النسويون اإليكولوجيون- وال هو أكرث إفساًدا للطبيعة من النساء، بل إّن املعيار هنا للتقوى 

وااللتزام بالعدل والقسط والرحمة وكلّها صفاٌت للمؤمن سواًء كان رجاًل أو امرأًة، إذ ليست هذه 

ديًنا  باإلسالم  املؤمنني  كّل  بها  يتحىل  أن  ينبغي  عامٌة  صفاٌت  هي  بل  نسويًة،  صفاٍت  الصفات، 

وشيعًة.

وبالطبع ينبغي أن نيّز هنا بني اإلسالم واملسلمني؛ فاإلسالم كام أقول دامئًا أرقى وأسمى مام 

يقدمه كثري من املسلمني هذه األيام. فإذا كان ما سبق هو رؤية اإلسالم وخريطته الفقهية املتأسسة 

عىل عقيدة التوحيد لله الذى خلق اإلنسان وسائله عنها يوم القيامة، فإن الواقع هو أن املسلمني 

املعارصين وخاصة تلك التيارات اإلسالمية عىل الساحة مل تستنبط هذه املقاصد املرتبطة بالبيئة 

ومل تقدم لها صياغًة عرصيًة تأسيًسا عىل هذا الرتاث الفقهي الغنّي بل انرصفت لرؤيٍة مركزيٍة للدولة 

وبالتايل همشت قضايا البيئة عىل الرغم من أنها من أولويات املرشوع الحضاري اإلسالمي إذا ما 

ا يف الواقع البيئي املعارص إقليميًّا ودوليًّا. أراد املسلمون التأثري حقًّ

إن التعاليم اإلسالمية قد حّددت لإلنسان املؤمن باإلسالم منهًجا محدًدا يتسم بالعلمية والتكامل 
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يف ذات الوقت للتعامل مع مكونات البيئة الطبيعية، وهذا املنهج يبدأ بالحّض عىل االنتفاع بالبيئة 

ماديًّا وروحيًّا بحيث ال يجور األول عىل الثاين فيكون العداء واملغالبة، وال يجور فيه الثاين عىل 

األول فيكون االنزواء، وإنا ينخرط يف الدورة البيئية الكربى ملتزًما با قدر له فيها من مهمٍة يف 

الحياة وملتزًما أيًضا با قدر له منها من مقدراٍت متكنه من أداء تلك املهمة. وهذا املنهج يكتمل 

حينام يدعو اإلنسان إىل الرفق بالبيئة خالل انتفاعه بها، رفًقا يجعله ملتزًما بصيانة مقدراتها، وذلك 

استهالك مواردها  باالقتصاد يف  ثالثًا  يلتزم  ثانيًا، كام  والتلوث  التلف  أوال، وبحفظها من  بتنميتها 

املتجددة والناضبة عىل حدٍّ سواٍء.

وعالقتها  البيئة  لحقيقة  العامة  الثقافية  الرؤية  فيها  تتكامل  اإلسالمية  البيئية  الفلسفة  هذه  إن 

باإلنسان وعالقة اإلنسان بها، مع الفقه البيئي العميل يف بيان كيفية التعامل الفعيل مع البيئة. وهذا 

التكامل بني النظر والعمل يف الفلسفة البيئية اإلسالمية بهذا التوجه الوسطى ليس إطاًرا مجرًدا، بل 

كان هو حال صانعي الحضارة اإلسالمية يف عرصها الزاهي وهو حصاد تجربٍة عاشها املسلمون 

بالفعل عىل أرض الواقع. فأين نحن املسلمني املعارصين من هذه الرؤية التي اقرتن فيها النظر 

بالعمل، وارتبط فيها القول بالفعل، أين نحن من كل ذلك؟ وأين فالسفة البيئة املعارصين من هذه 

الرؤية اإلسالمية؟ ولَِم ال يستفيدون منها؟! أسئلٌة حائرٌة تبحث عن إجاباٍت ربا تتكشف يف األيام 

والسنني القادمة. فقضايا البيئة املعارصة ال ميكن التعامل معها بهذا التطرف السائد سواًء من جهة 

اليمني أو من جهة اليسار، بل ينبغي أن يكون بهذه الطريقة الوسطية التي ال تلغى متيز اإلنسان وال 

تتجنب بالتايل حقوق الكائنات األخرى وحق األرض والطبيعة.



األنثوية المستلبة
إضاءاٌت نقدّيٌة على نظريات النسوّية يف الغرب

[[[

إميان شمس الدين]*[

الحديثة حيال  الغربية  الثقافة  الذي عاشته  البحث عىل الضطراب املفهومي  ييضء هذا 

املرأة، حيث خلصت الباحثة إىل أن من أبرز تداعيات هذا الضطراب هو ظهور ما تسميه بـ 

"األنثوية املستلبة".

وسعياً إىل مناقشة األطروحة الجندرية كام ظهرت يف الجتامع الغريب الحديث، تنطلق 

الباحثة من التأسيس القرآين ملوقعية املرأة بوصفها مخلوقاً يستمّد حضوره ومكانته من إنسانية 

اإلنسان، التي تقوم عىل التكامل بني الذكر واألنثى، وتشكّل املقدمة الرضورية  لنقض جملة 

اإلنسان  مفهوم  عن  مستقلٍّ  كنوعٍ  املرأة  تصنيف  عىل  عكفت  التي  الجندرية  األطروحات 

كإنسان.

المحرر

أفظع  من  كان  وبعضها  ومتعددًة،  كثريًة  كانت  باملرأة  حاقت  التي  الظلم  رضوب  أن  ريب  ال 

أنواع الظلم وأقدمها يف التاريخ اإلنساين. وعندما كانت معالجُة هذا املوضوع ذاَت تبعاٍت جديرٍة 

باالهتامم، وتتعلّق بإنصاف املرأة وإعادتها إىل دورها املتوازن، انقادت القضية النسوية وراء كّل 

صيحٍة ترفع شعار حقوقها وتحريرها، من دون أدىن نظٍر منها يف حقيقة تلك الشعارات ومنشئها 

وأثرها عىل شخصيّتها وكينونتها وأرستها ومجتمعها ووظيفتها ككّل. فليس كلُّ من يطالب بإنصاف 

املرأة هو من دعاة األنثوية، وليس كلُّ من ينتقد األنثوية هو من مناويئ حقوق املرأة، بل القضية 

قضية معرفٍة وبحٍث عن واقع األمر وعن الحقيقة التي تحقق العدالة واإلنصاف للجميع.

*ـ باحثٌة لبنانية يف علم الجتامع السيايس - مقيمة يف دولة الكويت.
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وما من ريٍب فإن حقيقة اإلنسان تكمن يف أصالة الروح وفرعية البدن، إذ لو كان لهذا الجسد 

أو للجنس مدخليٌة يف إنسانية اإلنسان، لكان يدفعنا ذلك إىل الحديث عن املذكر واملؤنث، ولكنا 

سلطنا الضوء عرب السؤال عاّم إذا كان املذكر واملؤنث متساويني أو متفاوتني؟ أما الحقيقة فهي 

أصالة الروح يف إنسانية اإلنسان وأداتية الجسد للتعبري عن هذه األصالة يف واقع الحياة والدنيا، 

حيث يصبح الجسد األداة التي من املمكن أن تكون أنثى أو ذكرًا.

يف القرآن الكريم حقيقُة كّل إنساٍن روحه، والبدن أداتها، وهذا ال يتناىف مع أن يكون لإلنسان 

بدن يف النشأة الدنيا والربزخ والقيامة، وكام أن لديه بدنًا يف الدنيا، والبدن هو فرٌع – وليس أصالً أو 

جزًءا من األصل – كذلك أيًضا يف الربزخ والقيامة. حيث إّن الله تعاىل ينسب البدن الذي هو فرٌع 

إىل الطبيعة والرتاب والطني ويسند الروح التي هي األصل إليه، إذ كام يف قوله تعاىل: Nَويَْسأَلُونََك 

.[[[ M ًَن الِْعلِْم إِلَّ َقلِيال وُح ِمْن أَْمِر َريبِّ َوَما أُوتِيُتم مِّ َعِن الرُّوحِ ُقِل الرُّ

 مبدأ الزوجية )النوع وتنوع الوظائف(:

أصالة  عىل  لدليٌل  ذلك  فإن  بجنسه  ال  باهيته  اإللهية  الخالفة  محوَر  اإلنسان  ُجعل  حينام 

العظيم يف  الوظيفة والهدف  أن مامرسة هذه  إال  تعاىل.  الله  التكاملية نحو  اإلنسانية يف املسرية 

أساس  عىل  ال  األنثى  وصفة  الذكر  صفة  فيعطى  الجسد  لباس  ليلبس  اإلنسان  بهذا  انتقل  الدنيا 

التناقض واملقابلة وإنا عىل أساس تكامل األدوار ووحدة الهدف. وقد انقسمت اآلراء حول طبيعة 

األدوار وتوزيعها بني كلٍّ من املرأة والرجل، فبعضهم ذهب إىل أن األدوار وظائُف ُوزِّعت وفق 

القائلة بتالؤم  النظرية  البعض هذه  البيولوجية لكّل من املرأة والرجل، ورفض  الطبيعة  مقتضيات 

الوظائف مع النظام الطبيعي للخلقة، حيث اعتمد أصحاب الرأي األول عىل أن األرسة هي األساس 

يف املنظومة االجتامعية ويف النظام الطبيعي أو نظام الخلقة، حيث اعتربوا أن الرجل هو صانع 

الحضارات ومدير املجتمع ويقع عىل عاتقه تقدم وتطور الحضارة والفكر اإلنسانيني، أما املرأة 

فوظيفتها القيام باألعامل التي تقع يف دائرة تحصني املقومات التي تساعد الرجل يف القيام بهذه 

تتبنى  التي  النظام الطبيعي نظريّة ثبات األنواع  تبّنى أنصار  املهامت العظيمة امللقاة عىل عاتقه. 

ثبات االختالفات الجسدية والنفسية بني املرأة والرجل يف كلِّ زماٍن ومكاٍن، أما أصحاب النظرة 

الثانية أو أنصار القراءة التاريخية لالختالفات النفسية والجسدية بني املرأة والرجل فقد تبّنْوا نظرية 

التكامل التاريخي التي ال ترى ثبات لهذه االختالفات الجسدية والنفسية وأنه ميكن للموجودات أن 

]]]- اإلرساء: 85.
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يكون لها ألُف نوٍع وشكٍل. سؤاٌل يطرُح نفَسه هل املرأة التي كانت موجودًة منذ آالف السنني هي 

نفسها جسديًّا ونفسيًّا يف عرصنا هذا؟ وهل الوظائف التي كانت تؤديها املرأة يف السابق هي نفسها 

الوظائف التي تؤديها اآلن؟ وهل بقيت املرأة يف أدوارها محصورًة ضمن حدود وأطر األرسة فقط؟ 

موضوع املرأة من املوضوعات القلقة التي مل تخُل أيُّ ساحٍة تاريخيٍة من طرح إشكاالتها، 

خاصًة يف القرون األخرية التي اختلطت فيها كثرٌي من العادات والتقاليد مع األديان، ولعّل أصل 

املوضوع ليس يف اختالف الجنس بني املرأة والرجل، بقدر ما هو الكشف عن منظومة الحقوق 

بالجهة  صلٍة  ذات  ليست  حقوٍق  سلب  أو  املسلوبة،  الحقوق  اسرتجاع  ومحاولة  والواجبات، 

للمنظومة  التطرق  عدم  وهو  قصوى،  أهميٍة  ذي  أمٍر  عن  تغافٌل  أو  تجاهٌل  هناك  ولكن  املطالبة، 

م يف حال التزاحم؟ القيميّة الفردية واالجتامعية وعالقتها بنظومة الحقوق والواجبات، وأيهام يُقدَّ

الحديث عن األنثوية يضطرّنا إىل إطاللٍة رسيعٍة عن األسباب التي أدت إىل ظهور هذه الحركة، 

والتي يف واقع األمر نشأت كرد فعٍل إما عىل ظلم املرأة وسلبها حقوقاً واقعيًّة لها، أو نتيجة االنحالل 

التدريجي ملنظومة القيم الفردية واالجتامعية، وقيام بنيٍة فلسفيٍة مغايرٍة اُتُّخذت يف ما بعد كقاعدٍة 

معرفيٍة، الزمها كبناٍء فوقيٍّ كثرٌي من اللوازم املعرفية واألفكار التي رسمت معامل العالقات الفردية 

واالجتامعية ومنظومة القيم والحقوق والواجيات عىل ضوء تلك القاعدة الفلسفية.

للدين وظيفٌة مهمٌة يف الحياة، إال أّن الخلط بني حقيقة الدين ومامرسته من قبل منظريه كاألنبياء 

واألوصياء بطريقٍة سليمٍة تتناسب وفطرة اإلنسان يف حاجته لهذا الدين، وبني املامرسات التاريخية 

لتحريفاٍت  أو  لفهمه  املتصدين  لرجاالته  إما ملصالَح شخصانيٍة  نتيجًة  للدين  املشوهة  والحالية 

الدين عن ساحات  الخلط أقىص  والباطل. هذا  الحق  الدائر دوما بني  تاريخيٍة طالته من الرصاع 

الحياة اإلنسانيّة وبدل وغري من حقيقة وظيفته ودوره يف الحياة.

إال أّن سرية األنبياء والرسل أصحاب الرساالت الساموية هي خري دليٍل عىل رضورة التمييز 

بني واقع املامرسة السليمة التي توظف الدين يف خدمة اإلنسان وواقع املامرسة الخاطئة.

د رسالة الدين ووظيفته، با ال يقبل االلتباس  وتطالعنا النصوص الصحيحة الرصيحة، التي تحدِّ

أو التأويل وال يحتاج إىل شٍح أو تعليٍق. كقوله تعاىل:
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.[[[ Mَفَمِن اتََّبَع ُهَداَي َفاَل يَِضلُّ َوَل يَْشَقىN ـ

.[2[
 Mَوَما أَْرَسلَْناَك إِلَّ َرْحَمًة لِلَْعالَِمنَي N -

إذا   ،[3[
 Mِبالِْقْسط النَّاُس  لَِيُقوَم  َوالِْميزَاَن  الِْكَتاَب  َمَعُهُم  َوأَنَْزلَْنا  ِبالَْبيَِّناِت  ُرُسلََنا  أَْرَسلَْنا  Nلََقد   -

كانت هذه هي نظرة اإلسالم القرآنية إىل النوع اإلنساين، فكيف جرى تظهري النسوية أو ما يُسمى 

بالنظريات الجندرية يف الغرب؟

 املرأة يف العصور الوسطى:

لقد شاركت املرأة يف القرون الوسطى الرجل أشغاله يف الحقل، والعناية بالحيوانات، باإلضافة 

إىل أشغال املنزل، ومع التنمية العمرانية، وظهور أشكال جديدة من العمل، ساعدت املرأة زوجها 

يف مهن وفنون إىل أن وصلت إىل النيابة عنه وتعويضه حسب الحاالت. وكان األب يلقن فنه ألوالده 

الذكور منهم واإلناث عىل السواء. ويف القرن الثالث عرش، أصبحت املرأة ال متارس فقط حرف 

الجلد واملعادن. وبشكل  الدباغة ومعالجة  بأعامل  تقوم  أيًضا أصبحت  وإنا  والنسيج،  الحياكة 

عام فإن األجور التي كانت تتقاضاها النساء، كانت منخفضًة عن تلك التي يتقاضاها الرجال، األمر 

الذي أدى إىل إسهام املرأة يف الحركات الثورية التي عرفتها املدن يف القرون الوسطى، وحدث 

يف القرن الخامس عرش أن اتهم عمل املرأة بكونه السبب يف البطالة التي يواجهها الرجال، وقد نتج 

عن ذلك أن منعت مختلف الترشيعات األوروبية مامرسة النساء ألّي مهنة. وهكذا مع نهاية القرن 

السادس عرش وحلول السابع عرش، كانت املرأة قد أقصيت نهائيًّا من الحياة املهنية. ويف الجملة، 

إن عرص »املركنتلية« )التجارية( كان يعني موت املرأة ككياٍن نشيٍط. فلام حل القرن الذهبي، وجد 

البيت، ورعاية  بأعامل  والقيام  تنشئة األوالد،  اقترص دورها عىل  املنزل، وقد  املرأة محبوسًة يف 

شؤون الزوج. أما عىل املستوى الفكري والثقايف، فقد حدث خالٌف ما قد يتبادر إىل الذهن من 

إقصاء املرأة، حيث إنّها يف القرون الوسطى متتعت بساواٍة نسبيٍة مع الرجل يف املجال الثقايف، 

فعىل مستوى الطبقات الدنيا كان هناك غياٌب عامٌّ للتعليم بالنسبة للرجل كام للمرأة عىل حدٍّ سواء. 

أما يف املستويات االجتامعية العليا، فقد عرفت القرون الوسطى تحركاٍت اجتامعيًة نسائيًة انطالقًا 

من القرن السادس عرش مطالبًة بالحق يف التعليم الذي كان مقصوًرا عىل الرجل، مثل ما حدث يف 

]]]- طه: 23].

]2]- األنبياء: 07].

]3]- الحديد: 25.
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»بوركوس« و »بلنثيا«. يف القرن الثامن عرش، ُوضع حدٌّ للتمييز بني الرجل واملرأة يف حّق التعليم. 

للفتيات مثل  أُنشئت مدرسٌة  العمرانية،  الحياة  الذي عرفته  التطور  الثامن عرش، مع  القرن  يف هذا 

الفتيان عىل الرغم من أن عدد الفتيات كان أقل من عدد الذكور]]]. وأما بالنسبة للجامعات، فقد 

منعن من االلتحاق بها، باستثناء املدرسة الحرة »بسلونو« يف إيطاليا، التي كانت متنح شهادات يف 

الطب النسايئ منذ القرن العاش. ولن يحدث هذا يف املدن األوروبية الكربى إال يف نهاية القرن 

الثالث عرش، حيث سمح للمرأة بامرسة الجراحة وطب األنف والحنجرة وأمراض النساء. وقد 

اشتهرت القرون الوسطى باألساطري، تعلقت بالحقة الساحرات من طرف محاكم التفتيش، وكانت 

العقوبات التي كن يتعرضن لها خالل القرن السابع وإىل حدود القرن الثالث عرش، تتلخص يف 

استتابتهن أو فرض غراماٍت ماديٍة عليهن«]2].

اتجاه   )Wieth Kordsten( الكاتب الدناريك القرون الوسطى شح  وحول وضع املرأة يف 

الكنيسة الكاثوليكية نحو املرأة بقوله: خالل العصور الوسطى كانت العناية باملرأة األوربية محدودًة 

جداً تبًعا التجاه املذهب الكاثولييك الذي كان يَُعدُّ املرأة مخلوقًا يف املرتبة الثانية. 

ويف فرنسا ُعقد اجتامٌع عام 1586م يبحث شأن املرأة وما إذا كانت تَُعدُّ إنسانًا أو ال تعّد إنسانًا؟ 

وبعد النقاش قّرر املجتمعون أن املرأة إنساٌن، ولكنها مخلوقٌة لخدمة الرجل، وقد نّصت املادة 

السابعة عرشة بعد املائتني من القانون الفرنيس عىل ما ييل: 

املرأة املتزوجة حتى لو كان زواجها قامئًا عىل أساس الفصل بني ملكيتها وملكية زوجها ال 

يجوز لها: أن تهب، وال أن تنقل ملكيتها وال أن ترهن، وال أن متلك بعوٍض أو بغري عوٍض بدون 

اشرتاك زوجها يف العقد أو موافقته عليه موافقًة كتابيًة. 

ويف إنجلرتا حرم هرني الثامن عىل املرأة اإلنجليزية قراءة الكتاب املقدس وظلت النساء حتى 

عام 1850م غرَي معدوداٍت من املواطنني، وظللن حتى عام 882]م ال حقوَق شخصيًة لهن.

أيُّ  الوسطى  العصور  األورويب يف  الغرب  للمرأة يف  يكن  إنه مل  فردريك هري:  يقول املؤرخ 

ا بالرجال وحدهم، والرجل هو صاحب السلطة الوحيد يف  حقٍّ يف أيِّ يشٍء، فالقانون كان خاصًّ

العائلة ويف املجتمع ويف الدولة؛ هذا باستثناء حقٍّ واحٍد فقط هو املرياث، فقد كان من حقها أن 

التفاصيل بصدد الواقع السوسيولوجي للمرأة يف العصور الغربية الوسطى ميكن العودة إىل كتاب: ديفيد غلوفر وكورا  ]]]- ملزيد من 

كابالن ـ الجنوسة ـ ترجمة: عدنان حسن ـ دار الحوراء ـ دمشق ـ 8]20م.

[2[-La Mujer en la edad Media.
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ترث والدها أو زوجها. عىل أن املؤرّخة بور توضح أن القانون اإلنجليزي كان يعترب املرأة النبيلة 

غري املتزوجة أو التي تُويفِّ عنها زوجها، شخصيًّة متميزًة عن العامة، فكان يهتم بحقوقها وواجباتها 

لدرجة املساواة بالرجل، فمن حقها حيازة األرض الزراعية، وتحرير وصيٍة أو عقٍد، ولها أن تقيم 

دعوى أمام القضاء أو ترفع عليها الدعاوى، لكن بجرد زواجها فإن هذه الحقوق كلها تنسل من 

يديها ليستحوذ عليها الزوج.

وإذا كانت سيدٌة نبيلٌة كبريُة السن دون زوٍج فإنها مُتنح نفوًذا وسلطًة واسعًة، وتصبح شخصيًّة 

هاّمًة ذات شأٍن كبريٍ يف املحيط الذي تعيش فيه. أما يف ما يتعلق بحقوقها يف الزواج، فإنه مل يكن 

للفتاة من الطبقة العليا يف املجتمع أيُّ رأٍي يف اختيار شيك حياتها، إذ كانت املصالح املادية 

هي صاحبة الرأي األول واألخري يف هذا األمر، وكان زواج املصلحة أمرًا شائًعا ومألوفًا يف العصور 

الوسطى، ومثل هذه الزيجات كثريًا ما أملتها املصالح التي تتعلق باألرض، وكانت عبارة »ال أدري 

أي عوائق تحول دون الزواج بني أصحاب االقطاعات الكبرية« هي العبارة التي اسرتشد بها كبار 

السادة اإلقطاعيني للموافقة عىل زواج بناتهم، أو )قارص( تحت وصاية أحدهم.

وكانت النظرة للمرأة يف أوروبا القرون الوسطى كام لخصها ترتوليان -أحد قادة الفكر األورويب 

يف القرون األوروبية الوسطى- »أنها مدخل الشيطان إىل اإلنسان نفسه، وأنها ناقضٌة لقانون الله، 

مشوِّهٌة لصورة الله. وبالتايل نرى أن املرأة يف تلك العصور وقع عليها ظلٌم يف النظر إليها كإنسانٍة 

يعترب شيك حياتها،  الزوج والذي  اختيار  أهليتها وقدرتها عىل  إقرار عدم  األمر إىل  حتى وصل 

وكانت املسألة متعلقًة بالبُعد املادي لدى الطبقات الربجوازية. وعىل الرغم من أن املرأة كانت يف 

فرتٍة من الفرتات تشارك الرجل يف أعامل تُعترب شاقًة لها مقارنًة مع تركيبتها الجسدية، إال أنه حتى 

هذا النزر اليسري ُسلب منها وُحرمت االستقاللية املادية لتعود بكّل ما متلك لزوجها ومن قبله ألبيها، 

بل حرمت حتى من املرياث حتى تبقى تحت السلطة األبوية التي كانت تعدها إنسانة من الدرجة 

أهليًّة عىل  الوسطى  القرون  لها يف  ترى  الكنيسة ال  كانت  فإن  نفسها.  مؤهلٍة لحكم  الثانية وغري 

تدبري شؤونها الخاصة فبالطبع هي ال تراها أصالً مؤهلًة للدخول يف عامل السياسة واملشاركة يف 

أيِّ مستًوى من مستويات صنع واتخاذ القرار أو أيِّ مجاٍل من مجاالت العمل والحياة االجتامعية. 

ونحن هنا ال ننكر أبًدا نضال املرأة األوروبية يف تلك الفرتة ليك تستطيع أن تخرج من هذه السلطة 

البابوية واألبوية، ولكن ما حصل هو خروجها من هذه السلطة ودخولها يف سلطٍة أخرى أضاعت 
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شخصيتها اإلنسانية وجعلتها أسرية النظام العلامين الرأساميل وهذا ما سنتطرق له يف البند التايل]]].

 املرأة األوروبية يف العرص احلديث:

أّم  أنها  عىل  األوروبيون  إليها  ينظر  -التي  الفرنسية  الثورة  قامت  عندما  الحديث،  العرص  ويف 

الثورات وأّم الحريات؛ حتى أصبحت محّل فخر الدول األوروبية املسيحية- اعتربت املرأة إنسانًا 

قارًصا ال تستقل بشؤونها إىل أن ُعّدلت تلك القوانني لصالح املرأة وأخذت بعض الحقوق. عقد 

يف فرنسا اجتامع سنة 1586 م ليبحث شأن املرأة، وما إذا كانت تُعدُّ إنساناً أو ال تُعدُّ إنساناً، وبعد 

النقاش قّرر املجتمعون أن املرأة إنسان ولكنها مخلوقٌة لخدمة الرجل. ويف شباط عام 938] م، 

صدر قانون يُلغي القوانني التي كانت متنع املرأة الفرنسية من بعض الترصفات املالية، وجاز لها 

إنكلرتا  باسمها يف املصارف. ويف  تفتح حساباً جارياً  الفرنسية- أن  تاريخ املرأة  وألول مرٍة -يف 

بقيت النساء حتى السنة 1850م غري معدوداٍت من املواطنني، وظلت املرأة حتى سنة 882]م ال 

حقوَق شخصيًة لها، فال حّق لها بالتملك. ومل تَُسوِّ جامعة أكسفورد بني الطالبات والطالب يف 

الحقوق )يف األندية واتحاد الطلبة( إال بقراٍر صدر يف 26 متوز 1964م]2].

 »إن قضية املساواة بني الرجل واملرأة مل تأت عقب الثورة الصناعية وحاجة املصانع إيل أيٍد 

الثورة  تبنتها  أجواء  789] يف ظّل  الفرنسية  الثورة  إيل  بجذورها  ترجع  وإنا  الجنسني،  من  عاملٍة 

عن الحرية واملساواة واإلخاء.. حيث شعرت املرأة أنها تعيش يف ظلٍم حقيقيٍّ رسمت مالمحه 

الثقافة السائدة وطبيعة القوانني الجائرة، فطالبت بحقها يف توسيع فرص التعليم للمرأة وتحسينها 

واملساواة يف ذلك، واملساواة القانونية يف العمل وتويل الوظائف الحكومية ورفعت عدة شعاراٍت 

منها أنّه إذا كان يحق للمرأة أن ترتقي منصة اإلعدام فمن حقها أيًضا أن ترتقي املنرب«]3].

 وبثل هذه الشعارات التي اجتاحت دول أوروبا وأمريكا يف القرن الثامن عرش، انطلقت الحركة 

ُدوٍر  بتوفري  تغرياٍت،  من  وما صاحبه  العمل  ميدان  إيل  نزلت  أن  بعد  تطالب؛  أوروبا  النسائية يف 

للحضانة ورعاية األطفال والحق يف األجر املتساوي ويف ترشيعاٍت تحمي النساء العامالت، وحق 

امللكية، الطالق، وحق التعليم العايل ومامرسة املهن الطبية وحّق االنتخاب والرتّشح.

ويف أمريكا عام 848] عقد يف »سينيكا فولز« أول مؤمتٍر للنساء أعلنت فيه النساء املشاركات 

]]]- راجع: إتيان جلسون، الفلسفة املسيحية، ترجمة: إمام عبد الفتاح إمام، دار التنوير، بريوت 2009، ص207.

]2]- جلسون، املصدر نفسه.

]3]- انظر موقع الهيئة العامة لالستعالمات املرصية .
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عن رغبتهن يف تنظيم جهودهن كحركٍة مجتمعيٍّة تسعى لإلصالح االجتامعي.

أوضاع  استمرت  هذا  ومع  املرحلة،  هذه  مالمح  أهم  للمرأة  االجتامعية  املطالب  وشكلت 

املرأة عىل ما هي عليه وتعنتت األنظمة الحكومية يف الرد عيل املطالب األنثوية حتى ولو كانت 

عادلًة وحّقًة، حتى بدايات القرن العرشين خاصة مع الحرب العاملية األوىل التي أدت إىل زيادة 

حجم التواجد النسايئ وبدأت كفة الحركات النسائية يف الرجحان لصالحها. ومن هنا نجد أن املرأة 

األوروبية أظهرت حراكًا سياسيًّا واضًحا، وكان لها وجوٌد مؤثٌر تجىل يف الحربني الكونيتني األوىل 

والثانية، ومارست مصداقًا واضًحا للمشاركة السياسية من خالل الضغط الشعبي لتحصيل حقوقها، 

وبالتايل أحدثت تغيريًا يف مسريتها، وإن كان هذا التغيري سار بشكٍل بطيٍء إال أنها استطاعت أن 

تحقق لها مكاسَب ما كانت لتحلم بها بعد الظلم الذي مورس عليها يف ظل الحكم الكنيس. ولكن 

أين وصلت املرأة األوروبية بعد إعالئها شعار التحّرر ومطالبتها بحقوقها واملساواة بني الجنسني؟

األنثوية

قبل الولوج يف تعريف املصطلح ومنطلقاته الفلسفية واملادية، علينا أن نعي متاًما أن هناك 

فرقًا واضًحا بني املطالبات الحثيثة يف رفع الغنب الذي لحق باملرأة العربية واملسلمة وإعطائها 

 )Feminism( حقوقها الطبيعية عىل ضوء الفهم األقرب للرشيعة اإلسالمية وبني الحركات األنثوية

التي ترفع شعاراٍت مامثلًة أال وهي التحرير والحقوق إال أنها ترمي إىل مقاصد وتحقيق أهداف 

من هذه الشعارات هي غايٌة يف الخطورة يف كثريٍ من تياراتها ودعواتها، وتكمن خطورة الشعار 

لحقوقها  وسلبًا  للمرأة  غبًنا  امتألت  التي  تنشط يف ساحاتنا  أنها  األنثوية يف  الحركات  وخطورة 

اإلسالمي  للدين  القاضية  الرضبة  توجه  أن  تحاول  فهي  براٌء.  منها  والدين  دينيٍة  شعاراٍت  تحت 

يف  الناشطات  النساء  مسامع  عىل  الحرجة  واألسئلة  والعميقة  املباشة  التهم  توجيه  خالل  من 

وإحاللها  األنثوية  ثقافة  نرش  الفاعلة يف  األدوات  ليكّن  واستغاللهن  واإلسالمية  العربية  الساحة 

 )Feminism( كبديٍل للدين والقيم واالخالق. ويأيت الدكتور عبد الوهاب املسريي إىل مصطلح

ليبنّي الفرق بينه وبني املصطلح القديم للحركة النسوية فيقول: »ظهر منذ عدة سنواٍت مصطلٌح 

آخر هو )Feminism ( وحّل محّل املصطلح األول )حركة تحرير املرأة والدفاع عن حقوقها( 

دققنا  لو  ولكننا  األول،  املصطلح  من  شموالً  أكرث  األخري  املصطلح  كأّن  أو  مرتادفان  وكأنهام 

النظر يف املصطلح األخري لوجدنا أنه يشري يف واقع األمر إىل مدلولني مختلفني متام االختالف: 

بل  مختلفتان،  تصورنا  يف  حركتان  وهام  األنثى(،  حول  التمركز  )حركة  و  املرأة(  تحرير  )حركة 
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متناقضتان، فحركة تحرير املرأة هي حركٌة اجتامعيٌة، بعنى أنها تدرك املرأة باعتبارها جزًءا من 

املجتمع، ومن ثَمَّ تحاول أن تدافع عن حقوقها داخل املجتمع، وهي واحدٌة من حركات التحّرر 

اإلنسانية  ولفكرة  الكون،  يف  اإلنسان  مركزية  بفكرة  يؤمن  إنساينٍّ  إطاٍر  يف  تدور  التي  القدمية 

املشرتكة التي تشمل كّل األجناس واأللوان وتشمل الرجال والنساء، وبفكرة اإلنسان االجتامعي 

الذي يستمد إنسانيته من انتامئه الحضاري واالجتامعي. واإلنسان من منظور حركة تحرير املرأة 

الطبيعة/ املادة ال ميكنه أن يوجد إال داخل املجتمع، ولذا ال  كياٌن حضاريٌّ مستقلٌّ عن عامل 

ميكن تسويته بالظواهر الطبيعية/املادية، ومن ثَّم تحاول هذه الحركة أن تدافع عن حقوق املرأة 

داخل حدود املجتمع وخارج األطر الربجوازية الرصاعية الطبيعية/ املادية الداروينية التي ترى 

املجتمع باعتباره ذراٍت متصارعًة. واملرأة من ثم، يف تصور هذه الحركة، كائٌن اجتامعيٌّ يضطلع 

الحقيقية  العدالة  قدر من  تحقيق  تهدف إىل  فهي حركٌة  ولذا   ، اجتامعيٍّ اجتامعيٍة ودوٍر  بوظيفٍة 

داخل املجتمع )ال تحقيق مساواٍة مستحيلٍة خارجه( بحيث تنال املرأة ما يطمح إليه أّي إنساٍن 

ملا  معنويٍة(  أو  )ماديٍة  عادلٍة  مكافأٍة  عىل  الحصول  إىل  لذاته  تحقيق  من  امرأة(  أم  كان  )رجاًل 

الخاصة  املستقرة  اإلنسانية  املفاهيم  من  بكثري  املرأة  تحرير  تأخذ حركة  لذا  عمٍل...  من  يقدم 

. وعىل الرغم من أّن هذه الحركة  بأدوار املرأة يف املجتمع، وأهمها، بطبيعة الحال، دورها كأمٍّ

واإلنسان  الطبيعي  واإلنسان  االجتامعي  العقد  فكرة  إىل  تستند  رؤيتها،  يف  رأيناـ  ـفي  علامنية 

االقتصادي إال أّن مثلها األعىل يحوي داخله أبعاًدا إنسانيًّة واجتامعيًّة لعلّها بقايا رؤى املجتمع 

وتراجع  التبخر،  يف  البقايا  هذه  بدأت  العلمنة،  معدالت  تصاعد  ومع  الغريب،  الديني  التقليدي 

بذاته، وظهرت  قائٌم  ، كأنها كائٌن  إطاٍر اجتامعيٍّ أّي  إدراك األنثى خارج  البعد االجتامعي، وتم 

نظرياٌت تتحدث عن ذكورة وأنوثة اللغة، والفهم األنثوي للتاريخ، والجانب الذكوري أو األنثوي 

يف رؤية اإلنسان لإلله، أي إنّنا هنا لسنا أمام قضية حقوق املرأة االجتامعية واالقتصادية أو حتى 

الذكر،  األنثى كياٌن منفصٌل عن  بأن  نابعٍة من اإلميان  أمام رؤيٍة معرفيٍة متكاملٍة،  الثقافية، وإنا 

هيمنة  تزايد  إىل  أدى  الذي  األمر  معه،  تاريخيٍّ  بل ويف حالة رصاٍع كوينٍّ  ذاتها،  متمركزٌة حول 

القيم الربانية املادية مثل الكفاءة يف العمل يف الحياة العامة مع إهامل الحياة الخاصة ـ االهتامم 

باإلنتاجية عىل حساب  االهتامم  ـ  )الجوانية(  األم  املرأة  إهامل دور  )الربانية( مع  العاملة  بدور 

لألطفال(  الطأمنينة  توفري  ورضورة  األرسة  متاسك  )مثل  األساسية  واالجتامعية  األخالقية  القيم 

اإلحساس  أهمية  إسقاط  الخاصةـ  الحياة  ملجال  اللذة  وقطع  اإلعالم  ووسائل  الدولة  -اقتحام 
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باألمن النفيس الداخيل ـ إسقاط أهمية فكرة املعنى باعتبارها فكرًة ليست كميًة أو ماديًة.. إلخ.]]] 

ومن هنا فإّن ما تطرحه ال يهدف إىل تغيري القوانني، أو السياق االجتامعي للحفاظ عىل إنسانية 

اإلنسانية،  اللغة  تغيري  إىل  تهدف  وإنا  املجتمع،  وعضًوا يف  وابنًة  وزوجًة  ا  أمًّ باعتبارها  املرأة 

التاريخ والطبيعة البرشية ذاتها حتى يتم اختالط األدوار متاًما وحتى يتحسن أداء املرأة  ومسار 

يف إدارة الرصاع مع الرجل، وقد نتفق أو نختلف يف هذا الوصف للحركتني، ولكن املهم أنهام 

حركتان مختلفتان، تُستخدم كلمٌة واحدٌة لإلشارة لهام يف اللغات األوربية، وقد بدأنا نحن أيًضا 

بأنها  األنثى  حول  والتمركز  املرأة  تحرير  حركات  من  كل  إىل  ونشري  األسلوب،  هذا  اتباع  يف 

حركاُت تحرير املرأة، ويف هذا خلٌل أميا خلٍل، وهو تغييٌب ملجموعٍة من الفروق الجوهرية بني 

الحركتني«]2].

 تعريف األنثوية

الستينات،  أواخر  يف  ظهرت  والتيارات،  األفكار  دُة  متعدِّ اجتامعيٌّة  سياسيٌّة  فكريٌّة  »حركٌة  هي 

تسعى للتغيري االجتامعي والثقايف وتغيري بُنى العالقات بني الجنسني، وصوالً إىل املساواة املطلقة 

، وتختلف نظرياتها وأهدافها وتحليالتها تبًعا للمنطلقات املعرفية التى تتبناها،  كهدٍف اسرتاتيجيٍّ

وتتسم أفكارها بالتطرف والشذوذ، وتتبنى رصاع الجنسني وعداءهام، وتهدف إىل تقديم قراءاٍت 

جديدٍة عن الدين واللغة والتاريخ والثقافة وعالقات الجنسني«.]3] 

وقد مال األستاذ مثنى إىل جعل الحركة النسوية الراديكالية املقياس يف التعريف لألنثوية.

عن  املرأة  حقوق  عن  الدفاع  يعني   ، فرنيسٌّ مصطلٌح  هو  »الفيمينيسم«  أو  األنثوية  ومصطلح 

طريق تحقيق املساواة املطلقة، وإزالة كّل أنواع التمييز بني املرأة والرجل دون النظر إىل الفروقات 

الطبيعية، بل إعطاء الحق املطلق لإلنسان لتحديد جنسه، بعنوان حق االختيار الحر.

م املفكِّر مثنى أمني هذا التعريف إىل عدة مفاهيَم فكريٍّة وسياسيٍّة واجتامعيٍّة يرشح من  ويقسِّ

خاللها أهداف ومنطلقات هذه الحركة فيقول:

ميكن شح مفردات هذا التعريف التقريبي عىل النحو التايل:

الوهاب املسريي، نهضة مرص للطباعة والنرش والتوزيع، ط ٢، اغسطس  التحرير والتمركز حول األنثى، د.عبد  ]]]- قضية املرأة بني 

0]20ـ ص 66].

]2]- املصدر نفسه: ص]7].

]3]- مثنى أمني، بحث حركات تحرير املرأة من املساواة إىل الجندر ـ الهيئة املرصية للكتاب ـ القاهرة ـ ص]8.
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ذات  القضايا  لتفسري  نظرياٌت  وعندها  خاّصًة  وثقافًة  أفكاًرا  متتلك  أنها  بعنى  فكريٌة:  حركٌة 

الصلة بيدانها.

عرب  السيايس  العمل  مامرسة  من  نوًعا  أهدافها  لتحقيق  تلتمس  أنها  بعنى  سياسيٌة:  حركٌة   

املنظامت الجامهريية وجامعات الضغط ومؤسسات املجتمع املدين، والتى هي قناٌة من قنوات 

مامرسة العمل السيايس، سواًء أكانت هذه املنظامت تابعًة لألحزاب التى تكون موجودًة أم تكون 

مستقلًة، بل إنها اآلن متارس العمل السيايس عىل مستوى العامل عرب الضغط عىل مؤسسات األمم 

املتحدة، وبالذات عرب املجلس االقتصادي واالجتامعي وصناديق السكان والطفل، ولجنة املرأة 

ومؤمتراتها املختلفة، واتفاقياتها املتعددة، وسوف نتطرق لهذا يف مجاٍل خاصٍّ من هذا البحث.

حركٌة اجتامعيٌة: ألنها متّس األرسة وبنى العالقات فيها ودور املرأة يف املجتمع. وهي متعددة 

إليها هذه  التى تستند  الفكرية واإليديولوجية  األفكار والتيارات، وهذه إشارٌة إىل تعّدد الخلفيات 

الحركة. ويف قولنا: »تسعى للتغيري االجتامعي والثقايف« إشارة إىل أن هذه الحركة ال تتبنى إصدار 

بعض القوانني الشكلية لتحسني أوضاع املرأة، وإنا تريد تغيري الثقافة والنظرة والعالقات وصناعة 

إرادٍة سياسيٍة، وهي ال  يتحسن إال بوجود  القانوين ال  إلخ، فوضع املرأة  أعراٍف وقيٍم جديدٍة... 

تتوفر إال بتوفر وعٍي ثقايفٍّ جديٍد، وهذا ال ميكن إال بتغيريات ال بّد من حصولها يف نظرة الناس 

وكيفية تناولهم لألمور وهلم جرًّا«]]].

، أوقع ظلاًم كبريًا عىل  فكانت الحراكات النسوية يف أغلبها تتولد ضمن سياق فعٍل اجتامعيٍّ دينيٍّ

املرأة، وجاءت هذه الحراكات كردود فعٍل عكسيٍّة ومتطرفٍة يف أغلبها، وتحاول أن تدفع يف مسارات 

فاألول  االستالب،  إىل  االستبداد  من  نفسها  أخرجت  أنها  لدرجة  اتجاٍه،  أقىص  إىل  املرأة  حقوق 

سلبها جّل حقوقها با فيها الطبيعية، والثاين سلبها وجودها وكينونتها وهويتها حتى الطبيعية منها. 

عىل الرغم من أن متايزاً واضحاً بني حركات تحرير املرأة التي انطلقت إلنصاف املرأة ضمن إطارها 

اإلنساين، إال أن توغل الغرب يف التنميط املادي للمجتمع، وتطوير النزعة االستهالكية املادية عىل 

حساب النزعة اإلنسانية القيمية، وتحويل الشأن الحقوقي من شأٍن قيميٍّ إنساينٍّ إىل مادٍة تخاصميٍة 

رصاعيٍة يغيب فيها البعد األخالقي لحساب البعد املادي الفرداين الذي يخرج املرأة من شخصيتها 

الجسدي  بعدها  يف  ذاتها  حول  تتمحور  شخصيٍّة  إىل   ، ككلٍّ اإلنسانية  املنظومة  ضمن  وكينونتها 

املادي ال بعدها اإلنساين الذي يحقق كينونتها ضمن شخصيتها الحقيقية والحقوقية املرتبطة بذاتها 

]]]- مثنى أمني، بحث حركات تحرير املرأة من املساواة إىل الجندر ـ الهيئة املرصية للكتاب ـ القاهرة ـ ص]8.
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من جهٍة كإنسانٍة، وبحيطها الذي يشكل بعدها االجتامعي كأمٍّ وزوجٍة وابنٍة.

وتقول الكاتبة مروة أحمد إبراهيم عن وضع املرأة يف الغرب الحديث: »ويكفي أن نشري إىل 

تحرير  أسطورة  مهانٍة:  )حياُة  أسمته  كتابًا  ألّفت  قد  م   1986 يف  األمريكيات  السيدات  إحدى  أن 

الشهري(  )الراتب  األجر  أن  أكدت  حيث  دقيقٍة،  إحصائياٍت  عىل  كتابها  يف  واعتمدت  املرأة( 

السويد  نفسه، ويف  العمل املؤّدى  الرجل عن  يزيد عىل نسبة %64 من أجر  للمرأة يف أمريكا ال 

ال تبلغ النسبة إال %81 فقط، أما عن حوادث االغتصاب التي نتجت عن حرية املرأة املزعومة، 

املحافظة  والتقديرات   ،5 ]من  أمريكا  يف  األنثى  اغتصاب  إمكان  نسبة  أن  التقارير  سجلت   فقد 

 ]من 7، أي أنه عىل أفضل تقديٍر فإن واحدًة من كّل سبع نساٍء يتعرضن لالغتصاب يف أمريكا.

ويف إحصائياٍت أخرى كان عدد املغتصبات الاليت سجلن حوادث اغتصاب يف الرشطة يف 

عام 1996 م هو 90430 حالة، أما الاليت مل يسجلن فيقدرن بحوايل 0000]3 حالٍة، وسبب عدم 

الشكوى هو اليأس من إمكان الرشطة أن تساعد أو تعرف، وعدم جدوى التقرير. ويف كندا ُسجِّلت 

20530 حالَة اغتصاٍب، وليس هناك إحصاٌء لغري املسجلني، ويوجد يف كندا 150 مركزًا ملساعدة 

املغتصبات، ويف أسرتاليا 75 مركزًا، ويف نيوزلندا 66 مركزًا، ويف إرسائيل سبعة مراكز. 

أما عن قتل النساء يف الواليات املتحدة، فإنه يُقتل كّل يوم عرش نساء من قبل الزوج أو الصديق، 

من هذه الحاالت %75 يتم القتل بعد أن ترتك املرأة صديقها، فينتقم منها بالقتل، أو تطلب الطالق 

قبل  من  النساء  ضّد  القتل  حاالت  نصف  كانت  م   1995 عام  روسيا  ويف  تعصيه،  أو  زوجها  من 

أزواجهن أو أصدقائهن، ويف 993]م كان عدد القتىل )4000](، وجرح )54000( جراحاٍت شديدًة.

أما عن املالجئ التي خصصت للنساء املرضوبات أو الهاربات من أزواجهن، وهن الاليت ال 

يجدن ملجأً عند أهٍل أو أقارَب؛ فيوجد يف الواليات املتحدة )400]( ملجأ، ويف كندا )400(، ويف 

أملانيا )325(، ويف بريطانيا )300(، ويف أسرتاليا )270(، ويف نيوزيلندا )53(، ويف هولندا )40(، 

ويف أيرلندا )0](، ويف اليابان )5(. كام أن دعارة النساء متثل جانبًا كبرَي األهمية يف اقتصاد بعض 

الدول ودخلها القومي مثل روسيا، وكوبا... وغريهام.

وسيلة للضغط السيايس:

هذه  مع  التعامل  جرى  حيث  الخطورة،  غاية  يف  أبعاداً  املرأة  حقوق  عن  للحديث  كان  وقد 

الحقوق عىل أنها مادٌة خام ميكن تصنيعها وتحويلها إىل أدواٍت تتجاوز وظيفتها التقليدية )الدفاع 
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السيايس  لإلكراه  الكربى  الدول  مامرسة  يف  الفاعلية  شديدة  أدوات  إىل  وحريتها(  املرأة  عن 

واالقتصادي عىل الدول األخرى، وذلك لحمل هذه الدول عىل قبول شوطها يف إدارة سياساتها 

أو  للدول  تروق  ال  التي  املجتمعات  ثقافة  ضد  الرخيصة  الدعاية  يف  أو  والداخلية،  الخارجية 

املنظامت واألحزاب املحتضنة لثقافاٍت مغايرٍة، ومن تحول جسد املرأة من االستثامر االقتصادي 

إىل االستثامر السيايس«.

وحول تجاوز املهام املركزية للمرأة، ودورها الحقيقي يف البناء الحضاري السليم، وما وقعت 

يقول  اإلنسانية  الحياة  املرأة يف  وظيفة  تجاوز  مبالغتها يف  بسبب  أخطاٍء  من  الحديثة  أوروبا  فيه 

غورباتشوف يف البرييسرتويكا ما ييل: »لقد قضت الدولة السوفييتية بحزم وبال هوادة عىل كّل متييز 

بحق املرأة ما كان مييز روسيا القيرصية. وهي قد ساوت بينها وبني الرجل من الناحية االجتامعية 

وضمنت هذه املساواة بالقانون. نحن نعتز با قدمته السلطة السوفييتية للنساء: الحق املتساوي 

مع الرجل يف العمل وال وجود ألي فوارق يف األجور والحامية االجتامعية. وحصلت املرأة عىل 

كل اإلمكانيات للحصول عىل التعليم والرتقية واملشاركة يف النشاط االجتامعي والسيايس. ولوال 

املساهمة النشيطة للمرأة وتفانيها ما كان بإمكانها بناء املجتمع الجديد وال الصمود يف الحرب 

ضد الفاشية. وببساطٍة مل يعد للمرأة العاملة يف البناء واإلنتاج ومجال الخدمات ويف العلوم ولدى 

تلك الغارقة يف العمل اإلبداعي، الوقت الكايف للشؤون األكرث حيويًة وهي شؤون األرسة، وتبني 

االجتامعية  األخالق  مسائل  يف  أو  والشبيبة  األطفال  ترصف  مجال  يف  سواًء  كثريًة،  مصائَب  أن 

والتهذيب حتى يف اإلنتاج مرتبطٌة بضعف األوارص العائلية وهبوط مستوى الواجب األرسي. هذه 

هي املفارقة التي حدثت عىل الرغم من أنه كان لدينا طموٌح مخلٌص تم التأكيد عىل صحته سياسيًّا 

بتساوي املرأة مع الرجل يف كلِّ يشٍء. ولكن بدأنا تصحيح هذا التقصري الذي كام لو كان قد أصبح 

من أفضليات املجتمع، يف مسار البرييسرتويكا. ولذا تناقش عندنا اآلن بحدٍة ونشاٍط يف الصحافة 

املرأة  استعادة  كيفية  مسألة  واملنزل،  العمل  مكاٍن، يف  كلِّ  بل حتى يف  االجتامعية  واملنظامت 

لوضعها الحقيقي كامرأة«.

الغربية يف أوروبا الحديثة هو تقدٌم موهوٌم يف  التقدم الذي أنجزته املرأة  لنا أن  وهنا يتضح 

يف  وأدخلتها  الحقيقي  دورها  عن  املرأة  أبعدت  والتي  منها  اإلنسانية  خاصة  نواحيه  من  كثري 

أثبتت  كام  والبيولوجية  السيكولوجية  تركيبتها  يف  عنه  تختلف  والذي  الرجل  مع  املساواة  عامل 

الدراسات الحديثة، حيث إّن األساس يف العالقة بني الرجل واملرأة هو العدالة. ولكن لَِم أخفقت 

املرأة الغربية عىل الرغم من أنها تحررت من الحكم األبوي والتسلطي وأصبحت شيكًة حقيقيًة 
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يف الدخل القومي الذي يؤثر بشكٍل إيجايبٍّ وكبريٍ عىل السياسة العامة للدولة.

 وهذه إطاللٌة عىل اإليديولوجيا الغربية والرؤية الكونية التي تعتمدها يف نظرية املعرفة والتي 

هي األساس يف الفروقات والجدل الفكري العام يف العامل ككل.

والتجربة  الحسية  النظرية  تعتمد عىل  الغريب  الفكر  منظومة  تعرب عن  التي  املعرفة  نظرية  إن 

والتجربة  التصور  مستوى  عىل  اإلنسانية  للمعرفة  الرئييس  املصدر  هو  الحس  فيها  تعترب  والتي 

عىل مستوى التصديق، وانطلقت نحو رسم مرشوعها الفكري والسيايس ورؤيتها الكونية لتنتهي 

إىل إيديولوجيا اعتمدتها يف منظومتها السياسية ضمن ثالوت )الدميقراطية-الليربالية-الرأساملية( 

والثالث  الفرد  بأصالة  آمن  أي  للمجتمع  كأساس  الفرد  اعتمد  والثاين  الحكم  نظام  األول  مثل 

ينطلق  نظاٍم معريفٍّ  التفكري يف وضع  النظام االقتصادي. ولعّل ما حرك املجتمع اإلنساين نحو 

ما هو  نفسه:  يطرح  الذي  السؤال  األطراف هو  الحياة املرتامية  إيديولوجياه يف هذه  ليحّدد  منه 

النظام الذي يصلح لإلنسانية وتسعد به يف حياتها االجتامعية؟

وتصدى الغرب لإلجابة عن هذا السؤال بعد مروره يف تجربة الحكم الكنيس الذي حكم باسم 

الوسطى،  العصور  تعترب وصمة عاٍر يف جبني  التي  التفتيش  الحريات وأنشأ محاكم  فقمع  الدين 

لذلك كانت هناك ثورٌة غربيٌة عىل كّل ما هو دينيٌّ وكانت الثورة نتاج ردة فعٍل ملا مارسته الكنيسة 

الحياة  يف  الظلم  من  بلوٍن  أطاحت  إيديولوجيا  وتبنت  الثورة  فانطلقت  الغريب  املجتمع  عىل 

االقتصادية وبالحكم الديكتاتوري يف الحياة السياسية وبجمود الكنيسة وما إليها يف الحياة الفكرية 

وهيأ مقاليد الحكم والنفوذ لفئٍة حاكمٍة جديدٍة حلت محل السابقني وقامت بدورهم االجتامعي 

نفسه يف أسلوٍب جديٍد.

إميانًا  بالفرد  اإلميان  عىل  قام  والذي  الرأساميل  الدميقراطي  النظام  هو  الجديد  النظام  وكان 

مختلف  يف  املجتمع  مصلحة  طبيعيٍة-  -بصورٍة  تكفل  بنفسها  الخاصة  مصالحه  وبأن  له،  حّد  ال 

أن  لها  يجوز  فال  الخاصة،  ومصالحهم  األفراد  تستهدف حامية  إنا  الدولة  فكرة  وأن  امليادين.. 

تتعدى حدود هذا الهدف يف نشاطها ومجاالت عملها، إال أن الواقع هو التخلص من تغول الكنيسة 

واالنتقال إىل تغول الدولة الحديثة، وكأنها سلطٌة انتقلت من جهٍة إىل جهٍة، مع اختالف الشعارات 

وتشابه املامرسات وإن بشكٍل غريِ مباٍش.

واالقتصادية،  السياسية  األربع:  الحريات  إعالن  الرأساميل: يف  الدميقراطي  النظام  ويتلّخص 

والفكرية والشخصية.
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التي  البوابة  نعتربها  والتي  االقتصادية  الرأساملية  نحو  اتجه  العامل  أن  أرى  نظري  وجهة  ومن 

لها  الحريات األخرى فروًعا ال أصالَة  العامل وأصبحت  الكربى عىل  القوى  من خاللها سيطرت 

يف املنظومة الغربية الجديدة. لذلك قامت هذه القوى بتسخري كّل الطاقات البرشية من الرجال 

والنساء يف عملية اإلنتاج.

ولعّل االطالع عىل ما يحدث حاليًّا يف الغرب من حراٍك سيايسٍّ ـ حقوقيٍّ ـ اجتامعيٍّ نسايئٍّ 

يُدلل عىل مدى معاناة املرأة الغربية وعدم وصولها إىل الكامل الذي حلمت به بعد الثورة الغربية 

العامة لإلنسان الغريب، »فالروائية اإلنجليزية  الكنيسة وبعد عزل كل ما هو دينيٌّ عن الحياة  عىل 

فرجينيا وولف )]94]( واألديبة الفرنسية سيمون دي بوفوار )1986(ـ  وكانت األخرية من أهم وأشهر 

فالسفة النسوية عىل اإلطالقـ  عالجتا قضايا املرأة وهمومها، وعاشتا مع آالمها وتطلعاتها، وتحدثتا 

الحط من  الزواج، والسعي نحو  الضمري اإلنساين ومشكالت  الكفيلة بعالجة  الطرق  إيجاد  عن 

اآلخر، والدعوة بشكل رصيح إىل املساواة بني املرأة والرجل، فضال عن إتاحة الخيارات املناسبة 

للرجل،  املتاحة  نفسها  بالخيارات  ـ  دعوتهام  حسب  ـ  تتصف  أن  يجب  والتي  للمرأة  والرئيسة 

وبشكل مستقل عن التحيز الجنيس أو العرقي، وقد أكدت دي بوفوار ـ يف إطار دعوتها إىل تحرير 

املرأة ومساواتها بالرجل ـ عىل إلغاء الدعوة إىل األنوثة الخالد )L`Eternel Feminin( التي تشري 

إىل املعنى املتوارث عن املرأة]]]. 

الفرصة  القاضية بنح  بوفوار  ودي  وولف  أطروحات  موضوعية  تؤكد عىل  العلمية  والحقيقة 

الرجل  بني  الفاعلة  املشاركة  بوساطة  الحضارة  لبناء  املجال  وإتاحة  وجودها  تثبت  يك  للمرأة 

واملرأة، من دون الجنوح إىل فنتازيا تقر بوجود مجتمعٍ رجويلٍّ بال أنثى، أو وجود مجتمعٍ أنثويٍّ 

بال رجل، لذلك فالعالقة الرضورية الواجب توفرها هي عالقٌة تفاعليٌة تكامليٌة ال عالقُة هيمنٍة أو 

اتحاٌد مفتعٌل«]2]. 

املرأة  بني  العالقة  فيه  وحلّلت  الثاين«،  »الجنس  كتاب  949]م  عام  بوفوار  دي  »ونرشت 

اإلنسان  حرية  قضية  عىل  تؤكد  الوجودية  أن  وبا  ماركسيٍة.  ـ  وجوديٍّة  أسٍس  عىل  والرجل 

ملاهيته، تدعي دوبوفوار أن اإلنسان يختار جنسه بإرادته أيًضا، وتؤمن أن علم الحياة يستخف 

الحرية  يعط هذه  بينام مل  املثل  توليد  قيود  الذكر من  اإلنسان  إنّه حرر  البرش، حيث  بنا معرش 

]]]- )املوسوعة الربيطانية(.

]2]- د.محمد سامل سعد الله/ األسس الفلسفية لنقد ما بعد البنيوية.
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ا يف وجه التحول إىل إنسان حقيقي]]].  للمرأة، ولذلك فإنها تعتقد بأن األنوثة متثل سدًّ

ومن ضمن النقود التي ُوّجهت لدي بفوار من قبل النسويني املتأخِّرين كانت أنّها تُحّقُر جسد 

املرأة، بل رأوا أنها تريد ترجيلها، ومع ذلك اعرتفوا أنها طرحت أفكاراً كان لها أثٌر بالُغ األهمية عىل 

.)sex / gender( الكتابات النسوية الالحقة وأهمها متييزها بني الجنس والجنوسة

هذا وقد أشار برناردشو إىل أن وطأة النظام الرأساميل كانت أشد وأقىس عىل املرأة منها عىل 

الرجل يف بعض النواحي، ال سيام االجتامعية والسياسية]2].

وعىل الرغم من قيام ثورة املثقف الغريب وما ادعاه الرجل املثقف الغريب عن إميانه برضورة 

تحرير املرأة الغربية من استبداد الكنيسة وإعطائها حقوقها ومساواتها بالرجل، إال أن كلامت بعض 

املفكرين الغربيني بعد الثورة ال تدل أبًدا عىل حقيقة هذا اإلميان أو حتى العمل بهذا الشعار، وأن 

تحرير املرأة ظّل شعاًرا ومازال شعاًرا مل ينزل إىل اآلن إىل مستوى التطبيق الفعيل والعميل.

اإلنسان ال  الرجل هو األحق يف متثيل  أن  يعترب»رامان سلدن«  الحرص  فعىل سبيل املثال ال 

املرأة، وحّدد خمسة بؤٍر لالختالف الجنيس: )علم الحياة، البيولوجي، الخربة، الخطاب الالوعي، 

الظروف االجتامعية واالقتصادية( وقد حققت الرجولة هيمنًة كاملًة عىل خط سري هذه البؤر عىل 

حد قول سلدن.«]3]. 

جديًدا  شيئًا  تقدم  مل  أنها  إال  املادي  تقدمها  من  الرغم  عىل  الغربية  الحضارة  أن  نجد  لذلك 

الجنيس  التمييز  عن  الناتجة  التعسفية  فاملامرسات  بالعكس  بل  اإلنساين،  املستوى  للمرأة عىل 

أنثى،  وعدم األخذ بقياس الكفاءة واإلبداع كمعايري أولية للتعامل مع اإلنسان ال لكونه ذكرًا أو 

بل لكونه إنسانًا يتميز بإبداعاٍت وكفاءٍة عاليٍة أّهلته للتميز، فإّن ذلك أدى إىل ظهور حركاٍت نسائيٍة 

رّد  نظري  )Feminist Criticism(. وهو من وجهة  النسوي  النقد  عنوان  كبريٍة تحت  فاعليٍة  ذات 

فعٍل معاكٍس للمامرسات العنرصية ضد املرأة يف املجتمع الغريب، وكان اإلفراط سمًة واضحًة 

يف هذا الحراك والذي أدى أيًضا إىل ترسيخ فكرة النظر إىل املرأة كجسٍد وإعطاء هذا الجسد كل 

املرأة  سقوط  وبالتايل  وغريها،  واالقتصادية  والسياسية  االجتامعية  املامرسات  يف  الصالحيات 

الغربية من جديٍد يف فخٍّ أغرقت فيه نفسها ومل تستطع إيجاد الحل املناسب لتخرج بذاتها اإلنسانية 

. وترتقي بها كإنسانٍة ال كوجوٍد جسديٍّ

]]]- املرأة وقضاياها ـ دراسة مقارنة بني النزعة النسوية والرؤية اإلسالمية ـ اإلسالم يف مواجهة النسوية تقابل يف الرؤية واألهداف ـ محمد 

لغنهاوزن ـ مركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالمي ـ ص 70 .

]2]- دليل املرأة الذكية إىل الشرتاكية والرأساملية والسوفييتية والفاشية, ت: عمر مكاري ص 6,352].

]3]- النظرية األدبية املعارصة ص )89] - 90] - ]9]).
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وبدأت يف اآلونة األخرية تتصاعد الحركة النسوية »األنثوية يف الغرب وبعد العوملة باتت الفكرة 

أكرث انتشاًرا، خاصًة يف العامل العريب واإلسالمي، الذي ال نستطيع أن ننكر فيه التمييز الواقع بحق 

املجتمعات،  يف  والتقاليد  العادات  لتحكم  أو  الدين  باسم  تضييق  من  النساء  تعانيه  وما  املرأة، 

فأصبحن أرضيًة خصبًة ألّي بذٍر يرفع شعار حقوقهن وتحريرهن من القيود كافًة با فيها الضوابط 

دفع  يف  كفيلًة  ستكون  دقيقًة  فاحصًة  مراجعًة  الغربية  النسوية  التجربة  مراجعة  أن  إال  الصحيحة. 

الناشطات للتأين قبل قبول هذه الحركات بكلها كام هي، والعودة لفهم جذور هذا الحراك ومآالته، 

وحال  الغرب،  لها  تعرض  التي  القاعدية  واالنتقاالت  الغربية  املرأة  بني حال  الجوهرية  والفروق 

املرأة العربية واملسلمة وكيفية االنتقال اآلمن الذي يضمن لها حقوقها من جهٍة، ويحفظ لها كينونتها 

اإلنسانية والطبيعية، فال رضوخ للظلم، وال استسالم لظلٍم من نوٍع آخَر يتم فيه استالب املرأة يف 

الطبيعية بني  هويتها ووجودها اإلنساين، ويهدم فيه نواة املجتمع وهي األرسة، ويشوه العالقات 

املرأة والرجل. ويكون مبدأ االنطالق يف الدفاع عن الحقوق املستلبة هو مبدأ التكافؤ ال التامثل، 

، ويتمم قاعدة التكامل يف األدوار والطاقات،  فاألول يشحذ طاقات الجنسني من دون مبالغٍة أو غلوٍّ

، يستنزف الطاقات يف رصاعاٍت غري تقدميٍة وال  بينام الثاين يدخلنا يف رصاٍع تنافيسٍّ سلبيٍّ تنافريٍّ

تحقق أيَّ إنجاٍز يذكر.



االختزالية النسوّية
صورة املرأة ـ اجلسد يف السينما العربّي�ة )تونس نموذجًا(

[[[

ثريا بن مسمية]*[

يّتصل هذا البحث يف ما ميكن تسميته مجازاً بـ »الجندريّة العربّية« التي َوَفدت إلينا باألصل 

والحال  الطبيعي  ومن  والفنّية.  األكادميّية  منها  الستعامريّة، ول سيام  الثقافية  املوجات  مع 

هذه أن تنعكس مؤثراتها عىل مجمل نواحي الحياة يف املجتمعات العربّية ومنها عىل األخّص 

مجتمعات املغرب العريب التي نالت نصيباً وافراً من الهيمنة الثقافية الفرنسية وملّا تزل.

»الفن  بـ  يُعرف  ما  يف  تطبيقاته  تظهر  كام  الجندر  مفهوم  مقاربة  إىل  يتطّرق  البحث  هذا 

عىل  املقاربة  لهذه  تطبيقاً  مسمّية  بن  ثريا  التونسّية  واألكادميّية  الباحثة  أجرت  وقد  السابع«. 

التجربة السينامئّية التونسّية كنموذجٍ يستظهر الصورة الختزالّية لواقع املرأة العربية، ويقّدمها 

بالنمط  األخذ  إىل  ويسعى  جهٍة،  من  املحلية  املجتمعّية  والتقاليد  القيم  عىل  متمرٍد  ككائٍن 

الليربايل الغريب يف النظر إىل القضية النسوية من جهٍة ثانيٍة.

املحّرر

يرتكّز بحثنا التايل عىل تبيني إشكاليٍة مركبٍة تتعلّق بالكيفيّة التي تعاملت فيها السينام العربيّة، 

والتونسيّة بوجه خاّص مع الواقع النسوي. الوجه األّول من اإلشكاليّة له صلٌة بالصورة التي تختزل 

ورصف  واإلعالن  الدعاية  يف  االستظهار  هذا  وتوظيف  »الجسدي«،  الفيزيايئ  بظهرها  املرأة 

الوعي العام عن فهم املكانة الحقيقيّة للمرأة يف املجتمع العريب واإلسالمي. أّما الوجه الثاين من 

اإلشكالية، فيتعلّق بالتقليد النمطي لنامذج اإلنتاج األوروبيّة واألمريكيّة.

هذه اإلشكاليّة املركّبة تبنّي السمة االختزالية للجندرية العربية املعارصة وهو ما سنأيت عىل بيانه 

*ـ  باحثٌة يف الفلسفة وأستاذُة الفّن اإلسالمي – جامعة الزيتونة – تونس.
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من خالل إيراد شواهَد تحليليٍّة ماّم أنتجته السينام العربيّة والتونسيّة خصوصاً خالل العقود الفارطة. 

بدت االختزالية النسويّة يف اإلنتاج السيناميئ العريب شديدة الرتكيب، فمن جهٍة كان اختزال املرأة 

كإنساٍن خاضعٍ لتطّور رأسامل السوق، ومن جهٍة أخرى اختزالها بوصفها أنثى، أي ككائٍن من الدرجة 

الثانية بسبب طبيعتها البيولوجيّة ووضعها االجتامعي. وإذا كانت تجربة الحداثة يف أوروبا متتلئ 

بشواهَد تاريخيٍّة دامغٍة عىل هذه العملية االختزاليّة، فاملشكلة يف العامل العريب تبدو أكرث تعقيداً.

مع  العربية  السينام  تعاملت  كيف  ييل:  ما  مؤداها  بقوٍة؛  نفسها  تفرض  أسئلٌة  البداية  يف  هناك 

املرأة؟ وكيف قّدمتها للمشاهد العريب؟ وهل استطاعت أن تعكس حقيقة واقع املرأة العربية؟

 من خالل معاينٍة عامٍة لألفالم املنتجة، هنالك صورتان مختلفتان عن املرأة:

- األوىل: تُقّدم املرأة يف صورة شخصيٍة ضعيفٍة، خدومٍة، تعيش تحت ظّل الرجل، بالعمل عىل 

إبراز شخصيته للظهور يف الواجهة. وهذه الشخصية تتمثل إما يف األم الحنون، أو األخت الودود 

منذ  العربيّة،  الفيلمو-غرافيا  عىل  قصريٌة  إطاللٌة  وتكفي  املخلصة.  واملغرمة  املطيعة  الزوجة  أو 

األربعينات وإىل بداية التسعينات من القرن املايض، لنعلم كيف تكرَّست مثل هذه الصورة السلبية 

االختزالية للمرأة.

 أما الصورة الثانية: فهي نقيضٌة لألوىل، ذلك أنها تربز املرأة املتمرّدة املتحّررة، التي تتحدى 

واألخالقيّة  االجتامعيّة  والنتائج  الصورة  هذه  تشّكل  آلياُت  كانت  أيّاً  الرجل  وسلطة  املجتمع 

الناجمة عنها. ما يدّل عىل ذلك مجموعٌة هائلٌة من اإلنتاجات السينامئيّة العربيّة، وال سيّام تلك 

التي ظهرت يف السنوات األخرية من القرن املايض ومطلع القرن الحايل وتأثّرت إىل حدٍّ بعيٍد 

كانت األعامل  القيّمة واألخالقيّة. ولنئ  املعايري  لكّل  الكارسة  الليرباليّة  وقيم  العوملة  بوجات 

الصورة  أن  إال  املجتمع،  يف  املرأة  قضية  تخدم  أن  حاولت  قد  الفرتة،  هذه  خالل  السينامئية، 

. فقد خلصت إحدى الدراسات]]]] التي أُجريت عىل ]3  ٍ السلبية للمرأة كانت طاغيًة عىل نحٍو بنيِّ

شيطاً سينامئياً، أُنتجت ما بني 990] و 2000 إىل أن صورة املرأة جاءت سلبيًة ومل تنقل حقيقة 

الواقع. فلقد ُحكمت بعايرَي ومتطلّباِت السوق والرتكيز عىل عنرص اإلثارة الذي يعتمد اإلغراء 

لجذب الجمهور. فكانت النتيجة أن املرأة قُّدمت يف العمل السيناميئ كتاجرِة مخدراٍت، أو فتاٍة 

ليٍل، أو مدمنٍة، أو خائنٍة، ويف أحسن األحوال عصبية ومعقدة. وقد أسهم ذلك كلّه يف تكريس 

هذه الصورة النمطية، لدى الجمهور املأخوذ بثقافة االستهالل الغرائزي. 
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الوسائل املعتمدة، والنتائج  كانت  أيّاً  الشهرة  انساقت وراء  أيًضا  نفسها  أن املرأة  الحال  واقع 

املرتتّبة عىل ذلك. فقد بيّنت مجموعٌة من استطالعات الرأي واألبحاث امليدانيّة أن السينام العربيّة 

ال تتطرق إىل مشاكَل املرأة الحقيقية، أو إىل مستقبلها. وقد انعكس هذا عىل اإلعالم، الذي حرص 

املرأة يف املوضة والحياة الرغيدة والطبخ. ويف هذا اإلطار ندرج شهادتني نسائيتني ذواتا مغزًى 

الساقطة،  لألدوار  الرافضة  إيجورك،  برشى  املغربية  والكاتبة  واملخرجة  للممثلة  األوىل  عميٍق: 

للمتعة واإلغراء  كأداٍة  الجسد  املرأة  كرّست  واملغربيّة خصوصاً  العربيّة عموماً  السينام  أن  ورأت 

والتحريض، وتشري يف هذا اإلطار إىل غياٍب شبه تامٍّ ألعامٍل سينامئيٍة تحتفي بالنساء املفكرات 

أو املقاومات... أما الشهادة الثانية فهي للقاصة السورية مي الرحبي، التي أوضحت أنه من خالل 

رصدها لألفالم التسجيلية يف سوريا )400 فيلم(، وجدت نحو 35 منها يتحدث عن قضيٍة اجتامعيٍة، 

و6 أشطة فقط تتحدث عن قضية املرأة، منها شيطان دعائيان قدما املرأة بصورٍة ورديٍة جداً، و4 

أشطة تحدثت عن واقع املرأة العاملة يف سوريا. ما جاء يف هاتني الشهادتني ينطبق كذلك عىل 

السينام املغربيّة. فاألفالم الجديدة جعلت من املرأة قضيتها املركزية، لكن من منظوٍر نطيٍّ يرتكز 

أيًضا وأساساً  الربح املادي، وإنا  لتحقيق  الطابوهات والكليشيهات املتجاوزة، ليس فقط  عىل 

املرأة  الرجل واملرأة وبني  العالقة بني  أوارص األرسة، وخصوصاً  قيم املجتمع وتحطيم  لزعزعة 

ومحيطها االجتامعي. وخالصة القول، إن تعاطي السينام العربية مع قضية املرأة ساده اتجاهان 

متضادان: اتجاٌه تقليديٌّ محافٌظ أجحف يف حقِّ املرأة، واتجاٌه نقديٌّ تغيرييٌّ صداميٌّ متطرٌف زاغ 

بالقضية عن الطريق السوي]]]. 

االختزالية للنمط الليبايل

ما من شكٍّ يف أن الحديث عن املرأة يف السينام التونسيّة اليوم هو حديٌث عن مجتمعٍ بأكمله، 

ويرتجم لنا الواقع املغاريب بالخصوص والعريب بالعموم. إذ ال يخلو أّي فيلٍم من حضور املرأة 

كيف ظهرت  التايل:  هو  بقّوٍة  يُطرح  الذي  ولكن  منتقدًة.  أو  ناقدًة  أم مخرجًة  ممثلًة  أكانت  سواًء 

التاريخيّة والسياسيّة والسوسيولوجيّة التي  الصورة النسويّة يف السينام التونسيّة، وما هي العوامل 

جعلت املرأة ذات منزلٍة اجتامعيٍّة خاّصٍة يف تونس؟ 

أنّه بحكم النمط الليربايل الذي طبع مرحلة ما بعد االستقالل والتي تعرف بالحقبة  املعروف 

ُصوِّب  الذي  الشهري  والقانون  املرأة.  إىل  النظر  يف  جذريّاً  تحّوالً  تونس  شهدت  فقد  البورقيبيّة 
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اإلبداع  مجال  إىل  ومنها  العاّمة،  الحياة  دخول  عىل  املرأة  شجع   ،1956 )أغسطس(  آب   [3 يف 

السمة  ، وكانت  دراميٍّ أسايسٍّ اإلنتاجيّة لألفالم كعنرٍص  العمليّة  فكانت حارضًة يف  السيناميئ]]]. 

املميّزة فيه قامئًة عىل تقديم صورتها كعنرٍص جاميلٍّ محٍض. فقد احتفت السينام التونسية بالجامل 

الرغم من زعم  والعربية عامة. وعىل  املغاربية  بالسينام  مقارنًة  ثورًة يف مجالها  واعتربته  األنثوي 

القيِّمني عىل اإلنتاج أن تقديم املرأة يف وجهها األنثوي واالهتامم بجاملها ال يهمل دورها داخل 

فإذا  يشاع.  ما  خالف  عىل  إجامالً  جاء  الواقع  أن  إاّل  وزوجٍة،  وأخٍت  كأمٍّ  االجتامعية  املؤسسة 

كانت السينام املرصيّة قد اشتغلت داخل مفردات الواقع االجتامعي ومختلف هياكله، فقد متيّزت 

السينام التونسية بالتقليد الفرنيس من خالل مفرداتها الخاّصة، وغلبة الطابع السيكولوجي الفردي 

والرغبة  كالجسد  الفردي،  باألنا  تتعلّق  مفاهيَم  معالجة  )SOLLIPTIQUE( يف  األنانوي  الذايت، 

والجامل واألنوثة...«]2].

التقليد الغريب للمرأة-اجلسد

التونسيّة يف  السينام  إليه  أبرز ما لجأت  العنرص االستعرايض الجاميل للمرأة من  الرتكيز عىل 

أّي  تحليل  بأن  اإلنتاجيّة  السياسات  لدى  القناعة  ترّسخت  فقد  الغربيّة.  بالنمطيّة  اندهاشها  سياق 

واقعٍ اجتامعيٍّ أو انتقاده ينبغي أن ميّر رضورة باملرأة. فال أقدر منها عىل نقد وضعيّتها وال أبلغ 

الغلّو، حيث  بعيداً يف  الغربيّة جعلها تذهب  السينام  تقليد  أن  التعبري عن مشاكلها. غري  منها يف 

للمرأة.  اليوميّة  الحياة  الخصوصيّات يف  الجرأة يف مواضيعها حتى وصلت إىل أخص  انتهجت 

كان الجسد هو املحور األسايس يف مثل هذا املنهج. وذلك بذريعة أنّه يشّكل معيار »الخطاب 

النسوي« املطالب بالحرية األنثوية]3]. لذلك سرنى من خالل جولٍة بانوراميٍّة للفيلم التونيس أن 

تظهر  أساسيٍة  دراميٍة  كامّدٍة  وبالتايل  والتمثييل،  اإلخراجي  الهم  محور  شّكل  األنثوي«  »الجسد 

فيلم  يعدُّ  املثال  سبيل  فعىل  والقيم.  والقوانني  التقاليد  كّل  عىل  متمرٍّد  ككائٍن  خالله  من  املرأة 

م كتعبريٍ عن  »صمت القصور« تصويراً لقبول األّم وابنتها لالستغالل الجنيس. وهذا الفيلم الذي قدِّ

ظاهرٍة اجتامعيٍّة يف املجتمع، ال يعكس سوى حياِة شيحٍة صغريٍة جّداً تنتمي إىل طبقٍة ارستقراطيٍّة 

]]] -  سمري الزغبي – السينام التونسّية والفضاء العمومي – من سلسلة الفن والقضاء العمومي – مركز النرش الجامعي – تونس – 2005 – ص: 82.

]2]-  سمري الزغبي – السينام التونسّية والفضاء العمومي – املصدر نفسه.

[3[- »ce qui unifie et constitue une unité discursive de la majorité des films de femmes tunisiennes 

c’est l’élaboration de ce que nous pouvons considérer comme un discours féministe alimenté par une 

revendication de liberté féminine « Sonia Ghamkhi , les cinéma du Maghreb et leur publics , Africultures 

N°89 , Paris , L’harnattan 20[2 p.29 
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تعيش خواًء داخليّا،ً وتظهر فيه كّل فظاعات استغالل املرأة من حيث إن أصحاب القرص يجربون 

الخادمات عىل معاشتهم وخدمتهم كام يُْجربن عىل اإلجهاض القسي. 

 من هذا الوجه يظهر فيلم »صمت القصور« كنموذٍج لعمٍل سيناميئٍّ يدافع عن املرأة املضطهدة 

وغ حريّة استخدام الجسد للداللة عىل التمرّد والثورة عىل التقاليد.  الخادمة داخل القصور، أال أنّه يسِّ

كانت الطفلة »علياء« هي النموذج لهذا التسويغ وذلك كرّدة فعٍل عىل ما حصل مع أّمها، حيث تهب 

جسدها كدليٍل عىل ثوريّتها وسخطها عىل انحراف املجتمع األرستقراطي. لهذا نالحظ كيف أن 

الفيلم املشار إليه، وعىل الرغم من النقد الشكيل الستغالل املرأة ظّل حبيس لغة »الجسد« ومل 

يتحرر منها حتى يف الجانب الثوري الذي حاولت بطلته »علياء« تقدميه.

السينام  النّقاد إىل وصف  انربى عدٌد من  النوع من اإلنتاج االختزايل،  رّبا بسبب شيوع هذا 

ترجمٌة  بأنّه  الوصف  ذلك  وعلّلوا  الجنيس«،  »الكبت  و  »الجسد«  و  »الحامم«  بسينام  تونس  يف 

األفالم  جلَّ  بأّن  ذلك  معاً.  واملخرج  واملؤلِّف  باملنتج  املستحكمة  للذاتيّة  النفسية  للرواسب 

تقديم  الذاتيّة املتطرّفة يف طريقة  فيها  نلمس  تنتمى إىل خانة »سينام املؤلف”، حيث  يف تونس 

التونسيني  النقاّد وعموم  من  العديد  يتقاسمها  هذه الرؤية  أن  ذكره  والجدير  واألبطال]]].  القصص 

هذا  النسوي، ألّن  السيناميئ  اإلنتاج  جدوى  يف  األمل  يفقد  البعض  جعل  ما  للسينام،  املتابعني 

اإلنتاج عىل الجملة ال يرتجم الواقع السوسيولوجي الثقايف لتونس عموماً، وال واقع املرأة التونسية 

عىل الخصوص.

تسّلل الروح االسترشاقّية

مل يقترص تأثّر السينام التونسّية بالغرب عىل التقليد التقني، وطريقة تقدميه للمرأة ككائٍن جاميلٍّ 

الثقافة  تسلّل  هي  خطورًة  األكرث  املشكلة  إّن  بل  الرأساملّية،  لليربالّية  الستهالكّية  العملّية  يخدم 

النظر إىل السترشاق باعتباره  السترشاقّية إىل قلب الصناعة السينامئّية. ومن هذا الجانب ميكن 

عملّيَة غزٍو سيناميئٍّ متقٍن للمزاج الشعبي يف مجتمعاتنا. 

الشيخ،  املرصي ممدوح  للكاتب  مهمٍة  مالحظاٍت  جملَة  نسوق  أن  ميكن  السياق  هذا   ويف 

يُطلق  لاَِم  نوذًجا  مثلت  فرنسا  أن  كيف  يذكر  حيث  الجنيس«،  »السترشاق  كتابه  وردت يف 

عليه »التمثيل الجنيس لالستعامر« منذ نشط مفكروها وفنانوها التشكيليون يف الرتكيز عىل ما يلوح 

]]]- سمري الزغبي السينام التونسية والفضاء العمومي- من سلسلة الفن والقضاء العمومي – مركز النرش الجامعي – تونس – 2005 – ص: 85.   
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يف الخيال األورويب عن الرشق يف القرن التاسع عرش، وتحديداً جسد املرأة الرشقيّة والعربيّة. وما 

يجدر ذكره أن بعض املفّكرين والرحالة يف كتاباتهم عن الرشق، الذي كان مجهواًل لشعوبهم آنذاك، 

تحرًضا.  األبدي« واألدىن  أنه »املؤنث  عىل  »يقدم املتعة« والرشق  ككائٍن  الرشقية  املرأة  صّوروا 

التونسية.  أّن هذه الصورة موجودٌة إىل اآلن يف جّل أفالمنا  اليسري مالحظة  وما من شكٍّ فإّن من 

فكام جّسد املسترشقون املوضوعات التي كانت تشغل املخيلة األوروبية ذات الطابع الغرائبي 

»مثل قصور األمراء وأجنحة الحريم« ال تزال هذه املوضوعات حارضًة يف أغلب األفالم من خالل 

الرتكيز عىل اهتامم النساء بأجسادهن يف غرفهن الخاصة، وتصوير ُعقدهن النفسيّة واالجتامعيّة. 

فاملرأة الرشقيّة تُصوَّر دامئاً عىل أنّها امرأٌة متذبذبٌة بني الشفقة والرغبة، فهي مضطهدٌة ومقهورٌة أو 

متهتكٌة ومستسلمٌة ألقدارها]]].

هذه  طبيعة  وما  املرأة  تحرير  لرسالة  حاملًة  التونسية  السينام  اعتبار  مدى ميكن  أّي  إىل  لكن 

الرسالة؟

التونيس. غري أن هذا  يف الواقع يعترب حضور املرأة مادًة دراميًّة أساسيًّة يف العمل السيناميئ 

الحضور كان حبيس رؤيا صارمة فرضها »الرشيك الفرنيس« عىل املخرجني واملنتجني. والجدير 

بالذكر أن فرنسا تُعترب من أكرب داعمي اإلنتاج السيناميئ يف تونس. وهو األمر الذي سيؤدي إىل 

سيناميئٍّ  عمٍل  قيام  إمكان  عىل  بعيٍد  حدٍّ  إىل  أثَّرت  استتباعيٍّة  بنمطيٍة  التونيس  السابع  الفن  إلزام 

تونيسٍّ مستقلٍّ يعكس حقيقة املرأة يف مجتمع له ِقيَُمه وتقاليدُه وتراثُه الخاص.

الصورة املعهودة للمرأة يف السينام التونسية ظلّت -كام سبق وأشنا- رهينَة أطٍر مكانيٍة مخصوصٍة 

لكّنها يف الوقت نفسه تعكس عقدة تفّوق اآلخر. لذا جرى الرتكيز عىل صورة املرأة/ الجسد، يف 

حني جرى التغافل عن املرأة املثقفة التي تحافظ عىل خصوصيّاتها وهويّتها الحضاريّة. من هذا 

الوجه يصّح ما ذهب إليه كثريون من النّقاد عندما نعتوا السينام التونسية بـ »سينام الجسد«، التي 

يف  هي  بل  ديونيزويس.  هو  ما  وبكلِّ  الجسد  بتعبريية  مشاهدها  من  مشهٍد  كّل  يف  دوماً  تحتفل 

الحقيقة تُحيي -كام يقول عدٌد من النّقاد- وال سيّام يف الحقب األخرية، فلسفة نيتشه العدميّة، وأدب 

محمود املسعدي الليربايل، لجهة النظر إىل املرأة كجسٍد محٍض]2]. 

القيّمون عىل الفن السابع التونيس يدافعون مع األسف عن هذا النوع من اإلنتاج السيناميئ، 

]]] - انظر: ثريا بن مسمية –املشهد التونيس يف السينام التونسّية- واقع إشكالّيات. محاضة ألقيت يف الحلقة الدراسّية حول السينام التي 

نظمتها الجامعة متعددة الختصاصات – جنوب املغرب- 5]/ 5/ 9]20.

]2]- السينام والفضاء العمومي، د.سمري الزغبي، مرجع سبق ذكره، ص: 83   
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الواقع االستبدادي، وسعيًا إىل إخراج  ويحتّجون بذلك بطريقٍة ذرائعيٍّة، فيعتربونه محاولًة لفضح 

املرأة من ظلم املجتمع واملطالبة بحقوقها. لكن يف الواقع سنالحظ أن ما حدث هو العكس، فقد 

أعطت هذه األفالم تصنيفاً سلبياً للسينام التونسية وللوسط الثقايف لينطبق عليها رصاحة صفة سينام 

الجنس واإلثارة واالبتذال.

بالواقع  لها  للمرأة ال عالقة  املقدمة  الصورة  أن  الشيحي  املمثلة جميلة  تقول  اإلطار  يف هذا 

الحقيقي للمجتمع التونيس. فهي إّما صورٌة موغلٌة يف اإلباحية أو االنحطاط األخالقي أو التأزم 

واملأساوية أو الخيالية أو أنّها غارقٌة يف الرومنسية واملثالية والرواية املتخيّلة. تضيف: إن بعض 

األعامل السينامئيّة-النسويّة إن مل نقل جلّها، مل تطرح املسألة التي تعكس حقيقة املرأة التونسية 

املثقفة واملسؤولة أو تلك املتحدية للصعوبات واملسكونة بالطموحات واإلنجاز والتغيري، وكأن 

بعض املخرجني يسعون إلرضاء النظرة الغربية للمرأة يف بالدنا]]]. ثّم إن عدداً من العاملني البارزين 

الفلكلورية  الصورة  مشاهدة  يف  يرغب  الغرب  بأن  القول  إىل  يذهبون  التونيس  السابع  الفن  يف 

التونسية ونقيضتها اإلباحيّة يف آٍن. وهذه كلّها صوٌر موغلٌة يف السلبية، ومتعاليٌة  التقليدية للمرأة 

عىل واقع املرأة، بل وتحجب عنها ملكة العقل والقدرة عىل التفكري والفعل]2]. 

الرهان بدافع  التونيس عىل املرأة كجسٍد لبلوغ نجاح أفالمه، وسرت هذا  لقد راهن السيناميئ 

االنتقاد االجتامعي والفكري لوضعية املرأة. أّما النتيجة فكانت سينام تجارية ذات طابعٍ ذايتٍّ أناينٍّ 

لشخصية املخرج، ويفتقد بالتايل إىل دراسٍة موضوعيٍة لواقع املرأة التونسيّة. ولعّل هذا األمر يرجع 

كذلك إىل أن أكرث مخرجي السينام التونسية ومنهم مخرجات رائدات كـ »مفيدة التالتيل« و »سلمى 

بكار« هن من خريجات املدرسة السينامئية الفرنسية والبلجيكية. حيث نقلوا مناهج وتجربة هذين 

الوعي  باختالف  منهن  وعٍي  دون  من  العربية  املرأة  عىل  إسقاطاً  وأسقطوها  األوروبيني  البلدين 

االجتامعي والثقايف للثقافتني كليهام]3].

أما لجهة البعد التجاري واإليغال يف الذاتيّة، فهي مع األسف سمٌة أساسيٌّة يف السينام التونسيّة 

قبل،  من  معهودٍة  غري  مفتوحًة  حريًة  بالدنا  يف  السينام  نشأة  حملت  فقد  عامة.  العربية  والسينام 

وبسببها ميكن أن تتحول هذه الحريّة املفتوحة إىل أداٍة تُستخدم ألغراٍض ربحيٍة، فتتخىل بذلك عن 

االعتبارات اإلنسانيّة واملعايري األخالقيّة. ولقد بدا بوضوٍح أنّه حني تنخرط السينام يف املرشوع 

فإنّها  أداتيٍة،  داخل عقالنيٍة  االستهالك ودمج املجتمع  وبّث روح  أداًة لإلشهار  العوملي وتصبح 

]]]- من حوار مع املمثلة التونسّية جميلة الشيحي أجرته معه الصحافّية نزيهة الغضباين - راجع - جريدة الصباح- 3]-]5-0]20   

]2]- املصدر نفسه.   

]3]-  جميلة الشيحي – املصدر نفسه. 
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تتحول بذلك إىل أداٍة للتأثري وآليٍة لالستالب واالغرتاب. وإذا ما رجعنا إىل أهم األفالم الرائدة يف 

السينام التونسيّة التي تهتم بقضايا املرأة نجدها دامئاً تقايض الرجل وتجرِّمه. وهذا يتجىّل مثالً يف 

فيلم »الخشخاش« الذي تظهر بطلته ضحية الحرمان الجنيس، ما جعلها تدمن نبتة »الخشخاش« 

لعجزها عن البوح بّس زوجها الذي مىض بعيداً يف االنحراف السلويك وتركها تعاين الكآبة والوحدة. 

وعليه تقوم املخرجة بتربير رّدة فعل الزوجة يف االنحراف املعاكس، ثّم تقّدم هذه القضيّة كمشكلٍة 

أساسيٍّة للمرأة يف تونس، يف حني أن املوضوع الذي يعالجه الفيلم يُعترب حالًة اجتامعيًّة استثنائيًة، 

ال من القضايا الجوهرية يف الحياة اليومية للمرأة يف املجتمع التونيس. بل رأى البعض أن القضية 

أصالً كانت مجرَّد ذريعٍة لتربير ترصفاٍت وسلوكاٍت يرفضها املجتمع التونيس والعريب عامة]]]. 

الطموح إىل العاملّية الكاذبة

بصفة  تونس  ويف  عموماً  العريب  العامل  السيناميئ يف  اإلنتاج  أن  اإلجامل  عىل  واضحاً  يبدو 

خاصة، مسكوٌن بالرغبة يف بلوغ العامليّة. بل إن هذا اإلنتاج يحرص عىل تحقيق تلك الرغبة مهام 

م هي من هذا  كانت النتائج املرتتبة عىل ذلك غرَي مهنيٍّة وغرَي أخالقيٍّة. فاألفالم الدعائيّة التي تُقدَّ

الجانب بالذات أفالٌم ممولٌة ومرشوطٌة بحدداٍت فنيٍّة وقيميٍّة يفرضها املّمول نفسه، وهي شبكٌة 

من الرشكات األمريكيّة الكربى التي تدفع باملنتجني واملخرجني إىل اعتامد سياساتها لتحقيق حلم 

العامليّة. والحقيقة حسب ما يؤكد الناقد التونيس »أمري العمري« أن »العاملية« يف السينام ال ترتبط 

باملستوى الفني بتاتاً، بل بوجود هذه الشبكة الهائلة لتوزيع األفالم يف العامل، وهي خاضعٌة لعدٍد 

من الرشكات الكربى التي بإمكانها تصنيف األفالم كام هو الحال مع فيلم »زوربا اليوناين«. يف 

حني أن الفيلم الدعايئ واملمول ال حياة له«، فالجمهور يدرك بحسه التلقايئ أنه يشاهد عمالً مموالً 

بغرض الدعاية والرتويج لصورٍة ربا يراها أيًضا متناقضًة مع ما يعرفه عن الواقع، أو ما يقرأ عنه يومياً 

ن صورتك  يف الصحف ويشاهده عىل شاشات التلفزة، وذلك عىل قاعدة: إنّك لن تستطيع أن تُحسِّ

َن الواقُع عندك أوالً«]2].  إال إذا تَحسَّ

من  بالعديد  دفع  جوائزها،  تحصيل  وهاجس  العامليّة،  إىل  الوصول  أن  بوضوٍح  ظهر  لقد 

املنتجني السينامئيني العرب إىل اإلستعانة باملخرجني األجانب واتباع النمط الغريب يف معالجة 

قضايا مجتمعاتهم لعلّها بذلك تصل إىل الرضا والعامليّة املنشودة. هذا مع العلم بأن هذه األفالم 

عىل الرغم من رصد التمويالت الضخمة، وما جرى من تنازالٍت وترشيِك نجوٍم أجانب عامليني يف 

]]]- السينام والفضاء العمومي، د.سمري الزغبي، مرجع سبق ذكره، ص: 92   

]2]- أمري العمري، ناقد وكاتب مرصي، صدر له سّتة عرش كتاباً يف النقد السيناميئ، وتنرش كتاباته ومقالته حاليا بإنتظام يف جريدة »العرب« 

الدولية.  
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أفالٍم عربيٍة، كام هو الحال يف فيلم عمر املختار، وكذلك دور حمزة عم الرسول يف فيلم الرسالة 

اللذين جسدهام املمثل األمرييك الراحل »أنطوين كوين«. والالفت أن التمويالت الضخمة التي 

لقيتها أفالم العقاد مل تصل إىل مستوى العاملية حتى بوجود نجومه العامليني]]].

عىل هذا املسار نفسه من التوظيف الهابط سارت السينام التونسية، فجعلت من أفالمها مطيًة 

لبلوغ العاملية، وقد يكون فيلم »بزناس« للنوري بوزيد مثاالً لهذه الصورة املهينة للعريب أمام الغريب. 

و»إذا كانت األدلجة بعناها السلبي هي الغشاوة املبتذلة التي ألقاها النوري بوزيد عىل فيلمه »صفائح 

من ذهب«  فإن العائق الرئييس يف »بزناس« هو ورطة اإلنتاج املشرتك والتنازالت املهينة التي حصلت 

من أجل إنجاز العمل]2]. فلقد قّدم فيلم »بزناس« املشار إليه صورة العريب كجاهٍل مقابل سائحٍ فرنيسٍّ 

مثقفٍّ ومنحرٍف سلوكيّاً، فكان »بزناس« هو تلك الشخصيّة العربيّة االنتهازيّة التي تحاول االستفادة 

من السائحات األجنبيات، واإليقاع بهن طمعاً يف أن ترسل له إحداهن دعوًة وتذكرَة طائرٍة للشغل 

يف بلدها، يف حني يصور الفيلم الفتاة »خمسة« ترتّدد مراراً عىل بيت الرجل الغريب »الرّومي« لرتى 

صورها التي التقطها لها معلقًة عىل جدران غرفته، كأنها تريد اكتشاف ذاتها من خالل نظرته لها. إّن هذا 

االستيالب العريب داخل املنطق الغريب يعترب اغرتاباً للسينام العربية والتونسية؛ لهذا كانت نظرة النوري 

بوزيد ملشاكل املرأة وقضاياها الجوهريّة تتّسم بالسطحيّة إىل أبعد الحدود، كام ظهرت »صياغته 

للحوار بني العرب والغرب متأثرًة بكليشيهاٍت أدبيٍة عربيٍة ال متت للواقع بصلة... وهي بالتأكيد تنازٌل 

مسبٌق أماَم غرٍب يُريد تنميق وتلميع صورة مواطنيه وسلوكاتهم يف البلدان العربية النامية«]3] والحاصل 

يف أفالم »النوري بوزيد« كام سواه من السينامئيني التونسيني فإّن قضيّة املرأة تحّولت لديهم إىل نوٍع 

من املزايدات الجنسية الخاوية من أيِّ إبداعاٍت يف قراءة الرصاعات االجتامعية. لذا فقد أخفقت هذه 

األفالم يف الوصول إىل مراتَب العاملية، وظلّت ضمن دائرِة التوظيف السياحي والتسطيح االستهاليك. 

حني  يف  التايل:  سنجد  أخرى  إسالميٍّة  دوٍل  يف  سينامئيٍّة  صناعاٍت  مع  اإلجامليّة  وباملقارنة 

أخفقت السينام التونسيّة يف مقاربة قضيّة املرأة، نجحت السينام اإليرانيّة بامتياز، وكذلك الرتكيّة 

]]]- أمري العمري، حلقة »املشاء« بتاريخ 5]/ ]]/ 5]20.    

]2]- العرب والحداثة السينامئية، الهادي خليل، دار الجنوب للنرش، تونس – 3]20، ص: ]2.    

]3]-  العرب والحداثة املرجع نفسه، صفحة 22.  
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بنسبٍة معيّنٍة يف بلوغ مرتبة العامليّة. ولإلشارة يعترب املخرج اإليراين عباس كيارستمي]]]« اليوم من 

أهم املخرجني يف العامل إْن مل نقل أهمهم إطالقاً.

 لسنا هنا بالطبع يف كتابة مرثيٍة للسينام العربية التونسيّة، بل هو لإلقرار بعدم استقالليّة السينام 

يف بالدنا بسبب التبعيّة والهيمنة الهوليوديّة عىل عمليّة إنتاجها.

الفن السابع بني االستتباع واالستقالل 

ماذا بإمكان العرب فعله حيال الهيمنة األمريكيّة واألوروبيّة يف الصناعة السينامئيّة؟ 

. فأمريكا يف مجال الّصور، هي التي دوماً تضحكنا  يحتاج مخيالنا املشوش إىل مزوٍد قارٍّ وقويٍّ

وتبكينا، وهي التي ستُخيفنا وتُسكت هلعنا، وبالتايل هي التي تكتسب النية املطلقة يف التحكم يف 

مخيالنا الجشع واملستسلم. وما من شك فإن هذه السلبية الفكرية يف اإلنتاج واإلخراج السيناميئ، 

ال حّل لها سوى بإجراء مراجعاٍت عميقٍة إلنجازاتنا يف مجال الفّن السيناميئ، تعكس استقاللية 

مواردنا واإللتزام بقضايانا، وتصوير واقعنا با هو عليه ال كام يريده لنا املستعمر أن يكون. ولعّل 

الصورة  كبديٍل عن  يُقدم  أن  ما ميكن  للمستعمر هي  النسائية  املقاومة  السينام إىل صورة  رجوع 

تُقدم صورة املقاومة  تونسيًة  التونسيّة. عىل سبيل املثال اإلجاميل ال نجد أفالماً  الهجينة للمرأة 

لالستعامر باستثناء قلٍة من األفالم، لعّل أبرزها فيلم »حامية ]88]«]2] وهو فيلم للمخرج التونيس 

»أنس  كام  بلحسن«  »سندس  من  كّل  وكانت  التميمي«  الدين  »محي  واملنتج  إبراهيم«  »طارق 

فيها  توثيقياً سّجل  الفيلم طابعاً  اتخذ  أبرز ممثليه، وقد  العبيدي« إىل جانب »الشاذيل صفر« من 

ظروف دخول االستعامر الفرنيس لتونس بداية باالستعامر املادي واقرتاض تونس من فرنسا عدة 

]]]- عباس كيارستمي )بالفارسية: عباس کیارستمی( )مواليد 22 يونيو 940] يف طهران - 4 يوليو 6]20 يف باريس( مخرج سيناميئ إيراين 

عاملي شهري وكاتب سيناريو ومنتج أفالم ومصور.

عمل يف مجال صناعة األفالم منذ عام 970]، عمل يف أكرث من 40 فيلامً عاملّياً مبا فيها أفالم قصرية ووثائقّية، حقق نجاحاً يف لفت النتباه 

أفالم  ومنتج  سيناريو  وكاتب  عاملى  مخرج  بأنه  كيارستمى  يُعرف  الريح.  وستحملنا  الكرز  وطعم  كوكر  ثاليث  بأفالمه خصوصاً  والنقد 

باإلضافة إىل أنه عمل كـ شاعر ومصور ورسام ومصمم جرافيك.

يُعترب من مخرجني تيار املوجة اإليرانية الجديدة حيث انضم ملخرجني السينام اإليرانية التى بدأت يف أواخر 960] أمثال فروغ فرخزاد 

وسهراب شهيد ثالث وبهرام بيضايئ وپرويز كيمياوى. بعض من الخصائص املشرتكة الواضحة ملخرجني هذا التيار، أسلوب املحادثات 

الشعرية، ورواية القصص التمثيلية املتعلقة مبواضيع الفلسفة والسياسة. كان استخدام كيارستمى كامريا ثابتة يف العادة، وكثافة املحادثات 

خصائصه.  أهم  من  أطفال  ألبطال  استخدامه  وأيضاً  الريفية  املناطق  أفالم  يف  وثائقية  بطريقة  القصص  ورواية  السيارات،  داخل  السابقة 

استخدم األدب الفاريس بكرثة يف املحادثات وأسامء ومواضيع األفالم.

]2]-  “حامية ]88]« فيلم ينبش تاريخ الحكم وحقيقة النظام ضد املستعمر وقد قدمه املخرج طارق ابراهيم بقوله »التاريخ -مثلام يقال- 

حاّمل أوجه وقد حرضت يف فيلم »حامية ]88]« الحقيقة التي غابت عن أجيال من التونسيني التي ظلت محفوظة مثلام عليه يف األرشيف 

العسكري التونيس والفرنيس ويف بعض الكتب التاريخية التي وثقت أبرز األحداث واألوضاع والعوامل التي عرفتها بالدنا قبل وأثناء وبعد 

عهد الحامية وحقيقة النضال واملقاومة أثناء تلك الفرتة«، حوار مع املخرج طارق إبراهيم، جريدة الصباح 6]20.
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التونسية  املقاومة  قّدم وجوه  الفيلم  أن  هنا إىل  نشري  إفالسها سنة 1869.  إعالن  مراٍت إىل حني 

يف مختلف الجهات من قبل رجال الدين واألولياء والقبائل املسلمة. وقد كان للممثلة »سندس 

بلحسن« حضوٌر إيجايبٌّ أخرج الفيلم من الطابع الوثائقي الّجاف إىل البُعد الروايئ، ما أعطاه مسحًة 

إبداعيًة وتوثيقيًة ساحرًة، منتقدًة لالستعامر الفرنيس الذي بدأ باستعامٍر اقتصاديٍّ من خالل التغطية 

باإلعانات والقروض ثم سلب البالد ثرواتها وخرياتها لتفقريها وفرض االستعامر الكامل والتدخل 

األجنبي للسلطات الفرنسية عىل البالد والعباد. وما يجدر ذكره أن فيلم »الحامية ]88]« نال جائزَة 

، فهو فيلٌم متميٌز بالخروج عن سينام »الكليشيهات« أو السينام النمطية الفرجوية،  أفضل فيلٍم وثائقيٍّ

ليقدم لنا سينام ذات عمٍق نقديٍّ لالستعامر واستغالل الرثوات، وكانت فيه املرأة التونسية مساهمًة 

يف هذا اإلبداع النقدي كعنرٍص فاعٍل ال كموضوٍع مستهلٍك صورًة وجنساً. 

نسيان املرأة املجاهدة 

لقد سجلّت املرأة التونسية تاريخها كمجاهدٍة ضّد االستعامر، وهذا ما ألغته أو ما قرّصت يف 

إليه إاّل قليالً. والواقع يدّل بوضوح عىل تاريٍخ عريٍق للمرأة  إنتاجها ومل تلتفت  حقه السينام يف 

التونسيّة يف النضال ضّد االستعامر الفرنيس. بل هناك مجاهداٌت تونسياٌت يعتربن بطالٍت رائداٍت 

يف املقاومة، وقد ناضلن جنباً إىل جنٍب مع الرجال، نذكر منهن »فاطمة بنت بوبكر« التي تعرضت 

القاسمي« و«هنية  التعذيب من قبل املستعمر ملشاركتها يف عدة معارك، و«مربوكة  أنواع  ألبشع 

بنت بلقاسم« كام »أم السعد يحيى« وغريهن ممن خضن تضحياٍت جّمة ضّد املستعمر الفرنيس 

الجبال،  الرجال املرابطون يف  للفالقة« وهم  تُجهز »املؤونة  أو  السالح  فكانت منهن من تحمل 

كام قامت هاته النساء بإيواء املقاومني واملجاهدين عىل الرغم مام تعرضن له من أشكال ووسائل 

الوجه  النساء وهذا  من  الفئة  أن هذه  له  يُؤسُف  وما  القتل.  اغتصاٍب وسجٍن وحتى  التعذيب من 

املقاوم للمرأة التونسية كان باهتاً أو غائباً عىل الجملة يف السينام التونسية. واألسباب الكامنة وراء 

هذا الغياب تعود إىل استعامٍر من نوٍع آخر ال هو باالستعامر االقتصادي وال السيايس، بل حصاٌر 

متخلٍّف،  ذكوريٍّ  التونيس كمجتمعٍ  للواقع  نظرٍة سلبيٍة  نتائجه إىل شيوع  أّدت   ، معنويٌّ وإعالميٌّ

ليظهر  وتقنيّاً  فكريّاً  الهيمنة  سياق  يف  الغرب  نظرة  يف  العربية  املجتمعات  كّل  عىل  ينطبق  وهذا 

التسلط  التحّرر املشفق عىل املرأة العربية من  بوجه املصدر لالنفتاح واملالذ للتطور وصاحب 

الذكوري. ولو تعمقنا يف هذا املشكل سنجد أن مأساة املرأة الغربية تفوق بكثريٍ ما يُرّوج عن املرآة 

، ولكن هذا ليس مجال حديثنا يف هذا البحث. العربية من استغالٍل ماديٍّ وعاطفيٍّ وحتى جنيسٍّ
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ويف هذا اإلطار يؤكّد املمثل محمد عيل بن جمعة]]] عىل الطابع التجاري للسينام التونسية بقوله 

إنّها حساباٌت تجاريٌة »أعتقد أن قلة اإلنتاجات السينامئية والتي تكون يف أحاينَي كثريٍة محكومًة 

بحساباٍت تجاريٍة بحتٍة سواًء يف السينام القصرية أو الطويلة، ولكن نحن نسترشف مستقبالً أفضل 

لصورٍة أشّد التصاقاً وقرباً من واقع هذه املرأة يف بالدنا ومجتمعنا يف ظّل ما نتمتع به من حقوٍق 

وترشيعاٍت تؤكد ذلك، وما تضطلع به من أدواٍر ومهاٍم ومسؤولياٍت يف مختلف املناصب والهياكل 

اإلدارية والتسيريية وموجة املخرجني والكتاب الشبان سيكون اتجاههم إىل هذه الصورة«]2]. 

البعد االختزايل لصورة املرأة

يف مقام نقد الصورة التي تقدمها السينام التونسية للمرأة، ال نجد سوى صورٍة ذات بُعٍد أحاديِّ 

الوجهة، خصوصاً وأنّه يركز عىل املرأة/ الجسد. ولعّل الطابع الذكوري للمنتج التونيس هو الذي 

أفىض إىل الحضور السلبي للمرأة يف السينام كام أسلفنا القول.

مصطنعٍ  مشهٍد  تظهري  يف  الذكورية  الوصاية  من  نوعاً  تقدم  التونسيّة  السينام  أن  الحال  واقع 

فمهرجان  السينام،  يف  للمرأة  مصطنعًة  ريادًة  تزعم  حيث  كمخرجٍة،  أو  كممثلٍة  املرأة  لحضور 

قرطاج السيناميئ]3] التونيس عىل سبيل املثال ال تغيب فيه هذه العنرصية الذكورية، وهذا الحضور 

حيث  الجسد،  املرأة/  املنغلقة عىل  السينام  يعكس  سنٍة  كّل  املهرجان  فافتتاح  للمرأة،  الشكيل 

يقترص عموماً عىل استعراٍض رديٍء لجامل ممثالٍت بلباٍس مبالغٍ يف العري. وهو ما أثار نقوداٍت 

الذعًة من جانب الصحافيني والنّقاد الفتقاده القدرة عىل االرتقاء ملستوى الحدث الفكري والثقايف 

ملهرجان من املفرتض له أن يحرض مساراً إبداعيّاً ثقافيّاً وفكريّاً يرتجم حقيقة حضور املرآة ككائٍن 

إنساينٍّ يف الفّن السيناميئ. 

السياسية  منها  أسباٍب  لعدٍة  التونسية  السينام  يف  للمرأة  النمطية  الصورة  هذه  إرجاع  ميكن 

وخصوصاً يف زمن حكم »الحبيب بورقيبة« لتونس، إذ اهتم هذا األخري بقضايا تحّرر املرأة، وقام 

]]]-  محمد عيل بن جمعة ممثل ومساعد مخرج مسحي ومغني راب تونيس، ولد يف 3] نوفمرب 970] بتونس العاصمة، مثل عدة أدوار 

يف العديد من األفالم التونسية والعاملية ويف املسلسالت، ويكيبيديا. 

]2]- مقال صورة املرأة التونسية، جريدة الصباح، تحقيق نزيهة الغضباين، 3]-]2008-0    

]3]- أيام قرطاج السينامئية : مهرجان سيناميئ تأسس سنة 966] ببادرة من الطاهر رشيعة وهو أقدم مهرجان سيناميئ يف دول الجنوب، 

يرأسه وزير الثقافة ويعقد كل سنة ما بني شهر أكتوبر )ترشين األول( ونوفمرب )ترشين الثاين(، ويكيبيديا املوسوعة الحرّة.
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بسّن قواننَي كثريٍة تضمن لها حريّتها واستقالليّتها. يتّضح هذا خاصة يف »مجلة األحوال الشخصيّة«]]] 

من  نوعاً  التونسية  السينام  لذا شّكلت  التونيس«؛  املرأة وتحديث املجتمع  »تحرير  التي شعارها 

]2]. وعىل 
االستجابة لهذا الخطاب السيايس وهذه السلطة القانونيّة أكرث منها كالتزاٍم فكريٍّ وإبداعيٍّ

هذا الوجه من التحديث ركّزت السينام عىل التعقيدات االجتامعيّة واإلجراءات التي متارس عىل 

أنجزت  التونسيّة  املرأة  أن  مع   ، سلبيٍّ وجٍه  أظهرتها يف  التي  واألعراف  التقاليد  وانتقدت  املرأة، 

مستقرٍة  وعائلٍة  ألرسٍة  التأسيس  يف  دورها  عن  فضالً  االستعامر  ضّد  مناضلٍة  كامرأٍة  به  يُفتخر  ما 

ومتوازنٍة. مل تلحظ السينام التونسيّة واقع املرأة التي تشتغل بيديها يف التطريز والنسيج يف املدينة، 

أو تلك املرأة الريفية املساندة لزوجها يف الحقل حيث قّدمت نوذجاً أصيالً للمجتمع التونيس. 

أّما املرأة/ الضحية التي عملت السينام عىل تظهري صورتها، فهي امرأٌة مصطنعٌة ال تعكس سوى 

منطٍق استعامريٍّ ال يفقه الحضور الخاص للمرأة التونسية والعربية عامة يف مجتمعها، بل يتعمد 

التونسية]3]. وال  للثقافة  العريب اإلسالمي  لنقد وانتقاد املوروث  تقديم صورة دنيا لها محاولًة منه 

شّك، فإن هذه النظرة السطحية يف السينام التونسية ألغت نوذج املرأة املتعلمة واملرأة العاملة 

كام العاملة والفقيهة. بهذا املعنى باتت صورُة املرأة عىل هذا الوجه السلبي واملستنكر ضحيَة 

تونس  النسويّة يف  بدت املشهدية  فقد  العموم  الواقع االجتامعي. وعىل وجه  السينام ال ضحيَة 

كليب هي  الفيديو  الرجل، ويف  لعنِف  الجرائد هي ضحيٌة  فاملرأة عىل صفحات  وسلبيًّة.  قامئًة 

الضحية  أو  أدوارها عىل اإلغراء واإلثارة  السينام والتلفزيون ممثلٌة ترتكز أغلب  راقصٌة مثريٌة ويف 

فتكون عىل شاكلة ربة البيت املضطهدة واملغلوبة أو الريفية الجاهلة وغريها من األدوار الدونية 

السلبية... ويف اإلعالنات هي مجرُد وجٍه جميٍل وقواٍم رشيٍق، وكذلك الحال يف عروض األزياء 

تُجمع وسائل اإلعالم عىل توظيف املرأة با هي صورٌة لوجٍه وجسٍد  الفيديو... وتكاد  وألعاب 

جميلني لكنها يف أحياٍن كثريٍة فارغُة العقل، إذ إن أغلب السيناريوهات موضوعها الجنس واإلثارة. 

956] مبقتىض أمر من باي تونس،  3]أغسطس  التونسية صدرت يف  التقدمية  القوانني  ]]]- مجلة األحوال الشخصية : هي سلسلة من 

ودخلت حيز التنفيذ يف ]0 يناير 957]، وتهدف إىل اقامة املساواة بني الرجل واملرأة يف عدة مجالت ... حيث تم إلغاء تعدد الزوجات 

ووضع مسار إجراءاٍت قضائيٍة للطالق وأخريا اشرتاط رضاء الزوجني إلمتام الزواج، عىل عكس ما تم إشاعته فإن العديد من كبار وعلامء 

وشيوخ تونس من جامع الزيتونة شاركوا يف صياغتها أو تم استشارتهم، وعىل رأسهم الشيخ محمد الفاضل بن عاشور الذي كان عضو لجنة 

الصياغة، وكذلك والده العالمة محمد الطاهر بن عاشور ومفتي الديار التونسية محمد عبد العزيز جعيط الذين تم استشارتهم، ويكيبيديا 

املوسوعة الحرّة.

[2[- ” the critical preoccupation ئith the social of women .but also gender relation in general , from one 

of the main threads of tunisian cinema since the 1970 ”

Donmez-colin Gunul (dir) , the cinema of North africa and Middle East, london, wallflower, 2007

]3]- “أعتقد أن املخرج السيناميئ الذي يعيش يف برجه العاجي ميكنه أن يتصور سينام مبهرة لكنها سينام مفصولة عن الواقع” 

L’expérience cinématographique de Souad Chraibi publication de l’association des critiques de cinéma, 

Maroc, P28  
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حلقات الجدل

وقد كشفت البحوث امليدانيّة عىل مسؤوليّة السينام يف تكاثر جرائم االغتصاب الناجمة عن التأثر 

بأفالم الجنس والعري ولدورها يف إثارة الغرائز بدافع التقليد للنمطيّة الغربيّة. وامللفت للنظر أن 

مثل هذه املشاهد أصبحت صنو أّي عمٍل فنيٍّ حيث يوليها السيناريو واملخرج العناية االستثنائيّة 

إلطالق رحلٍة ال تنتهي يف التوفري التدريجي لنظام القيم، وكّل ذلك ألسباٍب ربحيٍة وتجاريٍة بحتٍة 

عىل اعتبار أن ذلك يضمن رواجاً للعمل واإلقبال«]]]. 

ٍ ومسيطٍر يقدم صورًة  لهذا التهميش املتعمد بدا بوضوٍح أّن اإلعالم الغريبَّ كإعالٍم مسريِّ تبعاً 

إّما ثريٌّ متسلٌط أو إرهايبٌّ مجرٌم أو متخلٌف غري  مركبًة للرجل العريب هي يف غاية التشويه: فهو 

والتقاليد  املجتمع  وسلطة  لسلطته  وخاضعًة  جاهلًة  العربية  املرأة  بدت  املقابل  ويف  متحرٍض، 

بنطقها الذكوري املتوحش فال يتعدى دورها دور الجارية ال دور لها سوى إرضاء سيّدها. 

لقد ابتعدت السينام التونسيّة عن النقد السيايس، وقد متثّل ذلك بتغييب الفيلم، فالقمع السيايس 

والحصار االقتصادي والفكري جعل املنتجني يبحثون عن مادٍة سينامئيٍة مضمونة الرواج وبعيدٍة 

عن أيِّ انتقاٍد للسلطة. أّما النتيجة اإلجامليّة لهذا املشهد العام فهي تشجيع السلك عىل مصادرة 

الحريّات باملطلق وخصوصاً حريّة اإلبداع. ففي زمن »بن عيل« راجت سينام هّشة أو لنقل سينام 

تجارية باهتة ومتهافتة. رّبا علينا اإلقرار بأن عالقة السينام بالدميقراطية عالقٌة رضوريٌة تضمن لها 

حرية التعبري والخروج من املواضيع التقليديّة املجرتة إىل فضاء اإلبداع واإلنتاج النقدي الفاعل يف 

املجتمع بطرح القضايا الحقيقيّة فيه من سياسٍة واقتصاٍد وغريها من أساسيات نهوض املجتمعات 

دون انغالٍق عىل سينام أحادية الرؤيا لتنعت بـ »سينام املرأة« أو »سينام العروض الجنسية« بدعوى 

االلتزام بقضايا اجتامعيٍة، ويف الحقيقة أنها ال تأخذ من املرأة وحضورها السيناميئ إال مهرباً من 

حدود  له  راسمًة  للفن،  املوجهة  السلط  من  خوفًا  ملجتمعها  املصريية  بالقضايا  الفعيل  االلتزام 

إبداعه وخريطة إنتاجه التي مل تخرج من مسالة »املرأة الجسد« و«الرجل العريب املتسلط«.

تقدمها  تِف املرأة حّقها ومل  التونسية بخاّصٍة والعربية إجامالً مل  السينام  أن  إليه،  ما نخلص 

يف صورتها املثىل، بل إنّها اختزلتها إىل مجرد كائٍن جسداينٍّ محٍض. ويف الحقيقة إن ما أنتجته 

هذه السينام يف الغالب كان استجابًة لهيمنٍة إمربياليٍّة ثقافيٍّة غايتها تحييد املجتمعات العربيّة عن 

مشاكلها األساسيّة والظهور يف صورة املرشد املتحرر. أما كيف ومتى تتجاوز املجتمعات العربيّة 

هذه السلطة املعرفيّة الغربيّة فذلك ينبغي عىل االنتلجنسيا العربيّة عموماً والتونسيّة بصفة خاّصة أن 

تعرث عىل إجابٍة وافيٍة يف شأنه...

]]]- صورة املرأة التونسية يف األعامل السينامئية والتلفزية ويف الفيديو كليب.  



الشاهد

رياديّة  شخصّية  بتظهري  »الشاهد«  باب  يُعنى 

العربية  الحضارة  نطاق  يف  وتأثري  حضور  ذات 

حال  هي  كام  عاملي،  نطاق  يف  أو  واإلسالمية، 

واملفكرين  والعلامء  الفالسفة  من  وازن  عدد 

الحضارة  أثروا  الذين  والغربيني،  املسلمني 

اإلنسانية بأعاملهم ومعارفهم ونظرياتهم. 

الخطبة الجندرية في معاثرها 
الفلسفية

نانيس فريزر.. شاهدة

سارة دبوسي



الخطبة الجندرية في معاثرها الفلسفية
نانيس فريزر.. شاهدة

[[[

سارة دبويس ]*[

تتناول هذه الدراسة الُبعَد الفلسفي للنظرية الجندرية من خالل تنظريات الفيلسوفة األمريكية 

نانيس فريزر. تركز الباحثة عىل ما يتعلّق بأفكار فريزر املحورية، والتي أخذت ول تزال تأخذ 

قضية  أن  النسايئ. صحيح  الوسط  الغربية ول سيام  الثقافية  األوساط  واسعاً يف  اليوم جدلً 

عند  ذات خصوصّيٍة  بدت  أنها  إل  الغربيات،  املفكرات  من  العديد  باهتامم  الجندر حظيت 

ا من تفكريها ضمن مسارها الفلسفي املفتوح، ما الذي ترمي  نانيس فريزرحيث نالت جزًءا هامًّ

إليه فريزر من أطروحاتها الجندرية.. وكيف تعاملت معه؟ وما هي الخلفيات الفكرية واملعرفية 

التي أفضت إىل ظهوره عىل الصعيد الجتامعي والثقايف العاملي؟

تتوقف الباحثة أمام أطروحات فريزر الجندرية، كام تعالج بالنقد أبرز هذه األطروحات. 

المحرر

نحاول ضمن هذا البحث استحضار فكٍر فلسفيٍّ نسويٍّ معارٍص يطرح قضيّة النسويّة املتصلة 

املعارصة  الغربية  النسوية  الحركة  ورائدة  بالفيلسوفة  نلتقي  حيث  املعارصة،  السياسية  بالفلسفة 

]2]، ونتعرف عىل أهم توجهاتها الفكرية، فكيف تناولت فريزر قضية النسوية املعارصة؟ 

نانيس فريزر]*[

وماهي أهم النقاط اإلشكالية التى أتت عليها يف فلسفتها. والحال أن حجم معاناة النسوية يف تزايٍد 

خاصًة أمام توّسع النظام الرأساميل يف طوره الليربايل؟ وماهي أهم الخلفيات الفكرية الناجمة عن 

تناولها لهذا اإلشكال عىل املستوى العاملي؟

*ـ باحثة يف الفلسفة السياسية املعارصة ـ جامعة تونس املنار.تونس.
*ـ فيلسوفة أمريكية معارصة )947](، تعمل يف املدرسة الجديدة لألبحاث الجتامعية ولها عدة مقالت يف الفضاء العمومي.
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الخطبة الجندرية في معاثرها الفلسفية

النسوية،  لقضية  فرانكفورت  ملدرسة  الثالث  الجيل  ابنة  تناول  كيفية  يف  النظر  إمعان  قبل 

والكشف عن الفضائل الكامنة خلف تناول هذه املسألة، وتبيان رضوب اإلضافة القيّمة التي أثْرَت 

بها دراسات الجندر عىل وجه الخصوص والفلسفة السياسية املعارصة بصفٍة عامٍة، توجب علينا أن 

نويل أنظارنا جهة التذكري بأهم املوضوعات الفلسفية السياسية التي شغلت تفكريها شأن موضوع 

العدالة والفضاء العمومي، والنظرية النسوية التي متثل مدار بحثنا عىل وجه الخصوص. فكيف 

متكنت فريزر من اإلملام بثل هذا اإلشكال العويص؟

واالزدراء  واالستغالل  كالعنرصية  األمرييك  املجتمع  يعرفها  التي  اإلشكاالت  هي  عديدة 

والنسوية، لذلك يتعذر اإلملام بها دون فهم ومعاينة الحركات االحتجاجية التي تجوب الشوارع 

يُعّد مطلبًا مرشوًعا لكّل  األمريكية وتطالب بحقوقها املغتصبة علًنا من أجل معانقة التحرر الذي 

من تعرض للظلم بشتّى رضوبه املختلفة واملتعّددة. فلم يعد خافيًا عىل أحٍد ما حظيت به قضية 

النسوية من اهتامٍم واسعٍ يف الفلسفة السياسية املعارصة، ما جعلها ترتقي إىل مرتبة القضايا الكونية 

بامتياٍز، إذ مل تعد تنحرص يف مجرد األحاسيس السيكولوجية الذاتية وانتهت تلك الدراما التي تجرب 

النساء عىل القبول بالتبعية والضعف أمام الرجل إىل االنخراط يف النضاالت االجتامعية من أجل 

االحتجاج عىل واقعهن.

وقد  السياسية،  بالفلسفة  الكربى  اهتامماتها  إطار  يف  النسوية  بالنظرية  فريزر  اهتامم  يندرج 

باعتبارها مناضلًة يساريًة  السياسية والفكرية  ساهمت عدُة عوامَل شخصيٍة تكمن خلف ميوالتها 

ومفكرة، وعوامُل ظرفيٌة متعلقٌة باملناخ االجتامعي والسيايس للواليات املتحدة األمريكية يف تغذية 

هذا االهتامم. لذلك احتلت هذه املسألة مكانًة هامًة يف تفكريها الفلسفي، فاجتهدت لتشخيص 

الواقع الراهن للنساء داخل فضاء املجتمعات الغربية املعارصة من أجل إيجاد صيغ عملية تنقل 

النساء نحو أفق أفضل.

هذا وقد تنامى الحديث عن حراك النساء يف املرحلة الراهنة لإلنساية املعارصة، لذلك توّجب 

اإلشكال.  لهذا  فريزر  قراءة  خالل  من  وذلك  امللموسة  املامرسة  زاوية  من  املسألة  تناول  علينا 

حيث نجد فريزر تعمل جاهدًة عىل إرساء نظريٍة نسويٍة معياريٍة، لذلك تعلن منذ السطور األوىل 

لكتابها ثروات النسوية: من رأساملية الدولة إىل األزمة النيوليربالية عىل أن هدفها األسايس يكمن 

خلف البحث عن العدالة بني الجنسني وإرساء الدميقراطية الجنسية، »هدفنا هنا هو التحقق من 
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أي تفاهامٍت يف الفكر والروح والهيمنة الذكورية، وهي التفسريات املتصلة بالعدالة بني الجنسني 

واالختالف هي  باملساواة  املتصلة  املفاهيم  تكون  أن  املرجح  من  التي  الجنسية،  والدميقراطية 

األكرث نجاعًة لالرتباطات املستقبلية«]]] .

التي تسعى فريزر إىل تجسيدها عىل  النسوية املعيارية  النظرية  وقبل الخوض يف غامر هذه 

أرض الواقع الفعيل للمجتمع األمرييك بصفة خاصة والغريب يف عموميته، تبسط لنا رائدة الحركة 

النسوية من خالل كتابها الهام »ثروات النسوية« تاريخ الحركة النسائية األمريكية منذ ستينات القرن 

املايض يف ثالثة أطواٍر كربى. حيث جاء الطور األول يف شكل قوة مترٍد تسعى إىل القضاء عىل 

الظلم بني الجنسني؛ أي البحث عن املساواة االجتامعية. وبحث الطور الثاين يف إشكال الهوية 

االجتامعية. وأما الطور الثالث فقد متحور حول الظلم االقتصادي الذي جسدته املركزية الذكورية 

املتأصلة يف النظام الرأساميل الليربايل الذي زاد من معاناة النسوية.

أ - املساواة االجتامعية بني اجلنسني

الحراك  عىل  النساء  حّفز  الذي  األسايس  الدافع  هو  الجنسني  بني  العنرصي  امليز  كان  ولنئ 

االجتامعي من أجل املطالبة باملساواة االجتامعية بينهام، فإن فريزر تدعو إىل التعرف عىل هذا 

اإلشكال من جهة أنه يشتمل عىل بعدين أساسني: متثل األول يف الجانب السيايس االقتصادي 

الذي لخصته يف إعادة التوزيع، ومتثل البعد الثاين يف الجانب الثقايف املتحور أساًسا حول بحث 

النساء عىل االعرتاف بهن. وبذلك تدعونا فريزر من خالل كتابها املذكور آنفا إىل البحث يف ما 

تسميه بحاجة الحركة النسوية إىل خطابات تعرّب من خاللها عن احتياجاتها.

وليك نقف عىل مناحي التطور الفكري لرائدة الحركة النسوية علينا أن ننطلق من موضوٍع نسويٍّ 

هامٍّ أخذته فريزر عىل عاتقها وجعلت منه منطلقها األول ضمن قراءتها لألسس الكامنة حول نشأة 

املوجة األوىل للحراك النسوي، والذي متحور أساًسا حول التقسيم الجنيس للعمل الذي يُقيص 

املرأة من فضاء العمل ويجعلها مجرد تابعٍة للرجل. وبالتايل مييز بني املجال الخاص)املنزل( 

واملجال العام )العمل( وما يرتتب عن ذلك من هيمنٍة ذكوريٍة ترى يف األنثى القصور والعجز عن 

[[[ -Fraser Nancy, Fortunes of feminism: From State- Managed Capitalism to Neoliberal Crisis, New 

York, Verso, 20[3, p.2.
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القيام بأعامٍل خارج نطاق املنزل، وهو ما يولد الحقد والضغينة لدى العديد من النساء، وال أدلَّ 

عىل ذلك من نشأة هذه الحركات النسوية املتمردة عىل النواميس التي وضعها املجتمع الذكوري. 

تشتمل عىل جانٍب سيايسٍّ  األبعاد،  ثنائية  »فئة  بأنه ميثل  فريزر  تقّر  الجنيس  امليز  مفهوم  وحول 

اقتصاديٍّ يجذبها نحو إعادة التوزيع وجانٍب ثقايفٍّ يجذبها نحو االعرتاف بها«]]] . فكيف استطاعت 

فريزر أن تجسد لنا هذا التحدي الجديد الذي راهنت عليه النساء داخل مجتمعٍ يريدها تابعًة للرجل 

ال فاعلًة مثله؟

القرن املايض يف  النساء منذ ستينات  التي اتخذتها  التمردية  هذا وتشري فريزر إىل أن الحركة 

شكل حراٍك نضايلٍّ ضّد خضوع األنثى للذكر، قد جاءت كرّد فعٍل عن شعورها بالظلم الذي يفرضه 

عليها املجتمع الذكوري يف مرحلة الرأساملية الكالسيكية، وقد انصب اهتاممها بالعائلة الذكورية 

الحديثة واملقيدة أي العائلة التي يقوم فيها الرجل بدور العائل ويخترص دور املرأة فيها عىل القيام 

باألعامل املنزلية وتربية األطفال.

إّن مسعى فريزر يكمن خلف الكشف عن الظلم الجنيس الذي وضعه املجتمع الذكوري عىل 

شاكلة قواننَي اجتامعيٍة معّممٍة عىل املجتمعات الغربية، وترك األنثى تتخبّط يف املعاناة النفسية 

جراء الظلم والحيف املسلط عىل كيانها. ومن أجل تخطي هذه املظامل تذهب فريزر إىل البحث 

عن حلوٍل عمليٍة تستويف شوط الحياة اإلنسانية العادلة بني الجنسني.

ميز  والذي  الرأساميل،  املجتمع  ساد  الذي  البنيوي  الفصل  بأن  فريزر  تُقّر  النساء  تبعية  وعن 

قد عّمق  تقسيٌم جنساينٌّ  الرعاية وهو  أعامل  مثل  الخاص  والعمل  املأجور  أي  العام  العمل  بني 

من معاناة النساء من جهة ومن جهة أخرى قد أثر سلبًا عىل املشاركة الفعالة للجنسني يف الحياة 

االجتامعية وزاد من تفقري بنية املجتمع. 

الثاين  ممثل جيلها  مع  النقدية  النظرية  إىل  فريزر  تعود  الجنيس  الظلم  هذا  إيضاح  أجل  ومن 

هابرماس بصفة خاصة، والذي يبدو يف نظرها قد تجاهل إشكال النساء ضمن حديثه عن التحول 

البنيوي للفضاء العمومي، ومل يبِد أي اهتامم لهذا املوضوع عاى الرغم من أنه اهتم بقولة الفضاء 

العمومي وما اكتنفه من إحراجاٍت متعددِة املدى ضمن مجمل اهتامماته املبكرة بالفلسفة السياسية.

[[[ -Fraser Nancy, Fortunes of feminism: From State- Managed Capitalism to Neoliberal Crisis, New 

York, Verso, 20[3, p.222.
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ومن أجل الكشف عن تصور هابرماس الفلسفي حيال إشكال عدم املساواة بني الجنسني بدول 

إنه سكت عنها وحرصها يف  بل  النسوية،  لقضايا  اهتامٍم  أي  يويل  يكن  بأنه مل  فريزر  تقّر  الرفاه، 

النوع االجتامعي والحامية االجتامعية، وبالتايل تظّل املرأة مجرد خاضعٍة للرجل ال فاعلة مثله يف 

تصور هابرماس، ولتربهن عىل ذلك نجدها تكتب يف القسم األول من كتاب ثروات النسوية ما ييل: 

»وعالوة عىل ذلك، فإن قراءة هذه الروابط الدالة عىل الفوارق بني الجنسني لها بعض اآلثار النظرية 

الهامة، باعتبارها تكشف أن هيمنة الذكور جزء ال يتجزأ من الرأساملية الكالسيكية، داخل الهيكل 

املؤسيس لهذه الرتكيبة االجتامعية، التي يتم تفعيلها عن طريق أدوار الجندر. ييل ذلك هيمنٌة تبدو 

غري مدركٍة بصيغٍة سليمٍة متثل الحالة املتبقية من عدم املساواة ما قبل املرحلة، بل هي يف الواقع 

حديثة باملعني الحقيقي لدى هابرماس، باعتبارها تقوم عىل فصل العمل املأجور ووضع األنثى 

املقترص عىل تربية األطفال واألعامل املنزلية«]]].

وعىل الرغم من التلمذة الفلسفية بينهام إال أن ذلك مل ينِث فريزر عىل انتقاد أستاذها هابرماس، 

من خالل إقرارها بأنه مل يُعْر أّي اهتامٍم لقضايا النسوية يف دول الرفاه، بل إنّه صمت عنها وتناولها 

لذلك  االجتامعية،  والحامية  االجتامعي  النوع  يف  حرصها  منصٍف  غري  برجوازيًّا  ذكوريًّا  تناوالً 

انتقدته يف عدة مناسباٍت وأقرت علنا بصمته عن تناول هذه القضية الحارقة. 

ويف محاولتها لدراسة موضوع امليز الجنيس الذي يضع األنثي يف خانة األعامل املنزلية وتربية 

البدائل التي  األطفال ويجعل من الذكر العائل الوحيد لألرسة، تذهب فريزر إىل البحث يف أهم 

طالبت بها التحركات النسوية ضمن نضاالتها معتربًة أنه يجب تحقيق العدالة بني الجنسني، وذلك 

املعايري  مع  تتوافق  وجعلها  العمل  عامل  ولوج  من  املرأة  متكني  خالل  من  إال  ممكنا  يكون  ال 

الذكورية يف هذا العامل. هذا باإلضافة إىل رضورة ترشيك الرجال بصورٍة عادلٍة يف أعامل الرعاية 

النشاط  البيت وأعامله وتثنيها من  التي تجعلها حبيسة  الدونية للمرأة  النظرة  ما يساهم يف تجاوز 

اإلنتاجي االقتصادي املوكول للرجل، وترى بأن ذلك سيفيض حتاًم إىل اختفاء امليز االقتصادي 

والرمزي بني الجنسني .

صحيٌح أّن فكرة الهيمنة الذكورية تبدو متجذرًة داخل هذه املجتمعات الرأساملية الكالسيكية، 

[[[ -Fraser Nancy, Fortunes of feminism: From State- Managed Capitalism to Neoliberal Crisis, New 

York, Verso, 20[3, p.38.
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من خالل  للحياة  الذكوري  التفكري  يرسمها  التي  األعامل  تقسيم  من خالل  تتجىل خاصة  والتي 

الصورة التي أرادها الرجل لنفسه واملتجسدة يف بحثه عن عمٍل خارج نطاق البيت بقابٍل ماديٍّ 

ليك يعيل به أرسته، وتقابله يف الخانة املعاكسة الصورة التي أرادها لألنثى والتي حرصها يف أعامل 

. ويبدو هذا التقسيم لألدوار يف نظر  املنزل كأعامل الرعاية مثاًل دون الحصول عىل مقابٍل ماديٍّ

فريزر غرَي توافقيٍّ بني الجنسني باعتباره ساهم يف تفقري عدة نساٍء، لذلك تدعو إىل رضورة إرساء 

خطاٍب يعرب عن االحتياجات االجتامعية داخل فضاء املجتمع الغريب املعارص الذي يقوده التوجه 

الذكوري إىل الظلم املبني عىل الفوارق الجنسية. كام ترى أن الحديث عن الحاجة صار بثابة 

السمة الثقافية والسياسية املميزة لدول الرفاه. 

يف هذا السياق، ترى فريزر أن امليز الجنيس مل يتوقف عند تقسيم األعامل بني املجال العام 

والخاص، بل تعداه إىل ما هو أعوص بكثري من ذلك وهو ما تجىل من خالل بروز عدة أشكاٍل 

سلطويٍة كبلت حرية النساء ومنعت فكرة تجسيد املساواة بينهام، لعل أهمها ما تجىل يف ظاهرة 

املرأة  معاناة  تعميق  يف  تساهم  التي  الزوجي  االغتصاب  كواقعة  الزوجي  العنف  شأن  العنف، 

وتجعلها تعاين العنف والقهر جراء امليز الجنيس الذي وضعه املجتمع الذكوري.

أفراد  من  العديد  منها  يعاين  التي  االجتامعية  االحتياجات  عن  حديثها  مجمل  وضمن 

يف  بارزًة  دامئاً  تكن  مل  الحاجات  »مناقشة  بأن  فريزر  أقرت  النساء  وخاصًة  الغربية  املجتمعات 

الثقافة السياسية الغربية؛ فقد اعترُبت يف كثري من األحيان مناقضة للسياسة ووضعت عىل هامش 

الذين يعانون  الذي سينصف أولئك  الذي يطرح نفسه هنا، من  السؤال  السياسية«]]]. لكن  الحياة 

الجنسني  بني  الفصل  النطاق جراء  واسعة  معاناة  تتكبد  التي  النسوية  الحركات  املظامل شأن  من 

وما ترتب عنه من انتهاكاٍت اجتامعيٍّة عميقٍة أفضت بها إىل األمل الجسدي والنفيس املرير شأن 

واقعة التحرش الجنيس، واالغتصاب الزوجي، واالغتصاب يف املوعد الغرامي، واالغتصاب عند 

التعارف، والفصل بني الجنسني يف سوق الشغل؟

احتياجاتها  عن  الفئة  هذه  بها  تعرب  خطاباٍت  إرساء  برضورة  القول  إىل  فريزر  تخلص  هنا  من 

[[[-Fraser Nancy, LA LUTTE POUR L’INTERPRETATION DES BESOINS EBAUCHE D’UNE THEORIE 

CRITIQUE FEMINISTE ET SOCIALISTE DE LA CULTURE POLITIQUE DU CAPITALISME 

TARDIF, dans QU’EST-CE QUE LUTTER POUR LA RECONNAISSANCE ? sous la direction de Estelle 

Ferrarese, le bord de l’eau, Paris, 20[3, p.42.
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باعتبار أن حاجة املرأة ملثل هذه الخطابات أصبح رضورًة قصوى ال غناء عنها، كام أنه ميثل من 

الواجهة األخرى شكالً من أشكال املقاومة التي تدافع بها النسوية عن وضعها املزري الذي أحالها 

عليه املجتمع الذكوري ونظر إليها من زاوية امليز الجنيس وجعلها تتخبط يف املعاناة والال معنى.

تُقلّْل من عزائم وإرادات الحركة النسوية، بل دفعتها إىل  وما ال شك فيه، أن هذه املعاناة مل 

النضال ضّد الظلم الجنيس املسلّط ضّدها، وهذا ما رصدته فريزر من خالل نجاح النساء -ضحايا 

السياسية »يف  له شعيته  العنف املنزيل سؤاالً  السبعينات، وكيف جعلن من  العنف- يف مرحلة 

نسويات  كناشطات  ولكن  فرديني  كضحايا  مهتامت  العنف-  -ضحايا  النساء  تكن  مل  خطبهن، 

محتمالت ينتمني إىل مجموعة مؤلفة سياسيًّا«.

خطابات  يف  البحث  إىل  فريزر  تذهب  للنسوية،  الراهن  الواقع  عن  بحوثها  مجمل  وضمن 

تنصف هؤالء  العثور عن حلوٍل  أجل  من  به  املتصلة  واألخالقية  املعرفية  والعوائق  االحتياجات 

الذين يعانون التهميش وامليز العنرصي داخل فضاء املجتمعات الرأساملية املتأخرة، متخذًة من 

الواليات املتحدة مثاالً يف عدم اإليفاء بتحقيق احتياجات مواطنيها، وترى رضورة تأسيس خطاباٍت 

والسيايس  االجتامعي  النقص  عن  املعربة  االحتياجات  واقع  التكفل بعالجة  تكون بستطاعها 

واالقتصادي واملحيل.

ومن أجل التصدي لواقع النقص والحرمان، تذهب فريزر إىل رضورة االعتامد عىل خطابات 

»الخطاب  أن  باعتبار  الواقع  أرض  بالحقوق عىل  املطالبات  واقع  تجسيد  أجل  من  االحتياجات 

املجتمعات  أن  من  الرغم  الغربية)...(عىل  السياسية  الثقافة  دامئا يف  يربز  ال  االحتياجات  حول 

الرأساملية املتأخرة/ لدولة الرفاه، متأسس خطاب االحتياجات كمثل رائد للخطابات السياسية«]]]. 

الدميقراطية بصورٍة عادلٍة عرب تجسيد خطاٍب  التغريات االجتامعية  إيضاح واقع  وذلك من أجل 

تحرريٍّ للخطاب حول االحتياجات.

بني  األعامل  تقسيم  حدود  عند  تتوقف  مل  الجنيس  امليز  فكرة  أن  هو  مالحظته  تجدر  وما 

الجنسني، بل تعدته حتى إىل املجال الثقايف، وزرعت فيه عدة إخالالٍت مرضيٍة زادت من تعميق 

[[[ - Fraser Nancy, LA LUTTE POUR L’INTERPRETATION DES BESOINS EBAUCHE D’UNE 

THEORIE CRITIQUE FEMINISTE ET SOCIALISTE DE LA CULTURE POLITIQUE DU 

CAPITALISME TARDIF, dans QU’EST-CEQUE LUTTER POUR LA RECONNAISSANCE ? sous la 

direction de Estelle Ferrarese, le bord de l’eau, Paris, 20[3, p.42.
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معاناة النساء، لذلك راهنت فريزر عىل رضورة ولوج هذا املجال محاولة مراجعته نقديًّا من خالل 

النظر يف حدوده من جهة ويف إمكانية إصالحه من جهٍة ثانيٍة.

من  تُعّمق  الغربية  البلدان  داخل  الجنيس  امليز  لظاهرة  فريزر  مقاربة  فإن  األساس،  هذا  عىل 

فهم  إىل  أيًضا  يدفعها  ما  وهذا  معياريٍّ  كمطلٍب  وبالعدالة  املغتصبة،  النساء  بحقوق  اهتاممها 

ما  بل عىل جهة  يعانني من ظلٍم،  ما  أو  يحتجن  ما  فقط من جهة  النساء املظلومات ال  وضعية 

يستطعن بلوغه لتجاوز واقعهّن املزري. 

ب- تفقري اهلوية النسوية

يف  عليهن  عمياَء  سيطرٍة  من  اكتنفه  وما  وحقوقهن،  النساء،  موضوع  لدراسة  محاولتها  ويف 

وتُقّر  النسوية،  الهوية  إشكال  تناول  فريزر رضورة  ترى  منها،  الثقافية  مختلف املجاالت وخاصًة 

بأنه بات من الرضوري االعرتاف بهوية املرأة. ولكن كيف جاز لها ولوج هذا املجال والحال أن 

الهويات االجتامعية تبدو يف نظرها معقدًة ومركبًة جذريًّا؟ بحيث مل يعد اإلشكال مرتبطًا بالنضال 

للرجل  املنزلية، وأوكل  دائرة األعامل  األنثي يف  الذي وضع  الجنسني،  العنرصي بني  امليز  ضّد 

دور اإلعال، بل تجاوزه إىل البحث عن هويٍة جندريٍة حرٍة، وبذلك مل يعد األمر يتعلق بالبحث يف 

املظامل الجنسية التي لحقت النساء بقدر ما تعلق بالبحث العميق عن سبل فهم تحول الهويات 

االجتامعية التي تبدو يف نظرها معقدة ومتغرية ومبنية بشكٍل تباديلٍّ. 

النساء يف  بهوية  الجندرية يف نظر فريزر معقدًة ومتغريًة، وترى رضورة االعرتاف  الهوية  تبدو 

مجتمعٍ ذكوريٍّ يُقيص املرأة انطالقا من امليز الجنيس بينهام، وهو حاصل ثقافاٍت ومراحل تاريخية 

متعددٍة كرست هذا امليز العنرصي بينهام يف املجال الثقايف أيًضا. وهذا ما دفعها إىل القول بحاجة 

النسوية إىل نظرية خطاٍب.

خطابات  عن  حديثها  ضمن  فريزر  نهجته  الذي  الفكري  املنحى  يف  االنتباه  يسرتعي  ما  إّن   

احراجاٍت  عدة  لظهور  األفق  مهد  الذي  الجنيس  امليز  إلشكال  املتواصل  نقدها  هو  االحتياج 

التوزيعي  النموذج  إبدال  تقرتح  لذلك  النطاق،  واسعة  معاناة  النساء، وجعلهن يف  أمام  اجتامعيٍة 

يراعي  أنه  باعتبار  يبدو يف نظرها جيًدا  الجنسني، وهو نوذٌج  ما بني  التواصل اإليجايب  بنموذج 

الفوارق بني الجنسني. ولتربهن عن كالمها هذا تتخذ من النساء ضحايا العنف املنزيل مثاال عىل 
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النموذج التوزيعي لألعامل الذي جسده املجتمع الذكوري بني املجال الخاص )املنزل( واملجال 

الحركة  حاجة  إىل  النسوية"  "ثروات  كتابها  من  الخامس  الفصل  يف  تدعو  لذلك  )العمل(.  العام 

النسوية إىل إنشاء نظرية خطاٍب، وذلك من أجل دمج مفاهيم الخطاب كام هو الحال لدى فوكو، 

بورديو، بختتني، غراميش والكان. ولكن فيم ستخدم نظرية الخطاب الحركة النسوية؟ 

 ضمن حديثها عن حاجة النسوية لنظرية الخطاب، ترى فريزر بأن هذه النظرية ستساعدنا يف فهم 

عدة نقاٍط هاّمٍة متصلٍة باملجال الثقايف، حيث شملت النقطة األوىل موضوع الهويات االجتامعية 

وكيف تتحول وتتغري مع الزمن. ومن أجل فهم هذه النقطة تؤكد عىل أهمية الحوار لتجاوز معانيها 

املعقدة. لذلك تقول« ليك تكون لديك هويٌة اجتامعيٌة، لتكون إمرأًة أو رجاًل، عىل سبيل املثال، 

فقط هو العيش والعمل تحت مجموعة من األوصاف«]]].

اإلملام  يكفي  ال  حيث  األوصاف،  عن  للكشف  كافية  غري  األجساد  بأن  فريزر  تقر  مثة  ومن 

يتوّجب عىل املرء دراسة املامرسات  بل  الهوية،  تتشكل  لفهم كيف  النفس  بعلم  أو  بالبيولوجيا 

االجتامعية املحددة تاريخيا والتي من خاللها يتم إنتاج السامت الثقافية املميزة للنوع. 

ضمن هذا املستوى، تقف فريزر موقًفا نقديًّا حيال موضوع الهويات االجتامعية التي تبدو يف 

نظرها جّد معقدٍة، حيث ترى أنه ال توجد إمرأٌة باملعايري نفسها كأن نقول عىل سبيل املثال: إمرأٌة 

، باعتبار أن كّل الناس يتحركون يف  بيضاُء يهوديٌة من الطبقة املتوسطة، أو مثليٌة، أو اشرتاكيٌة، أو أمٌّ

سياقاٍت اجتامعيٍة مختلفٍة. ومن ذلك تقر بأن الهوية االجتامعية لكل فرد تتشكل وفق السياق الذي 

يتحرك فيه. وهذا ما دفعها إىل اإلقرار بأن الهويات االجتامعية لألفراد متغريٌة بتغري الزمن وليست 

ثابتًة، وهذا ما سيتيح لنا فهم كيفية تشكل املجموعات اإلنسانية وتفككها ضمن واقع الال مساواة. 

تُقّر فريزر أن لنظرية الخطاب دوراً فّعاالً باعتباره يساهم يف فهم الهيمنة الثقافية عىل النساء، 

املامرسة  ضّد  التحّرري  االجتامعي  التغري  نحو  املجال  فتح  يف  الفعالة  املساهمة  فيه  وترى 

العميق  إميانها  من  يكمن  النظرية  هذه  إرساء  خلف  إرصارها  فإن  ذلك  ومن  للظلم.  السياسية 

للنساء، خاصًة وأّن املرأة  الهويات االجتامعية املميزة  تنوع  النساء يف ظل  تغيري واقع  برضورة 

الخطاب  مفهوم  أن  تؤكد  لذلك  الخاصة.  االجتامعية  بهويته  مميزاً  اجتامعيًّا  نوعاً  أصبحت 

]1[ -Fraser Nancy, Fortunes of feminism: From State- Managed Capitalism to Neoliberal Crisis, New 

York, Verso, 20[3, p.[40.



269االستغراب

2 0 1 صيــف 9
A L - I S T I G H R A B االستغراب 16

الخطبة الجندرية في معاثرها الفلسفية

سيسمح بفحص الهويات والجامعات وسيفيض إىل التطور الثقايف للنساء.

النسوية،  للنظرية  فريزر  لدراسة  العملية  بالرهانات  اإلملام  جهة  أخرى  كرًّة  أنظارنا  أولينا  إذا   

وذلك من خالل العودة لكتابها الهام »ثروات النسوية«، فسوف يتضح لنا طموحها الفكري الكامن 

خلف حديثها عن حاجة الحركة النسوية لنظرية الخطاب، من خالل معاينتها ملختلف التحوالت 

انخرطت  العرشين، حيث  القرن  من  الثامنينات  مرحلة  الثقايف خاصًة يف  باملجال  التي عصفت 

عدة مناضالٍت سياسياٍت يف تحركاٍت اجتامعيٍة مطالبٍة باالعرتاف بهوية املرأة، كام هو الشأن يف 

االعرتاف بهوية الرجل. 

بلغٍة فيها الكثري من الحسة، تُقّر فريزر أن اإلشكاالت املتعلقة بالهويات النسوية وما اتصل بها 

من احراجاٍت كربى كاإلقصاء والتهميش واالزدراء املوجه ضّد النساء داخل املجتمع األمرييك 

مل تتقلص بعد، وتعلن كذلك بأن الحراك الثقايف االحتجاجي داخل شوارع هذا البلد مل يدرك بعد 

مطلبه األسايس. ومن أجل تجاوز هذه اإلشكاالت تراهن فريزر عىل رضورة املطالبة باالعرتاف 

بالهوية الجندرية.

يكشف لنا اهتامم فريزر باملجال الثقايف للنساء عن إميانها الكبري برضورة تجاوز معاناة النساء 

إذا ما تم االعرتاف بهن كجزٍء فاعٍل يف املجتمع، وذلك ألن حضور عنرص االعرتاف يف املامرسات 

االجتامعية سيساهم يف إزالة الفروق النوعية التي وضعها املجتمع الذكوري من أجل السيطرة عىل 

النساء وجعلهن تابعاٍت ال فاعالٍت. ومن ذلك تُقّر برضورة االهتامم بهذا املجال اهتامًما واسًعا 

خاصًة وأن الدراسات الثقافية واالجتامعية التي تُجّسدها وسائل اإلعالم تبدو يف تقديرها غرَي كافيٍة 

ملجابهة الواقع االجتامعي املعارص الذي تجتاحه التوترات االجتامعية باستمرار.

ج: الظلم االقتصادي حيال النساء

ومن أجل فضح وتعرية الغطرسة الرأساملية يف مرحلتها النيوليربالية، تذهب فريزر إىل البحث 

يف أشكال النضاالت التي تخوضها الحركة النسوية من أجل املطالبة باالعرتاف، وترى بأن هذا 

التحول من املطالبة بإعادة التوزيع إىل املطالبة باالعرتاف جاء عىل خلفية الظلم الذي جسدته 

الرأساملية العدوانية بقيادة الواليات املتحدة يف شكل ال مساواٍة اقتصاديٍة بني الجنسني. وحتى 

التفكري مجدًدا يف مسألة  فريزر رضورة  االقتصادية تقرتح  النساء من تجاوز هذه املظامل  تتمكن 
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االعرتاف.

 هكذا تصل فريزر إىل أن املطالبة باالعرتاف يف املرحلة الراهنة للمجتمع األمرييك صارت 

رضورًة قصوى خاصًة أمام تزايد الظلم االجتامعي، لذلك تبحث عن العدالة االجتامعية عرب تجسيد 

االعرتاف وترى بأنه:»يف عامل اليوم، تبدو املطالبات من أجل العدالة االجتامعية يف تزايٍد وهي 

نوعان: أواًل، واألكرث درايًة، هي املطالبة بإعادة التوزيع،)... (، ومع ذلك، فإننا نواجه اليوم بشكٍل 

متزايٍد النوع الثاين للمطالبة بالعدالة االجتامعية يف »سياسة االعرتاف«. هنا يربز الهدف، يف شكله 

األكرث قبوالً، هو عامل تختلف فيه الكلامت الصديقة، من حيث االستيعاب إىل األغلبية أو املعايري 

الثقافية السائدة فلم يعد مثن االحرتام عىل قدر املساواة. ومن األمثلة عىل ذلك نذكر املطالبات 

فضالً عن  الجنسية،  واألقليات  العنرصي«،  »التمييز  العرقية،  امليزة  النظر  باالعرتاف يف وجهات 

االختالف بني الجنسني. هذا النوع من املطالبة قد جذب مؤخرًا مصلحة الفالسفة السياسية، عالًوًة 

عىل ذلك، فإن بعضهم يسعى لتطوير نوذٍج جديٍد من العدالة ويضع االعرتاف يف داخلها«]]]

وبالعودة إىل كتابها العمدة »ثروات النسوية«، تسلط فريزر الضوء عىل واقع الحركات النسوية 

يف العقد الثامن من القرن العرشين متجهًة نحو البحث يف الحراك املُطالب باالعرتاف بهوية املرأة. 

ويف خضم هذا املسعى الكبري الذي دفع بفريزر نحو تطوير النظرية النسوية وجعلها قابلة إلستيعاب 

نظرية االعرتاف، ستعمل رائدة الحركة النسوية عىل معاينة أهداف النساء انطالقًا من املطالبة بإلغاء 

الفوارق بني الجنسني والرتكيز عىل العمل والعنف وكذلك عىل الرصاعات بني الجنسني بشكٍل 

متزايٍد وما ترتب عن ذلك من إخضاع الرصاعات االجتامعية للنضاالت الثقافية، وسياسات إعادة 

التوزيع لسياسات االعرتاف. هذا وترى فريزر بأن »النظرية الحديثة للنوع االجتامعي تعكس تحّواًل 

مطلباً  باالعرتاف  املطالبة  أصبحت  بحيث  السياسية«]2]  املطالبات  صنع  عملية  قواعد  يف  أوسَع 

أساسيًّا وتعددت املطالبات برضورة اإلقرار بالتعددية الثقافية وحقوق اإلنسان واالستقالل الوطني.

لالحرتام  الضامنة  االعرتاف  سياسة  تجسيد  برضورة  فريزر  مطالبة  يف  االنتباه  يسرتعي  ما  إن   

التي تخدش من كرامتهن وتحط من  إبعاد جل املامرسات  وبالتايل  للنساء،  والتقدير الرضوري 

[[[- Fraser Nancy and Honneth Axel , Redistribution or Recognition?, translated by Hoel Golb, James 

Ingram and Christiane Wilke, London. New York, Verso, 2004, p.7.

[2[ -Fraser Nancy, Fortunes of feminism: From State- Managed Capitalism to Neoliberal Crisis, New York, 

Verso, 20[3, p.06[.
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قدرتهن عىل الفعل اإليجايب يف املجتمع، باعتبار أن النساء حني يتعرضن إىل الظلم واإلساءة قد 

ما يجعل من حصولهن عىل  الفعل االجتامعي،  الرفض من املشاركة املنصفة يف  يتعرضن إىل 

االحرتام والتقدير الرضوريني يف غاية من الصعوبة داخل هذا االصطفاف العمودي الذي وضعه 

بنائه، إن ما يسرتعي االنتباه هو دفعها املتواصل  املجتمع الذكوري ومل يشارك النساء أصاًل يف 

التفاعل  نحو تجسيد مبدأ االعرتاف الذي بستطاعه أن يلزم الرجل أخالقيًّا عىل مامرسة شوط 

املنصف بني الجنسني.

ويف قراءتها للحراك النسوي الراهن، تذهب فريزر إىل القول بأّن »التحول إىل االعرتاف هو امتداد 

للنضال الجندري وفهاًم جديًدا للعدالة الجندرية«]]] وهنا تصل إىل فكرٍة محوريٍّة مفادها أّن النضال 

النسوي تجاوز املطالبة بالعدالة الجنسية والقول بإعادة التوزيع ليتجه نحو املراهنة عىل االعرتاف بالهوية 

والفروق الجندرية وربا التوصل إىل نوذجٍ أوسع، وأكرث ثراًء يشتمل عىل إعادة التوزيع واالعرتاف مًعا.

إىل  فريزر  تتجه  املعارصة،  الغربية  املجتمعات  داخل  النسوية  النضاالت  وترية  تصاعد  ومع 

تقويض إمكانية تواجد مقولة االعرتاف بفردها لتضيف إليها مقولة إعادة التوزيع، وتراهن يف اآلن 

ذاته عىل رضورة تواجد الرضبني مًعا: أي إنّه ال اعرتاف بدون إعادة توزيعٍ. معتقدًة أن إرساءهام مًعا 

بإمكانه أن يساعد عىل إرساء منظومة العدالة االجتامعية ما بني الفئات املختلفة للمجتمع الواحد. 

وليك ال تنحرف املطالبات النسوية عن مقاصدها، تُشّدد فريزر عىل أن الواقع النسوي يحتاج 

، ومن  إىل مقاربٍة بديلٍة ملفاهيَم الجنس والعدالة خاصة وأن النساء يعانني من سوء توزيعٍ جنيسٍّ

ذلك تراهن عىل رضورة املطالبة العلنيّة بإعادة تعريف هويتهم الجامعية حتى يتمكن من اكتساب 

احرتام وتقدير املجتمع وذلك من خالل املطالبة بسياسة االعرتاف وإقامة عالقٍة ايجابيٍة بالنفس، 

التفاعل  األنثوية ولكن وضع املرأة كرشيك كامل يف  الهوية  ليس  يتطلب االعرتاف  ما  بأن  وتُقّر 

االجتامعي.

املجتمعات  داخل  الثقايف  املرأة  بوضع  تتعلق  األهمية  من  غايٍة  يف  قضيٍة  عند  فريزر  تقف   

الغربية املعارصة يف عموميتها واملجتمع األمرييك عىل وجه الخصوص وما تتعرض له من ظلٍم 

جنيسٍّ مجحٍف عّمق من معاناتها من جهة، ودفعها لالحتجاج من جهٍة أخرى، ومن ذلك تؤكد أن 

[[[ -Fraser Nancy, Fortunes of feminism: From State- Managed Capitalism to Neoliberal Crisis, New York, 

Verso, 20[3, p.06[.
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ما يتطلب االعرتاف به ليس الهوية النسوية وإنا االعرتاف باملرأة باعتبارها متثل شيًكا يف عملية 

التفاعل االجتامعي. 

كام تُقّر فريزر أن عدم االعرتاف الجنيس كأن تُعترب املرأة أقل شأنًا من الرجل وتستبعد عن أفق 

الفعل االجتامعي انطالقًا من الظلم الجنيس املوجه ضّدها، شأن ما تطبقه بعض القوانني الجنائية 

التي تتجاهل االغتصاب الزوجي وبرامج الرعاية االجتامعية التي تصُم األمهات غري املتزوجات 

مامرسًة  التناسلية  األعضاء  تشويه  تعترب  التي  اللجوء  سياسات  وأيًضا  الجنسية  املسؤولية  بعدم 

ثقافيًة كبقية املامرسات األخرى، فإن ذلك سيفيض بها إىل الشعور بالظلم والتبعية. وترى بأن هذه 

املامرسات ستعمق من حرمان النساء من تحقيق املساواة يف املشاركة الفعلية مع الرجل، لذلك 

تراهن عىل رضورة املطالبة باالعرتاف للخروج من وضع التبعية. 

 وضمن حديثها عن التبعية الجنسية وما ترتب عنها من إكراهاٍت أرغمت عليها النساء قرًصا، فإن 

اهتاممها بهذا اإلشكال مل يتوقف عند حدود دول الرفاه، بل نجدها تجادل أيًضا إشكال الحجاب 

والعالقات بني الجنسني بشكٍل عامٍّ يف املجتمعات اإلسالمية التي متنح الرجال التفوق والتسلط 

عىل النساء وتلغي بالتايل إمكانية التكافؤ بني الجنسني. كام ترى من الزاوية املعاكسة أن ما يسمونه 

ختان اإلناث ال يعني البتة مطالبة باالعرتاف ألنه ال ميثل يف الواقع سوى تشويه لألعضاء التناسلية 

لذلك، تراهن عىل رضورة املطالبة باالعرتاف ضمن محاور تشاركية فعلية شأن املساواة يف األجور 

مثال. 

ا لرتسيخ معايري االحرتام والتقدير  ترمي فريزر إىل بلوغ أفق االعرتاف باعتباره ميثل براديغاًم هامًّ

والثقة بالنفس، أي باعتباره يساعد عىل إرساء عدالٍة تقوم عىل املناصفة التشاركية بني الجنسني، 

وهذه املناصفة تشكل عندها األساس النظري إلشكالية عدالة االعرتاف التي تساعد عىل القطع 

مع التبعية الجنسية وبالتايل بلوغ أفٍق إنساينٍّ مناصٍف لكال الجنسني ما يجعل من العيش فيه ممكنا 

دون معاناٍة. 

ومتاشيًا مع ذلك، تذهب فريزر إىل املطالبة برضورة القطع مع هذا الظلم االقتصادي واالزدراء 

الفعل اإليجايب يف  يُقلل من قدرة األنثى عىل  الذي  الذكوري  الذي صنعه املجتمع  االجتامعي 

اعرتاٌف  الجتامعية:  العدالة  هي  ما  الهام  مبحثها  وتراهن ضمن  معاناتها،  من  يعمق  ما  املجتمع 

كتبت:  املستوى  هذا  وضمن  واالقتصادي  الثقايف  بالتغيري  املطالبة  رضورة  عىل  توزيعٍ  إعادة  أم 
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»تختلط املطالبات بالتغيري الثقايف مع املطالبات بالتغيري االقتصادي وأيًضا مع مجموع الحركات 

االجتامعية ويف داخل كلٍّ منها«]]]. 

ويف مجمل حديثها عن الظلم االجتامعي والثقايف املبنّي عىل امليز العنرصي بني الجنسني 

داخل فضاء املجتمع األمرييك، تعمل فريزر عىل رضورة التصدي لهذه املعاناة عرب بحثها الجاّد 

ا  عن العدالة االجتامعية التي تكون كفيلة باحتواء هذه املظامل االجتامعية، إذ تقر بأنه »ميكننا حقًّ

إرساء عدالة للجميع«]2]. 

هذا وتسعى إىل إعادة صياغة نظرية العدالة بشكل يتواءم والقضايا الراهنة للفرد املعارص بصفة 

عامٍة والنساء بصفٍة خاصٍة، داخل فضاء املجتمعات املعارصة وربا يكمن ذلك خلف إميانها 

مفهومي  بني  جمعت  لذلك  االجتامعية،  بالعدالة  املتصلة  اإلشكاالت  إصالح  برضورة  العميق 

االعرتاف وإعادة التوزيع سعيًا منها إىل البحث عن نظاٍم عادٍل قوامه املساوة والتكافؤ بني الجنسني 

قوامه  ملجتمعٍ  التأسيس  أجل  من  وذلك  واالقتصادية.  والثقافية  االجتامعية  املجاالت  جل  يف 

التفاعل والتشارك بني الجنسني، خاصًة مع تزايد وترية الخطابات النسوية يف مرحلة الثامنينات.

ومن أجل اإلرتقاء بالنضاالت النسوية إىل ماهو أفضل تذهب فريزر إىل اإلقرار برضورة الجمع 

ال  التوزيع  بإعادة  املطالبة  النضاالت  أن  معتربًة  االعرتاف،  وسياسة  التوزيع  إعادة  سياسات  بني 

تستطيع أن تنجح ما مل تتحد مع النضال الثقايف، أي املطالبة باالعرتاف الذي يؤثر عىل التوزيع 

ويلغي النظرة العنرصية املوجهة ضد النساء. 

هذا  أن  معتقدًة  التوزيع  وإعادة  االعرتاف  بني  الخالص من خالل جمعها  بلوغ  فريزر  تحاول 

الجمع يشكل واجهًة ملقاومة الظلم الجنيس، وبالتايل تحقيق عدالٍة اجتامعيٍة منصفٍة للنساء ألن 

تحقيق العدالة يتطلب الجمع بينهام من أجل إرساء مجتمع العدل. وعىل الرغم من أنها قد أقرت 

يف عدة مناسبات برضورة الفصل بني الرضبني، إال أنها تعود للقول برضورة الجمع بينهام، وذلك 

من أجل القضاء عىل الظلم الجنيس والرقي بالواقع الحيايت للنساء.

بناء  إعادة  بأنها عملت عىل  فريزر  تقر  املشاركة  التكافؤ يف  أو  العدالة  تطرقها إلشكال  وعن 

[[[ - Fraser Nancy, Qu’est ce que la justice sociale ?, reconnaissance et redistribution, Trad. Estelle 

Ferrarese, Paris, La Découverte, 2005, p.[6.

[2[ -Ibid., p.42.
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قواعد اللغة أي لغة املطالبات من الناحية النظرية وترى بأنه ال توجد عدالٌة حقيقًة حتى ولو كانت 

هناك مساواٌة. إذاً، تبدو قراءة فريزر إلشكال العدالة من خالل مطالبتها باالعرتاف الثقايف للنساء، 

قراءًة تحليليًة لنسق االعرتاف وجوانبه النظرية والعملية، وما يسرتعي انتبهنا هنا هو بحثها الجاد عن 

إعادة بناء عدالٍة متشبعٍة بقيٍم إنسانيٍة، لذلك عملت عىل دمج مفهومي االعرتاف مع إعادة التوزيع 

متجاوزًة بذلك القراءات التاريخية للعدالة، ومعلنًة عن رضٍب جديٍد وهو العدالة الجنسية.

فريزر  ما سمته  أو  املعارصة  النسوية  الحركة  تبنته  الذي  السيايس  للمرشوع  تفحصها  وضمن 

باملوجة الثانية، تُقّر بأّن نضاالت هذه الحركة قد اتجهت نحو نقد نظام املجتمع الرأساميل وخاصًة 

قام  لذلك  السيايس.  واإلخضاع  للمكانة  الهرمي  والتسلسل  للنساء  االقتصادي  االستغالل  ضّد 

العميقة  البنية  بتغيري  بها من عنرصيٍة من أجل املطالبة  اتصل  الجندرية وما  الرصاع ضّد املظامل 

للمجتمع الرأساميل الجائر عىل حقوق النساء االقتصادية خاصًة، كعدم املساواة يف األجور ويف 

فرص العمل بني الجنسني التي تجعل من النساء يف معاناٍة متعددة املشارب.

 هذا وتُقّر فريزر بأن التطورات التي عرفتها الحركات النسوية مؤّخرًا جعلتها تتحلل من قبضة الهيمنة 

الذكورية وما أفرزته من ظلٍم جنيسٍّ جعلها تتخبط يف املعاناة عىل أمٍد طويٍل، وترى بأنه مل يعد 

بستطاعها الصمت وإخفاء مطالبها الحارقة، ولهذا فإن الحركات النسوية باتت يف املرحلة الراهنة 

مطالبة أكرث من أي وقٍت مىض بالدخول يف تحركاٍت اجتامعيٍة مطالبٍة بالرصاع من أجل االعرتاف 

والرصاع من أجل إعادة التوزيع االقتصادي معا ليك تتمكن من إرجاع حقوقها املفتكة منها علنا.

عامة  بصفة  الغربية  البلدان  داخل  النساء  تواجهها  التي  املظامل  لجل  الواعي  إدراكها  مع   

واألمريكية عىل وجه الخصوص، تراهن فريزر عىل رضورة التوجه نحو املطالبة بالعدالة االجتامعية 

ضمن  األدوار  تقسيم  ويف  الشغل  فرص  يف  الجنسني  بني  التكافؤ  عدم  إشكال  تجاوز  أجل  من 

النسوية إىل رضورة أن ال تتخىل عن  السوق االقتصادي الرأساميل. وتدعو يف اآلن ذاته الحركة 

نضالها ضد السلطة الذكورية من جهٍة، ومن جهٍة ثانيٍة تراهن عىل رضورة مضاعفة هذا النقد ضّد 

النظام االقتصادي الرأساميل. ولكن إىل أّي مدى ميكن أن تكون هذه الدراسة وفيًة لقضية النساء 

يف العامل؟ وهل ميكن لها أن تتطابق مع سائر نساء العامل أم إنها محدودُة الرهان؟
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نقد نظرية فريزر 

وباإلستناد إىل القضايا االجتامعية والثقافية التي طرحتها فريزر ضمن دراستها لفلسفة الجندر، 

نادت  وأنّها  خاصًة  املجتمعات،  من  العديد  يف  املعتاد  النمط  عن  خروًجا  الدراسة  هذه  تبدو 

الجنسني،  التقليدية املوكولة لكال  الثقافية واالجتامعية  الجنسني، متحديًة لألدوار  باملساواة بني 

بينهام ضمن  املطلقة  باملساواة  العلنية  املطالبة  إىل  والرجل  املرأة  لثنائية  تجاوزها  بذلك  معلنًة 

برنامجها البحثي املوسوم بالفلسفة النسوية. ف»حقيقة أن املرأة تابعٌة للرجل«]]] فسته فريزر عىل 

أنه رضٌب من اإلخفاق واالستعامر العائيل الذي حتمته هيمنة الرجال عىل النساء يف حني أنه حقيقٌة 

طبيعيٌة مالزمٌة للجنس البرشي.

تبدو  الجنسية،  الدميقراطية  الجنسني وسعيها وراء إرساء  العدالة بني  وعىل أساس بحثها عن 

دعوتها هذه رضبًا من الشعبوية النسوية التي تقوم عىل سياسة انقسام واستقطاٍب جنيسٍّ واضحِة 

بتعلة الظلم الجنيس. إال أن هذه الدعوة تتناقض مع ما  النساء يف مواجهة الرجال  املعامل تضع 

، حيث إن الدعوة تبدو بنظرنا رضبًا من  بلغته اإلنسانية املعارصة من تقدٍم ورقيٍّ فكريٍّ وحضاريٍّ

الشعبوية الجنسية العنرصية التي تضع املرأة يف رصاٍع مستمرٍّ مع الرجل.

يعترب  الراهن  الواقع  عن  املتمردة  النسوية  الحركات  بتأييد  فريزر  استمرار  فإّن  ذلك  عىل  زد 

أفٍق اجتامعيٍّ متوتٍر  تبعث عىل خلق  إليها  التي تدعو  الجنسية  يف رأينا قضيًة خارسًة، فاملساواة 

يرتب املواقع واألدوار جنسيًّا، والحال أن الرشع يُقّر خالف ذلك. أال يُعترب هذا رضبًا من تقديس 

العاملي  اإلعالن  أقره  الذي  اإلنسانية  الكرامة  مبدأ  الرتكيز عىل  من  بدالً  واالختالف  الخصوصية 

لحقوق اإلنسان؟ 

متناقضًة بني املوجود  تبدو  العمل  الجنسني ضمن فضاء  باملساواة بني  فريزر  أن مطالبة  كام 

واملنشود، حينام تُقّر بأن النساء والرجال متامثلون وال داعي للتمييز بينهام انطالقًا من الجنس، فإنه 

يتوجُب عىل املرأة أن تكون قادرًة عىل متثيل الرجل يف األعامل املوكولة إليه حينام أقرت برضورة 

 .[2[» حضور املرأة »كرشيٍك كامٍل يف الحياة االجتامعية، باعتبارها قادرًة عىل التفاعل مع الرجل كندٍّ

[[[ -Fraser Nancy, Fortunes of feminism: From State- Managed Capitalism to Neoliberal Crisis, New 

York, Verso, 20[3, p.82.

[2[ -Fraser Nancy, Fortunes of feminism: From State- Managed Capitalism to Neoliberal Crisis, New 

York, Verso, 20[3, p.96[.
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وهذا ما دفعنا إىل التساؤل مجّدًدا، فإذا كان بإمكان كالهام تبادل األدوار ضمن مجال العمل فام 

الداعي إذاً ملثل هذه املطالبة؟ 

وعىل الرغم من مراهنة فريزر عىل رضورة تبادل األدوار بني الجنسني سواًء يف أعامل الرعاية 

أو يف مجال العمل، إال أن هذا الرهان ظّل مبتوًرا خاصًة وأنّها وجهت اهتاممها الواسع إىل وجود 

املرأة يف عامل الرجل وأهملت وجود الرجل يف عامل املرأة، وهذا ما يربهن عىل نظرتها الضيقة 

التي أوكلت اهتاممها الكبري لألعامل التي ينجزها الرجل وأحطت من شأن األعامل التي تؤديها 

املرأة ضمن الفضاء اإلنساين الذي تتحرك ضمنه.

من  أكرث  املرأة  حياة  االقتصادي يف  الجانب  العميق عىل  تركيزها  هو  أيًضا  عليها  يعاب  فام   

الجانب األخالقي الذي كان من املفرتض أن توليه اهتامًما واسًعا، خاصة وأن قضية النسوية تقتيض 

هذا االهتامم الخاص بجال األخالق باعتبار أن ما طالبت به يستهدف األخالق بدرجٍة أوىل.

من  وجوفاًء  األمد  قصريَة  النسوية  لقضية  قراءتها  ضمن  فريزر  قدمتها  التي  الحلول  تبدو  كام 

العمق، وذلك ألنها ترى يف امليز الجنيس رضبًا من االضطهاد املجتمعي ال وضًعا طبيعيًّا أقرّه 

مع  للتكامل  سببًا  ليكون  الجنسني  بني  والتباين  االختالف  عىل  مبنيًّا  الكون  خلق  الذي  الخالق 

بعضهام البعض. فمن سنة الله عّز جّل أنه مل يخلق موجوًدا مستغنيًا عن اآلخر املختلف عنه، بل 

وضع يف ذلك االختالف نظاًما شامالً متكامالً، حيث إن هذا التمييز الذي أفرزته الطبيعة ال يفيض 

إىل القول بوجود طائفيٍة أو تراتبيٍة بني الجنسني بقدر ما يفيض إىل التكامل واالنسجام. وهذا ما 

ًة  َودَّ بَْيَنكُم مَّ إِلَْيَها َوَجَعَل  لَِّتْسكُُنوا  أَْزَواًجا  ْن أَنُفِسكُْم  أقره القرآن الكريم ﴿َوِمْن آيَاتِِه أَْن َخلََق لَكُم مِّ

َوَرْحَمًة  ﴾]]].

القول  البتة  يعني  الجنسني ال  بني  وفيزيولوجيٍة  بيولوجيٍة  فوارَق واختالفاٍت  بوجود  اإلقرار  إن 

يتاميزان  أنهام  يعني  ما  بينهام،  بالتكامل  القول  إىل  ذلك يفيض  ولكن  آخَر،  بأفضلية جنٍس عىل 

والينفّك أحدهام عن اآلخر، ألن كّل فرٍد منهام يُكمل اآلخر ويُتّممه يف وحدٍة طبيعيٍة تعترب أساس 

تكون واستمرار املجتمع اإلنساين. وتتفاوت األدوار املوكولة إىل كال الجنسني وتختلف من بيئٍة 

اجتامعيٍة وثقافيٍة إىل أخرى، ومن ذلك تكون هذه األدوار نتيجًة لظروف املجتمع ونظامه السيايس 

القائم، وإنه من الخطأ أن تفس هذه الظاهرة انطالقًا من الدين عينه والعوامل االقتصادية.

]]]ـ سورة الروم: ]2.
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لقد سعت فريزر من خالل دراستها لقضية النسوية إىل إرساء متاثٍل تامٍّ بني الجنسني، ورفضت 

القول بوجود فوارَق بينهام حتى تلك التي تنبع من صميم الفطرة والخلق، ومل تكتِف باالهتامم 

أثارت  إنها وّسعت اهتاممها به حينام  الفضاء األنغلوسكسوين فحسب، بل  بهذا اإلشكال ضمن 

إشكال الحجاب لدى األقلية املسلمة بفرنسا من خالل دفاعها عنه بقولها: »يجب أن تُعامل الدولة 

الحجاب كرمٍز لهويّة املسلمة)...( يف مجتمعٍ متعدِد الثقافات«]]]. ما يعنى أنها رأت فيه رمزًا للمرأة 

املسلمة وهذا يحتسب لها ال عليها.

إال أن حديثها عن العالقات بني الجنسني بشكٍل عامٍّ يف املجتمعات اإلسالمية قد كان خالفًا 

لذلك حينام أقرت بأن هذه العالقات متنح للرجال التفوق االجتامعي عىل النساء وتلغي إمكانية 

التكافؤ بينهام، بقولها عن »العالقات بني الجنسني باملجتمعات املسلمة بشكٍل عامٍّ تُفّسُ بصيغٍة 

أحاديِة الجانب متنح الرجال سلطة التفوق الوحيدة لتفسري اإلسالم«]2] . ولعّل هذا االهتامم يُضمر 

يف طياته محاولة نرش هذا التوجه الفكري بهذه املجتمعات اإلسالمية التي تعرتف بوجود فوارَق 

بني الجنسني نابعة من الفطرة التي ُجِباَل عليها، فالرشيعة اإلسالمية ترى أنهام يختلفان جذريًّا وال 

يتامثالن، وهذا ما تكفله الضوابط األخالقية والرشعية باملجتمعات اإلسالمية من خالل ما جاء يف 

القرآن الكريم. Nيَا أَيَُّها النَّاُس اتَُّقوا َربَّكُُم الَِّذي َخلََقكُم مِّن نَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنَها َزْوَجَها َوبَثَّ 

.[3[ M ِمْنُهاَم ِرَجاًل كَِثريًا َونَِساًء َواتَُّقوا اللََّه الَِّذي تََساَءلُوَن ِبِه َواأْلَْرَحاَم إِنَّ اللََّه كَاَن َعلَْيكُْم َرِقيًبا

ونظرا لطبيعة هذا الخطاب النسوي وأدواته فإنه يبدو عبارًة عن أداٍة للهيمنة الغربية عىل التاريخ 

األدوار،  يف  أو  املكانة  يف  سواًء  مختلفني  كجنسني  والرجل  املرأة  بوجود  يُقّر  الذي  اإلسالمي 

خاصًة وأّن دوَر املرأة االجتامعي والثقايف وفق التصور اإلسالمي ال يشّكل مجاالً للتهميش والقهر 

والعزلة، وإنا يرمز إىل الفعل البّناء من خالل توسيع أنشطتها يف املجتمع عرب ما تشغله املرأة من 

وظائَف فعالٍة به. 

باملجتمعات اإلسالمية حول املرأة عىل  النساء  لواقع  الغريب ضمن دراسته  الجدل  تركز  لقد 

، واعتربها ضحيًة  القرآن والحديث والرشيعة، حني تم النظر إىل املرأة املسلمة عىل نحٍو سطحيٍّ

[[[-Fraser Nancy, Fortunes of feminism: From State- Managed Capitalism to Neoliberal Crisis, New 

York, Verso, 20[3, p.07[. 

[2[-Fraser Nancy, Fortunes of feminism: From State- Managed Capitalism to Neoliberal Crisis, New 

York, Verso, 20[3, p.07[.

]3]- النساء: ].
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لثقافتها ولدينها. ولعّل حديث فريزر عن العالقات بني الجنسني باملجتمعات اإلسالمية خرُي شاهٍد 

عىل ذلك، فقد تغاضت هي األخرى عن التحوالت التي بلغتها النساء يف العامل اإلسالمي كالعديد 

من الحقوق التي نالتها املرأة هناك. فالوعي النسوي املرتبط بحقوق النساء بالعامل اإلسالمي يف 

الدين واملجتمع والثقافة ليس حديث النشأة، إذ تعود إرهاصاته التاريخية إىل أواخر القرن التاسع 

حّقها  مامرسة  املرأة  بإمكان  أصبح  الزمن  من  عقوٍد  ومنذ  ومرص  ولبنان  تونس  يف  فمثاًل  عرش، 

االنتخايب بينام يف بعض املناطق األمريكية مازالت بعض النساء ال تتمتعن بهذا الحق.

يبدو أن هذه الدعوة الرصيحة املطالبة بتجسيد الهوية الجنسية ومكافحة التمييز الجنيس لها 

عدة انعكاساٍت سلبيٍة إيديولوجيٍة من شأنها التأثري عىل الدول الغربية املتقدمة، ومن ذلك فإن هذه 

الدعوة تبدو دعوًة رصيحًة إىل إثارة خطاباٍت إيديولوجيٍة تحمل يف طياتها التحفيز عىل إثارة الرصاع 

بني املرأة والرجل.

وال يخفى عىل املتأّمل يف دراسة فريزر ملسألة تغري الهويات الثقافية والذي ربطته بتغري الزمن 

االنتامء  وكذلك  النفس  وبعلم  بالبيولوجيا  القول  تناست  إنّها  رؤيتها حيث  يُقّر بحدودية  أن  إال 

الحضاري واالجتامعي يف فهمها لتشكل الهوية الخاصة بالنوع حينام أقرت بأنها تتغري وتتبدل وفق 

الذي تتحرك ضمنه املجموعات اإلنسانية، وبيدو أن لهذا الطرح مضاعفاٍت  السياق االجتامعي 

كبريًة عىل العالقات االجتامعية وكذلك عىل تشكيل األرسة.

ومن منظوٍر مقارٍن بني العامل اإلسالمي والعامل الغريب فإّن دعوة فريزر إىل تحقيق عدالٍة جنسيٍة 

تبدو جوفاء من العمق: أوالً، ألنها ركزت اهتاممها الكبري عىل عامل الرجل، وأهملت عامل املرأة من 

حيث وجود الجنس اآلخر، وثانيًا تبدو هذه الدعوة من منظور الفكر اإلسالمي متعارضًة والرشيعة 

اإلسالمية التي تُقّر بالفصل بني الجنسني قصد التكامل والتوافق ال التنافر والرصاع كام برهنت هي 

األخرى عىل ذلك. كام أن موقفها هذا يحمل يف ثناياه الكثري من التنظري األجوف خاصة وأن هذه 

األفكار التي نادت بها تعاين من عدم التجانس بني النظري والعميل.

كام أن موقفها من االقتصاد وسوق العمل يبدو أنه حامٌل لبعٍد إيديولوجيٍّ عميٍق من شأنه أن 

يدمر هذه الدول، ويحرض عىل الرصاعات اإليديولوجية بني من يساند هذه الفلسفة ومن يعارضها 

فضاًل عن تكريسها لضغينة الكره بني الجنسني وزرع روح العداء بينهام وكأنهام متناقضان ومتنافران.

كام أن هذا الخطاب النسوي الذي تنادي به فريزر ما زال يعاين من القصور الذايت، خاصًة وأّن 
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الفقرية  املرأة  املجتمع عىل حساب  والبارزة يف  واملتعلمة  الراقية  النسوية  بالنخبة  ارتبط  مدلوله 

واملقصية واملهّمشة من دائرة الفعل اإليجايب يف الوجود.

 خامتة:

تخلص فريزر إىل اإلقرار بأن الظلم الجنيس له ثالثة أبعاد شملت املجال االقتصادي والثقايف 

بنظاٍم سيايسٍّ  املطالبة  أجل  من  تحارب  أن  اليوم  النسوية  الحركات  بإمكان  أنه  وتُقّر  والسيايس، 

للتغلب عىل  الحياتية، ومكرٍَّس  جديٍد متعّدِد الوجوه أي نظاٍم دميقراطيٍّ عىل جميع املستويات 

الظلم يف شتّى أبعاده. وتشدد عىل رضورة أن تفكر الحركات النسوية املعارصة يف بلوغ هذا النظام 

خاصة عىل إثر ما شهدته من مظاملَ عدٍة شأن املامرسات العنرصية التي جسدها النظام االقتصادي 

الرأساميل يف طوره النيوليربايل..

املضاد  املفهومي  للزوج  استقرائيٍة  نقديٍة  نظرٍة  عىل  فريزر  أطروحة  قامت  فقد  وباملحصلة 

النسوية داخل  للحركات  ما عاينته ضمن دراستها  أنثويٍة(، من خالل  تحّرٍر  إرادُة  )هيمنٌة ذكوريٌة/ 

املجتمعات الغربية املعارصة واألمريكية عىل وجه الخصوص. فقد انطلقت من معالجة أشكال 

الهيمنة الذكورية وما احتملته من ميٍز جنيسٍّ وما ترتب عنه من تبعية األنثي للذكر وما لحقها أيًضا 

من معاناة، لذلك رأت بأن هذه الهيمنة متجذرٌة يف فكر املجتمع الذكوري، وتصنف هذه الهيمنة 

إىل ثالثة مستوياٍت كربى أتت كام هو معلوم عىل مجاالت الفعل اإلنساين املتمثلة يف االقتصاد 

والثقافة والسياسة.

وترى فريزر أيًضا بأن الحديث عن التحّرر يحمل يف طياته طموحاً نقديًّا قويًّا، باعتبار أن البحث 

عن التحرر يعني إرادة التغلب عىل الهيمنة وهذا ما عاينته يف النضاالت النسوية عرب التاريخ شأن 

ثناياه  التحّرر يحمل يف  الحديث عن  أن  يعني  ما  الجنيس،  بالتغيري  املثليني ومطالبتهم  نضاالت 

بعدين أساسني هامني، يتمثل األول يف الوعي بالظلم والجور، ويتمثل الثاين -وهو األساس- يف 

املطالبة بالتغري، وبالتايل التمرد عىل ما هو كائٌن قصد بلوغ األفضل.

إن دافع فريزر لتناول إشكال الجندر يف املجتمعات الغربية يف عموميتها واألمريكية عىل وجه 

نابعٍة من أعامق املجتمع، هذا عالوة عىل  مثّله من سلطٍة  النقد وما  أهمية  إبراز  الخصوص هو 

انتامئها للحراك النسوي األمرييك ودعمها املتواصل لقضايا النساء عرب العامل. لذلك فهي ال تنفك 
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تنتقد جل املظامل التي تعانيها النساء يف العامل وتعمل يف اآلن ذاته عىل إيجاد مخارَج شعيٍة لهذه 

القضية الحارقة.

ويف الحقيقة تتمثل مساهمة فريزر يف تناول هذا املوضوع، مساهمًة بناءًة باعتبارها عملت عىل 

الرفاه، وذلك من  الذي عرفته بدول  الذكوري  النساء من مظامل املجتمع  ينري درب  إيجاد مخرٍج 

خالل بحثها الجاّد عن تجسيد عدالٍة جنسيٍة تقتيض التناصف يف املشاركة الفعلية بني الجنسني 

وبالتايل الرقي بالنساء من الظلم واالزدراء إىل االحرتام والتقدير االجتامعي.

الدوافع  عن  البحث  يف  األوىل  بالدرجة  انصب  قد  النسوية  القضية  يف  فريزر  تفكري  كان  إذا 

األساسية الكامنة خلف املطالبات النسوية بحقوقهن املهدورة يف صلب املجتمع، فإن ذلك مل 

يكن من باب الصدفة أو التالعب بالكلامت وإنا مرده إىل معالجة واقع الظلم الجنيس املسلط 

عىل النساء والحال أن اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان أقر املساواة بني الجنسني ولكن ما يطبق 

عىل أرض الواقع مخالٌف لذلك.

كام أن هذه الدعوة التي أقرتها فريزر ضمن التيار النسوي الليربايل تبدو محفوفًة بالعديد من 

شأن  التيار  هذا  ضمن  أخرى  نسويٍة  أقالٍم  عدُة  أقرتها  التي  الدعوات  كباقي  والحيفيات  النقائص 

معالجتها لهذا الطرح من زاوية وجود املرأة يف عامل الرجل ال العكس. كام أنها أهملت مجال 

األخالق واهتمت باملجال االقتصادي أكرث خاصًة وأّن هذه الدعوة املطالبة باملساواة الجنسية لها 

عدة خلفياٍت أخالقيٍة مرشوعٍة. زد عىل ذلك فإّن دعوتها هذه تبدو متضاربًة من حيث املوجود 

واملنشود، باإلضافة إىل أّن هذا الخطاب ما زال يعاين من املحدودية والنقص باعتباره شمل فئة 

النخبة املثقفة من النساء ومل يشمل بعد املرأة املهمشة وغري املتمدرسة.

 



واملصطلحات  املفاهيم  تظهري  بإعادة  يُعنى 

العاملي  للفكر  معرفيًّة  مفاتيَح  بجملتها  تُشّكل  التي 

املعارص وإبرازها.

كام تهدف موضوعاته إىل التعرّف إىل التحوالت 

هذه  حيال  املعرفيّة  الحركة  عىل  طرأت  التي 

حولها،  جرت  التي  املجادالت  وكذلك  املفاهيم، 

وأثر ذلك يف اتجاهات املدارس الفكريّة والفلسفيّة 

وطريقة تعاملها مع كلِّ مفهوٍم أو مصطلٍح يدخل يف 

حقول استخداماتها.

عالم المفاهيم

مفهوم الجندر

دراسة  في معناه، ودالالته

 وجذوره، وتياراته الفكرية

خضر إ. حيدر



مفهوم الجندر
دراسة  يف معناه، ودالالته، وجذوره، وتي�اراته الفكرّية

خرض إ. حيدر]*[]]]

مساحًة  استهلكت  قد  قروٍن  خمسة  مدى  عىل  الحداثة  أنتجتها  التي  املفاهيم  كانت  إذا 

واسعًة جداً من الجدل، فإن مفهوم "الجندر" قد تجاوز نظرائه يف عامل املفاهيم من الهتامم 

والدرس، وما ذاك إل لتعّدد تعريفاته والغموض الذي يرافق تنظرياته الصطالحية من دون أن 

يتوّصل الباحثون إىل تقديم تعريٍف جامعٍ له.

يف هذا البحث الذي أعده الباحث خرض إ. حيدر، محاولة للحاطة بأبرز العنارص املكونة 

التي  الفكرية  التيارات  لجهة  أو  وتعّدديّته،  املصطلح،  نشأة  لجهة  سواًء  "الجندر"  ملفهوم 

تفّرعت عنه.

املحرر

والقديم.  الحديث  الغرب  تاريخ  يف  واسعًة  مساحًة  “الجنوسة”  أو  “الجندر”  مصطلح  احتّل 

حتى إن عدًدا من املؤرخني وعلامء األنرثوبولوجيا يردون والدته إىل املراحل األوىل للحضارتني 

التي  الحداثة  ترافق مع والدة  الحديثة  بروز هذا املصطلح يف األزمنة  أن  اليونانية والرومانية. إال 

بدأت مسارها مع نهايات القرون الوسطى، ثم تطورت مع عرص النهضة والثورة الصناعية يف أوروبا. 

أما يف الحقبة املعارصة فقد قطعت النقاشات حول قضية »الجندر” وحقوق املرأة أشواطًا متقدمًة. 

فإىل جانب املنظامت النسوية الحقوقية والبيئية نشأت تياراٌت اجتامعيٌة وسياسيٌة يف أوروبا لتنخرط 

يف شبكات الضغط عىل الحكومات واملنظامت الدولية إىل درجٍة تحولت فيها املسألة النسوية 

*ـ كاتب وباحٌث يف اإلعالم املعارص – لبنان.
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. غري أن هذه التأثريات مل تتوقّف عند شعارات الدفاع  إىل قضية لها تأثرياٌت جديٌة عىل نطاٍق عامليٍّ

عن حقوق املرأة، وإنا وصلت يف كثريٍ من األحيان إىل إصدار ترشيعاٍت حكوميٍة أسهمت يف 

زعزعة أنظمة القيم األخالقية واالجتامعية والدينية كقوانني إباحة املثلية وسواها.

يف هذا البحث من عامل املفاهيم نسلط األضواء عىل معاين ودالالت املصطلح وتاريخ نشأته 

والتيارات التي ساهمت يف والدته يف املجتمعات الغربية الحديثة.

مصطلح متنوع التعريفات

إذا كانت )الجنوسة/ Genre(، عىل مستوى االشتقاق اللغوي، يف اللغات الالتينية، قد ارتبطت 

 )Gender( باللسانيات، والنحو، ونظرية األجناس األدبية واإلثنولوجية واألنرتوبولوجية، فإن الجندر

متحورت  »مفهوٌم  الجندر  أن  هذا  ويعني  خاصٍة.  بصفٍة  واإلنسانية  االجتامعية  بالعلوم  ارتبط  قد 

والبيولوجية  واالقتصادية،  واالجتامعية،  السياسية،  املجاالت:  كافة  النسائية يف  الدراسات  حوله 

والفنية، وفضاءات  واألدبية،  والتعليمية،  والدينية،  والقانونية،  الطبيعية،  والعلوم  والنفسية،  الطبية، 

العمل، والتوظيف، واالتصال، واإلعالم، والرتاجم، والسري الذاتية؛ ما جعله حقالً علميًّا ثريًّا لربامَج 

ودراساٍت تخصصيٍة بدأت تنشط يف الكليات والجامعات الغربية. ولعل املحرك األسايس ملثل 

هذه الدراسات هو الدعوة التحررية التي تبنتها الحركات النسائية يف تركيزها عىل مفهوم الجنوسة 

كعامٍل تحلييلٍّ يكشف الفرضيات املتحيزة املسبقة يف فكر الثقافة عموًما، والغربية خصوًصا.«]]]

 ،)Genus( بدأ مصطلح الجندر يف مرحلته الحديثة يف أمريكا، لكن كلمة تنحدر من أصل التيني

والصنف،  واملقولة،  النمط،  عىل  فيدل  معناها  أما  القدمية.  الفرنسية   ) Gendre( لفظة  ومن 

والجنس، والنوع، والفصل بني الذكورة واألنوثة. بيد أن املرادف الحقيقي لكلمة )Gender( هو 

النوع االجتامعي، أو الدور االجتامعي. ويعني هذا أن الجندر هو يف مختلف اشتقاقاته اللغوية، 

 ،)masculine et feminine/عىل املدلول اللساين والنحوي يف أثناء الترصيف )املذكر واملؤنث

أو يشري إىل الضامئر الثالثة )هو/هي/ املحايد(، أو مجموعة من الضامئر التي تتجاوز الثالثة إىل 

الجنس إىل مفهوم  انتقل مفهوم  الحداثة  تيارات  بروز  لغاٍت أخرى. ولكن مع  نوعا يف  العرشين 

ويرى  املايض.  القرن  من  السبعينيات  يف  مرٍة  ألول  السوسيولوجيا  حقل  يف  فاستخدم  النوع، 

]]] – سعد البازعي وميجان الروييل: دليل الناقد األديب، املركز الثقايف العريب، بريوت، لبنان، الطبعة الثانية، سنة 2000م، ص:49].



االستغراب عالم المفاهيم284

2 0 1 صيــف 9
 A L - I S T I G H R A B16 االستغراب

الباحثون يف هذا امليدان أنه إذا كانت »الجنوسة اللغوية النحوية مجرد بناٍء أو تركيبة عرفية تقتضيها 

تركيبيٌّ  متييٌز  هو  واألنثى  الذكر  بني  )البيولوجي(  الجنيس  النوعي  التمييز  فإن  اللغة،  خصائص 

البيولوجية مجرد إسقاٍط  الجربية  بيولوجيًّة طبيعيًة. ولهذا تصبح  ثقايفٌّ، وليس خاصيًّة  مؤسسايتٌّ 

بنيًة  النحوية ليست  اللغوية  الجنوسة  أن  البرشي نفسه. كام  التكوين  لها يف  ثقايفٍّ ال علَة طبيعيًة 

ضديًة، بل تتسع إىل تشعباٍت متساويٍة ال متيل قياًم هرميًة. من هذه الخصائص سعت الدراسات 

النسائية لدحض دعوى هرمية العالقة بني الذكر واألنثى التي اصطنعتها وأرستها الثقافة ليك تعطي 

الرجل قيمًة ال تعتمد عىل غري تكوينه البيولوجي، أما املرأة، فتتدىن عىل السلم الهرمي ال لسبٍب 

سوى تكوينها الطبيعي«]]].

األكرث  املصطلحات  أحد  اآلن   )Gender( الجنوسة،  أو  الجندر،  يعترب  األحوال  معظم  ويف 

تعقيداً، واألكرث شيوعاً يف املجتمعات املتحدثة باللغة اإلنكليزية. وهي كلمة تربز عىل نحٍو غريِ 

إنها دامئًا يف حالة تقدم، وتنتج  تبدو متغريًة دوماً، بل  متوقَّعٍ يف كلِّ مكاٍن. ومع أن استعامالتها 

كميًة كبريًة من األوهام واملعاين، بل غالبًا ما تكون مدهشًة يف البيئات الطالبية والشبابية وخصوًصا 

البيئات النسائية. يتحدث أغلب علامء االجتامع يف الغرب بيشٍء من الريبة عندما يخوضون يف 

تفصيل معنى هذا املصطلح ودوره. والالَّفت أن هؤالء وبسبب شكوكهم يتساءلون عام إذا كانت 

gender-( ]غري متحيزة جنوسياً ]ألحد الجنسني ،)gender roles( طروحاتهم عن أدوار الجنوسة

يف  بها  املتصلة  واملوضوعات  املوضوعات  هذه  عن  إضافيٌة  معلوماٌت  بالطبع  هناك   .)biased

قسم دراسات الجنوسة )gender studies( رسيع االتساع/ يف الجامعات واملعاهد الغربية. لكن 

هذه الوفرة اللغوية الغنية مشوشٌة با يكفي، مع أن كثرياً من هذه املصطلحات الجديدة تدل عىل 

اتجاهاٍت متعارضٍة بحدٍة. فالدور الجنويس، عىل سبيل املثال، يوحي بيشٍء من الحرصية والتقييد. 

تضارب اآلراء حول املصطلح

النسوية،  الفلسفة  منظري  أبرز  أحد   ،)J. S. mill( )1806 – 1883( مل  ستيوارت  يعترب جون 

بأغالل  مقيًدا  يولد  الليربالية  يعد يف عرص  البرشي مل  الكائن  »أن  رأيه يف هذا املجال  وخالصة 

موقعه االجتامعي، بل يولد ُحرًّا ويستخدم ملكاته والفرص املتاحة لتحقيق املصري الذي يفضله، 

]]] - سعد البازعي وميجان الروييل: دليل الناقد األديب، املركز الثقايف العريب، بريوت، لبنان، الطبعة الثانية، سنة 2000م. ص ]5].
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ومن املمكن منطقيًّا أن يحاول أّي شخٍص الوصول إىل أّي مركٍز يف املجتمع]]].

تجدر اإلشارة إىل أن مصطلح )فيمينزم Feminism( الذي يرتجم إىل )النسوية( أو )النسوانية( 

أو )األنثوية(، وهي ترجمٌة حرفيٌة ال تفصح عن أيِّ مفهوٍم كامٍن وراء املصطلح كام يقول املفكر 

الكيل  البعد  تحديد  نحاول  أن  املفيد  من  يكون  قد  أنه  يضيف  املسريي.  الوهاب  عبد  املرصي 

والنهايئ لهذا املصطلح حتى ندرك معناه املركب والحقيقي. وإلنجاز هذا ال بد أن نضع املصطلح 

التحررية يف  الحركات  فكثرٌي من  الجديدة(.  الحقوق  )نظرية  ما نسميه  أال وهو  أوسَع،  يف سياٍق 

الغرب يف عرص ما بعد الحداثة )عرص سيادة األشياء وإنكار املركز واملقدرة عىل التجاوز وسقوط 

التي  القدمية  التحررية  الحركات  عن  متاماً  تختلف  الصريورة(  قبضة  يف  والكليات  الثوابت  كل 

تصدر عن الرؤية اإلنسانية )الهيومانية( املتمركزة حول اإلنسان]2]. 

 تبني األمثلة املقتضبة، أن مفهوم الجندر هو موضع خالٍف كبريٍ وال ميكن االستغناء عنه يف 

الوقت نفسه. إال أنه مصدُر عدِم استقراٍر أكرثَ مام هو موضُع اتفاٍق. فحني استخدم الجندر لتحديد 

gender-( االختالفات بني الرجال والنساء، فإن كلامت مثل ازدواج الجنوسة أو امتزاج الجنوسة

blending( تشكك يف تلك الخالفات واالختالفات. هذا املعنى للخالف يستدعي – برأي عدٍد 

من علامء االجتامع األوروبيني - الحذر من االستيالء بأرسع مام ينبغي من ناحية إصدار تعريٍف 

موجٍز للمصطلح]3].

فوارَق  ليست سوى  الرجل واملرأة  التاميزات املوجودة بني  أن  الجندرية  تعترب  العموم  وعىل 

بيولوجية عضوية. وأن املساواة مطلقة يف الثقافة واالجتامع والدور. ولذلك فإن كل متايٍز هو أمٌر 

مصطنٌع، يعود إىل عوامَل دينيٍة، وسياسيٍة، واجتامعيٍة، واقتصاديٍة، وذهنيٍة.

 Women’s Liberation( مصطلح  عىل  تنويعٍ  مجرد  هو  )فيمينزم(  مصطلح  أن  يظن  البعض 

أخذ  فقد  والدفاع عن حقوقها(. وعليه  املرأة  تحرير  إىل )حركة  عادًة  يرتجم  الذي   )movement

املصطلح الجديد تدريجيًّا محل املصطلح القديم، وكأنّهام مرتادفان أو متقاربان يف املعنى، أو 

]]] - د. عطيات أبو السعود –نيتشه والنزعة اإلنسانية – مجلة فصول– العدد 65 عام 2002م – صـ37.

]2] - عبد الوهاب املسريي – قضية املرأة بني التحرير والتمركز حول األنثى – دار نهضة مرص – القاهرة – 0]20 – ص 4].

]3] - ديفيد غلوفر – كورا كابالن – الجنوسة )الجندر( ترجمة: عدنان حسن – دار الحوار – دمشق – -2018 ص 7].
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أن املصطلح الجديد ال يختلف عن القديم إال يف كونه أكرث شموالً أو أكرث جذريًة.]]]

ونظرًا لتنوع التعريفات االصطالحية عىل أمد أجياٍل متعاقبٍة فقد أدى ذلك إىل حدوث اضطراٍب 

 )gender( مصطلح  اُستعمل  وأين  متى  بالضبط  يعرف  أحد  ال  املصطلح.  تعريف  يف  وفوىًض 

لإلشارة إىل الجوانب االجتامعية والثقافية لالختالف الجنيس، لكن من الواضح أن املصطلح كان 

 )gender( دارًجا من قبل يف علم الجنس يف أوائل الستينات. عىل سبيل املثال، ال يظهر مصطلح

يف عرض أليكس كومفورت )Alex Comfort( بعد الحرب لكتاب السلوك الجنيس يف املجتمع 

)Sexual Behaviour in Society )1950( إىل أن تم تنقيح الكتاب ألجل النرش بعد ذلك بثالثة 

عرش عاماً )تحت العنوان الجديد، الجنس يف املجتمع )Sex in Societ((، عندما أضاف املؤلف 

مناقشًة مخترصًة »لألدوار الجنوسية«. ما له أهميته، أن هذه املناقشة قد ُوضعت يف فصٍل حول 

»الخلفية البيولوجية« للجنسانية البرشية، أكد فيه كومفورت عىل الصعوبة يف معرفة إىل أيِّ مًدى 

كان سلوكنا الجنيس غريزياً، نظراً ل»أهمية الوظائف العقلية العليا لدى اإلنسان األكرب منها بكثريٍ 

.)Comfort 1963:34( »لدى األنواع األخرى

داللة املصطلح النسوي

ظهر  حني  ويف  اإلنكليزي.  الباحث  ذلك  عن  يعرب  كام  النسوة«  حقوق  »نرصة  هي  النسويّة 

املصطلح يف تسعينيات القرن التاسع عرش يف سياق حركة نساٍء نشيطٍة، صار يُستخدم اآلن لوصف 

.[2[)Evans, 2001( األفكار واألفعال املؤيّدة للنساء منذ األزمنة القدمية حتّى الوقت الحارض

وغالباً ما تُرَّد أصول النسويّة الغربيّة الحديثة إىل حركة التنوير يف القرنني السابع عرش والثامن 

عرش، بيولها يف املساواة والوقاحة، وعالقاتها االجتامعيّة األكرث ميوعًة، وبالذات تقوميها للمعرفة 

والتعليم. وكان من أوائل املطالب النسوية الدعوة إىل تيسري أكرب للتعليم. ورسعان ما ظهرت فكرٌة 

 Wollstonecraft, 1975( ولستونكرافت  ماري  كتاب  أوجها يف  بلغت  النساء،  أوسُع عن حقوق 

792]( إثبات حقوق النساء )A Vindication of the Rights of women(، وهو يعّد اآلن عمالً 

كتاب جون  التاسع عرش، ال سيّام يف  القرن  ليربالية  النسويّة. ودافعت  األفكار  أساسيّاً يف ظهور 

]]]- د. عبد الوهاب املسريي – املصدر نفسه.

]2]- آن كورثيوس – ضمن كتاب: مفاتيح اصطالحّية جديدة – ترجمة: سعيد الغامني – املنظّمة العربّية للرتجمة – بريوت – 0]20 – ص: 683. 
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ستيوارت ِمل “إخضاع النساء” )The Subjection of Women( )Mill, 1988 -1869(، دفاعاً قويًّا 

عن حريّة النساء ومساواتهن يف الفرص. وكان عمل ِمل قد ظهر نتيجة تطّور الحمالت املطالبة 

الشامليّة،  وأمريكا  أوروبا،  يف  فيها،  وأسهم   – واالجتامعيّة  والسياسيّة  القانونيّة   – النساء  بحقوق 

وأماكن أخرى. كام دافع االشرتاكيّون كثرياً عن مساواة النساء، ونظروا إىل إخضاع املرأة بوصفه 

املطالب  من  واحداً  كان  الذي  الحق  وهو  االقرتاع،  حق  وُمِنَح  الرأسامليّة.  ثّم  اإلقطاعيّة،  نتاج 

بالتدريج يف  ثّم أسرتاليا، وانترش  أّواًل،  نيوزلندا  الدويل يف  النسويّة األساسيّة لهن عىل املستوى 

أماكَن أخرى. ومع نهاية الحرب العامليّة الثانية، نجحت النسويّة يف البلدان الغربيّة بإزالة كثري من 

املعوقات القانونيّة والسياسيّة التي كانت تقف يف طريق النساء، عىل الرغم من أن الصورة حاّدٌة، 

اجتامعيًّا وثقافيًّا واقتصاديًّا، يف التمييز بني الرجال والنساء إال أنها بقيت موجودة. وقد لفَت عمل 

سيمون دو بوفوار عام )949]( الجنس الثاين )The Second Sex( )De Beauvoir, 1973( االنتباه 

الدويل الستمرار امتهان النساء يف عموم أرجاء العامل. 

بني  السلوك  أساليب  يف  الواسع  التنوع  عىل  للداللة  هنا  »الجنوسة«  مصطلح  يستعمل 

املجتمعات، لكنه يوحي أيًضا أن درجة االختيار بداخلها تكون محدودًة متاًما. بجعل قرائه مدركني 

لهذه االختالفات الثقافية. كان كومفورت يأمل يف إزالة الغموض عن الجنسانية البرشية من أجل أن 

يساعد حسب رأيه يف تحريرهم، فهو يعتقد أنها تابوهاٌت جنسيٌة غرُي رضوريٍة وغرُي عقالنيٍة. ومع 

ذلك، يف الوقت نفسه، يبدو أن تشديده األكرث حذًرا عىل ال عكوسية األدوار الجنوسية ييش بنقيض 

الوعد بأي طريق متاح بسهولة إىل التحرر الجنيس. بالنسبة إلنسانويني تحرريني مثل كومفورت 

التنوير الجندري يبدو متخلفاً عىل هذا النحو عن  فقد كان من الصعب غالباً فهم السبب يف أن 

األناط األخرى من التقدم االجتامعي والتكنولوجي.

ربا كانت املحاولة األكرث شموالً لتنظري الفارق بني الجنس والجنوسة يف هذه الفرتة توجد 

يف كتابات املحلل النفساين وعامل اإلناسة روبرت ج. ستولر )Robert J.Stoller(، الذي ظهر 

 Sex and Gender.( الذكورة واألنوثة الجنس والجنوسة: حول تطور  الذي يحمل عنوان  كتابه 

On the Development of Masculinity and Feminity( يف عام 1968. فقد حدد ستولر نقطة 

امرأٍة«  لدى  مثليٍة  جنسانيٍة  لحالٍة  النفيس  »التكوين  حول  فرويد  ورقة  يف  عمله  ألجل  االنطالق 
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وموضوعات  العقلية  ومواقفه  للشخص،  الجسدية  الجنسية  الصفات  بأن  جادلت  التي   )[920(

رغبته ميكن أن تتغري بشكٍل مستقلٍّ عن بعضها البعض، بحيث إن »رجالً ذا خواصٍّ ذَكَريٍّة سائدٍة 

يكون مذكرًا يف حياته اإليروتيكية يظل من املمكن تحويله بالنسبة ملوضوعه، يحب الرجال فقط 

 )gender( استعمل ستولر مصطلح  مشابهٍة،  بنغمٍة   .)9-Freud 1979:9.398( النساء«  من  بدالً 

لإلشارة إىل تعقيدات تلك »املناطق الهائلة من السلوك، واملشاعر، واألفكار واالستهامات التي 

 .)Staller 1968. ix( »ًتكون مرتبطًة بالجنسني ومع ذلك ال متتلك الدالالت البيولوجية أساسا

أيًضا أن مختلف  الجنس والجنوسة، بل نفرتض بسهولٍة  فإننا ال نيل فقط إىل خلط  مع ذلك، 

مكونات الجنوسة هي متبادلة الدعم، يف حني أنها يف الحقيقة قد تشد يف اتجاهاٍت مختلفٍة.

بقدر ما ميكن ألي شخص منفرد أن يفعل،  الجنس والجنوسة،  الفارق بني  لقد وضع ستولر 

عىل الخارطة ألجل الكتّاب والباحثني يف اإلنسانيات والعلوم االجتامعية. لكن إذا كانت أفكاره 

بها.  تنبأ  قد  يكن  بطرق مل  استعملت  ما  أيًضا رسعان  فإنها  قد أصبحت شائعًة بسعٍة،  األساسية 

فمع اإلحياء الهائل للسياسة النسوية يف أمريكا الشاملية وأوروبا الغربية يف أواخر الستينات جاءت 

املحاوالت املتجددة لفهم ومناقشة الظروف االجتامعية السيئة التي مرت بها النساء وحرش فصل 

لذلك،  الذكورية.  الهيمنة  نقد  من  القاطع  الحدَّ  بوصفه  الخدمة  يف  الجنوسة  عن  الجنس  ستولر 

عندما بدأت كيت ميليت )Kate Millett( برسم الخطوط العامة لنظريتها حول البطريركية يف كتاب 

الثانية،  املوجة  لنسوية  املؤسسة  النصوص  أحد  كان  الذي   ،)[977  -  [970( الجنسية  السياسة 

اعتمدت عىل عمل ستولر إلثبات حجتها أن “الذكر واألنثى هام يف الواقع ثقافتان” نظراً ألن أدلته 

بدا أنها تلقي الشك عىل “مرشوعية واستمرار الهوية النفسية الجنسية” كحقيقة من حقائق الحياة. 

مع ذلك، باملراهنة عىل هذا الزعم، كانت ميليت تتحرك بشكل فعيل يف االتجاه املعاكس متاماً 

للتنظري التحلييل النفيس العايل الفردانية لستولر؛ ألنه، عندما أعادت صياغة تفريقه لتقرأ: »الجنس 

بيولوجي، الجنوسة سيكولوجية« وبالتايل فهي ثقافية، مل تكن تبعد سوى خطوٍة واحدٍة عن إرجاع 

.)Millett 1977:29 -31( .التضاّد بني الجنس والجنوسة إىل ذاك الفارق بني الطبيعة والثقافة

تارخيية املصطلح

عندما يتتبع املؤرخون »نشوء« األفكار الحديثة للجنوسة، ينظرون إىل القرن الثامن عرش عادة عىل 
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أنّه الزمن الذي بدأت تتسارع فيه التغرّيات. فمن املؤكّد منذ عقوده األخرية فصاعداً أن األنوثة أصبحت 

مقولًة تنجز، قدرًا كبريًا من »العمل األيديولوجي« يف الثقافة الغربيّة. إّن األنوثة، التي تستخدم يف كثريٍ 

من األحيان كمؤّشٍ وسبٍب للتطّور املتفاوت والحراكيّة املنذرة للمجتمعات برّمتها، هي دوماً ذات 

وجه يانويس )Janus Faced(، تقرؤها الثقافة السائدة وتقرؤها النسويّة التي تسعى إىل الدفاع عنها 

وتغيريها بوصفها يف الوقت نفسه عرضاً )symptom( متبقيّاً من أعراض تفاوتات أو فضائل ثقافات 

 A(  )[792( الدفاع عن حقوق املرأة  القادمة، ففي  أو سيّئٍة، عىل األشياء  املايض وكإشارٍة، جيّدٍة 

 Mary( تستعمل الجمهوريّة والنسويّة ماري وولستونكرافت )vindication of the Rights of women

القوطي  تستحرض  إنّها  اسرتاتيجيٍّة.  لغايٍة  واملستقبل  للاميض  الصيغتني  هاتني   )Wollstonecraft

)Gothic( واإلقطاعي )Feudal( لوصف األنوثة املعرضة للخطر، مصّورة النساء الربجوازيّات اللوايت 

تكتب ألجلهن بوصفهن سجيناِت سلطٍة مهّددٍة وتعسفيٍّة، حرفيًّا ومجازيًّا »مسجوناٍت يف عائالتهن، 

.[[[)Wollestone Craft 1988: 5( »يتلمسن طريقهن يف الظالم

القرن  تسعينات  يف  النسويني  للكتّاب  بالنسبة  لذاته  واعيًا  شكالً  تتّخذ  كانت  املشاكل  هذه 

الثامن عرش. إنّها تطفو عىل السطح مرًّة أخرى بشكٍل مختلٍف يف بريطانيا أوائل العهد الفكتوري، 

بالتوازي مع أشكال االختالف واملراتبيّة األخرى يف زمن  الجنوسة  يتّم مرًّة أخرى تحّدي  عندما 

تسعينات  مثل   ،)[840( عرش  التاسع  القرن  أربعينات  كانت  والسيايس.  االجتامعي  االضطراب 

القرن الثامن عرش )790](، عرًصا مضطربًا بشكٍل خاصٍّ يف املجتمعات الربيطانيّة واألوروبيّة مع 

ركوٍد اقتصاديٍّ فاقم الرصاع الطبقي يف بريطانيا. إن تهديد االنتفاض الثوري يف الداخل باإلضافة 

إىل واقعه عىل القارة ]األوروبيّة[ قد ساهم بال شكٍّ يف ]الوصول[ إىل الحافّة القلقة التي يجدها 

املرء يف كتابات النساء والرجال حول الجنوسة والجنسانيّة، فمعظم روايات أربعينات وخمسينات 

القرن التاسع عرش التي تضع الحركة الشارتيّة )Chartist( للطبقة العاملة من أجل الحقوق السياسيّة 

رصاحًة أو خفيًة يف مركز حبكاتها.

يف الثامنينات من القرن العرشين )980](، عندما كانت فورة السنوات األوىل للنسويّة آخذًة يف 

االنحسار، كان هذا الكم األّويل من العمل عىل كتابات نساء القرن التاسع عرش عرضًة للمراجعة 

]]] - ديفيد غلوفر – كورا كابالن – مصدر سابق – ص 62.
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بسبب  الفكري  والنشاط  الحريك  النشاط  من  كل  يف  أوسع  خالفات  يعكس  )ما  النسويّة  ضمن 

إخفاقه يف أن يأخذ يف الحسبان التحيّزات الطبقيّة والفرضيّات العنرصيّة واإلمرباطوريّة املحشّوة 

 Gayatri( سبيفاك  تشاكرافوريت  غاياتري  تسأل  ينارصهم.  كان  الذين  واملؤلّفني  الروايات  يف 

Chakravorti spivak( يف مقالٍة مزلزلٍة عام )1985( بعنوان »نصوص ثالث نساٍء ونقد لإلمربياليّة«، 

النسويّة أن تفّكر مرّة أخرى يف سياسة رواية جني آير )Jane Eyer( التي، كام تجادل، أصبحت »النص 

املعبود« لفردانيٍّة نسويٍّة ليست تأّمليًّة وال انتقاديًّة يف املضامني األقل تقدميًّة الستثامراتها السياسيّة 

)Spivak 1985: 263(. مثّة مقالٌة الحقٌة بقلم سوزان ماير )Susan Meyer( بعنوان »حرب الهند«: 

الكولونياليّة واالسرتاتيجيّة املجازيّة لجني آير«، تقتفي التمثيالت والتامهيّات العرقيّة املعّقدة التي 

العرقيّة  باملجازات  برونتي  تتالعب  مبينًة كيف  وناجيٍة،  أخالقيٍّة  كبطلٍة  إبداع جني  تنضوي تحت 

بيضاء )Meyer 1996(. يف دراسٍة آرسٍة  النهايئ كزوجٍة وأمِّ  لتدعم هويّة جني املقاومة ونشوءها 

 Desire and Domestic( )[987( ومؤثّرٍة بعنوان الرغبة والتخييل املنزيل: تاريٌخ سيايسٌّ للرواية

 )Nancy Armstrong( تستعمل نانيس أرمسرتونغ )Fiction: A political History of the Novel

أعامل ميشيل فوكو لتطّور وتوّسع جوهر أطروحة وليامز كجزٍء من سجاٍل داخل النسويّة. إذ ترى 

الرواية نفسها، يف القرنني الثامن عرش والتاسع عرش، عىل أنّها »تحتوي تاريخ الجنسانيّة بداخلها«، 

وتعني بذلك تاريخ الجنوسة أيًضا )Armstrong 1987: 204(. لقد كان تطويرها األكرث إبداعاً هو 

ابتكاُر عامٍل نفيسٍّ ُجّواينٍّ تصّوره أرمسرتونغ أنثويًّا. إن كالًّ من األنوثة التي تصفها، والرواية نفسها، 

للرواية   )omnivoro( »القارت«  الشكل  إن  الواقع.  واكتسابيني؛ يف  بوصفهام شهوانيني  يُصّوران 

كتابة  إن   .)204( األنثوي«  الحقل  بداخل  ا ال ميكن تضمينها  قليلًة جدًّ ثقافيًّة  ماّدًة  أّن »مثَّة  يعني 

األخوات برونتي هي مفتاحيٌّة لتحليل أرمسرتونغ. فالعمل اإليديولوجي الذي تنسبه إىل »التخييل 

الذي  والتاسع عرش  الثامن عرش  القرنني  النساء يف  قبل  من  املكتوب  التخييل  عموًما.  املنزيل« 

»املعلومات  لتحويل  كان  إّنا  العمل[  ]هذا  الحياة،  من  الذايت  الخصويص،  املجال  عىل  يركّز 

لنوٍع  مجاالً  ثم  من  تصبح  سيكولوجيٍّة«  »معلوماٍت  إىل  ضمناً،  املجنوسة  الذكوريّة  السياسيّة«، 

واضٍح،  نحٍو  عىل  اجتامعيًّة  برونتي  شارلوت  نقد  أهداف  تكون  حيثام  حتّى  األنوثة.  من  جديٍد 

كالنفاقات وإساءة املعاملة التي ميارسها ناظرو مدرسة لوود لليتيامت التي تداوم فيها جني آير، 

تجادل آرمسرتونغ بأن برونتي تُبدل مظاملَ املرأة باإلجحافات األوسع للطبقة: »إنّها تسحب الرصاع 

الطبقي عىل العالقة الجنسيّة« )200(. 
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تيارات جندرية

يف أجواء الحراك الطويل واملديد عىل أمد أجياٍل متعاقبٍة، تشكلت تياراٌت نسائيٌة يف أوروبا 

وأمريكا مل تكن كلّها عىل خطٍّ واحٍد. وميكن يف ما ييل تقديم صورٍة مجملٍة عن أبرزها:

أولً: النزعة األنثوية املتطرفة )Feminism( التي تبلورت يف ستينيات القرن العرشين، فإنها 

الفوضوية  حد  بها  بلغ  الذي  تطرفها  معامل  كل  تحمل  الغربية،  الحداثة(  بعد  )ما  آثار  من  أثٌر 

والعدمية والال أدريّة والعبثية والتفكيك لكّل األنساق الفكرية الحداثية التي حاولت تحقيق قدٍر 

بالعلامنية  الحداثة  هدمتها  التي  الديني،  اإلميان  طأمنينة  عن  اإلنسان  يعوض  الذي  اليقني  من 

واملادية والوضعية منذ عرص التنوير الغريب العلامين، يف القرن الثامن عرش]]].

ثانياً: الداعون إىل نظرية حركة التمركز حول األنثى يتأرجحون وبعنٍف بني رؤية َمواطن االختالف 

بني الرجل واملرأة باعتبارها هوًة سحيقًة ال ميكن عبورها من جهٍة، وبني إنكار وجود أّي اختالٍف 

من جهٍة أخرى.. ولذا فهم يرفضون فكرة توزيع األدوار وتقسيم العمل ويؤكدون استحالة اللقاء بني 

الرجل واملرأة، وال يكرتثون بفكرة العدل ويحاولون إما توسيع الهوة بني الرجال واإلناث أو تسويتهم 

بعضهم بالبعض، فيطالبون بأن يصبح الذكور آباًء وأمهاٍت يف الوقت نفسه، وأن تصبح اإلناث بدورهن 

 – [908( بوفوار«  الوجودية »سيمون دي  األنثوية –الكاتبة  النزعة  فيلسوفة هذه  أما  وآباًء]2].  أمهاٍت 

آمالها وأحالمها!( واعتربت )مؤسسة  1986م( فلقد اعتربت )الزواج: السجن األبدي للمرأة، يقطع 

الزواج مؤسسة لقهر املرأة، يجب هدمها وإلغاؤها!(، وأنكرت أّي متيٍز طبيعيٍّ للمرأة عن الرجل )فال 

يولد املرء امرأًة، بل يصري كذلك.. وسلوك املرأة ال تفرضه عليها هرموناتها وال تكوين دماغها، بل 

نتيجة لوضعها..(!]3].

والتعليم واملؤسسات  العمل  نوٍع من املساواة يف  توفري  تدعو إىل  الليربالية:  الجندرية  ثالثاً: 

الليربالية، بعنى أن » هذا االتجاه يعزو التفاوت بني الجنسني إىل التوجهات واملواقف االجتامعية 

والثقافية. وخالفًا للمنحى الراديكايل، فإن أنصار ونصريات النسوية الليربالية ال ينظرون إىل إخضاع 

املرأة باعتباره من نسٍق أو بنيٍة اجتامعيٍة ضخمٍة. وبدال من ذلك، فإنهم يلفتون االنتباه إىل عدٍد 

]]]- د. محمد عامرة – الغرب واإلسالم أين الخطأ؟ وأين الصواب؟ - ص 236.

]2]-د. عبد الوهاب املسريي – قضية املرأة بني التحرير والتمركز حول األنثى – ص]3. 

]3]- املصدر نفسه.
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التفاوت بني الرجال والنساء. إنهم، عىل سبيل  التي تسهم يف إيجاد  كبريٍ من العوامل املنفصلة 

الترشيعات والوسائل  الفرص املتكافئة للنساء عرب  املثال، يركزون جهودهم عىل إيجاد وحامية 

الدميقراطية األخرى. يؤيدون إصدار مثل هذه الترشيعات مثل قوانني املساواة يف األجر والقوانني 

التي تجعل للنساء والرجال حقوقا متساوية أمام  النساء والقوانني األخرى  املناهضة للتمييز ضد 

القانون. كام يطالب التيار الجندري الليربايل الحكومات واملنظامت واملؤسسات الحاكمة بتطبيق 

هو  ما  يف  واإلنصاف  والتكامل،  والتامثل  املساواة  عىل  قامئٍة  دميقراطيٍة  نوعيٍة  جندريٍة  سياسيٍة 

ماديٌّ ونوعيٌّ بني الجنسني معا، دون السعي إىل إسقاط النظام الليربايل بكامله، كام تذهب إىل 

ذلك النسوية الجذرية ذات الطابع الراديكايل، أو النسوية املاركسية الرصاعية]]].

رابعاً: الجندرية )النسوية( الراديكالية: وهذا التيار يدعو إىل إلغاء األرسة )النواتية( األم واألبناء. 

أي التي ميارس عليها القمع واالستغالل والسطوة والعنف. ويعني هذا كله أن هذا االتجاه يثور 

عىل ظلم الرجل البطريريك الذي يستعبد املرأة ويحولها إىل مجرد ظاهرٍة جسديٍة. ومن ثم، يستلبها 

ويستغلها ويهيمن عليها ظلاًم. وعليه، »تنطلق النسوية الراديكالية املتطرفة من االعتقاد بأن الرجال 

هم املسؤولون عن استغالل النساء وهم املنتفعون يف الوقت نفسه من هذا الوضع. كام تركز هذه 

املدرسة عىل العائلة باعتبارها املنبع األول لقمع املرأة يف املجتمع. وفوق هذا ال تؤمن املدرسة 

الراديكالية بأن املرأة ستتحرر من القمع الجنيس عن طريق اإلصالح أو التغيري التدريجي، إذ ال بد 

من اإلطاحة بالنسق البطريريك األبوي لتحقيق املساواة بني الجنسني. وقد غدا مفهوم البطريركية 

كثري التداول يف أوساط من ينارصون النظرية النسوية، كام أن األطروحات والدعوات التي عرضتها 

االهتامم عىل  أثارت  قد  السواء  والنساء عىل  الرجال  من  ممثليها  من خالل  الراديكالية  املدرسة 

املستويني الوطني والعاملي بجموعة من القضايا البالغة األهمية مثل العنف ضد النساء، وابتذال 

وامتهان مكانة املرأة اإلنسانية عن طريق وسائل اإلعالم واإلعالن والرتويج«]2].

حّفزتها  نسويٌة  بيئٌة  وهي   ،)Black feminism/féminisme noir( السوداء:  النسوية  خامساً: 

حركًة  بكونها  تتميز  فهي  ولذا  املتحدة.  والواليات  أوروبا  يف  الزنوجة  ضّد  العنرصية  املناخات 

]]] - أنتوين غدنز- علم الجتامع – ترجمة: فايز الصباغ – املنظمة العربية للرتجمة – بريوت – لبنان – 2005 – ص 96].

]2] - أنتوين غدنر – املصدر نفسه – ص 97]-200.
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نضاليًة وحقوقيًة]]]، وقد ظهرت هذه الحركة يف أمريكا يف ستينيات القرن العرشين وغايتها املطالبة 

باملساواة مع النسوية البيضاء يف الحقوق والواجبات، وعدم الفصل بينهام يف أثناء رسم السياسات 

العمومية، أو الفصل بينهام يف القطاعني العام والخاص. والنسوية السوداء ترفض التمييز العنرصي 

استقصاء  ينبغي  »أنه  السوداء  النسوية  أنصار  يرى  اللوين من جهٍة أخرى. كام  والتمييز  من جهٍة، 

عوامَل جوهريٍة أخرى غري الجندرية مثل الوضع الطبقي واألصول اإلثنية لفهم القمع الذي تعانيه 

النساء غري البيضوات.]2]«

العرقية  السياسية  ملواجهة  سالحا  والفكرية  األدبية  الكتابة  السوداء  النسوية  اتخذت  ولقد 

وبيل هوكس  باربرا سميث  مثل:  كاتبات  »وسعت  والتقويض؛ حيث  والنقد،  بالتحليل،  البيضاء 

عامٍّ  بشكٍل  السودوات  النساء  الكاتبات  لحالة  الوعي  زيادة  العرقية من خالل  الدراسات  أساس 

غن  وبوال  جوردان  جون  كتبت  وقد  الخصوص.  وجه  عىل  السحاقيات  السودوات  والكاتبات 

وكذلك  األمريكيات  الهنديات  للكاتبات  األدبية  التجربة  عن  واسعٍ  نطاٍق  عىل  وأخريات  آلن 

.» األمريكيات السودوات بشكٍل عامٍّ

تعّدد النظريات النسوية

من  واسع  ميدان  يف  تحليل  كمفهوم  معها  التعامل  عىل  الجندر  لقضية  الدارسني  معظم  اتفق 

والتأنيث،  والتذكري  واإلناث،  والذكور  والنساء،  الرجال  مثل  مرتابطًة  مفاهيَم  تتناول  الدراسات 

بني  والتاريخيّة،  والثقافيّة،  االجتامعيّة،  التمييزات  العادة عىل  تدّل يف  وهي  والجنسيّة.  والجنس 

الرجال والنساء، وأحياناً توصف بأنّها دراسة التذكري والتأنيث.

ما يُعزى مفهوم الجنوسة إىل املوجة الثانية من النسويّة. ولقد كانت تنطوي عىل معًنى  غالباً 

أقدَم لـ »نوع« أو »صنف« أو »فئة«، ويتكّرر استخدامها كثرياً يف مناقشات النحو. يف الستينات، 

تغرّي معناها حني استخدمت يف علم الجنس والتحليل النفيس لوصف األدوار االجتامعيّة الذكريّة 

الجنوسة،  أدوار  عن   )Comfort, 1964( كومفورت  أليكس  كتب  الحال حني  هو  واألنثويّة، كام 

[[[ Elsa Dorlin, Introduction Black feminism Revolution ! La Révolution du féminisme Noir ! 

(L’Harmattan, 2007).

]2] - أنتوين غدنز: نفسه، ص:222.
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التي تُعلَّم يف مرحلٍة مبكرٍة من العمر. بعد أربع سنواٍت، رأى روبرت ستولر )Stoller, 1968( أنّه 

يف حني يتحّدد الجنس بيولوجيًّا، فإن هويّة الجنوسة هي نتاج تأثرياٍت نفسيٍّة واجتامعيٍّة؛ والحقيقة 

البيولوجي ميكن أن يصطرعا، كام يف حالة املتحّولني جنسيًّا. وإذا  الجنوسة والجنس  أن هويّة 

تابعنا ستولر، فقد اعترُب الجنس أساساً بيولوجيًّا للفروق بني الذكر واألنثى، يف حني أن الجنوسة 

كانت بناًء اجتامعيًّا وثقافيًّا. وهذا الفصل بني البيولوجيا والثقافة يتعارض مع املعتقدات الشائعة 

يف وقتها، التي كانت تفرتض أن الفروق االجتامعيّة والثقافيّة بني الرجال والنساء كان لها أساسها 

البيولوجي املؤكّد والرضوري]]].

خالل الثامنينات، حوَّلت تطّوراٌت متعّددٌة من طرق فهم الجنس والجنوسة. واحدٌة منها كانت 

سقوط الشكوك النسويّة األوىل بنظريّة التحليل النفيس باعتبارها ذكوريًّة يف جوهرها، وتطوير منٍت 

خاصٍّ من نظريِّة تحليٍل نفيسٍّ نسويٍّة. وشاعت املقاربات املستمّدة من سيغموند فرويد والراحل 

جاك الكان، فوفّرت أدواٍت للتنظري يف االختالف الذكري – األنثوي بوصفه ظاهرًة فرديًّة وثقافيًّة 

يف وقٍت واحٍد. ومتثل تطّور آخر يف االهتامم املتزايد بالعرق واإلثنيّة. فصارت دراسة الجنوسة 

تتعرض باستمراٍر لتحديّات نساٍء يصفنها بأنّها تصدر عن جامعاٍت عرقيٍّة وإثنيٍّة »خارجيٍّة«. وصار 

التأكيد عىل العرق واإلثنيّة باستمرار يضع أهميّة الجنوسة موضع املساءلة، وهو فحٌص متت تأديته 

باسم الطبقة قبل عقٍد من الزمن. فضالً عن ذلك، مل يكن كافياً إضافة اآلثار االجتامعيّة والثقافيّة معاً 

للعرق والجنوسة، بل كانت املهّمة تتطلب رؤية الكيفيّة التي يشّكل بها كلٌّ منهام اآلخر.

من  بوجٍه خاصٍّ  املستمّدة  البنيويّة،  بعد  ما  نظريّة  تأثري  يتمثّل يف  للتغرّي  اآلخر  املصدر  كان 

ولوس  الكان،  وجاك  كريستيفا،  وجوليا  دريدا،  وجاك  فوكو،  ميشال  طراز  من  فرنسيني  منظّرين 

أريغاي، وقد أُعيد تشغيلها يف العامل األنجلوفوين. يؤكّد ما بعد البنيوي عىل أن األبنية االستطراديّة 

يرى  والجنوسة.  الجنس  بني  للتمييز  إضعافاً،  األقل  أو يف  نهاية،  تعني  كانت  للجسد  والخطابيّة 

املنظّرون املا بعد بنيويون أننا ليس من الالزم أن نفّكر بالجسد الذكري واألنثوي ككيانني منفصلني 

ومتناقضني؛ فهذه الثنائيّة مبنيُّة خطابيًّا واستطراديًّا. وهذا يعني أننا نستطيع أن نتعرّف عىل الفروق 

البيولوجيّة دون النظر إليها يف نٍط ثنايئٍّ متقابٍل. ولكن إذا كانت ما بعد البنيويّة قد هّددت التمييز 

]]]- آن كورثيوس – مفهوم الجنوسة – راجع كتاب: مفاتيح اصطالحّية جديدة – إعداد: طوين بنيت وميغان موريس – املنظمة العربّية 

للرتجمة – ترجمة: سعيد الغامني – بريوت 0]20. 
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بني الجنس والجنوسة، فإنّها أيًضا، من خالل عمل جوديث بتلر )Butler, 1990(، قد أعادت إحياء 

مفهوم الجُنوسة. ترى بتلر أن الجُنوسة ليست اسامً بل هي »فعٌل أدايئٌّ«، هي »دامئاً فعٌل، وإن مل 

يكن فعالً تؤديه ذاٌت ميكن أن توصف بأنّها تسبق الفعل وجوداً« )ص: 24-25(. يتّم إنتاج الذاتيّة 

الجنَّسة )gendered( يف سلسلٍة من الخطابات املتنافسة، وليس من خالل إيديولوجيا أبويٍة مفردٍة، 

وعالقات الجُنوسة هي عمليٌّة تنطوي عىل اسرتاتيجيّاٍت واسرتاتيجيّاٍت مضاّدٍة للسلطة. وقد أفىض 

عمل بتلر إىل نٍط متزايٍد من الحديث عن التجنيس والتوليد والعمليّات االجتامعيّة املولَّدة. 

بعد فرتٍة من اندالع حركة تحرير النساء يف أواخر الستينيات يف الواليات املتّحدة وأماكن أخرى، 

أطلق اسم نسويّة املوجة األوىل عىل حركة النساء املبكرة، وأُعلَِن عن بدء نسويّة املوجة الثانية. وميكن 

عزو هذه الصورة الجديدة، األكرث جذريّة، إىل عدٍد من التطّورات: انضامم النساء إىل قّوة العمل، ومع 

التغرّيات السكانيّة تضاؤل الحاجة إىل شغلهّن يف البيت؛ والنمو املتسارع يف تعليم النساء؛ واملقابلة 

الصارخة بني توقعات النساء املتنامية والفرص االقتصاديّة والسياسيّة التي بقيت محدودة أمامهن.

اعتربت نسويُّة املوجِة الثانيِة النساَء جميًعا يضطِهُدّن الرجال جميعاً. ويف حني لوحظت فروق 

الطبقة والعرق، فإن هذه الفروق مل تعترب يف البداية كافية لنفي أو تعقيد االضطهاد العام للنساء الذي 

يتّضح يف األجور املنخفضة التي تتقاضاها النسوة، واملكانة يف قّوة العمل، واملنزلة االجتامعيّة 

املتدنيّة، وتجربة الجوانب األكرث وحشيّة يف الهيمنة الذكوريّة من خالل العنف املنزيل واالعتداء 

الجنيس.

وكان واحٌد من االهتاممات األساسيّة للحركة الجديدة يتمثّل يف الحقوق الجنسيّة واملتعة عند النساء، 

كام يتّضح عند النساء يف عناوين نصوص نسويّة أساسيّة مثل كتاب كيت ميليت: السياسة الجنسيّة 

)Millett, 1970( وكتاب جرمني غريه الخص األنثوي )Greer, 1970(. ويف حني كانت »النسويّة« تدعو 

إىل مراعاة »املثقفة« املتطّهرة، املحتشمة امللبس، فقد صارت النساء بدءاً من السبعينيّات كثرياً ما 

تُصوَّرن أنّهن مهتامت بالجنس، وغالباً سحاقيّات، ال يبالني إاّل قليالً بالكياسة والتهذيب.

كثرياً ما أُلصقت الحركة النسويّة بختلف الحركات السياسيّة األخرى. والتصنيف الشائع لها أن 

م إىل األجنحة الليرباليّة، والجذريّة، واالشرتاكيّة. ركّزت النسويّة الليرباليّة عىل إزاحة الحواجز  تقسَّ

عن تحقيق املساواة بالرجال، وعملت يف الساحات القانونيّة والسياسيّة، وأحرزت نجاًحا ملحوظًا. 
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بالتغرّي  اهتامًما  أكرث  وكانت  الجُنوسة،  لفروق  التأسيسيّة  الخاصيّة  الجذريّة عىل  النسويّة  وأكّدت 

الثقايف طويل األمد ما يفيض إىل مزيٍد من االحرتام واالستقالل للنساء. وركّزت النسويّة االشرتاكيّة 

عىل الطرق التي تقتيض فيها الرأسامليّة إخضاع النساء وتؤبده.

اخرتقت النسويّة يف كثريٍ من أرجاء العامل جوانب متعّددة من الحياة العاّمة والخاّصة، محوِّلة 

تحويالً جوهريّاً العالقات بني الرجال والنساء. وكان من أهم أسباب نجاح النسويّة تأكيدها املزدوج 

عىل الذات الفرديّة والسلطة الجمعيّة، اللذين غالبًا ما كان يُنظر إليهام يف الخطاب السيايس كموقعني 

التعصيب مًعا  النساء إىل  النسويّة  قّوٌة«، دعت  بديلني للمسؤوليّة اإلنسانيّة. بإظهارها أن »األختية 

النسويّة تقول: »الشخيص السيايس«، كانت تقرتح أن  والتجّمع لتغيري بنى السلطة. وحني كانت 

أصبحت سياسة  ذلك  وبناًء عىل  نفسها.  العمليّة  من  االجتامعي هام جزٌء  والتغرّي  الفردي  التغرّي 

ناجحًة يف األمور الشخصيّة بحيث غدا كّل مظهٍر من مظاهر الحياة الخاّصة – الصحة، وامللبس، 

والجنس، والصداقات، واملهنة، والنامذج الثقافيّة والكامليّة، والفلسفة – جزءاً من مرشوٍع سيايسٍّ 

يف  تقليديًّة  أكرثُ  سياسٌة  أيًضا  هناك  كانت  الشخيص،  عىل  التأكيد  هذا  إىل  وباإلضافة  للتغيري. 

االحتجاج والتجّمع واألحاديث العاّمة والحمالت والتنظيم. وحظيت الصور املعتدلة من النسويّة 

بدعٍم عامليٍّ من األمم املتّحدة، من خالل عقِد أربعِة مؤمتراٍت عامليٍّة ضخمٍة: يف مكسيكو سيتي 

عام 1975 )أفىض إىل إعالن األمم املتّحدة عقد النساء ]1976-1985[(، ويف كوبنهاغن عام 980]، 

.)Pettmsn, 1996( 1995 ويف نايرويب عام 1986، ويف بكني عام
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me rebelle contre les valeurs et coutumes de la société et ,d’autre part, 
introduit le libéralisme occidental pour penser la question féministe.

Dans la rubrique "Le témoin", la chercheure tunisienne Sarah Dabbouçi 
aborde la dimension philosophique de la théorie du genre à travers des 
conceptions de la philosophe américaine Nancy

Frazer. Elle s'est concentrée sur les idées clés de Frazer sur la femme 
qui soulèvent un grand débat dans les milieux culturels occidentaux, y 
compris le milieu féminin.

La rubrique "Le monde des notions" présente un article écrit par M. Khod-
hor Ibrahim. Ce dernier s'efforce à énumérer les éléments constitutifs du 
concept "genre" par rapport à sa naissance et les courants de pensée qui 
en sont dérivés. Sa démarche vise à démontrer que le concept du genre 
est caractérisé par ses définitions imprécises et par l'ambiguïté de ses 
théories. D'ailleurs, les chercheurs ne se sont pas mis d'accord sur une 
définition exhaustive et conventionnelle du concept genre.

Al-Istighrab ـ Numero 16
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-Le chercheur iranien Quaçem Ahmadi écrit un article intitulé "Les ten-
dances du féminisme" pour questionner l’aspect éthique dans les doc-
trines féministes. Pour lui, ce mouvement, devenu progressivement 
mondial, présente des troubles éthiques dont la pensée féministe doit se 
débarrasser.

-Le chercheur égyptien Mostapha Annachar écrit un article intitulé "Le 
féminisme écologique". Il parle d'un aspect du débat autour de la ques-
tion des femmes. Le chercheur focalise sa recherche sur le courant 
féministe écologique; il tente de le reconsidérer en analysant ses struc-
tures et les conditions de sa naissance en Europe et aux Etats-Unis. Dans 
la partie critique de l'étude, le chercheur révèle les impasses théoriques 
et pratiques de la théorie écologique dans la mesure où ses partisans 
s’efforcent à le lier avec les courants environnementaux et sociaux qui 
sont nés en Occident au cours des dernières décennies de la post-mo-
dernité.

-"La féminité en état d'aliénation", est un article écrit par Iman Shamçed-
dine. La chercheure discute la thèse du genre, telle qu'elle est née dans 
la société occidentale moderne, en présentant le Coran comme texte 
fondateur qui définit le statut des femmes en tant qu'être qui puise son 
existence et sa place dans l'humanisme, ce qui pourrait nuire aux thèses 
du genre qui présentent la femme comme genre indépendant du genre 
humain.

-La chercheure tunisienne Thouraya Ben Maçmiya écrit un article intitulé 
"La vision réductionniste du féminisme". Dans cet article, il est question 
de la notion du genre ainsi que ses applications dans le cinéma. La cher-
cheure applique son approche sur le cinéma tunisien en tant que modèle 
qui, d’une part, réduit la réalité de la femme arabe en la présentant com-
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fastes sur les sociétés arabes en général et musulmanes en particulier. 
Il présente quelques exemples cités par des sociologues arabes, liés à 
leurs réflexions critiques dans ce domaine. Sa démarche ne se limite pas 
à un simple inventaire des différents points de vue, elle vise aussi à les 
soumettre à sa critique personnelle.

-"Le genre entre l'islam et la modernité occidentale" est le titre de l'étude 
du sociologue iranien Moujtaba Attar Zada. Il explique la thèse féministe 
dans son cadre théorique et historique dans la mesure où elle est consi-
dérée comme un des aspects de la modernité occidentale; il développe 
ensuite une réflexion critique sur la vision occidentale de la femme ba-
sée sur le système coranique mettant en exergue les différences entre 
les deux visions sur les plans historique et ontologique

- Quant à Abdel-Majid Zaraket, il définit l'essence du mouvement féministe 
dans ses aspects littéraire et créatif à travers son article "Le féminisme 
littéraire ‘’ . Le même chercheur compare la conception du féminisme 
selon les théories contemporaines pour expliciter leurs divergences au 
niveau de la vision et la démarche; il souligne également les effets de la 
culture féministe occidentale sur le mouvement littéraire féministe dans 
le monde arabe.

Dans la rubrique "Cercles de débat", est présenté un ensemble de re-
cherches qui portent sur la théorie du genre:

-"Le genre en tant que partialité culturelle occidentale" est le titre de 
l'étude du sociologue Talal Atriçi. M. Atrissi aborde le contexte qui a con-
tribué à l’apparition de la théorie du genre et examine les influences de 
ses courants qui ont dépassé le cadre local laïque pour atteindre les 
sociétés conservatrices et religieuses sous nombreux aspects et formes.
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opposition à la philosophie islamique, et constate ensuite l’impossibilité 
de la concordance entre les deux.

-"Idéologie du genre" est le titre d'un article rédigé par l'équipe de "La 
Manif Pour Tous". Le même article révèle l'ambiguïté que peuvent recel-
er la notion et ses divers emplois dans les milieux intellectuels et aca-
démiques, et considère le "genre" comme un concept idéologique qui est 
devenu rapidement un thème controversé entre les courants de pensée 
en Europe et aux Etats-Unis

-Sheikh Haçan al-Hadi a publié un article intitulé "Une approche critique 
de l'identité du genre"; il s'efforce de présenter une vision islamique de 
la femme dans le cadre du débat dont elle a été sujet depuis des décen-
nies; il engage ensuite un débat critique sur l'idée du genre et ses cou-
rants occidentaux, en révélant les lacunes et les impasses de la réflexion 
occidentale sur une question sensible et complexe, ainsi que ses effets 
intellectuels, moraux et sociaux sur la réalité féministe contemporaine, 
en particulier dans les sociétés arabes et musulmanes.

-La chercheuse égyptienne Salwa Naçrat choisit le titre "La philosophie 
féministe pour son article élucidant le statut des femmes dans l'islam 
du point de vue de ses docteurs selon leur appréhension des textes reli-
gieux. Elle conclut que la pensée féministe occidentale s’oppose aux fon-
dements de la Charia islamique car non seulement cette pensée légitime 
la destruction de la famille, la lutte entre les deux sexes et l'égalité entre 
les sexes, mais aussi elle appelle à la suprématie de la femme sans ac-
corder une importance aux problèmes qu’elle engendre au niveau de la 
vie de l’être humain.

-Sous le titre "Le féminisme islamique", le chercheur égyptien Ahmad 
Abdel-Halim Attiyeh s'attaque à la théorie du genre et ses effets né-
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Résumés du numéro 16 de la revue
 Al. Istighrab

L'homme, le contraire du genre

Le numéro 16 de la revue al-Istighrab se fixe comme objectif d’analyser 
le thème du genre et ses problématiques philosophiques et épisté-

mologique qui ont accompagné la femme tout au long de son histoire en 
parallèle avec l'histoire de la modernité en Occident.

Ce numéro comporte plusieurs articles et études dont le but est d'explorer 
la question du genre ainsi que ses principaux problèmes.

A travers sa préface intitulée "Grandeur du double… désagrégation du 
genre", Mahmoud Haïdar analyse les premiers fondements des théories 
féministes et leur relation avec les constructions épistémologiques et 
philosophiques de la modernité. Le rédacteur en chef montre le fonde-
ment ontologique de la tendance du genre qui culmine dans le radical-
isme dans la mesure où la femme est un être qui a une identité existen-
tiale.

Le "Dossier" est un ensemble de contributions à travers lesquelles plu-
sieurs penseurs et sociologues appartenant aux mondes, arabo-musul-
man et occident, ont traité la problématique du genre:

-Le chercheur américain Mohammad Leguenhousen écrit un article inti-
tulé "L'Islam en confrontation avec le féminisme". Il s'efforce de présent-
er une vision de la philosophie scolastique permettant de penser le 
féminisme du point de vue islamique. Le chercheur suscite alors une 
discussion profonde à propos de la philosophie féministe occidentale par 
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prepared by Khoder I. Haidar through which he explores the most 
salient points constituting the concept "gender" in terms of the 
development of the concept, its multiplicity, or in terms of its relation 
with the intellectual currents that has branched out from it; particularly 
that the concept "gender" is distinguished by its multiple definitions 
and the ambiguity that accompanies its terminology theories and the 
disagreement of the researchers over introducing a unanimous and 
agreeable definition.
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out the theoretical and the practical ecological barriers, particularly 
the part related to those who adopt it and are seeking to connect it to 
the environmental and social currents which have grown in the West 
over the past few decades in the wake of the post-modernity period.

* In her study "Encroached Feminism," the Lebanese researcher, 
Iman Shams Eddin" seeks to discuss her thesis on genderism the way 
it appeared in the Western sociology; she started out from the Quranic 
foundation of the woman's positioning as a creature deriving her 
presence and prestige from the humanity of the human being, which 
forms a necessary introduction to revoke a set of gender theses which 
stressed on classifying the woman as an independent kind apart from 
the notion of the human being as a human being. 

* The academic Tunisian researcher, Thurayah Bin Masmiyah, 
presents a study titled "Feminist Reduction" in which she presented 
the concept of gender through its applications in the movie works. 
She went through an application of this study in the Tunisian movie 
experience as a pattern pointing out the reductive image of the Arab 
woman and presents her as a rebellious being against the socially 
local values and traditions on one side, and it seeks to pick the liberal 
Western pattern with regard to the feminist issue on the other side.

*  In the Section "The Witness," the Tunisian researcher Sarah 
Dabbousi writes a critical study in which she discusses the philosophical 
dimension of the gender theory through the speculations of the American 
philosopher Nancy Fraser. The researcher focuses on Fraser's pivotal 
ideas about women, which have been taking an extended debate in the 
Western cultural circles in particular the women's circles.   

* In the section of "The World of Concepts," we will read a research 
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course of his critical approach, he presents for a set of comparisons 
with modern theories so that he would highlight the variation in the 
vision and the methodology; in addition, he makes reference to the 
impact resulting from the presence of the Western feminist culture 
upon the feminist literary movement in the Arab world.

* In the Section of "Debate Sessions," we have got a group of researches 
revolving about genderism theory, and it has been sequenced as such:

* "Gender in What it is a Western Cultural Bias" is a research in which 
the Professor in sociology Talal Atreesi discusses how the gender 
implications have appeared in our societies, and to what extent its 
currents have been able to impact local environments that are not 
restricted to the secular and the urban trends, but they also extended 
in the first place to the conservative and religious environments in 
incalculable forms and images.

* An essay by the Iranian researcher "Kasem Ahmadi" titled "The 
Contentions of Feminist Ideology" in which he highlights the points 
of value weaknesses in  the various feminist trends; also, he offers 
visions, imagery and solutions to overcome the moral problems which 
have become a serious barrier before the feminist intellect which has 
gradually turned into an international phenomenon.

* The Egyptian researcher Mustafa Al Nashar writes an essay about 
"Ecological Feminism" in which he discusses one particular aspect 
of the several aspects of the heated debate over the issue of women. 
Besides, he showed interest in the ecological feminist streamlining and 
endeavored to review it and break down its epistemological structure 
and the circumstances that have led to its birth in the European and 
American West. In the critical side of the study, the researcher points 
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Philosophy" in which she points out the position of women in Islam 
through the view of some of its scholars and through their understanding 
the religious texts. In the context of her study, the researcher decides 
that the Western feminine intellect has no place in the Islamic 
Jurisprudence because it invites for the family tie breakdown; second, 
it invites for a struggle between the two genders; third, it invites for 
absolute equality between the man and the woman and rather for 
the superiority of the feminine gender entailing defectiveness in the 
human life. 

* Under the title "Islamic Feminism," the Egyptian researcher Ahmad 
Abdel Haleem A'tiyah explores the gender issue in its implications upon 
the Arab and the Islamic societies. After he presents for evidences 
discussed by Arab thinkers and sociologists in the form of critical 
discussions in this course, he goes on to breakdown several points of 
view indicated in order to evaluate them critically.  

* "Genderism Between Islam and Western Modernity" is the title of 
the research that the Iranian researcher in political sociology Mujtaba 
A'ttar Zadah explores and he presents in it the feminine thesis in both 
courses its theoretical and historical ones, which he considers as one of 
the most salient appearances of the Westren modernity; then he runs 
through a critical theorizing of the Western vision in what is related to 
women starting out from the Quranic Islamic system in order to point 
out variation and distinction between both visions in the historical and 
the ontological fields.

* A study by Professor Abdel Majeed Zaraket under the title "Literary 
Feminism" which aims to offer a definition of the nature of the feminist 
movement in its literary and inventive sphere. Furthermore, in the 
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were contributed by intellectuals, and sociologists and Western  
researchers and from the Arab and Islamic world arranged as in the 
following:

* The American thinker and researcher Muhammad Legenhausen 
writes an essay titled "Islam vs. Feminism" in which he endeavored 
to highlight a philosophical discourse vision that forms a gateway to 
approach the issue of feminism from the Islamic point of view. Thus, the 
researcher went on in a profound discussion of the Western feminine 
philosophy in comparison with the Islamic philosophy so he may prove 
that it is improbable to compromise between them.

* The essay titled "Gender Ideology" was set by the team "The 
Protest Movement for All" in France. It sheds light on the ambiguity of 
the concept, its greyness, and its multiple uses in the academic and the 
intellectual mediums. Also, he considers "Genderism" an ideological 
concept that has changed in a record period into an issue of gravitation 
among the intellectual schools in Europe and in the USA.

* In a study titled "A Critical Approach for the Gender Identity," the 
researcher and the Professor at the "Scientific Theology School," 
Sheikh Hasan Ahmad Hadi endeavors to highlight a religious Islamic 
vision of the issue of woman in the context of the heated argumentation 
for the past few decades on this issue; then he gets in a critical debate 
with the gender idea and its various streamlines in the West showing 
the gaps and the barriers of the Western theorizing over an extremely 
sensitive and complicated issue beside what may consequently result 
of intellectual, spiritual and social and impact the contemporary 
feminine reality, particularly in our Arabic and Islamic societies.

* The Egyptian researcher, Salwa Nasrat, wrote about "The Feminine 
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The Human Being, the Opposite of Gender

The new issue of the bimonthly magazine "Al Istighrab" issue #16 
of Summer 2019 has been released, and its discussed its subjects 

and topics have discussed the issue of genderism, the philosophical 
and the epistemological problems that have accompanied the issue of 
woman throughout the successive centuries in the history of modernity 
in the West.

  The current issue includes a set of discussions that have attempted 
to probe the core of the issue and to take cognizance of its rather salient 
problems.

* In "The Preface," Mahmoud Haidar writes the foreword titled: 
"Sublimity of Pairing … the Fall of the Mono-Gender" in which he 
discusses the early foundations of the feminist theories and the their 
relations with the epistemological and philosophical structures of 
modernity; also, he points out the ontological foundation of the gender 
tendency whose extremism reached the climax by considering the 
woman a being with her own independent and existential identity 
opposing to the identity of pairing that binds her with the man.

* In "The Portfolio," there is a set of studies and researches which 
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