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١مقاالت:



مــن المعلــوم أن النســوية حركــة شــديدة التعقيــد والتبايــن والتنــوع مــن 

الداخــل، ويخطــئ مــن يجمــع النســويات كلهــن فــي ســلة واحــدة، لكــن 

القاســم المشــترك فــي كافــة التيــارات، وموجــات النســوية الــثالث القناعــة 

- مكانة أدنى من تلك التي يحتلها الرجل[١]. بأن المرأة تحتل -ظلماً

أي أن المكانــة الجديــرة بالمــرأة هــي الغايــة التــي تعلــن النســويات أنهــا 

تســعى لتحقيقهــا. وليــس بخــافٍ علــى أحــد أن ذات الغايــة صــارت هــي 

االســتبداد  أمــام  يقــف  مــن  كل  وجــه  فــي  إشــهاره  يتــم  الــذي  الــسالح 

التــي  المكانــة  وتبوئهــا  المــرأة  رفاهــة  يرفــض  الــذي  ذا  فمــن  النســوي، 

تســتحقها؟ بــل صــارت "المكانــة" هــي االســتراتيجية التــي يتــم بهــا مــا 

بعــض  عــن  للتنــازل  عريكتهــم؛  وتلييــن  المهاجميــن"،  "تطويــع  بـــ  عــرف  يُ

حقق المكانة المزعومة. الثوابت واألخذ بقوالب جاهزة تُ

و "مكانــة" المــرأة ليســت مجــرد كلمــة أو شــعار أو حتــى مجموعــة مــن 

اإلصالحــات يتــم األخــذ بهــا إلرضــاء المطالبــات بهــا، وإنمــا هــي منظومــة 

يكمــن وراءهــا خلفيــة فلســفية تتطلــب تغييــراً جذريــاً فــي كافــة مناحــي 

ومذاهبهــن  تياراتهــن  اخــتالف  علــى  النســويات  تنظــر  حيــث  الحيــاة، 

الفكريــة إلــى الرجــل علــى أنــه مســئول مســئولية كاملــة عــن معاناتهــن، 

ومــن ثــم ناصبنــه العــداء –مــع تبايــن نســبة العــداء وأســلوب إدارة الصــراع– 

وعــي  (يزيــف  كــي  األدوار؛  تقســيم  فكــرة  اختلــق  قــد  الرجــل  أن  وزعمــن 

المــرأة)، ويقنعهــا بــأن دورهــا هو (إعـــادة إنتاج الـــعنصر البشـــري)، أي الحمل 

لــه؛  واإلنجــاب، فتقنــع بالمجــال الخــاص (األســرة)، بدعــوى أنهــا مؤهلــة 

ألنــه يتفــق مــع تكوينهــا البيولوجــي، وينطلــق هــو للعمــل فــي المجــال 

العــام (الخـــارج) بمــا يضمــن لــه الســيطرة عليهــا، عــن طريــق التحـــكم

الخــارج  فــي  بالمــوارد االقتصاديــة ليحظــى بمكانــة عاليــة؛ ألنــه يعمــل 

بســبب  دونــي؛  وضــع  وفــي  «مهمشــة»،  المــرأة  بينمــا  العــام)،  (المجــال 

عملها في األسرة (المجال الخاص).[٢]

٦



أي أن "المكانــة" ترتبــط ارتباطــا وثيقــا داخــل هــذا المنظــور بالبعــد المــادي 

االقتصــادي؛ حيــث العمــل بالخــارج والتحكــم بالمــوارد االقتصاديــة، ومــن 

ثــم لتصحيــح األوضــاع ونيــل المــرأة ذات المكانــة ينبغــي حيازتهــا للمــوارد 

وخروجهــا للمجــال العــام شــأنها فــي ذلــك شــأن الرجــل، وتــردد النســويات 

العــرب ذات المقــوالت برغــم أن هــذا االرتبــاط إنمــا هــو علــى ضــوء تجربــة 

التقليديــة  "التعريفــات  كالنســي:  جوليــا  تقــول  وكمــا  الصناعيــة،  أوروبــا 

لإلنتــاج تربطــه بال فــكاك بمــا يســمى (المجــال العــام) وهــو مــكان عمــل 

تقييــم  يرتكــز  حيــث  الصناعيــة،  أوروبــا  تجربــة  ضــوء  علــى  عــرف  مُ وحيــز 

العمل واإلنتاج على عنصرين رئيسيين:

مــارس فــي  : أن يبلــغ ذلــك العمــل درجــة معينــة مــن (المؤسســاتية) ويُ أوالً

محيط غير منزلي.

: وجب أن يكون له مقابل على شكل مبالغ نقدية"[٣]. ثانياً

بــدوره  والــذي  المنتــج  -العمــل  التعريــف  هــذا  قصــي  يُ الحــال  وبطبيعــة 

تتوقــف عليــه مكانــة الفــرد- النســاء ربــات البيــوت، واللواتــي يقبعــن فيمــا 

اُصطلــح علــى تســميته بالمجــال الخــاص، ويســتلحق هــذا مفهومــاً آخــر 

وهــو "تأنيــث الفقــر"، فقــرار المــرأة فــي بيتهــا ورعايــة أســرتها غيــر مدفــوع 

األجــر، كمــا أنــه يشــغل كل وقتهــا، فال تجــد فرصــة للخــروج إلــى ســوق 

العمل[٤].

البيــت واالســتجابة لطبيعتهــن  النســاء بســبب قرارهــن فــي  أي أن فقــر 

البيولوجيــة، وليــس النســق الثقافــي الطافــح بالفرديــة، ويعتبــر المســتفيد 

باألســاس مــن إيهــام النســاء بالفقــر مــا لــم يخرجــن للعمــل هــو النظــام 

مســتمر  وخلــق  تحفيــز  علــى  قائمــا  اقتصــادا  خلــق  حيــث  الرأســمالي، 

مصــدراً  باعتبــاره  النســائي،  العمــل  تحبــذ  التــي  الجديــدة  لالحتياجــات 

لإليرادات اإلضافية[٥].

٧



ودعونــا نســير مــع هــذا الطــرح إلــى نهايتــه، ونقبــل بمصداقيــة الفرضيــة النســوية بــأن المجتمــع وليــس 

البيولوجيــا هــي التــي لعبــت دورهــا فــي تقســيم األدوار علــى أســاس الجنــس، والتــي ترتــب عليهــا 

حيــازة الرجــل للمكانــة األعلــى والمــرأة المكانــة األدنــى، بمــا يجعــل الحــل المفتــرض مــن قبــل 

النســاء أن يحــل الجنــدر محــل الجنــس فــي تقســيم األدوار، أي يتــم توزيــع األدوار بمســاواة 

مطلقة بغض النظر عن الجنس.

ودعونــا نتفــق معهــن فــي أن هــذا التصــور النســوي يتطلــب بطبيعــة الحــال تغييــرا 

جذريــا فــي كافــة مؤسســات المجتمــع كــي نصــل إلــى هــذه الغايــة، بــدءاً مــن 

إنشــاء دور رعايــة لألطفــال تمولهــا الدولــة اســتجابة للواقــع الجديــد، حيــث 

كل  البيــوت خاويــة مــن ســاكنيها، فالــكل فــي العمــل العــام نســاءً ورجــاال، 

إلــى  مــروراً بتغييــر التعليــم العــام لترســيخ الثقافــة الجديــدة، وصــوالً 

المهمــات  تتطلــب  حيثمــا  والتواجــد  للجميــع  اإللزامــي  التجنيــد 

القتالية ...

النديــة  إلــى  الســاعي  النســوي  الفكــر  مــع  الرأســماليين  مصالــح  التقــت  إذن 

نــاءت بحمــل  الحيــاة، حتــى وإن  الرجــل فــي كافــة مناحــي  للمــرأة مــع  المطلقــة 

هــذه  بــأن  إيهامهــا  العكــس،  علــى  بــل  البيولوجيــة.  النديــة طبيعتهــا  هــذه  تبعــات 

الطبيعــة بمقدورهــا تحمــل هــذا التشــديد، وأنهــا لــن تئــن تحــت وطــأة األعبــاء الجديــدة 

لقى علــى عاتقهــا، فهــذا أفضــل لهــا مــن الرضــا بهــذه الطبيعــة علــى حالهــا. فهــذا  التــي ســتُ

االختيــار األخيــر هــو ســبب تدنــي مكانتهــا، ولــن تســتقيم لهــا األوضــاع إال بإحــداث ســيولة فــي 

حتــم توزيــع األدوار تبعــاً لهــا، وكمــا  األدوار، فال وجــود لمــا يســمى بأســس فســيولوجية ثابتــة تُ

تقول إحداهن:

"التمايــز والتبايــن والتقييــم الهرمــي لــكل مــن األدوار الثالثيــة: (اإلنجابــي، واإلنتاجــي، والمجتمعــي 

القيــادي) للمــرأة والرجــل ال يســتند إلــى أســاس فســيولوجي ثابــت، وعليــه يمكــن تعديــل وتغييــر أدوار 

النــوع االجتماعــي، وســد الفجــوة فــي التمييــز بيــن المــرأة والرجــل فــي المكانــة االجتماعيــة، وفــي دور كل 

منهما"[٦].
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ما الوضع إذا كانت الفــرضية خـــاطئة

وهــــــل هذه هــي المــــدينة الفاضــــلة
التي تقدمها النســــــــــويات للنــــــــساء

هل "مكانة" المرأة المزعومة سـوف
تتحــــــقق بإلغاء التـــمايز البيـــــــولوجـي

هــــــــل تســلم حــــينها من الصـراع بيـن
حـــتميتها البيــــولوجـية والـــدور الــذي
يعــــاكس هــذا

وماذا لو انتــــــصر التمايز البيـــــــولوجي
(وهذا ما تؤكده كفة البحث العلمي
التـــــي تــرجــح يـــــــــــومًا بـــعــــــــد يـــــــوم)
مـــــاذا ســـــــيكون موقف المــــــشروع

النســــــــوي حـــــــــينها

ألن يكــــون حــصاد ما قدمته األجندة
النســـــوية هــو خــلق واقع أسوأ لكل
من النـــــساء والرجـــــال واألطـــــفال

؟

؟

؟

؟

؟

؟
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اقتحمــت واحــدة مــن الباحثــات مجــال التبايــن بيــن 

الجنســين هــل هــو بيولوجــي أم يرجــع للتنشــئة؟ 

االختالفــات  أن  أكذوبــة  فضــح  فــي  أمالً 

نتــاج  هــي  الجنســين  بيــن  والذهنيــة  الســلوكية 

اختالفــات بيولوجيــة، لكنهــا بعــد مراجعــة عــدد ال 

نهائــي مــن البحــوث حــول الموضــوع أعلنــت أنهــا 

اختالفــات  بوجــود  صرحــت  حيــث  رأيهــا،  غيــرت 

األحيــان  بعــض  وفــي  الجنســين،  بيــن  حقيقيــة 

القــدرات  بعــض  يخــص  فيمــا  هائلــة  اختالفــات 

العــادات  تأثيــر  فــي  شــك  ال  وأنــه  الذهنيــة، 

االجتماعيــة علــى اكتســاب بعــض مالمــح التمايــز 

أن  علــى  قــوي  دليــل  هنــاك  لكــن  الجنســي، 

االختالفات البيولوجية بين الجـنسين لها الــــدور

األكبر في تكوين العادات [٧]. 

تجربــة  الدكتــور ســتيفن رودس  اســتعرض  كمــا 

ولدهــا  تربــي  أن  حاولــت  النســويات  مــن  واحــدة 

ومحايــد  عنيــف  غيــر  رقيــق  بأســلوب  الصغيــر 

، لكنــه رغــم ذلــك أظهــر ميــوالً نهمــة نحــو  جنســياً

ألعــاب المسدســات، وحيــث لــم توفــر لــه ألعابــا مــن 

المسدســات فــي المنــزل، أصبــح يســتخدم ألعابــاً 

يشــبه  مــا  ليصنــع  الطعــام  وحتــى  بــل  أخــرى 

مــن  أخــرى  واحــدة  عانــت  بينمــا  المسدســات، 

النســويات مــن رفــض ابنتهــا الصغيــرة ارتــداء أي 

شــيء ما عدا الفســاتين والجوارب الطويلة[٨].

علــى  وانعكاســاته  البيولوجــي  التمايــز  ويفــرض 

اتخــاذ القــرار نفســه، حتــى علــى النســاء اللواتــي 

خرجــن للعمــل، بمــا يضــع أمــام إصــرار النســويات 

العامــل  شــأن  مــن  التقليــل  أو  تجاهــل  علــى 

اســتفهام كبيــرة،  (الجنــس) عالمــة  البيولوجــي 

مــن  لمجموعــة  للــرأي  اســتطالع  "وجــد  حيــث 

أن  اعتبــر  أرباعهــن  ثالثــة  أن  العــامالت  النســاء 

االرتبــاط بســاعات عمــل مرنــة فــي الوظيفــة هــو 

مــن  كثيــراً  أن  يعنــي  وهــو  للغايــة)  (هــام  أمــر 

النســاء عازمــات علــى التضحيــة بالمرتــب األكبــر 

فــي مقابــل مرونــة أكثــر أو ســاعات عمــل أقــل مــن 

النساء العامالت بوظائف الدوام الكامل[٩].



وترى شريحة كبيرة من نصيرات 

الــمـــــــــرأة فـــــــي الواليــات المتحـــدة 

تفـعــــــــــيل  تــــــــم  إذا  أنـــــــه  األمـــــريكـــية 

"منظـــومة الجندر"، وتحــــققت المــــساواة 

المطـلقة، فـإن شـــريحة كـــــبيرة من النــــــساء 

العــامالت ســوف يتضــررن جراء هـذه المســاواة، 

أن: حـــــــــيث 

   كـــثيرا مــن األعمــال ســوف تتوقــف عــن توفيــر نظــام 

ســـاعات العــمل المــــرنة التي تجــــدها معــظم النـــــساء 

أكــــثر موائمة لمتطلباتهن.

   الراغبات في االنخراط فــي العمل إذا ما توفرت ترتيبات 

معينــة (ســاعات أقــل أو العمــل من المــــنزل) قــــد يصــــير 

حصولهن على وظيفة أكثر صعوبة.

   الحلم النسوي (التناصف في كل شيء) يجبر شريحة 

مــن النــــــساء علــى تبنــــــي أدوار ال تمـــــثل طــــموحاتهن 

الحقيقيــة، ويتجاهــل حقهــن فــي االختيــار. فبعضهن 

غير راغبات في قضاء حياتهن يصارعن من أجل اعتالء 

أعـلى درجات السلم الوظيفي، فبعض النـــــساء لديهن 

قـــــناعة بأن المــال ليس كــل شـــيء، فـهــــو يـعــــني عــدد 

ساعات عمل أقل وعــــدد ساعات أســــــــرية أطـــــول  [١٠].  
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•  أن مالحظاتنا اليـــومية تقـــودنا إلــى االســـتنتاج 

المحــظور، وهــو أن التـــمايز الجــنسي ليس إفــــــرازاً 

، وال شك أن عـــــادات المجــتمع  اجتماعياً مصطنعاً

تلعب دوراً في تشكيل سلوكياتنا، لكن االختالف 

بين الجــنسين يحفر بعمق في كـينونتنا البشرية، 

وما نرسمه من عادات وسلوكيات.

•  أن "الجــــــندر" ليــس بالبــراءة التي يدعـــــيها مـــــن 

يطالبون به، والسـبيل لتحـــقيق المــكانة للمــــــرأة، 

وإنـــــما هــو المطـــية للتبشـــــــير بالتغـــــــــريب بكامل 

منظومته. وكما صرحت بذلك ماري إلين هجالند 

في دراسـتها عن النســــويات، واللــواتي وصفتهن 

بالنســـــويات العلمانيات ذات الخـــلفية اإلسالمية، 

قائلة عنهن: "يريـــن أن اإلسالم بطبيعته مجحف 

باألنثـى، استناداً إلى ما في مبادئه من إباحة لتعدد 

الزوجــات ومن عــــدم التــساوي بيــن الجــنسين فــي 

الســــلطات، وفــي اإلرث، وفـــــي اعــــتبار شـــــهادتي 

االثنتين أمام القاضي مــساويتين لشهــادة الذكــر 

الواحــد، وفــي رأيـهــن أن التـــساوي النــوعي يمــكن

أن يتحقق فقط في مناخ علماني [١١]."

ويمكــن الخـــروج مــن هــذه المتاهــات والفيء إلى 

الفــطرة التي تستقــيم مـع الشـــــرع، الــذي يجـــــعل 

أســـــاس"المكانة "ليــس الـقــــــوة االقــــتصادية، أو 

الجـــــــــسدية، أو العــــــــرق، أو حـــــتى الجــــــنس، وإنـــــــما 

(التكــليف)، والذي هو أســـــــاس إنــسانية  اإلنــسان 

ذكـــــــراً كـــــــان أو أنثــــى دون تأليــــــهه أو تحــــــــقيره.

نحن أيضاً وبرغم أننا قد نصير هدفاً 
فــي مرمى نيران النســــوية، نرفـض 
منظومة الجندر لسببين رئيسيين:
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وقبول اإلنسان تحمل هذا العبء يضعه في مكانة 

أســـمى مـــن بقـــية المخـــلوقات؛ لكـــــونه المخـــلوق 

الوحيد المؤهل لذلك. ومـن هذا التكليف تتشكل 

األهـمية الكـونية لإلنسان، وتظل له هذه المكانة 

بطاعة شــــرع الله، وعـــــند االنحـــــراف عـــــنها يهـــبط 

بنفــــسه إلى أدنى المســـتويات. وإنــسانية التوحــيد 

هي الوحــيدة التـي تحـــدد قــيمة اإلنــسان بمناقبه، 

وتبدأ تقييمها له من نقطة إيجـابية وهي اسـتواء 

الفطــرة، مما يجعل إنــــسانيتها غــــير زاهــدة فـــــــي 

الحـــياة، وأخـــــالقية فـــــي آن واحــــد [١٢].

وقــد لخــص مــراد هوفمــان مكانــة المــرأة المســلمة 

بأنهــا:  فــي كلمــات قالئــل  الرجــل  إلــى  بالنســبة 

"المســاواة فــي الكرامــة مــع اخــتالف فــي األعبــاء، 

والمســاواة فــي المكانــة مــع اخــتالف فــي األدوار، 

فــي  اخــتالف  مــع  القيمــة  فــي  والمســاواة 

القـدرات"[١٣].

إذن تتأكــد "مكانــة" اإلنســان ذكــراً كان أو أنثــى 

بالــصالح، فمنظومــة  النســق اإلسالمــي  داخــل 

مقاصــد اإلسالم القرآنيــة وأحكامــه التشــريعية 

ال  لألصلــح  البقــاء  المطــاف  نهايــة  فــي  تجعــل 
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بحشــره  اآلخــرة  فــي  أو  والرحمــة،  والتكامــل 

كــــإنسان صـــالح في زمــــرة النبيين والصـــــديقين.
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"نريــد الجنــس ال الجنــدر"، ليــس هــذا اســماً ألغنيــة 

حركــة  رفعتــه  شــعار  وإنمــا  لكتــاب،  عنوانــاً  أو 

 La Manif Pour Tous - المظاهــرة ألجــل الجميــع"

"، وهــي حركــة اجتماعية فرنســية تأسســت عــام ٢٠١٢

م؛ للدفــاع عــن الغيريــة الجنســية، تطالــب بإعــادة 

والفـــــــطرة  البيــــــولوجية  للطـــــــبيعة  االعـــــــتبار 

ترســيخ مفهــوم  تداعيــات  مــن  اإلنســانية، وتحــذر 

وبخاصــة  المؤسســات  فــي  -بالتحديــد-  الجنــدر 

واســـــتمرارية  بـــــقاء  علــــى  حــــــفاظاً  التعــــــليمية؛ 

المجتمعــات. وقــد وضعــت على غالف العــدد الصادر 

ــم الحركــة يعلــوه رجــل  عنهــا فــي نوفمبــر ٢٠١٣ اسـ

وامــرأة بصحبتهمــا طفليــن ذكــر وأنثــى؛ ترســيخاً 

الجنــدر.[١]  مواجهــة  فــي  البيولوجــي  للتنــوع 

البلــد  ذات  فــي  الحركــة  مــيالد  جــاء  وللمفارقــة 

الــذي انطلقــت منــه الوجوديــة ســيمون دي بوفــوار، 

صاحبــة المقولــة األشــهر "ال يولــد المــرء رجالً أو 

"الجنــس  كتابهــا  فــي  كذلــك"،  يصبــح  بــل  امــرأة، 

العالقــة  فيــه  حللــت  والــذي  ١٩٤٩م،  عــام  الثانــي" 

وجوديــةٍ  أســسٍ  علــى  والرجــل  المــرأة  بيــن 

ــة اختيــار اإلنســان  ، تدعــو وتطالــب بحريّ ماركســيةٍ

لماهيتــه، واضعــة أســاس الفصــل بيــن البيولوجــي 

والدور االجتماعي.

مــرت حوالــي ســبعة عقــود مــا بيــن تلــك المقولــة 

التــي فتحــت البــاب علــى مصراعيــه للجنــدر، وبيــن 

أن  بعــد  فطرتهــم  مــن  بعــض  إلــى  النــاس  رجــوع 

ذاقــــــوا الويالت. وخالل هــــــــذه الـعـقـــــود الـســـــبعة 

فــي  وســقط   ، هـــائالً تطــــــوراً  المفهــوم  تطـــــور 

قبضــة الصيــرورة لتتغيــر اســتعماالته بشــكل دائــم، 

كمــا تعــددت المفاهيــم المشــتقة منــه. لكــن هــذه 

الوفــرة المفاهيميــة جــاءت مشوشــة بمــا يكفــي 

ألن تنــم ليــس عــن تطــور مفاهيمــي، بــل عــن قلــق 

وجــودي، فحتــى اللحظــة الراهنــة لــم يتــم االتفــاق 

على ماهية المفهوم!!

وهكــذا فعلــت الحركــة النســوية فــي المــرأة، فقــد 

ظلمتهــا وهــي تظــن أنهــا تنصرهــا. لقــد أحالتهــا 

ضمــن  مــن  "نــوع"  إلــى  المطــاف  نهايــة  فــي 

عــن  شــيئا  يــــعي  ال  بــــذاته،  مكتــف  "األنــواع" 

اآلخــر  شــقها  عــن  لتهــا  صَ فَ الوجوديــة،  حقيقتــه 

الــذي بتآلفهمــا معــا داخــل النفــس الواحــدة يصيــر 

، ثــم انفــردت بهــا لتســتمر فــي  كل منهمــا إنســاناً

تفكيــك مــا تبقــى مــن كينونتهــا، فأعملــت معــاول 

الهــدم فــي كافــة مــا يميزهــا كامــرأة، ولــم يبــق إال 

النــذر اليســير فــي مســيرة البشــرية –إن لــم يســتفق 

البشــر مــن خرافــة المــرأة الضحيــة– للوصــول إلــى 

المــرأة شــيئا مــن مخلفــات  مرحلــة ســتصير فيهــا 

الماضــي، فحتــى مطالبــات مســاواة المــرأة بالرجــل 

صارت "مـــــسـاواة الجــــــنـدر".
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مــن  الرحلــة  حافلــة  فلنســتقل  هــذا؟  تــم  كيــف 

حــدث  وكيــف  الجنــدر،  هــو  مــا  ونفهــم  بدايتهــا، 

انشــقاقه وانزياحــه عــن األصــل، حتــى أزاح األصــل 

ذاتــه بمطلــع القــرن الواحــد والعشــرين، حيــث صــار 

“الجنــدر” يحــل محــل “الجنــس” كمصطلــح يشــير 

إلــى االخــتالف الجنســي بالمعنــى البيولوجــي فــي 

كل من النظرية النسوية والخطاب الشعبي!!

أيضــا علينــا معرفــة مــن هــو الداعــم الرئيــس لتبنــي 

وذيوع هذا المفهوم، وذلك عبر المحاور التالية:

: الجـــنـس والجــــندر: الـــدال والمـــدلول أوالً
ة أليّ كلمة. الدال هو الصورة اللفظيّ

الصــورة  وهــو  المضمــون،  فهــو  المدلــول  ــا  أمّ

فــي  صــورة  أي  الشــيء،  عــن  الفكــرة  أو  الذهنيــة 

ــن. وكلمــة  ســتدعى وتوضــع إزاء دالّ معيّ العقــل تُ

ــة  البيولوجيَّ االختالفــات  إلــى  شــير  تُ الجنــس 

فيمــا  الجنســين،  بيــن  ة  والنفســيَّ ة  والفســيولوجيَّ

والهرمونــات  الكروموســومات  باخــتالف  يتعلــق 

ــة[٢]،  والخارجيَّ ــة  الداخليَّ ة  الجنســيَّ واألعضــاء 

خصائــص  عــدة  هنــاك  الجنــس  مدلــوالت  فــق  فوِ

ة تحدد صفات كل جنس وتحدد  مكتســبة وطبيعيَّ

ــة.  هويتــه، وهــي المتمثلــة فــي الفــروق البيولوجيَّ

بينما الجندر يشير إلى البنية االجتماعية والثقافية، 

ــروق  ــة (باخــتالف عــن الفـــــ وتصيــر الفــروق الجندري

ســـــــوي  البيــــولوجية) كــــما جـــــاء فــي المعجــم النِّ

“Gender Differences: الـصــــــــفات والخصائــص 

والمظهــر،  بالســلوك  تتصــل  التــي  ــة  المجتمعيَّ

عبيــر، واألدوار، وغيرهــا مــن الصفــات  والملبــس، والتَّ

التي تتقرر عند الوالدة وتحدد جنس األفراد[٣].

وثمــة تعريــف آخــر للجنــدر بأنــه "تعريــف الشــخص 

الجنــس  ثنائــي  أو  ذكــر  أو  أنثــى  ــه  أنّ علــى  لذاتــه 

د  حــدَّ يُ مــا  وهــو  الجنــس،  مقابــل   ،(Intersex)

األعضــاء  أو  التناســلية  األعضــاء  علــى  باالعتمــاد 

المحتمــل امتالكهــا، ســواءً كان ذلــك  التناســلية 

ا للنمط الظاهريّ أو الجيني[٤]". تبعً

بعبــارة أخــرى، صــار مــرد هويــة الشــخص ذاتــه، فهــو 

الــذي يقــرر مــا يرغــب أن يكونــه، وكال التعريفيــن 

والــذي  البيولوجــي  بأنــه  الجنــس،  فــي  اتفقــا 

فــي  اختلفــا  لكــن  التشــريحية،  الصفــات  تظهــره 

أم  ذاتــه  الشــخص  يحــدده  ومــن  الجنــدر  ماهيــة 

كــون  فــي  تكمــن  االتفــاق  نقطــة  المجتمــع؟ 

تشكيل الهوية ليست البيولوجيا!! 



بينمــا  بالثبــات،  يتســم  حتمــي  الجنــس  مفهــوم 

يمكــن  ثــم  ومــن  المجتمــع،  صنــع  مــن  الجنــدر 

العبــث بــه وتغييــره. تقــول جوديــث بتلــر فــي مــا 

ــا أن الوضــع القائــم علــى  يخــص ذلــك: "إذا تصورن

اســتقالالً  مســتقل  الجنــدر  عــن  معينــة  فكــرة 

ا  الجنــدر قــادرً الجنــس، يصبــح عندئــذ  ــا عــن  جذريً

علــى التحــول إلــى ألعوبــة طيعــة، ويترتــب علــى 

يــدل  قــد  و«المذكــر»  «الرجــل»  مفهــوم  أن  ذلــك 

ببســاطة علــى جســد المــرأة وجســد الرجــل، كمــا 

يــدل لفــظ «امــرأة» و«مؤنــث» علــى جســد الرجــل 

كمــا يــدل علــى جســد المرأة"[٥].

الذكــور،  لجنــس  عامــة  ثمــة ســمات  الجنــس  فــي 

الجنــدر  فــي  بينمــا  اإلنــاث،  جنــس  ميــز  تُ وســمات 

الشــــدة،  (القــــوة،  واألنــــوثة  الذكـــورة  صــــفات 

تـــرتبط  ال  العاطــــفية..)  الضعــف،  العقـــالنيــة..، 

بثـــقافة  متأثــر  اجـــتماعي  تصـــور  وإنـــما  بالجــــنس، 

ره. المجتمع وتصوُّ

بينمــا يرتبــط الــدور بالجنــس لمــا بــه مــن اســتعدادات 

فطـــــــرية تؤهـــــله للقــــــــيام بالــــــــدور بـكــــــفاءة[٧]،

ــدور  ــاط الــ ــندر فــك ارتبـــ ــات الجــــ ــي دراســــ ــإنه فـــ فـــ

بالطبيعــة البيولوجيــة. فليســت الجينــات أو الفطــرة 

أطفالهــا  علــى  حانيــة  المــرأة  تجعــل  التــي  هــي 

وتميــل إلــى رعايتهــم، وإنمــا عامــل خارجــي فــرض 

عليهــا هــذه الطبيعــة األنثويــة.

الــذات  خصائــص  مــن  "إن  أورينتــر:  شــيري  تقــول 

األنثويــة أنهــا أقــل إصــراراً علــى التمييــز بيــن الــذات 

ــاضر ــو الحـــ ــوجه نحـــ ــسم بالتــــ ــر، وأنهــا تتــــ واآلخــــ

أكــــثر مــن المســتقبل، وبقــدر أكبر نســبياً مــن الذاتية 

أكثــر  الرجــال  إن  الموضوعيــة،  مــن  أقــل  وبقــدر 

اتجاهــاً نحــو الموضــوع، أمــا النســاء فأكثــر ذاتيــة 

وأكثــر اتجاهــاً نحــو األشــخاص... إن تلــك الفــوارق 

هــي  وال  األفــراد،  جبلــة  فــي  متأصلــة  ليســت 

مبرمجة مسبقة في جـــيـنـاتهم، لكــنـها تنــشأ مـن 

ســـــمات هـــــيكل األســــرة[٦]".

الطبيعيــة  المفاهيــم  كافــة  بالجنــس  يرتبــط 

التــي تؤكــد الطبيعــة المتباينــة للنســاء والرجــال 

بينمــا فــي دراســات  مثــل "األمومــة" و "األبــوة"، 

للتشــكيك  المفاهيــم  هــذه  تعرضــت  الجنــدر 

والنقــد، وأنهــا مــن صنــع المجتمــع. 

وعــــليه يمكـن ذكـر مجـموعة

من االختالفات بين المفهومين

١٩



وحــدوث  بالجنــس،  الــدور  ارتبــاط  وحــدة  تفكيــك 

تحــول لطبيعــة الــدور، ففــي األول نكــون بصــدد 

الــدور الجنســي (Sex role)، والمقصــود بــه الــدور 

األفــراد  تنشــئة  يتــم  الــذي  النســائي  أو  الرجولــي 

البيولوجــي،  لتمايزهــم  وفقــاً  ليالئمــوه  ــا  اجتماعيً

الدراســات  تحولــت  الجنــدر  منظومــة  فــي  بينمــا 

 ،«Gender Role» ّاألكاديميــة إلــى الــدور الجنــدري

ــه مجموعــةُ المظاهــر الشــخصية  ف بأنّ عــرّ والــذي يُ

ــندرية. ــوية الجـــــ ــارجية التـــــــي تعـكـــــس الهـــــــ الخــــ

أي أن الشخــــص إذا كان يرغـــب في أن يصــــير على

خالف طـــبيعته البيولوجيــة فإنــه ســيؤدي الــدور

الجديــد الذي ارتضاه لـــذاته.

البيــــولوجية  الثنــــائية  الحــــتمية  يعنــي  الجـــنس 

مرضــى  ذلــك  عــدا  ومــا  فقــط)  وأنثــى  (ذكــر 

ومـنحـــــرفون، أمـــا الجـــــندر فــــــيضم كــــافة األنــــــواع،

بل جـــــزء من التشكــــيل االجـــتماعي.

الجنــس يقتضــي أســرة، فهــي الــمالذ الطبيعــي 

الجنــدر هــي  فــي  األســرة  بينمــا  للذكــر واألنثــى، 

فــي  المثلــي  اليســار  تعبيــر  حــد  وعلــى  العــدو، 

إنجلتــرا: أن األســرة هــي المصنــع األساســي الــذي 

مــع  يتناســب  والــذي  الجنســية  المغايــرة  ينتــج 

قــوة  إنتــاج  إلعــادة  الرأســمالي  النظــام  احتيــاج 

حاجــة  مــع  ــا  أيضً ويتناســب  العمــال)  (أي  العمــل 

الدولــة للهيمنــة واإلخضاع[٨].

٢٠



٢١

والتـــطـــــور  المـــــــــنــــشأ  الجـــــــــنــــدر:   : ثانيــاً
المـــــفاهـــــــــيمي والقـــــــــلــــق 

ســتعمل  اُ وأيــن  متــى  بالتحديــد  أحــد  يعلــم  ال 

الجوانــب  إلــى  لإلشــارة  "جنــدر"،  مصطلــح 

االجتماعيــة والثقافيــة لالخــتالف الجنســي. لكــن 

ــة  الالتينيَّ المفــردة  مــن  اشــتقت  الجنــدر  مفــردة 

ــــــوع أو األصــــــل (genus)، ثم تحـــــدر التي تعــني النّ

فـــــــــي مفــــردة ة  الفـــــــــرنسيَّ اللغــــــة  عبــر  ســــــــالليا 

(gender) الــتي تعــــني بـــدورها النـــوع أو الجــنس،

"وقــد توســع  اســتعمال هــذا المفهــوم فــي األدب 

تــم  كمــا  ــة،  األدبيَّ األجنــاس  وتصنيــف  لتقســيم 

ذكيــر  تحديــد النــوع البشــري عــــــبره مــن حــــيث التَّ

أنيــث [٩]". والتَّ

علــم  فــي  المفهــوم  اســتعمل  األدب،  وكمــا 

الجنــس رغــم أنــه حتــى عــام ١٩٥٠م كان االســتعمال 

لــم يظهــر  الــدارج هــو مصطلــح "الجنــس"، حيــث 

مصطلــح "جنــدر" فــي كتــاب أليكــس كومفــورت 

المعنــون بـــ: الســلوك الجـــنسي فــــــي المجــــتمع 

تــم  أن  إلــى   Sexual Behaviour in Society

 ،١٩٦٣ أي  عامــاً  عشــر  ثالثــة  بعــد  الكتــاب  تنقيــح 

لمــا  مختصــرة  مناقشــة  المؤلــف  أضــاف  عندمــا 

أســماه "األدوار الجندرية"[١٠].



وفــي الســتينيات أدخــل عالــم النفــس روبــرت ســتولر، 

بيــن  ليفــرق  وذلــك  النفــس؛  علــم  إلــى  المفهــوم 

العوامــل االجتماعيــة والنفســية لألنوثــة والذكــورة 

البيولوجيــة  العوامــل  وبيــن  المجتمعــات،  فــي 

لقت مــع األفراد  الطبيعيــة للفــروق الجنســية التي خُ

فــوا  نِّ صُ الذيــن  األشــخاص  مــع  عملــه  ســياق  فــي 

ا. كمتحوليــن جنســيًّ

حيــث أشــار إلــى دور التنشــئة وبيئــة الطفــل فــي 

شــعور الطفــل بهويتــه، وقــد اســتخدم مصطلــح 

.[١١]" gender identity الهويــة الجندريــة"

وفــي عــام ١٩٧٢م التقطــت النســوية طــرف الخيــط 

لتنســج علــى منوالــه منظومــة الجنــدر، وذلــك حيــن 

استخــــــدمت آن أوكــــــلي ann oakly المفــــــــهوم

بالمعنــى التالــي: "تحيــل كلمــة جنــس إلــى الفــوارق 

البيولوجيــة بيــن الذكور واإلنــاث، وإلى الفرق الظاهر 

بيــن األعضــاء الجنســية، وكــذا إلــى الفــروق فــي 

فإنــه  الجنــدر  أمــا  اإلنجــاب.  بوظيفــة  ارتباطهــا 

التصنيــف  إلــى  يحيــل  فهــو  ثقافــي،  معطــى 

االجــــــتماعي وتـرتيبـــــــه للــمـــذكر  والمــــــؤنث"[١٢].

الهويــة  حــول  بعــد  فيمــا  التنظيــرات  تتابعــت  ثــم 

المطلقــة،  بالمســاواة  المطالبــة  بيــن  الذاتيــة، 

وأخــرى  الجنســين،  اخــتالف  علــى  التأكيــد  وبيــن 

تتجــاوز المســاواة إلــى التعدديــة، وحــق اختيــار نــوع 

الجنــس، والشــذوذ، والمثلية. 

٢٢

الشــكي  النقــدي  الفكــر  مــن  النســوية  ونهلــت 

وصــف   فيــه  بمــا  الثمالــة،  حتــى  فوكــو  لميشــيل 

ة"، وأن الـتـحــرر يبـــدأ من  فـــوكو "للهـــوية بأنها مــبنيَّ

هــدف  يكــــون  أن  ويجـــــب  الســـلـــطة،  مــــــقاومة 

أن  أي  عليــه،  نحــن  مــا  نرفــض  "أن  هــو  المقاومــة 

ــل تصنيفــات  بَ نكســر القيــود المفروضــة علينــا مــن قِ

تطبيــع الهويــة. وقــد قابلــت النســويات فكــرة فوكــو 

-فــي  تتألــف  كونهــا  جهــة  مــن  المقاومــة  عــن 

المقام األول على األقـل- من رفـض للهـوية الثابتة

سة ببعـض الشكـوك"[١٣]. أو المستقـرة أو المجـنَّ

، وصــارت االختالفــات  ثــم تاهــت هويــة المــرأة تمامــاً

ة مــع ظهــور أشــكال جديــدة مــن الجنــدرة،  أكثــر حــدّ

العابــرة،  الجندريــة  ضــوء  فــــــي  انبثــــقت  التــي 

األمومــة  /أو/  ة  واألبـــوّ لــة،  المتحوّ والجندريــة 

المترجلــة،  للمــرأة  الجديــدة  والهويـــات  المثـــلية، 

الت،  وكيــف ولمــاذا تصبح بعض الســحاقيات المتــرجّ

هات، تصبحن “بابوات و “ماموات”؟  بدالً من آباء /أو/ أمّ

اقترحتهــا  التــي  الفكــرة  مــع  التيــه  مــن  ومزيــد 

ال  كيــت بورنشــتاين، المتمثلــة فــي أنّ كائنــا متحــوّ

اســــــم  بواســــطة  ــــف  يوصَ أن  يمكـــن  ال  ا  جنـــسيّ

مقاربتــه  تتــم  أن  ينبغــي  بــل  “رجــل”،  أو  “امــــرأة” 

ل  التحــوّ علــى  تشــهد  مضارعــة  أفعــال  عبــر 

فــي  أو  الجديــدة،  الهويــة  “هـــو”  الــذي  المســتمر 

مــن  التــي  الــــبين-الـــــبين”  “حالــة  األمــر  واقــع 

ر"[١٤]. جــــــــندَ شأنها أن تضع كـــينونة الكـــــائن المُ



الحركة النسوية التي تطالب بالمساواة المطلقة 

مع الرجل وال سبيل  إال باستبعاد الفوارق البيولوجية.

الحركــة التفكيكيــة ومــا بعــد البنيويــة ومعالجاتهــا 

لقضايــا الســلطة والــذات، انطالقــاً مــن "التشــكيك 

ــد مــا هــو مألــوف  ــه بديهــي.. لتبدي فتــرض أن فيمــا يُ

ومقبول" كمقولة ميشــيل فوكو "الجســد والجندر 

نى ثقافية وليست ظواهر طبيعية"[١٥]. بُ

الشــواذ والشــاذات الذيــن يســعون إلــى إقــرار حقــوق 

"كل االتجاهات الجنسية".

أقســام  أحلــوا  الذيــن  األمريكيــون  األكاديميــون 

دراســات الجنــدر محــل دراســات المــرأة، وال يخفــى 

المجــال األكاديمــي، فحجــم  النســوية علــى  تأثيــر 

األبحاث حول األدوار الجنسية/الجندرية والفروقات 

نســبة  مــن   ٪٠,٥ مــن  ارتفــع  الجندريــة  الجنســية/ 

فــي مــجالت علــم االجتمــاع  المنشــورة  المقــاالت 

ســنة ١٩٦٩ إلى ١٠٪ ســنة ١٩٧٨" [١٦].

كثيــراً  أيديولوجياتهــم  تراجعــت  الذيــن  اليســاريون 

فــي محاربــة الرأســمالية بعــد عــام ١٩٨٣م، فــرأوا فــي 

الكادحــة  الطبقــة  عــن  البديــل  المثليــة  األقليــات 

ــا)، وتبنــوا معركــة جديــدة باســم حقــوق  (البروليتاري

اإلنسان.

توجــه  صــارت  التــي  الدوليــة  المؤسســات  أيضــاً 

"المســاواة  عليــه  أطلقــت  مــا  نحــو  برامجهــا 

يمثــل  العولمــة  بمنــاخ  الجنــدر  وصــار  الجندريــة" 

الجبرية الجديدة!!

داخــــل حــــقل الشـــــــذوذ هــــــــناك تباينــات ترفــض 

غيــر  مــع  ليــس  المســاواة  الهــــيراركيةوتريد 

الشــواذ وإنما داخـــل التصــــنيف ذاته.

جمعيــات المتحولــون جنســياً يســتخدمون نظريــة 

ظهــوراً  ومنحهــم  توحيدهــم  بغــرض  الجــــندر؛ 

. إعــالمياً وســــياسياً

: مــن يدعــم تطــور مفهــوم الجنــدر؟  ثالثــاً
لــه  إنّ الغمــوض الــذي يكتنــف مفهــوم الجنــدر يؤهّ

لخدمــة كل أنــواع المطالبــات، فالجنــدر هــو الوعــاء 

تختلــف  فئــات  بداخلــه  ليضــم  يتســع  الــذي 

إيديولوجيــاً فــي كثيــر مــن الجوانــب، ولكــن تتشــابك 

المصالح وتتطابق األهداف:

٢٣



أنــه  علــى  الجنــدر  إلــى  ينظــرون  هــؤالء  كل  إن 

الــخالص مــن الهيمنــة والتراتبيــة: تراتبيــة الرجــل 

علــى المــرأة، تراتبيــة مغايــر الجنــس علــى الشــاذ، 

تراتبيــة الفــرد المســتقيم علــى مــن هــو غيــر ذلــك.  

شــيء  (المضطربــة)  الجنســية  الهويــات  وتصيــر 

ليــس هنــاك إال  بأنــه  القائلــة  طبيعــي، فالفكــرة 

جنســان تصيــر مــن مخلفــات الماضــي، بــل مقولــة 

الــذي  كالشــعار  صاحبهــا،  علــى  خطــراً  تصيــر 

تحــرر  حركــة  مــن  الجديــدة  األجيــال  ترفعــه 

المثليين.

" كل رجــل مغايــر هــو هــدف لتحــرر المثلييــن"[١٩]، 

فالوصــم يتــم رفعــه مــن علــى هــذه الفئــات ليلحــق 

إبــراز  فــي  هــؤالء  حــق  علــى  يعتــرض  بمــن 

تقتصــر  لــن  الجنــدر  ظــل  وفــي  بــل  هوياتهــم. 

ــزايا الممنــــــوحة اجتـــــــمعياً علــى الطبيــــــعيين،  المـــ

فالشــرعية يتــم ســبغها علــى الجميع.

مــن  البيولوجــي  إمــكان نســف  الغــرب  أثبــت  لقــد 

والغيريــة  الثنائيــة  تبقــى  ولكــن  الثقافــي،  خالل 

زمــن  فــي  البشــر، حتــى  تاريــخ  الســائدة عبــر  هــي 

الســيولة حافظــت الثنائيــة علــى حضورهــا، "حتــى 

عيــن  فــي  الحديثــة  التخصيــب  وســائل  أخذنــا  إن 

يمكــن  وال  ا،  حاضــرً البيولوجــي  يبقــى  االعتبــار، 

االســتغناء عنــه، فإلنتــاج مخلــوق بشــري البــد لــك 

مــن بويضــة وحيــوان منــوي، هــذا الحضــور الدائــم 

ــا  تعاميً بــل  ــا،  صعبً تجــاوزه  يجعــل  للبيولوجــي، 

ا علــى الحقائــق الماديــة الصلبــة التــي بيــن  وقفــزً

أيدينا "[٢٠].

أمــا عــن تداعيــات ذلــك، وأســباب التمســك بالجنــدر 

آخــر  مقــاالً  لــه  نفــرد  مــا  فهــذا  كارثيتــه،  رغــم 

بمشــيئة اللــه، فمــا زال للحديــث بقيــة...

٢٤



. ٢yKIBGH/https://bit.ly :[١] راجــع

[٢] دليــل الناقــد األدبي، ص١٥٠.

تمــثالت  الجنــدري  النقــد  إدريــس،  النــور  [٣]عبــد 

تونــس:  ة،  ســائيَّ النِّ الكتابــة  فــي  األنثــوي  الجســد 

دار فضــاءات- تونــس، ط١، ٢٠١٣م، ص٩٤.

[٤]ترجمــة: دانيــا الدخيل.

درخبانــي،  رؤى  تحريــر:  ــد،  المنجّ تســنيم  تدقيــق: 

.٤٣٠٢٣=https://ibelieveinsci.com/?p

.  ٢JLqtyK/https://bit.ly :[٥] انظــر

للرجــل  بالنســبة  المــرأة  هــل  أورنتــر،  شــيري   [٦]

هانيــا  فــي:  للثقافــة،  بالنســبة  كالطبيعــة 

والعلــوم  النــوع  دراســة  (محــررة)،  شــلقامي 

 ،(٤) نســوية  ترجمــات  سلســلة  االجتماعيــة، 

القاهــرة: مؤسســة المــرأة والذاكرة، ٢٠١٥، ص٣٤.

[٧] اعتبــر رائــد علــم االجتمــاع تالكــوت بارســونز أن 

أجــل  مــن  أطفالهــا  تدعــم  المســتقرة  العائلــة 

لهــؤالء  ناجحــة  اجتماعيــة  تنشــئة  ضمــان 

األطفــال. وهــذه العـــائالت المســتقرة هــي التــي 

بطريقــة  الجنســين  بيــن  العمــل  فيهــا  يقســم 

واألمــن  العنــــاية  اإلنــاث  توفــر  بحيــث  واضحــة، 

أمــا  العاطفــي.  الدعــم  لهــم  وتقــدم  لألطفــال، 

األســرة  وإعالــة  اإلنتــاج  بــأدوار  فيقــوم  الرجــل 

فيــه  يتعــرض  الــذي  البرانــي،  بالعمــل  ماديــا 

النزعــة  فيهــا  تكــون  ومشــاكل  لصعوبــات 

التعبـــيرية األنثويــة بمثابــة المهــدئ الــذي يفرج 

تكاملــي  تقســيم  نظــره  فــي  وهــذا  الرجــل،  عــن 

للعمــل يؤدي إلى االســتقرار.

مفهومــه،  االجتماعــي:  النــوع  لبيــض،  رشــيد 

نظرياتــه، وتمثالتــه، الحــوار المتمــدن، العــدد ٤٢٠٥، 

.٤-٩- ٢٠١٣

. ٢wlaOTw/https://bit.ly :[٨] انظــر

[٩] لمزيــد مــن التفاصيــل، انظــر: ميجــان الرويلــي، 

الــدار  األدبــي،  الناقــد  دليــل  البازعــي،  وســعد 

البيضــاء: المركــز الثقافــي العربــي، ٢٠٠٢، الطبعــة 

الثالثــة، ص١٤٩ - ١٥٤.

فــي  دراســة  الجنــدر:  مفهــوم  حيــدر،  خضــر   [١٠]

الفكريــة،  وتياراتــه  وجــذوره  ودالالتــه  معنــاه 

بيــروت: مجلــة االســتغراب، العــدد ١٦، ١٤٤٠هـــ- ٢٠٠٩

م، ص٢٨٢.

٢٥



علــى ممارســة الحميميــة، ويضيــف قــائالً أن مثــل 

ــا  عاطفيً الرجــال  تشــلّ  المســتحيلة  القيــود  تلــك 

ا، المرجع الســابق. وجســديً

[١٩] المرجع الســابق.

٣dQNwXz/https://bit.ly :[٢٠] انظــر

٢٦

 Aurelia Armstrong, Michel Foucault: [١١]

 Feminism, available at:

https://www.iep.utm.edu/foucfem

[١٢]  رشــيد لبيض، مرجع ســبق ذكره.

 Aurelia Armstrong, Michel Foucault:  [١٣]

:Feminism, available at

/https://www.iep.utm.edu/foucfem

ذات  المصطلحــات  هــذه  ماهيــة  لمعرفــة     [١٤]

ذكرهــا،  عــن  القلــم  ويعــف  بمجتمعهــا  الصلــة 

انظــر: جــوان باركلــي، كاليفورنيــا، ١٩٩٩، علــى هــذا 

. ٣e٣WLmv/https://bit.ly :الرابــط

 Aurelia Armstrong, Michel Foucault:   [١٥]

:Feminism, available at

/https://www.iep.utm.edu/foucfem

.: ٢VwPYcp/https://bit.ly [١٦] انظــر

.٣cmKrfl/https://bit.ly  :[١٧] انظــر

[١٨] جــادل د. هيــرب جولدبــرج فــي كتابــه مخاطــر 

أن تكــون رجــل (hazards of being male)، بأنــه 

يتــم التحكــم فــي الرجــال وتشــكيلهم مــن خالل 

النســاء  تشــجع  مــا  وعــادةً  والمجتمــع،  األســرة 

قيــام الرجــال بــأدوار متناقضــة، كأن يكــون رجــل 

رهــف فــي وقــت واحــد؛ أو أن  أعمــال عنيــف وزوج مُ

ــا  أبً يكــون المصــدر األساســي للدخــل وأن يكــون 

ــا ألطفالــه؛ أو أن يكــون الحامــي الشــجاع  منتبهً

ألســــــرته وبلده وفـــــي نفــــس الوقــــــت لديـــــه قــــدرة 
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٣مقاالت:



٢٨

أ.سيدة محمود[١]  
ســاحة  هــي  "المفاهيــم"  أن  فيــه  مــراء  ال  الــذي  األمــر 

الشــرق  بيــن  ليــس  اآلن  الدائــرة  الحقيقيــة  المعركــة 

والعالــم  األول  العالــم  أو  والجنــوب،  الشــمال  أو  والغــرب، 

اتفقــت  عــدة  تصنيفــات  تحــوي  أقليــة  بيــن  وإنمــا  الثالــث، 

مصالحهــم وتمكنــوا مــن تســخير المــال والعلــم والسياســة 

قــدم كمســلمات، وغالبيــة الشــعوب  للتنظيــر إليديولوجيــات تُ

ــراد لهــم اســتهالك هــذه الفرضيــات وتبنيهــا  نقيــة الفطــرة يُ

كحقائق وإال صاروا تقليديين نمطيين.

أنتجتهــا  التــي  المفاهيــم  أســوأ  "الجنــدر"  مفهــوم  عــد  ويُ

علــى  وأخطرهــا  قــرونٍ  خمســة  مــدى  علــى  الحداثــة 

منظومــة  هــو  وإنمــا  لفظــة،  مجــرد  ليــس  وهــو  اإلطالق. 

فلســفية متكاملــة مــن القيــم اســتهلكت مســاحة واســعةً 

جــــداً مـــــن الجــــدل، وهــــو عـلــــى خــــالف األعـــــــراف البحـــثـــية 

التعريفــات  وضــع  علــى  العلمــاء  تواطــأ  التــي  والعلميــة، 

-حســب  تعريفاتــه  د  لتعــدّ إال  ذاك  ومــا  عليهــا،  والبنــاء 

المنظــور الفلســفي الــذي يتناولــه- والغمــوض الــذي يرافــق 

ــل الباحثــون إلــى  تنظيراتــه االصطالحيــة، مــن دون أن يتوصّ

عــدمِ  مصــدر  المفهــوم  صــار  لــه،  جامــعٍ  تعريــفٍ  تقديــم 

اســتخدم  ،"فحيــن  اتفاقٍ موضــع  هــو  ممــا  أكثــرَ  اســتقرارٍ 

فــإن  والنســاء،  الرجــال  بيــن  االختالفــات  لتحديــد  الجنــدر 

كلمــات مثــل ازدواج الجنوســة أو امتــزاج الجنوســة تشــكك 

فــــــي تلــك الخـــــالفــات واالخــــــتالفات"[٢]  فضـــالً عـــن وجـــود 

صــراع قــوي بيــن التيــارات النســوية حــول المفهــوم بمــا حــدا 

بالكــــــثيرات منهــــن إلـــــى الــعـــــــزوف عــن محـــــاولة تـعـــــــريفه؛

ألن هــــــذا سـيـخـــــلق أزمـــة كــــمـــا ســــيتـــضح بــعــــــد قــــلـيـــل . 
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ــاؤالت: ــن التـســــــــ ــددا مــ ــر أوالً عـــ ولنثـــــ

هــــل النســـــويات هــن أول مــن أطــلـــق هــــذا المفهــــوم؟ 

ا مــن  علــى العكــس تمامــاً كان الرجــل هــو مــن تناولــه بــدءً

خمســينيات القــرن العشــرين فــي مجــال علــم الفســيولوجيا 

ســتخدم مصطلــح “الجنــدر” كطريقــة  وعلــم النفــس، حيــث اُ

لتحديــد إحســاس المريــض بذاتــه أو بذاتهــا كرجــل أو امــرأة، 

(الجنــس  كتابــه  فــي  ســتولر  ج.  روبــرت  األوائــل  يــد  علــى 

كـــــتابه  فـــــي  مونــي  جــون  وطــوره  ١٩٦٨م.  عــام  والجنــدر) 

،«Man & Woman, Boy & Girl»

لــن نســهب فــي هــذا المقــال فــي التعريفــات التــي تناولــت 

المفهــوم والفــرق بينــه وبيــن الجنــس، فهــذا تناولنــاه قــبالً 

علــى هــذا الرابــط[٣] . ويمكــن اإلشــارة فقــط هنــا إلــى هــذا 

الجنــدر  بــأن  المقــال  ثنايــا  فــي  بــه  لالســتئناس  التعريــف 

قــة بالرجــال والنســاء والتــي  «يرجــع إلــى الخصائــص المتعلّ

ــس  تتأسّ التــي  الخصائــص  مقابــل  اجتماعيــاً  ل  تتشــكّ

بيولوجيــاً مثــل اإلنجاب[٤]".

وإنمــا ســوف نســتكمل حديثنــا بإثــارة عــدد مــن التســاؤالت، 

لنشــرع بعــد ذلــك فــي تقديــم رؤيــة نقديــة للمفهــوم وذلــك 

بتفكيكــه مــن الداخــل عبــر العــودة إلــى مصــادره كــي نعلــم 

والظــــروف  مـنـــشئه  خـصوصـــية  يعكــــس  مــــدى  أي  إلـــى 

المتعلقــة بمــن يحــاول ترســيخه. وذلــك حتــى ال نتــذرع عنــد 

واإلسالميــة،  العربيــة  مجتمعاتنــا  بخصوصيــة  مواجهتــه 

مقابــل  بالخصوصيــة  يتســم  الــذي  هــو  المفهــوم  إن  بــل 

عموميــة القيــم اإلنســانية والفطــرة الســليمة.
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لتجــد النســويات ضالتهــن المنشــودة لينســجن علــى منــوال 

هــذه الكتابــات مفهــوم الجنــدر. وتعــد كيــت ميليــت علــى 

رأس القائمــة، فــي كتابهــا (السياســة الجنســية) عــام ١٩٧٠م 

ــة  ــوية الثانيـــ ــوجة النســــ ــة للمـ ــوص المؤسســـ ــد النصـــ – أحـــ

"الذكــر  أن  حجتهــا  إلثبــات  ســتولر  عمــل  علــى  اعتمــدت  –إذ 

أوكلــي  آن  وكذلــك  ثقافتــان".  الواقــع  فــي  همــا  واألنثــى 

التالــي":  بالمعنــى  المفهــوم  إلــى  لتشــير  ١٩٧٢م  عــام 

بيــن  البيولوجيــة  الفــوارق  علــى  جنــس  كلمــة  تحيــل 

األعضــاء  بيــن  الظاهــر  الفــرق  وإلــى  واإلنــاث،  الذكــور 

بوظيفــة  ارتباطهــا  فــي  الفــروق  إلــى  وكــذا  الجنســية، 

اإلنجــاب. أمــا الجنــدر فإنــه معطــى ثقافــي، فهــو يحيــل إلــى 

التصنيــف االجتماعــي وترتيبــه للمذكــر والمؤنــث[٥]".

وال حــرج بطبيعــة الحــال فــي ارتــكاز النســوية علــى تنظيــر 

مــن  كثيــر  علــى  التحفــظ  -مــع  وغيرهــم  ومونــي  ســتولر 

وحقائــق  بــل  الســوية  الفطــرة  تناقــض  التــي  مقوالتهــم 

العلــم- ولكــن أليــس هــؤالء ذكــور!! أال يدحــض هــذا المقولــة 

العلــم  وأن  الضحيــة  بثــوب  دائمــا  تتســربل  التــي  النســوية 

ذكـــــوري، والتـــــاريخ ذكـــــوري ال يــذكـــــر إال أعــــمـــال الـرجــــال..

هــا هــو الحــــاضر وباعــــتراف الكـــثيرات منهــن أنهــن اعـــتمدن

فــي التنظيــر علــى أعـــمال ســتولر وبورديــو ومـــيشيل فــــوكو

وجــاك دريــدا وغيرهــم كثيــرون. ولكــن يظــل الشــيء الــذي تــم 

االتفــاق بشــأنه أن "الحركــة النســوية هــي المحــرك األساســي 

لتغلغــل هــذا المفهــوم فــي العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة 

بعــد أن تبنتــه كعامــلٍ تحليلــيٍّ يكشــف الفرضيــات المتحيــزة 

ا[٦]". ا، والغــربية خصوصً المسبقة فــي فكــر الثقافة عــمومً
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هــل  ثمــة  رابـــــــــــط  بيــن  الجــــــــــــــــندر  والشـــــــــــــــذوذ؟

لــد مفهــوم الجنــدر أساســاً مــن رحــم الشــذوذ، فــأول الكتابات  وُ

التــي رســخت المفهــوم فــي الدراســات النســوية وهــو كتــاب 

ســتولر المذكــور أعاله، كانــت نقطــة االنــطالق فيــه دراســة 

أوراق  ضمــن  كانــت  شــاذة  امــرأة  لحالــة  النفســي  التكويــن 

عمــل فرويــد. ثــم أســهب ســتولر مــن خالل كتابــه فــي شــرح 

لألنــــوثة  والنفــــسية  االجــــتماعية  الـعــــوامل  بيــن  الفــرق 

البيولوجيــة  العوامــل  وبيــن  المجتمعــات،  فــي  والذكــــورة 

لقــت مــع األفــراد فــي  الطبيعيــة للفــروق الجنســية التــي خُ

كمتحوليــن  فــوا  نِّ صُ الذيــن  األشخـــاص  مــع  عملــه  ســياق 

ا. ليشـــير فــي النهايــة إلــى دور التنشــئة وبيئــة الطفــل  جـــنسيًّ

مصطلــح  اســـــتخدم  وقــد  بهـــويته  الطـــفل  شــعور  فــي 

."[٧]  gender identity الهـــوية الجندرية“

الثانيــة  للطبعــة  فــي تصديرهــا  بتلــر  كمــا ذكــرت جوديــث 

عــد  مــن كتابهــا (مشــكلة الجنــدر) بــأن تناولهــا للمفهــوم يُ

ا مــن النصـــــوص التأســــيسية لنظـــــرية الشــــــــذوذ[٨]، واحـــــدً

الجنــدر  عدســة  خالل  "مــن  ريمونــد:  فاليــري  صــرح  كمــا 

ميولهــا  فيــه  بمــا  المــرأة  وضــع  بتنــوع  أكبــر  تحدينــا  يصبــح 

الجنســية، فكلمــة الميــول الجنســية تعنــي أن هنــاك أكثــر 

مــن هويــة جنســية، فاألمــر غيــر محــدود بالميــل الطبيعــي 

بيــن الرجــل والمــرأة، ولكــن هنــاك هويــات أخــرى ممــا يفتــح 

البــاب لشـــــــرعة المـــــثلية الجـــــنسية، لمـــــن ال تتبـــع مـــــيولهم

ال الذكــورة وال األنوثــة" [٩].
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التــــــــمايز؟  الجــــــــــندر  يلغـــــــي  هــــــــل 

يرفــض أنصــار الجنــدر التمايــز الــذي وضعــه الخالــق 

بيــن الذكــر واألنثــى، فهــو برأيهــم ركيــزة الهرميــة 

والتراتبيـــــة؛ أي فـــوقية الرجـــــل ودونيــــة المــــرأة.

مفهــوم  فــي  المنشــودة  ضالتهــم  وجــدوا  وقــد 

الجنــدر، الــذي برأيهــم يلغــي هــذا التمايــز فالــدور يتــم 

الفـــوارق  عــن  النظــر  بغـــض  مـــنهما  ألي  إســناده 

البيـولوجية.

أمــا دار بخلــد هــؤالء أن الخطــأ ال يكمــن فــي التمايــز 

البيولوجــي بحــد ذاتــه، وأن مصلحــة البشــرية تكمن 

فــي تكريــس هــذا التمايــز وليــس غــض الطــرف عنــه 

أو محاربتــه؟ إن الخطــأ األعظــم كان فــي النظــرة 

االحتقــار  الغربيــة  المــرأة  حــظ  كان  فــإن  للــدور، 

والدونيــة فــي التــراث اإلغريقــي، بــل وعصــر تنويرهــم 

وعصــر حداثتهــم ومــا بعــد حداثتهــم، فما ذنب ســائر 

المجتمعــات التــي لــم تتعــرض المــرأة فيهــا لهــذه 

الدونية،  بل   كـانت  النظـرة  "النــساء  شـقائق  الـرجـال"؟!

إذاً بــدالً مــن توجيــه االتهــام للتمايــز البيولوجــي، 

عــى الـــغرب مــــراجعة نـــظرته للمــرأة. فــضالً 

عــن أن أنصــار الجنــدر أرادوا الفــرار من (التمايز) 

فاتجهــوا صــوب ترســيخه بشــكل آخــر. فهــا 

هـــي المـــؤرخة  جــــوان سكـوت في  مـقالهـا 

(الجـــندر: فــئة  مفـــيـدة   للتحــليل   التــاريخــي)

 أوضحــت أن "الجنــدر يمكـــن أن يعمــل بعــدة طــرق

ــخدامه ــز، فيمكــن اســتـ ــندر يعنــي التماي ألن الجـــ

أهميــة  واألكثــر  واألســوأ،  األفضــل  بيــن  للتمييــز 

واألقــل أهمية"[١٠].

لـــماذا يـثـيـــر مـفـــهوم الـــجندر أزمـــة لـــدى 

الحركـــة الـنـســــويـــة؟ 

يعانــي مفهــوم الجنــدر اضطرابــاً مفاهيميــاً منــذ 

والدتــه إلــى يومنــا الحالــي وبخاصــة فــي الدراســات 

النســوية، فثمــة أزمــة مفاهيميــة بشــأنه. فال يوجــد 

مــا يومــئ إلــى إجمــاعٍ ثقافــيٍّ واضــحٍ فــي التفكيــر 

النســوي حــول ماهيــة الجنــدر، ووظيفتــه، وإطــاره 

ت النســويات فــي بــادئ األمــر  التمثيلــي. وقــد اعتمــدَ

علــى الفــروق بيــن الجنســين بوصفهــا بيولوجيــة، 

ــا؛ لتجــادل بــأن دونيــة  وعلــى الجنــدر بوصفــه ثقافيًّ

النســاء ترجــع لعامــل ثقافــي وليــس حتمــي. ولكــن 

فــي بدايــة القــرن الواحــد والعشــرين، صــار "الجنــدر" 

يحــل محــل "الجــــنس" في النظرية النســوية.



٣٣

إطــار  فــي  أنــه  النســوي-  المنظــور  -مــن  واألخطــر 

الجنــدر ضاعــت المــرأة، فعلــى ســبيل المثــال كانــت 

ثمــة محــاوالت إلبــراز دور المــرأة فــي التاريخ، لكن مع 

وكأنــه  األمــر  "يبــدو  الجنــدر  لتاريــخ  التاريــخ  تحــول 

الصــف  إلــى  المــرأة  تاريــخ  لنقــل  معــادة  طريقــة 

الخلفــي" علــى حــد قــول بونــي ســميث بــل "قوضــت 

نظريــة الجنــدر الصــورة اإليجابيــة المســتقلة للمــرأة. 

ففــي حيــن كافــح تاريــخ النســاء لتحريــر رصيد النســاء 

الجنــدر  نظريــة  بــدت  والرجــال،  األســرة  تاريــخ  مــن 

وكـــــأنها تنــــحو بـهــــن إلــــى المنحـــــى "العـــالئـــقي"

ا[١١]". الذي منحــــهن المؤرخــــون إياه عـــــمومً

كذلــك بينمــا تحــاول بعــض النســويات قصر مفهوم 

الجنــدر علــى األدوار االجتماعيــة للذكــورة واألنوثــة 

وتحــاول أال تلصــق بــه الشــذوذ، فــإن تيــاراً آخــر يــرى 

أن هــذا يناقــض المفهــوم ويضربــه فــي العمــق؛ 

. فترض به أال يكـــون إقـــصائياً حـــيث إن المفهوم يُ

نســوية  نظريــة  "أيَّ  بتلــر:  جوديــث  تقــول  وكمــا 

تحصــر معنــى الجنــدر فــي المفترضــات التــي تحكــم 

ممارســته الخاصــة، هــي تضــع المعاييــر اإلقصائيــة 

ــا مــا يــؤدي  للجنــدر فــي صلــب النزعــة النســوية، وغالبً

.homophobic ذلك إلــــى مخـــاوف من المــــــثليين

إنَّ الحركــة النســوية يجــب أن تكــون حريصــة علــى 

أالَّ تؤمثــل بعــض تعابيــر الجنــدر التــي مــن شــأنها، 

هــي بدورهــا، أن تنتــج أشــكاالً جديــدة مــن التراتــب 

واإلقصاء"[١٢].

:  رؤية نقــدية لمفهـوم الجـندر: ثانياً

العـقــــــــــلية: المســــــلمات   : أوالً  •

القيــام  (الجنــدر)  فلســفة  فيــه  وقعــت  خطــأ  أبــرز 

لقيــة  بالفصــل القاطــع بيــن اإلنســان وطبائعــه الخَ

البيولوجيــة والســيكولوجية، فالعبــث بالطبيعــة 

عــد مغامــرة غيــر  ومحاربــة الفطــرة لــن يــأت بخيــر، ويُ

رد اإلنســان علــى  محســوبة المــآالت وبالنهايــة ســيُ

، خطــأ النظــر للتنــوع الجنســي  . أيضــاً اً أعقابــه خاســرً

علــى أنــه شــيء ســلبي، فالتمايــز الجنســي إنمــا هو 

للصــراع  وليــس  للتعــاون،  ومدعــاة  للتكامــل 

ــز الرجــل عــن  حــول األفضليــة والدونيــة. تماي

المــرأة هــو تنويعٌ حكيمٌ هــادفٌ ال تمييزٌ ظالمٌ 

يحابــي أحــدَ الجنســين علــى حســاب اآلخــر، وال 

. ، أو أخالقيّ ب على هذا التمايز أيّ أثرٍ ق يميٍّ يترتّ



٣٤

والمقــام  ــة  الهويّ فــي  والرجــل  المــرأة  اشــتراك 

ــة، ال يمنــع  ــة الكليّ والمنزلــة بــل واألصــول القانونيّ

منهمــا.  بــكلٍّ  المرتبطــة  التفاصيــل  اخــتالف  مــن 

هــذه الحقــوق والتكاليــف المختلفــة ليــس لهــا بعدٌ 

ي بــأيّ وجــهٍ إلــى رفعــة المــرأة أو  ، وال تــؤدّ قيمــيٌّ

ي بالتالــي إلــى  الرجــل أو دنــاءة مقامهمــا، وال تــؤدّ

وكذلــك  مرتبتيــن.  إلــى  اإلنســانيّ  النــوع  تقســيم 

بيــن  الفصــل بيــن المســاواة والعدالــة فالمســاواة 

غيــر المتماثليــن ينافــي العدالــة. وإن دعــوة أصحــاب 

الجنــدر للتماثــل ال يلبــي احتياجــات المــرأة، فالمــرأة 

حاجاتهــا  يلبــي  الــذي  الرجــل  عــن  تبحــث  الســوية 

اإلنســانية، ويلبــي ميولهــا الطبيعيــة وفــق مــا تحبــه 

مــن طبيعتــه، وليــس وفــق مــا قــد يـــطالب بــه البعــض 

مــن تماثــل، بــل إنهــا تنـــأى عنه إذا ما تــــماثل معها.

: الـبــعــــد اإلنــــســـاني: • ثانيــاً

بقعتهــم  كانــت  ــا  أيً البشــر  فيــه  يشــترك  والــذي 

الجغرافيــة.
الـبــشـــــريـــة: الـطــــــبيعـــة  تــعــــــريف  إعــــــادة   -  ١

التــي  البيولوجيــة  الحتميــة  تصيــر  الجنــدر  مــع 

هــراءً  أنثــى  أو  ذكــراً  هويتــه  لإلنســان  تحــدد 

ــا تقليديــة. فال وجــود لمــا يســمى بالجبلــة  وأنماطً

لــق كــــالً مــن الذكــر واألنثــى عــــليها، يصـــنع  التــي خُ

مــن اإلنــــسان هـــويته ذكــراً كـــان أم أنثـــى مــا يتفــق 

مــع مفاهيمــه وتوقعاتــه، وطبقــا لمعاييــر ومصالــح 

الفــــئة صــــــاحبة الســـــلطة والســــــيادة[١٣] . 

 ،[١٤] ا  اكـــــــتسابً ب  سَ ـــــــتَ ــكْ يُ اإلنـــــســـان  فـجــنـــس 

لمــا  تخضــع  مطواعــة  مرنــة  البشــرية  والطبيعــة 

شــكله[١٥] .فال وجــود لشــيء يســمى الطبيعــة  يُ

فــي  الحــق  ويملــك  يســتطيع  فاإلنســان  البشــرية، 

مالبســه.  يبــدل  كمــا  الجنســية  هويتــه  تبديــل 

كان  أن  بعــد  الجنــدر،  مــع  األمــر  تحــول  وهكــذا 

النســوية  أردت  الــذي  المعيــار  هــو  الرجــل  نمــوذج 

فــي بــادئ األمــر الذوبــان فيــه، تجــاوزن الحــد لعــدم 

ثبــات الهوية برمتها والتشــكيك في كلتــا الهويتين 

البيولوجيــة"،  الثنائيــة  "الحتميــة  بـــ  يســمى  مــا  أو 

بدعــوى  جديــدة،  ألنــواع  األبــواب  بفتــح  وطالبــن 

التغييــر واالنفتــاح علــى هويــات أخــرى أو مــا أطلقــن 

عليه " الجندر المتعدد"[١٦].

 
٢ - إعـــــــــادة تعــــــريف المـــــــرأة:  

ة فـــي بـــادئ األمــــــر لم تســـــــقط التيارات النســــــــويّ

التــي انخرطــت فــي الصــراع السياســي االجتماعــي، 

ا  الوجــه البيولوجــي مــن خطابهــا، لكــن شــيئاً فشــيئً

علــى حــد قــول عبــد الوهــاب المســيري أن: "المــرأة 

تــود  ذاتهــا  حــول  تمركــزت  النســوي  الفكــر  فــي 

جــري  تُ جعلهــا  ممــا  وتحقيقهــا،  ذاتهــا  اكتشــاف 

عــــــملية تفكــــــيك تــدريجـــــية لمقــــــولة "المـــــــــرأة"

كــــــما تــــــم تعـــــريـــــفها عـــــــــبر التـــــــاريخ اإلنــــــــسانـــي،

محلهــا  لتحــل  اإلنســانية  المرجعيــة  إطـــار  وفــي 

أيضــاً  "الـمـــــــرأة"  تســـــمى  تمامــاً  جديــدة  مقولــة 

لكـــنها مخـــــتلفة فـــــي جـــوهـــرها عـــن سابقـــــتها،



ومـــــرهق بمشــــــكالت اإلدمان، وحــــمل الصـــغيرات، 

وازديــاد العنــف فــي البيــوت والمــدارس والنــوادي 

المعلومــات  شــبكة  وتعــج  العمــل؟!  وأماكــن 

الدوليــة باألبحــاث التــي تتحــدث عــن الخطــر الهائــل 

المنحــى  ذات  نحــت  مــا  إذا  البشــرية  يهــدد  الــذي 

الغربــي فــي نضــوب منابــع "الوالديــة" بهــا، نتيجــة 

عمليــات  فــي  واإلســراف  المطلقــة،  لإلباحيــة 

اللقطــاء،  وظاهــرة  الشــرعي،  غيــر  االقتــران 

عــن  فــضالً  الحمــل،  منــع  حبــوب  واســتعمال 

وتزييــن  األمومــة  عــن  الغربيــة  المــرأة  انصــراف 

راجــت  فقــد  للحيــاة.  أوحــد  كســبيل  لهــا  العمــل 

هنــاك الكتابــات النســوية التــي تحــض النســاء علــى 

أن مســاهمتهن فــي المجتمــع أو تحقيــق اكتفــاء 

ذاتــي أكبــر، يكــون ببقائهــن فــي أعمالهــن، بــدالً 

مــن البقــاء فــي البيــوت مــع األطفــال، وأن المــرأة 

شــيءٌ مهملٌ إذا كانت أماً أو ربة بيت.

الكارثــة  هــو  المثليــة  التوجهــات  شــيوع  عــد  ويُ

األكبــر فــي صــور الفوضــى األخالقيــة فــي هــذه 

قليلــة  المجتمعــات  فــي  وبخاصــة  المجتمعــات، 

إلــى  الوقــت  مــع  يــؤدي  أن  يمكــن  مــا  الســكان، 

المشــهد  لهــا، وال يمكــن تخيــل  انقــراض فعلــي 

المأســاوي إذا جــر الغــرب العالــم وراءه إلــى هــذه 

الهوة السحيقة.

٣٥

إعــادة  إلــى  يدعــو  ثوريــا  برنامجــاً  ثــم طرحــن  ومــن 

الطبيـــعة  بــل  واللغــة  التاريــخ  شــيء:  كل  صياغــة 

مــن  األمــر  تحــول  وهكــذا   ..[١٧] ذاتهـــا"  البشــرية 

إلــى  ــة  البديهيّ المــرأة وحقوقهــا  العنايــة بقضايــا 

ــف علــى «الجنــدر». وقــد جــاءت أضــرار  التركيــز المكثّ

ى عـلى الــمـرأة نــفــــــسها.  هذا التحــــــول فــادحـــة حــتّ

فــي  جــاء  ــه  أنّ الجنــدري  التنظيــر  فــي  المفارقــة 

، دفعــت  الغالــب األعــم فــي ســياق رؤيــةٍ مضطربــةٍ

مــشـــــــكــالت الــمــــــرأة نــحــــو مــــــسارٍ ال مـــــــستقرّ لــــه،

كالفكرة الكـارثية التي اقـترحتها كـيت بورنـشتاين

ـــالً  ا مـتـحِّ Kate Bornstein، والمتـمثلة فــي أنَّ كــائنً

ف بواسطة  ا a transsexual ال يمكن أن يوصَ جــنـسيًّ

اســم "امــرأة" أو "رجــل"، بــل ينبغــي أن تتــم مقاربتــه 

ل  التحــوُّ علــى  تشــهد  مضارعــة  أفعــال  عبــر 

المســتمر الــذي "هــو" الهويــة الجديــدة أو فــي واقــع 

 in-betweenness الـــبين"   الــــبين-  "حالــة  األمـــر، 

ر  جنــدَ الـــتي مــن شــأنها أن تضــع كينونــة الكائــن المُ

gendered موضــع ســؤال؟ أي صــار ال يمــت بصلــة 

للمرأة أو للرجل بما يدعو للتساؤل حول ماهـيته!!

٣ - تعــرض البشــرية لالنقــراض:

حــــساب  بجــرد  تقــوم  عقالنيــة  أصــوات  ثمــة 

الحــركات النســوية، وتتســاءل هــل كان ال بــد مــن 

التحــرر والمســاواة حتــى يصبــح المجتمــع خصوصــاً 

األوروبـــي عـــرضـــة للـمـهــــــــددات الديمغـــــــــرافـــية؟! 
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• ثالثــا: البعــد المرجعــي لنشــأة الجنــدر:

كــذب مــن زعــم أن مفهــوم الجنــدر غربــي الشــكل 

غربــي  فالمفهــوم  والمالمــح،  الجوهــر  عربــي 

الهيمنــة  ســياق  فــي  نتــج  أُ والجوهــر  الشــكل 

الغربيــة. غيــر أن البعــض ممــن اســتهوته حضــارة 

انتســاب  بطاقــة  عــن  البحــث  أراد  الماديــة  الغــرب 

لــه داخــل الثقافــة العربيــة؛ أمالً فــي ترويجــه لكــن 

هيهــات. نظــرة تاريخيــة تحليليــة لنشــأة المفهــوم 

تجعــل لــه خصوصيــة ال يتحتــم تعميمها على ســائر 

المجتمعــات. اللهــم إال إذا اســتقلت قطــار العولمــة. 

فــضالً عــن أن كثيــر ممــن أســس لهــذا المفهــوم 

التــي  الفرضيــات  خطــأ  مثبتــاً  أفــكاره  عــن  تراجــع 

اســتند عليهــا، غيــر أنــه لغــرض فــي نفــس أصحــاب 

يتــم  المفهــوم  وتكريــس  انشــار  فــي  المصلحــة 

نســلط  المراجعــات، وســوف  هــذه  علــى  التعميــة 

الضوء على أبرز الرواد:

١-المصادر األنثربولوجـــية (عـــلم دراسة اإلنـــسان):

تكمــن خلفيــة هــذا المفهــوم فــي أبحــاث مــا بعــد 

دراســات  ــا  خصوصً األولــى.  العالميــة  الحــرب 

الشــهيرة  األنثروبولوجــي  عالمــة  ميــد  مارجريــت 

ســن  (بلــوغ  ــا  مبيعً األكثــر   (Margaret Mead)

 (Coming of Age in Samoa) (الرشــد في ســاموا

الصــادر عــام ١٩٢٨م، والتــي رصــدت فيــه كثيــرا مــن 

فــي  والنســاء  الرجــال  مهــام  فــي  األدوار 

المجتمعــات المختلفــة. غيــر أن ميــد تراجعــت فــي 

نهـــاية حـــياتها الميـــــــــدانية عــــن كـــــــثير من آرائـــها، 

إنكارهــا  النســويات  تحــاول  حقيقــة  وتوصلــت 

لتـبـريـرهـــا  منطقـــية  غيــر  تفســيرات  عــن  وتبحــث 

وجــود  عــن  االدعــاءات  كافــة  "إن  فتقـــول: 

بالســيادة  فيهــا  المــرأة  تتمتــع  كانــت  مجتمعــات 

باطلــة، ال أســاس لهــا مــن الصحــة. ففــي كل عهــود 

التاريــخ كان الرجــل يتمتــع بالســيادة فــي الشــئون 

العامــة، وكان يمتلــك الســلطة المطلقــة للبــت فــي 

شــئون البيــت"[١٨]، وبطبيعــة الحــال وضعــت ميــد 

وبخاصــة  النســوية  نيــران  مرمــى  فــي  نفســها 

النســوية  الموجــة  رائــدة  فريــدان  بيتــي  هجــوم 

أنثروبولوجيــة تصــل  الثانيــة قائلــة: "كيــف وأنهــا 

تضعهــا  خالصــة  إلــى  المجتمعــات  دراســة  بعــد 

فــي  الوظيفييــن  االجتمــاع  علمــاء  صفــوف  فــي 

إطــار  ضمــن  حيواتنــا  عيــش  علــى  توكيدهــم 

التحديــدات الثقافيــة التقليديــة لألدوار المذكــرة 

فريــدان  بــرأي  ميــد  مرجريــت  أن  كمــا  والمؤنثــة"، 

أســهمت بشــكل غيــر مباشــر فــي تكريــس دور ربــة 

المنــزل حيــن نقلــت تجــارب المجتمعــات البدائيــة 

واألمريكــي،  األوروبــي  الغربــي  للمجتمــع 

اعتزازهــا  فــي  البدائيــة  المــرأة  فحســدن 

بأنوثتهــا وفخرهــا بدورهــا فــي اإلنجــاب، 

األمومــة  للغربيــات  راقــت  ثــم  ومــن 

وعلــى حــد قولهــا "أصبــح اإلنجــاب 

دينـــــاً لــدرجـــــة اســـتبعـــاد كـــــل

ــن الســـعــــي  ــر مــ ــوع آخـــــ نــــــــ

اإلبــــــداعــــي"[١٩].



٢- المصــادر الطبيــة: 

ارتكــزت النســويات علــى مــا طرحــه الدكتــور 

ــي John Money»، مــن جامعــة  «جــون مونِ

«بالتيمــور»  فــي  هوبكنــز  جــون 

كان  والــذي  المتحــدة،  بالواليــات 

لــكل  الجنســية  الهويــة  أن  يــرى 

ــأ  شِّ نُ مــا  علــى  تتوقــف  إنســان 

هويــة  وتلــك  طفــل،  وهــو  عليــه 

جنســه  عــن  تختلــف  أن  يمكــن 

يعتقــد  كان  بــل  البيولوجــي، 

بإمــكان تحويــل جنــس الطفــل 

لـــــــدوا  ــــــــن وُ ما إن كان ممَّ السيَّ

ة. ــسَ ـــ بِ تَ لْ ــلية مُ ــضاء تناســ بأعــ

ــهُ فــــــــرصة ذهــــــــبية  تْ وقــد واتَ

ا  ـــــــــدَ والِ راجـــــــعه  عــــــندما 

؛  يــنِ متماثلَ ــنِ  يْ رَ كَ ذَ ينِ  تـــــوأمَ

ــعَ  طِ ألن أحــد التوأميــن قــد اقتُ

أثنــاء  الذكــري  عضــوه  مــن  جــزء 

عمليــة ختــان غيــر ناجحــة، فنصحهمــا 

فتــاة.  أنــه  علــى  وتنشــئته  ائــه  صَ بخِ

حَ لــه ذلــك بــأن يقــارن بيــن  ــمَ وقــد سَ

ذكــر،  أنــه  علــى  ــئ  شِّ نُ الــذي  التــوأم 

ـــــئ عـــــلى أنه أنـثــــــــى. شِّ والتــوأم الــذي نُ

 Man &» ل فـــــي كتابــه ولــم يلبــث أن ســجَّ

 [٢٠]«Woman, Boy & Girl
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ــا، وكيــف  كيــف كان تبديــل جنــس الــغالم ناجحً

ــا  ــل بســهولة هويتــه الجنســية الجديــدة، علمً تقبَّ

. نِ يْ ا عن التوأمَ ا مكـتومً بأن األمر قد بـقي ســرًّ

ــفتْ بعــد ذلــك فــي  الحقائــق التــي تكشَّ

الدكتــور  وأعلنهــا  التوأميــن  قصــة 

 «Milton Diamond ميلتــون ديامونــد»

مجــال  فــي  معــروف  باحــث  وهــو 

علــى  التستوســتيرون  هرمــون  تأثيــر 

قــد  التجربــة  أن  الدمــاغ  تركيبــة 

انتــهــــت إلـــــى خــــيـبــــة مـــــطـــلقة!

أن  التــوأم  هــذا  يســتطع  لــم  إذ 

ينســجم مــع كونــه أنثــى علــى 

يعــرف  أن  دون  اإلطالق، 

الســبب، حتــى إذا مــا بلــغ ســن 

الرابعة عشرة حاول االنتحـار. 

الباحــث  هــذا  نصــح  وقــد 

أن  «الغــــالم/الفــــــتاة»  والــدي 

مــاه بالحقيقــة، وســرعان مــا  علِ يُ

بمجــرد  الفتــى  نفســية  اســتقرت 

أن  علــى  وصمــم  حــدث،  بمــا  علمــه 

إلــى  وخـــضـــع  ذكـــــــورته،  إلــى  يعــود 

بالغــة الصعوبــة  جــــــراحة تصحيحيــة 

ــا، ولــم يلبــث أن  المً والتعقيــد، فارتــدَّ غُ

تــزوج، وانتـــهـــى ذلــك الكــــابوس إلـــى 

غــــيـــر رجـــعة[٢١] .



٣-  أمــا عــن المصدر الفلســفي:

الكاتبــة  األســاس  حجــر  فيــه  وضعــت  والــذي 

الفرنســية ســيمون دي بوفــوار صاحبــة المقولــة 

امــرأة"  تصيــر  بــل  امــرأة  المــرأة  تولــد  "ال  األشــهر 

ثمــة عوامــل عديــدة تفســر ســبب جنــوح  أن  نجــد 

ورغبتهــا  الســليمة،  الفطــرة  عــن  بوفــوار  دي 

الذكــورة،  وتقمــص  لألنوثــة  التنكــر  فــي  القويــة 

وســعيها الحثيــث لتنظيــر هــذا الجنوح:

بــول  "جــان  الوجوديــة  بفيلســوف  معرفتهــا    

ل العشــرينات  ســارتر"، حيــث تعرفــت عليــه فــي أوّ

بــه فــي عالقــة أكثــر مــن  مــن عمرهــا، وارتبطــت 

بــل  أســرة،  تأســيس  أو  زواج  دون  ســنة  خمســين 

ومحــاوالت  لكليهمــا،  عابــرة  مغامــرات  تتخللهــا 

دؤوبــة منهــا لتأكيــد أنهــا تماثله[٢٢] ..

يجهــد كثيــراً  لــن  بوفــوار  لكتابــات دي  القــارئ     

الذكــوري  بالشــق  بوفــوار  دي  فخــر  تلمــس  فــي 

والدهــا  كان  التــي  والكلمــة  شــخصيتها،  فــي 

عقــل  "لهــا  بــأن  مســامعها  علــى  دائمــاً  يرددهــا 

ولعــل  األنثــوي  للجانــب  بالــغ  احتقــار  مــع  ذكــر" 

هــذا ســر الحملــة التــي شــنتها النســوية الفرنســية 

"مــاري جوزيــف" فــي كتابهــا "ســيمون دي بوفــوار 

بعدائهــا  بوفــوار  دي  اتهمــت  والتــي  والنســاء" 

ألعمالهــا  مطولــة  دراســة  خالل  مــن  للنســاء 

ومراسالتها، وهــــوسها بالوصـــــول إلى المــــساواة  

مــع الرجــال عبــر اللحــاق بجنــس الذكــور، والتمتــع 

بالذكــــــورة المتــــــفوقة، وترغــــــــب فقــط بــأن تصــل 

هــي إلــى المســاواة وليــس الدفــاع عــن النهــوض 

بالنســاء"[٢٣] .

للــزواج  عاديــة  غيــر  بكراهيــة  تطفــح  كتاباتهــا     

واألمومــة، ووصــف للــدور البيولوجــي للمــرأة بأنــه 

العقبــة الكــؤود فــي ســبيل تحررهــا. وإن رأى البعض 

أن هــذا رد فعــل ألمنيــات كانــت تهفــو إليهــا ولــم 

تنلهــا فيقــول أحدهــم: "ورغــم كتاباتهــا هــذه فــإن 

أفعالهــا وأقوالهــا كانــت عكــس ذلــك، فقــد كانــت 

 ، أطفـــاالً أراد  سـارتـــر  أن  لــو  إلــى  ــا  دائمً تشــير 

فـستصـــير أمــــاً مـــــن أجــل إرضائــه"[٢٤] .

    إذا كان البعــض - وبحســن نيــة - يتبنــى مفهــوم 

الجنــدر بأنــه الــدور فــي إطــار المجتمــع، فــإن اتهــام 

دي بوفــوار بالشــذوذ يكشــف بــجالء عــن المرمــى 

اتــكأت  والتــي  األشــهر،  لمقولتهــا  الحقيقــي 

النســويات لتأصيــل مفهــوم الجنــدر. وقــد  عليهــا 

وردت هــذه االتهامــات مــن داخــل موطنهــا مــن 

كتابهــا  فــي  جوزيــف"  "مــاري  الفرنســية  بــل  قِ

مرجعيــة  بوفــوار  دي  اتخــاذ  فــي  الذكــر،  ســالف 

شــديدة  امــرأة  برأيهــا  ألنهــا  النســوي؛  للنضــال 

هــات  أمّ مــع  عالقاتهــا  فــي  حقــودة  التعقيــد، 

الفــــــتيات اللـــــواتي كانــت تستـــــمتع بـأجــــــــسادهن، 

٣٨



•

٣٩

ومــن بعـــــدها حكمــة  أم ســـــلمة فــي يــوم صــــلح 

الحديبية، يغنيان عن التفصيل في هذا المجال.

٢ - المـــــــــساواة فـــــي أخــــــوة النـــــسب واإلنـــــسانية:

فالنســاء شــقائق الرجــال، والجنــس البشــري فــي 

والمصيــر،  المنشــأ  فــي  واحــد  اإلسالم  منظــور 

لنفــس  كشــطرين  والواجبــات،  الحقــوق  وفــي 

واحدة.

متكامليــن  نصفيــن  تعنــي  ذاتهــا  الــزوج  وكلمــة 

، مــع اخــتالف الوظيفــة  يصنعــان معــاً شــيئاً واحــداً

هنــا  المســاواة  ومنــاط  منهمــا.  لــكل  التناســلية 

هــو: القيــام بتبعــات األمانة اإلنســانية.

٣ -المـــــــــــــــســـــاواة فــــــــــي األهـــــــــليـــة الـــديـنـيــــــــة:

المــرأة  بيــن  التباعــد  علــى:  الكريــم  القــرآن  نــص 

اللــه  خلــق  واحــدة  نفــس  مــن  الناشــئ  والرجــل، 

ونســاء،  كثيــراً  رجــاالً  منهمــا  وبــث  زوجهــا  منهــا 

وعلــى أن المــرأة عليهــا مــا علــى الرجــل، ولهــا مــا 

المــرأة  وأن  زوجتــه،  علــى  الــزوج  قوامــة  عــدا  لــه، 

وفــي  الشـــرعي،  التكليــف  فـــــي  ســواء  والرجــل 

األهـــــلية للثــــواب والعــــقاب فــــي الدنيـــــا واآلخـــــرة.

وتـتــــــقـاســــمـهـــن مــــع صديقهــا الفيلســوف جــان 

بــول ســارتر، وتســتعملهن بغــرض إحــكام قبضتهــا 

مــن  نــوع  كان  للشــذوذ  ممارســتها  وفــي  عليــه. 

هــي  وكانــت  األنثــى،  مــع  الذكــر  حــال  تقمــص 

مــن  بعـــــشيقاتها  المســـــتبد  المســـــيطر 

التلميذات[٢٥].

الــــدينـــي: البـــعـــــــد   : رابـــــعاً

والقــرآن  ــةً  عامّ ــة  اإلسالميّ النصــوص  تكشــف 

ــةً عــن رؤيــةٍ  الكريــم وصحيــح الســنة النبويــة خاصّ

مفادهــا  والمــرأة،  الرجــل  مــن  كلّ  إلــى  واضحــةٍ 

ة وخصائصهــا ولوازمهــا،  اشــتراكهما فــي اإلنســانيّ

حيــث إنّ اإلنســان إنســانٌ بروحــه ال بجســده، وفــي 

ناحيــة  فمــن  ذكــورة،  وال  أنوثــة  ال  الــروح  عالــم 

الموجــه  كلــه  القرآنــي  الخطــاب  شــمول  المبــدأ، 

خالف  علــى  دليــل  يــرد  لــم  مــا  وللنســاء،  للرجــال 

اهتمــام،  بمزيــد  المــرأة  واختصــاص  ذلــك، 

باختصاصهــا بــكل مــا وجــه إليهــا مــن خطــاب فــي 

القــرآن والســنة، فــضالً عــن التأكيــد علــى حــق األم 

ثــالثاً مــقابل التأكــيد على حــق األب مــرة واحـــدة.

١- المــــــــساواة فــي التقـــــوى والعـــــقل والحـــــكمة:

الرجــال  مــن  يشــاء  مــن  الحكمــة  يؤتــي  فاللــه 

والنســاء علــى الســواء. وال دليــل مــن قــرآن وال مــن 

وحكمــة  بالرجــال.  ذلــك  اخــــتصاص  علــى  ســـنة 

وقيــادة  مــع ســــليمان  التعامــل  فــي  ملكــة ســـــبأ 

قــــومها إلى ســـــبيل الرشـــــاد، 



كمــا أن موجــات اإللحــاد قــد أعقبهــا موجــات العــودة 

للديــن، فــإن موجــة مــا بعــد النســوية إن عــاجالً أو آجالً 

ات الطـــــبيعـيـــة المتـعـــــــلقة  ستضطر للعودة للمسلمّ

بمـــركـــــزية األســــــــرة، والتمايــز التكاملــي بيــن المــرأة 

والرجل.

إن الفطــرة اإلنســانية بيــد الصانــع المشــرع عــز وجــل 

يحــاول  مــن  كل  هــزم  يُ وســوف  عليهــا،  خــوف  وال 

ــكَ  هَ جْ ــمْ وَ قِ أَ ﴿فَ مصادمتهــا، وصــدق اللــه العظيــم: 

ــا ال  هَ يْ لَ ــاسَ عَ ــرَ النَّ طَ ــي فَ تِ ــهِ الَّ ةَ اللَّ ــرَ طْ ــا فِ يفً نِ يــنِ حَ لدِّ لِ

ــرَ  ثَ كْ أَ ــنَّ  كِ لَ وَ ــمُ  يِّ قَ الْ يــنُ  الدِّ ــكَ  لِ ذَ ــهِ  اللَّ ــقِ  لْ خَ لِ يــلَ  دِ بْ تَ

. [٢٦]﴾ ــونَ مُ لَ عْ ــاسِ ال يَ النَّ
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[١] باحثــة دكتــوراه فــي العالقات الدولية.

انظــر: ديفيــد غلوفــر و  التفاصيــل،  [٢] لمزيــد مــن 

 ، حســن  عدنــان  جمــة  تــر  الجنــدر،  ن،  كابال  كــورا 

دمشــق: دار الحوار،٢٠١٨ .

الرابــط:  هــذا  علــى  الجنــدر"  ال  "الجنــس   [٣]

. ٣٥٨mNC٦/https://bit.ly

 Significance of Gender: Theory and[٤]

 reserach about Difference, Blackswell

.١٢٢ - ١٢٥ pp ,١٩٩٧ ,Publishers

االجتماعــي: مفهومــه،  النــوع  لبيــض،  رشــيد   [٥]

العــدد  المتمــدن،  الحــوار  وتمثالتــه،  نظرياتــه، 

.٤٢٠٥، ٤-٩- ٢٠١٣

[٦] ســعد البازعــي وميجــان الرويلــي: دليــل الناقــد 

األدبــي، المركــز الثقافــي العربــي، بيــروت، لبنــان، 

الطبعــة الثانيــة، ســنة ٢٠٠٠ م، ص: ١٤٩.
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[٨] جــــــوديت بتلـــــر، مشكــــلة الجـــــندر، ترجــــــمة:

الـــــــرابط:  هـــــــذا  عـــــــلى  المسكـــــــيني،  فتحـــــــي 

. ٣hKzd٨d/https://bit.ly

[٩] عبــد الــرؤوف مشــري، الجنــدر: إشــكالية تماثــل 

جيــل  مجلــة  الجزائــري،  المجتمــع  فــي  األدوار 
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. ٢KSdXlh/https://bit.ly :هــذا الرابط
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[١١]  بوني .ج ســميث، مرجع ســبق ذكره.
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بيــن  واألنثــى  الذكــر  "النــوع:  كمــال،  هالــة   [١٣]

التمييــز واالخــتالف" ، ترجمــة محمــد قــدر عمــارة، 

القاهــرة: المجلــس األعلــى للثقافــة ٢٠٠٥ ص ٢٢، 

.٢٣
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بنعبــد  الــسالم  وعبــد  ســيال  محمــد   [١٥]

فلســفية،  دفاتــر  والثقافــة"،  العالي،"الطبيعــة 

نصــوص مختــارة ٢، المغــرب: دار توبقــال للطباعــة 

والنشر، ١٩٩١، ص ٥٢-٥٣.

[١٦] جوديــث بتلــر، "الجنــس والجنــدر فــي الجنــس 

اآلخــر لســيمون دي بوفــوار"، ترجمــة:  لجين 

٤١



 ،٢٠١٦ مــارس  العوفــي،  أحمــد  مراجعــة:  اليمانــي. 

وأيضــاً   ،٣hHibIe/https://bit.ly الرابــط:   عبــر 

الحركــة  بعــد  "مــا  رايــت،  وريبيــكا  فــوكا  صوفيــا 
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 Woman, Boy & Girl. Johns Hopkins

١٩٧٢.فــي:   .University Prss: Baltimore, Md
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معاديــة  بوفــوار  دي  ســيمون  زنــاز،  [٢٣]حميــد 

 ،  ٣٨ZiKsY/https://bit.ly الرابــط:  عبــر  للنســاء، 

. ٢Mzhllr/https://bit.ly :أيضــاً عبــر الرابط

أحمــد  ترجمــة  أســود،  حليــب  شــفق،  إلــف    [٢٤]

والتوزيــع،  للنشــر  مســكيلياني  تونــس:  العلــي، 

٢٠١٦، ص١٧٧،١٧٨.

معاديــة  بوفــوار  دي  ســيمون  زنــاز،  [٢٥]حميــد 

 ،  ٣٨ZiKsY/https://bit.ly الرابــط:  عبــر  للنســاء، 

 ،  ٢Mzhllr/https://bit.ly الرابــط:  عبــر  أيضــاً 

مرجع ســابق.

 [٢٦]      ســورة الروم:٣٠.

٤٢
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٤مقاالت:



٤٤

 : أوالً
الــــمــــضـــامــيـــــن 

الـحــــــــــقـــــيــــقـــــيــــة 

لشــــبكة المـــفاهيم 

المتعلقة بـالـجندر: [٤]  

•الـنـــمـــــــــــــــــــــــــطـــي:

البشــر  عليــه  تعــارف  مــا  أي   

منذ فجــر التاريــخ، وترى النســويات 

وأنـــصار الجنــدر ضــرورة تفكيكــه 

القديــم  إزاحــة  بهــدف  ومراجعتــه؛ 

الــذي اســتقر فــي وجدان البشــر منــذ بدء 

الخليقــة، وشــرعنته األديــان والقوانيــن، 

والتراتبيــة:  الهرميــة  مصــدر  برأيهــم  وهــو 

علــو الرجــل علــى المرأة، الطبيعي على الشــاذ، 

أشـــــكال  عـــــلى  الطـــــبيعية  الشــرعية  األســرة 

االقـــــتران األخـــرى.

مــن ثــم ينبــــغي برأيهــم إعـــادة النظـــر فيــه لصالــح

الالنـــمطي، والــذي يـــفتح البــاب عـلـــى مـــصراعيه أمــام 

ــانون ــرع أو قـــ ــدها شـــــ ــارسات التـــي ال يـحــ ــافة الممــ كـ

ــير النمطـــي: ــلوك الجـــــنسي غـــ ــة. بــذا فــإن الســــ أو سـلطـ

هــو الشــذوذ والــذي يصــل إلــى حــد اشــتهاء األطفــال مقابــل 

توصـــيف العاقــة الطـــبيعية بيــن الـــذكر واألنثـــى بالنمطـــية.

أ.سيدة محمود[١]  

حــط قطــار العولمــة فــي بلــدان العالــم اإلسالمــي محــمالً بثلــة مــن المفاهيــم غربية 

بالنســبة  عنــى  والــذي  "الجنــدر"،  مفهــوم  رأســها  وعلــى  والجوهــر،  المالمــح 

ــرأة وتمكـــــينها مــن اســتـــرداد حــــــقوقها المســــــلوبة، ــثيرين دعـــم المــــ للكــــ

إلى حـــد تبنى البعــض المفهـــوم بـــديالً عن المفـــهوم األصــيل (الجنس). 

إال أن هذا المفهـوم الشائك بما يكـتنفه مـن خـلفيات، ومـضامين خـطيرة 

تتعــارض  جعلهــا  بــه،  الصلــة  ذات  المفاهيــم  شــبكة  أو  لمشــتقاته 

بالضــرورة مــع الثوابــت الدينيــة واألخالقيــة، و ذلــك يتطلــب منــا شــيئا 

مــن التأنــي قبــل التعامــل معــه؛ وذلــك بإخضاعــه لعدســة التحليــل 

التــي تســتصحب اقتــراب "إعــادة بنــاء المفاهيــم"، والــذي يرتكــز 

علــى حقيقــة اإليمــان بــأن "المفاهيــم ليســت مجــرد ألفــاظ بــل 

هــي مشــروعات كبــرى للمعانــي والــدالالت ســـواء فــي 

جــــذورها اللغـــوية أو االصطالحيــة أو الشــرعية أو فــي 

كوامــن ســيرتها التاريخيــة ومــن ثــم فــإن عمليــة بنــاء 

المفاهيم لن تتم بمنأى عن معطيات بيئتـها"[٢].

وقبــل البحــث عــن الســبب الحقيقــي الــذي يكمــن 

مفهــوم  عــن  بــديالً  المفهــوم  طــرح  خلــف 

"الجنس"، ســوف نســلط الضوء على شبكة 

المفاهيم المتعلقة بالجندر؛ حتى إذا تبناه 

البعــض يكــون علــى وعــي تــام بمضمون 

ــةٍ  نَ يِّ ــن بَ ــكَ عَ لَ ــنْ هَ ــكَ مَ لِ هْ يَ مــا تبنــاه "لِّ

ـــــــةٍ  نَ يِّ بَ ـــــن  عَ ــيَّ  حَ ــــــنْ  مَ ــى  يـَ حْ يَ وَ

يم"[٣]. ـــــلِ ـــــــميعٌ عَ سَ ــهَ لَ نَّ اللّ إِ وَ



٤٥

الـجـــــــامـــد: الـجــــــامـد/النـمــــــطي  النـمـــطـي/الــــــدور  •الـــــــدور 

بالرجــال  وأدوار خاصــة  نســاء  باعتبارهــن  لنســاء  بعينهــا  أدوار  إســناد  هــو 

، كــدور المــرأة فــي المجــال األســري وإســناد األمومــة  باعتبارهــم رجــاالً

ــنفر  ــف المــ ــذا الوصـــ ــل. وهـــــ ــاقة للرجــــــ ــمال الشـــ ــناد األعـــ ــا، وإســــ إليهــ

ــا (نمطــي جامــد) لتســريع وتيــرة  بالجمــود والنمطيــة أو جمعهمــا معً

التخلــص مــن هــذا الجمــود لصالــح األدوار المرنــة وتبادلهــا بيــن 

الجـــنسين، بــل بيــن التصـــنيفات داخــل الجـــــــندر دون أي وصــم.

•الـجــــــــــــــــــــنـــس، الـجــــــــــــــــــنــســانيــــة، الـجـــــــــــــــــــنـــدر:

يســتعرض كتــاب (النســوية والجنســانية) الفــروق ونقــاط 

تعريفــات  بنــاءً علــى  الثــالثــة  المـــفاهيم  بيــن  االلتـــقاء 

النســـوية،  الكـــتابات  الغــــربيين وباألخــص  أصحـــابها 

(الجنــس)  أشــار مصطلــح  الكتــاب  وعبــر صفحــات 

إلــى الذكــــــورة واألنــــــوثة كــــــفـــروق بيـولوجــــــــية،

بينمــا أشـــار مفهــوم (الجنســانية) وهــو مشــتق 

والممــــارسات  الرغبــات  إلـــى  الجنــس  مـــن 

والمـــيول الجنـسـيـــة، بينمــا أشــار مفـــهوم 

(الجــــــندر) إلــى التصـــنيف االجـــــتماعي 

ــهة، ــن جــــــ ــاء مـ ــال والـنــــــــــــسـ للــــرجـــــــــ

ليســت  الفـــــرد  هـــــوية  مــــــرد  وأن 

لطبيعتــه البيولوجيــة وإنمــا ذاتــه، 

أو المجـــتمع من جــــهـة  أـخرى.

 

•التـــقــــــــــليـدي: 

هــو القديــم حتــى وإن 

، وصار برأي  كان صحيحــاً

النســـويات وأنصــار الحداثــة 

مــن مخلفــات التاريــخ وســمة 

للتخلف، بينما على المرء األخذ 

ا،  ســيئً كان  وإن  حتــى  بالحديــث 

بــل وإن حمــل ســمات البدائية األولى 

مــن عــري ومشــاعية ، ويســري هــذا على 

كافــة األبنيــة التــي تعــارف عليهــا البشــر 

األســرة.  رأســها  الخليقــة وعلــى  بــدء  منــذ 

الممـــــتدة  وبخــــاصة  "التقــــليدية"  فاألســــــرة 

أشـــــكال  بعكـــــس  للرجـــــعية  نمــــوذج  برأيهــم 

االقـــتران الحــديثة من مــساكنة، أو شــــــــــــــــــــــــواذ!!

•الجــــــــــــــــــــــــامـــد:

إلــى  تحويلــه  ينبغــي  الــذي  المطلــق  أو  الثابــت،  هــو 

بحـــــسب  هــذا  (الجـــــامد)  وصــف  شــــير  ويُ مــــرن،  متغيــر 

البيـــولوجي  باالخـــتالف  اإلنــــسان  إقـــرار  إلــى  النســـــويات 

بعـــــنوان  لهــا  دراســــة  فـــي  كــــيسلر  تقـــول  بــه.  وتمـــسكه 

 :Lessons from the Intersexed" دروس مـــن ثنــــائيي الجنــس

إلــى  ــا  منتميً المــــــرء  كــون  حــول  الجـــــامدة  األفــكار  أن  "كيــف 

جنــس مــا تقيــد خيــارات الحيــاة"[٥]  !!



٤٦

ويلتقــي الجنــدر والجنســانية فــي عــدم تعبيــر أي منهمــا عــن 

ســمات بيولوجيــة ثابتــة، وإنما يتشــكل كل منهمــا اجتماعياً 

يســتند  بينمــا  بالجســد،  الجنســانية  ارتبــاط  مــع   ، وثقافيــاً

الجنــدر إلــى العالقــات وينعكــس علــى األدوار.. وعلــى حد ما 

ورد بالكتاب، بحـمل الفـرد رجـالً كان أو امـرأة جوانب أربـعة:

وهـــــــــــي الجـــــــــانب البيــــــــولوجي، الميل الجـــــــنسي، الهـــوية

الجـــندرية، الـــدور الجـندري الـذي يعــــــبر عــــــن هـــــذه الهـــوية.

البشــر  يولــد  (الجنــس):  البيولوجــي  الجانــب  حيــث  فمــن 

حاملين أعـــضـاء جـنسية إمـا مــذكـرة أو مـــؤنثــة، أو مـخـنـثـة.

ومــن حيــث الميــول الجنســية (الجنســانية): تتنــوع مــا بيــن 

غيــري الجـنسـانيـــة، ومثلــي الجـــنسانية، وثنائــي الجـنسانيـــة. 

هويــة  انتشــاراً  فأكثرهــا  الجندريــة:  الهويــة  حيــث  مــن  أمــا 

الرجــل وهويــة المــرأة، مــع وجــود مــن يحملــون هويــات أخــرى 

غير نمـطـية، كهوية الكوير "الشـــواذ" أو المتحـولين جـنسيا. 

وأخيــراً فــــــإن هـــــذا المـــــزيج الــــذي يجمــع بيـــــن البيــــولوجــــيا 

والميــل الجنســي والهويــة يعبــر عــن نفســه مــن خالل الــدور 

الذي يتـشكل اجتماعياً ويـتجلى فـي الممارسات اليـومية[٦]. 

عــــييه األمــر طـويالً في  والمدقق فـي هــذه التصــنيفات، لن يُ

أن يلحــظ أن (الممارســة الجنســية) هــي ركيــزة التصنيــف، 

يتــم  لــن  البيولوجيــة  فهــذه  البيولوجــي،  التقســيم  وليــس 

االنــطالق منهــا للتصنيــف (فهــذا نمطــي/ تقليــدي/ جامــد)، 

تحديــد  عليــه  يترتــب  والــذي  الجنســي  الميــل  حســب  وإنمــا 

هويتــه، ومــن ثــم الــدور الــذي سيســلكه، إذ أن مــا ســوف يتخذه 

مـــــــــــن مـظــــــهـــر ومــــــالبـــس وســـــــــــلوك ســـــــــوف يـعـكـــــــس

ما ســـــــــوف يخــــــــتـــاره مـــــــن أحـــــــــــد الهــــــــــــــويات المتعـــــــــددة!!



٤٧

ــة الجندرية: •الهويّ

يعيشــه  الــذي  الذاتــي  االنتمــاء  بأنهــا:  البعــض  عرفهــا 

أحــد الجنســين، أو رفــض االرتبــاط بالجنــس البيولوجــي، 

ل  (التحــوّ الجنــس  تغييــر  حــدّ  إلــى  الذهــاب  وبالتالــي 

 ، عــدّ ظاهــرةً مرضيــةً الجنســي) وكانــت فــي بــادئ األمــر تً

ــاء األمــراض العقليــة فــي الســتينات،  صنــف لــدى أطبّ وتُ

."gender identity disorder ة الجندرية "اضطراب الهويّ

 ، ــاً أو مرضً ــاً  تعــد اضطرابً لــم  النســوي  التنظيــر  مــع  لكــن 

التــي  المطلقــة  الفردانيــة  بــل صــارت تكريســا لمفهــوم 

أو قانــون، وإنمــا حريــة  أو ديــن  تأبــه بحتميــة طبيعيــة  ال 

الفــرد فــي أن يكــون مــا يرغبه.

 Gender" الجـــــندرية  الهــــــوية  مفهــــــوم  فــــإن  وعـــــليه 

الشــخصيّ  ها:المفهــوم  أنّ علــى  ف  عــرَّ يُ Identity"صـــار 

ده الفــرد لنفســه كذكــرٍ أو كأنثــى (أو بشــكلٍ  الــذي يحــدّ

ــا  ــا، أو ليــس أليٍّ منهمــا)[٧] ، وهــي هن ــادرٍ لكليهمــا معً ن

طبيعــة  إلــى  ترجــع  والتــي  الجنســية،  الهويــة  مقابــل 

ا أو أنثــى، أي أن  الشــخص البيولوجيــة والتــي تحــدده ذكــرً

الشــخص  لمــزاج  تخضــع  األولــى  أن  بينهمــا  الفــارق 

ويحددهــا  جســده،  بــخالف  كان  وإن  حتــى  ورغباتــه 

مظهــر  مــن  يشــاء  مــا  يختــار  أن  بذلــك  ويرتبــط  بنفســه 

وســلوك،  بغــض النظــر عــن شــرع أو قانــون أو اســتهجان 

وثيقــاً  ارتباطــاً  يرتبــط  الجنــدري  الــدور  أن  أي  مجتمعــي، 

بـالـهـــــــــــوية الجـــــــــــنـــدرية، ويــــــــــدور مـــعـــها حــــيثـــما دارت.



٤٨

ما هـــــــــــــو مصدر

الهــــــــــــــــــــــوية

الجــــــــــــــــــــندرية:

صــار اإلنســان وحــده صاحــب الحــق فــي تحديــد هــذه الهويــة، فــإذا شــعرت المــرأة 

ــير، وإذا رغـــــــبت بــغـــــــير ذلــك بـهـــــوية تتفــــــق معـــ خــــــصائصها البيولوجــــــية فال ضـــــ

فال حــــــرج عــــــليها أن تتحــــــول أو تـــظل كـــــما هـــي، وتســـــلك مســـلك الذكــــــر الــــذي

ترغــب بــه فــي المظهــر والســلوك والــدور (البـــــــــوية/ المـــــــرأة المســـــــترجلة) ...

وعلــى المجتمــع أن يحتــرم هــــذه الهــــوية التــي اخــــتارتها المــــرأة لنفــــسها

دون أي وصــــم أو انتقاد!

•الدور الجندري:

ــا بمفهــوم الهويــة الجندريــة  ــا وثيقً يرتبــط هــذا المفهــوم ارتباطً

الســابق ذكــــــره، فهــو مجموعــةُ المظاهــر الشــخصية الخارجيــة 

ــة. ــوية الـجـــــــندريـ ــس الـهـــــــــ ــي تعكـــ ــس) التــ ــلوك والمـــلبـ (الســـ

ــلوكية  ــنِّ الــذات لقوانيــن ســــــ ويشــير "الــدور الجنــدري" إلــى سَ

تتعــــــلق بتــوقــــعات األدوار، ولكـنـــه ال يربــط هــذه التوقعــات 

بالجنــس (والجســد) بــل بشــعور الفــرد بذاتــه كعضــو مــن فئــة 

جنــس [معيــن] [٨] .

إلــى  يشــير  والــذي  الجنســي  الــدور  عليــه  يطلــق  مــا  مقابــل 

التوقعــات االجتماعيــة للواجبــات والممارســات الثقافيــة المناســبة 

للمــرأة،  باإلنجــاب  يتعلــق  مــا  ــا  خصوصً والنســاء،  الرجــال  مــن  لــكل 

الطبيعيــة  الحميميــة  العالقــة  وكذلــك  للرجــل،  االقتصــادي  والنشــاط 

بينهمــا، بنــاء عــــــلى الحـــــــتمية البيــــولوجـــــــية. إذن مــع الجــــــــندر ليــــــس ثمــة ديــــــن

أو طــــبيعة بيولوجيــة أو حتــى مجـــــتمع يفــرض علــى الشخــــــص دوراً يالئــم طبيعتــه،

ــتماعي، ــدره االجــــ ــو قــــ ــولوجي للشخــــــص هـــ ــيب البيـــ ــرة أن التركــ ــدي فكــــ بــل تحـــــ

وإنمــا صــار الشــخص هــو الــذي يشــرع لنفـــــــسه القوانيــن الســــــلوكية وفــق مــا يرغــــب.



٤٩

ما هـــــــــــــو مصدر

الهــــــــــــــــــــــوية

الجــــــــــــــــــــندرية:

•العنــف الزوجــي المبني على الجندر:

هــو جــزء مــن مفهــوم أوســع وهــو "العنــف المبنــي علــى الجنــدر"، ويختلــف األخيــر فــي كونه 

يتعلــق بالمجــال العــام، بينمــا يشــير المفهــوم األول الضيــق إلــى الفضــاء الخــاص أي 

المبنــي  (الــدور  إلــى  يشــير  الــذي  الجنــدر  لمفهــوم  وفقــاً  أنــه  فتــرض  ويُ األســرة. 

ــا) فــإن هــذا المفهــوم يشــير إلــى عنــف أي مــن الزوجيــن تجــاه اآلخر. اجتماعيً

فإنــه  أعاله،  أوضحنــا  كمــا  (كهويــة)  الجنــدر  مفهــوم  إلــى  بالنظــر  أمــا 

بســهولة يمكــن التنبــؤ بمــا يمكــن أن يشــهده المســتقبل، مــن اســتمرار 

الشــواذ  أســر  عليــه  يطلــق  مــا  لتضــم  (األســرة)  مفهــوم  ســيولة 

علــى  المبنــي  الزوجــي  العنــف  مفهــوم  ضمــن  تدخــل  ســوف 

جــرم األزواج الطبيعيــون إذا مــا تعاملــوا بعنــف  الجنــدر، وكمــا يُ

مــع نصفهــم اآلخــر، فــإن مظلــة الحمايــة القانونيــة قــد تتســع 

لتضــع الجنــدر الــذي يســيء إلــى شــريكه الجنــدر اآلخــر تحــت 

طائلــة العقوبات!!

 إلــى هــذا الحيــن يمكــن االقتصــار علــى التعريــف النســوي 

ــه يعنــي: عنــف أي مــن  ــه إلــى  أن للمفهــوم، والــذي أشــاروا ب

مكونــات  تحديــد  عنــد  ولكــن  اآلخــر،  الطــرف  تجــاه  الزوجيــن 

المفهــوم ضــاق ليشــير إلــى عنــف الــزوج تجــاه الزوجــة فحســب، 

فــي  المتحــدة  لألمــم  العامــة  الجمعيــة  تعريــف  إلــى  اســتناداً 

إعالنهــا المتعلــق بالقضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة فــي العــام 

الجنــس،  عصبيــة  إليــه  تدفــع  عنيــف  فعــل  "كل  وهــو  ١٩٩٣م، 

ويترتــب عليــه أو يحتمــل أن يترتــب عليــه أذى أو معانــاة للمــرأة، ســواء 

مــن الجانــب الجســماني أو الجنســي أو النفســي بمــا فــي ذلــك التهديــد بأفعــال 

مــن هــذا القبيــل، أو القســر، أو الحرمــان التعســفي مــن الحريــة، ســواء حــدث ذلــك 

مــن  العنــف  هــذا  "يبــدأ  إحداهــن:  تقــول  وكمــا  الخاصــة.  أو  العامــة  الحيــاة  فــي 

ــز العام"[٩]  المنــزل ليمنــع النســاء والفتيــات مــن الوصــول إلــى الحيّ



٥٠

الزوجــي  العنــف  "تجريــم  عنــوان  حملــت  دراســة  وفــي 

المــــــــبني عـــــــلى الجــــــــــندر فــــي مـــــــــــصر" وأخـــــرى بعـــــــــــنوان:

"العـــــــنـف الجــــــنـسي داخــــــل مــــؤسســة الــــــزواج فــــي الــمـــــغرب"

إلــى  الباحثــات  التــي وجهتهــا  األســئلة  فــي  المفهــوم  مكونــات  تتجلــى 

النســاء: أن المفهــوم يشــير إلــى خمســة أشــكال: العنــف الجســدي - العنــف اللفظــي-  

العالقــة  القائمــة  رأس  وعلــى  الرمــزي،  العنــف   - النفســي  العنــف   - االقتصــادي  العنــف 

الحميميــة بيــن الــزوج وزوجتــه "االغتصــاب الزوجــي" والــذي حددتــه الدراســات المذكــورة 

علــى هــذا النحــو: "أمــا االغتصــاب الزوجــي كمــا تصورتــه المواثيق الدوليــة والتقارير 

ــا فهــو: معاشــرة الــزوج لزوجتــه مــن دون  الحقوقيــة، وكمــا هــو فــي تصورنــا أيضً

رضاهــا، ومختلــف التصرفــات الســلطوية التــي تدخــل فــي هــذا اإلطــار والمتمثلــة 

فــيما هــو معـــنوي كاللجـــوء إلى اإلهــــانة والحــط من قـــيمة الزوجــة أو عـــزلها

يا أو تـهــــديدها بالطــالق الخ..."[١٠] عن محــيطها العــائلي أو حــرمانها اقــــتصادًّ

وعليــه فــإن منظومــة تأديــب الناشــز حتــى تفــيء إلــى رشــدها الــواردة 

فــي القــرآن الكريــم -وفقــا لهــذا التعريــف- ســيتم تجريمهــا 

بالكـــامل بكافــة درجاتهــا. فالتعريف يعتد بالفعل فحســب، 

والمعيــار المأخــوذ بــه هــو ادعــاء المــرأة فقــط، أمــا الســياق 

والظــروف التــي أتــت بالفعــل فال محــل لها! فنشــوز الزوجة 

قــد يتطلــب التعامــل معهــا لفظيــاً بشــكل يختلــف 

إلــى  تصــل  قــد  لدرجــة  الطبيعــي،  عــن 

علــى  اســتمرت  إن  بالــطالق  تهديدهــا 

بســبب  النشــوز  يكــون  قــد  أو  عنادهــا. 

تدخــل أهلهــا بمــا يضــر باألســرة الصغيــرة.. 

لــذا ينبغــي اإلحاطــة بكافــة جوانــب الفعل 

ولـــيس التجـــريم لمجـــرد أنه صـادر عن الرجل،

بــل قــد يفتــح البــاب علــى مصراعيــه الفتــراءات 

بــعــــــض الــزوجـــــات لغـــــرض مــا بـــــدافع الـغــــــيرة،
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والخصائــص  الصفــات  بأنهــا:  النســوي  المعجــم  يعرفهــا  ــة:  الجندريَّ •الفــروق 

عبيــر، واألدوار وغيرهــا  ــة التــي تتصــل بالســلوك والمظهــر، والملبــس، والتَّ المجتمعيَّ

مـــــن الصـــــفات الـــــتي يقــــــــررها المجـــــــتمع عـــــند الـــوالدة وتحـــــدد جــــنس األفــــراد[١١] ".

أي أن الفــــــروق بيــن الجـــــنسين ليســت طـــــبيعية، وإنــــما مجـــــتمعية باألســـــاس.

ــوكل إليهــا تحديــد جنــس الفــرد. بذلــك نصيــر أمــام اتجــاه آخــر يحــدد مصــدر  وهــي التــي يُ

الهويــة، فعلــى حيــن أوكلــت التعريفــات الســابقة 

إلــى الشــخص ذاتــه تحديــد هويتــه، فهنــا ثمة 

ــتمع، وكالهمــا  ــو المجـــ ــر وهـــ ــدر آخــ مصــ

يلتقــي فــي عدم االعتداد بالبيــــولوجيا!!

شـــــــير المفــــــــهوم                       •المـــــساواة الجــــــندرية: يُ

فــي ظاهــره إلــى ضــرورة أالّ تعتمــد الحقــوق والمســؤوليات والفــرص المتاحــة للنســاء والرجــال، 

ــا. وهــي تعنــي أيضــاً أن التوزيــع المتســاوي للمقــدرات االقتصاديــة  ا أو إناثً علــى كونهــم ولــدوا ذكــورً

فهــم فــي إطــار التوزيــع المتـــساوي للفـــرص والقــــدرة علــى التأثيــر والقــــوة االجــــتماعية[١٢] . يجــب أن يُ

أو نيـــة مـبيتة لإلضـرار

بهـؤالء  األزواج، ومن ثـم

فـإن المعيار النسوي للعنف

سوف يخل بالنظام القانوني بشكل كبير.
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والحريــات المدنيــة والسياســية وكذلــك الفــرص[١٤]. 

يرتبــط هــذا المفهــوم بســابقه، فالعدالــة الجندريــة 

ترتكــز علــى المســاواة الجندريــة، وعليــه فــإن العدالة 

المذكــورة أعاله لــن تقتصــر علــى الذكــر واألنثــى 

فقــط، وإنمــا ســوف تســري بموجــب المفهــوم لتعم 

والفــرص  والمكتســبات  الحقــوق  فــي  المســاواة 

والحريــات المدنيــة والسياســية للجميــع دون تمييــز! 

ومــن يعتــرض علــى إعطــاء الشــواذ حــق تكويــن أســر 

أو التــوارث أو ضــم أطفــال، أو االنخــراط فــي ســلك 

الجــندية، فهـو متهم بتعطيل العـــدالة الجــندرية!

وفلســفة المفهــوم ترتكــز علــى أنــه طالمــا جنــدر 

بخلقتــه  يرتبــط  وال   ، اجتماعيــاً مبنــي  الشــخص 

البيولوجيــة.  فــإن علــى الرجــال مــثالً أال يتعرضــوا 

النتقــادات مجتمعيــة عندمــا يســلكون دوراً ال يمــت 

إحداهــن:  تقــول  البيولوجــي!  لمظهرهــم  بصلــة 

التقليديــة  األدوار  يتبعــون  ال  الذيــن  "الرجــال 

يواجهــون انتقــادات علنيــة. لكــن وألن الجنــدر هــو 

فكــرة مبنيــة اجتماعيــاً فإنــه مــن الممكــن تحديها 

أدوار  حــول  القمعيــة  المفاهيــم  وتغييــر 

الذكــور واإلنــاث. وهــذا هــو مــا نســميه 

"عدالة الجندر".

غيــر أنــه بنظــرة فاحصــة لمضمــون هــذا المفهــوم، 

ال  أنــه  علــى  (الجنــدر)  الرئيــس  المفهــوم  وبفهــم 

يعنــي فقــط التشــكيك فــي التنظيــم االجتماعــي 

الت بيــن الجنســين، أي إعــادة تقســيم األدوار  للــصِّ

بيــن الجنســين، وإنمــا بصيــرورة الجنــدر فــي المرحلــة 

الزدواجيــة  جــذريٍّ  نقــدٍ  أداةَ  البنيويــة"  بعــد  "مــا 

الشكل الجنسية[١٣] "؛ أي نقد الحتمية البيولوجية 

وإنمــا  وأنثــى،  ذكــر  فقــط:  ثنائيــة  تجعلهــا  التــي 

تعــدد التصنيفات داخل الجندر.

إذن مفهــوم المســاواة المذكــور أعاله ليــس بيــن 

الجنســين، وإنمــا بيــن تصنيفــات عــدة داخــل الجنــدر 

بمــا يســتلزم توســيع مظلــة المســاواة فــي الحقــوق 

والفــرص وتوزيــع المقــدرات لتســع الجنــادر بكافــة 

أو  (ذكــرا  الجنــس  عــن  النظــر  بغــض  تصنيفاتهــم 

...) وعليــه إذا  أنثــى أو مخنــث، أو شــاذ، أو متحــول 

الفــرص  توزيــع  فــي  تراتبيــة  شــبهة  ثمــة  كانــت 

والمقــدرات لصالــح جنــدر بعينــه علــى حســاب جنــدر 

علــى  للطبيعييــن  أو  اإلنــاث،  علــى  للذكــور  آخــر: 

ــرم  عــد تمييــزا! واألخطــر لــو حُ الشــواذ، فــإن هــذا يُ

ممـــــنوحة  حـــــقوق  أيــة  مــن  الشــــواذ  هـــــؤالء 

للطبيعيين، فــــإن هــــذا ضــــد المــــساواة الجـــندرية!!

•العدالــة الجندريــة: ويتــم التعبيــر عنهــا أحيانــاً 

بـــ "عدالــة الجنــدر" ويتــم تعريفهــا بشــكل بــراق بأنهــا: 

العدالــة فــي التعامــل مــع كلٍّ مــن الرجــال والنســاء 

ــم، ــامل الحــــتياجـاتهـ ــترام الــكــــ ــى االحــ ــاء عـلـ بنــــ

وتعـتمد على المساواة في الحـقوق والمكـتسبات 
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والتــي رأســت (اللجنــة الدوليــة للحقــوق اإلنســانية 

للمثلييــن ألعــوام ١٩٩٤-١٩٩٧ ([١٥]وتصــرح قائلــة: "أنــا 

ن تحالــف بيــن األقليــات  أســتمرُّ فــي األمــل فــي تكــوُّ

الجنســية مــن شــأنه أن يتجــاوز المقــوالت البســيطة 

الجنســانية  إلغــاء  يرفــض  أن  للهويــة، ومــن شــأنه 

المزدوجــة، والــذي مــن شــأنه أن يكافــح وأن يقضــي 

عــــلى العـــــنف الـــــذي تفـــــرضه المــــعايير الجـــــسـدية 

التقـــييدية[١٦]  ".

: لم اإلصـــــرار عـــلى طـــرح مفهــــوم الجــــندر  ثانياً
كبديــل لمفهــوم الجنــس؟  يتســاءل الكثيــرون عــن 

الســبب الــذي يجعــل لتلقــي مفهــوم الجنــدر هــذا 

الصــــدى الــــواسع، والســــيما مع غـــــموض تعــريفه!

يكـــــتنف  الــــذي  الغـــــموض  أنّ  األمــــر  وحـــــقيقة 

لــه  يؤهّ فغــــموضه  ذيـــــوعه،  ســر  هــو  المفهـــــوم 

قلعــة  صــار  وبــذا  المطالبــات.  أنــواع  كل  لخدمــة 

تبايــن  رغــم  التصنيفــات  كافــة  فيهــا  تتمــرس 

أهدافهــم، علــى النحو التالي:

•صنــاع القــرار: فعلــى ســبيل المثــال، الحقــوق 

األســاس  فــي  منحــت  للشــواذ  منحهــا  تــم  التــي 

العتبــارات براجماتيــة، وليــس نتيجــة بحــوث ودراســات 

ا بأن الشــذوذ  علميــة رصينــة أثبتــت أنهم أســوياء، علمً

الجنســي كان يصنــف حتــى عقــود قليلــة خلــت فــي 

االخــتالالت  مــن  بوصفــه  الطبيــة  المراجــع  ســائر 

العقـــــــلية والنفــــــســـية الــــتي تستــــــوجب العــــــــالج.

ة: •المقاومــة الجندريّ

الذكــر،  بالمفاهيــم ســالفة  المفهــوم  يرتبــط هــذا 

كان  أي  الجنــدر  حــق  مــن  نــوع  هــي  فالمقاومــة 

ا  تصنيفــه (ذكــراً أو أنثــى أو مخنــث أو متحــول جنســيً

لخلقتــه التــي تســتدعي ذلــك، أو متحــول جنســياً 

لرغبتــه فــي تغييــر جنســه، أو بــاق على جنســه كما هو 

مــع تغيــر فــي إحساســه أو توجهــه) بــأن يرفــض أي 

دور اجتماعي يفرض عليه من غير أن يكون راض عنه؛ 

ومن ثم مقاومته أو مـفاوضته بطـريقة أو بأخـرى.

•األقليات الجنســية:

المظلوميــة  خطــاب  إطــار  فــي  ظهــر  مفهــوم 

وبشــكل  الشــواذ،  منــه  يعانــي  الــذي  والتهميــش 

البيولوجيــة  الثنائيــة  إطــار  خــارج  هــم  مــن  رئيــس 

المعتــادة،  فمنهــم  المرتــدي  لمالبــس الجنــس اآلخر، 

ا، وثنائــي الجنسانية/الجنســانية  والمتحــول جنســيً

ــنسية ــيولهم الجــــ ــه مـــ ــذين تتوجـــ ــزدوجة (الـ المــــ

إلــى الجنســين)، والراغــب فــي األطفــال، والســادي 

الـطـبـيعـيـــون  يـضـــعـهـــم  إذ  المازوخــي...   –

الـذيـن يـشكـلون أغــلبية في مــرتبة ثانية.

وقــد تجـــلى هــذا المفهــوم علــى يــد 

جوديث بتلر
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الضـــــــوء  الســـــــياسة  منحــــت  أن  بمجـــــرد  ولكـــــن 

األخضــر للشــواذ، انطلقــوا ينشــرون أيديولوجيتهــم 

األوســــاط،  كــــل  فــــي  الــســـواء  عـــــن  الحائــدة 

وبـخـــاصـــة األكــاديمـــية واإلعـــــالمـــية والفـــــــنية.

الرأسماليون:

مــن المعلــوم أن الفردانيــة وانعــزال الفــرد، والحركــة 

ــف الثوابــت باتهامهــا  ــؤدي إلــى نسْ الدائمــة التــي تُ

بالجمــود والرجعيــة والنمطيــة والتقليديــة و هــي 

جـــــيوب  انتفــاخ  تحــــقق  أكثــرَ  الئمــةٌ  مُ شــــروطٌ 

. الرأســـــماليين الـــذين يريدون البيـــع من دون تـــوقفٍ

نظــر إلــى األســرة كحصــنٍ  مــن هــذا المنظــور ســوف يُ

بات/النمطيــات، والقيــم  قولَ ، حيــث تســتمرّ المُ بــارزٍ

التقليديــة، وتماســك المجموعــة، وهيبــة الســلطة، 

أي أنهــا عائــق ينبغــي إزاحتــه بكافــة مــا تحملــه مــن 

ترحــب  أن  "الحديثــة"  المجتمعــات  وعلــى  قيــم 

نى األســــــــريـــة، باالنـفـجـــــــــار الـــــذي تشهــــــده الـــــــبُ

(الغيريــة  الطبيعيــة  العالقــات  علــى  ســة  المؤسَّ

الجنســية) لتحل محلها المثلية الجنســية، فاألخيرة 

جســد: الحركــة الدائمــة، والتأكيــد األقصــى للفــرد  تُ

المطلــوب  هــو  وهــذا  ــم،  هِ النّ والزبــون  ــه،  ذاتِ ــعِ  صانِ

للشــركات الرأســمالية. تلــك اإليديولوجيــا المتهافتــة 

كــــما لو كـــــانت حــــقائق عــــلمية ال تقــــــبل النقــــاش

أو الجـــــدل. والـــواقع أن القوانيــن اليــوم فـــي عـــــالم 

الغــرب تدعمهــم إلــى حـــــد كـــبير، فمجـــرد انتــــــقاد 

أحـــدهم أو اإليحـــاء بمـــوقف ســــلبي مــن شــــــــذوذه

  

ــرد ــن، فـمجـــــ ــى السـجـــ ــد إلـ ــي بالمنتقــــــ ــد يـفضــــ قــ

مــن  ســلبي  بموقــف  اإليحــاء  أو  أحدهــم  انتقــاد 

السـجــــن،  إلــى  بالمنتقــد  يفضــي  قــد  شـــــــذوذه 

بتــهـــمة التمييــز والقــــــدح والـــــذم[١٧] .

ــار النســــــــــوي: التيـــ

ضالتهــن  الجنــدر  فــي  النســويات  بعــض  وجــدت 

المنشــودة؛ للتخلــص مــن هيمنــة الذكــور وتحقيــق 

المـــــطلقة، بنـــديتـــــــها  الــمــــــرأة  اســـــــــتقالليــــة 

وذلــك عبــر التالعــب بــأدوار كل مــن الرجــل والمــرأة. 

فتحييــد البيولوجــي عــن الجنــدري، ينتــج عنــه عــدم 

إلــى  تبعيــة أدوار اإلنســان االجتماعيــة والثقافيــة 

الجنــس وبالتالــي عــدم طبيعيتهــا، وتصبــح بذلــك 

نســبية تتغيــر بحســب المجتمــع. وعلــى هــذا النحــو 

تتحقــق الغايــة المنشــودة للنســويات، وهــي التماثــل 

والواجبــات  الحقــوق  فــي  والمــرأة  الرجــل  بيــن 

والخصائــص والوظائــف.

الرجال أنفسـهـــم الـراغـبـــون فـي

تكريس إخــضاع المـــرأة:

كما ذكرنا سابقا استقلت النسويات حافلة مفهوم 

الجــندر، كـمطية الســترداد حـقوقهن المســـلوبة،

ــوم ــع مفهــــ ــعوا- مـــ ــديد وقــــ ــف الشــــ ــن لألســ لكــ

الجنــدر هــذا- ضحــــــايا للفــخ الذكــــــوري مــن جــــديد.

وأنــه  الجنــدر،  فــخ  إلــى  منهــن  فئــة  فطنــت  وقــد 

يكـــــرس االمــــــتيازات الذكـــــورية وليـــس إلغـــــائها،  
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 وإنمــا بجــــعله أداة نقــــد جــذري الزدواجيــة الشــكل 

ولعــــاقبتها  فقــط)  وأنثــى  (ذكــر  ذاتهــا  الجنســي 

أي  الجنســية،  المغايــرة  تطبيــع  وهــي  الوخـــــيمة، 

ــا للمغايــرة الجنســية،  ــة» الممنوحــة اجتماعيً زيّ «المَ

وعلــى طريقــة جوديــث بتلــر، إبــراز المثليــة الجنســية 

بوصفهــا جنســانيةً شــرعيةً كغيرهــا، فليــس هنــاك 

، كــي  ا، وعلــى نحــو فطــريّ ــئ الرجــل ســلفً هيّ مــا يُ

إبــراز  أخــرى  جهــة  ومــن  والعكــس؛  المــرأة،  يحــبّ 

نمطيــة  الال  أو  ضطربــة  المُ الجنســية»  ــات  «الهويّ

ا،  فـــــي مــــــقابل الفـــــكرة القاضـــية بأنّ هناك حــــــصرً

، جنســين فقط ال غير[١٩]. وحتى بصورةٍ رئيســةٍ

•إقــرار حقــوق «كل االتجاهــات الجنســية» بمــا يجعــل 

قانونيــة  مشــروعية  ذات  رئيســة  مظلــة  للشــواذ 

ثقــل  لهــم  يجعــل  الــذي  األمــر  تحتهــا،  يجتمعــون 

لهــم  يحــق  ثــم  ومــن  دولهــم  داخــل  ديمغرافــي 

التــي  االجتماعيــة  والمزايــا  بالحقــوق  المطالبــة 

ينالهــا الطبيعيون.

علــى ســبيل المثــال كان التعــداد اإلحصائــي لســكان 

يســمح  تعــداد  أول  ٢٠٠٠م  عــام  المتحــدة  الواليــات 

االعتــراف  هــذا  كان  وقــد  المتعــددة..  بالهويــات 

المتعــددة مثيــراً للجــدل حينهــا،  بالهويــات  العــام 

تعــــتمد  التــي  لألقـــــليات  بالنســــبة  وخـــــصوصاً 

استحــقاقاتها على االعـــتراف بأعـــدادها[٢٠].

والســيطرة  األبــوي  للنظــام  اســتمرارا  بــه  إن  بــل 

الذكوريــة، وحــذرت مــن كــون الجنــدر ليــس في صالح 

كــرس االزدواجيــة بيــن  النســويات، مــن حيــث أنــه يُ

الثقافــة (البنــاء االجتماعــي لــدور كل مــن الذكــر 

واألنـــثى) والطـــــــبيعة (االخـــــتالفات  البيـــــــولوجية 

بين  الجـنسين).

:Somer Brodribb تقــــول ســـومــر بــرودريب

"إننــا هنــا -فــي الجنــدر- ال نتعامــل مــع تعــارض بيــن 

الطبيعــة والثقافــة فحســب، وإنمــا مــع إيديولوجيــة 

أن  وتعتبــر  الطبيعــة،  علــى  الثقافــة  تقــدم  أبويــة 

التركيــز علــى الجنــدر واســتبعاد الفــروق البيولوجيــة 

يمثــل  وهــذا  األنثــوي،  للجســد  رفــض  بمثابــة  هــو 

[١٨] !" تعصباً جنسياً وليس تحرراً

الشـــــــــــــــــــــواذ:

يصــــب (الجــــندر) فـــي صــــالح الشـــــواذ بشكـــــل

مــــباشر مــن جــــهتين:

•تقبــل الشــواذ والتطبيــع معهــم، ولــن يتــم هــذا إال 

حيــال  المجتمعــات  لمعتقــدات  جــذري  بتغييــر 

موقفهــم مــن الشــذوذ: يصــرح أحدهــم حيــال تدميــر 

للبنــاء  الطريــق  إفســاح  أجــل  مــن  القديــم  النظــام 

الجديــد بقولــه: "يجــب أن نحــارب المعاييــر: ال يتعلــق 

بيــن  العــالقــات  لتغــــيير  الجـــندر  باســتخدام  األمــر 

الجــنسين،
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كنــا ننتظــر أن يفــيء الغــرب إلــى رشــده بعــد تداعيــات 

موجــة اإلباحيــة، التــي فصلــت بيــن الجنــس والــزواج 

واإلنجــاب. إذا بــه مــع الفكــر الجنــدري الهــدام يقطــع 

أشــواطاً أبعــد مــن اإلباحيــة الســابقة والتــي كانــت 

-علــى األقــل- ممارســات طـــبيعية، وإن كـــانت خـــارج 

إطــار الـــزواج، لكــن هــذه الــمـــرة تــم شــرعنة الشــذوذ 

والتنظير له.

إذاً القصــة ليســت هــي إشــكالية عالقــات القــوة بيــن 

الســيولة  مــن  حالــة  هــي  وإنمــا  والمــرأة،  الرجــل 

حيــث  وراءه،  العالــم  جــر  ويريــد  الغــرب،  يعيشــها 

صيــرورة المطلــق إلــى نســبي، والثابــت إلــى متغيــر 

إلــى حــد أن صــارت الحتمية الثنائية البيولوجية محل 

يخضــع  اضطــراب  أو  مــرض  عــن  -ليــس  مراجعــة 

للمعالجة- بل صار إيديولوجية وحرية اختيار أفضى 

ونيــل  العـــــــدد  بيــن  طرديــة  عــــالقــة  ثمــة  إذاً 

تيـــــمة  علــى  يعـــــــزفون  فالشـــــواذ  االســـــتحقاق، 

التهميــش وأنهــم أقليــة مقابــل األكثريــة، لحيــن 

عــن  النظــر  بغــض  واحــدة  رايــة  تحــت  تجمعهــم 

فــي االعتــراف  الحــق  بمــا يمنحهــم  تصنيفاتهــم، 

بهم لكــونهم رقــماً ال يمكـن غض الطــــرف عنه!!

فــي  أساســياً  مرتكــزاً  االســتهالك  بــات  وبالفعــل 

ــن الرأســماليون  عصــر مــا بعــد الحداثــة، وقــد تمكّ

مــن تحقيــق أربــاحٍ ماليــةٍ طائلــةٍ علــى المســتويين 

ع  التنــوّ باســتغالل  وذلــك  والجماعــي،  الفــردي 

الــذي صــار هــو األصــل فــي المجتمعــات الغربيــة 

مــن  الحــال  بطبيعــة  يرفــع  التنــوع  هــذا  الحديثــة، 

الرأســماليون  شــرع  االســتهالك.وعليه  مــــستوى 

فــي بــذل كلّ مــا بوســعهم لتأصيلــه في حياة البشــر 

مــــناخ  مســتثمرين   ، أوســعَ نطــاقٍ  علــى  وترويجــه 

العــولمة.

المجتمعــات  علــى  كبيــرة  خطــورة  يشــكل  وهــذا 

اإلنســانية؛ فهــذه الشــركات ال يهمهــا إال الســوق 

والربــح المــادي بغــض النظــر عــن أيــة قيــم، ومــن ثــم 

إذا كانــت تبغــي الترويــج لوســائل منــع الحمــل، أو 

ســيدة  ســتكون  الماديــة  النظــرة  فــإن  الشــذوذ، 

الموقــف بغــض النظــر عــن تداعيــات هــذا علــى الفــرد 

أو األســـرة أو حــــتى استمرار الجـــنس البشـري ذاته!
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إلــى تعــدد ال نهائــي! بــل داخــل هــذا التعــدد تتنــوع 

الخصائص من جندر آلخر.

فــي ظــل هــذا الوضــع المتــأزم لــن نمــل مــن التحذيــر 

اً مــن المســتقبل المظلــم الــذي ينتظــر  اً وتكــرارً مــرارً

البشــرية فــي نهايــة المطــاف فــي حــال التطبيــع مــع 

مفهــوم الجنــدر، الســيما أن األمــر لــم يقــف عنــد حــد 

المجتمــع  إجبــار  إلــى  تحــول  وإنمــا  االختيــار،  حريــة 

علــى  الســوية  مكوناتــه  بكافــة  برمتــه،  اإلنســاني 

التعامــل بالمفهــوم علــى أنــه األصــل، ليحــل محــل 

الجنــس فــي التعريــف ســواء علــى األوراق الرســمية 

وســائل  أو  البنــوك،  أو  المطــارات،  بعــض  فــي 

التكنولوجيا الحديثة!!

إن إنصاف المرأة ليس كما أراد الجندريون، أن تكون 

يصنعهــا  التــي  وثقافتــه  المجتمــع  هيمنــة  تحــت 

مرجعيــة  ظالل  فــي  وإنمــا  الخفــاء،  فــي  الرجــل 

بــل تطالــب  ــا مــن الجنســين،  أيّ ســماوية ال تحابــي 

كليهمــا بالتعــاون والتكامــل الــذي يحقق لهمــا معاً 

السكـــــينة فسبحــــانه يـقـــــول فــــي كــــــتابه الكـــريم: 

ا  هَ نْ لَ مِ عَ جَ ةٍ وَ دَ احِ سٍ وَ فْ ن نّ مْ مّ كُ قَ لَ ي خَ ذِ وَ الّ ﴿هُ

ا﴾. هَ يْ لَ نَ إِ كُ سْ يَ ا لِ هَ جَ وْ زَ

والشيء المستغرب أن هذا السكن القرآني صار هو 

اآلخــر موضوعــاً للمزايدة ألجل تكريس المفهوم، إذ 

علــت أصــوات البعــض مــن الباحثيــن والباحثــات عــن 

فــي اإلسالم،  "الجنــدر"  انتســاب لمفهــوم  بطاقــة 

للبحث داخل النصوص القرآنية ما يرسخ المفهــوم 

فـي األذهـان وتــقبل التطــبيع معه. والســـؤال 

المــــثار هــــنا هــل بإمــكان اإلســـــــــــــالم 
والـجــــــــــنـدر أن يلـتــــــــقيا؟ 

هـــــــذا ما ســــوف نفـــــــرد له مـــقــــاالً كــامالً يغــــــطي

كافة أبعـــاده، فإشـــكاليات الـــجــــندر لم تنتـــه بعـــد!!



٥٨

[١]  باحثة دكتوراه عالقات دولية.

فــي  ودورهــا  المفاهيــم  "بنــاء  عمــر،  الســيد   [٢]

نهضــة األمــة"، دمشــق: دار الثقافــة للجميــع، ١٤٣٥

هـ - ٢٠١٤، ص١٠.

[٣] األنفال:٤٢.

عنــد  إليهــا  الرجــوع  تــم  التــي  المصــادر  أبــرز    [٤]

تحليل مضامين هذه المفاهيم:

الناقــد  الرويلــي، "دليــل  البازعــي، وميجــان  •ســعد 

األدبــي"، الــدار البيضــاء: المركــز الثقافــي العربــي، 

ط٣، ٢٠٠٢.

الجنــدر،  نقيــض  اإلنســان  مؤلفيــن،  •مجموعــة 

المركــز  بيــروت:  االســتغراب،  مجلــة  خــاص،  ملــف 

اإلسالمي للدراسات االستراتيجية، ٢٠١٩.

•أميمــة أبــو بكــر وشــيرين شــكري، المــرأة والجنــدر، 

دمشق: دار الفكر المعاصر، ٢٠٠٢.

•مجموعــة دراســات نســوية بحثيــة غربيــة، النســوية 

والجنســانية، ترجمــة عايــدة ســيف الدولــة، القاهــرة: 

مؤسسة المرأة والذاكرة، ٢٠١٦.

عربيــة،  بحثيــة  نســوية  دراســات  •مجموعــة 

المقاومــة الجندريــة، عــدد خــاص، بيــروت: المجلــس 

العربي للعلوم االجتماعية، ٢٠١٩.

[٥]برنيــس ل. هوســمان، الجنــدر واألدوار الجندريــة، 

ترجمة زينب صالح، على هذا الرابط .

[٦]هالــة كمــال، قــراءات فــي الجنســانية مــن منظــور 

الجنســانية،  اختــراع  ويكــس،  جيفــري  نســوي، 

الجنــدر  حــول  مقاربــات  جاكســون،  ســتيفي 

النســوية والجنســانية، ترجمــة  فــي:  والجنســانية، 

المــرأة  مؤسســة  القاهــرة:  الدولــة،  ســيف  عايــدة 

والذاكرة، سلسلة ترجمات نسوية، العدد ٧، ٢٠١٦.

ــد،  [٧]  ترجمــة: دانيــا الدخيــل، تدقيــق: تســنيم المنجّ

تحرير: رؤى درخباني، 

[٨]  برنيس ل. هوسمان، مرجع سبق ذكره.

الحشــد  التفــاوض:  تحــدي  فــي  مكــي،  مريــم    [٩]

النســوي والدولــة، وتجريــم العنــف الزوجــي المبنــي 

المقاومــة  ضمــن:  مصــر،  فــي  الجنــدر  علــى 

الجندرية، مرجع سبق  ذكره، ص٢٩.

[١٠]  لمزيــد مــن التفاصيــل ، انظــر المرجــع الســابق ، 

الدراسة الثانية والثالثة.

تمــثالت  الجنــدري  النقــد  إدريــس،  النــور  عبــد    [١١]

ة، تونــس: دار  ســائيَّ الجســد األنثــوي فــي الكتابــة النِّ

فضاءات، ط١، ٢٠١٣م، ص ٩٤.



٥٩

[١٢] ملــف الجنــدر، ١٢-٥-٢٠١٨، علــى هــذا الرابط .

[١٣]  إيديولوجيــا الجنــدر، اإلنســان نقيــض الجنــدر، 

مرجع سبق ذكره، ص٤٣.

[١٤] ملف الجندر، مرجع سبق ذكره.

ــل األقليــات الجنســية فيمــا  [١٥] وهــي منظمــة تمثِّ

حقــوق  قضايــا  مــن  واســعة  بمجموعــة  يتعلــق 

ترجمــة  الجنــدر،  مشــكلة  بتلــر،  جوديــث  اإلنســان، 

فتحــي المســكيني، الطبعــة الثانيــة، ١٩٩٩م، علــى 

هذا الرابط .

[١٦]  المرجع السابق.

[١٧] ملف الجندر، مرجع سبق ذكره.

الجنــدر  حــول  مقاربــات  جاكســون،  ســتيفي   [١٨]

تحريــر  والجنســانية،  النســوية  فــي:  والجنســانية، 

وتقديــم هالــة كمــال وآيــة ســامي، ترجمــة عايــدة 

ســيف الدولــة، سلســلة ترجمــات نســوية، القاهــرة: 

مؤسسة المرأة والذاكرة، ٢٠١٦، ص٩٩.

نفيــض  اإلنســان  فــي:  الجنــدر،  إيديولوجيــا   [١٩]

الجندر، ص٤٣.

[٢٠] التهجيــن مــا الــذي يعنيــه: رد الفعــل العنيــف 

فــي  االعتــراف؟  ومعــضالت  للتهجيــن  العــادي 

كتــاب: جــان نيدرفيــن بيتــرس، العولمــة والثقافــة: 

القومــي  المركــز  القاهــرة:  الكونــي،  المزيــج 

للترجمة، ص ١٣٦.



٥مقاالت:
������ ���������� ���� �����������
����� ��) ������ �  ��
(��� ������� ��� ������� ��



٦١

أ. زينــب صالح

: تمهيد

النســوية  الدراســات  فــي  واســعا  اهتمامــا  االجتماعــي  النــوع  أو  الجنــدر  مصطلــح  نــال 

واالجتماعيــة فــي العقــود الماضيــة، وعلــى الرغــم مــن أن المصطلــح مــا زال غيــر محــدد 

أدوار  توقعــات  تحكــم  التــي  القوانيــن  بأنــه  مفهومــه  تقريــب  يمكــن  أنــه  إال  التعريــف، 

األشــخاص فــي المجتمــع ومــدى تعلقهــا بجنســهم ذكــورا وإناثــا. بكلمــات أخــرى، هــل للرجــل 

ــرة؟ ــرأة -بمــا هــــي أنثــى- أدوار مناظِ ــتوقعة، وللمــ ــروفة ومــ ــتماعية معـــ - أدوار اجــ َــرٌ -بمــا هــو ذكـ

 ظهــرت بواكيــر فكــرة الجنــدر فــي دراســات فتــرة مــا بعــد الحــرب العالميــة األولــى، ولعــل مــن أوائــل 

تلــك الدراســات مــا قدمتــه عالمــة األنثروبولوجيــا مارجريــت ميــد فــي كتابهــا (ســن البلــوغ فــي ســاموا) 

بيــن طــرق التنشــئة فــي المجتمــع األمريكــي وبيــن نظائرهــا فــي  عــام ١٩٢٨م، حيــث رصــدت االختالفــات 

ســاموا، وأشــارت إلــى أفعــال قــد يقــوم بهــا الرجــال رغــم أنهــا تعتبــر "أفعــاال أنثويــة" بالنســبة لمجتمعــات 

أخــرى. [١] كمــا أن البحــث الــذي كتبتــه المحللــة النفســية جــوان ريفييــر عــام ١٩٣٩م بعنــوان: "خصــال المــرأة 

ــا للقواعــد االجتماعيــة، حيــث  ــى وفقً بنَ كنــوع مــن التنكــر" قــد حــاز قصــب الســبق فــي القــول بــأن النــوع يُ

ــا مــن خالل عمليــة المحــاكاة[٢]. ا أو مؤنثً ــرً تصبــح الــذات مذكَّ

ثــم تال ذلــك اســتخدام مصطلــح (الــدور الجنــدري (gender role) فــي مقابــل مصطلــح (الــدور الجنســي) 

ــن قــــوانين  صــد بالــدور الجنــدري عمليــة سَ (sex role) فــي خمســينيات القــرن العشــرين[٣] . وقــد قُ

ســلوكية للــذات تتعلــق بتــــوقعات األدوار، مــع تقريــر أنهــا ال تتعلــق بالجنس،بــل بشــعور الفــرد 

أن  دون  االســتخدامات  هــذه  بيــن  نتنقــل  أن  يمكننــا  ال  لكــن  معيــن.  جنــس  إلــى  بانتمائــه 

نتوقــف عنــد مقولــة فارقــة فيمــا يتعلــق باالســتخدام النســوي لمفهــوم الجنــدر وإن لــم تتعلق 

(Simone de Beauvoir) ا باستخــدام المصطلح، وهي مقـــولة سيمون دو بوفــوار كـــثيرً

ــد المــرء امــرأة،  ١٩٤٩م: "ال يولَ فــي كتابهــا الشــهير "الجنــس اآلخـــر" الصــادر عــام 

نســويات  عليــه  ــت  بنَ ــا  أساسً صــارت  التــي  المقولــة  تلــك  كذلــك".  يــرُ  صِ يَ وإنمــا 

ــر  النظَ وجهــات  فــي  عديــدة  نســوية  تطــوراتٍ  بعدهــا  ومــا  الثانيــة  الموجــة 

وفــي المطالــب علــى حــد ســواء.



وتفصــــــيل ذلك عـلـــى النحــــــو التــــــالي:
              : سيمون دو بوفوار وكتاب الجنس الثاني

كانــت ســيمون دو بوفــوار فيلســوفة وجوديــة مــن 

العشــرين.  القــرن  النســويات فــي  الناشــطات  أبــرز 

وقــد وضعــت فــي كتابهــا الجنــس اآلخــر وصفهــا 

التفصيلــي ألوضــاع النســاء. إذ رأت أن الســبب فــي 

ــل  بَ قِ مــن  مضطـــهدة  أنـــها  هــو  المـــرأة  شـــقاء 

وعلــى  المخـــتلفة  حـــياتها  مـــراحل  فـــي  الرجــل 

ا  واجـــــتماعيًّ ا  اقــتـــصاديًّ المـخـــــتلفة  األصــــعـــدة 

ا وعرضــت ذلــك علــى مــدار كتابهــا بوصــف  وجنســيًّ

ل ألحــوال المــرأة فــي كونهــا طفلــة،  نقــدي مطــوَّ

ــــــا، أو مــراهــــــقة، أو شــــــابة عــــــزباء، أو زوجـــــــة، أو أمًّ

أو عــــاشـــقة، أو عـــامـــلة، أو مـتعـــــلمة أو مــثـــقفة.

ورأت مــن خالل وصفهــا الــذي غلــب علــى توجيههــا 

في هذا الكتاب، أن عالقتها بالرجل في كل ذلك  

فالرجــال  واالســتعباد.  الخضــوع  علــى  تقــوم 

بينمــا  الفاعــل  أو  الــذات  فئــة  علــى  يســيطرون 

تنحصــر المــرأة فــي فئــة اآلخــر إلــى األبــد[٤] ، ذلــك 

يشــعر  كــي  المــرأة  ــة  آخريَّ إلــى  يحتــاج  الرجــل  أن 

مقارنتهــا  فــي  ــا  جليًّ ذلــك  ويظهــر  تــه،  بذاتيَّ

العالقــة بيــن الرجــل والمــرأة بالعالقــة بيــن الرجــل 

فــي  موضــع  مــن  أكثــر  فــي  والزنجــي  األبيــض 

الكتاب. 

وتلــك العالقــة بيــن الــذات واآلخــر هــي التي شــكلت 

حــد  فعلــى  النســاء،  تاريــخ  فــي  القمــع  أســاس 

قولهــا: كان "تاريــخ النســاء مــن صنــع الرجــال... فهــم 

الذيــن أمســكوا دائمــا بمصيــر المــرأة بيــن أيديهــم ولــم 

ــا لمصلحتها، بل أخــذوا بعين االعتبار  يقــرروا فيــه تبعً

أهــــدافهم الخـــاصة ومخـــاوفهم وحـــاجاتهم".[٥] 

٦٢

ــنس الثانــي. ــتاب الجـــ ــوار وكــ ــمون دو بوفـــ سيــــ

فلســفة الجنــس والجنــدر عند ســيمون دو بوفوار.

بوفــوار. بــعـــــد  للنـســــــــويات  الجــــنـــدرية  الــرؤيـــــة 

الجــــــندر. ونظـــــــرية  النســـــــــــوية  بـعـــــد  مــــا   

فلســفة الجنــس والجنــدر عنــد جوديــث بتلر.

البوفـــوارية. البتــلــــرية لألفــكــــار  القــــــراءة 

نقـــــــــدية. آفــــــــاق  ٧
٦
٥
٤
٣
٢
١ المقارنــة  إلـــى  المقالــة  هـــذه  وتهـــدف 

لمفـهــــــــوم  البـــوفــــــوارية  الرؤيــــــة  بيــــــن 

النـــساء  تفــــعله  أن  ينبغــي  ومــا  الجنــدر 

وبيــن مــا آلــت إليــه األمـــور بعــد ذلــك فيمــا 

يســمى بـمـــا بـعـــد النســوية اعــــتمادا علــى 

رؤيــة الفـــيلسوفة الشــهيرة جوديــث بتلــر 

(Judith Butler) باعتبارهــا واحــدة  مــن أبــرز 

رواد هـــذا االتجـــاه، والتــي أعــــادت قـــراءة

ــعت أقوالهــا إلــى أقصــى حــد  بوفــوار ووسَّ

ممكن وهـــذا يتأتى فـــي المحـاور اآلتيـة:

١المحــــــــــــــور
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بوفــوار  رســمتها  التــي  ــد  المضطهِ صــورة  ورغــم 

للرجــل عمومــا، إال أنهــا كانــت تــرى فيــه النمــوذج 

فهــو  كتابهــا،  مــدار  علــى  لإلنســانية  األكمــل 

الحاكــم، وهــو الصانــع، وهــو الثائــر، وهــو الفنــان، 

الواقــع،  فــي  والمتحكــم  التاريــخ  صانــع  وهــو 

فــي  اآلن  حتــى  اإلنســان  تجســد  "لقــد  فتقــول: 

المــرأة. [٦] وهكــذا  الرجــل، ال فــي شــكل  صــورة 

تتحــرر مــن  أن  المــرأة  أنــه يجــب علــى  بوفــوار  رأت 

منــه  ا  ونفــورً فيــه  كراهيــة  ال  للرجــل،  تبعيتهــا 

ا بــه وطلبــا للمســاواة معــه. ولذلــك  وإنمــا تشــبهً

مــن  نفســها  بتحريــر  المــرأة  تطالــب  كمــا  فهــي 

الرجــل باعتبــار أن الفرصــة قــد واتتهــا لتحقيــق 

ويجــب  واالجتماعــي  االقتصــادي  التحــرر 

إلــى  تدعــو  كذلــك  فإنهــا  اغتنامهــا،  عليهــا 

إقــرار المــرأة باإلبقــاء علــى ارتباطهــا بالرجــل 

الكاملــة  المســاواة  تلــك  لهــا  تحققــت  إذا 

يفقــد  ال  الحقيقــة  فــي  الرجــل  "إن  قائلــة: 

عــن  وأقلــع  التعميــة،  عــن  كــفَّ  إذا  شــيئا 

إخفــاء المــرأة تحــت الرمــوز والطالســم. 

كمــا أن تجربتــه ال يحــل بهــا الفقــر إذا 

رأت فــــــي الـمـــــــرأة كــــائنا إنـــــــسانيا.

الشعـــر  إلغــاء  ذلــك  يعـــني  وال 

بــل  األحالم،  عــن  والتخلــي  ــب  والحُ

التصـــــرفات  إرســـــاء  نتيجــــته  مــــن  يكــــون 

واإلحساســات علــى أســس واقعيــة حقيقيــة". 

وأما قبل أن تتساوى المـــرأة مع الرجل تماما، 

ــا مــن أشــكال  فــإن بوفــوار ترفــض أن تقــدم المــرأة أيًّ

"يــوم  فتقــول:  الرجـــــل  تجــاه  الليــن  أو  المصالحــة 

تســتطيع المــرأة أن تـحــــــــب بقوتهــا ال بضعفهــا، 

ال لتهــرب مــن ذاتهــا بــل لتكتشــف نفســها؛ فــي 

للرجــل  كمــا  للمــرأة  الحــب  يصبــح  اليــوم  ذلــك 

انتظــار  ينبــوع حيــاة ال مصــدر خطــر قاتــل. وفــي 

تحيــق  التــي  اللعنــة  الحــب  يلخــص  ذلــك،  حــدوث 

النســوي  العالــم  فــي  المحبوســة  بالمــرأة 

والعــــاجزة عــــن كــــفاية نفــــسها بنفــــسها"[٧].



اعتمــدت بوفــوار فــي كتابهــا بصــورة أساســية علــى 

ــا، متأثــرة فــي  المذهــب الوجــودي فلســفةً وأخالقً

 Jean-Paul) ســارتر  بــول  جــان  بالفيلســوف  ذلــك 

Sartre)، فقــد انطلقــت مــن أن كل شــخص يجــب أن 

يعمــل علــى مجموعــة مــن األهــداف ليســتكمل من 

بجوهــره  ذلــك  جــراء  ويحظــى  ذاتــه  خاللهــا 

اإلنســاني، وأن علــى الكائــن اإلنســاني أن يســتمر 

فــي طريقــه نحــو االرتقــاء. كمــا تــرى أن مــن يتوقــف 

بإرادتــه عــن طلــب هــذا الرقــي يصبــح جامــدا، وهــو 

يتــم  مــن  بينمــا  أخالقيــة،  خطيئــة  يرتكــب  بذلــك 

ــا عنــه فــذاك هــو  إيقافــه عــن طلــب هــذا الرقــي رغمً

لــم  بوفــوار  فــإن  ولذلــك  ــد.  المضطهَ الشــخص 

تلتفــت إلــى مــا إذا كانــت رؤاهــا ومقترحاتهــا فــي 

ألن  ال،  أم  للنســاء  الســعادة  ســتحقق  كتابهــا 

ــا لهــا أصال، إنمــا هدفهــا  إســعاد النســاء ليــس هدفً

هــو الترقــي لتحقيــق الجوهــر اإلنســاني، وفــي هــذا 

المعنــى تقــول: "علــى أننــا ال نخلــط بيــن مفهــوم 

الصالــح الخــاص ومفهــوم الســعادة. هــذه نقطــة 

اللواتــي  النســاء  أليســت  ســبيلنا؛  تعتــرض  أخــرى 

العصريــات  النســاء  مــن  أســعد  الحريــم  يؤلفــن 

المتمتعــات بحــق االنتخــاب؟ إننــا لذلــك لــن نعتمــد 

ــنتبنى ــل ســـ ــعادة، بـــــ ــوم الســـــــ ــلى مفهــــ ا عـــ ــدً أبـــــ

الــوجــــــــوديـــة[٨]." األخـــــــــــالق  نــظـــــــــــر  وجـــــــــهـــة 

وهكــذا لــم تكــن بوفــوار تــرى أن اضطهــاد المــرأة 

ــر عليه،  جبَ يضعهــا فــي موضــع الضحيــة إال بقــدر مــا تُ

وإال فإنها تقف ضـــد المــــرأة المــتوانية في نظــرها،

٦٤

الــذي  الطريــق  فــي  بالســير  ترضــى  ال  التــي  تلــك 

األنانيــة  المــرأة  وكذلــك  للترقــي،  بوفــوار  ته  رســمَ

فريســة  تقــع  أن  مــن  فتحذرهــا  ذاتهــا،  عاشــقة 

لنفســها. وربمــا كان هــذا هــو الســبب في ســخريتها 

فــي  النســاء  تصرفــات  مــن  الكتــاب  مــدار  علــى 

مقارنــة  أدوارهــن  كانــت  ــا  أيًّ العمليــة  حياتهــن 

لتغييــر  الســعي  عــدم  علــى  ولومهــن  بالرجــال، 

شــتى  فــي  يقدمنــه  مــا  وانتقــاص  أوضاعهــن، 

ندعوهــم  الذيــن  الرجــال  "إن  تقــول:  إذ  المجــاالت، 

أكتافهــم  علــى  حملــوا  الذيــن  هــؤالء  هــم  الكبــار 

أن  واســتطاعوا  العالــم  ثقــل  بأخــرى  أو  بطريقــة 

ينجحــوا فــي ذلــك، األمــر الــذي لــم تفعلــه أي امــرأة 

فــي وقــت من األوقات[٩] ".
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وقــد كان الحــل الــذي اقترحتــه بوفــوار لترقــي المــرأة 

ا لتحقيــق  وانعتاقهــا مــن الرجــل هــو تقليــده ســعيً

ــا، حتــى  ــا واجتماعيًّ المســاواة الكاملــة معــه اقتصاديًّ

وعندهــا  مســتقال  ا  جوهــرً تصبــح  أن  لهــا  يتســنى 

ــةٍ حظهــا فــي الحيــاة.  فقــط يمكنهــا أن تجــرب بحريَّ

ق بيــن دور المــرأة  لكنهــا مــع ذلــك كلــه، كانــت تفــرِّ

بأنوثتهــا،  تحتفــظ  أن  وجــوب  وبيــن  االجتماعــي 

وهذا ما سيتضح في المحور التالي.

                   : فلســفة الجنــس والجنــدر عنــد ســيمون 

ت  دو بوفــوار مــع نفيهــا أن المــرأة تولــد امــرأة، أقــرَّ

ســيمون دو بوفــوار -بــل وأكــدت- أنهــا تولــد أنثــى، 

الرؤيــة  كانــت  لقــد  ا.  ــرً ذكَ يولــد  الرجــل  أن  كمــا 

مــن  ننــا  أنــه وســيلة تمكِّ للجســد هــي  البوفواريــة 

أحــد  تمثــل  البيولوجيــة  المعطيــات  وأن  العالــم، 

المفاتيــح التــي تســمح لنــا بفهــم المــرأة، ولكنهــا 

مصيــر  تقــرر  ال  ذلــك  مــع 

. المرأة نهائيًّ

ــا،  وبمــا أنهــا تنطلــق مــن رؤيــة وجوديــة للجســد أيضً

فقــد رأت أن االختالفــات البيولوجيــة ال يمكــن أن 

ــة  ــر المغــزى وحدهــا، كمــا أنهــا ال تعطــي أوليَّ تفسِّ

البشــري.  النــوع  فــي  اآلخــر  علــى  ــين  الجنسَ ألحــد 

ذلــك أن المعطيــات الفســيولوجية تكتســب القيــم 

ســلطة  وتتغيــر  عليهــا،  الكائــن  يضفيهــا  التــي 

"إن  تقــول:  القيــم. ولهــذا  تلــك  بتغيــر  االختالفــات 

مــن  األساســية  العناصــر  أحــد  هــو  المــرأة  جســد 

هــا فــي هــذا العالــم، إال أنــه ال يكفــي وحــده  وضعِ

لتعريفهــا؛ إذ ليــس لــه مــن واقــع وجــودي إال عــن 

طريق الشعور ومن خالل فعلها ضمن المجتمع".[١٠] 

رت بوفــوار أن المــرأة ال يمكنهــا أن تقضــي  لقــد قــرَّ

فقــط  تطالــب  ولكنهــا  كجنــس،  نفســها  علــى 

بإلغــاء (بعــض) النتائــج المرتبطــة بالجنــس[١١] .

ومــع ذلــك فقــد كانــت تدافــع عــن الطبيعــة األنثويــة 

ا مــن  للمــرأة باعتبــار أن االحتفــاظ بهــا يمثــل جــزءً

االحتفــاظ بالكينونــة التــي يقابلهــا احتفــاظ الرجــل 

طبيعتهــا  المــرأة  فقــدت  فلــو  وإال  بذكورتــه، 

يفتقــر  ــا  ناقصً كيانــا  ســتصبح  فإنهــا  األنثويــة، 

للكمــال الــذي يتمتــع بــه كيــان الرجــل، وفــي هــذا 

لــه  إنســان بشــري  الرجــل هــو  المعنــى تقــول: "إن 

جنــس خــاص، وال يمكــن للمــرأة أن تكــون بالمقابــل 

ا للرجــل إال إذا كانــت هــي نفســها  ا كامال مســاويً فــردً

ا لــه اجنســها الخــاص، فالتخلــي عــن  ا بشــريًّ شــخصً

تها[١٢]".  ــا عــن إنـــسانيَّ أنوثتهــا يعنــي التخلــي جزئيًّ

٢المحــــــــــــــور



حالــة  فــي  الفكــرة  هــذه  عــن  تنافــح  أنهــا  حتــى 

بة للغــاية، وهــي حالة المـــــرأة السحـــاقــية. مـــستغــرَ

إذ ترفــض بوفــوار أن توصــف المــرأة الســحاقية بأنهــا 

ــة مــن المــرأة الغيريــة بــل  خشــنة أو أقــل فــي األنوث

يتمتعــن  الســحاقيات  مــن  كبيــرا  عــددا  "إن  تقــول 

بأنوثــة نــادرة[١٣] "، وتعتبــر تقليــد الرجــل فــي هــذه 

الدافــع  ولكــن  ثانويــة،  ظاهــرة  إال  هــو  مــا  الحالــة 

األساســي وراء ذلــك فــي نظرهــا هــو تمــرد الفــرد 

المتمتــع بالســيادة، وتقصــد به الســحاقية الممارســة 

جســدية.  فريســة  إلــى  تحولــه  ضــد  الرجــل،  لــدور 

وجديــر بالذكــر أنهــا تنفــي أن يكــون اتجــاه المــرأة 

التســلية،  فــي  رغبــة  أو  ــا  ريًّ قدَ واقعــا  للســحاق 

فتقــول: "والواقــع أن الســحاق ال يعتبــر ضربــا مــن 

ل  ضــروب التفنــن والتســلية لــدى المــرأة، كما ال يشــكِّ

موقــف  هــو  وإنمــا  عليهــا،  تحــل  ر  القــدَ مــن  لعنــة 

تتخذه المرأة كرد فعل على أوضاعها في المجتمع. 

[١٤]" كمــا يظهــر ذلــك فــي اعترافهــا بآثــار الطبيعــة 

متاعــب  أن  فتعتــرف  المــرأة،  حالــة  علــى  األنثويــة 

المــرأة الناتجــة عــن بنيتهــا الجســدية ليســت متاعــب 

خياليــة، بــل هــي حقيقــة كالحالــة التــي تعبــر عنهــا، 

لكنهــا تــرى أن عمــل المــرأة يســاعدها فــي الوصــول 

إلــى توازنهــا الداخلــي فيجعلهــا تنســى متاعبهــا. 

األنثــى  أن  بوفــوار تشــدد علــى  أن  ن  إذَ يتضــح   [١٥]

البــد لهــا مــن المحافظــة علــى جنســها أو أنوثتهــا. 

ويبــدو أن بوفــوار لــم تكــن رائــدة النســوية الوحيــدة 

ــوثة، ــقيق األنـــــ ــمية تحــــ ــلى أهــــــ ــدت عـــــ ــي أكـــ التـــ

٦٦

 فقــد كانــت بيتــي فريــدان (Betty Friedan) تــرى 

أن (الســحر األنثــوي) يتمثــل فــي أن أســمى قيمــة 

هــو  لهــا  الوحيــد  وااللتــزام  المــرأة  حيــاة  فــي 

أن  تــرَ  لــم  األخيــرة  أن  إال   [١٦] أنوثتهــا  تحقيــق 

تحقيــق األنوثــة يتأتــى مــن خالل التشــبه بنمــوذج 

الرجل، وإنما بتقبل طبيعتها كما هي.



٦٧

أما ما يتعــــلق بــــدور المـــــرأة في المجــــتمع، فقد رأت 

بوفوار -كـــما هو مشهــــور- أن المرأة ال تولد امـــــرأة، 

بــل تصيــر كذلــك. وأرجعــت صيرورتهــا مــن أنثــى لهــا 

خصائــص بيولوجيــة معينــة إلــى امـــرأة لهــا أدوار 

اجـتماعية معـينة إلى البناء التاريخـي واالجـتماعي. 

وفي هـذا اإلطـــار أنكــــرت القـــوالب النمطــية التي 

توضــع فيهــا النســاء باعتبارهــا نمــاذج فريدةً بحســب 

مــا يحكــم بــه الرجــال. ورأت أن هــذه الصــور النمطيــة 

ما هي إال تمثالت خيالية فرضتها السلطة الذكورية، 

فالواقــع االجتماعــي "يحصــر المــرأة فــي المطبــخ أو 

المخدع ثم يشــكو من ضيق أفقها، ويقص أجنحتها 

ثــم يحتقرهــا ألنها ال تســتطيع الطيــران". وعليه فإن 

المــرأة بإمكانهــا -بمزيــد مــن النضــال- أن تتحــرر من تلك 

القوالــب شــيئا فشــيئا حتــى تتمتــع بكافــة الحقــوق 

التــي يتمتــع بهــا الرجــل، فتتحــول مــن "إعــادة اإلنتاج" 

ــاج". علــى أن إنتــاج المــرأة يجــب أن يصــل  إلــى "اإلنتـ

إلى مرحلة اإلبــــداع الــــتي وصـــل إليـــها الرجـــــل في

كافــة المجــاالت، وذلــك عندمــا تتخلــص المــرأة مــن 

القيــود التــي فــــرضها عليهــا وضـــعها االقتصــادي 

واالجتماعي التابع للرجل، والـذي أدى إلـى تـقويض 

إبداعــــها. فليســت المـــــرأة ناقصــة القــــدرة الذاتيـــة

علــى اإلبــداع، بــل "القــول بــأن المــرأة ال تتمتــع بالفكــر 

تحــرر  األعــداء  خيــال   مــن  ينبــع  المبــدع  الــخالق 

المـــــرأة  ســتصبح  الحــــين  ."[١٧] وفــي ذلــك  المـــرأة 

"آخـــر"  هــو  وســيصبح  الرجـــل،  عــن  مســتقلة  ــا  ذاتً

بالنسبة لها كــما أنــها "آخـر" بالنســبة له.

وممــا تحســن اإلشــارة إليــه فــي ختــام هــذا المحــور، 

المــرأة  إلــى  تنظــر  كانــت  بوفــوار  دو  ســيمون  أن 

باعتبارهــا فئــة مقابلــة لفئــة الرجــل، وبالتالــي فقــد 

واحــدة  مشــكلة  فــي  النســاء  مشــكالت  حصــرت 

مهــم فيهــن،  وهــي ســيادة الرجــال عليهــن وتحكُّ

ا وهــو الســعي لمســاواة كاملــة  ورأت لهــا حالًّ واحــدً

أحــوال  يعتــري  لمــا  ظاهــر  إغفــال  فــي  بالرجــال، 

مــن  ذلــك  يصاحــب  ومــا  االخــتالف،  مــن  النســاء 

ا فــي  ا كبيــرً ــر ذلــك تأثيــرً تعــدد مشــكالتهن. وقــد أثَّ

مــا  وهــذا  النســويات،  مــن  اتبعنهــا  مــن  أهــداف 

ا  ــر ذلــك تأثيــرً ســيتضح فــي المحــور التالــي. وقــد أثَّ

النســويات،  مــن  اتبعنهــا  مــن  أهــداف  فــي  ا  كبيــرً

وهذا ما سيتضح في المحور التالي.

             : الــــرؤية الجـــندرية للنســـــويات بعد بوفــــوار

إلــى  بوفــوار  تصريحــات  بعــد  النســويات  ت  ســعَ

تحقيــق المســاواة الكاملــة مــع الرجــال، ولكــن لــم 

قدمتهــا  التــي  للرجــل  رة  المقــدِّ بالرؤيــة  يلتزمــن 

راديكالــي  نســوي  تيــار  ظهــر  فقــد  دومــا،  بوفــوار 

ــا  إلــى إلغــاء التمييــز باعتبــار الرجــل خصمً يســعى 

ى. ولــم يقتصــرن فــي ذلــك علــى  حتــذَ وليــس مثــاال يُ

حــق التعليــم والمســاواة فــي األجــور مــثال، بــل كان 

١٩٧٠م:  عــام  راســكن  كليــة  مؤتمــر  مطالــب  مــن 

إنشــاء حضانــات تعمــل علــى مــدار الســاعات األربــع 

والعشــرين، وحريــة اســتخدام وســائل منــع الحمــل 

واللجـــوء إلى اإلجــــهاض.   

٣المحــــــــــــــور



٦٨

األمر كما تقول لورا مالفي: "فجــأة، ظهر منظور 

ا تتحــدث  جـــديد لرؤية العــالم أعــطى المـــرأة موقعً

منه، فأصبح من الضروري الحديث، ال من منطلق 

االخــتيار، بل من منطلق الضـــرورة السياسية"[١٨].  

لقـد ركزت النســـويات جـهــودهن على إلغاء كافة 

أشكـــال التمــييز ضــد المـــرأة، واعـــتبرن من التمـــييز

مــــا ليـــــــس مـــــنه، ومـــــن أبـــــرز األمـــــثلة عـــــلى ذلــك،

تلك المطــــالبة المجمومة بالتســاوي العددي في 

كافة المناصب والمجاالت، مع عــدم المــباالة بغياب 

شـــــرط الكـــــفاءة مــــن المشهــــد، ممــــا تســــبب فـــي 

االنتقاص من قدر المرأة كإنســان له مواهبه كما 

كانت بوفــوار تتمنى. ولذلك تقــول أوجــيني باستيي: 

"إن التساوي العددي هو مأساة األنثوية الجديدة. 

بسببه لم تعد المرأة معدودة إنــسانا بمعنى الكلمة، 

له خــصال ومـواهب فردية، وإنما هي مجــرد عضو 

فــي طـــائفة من المالئم دعمها" وتقــول: "كــتبت 

فرانسواز جـيرو قائلة: ‘ستكون المـرأة حقا مـساوية 

ن -فــي منصب مهــم- امـــرأةٌ غير  عــيَّ للرجـــل، حين تُ

مؤهلة‘. لقد حقق التساوي العددي هذه األمنية 

الساخــرة. سيوجد نساء نائبات ووزيرات و مـــستشارات 

إدارة ليس ألن لديهـن مــواهب فــذة، ولكـــن فقط 

ألنهـــــن نــــساء، منتسبات إلـــى بشــــرية من جـــنسين

ال بـــد من تفكـــيكها مــن أجــــل تحـــــريرها."[١٩]

ــلى المــــــطالبات  ــويات عــــ ــتصر النـســـــ ــما لــم تقــ كــــ

المتعــلقة بتمــثيل النــساء، بل اتجــهن إلى البحـث 

النظــــري، ونــشأت فـــي الجــــامعات أقـــسام خــاصة 

بدراسات المرأة تتفحــص كــافة مجــاالت المعرفة 

من اآلداب والفـــنون إلى الفـــلسفة والميتافـــيزيقا 

بل وحتى العلوم الطبيعية، ورأت أن هذه المعارف 

تمـــثل انعكــاسا للرواســـب الرجـــولية[٢٠]. 

وهكــذا تحــول الهــدف النســوي علــى هــذا الصعيــد 

مــن المطالبــة بحقــوق المــرأة المتعلقــة بأدوارهــا 

االجتماعيــة إلــى العبثيــة فــي فــرض اســتحقاقها 

لألدوار بســبب جنســها واتخــاذ ‘الذكوريــة الســامة‘ 

ــه مــن النقــد، وفــي هــذا المعنــى  ــا يحتميــن ب حصنً

يكــن  "لــم  ليندســاي:  جيمــس  الفيزيائــي  يقــول 

التنظيــر النســوي بــه عجــز فــي النقــد، ولكنــه مــن 

الجنســي  بالتحيــز  التشــتيتية  قــوة االتهــام  خالل 

المحتمــل، اســتجاب لهــذا الضغــط االختيــاري بال 

نفســه  حتــى جعــل  أكاديمــي مســؤول،  تصحيــح 

الخارجــي،  للعالــم  بالنســبة  لالهتمــام  قابــل  غيــر 

لــه  ليتســنى  عينيــه؛  علــى  غشــاوة  وضــع  بينمــا 

الموجهــة  لــو أن كل االنتقــادات  االســتمرار كمــا 

إليــه -فــي حقيقــة األمــر- متحيــزة جنســيا، بالقــدر 

الذي يجعلها ال تســـتحق المالحظة[٢١]. لم يكـــن 

تعــددت  بــل  الوحيــد،  التيــار  الراديكالــي هــو  التيــار 

لــــيبرالية،  نســـــوية  فظهــــرت  النســـــوية  التيــارات 

معاديــة  غـــــير  ونســـــوية  وماركــــسية،  واشــتراكية 

للرجــل وليــس ذلــك مــحــــل التفصـــيل فـــــــي تــــلك 

ا بــــما  االتــجـــــــاهات. ولكـــــن ظــــــهر اتجــــاه آخـــر متأثرً

عـــرف بعـــــد الحــــــداثة ومــــا بـعــــــد البنيـــــوية والـــــذي يُ

بـ "ما بعــد النســــوية". 



وقــد كان لهــذا األخيــر بالــغ األثــر فــي موضوعنــا 

وذلــك بالتأســيس الفعلــي لنظريــة الجنــدر، وهــو 

ما ســيتضح فــي المحور التالي.

              : مـــــا بعـــد النـســــــــوية ونـظــــــرية الـجـــــــــــندر

نقرنهــا  أن  أردنــا  فــإذا  االرتيــاب،  يثيــر  طابــع  بعــد 

نعنــي  ربمــا  المحــددة،  لــه أسســه ورمــوزه  بوضــع 

بذلــك رفضــه وربمــا نعنــي فقــط مجاوزتــه وربمــا 

نقرنهــا  كنــا  إذا  بالنــا  فمــا  إســقاطه.  نعنــي 

بمصطلــح هــو بحــد ذاتــه يشــوب محتــواه التعــدد 

حــدَّ التناقــض مثــل مصطلــح النســوية! ومــع ذلــك، 

يمكــن أن تتضــح الرؤيــة إذا اســتحضرنا أن مصطلــح 

مــا بعــد النســوية يرتبــط ارتباطــا وثيقــا بمصطلحــي 

‘مــا بعــد الحداثــة‘ و ‘مــا بعــد البنيويــة‘. وإذ تؤســس 

مــا بعــــد الحـــــــداثة لـنــقــــــد الــســــــرديـــات الكــــــــبرى

لمــا قــد تكــون قمعتــه مــن أفــكار ورؤى، وتؤســس 

والتراتبيــة  الثنائيــات  لرفــض  البنيويــة  بعــد  مــا 

ــوية، ــولة الهـــ ــية وســيـ ــرؤية التفكــيكــ ــنى الـــ وتتبــ

فــإن مــا بعــد النســوية تنطلــق مــن هــذه النظريــات 

فتــرى  النســائي.  الشــأن  فــي  نفســها  بالطريقــة 

الفكــر بوصفــه مجموعــة مــن الســرديات الرجوليــة 

ثنائيــة  ترفــض  كمــا  نقدهــا،  ينبغــي  التــي 

ال  ســيَّ المــرأة  مفهــوم  أن  وتعتبــر  الرجل-المــرأة، 

هنــاك  فليــس  المفهــوم  هــذا  وبحســب  ومتغيــر، 

أنوثــة  هنــاك  وليــس  نوعيــة،  امــرأة  أو  عامــة  امــرأة 

ــانسة[٢٢].   ــوحدة ومتجـــ مـــ

٤المحــــــــــــــور
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ا  ا بــارزً ولذلــك فــإن مــا بعــد النســوية تتالفــى انتقــادً

ــه إلــى مراحــل النســوية الســابقة ســواء  جِّ لطالمــا وُ

فــي الرؤيــة البوفواريــة وغيرهــا، وهــو االنــطالق مــن 

رؤيــة موحــدة للمــرأة وهــي المــرأة الغربيــة البيضــاء 

وعــدم  المتوســطة  الطبقــة  إلــى  المنتميــة 

االهتمــام باختالفــات النســاء. أمــا مــا بعــد النســوية 

فقــد أخــذت فــي االعتبــار كالًّ مــن النســاء الملونــات 

رة  والســوداوات والثقافــات المهمشــة والمســتعمَ

بالتعدديــة فــي مقابــل  الشــتات، ونــادت  وثقافــات 

الثنائية، وبالتنوع في مقابل االتفاق[٢٣] . 

فتــرى النســوية والفيلســوفة التفكيكيــة الشــهيرة 

غياتــري ســبيفاك "أن النســاء يختلفــن عــن بعضهــن 

تحــت  الرجــال  ضــم  يجــب  ال  وبالمثــل  البعــض، 

مصطلــح جامــع ال يعتــرف بالفــروق بينهــم" كمــا 

لديهــن  أن  يفترضــن  أن  يجــب  ال  النســاء  أن  تــرى 

الحــق فــي الحديــث نيابــة عــن غيرهــن مــن النســاء 

على أساس الهوية المشتركة أو الجماعية[٢٤].  

مــن  التعدديــة  الرؤيــة  هــذه  بــه  توحــي  مــا  ورغــم 

ا إال أنهــا تمثــل خلخلــة ألســس  توجــه أكثــر تســامحً

ا فــي فــكِّ االرتبــاط  أي نظــام، ويظهــر ذلــك تحديــدً

الجنــس  وبيــن  للفــرد  االجتماعــي  النــوع  بيــن 

البيولوجــي، باعتبــار أن هــذا االرتبــاط ومــا يفرضــه 

مــن قيــود مــا هــو إال صناعــة اجتماعيــة وثقافيــة 

بنظريــة  ف  عــرَ يُ مــا  وهــذا  ــا  محتومً ا  أمــرً وليــس 

وجــد  قــد  الفكــرة  هــذه  أصــل  كانــت  وإذا  الجنــدر. 

لــدى بوفـــــوار كمــا أســـــلفنا، إال أنـــــها تحـــــضر هــــنا 

بصــورة أكثــر تقدمــا ربمــا لــم تخطــر ببــال بوفــوار، 

فاألمــر هنــا ال يتعلــق بــأن تثبــت المــرأة كفاءتهــا 

يتعلــق  وإنمــا  الرجــل،  بعمــل  قيامهــا  خالل  مــن 

الة- بــأن مفاهيــم مثــل  -باســتحضار الهويــة الســيَّ

ال  ثقافيــة  خيــاالت  إال  هــي  مــا  والرجــل  المــرأة 

كمــا  األمــر  راســخة.  حقيقــة  ذاتهــا  بحــد  تمثــل 

يقــول إريــك زمــور: كانــت "نظريــة الجنــدر بالنســبة 

اإلنترنــت  شــبكة  مثــل  اآلخــر،  الجنــس  لكتــاب 

نهايــة!"  ال  مــا  إلــى  الصقــل  للمينيتــل..  بالنســبة 

[٢٥]  وقــد بــرز ذلــك مــن خالل أطروحــاتِ ثالثــةٍ مــن 

القــرن  الباحثــات األمريكيــات فــي نهايــات  أشــهر 

إيــف كوزوفيســكي ســيدجويك  العشــرين وهــن: 

اقترحــت  التــي   ،(Eve Kosofsky Sedgwick)

والهويــة  النــوع  لتصنيــف  جديــدة  ا  أطــرً

للكويــر  التنظيــر  فــي  الجنســية وشــاركت 

هــاراواي  ــا  ودونَّ الغامضــة]،  الهويــات  [أو 

اخترعــت  التــي   (Donna J. Haraway)

غيــر  الســيبرنطيقي  الكائــن  مفهــوم 

المنحصــر فــي أطــر التحديــد 

النوعي العضوي. 
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أمــا الثالثــة واألشــهر فهــي جوديــث بتلــر، والتــي 

ســنقصد تصورهــا عــن الجنــس والجنــدر بمزيــد مــن 

التفصيل في المحور التالي.

              : فلسفة الجنس والجندر عند جوديث بتلر

أبــرز  مــن  أمريكيــة  فيلســوفة  بتلــر  جوديــث  تعــد 

المســاهمين فــي مجــاالت الجنــدر والمثليــة، وهــي 

جامعــة  فــي  والبالغــة  المقــارن  األدب  أســتاذ 

بتلــر فــي فكرهــا منهجيــة  تتبــع  كاليفورنيــا. وال 

واحــدة، وإنمــا اســتقت أفكارهــا مــن عــدة نظريــات 

النظريــة  بتقاليــد  تأثرهــا  أبرزهــا  مــن  واتجاهــات، 

النقدية وما بعد البنيوية. 

كما يعد كتابها (مشكلة الجندر) الصادر عام ١٩٩٠م 

مـــن النصــــــوص األســــاسية فــــي نظـــــرية الجــــندر.

مــت فــي هــذا الكتــاب -ومــا تاله مــن صقــل  وقــد قدَّ

الجنســية.  والحيــاة  الجنــدر  عــن  رؤيتهــا  وتطويــر- 

لقــد ســعت فــي هــذا الكتــاب إلــى هــدم الثنائيــة 

عــن  يتحــدث  خطــاب  أي  لتقــوض  الجندريــة، 

أي  مــن  المشــروعية  نــزع  أو  إلعطــاء  الحقيقــة 

األفــكار  أبــرز  ومــن  جنســية.  أو  جندريــة  ممارســة 

المشــهورة عــن بتلــر هي فكرة إنكارها للجنــس[٢٦] . 

ولتوضيــح رؤيــة بتلــر، يمكننــا أن نســتحضر أن هويــة 

وهــي:  محــاور،  ثالثــة  خالل  مــن  تتكــون  الكائــن 

الجنــدر، والجنــس، والتوجــه الجنســي. أمــا رؤيتهــا 

ا علــى نظريتهــا  للجنــدر، فقــد أسســتها بتلــر اعتمــادً

ــة (performativity) والتـــــــــي اة باألدائيَّ ــمَّ المـــسـ

مــن  سلســلة  عــن  عبــارة  الجنــدر  أن  تفتــرض 

لنظريــات  بتلــر  اســتحضار  خالل  ومــن  األداءات، 

الفعــل وأفعــال الــكالم والظاهراتيــة، تشــير إلــى 

أن هنــاك اســتخداما أكثــر جذريــة لمذاهــب التكوين 

ــا للفعــل ولــــــيس  يتخــذ الفاعــل االجتماعــي موضوعً

ــا لــه.[٢٧] ومــن خالل اســتحضارها لالســتعارة  ذاتً

ن الجنــدر  كــوَّ المســرحية، تــرى أن األفعــال التــي يُ

األفعــال  مــع  هٍ  ــبَ شَ ضــروبَ  تبــدي  خاللهــا  مــن 

األدائية فـــي الســـياقات المسـرحية [٢٨] . 

٥المحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــور
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بــل  الــذات،  ولكنهــا أفعــال غيــر مســبوقة بوجــود 

ن الــذات وتتكــون مــن خاللهــا. وبنــاء عليــه  هــي تكــوِّ

ن وأنــه  فــإن بتلــر تــرى أن الجنــدر ال ينفــك عــن التكــوُّ

حالــة مــن البنــاء المســتمر، أو علــى حــد تعبيرهــا، 

"فــإن الواقــع الجنــدري أدائــيٌّ علــى النحــو الــذي يعني 

ى"[٢٩].  ـؤدّ ا إال بـقـدر  ما يُ ه ليــس واقـعيًّ بكلّ بساطة أنّ

وبذلــك تصبــح مصطلحــات مثــل "الرجــل" أو "المــرأة" 

لــدى بتلــر مصطلحــات ملتبســة للغايــة، ألنهــا ليســت 

ــا يمكــن الوصــول إليهــا ولكنهــا بــدال من ذلك  أوضاعً

افتــراض  أنّ  "والحــال  بتلــر:  تقــول  تباعــا.  تتشــكل 

مــا  هــو  ا  مســبقً ــا  افتراضً ذاتهــا  المــرأة  مقولــة 

المؤسســية  ــة للوســائل  يقتضــي جينالوجيــا نقديّ

نــتْ هــذه المقولــة  والخطابيــة المعقــدة التــي تكوّ

من خـالله[٣٠]". أمـا رؤيتـها  للجــنـس فإنـها تتـفرع 

عـــلى رؤيتهــا للجـســـد. وبينمــا يؤكــد ميشــيل فوكــو 

(Michel Foucault) علــى الحقيقــة الماديــة للجســد، 

ويــرى أن الســلطة تســتهدف الجســد وتنتجــه، ومــن 

ثــم يهــدم التمييــز بين الجنــس والجندر بوصــف األول 

صـــبح -وفقــاً لــرؤيته-  ا، إذ يُ ا والثــاني ثقــافيًّ طــبيعيًّ

كالًّ منهمــا مجهــوالً خــــارج داللتــه الثقـــــافية[٣١]، 

نجــد أن جــــوديث  بتلــر تستــــقي منــه الفكــرة نفســها، 

ولكنهــا ال تــرى الجســد مــادةً ســلبية، بــل تقــول أن 

عـــــلى الثـقـــــافية  بالســــــــنن  ـــــش  قَّ رَ يُ "الجـــــــسد ال 

ــامالً ا خـــــــ ــيً ــان متلقـــــــ ــما لــو كــــ ــلبي، كـــ ــوٍ ســــ نحـــــــ

ا.  ا كـــــــليً مـــــســـبقً نة  ثـقـــــــافية مـتـعـــــــيّ لعــــــــالقــات 

وتقول: "ليــس الجــسد مـاديةً متــطابقةً مع ذاتــها

أو واقعــة مــن الوقائــع فحســب؛ فهــو ماديــة تحمــل 

هــي  الحمــل  هــذا  وطريقــة  األقــل،  علــى  معنــى، 

طريقــة دراميــة فــي جوهرهــا. ومــا أعنيــه بالدراميــة 

هــو أنّ الجســد ليــس مــادةً محققــة فحســب، بــل 

تحـقيق مادي مـتواصل إلمكانات."[٣٣]  وإذا كان 

مــادي[٣٤]   جســدي  مشــروع  عــن  عبــارة  الجســد 

ا  وعــن إمكانــات ال تنفــك عــن التحقــق مــع كونــه شــرطً

ــر" أو  لألداء، فعندئــذ تصبــح مصطلحــات مثــل "الذكَ

ســتخدم بهــا  "األنثــى" خاويــة مــن الداللــة التــي تُ

ا  رف والثقافة، ألن الجســد وإن كان محكومً في العُ

بإمكاناتــه، إال أن طريقــة تحقــق هــذه اإلمكانــات 

قــد تخــــتلف بحــــيث ال يمكـن التنبــؤ بــها مـــباشرة. 
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أن  فكمــا  درامــي،  وآخــر  مرجعــي  جــزء  ثمــة  بــل 

المســرح والنــص فضــاءات لألداء المســرحي ال تمنــع 

األدوار،  لعــب  طــرق  فــي  والتنــوع  االخــتالف 

فكذلــك هــو الفضــاء الجســماني بالنســبة لألداء 

الــذات فــي  الجنــدري، لكــن الفــرق الكبيــر هــو أن 

األداء الفعلــي غيــر ســابقة التكويــن، بــل كل مــا 

األداء  عنــه  ينتــج  أو  نتجــه  يُ ومــا  الفضــاء  يحملــه 

ــتمرة ــملية مـــســـ ــوى عــــ ــره ســـ ــي جــــوهـ ليــــــس فــــ

لتكـــوين الـــذات!

أمــا عــن التوجــه الجنســي، فبمــا أن بتلــر فككــت 

الســابق،  النحــو  علــى  الذكـــر-األنثــــــى  ثنـــــائية 

واســتنتجت أن الذكــورة واألنوثــة هــي ضــرب مــن 

ت  انتقــدَ فقــد  واالجتماعــي،  الثقافــي  التخييــل 

بشــدة فــي كتابهــا (مشــكلة الجنــدر) الحديــث عــن 

التــوجــهات الغــيرية بــوصــفها حـــقيقة طــــبيعية.

لــه  أســس  الــذي  التراتبيــة  رفــض  وباســتحضار 

معـــــلم  رأســـــه  وعـــــلى  التفــكـــــيك  خـــــطاب 

،(Jacques Derrida) ًــدا التفكـــــيكية جـــــاك دريـــ

ناتجــة  الغيريــة  الممارســة  فقــد رأت أن معياريــة 

عــن هيمنــة المجموعــة التــي تنتصــر لهــا، ولذلــك 

الغيريــة  الممارســة  تراتبيــة  تســميه  مــا  رفضــت 

إلــى  ــت  ودعَ الممارســات  مــن  ســواها  علــى 

ــزت  االعتــراف بشــتى التوجهــات الجنســية. كمــا ميَّ

بيــن الجــنـــدر والجنســانية [التوجــه] مـــــن جـــهتين: 

األولــى، أن المعياريــة الجنســانية الغيريــة ال يجــب 

ــم الجنــدر، وأنــه يجــب معارضــة هــذا التنظيــم.  أن تنظِّ

والثانيــة، أن البعــد األدائــي لالنــقالب علــى الجنــدر 

الممارســة  حــول  شــيء  أي  إلــى  يشــير  ال  قــد 

الجنســية[٣٥] . لقــد رأت بتلــر -متابعــة بذلــك فوكــو- 

أن اقتــران جنــس طبيعــي بجنــدر مميــز وانجــذاب 

طبيعــي هــو اقتــران غيــر طبيعــي لبنــاءات ثقافيــة 

مـوضـــوعة فـــي خــــدمة المــصالح التكـــاثرية. [٣٦]

علــى  البــاب  فتحــت  قــد  بتلــر  فــإن  ذلــك  وعلــى 

مصراعيــه أمــام تكويــن الــذات، فمحــاور التكويــن 

الثالثــة الســابق ذكرهــا يمكــن أن تتبــادل وتتوافــق 

صــور  إحــدى  ل  تشــكِّ أن  ودون  ض،  معــارِ دون 

ا. ا معياريًّ التكوين نموذجً
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الفــرد  هويــة  بهــا  تتحــدد  التــي  الطريقــة  وأمــا 

الفــرد  شــعور  إلــى  بتلــر  ضتهــا  فوَّ فقــد  ــا  اجتماعيًّ

تقويــض  ــد  عَ يُ لمــاذا  بتلــر:  ســئلت  وحيــن  بذاتــه، 

ــا؟ أجابــت: "ال أعتقــد بــأن الجنــدر  ا مرغوبً الجنــدر أمــرً

يمكــن أن يكــون صحيحــاً أو خاطئــاً إال حيــن يشــعر 

بذلــك الشــخص الــذي تــم تعييــن جنــدر غيــر مناســب 

الذيــن  األشــخاص  لبعــض  بالنســبة  أنــه  أرى  لــه. 

فــإن  الجنــدر  معاييــر  خــارج  ويتعذبــون  يعيشــون 

بالتحديــد  جيــد  جديــدة  إلمكانــات  المجــال  فتــح 

ألنه يجعل الحياة ممكنة العيش أكثر [٣٧].

لنــا مواطــن  يتبيــن  الموجــز،  التوضيــح  وبعــد هــذا 

رتــه جوديــث بتلــر  عديــدة مــن االفتــراق بيــن مــا قرَّ

وبيــن األفــكار الســالفة لســيمون دو بوفــوار رغــم 

أن األخيــرة كانــت مــن أشــعل الجــذوة فــي البدايــة، 

وهذا ما سنعرضه في المحور التالي.

ــوارية  ــكار البـــوفـ ــرية لألفـــ ــراءة البتلـــ              : القــــ

يتبيــن ممــا ســبق أن مــا فعلتــه جوديــث بتلــر هــو 

أنهــا -بمزيــد مــن الجهــد المتشــابك- ســارت علــى 

امتــداد الخــط الــذي رســمته ســيمون دو بوفــوار مــن 

قبل حين قالت "ال نولد امرأة وإنما نصير كذلك". 

ولكــن هــذه الجملــة فــي نظــر بتلــر كانــت بحاجــة 

ــا، وذلــك بتوضيــح االلتبــاس فــي  إلــى تفكيــك أيضً

فعل الصيرورة. 

٦المحــــــــــــــور

فعلــى صعيــد الجنــدر، بالنســبة إلــى بتلــر: "إذا كان 

الجنــدر هــو التأويــل الثقافــي المتغيــر للجنــس، فإنــه 

تميــز  التــي  واالنــغالق  الثبــات  ســمة  إلــى  يفتقــر 

ا، ســواء رجالً أو  الهويــة البســيطة. أن تكــون جنــدرً

ــكا في تأويل  امــرأة أو غيــر ذلــك، هــو أن تكــون منهمً

ــا  ثقافــي مســتمر للجســد[٣٨]." فليــس الجنــدر وفقً

ا ينتقل إليـه الجـنس المتجـسد، لبتلر حالةً أو وضعً

أو  بنــاء  عمليــة  هــو  ووضحنــا-  ســبق  -كمــا  وإنمــا 

ا علــى جنــدر  مشــروع[٣٩]، كمــا أنــه ليــس مقتصــرً

الرجـــــل أو المـــــرأة، بــل البــاب مفـــــتوح الســتحداث

أنــواع أخــرى مــن الجنــدر ممــا تســمح بــه إمكانــات 

الجســد المرتبطــة بطرق العيش.

أمــا علــى صعيــد الجنــس، فقــد رأت بتلــر أنــه رغــم مــا 

ســــمات  مــن  الجـــــنس  علــى  بـــوفوار  تضــــفيه 

ــيان ــترح فــي أحـ ــيرة تقــ ــولوجية، إال أن األخــ أنطــ

ــامنة[٤٠]. ــريح ليــس ذا أهــــمية كــ أخــرى أن التشـ

إرســاء  االفــــتراض  هــــذا  بعــد  بتلــــر  وتســــتكمل 

اعتقادهــا عــن الجنــس بقولهــا: "التفريــق الجنســي 

ذاتــه يحــدث داخــل ســياق ثقافــي يتطلــب أن يبقــى 

يــا. إن رســم حــدود االخــتالف التشــريحي  الجنــس ثنائً

الثقــــافي لهــــذا االخــــتالف، التـــأويل  ال يســـــبق 

ولكـــنه في ذاته فــــعل تأويلي محــــمل بافــتراضات

ــيارية[٤١]. معـــ
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ولمحاولــة اســتخالص فكــرة تعــدد الهويــة مــن 

ال  بوفــوار  بــأن  بتلــر  تعتــرف  لبوفــوار،  قراءتهــا 

والمــرأة،  الرجــل  غيــر  أخــرى  أنــواع  وجــود  تقتــرح 

ولكــن تأكيدهــا علــى كونهمــا بنيتيــن تاريخيتيــن 

يتمتــع  ال  الجنــدر  ثنائــي  النظــام  أن  إلــى  يشــير 

بضــرورة أنطولوجية[٤٢].

إشــارات  ألفكارهــا  تجــد  أن  بتلــر  تحــاول  وهكــذا 

الــذي  ولكــن  بوفــوار،  دو  ســيمون  مقولــة  فــي 

ح بــه بتلــر هــو إنكارهــا لوجــود النســاء، وأن مــا  تصــرِّ

مــن  ــم  العالَ توصيــف  إعــادة  ليــس  عنــه  تدافــع 

وجهــة نظــر النســاء، بــل تقــول: "وأنــا ال أعــرف مــا 

فهــي  تكــن،  مهمــا  لكنهــا  هــذه،  النظــر  وجهــة 

 .[٤٣] لهــا"  معتنقــة  ولســتُ  بمفردهــا،  ليســت 

وبيــن  بينهــا  االفتــراق  مــن  جانبــا  يمثــل  وهــذا 

بوفــوار التــي كانــت تتحــدث باســم النســاء، وعــن 

النســاء كمفهــوم شــامل، أمــا بتلــر فتــرى أن هــذه 

الشــمولية زائفــة، وأن االســتعمال األنطولوجــي 

وفــي  قاصــر[٤٤].  اســتعمال  المــرأة  لمصطلــح 

المــرأة  اتجــاه  ســبق-  -كمــا  بوفــوار  أرجعــت  حيــن 

باالضطهــاد  الشــعور  مــن  فرارهــا  إلــى  للســحاق 

فــي عالقتهــا بالرجــل ودافعــت عــن أنوثتهــا، نجــد 

أن بتلــر ال تبحــث فــي دوافــع التوجهــات الجنســية 

ــا طالمــا أنهــا  ــا بقــدر مــا تعتــرف بهــا جميعً عمومً

كانــت  وبينمــا  أســهل.  حيــاة  ألصحابهــا  توفــر 

مــع  الطيبــة  بالعالقــة  وعودهــا  تقــدم  بوفــوار 

باعتبارهــا  المســاواة  لهــا  تحققــت  إذا  الرجــل 

حينئــذ عالقــة حــرة وســليمة، نجــد أن بتلــر تدعــي 

يمكــن  بالنــوع  مرتبطــة  أفعــال  يوجــد  "ال  أنــه 

أو  الحقيقــة  أو  الخطــأ  أو  بالصــواب  وصفهــا 

التشــوه، ومــن هنــا فــإن التصــورات القائلــة بوجــود 

نـــــوعا  تغـــــدو  النــوع  هويــة حقيقيــة مبنيــة علــى 

مــــن الخــــيال التنظـــيمي[٤٥].
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٧المحــــــــــــــور

موصوفــة  باعتبارهــا  وكذلــك  شــامال،  كالًّ  باعتبارهــا  المركــز  مــن  المــرأة  تنــزع  بتلــر  فــإن  وبالجملــة 

باالضطهــاد، أو بحاجــة إلــى الدعــم علــى الــدوام. وقــد أدت أفــكار بتلــر المختلفــة إلــى توجيــه النقــد إليهــا 

مــن النســويات وغيــر النســويات. وهــذا مــا سنشــير إليــه إجمــاالً فــي المحــور التالــي.

            :آفــاق نقديــة

لتقليــده،  وتدعــو  الرجــل  تحســد  بأنهــا  نقــد  البوفواريــة  للنســوية  ــهَ  توجَّ

بأنــه يشــيطن  نقــد  بوفــوار  بعــد  النســوية  مــن  الراديكالــي  وتوجــه لالتجــاه 

ــه إليهــا مــن النقــد جِّ الرجـــــل ويدعــو لتجـــنبه، أمــا جوديــث بتلــر، فأبــرز مــا وُ

هــو أنهــا تزيــح المــرأة كهــدف يجــب الدفــاع عنــه.

"النســويات أمثالــي ال يناهضــن التحــول الجنســي، إننــا فقــط ال يمكننــا 

أن نتجاهــل فكــرة الجنــس" -ســوزانا روســتن- فــي ســبتمبر ٢٠٢٠م، كتبــت 

بالجملــة  روســتن مقــاالً عنونتــه  الجارديــان ســوزانا  فــي  النســوية والصحفيــة 

الســابقة[٤٦]. وكمــا يبــدو مــن العنــوان، فإنهــا -كنســوية- تنتقــد فكــرة إنــكار 

كفئــة  النســاء  لهــا  تتعــرض  لمشــكالت  األمثلــة  مــن  ا  عــددً وتطــرح  الجنــس، 

بســبب الطبيعــة البيولوجيــة، فعمــل المــرأة المنزلــي والرعائــي مــثال يرتبــط بدورهــا 

فــي اإلنجــاب، وكذلــك فــإن النســاء أكثــر عرضــة مــن غيرهــن لإلصابــة بســرطان الثــدي. 

"الجنــدر" فســتكون  "الجنس"بـــ  إذا اســتعضنا عــن  وبحســب قولهــا فإننــا 

مــعـــــالجة االضـطـــهاد القائــم عـــــلى أســـــــاس الجـــــنس أكـــــثر صـــــعـــوبة.

البيولوجيــا  فــي أخالقيــات  والباحثــة  الفيلســوفة  قبــل  مــن  أشــارت  وقــد 

مــاري آريــن (Mary Anne Warren) فــي كتابهــا "اآلثــار المترتبــة علــى اختيــار 

إلــى تفضيــل جنــس  تتجــه  النســل  السياســة االجتماعيــة لضبــط  أن  إلــى  الجنــس" 

الذكــور ونبــذ جنــس اإلنــاث، فلــو قلنــا بأنــه ال وجــود للنســاء فــإن هــذا ســيحفز 

قــت  فرَّ ولكنهــا  مقنــع"  "حجــاج  بأنــه  آريــن  قــول  بتلــر  ــت  وصفَ السياســة.  هــذه 

رؤيــة  تقديــم  وبيــن  أنطولوجيــا  المصطلــح  فــي  البحــث  بيــن   ( حالًّ يقــدم  ال  (بمــا 

معياريــة للنظريــة النســوية[٤٧].
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وفيمــا يتعلــق بتنظيرهــا للكويــر ودعمهــا لحقــوق المثلييــن، فقــد توجهــت عــدة انتقــادات لبتلــر، منهــا أنهــا تريــد 

عــدُّ قلــة إذا قورنــت  المســاواة بيــن التوجــه الغيــري الــذي يمثــل عمــوم النــاس وبيــن غيــره مــن التوجهــات التــي تُ

مجتمعــة بالتوجــه الغيــري. ومنهــا أيضــا أنهــا تدعــو لمحاربــة الطبيعــة وتقويــض القــدرة 

اإلنجابيــة، كمــا أن مــؤدى أفكارهــا يعــزز تشــييء المــرأة مــن خالل تأجيــر األرحــام والحمــل 

بالنيابــة. وتتمثــل المعارضــة النســوية األشــهر لفكــرة نفــي الجنــس عنــد بتلــر فــي أن 

هــذه الفكــرة تضــرب النســوية فــي مقتــل، ألنــه إذا لــم يكــن ثــم وجــود لإلنــاث، 

ــن تنـــــافح النســـــويات مــن األســــاس؟ وكـــــيف يمكــــن تبـــــرير فعـــــن حـــقـــوق مَ

العـــــمل االجـــــتماعي ضمــن ظـــــروف محكـــــــومة بســــيالية هويــة المــرأة؟

فيليبــس  آن  أمثــال  مــن  النســويات  بعــض  رأت  فقــد  هــذا  علــى  وبنــاء 

(Anne Phillips) أن دخــول أفــكار التفكيــك ومــا بعــد الحداثــة علــى 

ى إلــى عواقــب وخيمــة قوضــت هــذا الفكــر ذاتــه وبــدأن  الفكــر النســوي أدَّ

بمواجهتهــا، بينمــا ســعت أخريــات إلــى إيجــاد طــرق للموازنــة بيــن هــذه األفــكار 

وبيــن النســــــوية بتقـــديم رؤى أكثــر توسطـــا واعـــتداال[٤٨].

حاولــت فــي هــذه المقالــة أن أقــدم عرضــاً موجــاً مقارنــاً لتصــور فيلســوفتين من أشــهر 

ا فـــيما يتعلــق بالتنظيــر الجنــدري. وآمــل أن تســهم  الفـالســفة وأعـــمقهما أثــرً

هــذه المقالــة فــي ضبــط تصويــر كل منهمــا للجنــس والجنــدر. ويجــدر التنبيــه 

مجــددا علــى أن البحــث النســوي والجنــدري حقــل يجمــع اتجاهــات مختلفــة، 

وأن محاولــة تقســيمه أو عرضــه متســلسالً ال تعنــي انتهـــاء فكــرة وابتــداء أخــرى. 

ضــي عـــليه. مــا زالــت فئــات مــن النســويات  فال تعنــي نشــأة اتجـــاه مــا أن اآلخــر قــد قُ

ــا مــن  نوعً يبديــن  أخريــات  نســويات  زالــت  ومــا  البوفــواري،  للتنظيــر  ــا  وفقً تعمــل 

االنـــــسجام ويمــــددن أيديهــــن للرجـــــال طــــلبا للمشــاركة في اإلصــالح الجــــماعي.

ففــي خطابهــا كســفيرة للنوايــا الحســنة لألمــم المتحــدة عــام ٢٠١٤م، قالــت الممثلــة 

األمـــــريكية الشــابة إيـــــما واتســون (Emma Watson): "كـــــلما تحــــدثتُ عــن النســوية،

لكراهيــة  مــرادف  أنــه  األحـــيان  مــن  كــــثير  فــي  شــــاع  قــد  المــــرأة  حــــقوق  عــن  الدفــاع  أن  أدركــتُ  كلمــا 

الرجــال، ومــا أعــــرفه علــى وجــه اليقــــين هــــو أن هــــذا األمــر يجــــب أن يتوقــــف.   

���Â
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وفــرص  بحقــوق  يحظــوا  أن  ينبغــي  والنســاء  الرجــال  أن  هــو  النســوية  تعريــف  إن  وللعلــم، 

متســاوية". وتتســاءل واتســون: "كيــف يمكــن إحــداث التغييــر فــي العالــم إذا كان نصفــه 

مــن  مزيــد  إلــى  الرجــال  داعيــة  بالترحيــب؟"  يشــعرون  مــن  أو  المدعــوون  هــم  فقــط 

ا  المشــاركة ودعــم حقــوق النســاء[٤٩]. كمــا تبــذل نســويات العالــم النامــي جهــودً

أكاديميــة وحركيــة كبيــرة لمعالجــة مشــكالت نســائية قــد ال تتعلــق مباشــرة 

بالرجــل، كالمشــكالت الصحيــة ومشــاكل الجهــل والفقــر وفقــدان المعيــل 

فــي بعــض المجتمعــات النائيــة والقبليــة وكذلــك المجتمعــات التــي أثــرت 

فيهــا الحــروب.. فالبحــث النســوي البوفــواري وغيــر البوفــواري مــا زال 

ا، لكــن يمكــن القــول أن جوديــث بتلــر مــن خالل العــرض  مســتمرًّ

ــا  ــا مــن أكثــر النمــاذج راديكاليــة وتطرفً الســابق، تقــدم نموذجً

عــــند المــــزاوجة بيـــن أفكــــار المــا بعــــد ودراســات النـــــوع.
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انظــر: ترجمات: نظرية الجندر .

[٢] انظــر: صوفيــا فــوكا، النســوية والنــوع، النســوية 

ومــا بعــد النســوية، تحريــر: ســارة جامبــل، ترجمــة: د. 

أحمد الشــامي. ص: ٩٩- ١٠٠.

[٣] انظــر: ترجمــات: الجندر واألدوار الجندرية .

الثانيــة،  النســوية  الموجــة  ثورنــام،  انظــر: ســو   [٤]

النســوية وما بعد النســوية، ص: ٦٤.

ترجمــة:  اآلخــر،  الجنــس  بوفــوار،  دو  ســيمون   [٥]

نــدى حداد، ص: ٤٧.

[٦]  الســابق، ص: ٢٣١.

[٧] الســابق، ص: ٢٢٧.

[٨]  الســابق، ص: ١١.

[٩]  الســابق، ص: ٢٣١.

[١٠]  الســابق، ص: ١٦، ١٧.

[١١]  الســابق، ص: ٢٧.

[١٢] الســابق، ص: ٢٢٢.

[١٣]  الســابق، ص: ١٠٨.

[١٤] الســابق، ص: ١١٠.

[١٥] الســابق، ص: ٢٢٧.

[١٦]  النســوية وما بعد النســوية، ص: ٦٧.

[١٧] الجنــس اآلخر، ص: ٢٣٢.

[١٨]  النســوية وما بعد النســوية، ص: ٧٦.

[١٩] انظر: جناية النســوية، ص: ٢٠٥.

وأصـــــولها  مفـــــهومها،  النســـــــوية،  الحـــــــركة   [٢٠]

الفكريــة، وتياراتهــا االجتماعيــة – نرجــس رودكــر، 

تعريب: هبة ضافر – ص: ١٤١.

[٢١]  انظــر: ترجمــات: لمــاذا ال يهتــم أحــد بالنظريــة 

النسوية؟[٢٢] الحركة النسوية، ص: ١٤١.

[٢٣]  النسوية وما بعد النسوية، ص: ٨٦.

[٢٤] السابق، ص: ٩٨.

[٢٥]  انظر: جناية النسوية، ص: ٨٦.

[٢٦]  انظر: مشكلة الجندر .

الجنــدر،  وتكويــن  األدائيــة  األفعــال  بتلــر،   [٢٧]

ترجمة: ثائر ديب، نشرت في مجلة عمران، ص: ١٢٨.
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[٢٨] السابق، ص: ١٣٠.

[٢٩] السابق، ص: ١٣٧.

[٣٠]  السابق، ص: ١٣٩.

[٣١]  لالستزادة، انظر:

[٣٢] األدوار األدائية، ص: ١٣٦.

[٣٣] السابق، ص: ١٣٠.

[٣٤]  انظر: النسوية وما بعد النسوية، ص: ١٠٢.

فتحــي  ترجمــة  الجنــدر،  مشــكلة  عــن  بتلــر،   [٣٥]

المسكيني، انظر: مشكلة الجندر .

[٣٦] بتلــر، األفعــال األدائيــة وتكويــن الجنــدر، ص: 

.١٣٥

[٣٧]  الجنــدر والجنســانية، حــوار مــع جوديــث بتلــر، 

انظر: اضغط هنا .

اآلخــر،  الجنــس  فــي  والجنــدر  الجنــس  بتلــر،   [٣٨]

ترجمة: لجين اليماني.

[٣٩] السابق.

[٤٠] السابق.

[٤١]  السابق.

[٤٢]  السابق.

[٤٣]  بتلــر، األفعــال األدائيــة وتكويــن الجنــدر، ص: 

.١٣٩

[٤٤]  السابق.

[٤٥] النسوية وما بعد النسوية، ص: ١٠٣.

[٤٦]  انظر: اضغط هنا .

[٤٧]  انظــر: األفعــال األدائيــة وتكويــن الجنــدر، ص: 

.١٣٩

[٤٨]  النظرية النسوية، ص: ١٤٤.

[٤٩]  انظر: اضغط هنا .



انظــر: ترجمات: نظرية الجندر .

[٢] انظــر: صوفيــا فــوكا، النســوية والنــوع، النســوية 

ومــا بعــد النســوية، تحريــر: ســارة جامبــل، ترجمــة: د. 

أحمد الشــامي. ص: ٩٩- ١٠٠.

[٣] انظــر: ترجمــات: الجندر واألدوار الجندرية .

الثانيــة،  النســوية  الموجــة  ثورنــام،  انظــر: ســو   [٤]

النســوية وما بعد النســوية، ص: ٦٤.

ترجمــة:  اآلخــر،  الجنــس  بوفــوار،  دو  ســيمون   [٥]

نــدى حداد، ص: ٤٧.

[٦]  الســابق، ص: ٢٣١.

[٧] الســابق، ص: ٢٢٧.

[٨]  الســابق، ص: ١١.

[٩]  الســابق، ص: ٢٣١.

[١٠]  الســابق، ص: ١٦، ١٧.

[١١]  الســابق، ص: ٢٧.

[١٢] الســابق، ص: ٢٢٢.

[١٣]  الســابق، ص: ١٠٨.

[١٤] الســابق، ص: ١١٠.

[١٥] الســابق، ص: ٢٢٧.

[١٦]  النســوية وما بعد النســوية، ص: ٦٧.

[١٧] الجنــس اآلخر، ص: ٢٣٢.

[١٨]  النســوية وما بعد النســوية، ص: ٧٦.

[١٩] انظر: جناية النســوية، ص: ٢٠٥.
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٦مقاالت:
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سيدة محمود[١]

 ظهــر مفهــوم الجنــدر فــي الدراســات الغربيــة فــي خمســينيات القــرن العشــرين، ثــم انتقــل 

إلــى العالــم اإلسالمــي شــأنه شــأن ســائر شــبكة المفاهيــم المتعلقــة بالتيــار النســوي 

عبــر مســالك عــدة، أبرزهــا المنظومــة األمميــة مــن مؤتمــرات ووثائــق تصدرهــا هيئــة األمــم 

المتحــدة. وقــد حــاول البعــض إدماجــه ضمــن المنظومــة العربيــة تنظيــراً ومأسســة، ورغــم ذلــك ظــل المفهــوم 

جهــد متناوليــه فــي إقنــاع اآلخريــن بتبنيــه. اإلشــكالية الخطيــرة أن الخبــرة  يعانــي غربــة فــي غيــر بيئتــه، وعبثــاً يُ

التاريخيــة أظهــرت أن الديــن مرتكــز هــام فــي شــخصية إنســان الجنــوب وفــي القلــب منــه العالــم اإلسالمــي، 

فارتفــع ســقف الطمــوح البحثــي للســعي نحــو تضمينــه داخــل المنظومة الدينيــة وبخاصة القــرآن، حيث ارتفعت 

أصــوات البعــض مــن الباحثيــن والباحثــات عــن بطاقــة انتســاب لمفهــوم "الجنــدر" فــي اإلسالم، ظنــاً منهــم أنهــم 

بذلــك يدافعــون عــن اإلسالم! ســائرون علــى ذات الــدرب الــذي ســبق أن ســلكته النســاء الالهوتيــات بغــرض إحــداث 

مصالحة بين المفهوم الكنسي للمسيحية والمرأة، وذلك عبر تبني مفهوم الجندر.

كذلــك قــد ال يكــون األمــر دفاعــاً عــن اإلسالم، بقــدر مــا هــو رؤيــة لتحويــل دفــة الصــراع بعيــداً عــن ثالــوث الفقــر 

والجـــــهل والمــــرض الذي أحـــدثه الشمال للجــــنوب عــــبر قـــــرون طــــويلة من اإلمـــــبريالية قــــديمها وحـــــديثها،

إلــى اتجاه آخر.

فبــدالً مــن تحالــف نســاء الجنــوب مــع أشــقائهن الرجــال لوقــف اســتنزاف ثــروات الجنــوب الماديــة والبشــرية 

والحفــاظ عليهــا حفــظ بقــاء ونمــاء ألجيــال المســتقبل، أن تتحالــف نســاء الشــمال والجنــوب ضــد مــا 

أطلقــوا عليــه "البنيــة الذكوريــة" فــي عالمــي الشــمال والجنــوب. والســبيل لذلــك الجهــاد المزعــوم 

ســيكون بطبيعــة الحــال عبــر تبنــي المفاهيــم التــي أنتجتهــا العقليــة الغربيــة بال حــرج بدعــوى أنــه 

مشــترك إنســاني. وفــي القلــب مــن هــذه المفاهيــم، المفهــوم الكارثــة (الجنــدر)، بحســب رأي هــذا 

االتجاه أن العالم قد تغير!!

تقــول إحداهــن: "تغيــر مفهــوم (العالــم) ذاتــه نحــو االندمــاج بيــن أطرافــه القديمــة. لقــد دفــع 

ذلــك إلــى شــيوع مقولــة إن قضيــة النــوع/ الجنــدر هــي قضيــة "مســتوردة" إلــى العالــم 

اإلسالمــي، وأنهــا تعكــس نوعــا مــن االســتالب الفكــري! بيــد أن التأمــل فــي تلك المقولة 

يفصــح جليــا عــن حقيقتهــا كجــزء مــن الصــراع الدائــر بيــن مصالــح وبنــى قديمــة شــديدة 

اإلسالمــي  العالــم  نســاء  لــدى  متنامــي  قــوي  شــعور  وبيــن  المــرأة  ضــد  االنحيــاز 

وطليعــة مــن رجالــه المنصفيــن بوجــود ظلــم وإجحــاف شــديدين تتعــرض لهمــا 

الموروثــة"، لتســتكمل  التاريخيــة  البنـــى االجتماعيــة  تلــك  فــي ظــل  المــرأة 

الباحـثة بـعـد ذلك في الدراسـة توضـيح أبعاد قـضية الجـندر في القـرآن[٢].
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مفكريــه  منظــور  يعكــس  إنمــا  الغــرب  مــن  يأتينــا  مــا  أن  الفريقيــن  كال  عــن  وغــاب 

وتحيزاتهــم كمــا هــو شــأنه فــي كل تفكيــر إنســاني. وللغــرب كامــل الحريــة فــي طــرح مــا 

يشــاء مــن فلســفات، فــاإلسالم ال يصــادر علــى حــق كائــن مــن كان فــي طــرح التصــور الــذي 

يــراه الســبيل إلــى حيــاة أكثــر جــودة مــن وجهــة نظــره "ولــكل وجهــة هــو موليهــا فاســتبقوا الخيــرات"، إنمــا تكمــن 

الخطــورة فــي االكتفــاء بنقــل أفكارهــم مــن وجهــة نظرهــم بمــا يوقعنــا فيمــا أطلــق عليــه ســيف الديــن عبــد 

الفتــاح مفهــوم "االســتهالك المفاهيمــي" الــذي يشــير إلــى حالــة مــن االستســهال فــي التعامــل مــع "الجاهــز 

قاعــدة  إن  مالءمتــه،  أو  صالحيتــه  بحــال  تعنــي  ال  اإلعــداد  حيــث  مــن  المفهــوم  وجاهزيــة   ،" المفاهيمــي 

االســتهالك التــي تتعلــق بالمعانــي اإلعالميــة والترويجيــة ال يمكــن بحــال أن تشــكل القاعــدة الصــواب فــي 

"عالم المفاهيم"، فالمفاهيم عالم علم ال عالم سوق!![٣]

إن اســتيعاب مــا لــدى الغيــر واســتقبال مصطلحاتــه ومفاهيمــه، ينبغــي أن ينطلــق مــن الرؤيــة الخاصــة لمفهــوم 

الــذات، والوعــي فيمــا إذا كان ثمــة اخــتالف جــذري فــي الرؤيــة الكليــة للــذات واآلخــر، أو ثمــة تبايــن فــي المرجعيــة 

روج لنا تبنيها!! الكامنة في النصوص والمفاهيم التي يُ

أوالً الرؤية الكلية في كل من: المنظور اإلسالمي والمنظور الجندري:

تنطلــق مقــوالت الجنــدر -حتــى فــي ســربالها اإلسالمــي- فــي كنــف النمــوذج المعرفــي المهيمــن 

الغربي اإلنســاني المادي الـــذي يـــدور في نطاق الوجـــود وال يتجـــاوزه، بما يصـــاحبه من فراغ أخـالقي 

ومعضالت متأصلة فـيه.

وعلــى العكــس مــن ذلــك تمامــاً يفــرض تميــز العقيــدة اإلسالميــة التوحيديــة الممايــزة والمفارقــة 

بيــن التصــور اإلســـالمي ومــا عــداه، فاإليمــان بوحدانيــة اللــه ليـــس مـــقولة خلقـــية فـــحسب،

بل مقـولة معرفية. 

ــليات هــذا الفــارق الجـــوهري فــــي النسقــــين المعــــرفيين محــــل المـــقارنة  ــرز تجـ وتبــــدو أبــ

عــــلى النحـــــو التـالي:

الغربــي  المعرفــي  النســق  بشــرية  مقابــل  اإلسالمــي  المعرفــي  النســق  •ربانيــة 

يختلــف مصــدر المعرفــة فــي النســقين اختالفــاً كليــاً تبعــاً للمرجعيــة، فالمرجعيــة 

والجمعــي  الفــردي  البشــري  العقــل  صنــع  مــن  أفقيــة  مرجعيــة  الغربيــة 

متجــاوزة،  رأســية  مرجعيــة  اإلسالميــة  المرجعيــة  بينمــا  بذاتــه،  المكتفــي 

تمثل ميزاناً مجعوالً من قبل الله تعالى وليس من صنع البشــر[٤].
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تأصيلهــا  فــي  النســويات  اســتندت  ذلــك:  مثــال 

لمفهــوم الجنــدر إلى مقولة أن (مرجعية الشــخص 

أو  ديــن  لحســاب  عنــه  خارجــة  وليســت  ذاتــه  هــي 

ليــس  وأنــه  الجنــدر  عــن  إحداهــن  فطــرة)، فتدافــع 

البــذرة  بزغــت  وإنمــا  الحالــي،  القــرن  تنظيــر  وليــد 

يراهــا  كمــا  الــذات  لتعريــف  األولــى  الجنينيــة 

الشــخص وليــس كمــا ترتبــط بطبيعتــه البيولوجيــة 

فــي أوائـــل القــرن الثامــن عـشـــر، وتحديــداً  "حيــن ألقي 

القــــبض عــلـى شخــص يدعــى تـــوماس نيـــوتن

فــي لنــدن عــام ١٧٢٦م، وشــى بــه مخبــر شــرطة 

وعـــندما  المثلــي،  الجنــس  يمــارس  وهــو 

ال  أنــه  "أعتقــد  قــال:  الشــــرطة  واجهتــه 

جســدي  اســتخدام  فــي  جريمــة  توجــد 

بالطريقــة التــي أرغــب فيهــا". تســتكمل 

الكاتبــة تنظيرهــا فــي أن ذات الشــخص 

هي مرجعيته، ولتتنبأ بالتعدد في الجندر 

فتقــول: "وهنــا نجــد دافعاً جنينياً لتعريف 

الــذات، األمــر الــذي ســوف يتســع لعــدد مــن 

الهــــويات المـــثلية في القرن العــــشرين"[٥]. 

بينمــا اإلنســان فــي النســق اإلسالمــي كائــنًُ 

مركــب يتجــاوز المــادة مؤلــف مــن روح ومادة، 

مخـــــلوق أكــــــرمه الله تـــــعالـى، وحباه بنـــــعم

ال تـعــــد وال تحـــــصى، وكــــلفه بحـــمـــل أمـــانة

منــزل،  ربانــي  وحــي  هــدي  علــى  كونيــة، 

وعــالقته بــــذاته والكــــون محكــــومة بـميثاق

مع الله تــــعالى سابق على وجـــود اإلنـــسان

لــهـــا،  علــى األرض، ومـــــصاحب ونـاظـــــم 

وبينمــا الكلمــة اإللهيــة المنزلــة (الوحــي) والكــون 

كمصدريــن للمعرفــة فــي النســق اإلسالمــي، فــإن 

اإلنســان نفســه مصــدرُ للمعرفــة بذاتــه وبالكــون 

الكلمــة  تلعــب  حيــن  وفــي  الغربــي.  النســق  فــي 

المنزلــة فــي النســق األول دوراً مهمــاً فــي تحديــد 

الثوابــت التــي ال يجــوز أن تتغيــر، والمتغيــرات التــي 

ال يجــوز أن تثبــت، فــإن التغييــر ســمة رئيســة فــي 

النسق الثاني.

تبايــن موقــع اإلنســان فــي كل مــن النســقين   •

الغـربي واإلسـالمي، وكلٌ له سماته وتداعياته:

يختلــف موقــع اإلنســان فــي كال النســقين 

وكلَ لــه ســماته وتداعياتــه، ففــي األول 

كل  بســيطاً  ماديــاً  دهريــاً  ــا  كائنً عــد  يُ

الدنيــا  "إن هــي إال حياتنــا  اللــذة  همــه 

ومــا يهلكنــا إال الدهــر"، ولهــذا أســبابه 

التاريخيــة التــي ارتبطــت بــزوال القداســة 

قدمــت  -التــي  الدينيــة  الســلطة  عــن 

تصورات محرفة- فاجتاحت الســاحة موجة 

فــي  الشــك  لبــذور  الحاملــة  األفــكار  مــن 

مــدركات  وتســللت  القديمــة،  المعتقــدات 

إحساســاً  اإلنســان  منهــا  تشــرب  جديــدة 

ومــع  ولعقلــه،  لهويتــه  باســتعادته  زائفــاً 

فقــدان الثقــة فــي األوصيــاء تنحــت الــروح، 

العنــان  إطالق  فــي  حــراً  اإلنســان  وبــات 

الكامــل  واالســتمتاع  المكبوتــة  لغرائــزه 

برغباته ونزواته. فأعلن اإلنســان نفســه سيد 

هــي  مرجعيتــه  وأن  ومركــزه،  الكــون 

ذاته التي ال يستمد معياريته إال منها.
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وبــذا فــإن مرجعيــة اإلنســان فــي الرؤيــة اإلسالميــة 

دون  وحــده  عقلــه  علــى  والتعويــل  ذاتــه،  ليســت 

االسترشــاد بالوحــي المنــزل ســواء فــي مرحلــة مــا 

قبــل حياتــه علــى األرض أو بعدهــا، لــن يزيــده إال 

الصــادق،  المصــدر  هــو  فالوحــي  تيــه.  علــى  تيهــاً 

مــن  وال  يديــه  بيــن  مــن  الباطــل  يأتيــه  ال  الــذي 

خلفــه، وال يخضــع للهــوى، وال يتأثــر بــه، ومــن ثــم 

فهــو أعلــى المصــادر. ولكنــه فــي الوقــت ذاتــه ال 

بالنظــرة  اإلسالم  تفــرد  وقــد  العقــل.  يلغــي 

العقــل،  يخاطــب  النــص  جعلــت  التــي  المتوازنــة 

وجعلــت العقــل يعقــل النــص ويتفهمــه، ويســتدل 

بــديالً  يكــون  أن  يمكــن  منهمــا  أحــد  فال  لــه[٧]. 

لآلخــر، وال أحــد منهمــا يمكــن أن يغنــي عــن اآلخــر 

اإلسالم  حــرص  ولقــد  اللــه،  عنــد  مــن  فكالهمــا 

التوحيــد  وعقيــدة  البشــري،  العقــل  حفــظ  علــى 

هنــا تعصــم المســلم مــن التيــه، فالوحدانية تســتتبع 

وحــدة مصــادر الحقيقــة، فاللــه تعالــى هــو خالــق 

الطبيعة التي يستقي اإلنسان معرفته منها[٨].

ناظــم  عــن  يخــــتلف  اإلســــالمية  الرؤيــة  •ناظــم 

ــربية: ــرؤية الغـــ الـ

العـــبادة مــــقابل المـــــادة، فاألخيــرة ركيــزة الفكــر 

الغربــي، بعكــس التصــور اإلسالمــي الــذي يحــدد 

الغايــة مــن وجــود اإلنســان: عبــادة اللــه. والعبــادة 

ينظــم  مــا  كل  تشــمل  اإلسالمــي  التصــور  فــي 

مــن  هنــاك  وليــس  وجوهرهــا،  الحيــاة  مظاهــر 

هــدف فــي المنهــج اإلسالمــي لكافــة التشــريعات 

األســــــــرة- تـشــــــريـــعات  مـــنـهـــا  القــــلب  -وفـــــي 

إال تحقيــق معنــى "العبــادة" فــي حياة اإلنســان..

والنشــاط اإلنســاني ال يكــون متصفــا بهــذا الوصف، 

إال حين يتم هذا النشاط وفق المنهج الرباني[٩].

•اخــتالف مفهــوم الديــن: المفهــوم الشــائع عــن 

الدين في النسق الغربي أنه مشاعر ذاتية وطقوس 

عباديــة، والفكــرة األكثــر اعتــداالً أن الديــن ينبغــي 

أن يقتصــر علــى الحيــاة الوجدانيــة ويتــرك للقانــون 

يعنيــا  أن  والعلــم  المجتمــع  عليــه  يصطلــح  الــذي 

بالحيــاة العمليــة[١٠]. واإلســــالم ليــس دينــا بهـــذا

أيضــا  بــل هــو منهــج حيــاة  الالهوتــي،  المفهــوم 

يشــــمل القضايــا الروحــــية والمـــادية، وليــس دينـــا

يهتــم  بــل  فقــط،  الروحيــة  القضايــا  علــى  يقتصــر 

بالدنيــا واآلخــرة"[١١].

مــن  مســتمدة  المعرفــة  هــل  المعرفــة:  •مصــدر 

اإلنــــســـان أم مـــــن اللــه؟ هــــــل وعـــــي اإلنـــــــــسان

الـمـــــركز؟ إلهـــــي  أم  أنـــــوي  وبـــــعالمه  بنــفــــــسه 

أنــه  الجنــدري  الغربــي  النســق  فــي  اإلنســان  زعــم 

"مقيــاس" لــكل شــيء، أنــه يحــدد ذاتــه كمــا يعرفهــا 

مفهــوم  العبــث  وطــال  البوصلــة،  ففقــد  هــو، 

"المعــــرفة" ذاتــــه، فقــــد تقــــلبت التصــــورات، بيــــن

للمعــــرفة  ا  اتخــاذ النــص (الوحــي) وحــــده مصــــدرً

(عــــصر ســـــيادة الــــدين)، ثــم االنصــراف عنــه بســبب 

العقــل  اتخــاذ  ثــم  المحرفــة.  الكنســية  التصــورات 

ــل:  ــادة العـقــ ــر ســـيــ ــرفة (عـــصـ وحــده مصــدراً للمعـــ

الــمـــــذاهــــــب الفــــلسفـيــــة الـعـقــــليــة أو الـمـــثاليــة). 
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ســيادة  (عصــر  كذلــك  مصــدرا  وحدهــا  الطبيعــة  اتخــاذ  ثــم 

الطبيعــة علــى الديــن والعقــل: المذاهــب الوضعيــة)! وتعســف 

كل فريــق فــي "تأليــه" مصــدره، ونفي المصــادر األخــرى إطالقا، 

بــه  ليصــل  تقويضيــاً  تشــكيكياً  دربــاً  بينهــم  الصــراع  وســلك 

اإلنــــــسان الغــــــربي إلـــى التيـــه!  تفـــــسر د. مــــنى أبو الفضــــل 

ســبب التقلبــات المعرفيــة الحــادة فــي هــذا النســق بغيــاب أصــل 

ثابــت يــدور حولــه التطــور المعرفــي فتــارة العقــل وتــارة الحــس 

والتجريب وتارة الطبيعة، حتى أصبحت النسبية هي المطلق 

الوحيــد وفتحــت البــاب أمــام العبثية والعدم[١٢].

: محــــصلة األخـــــذ بالمنظــــور الجــــندري: ثانياً

اســتكماالً لوصــف البنــاء المعرفــي وبيــان ناظمــه الفكــري، 

والمضاميــن التــي اتــكأت عليهــا النســويات وأنصــار الجنــدر فــي 

التنظيــر، ثمــة مخرجــات تؤكــد اســتحالة إدمــاج فلســفة الجنــدر 

فــــــي النمــــــوذج التوحـــــيدي أبــرزهــــــما الثنائـــيان الكــــارثيــــان:

•اإلبــاحـــــــية الجـــــنـســـية:

عبر عن هـذا المعـنى مارشال بيرمان بقــوله: "رفـعنا شــعار "

كل مــا هــو مقــدس يجــري تدنيســه" ال شــيء يتســم بالقداســة، 

ال أحــد يبقــى محظــور اللمــس، الحيــاة تفقــد قدســيتها بصــورة 

كاملــة، فالرهبــة وهالــة القدســية كانــت تمنعنــا، وحيــن تحررنــا 

مــن الكنيســة صرنــا أحــراراً فــي دوس كل مــن يقــف فــي طريــق 

رغباتنا" [١٣] .

وقــــد تــم إطــــالق الغــــرائز الجنســية بحـــيث أصبحــت واحــدة

بكســاء  واكتســت  المعاصــر،  الغربــي  المجتمــع  ركائــز  مــن 

فلســفي[١٤] عنــد الكثيــر مــن الفلســفات أبرزهــا فلســفة الجنــدر 

انفتــاح  بهــا درجــة  ــم  تقيَ بــل  الدوافــع والســلوك،  بهــا  تفســر 

المجتمعــات والتحــوالت المجتمعيــة الكبــرى، إذ تصيــر برأيهــم 

متممــة لعمليــة التحــرر االجتماعــي.



٨٧

وفقــاً لفلســفة الجنــدر لــم يعــد الشــذوذ الجنســي مجــرد تعبير 

عن انحراف شــخصي، بل هو دعوة لتطبيع الشــذوذ الجنســي، 

، األمــر الــذي يشــكل هجومــاً  أي جعلــه أمــراً طبيعيــاً عاديــاً

علــى طـــــبيعة اإلنـــــسان كــــمعيار ثابــت يمكــــن الــوقــــوف

علــى أرضـــه لتحــــديد مــا هــو إنــــساني ومــا هــو غـــير إنـــساني.

إلغــاء  إلــى  تهــدف  أيديولوجيــة  إلــى  الشــذوذ  تحــول  أي 

التــي  الذكر/األنثــى  ثنائيــة  هــي  أساســية  إنســانية  ثنائيــة 

يســـتند إليها الـــعمران اإلنـــساني والمعيارية اإلنـــسانية[١٥].

ــريبي: ــر التخــــ •النـخـــ

ــد، ــم ســــعـ ــوية ريــــ ــطة النســـ ــقته النــاشـــ ــبير أطلــ ــو تعـــــ وهــــ

ة، األمـــــريكـــــيّ الجــامــــعة  فــــي  األنثــــروبولوجـــــيا  أســــــتاذة 

الجندريــات،  النســويات  متهــا  قدّ التــي  للتنظيــرات  وصفــاً 

ة واألطر  والمقصود بـ«النخر التخريبي» زعزعة النماذج الفكريّ

ــة "الجامــدة" التــي تقــوم بهــا النســاء عبــر مواقعهــن  النظريّ

المختلفــة لنخــر جســم "النظــام األبــوي" وغيــره مــن الهيــاكل 

ة[١٦].   القـــــمعيّ

والســبيل لذلك التشــكيك فــــي الثوابت والمســلمات، والتمرد 

علــى المقدســات، بــل معطيــات الحــس أو العقــل، حيــث صــارت 

كافــة مصــادر المعرفــة بحاجــة إلــى إعــادة بنــاء مــن منظــــور 

جنــدري يقــاوم مــا اعتبروهــا مصــادر ذكوريــة، وكافــة النظــم 

األخالقيــة نعتوهــا بالتقليديــة أو النمطيــة ونــادوا بتغييرهــا 

والطـــــــبيعة  الفطــرة  معطيــات  فــي  شــككوا  بــل   ، جذريــاً

ر  تحــرّ "إنّ  تــــونـــسي:  كــــاتب  يـقـــــول  للمـــــــرأة،  البيـــولوجــــية 

(الكائــن  األنثــى  جنــدر  أو  االجتماعــي)  (النــوع  المــرأة  جنــدر 

الهووي المفـــــرد والمســـــتقل) هـــــو مشـــكل ذاتي وما -بعــد- 

ــا... بتفكيــك تداولــي لمفهــوم «المــرأة» ومفهوم  نســويّ تمامً

   « د «بنـــاء اجــــتماعيّ «النــــساء» نفــــسه، وذلك باعـــــتباره مجــــــرّ
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يجــدر بنــا أن نبحــث عــن بنــاه ومفاعيلــه فــي كل 

المياديــن، مــن النحــو إلــى التاريــخ، ومــن االقتصــاد 

ومــن  األخالق،  إلــى  القانــون  ومــن  الديــن،  إلــى 

أنظمــة القرابــة إلــى األدب. بذلــك التفكيــك فقــط 

يمكــن إعطــاء المــرأة فرصــة التعبيــر عــن هويتهــا 

الخاصــة بوصفهــا قــادرة وتملــك الحــق فــي رســم 

ــا»  لــم يعــد المشــكل «حقوقيًّ هويتهــا الجندريــة. 

مــن  مســبوق  غيــر  بضــرب  ــا  متعلقً صــار  بــل 

االجتماعــي،  النــوع  (اختيــار  الهويــات»  «سياســة 

تكســير التقابــل البيولوجــي بيــن الذكــر واألنثــى، 

جنــس  مــن  ل  التحــوّ ة،  حــرّ جندريــة  هويــة  بلــورة 

بيولوجــي إلــى آخر..."[١٧]

: اســتحالة الجمــع بيــن اإلسالم والجنــدر  ثالثــاً

لتبايــن نقطة االنطالق:

تجســدت اللبنــة األولــى إلدمــاج فلســفة الجنــدر 

فــي الديــن، أو بعبــارة أدق إعــادة تأويــل الديــن مــن 

منظــور الجنــدر علــى يــد التيــار الالهوتــي النســوي 

المســيحي feminist theology فحســب مــا تــرى 

نســويات هــذا التيــار أن: "الرمــوز الدينيــة كالخالــق 

واألنثــى  الذكــر  بنوعيهــا  والبشــرية  والخلــق 

ثقافيــاً  ل  وتشــكّ تبنــى  والــخالص  والخطيئــة 

، ومــن ثــمّ ليســت هنــاك «حقائــق»  ــه اجتماعيــاً وتوجّ

ومــتعاليـــة"[١٨]. مـــــنزلة  أو  نــــهائية  أو  مــطلقـــة 

هــو  النســويات  هــؤالء  ســلكته  الــذي  والســبيل 

الدينيتيــن  والثقافــة  النصــوص  تأويــل  "إعــادة 

منهــا  والقواعــد  والــرؤى  التصــورات  واســتنباط 

من منظور يأخذ بعين االعتبار مسألة الجندر"[١٩].

األســترالية  النســوية  ضمنتــه  مــا  ذلــك:  مثــال 

 beyond God جيــن مــاري دالــي فــي كتابهــا

ــة  عــدم صوابيّ ــدت علــى  أكّ the father حيــث 

، فهــذا التصويــر  ــراً تصويــر الــربّ بكونــه أبــاً ومذكّ

لترويــج  المناســبة  األرضيــة  ــد  يمهّ برأيهــا 

أســسٍ ثقافيــةٍ ذاتِ طابــعٍ ذكــوريٍّ تصــبّ فــي 

ــدت علــى عــدم  مصلحــة الرجــل فقــط، كمــا أكّ

متعاليــاً  كائنــاً  بصفتــه  الــربّ  تصويــر  ــة  صوابيّ

يعجز البشر عن االرتباط به[٢٠].

وتقــول عالمــة الالهــوت: "إن الــدور األساســي 

إضفــاء  هــو  األديــان  فــي كل  الــرب  لمفهــوم 

النظــام األبــوي..  المشــروعية علــى مؤسســة 

وإن الرجــل الــذي تشــكل فــي صــورة الــرب[٢١] 

التمتــع  عــي  يدَ أن  يمكــن  الــذي  وحــده  هــو 

بوضــع (الشــخص) فــي حيــن أن المــرأة تصــور 

على العكس منه[٢٢].

إذن وفقًا لهـــذا التيار
الجـــندري: الالهــوتي 

•ليست ثمة حقائق مطلقة أو نهائية أو منزلة.

•إعــادة النظــر فــي الخالــق، وتعاليــه وتجــاوزه.

•إعــــــادة النظــــــر في أنــــواع البشــــرية.

والخــــــــالص. •الخـــــــــطيئة 



•الخــــالق: "ليس كمثله شــيء" وتتأســس العالقة 

بيــن اللــه واإلنســان وكافــة المخلوقــات فــي الرؤيــة 

الكونيــة الكليــة اإلسالميــة علــى مغايــرة نظــام 

الخالــق لنظــام المخلوقــات، حيــث التفــرد المطلــق 

للــه، وتخلصــت مفــردات اللغــة الدالــة علــى الــذات 

اإللهيــة مــن كلمــات: األب، االبــن، المخلــص، ومــا 

ختــزل فــي إفــراده  شــاكلها. ووحدانيتــه تعالــى ال تُ

الكــون  نظــام  أســاس  هــي  وإنمــا  بالعبــادة، 

كله[٢٤].

وهــذا التوحيــد هــو جوهــر التحــرر الحقيقــي للمــرأة 

مــن كافــة األغالل والقيــود التــي يمكــن أن تكبــل 

فالــكل  المســاواة،  يســتتبعه  فالتوحيــد  إرادتهــا، 

سواسية في الخضوع لرب واحد[٢٥].

لنــا  يتبيــن  كــي  األخــرى؛  تلــو  نقطــة  ولنناقــش 

التبايــن الواضــح بيــن المنظــور الجنــدري والمنظــور 

اللواتــي  المحاكيــات  النســويات  وأن  اإلسالمــي، 

يــردن تكــرار التجربــة وإعــادة تأويــل القــرآن ال مســوغ 

لهــن لذلــك الفعــل اللهــم إال بدافع تشــبه المغلوب 

بثقافة الغالب.

•التجــاوز والتعالــي: أن يتعالــى الشــيء ويرقــى 

أو مقــام معــروف،  حــد معلــوم  يجــاوز كل  حتــى 

هاً عــن الزمــان والمــكان وعالــم  ــزّ نـ إلــى أن يصبــح مُ

الطبيعة/المادة، ويصبح مطلقاً متجاوزاً للنســبي، 

يوجــد  حيــث  التوحيديــة،  النظــم  يميــز  مــا  وهــذا 

المركــز خــارج عالــم الطبيعة/المــادة متجــاوزاً لهــا 

المركــز  يوجــد  التــي  الحلوليــة  النظــم  بعكــس 

) فيها[٢٣]. كامناً (حاالًّ

٨٩
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الذكــر  إال  البشــرية  فــي  ليــس  •البشــرية: 

واحــدة  نفــس  إلــى  جميعهــا  وتنتمــي  واألنثــى، 

المــرأة  بيــن  فــارق  فال  زوجهــا،  منهــا  اللــه  خلــق 

منهمــا  كل  والفطــرة،  األصــل  فــي  والرجــل 

لشــطر،  مكمــل  وشــطر  إلنســان،  خلـــق  إنســان 

وســكن لآلخــر، وهمــا ليســا فرديــن متماثليــن بــل 

ــاسُ  ــا النَّ هَ يُّ ــا أَ زوجيــن متكامليــن. قــال تعالــى: "يَ

 ،" ةٍ ــدَ احِ وَ ــسٍ  فْ نَّ ــن  مِّ ــم  كُ قَ لَ خَ ي  ــذِ الَّ ــمُ  كُ بَّ رَ ــواْ  قُ اتَّ

فاآليــة تســاوي بيــن الذكــر واألنثــى فــي الخلــق: 

أصلــه وأطــواره، كمــا ســاوى بينهمــا فــي الصــورة 

التناســل؛  يخــص  فيمــا  إال  واألعضــاء  والمالمــح 

ألن فــي هــذا عمارة األرض.

الخلــق  قصــة  بمقارنــة  والــخالص:  •الخطيئــة 

األولــى كمــا وردت فــي العهــد القديــم والجديــد، 

األول  فــي  أنهــا  نجــد  القــرآن  فــي  وردت  وكمــا 

وردت فــي معــرض اإلدانــة واللعــن وغضــب الــرب، 

التكريــم  معــرض  فــي  القــرآن  فــي  وردت  بينمــا 

فــي  جاعــل  "إنــي  البشــري  للجنــس  العلــوي 

أن  كمــا  آلدم"،  "اســجدوا  خليفــة"  األرض 

وال  الــخالص،  اســمه  شــيئا  يعــرف  ال  اإلسالم 

أحــداً  يحاســب  فال  الموروثــة  الخطيئــة  يعــرف 

وارتفــاع  أخــرى،  وزر  وازرة  تــزر  وال  أبيــه  بذنــب 

فهــو  بالتكليــف،  منوطــان  وهبوطــه  اإلنســان 

القمــة  إلــى  للصعــود  قابــل  التكليــف  بأمانــة 

وبالتكليــف قابــل للهبــوط إلــى أســفل ســافلين.

المعرفــي  البحــث  فــي  االنــطالق  نقطــة 

الجنــدري/ النســوي أن النســوية/ الجنــدر هــي 

د  يحــدّ الــذي  «البراديــم»  المعرفــي  النمــوذج 

والمقاربــة،  والمنطلقــات  الكليــة  الرؤيــة 

والديــن والثقافــة الدينيــة بمختلــف مكوناتهــا 

للمحاكمــة  يخضــع  الــذي  الموضــوع  هــي 

وصــار  األوضــاع  تبدلــت  وهكــذا  والمســاءلة، 

ــوزونا! ــيزان مـــ ــيزاناً والمـــ ــوزون مـــ المـــ
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لــذا علــى الفريــق الــذي يســعى جاهــداً للبحــث 

داخــل  الجنــدر  لمفهــوم  انتســاب  بطاقــة  عــن 

أن  الغــرب  بنــا  يقبــل  كــي  الدينيــة  منظومتنــا 

ثالث:  ألســباب  موقفــه  فــي  النـــظر  يعـــيد 

يتعلــق  والثانــي  ذاتــه،  للغــرب  يرجــع  أحدهمــا 

باألصيــل  معنــي  والثالــث  المفاهيــم،  بعالــم 

الحضاري.

فالغــرب لــن يــروج إال لنظريــات تعــزز مركزيتــه 

لــورا  هــذا  عــن  وتفصــح  األول،  المقــام  فــي 

كينيــز "إننــا معشــر دعــاة النظريــة النســوية فــي 

نظــام  فــي  والمســتفيدون  األول  العالــم 

عالمــي يســوده النظــام األبــوي (الغــرب: األب 

الــذي يقــوم بــدوره الرســالي الرعائــي للعالــم)، 

يدعمــه تقســيم دولــي للعمــل (الشــمال معنــي 

بــرأس المــال، والجنــوب يقــدم عنصــر العمــل) 

صنــدوق  ومعنــا  متكافــئ،  غيــر  وتبــادل 

للنقــد الدولــي"[٢٦].

هــذا  يقبــل  ال  ذاتــه  الغــرب  أن  عــن  فــضالً 

أوســاط  فــي  الدائــر  فالســؤال  االنتســاب 

ر المــرأة مــن  النســوية المحاكيــة: "كيــف نحــرّ

اإلسالميــة  النســوية  بيــن  المزعجــة  العالقــة 

واإلسالم األصولي؟"[٢٧].

 - بــة ال يمكــن -بحــالٍ والثانــي: المفاهيــم المعلَّ

الواقــع.  أرض  علــى  المقصــود  تحقــق  أن 

أزمــة  إلــى  يحيلنــا  المفاهيمــي  االســتهالك 

هــي  الوجهــة  كانــت  فــإذا  واالتجــاه،  ــه  التوجُّ

العولميــة  أو  الغربيــة  المفاهيــم  اســتهالك 

أو األمريكيــة، فــإن ذلــك ال يمكــن أن يــؤدي 

ــين، ــثي أو مـنهـــــجي رصــــ ــل بحـــ ــا إلــى عـــمــ بنــ

ظــل  فــي  إال  كلــه  أُ يؤتــي  أن  يمكــن  وال 

ــج،  والمنتِ لك  المســتهِ بيــن  تبعيــة"  "عالقــة 

تصــل إلــى حالــة مــن "الســلوك االســتهالكي 

فــي عالــم المفاهيــم[٢٨].

والثالــث: اســتهالك "مفاهيــم اآلخــر" تحيلنــا 

فاألصيــل  "الوظيفــة"،  أزمــة  إلــى  كذلــك 

لحاجــات  المســتجيب  وحــده  هــو  الواعــي 

النــاس، وقــادر علــى أن يصــل إلــى المقصــود 

ويــؤدي دوره الوظيفــي بإحســان.

فـــ "األصالــة" و"الوظيفــة" صنــوان يحققــان 

والكفايــة.  والكفــاءة  والمالءمــة  الفاعليــة 

وال يتذرعــن أحدهــم بمقولــة الحكمــة ضالــة 

توهــم  ثمــة  الســياق  هــذا  ففــي  المؤمــن، 

إمكانيــة تلمــس حكمــة فــي معرفــة رافضــة 

ــر لــي عنــق  للنــور المنــزل، وعلــى أحســن تقدي

النصــوص بمــا يتــواءم مــع المنظــور الجنــدري 

وهــذا مــا نرفضه.
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[١]  باحثة دكتوراه عالقات دولية.

القــرآن  فــي  النــوع  قضيــة  صالــح،  أمانــي   [٢]

منظومــة الزوجيــة بيــن قطبــي الجنــدر والقوامــة، 

على هذا الرابط: اضغط هنا .

المدنيــة:  التربيــة  الفتــاح،  عبــد  الديــن  ســيف   [٣]

دراســة فــي المفهــوم بيــن العالميــة والخصوصيــة: 

كيــف نتعامــل مــع عالــم المفاهيــم الوافــدة، لبنــان: 

مجلــة المســلم المعاصــر، مــارس ٢٠٠٧ ، علــى هــذا 

الرابط: اضغط هنا .

والغــرب"،  الشــرق  "جامــع  الفضــل،  أبــو  منــى   [٤]

فرجينيــا:   – هيرنــدن  عمــر،  الســيد  وتقديــم  تعريــب 

المعهــد العالمــي للفكــر اإلسالمــي، ١٤٣٧هـــ - ٢٠١٦

م، ص٢٧.

[٥]  جيفــري ويكــس، اختــراع الجنســانية، فــي: هالــة 

كمــال وآيــة ســامي، سلســلة ترجمــات نســوية، عــدد 

٧، القاهرة: مؤسسة المرأة والذاكرة، ٢٠١٦، ص٨٦.

[٦]  منى أبو الفضل، بناء مفهوم اإلنسان، ص٢.

بيــن  التــوازن  حــول  التفاصيــل  مــن  لمزيــد   [٧]

خليــل،  الديــن  عمــاد  انظــر:  وتوحدهــا  الثنائيــات 

 – هيرنــدن  المســلم"،  العقــل  تشــكيل  "حــول 

ــا: المعهــد العالمــي للفكــر اإلسالمــي، ط فرجيني

٤، ١٤١٢هـ- ١٩٩١م، ص١٤٢-١٥٠.

[٨]إســماعيل راجــي الفاروقــي، "التوحيـــد مضامينــه 

علــى الفكــر والحيــاة"، ترجمــة الســيد عمــر، القاهــرة: 

مدارات لألبحاث والنشر،١٤٣١- ٢٠١٠م، ص٤٤.

[٩] صالح الديــن عبــد الحليــم ســلطان، "المقاصــد 

األمريكــي  المركــز  أمريــكا:  للعبــادات"،  التربويــة 

ص٧.  ٢٠٠٥م،   - ١٤٢٦هـــ  ط٢،  اإلسالميــة،  لألبحــاث 

أيضــاً ســعيد حــوى، "اإلسالم"، القاهــرة: دار الــسالم 

للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، ط٤، ١٤٢١هـ-

 ٢٠٠١م، ص٤٢.

[١٠] محمــد الكتانــي، "مــن منظــور إسالمــي"، الــدار 

البيضــاء: دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، ١٤١٠هـــ - ١٩٨٩

م ، ص٦.
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[١١] أنــور الجنــدي، "الفكــر الغربــي دراســة نقديــة"، 

اإلسالميــة،  والشــئون  األوقــاف  وزارة  الكويــت: 

سلســلة ثقافتــك اإلسالميــة، عــدد ٤، ١٤٠٧هـــ - ١٩٨٧

م، ص٦٢٠.

[١٢] منــى أبــو الفضــل، دراســة النظريــة االجتماعيــة 

المعاصــرة: نحــو طــرح توحيــدي فــي أصــول التنظيــر 

مـــصطفى، نـــــــادية  فــــــــي:  البـــــــديل،  ودواعــــــي 

الغــرب،  مــع  الحــوار  (محــــــرران)،  الفضــل  أبــو  منــى 

دمشــق: دار الفكــر، ٢٠٠٨، ص٢٩: ٦٢. وذات الدراســة 

الثانيــة،  الســنة  المعرفــة،  إســـالمية  مجلــة  فــي 

العدد السادس، سبتمبر ١٩٩٦، ص٦٩: ١٠٩.

[١٣] مارشــال بيرمــان، "كل مــا هــو صلــب يتبخــر"، 

عيبــال،  مؤسســة  قبــرص:  ســيال،  محمــد  ترجمــة 

١٩٩٣، ص٥١.

اعتبــر هربــرت  النقديــة، حيــث  النظريــة  أبرزهــا   [١٤]

مكمــل  عنصــر  الجنســي  التحــرر  أن  ماركيــوز 

انعتــاق  إلــى  ودعــا  االجتماعــي،  التحــرر  لعمليــة 

الغرائــز الجنســية بال حــدود، ســواء مــن ناحيــة الكــم 

بالتناســل، وأقــر  الجنــس  ربــط  الكيــف، ورفــض  أو 

الشــذوذ ومجــده باعتبــاره ثــورة وتمــرد ضــد القمــع. 

انظــر: عبــد اللطيــف شــرارة، مقدمــة كتــاب "نحــو 

ثــورة جديــدة" لهربــرت ماركيــوز، بيــروت: دار العــودة، 

١٩٧١، ص١٣٩، وأيضــاً حســن محمــد حســن، "النظريــة 

النقديــة عنــد هربــرت ماركيــوز"، بيــروت: دار التنويــر 

للطباعة والنشر، ١٩٩٣، ص١٢٥.

بيــن  المــرأة  "قضيــة  المســيري،  الوهــاب  عبــد   [١٥]

التحريــر والتمركــز حــول األنثــى"، القاهــرة: نهضــة 

مصر للطباعة والنشر والتوزيع، ط٢، ٢٠١٠، ص ١١

[١٦]  ديمــا قائدبيــه وأخريــات، المقاومــة الجندريــة، 

االجتماعيــة،  للعلــوم  العربــي  المجلــس  بيــروت: 

أغسطس ٢٠١٩، ص٧.

[١٧]  فتحــي المســكيني، المــرأة والنســاء فــي ضــوء 

دراســات الجنــدر، ١نوفمبــر ٢٠١٧ ،علــى هــذا الرابــط: 

اضغط هنا .

[١٨] كتاب النسوية والدراسات الدينية، ص٨٠.

[١٩] المرجع السابق، ص٦.

 Beyond God the Father:  ,(١٩٧٣)  .Daly M  [٢٠]

 Toward a Philosophy of Women’s Liberation,

.٣٢ .Boston: Beacon, p

[٢١] حيــث أصبــح المســيح عليــه الــسالم صــورة للــرب 

عبــد  الهــادي  عبــد  انظــر:  الجديــد،  العهــد  فــي 

الرحمن، "ســلطة النص"، بيروت: مؤسســة االنتشــار 

العربي، ١٩٩٨، ص٧١.

[٢٢] ســارة جامبــل، "النســوية ومــا بعــد النســوية"، 

ترجمــة أحمــد الشــامي، القاهــرة: المجلــس األعلــى 

للثقافة، ٢٠٠٢، ص٣٠٩.

[٢٣] عبــد الوهــاب المســيري، "العلمانيــة الجزئيــة 

والعلمانيــة الشــاملة"، القاهــرة: دار الشــروق، ط١، 

٢٠٠٢م، مج٢، ص٤٦٥.
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[٢٤] الفاروقــي، التوحيــد، مرجــع ســبق ذكــره، ص 

المعرفيتــان  الرؤيتــان  عمــر،  الســيد  أيضــاً   .١٥

لالقتصــاد اإلسالمــي واالقتصــاد الوضعــي، مرجــع 

سبق ذكره، ص٩.

[٢٥] العقــاد، حقائــق اإلسالم وأباطيــل خصومــه، 

مرجع سبق ذكره، ص١٥٤.

الضميــر  النســوية:  النظريــة  كينيــز،  لــورا   [٢٦]

السياســي لمــا بعــد الحداثــة، ترجمــة عبــد الوهــاب 

الثقافــي،  المجمــع  منشــورات  ظبــي:  أبــو  علــوب، 

١٩٩٥، ص٣٢٧.

 Moghissi, Haideh, Feminism and Islamic [٢٧]

(١٩٩٩ ,London: Zed Books) Fundamentalism

المدنيــة:  التربيــة  الفتــاح،  عبــد  الديــن  [٢٨]  ســيف 

دراســة فــي المفهــوم بيــن العالميــة والخصوصيــة: 

كيــف نتعامــل مــع عالــم المفاهيــم الوافــدة، لبنــان: 

مجلــة المســلم المعاصــر، مــارس ٢٠٠٧، علــى هــذا 

الرابط: اضغط هنا .
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دراســة النــوع والعلــوم االجتماعيــة[١]   هــي ليســت بدراســة، وإنمــا مجموعــة مــن 

، انتقتهــم محــررة الكتــاب وهــي أســتاذة بالجامعــة  المقــاالت بلغــت أحــد عشــر مقــاالً

األمريكيــة بالقاهــرة، وذات بــاع واســع فــي إلقــاء محـــاضرات الـــدراسات النســـوية.

عــــد هــذا الكــــتاب اإلصــــدار الــرابـــع ضـــــمن ســــلسلة "ترجــمـــات نـســــوية"، الصـــادر ويُ

عــن ملتقــى المــرأة والذاكــرة[٢]  بدعــم مالــي مــن مؤسســة "فريدريــش إيبرت[٣]". 

كمــا تســتهدف تلــك السلســلة تقديــم ترجمــات لمجموعــة منتقــاة -علــى حــد قــول 

بشــتى  علومنــا  فــي  الجنــدر  مفهــوم  لترســيخ  المقــاالت؛  مــن  الكتــاب-  محــررة 

تخصصاتهــا؛ كــي تصيــر نصوصــاً عربيــة مألوفــة!! فــضالً عــن هــدف آخــر عبــرت عنــه 

محـــــررة كـــتابنـــا هـــــذا بـقـــــولها "تحــــريــــر العــــلوم االجتماعيــة مــن هـــــيمنة صــــوت

واحــد عـــليها"، وبالفعـــل تمــــركزت مــــقاالت الكــــتاب حــــول فـكـــرة جوهريــة هــــي:

ــوي. ــور النســـ ــتمعات مــن المنظـــ ــة المجـــ ــادة دراســ ــرفة، وإعـــ ــاج المعـــ ــادة إنتـــ إعــ

وعليــه يجســد هــذا اإلصــدار فكــرة تســييس العلــوم االجتماعيــة، حيــث لــم يعــد البحــث 

للنســوية،  السياســية  األهــداف  لتحقيــق  وســيلة  أصبــح  بــل  ذاتــه،  حــد  فــي  غايــة 

ــدنه علــى نطــاق واســع، فهــو يســعى إلــى  وإحــداث التغييــر االجتماعــي الــذي ينشُ

أمــــــــــــــرين:

• محاولــة ترســيخ مقولــة أن المجتمــع وليــس الحتميــة البيولوجيــة هــو الــذي يحــدد 

دور المـــرأة، ويـربـطها بالطـــبيعة مـقابل الثقــافة للرجــل، وبالخـــاص مــقابل الـعـام،

مع اتهام المجـتمعات بطـبيعة الحـال بنظـرتها الـدونية لألول مـقابل رفعة األخـير.

ـجـــري عــــملية تفكـــيك تدريـجـــية لمقــــوالت • إعـــــادة إنتـــــاج المعــــرفة: فـالكــــتاب يُ

تــم تعريفهــا عبــر التاريــخ اإلنســاني، وفــي إطــار المرجعيــة اإلنســانية لتحــل محلهــا 

تعريفــات جديــدة لـــ "المــــــرأة"، "األم"، "األم – الطـــفل" وفـــك هــذا االرتبــاط، والــذي

شــيء:  كـــل  صـــياغة  إعـــــادة  إلــى  يدعــو  ثوــــري  برنامــج  خـــالل  مــن  إال  يتــم  لــن 

التاريخ،

واللغـة، بل الطـبيعة البشرية ذاتها.

وهــذا البرنامــج الثــوري يبــدأ بإعــادة إنتــاج المعرفــة علــى المســتوى النظــري، وإعــادة 

ترتيب النظم على المستوى التطبيقي.
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وهــذا المســتوى األخيــر يبــدو جليــاً فــي مطالبــات واردة بالكتــاب مــن هــذا القبيــل 

"تمنحنــا تحلــيالت شــتراوس وفرويــد خرائــط أوليــة للنظــام االجتماعــي الــذي البــد أن 

نعيــد ترتيبــه"[٤] وفــي موضــع آخــر"... وباختصــار، البــد أن تدعــو النســوية إلــى ثــورة 

فــي نســق القرابــة "كذلــك" البــد مــن إعــادة تنظيــم نســق الجنــس/ الجنــدر عــن طريــق 

تحرك سياسي[٥] ".

وعلــى المســتوى النظــري، ناقشــت صفحــات الكتــاب ظهــور "علــم األنثروبولوجيــا 

للنســاء" و "علــم اجتمــاع للنســاء" بــل وإفــراد مقــال بعنــوان "هــل توجــد طريقــة بحــث 

التــي علــى النســويات أن يســلكنها للتغلــب علــى التحيــز  نســوية"؛ لشــرح الســبل 

حيــث "صــوت العلــم ذكــوري" وكذلــك "أن نظريــات المعرفــة التقليديــة قــد اســتبعدت 

ســاندرا  تقــول  ثــم  ومــن  عارفــات"  النســاء  تكــن  أن  إمكانيــة  نظامــي  نحــو  علــى 

هاردينــج: "نحتــاج لكــي نمســك بزمــام أعمــاق واتســاع التحــوالت المطلوبــة فــي 

التحلــيالت  فــي  مــا  اعوجــاج  لتقويــم  الجنــدر...؛  نفهــم  كــي  االجتماعيــة  العلــوم 

التقليدية من نزعة التمركز حول الذكور[٦] ".

 وما يعيب هذا االتجاه:

•االنــطالق مــن ثنائيــة تضاديــة صراعيــة تفتــرض التحيــز الذكــوري كنقطــة انــطالق، 

بمــا يعنــي ضمنــاً أن النســويات سيســلكن ذات المســلك الــذي ينتقدنــه وهــو "التحيــز 

التحليلي" بما يشكك في صحة النتائج.

غيــر  فهــي  لنســاء  دراســات  إلــى  االســتناد  حاولــن  وإن  أنفســهن  النســويات  •أن 

كافيــة، لــذا اضطــررن لالســتعانة بدراســات لرجــال، والســيما فــي مناهــج البحــث 

الميداني، بما يدحض زعم االستقالل واالنفصال.

•وثمــة تســاؤل مشــروع، لمصلحــة مــن شــق صــف العلــم بهــذا الشــكل بــأن يكــن 

هنــاك علــم تاريــخ نســوي مقابــل علــم تاريــخ ذكــوري، علــم لغــة نســوي ...؟ فهــذا 

الجــدال العقيــم ال طائــل منــه غيــر مضيعــة وقــت اإلنســان، واألولــى توحيــد الجهــود 

للبحث عن أرشد السبل إلعمار األرض بشقي النفس الواحدة.



٩٨

• أن العنــاد النســوي فقــط هــو الــذي يكمــن خلــف 

فأغلــب  الرجــل"  ســيادة  "خرافــة  تحطيــم  مســعى 

ــه  المجتمعــات التــي اســتعنّ بهــا تؤكــد مــا اعتبرنَ

خرافــة، ففــي الدراســة ألحــد المجتمعــات اللواتــي 

زعمــن أنهــا يمكــن أن تؤكــد نســق االنتســاب لألم 

. ففــي ص ٨٨،  وجــدن فيهــا الســيطرة للذكــور أيضــاً

تقول أودري ريتشاردنز:

كان  ولــو  حتــى  الذكــور،  يســوده  مجتمــع  "هــذا 

حســب عــن طريــق االنحــدار عــن سلســال  االنتســاب يُ

إلــى حــد بعيــد لتحكــم  األم، فــإن الزوجــة تخضــع 

زوجهــا فيهــا، حتــى وهــو غريــب يعيــش فــي قريــة 

زوجته".

كمــا تؤكــد دراســة المجتمعــات المختلفــة حقيقــة 

مفادهــا اخــتالف طبيعــة النســاء عــن الرجــال حتــى 

فــي  "النســاء  االقتصــادي:  الســلوك  طبيعــة  فــي 

أريــاف البلــدان اإلفريقيــة الواقعــة جنــوب الصحــراء 

مــن  أكثــر  الغذائيــة  المحاصيــل  يزرعــن  الكبــرى، 

ســائل  مــال  مقابــل  بــاع  تُ التــي  المحاصيــل  زراعــة 

التــي يزرعنهــا  النقديــة) والمحاصيــل  (المحاصيــل 

عكــس  علــى  أنهــن  كمــا  أقــل،  مخاطــرة  تتطلــب 

الرجــال يســتخدمن الدخــل الــذي يحصلــن عليــه مــن 

أجــل مصلحــة جميــع أفــراد األســرة، وينفقنــه علــى 

ألفــراد  والتعليــم  التغذيــة  علــى  الخصــوص  وجــه 

أسرهن[٧] ".

أبرز األطروحات الواردة بالكتاب:

: النسب لألم: •أوالً

أقــرّ بنســب األبنــاء  الــذي  تــام للشــرع  فــي تجاهــل 

عــدم  علــى  حفاظــاً  ألمهاتهــم؛  وليــس  آلبائهــم 

اخــتالط األنســاب، دون أن يكــون فــي ذلــك تقليــل 

مــن شــأن األم أو قيمــة دورهــا فــي حيــاة أبنائهــا. 

علــى  اســمها  الكتــاب  مقــاالت  مترجمــة  رفعــت 

غالف الكتاب باســمها مصحوباً باســم أمها وأبيها 

فكــر  عــن  تعبيــراً  الــسالم)؛  عبــد  ســنية  (ســهام 

أن  يــرى  والتطــرف،  المغــاالة  فــي  غايــة  نســوي 

"نســبة األبنــاء إلــى آبائهــم فقــط نــوع مــن األنانيــة 

نــوال  قبــل  مــن  ذلــك  عــن  عبــرت  كمــا  الذكوريــة"، 

ســعداوي، وقــد أصــرت ابنتهــا أيضــاً علــى أن تحمــل 

لــم  لكــن  حلمــي)  نــوال  (منــى  توقيــع  مقاالتهــا 

تجنبــاً  المصريــة؛  اليوســف  روز  مجلــة  تســتجب 

الستفزاز مشاعر الناس[٨] .

ومــن المعلــوم أن د. ســهام عبــد السالم 

فــي  طويــل  بــاع  ذات  فقــط  ليســت 

الدراســات النســوية وال ســيما الجنــدر، 

بيــن  مــن  كذلــك  عضــو  هــي  بــل 

المســؤولين عــن مجموعــة عـــربية ضــد 

ختان الذكور.



: اتهــام اللغــة العربيــة بالذكــورة: ثانيــاً

تنتهــج محــررة الدراســة ذات النهــج الــذي اتبعتــه 

العربيــة  اللغــة  اتهــام  وهــو  السلســلة،  ســائر  فــي 

التأنيــث  تــاء  إرفــاق  هــو  برأيهــا  والحــل  بالذكــورة، 

لــكل مفــردة، حتــى ولــم تســتقم مــع اللغــة العربيــة، 

أو اإلتيــان باللفظــة المؤنثــة بجانــب المذكــر؛ ظنــاً 

البــدء  يبــرز المــرأة فــي الســياق مــع  منهــا أن هــذا 

علــى  ص١٠،  فــي  كمــا  الحــال  بطبيعــة  بالمؤنــث 

ســبيل المثــال ال الحصــر "تشــرح المقدمــة أســباب 

تنويــر  يجعلهــا  الــذي  والســبب  المقــاالت  اختيــار 

وتحــدي الباحثــة / الباحــث الشــابة / الشــاب ودعــاة 

العدالة الحريصات / الحريصين على دعوتهم".

تعــــريف  وجـــــود  بعــــــدم  االعــــــتراف   : •ثالثــاً

واصطـــالح محــــدد للجـــندر

تعريــف  وجــود  بعــدم  الكتــاب  محــررة  تعتــرف 

واصــطالح محــدد للجنــدر، وتسترســل قائلــة بأنــه 

كــي يتقبلــه العربــي وال يشــعر بالغربــة تجاهه كان 

بطاقــة  عــن  والبحــث  لســانه،  لــيّ  الناقــل  علــى 

بادعــاء  العربيــة،  المنظومــة  داخــل  لــه  انتســاب 

فــي  الكتــاب  محــررة  تذكــر  المفهــوم.  عالميــة 

مقدمتــه "لقــد قيــل الكثيــر عــن (الســمة األجنبيــة) 

تحملهــا  التــي  والقيــم  األفــكار  وعــن  للمفهــوم، 

نمتلــك  ال  أننــا  نعــرف  المســاواة.  نحــو  الحركــة 

اصطالحــاً محــدداً يــدل علــى النــوع باللغــة العربيــة، 

ترجمــة  نريــد  حيــن  ألســنتنا  لــيّ  إلــى  نميــل  وإننــا 

األفـكار والنظـريات التي تكـون دراسات النوع".[٩] 
٩٩



١٠٠

ثم تستدرك المحـررة قائلة فـي الفقـرة الـتي تلـيها:

النــوع  يتكــون منهــا مفهــوم  التــي  المــادة  "لكــن 

ويمكــن  الكــون.  أنحــاء  جميــع  فــي  عامــة  مــادة 

صياغــة الفكــرة كمــا يلــي: إن األدوار االجتماعيــة 

 ، اجتماعيــاً مقــررة  باســتحقاقات  مصحوبــة  تأتــي 

فاألدوار االجـــتماعية الــتي تحـــظى بأكــبر قــدر مــن 

أمــا   ، امتيــازاً االســتحقاقات  أكثــر  تحمــل  احترامنــا 

حكــم عليهــا بأنهــا أقــل أهميــة لبقــاء  األدوار التــي يُ

اإلنســان وتنظيم حياته، فال تضفي على من يعهد 

إليـــــهم بــــها إال قــــدرا أقــــل من االســــتحقاقات"[١٠] .

إن أمثــال هــذه المقــوالت إنمــا هــي لتجميــل الوجــه 

القبيــح للجنــدر، وخلــط الحــق بالباطــل، فمضمــون 

مفهــوم الجنــدر ليــس مــادة عامــة فــي الكــون، وإنما 

مــن  كشــكل  إرســائه  تريــد  بعينهــا،  ثقافــة  وليــد 

األدوار  بــأن  القــول  عــن  فــضالً  الهيمنــة،  أشــكال 

االجتماعيــة التــي تحظــى باالحتــرام هــي صاحبــة 

أكثــر االمتيــازات والعكــس صحيــح، وأن المجتمــع 

هـــو الــذي يحـــدد قــيمة هذا الــدور بأنه أكثر أهـمية

األفقــي  بالنســق  يرتبــط  قــول  أهميــة،  أقــل  أو 

المســقط، والــذي يختلــف تمامــاً عــن نســقنا الرأســي 

المســقط. حيــث يتلقــى األخيــر معياريتــه من مصدر 

شــجرة  تنتمــي  بينمــا  للطبيعــة،  متجــاوز  علــوي 

المصــدر  النســق األفقــي  إلــى  الغربيــة  المفاهيــم 

المتمحــور حــول الــذات التــي تفــرخ األنــا التســلطي 

اإلمــــــــبريالــــــي والمـــــوجود بــــــذاته ولـــــذاته [١١] .

كمــا يقــوم النســق الرأســي المســقط علــى فكــرة 

ــــمْ  هُ بُّ مْ رَ هُ ابَ لَ جَ ــتَ اسْ التباعض بين المرأة والرجل "فَ

ــرٍ ـــــ كَ ــن ذَ ـــ م مِّ ــكُ ـــنـ لٍ مِّ ــامِ ـــ لَ عَ ــمَ ـــــ ــعُ عَ ـــيـ ضِ ـــي الَ أُ نِّ أَ

تجــاوز  حيــث   ،"[١٢] ــضٍ عْ بَ ــن  مِّ ــم  كُ ضُ عْ بَ ــٰى    نثَ أُ وْ  أَ

دعــوى المســاواة، واالرتقــاء بالعالقــة بينهمــا إلــى 

مرتقــى التباعــض للكيــان الواحــد الناشــئ بطرفيــه 

وبــث  زوجهــا  منهــا  اللــه  خلــق  واحــدة  نفــس  مــن 

منهمــا رجــاالً كثيــراً ونســاء. وال نصيــر بذلــك أمــام 

كيانيــن متقابليــن، بــل أمــام أبعــاض لنفــس واحــدة 

علــى  منهــا  بعــض  ســمو  عــن  الحديــث  يســتحيل 

البعــض اآلخــر، أو تســلط بعــض منــه علــى البعــض 

الواحــدة إال بهمــا معــا.  للنفــس  اآلخــر، فال قيــام 

ومــن عالقــة التباعــض هــذه يقــرر القــرآن الكريــم أن 

عــدا  لــه،  مــا  ولهــا  الرجــل،  علــى  مــا  عليهــا  المــرأة 

والرجــل  المــرأة  وأن  زوجتــه،  علــى  الــزوج  قوامــة 

ــلية ــرعي وفــــي األهـــ ــليف الشـــ ــواء فــــي التكــ ســـ

للثــــــــواب والعــــقـــاب فـــــي الــدنيـــــا واآلخــــرة.



: نظــــرة النــــساء لجــــنسهن بدونيــــة  •رابــــعاً

واعـــتباره عــبء: ترســخ محــررة الكتــاب مقولــة 

"إن  لذاتهــا  المــرأة  مــن  الدونيــة  بالنظــرة  تطفــح 

األجســاد  فهــذه  أعباؤهــن،  هــي  النســاء  أجســاد 

الوصايــة،  بحــق  تدعــي  التــي  للملكيــة  موضــوع 

وبحــق ملكيــة الذريــة" بــل فصلــت فــي شــرح عــبء 

المــرأة،  علــى  يمثــل ضغوطــاً  أنــه  الجســد وكيــف 

حيــث (عــدم المســاواة) و (العــبء الزائد)، مســتعرضة 

الضغــوط  فهــذه  إليــه،  ترمــي  مــا  توضــح  نمــاذج 

تتمثل في:

"اإلجهــاض الــذي يعبــر عــن المــرأة الكاثوليكيــة، 

والحجــاب يحدثنــا عــن الشــرقيات"، أمــا عــن "العــبء 

الزائــد" فهــو: "العــبء الزائــد هــو اإلنجــاب فعبئــه 

ثقيــل وكذلــك لــه وقعــه الضــار علــى حســن أحــوال 

النســاء، وبالمثــل تعاقــب النســاء علــى طبيعتهــن 

عــادات  مــن  عليهــن  يفــرض  ومــا  الجنســية 

االحتشام..." [١٣]. 

رغــم أن "حريــة االختيــار" التي تتشــدق بها النســويات 

ويرفعنهــا شــعاراً تتجســد فــي اختيارهــن الحشــمة، 

االختيــار.  بهــذا  النســويات  صــدور  تضيــق  فلمــاذا 

أيرضيــن بنتائــج اســتطالعات الــرأي؟ ففــي دراســة 

أمريكــي  بحثــي  -مركــز  للدراســات  بيــو  لمركــز 

بجامعــة ميتشــجان األمريكيــة يعمــل فــي مجــال 

المناســب  الــزي  حــول  والنشــر-  الشــعوب  أبحــاث 

الــذي تــراه الفتيــات فــي بلــدان العالــم اإلسالمــي 

مناسبا لالرتداء في األماكن العامة. 

بلــدان   (٧) فــي  الدراســة  المركــز  أجــرى  وقــد 

إسالميــة، وهــي: تونــس، ومصــر، والعــراق، ولبنــان، 

بســؤال  وذلــك  وتركيــا،  والســعودية،  وباكســتان، 

للبــاس  تفضيلهــم  عــن  البحــث  فــي  المشــاركين 

عــرض  وقــد  يرونهــا.  أن  يرغبــون  وكيــف  المــرأة، 

مــن  مختلفــة  أشــكاال  المشــاركين  علــى  المركــز 

غيــر  الفتــاة  حصلــت  وقــد  والســفور،  الحجــاب 

فــي  حتــى  تصويــت،  نســبة  أقــل  علــى  المحجبــة 

لبنــان حيــث تتواجــد نســبة كبيــرة مــن المســيحيين، 

لــم تتعــد نســبتها الـــ ٥٠٪، وفــي مصــر كانــت النســبة 

نســبة  مــع  تقاربــت  نســبة  وهــي  فقــط،   ٪٤

األكثــر  وباكســتان   ،٪٣ كانــت  التــي  الســعودية 

بنســبة ٢٪ فقط[١٤] .

١٠١



١٠٢

المــرأة  جســد  تحقيــر  فــي  الكيــل  طفــح  كمــا 

ووظائفــه مقابــل تعظيــم مــا يقــوم بــه الرجــال فــي 

قــول شــيري ب. أورنتــر: "الذكــر يخلــق أشــياء تتمتــع 

بالبقــاء، أمــا المــرأة ال تنتــج إال أشــياء فانيــة: بشــراً 

فانين"[١٥].

وتتجلــى هنــا الماديــة بأبشــع صورهــا، حيــث تمجيــد 

األشــياء وتحقيــر اإلنســان، والنظــرة األحاديــة لــه فــي 

بعــده المــادي فقــط، أي أن الحيــز اإلنســاني يختفــي 

ويبتلعه الحيز المادي[١٦]. بل إن استمرار النسج على 

هــذا المنــوال يســتبعد األمومــة وتنشــئة األطفــال، 

فهــي أعمــال ال يمكــن حســابها بدقــة كالمصانــع 

اإلنســان  صياغــة  إعــادة  يســتبطن  كمــا  واآلالت، 

عــد  فــي ضــوء معاييــر المنفعــة الماديــة، والتــي تُ

عصــب منظومــة الحداثــة الغربيــة، حيــث االهتمــام 

باإلنتاجية المادية على حساب القيم األخالقية.

 واســتعرضت نمــاذج لتصــل إلــى تعميــم "نجــد أن 

النســاء يقعــن فــي منزلــة أدنــى مــن الرجــال فــي أي 

مجتمع من المجتمعات".

للشــريعة  جيــدة  قارئــة  أو  منصفــة،  كانــت  ولــو 

. فالحيــض  اإلسالميــة لوجــدت صــورة مغايــرة تمامــاً

الذي استشــهدت به -على ســبيل المثال- لتوضح أن 

المجتمعــات تنبــذ المــرأة الحائــض وتعتبرهــا مؤذيــة 

لمــن يلمســها أو يتعامــل معهــا، بــل يفــرض عليهــا 

حديــث  فلتقــرأ  المقدســة...  األماكــن  دخــول  عــدم 

رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم ألمنــا عائشــة 

"أمرنــي رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم أن أناولــه 

ا مــن المســجد، فقلــت: إنــي حائــض، فقــال: إن  شــيئً

حيضتــك ليســت فــي يــدك"، كمــا أن حظــر الدخــول 

، إذن  للمســجد يمتــد إلــى الرجــل حيــن يكــون جنبــاً

ليــس المعيــار ذكــرا أو أنثــى، فقــد قــرن رســول اللــه 

صلــى اللــه عليــه وســلم بيــن الحيــض والجنابــة مــن 

رجــل أو أنثــى فــي قولــه صلــى اللــه عليــه وســلم: إنــي 

ال أحل المسجد لحائض وال جنب وقول الله سبحانه: 

ـــــمْ تُ نْ أَ ــــــالةَ وَ وا الصَّ بُ ــــــرَ قْ وا ال تَ ـــــنُ ينَ آمَ ــــذِ ا الَّ ــــــهَ ُ يّ ــا أَ [يَ

ا بً ــنُ ــــ ال جُ ونَ وَ ـــــــولُ قُ ــا تَ ــ وا مَ مُ ــلَ ـــ عْ ى تَ ــتَّ ـــ ى حَ ــارَ ـَ ـــكـ سُ

يل[١٩] ، اســـتثنى الله عــابر الســـــبيل بِ ي سَ رِ ـــــابِ ال عَ إِ

مـــن أهـــل الجــــنابة، والحائض كذلك لهـــا أن تعــــبر،

فالعابرة ال بأس عــــليها أن تــمــــــر مــــن باب إلـــى بــــاب، 

ا أو تــدخــل لتأخــــذ حــاجة من المسجــــد: إنــاء أو كــتابً

أو مــا أشـــبه ذلك[٢٠] .

: آفة التعميم: •خامساً

علــى الرغــم مــن أن محــررة الكتــاب صرحــت -حيــن 

تناولــت إشــكاليات الترجمــة- بحقيقــة ذكرتهــا: أن 

خــاص  هــو  مــا  علــى  مبنيــة  االجتماعيــة  "العلــوم 

وتعــتمد بشــدة على المرجــعيات االجــتماعية"[١٧]

فــإن الدراســة عممــت مقولــة "أن المــرأة أدنــى مــن 

الرجل في كل الثقافات"[١٨] بناء على معايير ثالث:

الرمزيــة  األدوات  الثقافيــة،  اإليديولوجيــا  عناصــر 

التــي  االجتماعيــة  األدوار  المقدســات)،  (تدنيــس 

يحظر على النساء المشاركة بها.



١٠٣

وأخــرى تحــاول البرهنــة علــى أن كافــة المجتمعــات 

طبيعيــة  (أدوار  والطبيعــة  المــرأة  بيــن  تربــط 

والرجــل  الدونيــة،  حيــث  واإلنجــاب)  كاألمومــة 

(الثقافــة) حيــث االســتعالء. أتــت بنمــوذج لمجتمــع 

بــــدائي (جــماعة الكــاولونج) واســــتعرضت بــــعــضا

ــاتبة: ــاهلت الكـــ ــن نمطــــهم المعـــيـــشي، وتــجـــ مــ

•واحــــد من المجــــتمعات ال يصــــــح عــــلمياً وبخــاصة 

في الدراســات اإلنســانية، تعميم النتائج المستخلصة 

من دراسته على كافة المجتمعات.

•حتــى هــذا المجتمــع الــذي ســاقته للبرهنــة علــى 

فكرتهــا، فــإن النتائــج التــي توصلــت إليهــا مفتعلــة، 

وتــم لــيّ الحقائــق كــي تتناغــم مــع أطروحتهــا. فمــا 

قصرتــه علــى المــرأة بزعــم أنــه دليــل علــى ربطهــا 

بالطبيعــة يصــدق علــى الرجــل فكالهمــا مشــدود 

عمليــة  يتشــارك  وكالهمــا  الجنســي،  للفعــل 

اإلنجــاب، فال هــي تســتطيعه بمفردهــا وكذلــك هــو. 

أي أنهما يرتبطا بالطبيعة ســواءً بســواء.

والنفســاء  الحائــض  مــع  الجماعــة  هــذه  •ســلوك 

والــواردة "فــي هــذه الفتــرة المــرأة مدنســة ومــن ثــم 

قــد  شــيء  أي  تمــس  أال  علــى  تحــرص  أن  عليهــا 

يحدث أن يمســه رجل.. والدنس ينتشــر أثناء الحيض 

والــوالدة مــن المــرأة إلــى مــن حولهــا، وهــذا يســتلزم 

التــي  المواضــع واألشــياء  فصلهــا ماديــاً عــن كل 

يســتخدمها الجنســان كالهمــا. نتيجــة لذلــك، تعــزل 

النســاء أثنــاء الــوالدة والحيــض بعيــداً عــن المناطــق 

الرئيســية للســكن وفالحة البســاتين" [٢١] أهذا نموذج 

يمكن البرهنة به على تعميم دونية النساء؟ أين هذا 

من نموذج "حيضتك ليست في يدك".

الثقافيــة،  الرمزيــة  الكاتبــة  تناولــت  عندمــا  •أيضــاً 

عممــت فكرتهــا لتعلــن أن الثقافــات تنمــط األنثــى 

وإذا  والحســد،  الســاحرات  مثــل  رمــوز هدامــة  فــي 

والمــرأة  الســحر  بيــن  يربــط  الغربــي  التــراث  كان 

فــإن  الوســطى)  الســاحرات فــي عصورهــم  (حــرق 

ــرَ  فَ ــا كَ القــرآن الكريــم حيــن تحــدث عــن الســحر "ومَ

ــاسَ  ــونَ النَّ مُ لِّ عَ وا يُ ــرُ فَ ينَ كَ اطِ ــيَ ــنَّ الشَّ ٰكِ لَ انُ وَ مَ يْ ــلَ سُ

وتَ  ــارُ هَ ــلَ  ابِ بَ بِ ــنِ  يْ كَ لَ مَ الْ ــى  لَ عَ لَ  نــزِ أُ ــا  مَ وَ رَ  ــحْ السِّ

ــا  مَ نَّ ــوالَ إِ قُ ــىٰ يَ تَّ ــدٍ حَ حَ ــنْ أَ ــانِ مِ مَ لِّ عَ ــا يُ مَ وتَ � وَ ــارُ مَ وَ

" [٢٢] ، لم يخص الذكور أو اإلناث،  رْ فُ كْ الَ تَ ةٌ فَ نَ تْ نُ فِ حْ نَ

وتحــدث القــرآن كذلــك عــن ســحرة فرعــون، بــل حيــن 

ســاقت الســنة النبويــة الشــريفة روايــة عــن الحســد، 

كان كالً مــن المحســود والحاســد رجال "مــرَّ عامــرُ 

هــوَ يغتســلُ فقــالَ  ــهلِ بــنِ حنيــفٍ وَ بــنُ ربيعــةَ بسَ

ــهِ  ــطَ بِ بِ ــأةٍ فمــا لبــثَ أن لُ خبَّ لــدَ مُ لــم أرَ كاليــومِ وال جِ

 : ــهُ مَ فقيــلَ لَ ــهِ وســلَّ ــهُ عليْ ــى اللَّ بــيَّ صلَّ ــهِ النَّ فأتــيَ بِ

؟ قالــوا:  ــهِ همــونَ بِ : مــن تتَّ ــا، قــالَ ــهالً صريعً ك سَ أدرِ

كــم أخــاهُ إذا  : عالمَ يقتــلُ أحدُ ، قــالَ عامــرَ بــنَ ربيعــةَ

كةِ  هُ بالبرَ هُ فليدعُ لَ كم من أخيهِ ما يعجـبُ رأى أحدُ



١٠٤

ــهُ  هَ ــأَ فيغســلَ وجْ ا أن يتوضَّ ثــمَّ دعــا بمــاءٍ فأمــرَ عامــرً

هُ  هِ وأمــرَ ــهِ وداخلــةَ إزارِ كبتيْ ــهِ إلــى المرفقيــنِ ورُ ويديْ

." [٢٣] هِ أن يصبَّ عليْ

المــرأة"  "تمكيــن  مفهــوم  تنــاول  عنــد  •كذلــك 

التــي  المؤشــرات  مــن  بعضــا  المحــررة  اســتعرضت 

تــام  تجاهــل  فــي  التمكيــن،  قيــاس  بهــا  يمكــن 

تبعــاً  تختلــف  القيــاس  مؤشــرات  أن  لحقيقــة 

ولنأخــذ  التاريخيــة.  وللظــروف  بــل  للمجتمعــات، 

مؤشري العمل، والصوت.

•دخول النســاء إلى ســوق العمل قد يعتبره البعض 

مــن  عالمــة  يكــون  قــد  بينمــا  للتمكيــن،  مؤشــراً 

عالمــات القهــر فــي مجتمــع آخــر، وفــي وقــت آخــر 

األولــى  (العالميتيــن  الحــروب  الصناعيــة)  (الثــورة 

والثانيــة) ومــع ذلــك تقــول محــررة الكتــاب فــي: "إن 

علــى  قــادرات  النســاء  يجعــل  الــذي  هــو  العمــل 

المطالبة بالحقوق والكرامة واالعتراف[٢٤] ".

تمكيــن  مؤشــرات  كأحــد  "الصــوت"  اعتبــار  •أيضــاً 

المــرأة، يمكــن تفنيــده مــن وجهيــن: فهــو يخلــط بيــن 

مفهــوم التمكيــن والمشــاركة مــن جهــة، كمــا أنــه 

قــد يكــون أحيانــاً مؤشــراً مــضالً إلى حد بعيد من جهة 

أخــرى، والســيما فــي المجتمعــات التــي يتــم فيهــا 

شــراء أصــوات النســاء والرجــال لدعــم ناخــب بعينــه، 

بــل وأحـــياناً بممارســة التخـــويف واإلجـــبار، وفــي 

المجــــتمعات الـريفــــية والقــــبائلية يـذهــــب الصـــوت

العــــــــلمية: غـــــــــيـــر  المنهـــجـــية   : ســــــــــادساً

المعرفــة  إلــى  أنــه للوصــول  العلــم،  مــن بديهيــات 

علــى الباحثيــن اتبــاع المنهــج العلمــي، وإال أصبحــت 

أفــكاره  أن  يدعــي  ناعــق  لــكل  مفتوحــة  الســاحة 

عتــد بــه. وأبــرز خطــوات هــذا المنهــج العلمــي  علمــاً يُ

هــو فــرض الفرضيــات، وتتــم هــذه الخطــوة بعــد أن 

يكــون الباحــث قــد جمــع المعلومــات، وســعى للتأكــد 

منهــا، ثــم تأتــي مرحلــة فحــص الفــروض واختبارهــا، 

مــن خالل الطــرق التــي تعتمــد على دراســة الظاهرة، 

، أو التجريــد، ومناهج  كاســتخدام المنهــج التجريبــيّ

للباحــث  يمكــن  حيــث  واالســتنباط،  االســتقراء، 

مقارنــات  وضــع  خالل  مــن  الفــروض  هــذه  فحــص 

ــة ســبقتها، والتأكــد مــن  بينهــا وبيــن فرضيــات علميّ

أنّ هنــاك عالقــة وثيقــة بيــن الظاهــرة المطروحــة 

للدراســة، وبيــن الفرضيــات العلميــة التــي ســبقتها، 

وفحصهــا إذا مــا كانــت مقبولــة مــن وجهــات نظــر 

إلــى  الباحــث  يصــل  حتــى  ــة،  مجتمعيّ أو  ــة  علميّ

ويســتخلص  شــائبة،  تشــوبها  ال  صافيــة  حقائــق 

ة وصحـيحة لحــلّ تلك الظــاهرة. مــنها نتائج عــمليّ

ولكــن فــي الكتــاب الــذي بأيدينــا أمر جلل، حيث تعتبر 

النســويات مــا يرونــه كفرضية ينبغي التعامــل معها 

إثبــــات، أي  دونــــما  عـــــلمية  حــــقيقة  أنــــها  عــــلى 

ــات رفــــضه. ــارضها إثبــ ــلى مــن يعـ بــل يقــع عــ

لمرشــح  أوتـــوماتيكياً  امــــرأة  أو  لرجــل  كان  ســواء   

العائلــة أو القبيلــة.



١٠٥

تقول شــــــيري ب. أورتنر عـــــــبر مقـــــــالها الـمعـــــــنون

بـــ (هــل المــرأة بالنســبة للرجــل كالطبيعــة بالنســبة 

للثقافة؟):

"الوقــت قــد حــان لنقلــب الموائــد رأســاً علــى عقــب. 

فلــم يعــد مــن مســئوليتنا أن نعطــي أمثلــة توضــح 

جميــع  فــي  عــام  أمــر  المــرأة  منزلــة  تدنــي  أن 

الثقافــات، بــل صــار مــن يجادلــون ضــد هــذه الفكــرة 

أن يقدمــوا لنــا أمثلــة مضــادة ألمثلتنــا. ســأعتبر أن 

المنزلــة الثانويــة للنســاء فــي عمــوم الثقافــات أمــرُ 

بديهـي، وأنطـلق فـي بحـثي من هذه البديهـية [٢٥] ".

يمكــن  فرضيــة  إلــى  مقالهــا  اســتند  وبالفعــل 

نســفها مــن جذورهــا، مــن قبــل شــريحة أخــرى مــن 

النســويات، ومــع هــذا تتحــدث عنهــا وكأنهــا مــن 

المسلمات فتقول:

تدنــي  تفســير  يمكــن  كالتالــي:  فكرتــي  "صغــت 

والرجــل  بالطبيعــة  ترتبــط  بكونهــا  المــرأة  قيمــة 

تيــار  يتبنــاه  بالطبيعــة  النســاء  وربــط  بالثقافــة"، 

نســوي معــروف (النســوية البيئيــة) ولــه ثقــل فــي 

واألرض.  بالبيئــة  المعنيــة  األمميــة  المؤتمــرات 

وليــس ثمــة اعتــراض علــى ربــط المــرأة بالطبيعــة، 

ولكن الفصل تعسفيا. 

فــآدم  والطبيعــة،  الرجــل  بيــن  أيضــاً  صلــة  فثمــة 

عليــه الــسالم أقــرب للطبيعــة؛ ألنــه خلــق مــن تــراب، 

وإذا كانــت الدعــوى تســتند إلــى أن المــرأة تنجــب 

الجنــس البشــري ومســؤولة عــن اســتمراره، فهــذا 

اإلنســاني  النــوع  اســتمرار  أن  لحقيقــة  تجاهــل 

، فمالييــن النســاء عاجــزات عــن  مســئوليتهما معــاً

مالييــن  وكذلــك  رجــل،  دون  بشــرية  نفــس  إيجــاد 

صنــع  فــي  يتشــاركان  كذلــك  امــرأة.  دون  الرجــال 

الثقافــة بموجــب القيــام بأمانــة االســتخالف التــي 

عهد إليهما بها الخالق تبارك وتعالى.

إلــى  الثقافــة   – الطبيعــة  ثنائيــة  تعرضــت  كذلــك 

األنثروبولوجيــات،  النســويات  قبــل  مــن  هجــوم 

اللواتــي درســن مجتمعــات ينخــرط فيهــا الجنســين 

بالعمــل بالداخــل والخــارج، كالصيــد والزراعــة فــي 

إفريقيا جنوب الصحراء والهند.



ــهُ  هَ ــأَ فيغســلَ وجْ ا أن يتوضَّ ثــمَّ دعــا بمــاءٍ فأمــرَ عامــرً

هُ  هِ وأمــرَ ــهِ وداخلــةَ إزارِ كبتيْ ــهِ إلــى المرفقيــنِ ورُ ويديْ

." [٢٣] هِ أن يصبَّ عليْ

المــرأة"  "تمكيــن  مفهــوم  تنــاول  عنــد  •كذلــك 

التــي  المؤشــرات  مــن  بعضــا  المحــررة  اســتعرضت 

تــام  تجاهــل  فــي  التمكيــن،  قيــاس  بهــا  يمكــن 

تبعــاً  تختلــف  القيــاس  مؤشــرات  أن  لحقيقــة 

ولنأخــذ  التاريخيــة.  وللظــروف  بــل  للمجتمعــات، 

مؤشري العمل، والصوت.

•دخول النســاء إلى ســوق العمل قد يعتبره البعض 

مــن  عالمــة  يكــون  قــد  بينمــا  للتمكيــن،  مؤشــراً 

عالمــات القهــر فــي مجتمــع آخــر، وفــي وقــت آخــر 

األولــى  (العالميتيــن  الحــروب  الصناعيــة)  (الثــورة 

والثانيــة) ومــع ذلــك تقــول محــررة الكتــاب فــي: "إن 

علــى  قــادرات  النســاء  يجعــل  الــذي  هــو  العمــل 

المطالبة بالحقوق والكرامة واالعتراف[٢٤] ".

تمكيــن  مؤشــرات  كأحــد  "الصــوت"  اعتبــار  •أيضــاً 

المــرأة، يمكــن تفنيــده مــن وجهيــن: فهــو يخلــط بيــن 

مفهــوم التمكيــن والمشــاركة مــن جهــة، كمــا أنــه 

قــد يكــون أحيانــاً مؤشــراً مــضالً إلى حد بعيد من جهة 

أخــرى، والســيما فــي المجتمعــات التــي يتــم فيهــا 

شــراء أصــوات النســاء والرجــال لدعــم ناخــب بعينــه، 

بــل وأحـــياناً بممارســة التخـــويف واإلجـــبار، وفــي 

المجــــتمعات الـريفــــية والقــــبائلية يـذهــــب الصـــوت

: ســيولة المفاهيــم وجعلهــا ثقافيــة مــن صنــع المجتمــع: •ســابعاً

كمــا حدثــت ســيولة وتشــكيك فــي ربــط دور المــرأة بطبيعتهــا البيولوجيــة، لــم يســلم الجانــب الســيكولوجي 

للمــرأة أيضــاً مــن هــز أوتــاده. فليســت الجينــات أو الفطــرة هــي التــي تجعــل المــرأة حانيــة علــى أطفالهــا وتميــل 

إلــى رعايتهــم، وإنمــا عامــل خارجــي فــرض عليهــا هــذه الطبيعــة األنثويــة ، فتقــول

الــذات  بيــن  التمييــز  علــى   إصــراراً  أقــل  أنهــا  األنثويــة  الــذات  خصائــص  مــن  "إن 

واآلخــر، وأنهــا تتســم بالتوجــه نحــو الحاضــر أكثــر مــن المســتقبل، وبقــدر أكبــر 

نــــسبياً مــن الذاتيــة وبقــدر أقــل مــن الموضـــوعية، إن الرجـــال أكــــثر اتجاهــاً

نحــــو الموضـــوع، أمــا النســاء فأكثــر ذاتيــة وأكـــثر اتجاهــاً نحــو األشخـــاص...

مبرمجــة  هــي  وال  األفــراد،  جبلــة  فــي  متأصلــة  ليســت  الفــوارق  تلــك  إن 

مسبقة في جيناتهم، لكنها تنشأ من سمات هيكل األسرة[٢٦] ".

كذلــك انتقلــت هــذه الســيولة إلــى المفاهيــم التــي تتمتــع بالثبــات لــدى 

صنــع  مــن  بــل  ثابتــة  غيــر  النســوية  لتجعلهــا  المجتمعــات،  كل 

المجتمــع، فتقــول إحداهــن مقــوالت مــن قبيــل: "فئــة األم بنــاء 

ثقافــي، مثلهــا مثــل فئــة المــرأة[٢٧] "، "بــل وتسترســل لفــك 

وتستشــهد  الطفــل)،   – (األم  البديهيــة  االرتبــاط  وحــدة 

بكتــاب نظيرتهــا النســوية كارول ســتاك الــذي تناولــت فيــه 

فــي  األطفــال  مــن   ٪٢٠ بــأن  قالــت  الحضرييــن.  األمريكييــن 

أمهــم  فيهــا  تعيــش  التــي  غيــر  عائلــة  فــي  تربــوا  قــد  دراســتها 

البيولوجية، لتصل إلى نتيجتين:

• أن المنزل ليس بالضرورة أن يضم أمهات بيولوجيات ألطفالهن.

• أن مفهــوم األم فــي أي مجتمــع قــد ال يبنــى مــن خالل الحــب األمومــي 

ورعايــة األطفــال، وأن الحقائــق البيولوجيــة ال تنتــج وحــدة مكونــة مــن أم - طفل".
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ومــن المعلــوم أن نســبة ٢٠٪ تجعــل النتيجــة اســتثناء وليســت القاعــدة العامــة التــي ينبنــي عليهــا حكــم، فــضالً 

عــن أنهــا اســتثناء داخــل مجتمــع العينــة ذاتــه، فهــي تعبــر عــن الحضــر، والريــف الغربــي يختلــف كثيــراً عــن 

حضره، فما زالت به بقية من القيم اإلنسانية السوية.

كمــا أن وجــود مالجــئ أو حضانــات لألطفــال أو حتــى مربيــات للطفــل ال يلغــي ارتبــاط المــرأة باألمومــة، أي تظــل 

وحــدة األم – الطـــفل بال فكـــاك، فلــن تتحـــول األمــــومة يومــاً إلــى وظــــيفة اجــــتماعية قــــد يؤديهــــا رجــــال،

وإنما سيظل دوماً رعـاية الطفل من نصـيب أمه، وإن حالت الظروف دون ذلك تحل محـلها امرأة أخـرى.

: تمييــع الهويــة لصالــح الشــذوذ: ثامنــاً

الفــروق  عــن  تعبــر  ال  خالصــة  كفئــة  الجنســية  الهويــة  "إن  روبيــن:  جايــل  تقــول 

الطبيعيــة، بــل تعبــر عــن قمــع أوجــه الشــبه الطبيعيــة بيــن الرجــال والنســاء. وهــي 

تتطلــب الكبــت: كبــت أي شــيء فــي الرجــل لــه ســمات أنثويــة، وكبــت كل شــيء 

فــي المــرأة يمكــن وصفــه بــأن لــه ســمات ذكوريــة"[٢٨] ،  بــل يصــل األمــر إلــى حــد 

اعتبــار العالقــة الحميميــة بيــن رجــل وامــرأة ليســت فطــرة، فتقتبــس روبيــن 

في موضع آخر في رأياً تســتند إليه:

جنســين  بيــن  الجنــس  ممارســة  بــأن  القــول  مــن  شــتراوس   – ليفــي  "يقتــرب 

المثلــي  الجنســي  الجــزء  قمــع  إن  المجتمعــات..  أحدثتهــا  عمليــة  متغايريــن 

الــذي  النســق  نفــس  ناتــج عــن  المثليــة  الجنســية  لإلنســان، وبالتبعيــة قمــع ذوي 

تقهر قواعده النســاء  ."[٢٩]

ثــــم تعــــــرب عــن رأيــــها صــــراحة محـــــاولة إضــــفاء صـــفـــة التنظيــر عــــليه، فتقــــول:

"يعــــتبر المعالجــون العــالقــات المــــثلية بيــن النــــساء مشكــــلة فــــي حــــاجة إلــــى عــــالج

بــدالً مــن أن يعــــتبروها مـــقاومة لوضــع ســيء أشــارت إليــه نظرياتهــم [٣٠] .
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: تدجيــن الرجــال أو اســتئصالهم: •تاســعاً

تشــرح كاتبــة المقــال البرنامــج النســوي للوصــول 

إلــى المجتمــع المنشــود الــذي تحقــق فيــه الحركــة 

النســوية مرادهــا بإلغــاء التراتــب فتقــول: "إن تحليــل 

شــكل أساســا لما يجب تغييره  أســباب قهر النســاء يُ

علــى  مبنــي  تراتــب  دون  مجتمــع  إلــى  للوصــول 

والســيادة  العنــف  كان  إذا  وهكــذا،  الجنــدر. 

المتــأصالن لــدى الذكــور همــا منشــأ قهــر اإلنــاث، 

فمــن المنطقــي أن يتطلــب البرنامــج النســوي إمــا 

لتحســين  مشــروعاً  أو  المــؤذي،  الجنــس  إبــادة 

النسل لتعديل صفات هذا الجنس[٣١] ".

وال تكتفــي الكاتبــة بهــذا، بــل تشــير إلــى أن هنــاك 

مهمــة أخــرى أكثــر صعوبــة مــن اســتئصال الرجــال، 

وهــي أي إعــادة إنتــاج ثقافــة بدعــوى أن الهزيمــة 

التاريخيــة للنســاء نشــأت مــع الثقافــة، بمــا يجعــل 

أكثــر  يشــمل مهمــة  أن  النســوي  البرنامــج  "علــى 

صعوبــة حتــى مــن القضــاء علــى الرجــال، إذ عليــه 

أن يحــاول التخلــص مــن الثقافــة وإحالل ظاهــرة 

جديدة تماماً محلها على وجه األرض [٣٢] ".

: الحلم النســوي: •عاشــراً

يخطــئ مــن يظــن أن النســوية تســعى إلــى تحريــر 

القهــر  حجــة  ومــا  عنهــا.  الغبــن  إزالــة  أو  المــرأة، 

ذريعــة  إال  الرجــال  قبــل  مــن  النســاء  علــى  الواقــع 

-بدليــل أن هنــاك مســببات أقــوى للقهر كاالســتعمار 

والرأســمالية المتوحشــة وسياســات تكريــس الفقــر 

والتخلــف مــن قبــل الشــمال للجنــوب ..الــخ–، فالحلــم 

النســوي يحلــم ليــس بإنصــاف المــرأة كامــرأة، وإنمــا 

يــروم تغييــر طبيعتهــا دون أن يكــون هنــاك تثريــب، 

الحركــة  علــى  أن  "أعتقــد  إحداهــن:  عبــرت  وكمــا 

النســوية أن تحلــم بمــا يتجــاوز مجــرد القضــاء علــى 

قهــر النســاء. إذ البــد أن تحلــم بالقضــاء علــى فــرض 

 . إجباريــاً الجنســية  واألدوار  الجنســية  الطبائــع 

وأكثــر األحالم إلحاحــاً فــي نظــري الحلــم بمجتمــع 

مــزدوج الجنــس ال يكــون فيــه التشــريح الجنســي 

للفــرد ذا عالقــة بمــن هــي، أو هــو، ومــا تفعلــه أو 

يفعله، ومع من تمارس أو يمارس الجنس[٣٣] ".

ــر المــرأة ليــس نهايــة المطــاف، وال حتــى  إذن تحري

مســعى  بصــدد  نحــن  وإنمــا  المطلقــة،  المســاواة 

لتغييــر شــكل المجتمــع اإلنســاني، وحينهــا ســيعم 

الــبالء الجميــع، فقــد ســبق وأن حــذر رســولنا الكريــم 

ــسٌ إذا  صــالٌ خمْ : "... خِ صلــى اللــه عليــه وســلم قــائالً

ــرِ  -: لــم تظهَ كوهــنَّ رِ دْ ــنَ بكــم -وأعــوذُ باللــهِ أنْ تُ نزلْ

نــوا بهــا، إالَّ فشــا  لِ عْ ــى يُ الفاحشــةُ فــي قــومٍ قــطُّ حتَّ

ــتْ  ــنْ مضَ تــي لــم تكُ اعــونُ واألوجــاعُ الَّ فيهــم الطَّ

هــم[٣٤]  ــوا قبلَ ضَ ذيــن مَ هــم الَّ فــي أسالفِ

."
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من حسنات الكتاب:

والبراهيــن  الحجــج  مــن  كثيــر  عــن  الكتــاب  كشــف 

التــي تقلــب مقــوالت النســويات رأســاً علــى عقــب، مــن 

أنهــن  صحيــح  أنفســهن،  النســويات  دراســات  خالل 

أردنهــا أن تصــل بهــم إلــى إثبــات قناعاتهــم، لكــن يأبــى 

رســوخ  عــن  الدراســات  تكشــف  أن  إال  وجــل  عــز  اللــه 

الفطرة السوية، لذا يحمد للكتاب:

فــي  الغربيــة  األفــكار  مــن  كثيــر  وجــود  بيــن  •ربطــه 

بالرجــل  "االحتــكاك  وظاهــرة  األخــرى،  المجتمعــات 

األبيــض"، واالســتعمار، والتغريــب، بــل والتبشــير الــذي 

أدى إلــى اعتنــاق الكثيريــن للتصــورات الكنســية التــي 

رســخ دونيــة المــرأة، كمــا فــي دراســة ليكــوك عــن  تُ

هنود المونتاجنير.

حســب للكتــاب نجاحــه فــي النفــاذ إلــى  •أيضــاً يُ

أروقــة الفكــر النســوي، لنــرى كيف تهتــز أوتاد 

المقــوالت النســوية مــن جذورهــا علــى أيــدي 

الماركســيات  فالنســويات  منهــن.  البعــض 

النســويات  فرضيــات  صحــة  فــي  يشــككن 

تبنــي  بخطــأ  ويطالبــن  بــل  الليبراليــات، 

العالــم  ونســويات  تعميمهــا.  أو  أطروحاتهــن 

الثالــث يتهمــن النســوية الغربيــة بالتمحــور حــول 

العــرق األبيــض، ومحاولــة إلصــاق مفاهيــم غربيــة 

عــن العائلــة والعالقــات االجتماعيــة بثقافــات أخــرى، 

وال يحق لهن التحدث باسم كافة النساء.

لالســتراتيجيات  الكتــاب  كشــف  عــن  •فــضالً 

التــي تتبـــعها الحــــركة النســــوية، والســــيما 

لتحقيــق  منهــا؛  الراديكالــي  الجــــناح 

أهدافهــن، كاالنخــراط فــي التشــكيالت 

للتنميــة  والتنظيميــة  المؤسســية 

الصياغــات  مــن  نــوع  واختيــار  الدوليــة، 

اللغويــة المفهومــة، والتحلــيالت، والصور 

الجـــــــندر،  قـــــــضايا  تنــــاول  عنــد  التمثيليــة 

وإبــــــراز أولـــوياتهــــا[٣٥]، مــع تخفيــف حــدة 

علــى  القائمــون  يتقبلهــا  كــي  الخطــاب 

األفــكار  حــدة  مــن  "التخفيــف  المؤسســات 

ثــل[٣٦]  شــرط يــكاد  وتحويلهــا إلــى شــعارات ومُ

إلــى  األفــكار  هــذه  إلدخــال  ضروريــاً  يكــون 

وإليزابيــث  كورونــول  أندريــا  تقــول  المؤسســات". 

هاريسون وآن وايتهيد في المقال الخـاتم والمعـنون

بـــ "النضــال مــن أجــل قــوة التأويــل فــي مجــال الجنــدر 

والتنميــة" فــي: "قــد يتطلــب التأثيــر علــى االقتصادييــن 

براهيــن وتحلــيالت فــي شــكل حقائــق مبالــغ فيهــا، بينما 

يتطلــب التأثيــر فــي النجوم المشــاهير المتمتعيــن بالقوة 

ــزة[٣٧] ". ــائل موجـــــ عــــــلى المســـــــتوى الدولــي رســـــ

علــى  النســوية  الهيمنــة  ســبيل  فــي  مانــع  وال 

المؤسســات الدوليــة مــن تجــاوز الــخالف الفكــري 

"قــد حدثــت نزاعــات شــديدة بيــن الشــرائح النســوية 

مشــتركة  اســتراتيجية  مصالــح  ثمــة  ولكــن 

فيمــا بينـــــها مــن حــــين إلــى آخر[٣٨] ".



١١٠

المســتوى  علــى  االصطفــاف  ورد:  كمــا  أيضــاً 

"المحافظــون،  بـــ  أســمينه  مــا  ضــد  العالمــي 

والمحــــافظون الجــــدد" فــــــــي المؤتمــرات الدوليـــة، 

وعقــد التحالفــات وتجاهــل االختالفــات"، وســيكون 

علــى الحـــــركة النســــوية العــــالمية أن تبــــذل مــــزيداً 

ــلى تقـــــسيمات التنـــــوع، ــلب عــ ــد للتغـــ مــــن الجــــهــ

التحــدي،  هــذا  لمواجهــة  تحالفــات  تعقــد  وأن 

والتحالــف بيــن النســويات بشــكل يتجــاوز الحواجــز 

الجــــغرافية – الســـــياسية أســـــهـــل فــي مــــواجهة

هــــذا النــــوع مــن التهـــــديدات[٣٩] ".
فــي  خطيــر  جانــب  عــن  الكتــاب  يكشــف  •كمــا 

فـــــــرد لـهــــا  البحــوث الميدانيــة، فهنريتــا مــور والتي أُ

مقاالن بالكتاب جـمعت معلومات عن المجتمعات 

كمديــر  المتحــدة  األمــم  لــدى  بهــا  عملــت  التــي 

اعتمادهــا  -نتيجــة  دراســاتها  حولــت  ثــم  ميدانــي 

تهــم  مجموعــة  إلــى  باألســاس-  غربيــة  لمعاييــر 

هــذه  ضــد  النتائــج  ومـــسبقة  وجـــاهزة  معلبــة 

المجتمعات [٤٠]. 

فــي  تتجلــى روح االســتعالء والعنصريــة  كذلــك 

يــدرس  كتــاب  عنــوان  فــي  لآلخــر،  الغربــي  نظــرة 

أودري  للكاتبــة  إفريقيــا  بجنــوب  البانتــو  شــعب 

ريتـــشاردز، والـــذي عنونتــه بـــ "الجــوع والعـــمل فــــي 

قـــبيلة مــن المتوحـــشين[٤١]".
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وأدعوكــم  خطيــر،  جــد  الكتــاب  هــذا  إن 

لقراءتــه رغــم عــدد صفحاتــه التــي تجــاوزت 

الــواردة  األطروحــات  وصعوبــة  الثالثمائــة، 

بــه، لكنــه جديــر بالقــراءة؛ لخطــورة مــا ورد 

بــه بــدءاً مــن مقدمــة المحــررة، مــروراً باألحــد 

عشــر مقــاالً اللواتــي ناقشــن طبيعــة المــرأة 

إلــى الرجــل كالطبيعــة بالنســبة للثقافــة، 

والمكانــة،  والجنــدر  العــام،  إلــى  والخــاص 

عمــل  لفهــم  واألســرة  القرابــة  وكذلــك 

إذا كانــت  النســاء، وطــرح ســؤال حــول مــا 

ثمــة طريقــة بحــث نســوية، وســبل تمكيــن 

والقــــدرة  المــوارد  حــــيازة  مــن:  النــــساء 

الفرديــة علــى الفعــل واإلنجــاز، واالســتعمار 

الـنـســــوية  والــدراســــات  الــهـــــند،  ونــــســـاء 

الثالــث،  العالــم  نســاء  وعمالــة  المعاصــرة، 

االقتصــاد  فــي  والجنــدر  النســاء  ودراســة 

عــددن  والتــي  بالنســاء  االتجــار  وأشــكال 

منهــا الــزواج، وأخيــراً النضــال النســوي فــي 

مطالعــة  فــي  أترككــم  الجنــدر.  مجــال 

صفحــات الكـــتاب، معـــ رجــــاء عــدم إغفــال

أي مفــــردة بــــدءاً مــن الغــــالف األمــــامي،

وصــــوالً إلــى الغــــالف األخــــير.
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[١] دراســة النوع والعلوم االجتماعية، تحرير وتقديم: 

هانيــا شــلقامي، ترجمــة: هــام ســنية عبدالــسالم، 

الطبعة األولى، مؤسسة المرأة والذاكرة.

[٢] تأســس "ملتقــى المــرأة والذاكــرة" فــي عــام ١٩٩٧ 

كمنظمــة مدنيــة غيــر هادفــة للربــح. ومــع صــدور 

مؤسســة  تســجيل  تــم   ،٢٠٠٢/٨٤ الجمعيــات  قانــون 

المــرأة والذاكــرة فــي عــام ٢٠٠٣، وتتشــكل مؤسســة 

الباحثــات  مــن  "مجموعــة  مــن  والذاكــرة  المــرأة 

والباحثين، نرى أن الصور واألفكار الثقافية السائدة 

النســاء  أوضــاع  تطويــر  أمــام  عثــرة  حجــر  تقــف 

عــن  البحــث  فــكان  حقوقهــن.  علــى  وحصولهــن 

شــكل رســمي، يتيــح لنــا الدعــوة إلــى تبنــي منظــور 

التاريــخ  دراســات  فــي  االجتماعــي)  (النــوع  الجنــدر 

عــام”،  بشــكل  االجتماعيــة  والعلــوم  العربــي 

.٢USpFhN/https://bit.ly

مــن خلفيــة متواضعــة؛  نشــأ  ألمانــي  [٣] أسســها 

ــا يدعــى "فريدريــش إيبرت" ثم امتهن  حيــث كان حرفيًّ

المنظمــة  هــذه  أنشــأ  وقــد  السياســي،  العمــل 

كمؤسســة ألمانيــة غيــر حكوميــة قريبــة مــن الحــزب 

إلــى  الدعــوة  بهــدف  االشــتراكي؛  الديمقراطــي 

الجانــب  طريــق  عــن  الليبرالــي،  والفكــر  التعدديــة 

البحثــي بمــا يجعلها تســتقطب العقول فــي العالم 

اإلسالمــي، عبــر تقديــم العديــد مــن المنــح الدراســية 

اهتماماتهــا  إلــى  وباإلضافــة  والباحثيــن،  للــطالب 

البحثيــة فقــد نظمــت النــدوات وورش العمــل فــي 

واإلصالح  االجتماعيــة،  العدالــة  أبرزهــا  مجــاالت 

والديمقراطيــة، وتحديــث المجتمعــات علــى النمــط 

المرحلــة  فــي  المؤسســة  توجهــت  وقــد  الغربــي، 

االقتصــادي،  الجانــب  إلــى  أقــوى  بشــكل  الحاليــة 

السياســي  الجانــب  إلــى  إضافــة  األســرة،  وأوضــاع 

ا مــا أطلقــت  المتعلــق باألحــزاب واإلصالح، ومؤخــرً

عليــه (مكافحــة األصوليــة)، للمؤسســة أحــد عشــر 

وشــمال  األوســط  الشــرق  منطقــة  فــي  مكتبــاً 

مشــروعات  علــى  التعــرف  مــن  لمزيــد  أفريقيــا. 

. ٢JQCfIc/https://bit.ly :المؤسسة،انظر

[٤] انظــر: دراســة النــوع والعلــوم االجتماعيــة، ص: 

٢٧٥، مرجع سابق.

[٥] انظــر: دراســة النــوع والعلــوم االجتماعيــة، ص: 

٢٧٦، مرجع سابق.

[٦] انظــر: دراســة النــوع والعلــوم االجتماعيــة، ص:١٠٩، 

مرجع سابق.

[٧] انظر: دراسة النوع والعلوم االجتماعية، ص ٢٩٢، 

مرجع سابق.

. ٣aOzanL/https://bit.ly :[٨] راجع

[٩] انظــر: دراســة النــوع والعلــوم االجتماعيــة ، ص:١٢، 

مرجع سابق.

[١٠] المرجع السابق.

[١١] د. عبــد الوهــاب المســيري، فقــه التحيــز، ضمــن د. 

عبــد الوهــاب المســيري (وآخــرون)، "إشــكالية التحيــز: 

رؤيــة معرفيــة ودعــوة لالجتهــاد"، القاهــرة: المعهــد 

العالمي للفكر اإلسالمي، ١٩٩٨، ص:٨٥-١٠٤.

[١٢]  سورة آل عمران، آية: ١٩٥.

[١٣] انظر: دراسة النوع والعلوم االجتماعية، ص:١٦.

[١٤] طــارق الســيد، دراســة غربيــة: غالبيــة المجتمعات 

الحجــاب، ٢٠  المــرأة  ارتــداء  تــرى ضــرورة  اإلسالميــة 

. ٢x١Iia٥/https://bit.ly :مارس٢٠١٤، على هذا الرابط

[١٥] انظر: دراسة النوع والعلوم االجتماعية، ص:٢٩.

[١٦] لمزيــد مــن التفاصيــل حــول تشــييء اإلنســان، 

انظــر: عبــد الوهــاب المســيري، "دفــاع عــن اإلنســان: 

دراســة نظريــة وتطبيقيــة فــي النمــاذج المركبــة"، 

القاهــرة: دار الشــروق، الطبعــة الثانيــة، ١٤١١هـــ- ٢٠٠٦م، 

ص:٢٧٣.

[١٧] انظــر: دراســة النــوع والعلــوم االجتماعيــة ، انظــر: 

ص٢١.

[١٨] انظــر: دراســة النــوع والعلــوم االجتماعيــة ، انظــر:  

ص ٢٤- ٢٥.

[١٩]  سورة النساء: ٤٣.

. ٢VaGlQB/https://bit.ly :[٢٠] راجع

[٢١] انظر: دراسة النوع والعلوم االجتماعية، ص:٤٥.

[٢٢] سورة البقرة، آية: ١٠٢.

[٢٣]  أخرجــه النســائي فــي (الســنن الكبــرى) رقــم 

الحديــث: (٧٦١٧)، وابــن ماجــه، رقــم الحديــث: (٣٥٠٩) 

واللفظ له، وأحمد، رقم الحديث: (١٥٩٨٠).

[٢٤] انظر: دراسة النوع والعلوم االجتماعية، ص:١٥.

[٢٥] انظــر: دراســة النــوع والعلــوم االجتماعيــة، ص: 

.٢٥-٢٦

االجتماعيــة،  والعلــوم  النــوع  دراســة  انظــر:   [٢٦]

ص:٣٤.

االجتماعيــة،  والعلــوم  النــوع  دراســة  انظــر:   [٢٧]

ص:٥٢- ٥٣.

[٢٨]  انظــر: دراســة النــوع والعلــوم االجتماعيــة، ص: 

.٢٦٨

[٢٩] انظــر: دراســة النــوع والعلــوم االجتماعيــة، ص: 

.٢٦٨- ٢٦٩

[٣٠] انظــر: دراســة النــوع والعلــوم االجتماعيــة، ص: 

.٢٧٧

[٣١] انظــر: دراســة النــوع والعلــوم االجتماعيــة، ص: 

.٢٥٩

[٣٢] انظــر: دراســة النــوع والعلــوم االجتماعيــة، ص: 

.٢٦٦

[٣٣] انظــر: دراســة النــوع والعلــوم االجتماعيــة، ص: 

.٢٧٨

فــي  والطبرانــي   ،(٤٠١٩) ماجــه  ابــن  أخرجــه     [٣٤]

((المعجــم األوســط)) رقم الحديــث: (٤٦٧١)، والحاكم،  

رقم الحديث: (٨٦٢٣)،  باختالف يسير.

[٣٥] لمزيد من التفاصيل، انظر: ص ٢٨٨- ٢٩٩.

مســالمات  "النســاء  نغمــة:  علــى  كالعــزف   [٣٦]

فــي  ويتوســطن  الــسالم،  وصانعــات  بطبعهــن 

الصــراع، وأن النســاء أقــل فســاداً مــن الرجــال ويأخــذن 

رشــاوي أقــل ممــا يفعلــه الرجــل، وأن تزايــد أعدادهــن 

فــي البرلمــان يــؤدي إلــى خفــض مســتويات الفســاد 

في السياســة، فهن أكثر تمســكاً بالفضيلة؛ بســبب 

خصائصهــن التــي جبلن عليهــا"، ص: ١٩١- ١٩٢. (نلحظ 

أن النســويات يســتدعين الجبلــة، والهويــة المؤنثــة 

حيــن يحتجــن إليهــا الكتســاب مســتحقات بعينهــا، 

وحيــن يــردن حيــازة مســتحقات للرجــال يســتخدمن 

اللغة الجندرية).

[٣٧] انظر: دراسة النوع والعلوم االجتماعية، ص: ٢٩٤

ربــط  علــى  النســويات  مــن  شــريحة  تعتــرض   [٣٨]

المــرأة بأدوارهــا الطبيعيــة، بعكــس النســوية البيئية 

التــي تــرى أن المــرأة مرادفــة للطبيعــة األم. ومــع هذا 

ال مانــع مــن التوحــد صفــاً خلــف النســوية البيئيــة في 

واألرض  جانيــرو)  (ريــودي  البيئــة  مؤتمــرات 

(جوهانســبرج)... حيــث أن منظمــات التنميــة الدوليــة 

قد قبلت أفكار النسوية البيئية.

[٣٩] انظــر: دراســة النــوع والعلــوم االجتماعيــة، ص: 

.٢٩٨

 ,Moore, Prof. Dame Henrietta (Louise)  [٤٠]

 UK Who's Who. Retrieved ."(١٩٥٧ May ١٨ born)

."٢٠١٨ October ٤

[٤١] انظر: دراسة النوع والعلوم االجتماعية، ص: ٩٨.



١١٣

[١] دراســة النوع والعلوم االجتماعية، تحرير وتقديم: 

هانيــا شــلقامي، ترجمــة: هــام ســنية عبدالــسالم، 

الطبعة األولى، مؤسسة المرأة والذاكرة.

[٢] تأســس "ملتقــى المــرأة والذاكــرة" فــي عــام ١٩٩٧ 

كمنظمــة مدنيــة غيــر هادفــة للربــح. ومــع صــدور 

مؤسســة  تســجيل  تــم   ،٢٠٠٢/٨٤ الجمعيــات  قانــون 

المــرأة والذاكــرة فــي عــام ٢٠٠٣، وتتشــكل مؤسســة 

الباحثــات  مــن  "مجموعــة  مــن  والذاكــرة  المــرأة 

والباحثين، نرى أن الصور واألفكار الثقافية السائدة 

النســاء  أوضــاع  تطويــر  أمــام  عثــرة  حجــر  تقــف 

عــن  البحــث  فــكان  حقوقهــن.  علــى  وحصولهــن 

شــكل رســمي، يتيــح لنــا الدعــوة إلــى تبنــي منظــور 

التاريــخ  دراســات  فــي  االجتماعــي)  (النــوع  الجنــدر 

عــام”،  بشــكل  االجتماعيــة  والعلــوم  العربــي 

.٢USpFhN/https://bit.ly

مــن خلفيــة متواضعــة؛  نشــأ  ألمانــي  [٣] أسســها 

ــا يدعــى "فريدريــش إيبرت" ثم امتهن  حيــث كان حرفيًّ

المنظمــة  هــذه  أنشــأ  وقــد  السياســي،  العمــل 

كمؤسســة ألمانيــة غيــر حكوميــة قريبــة مــن الحــزب 

إلــى  الدعــوة  بهــدف  االشــتراكي؛  الديمقراطــي 

الجانــب  طريــق  عــن  الليبرالــي،  والفكــر  التعدديــة 

البحثــي بمــا يجعلها تســتقطب العقول فــي العالم 

اإلسالمــي، عبــر تقديــم العديــد مــن المنــح الدراســية 

اهتماماتهــا  إلــى  وباإلضافــة  والباحثيــن،  للــطالب 

البحثيــة فقــد نظمــت النــدوات وورش العمــل فــي 

واإلصالح  االجتماعيــة،  العدالــة  أبرزهــا  مجــاالت 

والديمقراطيــة، وتحديــث المجتمعــات علــى النمــط 

المرحلــة  فــي  المؤسســة  توجهــت  وقــد  الغربــي، 

االقتصــادي،  الجانــب  إلــى  أقــوى  بشــكل  الحاليــة 

السياســي  الجانــب  إلــى  إضافــة  األســرة،  وأوضــاع 

ا مــا أطلقــت  المتعلــق باألحــزاب واإلصالح، ومؤخــرً

عليــه (مكافحــة األصوليــة)، للمؤسســة أحــد عشــر 

وشــمال  األوســط  الشــرق  منطقــة  فــي  مكتبــاً 

مشــروعات  علــى  التعــرف  مــن  لمزيــد  أفريقيــا. 

. ٢JQCfIc/https://bit.ly :المؤسسة،انظر

[٤] انظــر: دراســة النــوع والعلــوم االجتماعيــة، ص: 

٢٧٥، مرجع سابق.

[٥] انظــر: دراســة النــوع والعلــوم االجتماعيــة، ص: 

٢٧٦، مرجع سابق.

[٦] انظــر: دراســة النــوع والعلــوم االجتماعيــة، ص:١٠٩، 

مرجع سابق.

[٧] انظر: دراسة النوع والعلوم االجتماعية، ص ٢٩٢، 

مرجع سابق.

. ٣aOzanL/https://bit.ly :[٨] راجع

[٩] انظــر: دراســة النــوع والعلــوم االجتماعيــة ، ص:١٢، 

مرجع سابق.

[١٠] المرجع السابق.

[١١] د. عبــد الوهــاب المســيري، فقــه التحيــز، ضمــن د. 

عبــد الوهــاب المســيري (وآخــرون)، "إشــكالية التحيــز: 

رؤيــة معرفيــة ودعــوة لالجتهــاد"، القاهــرة: المعهــد 

العالمي للفكر اإلسالمي، ١٩٩٨، ص:٨٥-١٠٤.

[١٢]  سورة آل عمران، آية: ١٩٥.

[١٣] انظر: دراسة النوع والعلوم االجتماعية، ص:١٦.

[١٤] طــارق الســيد، دراســة غربيــة: غالبيــة المجتمعات 

الحجــاب، ٢٠  المــرأة  ارتــداء  تــرى ضــرورة  اإلسالميــة 

. ٢x١Iia٥/https://bit.ly :مارس٢٠١٤، على هذا الرابط

[١٥] انظر: دراسة النوع والعلوم االجتماعية، ص:٢٩.

[١٦] لمزيــد مــن التفاصيــل حــول تشــييء اإلنســان، 

انظــر: عبــد الوهــاب المســيري، "دفــاع عــن اإلنســان: 

دراســة نظريــة وتطبيقيــة فــي النمــاذج المركبــة"، 

القاهــرة: دار الشــروق، الطبعــة الثانيــة، ١٤١١هـــ- ٢٠٠٦م، 

ص:٢٧٣.

[١٧] انظــر: دراســة النــوع والعلــوم االجتماعيــة ، انظــر: 

ص٢١.

[١٨] انظــر: دراســة النــوع والعلــوم االجتماعيــة ، انظــر:  

ص ٢٤- ٢٥.

[١٩]  سورة النساء: ٤٣.

. ٢VaGlQB/https://bit.ly :[٢٠] راجع

[٢١] انظر: دراسة النوع والعلوم االجتماعية، ص:٤٥.

[٢٢] سورة البقرة، آية: ١٠٢.

[٢٣]  أخرجــه النســائي فــي (الســنن الكبــرى) رقــم 

الحديــث: (٧٦١٧)، وابــن ماجــه، رقــم الحديــث: (٣٥٠٩) 

واللفظ له، وأحمد، رقم الحديث: (١٥٩٨٠).

[٢٤] انظر: دراسة النوع والعلوم االجتماعية، ص:١٥.

[٢٥] انظــر: دراســة النــوع والعلــوم االجتماعيــة، ص: 

.٢٥-٢٦

االجتماعيــة،  والعلــوم  النــوع  دراســة  انظــر:   [٢٦]

ص:٣٤.

االجتماعيــة،  والعلــوم  النــوع  دراســة  انظــر:   [٢٧]

ص:٥٢- ٥٣.

[٢٨]  انظــر: دراســة النــوع والعلــوم االجتماعيــة، ص: 

.٢٦٨

[٢٩] انظــر: دراســة النــوع والعلــوم االجتماعيــة، ص: 

.٢٦٨- ٢٦٩

[٣٠] انظــر: دراســة النــوع والعلــوم االجتماعيــة، ص: 

.٢٧٧

[٣١] انظــر: دراســة النــوع والعلــوم االجتماعيــة، ص: 

.٢٥٩

[٣٢] انظــر: دراســة النــوع والعلــوم االجتماعيــة، ص: 

.٢٦٦

[٣٣] انظــر: دراســة النــوع والعلــوم االجتماعيــة، ص: 

.٢٧٨

فــي  والطبرانــي   ،(٤٠١٩) ماجــه  ابــن  أخرجــه     [٣٤]

((المعجــم األوســط)) رقم الحديــث: (٤٦٧١)، والحاكم،  

رقم الحديث: (٨٦٢٣)،  باختالف يسير.

[٣٥] لمزيد من التفاصيل، انظر: ص ٢٨٨- ٢٩٩.

مســالمات  "النســاء  نغمــة:  علــى  كالعــزف   [٣٦]

فــي  ويتوســطن  الــسالم،  وصانعــات  بطبعهــن 

الصــراع، وأن النســاء أقــل فســاداً مــن الرجــال ويأخــذن 

رشــاوي أقــل ممــا يفعلــه الرجــل، وأن تزايــد أعدادهــن 

فــي البرلمــان يــؤدي إلــى خفــض مســتويات الفســاد 

في السياســة، فهن أكثر تمســكاً بالفضيلة؛ بســبب 

خصائصهــن التــي جبلن عليهــا"، ص: ١٩١- ١٩٢. (نلحظ 

أن النســويات يســتدعين الجبلــة، والهويــة المؤنثــة 

حيــن يحتجــن إليهــا الكتســاب مســتحقات بعينهــا، 

وحيــن يــردن حيــازة مســتحقات للرجــال يســتخدمن 

اللغة الجندرية).

[٣٧] انظر: دراسة النوع والعلوم االجتماعية، ص: ٢٩٤

ربــط  علــى  النســويات  مــن  شــريحة  تعتــرض   [٣٨]

المــرأة بأدوارهــا الطبيعيــة، بعكــس النســوية البيئية 

التــي تــرى أن المــرأة مرادفــة للطبيعــة األم. ومــع هذا 

ال مانــع مــن التوحــد صفــاً خلــف النســوية البيئيــة في 

واألرض  جانيــرو)  (ريــودي  البيئــة  مؤتمــرات 

(جوهانســبرج)... حيــث أن منظمــات التنميــة الدوليــة 

قد قبلت أفكار النسوية البيئية.

[٣٩] انظــر: دراســة النــوع والعلــوم االجتماعيــة، ص: 

.٢٩٨

 ,Moore, Prof. Dame Henrietta (Louise)  [٤٠]

 UK Who's Who. Retrieved ."(١٩٥٧ May ١٨ born)

."٢٠١٨ October ٤

[٤١] انظر: دراسة النوع والعلوم االجتماعية، ص: ٩٨.



[١] دراســة النوع والعلوم االجتماعية، تحرير وتقديم: 

هانيــا شــلقامي، ترجمــة: هــام ســنية عبدالــسالم، 

الطبعة األولى، مؤسسة المرأة والذاكرة.

[٢] تأســس "ملتقــى المــرأة والذاكــرة" فــي عــام ١٩٩٧ 

كمنظمــة مدنيــة غيــر هادفــة للربــح. ومــع صــدور 

مؤسســة  تســجيل  تــم   ،٢٠٠٢/٨٤ الجمعيــات  قانــون 

المــرأة والذاكــرة فــي عــام ٢٠٠٣، وتتشــكل مؤسســة 

الباحثــات  مــن  "مجموعــة  مــن  والذاكــرة  المــرأة 

والباحثين، نرى أن الصور واألفكار الثقافية السائدة 

النســاء  أوضــاع  تطويــر  أمــام  عثــرة  حجــر  تقــف 

عــن  البحــث  فــكان  حقوقهــن.  علــى  وحصولهــن 

شــكل رســمي، يتيــح لنــا الدعــوة إلــى تبنــي منظــور 

التاريــخ  دراســات  فــي  االجتماعــي)  (النــوع  الجنــدر 

عــام”،  بشــكل  االجتماعيــة  والعلــوم  العربــي 

.٢USpFhN/https://bit.ly

مــن خلفيــة متواضعــة؛  نشــأ  ألمانــي  [٣] أسســها 

ــا يدعــى "فريدريــش إيبرت" ثم امتهن  حيــث كان حرفيًّ

المنظمــة  هــذه  أنشــأ  وقــد  السياســي،  العمــل 

كمؤسســة ألمانيــة غيــر حكوميــة قريبــة مــن الحــزب 

إلــى  الدعــوة  بهــدف  االشــتراكي؛  الديمقراطــي 

الجانــب  طريــق  عــن  الليبرالــي،  والفكــر  التعدديــة 

البحثــي بمــا يجعلها تســتقطب العقول فــي العالم 

اإلسالمــي، عبــر تقديــم العديــد مــن المنــح الدراســية 

اهتماماتهــا  إلــى  وباإلضافــة  والباحثيــن،  للــطالب 

البحثيــة فقــد نظمــت النــدوات وورش العمــل فــي 

واإلصالح  االجتماعيــة،  العدالــة  أبرزهــا  مجــاالت 

والديمقراطيــة، وتحديــث المجتمعــات علــى النمــط 

المرحلــة  فــي  المؤسســة  توجهــت  وقــد  الغربــي، 

االقتصــادي،  الجانــب  إلــى  أقــوى  بشــكل  الحاليــة 

السياســي  الجانــب  إلــى  إضافــة  األســرة،  وأوضــاع 

ا مــا أطلقــت  المتعلــق باألحــزاب واإلصالح، ومؤخــرً

عليــه (مكافحــة األصوليــة)، للمؤسســة أحــد عشــر 

وشــمال  األوســط  الشــرق  منطقــة  فــي  مكتبــاً 

مشــروعات  علــى  التعــرف  مــن  لمزيــد  أفريقيــا. 

. ٢JQCfIc/https://bit.ly :المؤسسة،انظر

[٤] انظــر: دراســة النــوع والعلــوم االجتماعيــة، ص: 

٢٧٥، مرجع سابق.

[٥] انظــر: دراســة النــوع والعلــوم االجتماعيــة، ص: 

٢٧٦، مرجع سابق.

[٦] انظــر: دراســة النــوع والعلــوم االجتماعيــة، ص:١٠٩، 

مرجع سابق.

[٧] انظر: دراسة النوع والعلوم االجتماعية، ص ٢٩٢، 

مرجع سابق.

. ٣aOzanL/https://bit.ly :[٨] راجع

[٩] انظــر: دراســة النــوع والعلــوم االجتماعيــة ، ص:١٢، 

مرجع سابق.

[١٠] المرجع السابق.

[١١] د. عبــد الوهــاب المســيري، فقــه التحيــز، ضمــن د. 

عبــد الوهــاب المســيري (وآخــرون)، "إشــكالية التحيــز: 

رؤيــة معرفيــة ودعــوة لالجتهــاد"، القاهــرة: المعهــد 

العالمي للفكر اإلسالمي، ١٩٩٨، ص:٨٥-١٠٤.

[١٢]  سورة آل عمران، آية: ١٩٥.

[١٣] انظر: دراسة النوع والعلوم االجتماعية، ص:١٦.

[١٤] طــارق الســيد، دراســة غربيــة: غالبيــة المجتمعات 

الحجــاب، ٢٠  المــرأة  ارتــداء  تــرى ضــرورة  اإلسالميــة 

. ٢x١Iia٥/https://bit.ly :مارس٢٠١٤، على هذا الرابط

[١٥] انظر: دراسة النوع والعلوم االجتماعية، ص:٢٩.

[١٦] لمزيــد مــن التفاصيــل حــول تشــييء اإلنســان، 

انظــر: عبــد الوهــاب المســيري، "دفــاع عــن اإلنســان: 

دراســة نظريــة وتطبيقيــة فــي النمــاذج المركبــة"، 

القاهــرة: دار الشــروق، الطبعــة الثانيــة، ١٤١١هـــ- ٢٠٠٦م، 

ص:٢٧٣.

[١٧] انظــر: دراســة النــوع والعلــوم االجتماعيــة ، انظــر: 

ص٢١.

[١٨] انظــر: دراســة النــوع والعلــوم االجتماعيــة ، انظــر:  

ص ٢٤- ٢٥.

[١٩]  سورة النساء: ٤٣.

. ٢VaGlQB/https://bit.ly :[٢٠] راجع

[٢١] انظر: دراسة النوع والعلوم االجتماعية، ص:٤٥.

[٢٢] سورة البقرة، آية: ١٠٢.

[٢٣]  أخرجــه النســائي فــي (الســنن الكبــرى) رقــم 

الحديــث: (٧٦١٧)، وابــن ماجــه، رقــم الحديــث: (٣٥٠٩) 

واللفظ له، وأحمد، رقم الحديث: (١٥٩٨٠).

[٢٤] انظر: دراسة النوع والعلوم االجتماعية، ص:١٥.

[٢٥] انظــر: دراســة النــوع والعلــوم االجتماعيــة، ص: 

.٢٥-٢٦

االجتماعيــة،  والعلــوم  النــوع  دراســة  انظــر:   [٢٦]

ص:٣٤.

االجتماعيــة،  والعلــوم  النــوع  دراســة  انظــر:   [٢٧]

ص:٥٢- ٥٣.

[٢٨]  انظــر: دراســة النــوع والعلــوم االجتماعيــة، ص: 

.٢٦٨

[٢٩] انظــر: دراســة النــوع والعلــوم االجتماعيــة، ص: 

.٢٦٨- ٢٦٩

[٣٠] انظــر: دراســة النــوع والعلــوم االجتماعيــة، ص: 

.٢٧٧

[٣١] انظــر: دراســة النــوع والعلــوم االجتماعيــة، ص: 

.٢٥٩

[٣٢] انظــر: دراســة النــوع والعلــوم االجتماعيــة، ص: 

.٢٦٦

[٣٣] انظــر: دراســة النــوع والعلــوم االجتماعيــة، ص: 

.٢٧٨

فــي  والطبرانــي   ،(٤٠١٩) ماجــه  ابــن  أخرجــه     [٣٤]

((المعجــم األوســط)) رقم الحديــث: (٤٦٧١)، والحاكم،  

رقم الحديث: (٨٦٢٣)،  باختالف يسير.

١١٤

[٣٥] لمزيد من التفاصيل، انظر: ص ٢٨٨- ٢٩٩.

مســالمات  "النســاء  نغمــة:  علــى  كالعــزف   [٣٦]

فــي  ويتوســطن  الــسالم،  وصانعــات  بطبعهــن 

الصــراع، وأن النســاء أقــل فســاداً مــن الرجــال ويأخــذن 

رشــاوي أقــل ممــا يفعلــه الرجــل، وأن تزايــد أعدادهــن 

فــي البرلمــان يــؤدي إلــى خفــض مســتويات الفســاد 

في السياســة، فهن أكثر تمســكاً بالفضيلة؛ بســبب 

خصائصهــن التــي جبلن عليهــا"، ص: ١٩١- ١٩٢. (نلحظ 

أن النســويات يســتدعين الجبلــة، والهويــة المؤنثــة 

حيــن يحتجــن إليهــا الكتســاب مســتحقات بعينهــا، 

وحيــن يــردن حيــازة مســتحقات للرجــال يســتخدمن 

اللغة الجندرية).

[٣٧] انظر: دراسة النوع والعلوم االجتماعية، ص: ٢٩٤

ربــط  علــى  النســويات  مــن  شــريحة  تعتــرض   [٣٨]

المــرأة بأدوارهــا الطبيعيــة، بعكــس النســوية البيئية 

التــي تــرى أن المــرأة مرادفــة للطبيعــة األم. ومــع هذا 

ال مانــع مــن التوحــد صفــاً خلــف النســوية البيئيــة في 

واألرض  جانيــرو)  (ريــودي  البيئــة  مؤتمــرات 

(جوهانســبرج)... حيــث أن منظمــات التنميــة الدوليــة 

قد قبلت أفكار النسوية البيئية.

[٣٩] انظــر: دراســة النــوع والعلــوم االجتماعيــة، ص: 

.٢٩٨

 ,Moore, Prof. Dame Henrietta (Louise)  [٤٠]

 UK Who's Who. Retrieved ."(١٩٥٧ May ١٨ born)

."٢٠١٨ October ٤

[٤١] انظر: دراسة النوع والعلوم االجتماعية، ص: ٩٨.



[١] دراســة النوع والعلوم االجتماعية، تحرير وتقديم: 

هانيــا شــلقامي، ترجمــة: هــام ســنية عبدالــسالم، 

الطبعة األولى، مؤسسة المرأة والذاكرة.

[٢] تأســس "ملتقــى المــرأة والذاكــرة" فــي عــام ١٩٩٧ 

كمنظمــة مدنيــة غيــر هادفــة للربــح. ومــع صــدور 

مؤسســة  تســجيل  تــم   ،٢٠٠٢/٨٤ الجمعيــات  قانــون 

المــرأة والذاكــرة فــي عــام ٢٠٠٣، وتتشــكل مؤسســة 

الباحثــات  مــن  "مجموعــة  مــن  والذاكــرة  المــرأة 

والباحثين، نرى أن الصور واألفكار الثقافية السائدة 

النســاء  أوضــاع  تطويــر  أمــام  عثــرة  حجــر  تقــف 

عــن  البحــث  فــكان  حقوقهــن.  علــى  وحصولهــن 

شــكل رســمي، يتيــح لنــا الدعــوة إلــى تبنــي منظــور 

التاريــخ  دراســات  فــي  االجتماعــي)  (النــوع  الجنــدر 

عــام”،  بشــكل  االجتماعيــة  والعلــوم  العربــي 

.٢USpFhN/https://bit.ly

مــن خلفيــة متواضعــة؛  نشــأ  ألمانــي  [٣] أسســها 

ــا يدعــى "فريدريــش إيبرت" ثم امتهن  حيــث كان حرفيًّ

المنظمــة  هــذه  أنشــأ  وقــد  السياســي،  العمــل 

كمؤسســة ألمانيــة غيــر حكوميــة قريبــة مــن الحــزب 

إلــى  الدعــوة  بهــدف  االشــتراكي؛  الديمقراطــي 

الجانــب  طريــق  عــن  الليبرالــي،  والفكــر  التعدديــة 

البحثــي بمــا يجعلها تســتقطب العقول فــي العالم 

اإلسالمــي، عبــر تقديــم العديــد مــن المنــح الدراســية 

اهتماماتهــا  إلــى  وباإلضافــة  والباحثيــن،  للــطالب 

البحثيــة فقــد نظمــت النــدوات وورش العمــل فــي 

واإلصالح  االجتماعيــة،  العدالــة  أبرزهــا  مجــاالت 

والديمقراطيــة، وتحديــث المجتمعــات علــى النمــط 

المرحلــة  فــي  المؤسســة  توجهــت  وقــد  الغربــي، 

االقتصــادي،  الجانــب  إلــى  أقــوى  بشــكل  الحاليــة 

السياســي  الجانــب  إلــى  إضافــة  األســرة،  وأوضــاع 

ا مــا أطلقــت  المتعلــق باألحــزاب واإلصالح، ومؤخــرً

عليــه (مكافحــة األصوليــة)، للمؤسســة أحــد عشــر 

وشــمال  األوســط  الشــرق  منطقــة  فــي  مكتبــاً 

مشــروعات  علــى  التعــرف  مــن  لمزيــد  أفريقيــا. 

. ٢JQCfIc/https://bit.ly :المؤسسة،انظر

[٤] انظــر: دراســة النــوع والعلــوم االجتماعيــة، ص: 

٢٧٥، مرجع سابق.

[٥] انظــر: دراســة النــوع والعلــوم االجتماعيــة، ص: 

٢٧٦، مرجع سابق.

[٦] انظــر: دراســة النــوع والعلــوم االجتماعيــة، ص:١٠٩، 

مرجع سابق.

[٧] انظر: دراسة النوع والعلوم االجتماعية، ص ٢٩٢، 

مرجع سابق.

. ٣aOzanL/https://bit.ly :[٨] راجع

[٩] انظــر: دراســة النــوع والعلــوم االجتماعيــة ، ص:١٢، 

مرجع سابق.

[١٠] المرجع السابق.

[١١] د. عبــد الوهــاب المســيري، فقــه التحيــز، ضمــن د. 

عبــد الوهــاب المســيري (وآخــرون)، "إشــكالية التحيــز: 

رؤيــة معرفيــة ودعــوة لالجتهــاد"، القاهــرة: المعهــد 

العالمي للفكر اإلسالمي، ١٩٩٨، ص:٨٥-١٠٤.

[١٢]  سورة آل عمران، آية: ١٩٥.

[١٣] انظر: دراسة النوع والعلوم االجتماعية، ص:١٦.

[١٤] طــارق الســيد، دراســة غربيــة: غالبيــة المجتمعات 

الحجــاب، ٢٠  المــرأة  ارتــداء  تــرى ضــرورة  اإلسالميــة 

. ٢x١Iia٥/https://bit.ly :مارس٢٠١٤، على هذا الرابط

[١٥] انظر: دراسة النوع والعلوم االجتماعية، ص:٢٩.

[١٦] لمزيــد مــن التفاصيــل حــول تشــييء اإلنســان، 

انظــر: عبــد الوهــاب المســيري، "دفــاع عــن اإلنســان: 

دراســة نظريــة وتطبيقيــة فــي النمــاذج المركبــة"، 

القاهــرة: دار الشــروق، الطبعــة الثانيــة، ١٤١١هـــ- ٢٠٠٦م، 

ص:٢٧٣.

[١٧] انظــر: دراســة النــوع والعلــوم االجتماعيــة ، انظــر: 

ص٢١.

[١٨] انظــر: دراســة النــوع والعلــوم االجتماعيــة ، انظــر:  

ص ٢٤- ٢٥.

[١٩]  سورة النساء: ٤٣.

. ٢VaGlQB/https://bit.ly :[٢٠] راجع

[٢١] انظر: دراسة النوع والعلوم االجتماعية، ص:٤٥.

[٢٢] سورة البقرة، آية: ١٠٢.

[٢٣]  أخرجــه النســائي فــي (الســنن الكبــرى) رقــم 

الحديــث: (٧٦١٧)، وابــن ماجــه، رقــم الحديــث: (٣٥٠٩) 

واللفظ له، وأحمد، رقم الحديث: (١٥٩٨٠).

[٢٤] انظر: دراسة النوع والعلوم االجتماعية، ص:١٥.

[٢٥] انظــر: دراســة النــوع والعلــوم االجتماعيــة، ص: 

.٢٥-٢٦

االجتماعيــة،  والعلــوم  النــوع  دراســة  انظــر:   [٢٦]

ص:٣٤.

االجتماعيــة،  والعلــوم  النــوع  دراســة  انظــر:   [٢٧]

ص:٥٢- ٥٣.

[٢٨]  انظــر: دراســة النــوع والعلــوم االجتماعيــة، ص: 

.٢٦٨

[٢٩] انظــر: دراســة النــوع والعلــوم االجتماعيــة، ص: 

.٢٦٨- ٢٦٩

[٣٠] انظــر: دراســة النــوع والعلــوم االجتماعيــة، ص: 

.٢٧٧

[٣١] انظــر: دراســة النــوع والعلــوم االجتماعيــة، ص: 

.٢٥٩

[٣٢] انظــر: دراســة النــوع والعلــوم االجتماعيــة، ص: 

.٢٦٦

[٣٣] انظــر: دراســة النــوع والعلــوم االجتماعيــة، ص: 

.٢٧٨

فــي  والطبرانــي   ،(٤٠١٩) ماجــه  ابــن  أخرجــه     [٣٤]

((المعجــم األوســط)) رقم الحديــث: (٤٦٧١)، والحاكم،  

رقم الحديث: (٨٦٢٣)،  باختالف يسير.

قراءات:

[٣٥] لمزيد من التفاصيل، انظر: ص ٢٨٨- ٢٩٩.

مســالمات  "النســاء  نغمــة:  علــى  كالعــزف   [٣٦]

فــي  ويتوســطن  الــسالم،  وصانعــات  بطبعهــن 

الصــراع، وأن النســاء أقــل فســاداً مــن الرجــال ويأخــذن 

رشــاوي أقــل ممــا يفعلــه الرجــل، وأن تزايــد أعدادهــن 

فــي البرلمــان يــؤدي إلــى خفــض مســتويات الفســاد 

في السياســة، فهن أكثر تمســكاً بالفضيلة؛ بســبب 

خصائصهــن التــي جبلن عليهــا"، ص: ١٩١- ١٩٢. (نلحظ 

أن النســويات يســتدعين الجبلــة، والهويــة المؤنثــة 

حيــن يحتجــن إليهــا الكتســاب مســتحقات بعينهــا، 

وحيــن يــردن حيــازة مســتحقات للرجــال يســتخدمن 

اللغة الجندرية).

[٣٧] انظر: دراسة النوع والعلوم االجتماعية، ص: ٢٩٤

ربــط  علــى  النســويات  مــن  شــريحة  تعتــرض   [٣٨]

المــرأة بأدوارهــا الطبيعيــة، بعكــس النســوية البيئية 

التــي تــرى أن المــرأة مرادفــة للطبيعــة األم. ومــع هذا 

ال مانــع مــن التوحــد صفــاً خلــف النســوية البيئيــة في 

واألرض  جانيــرو)  (ريــودي  البيئــة  مؤتمــرات 

(جوهانســبرج)... حيــث أن منظمــات التنميــة الدوليــة 

قد قبلت أفكار النسوية البيئية.

[٣٩] انظــر: دراســة النــوع والعلــوم االجتماعيــة، ص: 

.٢٩٨

 ,Moore, Prof. Dame Henrietta (Louise)  [٤٠]

 UK Who's Who. Retrieved ."(١٩٥٧ May ١٨ born)

."٢٠١٨ October ٤

[٤١] انظر: دراسة النوع والعلوم االجتماعية، ص: ٩٨.
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منــذ الســطور األولــى لهــذا الكتاب ســيظن القــارئ أنه يقرأ 

ــا، فهــو يعكــس الفكــر الغربــي بكافــة ســماته  كتابــاً مترجمً

ومالمحه، حتى وإن ادعت كاتبته أنه شــرقي المالمح، وإن وشــى 

الغربــي"،  النســوي  "العقــل  بمركزيــة  يشــي  فإنمــا  بشــيء  الكتــاب 

وافتــراض  الرجــل)،  (المــرأة-  الضديــة  الثنائيــة  رســمه  فــي  فقــط  ليــس 

الصــراع بينهمــا، وإنمــا محــاكاة النســوية العربيــة للغربيــة فــي موقفهــا مــن 

اللغــة، ومناقشــة كافــة القضايــا الــواردة بــه، انطالقــا مــن موقــف مســبق يســتند 

إلــى رؤيــة –جندريــة كمــا ابتدعتهــا العقليــة النســوية الغربية- في الحيــاة االجتماعية، 

حيــث اإلعالء مــن قيمــة المتغيــر علــى الثابــت، والمجتمعــي علــى البيولوجــي، بــل وفتــح 

الباب على مصــــراعيه أمــــام العـــبث بالبيـــولوجي؛ إلكــــساب المــــرأة الهــوية التي ترغــبها!

علــى مــدار صفحــات الكتــاب، تتعمــد الكاتبــة إضافــة تــاء التأنيــث لــكل كلمــة، حتــى وإن لــم 

تســتقم مــع اللغــة العربيــة، قياســاً علــى مــا تقــوم بــه النســويات الغربيــات مــن مالصقــة "هــي" لــكل 

"هــو" فــي كل طــرح He/She وهــذا ليــس بإضافــة شــكلية وإنمــا محــاكاة للنســوية الغربيــة، حيــث 

شــاع فــي الغــرب مــا يســمى بـــ "اللغــة الجندريــة"؛ للتعبيــر عــن التصويــر اللفظــي للهيمنــة الذكوريــة فــي 

البنيــان اللغــوي واالســتعمال اللغــوي. وهــذا الــدرب ليــس بجديــد، فقــد ســارت فيــه الكاتبــة جنبــاً إلــى جنــب مــع 

مواطنتهــا األردنيــة زليخــا أبــو ريشــة  التــي ســبق وأن اتهمــت اللغــة العربيــة بالذكوريــة، ودعــت إلــى تخليــص 

اللغــة ممــا زعمتــه "صفــات ذكوريــة طاغيــة"، بإضـــافة تــاء التأنيــث علــى األلفــاظ الذكوريــة، مثــل 

ــائبة" مســـرشدة  ــة الغــ ــنونته بـــ "اللغـــ ــتابها الــذي عـــ نائــب لتكـــــون نائبــة، أميــن/ أمينــة، فـــــي كـــ

"ديــل ســبندر"، أوردتهــا فــي كتابهــا (الرجــل صانــع اللغــة)،  للنســـــوية اإلنجـــــليزية  بمقـــــولة 

حيــث أكــدت األخيــرة فــي هــذا الكتــاب أن "الرجــــل قــد وضـــع اللغــة اإلنجــــليزية، وأنــه ال يـــزال 

يطورهــا تحــت ســيطرته وفــي االتجـــاهات التــي يـــريد.

وعلــى الرغــم مــن أن المــرأة تســتخدم اللغــة إال أنهــا حســب ديــل ســبندر مجبــرة 

عــــلى اســتعمال لغــــة ليســـت مــن صــــنعها"[١]. وتـــسترسل أبــو ريـــشة قــــائلة:

"مــع أن ســبندر ليســت أول مــن اهتــم بالجنســوية فــي اللغــة إال أن كتابهــا 

هـــذا يعتبــر مــن أهـــم الكـــتب التــي بلــورت صـــرخة االحتجاج الصـــادرة

عـــن الحـــــركة النســــوية فــــي الـغـــرب بســــبب تحـــيز اللغــة للذكـــر،

هــــــذا التحــــيز الــــــذي ينـتـقـــــل بــــشكل تلــقائـــي إلـــى تحــيـــز

ــاث"[٢]. ــد اإلنـــ ــور ضــــ ــتمع للــذكــ ــي الـمجــ ــي فـ فــــعـلـ
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كذلــك أوردت كاتبــة "الجنــدر واألبعــاد االجتماعيــة 

ات،  دارســي/  الكتــاب  ســطور  كافــة  فــي  والثقافيــة" 

المهتمــون/ ات، يســمعوا/ عــن، خصائصهــم/ هــن، إنســان/ ة، 

وهــذا خطــأ فاحــش بكتــاب ناطــق باللغــة العربيــة وليــس بلغــة 

عاميــة، ويشــير إلــى تعمــد كاتبتــه إلــى تجســيد المســاواة المطلقــة 

فــي كل كلمــة ظنــاً منهــا أن هــذا يبــرز المــرأة فــي ســياق الــكالم، وهــذا 

جـــهل باللغـــة العـــربية التي تتعامل مع المـــرأة والرجـــل كـالهما كإنسان.

 ، عيــرٌ : بَ قــالُ ، كمــا يُ نثــى مــن بنــي آدمَ ــرِ واألُ كَ ــعُ علــى الذَّ قَ "فاإلنســانُ لفــظٌ يَ

ــةُ  اقَ والنَّ  ، ــرِ كَ بالذَّ ــصُّ  ختَ يَ جــلِ  الرّ بمنزلــةِ  ، فالجمــلُ  ــةِ اقَ والنَّ ــلِ  مَ الجَ قــعُ علــى  فيَ

ا﴾ بينً ا مُ وًّ دُ انِ عَ سَ نْ إلِْ انَ لِ انَ كَ طَ يْ نَّ الشَّ نثـــى. قالَ تعـــالى: ﴿إِ صُّ باألُ خـــتَ ةِ المرأة تَ بمـــنزلَ

 ، جــلَ والمــرأةَ ــمُّ الرّ عُ ﴾؛ فاإلنســانُ فــي اآليتيــنِ يَ ــقٍ لَ ــنْ عَ ــانَ مِ سَ نْ ــقَ اإلِ لَ ه: ﴿خَ ــأنُ ــزَّ شَ وقــال عَ

.[٣] ا إنســانٌ ، وللمــرأةِ أيضً جــلِ إنســانٌ قــالُ للرّ ــه يُ ؛ فإنّ وعليــهِ

يضــم الكتــاب بيــن دفتيــه مقدمــة، وخمســة فصــول، وخاتمــة، تتنــاول (الفصــول): التأريــخ لمفهــوم 

الجنــدر عبــر إبــراز تطــوره التاريخــي، واســتعراض وجهــة نظــر الفالســفة القدامــى حــول دور ومكانــة 

وأبعــاده  الجنــدر  مفهــوم  ماهيــة  ثــم  النســوية،  الحركــة  فــي  تاريخــه  وكذلــك  والرجــل،  المــرأة 

بيــن  والصلــة  األفــراد  مســتوى  علــى  أو  اجتماعيــة  كمؤسســة  ســواء  والثقافيــة،  االجتماعيــة 

مؤسســات  عبــر  االجتماعــي  التشــكل  وعمليــة  الجنــدر  ثــم  والجنــدر،  الجنــس  مفهومــي 

وانتهــاءً  التعليــم،  بمؤسســة  مــروراً  األســرة،  بمؤسســة  بــدءاً  االجتماعيــة،  التنشــئة 

الفصــل  لهــذا  الناظــم  والخيــط  األخــرى،  المجتمــع  ومؤسســات  اإلعالم  بمؤسســة 

طــارد  فــاألول  الجنــدر،  ومفهــوم  األبــوي  النظــام  بيــن  العكســية  الصلــة  هــو 

الجنــدر  النظريــة لتطــور مفهــوم  ثــم االتجاهــات  لألخيــر والعكــس صحيــح، 

النفــــــسية أو االجـــــتماعية البيولوجـــــية أو  وأبعــاده، ســــــواء النظــــــريات 

أو النســوية، وبعــد اســتعراض الجانــب النظــري فــي الفصــول األربعــة 

عبــر  العملــي  الجانــب  ليتنــاول  الخامــس  الفصــل  يأتــي  الســابقة، 

المســتوى  علــى  ســواء  التطبيقيــة  التماريــن  مــن  مجموعــة 

الفــردي أو المؤسســي؛ لترســيخ المفهــوم لــدى متلقيــه 

وبخــــاصة حــــين يتــم إدماجــــه فــي مؤسســــة التعليــم.
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إطـاللة على أبرز األطـروحات الـواردة بالكـتاب:

: مـــنشأ لــفـــــظ "الجـــــــندر": أرجعت الكاتبة منشأ لفظة "الجـــندر" إلى آن أوكلي، التي رأت أن الشعوب  أوالً

والثقافــات تختلــف فــي تحديدهــا لســمات الذكــورة واألنـــوثة. ومن ثــم برأيها أن الفصل بيــن مفهومي الجنس 

والجندر يختلف من ثقافة إلى أخرى، أي أن الدور ال يرتبط بالبيولوجي، فثمة أدوار أنثوية يتم إسنادها إلى رجال، 

كالتزين، وإعداد الطعام، ورعاية أفراد األسرة، وأدوار ذكورية تختص بها النساء كحمل السالح.

وهــذا هــراء اســتند إلــى مصدريــن: األســاطير، والبحــوث األنثروبولوجيــة ودراســة المجتمعــات: ومــن المعلــوم أن 

األساطير ليست حجة، أو سند علمي[٤].

أما المصدر الثاني والذي تحتفي به النســويات يســتند في الغالبية منه إلى آراء النســوية األمريكية "مرجريت ميد" 

والتــي ســعت للتأكــد مــن افتراضاتهــا ميدانيــا عبــر العيــش فتــرة مــن الزمــن مــع بعــض القبائــل البدائيــة، وقــد 

تراجعــت األنثروبولوجيــة األمريكيــة مرجريــت ميــد فــي نهايــة حياتهــا الميدانيــة عــن كثيــر مــن آرائهــا، وتوصلــت 

إلــى حقيقــة تحــاول النســويات إنكارهــا وتبحــث عــن تفســيرات غيــر منطقيــة لتبريرهــا، 

المــرأة  تتمتــع  عــن وجــود مجتمعــات كانــت  االدعــاءات  ميــد:"إن كافــة  فتقــول 

فيها بالســيادة باطلة، ال أســاس لها من الصحة.

ففــي كل عهــود التاريــخ كان الرجــل يتمتــع بالســيادة فــي الشــئون العامــة،

وكان يمتلــك الســلطة المطلقــة للبــت فــي شــئون البيت"[٥].

ومثلمــا احتفــت بهــا النســويات فــي بــادئ األمــر شــنت عليهــا رفيقاتهــا فــي 

عليهــا  اعترضــت  التــي  فريــدان  كبيتــي  شرســة،  حملــة  بعــد  فيمــا  الــدرب 

إلــى  المجتمعــات  دراســة  بعــد  تصــل  أنثربولوجيــة  وأنهــا  "كيــف  قائلــة: 

فــــي  الوظـــيفيين  االجتمــاع  علمــاء  صفــوف  فــي  تضعهــا  خالصــة 

الثــــقافية  التحــديــــدات  إطــــار  ضــمــــن  حــــيواتنا  عيــش  عـــلى  توكـــيدهم 

التـقـليدية لـألدوار المـــذكــرة والمؤنثـــة"[٦].

ومــع هــذا مــا زال الفكــر النســوي العربــي يجتــر مقــوالت لفظهــا أصحابهــا، 

لق كال  ونشــهد إصــرارا عجيبــا علــى تهميــش أو إلغاء وجود الجبلــة التي خُ

مــن الذكــر واألنثــى عليهــا، وإنمــا الســعي نحو ترســيخ مقولــة أن المجتمع 

هــو الــذي يصنــع مــن اإلنســان، ذكــرا كان أم أنثــى، مــا يتفــق مــع مفاهيمــه 

وتوقعاته، وطبقا لمعايير ومصالح الفئة صاحبة السلطة والسيادة[٧]. 
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ــله[٩]. شكــ ــا يُ ــضع لـمـ ــواعة تخــ ــرنة مـطــ ــرية مــ ــبيعة البشـــ ا[٨]، والطــ ــابً ب اكــــتـسـ سَ ــتَ ـ كْ ــسان يُ ــنس اإلنـــ فجــ

، لـــدوا إناثــاً وذكـــــوراً وتستعــــرض مؤلفــة الكــــتاب هــذا الفكــــر علــى كامــل صـــفحات كـــتابها، بــأن البـــشر وإن وُ

، فمــن خالل التنشــئة  ، ثــم يصبحــان رجــاالً وإناثــاً إال أنــه مــن خالل التعلــم يجعــل المجتمــع منهــم صبيــة وبناتــاً

لــق عليهــا.  االجتماعيــة ســوف تتشــكل "هويــة جندريــة" ليســت بالضــرورة أن تتطابــق مــع هويــة المــرء التــي خُ

وتقـتبس من النسـوية سـارة جـامبل مقولتها: "ال يوجد ذات مذكرة في جـوهرها وال ذات مؤنثة في جوهرها.

وإنمــا تتشــكل الــذات عــن طريــق المحــاكاة التــي تحافظ عـــلى هويــة النوع /الجندر".

بل إنه يمكن عـــدَ الخـــيط الناظم للكتاب أن اإلنـــــسان يصـــنع نفسه، ويدور النقاش ضـــمن إطار هـــذه الـــرؤية:

أن هــذه الصناعــة تتــم بشــكل جمعــي أي أن المجتمــع بمجمــوع أفــراده يشــكل الفــرد، أو بشــكل فــردي أي أن الفــرد 

هو الذي بإمكانه أن ينســحب من المجتمع ويشــكل بنفســه الهوية والدور الذي يناســبه، 

أمــا عــن الموقــف مــن الحتميــة البيولوجية فإما التقليل من شــأنها أو تـهـميـشـــها، 

ذلــك لكونهــا مفروضــة وتتســـم بالثبـــات، إلــى حــد المطالبــة بضــرورة قيــام ثــورة 

بيولوجـية تلغي الفروق بيـن الجـنـسـيـن كما طالـبت شـوالميت فايرسـتون[١٠].

ــا: مفهومــي "الجنــس" و "الجنــدر": يطالع القارئ في أول صفحة ثانيً

مــن الكتــاب أن الهــدف مــن ترســيخ مفهــوم الجنــدر في ذهــن القارئ العربي

هـــــو أمــــــرين: إبراز التــــكامل بين مفـــــهومي "الجـــــنس" و "الجـــــندر".

أن اإلقــــــــرار بمفهــوم الجــــــندر ال يعـــــني الدعــــوة إلــى أن الجـــــنسين مــــتماثالن.

ولكـــن مــن يــــطالع كــــامل صــــفحات الكـــــتاب لــن يبــــذل جـــــهداً كـــــبيراً فــي تفـــــنيد

هاتيــن المقولتيــن.

تمييــع  وإنمــا  صــار،  الــذي  المفهوميــن  بيــن  التكامــل  ليــس  لألولــى:  بالنســبة 

مفهــــومي الذكـــورة واألنـــوثة من جـــهة، واإلعــالء من قيمة المتغير (الجــــندر)

على حساب الثابت من جهة أخرى.

فالكاتبــة تعتبــر أن تحديــد معنــى الذكــورة واألنوثــة فــي المجتمعــات 

مثــل ضــــغطاً علــى كل مــن الذكـــــر واألنثــى لالمـــــتثال لها.  يُ
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وهنــا يتجلــى بوضــوح االحتقــار النســوي لطبــاع المــرأة 

والمجــال الــذي تصلــح معــه هــذه الطبــاع، وتعظيــم شــأن 

هــذه  تناســب  التــي  األدوار  أو  لصفاتــه  ســواء  الرجــل 

الصفات.

والســؤال الــذي يطــرح نفســه، مــن الــذي يطلــق توصيــف 

"هــام" علــى الــدور، ومــن ثــم المكانــة؟ ولــم الربــط بيــن مــا 

يشــير  الكاتبــة  فــكالم  المكانــة؟  وبيــن  الرجــل  يؤديــه 

عــد حصريــاً للمــرأة  ضمنــاً إلــى أن ولــوج الرجــل إلــى مــا يُ

المــرأة  واختــراق  الــدور،  هــذا  قـــــيمة  مــن  يعـــــزز  ســوف 

لمجــاالت عمــل الرجــل والقيــام بنفــس مهامــه يعطيهــا 

المكانــة التــي ترغــب بهــا، أي أن المكانــة تــدور حيثمــا دار 

الرجــل، أهــذه هــي الحقــوق التــي ينبغــي تغييــر الهيــكل 

الـمـجــــتـمـــعي جــــــذريــــاً مــــن أجــــل الــوصــــــول إلـيــــــــها!!

بــل تسترســل الكاتبــة فــي اتجــاه تغييــر الثابــت رويــداً كــي 

"ممارســة  ص٦٩:  فــي  فتقــول  المتغيــر،  بحكــم  يصيــر 

األعمــال والطبــاع نفســها يوميــاً تــؤدي إلــى تطــور الدمــاغ 

تدريجيــاً وفــق المهــام الموكلــة إليــه". وهــذا مــا عنتــه فــي 

ص ٨٨ بــأن الجســم البيولوجــي يمكــن أن يتغيــر فتقول: 

"وإذا افـــترضنا كـــما قــال علمــاء البيولوجيــا االجتماعيــة

أن الجنــس هــو ســبب رئيســي للفــروق الســلوكية بيــن 

الجنســين، وأن الهرمونــات والعوامــل الوراثيــة تؤثــر علــى 

الســلوك. ال يمكننــا أن نغفــل دور البيئــة المحيطــة التــي 

يوضــع فيهــا كل مــن الذكــور واإلنــاث فــي التأثيــر علــى 

مســتوى إفــراز الهرمونــات بمقــدار تأثيــر الهرمونــات علــى 

الجــــسم  كــون  عـــــليه  ينبنــي  الــذي  األمــــر  الســــلوك. 

البيــــولـوجـــي ســـيـــغدو جـــــسماً اجــــتماعياً فــــيما بعـــد". 
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وقــد هاجمــت فــي ص ٤٦ علمــاء االجتمــاع علــى اخــتالف 

االجتمــاع  بعالمــة  اإلشــادة  معــرض  فــي  مدارســهم، 

الوحيــدة "هارييــت مارتينــو"؛ ألنهــا طالبــت بوجــوب تبــادل 

الرجــل األدوار مــع المــرأة فــي المنــزل، أمــا اآلخريــن فإنهــم 

علــى اخــتالف آرائهــم اتفقــوا علــى أن األدوار الرعائيــة مــن 

نصيــب المــرأة فهــي المؤهلــة لذلــك بيولوجيا.

المثــال  وفــي موضــع آخــر فــي ص ١٣٧: "فعلــى ســبيل 

األلعــاب  ممارســة  بــدوام  تقــوى  اإلنســان/ة  عــضالت 

يتــم  لــم  إذا  بالمقابــل  الرياضيــة، وتضمــر وتخــف قوتهــا 

خصائــص  علــى  نعتمــد  أال  هنــا  المهــم  اســتخدامها. 

ثابتــة لجنــس معيــن".

تكــون  ال  الهويــة  "إن  ص١٤٨:  أخــرى  فقــرة  وفــي 

العمــر  مراحــل  فــي  كامــل  بشــكل  وثابتــة  إســتاتيكية 

العالقــات  خالل  مــن  بنــى  تُ األولــى  فالــذات  األولــى، 

ومرنــة  ثابتــة  غيــر  الهويــة  أن  هــذا  معنــى   "... األوليــة 

ومطواعــة ألي عبــث بهــا فــي مراحــل العمــر المبكــرة".

وكمــا تســوق في ص١٤٩:

مرحلــة  فــي  الجندريــة  الهويــة  بنــاء  يتــم  البدايــة  "فــي 

التنشــئة االجتماعيــة األوليــة، فالمعرفــة وتعلــم األدوار 

وتمهــد  ســابقة  مرحلــة  فــي  تكــون  أن  إمــا  الجندريــة 

للهويــة الجندريــة أو أن يتــم اكتســابها فــي الوقــت نفســه 

مع اكتساب الهوية الجندرية".

فبــرأي الكاتبــة أن الطفــل حيــن يتــم تنشــئته وهــو يــرى 

الحفاضــات،  وتغييــر  بالرعايــة  يقــوم  الــذي  هــو  والــده 

واألم تســوق الجــرار ســوف يكتســب الــدور الجنــدري مــن 

خالل المالحظــة، ويبــدأ بالتقليــد ثــم النمذجــة.
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والســـــؤال اآلن لمصـــلحة من هـــذا العـــبث؟

والمجتمــع  والطفــل  المــرأة  علــى  عــاد  الــذي  مــا 

بتبديــل األدوار، أبهــذا ســوف تحــوز المــرأة المكانــة 

الالئقــة بــها أم نكون بصـــدد جـــيل مــشوه؟

"إن فكــرة محاولــة تغييــر أي مــن ســمات الطــرف 

اآلخــر، فــإن ذلــك العبــث الســيكولوجي هــو أشــبه 

بالعبــث البيولوجــي بالمجموعــة الجينيــة المحــددة 

لقيــة بهــدف الحصــول علــى مخلــوق  للســمات الخِ

أفضــل، بينمــا ال يكــون نتيجــة ذلــك العبــث ســوى 

حــــدوث طــــفرة جــــينية تشــوه ذلك المخـــلوق"[١١].

ومــن جهــة أخــرى إن كان الهــدف هــو التكامــل بين 

مفهومــي الجنــس والجنــدر، فلــم اإلصــرار أساســاً 

علــى المفهــوم األخيــر بــكل مــا يحويــه مــن أبعــاد 

المــرأة  أوضــاع  تصحيــح  أجــل  أمــن  ودالالت؟ 

وإعــطائهـــا المكانة الالئــــقة بـــــها كإنســان؟

يمكــن الوصــول لهــذه الغايــة باالكتفــاء بمفهــوم 

الجنــس البيولوجــي، مــع الربــط بيــن المكانــة والدور 

الــذي يقــوم بــه اإلنســان بمــا يتفــق مــع خصائصــه 

بينهــــما فكــالهمــا مــــفاضلة  البيــولوجــــية دون 

بذات األهمية، أي أن إزالة المفاضلة بين الجنســين 

ليــس بإلغــاء البيولوجيــا أو تهميشــها، وإنما اإلبقاء 

عليهــا لتكريــس االخــتالف والتنــوع واإلفــادة منــه، 

فــي  المــفاضــــلة  بإزالــــة  فــحـــــسب  والمـــــطالبة 

الكينونة اإلنسانية.

وبالنســــبة للـثــانية:  رغـــم التصـــريح بعــدم التــماثل،

إال أن الشــواهد التــي ســاقتها المؤلفــة فــي الكتاب 

تفيــد بغيــر هــذا. وقــد اســتعانت المؤلفــة بنظريــات 

نفــــسية واجــــتماعية تـساندهـــا في ترسـيخ مقــولة

أن الجـــــنس sex مصــــنوع اجتماعياً وثقـــافياً أكــــثر

من كــونه حـــقيقة طــبيعية بيولوجية.

النظريــة  المـــؤلفة  المــــثال تســوق  فــــعلى ســبيل 

اإلثنوميثودولوجيــة فــي ص١٦٠ ومــا بعدهــا، التــي 

التنميــط  متقابليــن:  نمطيــن  إلــى  العالــم  تقســم 

الجنســي إشــارة إلــى مفهــوم الجنــس، ومفهــوم 

واالتجــاه  الجنســي  "النمــط  فتقــول:  الجنــدر 

بنــاءات  إال  همــا  مــا  الجنــدر  لمفهــوم  الطبيعــي 

اجـــــتماعية أكـــثر مــــن كــــونها حــــقائق بيـولوجــية". 

وتسترســل فــي ص١٦١ بالقــول: "وإن أهــم مــا يميــز 

هــذه النظريــة هــو أنهــا تنظــر للنــوع البيولوجــي 

وثقافيــاً  اجتماعيــاً  مصنــوع  أنــه  علــى  أيضــاً   sex

أكثــــر مـــن كــــونه حـــــقيقة طــــبيعية بيـولوجــــية".
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بــل ويتســع وعــاء النظريــة ليشــمل الشــواذ، حيــث 

تقــول: "وتــرى هــذه النظريــة أن الثقافــة والمجتمــع 

يتجــاهالن احتماليــة وجــود تصنيفــات أخــرى فــي 

المجتمــع قــد تحمــل صفــات النوعيــن معــاً أو غيــر 

ذلــك"، لتصــل فــي نهايــة شــرح النظريــة إلــى النتيجــة 

النهائيــة ".. ومــن هنــا تعتبــر اإلثنوميثودولوجيــة 

يتحقــق  والجنــدر)  (الجنــس  المفهوميــن  كال  أن 

مــن صنع األفراد".

ليصيــرا  يتطابقــا  ألــم  التماثــل؟  هــو  هــذا  أليــس 

كالهمــا من صنع الفرد!!

كذلــك ســاقت بعضــا مــن النظريــات النفســية التــي 

لفظهــا الغــرب ذاتــه، وبخاصــة النســويات اللواتــي 

دونيــة  تكــرس  ألنهــا  فرويــد؛  تحلــيالت  هاجمــن 

مــن  كثيــر  خطــأ  منهــن  البعــض  وأثبتــت  المــرأة، 

فرويــد  آلراء  ســردها  باســتكمال  لكــن  فرضياتــه. 

توصلــت  حيــث  بمقوالتــه  االســتعانة  ســر  يتضــح 

إلــى النتيجــــة التــي تبتغــــيها فقـــالت فــي ص ١٤٣:

النفســي  للتحليــل  فرويــد  نظريــة  جذبــت  "لقــد 

النســويات، ألنــه يعتبــر مفاهيــم الذكــورة واألنوثــة 

تصنيفيــن وبنيتيــن اجتماعيتيــن، وبــذا فهــي تمثــل 

رفضــاً للحتميــة البيولوجية".

لرفــض  أســانيد  عــن  البحــث  أجــل  مــن  وهكــذا 

قبــور  نبــش  مــن  مانــع  ال  البيولوجيــة  الحتميــة 

نظريــات فرويــد، والتــي كانــت فقــط نتــاج المنــاخ 

أوروبــا  فــي  كانــا  اللذيــن  والعلمــي  السياســي 

فرويــد  أفــكار  لتقبــل  مهيئــاً  كان  والــذي  آنــذاك، 

غرابــة  علــى  قبــل  مــن  دارويــن  أفــكار  تقبــل  كمــا 

أفكارهــم، فــآراؤه كمــا حللها تلميذه "أريك فروم"

حصيلــة  كانــت 

التــي  الشــكوك 

دهــا عالم ينهــار، حيث كانت  ولَّ

ــة  ة الهنغاريَّ ــة النمســاويَّ اإلمبراطوريَّ

ــه ال مســتقبل  بأنَّ ينبــئ  تــام  فــي حالــة انحطــاط 

لها[١٢].

واســتعانتها بفرويــد ليــس فقــط فــي آرائــه التــي 

أســهبت فــي ســردها وأفــردت لهــا عــددا كبيــرا مــن 

صفحــات كتابهــا، وإنمــا تكمــن فــي طيــات فقراتهــا 

األخــرى، فعلــى ســبيل المثــال تذكــر فــي ص ١٥٦: 

الجنــس  بأنــه  اآلخــر  للجنــس  الطفــل/ة  "ينظــر 

لــدى  لــه / هــا. ممــا يتولــد  المعاكــس والنقيــض 

والــذي  العرقــي  بالتفــوق  يســمى  مــا  الذكــور 

مكانــة  والذكــورة  للذكــور  بــأن  االعتقــاد  يعنــي: 

فـــــوقــــية أعــــلى مــــن مكــــانة اإلنــــاث واألنـــــوثــــة".

مــا هــذه القفــزة العاليــة مــن إدراك االخــتالف إلــى 

اجتــرار  بالتحديــد  هــذا  إن  بالتفــوق؟  اإلحســاس 

مفهــوم  أســاس  علــى  بنــى  الــذي  فرويــد  لفكــر 

ــــــلَ آراءه عـــــن المــــــرأة[١٣]. "حـــــسد القضـــــيب" جُ

بيــن  رابــط باألســاس  أثمــة  ألــم تتســاءل الكاتبــة 

الشــعور باالخــتالف واإلحســاس بالتفــوق العرقــي؟ 

ختبــرت هــذه الفرضيــة؟ وإذا كان ثمــة رابــط  وأيــن اُ

فمــا الميكانــزم لتفســير ارتبــاط االخــتالف بالشــعور 

يكــون  بــأن  العكــس  مــن  المانــع  ومــا  بالتفــوق؟ 

الشــعور باالخــتالف مدعــاة للشــعور بالدونيــة؟ أو 

أن يكون هناك إدراك لالختالف دون أي مفاضلة!
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وبالـرغم من عـدم منطقية الـرابط، إال أن مؤلفة الكـتاب تـسـوق مثل هذه النظـريات كي تـصل في ص ١٥٧ إلى:

أن يتــم "تعليــم األطفــال ســلوكيات جديــدة مــن خالل مشــاركة اآلبــاء فــي األعمــال المنزليــة، أو تقديــم هدايــا 

غير تقليدية مثالً دمى لألوالد والكـرة للبنات أو تعريف األطـفال على رجـال ونساء في مهن غـير تقـليدية".

ــا: التحامــل علــى العائلــة بدعــوى التخلــص مــن النظــام األبــوي: لــم تعتبــر الكاتبــة األســرة هــي  ثالثً

عــش التراحــم األول الــذي يتلقــى فيــه اإلنســان كل معانــي المــودة والتراحــم والســكينة، وإنمــا أســبغت عليهــا 

الخليــة األولــى  برأيهــن  العــداء. فاألســرة  يناصبــن األســرة  اللواتــي  الماركســيات  وصفــاً منفــراً كشــأن كل 

للتســلط والتــي تشــكل البنــى التســلطية األخــرى فتقــول فــي ص١٠٤: "تعتبــر العائلــة الخليــة الثقافيــة األولــى 

التــي تنقــل وتجــدد النزعــة األبويــة، ومــن ثــم تشــكل كل بنيــات التســلط األخــرى" وتجعــل هــذه األبويــة قرينــة 

التخـــلف والركـــود، فتقـــول فــي ص١٠٥: "يـشـــير المجـــتمع األبـــوي إلــى المجـــتمعات التـقـــليدية الراكــــدة

عن مواكـــبة التقـــدم والتحــــديث.. ويتــــعامل النــظام األبــوي

أدوار  لتصــــنيف  النــمــــطية  القـــوالـــب  مســتوى  علــى 

اخــــتالفاً  تختلــف  أنــهـــا  التــي تـعــــتبر  وخـــصائــــصها  الـمـــــــرأة 

جــوهــــرياً عــــن أدوار الـرجــــــل وخــــصائصه.

الثنائيــة  المقابلــة  هـــذه  إطــار  وفــي 

األدنـــى،  أنــــه  عـــلى  المؤنــث  صـــنف  يُ

على من شأن المذكر". ويُ

بفــرض بعــض الصحــة فــي هــذه 

المقــــولة -االخــــتالف الجـــــوهري

وأدوارهمــا–،  الجنســين  خصائــص  بيــن 

اخــتالف  فـــي  ليــس  الخطــأ  فــإن 

ــليه اخــتالف  الخصائــص والــذي يترتــب عـ

وإنمــا يكمــن  األدوار، 

الخلــل فــي تقييــم 

األدوار. 
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تغييــر  ينبغــي  األوضــاع  لتصحيــح  ثــم  ومــن 

الثنائيــة  المقابلــة  إلغــاء  وليــس  الدونيــة  النظــرة 

وإزاحــة  مالمــح،  لــه  ليــس  (جنــدر)  كائــن  وخلــق 

لهــذا  الســاحة  إخالء  أجــل  مــن  األبــوي  النظــام 

الكائن.

يتــم  األبــوي  "والنظــام  ص١١١:  فــي  تكــرر  كذلــك 

الحفــاظ عليــه كعمليــة دائمــة ومســتمرة مــن خالل 

عمليــة التنشــئة االجتماعيــة فــي إطــار العائلــة ويتــم 

تعزيزهــا بالتعليــم، كمــا أنهــا ترتبــط أيضــاً بالديــن 

وتعمــل هــذه العمليــة علــى إدخــال القيــم للجنســين 

بعــض  لــدى  تشــكل  ولكنهــا  متشــابه،  بشــكل 

للتبعيــة  وقبــوالً  للــذات  ورفضــاً  كرهــاً  النســاء 

لــن  أنــه  ميليــت  كيــت  تــرى  لذلــك  والدونيــة... 

تتحقــق المســاواة إال إذا تــم التخلــص مــن النظــام 

األبــوي بشــكل تام".

وهنــا يجــدر بنــا القول أنــه إذا كان إدخال القيم 

النســاء إحساســات خاطئــة،  بعــض  لــدى  ــد  ولَ

أيكــون الحــل تصحيــح إدراكات 

هــؤالء النســوة أم التخلــص 

مــن النظــام برمتــه بمــا فيــه 

والديــن،  والتعليــم  العائلــة 

مــن  القيــم  هــذه  فــي  وبمــا 

جوانــب الرعايــة والحماية.. إلخ.

النظــام  تنــاول  فــي  األحاديــة  النظــرة  أن  كمــا 

هــذا  فــي  اإليجابيــة  الجوانــب  تتجاهــل  األبــوي 

وحمائيــة،  رعائيــة  أبعــاد  مــن  فيــه  بمــا  النظــام 

بأنــه  ادعــى  مــن  منــوال  علــى  النســج  هــو  وإنمــا 

كان فــي األصــل (نظــام أمومــي) إلــى أن اغتصــب 

ــر الســــــــلطة وتحــــــول إلـــى (نـــــظام أبــــــوي)، الذكـــ

وقــد فشــل هـــــؤالء فــي إثبــات صحــة فـــرضياتهم.

األبويــة  أي   Patriarchal مصطلــح  كان  وقــد 

فــي  إطرائــي  بشــكل  مضــى  فيمــا  يســتخدم 

عبــارات مثــل "الخصــال األبويــة الحميــدة"، التــي 

والحيــاة  التكلــف  وعــدم  البســاطة  علــى  تحيــل 

علــى  تحيــل  أيضــا  الكلمــة  وكانــت  الباديــة.  فــي 

مجتمعــات فالحيــة صغيــرة مكونــة مــن وحــدات 

باعتبــاره  الســلف  أحــد  يقودهــا  إنتاجيــة  أســرية 

بإيجابيــة  الصــورة  هــذه  وكانــت  األســرة.  قائــد 

تعكــس عصــرا ذهبيــا يتعــارض مع الفســاد والتخلف 

اللذيــن تثيرهمــا الحيــاة فــي المدينــة[١٤].

إال أنــه بانتصــاف القــرن العشــرين بــدأ اســتعمال 

عبــر عــن مفهــوم قدحــي لــه علــى يــد  المصطلــح ليُ

مورجــان Morgan وباخوفــن Bachofen عــام ١٩٧٠م، 

بدل بـ (نظــام أبوي)  إذ تحدثــا عــن (نظــام أمومــي) اســتُ

.[١٥] Patriarchate أطلــق عليــه باخوفــن اســم



هــذا  طــرف  الراديكاليــات  النســويات  والتقطــت 

ــلَ أطروحاتهــن  الخيــط؛ لينســجوا عليــه منــوال جُ

كتابهــا  فــي   Kate Millett النســوية  كالناشــطة 

(sexual politics ١٩٧١)، حيــث صــارت البطريركيــة 

الحــركات  اعتمــدت  الرجــل، وبذلــك  تعنــي هيمنــة 

هــذا  الســبعينيات  فــي  الغــرب  فــي  النســائية 

التصــدي  وجــب  نظــام  علــى  لإلحالــة  المصطلــح 

لــه[١٦]. بــل صــارت النســوية مرادفــة للتمــرد علــى 

عتــرف بأيــة امــرأة علــى  ذلــك النظــام األبــوي، ولــن يُ

يمثلــه  مــا  كل  علــى  تتمــرد  لــم  مــا  نســوية  أنهــا 

الرجــل مــن ســلطة وتتحــداه، تقــول «ســارة جامبــل»: 

محاولــة  أي  إلــى:  النســوية  مصطلــح  "ويشــير 

لتحــدي النظــام األبــوي فــي أيــة صــورة كانــت فــي 

الفترة من عام ١٥٥٠ إلى عام ١٧٧٠"[١٧].

: لمز اإلسالم: رابعــاً

ال يفــوت الكاتبــة لمــز اإلسالم فتقــول فــي ص

٢٥: "تعريــف أرســطو للمــرأة أنهــا رجــل ناقــص ال 

أن  مــن  اليــوم  تداولــه  يتــم  عمــا  كثيــراً  يختلــف 

(المــرأة ناقصــة عقــل ودين)".

قالــه  بمــا  إمــا  فاحــش،  جهــل  عــن  ينــم  وهــذا 

أرســطو أو بحديــث المصطفــى صلــى اللــه عليــه 

ذاك.  علــى  هــذا  قاســت  كانــت  مــا  وإال  وســلم، 

المــرأة  أن  برأيــه  الــذي  أرســطو  بيــن  مــا  فشــتان 

إن  بــل  ممســوخ[١٨]،  عقيــم  ذكــر  ســوى  ليســت 

األخالق والعقــل مــن نصيــب الرجــل، وال حاجــة 

لهــا للعقــل الكامــل فهــي لــن تحتاجه[١٩].

ويؤخذ من الحديث ثالث نقاط:

نقصــان دينهــا يعنــي توقفهــا عــن الصيــام والــصالة 

وقــت الحيــض والنفــاس فحســب لضعفهــا حينهــا، 

لكنهــا مطالبــة شــأنها شــأن الرجــل بتمــام الصيــام 

ممنوحــة  الرخصــة  وذات  أخــر،  أيــام  فــي  ولكــن 

ــم  نكُ مِ انَ  كَ ــن  مَ "فَ مــرض  أو  ســافر  إذا  للرجــل 

.[٢٠]" رَ خَ ــامٍ أُ يَّ ــنْ أَ ةٌ مِّ ــدَّ عِ رٍ فَ ــفَ ــىٰ سَ لَ وْ عَ ــا أَ يضً رِ مَّ

وحـــديــث رســـــول الله صــــلى الله عـــليه وســـلم:

ــبِّ  لُ لِ ــبَ  هَ ذْ أَ يــنٍ  دِ وَ ــلٍ  قْ ــاتِ عَ صَ اقِ نَ ــنْ  مِ ــتُ  يْ أَ رَ ــا  (مَ

ــانُ  صَ قْ نُ ــا  مَ وَ  : ــنَ لْ قُ  ، ــنَّ اكُ دَ حْ إِ ــنْ  مِ مِ  ــازِ حَ الْ ــلِ  جُ الرَّ

ــسَ  يْ لَ أَ  : ــالَ قَ ؟  ــهِ اللَّ ــولَ  سُ رَ ــا  يَ ــا  نَ لِ قْ عَ وَ ــا  نَ ينِ دِ

؟  ــلِ جُ الرَّ ةِ  ادَ ــهَ شَ ــفِ  صْ نِ ــلَ  ثْ مِ ةِ  أَ ــرْ مَ الْ ةُ  ادَ ــهَ شَ

ــا،  هَ لِ قْ عَ ــانِ  صَ قْ نُ ــنْ  مِ ــكِ  لِ ذَ فَ ــالَ  قَ ــى،  لَ بَ  : ــنَ لْ قُ

 : ــنَ لْ قُ ؟  ــمْ صُ تَ ــمْ  لَ وَ ــلِّ  صَ تُ ــمْ  لَ ــتْ  اضَ حَ ا  ذَ إِ ــسَ  يْ لَ أَ

ا). هَ ينِ ــانِ دِ صَ قْ ــنْ نُ ــكِ مِ لِ ذَ : فَ ــالَ ــى، قَ لَ بَ
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وكذلــك شــرع لهــا التوقــف عــن الــصالة حــال الحيــض 

القضــاء  فــي  أنهــا ال تقضــي؛ ألن  والنفــاس غيــر 

مشــقة كبيــرة، فالــصالة تتكــرر فــي اليــوم خمــس 

مــرات، والحيــض قــد تكثــر أيامــه، فتبلــغ ســبعة أيــام 

أو ثمانيــة أيــام أو أكثــر، والنفــاس قــد يبلــغ أربعيــن 

، فــكان مــن رحمــة اللــه لهــا وإحســانه إليهــا أن  يومــاً

نقصــان  إذن   ، وقضــاءً أداء  الــصالة  عنهــا  أســقط 

الديــن هــذا ليــس تقلــيالً مــن شــأن المــرأة أو تحقيــراً 

لهــا وليســت مؤاخــذة عليــه، وإنمــا هــو نقــص حاصــل 

بشرع الله عز وجل؛ رفقاً بها، وتيسيراً عليها.

أمــا عــن نقصــان عقلهــا فمــن جهــة ضعــف حفظها، 

وذلــك لضبــط الشــهادة، بســبب أنهــا قــد تنســى، 

مــن  يلــزم  وال  تنقصهــا،  أو  الشــهادة  فــي  فتزيــد 

هــذا أن يكــون نقــص عقلهــا فــي كل شــيء، وال 

يلــزم مــن هــذا أن تكــون أيضــاً دون الرجــل فــي كل 

شــــيء، وأن الرجــــل أفــــضل مــــنها في كل شــيء. 

ــثر مــــنها األعــــمـــال الصـــالحــــات فـــــتربو وقــــد تــكــــ

علــى كثيــر مــن الرجــال فــي عملهــا الصالــح، وفــي 

تقواهــا للــه عــز وجــل، وفــي منزلتهــا فــي اآلخــرة، 

وقــد تكــون لهــا عنايــة فــي بعــض األمــور، فتضبــط 

ضـــــبطاً كـــــثيراً أكـــــثر مــــن ضــــــبط بعــــض الرجـــــال

فـــــي كـــــثير مــن المــــسائل التــــي تعـــــنى بــــــها [٢١]،

ســجل للمــرأة مفخــرة ليســت للرجــل، فقــد وقــع  بــل يُ

ووقـــع  كثيريــن،  رجــال  مــن  الحديــث  فــي  الكــذب 

منهــم الغلــط، أمـــــا النــــــساء عــــلى كــــــثرتهــــن فــــي 

الــــــرواية لم يقع مـــنهن تعمد الكـــذب في الحـــديث 

عـــــصره  فـــــي  والتعـــــديل  الجــرح  إمــام  بشــهادة 

لتراجــــمهن  وأفـــــرد  الذهبــــي،  الــــدين  شــــمس 

ــساء) فــي كتابــه ميــزان  ــسم النــ ــاص (قــ ــسم خــ قــ

االعتــدال فــي نقــد الرجال[٢٢].

ــرها ــرأة وتـأثيــ ــوة الـمـــ ــح قــــ ــث يــــوضـ ــمة الحــــديــ تتــ

ــنْ  مِ مِ  ــازِ حَ الْ ــلِ  جُ الرَّ ــبِّ  لُ لِ ــبَ  هَ ذْ أَ  .." الرجــل  فــي 

تملــك  المــرأة  أن  إلــى  يشــير  حيــث   ".. ــنَّ اكُ دَ حْ إِ

مفتــاح الشــهوة التــي إذا ثــارت لــدى الرجــل دون 

علــى  غطــت  خلــق  مــن  رادع  أو  ديــن  مــن  وازع 

يدهــا؛  فــي  طيعــة  أداة  وصيرتــه  واللــب  العقــل 

وهــذا هــو ســلب اللــب.. أمــا إذا وظفــت فــي اإلطــار 

الــذي حــدده اللــه كانــت عونــا علــى إظهــار إبداعــات 

النفــس  فــي  مكنونــة  وقــدرات  لهــا،  حصــر  ال 

توصيــف  وإنمــا  للمــرأة  ذمــاً  ليــس  إذن  البشــرية، 

لقدراتهــا، واللــوم والــذم علــى ســوء التعامــل مــع 

النعمــة وتحويلهــا إلــى نقمــة، ويســتوي فــي هــذا 

مطلــق اإلنســان ذكــراً كان أو أنثــى.
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زمالئــه  مــن  الذعــة  انتقــادات  كتابــه  القــى  وقــد 

فــي  هــراء  "مجــرد  كتبــه  مــا  أن  اعتبــروا  الذيــن 

الناحيــة  مــن  معــزوال  وبقــي  عــال"،  مســتوى 

عــن حــق  رفــض نظريتــه  العلميــة؛ وذلــك بســبب 

األم مــن قبــل أغلــب علمــاء عصــره، ولكــن فيمــا 

بعــد احتفــى بــه الماركســيون والشــيوعيون أيمــا 

المنشــودة  ضالتهــم  فيــه  وجــدوا  فقــد  احتفــاء، 

جهــة،  مــن  المشــاعية  حــول  أطروحتهــم  ليبنــوا 

مــن  واألديــان  الرأســمالية،  مــن  كال  ومهاجمــة 

جهــة ثانية.

: االتـجـــاه الماركــــسي: خــــامساً

مــن  الكتــاب،  فــي  جليــاً  الماركســي  الفكــر  يبــدو 

والقهــر،  االســتغالل،  مفــردات  مــن  الكثيــر  خالل 

علــى  والتأكــــيد  االقــــتصادي،  بالبعـــد  واالعــــتداد 

المكــون المــادي للمكانــة التــي يحوزهــا اإلنســان، 

التــي نجدهــا فــي أدبيــات  وغيرهــا مــن المقــوالت 

أن  تــرى  التــي  الماركســية واالشــتراكية  النســوية 

المجتمــع يتضمــن بنيتيــن مســيطرتين همــا النظــام 

الرأســمالي والنظــام األبــوي، كشــكلين متمايزيــن 

وكـــليهما  االقـــتصادية،  االجـتماعـــية  للعـالقـــات 

يســتغل النســاء ويضطهدهــن، ويطالبــن بالتخلــص 

ــرأة ــناع الـمــــ ــين [٢٣].  وأن إقـــ مـــــن كـــــال النـــــظامــ

الــدول  لخدمــة  هــو  إنــــما  المنــزل  فـــي  بالمكــث 

الرأســــمالية، مــــع أن العــكـــس هــــو الصحــــيح بــأن 

مــا يجــري هــو إقنــاع المــرأة بالنــزول لحلبــة العمــل 

جـــنباً إلى جــــنب الرجــــل؛ كــــي يتــم جــــني الضــرائــب 

مــــن كــلـيـهـــما، وتنتـفــــخ جــيــــوب الـرأسـمــالـــيين.

دي  لســيمون  مقــوالت  الكاتبــة  عرضــت  كمــا 

مــن  بــدوره  أخــذ  والــذي  إنجلــز،  عــن  أخــذاً  بوفــوار 

باخوفــن ومورجــان، واللذيــن وضعــا فرضيــات لــم 

يحــاول أي مــن الالحقيــن أن يتثبــت مــن صحتهــا، 

بــل تناولهــا كل منهــم وكأنهــا حقائــق يقينيــة. 

اســتند باخوفــن فــي نظريتــه بصــورة رئيســية علــى 

برأيــه  فهــي  واألســاطير،  هيــرودوت،  قالــه  مــا 

مـــصادر ليســت أقل غــــنى من المصادر التاريخـــية، 
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الصــراع  يمثــل  الــذي  الماركســي  بالفكــر  وتأثــراً 

هــذا  الكاتبــة  أســقطت  إيديولوجيتــه،  جوهــر 

علــى  أطروحاتهــا  كافــة  فــي  الصراعــي  النســق 

االدعــاء  رغــم  واألنثــى  الذكــر  بيــن  الصــراع 

بالتكامــل، فاألطروحــات الــواردة بالكتــاب جــردت 

ألن  وســعت  االجتماعــي،  ســياقها  مــن  المــرأة 

بهــا،  الخاصــة  إيديولوجيتهــا  للمــرأة  تكــون 

فكافــة المعــارف، واألنظمــة، واللغــات، واألديان.  

مــدار  علــى  اإلنســاني  اإلنتــاج  علــى  التحامــل  بــل 

بدعــوى  جذريــا  بتغييــره  والمطالبــة  التاريــخ، 

ويعــرف  آخــر  المــرأة  يعتبــر  "الرجــل  فـــ  ذكوريتــه، 

نفسه عبر مغايرته لها".

ونتســاءل مــا الضــرر فــي أن يعــرف الرجــل نفســه 

عبــر مغايرتــه للمــرأة؟ أليســت المــرأة ذاتهــا تعــرف 

بديهــي  فهــذا  الرجــل؟  وجــود  بداللــة  نفســها 

لإلنســان فهــو "كائــن اجتماعــي بطبعــه، يحتــاج 

أي  كمثــل  بوجــوده!  يشــعر  لكــي  اآلخريــن  إلــى 

مــادة ال يمكــن تعريفهــا إال بداللــة وجــود مــادة 

أي  يــدرك  أن  يســتطيع  ال  أيضــاً  اإلنســان  أخــرى! 

مفهــوم فــي الحيــاة دون مقارنتــه بمفهــوم آخــر 

قــد أدركــه عندمــا قارنــه بشــيء يســبقه.. وهكــذا، 

نهايــة  ال  التــي  المقارنــات  مــن  متسلســلة  فــي 

لها"[٢٤].

منهمــا  كل  تعريــف  فــي  ليســت  إذن  اإلشــكالية 

بداللــة اآلخــر، وإنمــا يكمــن القصــور فــي نظــرة أي 

مــن الجنســين لســماته ودوره بدونيــة أو اســتعالء، 

ومـــن ثـــم يجـــب تصحــــيح هــــذه النظــــرة واالعـــــتزاز

لالخــتالف  إدراكهمــا  يعــزز  وأن  عليــه،  ــبال  جُ بمــا 

والتنوع سعيهما نحو التكامل والتعاون، ال التناظر 

والمشــابهة. وبديهي أال تســتقيم الحياة اإلنســانية 

وتطمئــن إذا كانــت عالقــة الجنســين غيــر مســتقرة، 

أقصــى  إلــى  بينهمــا  تتأرجــح  دائــم  صــراع  وفــي 

اليمـــــين أو إلــى أقــــصى اليـــــسار.
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إلــى مرحلــة  شــير  يُ إنمــا  الكتابــات  مــن  النــوع  هــذا 

فالكتابــات  النســوية،  الكتابــات  مــن  جديــدة 

وفهــم  إدراك  إلــى  دعــوة  تمثــل  كانــت  الســابقة 

حقــوق المــرأة عبــر انتــزاع بعــض القــوة مــن الرجــال، 

شــير ضمنــاً إلــى المــرأة كشــخصية ضحيــة  وهــذا يُ

الحتميــة  علــى  حصريــاً  يقــف  أنــه  كمــا  وتابعــة، 

الثنائية البيولوجية الذكر واألنثى فقط.

ضمنــاً  يرســخ  اتجــاه  فهــي  الجنــدر  دراســات  أمــا 

النديــة والمســاواة المطلقــة بيــن الذكــر واألنثــى، 

إعــادة  إلــى  الحــال  بطبيعــة  فضــي  يُ الــذي  األمــر 

وتوزيــع  التشــريعات  كافــة  فــي  جذريــاً  النظــر 

المــوارد، وإســناد المهــام والمشــاريع دون االعتــداد 

بالجنــس البيولوجــي، كذلــك يتســع وعــاء النديــة 

األنــواع  كافــة  ليشــمل  المطلقــة  والمســاواة 

لهــا  صلــة  ال  فالتشــريعات  األخــرى،  الشــاذة 

بالجنــس البيولوجــي، وكذلــك توزيــع المــوارد مــن 

دون  للجميــع  منــح  تُ وغيرهــا  ماليــة  اســتحقاقات 

وصــم بفاحشــة أو شــذوذ، حتــى وإن تهــدد اســتمرار 

مفهــوم  يحيــا  أن  فالمهــم  اإلنســاني،  النــوع 

"الجندر" وإن تعرض اإلنسان للفناء.

محمــد  عصمــت  لمؤلفتــه  الكتــاب  هــذا  لنطالــع 

حوســو، الصــادر عــن دار الشــروق بعمــان / األردن 

تبلــغ  لعــام ٢٠٠٩، مــع صرخــة تحذيــر عاليــة لعلهــا 

آذان علماء اللغة للتدخل.

جســد مســعى لتيــار نســوي جديــد، يحــاول  الكتــاب يُ

تعــدى  وقــد  األدبيــة،  الســاحة  علــى  نفســه  فــرض 

مرحلــة التنظيــر إلــى مســتوى االســتعمال بالوســائل 

تــاء  (إضافــة  يكتــب بطريقــة  واألدوات، حيــث صــار 

يســتقم  لــم  وإن  حتــى  لفــظ  كل  علــى  التأنيــث 

شــوش القــارئ)، بدعــوى أنــه بهــا يجعــل  المعنــى ويُ

خلــص اللغــة  مــن اللغــة العربيــة لغــة الجنســين، ويُ

العربيــة مــن صفاتهــا الذكوريــة! واللغــات بوجــه عــام 

إن كانت إرثا إنسانيا واجتماعيا، فاللغة العربية أكبر 

مــن ذلــك بكثيــر فهــي لغــة القــرآن، ومــن ثــم علــى 

علمــاء األمــة الغيوريــن علــى هــذه اللغــة االنتفــاض 

لصيانتها من العبث الذي يجري بها.

كذلــك مالحظــة أخيــرة: أن مفهــوم الجنــدر ليــس 

وشــرقي  الجنســية،  غربــي  كاتبتــه  ادعــت  كمــا 

المالمــح، بــل إن كل مــا ســاقته مــن تاريــخ الفلســفة 

واالجــــتماعية،  النفــــسية  والنظـــــريات  الغــــربية، 

الغربييــن  المفكريــن  معظــم  آلراء  واســتعراضها 

فــي معــرض  ابــن خلــدون فقــط وكان  -باســتثناء 

الجنســية  غربــي  أنــه  حقيقــة  فــي  يصــب  الــذم- 

والمالمــح، كل مــا هنالــك أن الكاتبــة ســعت جاهــدة 

توحــي  كــي  لــه؛  عربيــة  انتســاب  بطاقــة  إليجــاد 

بعالميته لكن هيهات هيهات!!
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١٣٤

بوني ج. سميث*                  

والثمانينيــات  الســبعينيات  خالل  األكاديميــة  الدراســات  فــي  الجنــدر  نظريــة  تطــورت 

كمجموعــة مــن األفــكار التــي توجــه المجــاالت البحثيــة التاريخيــة وغيرهــا فــي الغــرب. وقــد 

ــا فــي الواليــات المتحــدة وبريطانيــا العظمــى، مــع عــدد  ازدهــرت فــي التاريــخ االجتماعــي خصوصً

ــا إلــى النظــر إلــى الذكــورة  أقــل مــن المتابعيــن فــي القــارة األوروبيــة. وتشــير هــذه النظريــة أساسً

ــا والتــي تشــكل حيــاة الرجــال والنســاء. وقد  ت تبادليًّ ــأَ واألنوثــة كمجموعتيــن مــن الخصائــص التــي أنشِ

ــا  ت أو حلــت محــل أفــكار الذكــورة واألنوثــة و [أفــكار] الرجــال والنســاء باعتبارهــا عوامــل تاريخيــة وفقً تحــدَّ

ــا بإزالــة هــذه الفئــات مــن عالــم  لمحــددات بيولوجيــة ثابتــة. وبعبــارة أخــرى، فإنهــا جعلــت التاريــخ ممكنً

البيولوجيــا. بالنســبة لبعــض النــاس، كانــت فكــرة "تاريــخ الجنــدر" مجــرد مصطلــح آخــر لتاريــخ المــرأة، ولكــن 

ــرت نظريــة الجنــدر الطــرق التــي تعاملــوا بهــا مــع الكتابــة والتدريــس حــول الرجــال والنســاء  بالنســبة آلخريــن غيَّ

ــا مــا، ممــا  ــد دراســة الرجــال نوعً فتــرض أن التغييــر الرئيســي الــذي أحدثتــه نظريــة الجنــدر يعقِّ علــى حــد ســواء. وقــد يُ

يجعلهم -مثل النساء- ذوات تاريخية جندرية.

المصــادر الفلســفية واألنثروبولوجيــة

ــرة مســتخدمةً مصطلــح "الجنــدر" عندمــا بــدأت  أنتجــت األنثروبولوجيــا بعــض أوائــل النظريــات المؤثِّ

مناقشــة "األدوار الجندريــة". وتكمــن خلفيــة هــذا المفهــوم فــي أبحــاث مــا بعــد الحــرب العالميــة 

ــا [حيــن] وصفــت مارجريــت ميــد (Margaret Mead) [أحــوال] المجتمعــات غيــر  األولــى. خصوصً

الغربيــة التــي كان الرجــال فيهــا يقومــون بمهــام قــد يصفها الغربيون بأنهــا "أنثوية" والعكس 

صحيــح. فقــد وصفــت ميــد كثيــر مــن االختالفــات فــي مهــام الرجــال والنســاء واألدوار 

 Coming of Age in ) ا "بلوغ ســن الرشــد في ســاموا الجنســية في دراســاتها األكثر مبيعً

Samoa؛ ١٩٢٨)"، ممهـــدة بذلك أحــد الطــرق للباحــثين إلعـادة تقييم السلوكيات التي

تبــدو ثابتــة بالنســبة للرجــال والنســاء ورؤيــة الصــور النمطيــة باعتبارها مشــروطة 

بــدالً مــن كونهــا تحددهــا الطبيعــة. ومــع ذلــك، فــإن إعــادة التقييــم هــذه كانــت 

حاضــرة خالل معظــم الخمســينيات والســتينيات.

  ترجمة: زينب صالح
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ومــن المصــادر األخــرى لنظريــة الجنــدر، المصــدر الفلســفي واألدبــي. فقــد 

 Simone de) بوفــوار  دي  ســيمون  الفرنســية  والروائيــة  الفيلســوفة  كتبــت 

ــد المــرء امــرأة،  ــا عــام ١٩٤٩م، "الجنــس اآلخــر": "ال يولَ Beauvoir) فــي كتابهــا األكثــر مبيعً

لـــ "صناعــة" األنوثــة نظريــات  ــل كذلــك". ناقــش هــذا الوصــف المكثــف والمطــول  جعَ بــل يُ

ــا لبوفــوار. ففــي  ماركســية، وفرويديــة، وأدبيــة، وأنثروبولوجيــة، حــددت بالفعــل ســلوك المــرأة وفقً

ــا لرؤيتهــن.  ــا لنظــرة الرجــال إليهــن وليــس وفقً رأيهــا، [تتــم] تصرفــات النســاء -بــخالف الرجــال- وفقً

ر تطــور الفــرد أو الــذات فــي  اعــــتمد هــذا التحليــل علــى الفلســفة الظاهراتيــة والوجوديــة التــي تصــوِّ

الرجــل  ل  يشــكِّ النظريــة-  هــذه  مــن  بوفــوار  اســتقرأت  -كمــا  وهكــذا  "آخــر".  أو  موضــوع  مــع  عالقــة 

تــه الخاصــة مــن خالل إنشــاء  ل هويَّ غــزِ شــخصيته فــي عالقــة مــع "المــرأة" كشــخص آخــر أو موضــوع، ويَ

لــن  بِ صــور لشــخص مــا أو شــيء مــا غيــره. وبــدالً مــن أن يبنــي النســاء أنفســهن بطريقــة موازيــة، قَ

بالصــور الذكوريــة كهويــة لهــن. وبهــذه النظــرة، كانــت األنوثــة كمــا عاشــتها معظــم النســاء هويــةً 

ت بصــورة غيــر حتميــة باعتبارهــا حالــة طبيعيــة، ولكنهــا نتيجــة الختيــار مضلــل.  دَ ــدِّ غيــر صحيحــة حُ

وقــد كان لهــذه الرؤيــة آثــار واســعة النطــاق علــى الدراســات البحثيــة المســتقبلية، ال ســيما فــي اقتــراح 

جانب تطوعي لدور المرء أو طبيعته الجنسية.

لكــن االســتقراء الثانــي مــن الوجوديــة فــي [كتــاب] الجنــس اآلخــر تطــرق إلــى الــدور البيولوجــي 

ــج. فبالنســبة للوجودييــن، يســتلزم العيــش فــي حيــاة حقيقيــة الهــروبَ مــن عالــم  للمــرأة كمنتِ

الضــرورة أو البيولوجيــا والتصــرف فــي عالم الطــوارئ. وانطالقا من هذه العقيدة، افترضت 

بوفوار أن النساء يعشن كذلك حياة غير حقيقية حتى اتجهن إلى المزايدة الطبيعية 

فحســب مــن خالل إنجــاب األطفــال وتربيتهــم. ويجــب عليهــن أن يبحثــن عــن الحريــة 

واألصالــة مــن خالل أفعــال ذات معنــى ال ترتبــط بالحتميــة البيولوجيــة. وقــد فتــح 

التأكيــد علــى أن المــرأة يمكنهــا الهــروب مــن المصيــر البيولوجــي لتكويــن 

كينونــة بعيــدة عــن األســرة الطريــقَ أمــام نظريــة الجندر.
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نورثامبتــون،  فــي  المترجميــن  مــن  مجموعــة  أتــاح 

 ،(Northampton, Massachusetts) ماساتشوســتس

[وهـي] المنطقة التي تعـمل تحت رعــاية [المـترجم] 

لجمهــور  اآلخــر  الجنــس  [كتــاب]   ،H.M. Parshley

الخمســينيات،  فــي  اإلنجليزيــة  باللغــة  الناطقيــن 

وفــي عــام ١٩٦٣م، نشــر [كتــاب] الغمــوض األنثــوي 

 Betty Friedan's Feminine) فريــدان  لبيتــي 

ا مــن أفــكار بوفــوار لألمريكييــن. Mystique) مزيــدً

الفرنســي  المذهــب  هــي  بوفــوار  نظريــة  تكــن  لــم 

الوحيــد الــذي وضــع بعــض األســس لنظريــة الجنــدر. 

ر عالــم  فــخالل فتــرة مــا بعــد الحــرب نفســها، طــوَّ

 Claude) شــتراوس  ليفــي  كلــود  األنثروبولوجيــا 

البنيويــة  [النظريــة]  تســمى  نظريــة   (Lévi-Strauss

فقــد  البنيويــة،  للنظريــة  ــا  ووفقً  .(structuralism)

عــاش النــاس فــي المجتمعــات ضمــن أطــر فكريــة 

األطــر  هــذه  اليومــي.  للســلوك  شــبكات  ل  تشــكِّ

ــا، وتتألــف مــن متقــابالت مثــل النقــي  ثنائيةعمومً

المذكــر  أو  والمطبــوخ،  الخــام  أو  شــوب،  والمَ

والمؤنــث. وقــد عملــت الثنائيــات مــع وضــد بعضهــا 

كعالقات.

ويمكــن للمــرء أن يســتنتج مــن البنيويــة أنــه فــي 

حالــة المذكــر والمؤنــث، كانــت هــذه المفاهيــم أو 

الخصائــص محــددة بشــكل متبــادل ألنهــا تشــترك 

في حدود مــشركة، بحيث يتـحول السلوك الــمؤنث 

-بمجرد عـــبورها- إلى مــــذكر والعـــكس بالعــــكس. 

ورغم أن ليفي شتراوس رأى هذه الثنائيات باعتبارها 

ــعَ مــرة أخــرى لرؤيــة  ثابتــة، إال أن األســاس قــد وضِ

ا  متشــابكً ا  شــيئً باعتبارهمــا  واألنوثــة  الذكــورة 

ا مــن الثقافــة، بــدالً مــن كونهمــا  وبوصفهمــا جــزءً

ا مــن البيــــولوجيا كــــذلك. ا، وجــــزءً ا أكثــر ثبــــاتً شــــيئً

طــور ليفــي شــتراوس هــذه النظريــات فــي [كتــاب] 

 The Elementary) للقرابــة  األوليــة  نــى  "البُ

Structures of Kinship (١٩٤٩))"، حيــث اتخــذ القرابــة 

كفئــة تنظيميــة أساســية لــكل المجتمــع باعتبارهــا 

ــت عالمة  تقوم على أســاس تبادل النســاء. وقد درسَ

 Gayle) روبيــن  غايــل  األمريكيــة  األنثروبولوجيــا 

[مقالــة]  فــي  بالتفصيــل  ليفــي شــتراوس   (Rubin

 ،"((١٩٧٥) The Traffic in Women) االتجــار بالنســاء"

الجنــدر.  وهــي مقالــة عملــت علــى تطويــر نظريــة 

ــا علــى الطابــع الهرمــي للعالقــة  أكــدت روبيــن أساسً

علمــاء  صــار  لمــا  كعنصــر  والنســاء  الرجــال  بيــن 

عليــه  يطلقــون  االجتمــاع  وعلمــاء  األنثروبولوجيــا 

الماركســية  القصــور  بأوجــه  مستشــهدة  الجنــدر 

والرجــال:  النســاء  حــول  التفكيــر  فــي  والفرويديــة 

ــا للعالقــات التــي  "يمكــن اعتبــار تبعيــة النســاء ناتجً

يتـــم من خـاللها تنظـــيم وإتاج الجــــنس والجـــندر". 
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". والفكرة الثانية التي اســتخلصتها روبن من ليفي 

والنســاء  الرجــال  بيــن  التماثــل  أن  هــي  شــتراوس 

كــــان أهــــم المحــــرمات فــــي جـــــميع المجــــتمعات. 

هــذه "الحتميــة" لالخــتالف الجنســي هــي مــا صنــع 

"جميع األشكال الواضحة للجنس والجندر"، والتي 

ــا  ضً مفترَ ــا  اجتماعيً ا  "تقســيمً بالتالــي  كانــت 

المفــروض  الجنســي  االخــتالف  هــذا  للجنســين". 

ل الذكــور واإلنــاث إلى ‘رجال‘ و ‘نســاء‘". وبحلول  "حــوَّ

عــام ١٩٨٠م كانــت عبــارة" البنــاء االجتماعــي للجنــدر" 

شــائعة بيــن علمــاء األنثروبولوجيــا وعلمــاء االجتمــاع 

كتــاب  فــي  ــر  كِ ذُ فكمــا  النفــس.  علمــاء  وبعــض 

مرجـعي عام ١٩٧٨م: "موقفنا النظـري هو أن الجـندر

ا [يتكون] من "جنســين" هو  مً بناءٌ اجتماعي، وأن عالَ

ــا  م بهــا اجتماعيًّ نتيجــة للطــرق المشــتركة والمســلَّ

 Suzanne) "والتــي يســتخدمها األفــراد لبنــاء الواقــع

 Kessler, Gender: An Ethnomethodological

.(Approach, p. vii

ت األعـــمال المنشورة لفـــرويد بين عـــامي استعرضَ

المــرأة  جنســانية  عــن  قضايــا  ١٩٣٩م  و  ١٨٩٩م   

ا  ا نفســيًّ وتشــكيل الهويــة. وشــهدت صياغتــه تطــورً

ا للنساء يعتمد على تخيالت القضيب الذكري،  جنسيًّ

الجوهــر  باعتبارهــا  األنثويــة  التناســلية  واألعضــاء 

الصغيــر  الصبــي  يفهــم  وكمــا  إليــه.  يفتقــر  الــذي 

امتيــازه بعضــوه، تفهــم الفتــاة الصغيــرة "افتقارهــا" 

هــا كنــوع الحــطِّ من قــدر األنوثة. ووالدتَ

ويدفعهــا ذلــك إلــى تقديــر تفــوق الذكــور وإلــى أن 

تلقي بنفســها بلهفة في أحضان رجل (والدها أوالً 

الــة  ثــم زوجهــا) كجــزء مــن تطويــر أنوثــة معياريــة ميَّ

للجنــس اآلخــر بالــزواج واألمومــة -وليــس إلــى العمل 

الوظيفــي- كأهــداف لهــا. وفي مقابل ذلك، يخشــى 

األوالد مــن أن يصبحــوا مخصييــن مثــل أمهاتهــم، 

ناقصــة،  التناســلية  أعضائهــن  أن  يعرفــون  الالتــي 

وبالتالــي يبــدأ خوفهــم مــن آبائهــم، ويكبتــون حبهــم 

ا  غــرورً ويبنــون  ألمهاتهــم،  الطفولــي  الطبيعــي 

ــا علــى أســاس التعــرف علــى  ــا قائمً ا أخالقيًّ وشــعورً

الذكــورة واإلنجــاز. ولكــن فــي حالــة كل مــن األوالد 

والبنــات، توجــد طرق كثيــرة موصلة إلى هوية الكبار 

البيولوجيــا  علــم  لتفســير  طــرق  عــدة  علــى  تقــوم 

والصــورة الذهنيــة لألبــوة. وهكذا أصبحت الفرويدية 

 ، ا لنظرية الجندر [حيث]: أوالً ا مهمًّ -باعتبارين- مكونً

افترضــت هويــة ال تعتمــد علــى تصــورات البيولوجيــا 

ارتباطهــا  رغــم  األبويــة  بالهويــات  يتعلــق  فيمــا 

بالبيولوجيــا. وقــد رأى فرويــد -عالوة علــى ذلــك- أن 

عالئقيــة،  بصــورة  تتطــور  النفس-جنســية  الهويــة 

الحتميــة  مــن  واإلنــاث  الذكــور  لــك]  [بذَ ا  رً محــرِّ

البيولوجية الصارمة. أي أن القوة الثقافية للقضيب 

الذكــري كانــت مهمــة فقــط فيمــا يتعلــق باالفتقــار 

هــذه  أنبــأت  وقــد  باإلخصــاء.  أو  للقضيــب  األنثــوي 

النســبية لنفســية الذكــر واألنثــى بنظريــة الجندر.
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لــم تختلــف نظريــات جــاك الكان عــن الفرويديــة[١] 

ا وأصـــــبحت مــــؤثرة ومـحــــل جـــــدل اخــــــتالفا كــــــبيرً

فــــي نظريــة الجنــدر. فقــد وصــف الكان طبيعــة 

الــذات المنقـــسمة المـجـــزأة بمصطـــــلحات أقـــــوى.

والجـــــنسية  العــــقالنية  األنظــــمة  فــــرويد  رأى 

فــي  كانــت  لــو  كــــما  الــذات  داخــل  واألخالقيــة 

ا آخــر  م انقســامً تنافــس دائــم. أمــا الكان فقــد قــدَّ

 mirror) ــا فــي مقــال عــن "مرحلــة المــرآة مختلفً

خالل  مــن  هويــة  الطفــل  يكتســب  إذ   ."(stage

رؤيــة الــذات أوالً مــن جهــة [شــخص] آخــر -األم- 

وفــي المــرآة، مــن خالل اآلخــر مــرة أخــرى. كانــت 

كلتــا هاتيــن الصورتيــن مجــزأة ألن األم تختفــي 

المــرآة.  فــي  الصــورة  وكذلــك  آلخــر،  حيــن  مــن 

ــا هــي هــذه الهويــة المجــزأة  وكانــت الــذات دائمً

اللغــة باعتبارهــا  افتــرض الكان  والعالئقيــة. كمــا 

ا ويوفــر هيــاكل الهويــة  ا حاســمً عــامالً يؤثــر تأثيــرً

والوســيط الــذي مــن خاللــه تتكلــم تلــك الهويــة. 

 nom/) وخالل الــكالم، ينطــق المــرء أوالً "اســمه

وبعفويــة  "والــده"-  اســم  هــو  -الــذي   "(name

"غيــره"،  يتحــدث  نفســه  عــن  المــرء  وبحديــث 

التــي  اللغــــة،  تــــلك  قــــواعد  أو  مــــوانع  [وهــــذه] 

وصــــفها الكان بأنــــها قوانيــن "األب" أو قوانيــن 

القضيــب. أضافــت الالكانيــة إلــى نظريــة الجنــدر 

للذكــورة  المتشــابكة  للطبيعــة  ــا  إضافيً معنــى 

قائمــة  باعتبارهــا  الهويــة  مــن  ا  بــدءً واألنوثــة، 

علــى أســاس التصــور األمومــي ومجــزأة بســببه. 

الذكــورة  قــوة  علــى  الضــوء  ســلطت  ــا،  وثانيً

ــا -ولــو كانــت فخمــة فيمــا يبــدو-  التعســفية تمامً

ثقافيــة  نســخة  أو  للقضيــب،  ا  امتــدادً بوصفهــا 

ــا، تلقــت الطبيعــة الخياليــة  للعضــو الذكــري. ثالثً

للــذات الجندريــة -وفــي الواقــع لــكل مــن الهويــة 

ا بالنســبة  ا صــار حاســمً والقيــادة البشــرية- تأكيــدً

لبعــض ممارســي تاريــخ الجندر.
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"النســوية  باســم  يعــرف  أصبــح  مــا  شــعار  وتحــت 

علــى  الفرنســيون  المنظــرون  ف  تعــرَّ الفرنســية"، 

الــرؤى  مــن  وغيرهــا  والبنيويــة  الالكانيــة  الرؤيــة 

الجنــدر.  نظريــة  فــي  ســاهم  موقــف  لصياغــة 

بالنســبة لهــؤالء المنظريــن مثــل لــوس  إيريغــاراي 

(Luce Irigaray)، عرقلــت العموميــةُ الذكوريــة الذاتيــةَ 

ــا. إن مــا أســمته ســـيمون دي بـــوفوار األنثويــة تمامً

بـــ "اآلخــر" ليــس لــه عالقــة بالنســاء، ولكنــه يعنــي 

نســخة أخــرى مــن الذكوريــة [أو] اإلســقاط الذاتــي 

للذكور.

ة، ومعــوزة،  وهكــذا ظهــرت المــرأة علــى أنهــا ممحــوَّ

كمــا ظهــرت فــي [كتــاب] إيريغــاراي "هــذا الجنــس 

 This Sex Which Is Not One) ا الــذي ليــس واحــدً

بعــــبارات  للتمثيــل  قابلــة  غيــر  باعتبارهــا   ،"(١٩٨٥)

المنقســمة  الــــذات  هــــي  المــــرأة  كــــانت  معــــتادة. 

كتابــة  نتيجــة  وكانــت  والمجــزأة.  المتحــدة  وغيــر 

[كتــاب]  التاريــخ االجتماعــي هــي خالصــات مثــل 

ميشيل بيروت (Michelle Perrot) "هل تاريخ النساء 

 ."(١٩٨٤ ;?Is a history of women possible) ممكــن؟

وقد تم تناول مسألة كيف يمكن كتابة تاريخ األجزاء 

والشــخصيات  المقصــاة"،  و"الــذوات   ،(fragments)

األخــرى التــي ال توجــد ألجلهــا مواثيــق تاريخيــة فــي 

بعــض الكتابــات المشــتقة مــن النســوية الفرنســية. 

 (Joan Scott) ســكوت  جــوان  [كتــاب]  وحــاول 

 Only Paradoxes to) للعــرض  مفارقــات  "مجــرد 

مــن  مــا  ــا  نوعً المشــروع  هــذا  تنفيــذ   "(١٩٩٦)  Offer

ــرضه  ــن عـــ خالل إزالــة الســير الذاتيــة والقــــصص مــ

للنسويات الـفرنسيات.

فوكــو  ميشــيل  الفرنســي  الفيلســوف  اعتــرض 

المعيــاري  التفســير  علــى   (Michel Foucault)

للســلطة االجتماعيــة والسياســية كقــوة ملموســة 

تنبثــق مــن مصــدر واحــد. بــدالً مــن ذلك، [فقــد رأى أن] 

ــا قــوة حيــاة نيتشــوية[٢]  تنتشــر عبــر  الســلطة تقريبً

يعمــل فيهــا  وبالتالــي تشــكل شــبكة  المجتمــع، 

جميع الناس.



 - وقــد أنتجــت شــبكةُ الســلطة الــذواتِ -أو بوجــه أعــمَّ

وهكــذا أكــد  مبادئهــا.  هــم  صاغــوا  فيمــا  النــاسَ 

فوكــو فــي فلســفته الشــهيرة فــي كتابــه "التاريــخ 

الجنسي (History of Sexuality (١٩٧٧)" مثالً أن 

التحــدث عــن الجنــس أو التصــرف بطريقــة جنســية 

ــا بــل باألحــرى  فاتنــة ليــس فــي حــد ذاتــه فــعالً تحرريً

صياغة للقواعد االجتماعية حول الجنس، وبالتالي 

مشــاركة فــي الســلطة والقانــون. رأى فوكــو عمــل 

مرئــي  غيــر  ــا  تضمينً باعتبــاره  الحديثــة  الدولــة 

الســلطة  ممارســة  فــي  متزايــدة  بصــورة  للنــاس 

ــا الجســدية، والمعنــى [نفســه] فــي  حــول القضاي

البيولوجيــة الموجــودة فــي  عملــه عــن الســلطة 

والمســؤولين  الديــن  ورجــال  األطبــاء  أنشــطة 

الحكـــومــــيين والمـصــــــلحين الــعـــاديين. وبتقليــل 

أهميــة الوكالــة البشــرية أو حتــى إزالتهــا، يتناســب 

النـــظريات  بــــعض  مــع  بالفعــل  فوكــو  عمــل 

الـحــــــديثة للـتـــــاريخ االجتماعــي فــي الســبعينيات، 

فــي ســلوك  يبحــث  الــذي  الفــرع  ذلــك  وال ســيما 

الناس بدالً من نفـــسياتهم. ساهمت جوانب كثيرة 

االجـــــتماعي  التاريــخ  فــي  فوكــو  نظريــات  مــن 

ــباشرة. وقــد وصفــت أرليــت  ــرأة مـــ ــرنسي للمـــ الفـــ

االجتماعيــة  المؤرخــة   ،(Arlette Farge) فــارج 

والثقافيــة الفرنســية، حيــاةَ الباريســيين فــي القــرن 

ة [٣]. الثامــن عشــر بطريقــة فوكويَّ

أي أنــــها عــنـــد قـــــراءة تـــــقارير الشــــرطة والتقاريــر 

جــة"  نتَ "مُ باعتبارهــا  الحيــوات  تلــك  رأت  القانونيــة، 

 La vie) القانونيــة  المواجهــة  هــذه  فــي  نــت  وتكوَّ

 fragile: Violence, pouvoirs, et solidarités à

شكــــلوا  وأنهــم   .(١٩٨٦  ;Paris au XVIIIe siècle

علــى  اإلجــــابات  تقــديمهـــم  أثنــــاء  حـــيواتهم 

الجيــران  فعــل  كمــا  المســتجوبين،  [أســــئلة] 

والشــهود اآلخــرون. وفــي الوقــت نفســه، احتجــوا 

وقــاوموا االتــهامات والتوصــيفات. 

١٤٠



ــل  ــا إنتــاج الجنــدر مــن قبَ أظهــرت دراســات فــارج أيضً

القانــون، علــى الرغــم مــن أن هــذه النظريــة لــم تتخــذ 

ا فــي العمــل التاريخــي. وكذلــك  بعــدُ شــكالً محــددً

البــؤس  الزفــاف:  "فتيــات  الفوكــوي  الكتــاب  ــر  فسَّ

 Les filles de noce: Misère) والبغــاء  الجنســي 

sexuelle et prostitution (١٩٧٨)" آلاليــن كوربــن 

ا  ناشــئً باعتبــاره  القانونــي  البغــاءَ   (Alain Corbin)

األعمــال  هــذه  تنظيــم  فــي  الدولــة  طمــوح  عــن 

الدعــارة  بيــت  ففــي  عليهــا.  واإلشــراف  الجنســية 

يكــون للحيــاة طابعهــا الخــاص، ولكــن هــذه تجربــة 

ال الدولة في مجال الجنس. عمَّ

نـظـــــــريات الجــــنــدر مـــا بعــــد البنيــــــوية

علــى الرغــم مــن أن كثيــر مــن هــذه النظريــات كان 

لهــا تأثيــر بقــدر مــا علــى التاريــخ االجتماعــي للمــرأة، 

عندمــا  ١٩٨٦م  عــام  فــي  ــا  معً التحمــت  أنهــا  إال 

ا حــول  ــا مثيــرً أصــدرت المؤرخــة جــوان ســكوت بيانً

التــــــاريخ  مراجـــــــعة  [مجـــــلة]  فــي  الجنــدر  نظريــة 

.(AmericanHistorical Review) األمــــريكي

فئــة  "الجنــدر:  [مقالتهــا]  فــي  ســكوت  طلبــت 

 G e n d e r :  A ) التاريخــي  للتحليــل  مفيــدة 

 U s e f u l  C a t e g o r y  o f  H i s t o r i c a l

الفهــم  تغييــر  المؤرخيــن  مــن   " (A n a l y s i s

إضافــة  خالل  مــن  للجنــدر  االجتماعــي  العلمــي 

جــاك  وتفكيــك  الالكانــي[٤]،  النفســي  التحليــل 

نظـــــــرية  ([وهــــــي]   (Jacques Derrida) دريــدا 

فــــــلسفية تعــــــرض الصعوبــات فــي تحديــد معــانٍ أو 

والتعريفــات  للنصــوص)،  محــددة  حقائــق 

رأيـــــها،  ففــــي  للســــلطة.  -النيتشــوية  الفوكويــة 

وصـــلــــت الحـــــركات الماركســية واألنثروبولوجيــة 

إلــى  الجنــدر  فهــم  نحــو  تتجــه  التــي  والنفســية 

الذكــور  رؤيــة  إلــى  تميــل  ألنهــا  مســدود  طريــق 

واإلنــاث بوصفهــم يتمتعــون بخصائــص أساســية 

أو دائمــة. لطالمــا اعتبــرت الماركســية أن قـــــضايا 

ــا لقـــضايا الطــــــبقة، ولــم يـــكن  المــرأة تخـــضع حتمً

لــدى النســويات اللواتــي يؤمــنَّ بالماركســية طريقــة 

مقـــنعة لتـــفسير اضطهــاد الرجــال للنســاء. مثلهــن 

الباحثيــن  مثــل  لســكوت-  ــا  -وفقً ذلــك  فــي 

النســويين الذيــن درســوا النظــام األبــوي أو بحثــوا 

عن "أصوات النســاء".

١٤١



ورغــم التقــدم الكبيــر، لــم يتمكــن مــن دراســتها[٥] 

حتــى أولئــك الذيــن اتبعــوا اآلن زمــام "المعارضــات 

الثنائيــة" لألنثروبولوجيــا البنيويــة. وقــد منــع جمــود 

فئــات الذكــور واإلنــاث فـــي أيٍّ مــن هـــذه األنــــظمة، 

ــيما أعـــــمال تـــلك [األنـظــــمة] التـــي تبحــــث ال ســــ

عــن "أصـــوات" و"قــــيم" المــرأة الجـــندرَ مــن أن يكون 

ا بالقـــــدر الممكـــن. مفيــدً

ولتلطــــــيف األجــــواء، بـحـــــثت ســـكــــوت الطــــريقة 

التــي يمكــن بهــا لثالثــة مــن المنظريــن الفرنســيين 

التغـــلب علــى جـــــمود نظـــــرية الجـــــندر بالصــــورة

الــــتي انطـــــلقت بـــــها حـــــتى مــنتصـف الثــمانينيات.

إلــى  ــا  جزئيً الالكانــي  النفســي  التحليــل  اســتند 

فهــم اللغــويِّ الســــويســـري فــــرديناند دي ســـوسير 

كنظــام  للغــة   (Ferdinand de Saussure)

تكتســب فيــه الكلمــات معنــى فقــط حينمــا تتعلــق 

ببعضهــا. وقــد اقترنــت هــذه الرؤيــة بأفــكار فرويديــة 

منقحة حول االكتســاب النفســي للهوية كعملية 

تتشــكل مــن خالل القيمــة العليــا المضافــة علــى 

ــر عن هذه القيمة بالنظــام الرمزي  بِّ القضيــب، وقــد عُ

ــة وجميــع  للغــة. بالنســبة لســكوت، كانــت الالكانيَّ

أحــد  عليهــا  تنطــوي  التــي  النفســية  االختالفــات 

ة وال مـفـر مـنها. لحَّ مـفاتيح فهم الجـندر كـعالقة مُ

مجــاالً  باعــــتبارها  للســلطة  فوكــو  نظــــرية  أمــا 

نظــرةً  مــت  قدَّ فقــد  البشــر  جميــع  فيــه  يتعامــل 

قيمية أخرى.

أشــارت ســكوت إلــى أن اســتخدام [فلســفة] فوكــو 

التــــاريخ  فــي  الجــــندر  قــــضايا  بإدخــال  ســمح 

ــلى الفـــــصل ــلب عــ ــالي بالتـغــ ــي، وبالتــ الســـــــياســـ

الـــذي حـــافظ عــــليه المؤرخـــون بيــن تـــاريخ المــرأة 

واألســاس السياســي الــذي اســتندت إليــه معظــم 

ا ــضً ــوت أيـــ ــت سكــــ ــية. وأوضــحــ ــتابة التــاريخـــ الكـــ

ا  مـــوضوعً أو  فـــئة  يكــون  أن  يمكــن  الجـــــندر  أن 

للمـناقــــشة تــــعمل مــن خاللــه الســلطة. وبالتالــي 

يمكـــــن أن يـعـــــمل بعــــدة طــــــرق.

١٤٢



 (Judith Butler) قدمــت الفيلســوفة جوديــث بتلــر

أثــرت  التــي  الجنــدر  لنظريــة  أخــرى  بنيويــة  ا  نســخً

كتابيــن  فــي  بتلــر  جادلــت  فقــد  المؤرخيــن.  علــى 

 Gender) الجنــدر  مشــكلة  للغايــة،  مشــهورين 

 Bodies) تهــمّ  التــي  واألجســاد   (١٩٩٠)  Trouble

عــن  الحديــث  ضــد  جادلــت   ،(١٩٩٣)  That Matter

األنثويــة مــن جهــة األنوثــة الجوهريــة. وباالعتمــاد 

بتلــر  اقترحــت  النظريــات،  مــن  مجموعــة  علــى 

حيــث  مــن  أقــل  بقــدر  البشــري  العمــل  مناقشــة 

ســلوك الشــخص المعرفــي والواعــي وبقــدر أكبــر 

ا للقواعــد االجتماعيــة. وأكــدت بتلــر  باعتبــاره تكــرارً

أن حقيقــة أن األفعــال تكــرارٌ للقواعــد ال ينبغــي أن 

تؤدي إلـى القــدرية[٦] ، ألن مــثل هــــذه التكـــرارات 

فــي البيئــات المناســبة يمكــن أن يكــون لهــا عواقــب 

االجتماعــي.  التغييــر  إلــى  تــؤدي  قــد  بــل  مزعجــة 

ــا  ا مهمًّ أســهم [كتــاب] األجســاد التــي تهــمّ إســهامً

فــي النقاشــات حــول نظريــة الجنــدر التــي اعتبــرت 

ــا"  "حقيقيًّ الجســد  أو  والجنــس  ــا"  "مبنيًّ الجنــدر 

رفــض  هــو  بتلــر  رد  كان  البيولوجيــا.  وتحــدده 

"الجنــس" كأســاس لـــ "بنــاء الجـــندر". فالـــ "الجنــس" 

مبنــيٌّ مثــل الجنــدر، ولكــن اختــص "الجنــس" ببنائــه 

ا أكـــثر مــن الجنــدر. ا أو حــــقيقيًّ باعـــــتباره أســـــاسيًّ

١٤٣

أوال، ألن الجنــدر يعنــي التمايــز، فيمكــن اســتخدامه 

أهميــة  واألكثــر  واألســوأ،  األفضــل  بيــن  للتمييــز 

واألقــل أهميــة. واســتخدام مصطلــح "أنثوي" ينطق 

بمكانــة أدنــى في التسلســل الهرمــي االجتماعي أو 

السياســي. وباإلضافــة إلــى ذلــك، يوضــح الجنــدر أو 

يحــدد معنــى ألي عــدد مــن الظواهــر، بمــا فــي ذلــك 

العمــل، والجســد، والنشــاط الجنســي، والسياســة، 

مــن  نهائــي  ال  وعــدد  الثقافــي،  واإلنتــاج  والديــن، 

ا مــن  ــرً ا ألن كثي المجــاالت التاريخيــة األخــرى. ونظــرً

االجتماعــي  التاريــخ  فيهــا  أســس  المجــاالت  هــذه 

ت ســكوت نفســها فيهــا أعمــاال كثيــرة  نفســه وأدَّ

ا  ــا، فقــد القــت نظريــة الجنــدر بتنوعهــا جمهــورً أيضً

ا. بً مرحّ



وبحلــول عــام ١٩٩٠م، قــدم ســكوت وبتلــر وباحثــون 

الجنــدر  نظريــة  اســتخدام  را  بلــوَ انتقاديــن  آخــرون 

فــي التاريــخ االجتماعــي. األول كان نقــد العموميــة، 

ممــا يعنــي نقــد الســرديات والتحلــيالت التــي جعلــت 

النســاء يشــتركن فــي أنوثتهــن. وعلــى الرغــم مــن 

ــا مــن  أن المؤرخيــن االجتماعييــن كانــوا أكثــر وعيً

كثيريــن فــي تقييــم االهتمامــات الطبقيــة، إال أن 

االجتماعــي  التاريــخ  فــي  الماركســية  االتجاهــات 

كانــت تميــل إلــى رؤيــة الطبقــة بوصفهــا عموميــة 

ــا، األمــر الــذي تجــاوز خصوصيــاتٍ مثــل العــرق  أيضً

والجندر.

ا  العـــــمومية خــــصوصً [الـــــنزعات]  نقــــد  وقـــــد أدى 

إلـــى صـــــدارة النـــــساء الملونات والنساء خارج اإلطار 

الغربــي للتاريــخ االجتماعــي. وكذلــك ســاعد نقــد 

الجوهريــة (essentialism) علــى تشــجيع دراســات 

ة ألنــــه نــفــــى جــوهــــر األنــــوثة. أكثــر خــصوصـــــيَّ

 (Denise Riley) كمــا أوضــح [كتــاب] دنيــس ريلــي

‘النــــساء‘  وفـــئة  النســوية  االســم؟:  هــذا  أنــا  "هــل 

 Am I That Name?": Feminism) التـــاريخ"  فــــي 

 and the Category of "Women" in History

(١٩٨٨) أن األنوثــة كفئــة أساســية تــم إنشــاؤها فــي 

القــرن التاســع عشــر لتمثيــل "االجتماعــي" وبالتالــي 

[تمثيــل] جوهــر موحــد. وقــد ذهــب نقــد الجوهريــة 

"دليــل  [كتــاب]  جــادل  إذ  ذلــك.  مــن  أبعــد  إلــى 

لجــوان   "(Evidence of Experience) التجربــة 

أو  المجموعــة  هويــة  ادعــاء  حتــى  بأنــه  ســكوت 

جوهرهــا بنــاءً علــى تجربــة المــرء التــي يتشــاركها 

أو  أصيــل  ككيــان  مـــــستحيالً  كان  اآلخريــن  مــع 

أصلــي. وبالبقــاء فــي عالــم مــن اللغــة والثقافــة تــم 

بنــاؤه بالفعــل، ال يمكــن ألي هـــــوية أن تشــــير إلــى 

أو  الــذات  لتكـــوين  وجـــوهرية  أســــاسية  لحــــظة 

المجـــــموعة.

١٤٤



جــــــديــــدة واتـــجــــاهــــات  انتــــــــقـــادات 

فــــي حــــين كـــانت النظـــريات االجـــتماعية والعلميــة 

التــي  الجنــدر  نظريــات  أن  نجــد  إثــارة،  أقــل  للجنــدر 

والنســويات  ودريــدا  فوكــو  أفــكار  تضمنــت 

ال  ا  وتوتــرًّ نقاشــا  البدايــة  فــي  أثــارت  الفرنســيات 

أن  وهــو  واحــد،  لســبب  المؤرخيــن.  بيــن  يصدقــان 

النظريــات تثيــر المشــكالت باعتبارهــا نخبويــة وال 

يمكــن للجميــع الوصول إليها. لقــد كانت "نظريات". 

وقــد تغيــر هــذا، بقليــل مــن التعلق بمشــكالت الناس 

الجريئــة  النخبويــة  أثــارت  الواقــع،  فــي  الحقيقيــة. 

لهــذه  ــا  اتهامً الصعبــة  بالنظريــات  المرتبطــة 

فاشــية.  األمــر  واقــع  فــي  كانــت  بأنهــا  النظريــات 

وظهــر تــوازٍ آخــر مــع الفاشــية متمــثال فــي االزدراء 

الــذي كان يقدمــه اليســار التقليــدي فــي كثيــر مــن 

األحيــان مــن خـــــالل األشــخاص الذيــن رأوا "النــور" 

الحقيقــي لنظــــرية الجــــندر مــا بعــد الحــــداثية. فصار 

"المنظرون" النسويون مستهدفين من منظــــورات 

متنـــوعة؛ وأشـــعـــلت النظــــرية النســوية المرتبطــة 

النفســي  للتحليــل  [مــيال]  األكثــر  البديــل  بهــذا 

ــا نحــو نظـــرية الجـــندر نيــران مــا  والــذي يتجــه لغويً

بعـد حـداثية كـثيفة.

تاريــخ  بيــن  يســاوون  كثيريــن  أن  مــن  الرغــم  علــى 

لبعــض  بالنســبة  أنــه  إال  النســاء،  وتاريــخ  الجنــدر 

المختصيــن يبــدو األمــر وكأنــه طريقــة معــادة لنقــل 

تاريــخ المــرأة إلــى الصــف الخلفــي. واآلن بعــد أن كان 

المؤرخــون يعترفــون بحســم بشــرعية تاريــخ المــرأة، 

صــارت الحجــة [هــي] لمــاذا يجــب أن نــدع هــذا التقدم 

تاريــخ للجنــدر؟ فــي هــذه  أجــل صناعــة  جانبــا مــن 

ضــد  تعمــل  وكأنهــا  الجنــدر  نظريــة  بــدت  الحجــة 

تاريــخ المــرأة، وبينمــا اندفــع النــاس لصناعــة تاريــخ 

للجنــس األكثــر أهميــة -الرجــال-، أحيــا المنظــرون 

للقضــاء  القديمــة  النمــاذج  أنفســهم  النســويون 

علــى النســاء. وركــز اعتــراض آخــر علــى جانــب ال يــزال 

ــا مــن اتصــاالت تاريــخ الجنــدر بمــا بعــد الحداثة  مختلفً

وخاصــة بنظريــة التفكيــك ألنهــا تؤثــر علــى تاريــخ 

ض التشــكيك  ــرؤية، قــوَّ ــذه الــ ــرأة. مـــن خـــالل هـ المـــ

ــرية ــي نظـــــ ــواردة فــ ــالة الـــــ ــذاتية والــوكـ ــي الــــــ فــ

لتاريــخ  الرئيســة  األهــداف  أحــدَ  الحداثــة  بعــد  مــا 

المــرأة، وهــو اتخــاذ نمــوذج المـــرأة كــذوات ووكالء 

للتـــاريخ. لقــد فقــدت اإلنجــازات والمســاهمات التــي 

ــا مــن الـــتراكم  بذلهــا تاريــخ المـــرأة باعـــتبارها آالمً

ها.  بريـقَ
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وفـــــيما يتـعــــــلق بـفـــــــرضية الــــذاتيـــة الـــعـــــالئقية

ذلــك)،  مــن  بشــيء  ح  ســمَ يُ (عندمــا  المنقســمة  أو 

الصــورة  ذلــك-  -فــوق  الجنــدر  نظريــة  قوضــت 

كافــح  حيــن  ففــي  للمــرأة.  المســتقلة  اإليجابيــة 

تاريــخ  مــن  النســاء  رصيــد  لتحريــر  النســاء  تاريــخ 

األســرة والرجــال، بــدت نظريــة الجنــدر وكأنهــا تنحــو 

منحهــن  الــذي  "العالئقــي"  المنحــى  إلــى  بهــن 

ا.  المؤرخون إياه عمومً

الجهــود  الجنــدر  نظريــة  منتقــدو  فســر  ا،  وأخيــرً

الفرويديــة لتلــك النظريــة باعتبارهــا تســتنزف نتائــج 

فــاعالً  المــرأة  ــرت  اعتبَ التــي  االجتماعــي  التاريــخ 

مــن  للحــد  أســرية  اســتراتيجيات  بوضــع  ــا"  "عقالنيًّ

الخـصـــــــوبة، وأنــــمـــاط العــــمـــل، وإدارة األســــــــرة،

أو الحــركات االجتماعيــة مــثال. فمــن وجهــة نظــر 

هـــــــؤالء النقــاد، أعـــــــادت الفـــــــرويدية فــي نظــــرية

الجنــدر النـــــــساءَ إلــى قـــوالـــــب الــــــرغــــــبة الجـــنـســـية 

والـالعــقالنيـــة بــــل واإلفـــراط الجنســي التــي ميــزت 

ظــــــهـــورهــــن الــنـــــادر فــــي الــتـــاريـــــخ حــــتى اآلن.

ــدر  ــس القــ كانــت إضافــات الكان محــل ارتيــاب بنفــ

بالنسبة لهؤالء الـنقاد، ألن نــظـريته كانت تشـكك

فــي الذكوريــة بصــورة أقــل مــن وضعهــا[٧] فــي قلب 

محاولــة  فــأي  نـــقاش.  بــــال  وقـــيمة  ســـلطة  كــــل 

للتشــكيك فــي قــوة القضيــب أو في الرجــال بصورة 

ــا. أوســع كانــت [تعتبــر] ضالالً أو مرضً

 وهكــذا، فــإن النســويين مــن بيــن أولئــك النقــاد -وهم 

لنظريــة  الالكانيــة  الجوانــب  اعتبــروا  معظمهــم- 

الجنــدر مناهضــة للنســوية، أو حتــى كارهــة للنســاء. 

وأصبــح فرويــد والكان -كأيقونــات ثقافيــة- أمثلــة 

ت لكراهية  بَ أخــرى علــى القيــادة التلقائيــة التــي وهِ

ريــن الذكــور  النســاء، بمــا فــي ذلــك معظــم المنظِّ

المتميزيــن فــي الفكــر االجتماعــي.

ــر منظــرو ما بعد الكولونيالية، بقيــادة خاصة  لقــد غيَّ

غاياتــري ســبيفاك (Gayatri Spivak)، نظريــة الجنــدر 

الكولونياليــة  العالقــة  إلــى  بــدأوا ينظــرون  عندمــا 

-اإلمــــــبرياليــــة مـــن منظــــــــور مــا بــعـــد الحـــــداثة.

وتـــساءلت ســـبيفاك عـــما إذا كـــان يمكــن "للتابــع"

عــــليهـــــا ر  المســــــيطَ الـــــــذات  أو  ر،  للمســـتـعـــمَ أو 

الســؤال  هــذا  يشــغل  أن  يمكــن  يتكـــلم"[٨].   "أن 

ر  للمســتعمَ هــل  مــن  االحتمــاالت،  مــن  سلســلة 

ــم إلــى هــل يمكــن للشــخص أن  الحــق فــي التكلُّ

ــن لدرجــة أنه/ايفقــد  ا بقيــم المهيمِ عً يكــون مشــبَّ

لثقافتــه  ــا  خاصً وكــيالً  يكــون  أن  فــي  ســلطته 

الخاصــة. إن مصطلــح "التابــع" لــه معنــى خاص عند 

أولئــك الذيــن يكونــون نـــــساء وذوات اســــتعمارية 

فــــي آن واحــــــد. ومن نـــظرية ما بعد الكــولـــونيالية، 

بــدأ المؤرخــون االجتماعيــون ينظــرون إلــى الجنــدر 

ا باعـــتباره ج لألنظـــمة اإلمـــبريالية، تحـــديدً كـــمنتَ

ــج فــي ســـياق الهـــيمنة الغـــربية والمقاومة نتِ قــد أُ

أو الخضــوع غيــر الغربييــن، أو كليهمــا.
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عــززت العلــوم نظريــة الجنــدر، وباألخــص عنــد مناقشــة 

ة. ــلَ ــــ ــنسية مــُشكِ ــساد جـــ ــدوا بأجــــ ــذين ولــــــ ــياة الــ حـــــ

،(The Five Sexes) ففي [كـتاب] األجـناس الخمسة

(Ann Fausto-Sterling) ناقشت العالمة آن ستيرلينغ

الخصائــص  خالل  مــن  "الجنــس"  حددنــا  إذا  أننــا 

هــــــناك  فســيكون  والكروموســومية،  الفســيولوجية 

حــاول المجتمع أن  ــا ما يُ خمســة أجنــاس. ومــع ذلــك، غالبً

يقصــر الجنــس الجســدي عــن طريــق الجراحة أو وســائل 

أخرى على جنسين - ذكر وأنثـــى. وباإلضـــافة إلى ذلك، 

يعتقــد اآلبــاء واألطبــاء وعلمــاء النفــس والمعلميــن 

ــثر عــــــدم قــــــدرة المجــــــتمع عـــــلى التــــــعامل مــــع أكـــــ

مــن جنســين اثنيــن. ونتيجــة لذلــك، فإنهــم يوجهــون 

ســلوك غيــر التقليدييــن بيــن األجنــاس الخمســة إلــى 

السـلوك الراســخ لمعيار الـــدور الجــــندري "الذكــــوري"

آخــر  ا  تعزيــزً العلمــي  الفهــم  هــذا  قــدم  "األنثــوي".  أو 

التعســفية  الطبيعــة  عــي  تدَّ إلــي  الجنــدر  لنظريــة 

خالل  فمــن  للجنــدر.  والمبتكــرة  واالجتماعيــة 

الجنســية  والهويــة  الجنســي  الســلوك  استكشــاف 

ــثال، ــبيل الـمـــ ــر عـــلى ســــ ــرن الـثـامـــــن عــــشــ فـــــي الـقـــــ

(Randolph Trumbach) ركـــــز راندولــف تــــرومباش

بوصفــه  المتخـــــنث  الـــذكر  علــى  خــاص  بشــكل 

ا. ــا" فـــاعـالً اجـــتماعيًّ ا ثالثً "جـــــنسً
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ليــس مــن المســتغرب أن المؤرخيــن طــوروا بدائــل لتاريــخ الجنــدر 

بــوك  جيــزيال  األلمانــي  المــؤرخ  اقتــرح  فقــد  المــرأة.  وتاريــخ 

قيــم  منهمــا  ولــكل  ضــروري،  كليهمــا  أن   (Gisela Bock)

ومســاهمات خاصــة ليقدمهــا للتاريــخ. كمــا اقترحــت جوديــث 

العصــور  فــي دراســة  المتخصصــة   (  Judith Bennett) بينيــت 

الوســطى أن الهــدف الرئيســي للمؤرخــات يجــب أن ال يكــون 

فــي األبويــة.  ا  ــا منســقً مــا يكــون تحقيقً بقــدر  للجنــدر  ــا  تاريخً

وبدافــع للتحقيــق فــي مصــادر معاملــة المــرأة باعتبارهــا فــي 

منزلــة دنيــا وفــي مكانتهــا فــي المجتمــع، جادلــت بينيــت بــأن 

المؤرخيــن بحاجــة إلــى رســم الكــون التاريخــي وتعامــل النظــام 

األبــوي بجميــع أشــكاله. وعملــت المؤرخــة األمريكيــة جيــردا 

لــق  ليرنــر (Gerda Lerner) علــى هــذا المنــوال فــي [كتابهــا] "خَ

وفــي   ."(١٩٨٦)  .The Creation of Patriarchy) البطريركيــة 

ــرق واالســتعمار بنظريــة مــا بعــد  حيــن رحــب بعــض مؤرخــي العِ

الحداثــة والجنــدر اللتزامهــا بتحطيــم الشــمولية والعموميــة، 

المفككــة  الــرؤى  علــى  التركيــز  فــي  اآلخــر  البعــض  شــكك 

والجزئيــة. لقــد جــادل هــؤالء النقــاد بــأن األشــخاص الملونيــن 

والشــعوب المســتعمرة عانــوا بالفعــل مــن االنقســام والتبعيــة 

في حـياتهم الفعـلية وفي تاريخـهم. وموقف الذات لمســـتقلة

ا، ا مـــــنعشً مــــع تاريــخ عـــــالمي -فــــي رأيـــــهم- سيـكـــــون تغــــــييرً

ا. ا ضـــروريً بل تغـــييرً
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نـــظــــــرية الـــجـــــــــنــدر والـــتـــاريـــخ االجــــتماعــــي

التاريــخ  كتابــة  الجنــدر  لنظريــة  العديــدة  األشــكال  شــكلت  لقــد 

االجتماعــي األوروبــي. فقــد كان تاريــخ النســاء العــامالت والطبقــات 

آثــار نظريــة الجنــدر. عــرض  التــي أدركــت  الدنيــا مــن أوائــل المجــاالت 

[كتــاب] جوديــث والكوفيتــز (Judith Walkowitz) "البغــاء والمجتمــع 

 Prostitution and) والدولــة  والطبقــة  النســاء  الفيكتــوري: 

 "(١٩٨٠) Victorian Society: Women, Class, and the State

الطــرق التــي شــكل بهــا الفيكتوريــون لجــوء نســاء الطبقــة 

العاملــة إلــى البغــاء غيــر الرســمي خالل فتــرة اإلجــازة [فــي 

أن  حيــن  وفــي  الدولــة.  سياســة  خالل  مــن  هويــة  صــورة] 

التبــادل الموســمي لنســاء مجتمعــات الطبقــة العاملــة فــي 

ممارســة الجنس مـــــقابل الــمـــــال أو الطـــــعام لــــم يجـــــعلهن 

للبغــاء والســجن واالختبــارات  الدولــة  إال أن سياســة  بــارزات، 

الطبيــة القســرية حولــت هــؤالء النســوة مــن عــامالت إلــى 

هــؤالء النســاء  تكــون هويــة  أن  مــن  وبــدال  منبــوذات. 

كوربــن  آاليــن  عمــل  بعــد  بناءهــا.  تــم  فقــد  حقيقيــة، 

ووالكوفيتــز، تقاطــع التاريــخ االجتماعــي للبغــاء مــع نظريــة 

 Laurie) الجنــدر المتطــورة بشــكل متزايــد. ويــرى [كتــاب] لوريــا بيرنشــتاينز ســونيا

 Daughters:) البنــات: البغايــا وقانونهــن فــي اإلمبراطورية الروســية"(Bernstein’s Sonia

باعتبــاره  البغــاء  قانــون   "(١٩٩٥)  Prostitutes and Their Regulation in Imperial Russia

ــا لدولــة  ــا وخضوعً ا للجنــدر يتــم مــن خاللــه تفســير النقــص األنثــوي بوصفــه مرضً تشــريعً

ة تكتسي زيَّ األطباء والشرطة وغيرهم المنظمين. أبويَّ

١٤٩



١٥٠

ــد الــحــــــــرب.  ــا بــعـــ ــاريخ االجـــــتماعــــــي لــمـ وفــــي قـــــلب الـتـــــ

ــا رؤى مــن نظريــة الجنــدر، حيــث نظــر  اكتســب تاريــخ العمــل أيضً

الباحثــون إلــى العمــل الزراعــي، والحرفــي، والصناعــي، والخدمــي 

 (Deborah Valenze) مــن منظورهــا. وأظهــر [كتــاب] ديبــورا فالينــز

تحديــث   "(١٩٩٥)  First Industrial Woman) األولــى  الصناعيــة  "المــرأة 

الثامــن عشــر والتاســع عشــر  القرنيــن  الفتــرة االنتقاليــة فــي  العـــمل خالل 

باعتبــاره يتألــف مــن نوعيــن للجنــدر. يوضــح فصــل مخصــص عــن صناعــة األلبــان 

والجــــــندر هـــــذا االنتــــقـــال، حـــــيث أصــــــبحت النـــــساء عــــامــــالت أقـــــل قــــــيمة وأصــــــبح

رين، ســــــواء فـــي الـــــزراعة أو الصـــــناعات المـــــنزلية. الرجـــــال عـــــماالً متطـــــورين ومـــقـــدَّ

وبأخذ أحد الموضـــوعات األســــاسية في التاريخ االجــــتماعي في االعــــتبار، أوضح [كــــتاب]

فــي  رَ ــا ليــو (Tessie Liu Weaver's Knot) (١٩٩٤) أن أحــد أبطــال التاريــخ االجتماعــي -الحِ تيسَّ

ــر- اســـــتطاع البقــاء كــــــعامل مســـــتقل فقــط بســـــبب العــــمل الـــــبروليتاري لبناتــه وزوجـــــته الذكَ

فــي المصانــع القريبــة.

وفــي مجــال مختلــف يقــدم [كتــاب] فرانشيســكا دي هــان (Francesca de Haan) " الجنــدر وسياســة 

 Gender and the Politics of Office Work: The) ١٩٤٠م  ١٨٦٠م-  عامــي  بيــن  هولنــدا  المكتبــي:  العمــل 

Netherlands ١٨٦٠–١٩٤٠ (١٩٩٨) مثاال مفصال للعـالقات بين الذكـور واإلناث في قـطاع الخـدمات الهـولندي.

المــال  إلــى  والحاجــة  الــدؤوب  والعمــل  بالمهــارة  الالئــي يوصفــن  المكاتــب  فــي  الموظفــات  إذ كان 

يتعـــــرضن للمـــضايقات وقلــة األجــور ومحـــــدودية فـــــرص العـــــمل وعـــدم الثـــقة بهــــن كعــامالت. 

نظــر إلــى الرجــال علــى أنهــم بطبيعــة الحــال مؤهليــن للعمــل فــي  وفــي الوقــت نفســه، كان يُ

المهــن  إلــى  ــر  نظَ يُ المكاتــب، خاصــة فيمــا يتعلــق بالترقيــات والمناصــب اإلداريــة. وكـــان 

 " (Christine Ruane) باعتبارهــا جندريــة بنفــس القــدر: فقــد وصــف [كتــاب] كريســتين روان

الجنــدر، والطـــــبقة، والتوظيــف لمعلمــي المــدن الروســية بيــن عامــي ١٨٦٠م-١٩١٤م 

 ,Gender, Class, and the Professionalization of Russian City Teachers)

١٨٦٠-١٩١٤(١٩٩٤)"، الظــروف الخاصــة التــي أنتجــت التدريــس كمهنــة مرتبطــة 

المـــــدن، فــــي  التـــــدريس فقـــــط  للنـــــساء  إذ كـــــان يمكــــن  بالجــــــندر. 

ــاجة ــن بحـ ــن أنهـــ ــال لهــ ــان يـقـــ ــب أن يظللــن بـــال زواج، وكــ ويجـــ

للـعـــــمل. الئــــقــــات  يكــــنَّ  لــكــــــي  إضـــــــافــــي  تــــــــدريب  إلـــى 

ا ألن نـــظرية الجـــــــندر لـفــــــتت األنـــظـــار إلـــى اللغــــــة، ونظــــرً
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ــتاريخ االجتماعــي حتــى للطبقــات الـــعاملة  فــإن الـ

التاريــخ  مــن  كثيــرة  جوانــب  أخــذ  العرقيــة  الجماعــات  أو 

الســــير  كانــت  فــــمثال  أحـــــيانا.  معــه  اندمــج  بــل  الثقافــي 

طــــبيعتها  بســــبب  بهــا  شتــــبه  يُ كــــان  للعمال،التــي  الذاتيــة 

النخبويــة واالســتثنائية فــي الســبعينات، لديهــا إمكانيــات جديــدة مــع 

فاعليــة اللغــة كموضــوع للتحقيــق. استكـــشف [كتــاب] مــاري جــو ماينيــز 

Mary Jo Maynes) "امتطــاء الطريــق الصعــب: مســيرة الحيــاة فــي الســير  )

 Taking the Hard) الذاتيــة للعمــال الفرنســيين واأللمــان فــي عصــر التصـــــنيع

 Road: Life Course in French and German Workers' Autobiographies in

the Era of Industrialization (١٩٩٥)" التعبيــرات عــن االخــتالف بيــن الجنســين فــي 

مــن  بــدال  األدبيــة  الوســائل  واســتخدم  العامليــن  والرجــال  النســاء  حيــاة  مســيرة 

اإلحصائيــة. كمــا درس كتــاب بــوال إي. هايمــان (Paula E. Hyman) "الجنــدر واســتيعابه فــي 

 "(١٩٩٥) Gender and Assimilation in Modern Jewish History) التاريــخ اليهــودي الحديــث

الطـــريقةَ التــي تخـــلص بـــها الرجــال اليهـــود فــي أوروبــا والواليــات المتحـــدة مــن دورهــم التقـــليدي فــي 

ــا. وقــد أنتــج هــذا الموقــف مــن معــاداة الســامية إعــادة تعريــف األنثــى  الترويــج للثقافــة اليهوديــة علنً

ــا لهــا.  اليهوديــة باعتبارهــا الدعــم الحـــصري لتلــك الثـــقافة، وباعتبــار األســـرة وليـــس المـــجال العــام موقعً

أعـــــاد هــــذا التغـــــيير فــــي الثقـــــافة تشكـــــيل الجــــــندر والـــــدور االجــــــتماعي للرجــــال والنـــــساء.

ــع مــن الطبقــة اإلنجليزيــة العاملــة  نِ منــذ [صــدور كتــاب] إي.ب. طومســون (E. P. Thompson) "صُ

(Making of the English Working Class (١٩٦٣)"، اكتســب الديــن مكانــة فــي التاريــخ 

ــا  تمامً مهمــة  للنســاء  الدينيــة  التجربــة  جعلــت  الجنــدر  نظريــة  لكــن  االجتماعــي، 

مثــل تجربــة الرجــال التــي ركــز عليهــا طومســون. لقــد أظهــر [كتــاب] فيليــس 

إنجلتــرا  فــي  الســعادة  نبــوءة  الحكيمــات:  "النســاء   (Phyllis Mack) مــاك 

 VisionaryWomen: Ecstatic Prophecy in Seventeenth-Century)

النبوييــن  والبنــات  "األوالد  فالينــز  ديبــورا  [كتــاب]  و   (England

البروتســتانتيةَ   "(١٩٨٥)  Prophetic Sons and Daughters)

الشــعبية التــي تقــدم مســاحة يمكــن أن تتغـــير فيهــا األدوار 

الجـــندرية إلــى حــد مــا في الفتــــرات الحـــــديثة وبواكــــرها.
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 Dagmar) هرتســوغ  داجمــار  [كتــاب]  بحــث  كمــا 

Herzog) "الحميميــة واإلقصــاء: السياســة الدينيــة 

 Intimacy and Exclusion:) فــي بــادن قبــل الثــورة

 Religious Politics in Pre-Revolutionary

القــــــضايا  حــول  المــناقــــشاتِ   "(١٩٩٦)  Baden

الزيجــات  مثــل  الجنــدر  علــى  القائمــة  االجتماعيــة 

والــعـــــزلة  الجـــــنسية،  والحــــيـــاة  المخـــــتلطة، 

باعتبارهــا  اليهــودي  واالســتيعاب  الكهنوتيــة، 

االجتماعيــة  للهــــــوية  بالنســبة  ليــس  محوريــة 

نطاقــات  ألعلــى  بالنســبة  ــا  أيضً ولكــن  فحســب 

ــا مــا كانــت نظريــة الجنــدر تلعــب  السياســة. وغالبً

االجــــــتماعية  القـــــضايا  ربـــط  فــــي  ا  مـــــوحدً ا  دورً

والثـــــقافية بالســـــياسة.

بــدأت الجــداالت حــول تاريــخ الطبقــة الوســطى في 

اليوميــة  حياتهــن  حــول  بالبحــث  المــرأة  تاريــخ 

الخيريــة-  األعمــال  فــي  مســاهماتهن  -وخاصــة 

والديــن والنســوية. وســمح تاريــخ الجنــدر بإمكانيــات 

ــن  بيِّ ســردية وتحليليــة أخــرى. علــى ســبيل المثــال، يُ

 Leonore) [كتــاب] ليونــور ديفيــدوف وكاثريــن هــول

"ثــروات األســرة:   (Davidoff and Catherine Hall

رجــال ونســاء مــن الطبقــة الوســطى اإلنجليزيــة 

 Family Fortunes: Men) بيــن عامــي ١٧٨٠م-١٨٥٠م

 ,and Women of the English Middle Class

والنســاء  الرجــال  أدوار  تشــكيلَ   "(١٩٨٧)  ١٧٨٠–١٨٥٠

مرتبطــة  كمشــاريع  وأنشــطتهم  واهتماماتهــم 

بالجندر على مدار ما يقرب من مائة عام.

تريــب  تشــارلوت  آن  [كتــاب]  يــرى  المقابــل،  وفــي 

اللطيفــة  "الذكــورة   (Anne-Charlott Trepp)

 Sanfte Männlichkeit und) المســتقلة  واألنوثــة 

 selbständige Weiblichkeit: Frauen und

 Männer in Hamburger Bürgertum zwischen

الً أقل لثنائية  ١٧٧٠ und ١٨٤٠ (١٩٩٦)" أن هناك تشــكُّ

ــبورغ. ــليا فـــي هــــامــ ــندر بيــن الطــــبقات العـــــ الجـــــــ

حيــث يتشــارك الرجــال والنســاء فــي تربيــة األطفال، 

والقيــم  الرومانــــسية  بالزيجــات  اإليـــــمان  [وفــي] 

العقــــــالنيـــة، والمشـــــاركة فـــي القــــــضايا الــعـــامة. 

وقــد أثــارت هــذه النتائــج تســاؤالت حــول العالقــة 

نــى  بيــن الممارســات االجتماعيــة المشــتركة والبُ

ضــت  وفرَ نشــأت  التــي  واالقتصاديــة  القانونيــة 

امتيــازات الذكــور ودونيــة اإلناث.

مــن  الكثيــر  للمــرأة  االجتماعــي  التاريــخ  اكتســب 

المنزليــة،  الحيــاة  دراســة  مــن  المبكــرة  حيويتــه 

وتربيــة األطفــال، والعمــل خــارج المنــزل -أي العمــل 

الــذي يتــم فــي المنــزل بمقابــل أجــر- وجوانــب أخــرى 

مما يسمى الفضاء الخاص.
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بدراســات  الجنــدر  نظريــة  التقــت  عندمــا  ولكــن 

الفضــاء العــام فــي ظــل المقاهــي واألكاديميــات 

م التاريــخ  ــدِّ وغيرهــا مــن مواقــع الحيــاة المجتمعيــة، قُ

الجديــدة.  الدراســات  مــن  لمجموعــة  االجتماعــي 

ن عمل ســارة هانلي (Sarah Hanley) عن بواكير  يبيَّ

امتيــاز  بهــا  صــاغ  التــي  الطــرقَ  الحديثــة  فرنســا 

ظهــر  الذكــور فــي األســرة قوانيــن الدولــة، فــي حيــن يُ

ــا [أحــوال] النســاء فــي الحيــاة اليوميــة وعلــى  أيضً

ــا علــى هذه الـــترتيبات.  المســتوى الجـــزئي احتجاجً

 ،(Dena Goodman) لقــد عرضــت دينــا غودمــان

ضمــن آخريــن، الصالــون كمســاحة اجتماعيــة قائمــة 

علــى أســاس الجنــدر وبالتالــي قامــت "جمهوريــة 

الحروف" على أساس الجندر.

كمــا ادعــت إيزابيــل هــال (Isabel Hull) أن المجتمــع 

المدنــي واألماكــن العامــة فــي ألمانيــا فــي القــرن 

الثامـــــن عشــر كان فــــي األســــــاس مـــــن الذكــــــور،

رة المـــــواطنة[٩]. ممــا أدى إلــى جــــــندَ

وعلــى عكــس غودمــان وهانلــي، ركــزت هــال علــى 

فــي  األنثــوي  النشــاط  وليــس  الذكــور  نشــاط 

المجتمــع. جذبــت دراســات الحــرب العالميــة األولــى 

ســوزان  [كتــاب]  بحــث  إذ  ــا.  مكثفً جندريــا  تحلــيال 

كينغسلي كينت (Susan Kingsley Kent) "صناعة 

 Making Peace: The Reconstruction of) الــسالم

الحــرب   (١٩٩٣)  Gender in Interwar Britain

ا فــي إعــادة تشــكيل العالقــات  ا حاســمً باعتبارهــا أمــرً

كينــت،  نظــر  وجهــة  فمــن  والنســاء،  الرجــال  بيــن 

إعــادة  الحــرب هــي كيفيــة  الناشــئة عــن  القضيــة 

بنــاء العالقــات بيــن الجنســين بعــد أن كان الرجــال 

ا لمــدة أربــع ســنوات، فــي حيــن عاشــت  قتلــون بعيــدً يُ

النســاء بشــكل أساســي حياة مختلفة للغاية، وغالبا 

ــنَّ يتخيلــن الحــرب مــن بعيــد. كان لــدى النســاء  مــا كُ

وجهــات نظــر مختلفــة حــول الجنــود وبالتالــي حــول 

ا  العالقــات بيــن الجنســين فــي وقــت الســلم اعتمــادً

ــنَّ [قــد خرجــن] إلــى المقدمــة أو بقيــن           علــى مــا إذا كُ

فــي أرض الوطن. 
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يريــن  ــنَّ  كُ أوطانهــن  فــي  ظللــن  الالتــي  أولئــك   

ــا أو صراحــة، وتبنت النســويات  لــة ضمنيًّ الجنــود كقتَ

منهــن مجــاالت منفصلــة بعــد الحــرب. وأمــا هــؤالء 

ا مشــوهين  جنــودً رأيــن  الالتــي  القالئــل  النســاء 

وبأوضــاع هســتيرية وضعيفــة فقــد كانــت لهــن 

ا مع الرجـال والعـالقات معهم.  نظـرة أكـثر تـعاطفً

حيــث  الجنــدر،  تعقيــد  إلــى  الحــرب  أدت  وهكــذا 

لعــب الباحثــون فــي المجــال الجنســي وغيرهــم 

فــي  ا  كــــــبيرً ا  دورً االجـــــتماعيين  الخـــــبراء  مــن 

"صنــع السالم".

ومــع اســتيعاب نظريــة الجنــدر لمكونــات مــا بعــد 

الــذي  الخيــط  المؤرخيــن  بعــض  التقــط  الحداثــة، 

لمعالجــة  كوســيلة  الجنــدر  إلــى  بــه  نظــر  يُ كان 

ــا أخــرى غيــر الجنــدر، فــي ســياق بحــث الحــرب  قضاي

ــا. لقــد أظهــر [كتــاب] مــاري  العالميــة األولــى أيضً

لويــز روبرتــس (Mary Louise Roberts) "حضــارة 

 Civilization without Sexes:) أجنــاس  بال 

 ,Reconstructing Gender in Postwar France

بهــا  ســمح  التــي  الطريقــة   "(١٩٩٤)  ١٩١٧–١٩٢٧

الصــراع علــى ســلوك وخصائــص المــرأة للمجتمــع 

الــذي عانــى منــه  المذهــل  ككل بمعالجــة األلــم 

كان  األولــى.  العالميــة  الحــرب  فــي  الفرنســيون 

عــن  المســؤولية  تكــن  لــم  بينمــا  ــا  نً معلَ الجنــدر 

لــذا  كذلــك.  حتمــل  تُ ال  التــي  والخســارة  الحــرب 

بــدال مــن أن تهــدد الحــربُ الحضــارة، كانــت الحضارة 

دة بفقدان تقاليد األنوثة. مهدَّ

ــع أولئــك الذيــن يتبعـــــون هـــــذا النمـــــوذج فــي ـِ رجـــ يُ

بشــكل  للمجــــتمع  تفســيراتهم  الجــــندر  نظــــرية 

ملمـــوس إلى الـتـــــاريخ الــثـــــقـافــــي، عـــلى الرغـم من 

ــا مــا يشـكـــل خلفيــة  أن التاريــخ االجـــتماعي غالبً

غيــر معلنــة. وقــد تأثــرت جوانــب التاريــخ االجـــتماعي 

التــي ركــزت عـــلى الحــركات االجتماعيــة واالحتجــاج 

بــهــــــذه التغـــــييرات بـــطرق مــخــــتلفة.
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الشــغب  وأعمــال  االحتجاجــات  بواكيــر  فصــارت 

الحديثــة لهــا مكونــات وامتيــازات جندريــة، ممــا أدى 

فاعلــة  كعناصــر  والرجــال  النســاء  إنتــاج  إلــى 

نظـــــر إلـــى الثــــورة الفـــــرنسية اجـتماعـــية. وكــــان يُ

فــي عمــل جــوان النديــس وليــن هانــت  (ال ســيما 

(Joan Landes and Lynn Hunt) باعتبارهــا ترســم 

المشــهد  علــى  والخيــاالت  األســرية  العالقــات 

السياســي. رأى [كتــاب] "أصــوات جديــدة فــي األمــة 

 New Voices in the Nation: Women and the)

Greek Resistance, ١٩٤١–١٩٦٤ (١٩٩٦)" لجيــن هــارت 

ة الهويــة الوطنيــة في الحركات  رَ (Jane Hart) جنــدَ

ــا. كمــا شــهد عمــل أتينــا غروســمان  االجتماعيــة أيضً

 Atina Grossman and Donna) كارش  ودونــا 

Karsch) بنــاء وكالــة اجتماعيــة فــي االحتجاجــات 

الجندريــة التــي تتمحــور حــول اإلجهــاض، وتحديــد 

االجتماعيــة.  الحقــوق  مــن  وغيرهــا  النســل، 

 (Kate Lacey) واستكشــف [كتــاب] كيــت الســي

 Feminine Frequencies: Gender,) العادات األنثوية"

 ,German Radio, and the Public Sphere

التكنولوجيــا  بيــن  العالقــة   (١٩٩٦)  ١٩٢٣–١٩٤٥

والفــــضاء العـــام والســــلوك االجــــتماعي للمـــــرأة.

لقــد حــاول أحــد تيــارات نظريــة الجنــدر التمييــزَ بيــن 

الجنــدر والجنــس، وقــد تزامــن ذلــك مــع االهتمــام 

بالجنســانية والجســد كمكونــات لــكل مــن الجنــدر 

والتاريخ االجتماعي. 

والجســد  الجنســانية  تاريــخ  مــن  جــزء  واســتخدم 

هــذه المجــاالت إلظهــار نمــو البيروقراطيــة حــول 

الجنــس والجنــدر. حيــث وصــف [كتــاب] جيمــس فــار 

 Authority) الســلطة والجنســانية" (James Farr)

 and Sexuality in Early Modern Burgundy

(١٩٩٥)" تجريــم أنــواع مختلفــة من الســلوك الجنســي 

بوصفــه فــعالً للدولــة األبويــة التــي تخلــق كالًّ مــن 

ــندر وســلطته وتحافــظ عليهمــا. كمــا وصــف  الجـــ

 (Sabine Kienitz) كينيتــز  ســابين  [كتــاب] 

 Sexualität, Macht,) الجنــس والســلطة واألخالق"

 und Moral: Prostitution und Geschlechter

 Jahrhunderts  .١٩  erzieungen Anfang des

in Württemburg (١٩٩٥)" تأكيــد البيروقراطييــن 

بعــد [حكــم] نابليــون فــرض ســلطاتهم علــى منطقة 

الجنســية  الممارســات  تجريــم  طريــق  عــن  جديــدة 

ا مــن  ومــا كان ســاريً واالجتماعيــة طويلــة األمــد. 

اســتخدام النســاء االقتصــادي ألجســادهن، والــذي 

مــن  كجــزء  معينــة  مدينــة  فــي  مقبــوالً  يكــون 

البنيــة االجتماعيــة، استســلم لبنــاء الدولــة.
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نجحــت نظريــة الجنــدر -أثنــاء عملهــا علــى الـــمستوى 

الكلــي للتاريــخ االجتماعــي والسياســي- فــي إتاحــة 

آثــار  لهــا  الجســد  عــن  دقيقــة  دراســات  إجــراء 

ــا. اســتخدم [كتــاب]  اجتماعيــة واســعة النطــاق أيضً

مــن  "المــرأة   (Barbara Duden) ديــودن  باربــارا 

الداخــل: مرضــى األطبــاء فــي ألمانيــا فــي القــرن 

 The Woman beneath the Skin: A) الثامــن عشــر

 Doctor's Patients in Eighteenth-Century

للمرضــى  نــة  المدوَّ الكلمــات   "(١٩٩١)  Germany

لعــرض تجربــة للجســد الجنــدري تتعلــق بالطبيــب 

ــا عــن تلــك التــي أعلــن عنهــا  المعالــج مختلفــة تمامً

علــى  وبالتركيــز  الحديثــة.  مرحلتــه  فــي  فوكــو 

 (Lyndal Roper) الخطــاب، جــادل [كتــاب] لينــدال روبــر

والديــن  والجنســانية  الســحر  والشــيطان:  "أوديــب 

 Oedipus and the) الحديثــة  أوروبــا  بواكيــر  فــي 

 Devil: Witchcraft, Sexuality, and Religion in

Early Modern Europe (١٩٩٤)" بــأن الجســد كان 

غــة ولكنــه مــع  ب ســابق للُّ لــه واقــع ملمــوس ومجــرَّ

ذلــك جنســاني. وبنــاء علــى هــذه التجربــة الفرديــة 

التــي اجتمعــت فــي حركــة جماعيــة، تبلــور الســحر، 

الدينــي، وأشــكال أخــرى مــن الســلوك  واإلصالح 

االجتماعي، ال سيما األشكال الجندرية.

الجنــدر،  لنظريــة  الملحوظــة  بــات  المصاحَ ومــن 

ــا  ــا واجتماعيًّ ا مبنيًّ دراســة الذكوريــة باعتبارهــا قــدرً

ــا. ومــن أول مــن  وليــس بالضــرورة أن يكــون طبيعيًّ

ــن  "كُ [كتابــه]  فــي  الســياق،  هــذا  فــي  كتبــوا 

 Be a Man!:) الرجــال فــي المجتمــع الحديــث:! رجالً

ــل  فصَّ  ،"(١٩٧٩)  Males in Modern Society

الطــرق   (Peter Stearns) ســتيرنز  بيتــر  المــؤرخ 

مــن  مجموعــة  مــن  الرجولــة  بهــا  تتألــف  التــي 

القواعــد غيــر المكتوبــة التــي تدعــم الحــث الصريــح 

علــى الرجولــة. وباســتخدام حالــة فرنســا فــي القــرن 

 (Robert Nye) التاســع عشــر، اكتشــف روبــرت نــاي

مخــاوفَ بشــأن الذكــورة المعياريــة. إذ قــام بفحــص 

الســجالت القانونيــة والطبيــة لتحديــد أن "الشــرف" 

كان الســمة المركزيــة لهــذه الرجولــة. ومــع ذلــك، 

فقــد رأى أن المثليــة الجنســية لهــا جانبهــا المبنــيُّ 

للمعيــار.  تثبيــط  بمثابــة  تعمــل  حيــث  كذلــك، 

الذكــورة  دراســات  أضافــت  التســعينات،  وبحلــول 

بحــث  حيــث  كمتغيــرات.  واالســتعمار  العــرقَ 

 (Gail Bederman) بيدرمــان  جيــل  [كتــاب] 

ــرق فــي  "الرجولــة والحضــارة: ثقافــة الجنــدر والعِ

 Manliness and Civilization:) الواليــات المتحــدة

 The Culture of Gender and Race in the

فــي  الذكــورةَ   "(١٩٩٥)  ١٨٧٠–١٩١٧  ,United States

ا إلــى  الواليــات المتحــدة فــي مطلــع القــرن، ناظــرً

فــي  يتشــابكان  باعتبارهمــا  والســواد  البيــاض 

ــا للدراســات فــي التاريــخ  ــا نموذجً تعريفهــا ومبدعً

االجتماعي األوروبي.  



١٥٧

 Mrinalini) كمــا بحــث [كتــاب] مرينالينــي ســينها

 Colonial) االســتعمارية  "الذكــورة   (Sinha

Masculinity (١٩٩٥)" المعاملــة البريطانيــة للرجــال 

البنغاليين واســتيعاب هؤالء الرجال أو تشــكيكهم 

في تلك المعايير.

لقــد اســتحضر كلٌّ مــن ســينها وبيدرمــان نشــاط 

والســوداوات.  البنغالييــن  النســاء  واســتجابات 

فيمــا  ســيما  وال  الجنــدر،  نظريــة  انفتــاح  وســمح 

الفاشــية  دراســة  فــي  بالتقــدم  بالرجولــة،  يتعلــق 

فهــم  تُ التوتاليتاريــة[١٠]  وأصبحــت  والنازيــة. 

باعتبارهــا مجموعــة مــن الممارســات والسياســات 

المســتويات  أعلــى  علــى  تعمــل  التــي  الجندريــة 

وتؤثــر علــى الحيــاة اليوميــة فــي المجتمــع. وبحلــول 

مــن  كثيــر  فــي  للذكــورة  نطــاق  دَ  ــدِّ حُ ٢٠٠٠م،  عــام 

األماكن والعصور التاريخية.

ت نظرية الجندر للتشــكيك في الممارســات  مَ خدِ اســتُ

الجنــدر  نظريــة  تعيــد  نفســه.  للتاريــخ  التأسيســية 

قــة علــى التأريــخ وفلســفة التاريــخ -ممزوجــة  المطبَّ

الموضوعيــة  فــي  النظــرَ  االجتماعــي-  بالتاريــخ 

والمعاييــر المعلنــة للمهــن مــن حيــث نشــأتها منــذ 

التاســع عشــر. وباســتخدام حــدود احتجــاج  القــرن 

التحليــل النفســي واألنثروبولوجــي، تبحــث نظريــة 

الجنــدر فــي الممارســات التاريخيــة بطريقــة تــوازي 

اجتماعيــة  نظــر  وجهــة  مــن  العلــوم  دراســات 

التاريــخ  فــي  الالئقــة  مكانتهــا  تجــد  وبالتالــي 

االجتماعــي. وبعبــارة أخــرى، تستكشــف قيــم المهن 

الفعليــة.  ممارســاتها  فــي  التحقيــق  خالل  مــن 

فقــد حكمــت هــذه الممارســات علــى األشــخاص 

غيــر البيــض بأنهــم أقــل شــأنا عندمــا يتعلــق األمــر 

بالتفكيــر بموضوعيــة وعقالنيــة ووضعــت النســاء 

الحداثيــة  الوظيفــة  أن  كمــا  الفئــة.  نفــس  فــي 

ت النســاء إلــى  للتاريــخ، كمؤسســة اجتماعيــة، نبــذَ

حيــث يقمــن بالكثيــر مــن األعمــال غيــر المعتــرف 

بهــا، إلــى حــد كتابــة تواريــخ الرجــال الذيــن يحــوزون 

المفاخــر بعــد ذلــك. ومــن خالل هــذه الممارســات، 

تتجنــدر الوظائــف، بمــا يجعــل الرجــال فئــة متفوقــة 

مــن المهنييــن والنســاء فئــةً دنيــا مــن الناســخين 

القــراء  ــا  وأحيانً والمالحظيــن،  المطلعيــن،  غيــر 

الجنــدر  نظريــة  ســمحت  كمــا  الرجــال.  ألعمــال 

الموضوعــات  بهــا  تتميــز  التــي  الطريقــة  بفهــم 

التسلســل  تأســيس  بمجــرد  بالرجــال،  المتعلقــة 

ألن  ا  فنظــرً اإلنــاث.  إلــى  الذكــور  مــن  الهرمــي 

الرجــال مهمــون، كان تاريــخ الرجــال فــي حــد ذاتــه 

أكثــر "أهميــة" مــن تاريــخ النســاء، الالتــي تأسســن 

التسلســل  فــي  أهميــة  بال  باعتبارهــن  بالفعــل 

الهرمــي للجنــدر. وإلــى جانــب الموضوعيــة وتكافــؤ 

الجنســي  التحيــز  ظهــرَ  المهــن  فــي  الفــرص 

التأسيســي. تســمح نظريــة الجنــدر كذلــك بقــراءة 

نظــر إلــى التاريــخ االجتماعــي علــى أنــه أقــل  لمــاذا يُ

هــذا  وبتحليــل  السياســي،  التاريــخ  مــن  أهميــة 

التسلسل الهرمي بين الباحثين.



إن نظريــة الجنــدر تهــم أقليــة مــن المؤرخيــن فحســب. ويعتقــد كثيــر مــن 

تاريــخ  إن  حيــث  ضئيلــة،  قيمتهــا  أن  ــا  أيضً االجتماعييــن  المؤرخيــن 

الحركات االجــــتماعية، والعــــمل، والسـلوك الـديني، والجــريمة، والتعليم، 

والمــوت، والمهــن، والمجموعــات العرقيــة، والرياضــة، والجوانــب األخــرى 

ــر الجنــدر. وبالتالــي فــإن معظــم هــذه األعمــال  للحيــاة االجتماعيــة، ال تذكُ

ــر هــي الشــيء الوحيد المـــهم أو أنها يـمـــكن  ــا أن تجربــة الذكَ تعنــي ضمنيًّ

أن تــمثل تـجـــربة الجـــميع.

ال ينــاقــــــش اآلخــــــرون الجــــــندر ألنـــــهم يــــريــدون الــــتركــــيز عــلى الطــــبقة

ــا إلــى جنــب  أو العــرق أو قضايــا أخــرى، وال يــرون أن هــذه الفئــات تطــورت جنبً

ــري الجنــدر. ومــع ذلــك، فــإن جميــع  مــع الجنــدر، كمــا يعتقــد كثيــر مــن منظِّ

قــرأ بطريقــة جندريــة، حيــث  التحريفــات فــي نظريــة الجنــدر يمكــن أن تُ

نظــر إلــى الطبقــة والعــرق باعتبارهــا فئــات ذكوريــة متفوقــة، فــي حيــن  يُ

التــي  التواريــخ  كل  ليســت  ا،  وأخيــرً أدنــى.  باعتبــاره  الجنــدر  إلــى  نظــر  يُ

تتعامــل مباشــرة مــع النســاء تســتخدم نظريــة الجنــدر بــأي طريقــة واعيــة. 

ــا، بقليــل مــن المراجــع التاريخيــة األوســع. وقــد تدعــم  قــد تتقــدم تجريبيًّ

تعدديــة نظريــة الجنــدر وتعقيدهــا هــذه الفجــوة. بيــد أنــه منــذ منتصــف 

الثــمانينيــــات، ازداد اســـتخـــدام النظــــــرية فـــي التـــــعامل مــــع النـــــساء

ا أكثر ثراءً ووســـيلةً  ا مـــفاهيميً ا الرجال) فــــي التــــاريخ، مما وفر إطارً (وأحيانً

جــديـــدة لربــــط موضــــوعات تاريخــــية محــــددة بقضايــا ومــــقارناتٍ أوســــع.
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فــي  متخصصــة  أمريكيــة  مؤرخــة  المؤلفــة:  *عــن 

دراسات المرأة، وأستاذة التاريخ بجامعة روتجرز.

[١] نسبة إلى فرويد. (المترجمة).

[٢] نسبة إلى نيتشه. (المترجمة).

[٣] نسبة إلى فوكو. (المترجمة).

[٤] نسبة إلى الكان. (المترجمة).

[٥] دراسة أصوات النساء. (المترجمة).

دون  لهــا  االســتسالم  ينبغــي  ال  أنــه  بمعنــى   [٦]

محاولة للتغيير. (المترجمة). 

[٧] أي وضع الذكورية. (المترجمة)

"هــل  ســبيفاك:  مقالــة  إلــى  الكاتبــة  تشــير   [٨]

أهــم  مــن  وهــي  يتكلــم؟"،  أن  التابــع  يســتطيع 

المقــاالت الرائــدة فــي التنظيــر مــا بعــد الكولونيالــي 

والــذي يتقاطــع مــع التنظيــر النســوي فــي مســاحة 

ليســت صغيــرة. والمقالــة مثــال قــوي علــى توظيــف 

نظريــة التفكيــك فــي الدراســات النســوية والجندريــة، 

دريــدا.  بجــاك  المتأثريــن  أقطــاب  مــن  فســبيفاك 

(المترجمة).

ــر أفضــل وأعلــى منزلــة من  [٩] فيكــون المواطــن الذكَ

نــة األنثــى باعتبــار الذكــر لــه نصيــب أكبــر فــي  المواطِ

المجتمع المدني واألماكن العامة. (المترجمة).

ترجــم هــذا المصطلــح إلــى "الشــمولية"، لكــن  [١٠] يُ

لــه ارتباطــا سياســي اجتماعــي، إذ يشــير إلــى الدولــة 

الليبراليــة وتســيطر علــى  تناهــض  التــي  الشــاملة 

إلــى نظــام كلــي واتحــاد بيــن  المجتمــع وتســعى 

الدولة والمؤسسات االجتماعية. (المترجمة).

١٦١
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ترجمة: زينب صالح.

 

يشــير مصطلــح "الجنــدر" [١]إلــى البنــاء االجتماعــي للجنــس أو اللــوازم النفس-اجتماعيــة للهويــة الجنســية. وقــد 

ــا؛  ــا علــى الفــروق بيــن الجنســين بوصفهــا بيولوجيــة وعلــى الجنــدر بوصفــه ثقافيًّ ت النســويات خصوصً اعتمــدَ

ــا. ولكــن فــي بدايــة القــرن الواحــد والعشــرين، صــار "الجنــدر"  لتجــادل بــأن اضطهــاد النســاء ثقافــي وليــس حتميً

يحــل محــل "الجنــس" كمصطلــح يشــير إلــى االخــتالف الجنســي بالمعنــى البيولوجــي فــي كل مــن النظريــة 

النســوية والخطــاب الشــعبي. هــذا التعريــف المتغيــر هــو نتيجــة -ولــو جزئيــة- إلدخــال الجنــدر إلــى الخطــاب 

نتــمٍ  ســتخدم لتفســير إحســاس الشــخص بالهويــة التــي يعيــش أو تعيــش بهــا [كمُ ــي يُ الحديــث كمفهــوم طبٍّ

إلــى] جنــس. وألن المجتمــع الغربــي يبحــث عــن تفســيرات بيولوجيــة لجميــع الســلوكيات االجتماعيــة تقريبــا، 

فيصعب االستمرار في التفريق بين الجنس والجندر.

يٍ الجنــدر كمفهومٍ طبِّ

م مصطلــح "الجنــدر gender" علــى مــدار قــرون كتعبيــر لطيــف عــن "الجنــس sex"، ولكــن لــم يســبق  خدِ لقــد اســتُ

اســتخدامه بمعنــى النظيــر النفس-اجتماعــي للجنــس البيولوجــي. وقــد ابتدأت معالجةُ القرن العشــرين للتداخل 

ا فــي إدراك الجســد الجنســي، باإلضافــة إلــى تغييــر االســتخدام اللغــوي لمفهــوم  الجنســي (الخنوثــة) تغييــرً

الجندر.

ــر أجســادهم عالمــات تشــريحية لــكل مــن الذكــورة واألنوثــة األطبــاءَ وأقلقــوا  ظهِ ــر األشــخاص الذيــن تُ لطالمــا حيَّ

فهــم أن جنــس الغــدد التناســلية (وجــود أيٍّ مــن الخصيتيــن أو  النــاس كذلــك. فمنــذ القــرن التاســع عشــر، كان يُ

القــرن  منتصــف  فــي  ولكــن  الجنــس،  ثنائيــي  حــاالت  فــي  لألشــخاص  الجنســي  االنتمــاء  يحــدد  المبيضيــن) 

الجنســية  "الهويــة  أو  بالجنــس  المحســوس  للشــعور  االهتمــام  مــن  مزيــدا  يولــون  األطبــاء  بــدأ  العشــرين 

النفس-اجتماعيــة" لهــؤالء المرضــى عنــد تحديــد خيــارات الــعالج المناســبة. وقــد أدى التطــور المبكــر فــي القــرن 

ــن األطبــاء مــن معالجــة المرضــى الذيــن يعانــون مــن  كُّ العشــرين لــكل مــن جراحــات التجميــل وعلــم الغــدد إلــى تمَ

ه أجســادهم التركيــبَ الجنســي التشــريحي والفســيولوجي لمعظــم الذكــور أو  شــابِ الجنــس الثنائــي، بحيــث تُ

اإلنــاث. ولبــدء هــذه المعالجــة، باســتخدام جراحــات التجميــل لألعضــاء التناســلية والتحضيــرات الهرمونيــة، احتــاج 

األطبــاء مجموعــة مــن األنظمــة التــي تســمح لهــم بتجــاوز الحقيقــة الطبيــة الســابقة، والمتمثلــة فــي أن جنــس 

الغدد التناسلية هو أهم محدد لتعيين الجنس.



١٦٤

 Johns) ر مجموعــة مــن الباحثيــن العامليــن فــي جامعــة جــون هوبكينــز طــوَّ

ــا اســتخدموا فيــه  Hopkins University) فــي خمســينيات القــرن العشــرين نظامً

مصطلــح "الجنــدر" كطريقــة لتحديــد إحســاس المريــض بذاتــه أو بذاتهــا كرجــل 

أو امــرأة. جــادل هــؤالء الباحثــون، والذيــن كان مــن أبرزهــم عالــم النفــس جــون 

نتــمٍ إلــى]  مونــي (John Money) بــأن إحســاس الطفــل بنفســه أو بنفســها [كمُ

جنــس (أي نوعــه أو نوعهــا) ال يترســخ قبــل ســن الثانيــة تقريبــا؛ إذ يفترضــون أن 

ــرف قبــل ذلــك  تحديــد جنــس الطفــل يمكــن تغييــره بال ضــرر نفســي مخالــف للعُ

ــق مونــي فــي وقــت الحــق، فــي مقابلــة مــع مجلــة أومنــي (Omni) أنــه  العمــر. علَّ

اســتخدم مصطلــح "الجنــدر" بســبب اســتخدامه المســبق فــي الفيلولوجيــا  [٢] 

(see Stein). فــي االســتخدام المبدئــي لمونــي، ظهــر الجنــدر فــي ســياق مــن 

الفهــم الفضفــاض لـــ "الــدور الجنــدري gender role"، وهــو مصطلــح يســتورد 

 (Talcott Parsons) مــن المصطلــح المهــم لعالــم االجتمــاع تالكــوت بارســونز

ــنِّ الــذات لقوانيــن  "الــدور الجنســي sex role". يشــير "الــدور الجنــدري" إلــى سَ

ســلوكية تتعلــق بتوقعــات األدوار، ولكنــه ال يربــط هــذه التوقعــات بالجنــس 

(والجسد) بل بشعور الفرد بذاته كعضو من فئة جنس [معين].

 Robert) فــي ســتينيات القــرن العشــرين، أعــاد المحلــل النفســي روبــرت ســتولر

Stoller) توجيــه الخطابــات المتعلقــة بالجنــس إلــى الهويــة، خاصــة فــي ســياق 

ا. لكــن ســتولر اســتخدم  فــوا كمتحوليــن جنســيًّ نِّ عملــه مــع األشــخاص الذيــن صُ

كثيــرا  تشــبه  بطريقــة   "gender identity الجندريــة  "الهويــة  [مصطلــح] 

الطريقــة التــي اســتخدم بهــا مونــي [مصطلــح] "الــدور الجنــدري" -لتحديــد شــعور 

نتــمٍ إلــى] جنــس. ســعى كل مــن ســتولر ومونــي  الشــخص بذاتــه أو بذاتهــا [كمُ

إلــى التفريــق بيــن هــذا الشــعور بالــذات الــذي يتطــور بعــد المــيالد وبيــن المكونــات 

البيولوجية للهوية الجنسية (الغدد التناسلية، والهرمونات، والتراكيب التناسلية 

الداخلية، والكروموسومات الجنسية، والخصائص الجنسية الثانوية). 



١٦٥

ــد تركيزهمــا علــى التنشــئة -فكــرة أن المكونــات النفس-ديناميــة لبيئــة  وقــد مهَّ

ــا،  الطفــل، بمــا فــي ذلــك اآلبــاء ومقدمــو الرعايــة األساســيون والثقافــة عمومً

النســوي  أمــورا محوريــة لتطويــر الجنــدر بوصفــه هويــة- الطريــقَ للتخصيــص 

ا. ا ثـــقافيًّ ا اجـــتماعيًّ ألفكارهما لخدمة البحث فـــي تبعية النـــساء باعـــتبارها شأنً

الجندر كمفهومٍ نســويٍّ

األســاس  حجــر  العشــرين  القــرن  ســبعينيات  فــي  منشــورات  ثالث  ــت  أرسَ

الثمانينيــات  فــي  نظــري  كمفهــوم  للجنــدر  النســوي  لالستكشــاف 

ــن كتــاب آن أوكلــي (Ann Oakley) "الجنــس والجنــدر  والتســعينيات. فقــد دشَّ

والمجتمــع (Sex, Gender, and Society)" المنشــور عــام ١٩٧٢م المحــاوالتِ 

النســوية لتنظيــر العالقــة بيــن االختالفــات الجنســية البيولوجيــة وبيــن البنــاء 

وفــي  النســاء.  فــي صالــح  ليــس  ــا  تاريخيًّ للجنــدر كنظــام متغيــر  االجتماعــي 

أثنــاء قبــول [فكــرة] أن االختالفــات الجنســية موجــودة وقــد يكــون لهــا تأثيــر 

أن  بقــوة  أوكلــي  أكــدت  والرجــال،  للنســاء  االجتماعيــة  الســلوكيات  علــى 

الثقافــة تفــرض معــانٍ جندريــة وتبقــي علــى االنقســامات الجندريــة التقليديــة 

فــي المجــاالت التــي قــد تكــون قابلــة للتغييــر. وفــي عــام ١٩٧٥، نشــرت غايــل 

حــول  مالحظــات  بالنســاء:  "االتجــار  المهــم  مقالهــا   (Gayle Rubin) روبــن 

االقتصــاد السياســي للجنــس" الــذي تضمــنَ بصرامــةٍ األنثروبولوجيــا البنيويــة، 

االرتباطــات  بفعاليــةٍ  يوضــح  والــذي  النفســي،  التحليــل  وفكــر  والماركســية، 

عــام  وفــي  المــرأة.  لتبعيــة  والنفســية  واألســرية،  االقتصاديــة،  األجهــزة  بيــن 

 Suzanne Kessler and) ماكينــا  ووينــدي  كيســلر  ســوزان  نشــرت  ١٩٧٨م، 

 Gender:) إثنوميثودولوجيــة  مقاربــة  "الجنــدر:  [كتــاب]   (Wendy McKenna

An Ethnomethodological Approach)"، وأوضحتــا فيــه كيــف أن اإليمــان 

بجنســين اثنيــن فقــط يثبــت تصــورات جديــدة عــن الجنــدر؛ وأن التركيــز علــى هــذا 

اإليمــان يكشــف أن االفتراضــات حــول الجنــدر تنبثــق مــن نســبة كل شــخص 

نقابلــه إلــى جنــسٍ من حيث المبدأ.



١٦٦

نظــام  لمفهــوم  المثمــر  روبــن  اســتخدام  الباحثيــن  مــن  العديــد  يواصــل 

فــه بأنــه مجموعــة مــن اآلليــات الثقافيــة التــي يتــم مــن  الجنس/الجنــدر الــذي تعرِّ

خاللهــا تحويــل "المــواد الخــام" للجنــس إلــى جنــدر. وباإلضافــة إلــى ذلــك، مــا زال 

ة  فهــم روبــن لمركزيــة تبــادل النســاء لتبعيتهــن، وكــذا مشــاركتهن المســتثمرَ

ريــن النســويين عــن  ا فــي بنــاء هيــاكل القرابــة مســاهمةً لفكــرة المنظِّ نفســيًّ

كيفيــة مشــاركة النســاء فــي األنظمــة الفعليــة التــي تضطهدهــن. إن تأكيــد 

كيســلر وماكينــا علــى أن كل تمثيــل للجنــس هــو فــي حقيقــة األمــر جنــدر (ألنــه 

مبنــي ثقافيــا) وتأكيدهمــا "للســلوك الطبيعــي" لالزدواج الجنســي الثنائــي ينــذر 

بالمقاربــات التفكيكيــة الالحقــة. إذ تزعمــان أن ثقافــات أخــرى تعتــرف بالجنــس 

الوســيط؛ ومــن ثــم فــإن المعتقــدات األوروبية-األمريكيــة حــول جنســين فقــط 

لــو كان  ــا، وبالتالــي نخلقــه كمــا  يوميًّ نبنيــه  الــذي  "الواقــع"  نتيجــة  إنمــا هــي 

حقيقــة بيولوجيــة. وتؤكــدان فــي أحــد األمثلــة أننــا ســنعترف بالهويــة الجندريــة 

الثابتــة فقــط عندمــا يوافــق األطفــال علــى قواعــد الجنــدر (أن الجنــدر ال يتغيــر 

مَّ نوعين منه) التي يفهم الكبار أنها حقيقة. وأن ثَ

وكمتابعــة لعمــل كيســلر وماكينــا، فــي عــام ١٩٨٧م، حــدد عالمــي االجتمــاع 

 (Candace West and Don Zimmerman) زيمرمــان  ودون  ويســت  كانديــس 

 Bob) شــروط "تفعيــل الجنــدر" كجانــب مــن التجربــة اليوميــة. وقــدم بــوب كونيــل

كتابــه  فــي  عامــة  توجيهيــة  تحلــيالت  األســترالي  االجتمــاع  عالــم   (Connell

"الجنــدر والســلطة (Gender and Power)" عــام ١٩٨٧م، الــذي يــدرس كيفيــة 

إنتــاج الجنــدر مــن خالل ثالث بنــى اجتماعيــة: العمــل، وتركيــز الطاقــة النفســية 

(النشــاط الجنســي والعاطفــة)، والســلطة السياســية. يبيــن كونيــل كيــف أن 

ــاره. أيضــا فــي  ــا أو يمكــن التنبــؤ بــه فــي آث الجنــدر ليــس بالضــرورة أن يكــون ثابتً

الثمانينيــات، ظهــر تأثيــر النظريــات مــا بعــد البنيويــة علــى األفــكار النســوية حــول 

نشأة الجندر. 
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 (Teresa de Lauretis) لوريتيــس  دو  تيريــزا  األفالم  ــرة  منظِّ نشــرت  حيــث 

[كتــاب] "تقنيــات الجنــدر (Technologies of Gender)" عــام ١٩٨٧م؛ وفيــه 

والمــؤرخ  الفيلســوف  عمــل  علــى  تعتمــد  التــي  الجنــدر"  "تكنولوجيــا  مقالــة 

القــارئ  هــا  عملُ يشــجع   .(Michel Foucault) فوكــو  ميشــيل  الفرنســي 

بوضــوح علــى التفكيــر فــي كيفيــة بنــاء الجنــدر مــن خالل التمثــيالت، حتــى 

 Joan) ســكوت  جــوان  المؤرخــة  كتــاب  ل  حــوَّ وقــد  النســوية.  التمثــيالت 

 "(Gender and the Politics of History) الجنــدر وسياســة التاريــخ" (Scott

يبحــث  الــذي  البحثــي  المجــال  إلــى  النســاء"  "تاريــخ  ١٩٨٨م  عــام]  [المنشــور 

كتابهــا  وفــي  الســلطة.  عالقــات  لبيــان  ــا  تنظيميًّ ا  إطــارً بوصفــه  الجنــدر 

 Gender: A Useful Category of) الجنــدر: فئــة مفيــدة للتحيــل التاريخــي"

شــر بدايــةً عــام ١٩٨٦م)، تجــادل ســكوت بقــوة  Historical Analysis)" (الــذي نُ

ــا لهــا، التحــرك  مــن أجــل مقاربــة اســتباقية للدراســة التاريخيــة، ممــا يعنــي وفقً

"الجنــدر"  ونحــو  النســوي  للبحــث  ا  محــورً باعتبارهــن  "النســاء"  عــن   بعيــدا 

ــا للمعانــي حــول كــون [الشــخص] امــرأة أو رجال. باعتبــاره إنتاجً

مهــدت كل هــذه األعمــال الطريــق لنشــر جوديــث بتلــر (Judith Butler) عــام ١٩٩٠

 Gender Trouble:) الهويــة  وتدميــر  النســوية  الجنــدر:  "مشــكلة  [كتــاب]  م 

Feminism and the Subversion of Identity)". لقــد بلــور كتــاب بتلــر تطــورات 

رهــا [مثــل] -التســاؤل اإلثنوميثودولوجــي [٣]  النظريــة النســوية الســابقة وطوَّ

ز مــن خالل  عــزَّ حــول واقعيــة جنســين اثنيــن، وبيــان مفهــوم الجنــدر كســلوك يُ

التكــرار اليومــي ("تفعيــل الجنــدر")، والتأكيــد مــا بعــد البنيــوي علــى التمثيــل 

والخطــاب كتقنيــات تنتــج الجنــدر فــي العالــم االجتماعــي، واالنتبــاه المســتمر 

ا ليس له آثار حتمية. ا متغيرً للجندر بوصفه بناء اجتماعيًّ



١٦٨

 (performative) تبــرز فكرتــان، مــن حيــث التأثيــر الالحــق: نظريــة بتلــر لمــا هــو أدائــي

وتفكيكهــا للفكــرة القائلــة بــأن الهويــة الجندريــة هــي الجوهــر الــذي تنشــأ مــن ورائــه 

ــا. فيمــا يتعلــق باألمــر األول، فــإن مشــكلة الجنــدر ملتبســة  التعبيــرات الجندريــة اجتماعيًّ

إلــى حــد مــا، حيــث تبــدأ بتلــر بمناقشــة األدائيــة (performativity) كمفهــوم نحــوي مشــتق 

مــن نظريــة الكالم-الفعــل. وبهــذا المعنــى تــؤدي أنــواع معينــة مــن األلفــاظ اللغويــة وظيفــة 

فــي الواقــع، كمــا يقــول المــرء ("ســأفعل" فــي الــزواج كمثــال تقليــدي). تقــرر بتلــر أن الجنــدر يمثــل 

(حــركات  [مثــل]  الجنــدر  عــن  االجتماعيــة  -التعبيــرات  الطريقــة  بنفــس  ــا  حقيقيًّ بوصفــه  نفســه 

الجســد، واللبــاس، والتوجــه الجنســي العــام، أي لغتــه) تجعــل الجنــدر يبــدو وكأنــه شــيء وراثــي فــي 

الجســد وكأنــه هويــة موجــودة قبــل التعبيــر عنهــا، ولكــن التعبيــرات نفســها هــي التــي تخلــق الجنــدر 

ــا  ــا بيولوجيًّ ــا كمــا نعرفــه. وبالتالــي، ال يمكــن فهــم الجنــس بوصفــه كيانــا ســابقا علــى الجنــدر، أو أساسً فعليًّ

بنــــى عــــليه الجـــــندر اجــــتماعيا؛ ألن مفهـــــوم الجــــندر ضـــــروري لفهــم وتفـــــسير الجــــنس كـــأصل بيــــولوجي. يُ

قــال تومــاس الكــــوار (Thomas Laqueur) فــــي كـــــتابه: "صـــــناعة الجـــــنس: الجـــــسد والجـــــندر مــن اإلغـــــريق

إلى فـــــــرويد (Making Sex: The Body and Gender from the Greeks to Freud)" المـــــنشور عـــــام ١٩٩٠م،

ا من خالل سجل تاريخي. قال الشيء نفسه تقريبً

يبـــدو أن بتلــر تحـــول إلــى فهــم أكثــر مسرحـــيةً لألدائيــة فــي اتجـــاه إنـــهاء مشــكلة الجـــندر، وهــو 

ريــن الراديكـــــاليين الــــذين قـــــرأوا الكتــاب. التفـــــسير الــذي تبنـــــاه العـــــديد مــن النشـــطاء والمنظِّ

فهــي تعــر عــن نظريــة للســحب كرمــز للبناء المنفصل للجندر (لكونــه بال هويــة). ومن المفارقات 

ــية  ــنصر األكثــر إنتاجـ ــندر قــد تكــون هــي العـ ــوذجية لمشــكلة الجـ ــراءة النمـ أن هــذه القـ

ــا مــن النظريــات "الشــاذة" المحــددة التــي تســببت  ــص، مــن حيــث تدشــينها ضربً فــي النَّ

نظــــريات  ومــن  التســعينيات.  فــي  والشعـــبية  األكاديميــة  الثقافــة  ازدهــار  فــي 

المثليــات والمثلييــن إلــى المجــال البحثــي الناشــئ عــن التحــول الجنســي، 

اشــتعلت فكــرة األدائيــة هــذه واســتمرت فــي تنشــيط كل مــن مشــاريع 

الجندر الناشطة واألكاديمية.



١٦٩

ــدة   وهكــذا يتخلــى كثيــر مــن قــراء بتلــر عــن فهمهــا الفوكــوي للطبيعــة المقيِّ

نــى االجتماعيــة واللغويــة -فهــي تعتقــد أنهــا تســمح ببعــض "التكــرار التدميــري"  للبُ

مثــل المقاومــات الصغيــرة لألنمــاط المعياريــة للوجــود االجتماعــي. ولكنهــا ليســت مرنة 

المتعلقــة  الحداثــة  بعــد  مــا  بإمكانيــات  االحتفــال  لصالــح  واســع-  نطــاق  علــى  متنوعــة  أو 

بالتحول الشخصي.

ــر فــي التنظيــر النســوي للجنــدر هــي الطريقــة التــي عــزز بهــا  ربمــا كانــت أكبــر مســاهمة قدمتهــا بتل

هــذه  وفــي  الجنــدر،  نصنــع  -أننــا  فــي]  [المتمثلــة  البنائيــة  النظــر  وجهــة  الجنــدر  مشــكلة  [كتــاب] 

الصناعــة، يصنعنــا هــو أيضــا؛ وقــد ســاهم باحثــون آخــرون فــي هــذه المناقشــة كذلــك. وواصــل الباحثــون 

النســويون فــي الدراســات العلميــة االهتمــام بالبنــاء االجتماعــي للجنــس بوصفــه فئــة بيولوجيــة. 

وأظهــرت األبحــاث الثقافيــة والتاريخيــة للمعالجــة الطبيــة لثنائيــة الجنــس والتحــول الجنســي كيــف 

أن المفاهيــم الســائدة عــن الجنــدر قــادت الممارســة الطبيــة ونظريــات الجنــدر التــي منحهــا الطــب 

ــلطة. فــي عــام ١٩٩٨م، نشــرت ســوزان كيســلر دراســة بــارزة أخــرى فــي نظريــة الجنــدر،  البيولوجــي سُ

[وهــي] "دروس مــن ثنائيــي الجنــس (Lessons from the Intersexed)"، رغــم أن هــذا النــص يمثــل 

دراســة لظاهــرة اجتماعيــة ثقافيــة أكثــر مــن كونــه عــمال نظريــا. توضــح كيســلر هنــا كيــف أن 

ــا إلــى] جنــس [مــا] تقيــد خيــارات الحيــاة، والهويــات  األفــكار الجامــدة حــول كــون [المــرء منتميً

االجتماعيــة، والتجــارب المجســدة لألشــخاص الذيــن يولــدون بحــاالت جنــس ثنائــي. كمــا 

ط الممارســات الطبيــة علــى  يوضــح لنــا [كتــاب] الــدروس كيــف أن مفهــوم الجنــدر يســلِّ

بعــض األجســاد الشــاذة عــن القاعــدة والتــي ال تدمــر أجســادهم فحســب مــن أجــل 

تصنيفهــا وفقــا لمعاييــر اعتباطيــة أخــرى لالزدواج الجنســي، ولكنهــا أيضــا تلقــي 

بهؤالء األشخاص في غيابات الصمت، والمعاناة، والتهميش.
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خالل الثمانينيــات والتســعينيات، عملــت مجموعــة أخــرى مــن التأثيــرات 

بــت معظــم النصــوص األساســية  تِ علــى تغييــر مفهــوم الجنــدر. وقــد كُ

يـــــض. كــــما تقــــول دونــا هـــاراواي  ــل النســـــويات البِ بَ لنظريــة الجــــندر مــن قِ

الماركســي:  "‘الجنــدر‘ باالصــطالح  (Donna Haraway) فــي مراجعتهــا: 

 Gender' for a Marxist Dictionary:') لكلمــة  الجنســية  السياســة 

احتججــن  الملونــات  النســويات  أن   ،"(The Sexual Politics of a Word

 .(١٤٤ .p) " [٤]  طويال بأن "فئة الجندر حجبت أو أخضعت ‘اآلخرين‘ اآلخـــــرين

وألن نظريــة العــرق النقديــة تطــورت فــي الدراســات القانونيــة ثــم انتقلــت 

"نســوية  لتنتــج  النســوية  بالنظريــات  ارتبطــت  أخــرى؛ فقــد  إلــى ســاحات 

يــن مرتبطيــن  ــم فيهــا العــرق والجنــدر كموجهَ حاكَ عرقيــة نقديــة" هجينــة، يُ

بالتجربــة. كثــرت المقاربــات متعــددة الثقافــات ومتداخلــة التخصصــات؛ 

الشــاملة  الفئــة  داخــل  الفــروق  تفســير  النســويات حاولــن  الباحثــات  ألن 

ســتخدم الجنــدر  "النســاء". فبالنســبة لمعظــم المنظريــن النســويين اليــوم، يُ

كفئــة بجانــب العــرق، والطبقــة، والتوجــه الجنســي؛ لتوضيــح مــدى تعقيــد 

تجربــة أي امــرأة بداخــل االضطهــادات المتقاطعــة. لكــن "نظريــة الجنــدر" 

كمجــال مــا زالــت تهيمــن عليهــا النســويات البيــض، كمــا لــو كان الجنــدر 

يمكــن أن يوضــع فــي البــؤرة كفئــة منفصلــة للتحليــل مــن أجــل النســاء 

ا فحـــسب. والرجــال الــذين يمنحــهم عــــرقهم امــتيازا بنــــسيان أن لهــم عــــرقً
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فــي   (Oyèrónké Oyewùmí) أويومــي  أويرونوكــي  تقــرر  الواقــع،  فــي   

بالخطابــات  اإلفريقــي  الشــعور  صناعــة  النســاء:  "اختــراع  [كتــاب] 

 The Invention of Women: Making African) الغربيــة  الجنســانية 

شــيئا  هنــاك  أن   ،"(١٩٩٧)  Sense of Western Gender Discourses

تلــك  لــه  كمفهــوم  الجنــدر  خلــق  فــي  ا  تحديــدً األوروبــي  الشــأن  يخــص 

تحليــل  إن  االجتماعيــة.  العالقــات  مــن  غيــره  عــن  المتميــزة  األهميــة 

أويومــي لألنظمــة االجتماعيــة لليوريوبــا  [٥] (Yoruba) قبــل االســتعمار 

كــون مفهــوم  مــدى  علــى  للثقافــة  عابــرا  دلــيال  األوروبــي وبعــده يقــدم 

بصــورة  والهويــات  االجتماعيــة،  والممارســات  الخبــرات،  يعمــم  الجنــدر 

منتصــف  منــذ  النســوية  النظريــة  فــي  رت  ــوِّ طُ فكــرة  وهــي  مزيفــة، 

الثمانينيــات علــى أقــل تقديــر.

الجنــدر فــي مكانــة  الواحــد والعشــرين، أصبحــت نظريــة  القــرن  بدايــة  فــي 

مزدوجــة، حيــث كان تركيزهــا منــذ التســعينيات علــى األقــل يســتهدف ثنائيــة 

المثليــات  وتجــارب  الجنــدري،  والتحــول  الجنســي،  والتحــول  الجنــس، 

ــا) علــى الجنــدر قــد  ب بهــا المثــل (نظريًّ ضــرَ والمثلييــن. أي أن التجــارب التــي يُ

عتقــد أنهــا مهمشــة بالنســبة لقضايــا  انتقلــت مــن النســاء إلــى الــذوات التــي يُ

النساء. 
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خالل الثمانينيــات والتســعينيات، عملــت مجموعــة أخــرى مــن التأثيــرات 

بــت معظــم النصــوص األساســية  تِ علــى تغييــر مفهــوم الجنــدر. وقــد كُ

يـــــض. كــــما تقــــول دونــا هـــاراواي  ــل النســـــويات البِ بَ لنظريــة الجــــندر مــن قِ

الماركســي:  "‘الجنــدر‘ باالصــطالح  (Donna Haraway) فــي مراجعتهــا: 

 Gender' for a Marxist Dictionary:') لكلمــة  الجنســية  السياســة 

احتججــن  الملونــات  النســويات  أن   ،"(The Sexual Politics of a Word

 .(١٤٤ .p) " [٤]  طويال بأن "فئة الجندر حجبت أو أخضعت ‘اآلخرين‘ اآلخـــــرين

وألن نظريــة العــرق النقديــة تطــورت فــي الدراســات القانونيــة ثــم انتقلــت 

"نســوية  لتنتــج  النســوية  بالنظريــات  ارتبطــت  أخــرى؛ فقــد  إلــى ســاحات 

يــن مرتبطيــن  ــم فيهــا العــرق والجنــدر كموجهَ حاكَ عرقيــة نقديــة" هجينــة، يُ

بالتجربــة. كثــرت المقاربــات متعــددة الثقافــات ومتداخلــة التخصصــات؛ 

الشــاملة  الفئــة  داخــل  الفــروق  تفســير  النســويات حاولــن  الباحثــات  ألن 

ســتخدم الجنــدر  "النســاء". فبالنســبة لمعظــم المنظريــن النســويين اليــوم، يُ

كفئــة بجانــب العــرق، والطبقــة، والتوجــه الجنســي؛ لتوضيــح مــدى تعقيــد 

تجربــة أي امــرأة بداخــل االضطهــادات المتقاطعــة. لكــن "نظريــة الجنــدر" 

كمجــال مــا زالــت تهيمــن عليهــا النســويات البيــض، كمــا لــو كان الجنــدر 

يمكــن أن يوضــع فــي البــؤرة كفئــة منفصلــة للتحليــل مــن أجــل النســاء 

ا فحـــسب. والرجــال الــذين يمنحــهم عــــرقهم امــتيازا بنــــسيان أن لهــم عــــرقً

يَ الجنــدر كمفهــوم تحــــليلي مــن خــــالل التعــــبيرات  ثــرِ وخالل هــذا االنتقــال، أُ

الدقــيقة عن عالقته باألنماط األخرى المتعلقة بالوجود والتجربة، مثل التوجه 

الجنسي والعرق، ولكن االرتبــاط الســابق بيــن التحـــليل الجــــــندري واستكشاف 

ا. فــي الواقــع، أصبحــت المقاربــات الرائــدة للمؤرخــة  ــرارً تبعيــة النســاء قــد اختفــى مِ

جـــــوان سكـــــوت (Joan Scott) والفـــــيلسوفة جـــــوديث بتلـــــر (ضــــمن آخـــــرين) -

ل الجـــــندر عــــلى الـمـــــرأة- راســخــــةً لـــــدرجة أنــه يـصـــــعب أحـــــياناً والــــتي تفــــضِّ

عــن  الحديــث  (بالطبــع،  بــإطالق.  النســاء  عــن  الحديــث 

مشــكالت  إلــى  يــؤدي  مــا  غالبــا  النســاء 

تتعلق بالنساء، أي مشكالت اإلقصاء

عتــرف بهــا؛ لننظــر أو التمييــز التــي ال يُ

إلى سبيلمان (Spelman) وكـذلك بتلر). 

هناك أيضا مـــجال ناشئ لـ "دراسات الذكورة" 

.(see Kimmel) "أو "دراســـــات الـرجــــــال

علــى  يأســــفن  النســـــويات  مــن  قـــــليل 

والمتطــور  الثــري  البحثــي  المجــال 

ق الــذي نشــأ بســبب  بصــورة ال تصــدَّ

ظهــور المقاربــات "الشــاذة" ونظريــة 

الثــــمانينيات  فـــي  النقـــــــدية  العـــــرق 

هنــاك  كان  أنــه  غيــر  والتســعينيات، 

تراجــع مذهــل، فيمــا يتعلــق بتطويــر 

المــــراكز  وتطــور  الجنــدر،  نظريــة 

النســـــوي:  للبحــــث  التقـــــليدية 

الحـــــياة المـــــنزلية، والقــــرابة، 

والمساواة، وتقسيم العمل 

عـــلى أســــــاس الجــــنس.
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ــرة  المنظِّ  Joan Williams ويليامــز  جــوان  حاولــت 

إلــى  الجنــدر  نظريــة  إعــادة  النـــسوية  الـقـــانونية 

االهتمــام بتجــارب النســاء وتبعيتهــن. فــي [كتابهــا] 

"تقــــويض الجـــــندر (Unbending Gender)"، تعـــتبر 

مــــقاربة ويليامــز فـــــي التنظــــير للجــــندر براغماتيــة 

المواقــف  فيهــا  وتحضــر  الســواء،  علــى  ونظريــة 

الملموســة فــي الحيــاة المنزليــة التــي كانــت تحــدد 

الواليــات  فــي  العشــرين  القــرن  أواخــر  فــي  الجنــدر 

المتحــدة. وفــي [إطــار] البحــث عــن الســبب فــي أن 

ــقاء فــي  الكثيــر مــن النســاء العــامالت "يختــرن" البــــ

المنــزل بعــد إنجــاب األطفــال، تجــادل ويـــليامز بــــأن 

قــوة"؛  بوصـــــفه"حقل  ـــــــدار  يُ المـــــنزلي  العــــــمل 

إلعــادة النســاء إلــى المعاييــر الجندريــة التقليديــة، 

نـــــهاية  فــي  النســاء  تــؤذي  التــي  المعاييــر  وهــي 

المـــــطاف؛ ألن المعـــــدل المـــرتفع للطـــالق

ا.  يــــــؤدي إلــى إفقـــــارهن نســــــبيًّ

يتضمــن تحليلهــا متعــدد األوجــه مناقشــة لمــدى 

تعبيــر المعاييــر الجندريــة عــن لغــة التمييــز الطبقــي 

ا للطـــــرق التــي يتجـــاهل بهــا والعـــرقي، وتوضــــيحً

العمــلَ  عمــد  عــن  الحضانــة  واتفاقيــات  الــطالق 

األســري الــذي تقــوم بــه النســاء أثنــاء الــزواج وبعــده 

علــى الســواء مــن أجــل تســهيل المكانــة المثاليــة 

للرجل العامل. 
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وبالتالــي فــإن مــا تقدمــه ويليامــز هــو إخــراج للجنــدر 

ــر عنهــا مؤخــرا،  عبَّ مــن التجريــدات البعيــدة التــي يُ

وتركيــز علــى المواقــف الملموســة التــي يجــد فيهــا 

الرجــــــــال والنــــــــساء أنفـــــسهم. إن اســــــــتنتاجاتها

حــول الجنــدر ملموســة ومشــجعة علــى الســــــواء، 

ــد فكــرة أن جميــع النســاء  وهــي تعمــل صراحــة ضـ

جـــــــــنـــدرية محـــــــــــددة. هــــــــويـــــة  حــــــول  يلتحــــــمن 

وبـــــــــدال من ذلك، فـــإن نظـــــريتـــها تقــرر أن النـــــــــساء

أدركــن  مــا  إذا  االختالفــات  تجمعهــن  أن  يمكــن 

نـــــى االجتماعيــة الخـــاصة (مــــثل نــدرة  كــــــيف أن البُ

وجــــــــود عــــــمــــل بــــــــدوام جـــــــزئــــي وأجـــــــــر جــــــيـــد)

النــــــــســـاء، لجــــمــــيع  ســـــــــلـــبية  ا  ظــــــــروفً تـــخــــــلـــق 

التـــي  الفــــرديـــة  الخـــــيارات  عــن  النظــر  بغــضِّ 

ــا النــــساء. إنهــا تعـــر عــــن نظــــــرية للجــــنـــدر  تتخذهــ

تتعـــــلق ببنيـــــة الحـــــيـــاة الـمـــــنزليـــة فــــي المجـــــتمع 

األمـــــريكي، وتـــجادل بأنـــه يــجـــب تفــــــــسير 

المتعـــــــلقة  الــمــــــــرأة  خـــيارات 

حــرة  تبــــــدو  والتــي  بالعــــــــمل 

التـــي  القـــــــيود  إطــــار  فـــي 

تفـــرضها الحــياة المــــنزليـة. 

ــم األجــور المرتفعــة "للعامليــن المثالييــن"  تقاسَ ال تُ

ــا مــع الزوجــات واألطفــال، رغــم أن  مــن الرجــال دوريًّ

تدفــق العمــل األســري هــو مــا يجعــل [هــذه] المكانة 

ــليامز بأنــه ينبــــغي ــادل ويـ ــذلك تجـــ ــنة. وكــ ممكــ

علـــى النســــويات إعــادة النظــر في الحيــاة المنزلية

ا"، بالمعـــــنى الــذي [تستخــــدمه] بوصفهــا "سحــــــبً

ض أي هــــوية محـــددة  بتلــر لألدائيــة والــذي ال يفــــوِّ

كـــأصل لــه. أهميــة هــذه االســتراتيجية هــي اإلقــرار، 

بــأن نمــوذج  الـــواليات المتحــدة،  علــى األقــل فــي 

ــصادر  ــتعانة بمــ التســليع الكامــل للنســوية (االسـ

المـــنزلية،  بالواجبــات  [القــــــــيام]  فــــي  خـــــارجية 

يعـــــمل  لــم  األطــــــفال)  رعـــــــاية  ذلــك  فـــــي  بــــــما 

كاســتراتيجية سياســــية لمنــح الـــمرأة المـــــساواة 

عالقــات  إلــى  أدى  وقــد  العـــمل،  أماكــن  فـــي 

عــــــدائية ال طــــــائل مــن ورائـــــها بيـــــن أولئــك 

الذيــن يتناغمــون مــع الحيــاة المنزليــة 

وأولئــك الذيــن يتنكــرون لهــا. 

إن وصــف الحيــاة المـــــنزلـــية 

"ســــــــــحــــــــــــــــب" بـأنـــــــــها 

هــو أحــد الطــرق لـــ "تقويض 

الروابــط  بقطــع  الجـــــندر" 

بين العـمل المـــــنزلي وبيــن 

الطــــــبيعة المفـــــــترضة للمــرأة.



١٧٥

ومــن ثــم فــإن الجنــدر بالنســبة إلــى ويليامــز يعمــل 

كســلطة للحيــاة المنزليــة؛ كمــا أنــه يقــدم مــن خالل 

النســوية طريقة لتحـــليل خيارات المــــــرأة وتغـــــييرها 

عــن طـــــريق تغــــيير عـالقــة المــرأة بالحيــاة المنزليــة 

وأصــــولها المضــــمنة فــي هــــوية األنثــــى.

الجنــدر في التاريخ األمريكي

يتعلــق تاريــخ الجنــدر فــي أمريــكا بنظــام اجتماعــي 

يقيــد األنوثــة والرجولــة، وينتجهمــا فــي الوقت نفســه 

علــى مــدار قــرون مــن الزمان. وال تتأثر النســاء بمعايير 

الجنــدر فحســب، بــل إنهــن يبتكرنهــا، ويتفاوضــن 

عنصريــة  المعاييــر  إن  أيـــضا.  رنها  ويغــــيِّ معهــا، 

ومرتبطــة بالوضــع الطبقــي، والنــــساء ال يتحكمن 

صناعــة  أدوات  أو  االقـتـــصادية  الهـــــياكل  فــي 

ــر عــن قوتهــن رغــم مشــاركتهن  المعنــى التــي تعبِّ

فــي إنتاجهــا. وهكــذا فرغــم اشــتراكهن فــي صناعــة 

الجـــــــندر، إال أن تنفــــــيذه ينتقــص مــن قــــــدرهن.

ا، ولكــن  إن تحديــد هــذا االنتقــاص ليــس مســتقرًّ

الجنــدر  مقاربــات  معظــم  ــدرس  تَ مســتمرة.  آثــاره 

فــي التاريــخ األمريكــي الطبيعــةَ المتغيــرة ألدوار 

الرجــال والنســاء وعالقاتهــم علــى مــدار أكثــر مــن 

أربعــة قــرون مــن الهيمنــة األوروبيــة علــى أمريــكا 

الشــمالية. وفــي حيــن أنــه قــد تكــون هنــاك قصــة 

عامــة تــروي االختالفــات بيــن المعتقــدات الصارمــة 

فـــــــي الـتـســــلـــسل الـهــــــرمــــي داخـــــــل الـمـجـــــتــمــــع 

ــردية  ــوير علــى الفـ ومــا يلــي ذلــك مــن ضــــغوط التنـ

ــتقلة، فقدتكــون هنــاك عشــرات اآلالف مــن  المســ

القصــص األخــرى حــول كيفيــة تأثيــر البلــد، والعرق، 

والديــن علــى كيفيــة عمــل الجـــندر فــي أي فتــرة 

تاريخية مـعينة وأي مـوقع جـغــرافـي. يدل االهتمام 

الدقيــق بالجنــدر فـــي التـــاريخ األمريكــي علــى أنــه 

ــج عــن طريــق تغييــر تكوينــات العمــل، والقرابــة،  نتَ يُ

األدوار  وتعبــر  الطبقــي.  والتمييــز  والعنصريــة، 

للواجبــات  االجتماعيــة  التوقعــات  عــن  الجندريــة 

والممارســات الثقافيــة المناســبة لــكل مــن الرجــال 

ــا مــا يتعلــق باإلنجــاب والنشــاط  والنســاء، خصوصً

االقتصادي والجنسي. 

االســتعمارية  األســر  عــن  مســؤولين  الرجــال  كان 

فــي أمريــكا، وكانــت هــذه األســر تتكــون مــن أفــراد 

األســرة باإلضافة إلى الخدم أو العبيد المســتأجرين 

البروتســتانت  النســاء  تمتعــت  وقــد  والحرفييــن. 

ــنَّ يخضعــن  بالمســاواة مــع الرجــال، لكــن الزوجــات كُ

لحكــم أزواجهــم. وكانت النســاء يعانين مــن "الموت 

القانونــي" عندمــا يتزوجــن، بموجــب مبــدأ الحجــب 

الــذي ينــص علــى أن المــرأة ليــس مــن حقهــا امــتالك 

ممتلــكات خاصــة بهــا أو ممارســة األعمــال التجاريــة 

ــر  األسَ كانــت  الجنــوب،  فــي  الخــاص.  باســمها 

االســتعمارية بعيــدة عمومــا، وبعيــدة عــن الكنائــس 

إلى حد كبير.



ولعــل النســاء قــد حصلــن علــى قــدر أكبــر من االســتقاللية 

في الســياقات التي لم يجــربن فـيها اإلشـــراف المـباشر

من المجـــتمع الدينــــي الـــذي كـان شــــائعا فــي الشــــمال.

فــي  نشــاطا  أكثــر  أدوارا  الكويكــرز[٦]  لنســاء  كان 

البروتســتانتية  الطوائــف  فــي  النســاء  مــن  كنائســهن 

األخرى.

فصــلَ  االســتعماريات  البيضــاوات  النســاء  تجــرب  لــم 

األمومــة عــن النشــاط االقتصــادي الــذي أصبــح شــائعا 

فــي الحيــاة المنزليــة المثاليــة فــي القــرن التاســع عشــر؛ 

للحيــاة  ا  مركــزً كان  الســابقة  الفتــرة  فــي  المنــزل  ألن 

لــم يكــن اآلبــاء منفصليــن عــن  االقتصاديــة. وبالمثــل، 

غالبــا  وكانــوا  المنزليــة،  الحيــاة  فــي  اليومــي  العمــل 

مســؤولين عــن تعليــم األطفــال، خاصــة األوالد. تجــادل 

 Linda Stone and Nancy) لينــدا ســتون ونانســي ماكــي

McKee) فــي [كتابهمــا] "الجنــدر والثقافــة فــي أمريــكا 

النســاء  بــأن   ،"(Gender and Culture in America)

البيضــاوات االســتعماريات كــن قــادرات علــى دمــج ثالثــة 

االقتصــادي،  -النشــاط  الناضجــة  األنوثــة  مــن  أدوار 

علــى  تصعــب  بطــرق  الجنســي-  والنشــاط  واألمومــة، 

القــرن  أن  إلــى  جزئيــا  ذلــك  ويرجــع  المعاصــرة.  المــرأة 

االجتماعيــة  المثــل  مــن  أعلــن مجموعــة  التاســع عشــر 

بالنفــس،  بالتضحيــة  البيضــاوات  النســاء  حــددت  التــي 

البيــض  الرجــال  [حــددت]  كمــا  والمنــزل،  والتربيــة، 

بالفردانية المستقلة وعالم التجارة الرأسمالية.

١٧٦



تغيــرت الذكــورة أيضــا خالل القــرن التاســع عشــر، 

الشــخصية  إلــى  تشــير  التــي  الرجولــة  مثاليــة  مــن 

الجســدية  بالفحولــة  د  حــدَّ تُ ذكــورة  إلــى  النبيلــة 

المرتبطــة بالقــوة العضليــة عنــد الطبقــة العاملــة. 

فــت األنوثــة مــن خالل "عبــادة األنوثــة الحقيقيــة  رِّ عُ

(cult of true womanhood)"، حيــث حــددت المؤرخــة 

ــل المترابطــة  باربــرا ويلتــر (Barbara Welter) المثُ

[المتمثلــة في] الحياة األســرية، والتقــوى، واإلذعان، 

والنقــاء والتــي ســيطرت علــى الخطابــات العامــة 

حـــــول األنــــــوثة فــي تلــك الفتــرة.

كبيــر  حــد  إلــى  الحقيقيــة  األنوثــة  عبــادة  كانــت 

ــا؛  ا، مــن الطبقــة الوســطى، وأبيضً ــا شــماليً نموذجً

ــنَّ أقــل عرضــة  ألن النســاء البيضــاوات الجنوبيــات كُ

المنزلــي  للعمــل  الشــمالية  بالمفاهيــم  للتقييــد 

األنثــوي؛ وبالطبــع، لــم يكــن العبيــد قادريــن علــى 

التحكــم فــي معاناتهــم حتى يعيشــوا خارج [حــدود] 

الـتــــــعاليم، كـــمـــا تـــــوضح هــــارييـــت جـــــاكــــوبس

(Harriet Jacobs) فــي [كتابهــا] "حــوادث فــي 

."(Incidents in the Life of a Slave Girl) ة حياة أمَ

الالتــي  المتعلمــات،  اإلمــاء  أن  توضــح جاكوبــس 

المتعلقــة  األمريكيــة  األوروبيــة  ــل  للمثُ تعرضــن 

بالســلوك األنثــوي، حاولــن اســتخدام عبــادة األنوثــة 

االعتــداء  ضــد  أنفســهن  عــن  للدفــاع  الحقيقيــة 

الفضيلــة  ناحيــة  مــن  الجنســي وتحديــد حياتهــن 

ــا  ــا كــم كان صعبً والتقــوى، ولكنهــا توضــح أيضً

عـــــلى اإلمـــــاء الـســـــــود أن يـجـــــادلن عــــن أنفـــسهن

ــل العنصريــة لألنوثــة الحقيقيــة.  مــع [وجــود] المثُ

ض للنســاء البيضاوات  كان الضعــف األنثــوي المفترَ

جســدية  ســمة  وهــي  هنــا،  الصعوبــة  مــن  ا  جــزءً

محسوســة ســوغت حبســهن فــي المجــال المنزلــي، 

العــامالت  والنســاء  الســود  اإلمــاء  أن  حيــن  فــي 

األخريــات ([الالتــي] ال تعتبرهن الطبقات المتوســطة 

والعليــا بيضــاوات بالكامــل فــي كثيــر مــن األحيــان) 

لــم يســتطعن التأكيــد علــى هــذه العالمــة المميــزة 

لألنوثة، بسبب التوقعات اليومية للعـمل البـدني.

١٧٧
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المنــزل وخضوعهــن  فــي  البيضــاوات  النســاء  لــم يكــن مقتصــرا علــى حبــس  التاســع عشــر  القــرن  أن  بيــد 

ـــنَّ قانونــان  ت قوانيــن ملكيــة المــرأة المتزوجــة فــي منتصــف الـــقرن التاســع عشــر. سُ ــنَّ لســلطة الذكــور. فقــد سُ

فــي واليــة نيـــويورك فــي عـــامي ١٨٤٨م و ١٨٦٠م، جــعال مــن القانونــي بالنســبة للنســاء أن يكــون لهــن ملكيــة 

خاصــة، رغــم أنهــن لــم يمتلكــن الحــق فــي مكاســبهن الخاصــة أو حــق الوصايــة المشـــتركة علــى أطـــفالهن إال 

بعـد القـانون الثاني. وقد دفعت السلطة األخالقية المتزايدة للمرأة البيضاء في المنزل والمصاحبة إليداعها 

إلــى الجــدل حــول ضــرورة مشــاركتهن فــي الشــؤون العامــة. كان  فــي المنــزل العديــدَ مــن اإلصالحييــن 

المنطــق هــو أنــه إذا كانــت أفــراد النســاء البيضــاوات مــن شــأنهن أن يقدمــن قــوة حضاريــة ناعمــة ضــد العدوانيــة 

ن فيجــب علــى النســاء البيضــاوات كمجموعــة أن  التنافســية لتأثيــر الرأســمالية علــى رجــال مجتمعهــن، إذَ

يقدمــن تأثيرهــن الحضــاري للمجتمــع كلــه. كان هــذا أحد األســباب المنطقيــة لالقتراع؛ وكان الســبب المنطقي 

ــت حجــة  األكثــر راديكاليــة هــو أن النســاء البيضــاوات مواطنــات ويحــق لهــن التصويــت مثــل الرجــال. اصطفَّ

ــا إلــى جنب مع حجة  االخــتالف -أن المــرأة شــكلت صوتــا أخالقيــا خاصــا ضروريــا للمجتمــع المدنــي الســليم- جنبً

ــا  المســاواة -أن الرجــال والنســاء [يمثلــون] الشــيء نفســه مــن الناحيــة السياســية وبالتالــي يتطلبــون حقوقً

ــوة  متســاوية. وإذا كانــت حجــة االخــتالف فــي القــرن التاســع عشــر قــد عززتهــا عبــادة األنوثــة الحقيقــة وقـ

الضـــغـــط األخـالقــي لألنـــــوثة المـــنزلية، فقــد ســيطرت حجــة المســاواة علــى معظــم [االتجاهــات] النســوية 

فــي القــرن العشــرين، حتــى العقــود األخيــرة مــن القــرن علــى أقــل تقديــر، ويرجــع ذلــك بـــدرجة كـــبيرة إلــى تغيــر 

ين للحفاظ عـلى وضـع الطـبقة المتوسطة ألفـراد العائالت. القوى العاملة الرأسمالية والحاجة إلى دخلَ



ا فــي حقــوق النســاء وفرصهــن (والــذي يرمــز لــه بالحصــول علــى حق المــرأة في  شــهد القــرن العشــرون توســعً

ــت تنبــؤات كثيرة بشــأن الجندر.  االقتــراع عــام ١٩٢٠م)، وبالتالــي اتســعت أدوارهــن االجتماعيــة كنســاء، ولكــن بقيَ

علــى ســبيل المثــال، مــع دخــول المزيــد والمزيــد مــن النســاء فــي القــوى العاملــة، ضعفــت عالقــة المــرأة 

بالمنــزل ولكنهــا لــم تنقطــع بالكامــل. فمــا زالــت المــرأة مســؤولة إلــى حــد كبيــر عــن العمــل المنزلــي، حتــى 

 (Arlie Hochschild) عندمــا تعمــل خــارج المنــزل، وهــذا يقــود إلــى ظاهــرة عالمــة االجتمــاع آرلــي هوتشــيلد

طلــق عليهــا "التحــول الثانــي (the second shift)" (فــي كتــاب بنفــس االســم). يبــدو أن ارتفــاع نســبة  والتــي يُ

ــب  [٧] (companionate marriage) وســيطرة نســاء الطبقــة المتوســطة علــى خصوبتهــن  الــزواج المصاحِ

فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر كان يشــير إلــى تقــدم مهــم بالنســبة للنســاء. مــن المؤكــد أن القبــول التدريجــي 

لتنظيــم األســرة والتحكــم فــي النســل علــى مــدار القــرن العشــرين كان متــكامالً مــع الحريــات المتزايــدة التــي 

تمتعــت بهــا العديــد مــن النســاء األمريكيــات فيمــا يتعلــق بحياتهــن اإلنجابيــة (علــى اختالفهــا) وبالتالــي 

ــر أيضــا علــى تطويــر توقعــات  ــا. لكــن الــزواج المصاحــب والتحكــم الفــردي فــي اإلنجــاب قــد أثَّ بحياتهــن عمومً

جندريــة جديــدة حــول الحيــاة الجنســية الزوجيــة للنســاء وعالقتهــن (الصارمــة) بــاألزواج، وعالقتهــن (األقــل 

صرامــة، بســبب معاييــر الطبقــة المتوســطة فــي القــرن التاســع عشــر) باألطفــال. بــرزت الموجــة الثانيــة مــن 

ــا- للمعاملــة النمطيــة للمــرأة فــي الحــركات  ب الســتينيات كــردة فعــل -جزئيًّ الحركــة النســوية فــي شــغَ

الطالبيــة وحــركات الحقــوق المدنيــة. كان تحقيــق الحريــة الجنســية لجميــع النســاء فــي طليعــة األهــداف 

النسوية الراديكالية المبكرة. 

١٧٩



ــروا بلغــة  وتقــرر بعــض النســويات أن الرجــال الذيــن عبَّ

منمقــة عــن الحريــة قــد اســتغلوا رغبــة النســاء فــي 

الحريــة الجنســية لخدمــة زيــادة الوصــول الجنســي 

إليهن.

حتــى فتــرة مــا قبــل الحــرب، كانــت األدوار الجنســية 

فهــم ثقافيــا علــى أنهــا تتعلــق بفئــات العــرق  للمــرأة تُ

االجتماعيــة  بــاألدوار  ترتبــط  وأنهــا  والطبقــة، 

األساســية األخــرى للنســاء: األمهــات والعــامالت. 

ــنَّ  تجــادل ســتون وماكــي بــأن النســاء الســوداوات كُ

يجمعــن دوما بين العمــل واألمومــة، لــذا فــإن الرغبات 

الوصــول  فــي  البيضــاوات  للنســويات  الحماســية 

للمناصــب مدفوعــة األجــر لــم تحــدد دائمــا أهــداف 

مباشــرة،  التحــرر  وبعــد  الســوداوات.  النســويات 

ممارســة  أجــل  مــن  الســوداوات  النســاء  ناضلــت 

األمومة وأن يمكثن في المنزل كوسيلة لمقاومة 

بــأن تقــدم  البيضــاء  بة  القمــع األبيـــض والمــــطالَ

الســوداوات خدماتهــن كخادمــات في المنــازل بأجور 

زهيــدة [٨]. ولكــن أدى التمييــز ضــد الرجــال الســود إلــى 

الســوداوات  لألمهــات  المنزليــة  األهــداف  جعــل 

ا  مســتحيلة بالنســبة للجميــع باســتثناء األكثــر تميــزً

مــن بينهــن، ألن األســر الســوداء كانــت فــي حاجــة 

ماســة إلــى أجــور النســاء الســوداوات لكــي يمكــن 

ــا. يســتمر  أن تســير مركــب الحيــاة األســرية اقتصاديًّ

هذا النمط في الوقت الحاضر.

ولكــن ألن النمــوذج األمريكــي المهيمــن هــو األم 

ا؛ ربــة المـــــنزل، عــــانت الـمـــــرأة الســـــوداء اجـــــتماعيًّ

ألن البنيــة االقتصاديــة التــي تحافــظ علــى مصالــح 

البيــض، تواصــل تكليفهــا بتغييبهــا عــن المنــزل. 

كمــا عوملــت النســاء الســوداوات كأمهــات بطريقــة 

ــل ســلطات الرفاهية  بَ مختلفــة عــن البيضــاوات مــن قِ

المـــــعاملة  هــــذه  و  الـعــــامة؛  اإلعـــــالم  ووســـــائل 

التفاضليــة تنتــج وتؤثــر فــي وجهــات النظر الســلبية 

عــن النســاء الســوداوات كأمهــات، والتصــور واســع 

بأنهــا [ذات ميــول]  الســوداء  المــرأة  االنتشــار عــن 

.(see Solinger and Roberts)  جـــنـسـية مـفــرطة

١٨٠



١٨١

األصلييــن  لألمريكييــن  الجندريــة  األدوار  تأثــرت 

أيضــا بتوقعــات البيــض بشــأن عملهــم. ففــي الغــزو 

األصليــات  الهنــود  النســاء  تكــن  لــم  األوروبــي، 

أدت  وقــد  الرجــال.  علــى  اقتصاديــا  يعتمــدن 

ليــة مــع األوروبييــن إلــى تأســيس  التفــاعالت القبَ

أفــكار حــول اعتمــاد النســاء الضــروري والطبيعــي 

ــل  عطِّ علــى الرجــال. علــى ســبيل المثــال، غالبــا مــا تُ

االتفاقيــات بيــن البيــض وزعمــاء القبائــل حصــولَ 

عليهــن  يفــرض  ممــا  األراضــي،  علــى  النســاء 

االعتمــاد علــى الرجــال فــي قبائلهــن. كمــا تأثــرت 

مجــاالت الرجــال أيضــا؛ إذ كتبــت ســتون وماكــي أن 

الضغــط األوروبــي علــى الزراعــة بوصفهــا مهنــة 

األصلييــن  الرجــال  ع  يــدَ كان  مــا  غالبــا  "حضاريــة" 

الصيــد  فــي  الجندريــة  أدوارهــم  ت  ــدَ يِّ قُ الذيــن 

مجتمعاتهــم  فــي  متميــزة  أدوار  بال  والحــرب 

اآلســيويون  أمــا   .(٧٨–٨٠  .pp) المتغيــرة 

مــن  األمريكيــون  أو  والالتينيــون  األمريكيــون 

فيمــا  مختلــف  تاريــخ  فلديهــم  أســبانية،  أصــول 

مــا  وماكــي  ســتون  تبحــث  بالجنــدر.  يتعلــق 

 "(patriarchal core) األبــوي  ــب  "اللُّ بـــ  تســميانه 

هيمنــة  فــي]:  [والمتمثــل  الالتينيــة  للثقافــة 

الرجــال، والفخــر الذكــوري، والمســؤولية الفرديــة 

للمــرأة فــي العمــل المنزلــي (حتــى حينمــا تعمــل 

خارج المنزل). تكتب النســوية المثلية التشــيكانا[٩] 

تشــابك  عــن   (Cherrie Moraga) موراغــا  شــيري 

العــرق والجـنسية والنشاط الـجنسي في مـقالها 

الكــالسيكــــي "مـــــسار ممــــتد من مــــشاعر اإلنجـــاز

فــي  تقــول  الــذي   "(A Long Line of Vendidas)

ــا، بينمــا كان  إحــدى أفــكاره "كان جنــس أخــي أبيضً

ــا"، ربمــا يكــون األمريكيون اآلســيويون  نيًّ [جنســي] بُ

ــا التــي اجتمعــت تحــت  هــم المجموعــة األكثــر تنوعً

ــدت قوانيــن الهجــرة فــي  مســمى أقليــة واحــدة. قيَّ

القــرن التاســع عشــر وأوائــل القــرن العشــرين الهجرة 

الصينيــات.  النســاء  هجــرة  وخصوصــا  اآلســيوية، 

اليابانييــن والمواطنيــن  ــر اعتقــال األمريكييــن  وأثَّ

العالميــة  الحــرب  أثنــاء  المهاجريــن  اليابانييــن 

الثانيــة علــى الرجــال والنســاء بشــكل ملحــوظ. لقــد 

داخــل  الرجــال  ســلطة  مــن  األوضــاع  تغييــر  قلــل 

األدوار  تخفيــف  إلــى  يميــل  كان  بينمــا  األســرة، 

المنزليــة  األعبــاء  مــن  الراحــة  وتقديــم  الجندريــة 

يتصــارع   .(١١٩  .Stone and McKee, p) للنســاء 

عليهــم  يطلــق  -الذيــن  اآلســيويون  األمريكيــون 

"األقليــة النموذجيــة"- مــع مجموعــة متنوعــة مــن 

التوقعــات  عليهــا  تؤثــر  التــي  النمطيــة  القوالــب 

األوروبيــة األمريكيــة للجنــدر؛ والتــي تشــمل فــي 

المذعنــة  اآلســيوية  المــرأة  الجنســي  المجــال 

والغريبة والرجل اآلسيوي الضعيف.



١٨٢

الحركــة  أن  الملونــات  النســاء  تقــول  مــا  غالبــا 

المــرأة  تجــارب  نحــو  تتجــه  الســائدة  النســائية 

البيضــاء، وتصوراتهــا واحتياجاتهــا، ال يوضــح هــذا 

النســاء  بهــا  هيمنــت  التــي  الطريقــة  القــول 

البيضــاوات علــى الخطابــات التــي تحــدد النســوية 

ــق بهــا المفاهيــم  فحســب بــل والطريقــة التــي تطبَّ

المــرأة  تطلعــات  علــى  الجنــدر  حــول  الســائدة 

ومكانتهــا.  المتوســطة  الطبقــة  مــن  البيضــاء 

تحــدى المثليــون والمثليــات أيضــا التمييــز الضمنــي 

ــة ــر، بحـجـ ــائالت إلـــى الجـــــنس اآلخـــ للنــــــساء الـمــ

والممارســات  الجندريــة  والتوقعــات  المعاييــر  أن 

الجنســي  التمييــز  علــى  تبقــي  ال  االجتماعيــة 

فحســب، وإنمــا تعمــل أيضــا علــى إخضــاع المثلييــن. 

النــســــــويات  النـاشـــطـــات  اســــتـهـــدفت  لــقـــد 

الراديـــكاليات بادئ ذي بدء تقـــييدَ األدوار الجندرية 

بعــض  لكــن  للقمــع؛  اســتمرارا  أو  ســببا  بوصفهــا 

النشــاط الراديكالــي حاليــا يرحــب بالقيــام بــاألدوار 

مــا دام ذلــك يتـــــم طـــــواعية وبـــــمنأى عـــن الهـــــوية

المـــــثليات  مــن  الباحــــثون  يواصــل  الجــــــــوهر.  أو 

األدوار  أهميــة  مــــناقشة  والنســــويات  والمــــثليين 

فــي  ــف  تألَّ الــذي  السحـــاق،  تاريــخ  فــي  الجـــــندرية 

ــدير- ــل تقــــــ ــى أقـــ ــتينيات -عــلـ الخــــمسينيات والســــ

الطبقــة  فــي  نشــطت  التــي  الحانــات  ثقافــة  مــن 

عت أدوار السحاقيات. العاملة والتي طورت وشرَّ

الســبعينيات  فــي  الســحاقيات  النســويات  رفضــت 

عــن  معبــرة  سياســة  لصالــح  الســحاقية  األدوار 

األندروجينيــة  [١٠]،  رغــم أن "النقاشــات الجنســية" 

داخــل النســوية انتقــدت النســوية الســحاقية فــي 

أوائــل الثمانينيــات؛ لتشــويه اإلمكانيــات اإلغرائيــة 

للثقافات الســحاقية الســابقة.



١٨٣

تشــهد المســيرات الســنوية للمثلييــن التــي تخــرج فــي جميــع 

عــام  كل  مــن  يونيــو  شــهر  فــي  المتحــدة  الواليــات  أنحــاء 

ــويورك  ــب عــام ١٩٦٩م فــي نيــ ــمال الشغــ ــرى أعــ إلحيــاء ذكـــ

ــيث اعتــرض  ــوول إن  [١١] (Stonewall Inn) -حــ ــار ســـتونـ فــي ب

رعــاة المثليــات والمثلييــن والمتحوليــن جنســيا علــى تفتيــش 

روتينــي قامــت بــه الشــرطة- علــى توســيع السياســات األدائيــة 

لالضطــراب فــي الجنــدر. يتباهــى المشــاركون فــي الموكــب 

باتفاقيــات الجنــدر وكذلــك بمعاييــر التوجــه الجنســي؛ للداللــة 

علــى الصلــة الوثيقــة بيــن الجنــدر والحيــاة الجنســية فــي بنــاء 

الشخصية في أمريكا.

منــذ منتصــف الســبعينيات، ومــع انتشــار األفــكار حــول الجنــدر، 

شــهدت النســاء األمريكيــات زيــادة فــي التحــرر مــن التمييــز 

واإلقصــاء العلنييــن. لعــل هــذا هــو الســبب فــي أن مفهــوم 

فــة للجنــس، ممــا يشــير إلــى الرغبة  الجنــدر قــد أصبــح أكثــر مرادَ

القوميــة المعتدلــة فــي رؤيــة الطبيعــة والثقافــة علــى وفــاق 

بصــدد االختالفــات األساســية بيــن الرجــال والنســاء، والتــي 

تشــير  قــد  البشــر.  مــن  لإلنــاث  االجتماعيــة  التبعيــة  تفســر 

التأكـــيدات الراديكـــالية ألنـــواع بديلة للجندر، بدمج الجـنسين

المقيــدة  الثنائيــات  مــن  التحــرر  زيــادة  إلــى  تجاوزهمــا،  أو 

للتكوينــات التاريخيــة  [١٢]، أو قــد تمثــل فقــط رغبــات طوباويــة 

لتجــاوز الصعوبــات فــي إنتــاج حلــول سياســية متســاوية حقــا 

بالســلطة  يتعلــق  فيمــا  ــا  حاليً المســاواة  عــدم  [لمشــكلة] 

والتمييــز القائميــن علــى أســاس الجنــدر.
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*عــن الكاتبــة: رئيســة قســم العلــوم اإلنســانية فــي 

كليــة الطــب بواليــة بنســلفانيا، ولهــا عــدة مؤلفــات 

فيما يخص شؤون المرأة.

ــا إلــى  [١] يشــير مصطلــح الجنــدر (gender) أساسً

ا أو أنثــى)، ولكــن  ــرً جنــس الفــرد أو نوعــه (كونــه ذكَ

يدرســه  فــي االســتعمال  تطــور  المصطلــح  لهــذا 

لهــذا  الكبيــرة  للحمولــة  ا  ونظــرً المقــال.  هــذا 

المصطلــح واســتخدامه فــي حقــل دراســات المــرأة 

ترجــم إلــى النــوع بســبب مــا بينــه وبيــن  كمــا هــو؛ لــم يُ

إلــى  وال  وخصــوص،  عمــوم  مــن  المفــردة  هــذه 

مــن   "sex" المصطلــح  وبيــن  بينــه  لمــا  "الجنــس" 

لــذا  هــو،  كمــا  اســتعماله  جــرى  ثــم  ومــن  تداخــل؛ 

أثنــاء  هــذا  اســتحضار  الكريــم  القــارئ  مــن  رجــى  يُ

القراءة. (المترجمة).

[٢] فرع من فروع الفلسفة يدرس اللغة في مصادرها 

مــع  ويتقاطــع  والمكتوبــة،  الشــفهية  التاريخيــة 

النقد األدبي والتاريخ واللسانيات. (المترجمة).

[٣] منهجيــة تهتــم بالتحليــل االجتماعــي لكيفيــة 

بناء مشتركات لدى أفراد المجتمع. (المترجمة).

 " "آخــرَ أنهــن  البيضــاوات  النســويات  [٤]تــرى 

ــد مقارنــة بالرجــال، بينمــا لــم يكــن هنــاك  مضطهَ

يعتبــرن  الالتــي  والملونــات  للســوداوات  اعتبــار 

ر. ا" آخَ رً "آخَ

غــرب  فــي  تعيــش  إفريقيــة  عرقيــة  مجموعــة   [٥]

إفريقيا، ال سيما في نيجيريا. (المترجمة).

األصدقــاء  لجمعيــة  الشــائع  االســم  هــو  هــذا   [٦]

مــن  مجموعــة  وهــي  الصاحبيــون،  أو  الدينيــة 

المســيحيين البروتســتانت نشــأت فــي إنجلتــرا فــي 

فوكــس.  جــورج  يــد  علــى  عشــر  الســابع  القــرن 

(المترجمة).

[٧]  يقصــد بــه الــزواج الــذي يقــرر فيــه الشــريكان 

عــدم اإلنجــاب، ويحتفظــان بالحــق بإنفــاذ الــطالق 

بالتراضي فيما بينهما. (المترجمة).

[٨]  لكــي تتحــرر المــرأة البيضــاء مــن أعبــاء المنــزل 

وتخــرج للعمــل، كانــت تســتأجر المــرأة الســوداء بأجــر 

المنزليــة،  بواجباتهــا  منهــا  بــدال  لتقــوم  زهيــد 

فاعترضــت الســوداء علــى كــون البيضــاء تســتغلها 

ــت -ويــا للمفارقــة- أن تمكــث  بهــذه الطريقــة، فطالبَ

فــي البيــت وتتفــرغ ألبنائهــا وال تعمــل عنــد البيضــاء 

ــل  التــي تســتغلها بأجــر زهيــد، وفــي هــذا نشــاهد تقابُ

المطالــب النســوية، فهــذه تناضــل لتخــرج مــن البيت، 

وتلك تناضل لتمكث في البيت! (المترجمة).

األصــل  ذوات  مــن  نســاء  علــى  ذلــك  يطلــق    [٩]

المكسيكي والالتي يقطنَّ أمريكا الجنوبية.

واألنثويــة  الذكوريــة  الخصائــص  مــن  خليــط    [١٠]

التي تجتمع في صورة غامضة. (المترجمة).

[١١]  حانــة ترفيهيــة للمثلييــن فــي مدينــة نيويــورك 

١٩٦٩م،  عــام  المذكــورة  الشــغب  أحــداث  شــهدت 

فيمــا  أهميــة  األكثــر  هــي  الحادثــة  هــذه  وتعتبــر 

يتعلــق بحركــة تحريــر المثلييــن، والتــي تالهــا صــراع 

الواليــات  فــي  حقــوق  علــى  للحصــول  المثلييــن 

المتحدة. (المترجمة).

[١٢]  ليــس ذلــك انعتاقــا مــن القيــود التاريخيــة وإنمــا 

ــدا بــأغالل عبوديــة الــذات، وارتمــاء فــي أحضــان  تقيُّ

الال معنــى وســقوطا فــي غيابــات الفوضــى، وقبــل 

كل شــيء، هــو محاربــة لســنن الخالــق فــي الكــون، 

والتــي لــن تكــون عاقبتهــا -إن لــم يســع أهــل الحــق 

فــي اجتثــاث جذورهــا- إال الــهالك المحقــق عــاجال 

أو آجال. (المترجمة).
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*عــن الكاتبــة: رئيســة قســم العلــوم اإلنســانية فــي 

كليــة الطــب بواليــة بنســلفانيا، ولهــا عــدة مؤلفــات 

فيما يخص شؤون المرأة.

ــا إلــى  [١] يشــير مصطلــح الجنــدر (gender) أساسً

ا أو أنثــى)، ولكــن  ــرً جنــس الفــرد أو نوعــه (كونــه ذكَ

يدرســه  فــي االســتعمال  تطــور  المصطلــح  لهــذا 

لهــذا  الكبيــرة  للحمولــة  ا  ونظــرً المقــال.  هــذا 

المصطلــح واســتخدامه فــي حقــل دراســات المــرأة 

ترجــم إلــى النــوع بســبب مــا بينــه وبيــن  كمــا هــو؛ لــم يُ

إلــى  وال  وخصــوص،  عمــوم  مــن  المفــردة  هــذه 

مــن   "sex" المصطلــح  وبيــن  بينــه  لمــا  "الجنــس" 

لــذا  هــو،  كمــا  اســتعماله  جــرى  ثــم  ومــن  تداخــل؛ 

أثنــاء  هــذا  اســتحضار  الكريــم  القــارئ  مــن  رجــى  يُ

القراءة. (المترجمة).

[٢] فرع من فروع الفلسفة يدرس اللغة في مصادرها 

مــع  ويتقاطــع  والمكتوبــة،  الشــفهية  التاريخيــة 

النقد األدبي والتاريخ واللسانيات. (المترجمة).

[٣] منهجيــة تهتــم بالتحليــل االجتماعــي لكيفيــة 

بناء مشتركات لدى أفراد المجتمع. (المترجمة).

 " "آخــرَ أنهــن  البيضــاوات  النســويات  [٤]تــرى 

ــد مقارنــة بالرجــال، بينمــا لــم يكــن هنــاك  مضطهَ

يعتبــرن  الالتــي  والملونــات  للســوداوات  اعتبــار 

ر. ا" آخَ رً "آخَ

غــرب  فــي  تعيــش  إفريقيــة  عرقيــة  مجموعــة   [٥]

إفريقيا، ال سيما في نيجيريا. (المترجمة).

األصدقــاء  لجمعيــة  الشــائع  االســم  هــو  هــذا   [٦]

مــن  مجموعــة  وهــي  الصاحبيــون،  أو  الدينيــة 

المســيحيين البروتســتانت نشــأت فــي إنجلتــرا فــي 

فوكــس.  جــورج  يــد  علــى  عشــر  الســابع  القــرن 

(المترجمة).

[٧]  يقصــد بــه الــزواج الــذي يقــرر فيــه الشــريكان 

عــدم اإلنجــاب، ويحتفظــان بالحــق بإنفــاذ الــطالق 

بالتراضي فيما بينهما. (المترجمة).

[٨]  لكــي تتحــرر المــرأة البيضــاء مــن أعبــاء المنــزل 

وتخــرج للعمــل، كانــت تســتأجر المــرأة الســوداء بأجــر 

المنزليــة،  بواجباتهــا  منهــا  بــدال  لتقــوم  زهيــد 

فاعترضــت الســوداء علــى كــون البيضــاء تســتغلها 

ــت -ويــا للمفارقــة- أن تمكــث  بهــذه الطريقــة، فطالبَ

فــي البيــت وتتفــرغ ألبنائهــا وال تعمــل عنــد البيضــاء 

ــل  التــي تســتغلها بأجــر زهيــد، وفــي هــذا نشــاهد تقابُ

المطالــب النســوية، فهــذه تناضــل لتخــرج مــن البيت، 

وتلك تناضل لتمكث في البيت! (المترجمة).

األصــل  ذوات  مــن  نســاء  علــى  ذلــك  يطلــق    [٩]

المكسيكي والالتي يقطنَّ أمريكا الجنوبية.

واألنثويــة  الذكوريــة  الخصائــص  مــن  خليــط    [١٠]

التي تجتمع في صورة غامضة. (المترجمة).

[١١]  حانــة ترفيهيــة للمثلييــن فــي مدينــة نيويــورك 

١٩٦٩م،  عــام  المذكــورة  الشــغب  أحــداث  شــهدت 

فيمــا  أهميــة  األكثــر  هــي  الحادثــة  هــذه  وتعتبــر 

يتعلــق بحركــة تحريــر المثلييــن، والتــي تالهــا صــراع 

الواليــات  فــي  حقــوق  علــى  للحصــول  المثلييــن 

المتحدة. (المترجمة).

[١٢]  ليــس ذلــك انعتاقــا مــن القيــود التاريخيــة وإنمــا 

ــدا بــأغالل عبوديــة الــذات، وارتمــاء فــي أحضــان  تقيُّ

الال معنــى وســقوطا فــي غيابــات الفوضــى، وقبــل 

كل شــيء، هــو محاربــة لســنن الخالــق فــي الكــون، 

والتــي لــن تكــون عاقبتهــا -إن لــم يســع أهــل الحــق 

فــي اجتثــاث جذورهــا- إال الــهالك المحقــق عــاجال 

أو آجال. (المترجمة).

١٨٧



المصدر األصلي:

٣rIMrGo/https://bit.ly

*عــن الكاتبــة: رئيســة قســم العلــوم اإلنســانية فــي 

كليــة الطــب بواليــة بنســلفانيا، ولهــا عــدة مؤلفــات 

فيما يخص شؤون المرأة.

ــا إلــى  [١] يشــير مصطلــح الجنــدر (gender) أساسً

ا أو أنثــى)، ولكــن  ــرً جنــس الفــرد أو نوعــه (كونــه ذكَ

يدرســه  فــي االســتعمال  تطــور  المصطلــح  لهــذا 

لهــذا  الكبيــرة  للحمولــة  ا  ونظــرً المقــال.  هــذا 

المصطلــح واســتخدامه فــي حقــل دراســات المــرأة 

ترجــم إلــى النــوع بســبب مــا بينــه وبيــن  كمــا هــو؛ لــم يُ

إلــى  وال  وخصــوص،  عمــوم  مــن  المفــردة  هــذه 

مــن   "sex" المصطلــح  وبيــن  بينــه  لمــا  "الجنــس" 

لــذا  هــو،  كمــا  اســتعماله  جــرى  ثــم  ومــن  تداخــل؛ 

أثنــاء  هــذا  اســتحضار  الكريــم  القــارئ  مــن  رجــى  يُ

القراءة. (المترجمة).

[٢] فرع من فروع الفلسفة يدرس اللغة في مصادرها 

مــع  ويتقاطــع  والمكتوبــة،  الشــفهية  التاريخيــة 

النقد األدبي والتاريخ واللسانيات. (المترجمة).

[٣] منهجيــة تهتــم بالتحليــل االجتماعــي لكيفيــة 

بناء مشتركات لدى أفراد المجتمع. (المترجمة).

 " "آخــرَ أنهــن  البيضــاوات  النســويات  [٤]تــرى 

ــد مقارنــة بالرجــال، بينمــا لــم يكــن هنــاك  مضطهَ

يعتبــرن  الالتــي  والملونــات  للســوداوات  اعتبــار 

ر. ا" آخَ رً "آخَ

غــرب  فــي  تعيــش  إفريقيــة  عرقيــة  مجموعــة   [٥]

إفريقيا، ال سيما في نيجيريا. (المترجمة).

األصدقــاء  لجمعيــة  الشــائع  االســم  هــو  هــذا   [٦]

مــن  مجموعــة  وهــي  الصاحبيــون،  أو  الدينيــة 

المســيحيين البروتســتانت نشــأت فــي إنجلتــرا فــي 

فوكــس.  جــورج  يــد  علــى  عشــر  الســابع  القــرن 

(المترجمة).

[٧]  يقصــد بــه الــزواج الــذي يقــرر فيــه الشــريكان 

عــدم اإلنجــاب، ويحتفظــان بالحــق بإنفــاذ الــطالق 

بالتراضي فيما بينهما. (المترجمة).

[٨]  لكــي تتحــرر المــرأة البيضــاء مــن أعبــاء المنــزل 

وتخــرج للعمــل، كانــت تســتأجر المــرأة الســوداء بأجــر 

المنزليــة،  بواجباتهــا  منهــا  بــدال  لتقــوم  زهيــد 

فاعترضــت الســوداء علــى كــون البيضــاء تســتغلها 

ــت -ويــا للمفارقــة- أن تمكــث  بهــذه الطريقــة، فطالبَ

فــي البيــت وتتفــرغ ألبنائهــا وال تعمــل عنــد البيضــاء 

ــل  التــي تســتغلها بأجــر زهيــد، وفــي هــذا نشــاهد تقابُ

المطالــب النســوية، فهــذه تناضــل لتخــرج مــن البيت، 

وتلك تناضل لتمكث في البيت! (المترجمة).

األصــل  ذوات  مــن  نســاء  علــى  ذلــك  يطلــق    [٩]

المكسيكي والالتي يقطنَّ أمريكا الجنوبية.

واألنثويــة  الذكوريــة  الخصائــص  مــن  خليــط    [١٠]

التي تجتمع في صورة غامضة. (المترجمة).

[١١]  حانــة ترفيهيــة للمثلييــن فــي مدينــة نيويــورك 

١٩٦٩م،  عــام  المذكــورة  الشــغب  أحــداث  شــهدت 

فيمــا  أهميــة  األكثــر  هــي  الحادثــة  هــذه  وتعتبــر 

يتعلــق بحركــة تحريــر المثلييــن، والتــي تالهــا صــراع 

الواليــات  فــي  حقــوق  علــى  للحصــول  المثلييــن 

المتحدة. (المترجمة).

[١٢]  ليــس ذلــك انعتاقــا مــن القيــود التاريخيــة وإنمــا 

ــدا بــأغالل عبوديــة الــذات، وارتمــاء فــي أحضــان  تقيُّ

الال معنــى وســقوطا فــي غيابــات الفوضــى، وقبــل 

كل شــيء، هــو محاربــة لســنن الخالــق فــي الكــون، 

والتــي لــن تكــون عاقبتهــا -إن لــم يســع أهــل الحــق 

فــي اجتثــاث جذورهــا- إال الــهالك المحقــق عــاجال 

أو آجال. (المترجمة).

١٨٨



المصدر األصلي:

٣rIMrGo/https://bit.ly

*عــن الكاتبــة: رئيســة قســم العلــوم اإلنســانية فــي 

كليــة الطــب بواليــة بنســلفانيا، ولهــا عــدة مؤلفــات 

فيما يخص شؤون المرأة.

ــا إلــى  [١] يشــير مصطلــح الجنــدر (gender) أساسً

ا أو أنثــى)، ولكــن  ــرً جنــس الفــرد أو نوعــه (كونــه ذكَ

يدرســه  فــي االســتعمال  تطــور  المصطلــح  لهــذا 

لهــذا  الكبيــرة  للحمولــة  ا  ونظــرً المقــال.  هــذا 

المصطلــح واســتخدامه فــي حقــل دراســات المــرأة 

ترجــم إلــى النــوع بســبب مــا بينــه وبيــن  كمــا هــو؛ لــم يُ

إلــى  وال  وخصــوص،  عمــوم  مــن  المفــردة  هــذه 

مــن   "sex" المصطلــح  وبيــن  بينــه  لمــا  "الجنــس" 

لــذا  هــو،  كمــا  اســتعماله  جــرى  ثــم  ومــن  تداخــل؛ 

أثنــاء  هــذا  اســتحضار  الكريــم  القــارئ  مــن  رجــى  يُ

القراءة. (المترجمة).

[٢] فرع من فروع الفلسفة يدرس اللغة في مصادرها 

مــع  ويتقاطــع  والمكتوبــة،  الشــفهية  التاريخيــة 

النقد األدبي والتاريخ واللسانيات. (المترجمة).

[٣] منهجيــة تهتــم بالتحليــل االجتماعــي لكيفيــة 

بناء مشتركات لدى أفراد المجتمع. (المترجمة).

 " "آخــرَ أنهــن  البيضــاوات  النســويات  [٤]تــرى 

ــد مقارنــة بالرجــال، بينمــا لــم يكــن هنــاك  مضطهَ

يعتبــرن  الالتــي  والملونــات  للســوداوات  اعتبــار 

ر. ا" آخَ رً "آخَ

غــرب  فــي  تعيــش  إفريقيــة  عرقيــة  مجموعــة   [٥]

إفريقيا، ال سيما في نيجيريا. (المترجمة).

األصدقــاء  لجمعيــة  الشــائع  االســم  هــو  هــذا   [٦]

مــن  مجموعــة  وهــي  الصاحبيــون،  أو  الدينيــة 

المســيحيين البروتســتانت نشــأت فــي إنجلتــرا فــي 

فوكــس.  جــورج  يــد  علــى  عشــر  الســابع  القــرن 

(المترجمة).

[٧]  يقصــد بــه الــزواج الــذي يقــرر فيــه الشــريكان 

عــدم اإلنجــاب، ويحتفظــان بالحــق بإنفــاذ الــطالق 

بالتراضي فيما بينهما. (المترجمة).

[٨]  لكــي تتحــرر المــرأة البيضــاء مــن أعبــاء المنــزل 

وتخــرج للعمــل، كانــت تســتأجر المــرأة الســوداء بأجــر 

المنزليــة،  بواجباتهــا  منهــا  بــدال  لتقــوم  زهيــد 

فاعترضــت الســوداء علــى كــون البيضــاء تســتغلها 

ــت -ويــا للمفارقــة- أن تمكــث  بهــذه الطريقــة، فطالبَ

فــي البيــت وتتفــرغ ألبنائهــا وال تعمــل عنــد البيضــاء 

ــل  التــي تســتغلها بأجــر زهيــد، وفــي هــذا نشــاهد تقابُ

المطالــب النســوية، فهــذه تناضــل لتخــرج مــن البيت، 

وتلك تناضل لتمكث في البيت! (المترجمة).

األصــل  ذوات  مــن  نســاء  علــى  ذلــك  يطلــق    [٩]

المكسيكي والالتي يقطنَّ أمريكا الجنوبية.

واألنثويــة  الذكوريــة  الخصائــص  مــن  خليــط    [١٠]

التي تجتمع في صورة غامضة. (المترجمة).

[١١]  حانــة ترفيهيــة للمثلييــن فــي مدينــة نيويــورك 

١٩٦٩م،  عــام  المذكــورة  الشــغب  أحــداث  شــهدت 

فيمــا  أهميــة  األكثــر  هــي  الحادثــة  هــذه  وتعتبــر 

يتعلــق بحركــة تحريــر المثلييــن، والتــي تالهــا صــراع 

الواليــات  فــي  حقــوق  علــى  للحصــول  المثلييــن 

المتحدة. (المترجمة).

[١٢]  ليــس ذلــك انعتاقــا مــن القيــود التاريخيــة وإنمــا 

ــدا بــأغالل عبوديــة الــذات، وارتمــاء فــي أحضــان  تقيُّ

الال معنــى وســقوطا فــي غيابــات الفوضــى، وقبــل 

كل شــيء، هــو محاربــة لســنن الخالــق فــي الكــون، 

والتــي لــن تكــون عاقبتهــا -إن لــم يســع أهــل الحــق 

فــي اجتثــاث جذورهــا- إال الــهالك المحقــق عــاجال 

أو آجال. (المترجمة).




