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مقدمة املركز
تدخل هذه السلسلة التي يصدرها املركز اإلسالمي للدراسات
اإلسرتاتيجية يف سياق منظومة معرفية يعكف املركز عىل تظهريها،
وتهدف إىل درس وتأصيل ونقد مفاهيم شكلت وملا تزل مرتكزات
أساسية يف فضاء التفكري املعارص.
وسعياً إىل هذا الهدف وضعت الهيئة املرشفة خارطة برامجية
شاملة للعناية باملصطلحات واملفاهيم األكرث حضورا ً وتداوالً
وتأثريا ً يف العلوم اإلنسانية ،وال سيام يف حقول الفلسفة ،وعلم
اإلجتامع ،والفكر السيايس ،وفلسفة الدين واالقتصاد وتاريخ
الحضارات.
أما الغاية من هذا املرشوع املعريف فيمكن إجاملها عىل
النحوالتايل:
أوالً :الوعي باملفاهيم وأهميتها املركزية يف تشكيل وتنمية
املعارف والعلوم اإلنسانية وإدراك مبانيها وغاياتها ،وبالتايل التعامل
معها كرضورة للتواصل مع عامل األفكار ،والتعرف عىل النظريات
واملناهج التي تتشكل منها األنظمة الفكرية املختلفة.
ثانياً :إزالة الغموض حول الكثري من املصطلحات واملفاهيم التي
غالباً ما تستعمل يف غري موضعها أويجري تفسريها عىل خالف املراد
منها .ال سيام وأن كثريا ً من اإلشكاليات املعرفية ناتجة من اضطراب
الفهم يف تحديد املفاهيم والوقوف عىل مقاصدها الحقيقية.
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ثالثاً :بيان حقيقة ما يؤديه توظيف املفاهيم يف ميادين االحتدام
الحضاري بني الرشق والغرب ،وما يرتتب عىل هذا التوظيف من آثار
سلبية بفعل العوملة الثقافية والقيمية التي تتعرض لها املجتمعات
العربية واإلسالمية وخصوصاً يف الحقبة املعارصة.
رابعاً :رفد املعاهد الجامعية ومراكز األبحاث واملنتديات
الفكرية بعمل موسوعي جديد يحيط بنشأة املفهوم ومعناه ودالالته
اإلصطالحية ،ومجال استخداماته العلمية ،فضالً عن ِ
صالته
وارتباطه بالعلوم واملعارف األخرى .وانطالقاً من البعد العلمي
واملنهجي والتحكيمي لهذا املرشوع فقد حرص المركز عىل أن
يشارك يف إنجازه نخبة من كبار األكادمييني والباحثني واملفكرين
من العاملني العريب واإلسالمي.

***

تعالج هذه الدراسة بالعرض والتحليل والنقد واحدً ا من أكرث املفاهيم املعارصة
إثارة للجدل ،ذلك بأن مفهوم النسويّة ( )Femininsmeالذي ظهرت تنظرياته منذ
عصور الحداثة األوىل يف الغرب عاد ليظهر من جديد يف ساحات النقاش وحلقات
التفكري يف أزمنة ما بعد الحداثة.
يتناول الكتاب الذي بني أيدينا موضوع النسو ّية كمصطلح ومفهوم يف تاريخيته
وأصولة النظرية وتياراته الثقافية واالجتامعية.
والله ويل التوفيق

متهيدٌ
ج َعلْ َناكُ ْم شُ ُعوبًا
اس إِنَّا َ
خلَ ْق َناكُم ِّمن َذكَ ٍر َوأُنث َٰى َو َ
يَا أَيُّ َها ال َّن ُ
(((.
َوقَبَائِ َل لِتَ َعا َرفُوا * إِ َّن أَكْ َر َم ُك ْم ِعن َد اللَّ ِه أَتْقَاكُم
عي فيه الخالق الحكيم طبيعة اإلنسان،
منذ ذلك الزمان الذي ّ َ
َصب اإلنسان عىل منرب
س الخلقة بقلم الفروقات ،ون َّ
ود َّون فيه ِ ّ
انعكاسا لقسمٍ من األنوار
كل من املرأة والرجل م ًعا
خليفة الله ،كان ٌّ
ً

اإللهيّة عىل األرض ،فبدآ حيا ًة مديد ًة إىل جانب بعضهام البعض
دامت آلالف السنني.

ٍ
واحد منهام َمسك ًنا
كل
ويف سياق هذه املجاورة ،كان وجو ُد ّ

يلتجأ إليه الطرف اآلخر بعي ًدا عن االضطرابات واملحن ،فكانت

رسة والسعادة الناجمة عن الحياة املشرتكة بني الجنسني عميق ًة
امل ّ
وجا ّد ًة إىل درج ٍة كبري ٍة ج ًدا بحيث كانت تسوق الطرفني نحو بعضهام
كل العقبات التي تواجههام ،وتح ّول ح ّ
ظ الجنسني يف
البعض رغم ّ
املجاورة فقط إىل رسومٍ وقانونٍ شاملٍ
وعاملي.
ٍّ

كانت ترنيمة االختالف وعدم رىض الجنسني خافت ًة ونادر ًة
ٍ
ٍ
وقت مىض،
أي
بحيث مل تصل
بصوت عا ٍل إىل أذن التاريخ يف ِّ

ولك ّنها اشت ّدت يف القرون األخرية بحيث تجاوزت الحدود وخلّفت
آثا ًرا ملحوظ ٍة يف املجتمعات املختلفة.
 -1الحجرات ( ،)49اآلية.13 :
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إ َّن «النسويّة» التي ت ّدعي السعي الحثيث الستعادة الحقوق
امل ُداسة للمرأة والعمل عىل إيصاله ّن إىل الوضع املطلوب يف

الخاصة
التغيات
الحياة ،رغم أنّها كانت حرك ًة ونظريّة نشأت بسبب
ّ
ُّ
(االجتامعيّة والسياسيّة) يف املجتمعات األوروبيّة واألمريكيّة يف
القرن التاسع عرش والقرن العرشين ،إال أنّها ا ّدعت بعد مد ٍة لنفسها

العامليّة وانترشت شعاراتها ومطالبها لتشمل جميع النساء يف جميع

أنحاء العامل ،وقد أ ّدى هذا األمر إىل أن ترتك أنشط ُة «النسويّة»
كل الساحات ِمن القرارات الدوليّة
آثارها يف عرصنا الحارض عىل ّ
إىل القوانني املق ّرة يف برملانات الدول ،إىل كيفيّة عمل األحزاب

السياسيّة واملنظّامت االجتامعيّة الرسميّة وغري الرسميّة بل حتّى
التخصصات العلميّة واألكادمييّة ،إىل الكتب
يف ثقافات األمم ِمن
ّ
واملجالت والجرائد الصادرة ،إىل األفالم واملسلسالت التي تغذي

أذهان الناس بأمناط الحياة ،بل إنّنا نشهدها حتّى يف نوع العالقة
الزوجيّة يف عرصنا الحارض.

القوي
رغم أن وضع «النسويّة» تحت املجهر وإظهار وجهها
ّ
يبدو بعيدا ً عن الواقع إذا ما أخذنا بعني االعتبار الركود واألفول يف
املجاالت املتن ّوعة لنظريّات االت ّجاهات النسويّة ونشاطاتها ،ولكن

حيث إ ّن دخول «النسويّة» إىل ساحة املجتمعات أ ّدى إىل تغيريٍ

خصوصا مع االلتفات إىل أ ّن هذه التغيريات
يف املستوى الثقايف،
ً
رش يف نظام أكرثِ وحد ٍة أساسيّ ٍة
غيت وب ّدلت بنح ٍو ُمبا ٍ
والتأثريات ّ
يف املنظومة االجتامعيّة ،أي يف نظام األرسة؛ لذا ال ميكن إنكار
رضورة معرفة نظريّات االتّجاهات النسويّة ونقدها.

تمهيد

كل من دراسة أصل ظهور النسويّة وعلل ذلك واإلحاطة
إ َّن ً
العلميّة بتاريخ تطور النسويّات وأنواع اتّجاهاتهم وتعاليمهم ،يشكل

مرحل ًة من املراحل الرضوريّة للمعرفة التخصصيّة لهذا املوضوع،

و ُمعظم األعامل اإلنتاجيّة املرتبطة بحركة النسويّة إنّ ا تناولت جانب ًة

واحد ًة فقط من املوضوعات املذكورة أعاله ،ولذا سعينا يف هذا
ٍ
معلومات شامل ًة حول موضوع الحركة النسويّة
الكتاب أل ّن نُق ّدم

من خالل معالجة كافة هذه البنود (تاريخها ،ات ّجاهاتها ،نظريّاتها،
ونقدها).
رغم أنَّه من الطبيعي أن تستتبع معالجة كافة البنود املذكورة

والتفصيل ،ولكن مبا أ ّن القصد من وراء هذا الكتاب هو
َ
اإلطناب
َ

طرح املواضيع األساسيّة واملفتاحيّة مع الحفاظ عىل اإليجاز
واالختصار والبيان السلس والسهل؛ لذا فقد تج ّنبنا ِذكر العديد من
اإليضاحات ،وتكرار املك ّررات ،ونقل األقوال.

ويف هذا املقام ،أُق ّدم جزيل الشكر واالمتنان ملكتب الدراسات

والبحوث النسائيّة عىل تهيئته لألرضيّة املناسبة وما ق ّدمه من عونٍ

ومساندة ،كام أتق ّدم بالشكر من الصميم عىل اإلرشادات القيّمة
التي ق ّدمها جناب الدكتور مح ّمد تقي كرمي حيث أ ّدت إرشاداته

الثمينة يف كافّة مراحل البحث إىل إنارة الطريق.
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الفصل األول:
ّ
النسوية
تاريخ

الفصل األول :تاريخ النسو ّية
مقدّ م ٌة
شتق من الجذر  ،Feminineويعادله يف
إن ُمصطلح النسويّة ُم ٌّ

الفرنس ّية واألملان ّية  ،Femininومعناه :املرأة أو الجنس األنثوي،

مشتق من الجذر الالتيني ((( ،Feminaويُقال بأ َّن مصطلح
وهو
ٌ
«النسويّة» دخل إىل اللغة الفرنس ّية((( أل ّول م ّر ٍة سنة  1837م ،وذلك
يف مقال ٍة بعنوان :الرجل  -املرأة((( والتي طُبعت سنة 1872م ،حيث

رصفن بطريق ٍة
َ
استعمل هذا امل ُصطلح لوصف النساء اللوايت يت ّ
ذُكوريّ ٍة((( ،وقد اقرتح يف اللغة الفارس ّية عد ٌد من املصطلحات
املكافئة لهذا املصطلح مثل« :زن گرايی» ،و«زن وری» ،و«زنانه

نگری» ،و«آزادی خواهی زنان»(((و(((.

ويُقال بأ َّن تاريخ استخدام هذا املصطلح يختلف عن تاريخ
1-Webster`s Encyclopedia Unabridged Dictionary، p.708.
-2أندريه ميشيل؛ فمينيسم ،جنبش اجتامعى زنان [= النسويّة حركة اجتامع ّية نسائ ّية]؛
ترجمه إىل الفارس ّية :هام زنجاىن زاده؛ ص .11
3-Homme-Femine.
-4جني فريدمأن؛ فمينيسم [= النسويّة]؛ ترجمه إىل الفارسيّة :فريوزه مهاجر؛ ص .6
-5محمد رضا زيبايى نژاد؛ فيمنيسم ،فمينيسم ودانش هاى فمينيستى [= النسويّة والعلوم
التابعة للنسويّة]؛ ص.14
-6املصطلح املكاىفء ملصطلح  feminismيف العربيّة هو «النسويّة» ،وقد ترجمه
البعض بشكلٍ ناد ٍر إىل «أنثويّة» ،كذلك قد يُشار إليه بالحروف العربيّة هكذا« :فيمينزم»
بدون تعريب( .م)

الفصل األول :تاريخ النسو ّية

ظهور النسويّة؛ أل ّن مصطلح النسويّة استخدم بعد م ّد ٍة من بدء
اعرتاض النساء؛ وحتّى بعد م ّد ٍة من نفس نحت مصطلح النسويّة،
فإ َّن العديد من األفراد املناضلني ألجل حقوق املرأة مل يعتربوا

أنفسهم نسويّني ،وت ّم تداول مصطلح النسويّة فقط يف اآلونة األخرية
فأطلق عىل جميع املجموعات التي تدافع عن حقوق النساء.

(((

خ طويلٍ ميل ٍء باالنتصارات والعرثات،
لقد م ّرت النسويّة بتاري ٍ

فتاريخها مرتب ٌ
ط بالسري التاريخي للبلدان الغربيّة بشكلٍ عا ٍّم ،كام أنّه

ُمرتب ٌ
بالتغيات التي حصلت لحياة املرأة بشكلٍ
خاص عرب الزمن.
ط
ٍّ
ّ

يب وظروف حياة النساء هناك عرب الزمن،
ومراجعة التاريخ الغر ّ

سيُشري إىل خلفيّة وأرضيّة تشكّل حركة النسويّة ،باإلضافة إىل
علل بروز أو أفول األنشطة النسويّة مع مرور الزمن ،وكيفيّة تشكل

املجموعات والتيّارات والنظريّات املختلفة للنسويّة ،والتي تهيّئ
بدورها األرضيّة ملعرفة كافّة جوانب ماهيّة النسويّة بصور ٍة شامل ٍة؛
ولذلك قُمنا يف هذا الكتاب بطرح تعريف «النسويّة» ودراسة وضع
ٍ
تغيريات
النساء قبل عرص النهضة ،ث ّم بحثنا العوامل التي أ ّدت إىل
يف ظروف حياة النساء يف القرنني السابع عرش والثامن عرش،

والتي هيّأت بدورها الظروف لظهور النسويّة ،ث ّم سنبحث الظروف

واألرضيّة التي أ ّدت إىل ظهور التيّارات والنظريّات املتع ّددة لألفكار
النسويّة املختلفة ِمن القرن التاسع عرش إىل عرصنا الحارض.

-1جني فريدمان؛ فمينيسم [= النسويّة]؛ ترجمها إىل الفارسيّة :فريوزه مهاجر؛ ص .8-7
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 .1تعريف النسويّة
إ ّن بعض املسائل من قبيل تع ّدد ت ّيارات النسويّة وكرثتها
وتن ّوعها ،وطرح الربامج واألهداف املختلفة واملتضا ّدة أحيانًا،
ٍ
ٍ
تعريف
جعلت من الصعب بل من غري املمكن وضع
واحد جامعٍ

مم أ ّدى إىل وجود العديد من االختالف يف وجهات النظر
للنسويّةّ ،
فيام يتعلّق بتعريف النسويّة.

(((

إ َّن السبب الرئييس لهذا التن ّوع والتكثري يف املناهج «النسويّة»
ومن ث ّم االختالف يف تعريف النسويّة ،يعود إىل أ ّن هذا املنهج جاء
-1وفيام ييل سنضع عددًا من النامذج يف تعريف النظرية النسويّة:
أ) «النسويّة أو الدفاع عن حقوق املرأة ،هي نهضة اجتامعيّة تهدف إىل إحراز موقعٍ
للمرأة مسا ٍو ملوقع الرجل عىل الصعيد الثقايف واالجتامعي واالقتصادي»( .باقر
مدخل إىل دائرة معارف
ٌ
ساروخانی ،در آمدى بر دايره املعارف علوم اجتامعى [=
العلوم االجتامعيّة]؛ ج ،1ص .)281
توسع حقوق املرأة ودورها
ب) ع َّرف معجم ويرب النسويّة كالتايل> :هي عقيد ٌة تُع ّزز ّ
يف املجتمع< (آندريه ميشيل ،فمينيسم ،جنبش اجتامعى زنان [= النسويّة حركة النساء
االجتامعيّة]؛ ترجمه إىل الفارسيّة :هام زنجاين زاده؛ ص .)11
ج) ع ّرفت ماري لويس جونز النسويّة عىل أنّها مناهض ٌة للتمييز عىل أساس الجنس
[.]Sexism
د) تعتقد سيمون دي بوفوار أن هدف النسويّة هو تحقيق مطالب املرأة الخاصة
(ب.شباهنگ؛ >مالحظاىت پريامون جنبش فمينيسم< [= مالحظاتٌ حول حركة
النسويّة]؛ وبولنت مرجع فمينيسم [= بولنت مصدر النسويّة]؛ إعداد :مهدي مهريزي،
ص .)119
هـ) يعتقد جني فليكس أ َّن النسويّة ت ُحلل العالقات بني الجنسني (حمريا مشري زاده،
از جنبش تا نظريهء اجتامعى :تاريخ دو قرن فمينيسم [= من الحركة إىل النظريّة
االجتامعيّة :تاريخ قرنني من النسويّة]؛ ص .)444-443
علمي حديثٌ حول املرأة،
ز) يرى جورج ريتزر بأنّه> :يُشار إىل النسويّة عىل أنّها فر ٌع
ٌّ
ٍ
كمعرتف
فكري حول حياة البرش لتبحث وضع املرأة
وهي تسعى إىل تطوير نظامٍ
ٍّ
بها وكعارفة ومنتجة وعاملة< (جورج ريرتز؛ نظريهء جامعه شناىس در دوران معارص
[=النظريّة االجتامعيّة يف الزمان املعارص]؛ ترجمه إىل الفارسيّة :محسن ثاليث؛
ص.)514
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ٍ
ومحيط واسعٍ نسبيّاً (أوروبا الغربيّة وأمريكا الشامليّة) كام
من بيئ ٍة
خ طويلٍ نسبيّاً ،هذا وقد نشأت خالل هذه الفرتة الزمنيّة
يتمتّع بتاري ٍ

ويف هذا النطاق الجغرايف مناهج فلسفيّة وسياسيّة متع ّددة ومتن ّوعة

من قبيل« :الليرباليّة» و«املاركسيّة» و«االشرتاكيّة» و«نظريّة ما بعد
الحداثة»((( . ...

واقتضت الرضورة واملصلحة أن تتعاون النظريّة النسويّة مع
تلك املناهج يف العديد من املجاالت وأن تستفيد من القدرة
الخاصة ،ومن
النظريّة والعمليّة لتلك املناهج يف تحقيق أهدافها
ّ
أشكال
ً
البديهي أن تتأث ّر النسويّة بها نتيجة هذا التعاون وأن تتّخذ
ّ

متن ّوعة مثل« :النسويّة املاركسيّة» و«النسويّة االشرتاكيّة» و«نسويّة
(((
ما بعد الحداثة». ...
لقد أ ّدى امتداد تاريخ النسويّة عرب خ ٍّ
زمني طويلٍ من جه ٍة،
ط
ٍّ
ٍ
ٍ
واحد لها ،حيث
تعريف
والتن ّوع من جه ٍة أخرى ،إىل صعوبة تقديم
إ ّن ماهيّة نظريّة النسويّة تختلف يف مراحلها األوليّة عن املراحل
الالحقة وعنها يف العرص الحارض ،وكمثا ٍل عىل ذلك :ميكن

تعريف األنشطة النسويّة منذ البداية إىل سنة 1920م كحرك ٍة أو
كنهض ٍة اجتامعيّ ٍة ،وأ ّما منذ سنة 1970م وما بعدها ،فدخل طرحها
-1قد يكون السبب املذكور هو أهم األسباب؛ ولك ّنه ليس السبب الوحيد ،إذ السبب
اآلخر لهذا االختالف هو ضعف األساس النظري للنظريّة النسويّة ،ولذلك يُعد هذا
االختالف بني املدارس من العيوب ،هذا عىل الرغم من أ َّن استفادة النظريّة النسويّة
من املدارس البرشيّة وفقًا لرأي البعض يُعترب نقطة ق ّوة لها يف استغالل الفرص واملوارد
املتاحة.
-2راجع :ريك ويلفورد؛ >فمينيسم< مقدمه اى بر ايدئولوژى هاى سياىس [= النسويّة
مقدّم ٌة لأليديولوجيّات السياسيّة]؛ ترجمه إىل الفارسيّة :م.قائد؛ ص .29
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يف نطاق النظريّة والثقافة ،فاتّخذت النظريّة النسويّة لون ومنط
(((
النظريّة االجتامعيّة.
-1يكننا خالل السعي للوصول إىل تعريف النظريّة النسويّة أن نبحث حول تصنيف
ُ
النظريّة النسويّة يف مجموعات العلوم االجتامعيّة والسياسيّة وفئاتها ومن ضمنها الحركة
جامعي
والنظريّة واملدرسة (الخط الفكري) أو الفلسفة ،فإذا ع ّرفنا الحركة بأنّها> :جه ٌد
ٌّ
ٍ
ٍ
الجامعي
مشرتك من خالل العمل
هدف
يهدف إىل تحقيق مصالح مشرتك ٍة أو تحقيق
ّ
املؤسسات الرسميّة يُؤدّي إىل تغيري القوانني< (أنطوين غيدنز؛ جامعه
خارج نطاق
ّ
شناىس [=علم املجتمع]؛ ترجمه إىل الفارسية :منوچهر صبورى؛ ص ،)672 – 671
األخص منذ أواسط القرن التاسع عرش
عندها ُيكن لنا أن نُدرج النظريّة النسويّة وعىل
ّ
إىل بداية القرن عرشين ،ضمن صفوف الحركات االجتامع ّية.
وقد جاء يف تعريف النظريّة ما ييل> :النظريّة االجتامع ّية هي جه ٌد يُبذل يف سبيل
مجموع ٍة منظم ٍة ومرتابط ٍة ذات مغزى وتتألّف من بيانات وفرضيّات ومبادئ يف سبيل
بيان شؤونٍ ووقائع اجتامعيّة بصور ٍة علميّ ٍة< (باقر ساروخاين؛ درآمدى بر دايرة املعارف
علوم اجتامعى [= مدخل إىل موسوعة العلوم االجتامعيّة]؛ ج ،2ص  .)798ومع هذا
التعريف فعىل الرغم أ ّن النسويّة يف البداية (املوجة األوىل) كانت تفتقر إىل الجنبة
خصوصا وما بعدها ،كان للمظاهرات
التنظرييّة والطرح التنظريي ،ولكن منذ سنة 1970م
ً
املوسعة النظريّة منها
واإلرضابات وأعامل الشغب النسويّة موقعها يف الدراسات
ّ
والجامع ّية وكذلك عىل صعيد نرش الكتب والجرائد واملجالت.
من أنواع النظريّات ،النظريّة النسويّة التي اعتربت بسبب طبيعتها الرباغامت ّية (الواقعية)،
نظريّ ًة سياسيّ ًة تسعى إىل تقديم حلو ٍل عمليّ ٍة للقضاء عىل التمييز ضد املرأة؛ ومن جه ٍة
أخرى اعتُربت النسويّة>نظريّ ًة انتقاديّةً< بسبب صبغتها النقديّة التي ميت ّد نقدها ليشمل
جميع جوانب حياة البرش.
جا فكريّاً)؟ ُيكن
ويف اإلجابة عىل السؤال التايل :هل ميكن اعتبار النسويّة مدرس ًة (منه ً
أن نُجيب بالتايل :مع االلتفات إىل أ ّن املدرسة ت ُطلق عىل> :مجال تفكريٍ
علمي أو عىل
ٍّ
ٍ
اتجاهات فكريّ ٍة متشابه ٍة ومتقارب ٍة( <...غالم عباس توسيل؛ نظريه هاى جامعه شناىس
ٍ
اتجاهات مختلف ًة
[= النظريّات االجتامع ّية]؛ ص  )25فبام أنّها تشمل يف داخلها
ونظريّ ٍ
ات متنوع ًة للنسويّة ،لذا ُيكن اعتبار النسويّة مدرس ًة تفتقد لالنسجام الداخيل
وللوحدة واالنضباط بني نظريّات النسويّة ،كام أنّها تعاين من هذا الضعف الداخيل.
ولكن مع االلتفات إىل أن الفلسفة تطلق عىل النطاق الواسع من املعارف البرشيّة
الكليّة يف باب الوجود (باقر ساروخاين؛ در آمدى بر دايرة املعارف علوم اجتامعى
[= مدخل إىل موسوعة العلوم االجتامعيّة]؛ ج ،2ص )584؛ تخرج النسويّة عن تعريف
الفلسفة؛ عىل الرغم من أ ّن بعض النظريّات االجتامعيّة األخرى ال تخلو من الفلسفة
وترتبط بها ارتباطًا وثيقًا( .راجع :دوالكومباين ،كريستني؛ تاريخ فلسفه در قرن بيستم
[=تاريخ الفلسفة يف القرن العرشين]؛ ترجمه إىل الفارسية :باقر برهام ،ص 540؛ وحمريا
مشريزاده؛ از جنبش تا نظريهء اجتامعى :تاريخ دو قرن فمينيسم [= من الحركة إىل
النظريّة االجتامعيّة :تاريخ قرنني من النسويّة] ،ص .)440
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ومبعز ٍل عن هذه االختالفات فإ َّن الجوهر واملحور املشرتك

الذي ميكن مالحظته يف التيّارات النسويّة عبار ٌة عن االعرتاض عىل
ما يسمى التمييز ض ّد املرأة والسعي لتحسني أوضاعها.

ويقبع خلف هذا الجوهر املشرتك العديد من االختالفات حول
عمدي أم
النسويّة ،ومنها سبب التمييز؟ وأنّه وق َع ِمن ِقبَل َمن؟ وأنّه
ٌّ
غري ُمتع ّم ٍد؟ وأنّه عىل صعيد األرسة أكرث أم عىل صعيد املجتمع؟

وما هي سبل النضال؟ والعرشات من مواطن االختالف األخرى

الجديرة باالهتامم.

 .2مراجعة تاريخ ّية لنظريّة النسويّة
للتغيات السياس ّية واالجتامع ّية
كام أشري سابقًا ،لقد كان
ُّ
رشا عىل حياة
واالقتصاديّة عىل مدى تاريخ العامل الغر ّ
يب تأث ً
ريا مبا ً
املرأة الفرديّة واالجتامع ّية واألُرسيّة أيضً ا ،ودراسة تاريخ هذه
التغيات واالختالفات يف املجتمعات الغرب ّية وبالتبع يف حياة
ُّ
املرأة ،يُعطي تص ّو ًرا واقع ّياً لجذور وعلل ظهور النسويّة ،وهو األمر

املؤثر يف فهم جذور نظريّات النسويّات وأعاملهم.

وسنبحث يف هذا القسم تاريخ أوضاع املرأة من خالل السري

يف خ ٍّ
زمني يبدأ من املجتمعات البدائ ّية إىل عرص النهضة ،ث ّم
ط
ٍّ
سنبحث األحداث والظواهر التي أ ّدت إىل نشوء النسويّة ،ث ّم سنقوم
مبرحل ٍة الحق ٍة ببحث مراحل تكون ومن ّو الت ّيارات املتن ّوعة للنسويّة
ودراستها ِمن القرن التاسع عرش إىل عرصنا الحارض.
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.1-2وضع املرأة من املجتمعات البدائ ّية إىل عرص النهضة
املجتمعات البدائ ّية
وفقًا لعلامء األنرثوبولوجيا كان للمرأة مرك ًزا مرموقًا حيث إ ّن
اقتصاد املجتمعات البدائيّة كان قامئًا عىل الصيد والجمع ،وقيل:

إ ّن قلّة عدد النساء ،بسبب النقص يف الرعاية الصحيّة واملوت،
ونظرة املجتمع للمرأة ك َولّ د ٍة للنوع البرشي ،شكّلت بأجمعها
عوامل الحرتام الرجل للمرأة ،مع ميض الوقت ارتقت موقعيّتها
بسبب اكتشافها للزراعة.

(((

الجامعي ،وبالتايل
وكان من الشائع يف تلك املجتمعات الزواج
ّ

كل من األرث والقرابة
إل أ ّمهاتهم ،وكان ٌّ
كان األبناء ال يعرِفو َن ّ
ينتقالن عن طريق األُ ّم فقط؛ ولذا تُس ّمى تلك املجتمعات« :نسل
مومي» [ ،(((]matrilinealويعترب بعض املحقّقني((( أ ّن أحد أسباب
أُ ّ

نشوء ظاهرة النسل األمومي هو أهم ّية املشاركة االقتصاديّة للمرأة
يف تلك املجتمعات وغياب الرجل ألجل الصيد أو الحرب.

(((

-1راجع :وود رشمان؛ ديدگاه هاى نوين جامعه شناىس :ديدگاه هاى كالسيك وراديکال
[= نظريّات جديدة يف علم االجتامع :النظريّات الكالسيكيّة والراديكاليّة]؛ ترجمه
إىل الفارسية :مصطفى ازكيا؛ ص140و142و143؛ وأندريه ميشل؛ فمينيسم ،جنبش
اجتامعى زنان [= النسويّة حركة اجتامعيّة نسائيّة]؛ ترجمه إىل الفارسية :هام زنجاىن
زاده؛ ص .25-22
التغيات االجتامعيّة]؛
-2راجع :مرتىض رواندي؛ تاريخ تحوالت اجتامعى [= تاريخ
ّ
ص .22
-3را جع :باتريك نوالن وغريهاد لينسکي؛ جامعه هاى انساىن :مقدمه اى بر جامعه
شناىس كالن [= املجتمعات اإلنسان ّية مقدّم ٌة لعلم االجتامع الكيل]؛ ترجمه إىل
الفارسية :نارص موفقيان؛ ص.203
رص بعض النسويّات عىل أ ّن املجتمعات البدائيّة كانت مجتمعات ذات سيادة
-4ت ّ
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فسونها مبعنى الق ّوة والتسلّط من قبل النساء عىل الرجال ،ويرون بأ ّن وجود
أموميّة ويُ ّ
التامثيل لآللهة النسائيّة (التي تحوي عىل خصائص املرأة) ووجود صور النساء عىل
ٍ
شاهد عىل دعواهم ،يقول
األواين واألشياء التي وصلتنا من تلك املجتمع هي أكرب
أندريه ميشيل فيام يتعلّق بهذه املجتمعات« :من املهد إىل اللحد مل تكن هناك لحظ ٌة
رجل يتبع امرأةً ،أو مل يكن تحت تأثري ُسلطتها»( .أندريه ميشل؛ فمينيسم،
مل يكن فيها ٌ
جنبش اجتامعى زنان [= النسويّة حركة اجتامعيّة نسائيّة]؛ ترجمه إىل الفارسيّة :هام
زنجاىن زاده؛ ص  ،)23والهدف الذي تسعى إليه النسويّات من خالل هذا املُدّعى
هو التايل :أ ّو ًل :أن يُربزوا أ ّن املقام املنح ّ
ط للمرأة ليس أم ًرا قهريّاً ودامئيّاً ،ولذا
فهو ال يتمتّع باألصالة ،وأنّه إذا استطاع النساء يف برهة من التاريخ أن يتس ّنموا هذه
املنزلة العليا ،إذن فإمكانه ّن من خالل نضالهم ض ّد نظام السيادة الرجوليّة الحايل أن
ٍ
(ملزيد من االطالع ،راجع :ماري أليس واترز،
حصلوا عىل موقعيّتهم العليا م ّر ًة أخرى.
يُ ّ
وأفلني ريد :فيمينسم وجنبش ماركسيستي آيا رسنوشت زن را ساختار بدنش تعيني مى
كند؟ [= النسويّة والحركة املاركسيّة :هل تُحدّد بُنية بدن املرأة مصريها؟] ترجمه إىل
الفارسيّة :مسعود صابري؛ ص .)107 – 70
أ ّما الهدف اآلخر للنسويّات فهو أن يُرشن إىل أ ّن املجتمعات التي كانت تحت قيادة
النساء كام يف املجتمعات البدائيّة كانت تتمتّع بالسكينة والسالم ،وهذا األمر هو ميزة
من مميّزات املجتمع ذو السيادة األموميّة ،وأنّه ينبغي محاربة سيادة الرجل؛ ولكن
النسويّات واجهن يف دعواه َّندعواهن املبنيّة عىل كون املجتمعات األوليّة ذات السيادة
األموميّة معارض ًة شديد ًة من أصحاب الرأي ،يعتقد «فترشمان وود» بأنّه« :رغم أ ّن
ٍ
نتجات للمواد الغذائيّة ...وكان
اخرتاع الزراعة عرب املعول املعكوف جعل النساء ُم
عىل عهدته َّن أن يتّخذن بعض القرارات االجتامعيّة ...ولكن مع ذلك مل يكن له َّن
اجتامعي أعىل منه ،فه َّن مل يك ّن يف موقعٍ استثمر َن فيه
تف ّوق ورفعة فوق الرجل أو مقا ٌم
ٌّ
عوائل ذات سياد ٍة أموميّ ٍة»( .وود رشمان؛ ديدگاه هاى نوين
ٌ
الرجال ،ولذا مل تكن هناك
جامعه شناىس :ديدگاه هاى كالسيك وراديکال [= نظريّات جديدة يف علم االجتامع:
النظريّات الكالسيكيّة والراديكاليّة]؛ ترجمه إىل الفارسية :مصطفى ازكيا؛ ص .)144
ويقول أندرو هييوود« :إ ّن رسم اآللهة املعبودة قد يكون عالم ًة عىل كون الجنس األنثوي
محرت ًما و ُمع ّززًا يف العصور القدمية ،ولك ّنه ال يُثبت أ ّن النساء كانوا متسلّطني عىل الرجال
يف يومٍ من األيّام وال حتّى أنّهم كانوا يُساوونهم»( .أندرو هيوود ،چهار مبحث اساسی
فمينسم [= أربعة مباحث مه ّمة يف النسويّة]؛ ترجمه إىل الفارسيّة :رزا افتخاري ،مجله
زنان ،ش ،32ص .)31
وأ ّما هيلني فيرش ـ التي كانت هي بنفسها نسويّ ًة ـ فبعد أن تنقل قول علامء
األنرثبولوجيا القائلني بر ّد املجتمعات ذات السيادة األموميّة« :اليوم يف املجتمعات
التي تحكم اآللهة عىل العقيدة الفكريّة للناس ،ويف املجتمعات التي تزين النساء
فيها أباريق املاء ويف املجتمعات التي تحرض فيها املرأة يف الفنون ويف الحروب
والروايات واألشعار ،ال يزال رجال القبيلة هم أصحاب السلطة األساسيّون ،وليس
ٍ
أصل ّ
يدل عىل أ ّن املرأة كان لها يف مكانٍ ما من الكرة
ً
شاهد يف أيدينا
هناك أي
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وقد تزلزلت هذه املوقعيّة االستثنائيّة للمرأة مع التطور ال ِتقني
الحديث ،فمع اخرتاع املِحراث الذي يتطلّب قدر ًة بَدنيّ ًة ذُكوريّةً،

وخف بريق األثر االقتصادي
أصبحت الزراعة عىل عاتق الرجال
ّ
للمرأة ،وازدهرت الزراعة مع استخدام البرش للمصادر الطبيعيّة،
ٍ
وأصبح اإلنسان مستق ًرا يف مكانٍ
واحد ،وهدم هذا االستقرار

بعض األنشطة االجتامعيّة كالزواج؛ وبهذه الكيفية منح الـ «التزاوج

الخارجي» مكانه لـ «التزاوج الداخيل» وبالتايل اختفت مسألة
انتقال النسب عن طريق األ ّم.

(((

مبني عىل أ ّن وجود
ومن البديهي أ َّن رأي علامء األنرثوبولوجيا ٌّ

«النسل األمومي» يف املجتمعات البدائيّة يشمل جميع املجتمعات
مصطلح
ريا .إ ّن السيادة األموم ّية
األرض ّية
ً
ٌ
قسم أكرب من السلطة أو نفو ًذ سياس ّياً كب ً
ٍ
خاص ٍة عىل الرجال
ة
طبق
دور
يف
النساء
ّط
ل
تس
عىل
للداللة
ون
ي
األنرثبولوج
استخدمه
ّ
ّ
خاص ٍة أخرى ،وهو ال يعدوا كونه أسطورةً»( .هيلني فيرش؛ جنس اول :توانايى
كطبق ٍة
ّ
هاى زنان براي ديگرگونی جهان [= الجنس األ ّول :قُدرة النساء عىل تغيري العامل]؛
ترجمه إىل الفارس ّية :نغمه صافريان پور؛ ص .)251 – 250
الس ّيدة مارغريت ميد كذلك بعد أن بحثت كتاب بداهة النظام األبوي بقلم استيفن
غولديرك ،كتبت ما ييل« :إ ّن الربوفيسور غولديرك يُنكر يف هذا الكتاب متا ًما وجود
املجتمعات التي حكمت فيها النساء بنح ٍو ُمطلقٍ  ،ويرى بأ ّن االدعاءات التي شاعت
أي دليلٍ
بسهولة يف الثقافة الجامع ّية هي ادعاءات واهية وال أساس لها؛ ألنّه ال يوجد ّ
علمي ّ
يدل عىل وجود هذه املجتمعات أبدًا ،فإ ّن القيادة والسلطة كانتا مع الرجل دامئًا
ٍّ
سوا ًء يف املجتمع أم يف العائلة( »...روبرت إيتش بورك :درس رساشيبی به سوی
گومورا :ليرباليسم مدرن وافول امريکا [= الليربل ّية الحديث وأفول أمريكا]؛ ترجمه
للفارس ّية :الهه هاشمي حائري؛ ص  .)479يف النتيجة ال يجب الخلط بني النسل
األمومي الذي يعني انتقال النسب عن طريق األ ّم مع السيادة األموم ّية التي تعني تسلّط
حكم عىل النسويّات يف ُمدّعاه ّن بوجود السيادة األموم ّية بأنّه ّن
املرأة عىل الرجل؛ ألنّه ُ
اعتمدوا عىل األساطري والروايات واملصادرات التاريخ ّية ملصلحتهم.
-1راجع :أندريه ميشل؛ فمينيسم ،جنبش اجتامعى زنان [= النسويّة حركة اجتامعيّة
نسائيّة]؛ ترجمه إىل الفارسيّة :هام زنجاىن زاده؛ ص .30-29
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وبغض النظر عن بعض
يختص باملجتمعات الغربيّة،
القدمية وال
ّ
ّ

النزاعات العلميّة والتاريخيّة حول أصل وجود «النسل األمومي»
يف املجتمعات البدائيّة ،يبقى السؤال التايل مرشو ًعا :هل ُيكن
تقييم املجتمعات البدائيّة وفق ِقيم املجتمعات الالحقة؟ وهل كان

خاصة حتّى نعترب
لألصل والنسب يف املجتمعات القدمية ِقيم ًة
ّ
ربط النسب باملرأة سببًا لـ «النظام األمومي» و«الرئاسة األموميّة»؟
اليونان والرومان القدماء
يبحث الغرب عن انطالقة تاريخهم يف املجتمعني القدميني

اليوناين والروماين ،وبنا ًء عليه ينبغي االنطالق يف دراسة تاريخ
املرأة من اليونان القدمية وروما القدمية ألجل بحث تاريخ املرأة
يف الغرب.

كان للمرأة موقع ّي ًة مرموق ًة يف اليونان القدمية ،وتعترب املرأة ق ّو ًة

للخصوبة ،وكان النسب ينتقل من ناحية األ ّم وال يعرف األبناء آبائهم،
وكان أغلب اآللهة اليونانيني نسا ًء ،ووفقًا لقول «ويل ديورانت» كان

الرجال يصنعون آلهتهم عىل صورة نسائهم ،ومل تكن املرأة حبيسة
(((
املنزل وكانت تُخالط الرجل بحري ٍة يف املجتمع.
تغي وضع املرأة مع تطور اليونان ّيني ،ففي العرص الذهبي
ولكن ّ

لليونان القدمية (من  399إىل  470ق.م) وهو العرص الذي ُيثّل
فرتة إزدهار اليونان ،نُسخ ُعرف انتقال اإلرث من خالل األ ّم ،ومل

قصة الحضارة]؛ ترجمه إىل الفارسيّة :فريدون
-1راجع :ويل ديورانت؛ تاريخ متدن [= ّ
بدره اى؛ ج ،2ص  13،17،60و.61
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حق
يعد للمرأة اليونانيّة
حا لها ّ
ّ
الحق يف إبرام العقود ،كام مل يعد متا ً
رفع الدعوى أمام املحاكم؛ وال أن ترث املرأة زوجها؛ واعتربت

ق ّوة اإلنجاب من الذكر ،أ ّما املرأة فدورها يقترص عىل حمل الجنني
وحسب ،وح َّد الرجل من حريّة املرأة الجنسيّة ،يف حني متتعوا هم
بهذه الحريّة ،وصار اآلباء يُزوجون بناته ّن دون مشاورته ّن ،وصار
جا يف املنزل ،ولذلك انحرص تعليم
الرجل يرى بأ َّن املرأة أكرث إنتا ً
املرأة فقط فيام يتعلّق بأمور املنزل؛ ألنَّهم كانوا يعتقدون أ َّن ذكاءها

سيمنعها من أداء وظائفها.

(((

الحق يف التواجد يف املحاكم
ومل يكن للمرأة يف روما كذلك
ّ

الحق يف استعامل أموالها((( بدون
ولو كشاهد ،كام مل يكن لها
ّ
يل األرسة ،وكانت
إذن وليّها (األب ،األخ أو الزوج) ،فاألب هو و ّ
األ ّم والبنات وسائر األبناء ِملكاً له((( ،ولكن تناقصت سلطة الرجل
مع ازدهار النظام الجمهوري يف روما ،واكتسب النساء واألبناء من

آبائهم حريّ ًة أكرب ،ووفق قول ويل ديورانت « كلّام خرس الرجل
الرومي من حقوقه السابقة ،اكتسبت املرأة حقوقًا جديدةً»(((.
ّ
-1املصدر نفسه؛ ج ،1ص  .-340 339راجع أيضً ا :هرني لوكاس؛ تاريخ متدن :از كهن
ترين روزگار تا سدهء ما [= تاريخ الحضارة من أقدم العصور إىل قرننا الحايل]؛ ترجمه
إىل الفارسيّة :عبد الحسني آذرنگ؛ ص .187
-2املصدر نفسه؛ ج ،3ص.68
-3هرني لوكاس؛ تاريخ متدن :از كهن ترين روزگار تا سدهء ما [= تاريخ الحضارة من
أقدم العصور إىل قرننا الحايل]؛ ترجمه إىل الفارس ّية :عبد الحسني آذرنگ؛ ص .239
قصة الحضارة]؛ ترجمه إىل الفارسيّة :فريدون بدره اى؛
-4ويل ديورانت؛ تاريخ متدن [= ّ
ج ،3ص  466-465و.572
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النظام اإلقطاعي
بدأ السقوط التدريجي للمجتمع العبودي والتكامل التدريجي

للعالقات اإلقطاع ّية يف الغرب منذ القرن الرابع ،ومع ميض الوقت
كل ٍ
عبد أرضً ا صغريةً ،وحثّهم
وثورة العبيد أُجرب األسياد عىل منح ّ
ٍ
مزيد من الجهود
من خالل إرشاكهم يف أرباح أعاملهم عىل بذل

إليجاد رابطة معهم؛ وبهذا تشكّل املجتمع اإلقطاعي الذي يُعترب
الطبقي من أبرز خصائصه ،فوقع املزارعون وأصحاب
التمييز
ّ

خاصة
املهن تحت استغالل اإلقطاع ّيني ،وأصبحت مزايا الحياة
ّ
بالطبقات الراقية ،وازدادت هذه املسافة مع سقوط اإلمرباطوريّة
الروم ّية وانقسام السلطة بني اإلقطاعيني .وازدادت هذه املسافة مع

سقوط اإلمرباطوريّة الرومان ّية وانقسام السلطة بني اإلقطاع ّيني.

واستق ّرت دعائم العالقات اإلقطاع ّية يف أرجاء أوروبا منذ أوائل

القرن الحادي عرش ،فعمل الرجال يف أرايض األسياد مبساعدة
يحق لهم أن يرتكوا األرايض الزراع ّية
النساء واألبناء فلم يكن
ّ
يحق لطبقة الرع ّية الزواج بدون إذن
دون إذن األسياد ،كام مل يكن ّ

األسياد ،كانت حياة املزراعني الداخل ّية (املسكن واملأكل) مليئ ًة
بالكثري من املعاناة ،ومن ناحي ٍة أخرى تفاقمت املشاكل بسبب
القحط وقُطّاع الطرق والحروب.

(((

لقد ساد النظام الطبقي اإلقطاعي بني النساء أيضً ا ،فكانت نساء
-1ملزيد من التوضيح ،راجع :مرتىض راوندى؛ تاريخ تحوالت اجتامعى [= تاريخ
التغيات االجتامعيّة]؛ ص .321-319
ّ
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الرعيّة رشيك ًة للرجال يف مشاكلهم ،ورغم أنّهن كُ ّن يقعن تحت
ٍ
ضغط السلطة اإلقطاعيّة وسلطة األزواج يف آنٍ
واحد إلّ أنّه ّن ك َّن

متعاونات بطيبة خاط ٍر مع أزواجه ّن بسبب وضع الرجال املثري
للشفقة؛ ومن ناحي ٍة أخرى مل تتوفر األرضيّة لزوجة املزراع يف
ذلك املجتمع الثنايئ القطبني واإلقطاعي الخانق أل ّن تُفكّر يف
وضع حياتها غري املناسب كإمرا ٍة يف خضم عملها وسعيها اليومي
يف العمل باملنزل واملزرعة فام بالك بالتفكري بالثورة عىل تلك

الحياة.

(((

وأ ّما زوجات اإلقطاعيّني والحكّام ف ُك ّن يف وضع أفضل نسبيّاً

خالفًا لنساء الرعيّة ،فكان عد ٌد من زوجات اإلقطاعيّني يديرون
القصور واألرايض ،فكان مديرو األديرة يرسلون بفرسانهم إىل
الحروب ،وك ّن النساء األرستقراطيّيات يُدر َن القصور يف غياب
األزواج ،وكانت النساء تجلس يف مقام الرئيس العسكري والقايض
والحارس عىل ممتلكاتهم بشكلٍ مطلقٍ .

وكان للنساء الحاكامت أن يتدخلن يف شؤون الكنيسة وإدارتها

حق اإلرشاف عىل بالط البابا ،ويف ختام العام
وأحيانًا كان له ّن ُّ
ٍ
إصالحات يف الكنيسة فعزل النساء عن
الحادي عرش أحدث البابا
مقاماتهن وعندما ُهدمت املراكز الثقافيّة واستب ّدلت باملدارس
والجامعات تحت إرشاف الكنيسة ،كان تحصيل العلم ممنو ًعا

عىل البنات يف هذه املدارس الراقية ،وكانت هذه املسألة سببًا يف
-1ملزيد من اإلطالع ،راجع :أندريه ميشل؛ فمينيسم ،جنبش اجتامعى زنان [= النسويّة
حركة اجتامعيّة نسائيّة]؛ ترجمه إىل الفارسيّة :هام زنجاىن زاده؛ ص .43-42

الفصل األول :تاريخ النسو ّية

حرمت النساء من بعض
حصول ه ّو ٍة ثقافيّ ٍة بني النساء والرجال ،ف ُ
األعامل التي تحتاج إىل تحصيل العلوم يف تلك املراكز كالطبابة

مثالً.

(((

الربجوازية
تناقصا يف سلطة اإلقطاع ّيني،
شهد أواخر القرن الثاين عرش
ً
وازديا ًدا يف الخيارات لدى املزارعني ،وزاد عدد القاطنني يف
امل ُدن ،وزادت سلطة ُسكّان املدن وانتُ ِ
خبت السلطات بواسطتهم،
وبالتايل تشكّلت الطبقات (الربجوازيّة).

(((

عامل يف
ً
كان التنافس بني الطبقات املتن ّوعة وأصحاب املهن
عزل النساء عن بعض األعامل ،ومن ناحي ٍة أخرى كان تعلّم بعض
مختصاً بالذكور ،وبالتايل قلّت قدرات النساء وحصل َن
األعامل
ّ
عىل أجو ٍر أدىن؛ بحيث إنّه يف القرن الثالث عرش يف باريس كان

عدد املهن التي ُيكن للنساء أن تعمل بها خمسة عرش صنفًا
يُقابلها مثانون صنفًا للرجال ،وكانت مهام البريوقراط ّيني بيد الرجل
من قبيل :مسؤول الخزنة ،وكبري املستشارين ،والقضاء ،و ، ...ث ّم
مع حلول السلطة امللك ّية وزوال النظام اإلقطاعي ،خرست النساء
األرستقراط ّيات واإلقطاع ّيات بالتدريج موقعيته ّن السابقة.

(((

-1راجع :املصدر نفسه ،ص .45
ٍ
-2ملزيد من التوضيح راجع :مرتىض راوندى؛ تاريخ تحوالت اجتامعى [= تاريخ
التغيات االجتامع ّية]؛ ص .322-321
ّ
-3راجع :أندريه ميشل؛ فمينيسم ،جنبش اجتامعى زنان [= النسويّة حركة اجتامعيّة
نسائيّة]؛ ترجمه إىل الفارسيّة :هام زنجاىن زاده؛ ص .47 - 45
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ويف القرن الرابع عرش ُمنعت النساء من العمل يف الجراحة
واختص تعليم العديد من املهن بالذكور ،كام منع
والتجميل،
ّ
(((
انتقال السلطة امللك ّية من خالل ساللة األ ّم.

يف األعوام األخرية لهذا القرن ـ حيث انترش التعليم والتعلّم وصار
اآلباء يُق ِْدمون عىل تعليم أبنائهم ـ انحرص تعليم املرأة باملنزل،
حق التصويت والحكم إىل جانب األطفال
حرِمت النساء من ّ
و ُ
والعبيد والغرباء((( ،وكان ذلك يف عرص اإلصالح الديني حيث طرح
املفكرون فكرة «سلطة الشعب بدل سلطة الكنيسة» جان ًبا.
عرص النهضة (القرن الخامس والسادس عرش)

إ ّن من أهم خصائص عرص النهضة يف أوروبا ،من ّو العلم
واملعرفة ،وانتشار الربجوازيّة ،وتقلّص سلطة الكنيسة واستبدالها
بالحكومة.
وكان النضال من أجل التق ّدم واإلمناء ،وتحصيل العلوم والفنون
املختلفة ،والسعي لتحسني جودة الحياة من أهم ِقيم عرص النهضة؛
إل بوجه
ولك ّن األبواب الجديدة التي فُتحت للتق ّدم ،مل ت ُفتح ّ
الذكور وحسب ،وسطّر عرص النهضة عامل ًا ذكوريّاً بتاممه« :كان
طموح عرص النهضة هو الرجل املثايل الذي يتمثّل بسالمة الجسد
والقدرة الروح ّية واالستقالل الفكري».

(((

قصة الحضارة]؛ ترجمه إىل الفارسيّة :فريدون
-1راجع :ويل ديورانت؛ تاريخ متدن [= ّ
بدره اى؛ ج ،4ص .51-45
-2املصدر نفسه؛ ج ،6ص  286و.308
قصة الحضارة]؛ ترجمه إىل الفارسيّة :فريدون بدره
-3ويل ديورانت؛ تاريخ متدن [= ّ
اى؛ ج  ،5ص .275

الفصل األول :تاريخ النسو ّية

إنكليزي ( )1547اجتامع النساء بسبب الرثثرة وأَ َمر
وقد منع فرما ٌن
ٌّ

األزواج بإبقاء زوجاتهم أرسى البيوت ،كام اشت ّد إقصاء النساء عن
املسؤوليّات والنقابات ،وأصبح الفرق بني األجور ملحوظًا ،كام أ َّن إزالة

األديرة ومنع النساء من دخول الجامعات التي تحت إرشاف الكنيسة
أ ّدى إىل حصول فرت ٍة زمنيّ ٍة كان الرجال فيها عازمني عىل تحصيل العلم
حرم َن من التعليم.
وصقل إمكانيّاتهم يف حني أ ّن النساء ُ

(((

ويف تلك الحقبة الزمنية نُرشت مقال ٌة ملاري دي جورنه((( (1566

– 1645م) بعنوان برابرى زنان ومردان ،شكوه زنان [= مساواة النساء
والرجال ،عظمة املرأة] ع ّدت فيها النساء كأفرا ٍدُ « :منع عنه َّن كل أم ٍر
كل فضيل ٍة».
ح وسلبت منه َّن ّ
ممدو ٍ

(((

أي
ومع ّ
كل هذه األوضاع الوخيمة يف تلك الحقبة الزمنيّة مل ن َر ّ
ٍ
جدي وعا ٍّم فيام يتعلّق بوضعيّة املرأة.
اعرتاض
ٍّ

 .2-2وضع املرأة يف القرنني السابع عرش والثامن عرش
إ َّن األحداث الها ّمة للثورة الصناع ّية من جه ٍة ،والنهضة الثقاف ّية
من جه ٍة أخرى ،وتشكيل الثورات يف أمريكا وفرنسا يف هذين
ح متع ّددة أ ّدت إىل ُّ ٍ
تغي يف منط حياة املرأة وأوجدت
القرنني من نوا ٍ

األرض ّية الخصبة لظهور «النسويّة».

-1راجع :أندريه ميشل؛ فمينيسم ،جنبش اجتامعى زنان [= النسويّة حركة اجتامعيّة
نسائيّة]؛ ترجمه إىل الفارسيّة :هام زنجاىن زاده؛ ص .53 - 52
)م( 2-Marie de Gournay.
-3راجع :أندريه ميشل؛ فمينيسم ،جنبش اجتامعى زنان [= النسويّة حركة اجتامعيّة
نسائيّة]؛ ترجمه إىل الفارسيّة :هام زنجاىن زاده؛ ص .57
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الثورة الصناعية
من أهم خصائص هذا املقطع التاريخي يف البلدان الغربيّة ،هو

تغي يف
االنقالب األسايس يف النظام االقتصادي الغر ّ
يب ،الذي تبعه ّ ٌ

كل أبعاد الحياة اإلنسانيّة.
ّ

فإىل ذلك الحني (1650م1750-م)((( كان االقتصاد الزراعي

يُشكّل أهم أشكال اقتصاد العامل ،ويف االقتصاد الزراعي تعترب
س فكانت يف
األرض أهم املصادر االقتصاديّة للناس ،وأ ّما األُ َ
األرايض املجاورة ألراضيهم الزراعيّة ،وكان الرجال والنساء
واألطفال يعملون جنباً إىل جنب يف مزارعهم ،وكانوا عاد ًة ما

يُوفّرون احتياجاتهم بأنفسهم.

(((

ومع تط ّور العلوم البرشيّة واكتشاف القواعد املكانيك ّية كالطاقة

ريا حتّى ظهرت
البخاريّة واستعاملها يف املصانع ،مل يطل األمر كث ً

مصانع اإلنتاج املتن ّوعة يف جميع أنحاء أوروبا (وأمريكا) ،وحلّت
اآللة مكان اليد العاملة البرشيّة ،ومن ناحي ٍة أخرى احتاجت املصانع
إىل األيادي العاملة فجذبت املزارعني السابقني للعمل فيها.

مل تكن الثورة الصناع ّية نظا ًما اقتصاديّاً وحسب ،بل كانت
ريا لكل جوانب الحياة الفرديّة واالجتامع ّية؛ فقد أصبح مكان
تغي ً
عمل الرجال (املصنع) بعيدا ً عن مكان عيشهم (املنزل) ،فكان
-1ألفني تافلر؛ موج سوم [= املوجة الثالثة]؛ ترجمه إىل الفارس ّية :شهيندخت
خوارزمى؛ ص.33
-2املصدر نفسه ،ص .32

الفصل األول :تاريخ النسو ّية

الرجال يتّجهون إىل املصانع لكسب املعيشة بينام تبقى النساء يف

املنازل للقيام بواجبات الحياة الرضوريّة ،وخالفًا للعرص الزراعي
حيث كان املنتجون هم املستهلكني ،فصلت الصناعة بني اإلنتاج

واالستهالك ،وبني املنتج واملستهلك.

فبدل من مقايضة
ً
أ ّما األمر اآلخر فهو الرتويج للنظام النقدي،

جا يف النظام السابق ،كان العامل يحصلون
املنتجات كام كان رائ ً

التغيات
مهم يف
عىل األجور بدل أتعابهم ،وكان لعنرص النقد دو ًرا ً
ّ
التي طرأت عىل ذلك العهد ،وكان الناس بحاج ٍة للامل ألجل

كل السلع ،ولذا كان من الطبيعي
عي قيمة ِّ
البقاء ،وأصبح النقد يُ ّ
تقسيم العمل إىل قسمني:

العمل الذي يُدفع املال عىل أدائه (عمل منتج).
العمل الذي ال مردود مايل عىل أدائه رغم أنّه كان رضوريّاً لدوام

العيش (عمل غري منتج).

ونتيج ًة لهذه التغ ّيريات ،كان عمل الرجال إنتاج ّياً ولذلك كان له
ج ولذلك اعترب بال قيم ٍة ،وروي ًدا
قيم ٌة أ ّما عمل املرأة فكان غري منت ٍ
روي ًدا انغرست الفكرة يف أذهان العموم بأ ّن الرجال منتجون أ ّما
النساء فمستهلكاتٌ .

كما تشـكّل تقسـي ٌم آخـر يف تلـك األثنـاء حيـث تـ ّم مالحظـة

األبعـاد العمل ّيـة بنحـ ٍو أكبر ،فق ُّسـم املجتمع إىل قسـمني :النطاق

العـام (السـاحة اإلنتاج ّيـة) وهـو مكـ ّو ٌن مـن الرجـال ،والنطـاق
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الخـاص (السـاحة غير اإلنتاجيـة) وهـو مكـ ّو ٌن مـن النسـاء
ّ
(((
واألطفـال.
لقد أ ّدت الثورة الصناعيّة إىل ثور ٍة يف مجال العالقات بني
ٍ
واحد من الجنسني،
لكل
الجنسني وعىل الوظائف االجتامعيّة ّ

ومن خالل إيجاد التقسيامت املختلفة واملتضا ّدة من اإلنتاج
واالستهالك ،ومن العمل املنتج والعمل غري املنتج ،ومن املجال

والخاص ،وقد أ ّدى اختصاص الرجل باملقام األ ّول من هذه
العام
ّ

التقسيامت ،يف قبال اختصاص املرأة باملقام املقابل ـ ومن املسلّم
بأ ّن املرأة كانت ذات قيم ٍة أدىن يف العامل الصناعي واالستثامري ـ
أ ّو ًل» إىل نشوء ه ّو ٍة عميق ٍة بني املرأة والرجل ،وثانيًا :تشكيل نقطة
البداية للتمييز وعدم املساواة وهو ظهر الحقًا عىل هيئة التفريق

بسبب اختالف الجنس فقط.

ومل يقترص املوضوع عىل وجود ه ّو ٍة بني الجنسني وحسب ،بل

أصبحت النساء معتمد ًة عىل الرجل من الناحية االقتصاديّة اعتام ًدا

تا ّماً وذلك خالل عمليّة تشكيل مفهومي الرجل هو امل ُعيل واملرأة
هي مدبّرة املنزل؛ ولذا سعت املرأة أحيانًا للفرار من هذا االعتامد
عرب االتّجاه نحو األعامل املنتجة ،ولك ْن تلقّى الرجال األمر عىل أنّه

تع ّدي عىل خصوصيّاتهم ،ولذلك دار التنافس والرصاع بني الجنسني
حول فرص العمل ،بحيث مل يقترص األمر عىل أ ّن الرجال مل مينحوا

-1راجع :املصدر نفسه ،ص  61-52وحمريا مشريزاده؛ از جنبش تا نظريهء اجتامعى:
تاريخ دو قرن فمينيسم [= من الحركة إىل النظريّة االجتامعيّة :تاريخ قرنني من النسويّة]؛
ص .24-22

الفصل األول :تاريخ النسو ّية

النساء فرص ًة للمهام الجديدة وحسب ،بل سحبوا من أيديه ّن املهام

تخصصهن((( ،أ ّما النتيجة األخرى لذلك
التي كانت يف السابق من
ّ

التنافس الذي أ ّدى إىل عدم رضً ا عميقٍ من قبل املرأة ،فهو حصول
فجو ٍة عميق ٍة بني أجور النساء وأجور الرجال ،بحيث كانت املرأة

تحصل عىل أج ٍر يبلغ نصف أجر الرجل يف القرن الثامن عرش.

(((

ومع زيادة عدد املصانع ازدادت الحاجة إىل اليد العاملة أكرث
األقل يعود بدخلٍ
ّ
وأكرث ،ومن ناحي ٍة أخرى فإ َّن العامل ذو األجر
أكرب عىل املستثمر ،وألجل ذلك فإ َّن أصحاب املصانع وظّفوا

ويكن ضبطه ّن
النساء للعمل يف مصانعهم ألنّه َّن ليني الجانب ُ
أكرث ،مقارن ًة بالرجل ،وقد عمل خالل تلك األحداث العديد من
الفقريات والعازبات واألرامل يف املصانع.

جدي يف تشكيل الحركة النسائيّة
ري
ٌّ
لقد كان لهذه املسألة تأث ٌ
بحيث اعترب بعض املحلّلني أ ّن حريّة املرأة عبار ٌة عن عرضً ا من
أعراض الثورة الصناعيّة ،فكام يقول ويل ديورانت :إ َّن األفراد الذين
م ّهدوا لتخريب البيوت بدون أن يشعروا هم أصحاب املصانع
الذين أخرجوا النساء من منازله ّن من أجل أن يزيدوا أرباحهم.

(((

-1كام ذُكر آنفًا يف بداية الكتاب ،فإ َّن العديد من األحداث التاريخيّة املذكورة يف هذا
الكتاب قد نُقلت عن مصادر ومراجع تتحدّث عن النسويّة وهم مل يراعوا يف نقلهم
لألحداث مبدأ الحياد ،فالفرضيّات والتوقّعات املسبقة للنسويّة املبنيّة عىل رضورة
التنافس االقتصادي بني الرجل واملرأة جليّةٌ.
-2راجع :أندريه ميشل؛ فمينيسم ،جنبش اجتامعى زنان [= النسويّة حركة اجتامع ّية
نسائ ّية]؛ ترجمه إىل الفارس ّية :هام زنجاىن زاده؛ ص .63
-3ويل ديورانت ،لذات فلسفه :پژوهىش در رسگذشت ورسنوشت برش [= مباهج
الفلسفة]؛ ترجمه إىل الفارسيّة :عباس زرياب؛ ص.151
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عرص التنوير
يف نصف القرن الثامن عرش وبااللتفات إىل التغيريات

االقتصاديّة بدأت مجموع ٌة من العلامء إبداء إعرتاضهم عىل ظلم
املجتمعات اإلقطاعيّة املبتني عىل االمتيازات املورثة من امللوك

والكنيسة واألرستقراطيّني ،وهؤالء كانوا يُبيّنون عدم رضا الطبقة
املتوسطة التي ظهرت حديثًا وبدأت تنمو ،فوضعوا حقوق اإلنسان
ّ
يف قبال حقوق امللوك املق ّدسة.

(((

وقد قامت ثور ٌة فكريّة منقطعة النظري يف تلك الحقبة الزمن ّية،
وانترشت مبادئ جديد ٌة يف املجتمعات الغرب ّية ،وشكّلت هذه

املبادئ األرض ّية لنشوء املدارس الفكريّة والسياس ّية ،ومه ّدت
األرض ّية للقيام بالحركات االجتامع ّية املتن ّوعة والثورات الحاسمة
يف تاريخ أوروبا وأمريكا والتي كانت «النسويّة» إحداها.

إ َّن تشكّل التوجهني الفكريّني األهم الحداثة والليرباليّة ،يدلّنا
عىل الخصائص وامليزات الفكريّة لهذه الحقبة الزمنيّة ،فإ َّن هذين
جهني ـ وسنبحثهام الحقًا ـ ميثالن أبوين للعديد من التغيريات
التو ّ

كل
والثورات ابتدا ًء من القرن الثامن عرش فام بعد ،فقد جعال ّ
الجوانب البرشيّة تحت تأثريهام ،ومن ضمنها قضايا املرأة.
ألف) الحداثة

الفكري الذي كان سائ ًدا
لقد سعت الثورة الصناع ّية بعد الجو
ّ
-1سوزان أليس واتكينز وآخرون ،فمينيسم ،قدم اول [= النسويّة ،الخطوة األوىل]،
ترجمه إىل الفارسيّة :زيبا جالل نائينى؛ ص.12

الفصل األول :تاريخ النسو ّية

يف القرون الوسطى ض ّد العقالنيّة ومع تكريس سلطة الكنيسة إىل
استبدال سلطة الكنيسة بسلطة القدماء وعظمتهم ،فالثورة الصناع ّية
تعتقد بتق ّدم القدماء ثقاف ّياً عىل جميع الثقافات ،فإ َّن السأَم من
القرون الوسطى تبعه الثورة الصناعيّة؛ ولكن اإلعتامد املفرط للثورة
الصناعيّة عىل ثقافة القدماء أ ّدى إىل خلق «الحداثة».
أي قدر ٍة أو اعتبار أو احرتامٍ للقدماء أو
والحداثة هي
منهج يُنكر َّ
ٌ
أي فك ٍر
للسنن املاضية ويقوم مبحاربتها ،ويف املقابل يُدافع عن ّ
ٍ
ٍ
وجديد((( ،ولذلك كان من أهم خصائص الحداثة :العرصيّة
حديث
ومحاربة التقاليد.
ومن الخصائص األخرى للحداثة :االحرتام وإبداء أهميّة منقطعة
النظري باإلنسان وقدراته((( ،ولذا ُو ِض َع اإلميان بالعقل واالعتقاد بقدراته
عىل أجندة عمل الحداثة ،فكان املالك واملعيار هو حاكم ّية العقل يف

كل ما هو غري عقالين ومانع لحكم العقل وإزالته.
كل األمور ومحاربة ّ
ِّ

(((

-1لتعريف الحداثة راجع :بابک أحمدي؛ معامى مدرنيته [= متاهة الحداثة] ،ص ،2 ،9
 ،24و62؛ وراجع أيضً ا :حسني عىل نوذري؛ مدرنيته ومدرنيسم [= الحداثة والحداثيّة]،
ص 27و 137؛ ومادن ساراپ؛ راهناميى مقدماىت بر پساساختارگرايي وپسامدرنيسم؛
ترجمه إىل الفارسيّة :محمد رضا تاجيک ،ص 176؛ وإيريک ماثيوز؛ فلسفهء فرانسه در
قرن بيستم [= فلسفة فرنسا يف القرن العرشين]؛ ترجمه إىل الفارسيّة :محسن حكيمي؛
ص260؛ وبابک أحمدي؛ مدرنيته وانديشهء انتقادى [= الحداثة والفكر النقدي]؛ ص.10
-2راجع :مالكوم واترز؛ جامعهء سنتى وجامعهء مدرن :مدرنيته ومفاهيم انتقادى
[= املجتمع الكالسييك واملجتمع الحديث :الحداثة واملفاهيم النقديّة]؛ ترجمه إىل
الفارس ّية :منصور أنصاري؛ ص .23
-3راجع :بابک أحمدي؛ معامى مدرنيته [= متاهة الحداثة] ،ص 27؛ وحسني عىل
نوذرى؛ مدرنيته ومدرنيسم [= الحداثة والعرصيّة]؛ ص 34؛ ومالكوم واترز؛ جامعهء
سنتى وجامعهء مدرن :مدرنيته ومفاهيم انتقادى [= املجتمع الكالسييك واملجتمع
الحديث :الحداثة واملفاهيم النقديّة]؛ ترجمه إىل الفارسيّة :منصور أنصاري؛ ص ،27
.32 ،31 ،28
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ومن وجهة نظر الحداثة ُيكن للعقل أن يتعلّم ط َ
ُرق التفكّر

والتفكري تعل ًّم ،وبدون التعلّم يبقى عقل اإلنسان محرو ًما من
االستقالل ،ومن املمكن أن يبقى خاض ًعا لنفوذ اآلخرين ،ولذلك

الفكري والحريّة الفكريّة.
يُع ّد التعلّم أم ًرا رضوريّاً للتط ّور
ّ

(((

تأثري الحداثة عىل قضايا املرأة
لقد كان النظام املوجود يف األرسة واملجتمع أم ًرا طبيعيّاً
حا حتّى عرص الحداثة ،فكان الفقراء وطبقة الرعايا يعتربون
وصحي ً

حياتهم املريرة أم ًرا طبيعيّاً ال مناص منه ،واعتربت املرأة أ ّن ُسلطة
الرجل وإطاعته هي السبيل الوحيد يف أسلوب الحياة األرسي ،غري

أ َّن الحداثة وضعت النظام السابق تحت الدرس والتحقيق.

ويف منظومة الحداثة ،بنا ًء عىل حاكم ّية العقل اإلنساين ال ب ّد
أي فرقٍ أو متيي ٍز مبعايري العقل البرشي ،ومن الطبيعي يف
من قياس ّ

هذه األحوال أ ّن يخطر عىل األذهان السؤال التايل :ملاذا ينبغي أن

يكون الرجال مسلّطون عىل النساء وملاذا ت ُلزم املرأة بإطاعة الزوج؟

ومن ناحي ٍة أخرى فمع األخذ بعني االعتبار احرتام الحداثة

املنقطع النظري تجاه اإلنسان ـ بسبب متتّعه بجوهر العقل ـ كان من

عقل وأنّها
الطبيعي أن يعتربوا املرأة إنسانًا بح ّد ذاتها وأنّها متتلك ً

تستحق االحرتام يف كافّة جوانب اإلنسان الحديث ،فإذا كان التعليم
ّ
-1راجع :مالكوم واترز؛ جامعهء سنتى وجامعهء مدرن :مدرنيته ومفاهيم انتقادى
[= املجتمع الكالسييك واملجتمع الحديث :الحداثة واملفاهيم النقديّة]؛ ترجمه إىل
الفارسيّة :منصور أنصاري؛ ص 36 – 35؛ وبابک أحمدي؛ مدرنيته وانديشهء اعتقادي
[= الحداثة والفكر العقائدي]؛ ص .12

الفصل األول :تاريخ النسو ّية

أم ًرا رضوريّاً لنم ّو العقل البرشي فال ينبغي أن ت ُحرم النساء منه ،وقد
ٍ
ظروف كان التعليم فيها إلزاميّاً لألوالد
جاءت هذه املسألة ضمن
ريا يف ذلك من خالل
والرجال ،أ ّما النساء فك ّن يشهد َن تناقضً ا كب ً
حرمانه ّن من التعليم.

ٍ
اثباتات عقليّ ٍة صار
أي أم ٍر دون
تأكيد الحداثة عىل عدم قبول ّ

ّ
تشك املرأة يف العديد من املسلّامت االجتامعيّة من
سببًا أل ّن
قبيل :التشكيك يف تأطري املرأة كربّة منزل ،ويف وظائف املرأة،
(((
ويف قدراتها وإمكاناتها.
وبهذه الطريقة جعلت تعاليم الحداثة التغيري يف أوضاع املرأة

كل من النساء واملجتمع أيضً ا
أم ًرا ال ميكن تفاديه ،وأع ّدت ً
للتح ّوالت األساسيّة فيام يتعلّق بقضايا املرأة.
ب) الليربال ّية
مل ّا كانت الليربال ّية وليدة الحداثة ،لذا فقد ح ّركت عجلة
التغيريات املتعلّقة بقضايا املرأة بوتري ٍة أرسع ،فالليربال ّية فلسف ٌة

األسايس الفرديّة ،واملعيار فيها للحصول عىل الحقوق
شعارها
ّ
املدن ّية هو الفرديّة (كونه إنسانًا) فقط ،وتُشكّل حريّة الفرد واستقالله
النسوي ،وقد حلّت مسألة
وحقوقه ...املباحث امله ّمة للخطاب
ّ

أصالة الفرد مكان أصالة املجتمع ،وأصبح لإلنسان ـ باعتباره فر ًدا ـ

ٌ
وحقوق مل تكن ممنوح ًة له سابقًا ،فأصبح الفرد هو
احرتا ٌم وقيم ٌة
-1ملزيد من اإلطالع راجع :حمريا مشري زاده ،از جنبش تا نظريهء اجتامعى :تاريخ دو
قرن فمينيسم [= من الحركة إىل النظريّة االجتامعيّة :تاريخ قرنني من النسويّة] ،ص  6ـ .9
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املعيار لل ِقيم األخالقيّة وأصبح األمر «الحسن» هو األمر الذي يُحبّه
(((
اإلنسان بصفته فر ًدا.

بي أنّه
إ َّن أبرز نتائج الفرديّة الليرباليّة ،هو الحريّة ،ومبدأ الحريّة يُ ّ
يحق
يحق لإلنسان أن يكون له القرار فيام
يختص بحياته الفرديّة وال ّ
ّ
ّ
مؤسسة كالحكومة أو الكنيسة أن تفرض إرادتها عليه ،فحريّة
ألي ّ
الفكر واإلعالم (التعبري والصحافة) ،وحريّة املجتمع يُع ّدان من
األركان األخرى لليرباليّة ،فالفرد يستطيع أن يواجه الظلم واالستبداد
(((
من خالل السلطة النابعة عن املجتمع.

حق املِلك ّية هي من ال ِقيم األخرى لليربال ّية ومعناه أ َّن
وقبول ّ
ٍ
ٍ
صات ومردو ًدا ماليّاً
وتخص
وعمل
ً
وقدرات
جسم
اإلنسان ميلك
ّ
ً
ناجم عنها ،وهذه الحياة هي ٌ
ملك له وال تتعلّق بالله أو باملجتمع
ً
(((
أو بالحكومة.
كل الناس أمام
ويُؤكّد مبدأ املساواة يف الليرباليّة عىل تساوي ّ
القانون ،وعىل خلق الفرص املتكافئة آلحاد الناس يف املجتمع
وذلك من أجل تعزيز املواهب الفرديّة((( ،ويف نفس السياق ت ّم
االهتامم بالتعليم العا ّم بهدف تنمية الفكر عند الناس.

(((

-1راجع :أنطوين أربالسرت ،ليرباليسم غرب ،ظهور وسقوط [= ليربال ّية الغرب ،ظهو ٌر
وسقوط]؛ ترجمه إىل الفارس ّية :عباس مخرب؛ ص  19ـ  31 ،30 ، 25و .40
-2راجع :جان سالفني شاپريو؛ ليرباليسم ،معنا وتاريخ آن [= الليرباليّة ،معناها
وتاريخها]؛ ترجمه إىل الفارسية :مح ّمد سعيد حنايئ كاشاين ،ص 4و . 6
-3راجع :مهدي برات عيل پور؛ ليرباليسم [= الليرباليّة] ،ص .58
-4راجع :جان سالفني شاپريو؛ ليرباليسم ،معنا وتاريخ آن [= الليربال ّية ،معناها
وتاريخها]؛ ترجمه إىل الفارسية :مح ّمد سعيد حنايئ كاشاين ،ص .5
-5املصدر نفسه ،ص .20
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تأثري الليربال ّية يف ظهور النسويّة
إ َّن القيم الليرباليّة واملساحة املفتوحة التي ظهرت كنتيج ٍة للحريّة
الليرباليّة ،هيّأت األرضيّة لتشكيل االحتجاجات واالنتفاضات

والحركات املختلفة ومن ضمنها الحركة النسائيّة.

والليرباليّة تأكّد عىل الحقوق الطبيعيّة لإلنسان (الحرية،

واملساواة ،)...وترى أ ّن جميع هذه امليزات تليق بكل إنسان فر ًدا
أي تغيريٍ يف
فر ًدا ،أ ّما املرأة فلم ت َر أ َّن هذه الشعارات قد أ ّدت إىل ِّ
ٍ
ميزات للذكور فقط ،ولذا فإ َّن تأكيد
موقعيّتها ،فاقترصت عىل كونها
الليرباليّة عىل عموميّة وشمول هذه الحقوق وامليزات لجميع أفراد
البرش تبعه عدم رضً ا من ال ِفرق املحرومة ،فإىل ما قبل ذلك كانت

ٍ
محرومات من هذه الحقوق ،وكان ذلك الحرمان يُع ّد أم ًرا
النساء
طبيعيّاً ،ولكن مع ظهور الليرباليّة بدأ يُع ّد ذلك الحرمان من الناحية
النظريّة ظلامً وبُع ًدا عن العدالة ،وهيّأ أسباب عدم رضا املرأة؛
وبالنتيجة أصبحت قيم الليرباليّة أسلح ًة تُحارب بها النساء لتصل
إىل أهدافها.

كل من مبدأ اإلنسان ّية (الفرديّة) والحكمة وتأكيد الحيث ّية
إ َّن ً
والكرامة الفرديّة أ ّدت إىل أن يتبادر إىل الذهن بأ َّن املرأة تتمتّع مبقام

اإلنسان أيضً ا ،وتتمتّع بالحكمة والحيث ّية والكرامة الفرديّة ،فمبدأ
الحريّة ونفي السلطة عن الفرد وتفسري الليربال ّية للحريّة والسلطة

ظل
كانت سب ًبا أل ّن تتم ّنى النساء أن يك ّن أفرا ًدا أحرا ًرا فيخرج َن من ّ
سلطة الرجل.
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وحيث إ ّن مبدأ امللكيّة يُعترب من الحقوق الطبيعيّة للفرد ،لذا

صار النساء يُفكّرن بأنّه ملاذا يجب أن تصبح كافة أموالهن بعد

الزواج مبا فيها إرثه ّن من آبائه ّن ملكيّ ًة للزوج ،فال متلك املرأة
يحق للزوج اإلستيالء
حق الترصف يف أموالهن؟! وملاذا
ّ
حتّى ّ
قانونًا عىل األجور النقديّة لزوجته أو ابنته العاملة؟ وانطالقًا من مبدأ
الحق يف
ملكيّة الفرد أتت فكرة أن املرأة متلك جسدها؛ ولذا لها
ّ

أن تتحكّم يف خصوبتها ،فنشأت من هذه الفكرة املطالبات القانونيّة
بحق اإلجهاض وأن تتمكّن املرأة من أن ت ُق ّرر يف املسائل املتعلّقة
ّ
بجسدها.
كذلك فإن مبدأ تساوي األفراد أمام القانون كان سببًا أن تطالب
ٍ
ٍ
وامتيازات قانونيّة مساوي ٍة للرجل ومن ضمنها شموله ّن
بفرص
املرأة

بالتعليم العا ّم املجاين ،حيث كان قد ت ّم التأكيد عىل عموميتها من
(((
ناحي ٍة ،أ ّما عمليّاً فقد أقصيت النساء من ناحي ٍة أخرى.
النقطة األخرى الجديرة باالهتامم هو مصطلح «الفرد» وهو

مركزي يف فلسفة الليرباليّة ويعادله باإلنجليزيّة
الذي يحوز عىل دو ٍر
ٍّ
 ،manوهو يف ظاهره لف ٌ
ٌ
ومشرتك بني املرأة والرجل
ظ محاي ٌد
يل ،ولك ّن التحقيق يف موارد استعامل
ويعني اإلنسان باملعنى الك ّ
بدل من اإلنسان والفرد تعدو كونها مج ّرد عاد ٍة كالميّ ٍة؛
لفظ ً man

الفكري يُظهرون يف مقام العمل بأ ّن
أل ّن أغلب قادة هذا املنهج
ّ

-1راجع :حمريا مشري زاده ،از جنبش تا نظريهء اجتامعى :تاريخ دو قرن فمينيسم [= من
الحركة إىل النظريّة االجتامعيّة :تاريخ قرنني من النسويّة] ،ص .61
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مرادهم من الفرد هو الرجل((( ،وحتّى فيام يتعلّق مبسألة ِ
امللكية
ذكوري ،ويتعلّق بأمور حياة الرجل ،ومل
حق
رصحون بأ ّن املِلكية ٌّ
ٌّ
يُ ّ

مينح أح ٌد مثل تلك الحقوق للمرأة سوى مجموع ٍة من املتطرفني

والراديكاليّني.

(((

نعم ،لقد التفت النساء إىل التناقض العميق يف شعارات
الليربال ّية؛ فالليربال ّية ت ّدعي منح الحقوق الطبيع ّية لإلنسان من ناحي ٍة،

حرم نصف الناس (املرأة) من هذه الحقوق!
ومن ناحي ٍة أخرى ُ

عمومي لدى النساء؛ ومن
فكافّة هذه املسائل أ ّدت إىل عدم رضً ا
ٍّ
ناحية ثالث ٍة هناك قنواتٌ ُدمجت يف الليربال ّية سويّاً مثل :حريّة الفكر
وحريّة اإلعالم وحريّة املجتمع ،وبالنتيجة وصل عدم الرضا إىل

أذان العموم وم ّهد املق ّدمات لظهور الحركة االجتامع ّية.
الثورتان األمريك ّية والفرنس ّية

إ ّن أهم نتائج انتشار األفكار الليرباليّة هو تشكيل الثورات يف

أمريكا وبريطانيا وفرنسا ،فالهدف من الثورة يف أمريكا سنة  1776م
كان تأسيس دول ٍة ليرباليّ ٍة ،وطبقًا إلعالن االستقالل األمرييك فإ ّن
جميع الناس خُلقوا وهم يتمتّعون باملساواة وبحقوق الحياة غري
وسعي نحو السعادة ،وال ميكن أن ت ُداس
القابلة للسلب ،وبحريّ ٍة،
ٍّ

هذه الحقوق باسم القانون.

(((

-1أنطوين أربالسرت ،ليرباليسم غرب ،ظهور وسقوط [= ليرباليّة الغرب ،ظهو ٌر وسقوط]؛
ترجمه إىل الفارسيّة :عباس مخرب ،ص .20 - 19
-2املصدر نفسه ،ص .20 - 19
-3جان سالفني شاپريو ،ليرباليسم :معنا وتاريخ آن [= الليرباليّة ،معناها وتاريخها]،
ترجمه إىل الفارسية :مح ّمد سعيد حنايئ كاشاين ،ص.29
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مهمً يف اندالع هذه الثورة ،فالفتيات
وقد أ ّدت املرأة كذلك دو ًرا ّ

األحرار أرد َن الحريّة من خالل املشاركة يف املنظّامت اإلرهابيّة
كل نشاطه ّن الذي بذلنه ،لك ّن
التي كانت يف ذلك العرص؛ ورغم ّ
حق
إعالن االستقالل وكذلك دستور الواليات املتحدة مل مينحه ّن ّ
(((
املواطنيّة التي تشمل الحقوق السياسيّة.
أ ّما يف فرنسا فكان للنساء دو ٌر ٌ
فعال قبل اندالع الثورة فنشاطات

أصحاب الصالونات يف حامية مفكّري عرص التنوير أو الليرباليّني

الصحف ،ونشاط «كوندروسيه»((( وزوجته يف تبليغ املساواة
وإداراة ُ
بني الجنسني والدفاع عن حقوق املرأة العاملة يع ّد من ضمن هذه

النشاطات.

(((

كام كان للعوام من النساء دو ًرا بارزًا يف التحضري للثورة الفرنسيّة

ويف دعمها ،فإضاف ًة إىل مشاركته ّن يف الحركات ،قُم َن حسب
الطلب سنة  1788م بكشف أوضاع املرأة للملوك ،وأنشأت نساء
الطبقات الوسطى األندية وقُم َن مبساندة الرجال بهدف حامية
طالب «كوندروسيه» عرب الجمعيّة الوطنيّة
الثورة ،ويف سنة  1788م
َ

بحق املرأة باملشاركة يف شؤون البالد.
أن يُعرتف رسميّاً ّ

(((

ويف النهاية انترصت الثورة الفرنس ّية سنة  1789م ،وهي تعترب من
-1أندريه ميشل؛ فمينيسم ،جنبش اجتامعى زنان [= النسويّة حركة اجتامعيّة نسائيّة]،
ترجمه إىل الفارسيّة :هام زنجاىن زاده ،ص .76
)م(2-Marquis de Condorcet.
-3املصدر نفسه ،ص .70
-4املصدر نفسه ،ص  70ـ .71

الفصل األول :تاريخ النسو ّية

ناحية املباديء الليرباليّة متط ّور ًة عن الثورة األمريكيّة ،فهدف الثورة،
مؤسيس فرنسا
وفقًا إلعالن حقوق البرش الذي ت ّم ترشيعه يف مجلس ّ

يف شهر آب من عام  1789م ،هو الحفاظ عىل الحقوق الطبيعيّة

كل من الحريّة واألمان وامللكيّة
لإلنسان غري القابلة للفصل عن ٍّ
ومقاومة الظلّم مع التأكيد عىل تساوي كافّة الناس أمام القانون.

(((

ومل تکن األهداف التي وضعتها الثورة نصب عينيها محصور ًة

بتغيري النظام الطبقي االجتامعي يف فرنسا ،بل شملت حقوق كافّة

الجنس البرشي وهذا األمر ساهم بشكلٍ كبريٍ يف إيجاد الدافع
ِ
ِ
وثورات املطالبني بالحريّات،
حركات
واإلمكانيّات الندالع

وبحسب قول بني«:ظهرت مرحل ٌة من الثورات بحيث كان باإلمكان
(((
كل يش ٍء إليها»
ض ّم ِّ
تربز أهميّة الثورتني األمريكيّة والفرنسيّة من ناحية أ ّن األفكار
ٍ
الليرباليّة كانت ستبقى بدونهام بدون تأثريٍ
ملموس يف الحياة
السياسيّة للمجتمع ،وكانت ستبقى تائه ًة بني الجمعيّات العلميّة

األخص الثورة الفرنسيّة
والكتب ،غري أ َّن هاتني الثورتني وعىل
ّ
حولت الليرباليّة إىل واقعٍ بعد أن كانت مج ّرد رؤية ،وساعدت
املجموعات املختلفة املضطهدة ومنها النساء والعبيد عىل أن

رصخ مطالب ًة بالعدالة.
ت ُ

(((

-1جان سالفني شاپريو ،ليرباليسم :معنا وتاريخ آن [= الليرباليّة ،معناها وتاريخها]،
ترجمه إىل الفارسية :مح ّمد سعيد حنايئ كاشاين؛ ص  30ـ  31و  161ـ .164
-2أنطوين أربالسرت ،ليرباليسم غرب ،ظهور وسقوط [= ليربال ّية الغرب ،ظهو ٌر وسقوط]؛
ترجمه إىل الفارس ّية :عباس مخرب ،ص .313
-3املصدر نفسه ،ص  313ـ .314

43

 44فيمينزم

ومن جه ٍة أخرى ،اخترب النساء النشاط الجامعي بشكلٍ غري مسبوقٍ

نب
من خالل املشاركة يف املجموعات الثوريّة وأعامل الشغب ،واكتس َ
الخربات الالزمة لتشكيل الحركات واالحتجاجات ،ولهذه األسباب،

برزت «النسويّة» بعد اندالع الثورة الفرنسيّة أكرث من السابق مبراتب.

بعد نرش إعالن حقوق اإلنسان ،ت ّم مواجهة هذا اإلعالن من قبل

النساء الثوريّات الفرنسيّات ،فقد بدأت أوليمب دو غوج((( وهي
من نساء الثورة يف باريس من خالل نرشها إلعالن حقوق املرأة

واملواطنة سنة  1791م باملطالبة باملساواة بني املرأة والرجل يف

القانون والدولة والتعليم ،وعندما قُ ّدم للربملان الفرنيس إعالن حقوق
املرأة واملواطنة عىل شكل الئح ٍةُ ،رفض بإجامع اآلراء (((.وت ُعترب

مبادرة السيّدة أوليمب دو غوج وكتاباتها كأ ّول نصوص النسويّة.

ويف سنة  1792م ألّفت ماري ووولستونكرافت أطروحتها

املشهورة واملك ّونة من  300صفحة بعنوان دفاعاً عن حقوق
املرأة (((.ويُقال بأ َّن كرافت كتبت هذا الكتاب حول املرأة ر ّدا ً عىل

وباألخص جان جاك روسو ،فإ َّن جان
آراء معارصيها من املفكرين
ّ
).م( 1-Olympe de Gouges.
-2معصومة موسوي> ،تاريخچه مخترص تكوين نظريه هاى فمينيستى [= نظرة تاريخ ّية
مخترصة عىل تك ّون النظريّات النسويّة]<؛ بولنت مرجع فمينيسم =[ ،بولنت مصدر
النسويّة] به كوشش مهدى مهريزى ،ص . 11وراجع أيضً ا :سوزان جيمز؛ >فمينيسم<،
فمينيسم ودانش هاى فمينيستى [= النسويّة املعارف النسويّة] ،ترجمه إىل الفارس ّية:
عباس يزداين؛ ص 86؛ وسوزان أليس واتكينز وآخرون؛ فمينيسم ،قدم اول [= النسويّة،
الخطوة األوىل]؛ ترجمه إىل الفارس ّية :زيبا جالىل نائيني؛ ص  26ـ .27
-3سوزان أليس واتكينز وآخرون؛ فمينيسم ،قدم اول [= النسويّة ،الخطوة األوىل]،
ترجمه إىل الفارسيّة :زيبا جالىل نائيني ،ص.17

الفصل األول :تاريخ النسو ّية

جاك روسو رغم تأكيده عىل الحقوق الطبيعيّة للفرد ورضورة الحريّة
مختصة
واملساواة بني األفراد غري أنَّه كان يعتربها رصاح ًة حقوقًا
ّ
بالرجال ،وكان يعتقد بأنّه ملا كان املنشأ للحقوق الطبيعيّة لإلنسان

هو مقدار حكمته ،ومل ّا كانت حكمة املرأة أم ًرا مشكوكًا فيه ،لذا
الحق بالحصول عىل هذه الحقوق.
ليس لها
ّ

(((

عظيم يف
روسو يف كتابه الشهري «إميل» الذي يُع ّد مرسو ًما
ً
أي
الرتبية والتعليم يف زمانه ،كتب ما ييلُ « :وجدت املرأة للرجل؛ َّ

أنَّها خلقت لذلك ،لتقع يف حبّه وتطيعه ،إ َّن ذلك اقتضاء الطبيعة،

فوظائف النساء والرجال ليست واحدةً ،...وهؤالء الذين يدافعون
ٍ (((
عن املساواة بني املرأة والرجل يتح ّدثون بكالمٍ تافه».
ويف تلك املرحلة ،انتقد ولستون كرافت بش ّد ٍة نظرة التحقري تجاه
املرأة من ِقبل املفكّرين املعارصين وبالخصوص روسو ،وطالبت
ببسط مبادئ الليرباليّة لتشمل املرأة ،بعد ذلك صار دور كتاب

ولستون كرافت مميّ ًزا ومنقطع النظري يف تاريخ النظريّة النسويّة؛
حيث إنّه أُطلق عليه بأنّه أ ّول منشور حول النسويّة باللغة اإلنكليزيّة،
النسوي ،أو إنجيل النظريّة النسويّة((( ،ويف
واعترب نقطة البداية للفكر
ّ

-1حمريا مشري زاده ،از جنبش تا نظريهء اجتامعى :تاريخ دو قرن فمينيسم [= من الحركة
إىل النظريّة االجتامعيّة :تاريخ قرنني من النسويّة] ،ص .11
-2جون جاك روسو؛ اميل ،آموزش وپرورش [= إميل ،الرتبية والتعليم]؛ ترجمه إىل
الفارس ّية :غالم حسني زيرک زاده ،ص .244
-3حمريا مشري زاده ،از جنبش تا نظريهء اجتامعى :تاريخ دو قرن فمينيسم [= من الحركة
إىل النظريّة االجتامعيّة :تاريخ قرنني من النسويّة] ،ص 16ـ  .17راجع أيضً ا :سوزان
جيمز؛ (فمينيسم) ،فمينيسم ودانش هاى فمينيستى [= النسويّة املعارف النسويّة]؛
ترجمه إىل الفارسيّة :عباس يزداىن ،ص  86ـ .87
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هذه األيّام ترى العديد من األبحاث والدراسات بأ ّن تاريخ النسويّة
(((
بدأ مع نرش كتاب ولستون كرافت.
أي زمان يبدأ تاريخ النسويّة؟ هناك اختالف يف وجهات النظر حول هذا األمر،
-1من ّ
وتعود أسباب هذا االختالف إىل ما ييل:
أ ّو ًل :إ َّن األفكار والنظريّات البرشيّة عىل مدى التاريخ مرتابط ٌة من العلل واملعلوالت
ٌ
معلول لذاك العلم وألعامل السابقني؛
وكل علمٍ أو عمل يحصل بعده ،هو
كالسلسلةّ ،
فلذلك إ َّن الفصل التا ّم لظاهر ٍة اجتامعيّ ٍة ما عن التاريخ اإلنساين الذي يسبقه يُع ّد أم ًرا
غري عقاليئ ،وكذلك األمر سيُصاحب األخذ بعني االعتبار نقطة بداي ٍة معيّن ٍة أو نقطة
التح ّول التاريخيّة للنسويّة من أجل إبداء نو ٍع من اإلطار التاريخي الرضوري لتسهيل
الدراسة ،اختالف يف وجهات النظر.
ثانيّا :تعتقد النسويّات أنه بسبب تأثري ثقافة السيادة الرجوليّة عىل كافة العلوم ومنها
التاريخ ،بأنّه ال ميكن الثقة مبا طرحه الرجال حول تاريخ اعرتاض النساء (راجع :أندرو
وينسنت؛ ايدئولوژى هاى مدرن سياىس [= األيديولوجيّات الحديثة للسياسة]؛ ترجمه
إىل الفارسيّة :مرتىض ثاقب فر؛ ص .)247
مس اختالف اآلراء املطروح حول تعريف النسويّة باالختالف حول بداية
ثالثًا :لقد َّ
النسويّة ،ويتوقّف األمر عىل كيفيّة تعريف النسويّة كحرك ٍة أو كنظريّة ،وهل تُطالب
بالعلو والرفعة أم باملساواة ،وهل تطالب باإلصالح أم بالثورة  ،...فيختلف بالتايل
ٍ
تاريخ النسويّة ،ووفقًا لقول سوزان جيمز :طاملا أنّه للنسويّة أكرث من تفسريٍ
واحد ،فلن
حدٌ( .راجع :سوزان جيمز؛ فمينيسم ،فمينيسم ودانش هاى فمينيستى
يكون لها تاري ٌ
خ مو ّ
[= النسويّة ،املعارف النسويّة]؛ ترجمه إىل الفارسيّة :عباس يزداين؛ ص .)84
وبعيدا ً عن هذه األدلة ،فإن اآلراء حول تاريخ بداية النسويّة كام ييل:
ٍ
ألف) النسويّة قدمي ٌة بقدم تاريخ ظلم النساء :يقول جورج ريتزر :بتعبريٍ
واحد دامئًا هناك
كل
النسوي؛ فحيثام كانت النساء تحت االضطهاد ـ تقريبًا دو ًما ويف ّ
نو ٌع من التقييم
ّ
موطنٍ ـ تواجدت النساء أيضً ا وقم َن بتشخيص هذا الواقع واالعرتاض عليه( .راجع:
جورج ريتزر؛ نظريهء جامعه شناىس در دوران معارص [= النظريّة االجتامعيّة يف العرص
الحارض]؛ ترجمه إىل الفارسيّة :محسن ثاليث؛ ص  463ـ .)464
ب) الكتاب األ ّول حول وضع النساء :أحيانًا أخرى يُعيدون بداية النسويّة إىل القرن
الخامس وإىل كتاب «كريستني دي بيزان» تحت عنوان (=[ )City of The Ladies
مدينة السيّدات] ،ولكن هل ُيكن اعتبار «دي بيزان» من ضمن النسويّات؟ ووفقًا
تحميل للصور الذهنيّة
ً
لقول «وينسينت» :أال يُعترب إرجاع بداية النسويّة إىل هذا األمر
الحالية عىل املايض نوعاً ما؟ (راجع :اندرو وينسنت؛ ايدئولوژى هاى مدرن سياىس
[= األيديولوجيّات الحديثة للسياسة]؛ ترجمه إىل الفارسيّة :مرتىض ثاقب فر؛ ص 248
ـ .)249
ج) كتاب ماري ويلستون كرافت :انترش منذ سنة  1630م العديد من املؤلّفات التي
تناولت موضوع االعرتاض عىل واقع النساء ،تحت اسم وقائع حرجة ،ولك ّنها استمرت

الفصل األول :تاريخ النسو ّية

ويف سنة  1793م بعد أن شاركت النساء بشكلٍ ف ّعا ٍل يف حرب

سنة  1792م ،طُرحت األسئلة الثالثة التالية عىل النواب الفرنسيّني:
أ) هل يُسمح للنساء بالتج ّمع يف باريس؟

ب) هل ميكن للمرأة أن تتمتّع بحقوقٍ سياسيّة وأن تلعب دو ًرا

نَشطًا يف الشؤون الحكوميّة؟

ج) هل ُيكن للمرأة أن تلتقي يف الجمع ّيات السياس ّية أو
الشعب ّية للتشاور؟
فأتت إجابة املجلس الفرنيس بالرفض لألسئلة الثالثة ،ث َّم ت ّم
(((
ترشيع قانون منع النشاط السيايس للمرأة يف القانون املدين.
وبهذه الطريقة ،ورغم مشاركة النساء يف الثورة واعتباره َّن صاحبات
إل أنّهن واجه َن االستبعاد والطرد من املجتمع ،ويُقال بأنه َّن
حقّ ،
ٍّ

رأي يرى بأ َّن تاريخ بداية النسويّة يرتبط باالنتشار
إىل  150عام تالية ،وهناك وجهة ٌ
املتواصل لهذه املنشورات ذات املغزى( .راجع :جورج ريتزر؛ نظريهء جامعه شناىس
در دوران معارص [= النظريّة االجتامع ّية يف العرص الحارض]؛ ترجمه إىل الفارس ّية:
محسن ثاليث ،ص .)464
ومنذ سنة  1970م اكتسبت هذه املؤلّفات ق ّو ًة أكرب ،وكان أه ّم نتاجاتها الكتاب املشهور
لـ «ماري ويلستون كرافت» واسمه« :استيفاى حقوق زنان» [= اسرتداد حقوق املرأة]
( 1972م)( .راجع :اندرو وينسنت؛ ايدئولوژى هاى مدرن سياىس [= األيديولوج ّيات
الحديثة للسياسة]؛ ترجمه إىل الفارسية :مرتىض ثاقب فر ،ص .)249
د) مؤمتر سينيكيا فولز :أحيانًا أخرى ع ّد مؤمتر سينيكيا فولز وما تبعه من صدور وثيقة
القرارات ووثيقة >إعالن املشاعر< يف يوليو من سنة  1848م نقطة تحول يف تاريخ
ٍ
(ملزيد من اإلطالع
النسويّة ،فهاتني الوثيقتني شكلتا األرض ّية ألنشطة النساء الالحقة.
حول هذا الحدث ،راجع :سوزان أليس واتكينز وآخرون؛ فمينسم ،قدم اول [= النسويّة،
الخطوة األوىل]؛ ترجمه إىل الفارس ّية :زيبا جالىل نائيني؛ ص .)45
-1أندريه ميشل؛ فمينيسم ،جنبش اجتامعى زنان [= النسويّة حركة اجتامعيّة نسائيّة]؛
ترجمه إىل الفارسيّة :هام زنجاىن زاده؛ ص 71ـ . 72
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كل مساعيه ّن إلّ اكتساب
وصل َن إىل هذه النتيجة :مل ينتج عن ّ
الرجل املزيد من الحريّة والسلطة.
ومن ناحي ٍة أخرى رأين بأ ّن الحكومة التي تألّفت من خالل رفع

شعارات املساواة بني الناس وانتهاء الظلم الواقع عىل الجميع،

والتي تشكّلت هويتها بضامن الحقوق الفرديّة واملواطنيّة؛ ع ّرفت
الفرد بحيث ال يشمل إلّ الرجال فقط بل أصحاب البرشة البيضاء
ٍ
يحق له َّن التدخّل
منهم فقط؛ أ ّما النساء فلم يُعترب َن
مواطنات ،وال ّ
يف الحكومة والسياسة.

لقد أخرجت الدولة الليرباليّة النسا َء من املجال السيايس
الخاص
متا ًما ،ومع فصل املجال العام (املجتمع) عن املجال
ّ
(األرسة) ازدادت املسافة بني الرجال والنساء ،وحرمت النساء من

حقوق املواطنيّة (امللكيّة ،األرث ،والحقوق السياسيّة) ،وقد أ ّدت
جميع هذه األمور إىل شعور النساء بالظلم وعدم الرضا ،فأثارت
هذه املسائل النساء إليجاد أشكا ٍل جديد ٍة من النضال الكتساب

املؤسسايت.
االستقالل والتنظيم
ّ

(((

 2-3دراسة املوجات الثالثة للنسويّة
إ ّن التح ّوالت التاريخ ّية للحركة النسويّة من ناحية الش ّدة
والضعف يف النشاطات ويف الشعارات واألهداف ويف البيانات
-1ملزيد من التوضيح راجع :حمريا مشري زاده ،از جنبش تا نظريهء اجتامعى :تاريخ
دو قرن فمينيسم [= من الحركة إىل النظريّة االجتامعيّة :تاريخ قرنني من النسويّة] ،ص
 43ـ .49
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واالسرتاتيجيّات املطروحة من وجهة نظر املنظرين واملامرسني،

إضاف ًة إىل تنوع اآلراء والنظريّات جعلت مه ّمة البحث والتحقيق
حول حركة ونظريّة النسويّة أم ًرا صعبًا ،وإحدى الحلول للخروج من
هذه الصعوبة ،هو تقسيم النسويّة إىل  3موجات ،ويف االتّجاه األ ّول

ُقسم النسويّة إىل
وهو نو ٌع من البحث التاريخي الطويل للنسويّة ،ت ّ
املوجة األوىل (1850/1792م إىل 1920م) ،واملوجة الثانية (1960م

إىل 1980م) ،واملوجة الثالثة (1980م وما بعد) ،وسنبدأ اآلن ببحث

تاريخ النظريّة النسويّة يف قالب املراحل الثالثة للنسويّة:
املوجة األوىل ( 1850/1792م إىل  1920م)

قيل :إ ّن النسويّة وبتبعها موجتها األوىل ،بدأت حركتها بهدو ٍء

نحو كاملها ،وذلك منذ أواخر القرن الثامن عرش وأوائل القرن
التاسع عرش ،ولكن يف تلك األثناء برزت ظاهرتان وجرى حدثان

مؤث ّران ،وهام ظهور االشرتاكيّة يف أوروبا وحركة إلغاء العبوديّة يف
أمريكا ،وكان لهام األثر يف منو النسويّة يف القرن التاسع عرش ،وهو
ما سنبحثه فيام ييل:
االشرتاك ّية
يُطلق عىل القرن التاسع عرش إسم قرن الرأسامل ّية الوحش ّية،
ومعنى ذلك أ ّن مدى وش ّدة املنافسة بني الرأسامل ّيني استلزمت

ح
رضور َة تراكم رأس املال واألرباح ،وإ ّن أحد الوسائل لكسب رب ٍ
أقل ،وهذا األمر
أكرب هوالضغط عىل العامل ألداء أعام ٍل أكرث بأج ٍر ّ
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أ ّدى إىل أن تُصبح أوضاع العامل أسوء فأسوء ،إىل أن أصبحت هناك
رضور ٌة ملموس ًة أكرث من قبل لتغيري النظام االقتصادي واالجتامعي
الذي ج ّر عوائل العامل من أرجلها ،ويف تلك األثناء أبرصت النور

إيديولوجيا جديدة تسمى االشرتاكيّة الخياليّة وهي تنتقد الرأسامليّة
بق ّو ٍة وت ّدعي حاميتها للعامل ،كام ت َ ِع ُد مبجتمعٍ خا ٍل من الفقر

والفساد والتمييز.

أسسها وتز ّعمها «سان سيمون» عامل
إ ّن االشرتاكيّة الخياليّة التي ّ

االجتامع الفرنيس ،فأشار فيها إىل نقاط الليرباليّة الكالسيكيّة
املظلمة واآلراء القانونيّة والسياسيّة واالقتصاديّة ،وأفصح فيها عن

التناقض والرصاع الجوهري أمام املأل ،وجد أتباع سيمون الذين

كانوا ي ّدعون الليرباليّة ،بأنّه رغم شعارات الليرباليّة املرتفعة والنبيلة
إل أ ّن عدم املساواة زادت ،فرشعوا
حول ضامن املساواة بني الناس ّ
بدارس ٍة وافي ٍة لعدم املساواة ومن جملتها التمميز البارز لليربالية ض ّد
النساء ،فطالبوا مبساواة املرأة والرجل يف الحقوق املدنيّة وإنكار

األرسة النواة باعتبارها مثر ًة وقاعد ًة للربجوازيّة وملركز الظلم.

أمل جدي ًدا لدى النساء ودفعت
وبهذه الكيفيّة أشعلت االشرتاكيّة ً

باملرأة للمشاركة الواسعة يف االحتجاجات واملواجهات ض ّد
(((
الرأسامليّة ،ويف سنة  1843م ومع انتشار كتاب «فلورا تريستان»
بعنوان :االتحاد العاميل((( ،وطرحه لعد ٍد من الربامج كاملطالبة
وحق التعليم
بحق العمل للجميع ،مبا هو أع ّم من املرأة والرجل،
ّ
ّ
).م( 1-Flora Tristan
).م( 2-The workers union

الفصل األول :تاريخ النسو ّية

للجميع ،واالعرتاف رسميّاً مببدأ املساواة بني الرجل واملرأة،
وإنشاء دار نقاب ٍة عامليّة يف جميع املحافظات و ،...حصل توحي ٌد

لوجهات النظر بني النسويّة واالشرتاكيّة الثوريّة.

(((

وقد شهد النصف الثاين من القرن التاسع عرش تطور االشرتاكيّة

الثوريّة بتأثريٍ من «كارل ماركس» و«إنجلز»((( الذي يعتقد بأ َّن أساس
الخاصة لوسائل اإلنتاج ،ويعتقد أن الثورة
الرأسامليّة هو املِلكيّة
ّ
الخاصة إىل ملكيّ ٍة عا ّم ٍة
الربوليتاريّة ينبغي أ ّن تُطيح وتُب ّدل املِلكيّة
ّ

للجميع ليزول الحرمان الالحق بالعامل من الجنسني منذ الوالدة
إىل املوت.

(((

وعىل الرغم من وفاء العديد من النساء لإلشرتاكيّة والشيوعيّة،
ٍ
مواجهات مستقلّ ٍة لصالح
إل أ ّن بعضه ّن رأى رضورة تشكيل وتنظيم
ّ
حقوق املرأة ،واعتربن أ َّن تحصيل حقوق املرأة من خالل الذوبان
ٍ
أحداث أخرى وجعل قضايا املرأة يف الرتبة الثانية إتالفًا للوقت
يف
والطاقة ،ولذا فصل َن تدريجيّاً بني مواجهات النساء وبني سائر
األحداث مع املحافظة عىل الخربات املكتسبة من األيديولوجيّات

واملواجهات السابقة.

-1أندريه ميشال؛ فمينيسم ،جنبش اجتامعى زنان [= النسويّة حركة اجتامعيّة نسائيّة]؛
ترجمه إىل الفارسيّة :هام زنجاىن زاده ،ص .81
).م( 2-Friedrich Engels
-3املصدر نفسه :ص  43ـ .44
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حركة إلغاء العبوديّة
كان هناك حدثٌ آخر له أث ٌر مه ٌّم ومصريي يف تاريخ النسويّة ويف

وخصوصا يف أمريكا ،وهو
ظهور املوجة األوىل من الحركة النسائيّة
ً
حركة إلغاء العبوديّة ،فإذا كانت املواجهات يف أوروبا والتي كانت

تسعى إىل الحريّات الدميوقراطيّة قد م ّهدت األرضية لربوز النسويّة
عىل امتداد الثورة الفرنسيّة ،فإ ّن حركة إلغاء العبوديّة يف أمريكا هي
التي منحت النساء الفرصة يك يعملوا بنح ٍو منظّمٍ .

(((

إ ّن هذه الحركة هي إحدى تجليّات املطالبة باملساواة الحديثة،
والتي كانت تسعى إىل توسيع ال ِقيم وامل ُق ّدسات واالمتيازات التي

لإلنسان الحديث عىل كافة البرش ومن ضمنهم أصحاب البرشة
السوداء ،وكان النساء من أوائل املجموعات التي انجذبت نحو

شعارات هذه الحركة طب ًعا مع االلتفات إىل بعض التحفّظات

األخالقيّة والدينيّة ،ومنذ سنة  1832م وما بعدها ،شكّلت النساء يف
ٍ
اتحادات ض ّد العبوديّة؛ أ ّما عىل صعيد
عد ٍد من الواليات يف أمريكا
الجمعيّة األكرب من قبيل املجتمع األمرييك املناهض للعبودية ،فقد

الحق باملشاركة وإلقاء املحارضات
حصلت ثالث نساء فقط عىل
ّ
باعتباره َّن مرشفات ِمن ِقبَل املجتمع ،ولكن مع ذلك مل يحصل َن
حق العضويّة أو اإلمضاء عىل اإلعالن النهايئ؛ ونتيج ًة لهذا
عىل ّ
ٍ
خاصة
اتحادات مستقلّ ٍة
اإلقصاء والتهميش ،فكّر النساء بتشكيل
ّ

به ّن تناهض العبوديّة ،وعقدن العزم عىل «التفكري بحريّته َّن إضاف ًة

-1سوزان أليس واتكينز وآخرون؛ فمينيسم ،قدم اول [= النسويّة ،الخطوة األوىل]؛
ترجمه إىل الفارسية :زيبا جالىل نائيني ،ص .30

الفصل األول :تاريخ النسو ّية

إىل تحرير العبيد»((( وكان هذا سببًا أل ّن تنرش مجموع ٌة من النساء
إعالنًا يف حزيران سنة  1848م يف «سينيكا فولز»((( بعنوان :القرارات

واملشاعر((( ،حيث ت ّم التأكيد فيه عىل التاريخ الحافل باالضطهاد
ٍ
شخص،
للمرأة ورضورة متتّعه َّن بالحقوق املتساوية ووقع عليه مئة
وانعكس مفاد هذا اإلعالن عىل إعالن استقالل أمريكا.

خالفًا للدول األوروبيّة التي كانت انطالقة الحركة النسائيّة فيها

من اتحاديّات العامل ،كانت أكرث املشاركات يف هذه التج ّمعات
ِمن نساء الطبقة الوسطى من املتز ّوجات ،وحيث إ ّن هذه التج ّمعات

شكّلت األرضيّة لألنشطة الالحقة للنساء فيام يتعلّق بحقوقه َّن ،لذا
(((
ٍ
انعطاف يف تاريخ النسويّة.
تُع ّد هذه الحركة نقطة
ومع اندالع الحروب الداخليّة (1861م ـ 1865م) بني الواليات

األمريكيّة الشامليّة والواليات الجنوبيّة ،تأ ّمل النساء بأنّه ّن
سيحصل َن بعد الحرب وانتصار الحركة والحصول عىل الحقوق
-1حمريا مشري زاده ،از جنبش تا نظريهء اجتامعى :تاريخ دو قرن فمينيسم [= من الحركة
إىل النظريّة االجتامعيّة :تاريخ قرنني من النسويّة] ،ص 53ـ .55
)م( 2-Seneca Falls.
3-Declaration of Resolutions and Sentiments.
-4راجع :حمريا مشري زاده ،از جنبش تا نظريهء اجتامعى :تاريخ دو قرن فمينيسم [= من
الحركة إىل النظريّة االجتامعيّة :تاريخ قرنني من النسويّة] ،ص  52ـ 57؛ وجني فريدمان؛
فمينيسم [= النسويّة]؛ ترجمه إىل الفارسيّة :فريوزة مهاجر؛ ص 7؛ و ريک ويل فورد؛
>فمينيسم< مقدمه اى بر ايدئولوزى هاى سياىس [= النسويّة مقدّم ٌة لأليديوليجيّات
السياسيّة] ،ترجمه إىل الفارسيّة :م .قائد ،ص 353؛ وسوزان أليس واتكينز وآخرون؛
فمينيسم ،قدم اول [= النس ّوة ،الخطوة األوىل] ،ترجمه إىل الفارسيّة :زيبا جالل نائيني،
ص  ،45وأندريه ميشال ،فمينيسم ،جنبش اجتامعى زنان [= النسويّة ،الحركة االجتامعيّة
للنساء]؛ ترجمه إىل الفارسيّة :هام زنجاىن زاده؛ ص .91
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حق التصويت للعبيد ،عىل هذه
املدنيّة والسياسيّة ومن ضمنها ّ
الحقوق بالتبع وبحامي ٍة من حركة اإللغاء ،فكثّف َن جهوده َّن عم ًدا
لصالح أهداف حركة اإللغاء ،وقد وصلن طوال الحرب الداخليّة
ٍ
محرومات من
إىل أعىل نسب ٍة من النشاط االجتامعي ،ولكن بقني
املهام التنفيذيّة املهمة وصنع القرار.

(((

رغم أنّه بعد إعالن «سينيكا فولز» تشكّلت العديد من التجمعات

من قبل املؤيّدين لحقوق املرأة يف املدن املختلفة ،ويف السنة
التالية لسينيكا فولز تشكّل اإلتحاد القومي لحقوق املرأة ولكن

خاص ومل تكن الحركة
عمليّاً مل يكن يف هذه املرحلة تنظي ٌم
ٌّ
(((
النسائيّة عىل هيئة منظّمة.
لقد كان الج ّو السائد لنشاطات النساء تحت تأثري الحداثة
والليرباليّة ،وكانت املطالب األساسيّة للنساء تتمح ّور حول تبديل الزي
النسايئ ـ ليتناسب مع نشاطات النساء بنح ٍو أكرب يف نطاق املجتمع ـ
وحق التصويت ،ولكن
حق الطالق ،والحضانة ،واملِلكيّةّ ،
ومنحه َّن ّ

بالطبع كان هناك اختالف يف وجهات النظر بني النساء فيام يتعلّق
الحق.
حق التصويت وأولويّة منحه ّن ذلك ّ
برضورة ّ

(((

ومع انتهاء الحرب الداخل ّية وانتصار حركة اإللغاء ،أك ّدت النساء

حق التصويت
حق التصويت للمرأة بالتزامن مع طرح ّ
رضورة طرح ّ
-1حمريا مشري زاده ،از جنبش تا نظريهء اجتامعى :تاريخ دو قرن فمينيسم [= من الحركة
إىل النظريّة االجتامعيّة :تاريخ قرنني من النسويّة] ،ص  57ـ .59
-2املصدر نفسه ،ص .77
-3املصدر نفسه ،ص  61و  67ـ .74

الفصل األول :تاريخ النسو ّية

للعبيد ،وأن يصل إىل مرحلة الترشيع ،لك ّن زعامء حركة إلغاء
حا.
العبوديّة مل يروا يف ذلك صال ً
إىل ما قبل تلك الحقبة ،مل تت ّم اإلشارة إىل اشرتاط أن يكون

امل ُديل بصوته من الذكور؛ ولكن يف التعديل الرابع عرش الذي ت ّم
ترشيعه بعد الحروب الداخليّة لعامي  1866ـ  1868ميالديّة ،ذُكر

رصاح ًة أنّه يجب أن يكون املديل بصوته ذك ًرا ،وقد اعتربت النساء

التعديل خيان ًة للمرأة التي ساندت حركة إلغاء العبوديّة ،فكان هذا
األمر سببًا يف وصول االئتالف بني حركتي املرأة وااللغاء إىل نقطة

النهاية.

(((

وبرزت االختالفات يف وجهات النظر بني قادة الحركة النسائيّة

مم أ ّدى
حول كون األولويّة هي لقضايا املرأة أم لقضايا العبيدّ ،
ٍ
مؤسستني منفصلتني
انقسامات يف الحركة النسائيّة وإقامة
إىل ظهور
ّ

حق التصويت ،والرابطة
تحت اسم الجمعيّة األمريكيّة ملنح املرأة ّ
ٍ
أهداف مختلف ٍة (جعل األ ّولوية لحق
الوطنيّة لحقوق املرأة ،ومع
ٍ
التصويت أو جعلها لسائر قضايا املرأة) واسرتاتيجيّ ٍ
وتكتيكات
ات
(((
مختلف ٍة لتحسني وضع املرأة.
تعديل للقانون
ٌ
يف سنة  1868م وبجهود قادة الحركة ،طُرِح

األسايس الذي عرف باسم «تعديل أنطوين» ،وبالتدريج ُمنحت
-1املصدر نفسه ،ص  82ـ .84
-2ملزيد من التوضيح راجع :حمريا مشري زاده ،از جنبش تا نظريهء اجتامعى :تاريخ
دو قرن فمينيسم [= من الحركة إىل النظريّة االجتامعيّة :تاريخ قرنني من النسويّة] ،ص
 85ـ .87
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حق املِلكيّة والطالق والحضانة ،ويف
النساء خالل العقود الالحقة ّ

حق التصويت.
بعض الواليات األخرى حازت النساء عىل ّ

(((

وكان تأثري االشرتاكيّة عىل الحركة سببًا يف ظهور وجهات النظر

مؤسسة العائلة ،وقد
الراديكاليّة ومنها تأييد
«الحب الح ّر»((( وانتقاد ّ
ّ

أ ّدى الرتويج لهذه اآلراء املتط ّرفة ضمن الحركة إىل تعريض قاعدتها
مم أ ّدى إىل ضعف الحركة ،ويف
االجتامعيّة بني الناس للخطرّ ،

ظل الضعف الذي ُمنيت به الرابطتني وجد َن بأنّه من الصالح إعادة
ّ
االتحاد بينهام من جديد ودمجهام تحت مسمى الرابطة الوطنية

حق التصويت.
األمريكيّة ملنح املرأة ّ

إ ّن التعاون بني الحركة النسائيّة وباقي الحركات االجتامعيّة ذات

ال ِقيم اإلنسانيّة املرغوبة من قبل الناس ،جعل من املمكن الحصول

عىل قاعدة شعبيّة للحركة النسائيّة ،فتب ّدلت الحركة يف أوائل القرن
بحق التصويت عمليّاً ،حيث حازت
العرشين إىل حرك ٍة للمطالبة ّ
وللم ّرة األوىل عىل قاعدة دعمٍ كبري ٍة من ِقبل النساء.

(((

وقد ظهرت فكر ٌة أساس ّي ٌة أخرى يف نسويّة القرن التاسع عرش،

وهي رضورة اتّحاد نساء الدول كافّة بهدف تحقيق أهدافه َّن ،وتبع

هذا الطلب الذي طُرح عام  1884م بواسطة النسويّة األمريك ّية،
-1املصدر نفسه ،ص  86و .88
-2إ ّن مصطلح الحب الح ّر استخدم منذ القرن التاسع عرش للتعريف بحرك ٍة اجتامع ّي ٍة
شكل من أشكال العبوديّة االجتامع ّية،
ً
ترفض الزواج ،وكانت تنظر إليه بوصفه
وخصوصا بالنسبة للمرأة( .م)
ً
-3املصدر نفسه ،ص  89ـ .93

الفصل األول :تاريخ النسو ّية

تشكّل املجلس الدويل للمرأة((( ( )ICWللم ّرة األوىل يف واشنطن
سنة  1888م ،وللم ّرة الثانية عام  1899م يف لندن بحضور خمسة
ٍ
ٍ
مرتبط،
مجلس
آالف امرأ ٍة ،وك َّن ُيثل َن  600000نسويّة يف أحد عرش

عاملي
ج
وهكذا انتهى قرن ظهور النسويّة مع إنشاء أ ّول وأبرز منوذ ٍ
ٍّ
للنساء.

يف السنوات األوىل من القرن العرشين ،أخذت املواجهات

حق التصويت طاب ًعا جديّاً بنح ٍو أكرب ،ويف عام
من أجل ّ
 1903م ت ّم تشكيل جمعيّ ٍة تُس ّمى االتّحاد السيايس واالجتامعي

للمرأة( )WSPUيف إنجلرتا ،والتي كان لديها  3000مكتب يف عام
حق التصويت
 1907م ،وكان من ضمن إجراءاتها نرش جريد ٍة عن ّ

للمرأة وتنظيم التج ّمعات واملظاهرات ،وقد وعد رئيس الوزراء
بطرح مرشو ِع قانونٍ بشأن تصويت املرأة سنة  1911م ،ولكن بعد

تتويج امللك سنة  1912م ُوضع مرشوع القانون جانبًا ،فتَبع هذا
حق التصويت للمرأة ،ومن
األمر ر ّدة ِفعلٍ شديد ٍة من املدافعني عن ّ
شغب ،وبإحداث
جملتها قاموا باإلرضاب عن الطعام ،وبأعامل
ٍ
ٍ
اضطرابات يف النظام العام ،ويف النتيجة تبع ذلك اعتقاالتٌ لقسم

منه ّن من قبل الحكومة.

(((

تأسس يف الواليات املتحدة وبريطانيا التحالف
وعام  1904م ّ
-1أندريه ميشال؛ فمينيسم ،جنبش اجتامعى زنان [= النسويّة حركة اجتامع ّية نسائ ّية]؛
ترجمه إىل الفارس ّية :هام زنجاين زاده ،ص .95 -94
-2سوزان أليس واتكينز وآخرون؛ فمينيسم ،قدم اول [= النسويّة ،الخطوة األوىل]،
ترجمه إىل الفارسيّة :زيبا جالل نائيني؛ ص  74ـ .79
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الدويل للمرأة ()IAW

(((

ممّ أضاف زخمً للنضال يف سبيل

حق التصويت.
الحصول عىل ّ

ري من النساء بالعمل
وببدء الحرب العامليّة األوىل ،بدأ عد ٌد كب ٌ

بدل من الرجال الذين ات ّجهوا للحرب ،وظهرت
يف املصانع ً

املرافق الالزمة لعمله ّن ومنها دور الحضانة ،وقد جعلت املنظّامت

كل من األنشطة املناهضة للحرب وأنشطة صنع السالم
النسويّة ً
وجه ًة أساسيّ ًة لها ،وباإلضافة إىل ذلك فقد دافع َن عن حقوق النساء
العامالت ومصالحه َّن ،وبعد الحرب العامليّة األوىل حصلت نساء

 21دولة عىل حقّه َّن بالتصويت.

(((

عرص أفول املوجة األوىل (1920م ـ 1970م)
تُعترب الفرتة الزمنية املمت ّدة من 1920م إىل 1960م مرحل َة فتو ٍر

أو سنوات أفو ٍل وركو ٍد أو تعليقٍ لحركة املرأة ،وت ُشري الدراسات
إىل أنّه خالل هذه السنوات ،ت ّم خفض األنشطة النسويّة املنظّمة

ٍ
بشكلٍ
ملحوظ؛ بحيث مل يُسمع من النسويّات سوى القليل ،ويرى
أصحاب الرأي أنّه ال ينبغي اعتبار قلّة األنشطة التي أصبحت غري

ملحوظة ،وال حتّى انعدام األنشطة النسويّة خالل هذه املرحلة أي

النسوي .يعني:
خالل  40سن ٍة تقريبًا ،أم ًرا مرادفًا لغياب التفكري
ّ
عىل الرغم من أنّنا نشهد ركو ًدا يف الحركة النسائ ّية بعد فرتة ذروتها
-1أندريه ميشال؛ فمينيسم ،جنبش اجتامعى زنان [= النسويّة حركة اجتامع ّية نسائ ّية]؛
ترجمه إىل الفارس ّية :هام زنجاين زاده ،ص .102
-2املصدر نفسه ،ص  103ـ .104

الفصل األول :تاريخ النسو ّية

وذلك بسبب املشاكل الداخليّة التي عانت منها النسويّة مضافًا إىل
املشاكل االجتامعيّة والسياسيّة التي كانت يف ذلك الزمن ،ولكن

النظريّات واألفكار النسويّة بأنواعها وأقسامها كانت موجود ًة طوال
ٍ
جديد بعد هذه الفرتة ،شاه ٌد عىل
هذه الفرتة ،وظهور النسويّة من
(((
هذا امل ُ ّدعى.
كل حا ٍل هذا املوضوع له واقع ّية ،وهو أنّه طيلة  4عقو ٍد
وعىل ّ

حق التصويت ،مل تستطع النساء أن تنجح َن
تلت حصوله ّن عىل ّ
بأي نح ٍو ت ّم تعريف تلك التطلّعات ـ
يف تحقيق التطلّعات النسويّة ـ ّ
ملموسا عرب استمرار الحركة ،وعىل الرغم من إمكانيّة
حا
ً
نجا ً

وصوله ّن بشكلٍ
رسمي إىل املجتمع السيايس ،إلّ أنه َّن مل يتمكّنوا
ٍّ
حتّى من استخدام اإلطار السيايس املؤسسايت بالطريقة املثىل.

(((

وإلدراك جذور هذا الركود ُيكن اإلشارة إىل فئتني من األسباب:
أ) القضايا الداخلية (االنقسامات داخل الحركة)؛
ب) القضايا املحيطة (الج ّو السيايس واالجتامعي غري مساند).
-1ريک ويل فورد؛ فمينيسم ،مقدمه اى بر ايدئولوژى هاى سياىس [= النسويّة ،مقدّمة
لأليديولوج ّيات السياس ّية]؛ ترجمه إىل الفارس ّية :م .قائد ،ص  52ـ  .53راجع أيضً ا:
سوزان جيمز؛ فمينيسم ،فمينيسم ودانش هاى فمينيستى [= النسويّة واملعارف النسويّة]؛
ترجمه إىل الفارس ّية :عباس يزداين ،ص 92؛ وجني فريدمان؛ فمينيسم [= النسويّة]؛
ترجمه إىل الفارس ّية :فريوزة مهاجر ،ص 10ـ .11
-2حمريا مشري زاده ،از جنبش تا نظريهء اجتامعى :تاريخ دو قرن فمينيسم [= من الحركة
إىل النظريّة االجتامعيّة :تاريخ قرنني من النسويّة] ،ص .152
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ألف) القضايا الداخل ّية
حق
إ َّن تركيز الحركة النسائيّة بنح ٍو مبالغٍ فيه عىل قضيّة ّ
وباألخص يف السنوات األخرية ،وتحويل حركة النساء
التصويت،
ّ
حق التصويت كان سببًا يف انتصار هذه الحركة سنة
إىل حرك ِة ّ
حق التصويت ،فكان األمر مبثابة وصول
 1920م وحصولها عىل ّ

الحركة إىل هدفها وهو ما اعترب خامت ًة للنسويّة ،وهذا الرأي كان
موجو ًدا بني البعض من النساء والرجال ورجال الدولة ،وهو أنَّه ال
معنى الستمرار الحركة بعد تحقيق هذا االنتصار ،وأ ّما بقيّة القضايا

تحل بالتدريج.
فسوف ّ

ومن ناحي ٍة أخرى ،كان هناك اختالف يف وجهات النظر بني

أي منها يحوز عىل
النساء حول ماهيّة الطلبات األخرى؟ وأنّه ٌّ
األولويّة؟ وما هي السبل التي ينبغي سلوكها لتحقيقها؟
وبعبارة أخرى :برزت االختالفات يف وجهات النظر بني نفس

املؤيّدين لحركة النساء يف القرن التاسع عرش ،وكان بعض هذه
ٍ
مؤسسات متنافسة
االختالفات عميقًا ،وكانت تربز أحيانًا عىل شكل

أو مواجهة لبعضها البعض ،وقد ت ّم وضع هذه الخالفات جان ًبا
حق
حق التصويت بهدف تحقيق الهدف املشرتك وهو ّ
خالل حركة ّ
عامل لالنقسام
ً
التصويت ،لك ّن اختالف وجهات النظر هذه كانت
داخل الحركة ومان ًعا من مأسستها.

ومن ناحي ٍة أخرى ،فقدت قيم النسويّة املتطرفة والراديكال ّية

الفصل األول :تاريخ النسو ّية

جاذبيّتها يف ذلك الزمن ،كام فقدت العديد من الشعارات النسويّة
رونقها ،ومنذ العام  1920م كانت املرأة العزباء التي ال أطفال لها
تخضع للدراسات الباثولوجية (علم األمراض)؛ وأصبحت مواقف
العديد من املنظّامت النسائيّة أكرث محافظةً ،واهتز اتّحاد النساء.

(((

ب) القضايا املحيطة
يف ختام الحرب العامليّة األوىل ،وقعت الثورة الروسيّة

( 1917م) وبرزت أل ّول م ّرة دولة ُعامل ،ومن الشعارات امله ّمة لهذه
الجنسي ،وتحقيق املساواة بينهام،
الدولة :الثورة يف العالقات بني
ّ

عي «لنني» «ألكسندرا كولونتاي» (وهي من النساء
يف ذلك الوقتّ ،
الناشطات يف الحزب البلشفي) وزير ًة للشئون االجتامعيّة يف دولته.

و ِمن أ ّول اآلثار االجتامع ّية التي كانت ملصلحة النساء بسبب

حي ،والعالج املجاين مل ّدة
الثورة البلشف ّية ،توفري التأمني الص ّ
ستة عرش أسبوع قبل الوالدة وبعدها ،ومنع طرد املرأة الحامل
من عملها ،والقضاء عىل تسلّط الرجال يف الزواج وإدارة مال ّية
مؤس ٍ
سات ت ُق ّدم
األرسة ،وتسهيل إجراءات الطالق و ،...و ُع َّد إنشاء ّ

مهمً
الخدمات االجتامع ّية من قبيل :دور الحضانة واملطاعم رشطًا ّ

للمساواة االجتامع ّية بني الجنسني.

(((

-1املصدر نفسه ،ص .130
-2أندريه ميشال؛ فمينيسم ،جنبش اجتامعى زنان [= النسويّة ،حرك ٌة اجتامعيّة نسائيّة]؛
ترجمه إىل الفارسيّة :هام زنجاين زاده؛ ص 107 – 106؛ وراجع أيضً ا :سوزان أليس
واتكينز وآخرون؛ فمينيسم ،قدم اول [= النسويّة ،الخطوة األوىل] ،ترجمه إىل الفارسيّة:
زيبا جالل نائيني ،ص .94-90
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ريا عىل أنشطة النسويّات من ناحيتني:
كان للثورة البلشفيّة تأث ً
إ ّن إجراءات حكومة لينني ،جعلت الدول الليرباليّة مضط ّر ًة ملنح

قسم من حقوقهن ،وتوفري الرضا للمرأة الغربيّة.
النساء ً

من ناحي ٍة أخرى ،أ ّدت الثورة الروسيّة إىل خوف الحكومات
كل حرك ٍة
الليرباليّة ِمن الشيوعيّة و«الذعر األحمر» ،فاعتربت ّ
راديكاليّة ومتط ّرف ٍة مرتبط ًة بالشيوعيّة والبلشفيّة ،ولذلك اعتمدت

الحكومات سياسة التطبيع واملواجهة ألي حرك ٍة (مبا يف ذلك

الحركة النسائيّة).

(((

أ ّدى وصول «ستالني» إىل س ّدة الرئاسة وإجراءه للتغ ّيريات،

إىل سحب ثقة املرأة يف االشرتاك ّية ،وأفقدها األمل يف نضاالت

النسويّات.

ومن وجهة نظر ستالني ،يستلزم بناء املجتمع االشرتايك العودة

إىل األدوار التقليديّة للرجل واملرأة يف األرسة ،ففي عهده أصبح
تعزيز أوارص األرسة وتقويتها من الوظائف الرسم ّية ،وأُع ِلن بطالن
الحب الح ّر ،وتبعه إقرا ٌر لقوانني تكافح اإلجهاض وتعارض الطالق
ّ
وذلك سنة  1936م.

(((

-1حمريا مشري زاده ،از جنبش تا نظريهء اجتامعى :تاريخ دو قرن فمينيسم [= من الحركة
إىل النظريّة االجتامع ّية :تاريخ قرنني من النسويّة] ،ص .130
-2راجع :سوزان أليس واتكينز وآخرون؛ فمينيسم ،قدم اول [= النسويّة ،الخطوة
األوىل] ،ترجمه إىل الفارسيّة :زيبا جالل نائيني ،ص95؛ وأندريه ميشال؛ فمينيسم،
جنبش اجتامعى زنان [= النسويّة ،حرك ٌة اجتامعيّة نسائيّة]؛ ترجمه إىل الفارسيّة :هام
زنجاين زاده؛ ص .108

الفصل األول :تاريخ النسو ّية

ويُقال :إ َّن هذه التغيريات التي تزامنت مع من ّو سلطة الدولة
املركزيّة التي ساعدت النساء بأنشطتها الحكومة قبل الثورة وبعدها،
جعلت ثقة املرأة تهت ّز بالنسبة للشيوعيّني املاركسيّني ،وكان هذا

العامل سببًا يف يأس النسويّات من متابعة املطالب النسويّة أيضً ا
منذ عرشينات القرن العرشين وما بعد.

(((

كام أ ّن انتشار الفاشيّة كان سببًا يف أفول أنشطة النوسيّات بنح ٍو

آخر ،فقد تزامنت ثالثينيّات القرن العرشين مع اإلفالس االقتصادي
حكّام األوروبيّون واليابانيون إىل
يف كافّة دول العامل ،فانتقل ال ُ
األحزاب الفاشيّة ،وبحسب اعتقاد املجتمعات الفاشيّة ،ينحرص
دور املرأة يف مالزمتها لبيتها وخدمة زوجها واإلنجاب املتع ّدد

لألبناء يك يخدموا الحكومة.

وكانت أملانيا أ ّول دول ٍة طردت وبصور ٍة قانونيّة جميع النساء

العامالت يف القطاع العام ،أ ّما يف الدول األخرى فقد سقط توظيف

النساء عن املرشوعيّة بسبب الضغط االقتصادي وقلّة فرص

العمل.

(((

ويف النهاية اندلعت الحرب العامل ّية الثانية ( 1939م ـ  1945م)،
ماس ٌة لتوظيف النساء ،وبني ليل ٍة وضحاها
واستتبع ذلك حاج ٌة ّ
-1محمد حكيم بور ،حقوق زن در كشاكش سنت وتجدد [= حقوق املرأة بني تجاذب
السنن والحداثة] ،ص .367
-2أندريه ميشال؛ فمينيسم ،جنبش اجتامعى زنان [= النسويّة ،حرك ٌة اجتامعيّة نسائيّة]؛
ترجمه إىل الفارسيّة :هام زنجاين زاده؛ ص 109 108-؛ وراجع أيضً ا :سوزان أليس
واتكينز وآخرون؛ فمينيسم ،قدم اول [= النسويّة ،الخطوة األوىل] ،ترجمه إىل الفارسيّة:
زيبا جالل نائيني ،ص.97
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وجدت الحكومات ميزانيّ ٍ
ات إلنشاء حضانات األطفال! ومن ناحي ٍة
كل من اإلتّحاد السوفيايت وفرنسا
أخرى ،كان للعديد من النساء يف ٍّ

رش يف املواجهات ض ّد
وإيطاليا وباقي الدول األوروبيّة ،حضو ٌر مبا ٌ
الفاشيّة.
وبعد انتهاء الحرب ،طلبت الحكومات من النساء ضمن تقديرها

وشكرها له ّن عىل تضحياته َّن وجهودهن ـ سوا ًء يف ساحات
الجيش والحرب أم يف مجال العمل والخدمات ـ
ٍ
وبأسلوب محرتمٍ
أن يعدن إىل بيوته َّن وأن يعهد َن باملهام إىل الرجال ،فسبّب ذلك
استيا ًء شدي ًدا من قبل النساء ،وباألخص نساء أمريكا اللوايت كان

لديه َّن إرصا ٌر عىل الحفاظ عىل املنافع التي حصلن عليها من
(((
وظائفه َّن.
ومع ذلك ،فإ ّن جميع الضغوط التي تع ّرضت لها املرأة خالل
هذه الفرتة مل تُؤ ِّد إىل أنشط ٍة نسويّة ،ورمبا يعود ذلك إىل أ ّن جميع

صِفت يف املواجهات ض ّد الفاشيّة ،ويف الحرب
قوى النساء قد ُ
العامليّة الثانية ،ويف املشاكل االقتصاديّة واالجتامعيّة التي حصلت

بعد الحرب ،ويف املواجهة ض ّد االستعامر ،ففضّ لت النساء
الخاصة كامرأة؛ فمن الطبيعي يف هذه
املطالب العا ّمة عىل مطالبها
ّ
الظروف أن ال يقبل املجتمع وجود مثل هذه الحركات التي تص ّدت

الخاصة بدلً من االهتامم باألزمات العا ّمة.
لتحقيق قضاياها
ّ

-1أندريه ميشال؛ فمينيسم ،جنبش اجتامعى زنان [= النسويّة حركة اجتامعيّة نسائ ّية]؛
ترجمه إىل الفارسيّة :هام زنجاين زاده ،ص  109ـ  .114وراجع أيضً ا :سوزان أليس
واتكينز وآخرون؛ فمينيسم ،قدم اول [= النسويّة ،الخطوة األوىل] ،ترجمه إىل الفارسيّة:
زيبا جالل نائيني ،ص 98ـ .99

الفصل األول :تاريخ النسو ّية

املوجة الثانية ()1980-1960
أي من الستينات فام بعد،
بعد أربعة عقود تقري ًبا من الركودّ ،
حدثت قفز ٌة جديد ٌة متثّلت يف التنظري ويف القيام بالنشاطات
ص ٍ
عد ،وقد ُعرفت باملوجة الثانية
النسويّة عىل نطاقٍ واسعٍ ويف ع ّدة ُ
للنسويّة.

كان هناك عوامل متع ّددة أث ّرت يف تشكيل املوجة الثانية من

النسويّة ،وقد هيّأت القضايا التي حصلت بني عامي  1920م
و  1960م األرضية لظهور مثل تلك النشاطات بشكلٍ عا ٍّم روي ًدا
روي ًدا ،ومن جه ٍة أخرى ،كان لخصائص ستينات القرن العرشين
التي كانت تحوز عىل الرشوط الالزمة لوالدة النسويّة من جديد
ولكن بقُدر ٍة وتنو ٍع أكرب هذه امل ّرة.
ٍ
مجموعات من
وبشكلٍ عا ٍّم ،سوف نتناول يف تت ّمة البحث ثالث

العوامل املؤثرة يف ظهور املوجة الثانية ،وهي :التغيريات يف وضع

املرأة ،والتغيريات االقتصاديّة ،والتغيريات السياسيّة واالجتامعيّة.

التغيريات يف وضع املرأة

رغم أ ّن الحقوق املدن ّية والحريّات السياس ّية التي حصل عليها

محل رضا النساء
ّ
النساء خالل املوجة األوىل من النسويّة كانت
إل أنَّها أ ّدت كذلك إىل
وأ ّدت إىل انحسار موجة اعرتاضه َّنّ ،
املطالبة مبطالب جديدة؛ فقد أوجد فتح أبواب املراكز التعليم ّية

والجامع ّية للنساء طبق ًة من النساء اللوايت كان له ّن مطالب جديدة
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حق التصويت تح ّول
وجديّة؛ وهكذا فإ َّن الرضا عن الحصول عىل ّ
إىل عدم رضً ا عن الحضور غري املتكافئ للمرأة يف املؤمترات

واإلدارات العا ّمة.

وهناك مسأل ٌة أخرى حصلت يف هذا الزمان بنحو قفز ٍة ،فشكّلت

جذري يف وضع النساء ،وهو تط ّور علم
عامل يف حصول تط ّو ٍر
ً
ٍّ
ٍ
سنوات من
الطب يف ابتداع وسائل جديدة لتنظيم النسل ،وبعد
ّ
النشاطات ،أصبح استعامل هذه الوسائل قانون ّياً وذلك يف سنة
 1967م (((،وهكذا تح ّررت النساء من خوفه َّن من اإلنجاب املتتايل.
وقد أ ّدت جميع هذهسئ القضايا التي حصلت يف وضع املرأة

باإلضاف ًة إىل التغيريات يف النظام الجديد الرأساميل (كام سيأيت
بعد قليل) إىل االنخفاض التدريجي للتناقضات االجتامع ّية الناجمة
عن اختالف الجنس.

التغيريات االقتصاديّة

شهدت هذه الحقبة سيطرة أمريكا عىل النظام العاملي الرأساميل

توسع الرأسامل ّية وانتشارها ،وهو األمر الذي أ ّدى إىل
وت ّم تنظيم ُّ
زيادة فرص العمل بنح ٍو أكرث ،وحاجة سوق العمل لق ّو ٍة عامل ٍة
جديد ٍة ،وظهور أعام ٍل جديد ٍة من قبيل :قسم الخدمات واإلدارة،

وسوق العمل الثانوي ،وإىل ظهور ظاهرة العمل بنصف دوامٍ  ،وكان
ريا عىل حياة النساء بأشكا ٍل متع ّددة؛ فقد سار عمل
لهذه القضايا تأث ً
تصاعدي ،ووصل إىل الضعف مقارن ًة مع السابق،
منحنى
املرأة يف
ٍّ
ً

-1أندريه ميشال؛ فمينيسم ،جنبش اجتامعى زنان [= النسويّة حركة اجتامعيّة نسائيّة]؛
ترجمه إىل الفارسيّة :هام زنجاىن زاده؛ ص  117ـ .118

الفصل األول :تاريخ النسو ّية

وهكذا نشأت طبق ٌة كبري ٌة من النساء العامالت ،الاليت كان للتغيريات

رشا عىل حياته َّن.
الرأسامليّة أث ًرا مبا ً

وهذه امل ّرة كذلك ـ وكام يف املايض ـ قام النظام الرأساميل

مبا تقتضيه مصالحه يف حالة النم ّو االقتصادي والحاجة إىل قوى

أقل؛ أو استغالل عمل املرأة يف حالة الحرب،
عاملة أكرث وبأج ٍر ّ
تغي املصالح والرضورات كام يف فرتات الركود االقتصادي أو
ومع ّ
انتهاء الحرب وعودة الرجال من الجبهات ،تم فصل النساء بصورة

جامع ّية من خالل جعل أيديولوج ّية البقاء يف املنزل شعا ًرا ،فهيأ
ذلك األرض ّية الستياء النساء.

كل من التمييز الوظيفي ومن ضمنه
لقد ساهم يف استياء املرأة ٌّ

اختالف األجور ،وتركيز املرأة يف الوظائف الخدمات ّية واملكتب ّية،

ومنع املرأة من املشاركة بنح ٍو متساوي يف املستويات اإلداريّة
ومن الرتقي الوظيفي ،فضغطت النساء يف املقابل عىل أرباب
العمل للحصول عىل املزيد من التسهيالت واالمتيازات من خالل

املشاركة يف النقابات العامل ّية.

التوسع املتزايد للرأسامل ّية ،والحاجة إىل توظيف قوى
ومع
ّ
عاملة نسائ ّية مؤ ّهلة ،خلقت الرأسامل ّية ظاهر ًة باسم العمل بنصف
ٍ
بجنس مح ّد ٍد ،فاستطاعت املوازنة
خاصة
دوام ،وهي اسرتاتيج ّي ٌة
ّ

بني قلّة فرص العمل من جه ٍة وبني كُلفة العمل بدوامٍ كاملٍ .

(((

-1حمريا مشري زاده ،از جنبش تا نظريهء اجتامعى :تاريخ دو قرن فمينيسم [= من الحركة
إىل النظريّة االجتامعيّة :تاريخ قرنني من النسويّة] ،ص .193
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الخاصة
وكانت املرأة العاملة ملزم ٌة أيضً ا بإنجاز مشاغلها
ّ

وأعاملها املنزليّة ،وذلك يعني جه ًدا مضاعفًا عىل املرأة ،وكام ورد

يف اإلحصاءات فإ ّن ساعات عمل املرأة تزيد طوال األسبوع عن
(((
الرجل بـ  26ساع ٍة تقريبًا.
وخالصة األمر ،يف النظام الذي اعتمد الرأسامليّة ،كانت النساء

أقل منهم ،وكُ ّن
نب أجو ًرا ّ
تعمل أكرث من الرجال ويف املقابل كُ ّن يكس َ
يُحرم َن من الرتقّي يف العمل ومن العمل يف املستويات اإلداريّة،
وينبغي االلتفات إىل أنَّه عىل رغم من وجود هذه العوامل سابقًا،
ولكن بسبب قلّة النساء العامالت آنذاك ،مل يأخذ هذا األمر طابع
عدم الرضا العمومي؛ يف حني أنّه مع زيادة عدد النساء العامالت

أخذت مسأل ُة عدم رضاه َّن بهذا الوضع طاب ًعا جديّاً.

ومن ناحي ٍة أخرى ،وقعت ربّات املنازل تحت عبء االقتصاد

الرأساميل أيضً ا ،فقد كان هناك آثا ٌر متع ّددة عىل منط حياة املرأة

بسبب التط ّورات التكنولوجيّة املتسارعة وإنجاز العديد من املهام
املنزليّة بواسطة اآللة وبالتايل تسهيل إنجاز املهام وإلغاء بعض
األعامل املنزليّة التقليديّة أحيانًا ،وهي كالتايل:

1.1زعزعة الفصل التقليدي لألدوار يف العديد من الواجبات
املنزل ّية؛

2.2تحرير وقت املرأة كأحد مستلزمات العمل الجامعي؛

(((

-1املصدر نفسه ،ص .202
-2املصدر نفسه ،ص  200ـ .201

الفصل األول :تاريخ النسو ّية

3.3شعور ربّات املنازل بالبطالة وعدم االستفادة من شأنيّته َّن
(((
وموقعيته َّن.
خصوصا
وقد طُرح اإلحساس بعدم الرضا واإلحباط بني النساء ـ
ً

املتوسطة ـ وذلك منذ خمسينات القرن
النساء املرفّهات من الطبقة
ّ
العرشين ،وتح ّول هذا األمر بالتدريج إىل معضل ٍة بحيث ُس ّميت منذ
ذلك الحني :معضلة املرأة .وقد أكّدت بعض النسويّات يف دراسة
أصل هذه املشكلة عىل بعد املرأة عن أدوارها التقليديّة ،فيام جعل

البعض اآلخر ـ أغلب النسويّات ـ عالقة املرأة باملنزل هو العامل

وبكل التقديرات فقد أق ّر الجميع
ّ
األسايس لربوز هذه املشكلة،
بوجود املشكلة.
وقد كتبت «مارغريت ميد» عاملة االجتامع ذات الشهرة الكبرية:
ئت ،فإ َّن اإلجابة ستبقى
بأي معيار ِش َ
«لو نظرتَ إىل املشكلة ّ

واحدةً :لقد تاه النساء ـ والرجال ـ يف التعريف الفعيل ملوقع املرأة
ري مطمئ ّن ٍ
ات وال راضيات»(((.
يف أمريكا ،إنّه َّن غ ُ
ويف نفس الوقت ،وضعت «بيتي فريدان» يدها عىل هذه املسألة

مع انتشار كتابها الغموض األنثوي ( ،)1963وعملت عىل توضيح

ورشح جذور معضلة املرأة.

(((

-1سوزان أليس واتكينز وآخرون؛ فمينيسم ،قدم اول [= النسويّة ،الخطوة األوىل]،
ترجمه إىل الفارسيّة :زيبا جالل نائيني ،ص .102
-2حمريا مشري زاده ،از جنبش تا نظريهء اجتامعى :تاريخ دو قرن فمينيسم [= من الحركة
إىل النظريّة االجتامع ّية :تاريخ قرنني من النسويّة] ،ص .235
-3سوزان أليس واتكينز وآخرون؛ فمينيسم ،قدم اول [= النسويّة ،الخطوة األوىل]،
ترجمه إىل الفارسيّة :زيبا جالل نائيني ،ص .102

69

 70فيمينزم

التغيريات السياس ّية االجتامع ّية

أ) حملت ستينات القرن العرشين نظريّات سياس ّية واجتامع ّي ٍة
جديد ٍة ،وأ ّما تجديد األيديولوج ّيات االشرتاك ّية واملاركس ّية
والليربال ّية وظهور أسلوبني تصحيحني جديدين من قلب هذه
األيديولوج ّيات تحت اسم املاركس ّية الجديدة والليربال ّية الجديدة
نقدي لبعض السالالت الليربال ّية و املاركس ّية ،فأصبح
نهج
ٌّ
التي لها ٌ

سب ًبا لتب ّدل املوقف االنفعايل والسلبي ملواقف النسويّات تجاه
األيديولوج ّيتني االجتامع ّيتني املاركس ّية والليربال ّية (كنتيج ٍة لتهميش
ٍ
مم جعلهم ينخرطوا
موقف
املرأة وخيانتها) إىل
نقدي وف ّعا ٍلّ ،
ٍّ
(((
مج ّد ًدا يف األنشطة املطالبة باملساواة وأنشطة النسويّات.
ب) كان هذا القرن ذروة ظهور الحركات االجتامعيّة؛ فكانت

الحركات ض ّد االستعامر واملطالبة بالحريّة يف املستعمرات،
وأعامل الشغب ،والحركات الطالبيّة يف أوروبا ،والنضال ض ّد

العنرصيّة يف أمريكا ،وحركات حرب العصابات يف كل أنحاء
أمريكا الالتينية((( حاكية عن حالة عدم االستقرار يف ذلك القرن.
ريا خالل املوجة الثانية هي
وأه ّم هذه الحركات وأكرثها تأث ً
«حركة الحقوق املدنيّة» التي كانت تعمل ملصلحة السود ،والتي
أي مجموع ٍة من الناس بنا ًءا عىل خصائصهم
أي متيي ٍز يقع عىل ّ
تعترب ّ
-1محمد حكيم بور ،حقوق زن در كشاكش سنت وتجدد [= حقوق املرأة بني تجاذب
السنن والحداثة] ،ص .368
-2سوزان أليس واتكينز وآخرون؛ فمينيسم ،قدم اول [= النسويّة ،الخطوة األوىل]،
ترجمه إىل الفارسيّة :زيبا جالل نائيني ،ص .104
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أخالقي ،وكانت القيم واألفكار العا ّمة التي تب ّنتها
املا ّديّة أم ًرا غري
ٍّ
حركة الحقوق املدنيّة سببًا يف والدة الحركات االجتامعيّة الالحقة،

فقد طُرحت أوىل األفكار حول حقوق املرأة ضمن إطار هذه الحركة
من خالل اإلحساس بالشَ بَه والتقارب بني وضع املرأة والسود.

(((

وأ ّدت املشاركة النشطة للمرأة يف حركة الحقوق املدنيّة
والحركة الطالبيّة من جه ٍة والتهميش والتعامل بإذال ٍل من قبل

الرجال النشطيني يف هذه الحركات تجاه النساء ومطالبه َّن كام يف
ٍ
السابق من جه ٍة أخرى ،إىل تشكيل منظ ٍ
وتشكيالت مستقلّ ٍة
ّامت

ومتن ّوعة للنسويّات ،وهي كام ييل:

النسويّة الليربال ّية ومنظّمة NOW

إ َّن نقطة البداية لهذه األحداث هي قيام الحكومة الكنديّة
بتفعيل اللجان الفيدرال ّية والحكوم ّية لبحث وضع النساء بهدف

حل معضلته َّن ،وبعد إعالن نتيجة هذه األبحاث التي كانت
املؤسسات املكلّفة
مناسب للنساء ،رفضت
ت ُشري إىل وضعٍ غري
ٍ
ّ
بتنفيذ القانون املضا ّد للتمييز الجنيس العمل بهذا القانون! فق ّرر
العديد من النساء الاليت ك َّن ف ّع ٍ
االت خالل تلك األحداث تشكيل
املنظّمة الوطن ّية للنساء أو «National Organization( »NOW
 1966 ( )for Womanم) كر ّدة فعلٍ احتجاج ّي ٍة بقيادة «بيتي فريدان»
لتحقيق مطالب النساء ،فكانت هذه الخطوة بداية تشكيل أحد أه ّم

-1حمريا مشري زاده ،از جنبش تا نظريهء اجتامعى :تاريخ دو قرن فمينيسم [= من الحركة
إىل النظريّة االجتامعيّة :تاريخ قرنني من النسويّة] ،ص  225ـ .226

71

 72فيمينزم

أحداث املوجة الثانية ،أي الجناح الليربايل اإلصالحي((( الذي كان
(((
مك ّونًا بأغلب ّيته من النساء املتز ّوجات وذوات األبناء.
الجامعات الراديكاليّة النسويّة

يف عام  1967م شكّلت الفتيات الجامع ّيات الف ّعاالت يف الحركة
الطالب ّية وامل ُعرتضات عىل تهميشه َّن داخل الحركة ،مجموع ًة
راديكاليّة نسويّة بقيادة «شوالميت فايرستون» (((.وانفصلت النساء
العازبات والشابّات عن  NOWليُشكّل َن((( نواة أ ّول حرك ٍة أكرث تط ّرفًا
(((
باسم «حركة تحرير املرأة».
يل بالكامل،
أ ّما الحدث الثالث فيُمثّل بداية تشكيلجنا ٍ
ح نسو ٍّ
ي راديكا ٍّ
وهو تشكيل «جمعيّة التخلّص من الرجال» «Society for( »SCUM
ريا من التغطية اإلعالميّة.
 )Cutting Up Menالتي تلقّت قد ًرا كب ً

(((

-1راجع أيضً ا :حمريا مشري زاده ،از جنبش تا نظريهء اجتامعى :تاريخ دو قرن فمينيسم
[= من الحركة إىل النظريّة االجتامع ّية :تاريخ قرنني من النسويّة] ،ص  234ـ 236؛
وسوزان أليس واتكينز وآخرون؛ فمينيسم ،قدم اول [= النسويّة ،الخطوة األوىل]،
ترجمه إىل الفارس ّية :زيبا جالل نائيني ،ص 103؛ وريک ويلفورد؛ فمينيسم ،مقدمه اى
بر ايدئولوژى هاى سياىس [= النسويّة ،مقدّمة لأليديولوج ّيات السياس ّية]؛ ترجمه إىل
الفارس ّية :م .قائد ،ص .54
-2أندريه ميشل؛ فمينيسم ،جنبش اجتامعى زنان [= النسويّة حركة اجتامع ّية نسائ ّية]؛
ترجمه إىل الفارس ّية :هام زنجاىن زاده؛ ص .120
-3حمريا مشري زاده ،از جنبش تا نظريهء اجتامعى :تاريخ دو قرن فمينيسم [= من الحركة
إىل النظريّة االجتامعيّة :تاريخ قرنني من النسويّة] ،ص  236ـ 237؛ وسوزان أليس
واتكينز وآخرون؛ فمينيسم ،قدم اول [= النسويّة ،الخطوة األوىل] ،ترجمه إىل الفارسيّة:
زيبا جالل نائيني ،ص.106
-4أندريه ميشال؛ فمينيسم ،جنبش اجتامعى زنان [= النسويّة حركة اجتامعيّة نسائيّة]؛
ترجمه إىل الفارسيّة :هام زنجاىن زاده؛ ص .120
5-Woman Libration Movement.
-6حمريا مشري زاده ،از جنبش تا نظريهء اجتامعى :تاريخ دو قرن فمينيسم [= من الحركة
إىل النظريّة االجتامعيّة :تاريخ قرنني من النسويّة] ،ص  237ـ .238
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وبالتايل فقد شهدت املوجة الثانية من النسويّة أنشط ًة
ٍ
ملجموعات مختلف ٍة من النسويّات مبا يف ذلك الليربايل اإلصالحي،

والراديكايل الثوري ،واالشرتايك ،وحتّى أ ّن مجموعات نسويّة
أخرى كحركة تحرير املرأة السوداء ،والنسويّات امل ُثليّات ،عمل َن
ٍ
ّامت وأيديولوجيّ ٍ
مبنظ ٍ
وأدوات ُمختلف ٍة ،وأحيانًا ض ّد بعضه َّن
ات
البعض ،وأحيانًا أخرى نحو األهداف املشرتكة.

وتقريبًا منذ سنة  1968م إىل  1973م ،كان لبعض العوامل

من قبيل :ازدياد االختالفات والتناقضات بني النساء ،وظهور
االنقسامات بني املنظّامت النسويّة ،وعدم القبول العام لل ِقيم
الراديكاليّة للنسويّات يف هذه الحقبة ،واالنهزام النسبي سياسيّاً بعد
ٍ
ومؤسساتيّ ٍة ،وعدم القدرة عىل
تغيريات قانونيّة
القدرة عىل إحداث
ّ
جه العديد من النسويّات لالنخراط يف
التعبئة لفرت ٍة زمنيّ ٍة طويل ٍة ،وتو ّ

األنشطة الثقافيّة واألكادمييّة ،وجذب قسمٍ من الخالفات الراديكاليّة
ٍ
مناهض للحركة يف
املؤسسات ،وحاكميّة ج ٍّو
وانتقالها إىل داخل
ّ

النصف الثاين من سنة  1970م خالفًا لعام 1960م ،وغريها من
العوامل ،كان لجميع هذه العوامل دو ًرا يف أن تدخل املوجة الثانية
من أنشطة النسويّيات فرتة تعليقٍ  ،وبقي هذا الوضع بنا ًء لعد ٍد من

ٍ
تحليالت أخرى فقد
التحليالت مستم ّرا ً إىل يومنا هذا ،وبنا ًء عىل
استم ّر إىل سبعينات القرن العرشين فقط ،ث ّم دخلت النسويّة موجتها

الثالثة.

(((

-1املصدر نفسه ،ص  328ـ .330
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املوجة الثالثة
إن التغيريات التي وقعت يف النصف الثاين من سبعينات القرن

األخص التي وقعت سنة  1980م و 1990م يف
العرشين وعىل
ّ
الغرب ،ومنها تشكيل املجتمع الجديد ملا بعد الحداثة أو ملا بعد

الصناعة ،والتغيريات امل ُعقّدة يف الرأسامل ّية وتحويلها إىل رأسامل ّية
غري منظّمة ،وظهور نظريّات نقديّة جديدة وشديدة ،مثل :ما بعد
الحداثة ،والبنويّة((( ،وما بعد البنيويّة ،والتفكيك ّية ،و ،...كلّها كانت
سب ًبا يف أن تتع ّرض النسويّة للتغيري والتحول باعتبارها جز ًءا من
الثقافة الغرب ّية.
جهها املجتمع ،وال سيام النسويّات أنفسه ّن
واالنتقادات التي و ّ
لبعض سلوكيّات وأقوال النسويّة يف موجتها الثانية وانتقدها األغلبيّة
بأنّها أحاديّة النظر ،ومطلقة (تشمل الجميع) ،وأنّها تعزل العديد من

النساء ،وأنّها ال تلتفت إىل الظروف واملطالب املختلفة للنساء يف
مختلف الرشائح و الثقافات واألوضاع املتن ّوعة؛ فسبب ذلك أيضً ا

هذا التغيري والتح ّول ،فأ ّدى إىل تشكيل نسويّة متن ّوعة مثل :النسويّة
السوداء ،والنسويّة املثليّة ،والنسويّة األُرسيّة ،والنسويّة املطالبة
بالسالم ،والنسويّة البيئيّة ،و ،...فكان هذا التن ّوع من خصائص
املوجة الثالثة.

ومن امليزات األخرى للموجة الثالثة هو تركيز نشاط النسويّات
املؤسسات الثقافيّة والجامعيّة ،وزيادة نرش الكتب واملقاالت
يف
ّ
)م( 1-Structuralism.

الفصل األول :تاريخ النسو ّية

واالنتقادات ملاهيّة الذكوريّة ،ومتحور العلوم حول الذكوريّة مبا
هو أع ّم من الفلسفة وعلم األحياء وعلم االجتامع والعلوم السياسيّة
وعلم النفس ،و ،...وسعي النساء لطرح العلوم واستبدالها ومنحها

طاب ًعا نسويّاً بأياديه َّن.

وقد منا داخل املوجة النسويّة الثالثة ات ّجاهات جديد ٍة من أنشطة

ونظريّات النسويّات وهي التي تُعرف بـ «النسويّة ما بعد الحداثة»
والتي سيأيت الحديث عنها يف األبواب الالحقة.

75

الفصل الثاني:
ّ
ّ
النسوية
االتجاهات

الفصل الثاينّ :
االتاهات النسو ّية
مقدّ م ٌة
يف للنسويّة هو
كام ذكرنا سابقًا ،كان االتساع الزما ّ
ين والجغرا ّ

منشأ تك ّون املجموعات واملنظّامت واالت ّجاهات املختلفة من
النسويّات ،والسبب وراء ظهور أشكا ٍل مختلف ٍة للنسويّة واألنواع

ريا
املختلفة من النظريّات النسويّة ،وكان التن ّوع يف االختالفات كب ً
الفكري وبأنّها
منهج فاق ٌد لالنسجام
إىل درجة أنّه التعبري عنها بأنّها
ّ
ٌ
«شبك ٌة متشابكة ومق ّززة»((( ،بل حتّى يف بعض األحيان يتع ّزز هذا
ٍ (((
االعتقاد وهو أنّنا ال نواجه نسويّ ًة واحد ًة بل نسويّ ٍ
ات متع ّددة.
ٍ
ح ٍد وشاملٍ
ومن ناحي ٍة أخرى يُعترب عرض
تصنيف وتقسيمٍ ُمو ّ

يهدف إىل تنظيم النظريّات املتع ّددة واملختلفة للنسويّات الخطوة

األوىل وامله ّمة لبحث ودراسة النسويّة ،فكيف ُيكن لنا أن نتخطّى
هذه االختالفات وأن نتجاوزها؟ وهل من املمكن أن نُق ّدم تصنيفًا

يشمل كافّة النظريّات واألشكال النسويّة بحيث يظهر أيضً ا الفرق

كل نظريّة وباقي النظريّات؟ وإن كان هذا األمر
والح ّد الفاصل بني ّ
ممك ًنا ،فام هو املالك واملعيار لهذا التصنيف؟

-1جني فريدمان ،فمينيسم [= النسويّة] ،ترجمه إىل الفارسية :فريوزة مهاجر ،ص .12
-2ريک ويلفورد ،فمينيسم ،مقدمه اى بر ايدئولوژى هاى سياىس [= النسويّة ،مقدّمة
لأليديولوجيّات السياسيّة]؛ ترجمه إىل الفارسيّة :م .قائد ،ص .346

الفصل الثاني :االتّجاهات النسو ّية

يعتقد بعض الباحثني بأ َّن االختالفات كثري ٌة إىل درجة أ َّن عرض
ٍ
ألي معيا ٍر سوف يتبعه قيو ٌد
أي
وعيوب(((؛ بحيث إ ّما
تصنيف وفقًا ِّ
َّ
ٌ

أنه ال يجمع بعض وجهات النظر داخله (غري جامع) وإ ّما أن تتداخل
بعض االتّجاهات مع بعض وجهات النظر (ليست من أقسام القسيم
كل ات ّجا ٍه
الواقعيّة)؛ ففي النهاية نُالحظ أحيانًا أنّه يُوجد يف داخل ّ

طيفًا واس ًعا من وجهات النظر املتن ّوعة والتي تختلف فيام بينها يف
إل أنّها تكون مؤث ّرةً.
العديد من األمور الجزئيّة ّ

وربا تكون أبسط طريق ٍة لتصنيف النسويّات ،هو ذكر قامئ ٍة
ّ
بالعبارات املركّبة التي وردت يف الكتب العلميّة تحت عنوان

النسويّة ،والرابط املشرتك بينها هو النسويّة ،وهي كالتايل:
النسويّة الالسلطوية ،النسويّة الوجودية ،النسويّة اإللغائيّة ،نسويّة
االختالف ،نسويّة العامل الثالث ،النسويّة الرئيسيّة ،النسويّة األُرسيّة،

النسويّة الراديكاليّة ،النسويّة التحليليّة ،النسويّة البيئيّة (النسويّة
السود ،النسويّة الثقافيّة،
اإليكولوجية) ،النسويّة االشرتاكيّة ،نسويّة ُ

النسويّة الليرباليّة ،النسويّة املاركسيّة ،النسويّة املسيحيّة. ...

(((

كل
ومن مميّزات هذا األسلوب ،أنَّه ُيكّننا من التع ّرف يف ّ
ٍ
واحد من هذه العناوين عىل وجهات النظر املتع ّددة التي كانت
سب ًبا يف تع ّدد التسميات ،ويُساعدنا عىل دراسة ِقيم النسائ ّيات،
ويف املقابل من سلب ّيات هذا األسلوب أنّه طرح بعض االتّجاهات

-1جني فريدمان ،فمينيسم [= النسويّة] ،ترجمه إىل الفارسية :فريوزة مهاجر ،ص  5ـ .15
-2ماجي هام وسارا غامبل؛ فرهنگ نظريه هاى فمينيستى [= معجم النظريّات النسويّة]؛
ترجمه إىل الفارسيّة :فريوزة مهاجر وآخرون؛ ص .521
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األساسيّة واملؤث ّرة يف تاريخ النسويّة بنح ٍو متداخلٍ وبالعرض مع

بعض االت ّجاهات التي لها أتبا ٌع قليلون ويُع ّدون عىل األصابع ،كام

أ َّن العديد من العناوين تتداخل مع بعضها البعض ،والعديد منها
غض النظر عن أن
يندرج تحت أحد االتّجاهات السائدة؛ هذا مع ّ

بعض هذه األحداث ال تتوافق مع تعريف النسويّة من بعض الجهات
ٍ
كحدث مضا ٍّد للنسويّة.
بل تُع ّد
أسلوب آخر ،وهو اتّباع التقسيم املشرتك نسب ّياً والذي
هناك
ٌ
اقرتحه الخرباء ومن ضمنهم «جغر» و«تانغ» و«والبي»((( و«ريتزر»
ٍ
اتجاهات سائد ٍة
و«وينسنت» و ،...حيث ع ّدوا االتّجاهات اآلتية

ومختلف ٍة نسب ّياً مع قليلٍ من االختالف يف وجهات النظر .1 :النسويّة
الليربال ّية؛  .2النسويّة املاركس ّية؛  .3النسويّة الراديكال ّية؛  .4النسويّة
االشرتاك ّية؛  .5نسويّة ما بعد الحداثة.

ويعترب هذا النهج يف التصنيف مصد ًرا رئيس ّياً للباحثني حول
جا للعديد من
النسويّة وللنسائ ّيات أنفسه َّن أيضً ا ،كام يُعترب منوذ ً
األبحاث الالحقة؛ ورغم أ َّن هؤالء املفكرين وضعوا العديد من
التصنيفات األخرى داخل التصنيفات السالفة الذكر ،لكن ال يزال

شامل لجميع
ٌ
من غري املمكن االدعاء بأ ّن هذا النوع من التصنيف
نظريّات النسويّة بدون أن يقع خل ٌ
وتداخل فيام بينها.
ٌ
ط

ريا لسببني؛
وسنتبع يف هذا الكتاب النموذج الذي ت ّم طرحه أخ ً

األ ّول :إ ّن هذا الكتاب يعترب خطو ًة أوىل للتعريف بالتيّارات النسويّة
حيث سعى إىل مراعاة االختصار وتجنب التعقيد يف الكتابة أو
-1جني فريدمان ،فمينيسم [= النسويّة] ،ترجمه إىل الفارسيّة :فريوزة مهاجر ،ص .12
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ذكر التفاصيل غري املفيدة ،كام ت ّم تسليط الضوء عىل باب ماهيّة
وأهداف حركة النسويّة ونقدها يف الختام؛ أ ّما السبب الثاين فهو
ٍ
ح ٍد
عدم وجود اجام ٍع بني املفكرين والخرباء عىل
تصنيف مو ّ
(((
لالتّجاهات النسويّة.

النسو ّية الليربال ّية

نسوي هو النسويّة الليرباليّة والتي
رئييس
تاريخيّاً ،إ َّن أ ّول اتّجا ٍه
ٍّ
ٍّ
ظهرت من قلب النداءات العا ّمة لليرباليّة ،وتربز أهميّة هذا االت ّجاه
يف كونه االت ّجاه الغالب يف املوجة النسويّة األوىل ،مضافًا إىل ما له
من حضو ٍر يف املوجة الثانية والثالثة ،وبعبار ٍة أخرى :لهذا االت ّجاه
حضو ٌر يف جميع الفرتات التاريخيّة للنسويّة ،ووفقًا لتعبري «بيسيل»:
النسوي ،وغالبًا ما ت ُعرف
«النسويّة الليرباليّة أشهر أشكال الفكر
ّ
(((
ٍ
كمرادف لها».
النسويّة
هذا ويعتقد الخرباء بأ ّن سبب استمرار هذا الفرع من النسويّة هو
موافقته للثقافة واألخالق األمريكيّة ،ومتيزه بنظريّ ٍ
ات معتدل ٍة مقارن ًة
(((
باالت ّجاهات النسويّة األخرى ويف النتيجة تق ّبله من قبل الناس.

-1فعىل سبيل املثال :إ ّن بعض الكتّاب ص ّنفوا من خالل فصل النسويّة النفس ّية عن
نسويّة ما بعد الحداثة« ،جوليا كريستوفا» ضمن نسويّات ما بعد الحداثة (Rosmerie
)Tong،Feminist Thought؛ يف حني أ َّن كاتبًا آخر ذكر «كريستوفا» ضمن نسويات
التحليل النفيس وفقًا التجاه «الكان» رغم قبوله بذات الفصل (كريس بيسيل؛ چيستى
فمينيسم :در آمدى بر نظريه فمينيستى؛ ترجمه إىل الفارسية :محمد رضا زمردي؛ ص .)109
-2كريس بيسيل؛ چيستى فمينيسم :درآمدى بر نظريه فمينيستى [= ماهيّة النسويّة :مدخل
إىل النظريّة النسويّة]؛ ترجمه إىل الفارسيّة :مح ّمد رضا زمردي ،ص .85
-3جورج ريتزر ،نظريهء جامعه شناىس در دوران معارص [= النظريّة االجتامعيّة يف
العرص الحارض]؛ ترجمه إىل الفارسيّة :محسن ثاليث؛ ص  474ـ 477؛ وحسني بستان
(نجفي)؛ نابرابرى وستم جنىس از ديدگاه اسالم وفمينيسم [= عدم املساواة والظلم
الجنيس من وجهة نظر اإلسالم والنسويّة] [= الظلم وعدم املساواة الجنس ّية من وجهة
نظر اإلسالم والنسويّة] ،ص .41
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ريا
يُقيّم «أندرو وينسنت» هذا االت ّجاه
ّ
النسوي عىل أنّه األكرث تأث ً
واألكرث موثوقيّ ًة بني االت ّجاهات النسويّة((( ،فالليرباليّة النسويّة كام

يبدو من اسمها ،استم ّدت أصولها ونظريّاتها من الليرباليّة؛ ولذلك

ال يُنظر إليها عىل أنَّها نظريّة بل ت ُع ّد اتجا ًها عمليّاً.

(((

النظر ّيات
وضع املرأة:
ترى النسويّة الليربال ّية ،بأ ّن املرأة تُعاين من التمييز بينها وبني

الرجل وعدم مساواتها معه؛ فهي محروم ٌة من العديد من اإلمكانات
ٍ
ظروف غري مناسب ٍة مقارن ًة بالرجال،
والفرص والحقوق ،وتعيش يف
ولها شأن ّي ٌة ومنزل ٌة أدىن منه.
سبب وضع املرأة هذا:
إ ّن سبب هذه املكانة الوضيعة للمرأة ،هو املعاملة التمييزيّة
املكتسبة من الرتبية ومن األعراف ومن اآلداب والعادات ومن

ريا بسبب القوانني
التوقّعات املختلفة للمجتمع من الجنسني ،وأخ ً
حرمت العديد من النساء من الفرص والحقوق يف
املتح ّيزة ،حيث ُ
املجتمع املدين.

-1اندرو وينسنت ،ايدئولوژى هاى مدرن سياىس [= األيديولوج ّيات السياس ّية الحديثة]،
ترجمه إىل الفارسية :مرتىض ثاقب فر ،ص .255
-2حمريا مشري زاده ،از جنبش تا نظريهء اجتامعى :تاريخ دو قرن فمينيسم [= من الحركة
إىل النظريّة االجتامعيّة :تاريخ قرنني من النسويّة] ،ص .239
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الخاصة (األرسة)
إ َّن تقسيم املجتمع إىل ساحتني؛ الساحة
ّ

الخاصة
والساحة العا ّمة (املجتمع) ودفع املرأة بات ّجاه الساحة
ّ
رغم أ ّن جميع الحقوق ومنها الحقوق املدنيّة والليرباليّة ت ّم تعريفها
للساحة العا ّمة ،فُجعلت مهام إدارة املنزل وتربية األبناء والقيام

جعلت األمور
بواجبات الزوج من نصيب املرأة ،ويف املقابل ُ

االقتصاديّة واالجتامعيّة والسياسيّة عىل عاتق الرجل ،وخالصة
القول :إ ّن فصل الساحات واألدوار ـ برأي النسويّة الليرباليّة ـ ُيثّل
وتدن وضع املرأة.
ّ
علّة لعدم املساواة
األيديولوج ّية:
تبتني النسويّة الليرباليّة عىل املساواة ،ومن هذا املنطلق فإ ّن
الرجل واملرأة متساويان متا ًما؛ ألنّهام ُمتساويان يف العقل واإلنسانيّة

وهام معيار متيّز البرش عن سائر املخلوقات ،أ ّما الفروقات الجسديّة
فال تُأث ّر عىل هذا التساوي؛ باإلضافة إىل أ َّن جميع الفروقات التي
بني املرأة والرجل مبا يشمل الفروقات يف االستعدادات واملعارف
والقدرات والسلوكيّات بل حتّى بعض الفروقات الجسديّة ليست
إل أمو ًرا اكتسابيّ ًة وليست ذاتيّة ،وهي ناجمة عن التفرقة املوجودة
ّ
يف املجتمع( .وسيأيت تفصيل هذا البحث يف الفصل التايل).
األهداف والشعارات:
كل نو ٍع من التمييز،
إ ّن أهم أهداف الليربال ّية النسويّة هو إزالة ّ

ظل هذا الهدف نجد
وتحقيق املساواة التا ّمة بني الجنسني ،ويف ّ
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أ ّن األمور التالية هي من أهداف الليرباليّة النسويّة أيضً ا من توسعة
نطاق حقوق الفرد اإلنساين لتشمل املرأة ،ومحاربة فصل األدوار،
وتحقيق املجتمع ثنايئ الجنس أي املجتمع الذي يعترب أ ّن املرأة
والرجل يتمتّعان بأدىن ٍ
حد من االختالفات بني الجنسني بسبب
التعليم املتساوي والرتبية املتساوية والفُرص املتساوية واألدوار
املتساوية.

الحلول املقرتحة:
ترى النسويّات الليرباليّات بأ ّن إزالة التمييز ،وتحقيق املساواة

التا ّمة من خالل مشاركة النساء يف املجال العام وحضورهن
ومشاركتهن يف مجال السياسة وإتخاذ القرارات وطرح قوانني

يس وممك ٌن ،إذ ُيكن الوصول إىل تساوي الفرص
املساواة هو أمر ُم ّ ٌ
من خالل تساوي الحقوق ،ويتمنى هؤالء النسويّات أن يتم ّك َّن من
تغيري البُنية االجتامعيّة والقضاء عىل الفصل بني الجنسني من خالل
وضع القوانني؛((( ومن هذا املنطلق ،فإ َّن حقوق النساء القانونيّة
املمؤسسات السياسيّة والقانونيّة
وحضورهن العادل واملتساوي يف
ّ
هي من الهموم األساسيّة للنسويّة الليرباليّة ،ويف سبيل ذلك جعل

استعامل جميع اإلمكانيّات املتاحة ملحاربة عدم املساواة القانونيّة
ضمن دستور هذه النسويّة.
حق التصويت الذي تح ّول إىل أه ّم شعا ٍر للنسويّات،
إ ّن اكتساب ّ
حق التصويت هو أ ّول خطو ٍة للدخول
وحاز عىل أهم ّيته باعتبار أ َّن ّ
-1املصدر نفسه.
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إىل املجال العا ّمة أي مجال صنع القرار والترشيع؛ وتتص ّور النساء
بأنَّه ميكن من خالل املساواة يف الحقوق الوصول إىل تحصيل
املساواة يف الحقوق ،والقضاء عىل التمييز ،وتحقيق املساواة

التا ّمة يف كافة املجاالت تدريجيّاً بعد اكتساب حق التصويت.

مم ذُكر ،ترى النسويّة الليرباليّة بأنّه ُيكن تحقيق
وكام ات ّضح ّ

أمنيات النساء من خالل إصالح بُنية النظام املوجود؛ ولذا يعتقدون
باإلصالحات ال بالثورة.

(((

اإلنجازات:
حق التصويت ،وإيجاد
من إنجازات النسويّة الليربال ّية :اكتساب ّ
ٍ
فرص تعليم ّي ٍة متساوي ٍة ،وترشيع قوانني تزيل التمييز الجنيس،
بحق
وإيجاد فرص عملٍ متساوي ٍة ،وإصالح القوانني املتعلّقة
ّ
الخاصة
امللك ّية والطالق والحضانة ،وإىل جانب ذلك امليزات
ّ
(((
بفرتة الحمل ،وإجازة الوالدة ،وإنشاء دو ٍر لحضانة األطفال.

-1ت ّم االستعانة باملصادر التالية يف بحث نظريّات النسويّة الليربال ّية ،جورج ريتزر،
نظريةء جامعه شناىس در دوران معارص [= النظريّة االجتامع ّية يف العرص الحارض]،
ترجمه إىل الفارس ّية :محسن ثاليث؛ ص  474ـ 477؛ وحمريا مشري زاده ،از جنبش تا
نظريهء اجتامعى :تاريخ دو قرن فمينيسم [= من الحركة إىل النظريّة االجتامع ّية :تاريخ
قرنني من النسويّة] ،ص  239ـ 266؛ وسوزان مندوس؛ فلسفه سياىس فمينيستى ،فمينيسم
ودانش هاى فمينيستى [= الفلسفة السياس ّية للنسويّة ،النسويّة والعلوم النسويّة]؛ ترجمه
إىل الفارس ّية :عباس يزداين؛ ص  321ـ323؛ ماجي هام وسارة غمبل ،فرهنگ نظريه هاى
فمينيستى [= معجم النظريّات النسويّة]؛ ترجمه إىل الفارس ّية :فريوزة مهاجر وآخرون،
ص 249؛ وبامال أبوت وكلري واالس ،جامعه شناىس زنان [= مجتمع النساء] ،ترجمه
إىل الفارس ّية :منية نجم عراقي ،ص  287ـ .288
-2أليسون جاغر؛ چهار تلقى از فمينيسم [= أربعة تفاسري للنسويّة]؛ ترجمه إىل الفارسيّة:
س .أمريي؛ مجله زنان [= مجلّة النساء] ،ش  ،28ص .50

85

 86فيمينزم

الشخص ّيات واملُؤلَّفات
 .1ماري أس ِتل

(((

رسي
ماري أستل هي كاتبة إنكليزيّة ،وأرادت يف سنة  1700م أن ت ُ ّ
الليرباليّة عىل املجتمع النسايئ من خالل طرح األسئلة التالية« :إن
أي ٍ
بلد من البلدان ،فلامذا يكون
مل يكن الحكم امل ُطلق رضوريّاً يف ّ
رضوريّاً داخل األرسة؟ وإن كان رضوريّاً داخل األرسة ،فلامذا ال
يجب أن يُطبق عىل البلدان؟ وإن كان جميع الناس يُولدون أحرا ًرا،
فلامذا ينبغي أن يُولد النساء عبي ًدا ويكون وجوده ّن مرهونًا بظروف
ُعبوديّ ٍة كامل ٍة ،وأن تكون تابع ًة إلرادة الرجل املتقلبة واملشككة
وغري الثابتةتب ًعا ملزاجه؟»(((.
 .2ماري ووولستونكرافت

(((

تُعرف «ماري وولستونكرافت» بأنّها أ ّول من طرح نظريّات
(((
النسويّة يف بريطانيا ،ويعترب كتابها دفا ًعا عن حقوق املرأة
من أوائل األطروحات التا ّمة يف النسويّة الليربال ّية ،وقد وصفت
ين،
وولستونكرافت املرأة يف هذا الكتاب بأنّها إنسا ٌن ذيكّ وعقال ّ
وبأ ّن سبب املكانة املنحطة للمرأة يعود إىل عدم تعليمها ،وبأ ّن
منح الفرص املتساوية يجرب ذلك.

(((

1-Mary Astell.
-2أليسون جاغر؛ چهار تلقى از فمينيسم [= أربعة تفاسري للنسويّة]؛ ترجمه إىل الفارسيّة:
س .أمريي؛ مجله زنان [= مجلّة النساء] ،ش  ،28ص .48
3-Mary Wollstonecraft.
)م( 4-A Vindication of the Rights of Woman.
-5ماجي هام وسارة غمبل ،فرهنگ نظريه هاى فمينيستى [= معجم النظريّات النسويّة]؛
ترجمه إىل الفارسيّة :فريوزة مهاجر وآخرون ،ص  249و.468

الفصل الثاني :االتّجاهات النسو ّية

وتعتقد وولستونكرافت بأنّ :األدوار املبنيّة عىل أساس الجنس

ويصب يف مصلحتهم(((؛
ليست أم ًرا طبيعيّاً ،بل هو من صنع الرجال
ّ
وترى بنظر ٍة تفائليّ ٍة أنّه :مع نيل املرأة التعليم العا ّم ومع حصول
التكافؤ يف الفرص ،ستفقد مسألة االختالف بني الجنسني أهميّتها

يف الحياة السياسيّة واالجتامعيّة.

(((

.3جان ستيوارت ميل

(((

ٌ
ين انربى للدفاع عن حقوق
«ميل» هو
يل بريطا ٌّ
فيلسوف ليربا ٌّ
املرأة يف كتابه استعباد النساء((( ( 1869م) ،وهو من اتباع النفع ّية
الليربال ّية ويعتقد مببدأ املنفعة األعىل ألكرب عد ٍد من الناس فكان

يقول« :إن قامت العالقات بني الرجال والنساء عىل مبنى املساواة،
معنوي
فسوف ت ُصبح املزيد من القابليات متاحةً ،وسيحصل تط ّو ٌر
ٌّ
مم سيؤ ّدي إىل سعاد ٍة إنسان ّي ٍة أعىل»(((.
رسي ٌع؛ ّ

لقد رفض «ميل» مثل «وويلستونكرافت» التمييز بني الجنسني

زائف متا ًما».
وكتب ما ييل « :ما يُس ّمى اليوم بطبيعة املرأة هو يش ٌء ٌ

(((

-1ريک ويلفورد ،فمينيسم ،مقدمه اى بر ايدئولوژى هاى سياىس [= النسويّة ،مقدّمة
لأليديولوج ّيات السياس ّية]؛ ترجمه إىل الفارس ّية :م .قائد ،ص .358
-2أندرو هيوود؛ درآمدى بر ايدئولوژى هاى سيايس :ازليرباليسم تا بنيادگرايى دينى
[= مدخل إىل األيديولج ّيات السياس ّية :من الليربال ّية إىل األصول ّية الدين ّية]؛ ترجمه إىل
الفارس ّية :مح ّمد رفيعي مهر آبادي؛ ص .428
3-John Stewart Mill.
4-The Subjection of Woman.
-5ريک ويلفورد ،فمينيسم ،مقدمه اى بر ايدئولوژى هاى سياىس [= النسويّة ،مقدّمة
لأليديولوج ّيات السياس ّية]؛ ترجمه إىل الفارس ّية :م .قائد ،ص .359
-6سوزان أليس واتكينز وآخرون؛ فمينيسم ،قدم اول [= النسويّة ،الخطوة األوىل]،
ترجمه إىل الفارسيّة :زيبا جالل نائيني ،ص.63
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حق التصويت ،و ِمن
وكان «ميل» من املطالبني بالحصول عىل ّ
ُمؤيّدي حصول املرأة عىل ٍ
فرص متساوي ٍة يف التعليم والعمل.
 .4هارييت تايلور

(((

ٍ
بحث ،ومساعد ٌة لـ «ميل» يف األنشطة
هي زوجةٌ ،ورشيك ُة

وخصوصا خالل تدوين كتاب استعباد املرأة
العلميّة والسياسيّة
ً

(((

حق التصويت للمرأة
وخالل املواجهات النسائيّة ،فقد دافعت يف ّ

( 1851م) ويف مقاالتها حول الزواج عن املساواة السياسيّة واملدنيّة
التا ّمة للمرأة ـ ومنها تسلّم املرأة مه ًنا ووظائف حكوميّة ـ وطالبت

بإلغاء القوانني املتعلّقة بالزواج.

(((

وخالفًا مليل ،ال تعترب العمل فرص ًة وإنّ ا رضور ًة لكافّة النساء،

فهو مينحهم باإلضافة إىل االستقالل املايل ،استقاللً نفس ّياً ويبعث

عىل من ّو الع ّزة يف النفس ونضج الشخص ّية.

(((

1-Harriet Taylor.
)م( 2-The Subjection of Women.
-3ماجي هام وسارة غمبل ،فرهنگ نظريه هاى فمينيستى [= معجم النظريّات النسويّة]؛
ترجمه إىل الفارس ّية :فريوزة مهاجر وآخرون ،ص.438
-4ريک ويلفورد؛ فمينيسم ،مقدمه اى بر ايدئولوژى هاى سياىس [= النسويّة ،مقدّمة
لأليديولوجيّات السياسيّة]؛ ترجمه إىل الفارسيّة :م .قائد ،ص .359

الفصل الثاني :االتّجاهات النسو ّية

.5بيتي فريدان

(((

من زعامء النسويّة الليرباليّة يف املوجة الثانية ،وقد ترك كتابها

كبريا عىل التيّارات النسائيّة ،فقد قامت يف
تأثريا ً
اللغز األنثوي((( ً
هذا الكتاب باإلفصاح عن الضغط النفيس الذي مت ّر به نساء الطبقة

املتوسطة يف خمسينات القرن العرشين رغم الرفاه والراحة وتحليل
ّ
ذلك ،وهي تعترب أ ّن سبب عدم الرضا هو حرصه ّن بالحياة األُرسيّة
وحرمانه َّن من املشاركة الفعالة يف ساحة املجتمع ،وقد طالبت
بإزالة هذه القيود.
أسست «فريدان» املنظّمة الوطنيّة للنساء
بعد انتشار کتابهاّ ،

( )NOWوقادتها ،وقد ناضلت هذه املنظّمة من أجل مساواة
املرأة مع الرجل يف الحقوق عىل صعيد التعليم والقانون واألرسة،

وبالتدريج تب ّدلت إىل املنظّمة النسويّة الليرباليّة األكرث فعاليةً،
(((
وتُعترب اآلن أكرب منظّم ٍة نسائيّة دوليّة.
1-Betty Friedan.
2-The Feminine Mystique.
إ ّن االختالفات يف فهم عنوان كتاب «فريدان» ،ومنه مفهوم املرأة املخدوعة الذي فهمه
«هيوود» من العنوان والذي يرى بأنّه يعكس الثقافة السائدة املخادعة ،فتحرص هذه الثقافة
سعادة املرأة وأمانها يف إطار األرسة ويف قالب السلوك ّيات األنثويّة ،وتيأّسها من الدخول
إىل سوق العمل واملجتمع والسياسة( .راجع :وأندرو هيوود ،درآمدى بر ايدئولوژى هاى
سيايس :ازليرباليسم تا بنيادگرايى دينى [مدخل إىل األيديولوج ّيات السياس ّية :من الليربال ّية
إىل األصول ّية الدين ّية] ،ترجمه إىل الفارس ّية :مح ّمد رفيعي مهر آبادي ،ص .)429
-3ماجي هام وسارة غمبل ،فرهنگ نظريه هاى فمينيستى [= معجم النظريّات النسويّة]؛
ترجمه إىل الفارسيّة :فريوزة مهاجر وآخرون ،ص 160و 177؛ وأندرو هيوود ،درآمدى
بر ايدئولوژى هاى سيايس :ازليرباليسم تا بنيادگرايى دينى [مدخل إىل األيديولوجيّات
السياسيّة :من الليرباليّة إىل األصوليّة الدينيّة] ،ترجمه إىل الفارسيّة :مح ّمد رفيعي مهر
آبادي ،ص .429
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االنتقادات

(((

ٍ
انتقادات ال حرص لها من قبل سائر
واجهت النسويّة الليربال ّية

االتّجاهات النسويّة؛ فإ ّن هذا التفاؤل الذي تفاءلت به النسويّة
ُحل بتساوي الحقوق؛
الليربال ّية من أ ّن جميع مشاکل المرأة إنّ ا ت ّ

محلً للنقد الشديد من قبل النسويّات.
ّ
وقع

فقد وصف «فايرستون» ـ وهو من زعامء النسويّة الراديكاليّة ـ

محض عىل الجوانب
هذه الخصوصيّة للنسويّة الليرباليّة بأنَّها تركي ٌز
ٌ
األكرث بروزًا وظهو ًرا للتمييز الجنيس((( ،ممّ أ ّدى إىل الغفلة عن
الصفات املخفيّة للحالة الوضيعة التي تعيشها املرأة.

ولذا فإ ّن تحويل قضايا املرأة إىل قضايا حقوقيّة ،وعدم األخذ

بعني االعتبار العوامل التي أ ّدت إىل عدم املساواة وإىل الظلم
الجنيس ،تسبّب يف أن تأخذ بقية النسويّات موقفًا ض ّد هذا االت ّجاه.

(((

ومن ناحي ٍة أخرى ،كان تزامن هذا االت ّجاه مع الليرباليّة سببًا

لتشاؤم النسويّات االشرتاكيّات والراديكاليّات ،تجاه مستقبل النسويّة
الليرباليّة ،فمن وجهة نظر هذه الثُلّة ،الليرباليّة هي «أيديولوجيّة

خاصة تسعى إىل حامية وتقوية روابط النظام األبوي واملجتمع
ّ
-1إ َّن أبحاث هذا الفصل التي تلت كل تيار تحت عنوان االنتقادات ،هي عبارة عن
انتقادات وردت عىل التّيارات النسائيّة من قبل املفكّرين الغربيّني أو النسويّني اآلخرين
عمو ًما.
-2ماجي هام وسارة غمبل ،فرهنگ نظريه هاى فمينيستى [= معجم النظريّات النسويّة]؛
ترجمه إىل الفارس ّية :فريوزة مهاجر وآخرون ،ص.249
-3حسني بستان (نجفي) ،نابرابرى وستم جنىس از ديدگاه اسالم وفمينيسم [= عدم
املساواة والظلم الجنيس من وجهة نظر اإلسالم والنسويّة]؛ ص .43

الفصل الثاني :االتّجاهات النسو ّية

الرأساميل»((( ،ولن تصل النسويّة الليرباليّة إىل أي مكان (لن تحقق

شيئاً) من خالل نهجها اإلصالحي.

فمن وجهة نظر «أندرو هيوود» :تحثّ الفرديّة املتواجدة يف
النسويّة الليرباليّة يف املقام األ ّول إىل عدم االهتامم بطبيعة بنية
«النظام األبوي» ـ الذي ش ّد املرأة نحو العبوديّة ـ وإىل الغفلة عن
كجنس ُمضط ٍ
ٍ
َهد ،ويف املقام الثاين جعل تضييق الفرديّة
املرأة
عىل الحياة الشخصيّة من العمل الجامعي للنساء بنا ًء عىل الهويّة
الجنسيّة املشرتكة أم ًرا صعبًا ،ويف املقام الثالث «من املمكن أن

ت ُح ِّمل الفرديّة الليرباليّة صفات الرجال وآمالهم عىل النساء؛ أل ّن
جنس له بحسب الظاهر يكون مظه ًرا خفيّاً للمعايري
الفرد الذي ال
َ
الرجوليّة؛ ولذا السلوك الواحد مع األفراد معناه معاملة النساء بنفس

نحو ُمعاملة الرجال».

(((

إ ّن أحد اإلشكاالت التي يطرحها علامء الغرب وبعض

كل
االت ّجاهات النسويّة عىل النسويّة الليرباليّة ،هو سعيها إلنكار ّ

الفروقات بني الجنسني ،فإ َّن القول مبفهوم املساواة اإلنسانيّة رغم

الفروقات الجسديّة (اللون ،البرشة ،العرق ،و )...وبأ ّن اإلنسانيّة
تدور حول محور العقالنيّة ،أ ّدى إىل القول بأنّه مبا أ ّن املرأة موجو ٌد

عاقل ،إذن يجب أن تتمتّع بكافّة حقوق الرجال السياسيّة والقانونيّة؛
ٌ
-1أندرو وينسنت ،ايدئولوژى هاى مدرن سياىس [= األيديولوجيات السياس ّية الحديثة]،
ترجمه إىل الفارس ّية :مرتىض ثاقب فر ،ص .255
-2أندرو هيوود ،درآمدى بر ايدئولوژى هاى سيايس :ازليرباليسم تا بنيادگرايى دينى
[مدخل إىل األيديولجيّات السياسيّة :من الليرباليّة إىل األصوليّة الدينيّة] ،ترجمه إىل
الفارسيّة :مح ّمد رفيعي مهر آبادي ،ص .431
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ولكن طبقًا لقول «سوزان مندوس»« :ليس من الواضح عىل اإلطالق
أصل ،فام بالك
ً
أنّه باإلمكان تجاهل االختالفات الجسديّة بسهول ٍة
جه
عادل  ،...ويف ّ
ً
بأن يكون تجاهل هذه الفروقات أم ًرا
ظل ذلك ُو ّ

النقد للنسويّة الليرباليّة بسبب أنّهامتيل ج ًدا إىل إنكار الفرق بني
(((
املرأة والرجل وتع ّرف اإلنسان بأنّه العاقل ذات ًا».
ويرد انتقاد آخر عىل النسويّة الليرباليّة ،وهو أ ّن أغلب مؤيّدي هذا
املتوسطة
النهج ه َّن ِمن النساء ذوات البرشة البيضاء ،ومن الطبقة
ّ
أساسا لهذه الفئات
املتعلّمة ،وعليه فنظ ًرا لوجود حقوقٍ متساوي ٍة
ً

نب
من النساء كانت قد خَلقَت له ّن فرص تعليمٍ وعملٍ أوسعٍ ،فجل َ
األنظار نحوه َّن؛ ولذا ترى النسويّات األخريات بأ ّن النسويّة الليرباليّة
خاص ٍة من النساء ،وبأنّها غري قادر ٍة عىل
تعکس مصالح مجموع ٍة
ّ
اإلجابة عن مشاكل بقيّة النساء (نساء الطبقة العاملة ،النساء السود،

و.)...

(((

-1سوزان مندوس؛ «فلسفه سياىس فمينيستى» ،فمينيسم ودانش هاى فمينيستى
[= «الفلسفة السياس ّية للنسويّة» ،النسويّة واملعارف النسويّة]؛ ترجمه إىل الفارس ّية:
عباس يزداين ،ص .322
 -2راجع أيضً ا :أندرو هيوود ،درآمدى بر ايدئولوژى هاى سيايس :ازليرباليسم تا بنيادگرايى
دينى [= مدخل إىل األيديولجيّات السياسيّة :من الليرباليّة إىل األصوليّة الدينيّة] ،ترجمه
إىل الفارسيّة :مح ّمد رفيعي مهر آبادي ،ص 432؛ وراجع أيضً ا :ريک ويلفورد ،فمينيسم،
مقدمه اى بر ايدئولوژى هاى سياىس [= النسويّة ،مقدّم ٌة لأليديولوجيّات السياسيّة]؛
ترجمه إىل الفارسيّة :م .قائد ،ص .360

الفصل الثاني :االتّجاهات النسو ّية

النسويّة املاركس ّية
إ َّن النسويّة املاركس ّية هي نتيجة ارتباط النسويّة واملاركس ّية م ًعا،
ٍ
ألهداف نسويّ ٍة من
أي أ ّن النسويّات استخدمن التعاليم املاركس ّية
ٍ
ألهداف
جه ٍة ،ويف املقابل استخدام املاركس ّيون قدرات النسويّات
ماركس ّية من جه ٍة أخرى.

إ َّن أهم هديّة ق ّدمتها املاركسيّة للنسويّة هي تحليل أسباب
وضاعة املرأة ،ومع استخدام النسويّات آلداب املاركسيّة وتعاليمها،

وبي الجذور
ً
ق ّدم َن
تحليل حول وضع املرأة يف املجتمع واألرسةّ ،

بي أساليب تحريره َّن ،وعرض َن صور ًة
التاريخيّة لهذا الوضع ،كام ّ

للمجتمع املثايل املالئم له ّن ،وهو األمر الذي مل يكن له إىل

ذلك التاريخ سابق ٌة يف تاريخ النسويّة؛ ولذا دخلت الحركة النسويّة
بارتباطها مع النظريّة االجتامعيّة السياسيّة املاركسيّة إطا َر التنظري
واكتسبت طابع النظريّة.

إ ّن املاركسيّة نظريّ ٌة يف االقتصاد واالجتامع والسياسة ،وقد
اتّخذت شكلها يف أواسط القرن التاسع عرش بنا ًء عىل القواعد

الناقدة للنظام الليربايل الرأساميل السائد يف الغرب ،والكلامت

الخاصة ،الرأسامليّة،
املفتاحيّة لهذه النظريّة عبارة عن :امللكيّة
ّ
الطبقيّة ،الظلم ،املجتمع الشيوعي.
اعتقد «ماركس» بأ ّن النظام الرأساميل القائم عىل أساس امللكيّة

الخاصة أ ّدى إىل تقسيم املجتمع إىل طبقتني :طبقة رأسامليّة،
ّ

وطبقة عاملة ،وحيث إ ّن بقاء هذا النظام يعتمد عىل املزيد من
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األرباح ،لذا فإ ّن الطبقة الرأسامليّة ت ُحافظ عىل وجودها عرب التسلّط

واالستغالل والظلم للطبقة العاملة؛ ولذا وفقًا لرأي «ماركس» يحتاج

النظام الرأساميل تقسيم املجتمع إىل طبقتني :ظاملة ومظلومة،
وللحصول عىل مجتمعٍ خا ٍل من الظلم فال ب ّد من النضال واستخدام

شيوعي ،وقد
كافّة القوى إلزالة الرأسامليّة وتشكيل مجتمعٍ
ٍّ
استعملت النسويّات كافّة النظريّات التي طرحها «ماركس» لتحليل
وضع املجتمع بهدف تحليل وضع املرأة كام سنرشح الحقًا.

كيفيّة وضع املرأة :ترى النسويّة املاركسيّة ـ كام النسويّة
الليرباليّة ـ بأ ّن املرأة تعيش يف وضعٍ من عدم املساواة والتمييز.
النسوي يف رؤيته
أسباب تبعيّة املرأة :يُخالف هذا االت ّجاه
ّ
ملنشأ تبعيّة النساء تص ُّور العموم الذي يُرجع ذلك إىل خصائصه َّن

البيولوجيّة والطبيعيّة فريون بأنّها ال تقبل التغيري ،بل يرى هذا
االت ّجاه بأنّه لهذه التبعيّة جذو ًرا يف العوامل االقتصاديّة؛ فإ ّن تغيري
أساليب اإلنتاجيّة طوال التاريخ وظهور مبدأ املِلكيّة الذي يُحسب

من امتيازات الرجل ،أ ّدى إىل اعتامد املرأة إقتصاديّاً عىل الرجل
وبالتايل أصبحت تابع ًة له وانح ّ
ط مقامها.

ومن ناحي ٍة أخرى ،فمع االلتفات إىل الدور امله ّم الذي له عالقة

بالنظريّة املاركس ّية ،وهو أنّه يعترب بأ ّن جوهر اإلنسان ليس العقل بل

العمل ،مع االلتفات إىل ذلك ُوجد هذا التحليل :إ ّن تقسيم مجاالت
خاص ٍة وساحة عا ّم ٍة يف النظام الرأساميل ،وتشجيع
الحياة إىل ساح ٍة
ّ
الخاصة ،ومن ث ّم تقسيم العمل
املرأة عىل إنجاز دورها يف الساحة
ّ

الفصل الثاني :االتّجاهات النسو ّية

إىل إنتاجي وغري إنتاجي ،وبالتايل اعتبار عمل املرأة املنزيل غري

ج أيضً ا ،هي أيضً ا من العوامل التي تدخل يف النظام الرأساميل،
منت ٍ

والتي تسببت بوضاعة مكانة أغلب النساء؛ وبنا ًء عليه فإ َّن أصل
ظُلم املرأة هو النظام الرأساميل ،وليس االختالف يف مصالح كال
أي يش ٍء آخر.
الجنسني وال ّ
األهداف والشعارات :إ ّن شعار النسويّة املاركسيّة هو إزالة
شيوعي وإلغاء مبدأ املِلكيّة،
النظام الرأساميل وتشكيل مجتمعٍ
ٍّ

ومن هذا املنطلق لن يكون تحرير املرأة أم ًرا ُممك ًنا إلّ يف مثل هذه

الظروف وحسب.

حا
الحلول املقرتحة :إ ّن النضال ض ّد الرأسامليّة ال يكون متا ً
إلّ من خالل الثورة العامليّة وائتالف الجميع ض ّد الرأسامليّة ،ومن
الحلول األخرى التي اتّبعتها النسويّة املاركسيّة أيضً ا :دخول املرأة

إىل ساحات العمل ،واالقتصاد ،والسياسة.

(((

ويف هذا اإلطار اعترب تحويل العمل املنزيل إىل عمل جامعي
-1ت ّم االستعانة باملصادر التالية يف بحث النظريّات النسويّة املاركسيّة :أليسون جاغر،
چهار تلقى از فمينيسم [= أربعة قراءات للنسويّة] ،ترجمه إىل الفارسيّة :س .أمريي،
مجله زنان [=مجلّة النساء] ،ش  ،28ص  51ـ 52؛ وجورج ريتزر ،نظريهء جامعه شناىس
در دوران معارص [= النظريّة االجتامعيّة يف العرص الحارض] ،ترجمه إىل الفارسيّة:
محسن ثاليث ،ص  477ـ482؛ وبامال أبوت وكلر واالس ،جامعه شناىس زنان [= علم
االجتامع للنساء] ،ترجمه إىل الفارسيّة :منيژة نجم عراقي؛ ص  288ـ 289؛ وريک ويل
فورد ،فمينيسم ،مقدمه اى بر ايدئولوژى هاى سياىس [= النسويّة ،مقدّمة لأليديولوجيّات
السياسيّة] ،ترجمه إىل الفارسيّة :م .قائد؛ ص  363ـ 365؛ وأندرو وينسنت ،ايدئولوژى
هاى مدرن سياىس [= األيديولوجيات السياسيّة الحديثة] ،ترجمه إىل الفارسيّة :مرتىض
ثاقب فر ،ص  270ـ 272؛ وماجي هام وسارة غمبل ،فرهنگ نظريه هاى فمينيستى [=
معجم النظريّات النسويّة]؛ ترجمه إىل الفارسيّة :فريوزة مهاجر وآخرون ،ص  264ـ .265
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أو عمومي ـ مبعنى إنشاء املراكز من أجل أداء األعامل املنزليّة
كاملطاعم ورياض األطفال ـ ضمن الحلول التي طرحتها هذه
النظريّة.

(((

اإلنجازات :أتاحت الثورة البلشفيّة سنة  1917م الفرصة للامركسيّني

أن يُطبّقوا نواياهم يف مسألة تحرير املرأة وأن يُدخلوها حيّز التنفيذ
العميل ،فمن إنجازات هذه الثورة :إنشاء الحضانات ورياض
أطفال واملطاعم العا ّمة من أجل متكني املرأة من املشاركة يف
السياسة واالقتصاد ،باإلضافة إىل تسهيل الطالق ،ومتكني املرأة
من االجهاض.

(((

الشخص ّيات واملُؤلّفات
ماركس

(((

إل أنّه
رغم أ ّن العديد من النسويّات استفد َن من عقائد «ماركس» ّ
مل يكن له وجه ُة نظ ٍر مستقلّ ٍة فيام يتعلّق بوضاعة املرأة يف النظام

الرأساميل ،كان يعتقد بلزوم تجنيد جميع القوى بهدف إسقاط
الرأسامل ّية ،وكان يرى بأ ّن أي نضا ٍل ض ّد الرأسامل ّية يحصل من
داخلها ،فهو يُعد اعرتافًا رسم ّياً بأصل النظام وإتالفًا لطاقة النضال،
إل
فمن وجهة نظره ال ُيثّل تحرير املرأة واملساواة بني الجنسني ّ
-1حسني بستان (نجفي) ،نابرابرى وستم جنىس از ديدگاه اسالم وفمينيسم [= عدم
العدالة والظلم الجنيس من وجهة نظر اإلسالم والنسويّة]؛ ص .105
-2ريک ويلفورد؛ فمينيسم ،مقدمه اى بر ايدئولوژى هاى سياىس [= النسويّة ،مقدّمة
لأليديولوج ّيات السياس ّية]؛ ترجمه إىل الفارس ّية :م .قائد ،ص .364
3-Carl Marx.

الفصل الثاني :االتّجاهات النسو ّية

شيوعي؛ ولذا ينبغي النضال فقط من
نتيج ًة عرضيّة لتشكيل مجتمعٍ
ٍّ
أجل تشكيل هذا املجتمع ،ال من أجل يش ٍء آخر.
اعرتف ماركس بشكلٍ
رسمي بالزواج وباألرسة وباألدوار
ٍّ
التقليديّة للنساء ،ومل تكن العالقات بني الجنسني من همومه،
فاملشكلة الوحيدة التي اهت ّم بها ماركس هي أ ّن الرأسامليّني وظف َن
النساء واألطفال بهدف خفض أجور الرجال؛ وبذلك أصبح كال

الجنسني خاضعان لظلم الرأسامليّني.

(((

لقد قبلت النسويّات بتحليل ماركس للمجتمعات املاركسيّة
الخاصة ،بل
رغم قلّة اهتاممه أو حتّى عدم اهتاممه بقضايا املرأة
ّ
ٍ
بقي العديد منه َّن وفيّ ٍ
لعهد طويلٍ .
ات للامركسيّة
إنجلز

(((

اهتم «إنجلز» بقضايا النساء أكرث إذا ما قارنّاه مباركس ،ولذلك

كانت نظريّاته حول األرسة مح ّ
ط اهتاممٍ من قبل النسويّات ،وشكّلت

نقطة انطالقٍ يف التنظري للنسويّة املاركس ّية((( ،وقد طرح يف كتابه
أصل العائلة واملِلك ّية والدولة((( ( 1884م) تحليلً يتعلّق بجذور

تبع ّية املرأة يف املجتمعات الرأسامل ّية.

-1بامال أبوت وكلري واالس ،جامعه شناىس زنان [= علم االجتامع للنساء] ،ترجمه إىل
الفارسيّة :منيژه نجم عراقي؛ ص  289ـ.290
2-Friedrich Engels.
-3بامال أبوت وكلري واالس ،جامعه شناىس زنان [= علم االجتامع للنساء] ،ترجمه إىل
الفارس ّية :منيژه نجم عراقي؛ ص .290
4-The Origin of the Family، Private Property and the State.

97

 98فيمينزم

ملؤسسة ت ّم إنشاؤها يف النظام
ووفقًا لـ «إنجلز» األرسة هي نوا ٌة
ّ

الرأساميل لصالح الرجال فقط ،أ ّما قبل النظام العائيل فكان الناس
ٍ
مجموعات وقبائل« :جميع
يعيشون م ًعا بطريق ٍة مشرتك ٍة ضمن
النساء لجميع الرجال ،والعكس» ،ومع تغيري أساليب اإلنتاج والنظام
االقتصادي وتشكل مبدأ املِلكيّة ،فمن أجل الحفاظ عىل ُممتلكاتهم
مؤسسة األُرسة لينقلوا
ونقلها إىل ورثتهم الحقيقيّني شكّل الرجال ّ

من خاللها املمتلكات والرئاسة والسلطة التي بيد الرجل ،وطبّقوا
ٍ
نظام الزوجة الواحدة لرتتبط املرأة برجلٍ
واحد وتكون يف خدمته،
فست وضاعة املرأة وتبعيّتها من األرسة إىل املجتمع بالتدريج،
ََ
وجلبت لنا عدم مساواة املرأة للرجل يف عرصنا الحارض.
َ

(((

 .3ميشيل باريت

(((

لقد طرحت «مشيل» يف كتابها اضطهاد املرأة اليوم((( التحليل

املاركيس لوضع املرأة ،وأ ّما وجه اختالفها مع باقي النسويّات
املاركس ّيات فام ييل :أ ّو ًل :الرتكيز عىل الظلم القائم عىل الجنس،

وعىل الظلم الطبقي ،فكانت تعتقد بأ ّن الرجال حتّى أولئك الذين
ٍ
ويارسون السلطة عىل
هم من طبقة العامل يتمتّعون
مبيزات ُ
النساء؛ ولذا ال ب ّد ِمن تطوير وتعديل النظريّة املاركس ّية بحيث
تدخل العالقات بني الجنسني ضمن تحليالتها.

-1جورج ريتزر ،نظريهء جامعه شناىس در دوران معارص [= النظريّة االجتامعيّة يف
العرص الحارض] ،ترجمه إىل الفارسيّة :محسن ثاليث ،ص  480ـ 481؛ وحسني بستان
(نجفي) ،نابرابرى وستم جنىس از ديدگاه اسالم وفمينيسم [= عدم التساوي والظلم
الجنيس من وجهة نظر اإلسالم والنسويّة] ،ص .45
2-Michele Barrett.
3-Women’s oppression today.

الفصل الثاني :االتّجاهات النسو ّية

ثانيًا :رغم أن تشكيل األرسة وأيديولوجيّة اعتبار األدوار
الزوجيّة واألمومة أم ًرا طبيعيّاً ،يعودان إىل النظريّات السابقة عىل

وترسخت يف النظام الرأساميل بسبب
الرأسامليّة ،ولك ّنها انترشت
ّ

تناسبها مع الوضع الجديد وبسبب املنفعة الكبرية التي تعود منهام
عىل الرأسامليّة ،ولذلك ينبغي عند القيام بتحليل وضع املرأة أن

يت ّم التع ّرض لألقوال االقتصاديّة واأليديولوجيّة بصحبة بعضها
(((
البعض.

االنتقادات
إ ّن أشهر اعرتاض يرد عىل النسويّة املاركسيّة ،هو عدم اهتامم
ٍ
ماركس بقضايا املرأة بشكلٍ
كاف ،وتهميشه لهذا األمر ،ووضعه

لقضايا املرأة يف املرتبة الثانية ،وإنكاره ملشاكل املرأة والصعوبات
التي تواجهها بسبب جنسها والتي تعاين منها بسبب الرجال ،وأشهر

االعرتاضات التي أوردوها عىل النسويّة املاركسيّة ،هو عدم اهتامم
ماركس بقضايا املرأة بشكلٍ ٍ
كاف ،وتهميشه لقضايا املرأة وجعلها
يف املرتبة الثانية ،وإنكاره ملشاكل املرأة والصعوبات التي تواجهها
بسبب جنسها والتي تعاين منها بسبب الرجال.

تعتقد «أليسون جاغر» بأ ّن تركيز املاركس ّية عىل الطبقات
باعتبارها أه ّم عامل لالنقسام االجتامعي ،أ ّدى إىل السامح للعوامل
-1بامال أبوت وكلر واالس ،جامعه شناىس زنان [= علم االجتامع للنساء] ،ترجمه إىل
الفارسيّة :منيژه نجم عراقي؛ ص  290ـ 292؛ وحسني بستان (نجفي) ،نابرابرى وستم
جنىس از ديدگاه اسالم وفمينيسم [= عدم املساواة والظلم الجنيس من وجهة نظر
اإلسالم والنسويّة]؛ ص  46ـ .47
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الظل ،ومن ناحي ٍة
ّ
الخاصة التي أ ّدت إىل قمع النساء أن تبقى يف
ّ

ج
أخرى قيّمت املاركسيّة النشاط اإلنجايب للنساء عىل أنّه غري منت ٍ
بسبب اعتقادها بأ ّن العمل البرشي يُساوي العمل اإلنتاجي ،وبالتايل
اعتربت اإلنجاب أم ًرا حيوانيّاً.

تعترب «جاغر» أن العمى الجنيس((( الظاهري يف املاركس ّية هو

الجنيس وقد أ ّدى إىل منح املرشوع ّية
يف الواقع نو ٌع من االنحياز
ّ
لالستمرار باضطهاد املرأة من خالل إبهامه يف بيان الواقع
االجتامعي؛ ولذا تعترب املاركس ّية أيديولوج ّي ًة أخرى تسعى إىل
(((
هيمنة الجنس الذكر.
واإلشكال األسايس الذي يرد عىل النظريّة النسويّة املاركس ّية
ٍ
وفقًا لـ «أبوت» و«واالس»((( أنّها ال تتع ّرض بشكلٍ
كاف ألساليب
الرجل يف قمع املرأة ،وال إىل املنفعة العائدة للرجل من العمل

املنزيل الذي تُؤ ّديه املرأة مجانًا ،أ ّما األمر اآلخر فهو أ ّن النسويّة
املاركس ّية مل ّا أرجعت جميع مشاكل املرأة إىل النظام الرأساميل،
غفلت عن الجوانب املختلفة للظلم الواقع عىل املرأة يف
املجتمعات الرأسامل ّية ،كام غفلت عن واقع املرأة يف املجتمعات

غري الرأسامل ّية وعن واقع النساء السود أو نساء العامل الثالث.

وتعترب «أبوت» و«واالس» النسويّة املاركس ّية نظريّ ًة انتزاع ّي ًة إىل

1-Gender Blindness.
-2أليسون جاغر ،چهار تلقى از فمينيسم [= أربعة قراءات للنسويّة] ،ترجمه إىل الفارس ّية:
س .أمريي ،مجله زنان [=مجلّة النساء] ،ش  ،28ص .52
)م( 3-Pamela Abbott & Claire Wallace.

الفصل الثاني :االتّجاهات النسو ّية

درج ٍة أنّها ال تعتني بتجربة النساء اليوميّة يف عالقاته ّن بالرجال.

(((

وتعتقد «سوزان مندوس» بأنَّه عىل النسويّات املاركس ّيات
توضيح هذه النقطة برصاح ٍة وهي أنّه ملاذا ال تقترص الفائدة من
قمع الرجل للمرأة عىل الرأسامل ّيني منهم فقط بل تشمل جميع
رض بقدرة النسويّات
الرجال بشكلٍ عا ٍّم؛ ّ
وإل فإ ّن هذا السؤال يُ ّ
املاركسيات عىل إرجاع جميع االستثامرات إىل االستثامر الطبقي؛

وبتعبري «مندوس» :مل تُح ّدد املاركس ّية تكليف املرأة بالنسبة
قسم
للعمل املنزيل؛ فهل يجب اعتبار العمل املنزيل أم ًرا
ّ
خاصاً ،ف ُي ّ
بالتساوي بني املرأة والرجل؟ أم أ ّن عمل املرأة املنزيل وكذلك
النشاط التكاثري ـ باعتباره توليدا ً للقوى العاملة ـ يعتربان عملني
منتجني ينبغي أن تحصل املرأة يف مقابله عىل أجرٍ؟

(((

ٌ
إشكال آخر عىل التحليل التاريخي للامركس ّية فيام يتعلّق
هناك

باضطهاد املرأة ،وهو أ ّن النساء مل يك َّن عىل تسا ٍو تا ٍّم مع الرجال
حتّى يف املجتمعات السابقة عىل الطبق ّية وذلك رغم مشاركته َّن يف

االقتصاد ،بل كان هناك نو ٌع من التقسيم الطبيعي لألعامل بحيث
ينشغل الرجال يف إنتاج مستلزمات العمل وتأمني العيش بينام

تنشغل النساء باألعامل املنزل ّية.

(((

-1بامال أبوت وكلري واالس ،جامعه شناىس زنان [= علم االجتامع للنساء] ،ترجمه إىل
الفارسيّة :منيژه نجم عراقي؛ ص .293-292
-2سوزان مندوس؛ فلسفه سياىس فمينيستى ،فمينيسم ودانش هاى فمينيستى [= الفلسفة النسويّة
السياس ّية ،النسويّة واملعارف النسويّة]؛ ترجمه إىل الفارس ّية :عباس يزداين؛ ص  323ـ .324
ٍ
قراءات للنسويّة]؛ ترجمه إىل
-3أليسون جاغر؛ چهار تلقى از فمينيسم [= أربعة
الفارسيّة :س .أمريي؛ مجله زنان [= مجلّة النساء] ،ش  ،28ص .51
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ونفس هذا األمر ـ أي مخالفة الوقائع التاريخيّة ونقص األدلّة

الالزمة ـ هو الذي أ ّدى إىل معارضة األنرثوبولوجيّني ملزاعم
(((
الخاصة والدولة.
«إنجلز» يف كتابه أصل العائلة واملِلكيّة
ّ

النسو ّية الراديكال ّية
لقـد ثـار هـذا التيـار بتأثيرٍ مـن التغييرات الثوريّـة الراديكاليّـة
يف سـتّينات القـرن العرشيـن يف أمريـكا وانبثـق من داخـل الحركة

الطالبيّـة واليسـار الجديد والحقـوق املدنيّة و ،...وأغلـب مؤيّديه
املتوسـطة األمريكيّـة،
مـن الفتيـات والنسـاء البيـض مـن الطبقـة
ّ
جامعـي؛ ولهـذا السـبب
وأغلبهـ َّن ِم ّمـن حصلـن على تعليـمٍ
ٍّ

وبسـبب انتقـادات هـذه الفئـة للتيّـارات السـابقة ،اعتربت النسـويّة
الراديكاليّـة أحيانًـا حركـ ًة نخبويّـ ًة أمريكيّـ ًة اتّخـذت موقفًـا مضـا ّدا ً
للنسـويّة األوروبيّـة.

(((

لقد وقعت النسويّة الراديكال ّية ـ كام سيت ّم توضيحه الحقًا ـ
ٍ
شديد ،وهي تنتقدها يف الوقت عينه،
تحت تأثري املاركس ّية بنح ٍو
ٍ
شاخص لهذا التيار ،وعىل
وأ ّما السعي لطرح نظريّ ٍة فيعترب أهم

الرغم من أن بعض نظريّاتها املتطرفة والراديكال ّية كانت حاج ًزا أمام
النسوي ،ولك ّن الرصاحة والشفاف ّية يف
إقبال العا ّمة عىل هذا الت ّيار
ّ

-1جورج ريتزر ،نظريهء جامعه شناىس در دوران معارص [= النظريّة االجتامع ّية يف
العرص الحارض] ،ترجمه إىل الفارس ّية :محسن ثاليث ،ص.481
-2حمريا مشري زاده ،از جنبش تا نظريهء اجتامعى :تاريخ دو قرن فمينيسم [= من
الحركة إىل النظريّة االجتامعيّة :تاريخ قرنني من النسويّة] ،ص 266؛ وأندرو وينسنت،
ايدئولوژى هاى مدرن سياىس [= األيديولوجيات السياسيّة الحديثة] ،ترجمه إىل
الفارسيّة :مرتىض ثاقب فر ،ص .260

الفصل الثاني :االتّجاهات النسو ّية

إبداء هذه املعتقدات صنعت من النسويّة الراديكاليّة حرك ًة صغري ًة
ولكن مشهورةً.

(((

أ ّما املسألة األخرى امله ّمة ،فهي اآلراء املختلفة متا ًما

واملتضا ّدة أحيانًا ،ووجود بعض امل ُنظّرِين الذين رغم أنّهم
إل أنّهم يختلفون يف وجهات النظر يف القضايا
يُعتربون راديكاليّني ّ
األساسيّة ،ورمبا بسبب اتّساع نطاق التنظري ولوجود هذه االختالفات

يف وجهات النظر ،نجد أ ّن «ريتزر» اعترب النسويّة الراديكاليّة أوسع
أنواع النسويّة.

(((

وضع املرأة
من وجهة نظر النسويّات الراديكال ّيات تقبع النساء تحت الظلم،

واستعامل كلمة الظلم هو نوع من االقرتاض من املاركس ّية التي
قسمت املجتمع إىل فئتني :الظامل (الرأساميل) واملظلوم (العامل)؛
ّ
وقد اعتقدت النسويّات الراديكال ّيات خالفًا للامركس ّية بأ ّن النوع
األسايس من التقسيم هو التقسيم االجتامعي ال التقسيم إىل طبقتني
(طبقة عاملة وطبقة رأسامل ّية) ،بل التقسيم عىل أساس الجنس،
فالتقسيم عىل أساس الجنس هو أعمق التصنيفات االجتامع ّية،

ج يُع ّد هذا التقسيم أساس ّياً أكرث من التقسيم طبقًا للقوم ّية أو
وكنموذ ٍ
الطبقة أو العرق ،وعليه ت ّم تقسيم املجتمع إىل طبقة النساء وطبقة

-1أندرو وينسنت ،ايدئولوژى هاى مدرن سياىس [= األيديولوجيات السياس ّية الحديثة]،
ترجمه إىل الفارس ّية :مرتىض ثاقب فر ،ص .260
-2جورج ريتزر ،نظريهء جامعه شناىس در دوران معارص [= النظريّة االجتامعيّة يف
العرص الحارض] ،ترجمه إىل الفارسيّة :محسن ثاليث ،ص .491
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الرجال ،وأ ّما ظلم طبقة النساء فال يحدث إلّ بسبب جنسه َّن وملج ّرد
كونه َّن نسا ًء ،والظلم بنا ًء للجنس (ظلم النساء) هو أكرث أشكال

الظلم وأكرثها فظاعةً ،وتقع بقيّة أشكال الظلم (االستغالل الطبقي
أو العرقي ،أو )...يف الدرجة الثانية من حيث األهميّة((( ،ومظلوميّة
(((
مختلف وأعمق من بقيّة أشكال املظلوميّة.
املرأة هو نو ٌع
ٌ
كل املجتمعات؛
ويرى الراديكاليّون بأ ّن ظلم النساء موجو ٌد يف ّ

ِمن أقدم املجتمعات التاريخيّة إىل كافة املجتمعات يف زماننا
الحارض مبا هو أع ّم من املجتمعات املتط ّورة أو العامل الثالث
كل
أو أمثاله ،ويرسي هذا الظلم داخل هذه املجتمعات ويف ّ
املؤسسات الثقافيّة والسياسيّة
املؤسسات واألنظمة أيضً ا مبا يشمل
ّ
ّ
مؤسسة األرسة ويف أصغر العالقات
واالقتصاديّة ،وبالخصوص يف ّ

الشخصيّة.

علّة تبعية النساء
ٍ
صعيد؟ يعتقد الراديكال ّيون
أي
ملاذا النساء مضطهدات وعىل ّ
يل
اليسء يعود إىل النظام
بأ َّن وضع املرأة
ّ
السلطوي والشمو ّ
ّ
-1أندرو هيوود ،درآمدى بر ايدئولوژى هاى سيايس :ازليرباليسم تا بنيادگرايى دينى
[مدخل إىل األيديولج ّيات السياس ّية :من الليربال ّية إىل األصول ّية الدين ّية] ،ترجمه إىل
الفارس ّية :مح ّمد رفيعي مهر آبادي ،ص 440؛ وجورج ريتزر ،نظريهء جامعه شناىس در
دوران معارص [= النظريّة االجتامع ّية يف العرص الحارض] ،ترجمه إىل الفارس ّية :محسن
ثاليث ،ص .488
-2سوزان مندوس؛ فلسفه سياىس فمينيستى ،فمينيسم ودانش هاى فمينيستى [= الفلسفة
النسويّة السياسيّة ،النسويّة واملعارف النسويّة]؛ ترجمه إىل الفارسيّة :عباس يزداين؛ ص
.325

الفصل الثاني :االتّجاهات النسو ّية

األبوي»((( الذي تقع النساء فيه
العاملي الذي يُعرف باسم «النظام
ّ
ّ

تحت سلطة الرجال ،والسيطرة عىل النساء عمليّ ٌة تبدأ من األرسة
وترسي إىل املجتمع ،ويسعى الرجال دامئًا ـ بسبب قدرتهم البدنيّة

األقوى وبسبب املنافع التي يُحصلّونها من الهيمنة عىل النساء ـ إىل
إبقاء هذا النظام واستمراره.

-1يُطلق النظام األبوي ( )Patriarchyعىل النظام الذكوري الذي كان يضطهد النساء عن
كل من النظام
طريق املؤسسات االقتصاديّة والسياس ّية واالجتامع ّية ،فقد جرى تطبيق ً
الجنيس ونظام التمييز االقتصادي م ًعا ويف نفس الوقت يف جميع الحقبات التاريخ ّية
سوا ًء اإلقطاع ّية أم الرأسامل ّية أم االشرتاك ّية( .ماجي هام وسارة غمبل ،فرهنگ نظريه هاى
فمينيستى [= معجم النظريّات النسويّة]؛ ترجمه إىل الفارسيّة :فريوزة مهاجر وآخرون،
ص323؛ وأيضً ا :بامال أبوت وكلري واالس ،جامعه شناىس زنان [= علم االجتامع
للنساء] ،ترجمه إىل الفارسيّة :منيژه نجم عراقي؛ ص .)324
مؤسس ٍة يخضع فيها نصف املجتمع منه وه ّن
يعترب «ميلت» بأ َّن النظام األبوي عبار ٌة عن ّ
اإلناث لسيطرة النصف اآلخر وهم الذكور( .أندرو هيوود ،چهار مبحث اساىس فمينيسم
ٍ
مباحث رئيس ّية يف النسويّة] ،ترجمه إىل الفارس ّية :رازا افتخاري؛ مجله زنان
[= أربعة
[= مجلّة النساء] ،ش  ،32ص .)31
وقد قال «ريک ويلفورد» :معنى النظام األبوي هو أ ّن الرجال سعوا وما زالوا يسعون ألن
مناسب بهدف
عادل أم غري
ً
أسلوب سوا ًء أكان
أي
ٍ
ٍ
يُهيمنوا عىل النساء وألن يستفيدوا من ّ
وصولهم ملبتغاهم( .ريك ويل فورد ،فمينيسم مقدمه اى بر ايدئولوژى هاى سياىس
[= النسويّة ،مقدّمة لأليديولوجيات السياسيّة]؛ ترجمه إىل الفارسيّة :م.قائد؛ ص .)35
ومن وجهة نظر الراديكاليّني فإ َّن النظام األبوي هو األكرث شيو ًعا واألقوى ،ولك ّنه يف
ٍ
كل جوانب حياة النساء.
ملحوظ ،وقد التَ ّف حول ّ
الوقت عينه غري
ٍ
(وملزيد من اإليضاح حول عموم ّية النظام األبوي ،راجع املصادر التالية :جورج ريتزر؛
نظريهء جامعه شناىس در دوران معارص [= النظريّة االجتامع ّية يف العرص الحارض]؛
ترجمه إىل الفارس ّية :محسن ثاليث؛ ص  489ـ 491؛ ريك ويل فورد ،فمينيسم مقدمه
اى بر ايدئولوژى هاى سياىس [= النسويّة ،مقدّمة لأليديولوجيات السياسيّة]؛ ترجمه
إىل الفارسيّة :م.قائد؛ ص 35؛ وأندرو هيوود ،چهار مبحث اساىس فمينيسم [= أربعة
ٍ
مباحث رئيسيّة يف النسويّة] ،ترجمه إىل الفارسيّة :رازا افتخاري؛ مجله زنان [= مجلّة
النساء] ،ش  ،32ص 31؛ وأنطوين غيدنز؛ جامعه شناىس [= املجتمع]؛ ترجمه إىل
الفارسيّة :منوچهر صبوري؛ ص 187؛ وبامال أبوت وكلري واالس ،جامعه شناىس زنان
[= علم االجتامع للنساء] ،ترجمه إىل الفارس ّية :منيژه نجم عراقي؛ ص .)293
ويُقال بأ َّن مصطلح النظام األبوي طُرح يف العلوم االجتامع ّية قبل أن يُستعمل من قبل
ٍ
(وملزيد من االطالع راجع :باقر ساروخاين ،دايره املعارف علوم اجتامعى
النسويّات.
[= موسوعة العلوم االجتامعيّة]؛ ص .)526-525
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كل فر ٍد من الرجال من
من وجهة نظر الراديكاليّني ،يستفيد ّ
السيطرة عىل النساء ،الدراسات التي أُجريت يف السبعينات من

القرن العرشين الحاكية عن الظلم والقسوة أشارت إىل تشاؤم

الراديكاليّني تجاه الرجال بسبب ما تح ّملته النساء طوال حياته َّن
بسبب ق ّوة الرجال البدنيّة؛ بحيث اعتربت الرجال سببًا وعلّ ًة
ملظلوميّة النساء وع ّرفتهم عىل أنّهم العدو األسايس للنساء(((؛ ولذا

نُشاهد يف النسويّة الراديكاليّة تناقضً ا وعدا ًء بني الجنسني من خالل

عنونتهام بالطبقة الظاملة (الرجال) والطبقة املظلومة (النساء).

(((

وعىل الرغم من أ َّن أغلب الراديكاليّني يعتربون «النظام األبوي»

إل أنّنا مع ذلك نرى وجهات نظ ٍر أخرى؛
علّ ًة للظلم الواقع عىل النساءّ ،
فعىل سبيل املثال :يعتقد «شوالميت فايرستون» مبا ييل :ليست علّة

الظلم هم الرجال ،بل هي السامت البيولوجيّة لجسم املرأة التي

-1راجع :جورج ريرتز ،نظريهء جامعه شناىس در دوران معارص [= النظريّة االجتامع ّية
يف العرص الحارض] ،ترجمه إىل الفارس ّية :محسن ثاليث ،ص 490؛ وسوزان مندوس،
فلسفه سياىس فمينيستى ،فمينيسم ودانش هاى فمينيستى [= الفلسفة النسويّة السياس ّية،
النسويّة واملعارف النسويّة]؛ ترجمه إىل الفارس ّية :عباس يزداين؛ ص 325؛ وبامال أبوت
وكلري واالس ،جامعه شناىس زنان [= علم االجتامع للنساء] ،ترجمه إىل الفارس ّية:
منيژه نجم عراقي؛ ص 293؛ وأليسون جاغر ،چهار تلقى از فمينيسم [= أربعة قراءات
للنسويّة]؛ ترجمه إىل الفارس ّية :س .أمريي ،مجله زنان [= مجلّة النساء] ،ش ،31
ص .42
-2يف األساس هناك ثالثة اتجاهات بني النسويّات حول العالقة مع الرجال )1 :الرجال
بعنوانهم أعداء وال يقبلون باملصالحة ،فهم زائدون يف حياة النساء؛  )2الرجال مبا
هم متّحدون بالق ّوة يف النضال من أجل املساواة بني الجنسني ملا تقتضيه املصلحة
السياسيّة والرضورة لتحقيق مجتمع عادلٍ ،فهؤالء ينبغي دعمهم وتأييدهم؛  )3الرجال
باعتبارهم ال أصدقاء وال أعداء.
ٍ
(ملزيد من اإلطالع راجع:
وكام ذكرنا سابقًا فإ َّن النسويّة الراديكاليّة تدعم الفكرة األوىل.
ريک ويل فورد؛ >فمينيسم< مقدمه اى بر ايدئولوژى هاى سياىس [= النسويّة مقدّم ٌة
لأليديولوجيّات السياسيّة؛ ترجمه إىل الفارسيّة :م.قائد؛ ص  349ـ .)350

الفصل الثاني :االتّجاهات النسو ّية

جعلت مسؤوليّة اإلنجاب تقع عىل عاتقها ،بينام ترى «كيت ميلت»
خالفًا لـ «فايرستون» بأ ّن اضطهاد النساء يعود إىل البنية الجنسيّة

مم يعود إىل االختالفات البيولوجيّة ،وسوف
وكونه َّن أناث أكرث ّ
نتع ّرف أكرث عىل آراء هؤالء األفراد يف قسم الشخصيّات واملؤلّفات.

التعاليم
من ضمن النظريّات املختلفة التي طُرحت من قبل النسويّات
يل إىل إتجاهني مختلفني،
الردايكاليّات ،ميكن اإلشارة بنح ٍو ك ٍّ
وأصل الفرق يف وجهات النظر يعود إىل اختالف نظرة الراديكاليّات

تجاه مسألة الفرق بني املرأة والرجل.

تعتقد الراديكال ّيات البدائيات بأ ّن املاهية الحقيق ّية لكال
الجنسني متساوي ٌة وواحدةٌ ،وبأ ّن طبيعة البرش يف األصل (ويف
ج للصفات النسائ ّية والذكوريّة وبتعبريٍ آخر:
الواقع) مك ّون ٌة من دم ٍ

مك ّون ٌة من الجنسني ،وهؤالء الراديكال ّيات تعتربن بأ ّن الفرق املوجود
ـ وبالنتيجة تبع ّية النساء ـ نايش ٌء من التأثري الثقايف للذكر ،وبالتايل

فهم يعتربونه أم ًرا صناع ّياً ،ويعتقدون بأنّه إذا ما أزيل النظام األبوي
فسوف يُستأصل الفرق بني الجنسني.

ولكن الجيل الالحق من النسويّات الراديكال ّيات رفضن هذا
التحليل وقبلوا بنو ٍع من املذهب الذايت ،حيث الفروقات بني
يت؛ ولذا فهو غري قابلٍ للتغيري ،أ ّما
الجنسني هي أم ٌر
طبيعي وذا ٌّ
ٌّ
حقنت بها النساء
الصفات األصل ّية للنساء (ال تلك الصفات التي ُ

107

 108فيمينزم

يف النظام األبوي) فهي صفاتٌ قيّم ٌة ومثينةٌ؛ ولذا ينبغي نرشها يف
املجتمع؛ ويف املقابل الرجال هم يف طبيعتهم قاسيني وفاسدين
ومحاربني ويسعون للسلطة ،وهذه القسوة والسعي للسلطة من
األمور الذاتيّة بالنسبة للرجال ،وهي سبب تبعيّة النساء؛ ولذا الرجل
(((
هو العد ّو األساس ،والنظام األبوي هو نظا ٌم فاس ٌد ينبغي زواله.

األهداف والشعارات

إ َّن الهدف العام للنسويّة الراديكال ّية هو هزم النظام األبوي،
ورغم أ ّن النسويّات الراديكال ّيات متّفقاتٌ عىل هذا الهدف ،ولك ّنهم
مختلفني يف الرأي فيام يتعلّق بهذه املسألة بنا ًء عىل االت ّجاهيني
بدل من
َي اآلنفي الذكر؛ فام هو النظام الذي ينبغي ات ّباعه ً
املختلف ْ
النظام األبوي؟ وكيف يكون املجتمع املثايل؟
إ ّن الراديكال ّيات البدائ ّيات الاليت ك َّن يعتقد َن بأ َّن الطبق ّية
الجنسيّة واألدوار الناجمة عن اختالف الجنس عبار ٌة عن أم ٍر مختلقٍ
ٍ
الحل يكمن يف
ّ
منقادات للرجال ،يعتربن((( بأ ّن
وسبيلٍ لجعل النساء

محو الطبقيّة الجنسيّة ،وتطبيق وضع الثنائيّة الجنسيّة((( (الزمنردة)(((،
-1ويكن العثور عىل هذين االتجاهني ضمنيّاً يف املصدريني التاليني )1 :بامال أبوت
ُ
وكلري واالس ،جامعه شناىس زنان [= علم االجتامع للنساء] ،ترجمه إىل الفارسيّة :منيژه
نجم عراقي؛ ص294؛  )2أندرو هيوود ،درآمدى بر ايدئولوژى هاى سيايس :ازليرباليسم
تا بنيادگرايى دينى [= مدخل إىل األيديولجيّات السياسيّة :من الليرباليّة إىل األصوليّة
الدينيّة] ،ترجمه إىل الفارسيّة :مح ّمد رفيعي مهر آبادي ،ص .442
-2أليسون جاغر ،چهار تلقى از فمينيسم ( =[ )2أربعة قراءات للنسويّة (])2؛ ترجمه إىل
الفارسيّة :س .أمريي ،مجله زنان [= مجلّة النساء] ،ش  ،31ص.41
3-Androgyny.
-4وهي املعادل العريب والفاريس لـ  .Androgynyفقد جاء يف معجم تاج العروس:
َس امليم مع فتح
الزمنردة :كلم ٌة فارسيّة مع ّربة -زنْ ردة بفتح ال ّزاي وامليم وبكرسهام وبك ْ
وي :هي املرأَة امل ُشبَّهة بال ِّرجال .وتطلق هذه الصفة
ي وأَبو َس ْهل ال َه َر ُّ
ال ّزاي .وقال ابن بَ ِّر ّ
أي فر ٍد مل يُكن باإلمكان تحديد جنسه بالنظر إىل مظهره]( .م)
إطالقًا عىل ّ

الفصل الثاني :االتّجاهات النسو ّية

واملجتمع الثنايئ الجنس ،وهذا املجتمع ُيثّل شعا ًرا بالنسبة إىل
بخواص الذكورة واألنوثة
املجتمع الراديكايل البدايئ ،ويتمتّع أفراده
ّ
أي فصلٍ يف األدوار أو
املختلطة ببعضها البعض بحيث ال نرى ّ

متيي ٍز سلويكٍّ ناجمٍ عن الجنس.

(((

أ ّما النسويّات الذات ّيات فقد رفضن شعار الثنائ ّية الجنس ّية
ألسباب من قبيل :الركود ونقص الكفاءة السياس ّية والغموض(((،
ٍ
ويف املقابل اعترب َن بأ ّن املجتمع الذي يُحقّق شعاره َّن هو املجتمع
بالخواص األنثويّة األصيلة والواقع ّية ،وهذه الفئة التي
الذي يتمتّع
ّ

-1إ ّن الكلمة اليونان ّية الثنائ ّية الجنس ( )Androgynyمركّب ٌة من ( )Androأي رجل
الخواص الذكوريّة
و( )gynأي امرأة ،ومعنى ذلك :الخليط الروحي والجسمي من
ّ
واألنثويّة ،هذا وتجمع العديد من األديان الهنديّة واألوروب ّية الرجل واملرأة يف موجو ٍد
ٍ
وصفت «إليزابيث كادي ستانتون» اإلنسان الذي يسكن
واحد ثنايئ الجنس؛ وقد ّ
يف الج ّنة بأنّه ثنايئ الجنس ،وتعتقد بعض النسويّات من علامء النفس بأنّه كلّام كان
اإلنسان أكرث ذكا ًء كان ثنايئ الجنس أكرث ،وتدّعي العديد من الفليسوفات النسويّات بأن
ٍ
طيف كاملٍ
الشخص ّيات الثنائ ّية الجنس هي شخص ّيات كل ّية ولديها اإلمكان ّية لتجربة
من العواطف واملشاعر اإلنسان ّية( .راجع :ماجي هام وسارة غمبل ،فرهنگ نظريه هاى
فمينيستى [= معجم النظريّات النسويّة]؛ ترجمه إىل الفارس ّية :فريوزة مهاجر وآخرون،
ص 34ـ .)35
-2قالت «ماري دايل» يف رفض الثنائيّة الجنسيّة> :يستحرض مفهوم كون اإلنسان
ين مشوهني ببعضهام البعض<؛ ومن جهته
ثنايئ الجنس ،إلصاق نصفي موجو ٍد إنسا ٍّ
ٍ
وعبد،
قال «جنيس رميوند»> :لتعريف إنسانٍ ح ٍّر ال معنى لرتكيب لسانٍ ورسم سيّ ٍد
ٍ
جديد ينبع من الطبيعة البرشيّة< (أليسون جاغر ،چهار تلقى از
ج
نحن بحاج ٍة لنموذ ٍ
فمينيسم [= أربعة قراءات للنسويّة]؛ ترجمه إىل الفارسيّة :س .أمريي ،مجله زنان [=
مجلّة النساء] ،ش  ،31ص )41؛ وباقي النسويّات يُأيد َن وجهة النظر القائلة بأ ّن الثنائية
الجنس مفهو ٌم جامدٌ؛ إذ ال يأخذ بعني االعتبار مسائل السلطة التي تستطيع أن تساهم
كل من «دايل»
يف التغيري النفيس للفرد عن طريق التغيريات املاديّة؛ وكذلك يعتقد ٌّ
حتمل ومناسبًا ،غري
ً
جا مثاليّاً ُم
و«أدريان ريتش» :حتّى لو كانت الثنائيّة الجنسيّة منوذ ً
أنّها تفتقد للکفاءة بعنوانها هدفًا سياسيّاً؛ ألنّها ليس لديها القدرة عىل بيان االختالفات
وت ُوجد شبه ًة فيام يتعلّق برضورة النضال من أجل االنفصال( .ماجي هام وسارة غمبل،
فرهنگ نظريه هاى فمينيستى [= معجم النظريّات النسويّة]؛ ترجمه إىل الفارسيّة :فريوزة
مهاجر وآخرون ،ص.)35-34
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تعتقد بتف ّوق الخصائص األنثويّة ،تعتقد بأنّه عىل الرغم من أنّه ت ّم
إضعاف الخصائص والقوى اإلنسانيّة القيّمة التي للمرأة عرب وضعها
تحت ظل النظام األبوي ،إلّ أنّها مل تُعدم ،فالنساء مل ينحدر َن إىل
املستوى األخالقي واملعنوي للرجال؛ ولذا ينبغي أن يكا ِمل َن كافّة

قواه َّن اإلنسانيّة من خالل التخلّص من براثن النظام األبوي الفاسد
الظامل ،وعليه َّن أن ينرش َن تلك القوى يف كافّة املجتمع؛ ولذا فإ ّن

شعار «املستقبل سوف يكون مؤنّثًا»((( هو أحد الشعارات األساسيّة
(((
للنسويّة الراديكاليّة.

الحلول املقرتحة:
إ ّن الحلول التي تقرتحها الراديكاليّات لهزم النظام األبوي وإيجاد

املجتمع املتوقّع ،عبار ٌة عن ما ييل:
 .1زيادة الوعي:

حيث إ ّن تسلّط الرجال عىل الثقافة كان سب ًبا يف إ ّما أن ال ت ُدرك

النساء ما حصل من الظلم وال مامرسة الرجال للق ّوة ،وإ ّما أن يعترب َن
ذلك أم ًرا ثقاف ّياً طبيع ّياً ،ولذا ينبغي زيادة وعي النساء حول قيمته َّن
ومنزلته َّن واألبعاد الخف ّية لظلم الرجال للنساء ،ووفقًا لقول «ريتزر»:

«تعتقد النسويّات الراديكال ّيات :يف هذا النضال ،ينبغي أ ّول إصالح
كل امرأ ٍة قيمتها وقدراتها؛ وت ُخرج
أذهان النساء بحيث تح ّدد ّ
1-The Future Is Female.
-2أليسون جاغر ،چهار تلقى از فمينيسم ( =[ )2أربعة قراءات للنسويّة (])2؛ ترجمه إىل
الفارسيّة :س .أمريي ،مجله زنان [= مجلّة النساء] ،ش  ،31ص.42

الفصل الثاني :االتّجاهات النسو ّية

ضغوطات النظام األبوي من ذهنها حتّى ال تنظر إىل نفسها عىل
(((
أنّها ضعيف ٌة وغري مستقل ٍة ومعتمد ٌة وتأيت دامئًا يف الدرجة الثانية».
 .2االنفصال:

(((

إذا كان النساء طبق ًة واحدةً ،فإذن ينبغي عليه َّن أن يتّحد َن كطبق ٍة
ضمن منظّم ٍة واحد ٍة ملحاربة عوامل القمع (((.ولن يجري تكامل

مؤسسات الرجال وتأسيس
ومنو النساء ّ
إل من خالل االبتعاد عن ّ
ومؤس ٍ
منظ ٍ
خاص ٍة بالنساء ،وذلك حتّى تتمكّن
سات منفصل ًة
ّامت
ّ
ّ
النساء من االبتعاد قدر اإلمكان عن ثقافة النظام األبوي املتسلّطة
واالبتعاد عن تسلّط الرجال.

(((

ومن املعلوم أ ّن أسلوب االنفصال أكرث ما يُتّبع ،فهو من قبل

الراديكال ّيات الذات ّيات اللوايت يعتقد َن بعدواة الرجال الذات ّية.
 .3األختية:

(((

شكل
ً
ظل سياسة االنفصال ،اتّخذ مفهوم الراديكاليّة األختيّة
يف ّ

عامليّاً ،فإذا كان من املفرتض أن تنفصل النساء عن الرجال ،فيجب
-1جورج ريتزر؛ نظريهء حامعه شناىس در دوران معارص [= النظريّة االجتامع ّية يف
العرص الحارض]؛ ترجمه إىل الفارس ّية :محسن ثاليث؛ ص .490
2-Separatism.
-3أليسون جاغر ،چهار تلقى از فمينيسم ( =[ )2أربعة قراءات للنسويّة (])2؛ ترجمه إىل
الفارسيّة :س .أمريي ،مجله زنان [= مجلّة النساء] ،ش  ،31ص.43
-4ماجي هام وسارة غمبل ،فرهنگ نظريه هاى فمينيستى [= معجم النظريّات النسويّة]؛
ترجمه إىل الفارس ّية :فريوزة مهاجر وآخرون ،ص.397
5-Sisterhood.
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االحتكاري يف حياة النساء والسبيل إىل
إذن أن يفقد الرجال دورهم
ّ

ذلك هو االتحاد الحقيقي بني النساء ،واألختيّة املبنيّة عىل تشابه

نساء العامل يف مسألة انحطاط املرأة الناجم عن النظام األبوي،

تعني تضامن اإلناث واحرتام املرأة من جهة كونها امرأة ،ودعم
النساء من قبل جميع النساء.

(((

 .4السحاق ّية((( (املثل ّية الجنس ّية):

تعني السحاق ّية يف النسويّة الراديكال ّية رسيان سياسة االنفصال

الخاص ،حيث تعتقد الراديكال ّيات بأن النظام األبوي هو
إىل املجال
ّ

الخاص والعالقات
كل مجاالت الحياة ومن بينها املجال
الحاكم يف ّ
ّ

الشخص ّية بني املرأة والرجل ،وجميع العالقات بني الجنسني هي
عالقاتُ سلط ٍة وعالقاتٌ سياس ّية ،وعىل النساء االبتعاد عن الرجال يف
الخاص أيضً ا ،وهذا الرأي يعترب الزواج بني مختلفي الجنس
املجال
ّ

جع النساء عىل العالقات الجنس ّية
من ابتكار النظام األبوي وهو يُش ّ
السحاق ّية (املثل ّية الجنس ّية) ،والجدير بالذكر هو أ ّن السحاق ّية هنا ال
تفضيل جنس ّياً وحسب ،بل تشمل أيضً ا باقي أنواع الدعم من
ً
تُ ثّل
السيايس والعميل والعاطفي ،و ،...وهي تعني إيجاد عالق ٍة شامل ٍة
بني النساء من أجل الوصول إىل الهويّة النسائ ّية بالنحو األت ّم.

(((

-1حمريا مشري زاده ،از جنبش تا نظريهء اجتامعى :تاريخ دو قرن فمينيسم [= من الحركة
إىل النظريّة االجتامعيّة :تاريخ قرنني من النسويّة] ،ص 276؛ وماجي هام وسارة غمبل،
فرهنگ نظريه هاى فمينيستى [= معجم النظريّات النسويّة]؛ ترجمه إىل الفارسيّة :فريوزة
مهاجر وآخرون ،ص.413
2-Lesbianism.
-3ماجي هام وسارة غمبل ،فرهنگ نظريه هاى فمينيستى [= معجم النظريّات النسويّة]؛
ترجمه إىل الفارسيّة :فريوزة مهاجر وآخرون ،ص  246ـ  248و  364ـ .365

الفصل الثاني :االتّجاهات النسو ّية

وترى امل ُنظِّرات الراديكاليّات أمثال «شارلوت بانش» و«يت ـ

تفضيل
ً
جريس أتكينسون» و«أدريان ريتش» ما ييل :تُعترب السحاقيّة

جنسيّاً وخيا ًرا سياسيّاً أيضً ا؛ ألنّها ترفض التعاريف الذكوريّة لحياة

النساء ،وبذلك تك ّون شعا ٌر آخر من شعارات النسويّة الراديكاليّة:

«النسويّة هي النظريّة ،والسحاقيّة هي التطبيق».

(((

الشخص ّيات واملُؤلَّفات
.1شوالميث فاريستون

(((

إ ّن كتاب جدل ّية الجنس((( ( 1971م) هو أحد مؤلّفات فايرستون،

وهو يعترب أحد أوائل البيانات امله ّمة واملمنهجة للراديكال ّية

النسويّة((( ،وكانت قد قدمت كتابتها هذا لـ «سيمون دي بوفوار»،

تحليل جدي ًدا وبالطبع راديكال ّياً من خالل إجراء
ً
وقد عرضت فيه
ٍ
تغيريات يف األدب ّيات املاركس ّية (فجعلت هناك طبقة بيولوج ّية
بدل من ثورة
وجنس ّية بدلً من طبقة اقتصاديّة ،وثورة بيولوج ّية ً
اقتصاديّة وجدل ّية جنس و.((()...
وبحسب تعبريها :كانت النساء إىل ما قبل إيجاد وسائل تحديد
-1املصدر نفسه ،ص .247

2-Shulamith firestone.
3-The Dialectic of Sex.
-4بامال أبوت وكلر واالس ،جامعه شناىس زنان [= علم االجتامع للنساء] ،ترجمه إىل
الفارس ّية :منيژه نجم عراقي؛ ص .293
-5ريك ويل فورد؛ فمينيسم ،مقدمه اى بر ايدئولوژى هاى سياىس [= النسويّة ،مقدّم ٌة
لأليديولوجيات النسويّة]؛ ترجمه إىل الفارسيّة :م.قائد ،ص .372
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النسل تحت سيطرة وضعها البيولوجي عىل مدى التاريخ ،فخاص ّية
اإلنجاب التي لدى املرأة وحاجة املولود البرشي لرعاي ٍة طويلة
ٍ
مرتبطات بالرجال ،فانج ّر ذلك إىل أ ّول
املدى ،جعلت النساء
تقسيمٍ للمهام (تفرق ٍة ُمبتني ٍة عىل الخصائص البيولوجيّة)((( ،وبالتايل
املؤسسات االجتامعيّة لعبت دو ًرا يف تبعيّة النساء ،ولك ّن
رغم أ ّن
ّ
أصل هذا الوضع يعود إىل بيولوج ّية النساء ،ومع أخذ التط ّور
التكنولوجي بعني االعتبار ومنها األساليب املوثوقة ملنع الحمل
وإمكانية الحمل خارج الرحم (الحمل يف حاضنات) وإنشاء أطفال
املختربات ،وتربية األبناء خارج األرسة ،توفّرت كل هذه اإلمكانات
كل ٍ
قيد أو ح ٍّد
لتحرير املرأة من ّ
بيولوجي((( ،وبهذا األسلوب سوف
ٍّ
تزول األرسة باعتبارها وِحد ًة لتوليد املثل ولالقتصاد ،وسيزهر
(((
مجتم ٌع ُمتح ّر ٌر من األدوار املبنيّة عىل أساس الجنس.
تعتقد «فايرستون» مبا ييل :املاه ّية الحقيق ّية للجنسني الرجل
أساسا؛ ولذا
واملرأة متساوي ٌة وواحدةٌ ،وطبيعة البرش ثنائيّة الجنس
ً
ستقل الفروقات الجنسيّة بالتدريج وتختفي متا ًما((( من خالل
ّ

-1حسني بستان (نجفي) ،نابرابرى وستم جنىس از ديدگاه اسالم وفمينيسم [= عدم
نقل عن:
املساواة والظلم الجنيس من وجهة نظر اإلسالم والنسويّة]؛ ص ً ،50
.Shulamith Firestone، “The Dialectic of Sex”، in: The Second Wave، p.23
-2حسني بستان (نجفي) ،نابرابرى وستم جنىس از ديدگاه اسالم وفمينيسم [= عدم
نقل عن:
املساواة والظلم الجنيس من وجهة نظر اإلسالم والنسويّة]؛ ص ً ،50
Alison M.Jaggar، “ Human Biology in Feminist Theory: Sexual Equality
Reconsidered”، in: Knowing Women، p. 81.
-3ريك ويل فورد؛ فمينيسم ،مقدمه اى بر ايدئولوژى هاى سياىس [= النسويّة ،مقدّم ٌة
لأليديولوجيات النسويّة]؛ ترجمه إىل الفارس ّية :م.قائد ،ص .373
-4أندرو هيوود ،درآمدى بر ايدئولوژى هاى سيايس :ازليرباليسم تا بنيادگرايى دينى
[مدخل إىل األيديولوجيّات السياسيّة :من الليرباليّة إىل األصوليّة الدينيّة] ،ترجمه إىل
الفارسيّة :مح ّمد رفيعي مهر آبادي ،ص .442

الفصل الثاني :االتّجاهات النسو ّية

التحكّم بوسائل توليد املثل بواسطة النساء وتكوين األرسة واألدوار

الجنسيّة.

 .2كيت ميليت

(((

نص
إ ّن كتاب «ميليت» السياسة الجنس ّية((( ( 1970م) هو أ ّول ٍّ
األبوي ،وهي ترى بأ َّن أيديولوج ّية النظام
يُوضح مفهوم النظام
ّ

األبوي هي السبب وراء ترويج وتضخيم الفروقات بني املرأة

والرجل والتسليم بالدور امل ُهيمن للرجال والدور التابع للنساء.

وقد أ ّدى عرض الفروقات واألدوار التي بني الجنسني عىل

املؤسسات الثقاف ّية والدين ّية التي
يف من قبل
أنّها أم ٌر
ّ
طبيعي وثقا ٌّ
ٌّ

وخصوصا األرسة ،إىل اقتناع النساء داخل ّياً بهذه
يف النظام األبوي
ً
املسائل.

(((

تـرى «ميليـت» خالفًا لـ «فايرسـتون» بـأ ّن جذور النظـام األبوي

تعـود إىل الرتبيـة االجتامع ّيـة وكـون البنيـة الجنسـ ّية أنثويّـة ،وهي
ج
تعتقـد بأنّـه :مـع الثـورة الجنسـ ّية ـ مبعنـى إنهـاء الـزواج مـن زو ٍ
ٍ
واحـد واألمومـة وتربيـة األطفـال خـارج نطـاق األرسة ـ سـتزول
بالتدريـج األدوار والفروقـات الجنسـ ّية االصطناع ّيـة ،وهـي تعتبر

كـ«فايرسـتون» بـأ ّن طبيعـة اإلنسـان ثنائ ّيـة الجنس من األسـاس أ ّما
1-Kate Millett.
2-Sexual politics.
-3حسني بستان (نجفي)؛ نابرابرى وستم جنىس از ديدگاه اسالم وفمينيسم [= عدم
نقل عن:
املساواة والظلم الجنيس من وجهة نظر اإلسالم والنسويّة]؛ ً
Rosemarie Tong، Feminist Thought، p.96.
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الفروقـات فهي أمـ ٌر اصطناعي ،وتـرى بأ ّن املجتمـع الزمنردي هو
املجتمع املثـايل.

(((

 .3آن أوكيل

(((

األرسة وتقسيم املهام حسب الجنس كاألمومة ،هي مواضيع

كتب لها تحت عنوان
تناولتها «أوكيل» عاملة االجتامع الربيطانيّة يف ع ّدة ٍ
الجنس ،الهويّة ،املجتمع ( 1972م) النساء تحت السلطة (1982م).

(((

ومن وجهة نظر «أوكيل» :لقد أكّد علامء االجتامع وعلامء النفس

ـ من خالل تحديد الجذور البيولوج ّية لتقسيم املهام حسب الجنس

واعتباره عامل ّياً ـ عىل النتائج اإليجاب ّية لهذا النوع من تقسيم العمل،
وعرضوا مسؤول ّية تربية الطفل عىل أنّها مليئة باملسؤول ّية وخطرية
حة لألمهات ال
رصوا عىل حاجة الطفل املل ّ
وصعبة من جه ٍة ،وأ ّ

كل ذلك سب ًبا يف تأصيل أسطوريت
اآلباء من جه ٍة أخرى ،فكان ّ
(((
تقسيم املهام حسب الجنس واألمومة.
-1أندرو هيوود ،درآمدى بر ايدئولوژى هاى سيايس :ازليرباليسم تا بنيادگرايى دينى
[مدخل إىل األيديولوجيّات السياسيّة :من الليرباليّة إىل األصوليّة الدينيّة] ،ترجمه إىل
الفارسيّة :مح ّمد رفيعي مهر آبادي ،ص 373؛ وريك ويل فورد؛ فمينيسم ،مقدمه اى
بر ايدئولوژى هاى سياىس [= النسويّة ،مقدّم ٌة لأليديولوجيات النسويّة]؛ ترجمه إىل
الفارسيّة :م.قائد ،ص .442
2-Ann Oakley.
-3ماجي هام وسارة غمبل ،فرهنگ نظريه هاى فمينيستى [= معجم النظريّات النسويّة]؛
ترجمه إىل الفارس ّية :فريوزة مهاجر وآخرون ،ص.309
-4حسني بستان (نجفي) ،نابرابرى وستم جنىس از ديدگاه اسالم وفمينيسم [= عدم
نقل عن:
املساواة والظلم الجنيس من وجهة نظر اإلسالم والنسويّة]؛ ص ً ،51
Ann Oakley، Woman s Work: The Housewife، Past and Present، p. 157158 and 67 - 68.
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ووفقًا لـ «أوكيل» :األرسة هي النواة للقالب الثقايف الذي يعتربه

الرجال جز ًء من ممتلكاتهم؛ وتأكّد «أوكيل» عىل أ ّن هذه القاعدة

املؤسسات ـ
ـ أي أ ّن البيوت واألمهات لرعاية األطفال أفضل من
ّ
حة ،ويف الحقيقة يسعى الرجال ألن يربطوا املرأة
عاري ٌة عن الص ّ

بالطفل تحت ستار أهميّة األمومة.

(((

 .4ماري دايل

(((

طرحت هذه الفيلسوفة الراديكاليّة نظريّاتها حول املرأة يف كتبها

تحت عناوين من قبيل :الكنسية والجنس اآلخر ( 1968م) وما
وراء اإلله األب ( 1973م) واملرأة /علم البيئة ( 1978م) والشهوة

رش األ ّول بني
الصافية :الفلسفة األساسيّة للنسويّة ( 1984م) وال ّ
املج ّرات الجديدة للغة اإلنجليزيّة من ويبسرت (.((()1987
رش
ت ُعتبر دايل مـن النسـويّات الراديكال ّيـات اللـوايت يعتبر ّن ال ّ
والقسـوة الذاتيين يف الرجـال سـب ًبا وعلّـ ًة ملظلوم ّية النسـاء ،ومن
خلال تقدميهـا تقري ًرا حول رسـمة «سـايت» (حرق امـرأ ٍة وبجانبها

جثّـ ُة زوجهـا) يف الهنـد ،وتقييـد ق َدمـي فتـا ٍة يف الصين ،وختـان
الفتيـات يف بعـض الـدول األفريق ّيـة ،ومطـاردة السـاحرات يف
أوروبـا ،وأسـاليب عالج أمـراض النسـاء يف أمريكا ،تعتبر «دايل»

-1حمريا مشري زاده ،از جنبش تا نظريهء اجتامعى :تاريخ دو قرن فمينيسم [= من الحركة
نقل عن:
إىل النظريّة االجتامعيّة :تاريخ قرنني من النسويّة] ،ص  283ـ ً ،285
Ann Oakley، Subject Woman، p. 216 - 257.
2-Mary Daly.
ٍ
-3ملزيد من اإليضاح ،راجع :ماجي هام وسارة غمبل ،فرهنگ نظريه هاى فمينيستى [=
معجم النظريّات النسويّة]؛ ترجمه إىل الفارسيّة :فريوزة مهاجر وآخرون ،ص  110ـ .111
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مناذج لقسـوة الرجال بهدف السـيطرة والتحكّم
كافّـة هذه النماذج
َ
بالنساء.

(((

ومن وجهة نظرها :باإلضافة إىل أ ّن الرجال يؤذون النساء بدنيّاً

رضون بهن ذهنيّاً أيضً ا؛ ولذلك طاملا أن النساء
بهذه األساليب ،هم ي ّ
باقيات يف النظام األبوي ،فلن يقترص األمر عىل أنّه ّن لن يتم ّك ّن من
التق ّدم ،بل لن يكون بإمكانه َّن االستمرار بالحياة حتى.

(((

االنتقادات
كام أرشنا يف بداية بحث النسويّة ،لقد منعت التعاليم امل ُتط ّرفة
لهذا االتّجاه التي من قبيل :رضورة انهيار األرسة واألمومة ،والعداوة

بني الجنسني ،ورضورة االنفصال بينهام وإنشاء العالقات املثل ّية،
ٍ
انتقادات شديد ٍة له وهو
من اإلقبال العا ّم عىل هذا االتّجاه ،وس ّببت
ما سنتع ّرض له يف تت ّمة البحث:

ٌ
رجال والنساء نسا ٌء(((:
 .1الرجال
ٌ
رجال والنساء
«تشري الذات ّية إىل هذا االعتقاد ،وهو أ ّن الرجال

نسا ٌء وال سبيل لتغيري طبيعتهم ،وقد جعلهم اعتقادهم هذا يصلون
-1بامال أبوت وكلر واالس ،جامعه شناىس زنان [= علم االجتامع للنساء] ،ترجمه إىل
الفارسيّة :منيژه نجم عراقي؛ ص .294
-2حسني بستان (نجفي) ،نابرابرى وستم جنىس از ديدگاه اسالم وفمينيسم [= عدم
نقل عن:
املساواة والظلم الجنيس من وجهة نظر اإلسالم والنسويّة]؛ ص  52ـ ً ،53
Rosemarie Tong، Feminist Thought، p.104.
3-Essentialism.
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سيايس أيضً ا».
يل مسدو ٍد ،وأوقعهم يف خط ٍر
إىل طريقٍ تحلي ٍّ
ٍّ

(((

 .2االختزال:

(((

إ ّن أحد أهم إشكاالت باقي النسويّات عىل هذا االتّجاه هو
األبوي باعتباره العامل الوحيد لقمع
تركيزهم الشديد عىل النظام
ّ
النساء وتجاهل باقي العوامل.

فمن وجهة نظر «ريتزر» أ ّدى هذا اإلرصار املفرط إىل تبسيط

الواقع االجتامعي ،وقد أصبح الفهم غري الواقعي من عوامل تحسني
وضع املرأة.

(((

وكذلك وضع الناقدين الجوانب املختلفة من عمومية النظام

األبوي موضع تساؤل من خالل طرح شواهد تاريخ ّية ،ويعتقدون:

أن يكون جميع الرجال ظاملني وجميع النساء ضحايا ،وأن النساء

كل الشعوب
مظلومات بنفس الطريقة ،وأن النظام األبوي موجود يف ّ
واألمم أم ًرا بعيدا ً عن الواقع.

(((

وقد ات ّهم «أبوتو» و«واالس» النسويّات الراديكال ّيات بعدم
-1حسني بستان (نجفي) ،نابرابرى وستم جنىس از ديدگاه اسالم وفمينيسم [= عدم
املساواة والظلم الجنيس من وجهة نظر اإلسالم والنسويّة]؛ ص .54
ٍ
-2السعي لتبديل العوامل املتعدّدة يف دراسة ظاهر ٍة ما إىل عاملٍ واحد بالخصوص.
-3جورج ريرتز ،نظريهء جامعه شناىس در دوران معارص [= النظريّة االجتامع ّية يف
العرص الحارض] ،ترجمه إىل الفارس ّية :محسن ثاليث ،ص .491
-4حسني بستان (نجفي) ،نابرابرى وستم جنىس از ديدگاه اسالم وفمينيسم [= عدم
نقل عن:
املساواة والظلم الجنيس من وجهة نظر اإلسالم والنسويّة]؛ ص ً ،54
Rosemarie Tong، Feminist Thought،p. 127135-.
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االلتفات الكايف إىل األشكال املتن ّوعة من العالقات للنظام األبوي
يف املجتمعات املختلفة ،وكذلك التقليل من الفروقات بني خربات

نساء الطبقات االجتامعيّة املتن ّوعة؛ وعالوة عىل ذلك اعتربا بأ ّن
(((
التفسريات البيولوجيّة للراديكاليّة النسويّة اختزاليّة.
 .3الحرب مع العائلة واألمومة:
واجهت فكرة «فايرستون» بتفعيل التكنولوجيا بهدف إلغاء
ٍ
انتقادات شديد ٍة ،وقد حذرت بعض النسويّات النساء من
األمومة

ٍ
ستتخل النساء من جه ٍة
ّ
قائالت :يف هذه الحالة
تبعات هذا األمر

عم تتمتّع به املرأة من القابليّة ـ التي ال ميلكها الرجل ـ دون أن
ّ
تحصل عىل يشء باملقابل ،ومن جه ٍة أخرى ستخرس النساء وجود
أطفاله ّن الذين ُيثلون استثام ًرا ورأسام ٍل ألمهاتهم.

(((

الخاصة يف كتابها
وقد دافعت «جني بيثك إلشتني»((( عن الحياة
ّ

املرأة عموم ّية ،والرجل خصويص ،فاعتربت األمومة نشاطًا مع ّق ًدا
ثريّاً ومتع ّدد اإلجراءات وغن ّياً بالعمل الجاد ،وجال ًبا للسعادة.

(((

-1بامال أبوت وكلري واالس ،جامعه شناىس زنان [= علم االجتامع للنساء] ،ترجمه إىل
الفارسيّة :منيژه نجم عراقي؛ ص .297-296
-2حسني بستان (نجفي) ،نابرابرى وستم جنىس از ديدگاه اسالم وفمينيسم [= عدم
نقل عن :مارلني
املساواة والظلم الجنيس من وجهة نظر اإلسالم والنسويّة]؛ ص ً ،110
فرنش؛ جنگ عليه زنان [= الحرب ض ّد النساء]؛ ترجمه إىل الفارسيّة :توراندخت متدن؛
ص  331ـ  332و
Rosemarie Tong، Feminist Thought،p. 78 -90.
3-Jean Bethke Elshtain.
-4ريک ويل فورد؛ فمينيسم ،مقدمه اى بر ايدئولوژى هاى سياىس [= النسويّة ،مقدّمة
لأليديولوجيّات السياسيّة]؛ ترجمه إىل الفارسيّة :م .قائد ،ص .64

الفصل الثاني :االتّجاهات النسو ّية

 .4رفض االنفصال:
جعلت العداوة بني الجنسني وابتعاد النساء عن الرجال مح ّ
ط
ُ

هجومٍ من قبل املنتقدين ،حيث تؤكّد «أليسون جاغر» عىل ما ييل:
مؤس ٍ
سات وأماكن نسائيّة قد يكون مفي ًدا إىل ح ٍّد ما،
رغم أ ّن تأسيس ّ
غري أ ّن أفضل أسلوب لتحرير النساء هو التعاون بني الجنسني يف
(((
ٍ
عالقات تخلو من الظلم.
وتعتقد النسويّات االشرتاكيّات كذلك ـ الاليئ سنبحث عنه َّن يف

القسم الالحق ـ مبا ييل :حتّى لو حصل وخرجت هذه االسرتاتيجيّة

التي تعجب الراديكاليّات إىل الوجود ،لك ّن ستبقى عدم املساواة
يف البنية الذاتيّة للرأسامليّة عىل حالها.

(((

النسويّة االشرتاك ّية
كانت السنوات األخرية لستّينات القرن العرشين وبداية سبعينات
القرن العرشين شاه ًدا عىل ظهور نسخ ٍة جديد ٍة من النسويّة،

فالنسويّة االشرتاك ّية اتّجا ٌه يسعى إىل دمج التعاليم النسويّة املوجودة
وخصوصا التعاليم الراديكال ّية واملاركس ّية ،وقد سعى هذا االت ّجاه إىل
ً

طرح تحليلٍ يعالج كافّة جوانب قضايا النساء باالستعانة بالتحاليل
املطروحة لهذين االتّجاهني مع تج ّنب اإلشكاالت التي االت ّجاهني.

-1حسني بستان (نجفي) ،نابرابرى وستم جنىس از ديدگاه اسالم وفمينيسم [= عدم
نقل عن:
املساواة والظلم الجنيس من وجهة نظر اإلسالم والنسويّة]؛ ص ً ،54
Rosemarie Tong، Feminist Thought، p. 129- 130.
-2املصدر نفسه،ص .377
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يف الحقيقة النسويّة االشرتاكيّة تبتني عىل انتقاد هذه املجموعة

من النسويّات للعمى الجنىس املاركيس ،وللنظر يف قضايا النساء

كمرتبة ثانية وعدم االهتامم بالظلم الواقع عىل النساء من طرف
الرجال داخل األرسة من قبل النسويّة املاركسيّة من ناحي ٍة ،وتجاهل
تأثري املسائل االقتصاديّة والنظام الرأساميل يف قمع النساء ،وجعل
رصا بعلّ ٍة واحد ٍة وإحالة جميع قضايا النساء إىل النظام
التحليل منح ً

األبوي من قبل النسويّة الراديكاليّة من ناحي ٍة أخرى.
وضع النساء:

تُقيّم النسويّات االشرتاكيّات وضع النساء بأنّهن مظلومات،
وذلك تب ًعا للنسويّات املاركسيّات والراديكاليّات.
علّة مظلومية النساء:
من وجهة نظر النسويّة االشرتاك ّية يتك ّون النظام الثنايئ الطرف

(((

من عنارص اقتصاديّة (رأسامل ّية) وجنس ّية (النظام األبوي) والذي
أساسا وعلّ ًة لقمع
يُعرف بالنظام الرأساميل األبوي ،وهو يعترب
ً
النساء.
1-Daul Systems.
ت ُطلق >األنظمة الثنائية الطرف< عىل نو ٍع من التنظريات النسويّة التي تعترب منشأ الظلم
عىل النساء هو وجود نظامني مختلفني ،فاملنظريّن لألنظمة الثنائيّة يعتقدون بجوه ٍر
ومك ّو ٍ
جا
نات مختلف ٍة للنظام األبوي والنظام الرأساميل بحيث ميتلك ٌّ
كل منهام برنام ً
الخاصة به ،ويعتقدون بأنّه يجب يف البداية ضمن
وج ّوا من العالقات االجتامعيّة
ّ
كل عىل ح ّد ٍة ،ث َّم االهتامم
تحليل سبب قمع النساء أن تت ّم دراسة وتحليل النظامني ٍّ
بالنقاط املشرتكة بينهام( .راجع :ماجي هام وسارا غامبل؛ فرهنگ نظريه هاى فمينيستى
[= معجم النظريّات النسويّة]؛ ترجمه إىل الفارسيّة :فريوزة مهاجر وآخرون؛ ص .)130
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ووفقًا للنسويّات االشرتاكيّاتُ :يثّل النظام األبوي مقول ًة عابر ًة

للتاريخ وللعامل؛ أي أ ّن الرجال يتسلّطون عىل النساء يف جميع
خاصاً يف
شكل
ً
املجتمعات ،غري أ ّن النظام األبوي يتّخذ لنفسه
ّ
املجتمعات الرأسامليّة؛ ولهذا السبب ال ُيكن الوصول إىل تحليلٍ
إل من خالل
واقعي عن وضع النساء يف املجتمعات الرأسامليّة ّ
ٍّ

بحث العالقة والتأثري والتأث ّر بني العاملني النظام األبوي والرأساميل
وحسب.

كل من الرجال
ُستغل املرأة من قبل ٍّ
يف النظام الرأساميل ت ّ

وأصحاب الرساميل أيضً ا ،فتقسيم مجاالت الحياة يف النظام

وخاص ،واستبعاد النساء من املجال العا ّم،
الرأساميل إىل عا ّم
ّ
يجلب الفائدة للرأسامليّني بنفس القدر الذي يُفيد به الرجال ،وتقسيم

العمل بنا ًء عىل الجنس وجعل العمل املنزيل مجانيّاً ،وتقسيم
تب أدىن بأجو ٍر
املهام إىل رجاليّة ونسائيّة وتوظيف النساء يف ُر ٍ

أقل ،وتقديس الزواج واألمومة واالستفادة من جاذبيّة النساء إلطفاء
ّ
الطاقة الجنسيّة الذكوريّة ،وإنشاء أسواق استهالكيّة للرأسامليّني،
مناذج من قمع النساء يف ساحتي األرسة واملجتمع ،من خالل
هي
ُ
النظام الثنايئ الرأساميل األبوي.

(((

إ َّن املا ّديّة التاريخيّة هي من التعاليم التي استفادت منها
النسويّات االشرتاكيّات من خالل اقتباسها عن املاركسيّة مع إجراء

-1بامال أبوت وكلري واالس ،جامعه شناىس زنان [= علم االجتامع للنساء] ،ترجمه
إىل الفارسيّة :منيژه نجم عراقي؛ ص  297ـ 299؛ ريك ويل فورد ،فمينيسم مقدمه اى
بر ايدئولوژى هاى سياىس [= النسويّة ،مقدّم ٌة لأليديولوجيات النسويّة]؛ ترجمه إىل
الفارسيّة :م.قائد ،ص  375ـ .376
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ٍ
تعديالت عليها وتوسيعها من أجل تحليل تبعيّة النساء يف النظام
الرأساميل األبوي.

وت ُشري املا ّديّة التاريخيّة إىل هذا املعنى ،وهو أ ّن الظروف
املا ّديّة للحياة البرشيّة لها أث ٌر مه ٌّم يف شخصيّة وأفكار اإلنسان ،ويف

تتغي مع مرور
األنظمة االجتامعيّة أيضً ا ،وهذه الظروف هي بدورها ّ
الزمن .تعتقد النسويّات االشرتاكيّات بأ ّن أوسع أنواع التنظيامت
االجتامعيّة هو تسلّط إحدى املجموعات عىل األخرى ،وتسلّط
ٍ
ٍ
جنس آخر ،إنّهم يعملون عىل تحليل جذور وأساليب
جنس عىل

وسع هؤالء
التسلّط من خالل اإلستعانة باملا ّديّة التاريخيّة ،وقد ّ
ٍ
جهات:
النسويّات هذه التعليمة املاركسيّة من ع ّدة
 .1الرتكيز عىل كافّة أنواع الهيمنة:
كان أكرب هموم املاركس ّيني هو تحليل عدم املساواة الطبق ّية،
ّ
أ ّما تحليل كافّة أنواع الهيمنة وعدم املساواة فكان
محل اهتاممِ
النسويّات االشرتاك ّيات.

 .2إعادة تعريف الرشوط املا ّديّة:
يقصد املاركسيّون من الظروف املا ّديّة :األساليب االقتصاديّة
وإنتاج البضائع؛ أ ّما النسويّات االشرتاكيّات فيعتربن الظروف املا ّديّة

ظروفًا واسعة اإلطار ،وهي التي تُوجِد الحياة البرشيّة وتحفظها؛
ومنها :جسم اإلنسان ،وجنسه ،ودوره يف التكاثر وتربية األبناء،
والتدبري املنزيل بال أجرٍ ،واملهام املنزليّة غري املنظورة ،والتغذية

الفصل الثاني :االتّجاهات النسو ّية

العاطفيّة؛ فجميع هذه األنشطة تخلق أنظم ًة إجتامعيّة تؤ ّدي إىل
هيمنة البعض عىل البعض اآلخر.
 .3أهم ّية األيديولوجيا:

يعتقد هؤالء ـ خالفًا للامركس ّية التي ال متنح لأليديولوجيا أهم ّية
كبري ًة ـ بأ َّن األيديولوج ّيا والعلم البرشي اللذان هام بنفسهام مثر ٌة

ريا عميقًا عىل الشخص ّية
ونتيج ٌة لل ُبنى والظروف املا ّديّة ،يُؤث ّران تأث ً
والتفاعل اإلنساين ،وكذلك عىل أنظمة الهيمنة التي تتحقّق من
خالل هذا التفاعل (((.فالظروف املا ّديّة تبعث عىل ظهور أيديولوجيا

الخاصة تغذي بُنى الهيمنة.
خاصة ،واأليديولوج ّيات
ّ
ّ

وبهذا الشكل طرحت النسويّات االشرتاك ّيات من أجل
دراسة أنواع عدم املساواة االجتامع ّية يف املجاالت املختلفة
والخاصة (ومنها عدم املساواة بني الجنسني) سلسل ًة من
العامة
ّ
العوامل املختلفة من الناحية االقتصاديّة واالجتامع ّية والسياس ّية
واأليديولوج ّية والتي متنح الشكل والقوام ألنظمة الهيمنة من خالل

عمل ّيتي التأثري والتأثر.

(((

-1جورج ريتزر ،نظريهء جامعه شناىس در دوران معارص [= النظريّة االجتامع ّية يف
العرص الحارض] ،ترجمه إىل الفارس ّية :محسن ثاليث ،ص  493ـ .494
-2يُشري «ريتزر» إىل نحوين مختلفني من النسويّة اإلشرتاكيّة وكالهام يعتقد بـ >األنظم ٍة
الثنائيّ ٍة< و>املاديّة التاريخيّة<؛ لك ّن النوع األ ّول يحرص اإلستعانة بالنظام األبوي
الرأساميل يف دراسة قضيّة تحيليل ظلم النساء فقط؛ أ ّما النوع الثاين فيعملون عىل
وصف وتبيني كافّة صور الظلم االجتامعي (الظلم املبني عىل التسلسل الهرمي العاملي
للقوميّة ،وللطبقة ،ولل ِعرق ،ولإلثنية ،وللسن ومنها الجنس) ،وهذا النوع من النسويّة
االشرتاكيّة حفظ صبغته النسويّة من ناحية أنَّه َّن قمن أ ّولً  :بدراسة أنواع الظلم من منطلق
األسايس لدراساته َّن.
تجربة نظر النساء؛ وثانيًا :جعلن الظلم تجاه املرأة هو املوضو َع
ّ
(راجع :جورج ريتزر ،نظريهء جامعه شناىس در دوران معارص [= النظريّة االجتامعيّة يف
العرص الحارض] ،ترجمه إىل الفارسيّة :محسن ثاليث ،ص .492
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األهداف والشعارات
خالفًا لتصور املاركس ّية ،تعتقد النسويّات االشرتاك ّيات بأ ّن حريّة
النساء لن تتحقّق بإنهيار نظام الرأسامل ّية؛ ألنَّه وجه العملة التي غفل

عنها املاركس ّيون هو أ َّن ظلم الواقع عىل النساء من قبل الرجال يف
الخاص ويف األرسة هو نتيج ٌة ل ُبني ٍة عميق ٍة للنظام األبوي،
املجال
ّ
فالنظام األبوي يصعب هزمه وال يزول بزوال الرأسامل ّية؛ ولذا فإ ّن

يل سويّاً
حريّة النساء إنّ ا تعتمد عىل زوال النظامني األبوي والرأسام ّ
ٍ
ويف آنٍ
واحد.
ويف هذا املقام ،يُحسب اكتشاف أنواع أساليب الهيمنة عىل
حياة النساء ودراستها من األهداف النظريّة للنسويّات االشرتاكيّات.

الشخص ّيات واملُؤلّفات
 .1هايدي هارمتان

(((

«هارمتان» هي اقتصاديّة وناقد ٌة أمريكيّةٌ ،وقد بحثت حول تأثري

الرأسامليّة عىل وضع النساء يف كتبها الرأسامليّة ،والنظام األبوي،
وفصل املهام عىل أساس الجنس ،والوحدة التي ال تحمد بني

املاركسيّة والنسويّة.

(((

ترى «هارمتان» بأ ّن التحليل املاركيس كان مشوبًا بالعمى
1-Heidi Heartman.
-2ماجي هام وسارة غمبل ،فرهنگ نظريه هاى فمينيستى [= معجم النظريّات النسويّة]؛
ترجمه إىل الفارسيّة :فريوزة مهاجر وآخرون ،ص.202

الفصل الثاني :االتّجاهات النسو ّية

ناقص بسبب تجاهله للتاريخ ،وبأ َّن
الجنيس وبأ َّن التحليل النسوي
ٌ

يتيس إلّ من خالل دراسة النظام الثنايئ.
البيان الجامع ال ّ

وتعترب بأ َّن جذور وأساس النظام األبوي هو سيطرة الرجال عىل

القوى العاملة النسائيّة ،وتعتقد بأ ّن تحقّق هذه السيطرة من خالل
ح ّد النساء من الوصول إىل املنابع االقتصاديّة امله ّمة ،وكذلك عن

طريق منع تحكّم النساء يف الشؤون الجنسيّة النسائيّة وبالخصوص
إمكانيّة اإلنجاب.

(((

وقد وضحت كيف أ َّن الرجال والرأسامليّني يستفيدون من تقسيم

وخاص ًة يف املنزل.
العمل يف أسواق العمل بحسب الجنس
ّ

(((

 .2جولييت ميتشل

(((

«ميتشل» هي محلّل ٌة نفس ّي ٌة بريطان ّيةٌ ،وقد ربطت بني النسويّة
الراديكال ّية واملا ّديّة التاريخ ّية يف كتابها منزلة النساء ( 1971م) ويف
كتاباتها الالحقة (((.وهي تعتقد مثل «هارمتان» بالنظام الثنايئ أيضً ا،

-1حسني بستان (نجفي) ،نابرابرى وستم جنىس از ديدگاه اسالم وفمينيسم [= عدم
نقل عن:
املساواة والظلم الجنيس من وجهة نظر اإلسالم والنسويّة]؛ ص ً ،57
Rosemarie Tong، Feminist Thought، p.179- 180.
-2ريك ويل فورد؛ فمينيسم ،مقدمه اى بر ايدئولوژى هاى سياىس [= النسويّة ،مقدّم ٌة
لأليديولوجيات النسويّة]؛ ترجمه إىل الفارسيّة :م.قائد ،ص  375ـ 376؛ وحسني بستان
(نجفي) ،نابرابرى وستم جنىس از ديدگاه اسالم وفمينيسم [= عدم املساواة والظلم
نقل عن:
الجنيس من وجهة نظر اإلسالم والنسويّة]؛ ص ً ،62
Rosemarie Tong، Feminist Thought، p.180.
3-Juliet Mitchell.
-4ماجي هام وسارة غمبل ،فرهنگ نظريه هاى فمينيستى [= معجم النظريّات النسويّة]؛
ترجمه إىل الفارسيّة :فريوزة مهاجر وآخرون ،ص.282
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ولك ّنها ـ خالفًا لها ـ ال تبحث جذور النظام األبوي يف الظروف
املا ّديّة (سيطرة الرجال عىل عمل النساء) فقط ،بل التفتت إىل أبعاد
التحليل النفيس والثقايف أيضً ا.

(((

وتعتقد «ميتشل»((( بأ ّن بعض جوانب حياة النساء يف األرسة
اقتصاديّة؛ أي هي نتيج ٌة للتغيريات التي حصلت يف أساليب
اإلنجاب؛ والبعض اآلخر ذات خصال بيولوجيّ ٍة اجتامعيّ ٍة؛ أي
نتيج ًة لتأثريٍ متباد ٍل بني علم األحياء النسايئ واملحيط االجتامعي؛

ويف ذات الوقت ،ميتلك البعض اآلخر ماهيّ ًة أيديولوجيّةً؛ أي نتيج ًة

لألفكار التي تقبّلها املجتمع حول كيفيّة عالقات النساء بالرجال.

(((

وتتع ّرض لدور األرسة يف إنشاء األدوار النسائيّة وإعطاء
قيم ٍة أعىل ألدوار الرجال ،ومن خالل إنكار «ميتشل» لألساس
ويكن
البيولوجي للنظام األبوي ،تعتربه نظا ًما من صنع املجتمع ُ
ٍ
واقعات
تغيريه ،وت ّدعي من خالل طرحها لتحاليل نفسيّ ٍة بأ ّن النساء

تحت الظلم داخل األرسة من الناحية النفسيّة أيضً ا؛ ولذا تعتقد بأ َّن
القيام بثور ٍة نفسيّ ٍة ثقافيّ ٍة بقيادة النساء أم ًرا رضوريّاً إلسقاط النظام
األبوي.

(((

-1ريك ويل فورد؛ فمينيسم ،مقدمه اى بر ايدئولوژى هاى سياىس [= النسويّة ،مقدّم ٌة
لأليديولوجيات النسويّة]؛ ترجمه إىل الفارسيّة :م.قائد ،ص .376
2-Mitchell.
-3حسني بستان (نجفي) ،نابرابرى وستم جنىس از ديدگاه اسالم وفمينيسم [= عدم
نقل عن:
املساواة والظلم الجنيس من وجهة نظر اإلسالم والنسويّة]؛ ص ً ،58
Rosemarie Tong، Feminist Thought، p.160- 175.
-4ريك ويل فورد؛ فمينيسم ،مقدمه اى بر ايدئولوژى هاى سياىس [= النسويّة ،مقدّم ٌة
لأليديولوجيات النسويّة]؛ ترجمه إىل الفارسيّة :م .قائد ،ص  376ـ .377
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تركيب من ات ّجاهي
وحيث إ ّن النسويّة االشرتاكيّة عبار ٌة عن
ٍ
النسويّة الراديكاليّة والنسويّة املاركسيّة؛ لذا فهي تتع ّرض للنقد الذي
وخصوصا اختزال قضايا
يرد عىل كال االتّجاهني السالفني الذكر؛
ً
النساء يف مسألة العاملة وقبول اإلطار التحلييل للامركسيّة.

(((

نسو ّية ما بعد الحداثة
لقد بدأت املوجة الثانية من تاريخ النسويّة مع ظهور «نسويّة
ما بعد الحداثة» ،ومن أه ّم خصائص هذا االت ّجاه النسوي هو قبوله

ألن يتأثر باملدارس الفكريّة ما بعد الحداثة وما بعد البنيويّة اللتني

ت ّم تشكيلهام ابتدا ًء من الثامنينات والتسعينات يف أوروبا ،ونسويّة
ما بعد الحداثة ناجم ٌة عن دمج آرا ٍء وأفكا ٍر متع ّدد ٍة لفيلسوفات ما
بعد الحداثة ،حيث ت ّم البحث والتدقيق يف قضايا النساء باالستعانة

بآرائه َّن التي طرحنها عن ما بعد الحداثة.

وحيث إ ّن فهم نسويّة ما بعد الحداثة يعتمد إىل ح ٍّد كبريٍ عىل

معرفة مدرستي ما «بعد الحداثة» و«ما بعد البنيويّة» ،لذا سنعمد
يل يف هذا املقام عن هاتني املدرستني ث ّم
إىل عرض توضي ٍ
ح إجام ٍّ

سنتع ّرض بالبحث والدراسة لنسويّة ما بعد الحداثة.

-1حسني بستان (نجفي) ،نابرابرى وستم جنىس از ديدگاه اسالم وفمينيسم [= عدم
املساواة والظلم الجنيس من وجهة نظر اإلسالم والنسويّة] ،ص .59
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ما بعد الحداثة

(((

تطلق «ما بعد الحداثة» عىل الت ّيار الفكري الذي بدأ من النصف
الثاين للقرن العرشين وقام بنقد تعاليم الحداثة((( ،وأ ّول ٍ
نقد للحداثة
جه ِمن «ما قبل الحداثة» هو رفض ادعاءات فالسفة الحداثة املبن ّية
ُو ّ
عىل قدرة العقل عىل تشخيص الواقع.

وقد أنشأ فالسفة الحداثة عد ًدا من النظريّات واملدارس الفكريّة
كالليرباليّة واملاركسيّة من خالل تأكيدهم عىل القدرات الالمحدودة
ٍ
واحد منهم أنَّه أدرك الواقع بنح ٍو
كل
للعقل والذكاء البرشي ،وا ّدعى ّ
كل منها
وربا أ ّن تع ّدد هذه املدارس وتعارضها رغم أ ّن ً
صحي ٍ
حّ ،

ي ّدعي بأنّه يعرض الحقيقة ،هو الذي جعل الواقع الذي أبدته جميع
هذه املدارس مشكوكًا به.

ويف ما بعد الحداثة تُطرح هذه الفكرة ،وهي أ ّن التعاليم

والنظريّات التي كانت تُق ّدم طوال فرتة الحداثة تحت مس ّمى
إنجازات العقل البرشي أو تحت مسمى العلم ،وبالتأكيد لهذا
ٍ
إنجازات للعقل البرشي) جميع الناس ُملزمون
السبب (أي كونها

بقبولها بنح ٍو ضمني ،هي يف الحقيقة من صنع وتص ّور عقل وذكاء
ع ّد ٍد محدو ٍد من الناس لهم عنوان املفكّر والفيلسوف والعامل،
رش تحت تأثري الخصائص
وقد وقعت هذه التص ّورات بشكلٍ مبا ٍ
واملميّزات الفرديّة لهؤالء األفراد؛ يف حني أ ّن هؤالء األفراد يُنكرون

1-Post Modernism.
مذهب مضادٌّ؟ ملزيد
-2تختلف اآلراء حول ما بعد الحداثة ،فهل هي امتداد للحداثة أم
ٌ
من اإليضاح ،راجع :هذا الكتاب ،قسم نقد املباين النظريّة للنسويّة.
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التأثريات املذكورة عىل نظريّاتهم ،ويُع ّرفون نظريّاتهم عىل أنَّها عا ّمة
وعامليّة وناجمة عن العقل البرشي ولذا فهي تناسب جميع البرش؛

وبالتايل فإ َّن مفكّري الحداثة يُع ّممون نظريّاتهم الشخصيّة دون أن
يأخذوا بعني االعتبار عا ّمة الناس.

(((

وعىل هذا األساس ،يُع َّرف العلم الحديث عىل أنّه مجموعة
ٍ
ٍ
روايات عظيم ٍة ،تُح ّمل نظريّات فئ ٍة قليل ٍة من
رسديات كربى أو
من

الناس عىل اآلخرين بادعاء أنها عا ّم ٌة وكليّ ٌة وعامليّةٌ ،ولهذا السبب
تُهمش املناهج الفكريّة األخرى أو ترفضها.

ومن وجهة نظر ما بعد الحداثة ،أ ّو ًل :ال يعرض علم الحداثة
ٍ
ظروف شخصيّ ٍة ،ومن
الواقع مثلام ي ّدعي؛ ألنّه واق ٌع تحت تأثري
ناحي ٍة أخرى املجتمع والعلم معقّدان بحيث إ ّن االدعاءات امل ُطلقة
عاجز ٌة عن إدراك ذلك؛ ثانيًا :العلم الحديث ظا ٌ
مل؛ ألنه هدم عد ًدا
ال يحىص من النظريّات واألفكار.

(((

جان فرانسوا ليوتار((( ( 1924ـ  1999م) هو شخص ّي ٌة بارز ٌة
الفكري ،وهو يعترب بأ ّن األصل األسايس ملا بعد
يف ت ّيار الحداثة
ّ
-3إريك ماثيوز ،فلسفهء فرانسه در قرن بيستم [= فلسفة فرنسا يف القرن العرشين]،
ترجمه إىل الفارسيّة :محسن حكيمي ،ص .257
-4ملزيد من االطالع ،راجع :املصدر نفسه ،ص  257و265؛ وحمريا مشري زاده،
از جنبش تا نظريهء اجتامعى :تاريخ دو قرن فمينيسم [= من الحركة إىل النظريّة
االجتامع ّية :تاريخ قرنني من النسويّة] ،ص 380؛ وماجي هام وسارة غمبل ،فرهنگ
نظريه هاى فمينيستى [= معجم النظريّات النسويّة]؛ ترجمه إىل الفارس ّية :فريوزة مهاجر
وآخرون ،ص  344ـ .345
5-Zhan Fransua Liotar.
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الحداثة عبار ٌة عن تكذيب الرسديّات الكربى(((؛ مبعنى أ ّن تقييم كافّة

العلوم الحديثة واعتبارها تحت مس ّمى الرسديّات الكربى يف ما بعد
الحداثة ،جعلها مشكوكةً.

ما بعد البنيو ّية

(((

فكري موا ٍز لتيّار ما بعد الحداثة(((،
«ما بعد البنيويّة» هو اتّجا ٌه
ٌّ

تشكّل يف الغرب بعد أن تشكّل تيّار البنويّة(((.

واهتامم البنيويّة بشكلٍ
رئييس هو اللغة ،ويعترب «فرديناند دو
ٍّ
الفكري،
مؤس ًسا لهذا االت ّجاه
سوسور» عامل اللغة السويرسي
ّ
ّ
خاصاً ،وال تحيك
كل لغ ٍة تُعترب نظا ًما
فمن وجهة نظر «سوسور»ُّ :
ّ
الخارجي؛ بل تحيك
كل لغ ٍة عن املصداق
الكلامت املوجودة يف ّ
ّ
خاص اتّفق عليه الناس؛ فعىل سبيل املثال
عن
معنى ومفهومٍ
ٍّ
ً
كلمة «خروف» ال ّ
تدل عىل الخروف الذي يف الخارج بل عىل

مفهومٍ ات ّفق عليه أهل ذلك املجتمع لكلمة خروف؛ واألمر اآلخر
الخاص
إل داخل هذا النظام
ألي كلم ٍة معنى ّ
ّ
هو أنَّه ال يحصل ّ

-1استيوارت سيم وبورين وان لون؛ نظريهء انتقادى ،قدم اول [= النظريّة النقديّة ،الخطوة
األوىل] ،ترجمه إىل الفارسيّة :پيام يزدانجو ،ص.100
2-Post Structuralism.
ري إىل الح ّد الذي جعل العديد
-3إ َّن القرب والشبه بني ما بعد الحداثة ومابعد البنيويّة كب ٌ
من املفكرين يعتقدون بأ َّن هذين الت ّيارين تيا ٌر واحد يف الحقيقة ،وطب ًعا هناك مجموع ٌة
ٍ
فروقات بينهام (ريتشارد آبيغنانزی وغريس كارات ،پسامدرنيسم ،قدم اول
أيضً ا وضعت
[= ما بعد الحداثة ،الخطوة األوىل] ،ترجمه إىل الفارس ّية :فاطمة جاليل سعادت؛ ص
.)5
4-Structurealism.
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فقط وذلك بعد ارتباطها بباقي الكلامت ،ويستنتج «سوسور» بأ َّن

رش عىل طريقة التفكري املختلفة ألهل ذلك
لغة ّ
كل مجتمعٍ هي مؤ ٌ
رش يف لغة ذلك املجتمع
املجتمع؛ وبتعبريٍ آخر :يظه ُر بشكلٍ مبا ٍ

يقسمونه؛ وبنا ًء عليه
كيف ينظر أهل ذلك مجتمع إىل الواقع وكيف ّ

ي ّدعي ما بعد البنويّني بأنّه من املمكن اكتشاف أسس ومبادئ الثقافة
ٍ (((
كل لغة.
كل مجتمعٍ من خالل بحث ودراسة قواعد وقوانني ّ
يف ّ
فرنيس يُلفّق بني نظريّات
نفيس
«جاك الكان»((( هو محل ٌّل
ٌّ
ٌّ
املحلّل النفيس «فرويد» وبني البنيويّة ،وأحد أهم نظريّات «الكان»

تدور حول أثر اللغة واملجتمع يف تشكيل الهويّة الفرديّة ،من وجهة
نظر «الكان» تتشكّل الهويّة الفرديّة ضمن نظام اللغة حيث يقول:
تتشكّل هويّة اإلنسان عندما يتعلّم أن يقول« :أنا»؛ ومن ناحي ٍة أخرى
يعتمد تشكّل الهويّة الفرديّة عىل التنشئة االجتامعيّة للفرد؛ أي أ ّن
إل عندما يرى نفسه ضمن املجتمع ،ويف
اإلنسان ال يتّبع هويّته ّ
الحقيقة املجتمع هو الذي يبني الهويّة الفرديّة.

(((

-1إريك ماثيوز ،فلسفهء فرانسه در قرن بيستم [= فلسفة فرنسا يف القرن العرشين]،
ترجمه إىل الفارسيّة :محسن حكيمي ،ص  .199-195واستيوارت سيم وبورين وان لون؛
نظريهء انتقادى ،قدم اول [= النظريّة النقديّة ،الخطوة األوىل] ،ترجمه إىل الفارسيّة :پيام
يزدانجو ،ص .67
2-Fracques Lacan.
-3إريك ماثيوز ،فلسفهء فرانسه در قرن بيستم [= فلسفة فرنسا يف القرن العرشين]،
ترجمه إىل الفارسيّة :محسن حكيمي ،ص  24ـ  24و 205ـ 207؛ وجان ليتشت؛ پنجاه
رصا:
متفكر بزرگ معارص :از ساختارگرايى تا پسامدرنيته [= خمسون مف ّك ًرا
ً
عظيم معا ً
من البنيويّة إىل ما بعد الحداثة]؛ ترجمه إىل الفارسيّة :محسن حكيمي؛ ص  112ـ 113؛
وريتشارد آبيغاننزي وغريس كارات؛ پسامدرنيسم ،قدم اول [= ما بعد الحداثة ،الخطوة
األوىل]؛ ترجمه إىل الفارسيّة :فاطمة جاليل سعادت؛ ص .92
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وقد أضاف «الكان» مطلبًا آخر إىل البنيويّة من خالل االستعانة
كل من الكالم والكتابة ال يحكيان عن الواقع
بالتحليل النفيس ،وهو أن ًّ
(((
الخارجي ،بل عن الحاالت النفس ّية لشخص املتكلّم أو الكاتب.
ّ
كل البنيويّني و«الكان» النتائج التالية:
وقد تبعت نظريّات ٍّ
صناعي (من صنع اللغة
أ ّو ًل :أ ّن النفس أو فاعل املعرفة هو أم ٌر
ٌّ
مؤرشا إىل
واملجتمع)(((؛ ثان ًيا :أ َّن اللغة األخرى وبالتايل الفكر ليس ً
الواقع الخارجي؛ ليست طبيعة العامل هي التي تح ّدد مفاهيمنا عن
العامل ،بل بالعكس ،مفاهيمنا هي التي تُح ّدد طبيعة العامل؛ وثالثًا :لو
عيني ،إذن لكانت ادعاءات
كان الفكر الذي يعكس الواقع أم ًرا غري
ٍّ
الفالسفة واملفكّرين املبتنية عىل كشف الواقع غري صحيح ٍة؛ إذن
(((
فجميع العلوم تحيك عن الحاالت النفس ّية للمفكّر.
رغم أ ّن البنيويّة تُشكّك يف دعوى عينيّة العلم وقطعيّته ،ولك ّنها
تقول أيضً ا بوجود أُ ٍ
كل لغ ٍة وثقاف ٍة ،أ ّما
سس وقواعد كل ّي ٍة ثابت ٍة يف ّ
ما بعد البنيويّة فتخطو خطو ًة أخرى لألمام فتُشكّك يف القواعد
(((
واألسس الكليّة التي طرحتها البنويّة.
-1إريك ماثيوز ،فلسفهء فرانسه در قرن بيستم [= فلسفة فرنسا يف القرن العرشين]،
ترجمه إىل الفارسيّة :محسن حكيمي ،ص .210
-2ملزيد من االيضاح ،راجع :مادن ساراب؛ راهناميى مقدماىت بر پساساختارگرايى
يل ملا بعد البنيويّة وما بعد الحداثة]؛ ترجمه إىل الفارسيّة:
وپسامدرنيسم [= ٌ
دليل أو ٌّ
مح ّمد رضا تاجيك؛ ص  11ـ 13؛ وإريك ماثيوز ،فلسفهء فرانسه در قرن بيستم [= فلسفة
فرنسا يف القرن العرشين] ،ترجمه إىل الفارسيّة :محسن حكيمي ،ص  200ـ .201
-3إريك ماثيوز ،فلسفهء فرانسه در قرن بيستم [= فلسفة فرنسا يف القرن العرشين]،
ترجمه إىل الفارس ّية :محسن حكيمي ،ص  199و.209
-4جان ليتشت؛ پنجاه متفكر بزرگ معارص :از ساختارگرايى تا پسامدرنيته [= خمسون
رصا :من البنيويّة إىل ما بعد الحداثة]؛ ترجمه إىل الفارسيّة :محسن
مف ّك ًرا
ً
عظيم معا ً
حكيمي؛ ص .151
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تتمثـل مخاوف مـا بعد البنيويّـة يف االلتفات للثقافـات الفرعيّة

واألصـوات الكثيرة ،ويعتقـد البنيويين بـأ ّن العقالنيّـة الحديثـة
قُمعـت عبر طـرح الرسديّـات واألصـوات والثقافـات واألفـكار

املختلفـة ،وبـأ ّن عنصر النظـام يف البنيويّة كان سـببًا أيضً ا يف قمع
أو رفـض الكثري مـن االختالفات الثقافيّـة والفكريّـة ،ولذلك ينبغي

تهيئـة األرضيّـة إلظهـار الثقافـات الفرعيّة مـن خالل إزالـة األنظمة
البنيو يّة.

(((

يعتقد «جاك دريدا»

(((

الفيلسوف الفرنيس مبا ييل :ينبغي

رفع الستار عن عن قمع البُنى الثقافيّة واحتكاراتها ونظرتها
األحاديّة من خالل كرس تلك البُنى((( ،ويبحث «دريدا» كذلك
أي كلم ٍة يف عالقتها بالكلامت األخرى،
مثل «الكان» عن معنى ّ
وليس يف العالقة بني الكلمة واملوضوع املدرك ،فمن وجهة
نظره :العامل يظهر يف املعاين وباملعاين ،وال يشء موجو ٌد

-1استيوارت سيم وبورين وان لون؛ نظريهء انتقادى ،قدم اول [= النظريّة النقديّة ،الخطوة
األوىل] ،ترجمه إىل الفارسيّة :پيام يزدانجو ،ص  88ـ .89
2-Jacques Derrida.
ٍ
-3ملزيد من اإليضاح ،راجع :ماجي هام وسارة غمبل ،فرهنگ نظريه هاى فمينيستى [=
معجم النظريّات النسويّة]؛ ترجمه إىل الفارسيّة :فريوزة مهاجر وآخرون ،ص116؛ و جان
ليتشت؛ پنجاه متفكر بزرگ معارص :از ساختارگرايى تا پسامدرنيته [= خمسون مف ّك ًرا
رصا :من البنيويّة إىل ما بعد الحداثة]؛ ترجمه إىل الفارسيّة :محسن حكيمي؛
ً
عظيم معا ً
ص 160؛ و استيوارت سيم وبورين وان لون؛ نظريهء انتقادى ،قدم اول [= النظريّة النقديّة،
الخطوة األوىل] ،ترجمه إىل الفارسيّة :پيام يزدانجو ،ص 91؛ و إريك ماثيوز ،فلسفهء
فرانسه در قرن بيستم [= فلسفة فرنسا يف القرن العرشين] ،ترجمه إىل الفارسيّة :محسن
حكيمي ،ص 243؛ و ريتشارد آپيغنانزي وغريس كارات؛ پسامدرنيسم ،قدم اول [= ما بعد
الحداثة ،الخطوة األوىل]؛ ترجمه إىل الفارسيّة :فاطمة جاليل سعادت؛ ص .78
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(((
ل يف هذه الظواهر؛ ولذلك
سوى املعاين؛ وحتّى هويّتنا تتج ّ

هي نسبيّة ومؤقّتة.

(((

يب تشكّلوا عىل أساس
يعتقد «دريدا» بأ ّن الثقافة واللغة والفكر الغر ّ
كل اثنني مع بعضهام عىل
مجموع ٍة من املفاهيم والتي يتقابل فيها ّ

عقل
وضعيف ،صور ٌة وما ّدةٌٌ ،
قوي
ٌ
نحو التضا ٍّد؛ مثل :أعىل وأسفلٌ ،

رجل وامرأةٌ ،ويف هذا التضا ّد دامئًا ما يكون أحد الطرفني
وشعو ٌرٌ ،
إيجابيّاً ذا قيم ٍة وذا مستوى رفيع ،بينام يعترب الطرف اآلخر سلبيّاً

ومنحطًا ذا قيم ٍة منخفض ٍة ،واأله ّم من ذلك هو أ ّن الطرف اإليجايب
يُهيمن دامئًا بق ّو ٍة عىل الطرف اآلخر ،أ ّما التفكيكيّة فتُخالف بش ّد ٍة

ٍ
تهميش لألفكار
وأي
ترتيب
أي
ٍ
وأي تسل ٍّط بسبب الشموليّة ّ
هرمي ّ
ٍّ
املختلفة؛ ولذلك تسعى لكشف الظواهر التي خلقت هذا التضا ّد
(((
والتي منحته ظاه ًرا طبيعيّاً والعمل عىل تفكيكها.

وسع «ميشال فوكو»((( تعاليم ما بعد البنيويّة من خالل عرضه
وقد ّ
ٍ
جديد للخطاب((( ،فالخطاب عنده عبار ٌة عن مجموع ٍة من
ملفهومٍ
القواعد والقوانني التي تتّخذ املعرفة من خاللها شكلها ،وينشأ بها
القضايا الصادقة والكاذبة ،ويعتقد «فوكو» بأ ّن الخطابات مؤقّتة

-1يان كرايب؛ نظريه هاى مدرن در جامعه شناىس از پارسونز تا هابرماس [= النظريّات الحديثة
يف املجتمع من بارسونز إىل هربماس]؛ ترجمه إىل الفارس ّية :محبوبة مهاجر؛ ص .220
-2ريتشارد آبيغنانزي وغريس كارات؛ پسامدرنيسم ،قدم اول [= ما بعد الحداثة ،الخطوة
األوىل]؛ ترجمه إىل الفارسيّة :فاطمة جاليل سعادت؛ ص .78
-3استيوارت سيم وبورين وان لون؛ نظريهء انتقادى ،قدم اول [= النظريّة النقديّة ،الخطوة
األوىل] ،ترجمه إىل الفارسيّة :پيام يزدانجو ،ص .92
4-Michel Foucault.
5-Discourse.
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تتغي من حقب ٍة إىل أخرى ،ومن مجتمعٍ إىل آخر،
ومتغيةٌ؛ أي:
ّ
ّ
تختص به ،وكل
خطاب يُن ّمي بداخله معرف ًة
كل
ويضيف «فوكو»ّ :
ٍ
ّ
معرف ٍة إنّ ا تكون مقبول ًة وذات قيم ٍة يف خطابها فقط؛ وأ ّما خارج
الخطابات فال تف ّوق وال عل ّو ملعرف ٍة أو علمٍ عىل اآلخر؛ ولذلك فإنّه
ال وجود لحقيق ٍة مطلق ٍة يقوم العلم بالكشف عنها؛ بل العلوم هي
الخاصة.
نتاج خطاباتها
ّ

(((

وهناك قضيّ ٌة أخرى تطرح يف نظريّات «فوكو» ،وهي العالقة بني

الفكر والق ّوة ،فمن وجهة نظر «فوكو» هناك عالقة مزدوجة بني الفكر
والسلطة وأثر السلطة يف هذه العالقة هو األقوى؛ يعني :رغم أ ّن
ُعي الفكر
الفكر يجلب السلطة للعالِم ّ
إل أ ّن هذه السلطة هي التي ت ّ

باألصالة.

(((

ويعتقد «فوكو» بأ ّن األنظمة والحكومات املتسلّطة خلقت
ٍ
الخاصة عىل مدى التاريخ وبأ ّن
ثقافات وفك ًرا لصالح منافعها
ّ
الثقافات بُنيت عىل أساس السلطة ال الحقيقة ،ومن وجهة نظره
يجب أن نصل من خالل تفكيك العلم والفلسفة إىل ماهيّة القامع
من الخطابات السلطويّة ،وكشف ماهيّة الخطابات املقموعة؛ أل ّن

-1راجع :إريك ماثيوز ،فلسفهء فرانسه در قرن بيستم [= فلسفة فرنسا يف القرن العرشين]،
ترجمه إىل الفارس ّية :محسن حكيمي ،ص  215ـ 217؛ ويان كرايب؛ نظريه هاى مدرن
در جامعه شناىس از پارسونز تا هابرماس [= النظريّات الحديثة يف املجتمع من بارسونز
إىل هربماس]؛ ترجمه إىل الفارس ّية :محبوبة مهاجر؛ ص .21
-2راجع :يان كرايب؛ نظريه هاى مدرن در جامعه شناىس از پارسونز تا هابرماس
[= النظريّات الحديثة يف املجتمع من بارسونز إىل هربماس]؛ ترجمه إىل الفارسيّة:
محبوبة مهاجر؛ ص 222؛ وكريسيتني دوالكومباين؛ تاريخ فلسفه در قرن بيستم [= تاريخ
الفلسفة يف القرن العرشين]؛ ترجمه إىل الفارسيّة :باقر پرهام؛ ص .468
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الخطابات املقموعة ذات قيم ٍة مساوي ٍة لتلك الخطابات الشائعة

والغالبة.

(((

العالقة املتبادلة بني النسويّة وبني ما بعد الحداثة وما بعد
البنيويّة لقد كان لدى النسويّات أرضيّة إيجابيّة للعالقة مع نظريّات
ما بعد الحداثة من السابق وذلك من خالل طرح نظريّات مثل:
النظام األبوي ،وهيمنة الرجال يف الثقافة ،واعتبار األنوثة والجنس

أمو ًرا صناعيّة ،ويف الحقيقة تتآلف بعض تعاليم ما بعد الحداثة مع
نظريّات النسويّات؛ ولذا ات ّجهت النسويّات لالعتامد عىل تعاليم ما
بعد الحداثة يف جعل النظريّات النسويّة أكرث شمولً .

(((

محل اهتاممٍ يف نسويّة ما بعد
ّ
وأهم النظريّات التي كانت
الحداثة ،هي أبحاث اعتبار الفكر رجويل ،وسيّاليّة هويّة املرأة،
واالهتامم باختالفات النساء التي سنطرحها يف ذيل بحثنا.

اعتبار الفكر رجويل
محل للبحث
ًّ
كام أشري سابقًا ،من املواضيع التي وقعت
-1استيوارت سيم وبورين وان لون؛ نظريهء انتقادى ،قدم اول [= النظريّة النقديّة ،الخطوة
األوىل] ،ترجمه إىل الفارس ّية :پيام يزدانجو ،ص 96؛ لورين كد؛ >معرفت شناىس
فمينيستى< ،فمينيسم ودانش هاى فمينيستى؛ ترجمه إىل الفارسية :عباس يزداىن؛ ص
.203
-2هناك بحثٌ يبحث حول أ ّن نسويّة ما بعد الحداثة هل هي نتاج ما بعد الحداثة أم هناك
ّ
متكثة ونسبيّة يف قلب النسويّة وتتآلف مع ما بعد الحداثة؟ وملزيد من اإليضاح،
تعاليم
دليل
راجع :مادن ساراب؛ راهناميى مقدماىت بر پساساختارگرايى وپسامدرنيسم [= ٌ
يل ملا بعد البنيويّة وما بعد الحداثة]؛ ترجمه إىل الفارسيّة :مح ّمد رضا تاجيك؛ ص
أو ٌّ
210؛ وحمريا مشري زاده ،از جنبش تا نظريهء اجتامعى :تاريخ دو قرن فمينيسم [= من
الحركة إىل النظريّة االجتامعيّة :تاريخ قرنني من النسويّة] ،ص .460
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والتحقيق من ِقبل النسويّات الراديكاليّات يف املوجة الثانية هو
رجوليّة تقييم العلوم الرائجة(((؛ وأ ّما نسويّة املوجة الثالثة فقد
حازت عىل أبعا ٍد جديد ٍة مستم ّد ٍة من تعاليم فالسفة ما بعد الحداثة

كأمثال «ليوتار» و«دريدا» و«فوكو» ،ترى النسويّاتُ بأ ّن العلو َم
الرائجة مجموع ٌة من الرسديّات والروايات العظيمة التي ات ّخذت
رئييس بواسطة املفكّرين الرجال ومتأث ّر ًة بالحاالت
شكلها بنح ٍو
ٍّ
والخصائص الشخصيّة للمفكّرين الذكور؛ ولذلك فإ ّن العلوم متثّل

انعكاسا للرواسب الرجوليّة.
ً

وكذلك ادعت النسويّات من خالل االستعانة بتعاليم «فوكو» بأ ّن كافّة

الخطابات التي يف التاريخُ ،وجدت تحت تأثري ُسلطة الرجل ،وقد ساقت

سلطة الرجال كافّة الخطابات وبالتايل كافّة األفكار لصالح الرجال.

وملواجهة هذا األمر ينبغي تفكيك كافّة العلوم والنظريّات
صف األمور
الثقافيّة ومنها األضداد الثنائيّة ـ التي تضع النساء يف ّ

لسلطة القامعني الرجال عىل العلم
الوضيعة ـ وكشف األثر
املخفي ُ
ّ
والثقافة أمام املأل؛ ومن ناحي ٍة أخرى ينبغي تهيئة األرضيّة إلحياء
الخطابات واملعارف وبالنتيجة العلوم النسائيّة((( ،وسيأيت تفصيل
هذا البحث يف الفصل التايل يف قسم املعرفة والجنس.

ٍ
-1ملزيد من اإليضاح ،راجع :حمريا مشري زاده ،از جنبش تا نظريهء اجتامعى :تاريخ
دو قرن فمينيسم [= من الحركة إىل النظريّة االجتامع ّية :تاريخ قرنني من النسويّة] ،ص
 301ـ .317
-2راجع :ماجي هام وسارة غمبل ،فرهنگ نظريه هاى فمينيستى [= معجم النظريّات
النسويّة]؛ ترجمه إىل الفارسيّة :فريوزة مهاجر وآخرون ،ص 113و124؛ ولورين كاد؛
معرفت شناىس فمينيستى ،فمينيسم ودانش هاى فمينيستى [= النظريّة املعرفيّة للنسويّة،
النسويّة واملعارف النسويّة]؛ ترجمه إىل الفارسيّة :عباس يزداين؛ ص.203
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س ّيال ّية هويّة املرأة
كام ذُكر سابقًا ،يعتقد «الكان» بأ َّن الهويّة من صنع اللغة
واملجتمع ،ويعتقد «دريدا» بأ َّن الهويّة نسب ّي ٌة ومؤقّتةٌ ،ويرفض
أي نو ٍع من الهويّة الثابتة ،ويعترب بأ ّن الهويّة الفرديّة معلول ٌة
«فوكو» ّ
للخطابات التي تتمتّع بالق ّوة والسلطة.

(((

وقد استخدمت النسويّات هذا البحث بعينه يف قضايا النساء
ومتغية تب ًعا للهويّة اإلنسانيّة؛
ني بأ ّن الهويّة النسائيّة سيّال ٌة
وادع َ
ّ
ٍ
تعريف ٍ
ثابت للخصائص والسلوكيّات النسائيّة؛
أي
ولذلك ليس هناك ّ
ومتغيان وال ميكن جعلهام
وبالتايل فاألنوثة والجنس أمران نسبيّان
ّ

وأساسا لفصل األدوار ،وال لتعريف الوظائف واألدوار النسائيّة.
معيا ًرا
ً

مل يتوقّف تنظري النسويّات عىل جعليّة ونسبيّة األنوثة واعتبارها

متغيا ،بل وصل به ّن األمر إىل أن يعتقد َن املقولة التي تحمل
أم ًرا
ًّ

ومتغيةٌ ،فمن وجهة
اسم املرأة يف مقابل الرجل هي مقول ٌة سيّال ٌة
ّ
ٍ
ٍ
وثابت للمرأة،
واحد
معنى
نظر نسويّات ما بعد الحداثة عند مالحظة
ً
فذلك يتامىش يف الحقيقة مع التضا ّدات الثنائيّة الشائعة يف الثقافة

الغربيّة التي ليس لها حقيق ٌة وال واقعيّة عينيّة ويجب تفكيكها.

(((

-1راجع :ميشال فوكو ،دانش وقدرت [= العلم والسلطة] ،ترجمه إىل الفارس ّية :مح ّمد
ضيمران؛ ص 190؛ وحمريا مشري زاده ،از جنبش تا نظريهء اجتامعى :تاريخ دو قرن
فمينيسم [= من الحركة إىل النظريّة االجتامع ّية :تاريخ قرنني من النسويّة] ،ص .383
-2جان ليتشت؛ پنجاه متفكر بزرگ معارص :از ساختارگرايى تا پسامدرنيته [= خمسون
رصا :من البنيويّة إىل ما بعد الحداثة] ،ترجمه إىل الفارسيّة :محسن
مف ّك ًرا
ً
عظيم معا ً
حكيمي ،ص 116؛ إلهام قيطانچى ،موج هاى فمينيسم ،تاريخچه كوتاه :فصل زنان:
مجموعه آرا وديدگاه هاى فمينيستى [= التيّارات النسويّة ،عرض تاريخي مخترص]،
ترجمه إىل الفارسيّة :ليىل فرجامي ،ص .192

الفصل الثاني :االتّجاهات النسو ّية

تقول «جوليا كريستوفا» خالل رفضها ملقول ٍة مستقل ٍة باسم املرأة

الطبيعيّة« :ال وجود ملثل هذه املرأة ،وال ميكن أن تكون موجودةً»(((،

وترى «ألن سيزو» أنّه من املتعارف أن تكون املرأة يف رصا ٍع ال مف ّر
منه ض ّد الرجال ،ولكن ليس هناك امرأ ٌة عا ّم ٌة وامرأ ٌة نوعيّةٌ ،فللنساء
(((
حد ٌة ومتجانسةٌ.
أوجه تشاب ٍه ،ولكن ليس هناك أنوث ٌة مو ّ
وبعبارة أخرى :يف املوجة الثانية ت ّم اعتبار الجنس أم ًرا جعليّاً؛

يل وسيّال
ولكن يف املوجة الثالثة ت ّم تقييم الجنس عىل أنَّه جع ّ
ومتغي؛ أل ّن تقسيم الناس إىل امرأ ٍة ورجلٍ من التضا ّدات الثنائيّة
ّ

رصح «جوديت باتلر» بأنّه ال يوجد
لقامعي الثقافة من الرجال ،وتُ ّ
كل من الجنسني والجنس
حقيقي ،والثقافة هي التي تصنع ًّ
جنس
ٌ
ٌّ

الواحد ،وهي تعترب الجنس أم ًرا جعليّاً أو خياليّاً.

(((

االهتامم باختالفات النساء
كام أشري سابقًا أيضً ا ،فإ ّن أحد اإلشكاالت التي ترد عىل النسويّة
دامئًا ،هو أ ّن النسويّة متثّل نتيجة فك ِر وعملِ فئ ٍة صغري ٍة من النساء،
املتوسطة ومن املتعلّامت ومن ذوات
وأكرث قادتها ِمن نساء الطبقة
ّ
البرشة البيضاء ،وقد اكتسبت هذه الفكرة ق ّوتها بالتدريج ،فعىل

-1ريتشارد أبيغنانزي و غريس كارات ،پسامدرنيسم ،قدم اول [= ما بعد الحداثة ،الخطوة
األوىل] ،ترجمه إىل الفارسيّة :فاطمة جاليل سعادت ،ص  101و 103؛ وحمريا مشري
زاده ،از جنبش تا نظريهء اجتامعى :تاريخ دو قرن فمينيسم [= من الحركة إىل النظريّة
االجتامعيّة :تاريخ قرنني من النسويّة] ،ص .451
-2املصدر نفسه ،ص .448
-3املصدر نفسه ،ص .445
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الرغم من أ ّن النسويّة تُع ّرف عن نفسها بأنّها تُ ثّل كافّة النساء ،ولك ّنها
ٍ
بفئات مختلف ٍة من
الخاصة
غفلت عن اآلراء والعالقات واملشاكل
ّ
النساء كذوات البرشة السوداء وربّات املنازل والعامالت ،وبدون
أخذ هذه االختالفات بعني االعتبار ،ح ّملت آرائها عىل سائر النساء؛
ولذا فهي ـ خالفًا ملا ت ّدعيه ـ ال متثل جميع النساء.

ومن ناحي ٍة أخرى ،من خالل الرتويج ألفكار ما بعد الحداثة التي

بكل نو ٍع من القصص الخياليّة والظلم والقمع لالختالفات،
تع ّرف ّ

الكل للنسويّة بالقمع والظلم ،وذلك
ت ّم إدانة امل ّدعى العا ّم واالتجاه ّ
بسبب غفلتهم عن االختالفات بني النساء؛ ولذا كانت النسويّة ُمجرب ًة

عىل أن تهت ّم أكرث باالحتياجات والعالقات والسالئق واملشكالت
املختلفة للمجموعات املختلفة يف ج ٍو يرى بأ ّن مرشوعيّة النظام

السيايس للمجتمع مرهون ٌة باالهتامم باالختالفات.

(((

ويف السياق نفسه ،نحن نشهد يف املوجة الثالثة عىل تشكّل
ٍ
مجموعات متن ّوع ٍة ومختلف ٍة من النسويّات ،وهذه املجموعات
تشكّلت عىل أساس الفروقات بني النساء؛ كالنسويّة السوداء
(حركة النسوة السوداوات) وأحيانًا أيضً ا نتيجة تلفيقٍ بني شعارات
(((

النسويّات وبني الشعارات االجتامعيّة األع ّم؛ كحركة السالم
(((
النسويّة((( أو النسويّة البيئيّة.
-1املصدر نفسه ،ص  393ـ .397

2-Black Feminism.
3-Pacifist Feminism.
4-Ecofeminism.
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تركّز النسويّة السوداء عىل أ ّن النساء ذوات البرشة السوداء
ٍ
مضاعف؛ فمن ناحي ٍة ه ّن ضحيّ ٌة لعنرصيّة
ُمع ّرضاتٌ دو ًما لظلمٍ

الرجال البيض ،ومن ناحي ٍة أخرى وقعن تحت ظلم رجاله َّن ومن
ناحي ٍة ثالث ٍة وقعن تحت ظلم النساء البيضاوات اللوايت يتجاهل َن

الخاصة؛ ولهذا فإ ّن أحد أه ّم الخصائص األساسيّة لفكر
مشاكله َّن
ّ
النسويّة السوداء هو رضورة االعتناء بكافّة أشكال الظلم.

(((

وتؤكد الناشطات من النساء يف حركة النسويّة البيئيّة أو النسويّة
أساسا بشكلٍ أكرب من التلوث البيئة
رضر النساء
ً
البيولوجيّة عىل ت ّ
وأساسا فإ َّن تخريب املحيط البيئي هو من عمل الرجال؛
املحيط،
ً

نب بنو ٍع من التغيري يف التكنولوجيا واألنظمة االقتصاديّة
لذلك يُطال َ
(((
التي للنظام األبوي.
ُ
مخاوف
ويف حركة السالم النسويّة ،هناك اعتقا ٌد بأنّه لدى النساء

تؤ ّرق أذهان العديد من النساء من أجل حفظ الحياة ونرش السالم
ألسباب بيئيّة وثقافيّة؛ يف حني أ ّن الحرب من أبرز التجلّيات
وذلك
ٍ

العدائيّة للرجال؛ ومن هذا املنطلق تسعى هذه الفئة من النسويّات
املؤسسات الحكوميّة وزيادة مشاركة النساء يف
عرب الضغط عىل
ّ
-1حمريا مشري زاده ،از جنبش تا نظريهء اجتامعى :تاريخ دو قرن فمينيسم [= من الحركة
إىل النظريّة االجتامع ّية :تاريخ قرنني من النسويّة] ،ص  413ـ 421؛ وماجي هام وسارة
غمبل ،فرهنگ نظريه هاى فمينيستى [= معجم النظريّات النسويّة]؛ ترجمه إىل الفارس ّية:
فريوزة مهاجر وآخرون ،ص  122ـ .128
-2حمريا مشري زاده ،از جنبش تا نظريهء اجتامعى :تاريخ دو قرن فمينيسم [= من الحركة
إىل النظريّة االجتامعيّة :تاريخ قرنني من النسويّة] ،ص  422ـ 425؛ وماجي هام وسارة
غمبل ،فرهنگ نظريه هاى فمينيستى [= معجم النظريّات النسويّة]؛ ترجمه إىل الفارسيّة:
فريوزة مهاجر وآخرون ،ص .133

143

 144فيمينزم

املؤسسات صاحبة القرار ،ألن تؤث ّر عىل سياسات الرجال الساعية
ّ
للحرب.

(((

االنتقادات
رغم أ ّن ما بعد الحداثة وضعت بيد النسويّات األدوات الالزمة

لاللتفات إىل االختالفات التي بني النساء ولنقد الجنس واألنوثة

و ،...ولك ّنها تس ّببت يف بعض املواطن مبشاكل للنسويّة أيضً ا.

وبشكلٍ عا ٍّم بدأت مشاكل نسويّة ما بعد الحداثة منذ أردنا تقبّل

األدوات املنطقيّة لتعاليم ما بعد الحداثة فيام يتعلّق بنفس النسويّة،
فعلمنا أ ّن تركيز ما بعد النسويّة عىل نفي الهويّة الثابتة أ ّدى إىل تقييم
ومتغية ونسبيّة،
النسويّات للمرأة و األنوثة عىل أنّها مسائل جعليّة
ّ

وهنا طرأت هذه املسألة ،وهي أنّه إذا مل تكن هناك هويّ ٌة نسائيّ ٌة وال
ثابت باسم املرأة من األساس ،فعن حقوق من ت ُدافع
يوجد مفهو ٌم ٌ

أساسا؟ فعندما يكون من غري املمكن تعريف املرأة ،فإذن
النسويّة
ً
كيف ميكن الحديث عن مشاكل النساء والدفاع عن النساء؟

أي نظريّ ٍة أن ت ّدعي العين ّية
ومن ناحي ٍة أخرى إذا مل يكن بإمكان ّ
والحقيقة ،فسوف تزول قيمة واعتبار نظريّات النسويّات بصور ٍة

كامل ٍة؛ ألنّه ّن لن يستطعن ادعاء العين ّية والحقيقة الدعاءاته َّن ومنها
مظلوم ّية النساء وظلم الرجال.

(((

-1حمريا مشري زاده ،از جنبش تا نظريهء اجتامعى :تاريخ دو قرن فمينيسم [= من الحركة
إىل النظريّة االجتامع ّية :تاريخ قرنني من النسويّة] ،ص  426ـ .432
-2سوزان مندوس؛ فلسفه سياىس فمينيستى ،فمينيسم ودانش هاى فمينيستى [= الفلسفة
السياسيّة للنسويّة ،النسويّة والعلوم النسويّة]؛ ترجمه إىل الفارسيّة :عباس يزداين؛ ص .328
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وخالصة القول :كيف ميكن تربير العمل االجتامعي ضمن
ظروف محكوم ٍة بسياليّة هويّة املرأة ،وبعدم االعتبار وبعدم الوثوق

بالعلوم ،وبعدم تحديد الطرف الظامل؟

(((

ولذلك فإن تطبيق تعاليم ما بعد الحداثة يف النسويّة ،أ ّدى
إىل نوع من الرتاخي والضعف يف األنشطة السياس ّية كام أ ّدت
ٍ
تناقضات نظريّ ٍة ،وبشكلٍ عا ٍّم أظهرت مباين النسويّة عىل أنّها
إىل
ضعيفة سوا ًء كحرك ًة أم كنظريّة .

حل هذه
وقد اقرتحت النسويّات العديد من الحلول من أجل ّ

املشاكل ،وهي كالتايل :تعتقد مجموعة منه ّن بأنّه يجب االستفادة

من ما بعد الحداثة إىل الحد الذي تُشكّك فيه بتامم ّية املعارف
والنظريّات الذكوريّة ،والدفاع عنها أيضً ا؛ ولكن عندما تبدأ بالخدش
يف بتامم ّية النظريّات النسويّة ـ فكام تقتيض املصلحة ـ ينبغي
(((
إقصاءها جان ًبا.
وقد قبلت مجموع ٌة من النسويّات أيضً ا بأ ّن تع ّددية ونسبيّة ما

بعد الحداثة تا ّم ٌة وكاملةٌ ،وحتّى ض ّد النسويّة؛ ولذا يعتقد ّن بأ ّن
عرص النسويّة قد انتهى وبدأنا عرص ما بعد النسويّة((( ،وخالفًا
-1حمريا مشري زاده ،از جنبش تا نظريهء اجتامعى :تاريخ دو قرن فمينيسم [= من الحركة
إىل النظريّة االجتامعيّة :تاريخ قرنني من النسويّة] ،ص .388
-2راجع :غريغور ماك لينان؛ پلوراليسم [= التعدّديّة الدين ّية]؛ ترجمه إىل الفارس ّية :جهانغري
معيني علمداري ،ص 39؛ وحمريا مشري زاده ،از جنبش تا نظريهء اجتامعى :تاريخ دو
قرن فمينيسم [= من الحركة إىل النظريّة االجتامع ّية :تاريخ قرنني من النسويّة] ،ص 488؛
ومادن ساراب ،راهناميى مقدماىت بر پساساختارگرايى وپسامدرنيسم [= دليل أ ّويل ملا
بعد البنيويّة وما بعد الحداثة] ،ترجمه إىل الفارس ّية :مح ّمد رضا تاجيك؛ ص .211
-3حمريا مشري زاده ،از جنبش تا نظريهء اجتامعى :تاريخ دو قرن فمينيسم [= من الحركة
إىل النظريّة االجتامعيّة :تاريخ قرنني من النسويّة] ،ص .392
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لهذه املجموعة قالت بعض النسويّات بسبب قبول تبعات ما بعد

الحداثة :هناك هويّاتٌ جنسيّ ٌة مختلف ٌة ونظريّاتٌ نسويّة متعد ّدة بعدد
(((
نساء العامل.
اعتدال عن ما بعد
ً
وقد ق ّدمت بعض النسويّات تقريرا ً أكرث
الحداثة (ما بعد الحداثة الوسط ّية) والتزمت بها((( ،وهناك عد ٌد من

اتصال
ً
النسويّات الالوايت تعترب ّن اتصال النسويّة مبا بعد الحداثة
مل يكن ميمونًا ،وبدأ َن مبواجهة تعاليم ما بعد الحداثة ،حيث تعتقد

جه رضب ًة للنظريّة
«آن فيليبس» بأ ّن السياسة املبن ّية عىل االختالف تو ّ
السياس ّية النسويّة ال ُيكن جربانها ،يف حني أ َّن النسويّة ال متلك
الخمرية األساس ّية لقبول االختالفات والكرثات.

(((

فمن وجهة نظرها :إ ّن إدخال تعاليم التع ّددية والنسب ّية يف
النسويّة ،هو خدع ٌة أخرى من خدع الرجال الذين يراوغون يف
جة الفروقات بني النساء ،فيكرثون
التنظري لواقع وضع املرأة بح ّ
االتجاهات النسويّة ويُض ّعفونها.

(((

-1ريك ويل فورد؛ فمينيسم ،مقدمه اى بر ايدئولوژى هاى سياىس [= النسويّة ،مقدّم ٌة
لأليديولوجيات النسويّة]؛ ترجمه إىل الفارسيّة :م.قائد ،ص 68؛ وحمريا مشري زاده،
از جنبش تا نظريهء اجتامعى :تاريخ دو قرن فمينيسم [= من الحركة إىل النظريّة
االجتامعيّة :تاريخ قرنني من النسويّة] ،ص 448؛ ومح ّمد ضيمران؛ انديشه هاى فلسفى
در پايان هزارهء دوم؛ ص .208
-2غريغور ماك لينان؛ پلوراليسم [= التعدّديّة الدينيّة]؛ ترجمه إىل الفارسيّة :جهانغري معيني
علمداري ،ص  41ـ 45؛ وحمريا مشري زاده ،از جنبش تا نظريهء اجتامعى :تاريخ دو قرن
فمينيسم [= من الحركة إىل النظريّة االجتامعيّة :تاريخ قرنني من النسويّة] ،ص .489
-3غريغور ماك لينان؛ پلوراليسم [= التعدّديّة الدين ّية]؛ ترجمه إىل الفارس ّية :جهانغري
معيني علمداري ،ص .40
-4املصدر نفسه ،ص .-27 26
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وتنظر هؤالء النسويّات بسوء ظ ٍّن تا ٍّم نحو كافّة التحوالت
التي جرت ما بعد الحداثة؛ ألنه ّن يعتقدن بأ ّن هذه التحوالت

تعمل ـ بالدقّة حينام أصبحت النساء يف ساحة السلطة والتق ّدم ـ
عىل منعه ّن من التق ّدم من خالل التفرقة وإضعاف البنيان النظري

للنسويّة.

(((

ولذلك ،من وجهة نظر بعض النسويّات ،يف نفس الوقت الذي

ترى فيه ما بعد الحداثة إىل العلوم األخرى بأنَّها جعليّة ،كانت هي
بنفسها من صنع وفعل الرجال ،ويف نفس الوقت الذي ت ُشكّك فيه

العموميّة والشموليّة يف العلوم ،كانت تنىس هي نفسها بأنّها مؤقّت ًة
ٍ
الدعاءات كليّ ٍة؛ ومن ناحي ٍة أخرى
وتنىس تاريخيّتها وكونها حاوي ًة
إذا كانت جميع الخطابات هي خطاباتٌ سلطويّة ،فنفس ما بعد
(((
الحداثة ـ باعتبارها خطابًا ـ واقع ٌة تحت تأثري السلطة.

-1نرية توحيدي ،پلوراليسم [= التعدّديّة الدين ّية]؛ ترجمه إىل الفارس ّية :جهانغري معيني
نقل عن:
علمداري؛ ص 40؛ ً
Hartsock، Nancy،” Rethinking Modernism’ Minority Vs. Majority
Theories، Cultural Critique، 7. P، 187- 209.
-2حمريا مشري زاده ،از جنبش تا نظريهء اجتامعى :تاريخ دو قرن فمينيسم [= من الحركة
إىل النظريّة االجتامعيّة :تاريخ قرنني من النسويّة] ،ص .488
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 .1األرسة واألمومة
ٍ
وبحث وتحقيقٍ من
ّ
إ ّن أحد املواضيع الذي كان
محل اهتاممٍ

قبل النسويّات منذ بداية نشاط الحركة النسويّة وال يزال ،هو األرسة،
فإن التأثري املصريي الذي تلعبه األرسة يف الحياة العمل ّية والحياة

اليوم ّية للنساء كان سب ًبا ألن ال يتمكّن واضعي نظريّات النسويّة
أن مي ّروا مرو َر الكرام عنها دون تقديم وجه ِة نظرهم؛ ولذلك كان
البحث حول األرسة من األبحاث الخالف ّية والتي حصل تنازع حولها

يف نظريّات النسويّة.

ومن العوامل التي أ ّدت إىل التفات أغلب النسويّات إىل بحث

األُرسة ،أ ّو ًل :أ ّن األرسة هي مكان ومظهر فصل األدوار ،والجنس
ٍ
ومالك يت ّم فصل املهام واملسؤول ّيات األُرسيّة بنا ًء
هو أه ّم معيا ٍر
عليه((( ،ثان ًيا :األرسة هي املنشأ أل ّهم دو ٍر للنساء ،أي األمومة؛ ولذا

انعقد مبحثا األرسة واألمومة مع بعضهام البعض ،واألمر اآلخر هو

أ َّن أغلب أنشطة النساء وأعامله ّن تُؤ ّدى ضمن إطار األرسة؛ وبعبارة
أخرى :تويل بعض النسويّات أهم ّي ًة لبحث األرسة ألنه ّن يعتقد َن

-1بامال أبوت وكلري واالس ،جامعه شناىس زنان [= علم االجتامع للنساء] ،ترجمه
إىل الفارسيّة :منيژه نجم عراقي؛ ص  114ـ 115؛ وماجي هام وسارة غمبل ،فرهنگ
نظريه هاى فمينيستى [= معجم النظريّات النسويّة]؛ ترجمه إىل الفارسيّة :فريوزة مهاجر
وآخرون ،ص.152
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بأ ّن األُرسة هي مكان عمل النساء؛ ومن ناحي ٍة أخرى األرسة هي
مكان التكاثر واإلنجاب؛ وقد حازت املباحث املرتبطة باإلنجاب
وبرتبيّة األبناء وإيصال الخصائص الجنسيّة لهم يف املرتبة الثانية،

عىل أهميّة املنظرين للنسويّة.

إضاف ًة إىل ذلك ،ترى النسويّات بأ ّن الفصل والتفكيك بني
وخاص منذ األزل كان سبب
املجاالت وتقسيمها إىل مجا ٍل عا ٍّم
ٍّ
الخاص ،أي
غفل ِة املفكّرين والخرباء فيام يتعلّق بقضايا املجال
ّ

األرسة؛ لذا ينبغي أن تكون املسائل املطروحة يف هذا املجال
محل دراس ٍة وتدقيقٍ  ،ويف هذا االتّجاه واملنهج مل تكن وجهات
ّ
النظر واآلراء التي يف العرف والثقافة العا ّمة حول موضوع األرسة

واألمومة بال تأثري حيث دفعت بالنسويّات ألن يظهر َن اهتام ًما أكرب
بهذه املسائل.

وبشكلٍ عا ٍّم ،هناك منهجان مختلفان بني النسويّات فيام يتعلّق

باألرسة واألمومة؛ واملنهج األ ّول يُوافق عىل أصل األرسة ،ولكن
ٍ
مؤسسة األرسة
يُطالب بإجراء
إصالحات؛ أ ّما املنهج الثاين فيُخالف ّ
ويطالب بإسقاطها؛ ونرى نفس هذين املنهجني يف مسألة األمومة.

ٍ
تحليالت تتعلّق مبنافع األرسة واألمومة
ونرى يف كال املنهجني

ومضارهام بالنسبة للنساء ،وأساليب إصالحهام أو اسقاطهام،
ٍ
ٍ
وأبحاث حول تاريخ األمومة،
وأبحاث حول جذور األرسة،
ٍ
وأبحاث أخرى ،وسنقوم يف تت ّمة البحث بتسليط الضوء عىل منهج
االتّجاهات النسويّة فيام يتعلّق مبسألة األرسة أ ّو ًل ثم س ُنع ّرج عىل
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كل منهام بشكلٍ
بحث األمومة واإلنجاب ،وسوف تت ّم اإلشارة إىل ٍّ

ُمنفصلٍ .

النسو ّية الليربال ّية (املوجة األوىل)

لقد انترش بني النسويّات نقد األُرسة والزواج منذ بداية األنشطة

ويكن مالحظة أوىل اإلشارات إىل هذا البحث ،بني
النسويّةُ ،
النسويّات الليرباليّات ،ومنذ أواخر القرن الثامن عرش وأوائل القرن
التاسع عرش ظهرت آراء مختلف ٌة حول الزواج وتشكيل األُرسة؛
ومنه ّن «إيزادورا دانكن» التي ق ّررت منذ سنوات شبابها أن ت ُحارب

ض ّد الزواج ،وكانت ترى هذه الحرب رديف ًة للنضال يف سبيل
ٍ
انتقادات
تحرير النساء((( ،أ ّما أغلب النسويّات فرغم أنّه لديه َّن
ملؤسسة األُرسة ويعتربونها األداة األساسيّة الضطهاد النساء،
جديّ ٍة
ّ
مؤسس ٌة غري عادل ٍة وتؤ ّدي إىل إخضاع النساء وتبعيّته َّن ،ولكن
فهي ّ
مع ذلك مل يك َّن ميل َن السقاطها ،وك ّن يركز َن عىل أهميّة إجراء
ٍ
إصالحات داخلها ،كام أ ّن العديد من هؤالء النسويّات يعتربن سلوك

الرجال ضمن األرسة ظامل ًا ويعرتض َن عىل فقدان املرأة لالستقالل
االقتصادي وحتّى فقدانها لهويّتها الشخصيّة بعد الزواج؛ ولكن مع
(((
كمؤسس ٍة مق ّدس ٍة تحفظ ال ِعفّة العا ّمة.
ذلك اعرتف َن بأصل الزواج
ّ
تعترب «ولستون كرافت» أ ّن ح ّد امل ّرأة ضمن إطار املنزل
-1حمريا مشري زاده ،از جنبش تا نظريهء اجتامعى :تاريخ دو قرن فمينيسم [= من الحركة
إىل النظريّة االجتامع ّية :تاريخ قرنني من النسويّة] ،ص .75
-2املصدر نفسه ،ص .75
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وحرمانها من الحريّة والفرص االجتامعيّة هو العامل األسايس لتبعيّة

النساء((( ،وتعتقد بأنّنا إذا تخلّصنا من الحرمان واملحدوديّة ،فسوف
أي
يتمكّن النساء من التفكري والعمل بصور ٍة ُعقالئيّ ٍة ،وليس لديها ّ

ٍ
اعرتاض عىل أصل الزواج واألرسة واألمومة فهي تعتربها جز ًء من
رص عىل أنّه ينبغي القبول بأ ّن حصول النساء
مصري النساء؛ ولك ّنها ت ّ

عىل إمكانيّات املواطنيّة وبالتايل استقالله َّن و ُرشده َّن العقيل
سيؤ ّديان إىل أن تُدير النساء وظيفته ّن يف إدارة املنزل عن عقلٍ
زوجات وأ ّم ٍ
ٍ
هات أفضل((( ،وقد حرصت
وكفاء ٍة وسوف تُصبح َن
«كرافت» عمل النساء أيضً ا بأولئك اللوايت مل تُقرر َن الزواج بعد.

(((

رغم جميع انتقادات «جون استيوارت ميل» حول فصل األدوار

وتأكيده عىل رضورة استفادة النساء من الفرص املتوفّرة بالنطاق
إل أنّه تنبّأ بأ ّن النساء املتزوجات يُرجح َن الواجبات الزوجيّة
العا ّمّ ،
واألمومة.

(((

وقد طالبت «هاريت تايلور» بإلغاء القوانني املرتبطة بالزواج يف

مقاالتها حول الزواج.

(((

-1حسني بستان (نجفي) ،نابرابرى وستم جنىس از ديدگاه اسالم وفمينيسم [= عدم
نقل عن:
املساواة والظلم الجنيس من وجهة نظر اإلسالم والنسويّة]؛ ص ً ،42
Rosemarie Tong، Feminist Thought، p.13- 40.
-2ريك ويل فورد؛ فمينيسم ،مقدمه اى بر ايدئولوژى هاى سياىس [= النسويّة ،مقدّم ٌة
لأليديولوجيات النسويّة]؛ ترجمه إىل الفارسيّة :م.قائد ،ص .358
-3املصدر نفسه ،ص .359
-4املصدر نفسه.
-5ماجي هام وسارة غمبل ،فرهنگ نظريه هاى فمينيستى [= معجم النظريّات النسويّة]؛
ترجمه إىل الفارسيّة :فريوزة مهاجر وآخرون ،ص .438
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النسويّة الليربال ّية (املوجة الثانية)

ازدادت شـ ّدة االهتمام بقضايـا األُرسة يف ت ّيـارات املوجـة
النسـويّة الثانيـة ،ومنهـا النسـويّة الليربال ّيـة ،وكانـت «جيسي
برينـارد»((( أ ّول عاملـة اجتما ٍع طرحـت األرسة للبحـث باعتبارهـا

قض ّيـ ًة اجتامع ّيـةً ،ويف كتابهـا مسـتقبل العالقة الزوج ّيـة ( 1982م)
للمؤسسـة الزوج ّيـة ،ووضّ حـت بأنّـه رغم
طرحـت صـور ًة جديـد ًة
ّ

املؤسسـة يف املجتمـع األمريكي تعنـي حيـا ًة مشترك ًة
أ َّن هـذه
ّ

كل مـن املـرأة والرجـل
إل أ ّن ً
متسـاوي ًة بالنسـبة للمـرأة والـزوجّ ،
يحصلان بعـد الزواج عىل موقع ّيـ ٍة مختلف ٍة ،ويرى «برنـارد» بأنّه يف

ج نوعـان مـن عالقـة الزوج ّيـة« :األ ّول :زواج الرجل بحيث
ّ
كل زوا ٍ
ـل للمسـؤول ّيات األُرسيّـة
يكـون مـع اعتقـاده بأنّـه ُمق ّيـ ٌد ومتح ّم ٌ
إل أنّـه يتمتّـع ببعـض صالح ّيات الناشـئة عن
خلال فترة الـزواجّ ،

وحـق
املعايير االجتامع ّيـة وهـي عبـارة عـن :القـ ّوة واالسـتقالل
ّ
التمتّـع بالخدمـات املنزل ّية والعاطف ّية والجنسـ ّية؛ أ ّمـا اآلخر فزواج

بحـق التمتّع
املـرأة بحيث تكـون خالله ُمسـلّم ًة باملعتقـد الثقايف
ّ
بالشـؤون الزوج ّيـة ،يف حين أنّهـا تعـاين مـن العجـز واالعتماد،
وإلزامهـا على تقديـم الخدمـات املنزل ّيـة والعاطف ّيـة والجنسـ ّية،
وحرمانهـا التدريجـي مـن املوقع ّيـة التـي كانـت متتلكهـا قبـل
ٍ (((
الزواج كفتـا ٍة شـابّة».
1-Jessie Bernard.
-2جورج ريتزر؛ نظريهء حامعه شناىس در دوران معارص [= النظريّة االجتامعيّة يف
العرص الحارض]؛ ترجمه إىل الفارسيّة :محسن ثاليث؛ ص .476
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ولكن ـ كام ذُكر سابقًا عن النظرة الكليّة لليرباليّني حول األرسة

والزواج ـ رغم جميع املساويء التي يُعتقد بأ ّن الزواج جلبه للمرأة،
ٍ
مؤسسة الزواج
إل أ ّن «برنارد»كانت تُطالب بإجراء
ّ
إصالحات يف ّ

رس األنثى وكنهها
ال إسقاطها((( ،تعترب «بتي فريدون» يف كتابها ّ
السنن والقيم الثقافيّة التي ع ّززت
( 1963م) بأ ّن منشأ تبعيّة النساء هو ُ
محل للمدح والثناء ،واعتربت بأ ّن
ًّ
دور املرأة يف األرسة وجعلته
(((
الدور التقليدي للزوجة واألم ٍ
كاف لسعادة املرأة.

يل للموجة الثانية وكذلك نظريّات بعض
ولك ّن الج ّو الراديكا ّ
مبني عىل رضورة
التيّارات النسويّة ـ التي سيأيت بيانها الحقًا ـ
ٌّ

مؤسسة األرسة والزواج وحتّى األمومة واالعرتاف رسميّاً
تدمري
ّ
مم أ ّدى إىل ر ّدة فعلٍ من بعض النسويّات الليرباليّات
بالحب الح ّرّ ،

واملعتدالت ومنه َّن «بتي فريدن» و«جرمني غرير» ( 1939م) و«جني
بتكه ألشتني» ،فقم َن بالدفاع عن األرسة حيث يُعرب عن هذا التيّار

باسم «النسويّة األرسويّة».

أ ّما الكتاب الثاين لـ «فريدن» بعنوان املرحلة الثانية ،فهي ت ُدين

فيه التيّارات النسويّة املذكورة إلنكارها حقيقة العالقة البيولوجيّة
-1املصدر نفسه.
-2حسني بستان (نجفي) ،نابرابرى وستم جنىس از ديدگاه اسالم وفمينيسم [= عدم
نقل عن:
املساواة والظلم الجنيس من وجهة نظر اإلسالم والنسويّة]؛ ص ً ،42
Rosemarie Tong، Feminist Thought، p.22- 23.
وريك ويل فورد؛ فمينيسم ،مقدمه اى بر ايدئولوژى هاى سياىس [= النسويّة ،مقدّم ٌة
لأليديولوجيات النسويّة]؛ ترجمه إىل الفارسيّة :م.قائد ،ص  368ـ 369؛ وماجي هام
وسارة غمبل ،فرهنگ نظريه هاى فمينيستى [= معجم النظريّات النسويّة]؛ ترجمه إىل
الفارسيّة :فريوزة مهاجر وآخرون ،ص 177ـ .178
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بني النساء والرجال ،وكذلك إلنكارها الحقائق املرتبطة بجنس
املرأة واألمومة واالنتامء األرسي.

(((

أظهرت «جرمني غرير»((( كذلك كـ «فريدن» مواقف مختلفة مع

مرور الزمان ،فخالفت يف كتابها السيّد األنثى ( 1971م) الزواج من
ٍ
واحد كام عارضت «األرسة النواة» ،ويف املقابل دافعت عن
ج
زو ٍ
العائلة الجذريّة كام دافعت عن إحياء الطاقة الجنسيّة لدى النساء(((،

ولك ّنها قامت يف سنة  1984م يف كتابها الجنس واملصري((( بالدفاع

عن األرسة واعرتضت عىل النظريّات النسويّة املتط ّرفة والراديكاليّة،
واعتربت أن «األرسة النواة» هي إحدى أشكال العالقات التي ت ُشبع
حاجات املرأة العاطفيّة.

(((

أ ّما «إلشتني»((( فهاجمت سعي النسويّات الراديكاليّات إىل
(((
خاصة
الخاصة وذلك يف كتابها الرجل عا ٌّم واملرأة
تسييس الحياة
ّ
ّ
-1ريك ويل فورد؛ فمينيسم ،مقدمه اى بر ايدئولوژى هاى سياىس [= النسويّة ،مقدّم ٌة
نقل عن:
لأليديولوجيات النسويّة]؛ ترجمه إىل الفارسيّة :م.قائد ،ص ً ،379
Betty Friedan، The Second Stage، p. 51.
2-Germaine Greer.
-3األرسة النواة ( )Unclear Familyوهي تشمل الرجل واملرأة ،واألبناء؛ ويف مقابلها
األرسة الكبرية أو الجذريّة ( )Stem Family/Extended Familyحيث يعيش إخوة
وأخوات الزوجة والزوج والجدّات واألجداد واألحفاد سويّاً (ريك ويل فورد؛ فمينيسم،
مقدمه اى بر ايدئولوژى هاى سياىس [= النسويّة ،مقدّم ٌة لأليديولوجيات النسويّة]؛
ترجمه إىل الفارس ّية :م.قائد ،ص .)378
4-Sex and Destiny.
-5ريك ويل فورد؛ فمينيسم ،مقدمه اى بر ايدئولوژى هاى سياىس [= النسويّة ،مقدّم ٌة
لأليديولوجيات النسويّة]؛ ترجمه إىل الفارسيّة :م.قائد ،ص  377ـ .378
6-Jean Bethke Elshtain.
7-Public Man، Private Woman.
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الخاصة اعتربت األمومة نشاطًا
( 1981م) ،ويف دفاعها عن الحياة
ّ

مع ّق ًدا ثريّاً ومتع ّدد اإلجراءات وغنيّاً بالعمل الجا ّد ،وجالبًا للسعادة
وعاطفي.
ورمزي
واجتامعي
طبيعي
وأنّه أم ٌر
ٌّ
ٌّ
ٌّ
ٌّ

(((

النسو ّية املاركس ّية واألرسة
يختلف منهج النسويّة املاركسيّة تجاه األرسة عن النسويّة
الليرباليّة اختالفا تا ّماً ،حيث يُعترب يف النسويّة املاركسيّة نفس نظام
األرسة نتيج ًة ومثر ًة لعدم املساواة والظلم يف املجتمع.

وتعتقد هذه الفئة من النسويّات بأ َّن «األرسة النواة» مبا متتاز به
ٍ
نيت فقط
وثقافات التي ُمدحت بها ،ليست ّ
من ُسننٍ
مؤسس ًة بُ ْ
إل ّ

يل ،أ ّما يف الحقيقة فال جذور
بهدف تأمني الفوائد للنظام الرأسام ّ
طبيع ّية لها.

ومن هذا املنطلق ،ت ِ
ُخضع األرس ُة النسا َء؛ وذلك بهذا النحو:
ٍ
خصص َن أغلب أوقاته ّن
النساء داخل األرسة
مجبورات عىل أن يُ ّ
للقيام مبهامٍ من قبيل :إدارة املنزل واالهتامم بالزوج واألبناء؛ دون
أن تحصل مقابل كافّة هذه املهام عىل أجرٍ ،وبالتايل فإ َّن اعتامد
النساء اقتصاديّاً عىل الرجال عبار ٌة عن عمل ّي ٍة وظاهر ٍة تتشكّل ضمن

األرسة ،وهي املنشأ لباقي أنواع الحرمان ولتخلّف النساء.

-1ريك ويل فورد؛ فمينيسم ،مقدمه اى بر ايدئولوژى هاى سياىس [= النسويّة ،مقدّم ٌة
نقل عن:
لأليديولوجيات النسويّة]؛ ترجمه إىل الفارسيّة :م.قائد ،ص ً ،380
Jean Bethke Elshtain، Public Man، Private Woman، Woman in Social and
Political Thought، p. 243.
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النسوي املتعلق باألرسة،
وبشكلٍ عا ٍّم ،إ ّن منهج هذا االتّجاه
ّ
ويكن
نايش ٌء عن نظريّات «ماركس» و«إنجلز» حول األرسةُ ،
اعتبار كتاب أصل العائلة ،امللكيّة الخصوصيّة والدولة الذي هو
من مؤلّفات «إنجلز» كمنشو ٍر ُيثّل فكر النسويّات املاركسيّات يف
باب األرسة.

ٌ
مخلوق من قبل النظام االجتامعي
يعترب «إنجلز» بأ ّن األرسة
ٍ
فرتات،
قسم أطوار حياة البرش إىل ثالث
وانعكاس للثقافة؛ ولذلك يُ ّ
ٌ
خاص من الزواج:
ولكل طو ٍر نو ٌع
ّ
ٌّ

1.1الزواج الجامعي للفرتة الوحشيّة؛
2.2الزواج املساعد للفرتة الرببريّة؛
3.3الزواج األحادي مبا ذلك البغاء للفرتة الحضاريّة.

(((

يقول «إنجلز» :وفقًا لنظريّات «ماركس» ،كان الزواج يف
كل من
جا؛ أي كان يُعترب ًّ
العصور األوىل بني أبناء الدم الواحد رائ ً
ٍ
وأخوات ،وبشكلٍ
أبناء العمومة وأوالد الخالة والخال والع ّمة إخو ًة
ٍ
ٍ
وزوجات
جا
دقيقٍ بسبب كونهم إخو ًة
وأخوات أصبح الجميع أزوا ً

عي من
لبعضهم البعض ،ويف هذا الزواج الجامعي كان النسب يُ ّ
ِقبل األ ّم ،وتعترب إدارة شؤون املنزل كتهيئة الطعام بواسطة الزوج
عمل عموم ّياً ورضوريّاً اجتامع ّياً ،وقد نشأت املِلك ّية مع شيوع
ً
-1فردريك إنجلز ،منشأ خانواده ،مالكيت خصوىص ودولت[= أصل العائلة ،امللكيّة
الخصوصيّة والدولة] ،ترجمه إىل الفارسيّة :مسعود أحمد زادة ،ج ،2ص107و 114
و.118
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األب؛ أل ّن
وانتشار تربية الحيوان ومن بعدها انتقل النسب إىل
ّ
الوسيلة الحرصيّة للتوارث كانت عرب اآلباء ،ويعترب «ماركس» هذه
جا فيها سيطرة الرجل
املرحلة هزمي ًة تاريخيّة لإلناث؛ ألنّه أصبح رائ ً

وحق األب ّوة ،وتشكّل
حق الوراثة ّ
وتسلّطه عىل املرأة بهدف ضامن ّ

الزواج األحادي.

(((

بأي طريق ٍة من الطرق
ويعتقد «إنجلز» بأ ّن الزواج األحادي ليس ّ
الفردي؛ أل ّن الزواج كان ملصلح ٍة وهذا هو
الجنيس
مثر ًة للعشق
ّ
ّ

ٍ
ظروف طبيعيّ ٍة بل كان
أ ّول أشكال األرسة الذي مل يكن مبتنيًا عىل
ٍ
الخاصة عىل املِلكيّة
ظروف اقتصاديّة؛ أي هيمنة املِلكيّة
مبتنيًا عىل
ّ
االشرتاكيّة األوىل التي حدثت بصور ٍة طبيعيّ ٍة.

من الواضح أ ّن اليونانيّني يعتربون أ ّن منح القيادة للرجل داخل

األرسة ،ووالدة األبناء الذين يستطيعون ـ دون غريهم ـ أن يُلحقوا
باألب ويرثوا تركته ،هو الهدف الوحيد للزواج األحادي ،وبالتايل
يظهر الزواج األحادي عىل شكل خضو ِع أحد األجناس للجنس
اآلخر ،وذلك مبثابة إعالنٍ شديد اللهجة عن االختالف بني الجنسني

بحيث مل يكن له سابقة منذ عرص ما قبل التاريخ وحتّى زمننا
الحارض ،وقد فقدت إدارة شؤون املنزل يف هذا النوع من الزواج

خصوصيّتها العا ّمة ،ومل تعد أم ًرا مرتبطًا باملجتمع ،بل أصبحت من
الخاصة ،وأصبحت املرأة أ ّول خادم ٍة منزليّ ٍة ،وت ّم إبعادها
الخدمات
ّ
عن املشاركة يف اإلنتاج االجتامعي.

-1املصدر نفسه ،ص  58و  59و  65و  84و  85و .106
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رصح «إنجلز» بأ ّن العائلة الجديدة ،مبنيّ ٌة عىل االستعباد املنزيل
يُ ّ

للمرأة سوا ًء بنح ٍو ظاه ٍر أم بنح ٍو خفي ،ويعتقد بأنّه إذا زال التف ّوق

االقتصادي للرجل (نتيجة للتغيريات االقتصاديّة) فسوف يزول تفوق

الرجل يف الزواج بالتبع.

(((

النسو ّية الراديكال ّية واألرسة
يصل البحث حول األرسه إىل ذروته يف النسويّة الراديكاليّة،
فخالفًا للنسويّة الليربال ّية التي لها نظرة هامشيّة نسبيّاً فيام يتعلق
انعكاسا
باألرسة ،وخالفًا للنسويّة املاركسيّة التي ترى األرسة
ً
للنظام االقتصادي ـ حيث صنعها الرجال ذو األمالك بنا ًء للمصالح

األسايس ،أ ّما األرسة
الرجل العد ّو
َ
االقتصاديّة ـ تعترب الراديكاليّات
ّ
فهي الوسيلة األساسيّة لظلم الرجال للنساء عن طريق االستعباد
الجنيس واإلكراه عىل األمومة.

مؤسس ًة يستمر من خاللها
يف وجهة النظر هذه ،يُعترب الزواج ّ

ألسباب اقتصاديّة ومال ّية وقانون ّية وسياس ّية
االضطهاد الدائم للنساء
ٍ
ٌ
رجال يستفيدون من العالقة املتسلّطة داخل
وعاطف ّية ،وهناك
األرسة ،واألرسة تُ ثّل بالنسبة لهم منشأً للرضا النفيس ،فاألرسة علّ ٌة
ومعلول ٌة أيضً ا لتقليل احرتام النساء.

كل
وعىل هذا ،فإ ّن الردايكال ّيات ُمنكراتٌ للتكامل الذي يُق ّدمه ٌّ
من الزواج والحياة األُرسيّة للنساء ومنكرون لكونه مفي ًدا للنساء،
-1املصدر نفسه ،ص  95و  96و  106و .117
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فصلت «سيمون دي بوفوار» يف كتابها الجنس اآلخر أرضار
وقد ّ
الزواج بالنسبة للنساء واستنتجت يف األخري بأ ّن الزواج دامئًا ما يُد ّمر
املرأة.

(((

تستذكر «آن أوكيل» كالم «لينني» الذي قال :حينام يكون نصف
أي أ ّم ٍة أن تُصبح ح ّرةً،
ريا يف املطبخ ،فلن يكون بإمكان ّ
السكّان أس ً

وطريق تحرير النساء يتلخّص بهذه الحلول الثالثة:
1.1يجب إلغاء دور املرأة مربية املنزل؛
2.2يجب إلغاء األرسة؛
3.3يجب إلغاء أدوار الجنسني بصور ٍة كامل ٍة.

(((

وعىل ح ّد قوله :إ َّن الهبة الوحيدة التي ق ّدمتها األرسة للنساء ،هي
التدريب املهني عىل دورها كربّة منز ٍل ،ولهذا فإ ّن إلغاء هذا الدور

ٍ
حا ومرونةً؛ ال أن
يستلزم إلغاء األرسة واستبدالها
بعالقات أكرث انفتا ً
عيل واملرأة ربّة منز ٍل واألبناء عالة ،بل أفرا ٌد يف عالق ٍة
يكون الرجل ُم ً

لكل
حميم ٍة اختياريّ ٍة مع بعضهام البعض ويعيشان يف ج ٍّو يسمح ٍّ
منفصل لنفسه.
ً
ريا
منهام أن يختار مص ً

(((

-1سيمون دوبفوار ،جنس دوم [= الجنس الثاين] ،ترجمه إىل الفارسيّة :قاسم صنعوي؛
ج  ،2ص  274و .335
-2حسني بستان (نجفي) ،نابرابرى وستم جنىس از ديدگاه اسالم وفمينيسم [= عدم
نقل عن:
املساواة والظلم الجنيس من وجهة نظر اإلسالم والنسويّة]؛ ص ً ،51
Ann Oakley، Woman s Work: The Housewife، Past and Present، p. 222.
نقل عن:
-3املصدر نفسه؛ ً
Ann Oakley، Woman s Work: The Housewife، Past and Present، p 236.
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ولهذا ،يعترب الطالق يف النسويّة الراديكاليّة أم ًرا إيجابيّاً ،ويُساهم
مؤسسة الزواج ،وت ّم تعريف طلب االنفصال
يف التح ّرر
ّ
الفردي من ّ

أي نو ٍع من العالقة مع الرجال بسبب عدائهم
ـ يعني :االبتعاد عن ّ
أسلوب عمومي للتح ّرر.
رشهم الذاتيّ ْي ـ عىل أنّه
ٌ
و ّ

(((

وتقرتح «كيت مليت» أسلوب الثورة الجنسيّة ،ومعنى هذه الثورة

هو انتهاء الزواج األحادي وأيديولوجيّة األمومة بحيث ت ُصبح رعاية

الخاصة ،أ ّما الخاصيّة األخرى
بدل من األرسة
األبناء بشكل جامعي ً
ّ

لهذه الثورة ،فهي حريّة العمل ،وحريّة االختيار يف العالقات الجنسيّة
(((
سوا ًء مع الجنس اآلخر أو مع نفس الجنس.

األمومة واإلنجاب
ذُكر بأ ّن أحد األدلّة عىل أهم ّية بحث األرسة بالنسبة للنسويّات
هو أنّه أه ّم دو ٍر تؤ ّديه النساء ـ أي األمومة ـ داخل األرسة ،وهناك
اختالف بني منهج النسويّة الليربال ّية وبني منهج النسويّة الراديكال ّية
ويكن
فيام يتعلّق ببحث األمومة وبالتبع فيام يتعلّق ببحث األرسةُ ،

القول بنح ٍو عا ٍّم :إ ّن النسويّة الليربال ّية تُوافق عىل مبدأ األمومة،
ٍ
ٍ
نقاش يف األمر؛ ولك ّنها تُؤكّد عىل أ ّن األمومة
بحث أو
وليس من
ينبغي أن تكون من اختيار النساء وال ت ُفرض فرضً ا عىل األمهات؛

وبحق تحديد النسل بهدف الحفاظ
بحق اإلجهاض
ّ
ولذلك تُطالب ّ
-1حمريا مشري زاده ،از جنبش تا نظريهء اجتامعى :تاريخ دو قرن فمينيسم [= من الحركة
إىل النظريّة االجتامع ّية :تاريخ قرنني من النسويّة] ،ص  284ـ .285
-2حسني بستان (نجفي) ،نابرابرى وستم جنىس از ديدگاه اسالم وفمينيسم [= عدم
املساواة والظلم الجنيس من وجهة نظر اإلسالم والنسويّة]؛ ص .109
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أي نو ٍع من
عىل الحقوق الفرديّة للنساء؛ ولذلك ترفض الليرباليّة ّ

الحق الفردي
أنواع السيطرة من قبل الرجال أو الحكومة عىل هذا
ّ

للنساء.

(((

بحق
ورغم ات ّحاد صوت الراديكاليّني مع الليرباليّني يف املطالبة ّ
إل أ ّن الراديكاليّة تختلف معها جذريّاً
اإلجهاض وتحديد النسلّ ،
يف أصل قضيّة األمومة ،إذ تعترب دور األمومة منشأً لظلم النساء

وتبعيّته َّن.

ومن جملتهم «سيمون دي بوفوار» التي كانت تعتقد بأ َّن ترشيع

ين يسمح للنساء بأن يتح ّمل َن
تحديد النسل واإلجهاض بشكلٍ قانو ّ
مسؤوليّة أمومته َّن بحريّ ٍة(((؛ ولك ّن نظرتها تجاه الحمل واألمومة

نظر ٌة سلبيّ ٌة متا ًما ،وهي تعتقد بأ ّن الرجال يفرضون هذه األدوار
واملسؤوليّات عىل النساء ،من خالل تقديس الحمل واألمومة
مهمن ،ويسعون من ناحي ٍة أخرى إىل
وتقييمهام عىل أنّهام أمران ّ

إقناعها بالقبول باملسؤوليّات الناجمة عن األمومة ،وتصويرها
للنساء عىل أنّها مسؤوليّاتٌ طبيعيّ ٌة من خالل ترويج النظريّات حول
غريزة األمومة.

مت املرأة فيزيولوج ّياً
ص ّم ْ
ري ُ
ورى «دي بوفوار» أ ّن األمومة مص ٌ

من أجله؛ ولك ّن املجتمع البرشي مل يُو َدع بيد الطبيعة أب ًدا ،ويرى
-1حمريا مشري زاده ،از جنبش تا نظريهء اجتامعى :تاريخ دو قرن فمينيسم [= من الحركة
إىل النظريّة االجتامع ّية :تاريخ قرنني من النسويّة] ،ص  286ـ .287
-2سيمون دوبفوار ،جنس دوم [= الجنس الثاين] ،ترجمه إىل الفارسيّة :قاسم صنعوي؛
ج  ،2ص  343و  356و  383و  387ـ .392

163

 164فيمينزم

أ ّن وسائل الح ّد من النسل واإلجهاض هي وسائل لفرار النساء
من األمومة ،وقالت «دي بوفوار» يف كتابها الجنس اآلخر «:ال
أي مور ٍد من
وجود لغريزة األمومة ،وهذه الكلمة ال تستعمل يف ّ
النوع البرشي» ،وتُواصل يف تفصيل األمراض واملشاكل النفسيّة
التي ت ُصاب بها األ ّمهات عادةً ،ويبدو جليّاً تشاؤم «دي بوفوار»
جالب للغ ّم بينها وبني
تجاه الحمل واألمومة حينام تقول :الحمل
ٌ
يل يتغذّى عليها،
نفسها ،...الجنني قس ٌم من جسدها ،وهو طفي ٌّ
إل نبات ًا وبهيمةً ،مخز ٌن
واملرأة املحارصة برباثن الطبيعة ليست ّ
(((
للجيالتني ،آل ٌة للتفريخ.
تركز «آن أوكيل» عىل رضورة الفصل يف نوعي األمومة:

البرشي يف جسد
1.1األمومة البيولوجيّة ،مبعنى منو الجنني
ّ
املرأة؛
2.2األمومة االجتامعيّة ،مبعنى الرعاية بعد والدة الطفل
والرضاعة و. ...

أي ظاهر ُة تك ّون جنني
وتعتقد «أوكيل» بأ ّن هذا الواقع الطبيعي ـ ّ
اإلنسان ومن ّوه ث ّم تغذيته التي ُهيّيء لها بد ُن املرأة ـ ال ينبغي أن
يكون سب ًبا إللقاء وظيفة رعاية الطفل وتربيته عىل عاتق املرأة،
فربأي «أوكيل» :تُ ثّل تنشئة الطفل التي تب ّدلت يف العامل املعارص
إىل مسؤول ّي ٍة معقّد ٍة قض ّي ًة تاريخ ّية واجتامع ّيةً ،ولذا فهي قض ّية تقبل
التغيري؛ ولذلك ينبغي أن تُسحب هذه املسؤول ّية من عهدة النساء.

(((

-1املصدر نفسه ،ص .363
-2حمريا مشري زاده ،از جنبش تا نظريهء اجتامعى :تاريخ دو قرن فمينيسم [= من الحركة
إىل النظريّة االجتامعيّة :تاريخ قرنني من النسويّة] ،ص .285
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ٍ
إشاعات
وتعتقد «أوكيل» بأ ّن الرجال يسعون من خالل إطالق

أصوليّة إىل إعاقة النساء باألطفال ،مثل :القول بحاجة الطفل

الطويلة املدى لأل ّم دون األب ،ودور األ ّم الخطري يف تشكيل هويّة
األبناء وتربيتهم ،وتعريف األمومة عىل أنّها وظيف ٌة خطري ٌة غنيّ ٌة
باملسؤوليّات بالنسبة للنساء.

(((

ت ُطالـب «كيـت ميلـت» هـي األخـرى بإسـقاط دور األمومـة،

املؤسسـات
وأن تكـون تربيـة األبنـاء على عاتـق الرجـال أو
ّ

االجتامعيّـة(((؛ وكذلـك تـرى بعـض الراديكاليّـات بـأ ّن تحريـر
املـرأة إنّ ـا يتحقّق عبر تحريرها مـن األمومـة البيولوجيّـة ،وتعترب

«فايرسـتون» أ ّن جـذور تبعيّـة املـرأة وجميـع مآسـيها يعـود إىل
أ ّن طبيعـة الجنين وقابليّتـه على النمـو والتكامـل موضوعـ ٌة يف
ين((( واألمومة
جسـمها ،فتُقيِّـم الخصوبـة عىل أنّها وضـ ٌع غري إنسـا ٍّ

على أنّهـا أم ٌر مضـا ٌّد لحريّـة املـرأة((( ،فمـن وجهة نظرهـا ال يبقى
-1حسني بستان (نجفي) ،نابرابرى وستم جنىس از ديدگاه اسالم وفمينيسم [= عدم
نقل عن:
املساواة والظلم الجنيس من وجهة نظر اإلسالم والنسويّة]؛ ص ً ،51
Ann Oakley، Woman s Work: The Housewife، Past and Present،p. 67- 68.
-2حمريا مشري زاده ،از جنبش تا نظريهء اجتامعى :تاريخ دو قرن فمينيسم [= من الحركة
إىل النظريّة االجتامعيّة :تاريخ قرنني من النسويّة] ،ص 283؛ وحسني بستان (نجفي)،
نابرابرى وستم جنىس از ديدگاه اسالم وفمينيسم [= عدم املساواة والظلم الجنيس من
وجهة نظر اإلسالم والنسويّة]؛ ص .109
-3حمريا مشري زاده ،از جنبش تا نظريهء اجتامعى :تاريخ دو قرن فمينيسم [= من الحركة
إىل النظريّة االجتامع ّية :تاريخ قرنني من النسويّة] ،ص 283؛ وحسني بستان (نجفي)،
نابرابرى وستم جنىس از ديدگاه اسالم وفمينيسم [= عدم املساواة والظلم الجنيس من
وجهة نظر اإلسالم والنسويّة] ،ص .287
-4ماجي هام وسارة غمبل ،فرهنگ نظريه هاى فمينيستى [= معجم النظريّات النسويّة]؛
ترجمه إىل الفارسيّة :فريوزة مهاجر وآخرون ،ص 290ـ .291
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سـبب لخصوبـة وأمومة النسـاء مـع التطـور التكنولوجـي ،ويجب
ٌ
أن ُينـح هـذا الـدور للمختبرات.

(((

وخالفًا لـ «فايرستون» التي تعترب تكنولوجيّة الخصوبة املختربيّة
هي املفتاح لحريّة النساء ،ت ْنظر بعض النسويّات بقلقٍ وسوء ظ ٍّن

كب ٍ
ري إىل هذه التكنولوجيا ،وتعتقد هؤالء النسويّات بأ ّن الرجال
الطب وإبعاد النساء عن هذا
استطاعوا من خالل السيطرة عىل علم
ّ

املجال أن يُسيطروا عىل مستقبل اإلنجاب ،ومن هذا املنظور،
الخاصة عىل اإلنجاب واألمومة متنحها ق ّو ًة ال
نرى أ ّن قدرة املرأة
ّ
يتمتّع بها الرجال ولذلك يخشونها؛ ويف النتيجة يُريدون أن تبقى

قدرة النساء هذه تحت سيطرتهم((( ،أ ّمأ «أدرين ريتش» فتنظر إىل
األمومة من جانبني:

1.1تجربة األمومة التي متنح النساء ل ّذ ًة وق ّوةً؛
مؤسسة األمومة االجتامع ّية التي هي العلّة والجذر لسيطرة
ّ 2.2
الرجال وقمع النساء يف املواقف االجتامع ّية ،السياس ّية
و. ...

وتعتقد بأ ّن سيطرة الذكور عىل الوالدة واألمومة ،ب ّدلت األمومة
(((
يب.
إىل مجا ٍل ظا ٍ
مل؛ يف حني أ ّن األمومة بح ّد ذاتها أم ٌر إيجا ٌّ
-1لقد ذُكرت آراء «فايرستون» يف فصل االتجاهات النسويّة ،تحت عنوان الشخصيّات
واملؤلّفات عند التع ّرض للنسويّة الراديكاليّة.
-2جني فريدمان ،فمينيسم [= النسويّة] ،ترجمه إىل الفارسية :فريوزة مهاجر ،ص .114
-3املصدر نفسه ،ص  114ـ .115
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ويف هذا السياق ،تعترب بعض النسويّات أ ّن اإلنجاب املختربي

استمرا ٌر لسيطرة الرجال عىل ق ّوة األمومة؛ فعىل سبيل املثال :تعتقد
«جانسيس رميوند» ( 1985م) بأ ّن التكنولوجيّات الحديثة املرتبطة
باالنجاب ،عبار ٌة عن وسيل ٍة للذكور ،وبذلك مل يقترص األمر عىل
كونهم سيطروا عىل اإلنجاب ،بل سحبوا مسألة اإلنجاب من أيدي

النساء.

(((

 .2املساواة واالختالف

(((

ُيكن القول حقيقةً :إ ّن محور كافّة النظريّات النسويّة ،هو
البحث عن املساواة واالختالف ،واملناهج املختلفة التي سلكتها
االتّجاهات النسويّة املتع ّددة فيام يتعلّق مبوضوع ُجذور تبعيّة
النساء ،والوضع املثايل املطلوب ،واألساليب التي اعتمدوها،

مرتبط ٌة مبا سيجيبون عىل هذا السؤال :هل املرأة والرجل
ٍ
واحد وبتسا ٍو أم
بأسلوب
متساويان؟ ولذلك ينبغي التعامل معهام
ٍ
أنّهام مختلفان ،ولذا ينبغي التعامل معهام باختالف؟

أي
هذا السؤال دامئًا ما يشغل أذهان النسويّات ومل يتم ّك َّن يف ّ
ٍ
وقت من األوقات أن يصل َن إىل نو ٍع من االت ّفاق حوله ،ولك ّن سعة
نطاق هذا املبحث هو من ضمن األسباب التي خلقت املشاكل يف

توافق النسويّات حول مسألة املساواة واالختالف ،وكانت النسويّات
ٍ
مجبورات عىل تشخيص موقعه َّن مقابل العدد الكبري من األسئلة
-1املصدر نفسه ،ص .117

2-Equality and Difference.
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يف هذا البحث؛ فبعض هذه األسئلة عبار ٌة عن ما ييل :هل املرأة

والرجل أفرا ٌد متساوون متا ًما؟ فإن كان الجواب باإليجاب ،فإذن ما

كل هذا االختالف يف الوظائف واألدوار والسلوك والشعور
هو سبب ّ
والعالقات واألذواق ور ّدات الفعل ،والقدرات واالت ّجاهات؟ وإىل
جانب هذه األمور ،كيف ُيكن تحليل مسألة االختالف الظاهري

والبيولوجي والقدرات املختلفة فيام يتعلّق باإلنجاب؟

إن كانت مثال ّية املجتمع البرشي تتمثّل يف املساواة بني املرأة

والرجل ،فام هي سبل تحقيق هذه املساواة؟ واألمر اآلخر :هل
يجب نرش املساواة يف جميع جوانب الحياة أم يف بعض الجوانب،

أي الجوانب يكون ذلك؟
ويف هذه الحالة ،يف ّ

كل من املرأة والرجل كائنني مختلفني،
ومن ناحي ٍة أخرى إذا كان ٌّ
فألي ٍ
حد وأين يقع هذا االختالف؟ وهل تحمل هذه االختالفات
ّ

ٍ
لطرف عل ّوا ً عىل الطرف اآلخر؟ وكيف يجب أن
قيم ًة بحيث تجعل
يكون تعامل القانون مع هذه االختالفات؟

ٌ
اتفاق يف وجهات النظر حول القضايا
ومن الطبيعي أن ال يحصل

ٌ
خ
املعقّدة للنظريّات النسويّة التي لكل منها
مجال وات ّجا ٌه وتاري ٌ
خاص بها؛ ولذلك تب ّدل السؤال الدائم للنسويّات عن املساواة أو
ٌّ

التساوي إىل املعضلة األبديّة للنسويّة((( وفق تعبري «فريدمان».

ٍ
واحد
رأي
هناك مشكل ٌة أخرى جعلت اتفاق النسويّات عىل ٍّ
أصعب ،وهي املضاعفات والنتائج التي سيعلقن فيها يف حال
-1جني فريدمان ،فمينيسم [= النسويّة]؛ ترجمه إىل الفارسيّة :فريوزة مهاجر ،ص .17
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كل
اختياره َّن ألحد النهجني ( املساواة أو االختالف)؛ ولذا قامت ّ
مجموع ٍة ـ بهدف الفرار من هذه املضاعفات ـ باالحتامء باألخرى،
وبالطبع مل تكن يف أمانٍ من مضاعفات الطرف اآلخر.

وسيتناول القسم التايل بحثًا وتحقيقًا يتعلّق بتشكيل نظريتي

املساواة واالختالف خالل املوجة األوىل من النسويّة ،وسبب
كل من النظريتني ،ث ّم مراحل تكامل هاتني
االت ّجاهات النسويّة يف ٍّ
النظريتني وتغيريهام.

املساواة
أهم مبدأين مم ّيزين لنظريّة املساواة هام الرتكيز عىل مساواة
املرأة للرجل ،وإنكار االختالفات بني الجنسني ،وتشري الدراسات

إىل أ ّن مبدأ املساواة بني املرأة والرجل تشكّل تحت تأثري تعاليم

وخصوصا «ديكارت»،
الليربال ّية وآراء عظامء التنوير بشكلٍ مبارشٍ،
ً
واملوقف الذي تتبناه النسويّات اللوايت يُؤم َّن باملساواة فيام يتعلّق

باالختالفات بني الجنسني ،ناج ٌم عن تعاليم الليربال ّية املطالبة
باملساواة ونظرة التحقري للثقافة الغرب ّية تجاه اختالفات النساء.
تأثري الليربال ّية عىل نظريّة املساواة
ظل
كام م ّر سابقًا((( ،مبا أ ّن أوىل األحداث النسويّة حصلت يف ّ

محل اهتامم النسويّات
ّ
الليرباليّة ،لذا فقد أصبح شعار املساواة
نتيج ًة للتعاليم الليرباليّة ،وحيث إ ّن العقل والذكاء البرشي ُيثّل يف
-1راجع :فصيل تاريخ النسويّة واتجاهات النسويّة من هذا الكتاب.
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الج ّو الذي نشأت فيه النسويّة الليرباليّة جوهر ًة ال بديل عنها ،مضافًا
إىل ما ميتلكه من القدرات واإلمكانات الواسعة التي ُيكن لنا أن

نتص ّورها له ،لذا ُيكن اعتبار العقل هو املعيار لرشف اإلنسان وعلّو
مقامه مقارن ًة بسائر املوجودات.

وت ّدعي الليربال ّية كذلك أ ّن البرش يستحقّون احرتا ًما وإكرا ًما
وحقوقًا عديد ًة بسبب متتّعهم بهذه املوهبة الفريدة.
فكري جدي ٌد أث ّر عىل األساس الثقايف لذلك الزمان،
منهج
هناك
ٌّ
ٌ

نبع من تعاليم «ديكارت» الفلسف ّية ،وقد ق ّدم «ديكارت» ـ الذي يُع ّد
أبًا للفلسفة والعرص الجديد ـ نظريّ ٍ
ات جديد ًة كان لها تأثريها يف
يب؛ ومن ضمنها ثنائ ّية الروح والجسد،
تاريخ الفكر
الفلسفي الغر ّ
ّ
حيث يعترب أ ّن اإلنسان مك ّو ٌن من جوهرين مختلفني مستقلني
إل أنّه
(الروح والجسد) وعىل الرغم من ارتباطهام ببعضهام البعض ّ
ال تأثري ألحدهام عىل اآلخر.

(((

وأحد نتائج االعتقاد بنظريّة الثنائيّة لـ«ديكارت» أنّه إذا مل يكن

هناك من تأثريٍ للجسد مطلقًا عىل الروح والعقل ،إذن ليس للفروقات
أي تأثريٍ
الجسديّة ( لون البرشة ،القوم ،القوميّة ومنها الجنس أيضً ا) ّ

عىل القدرات العقليّة للبرش؛ ولذا ي ّدعي «ديكارت» يف كتابه ٌ
مقال
أي يش ٍء
عن املنهج« :ق ُّسم العقل بني البرش بشكلٍ أفضل من ّ

آخر ...العقل والذكاء متساويان لدى الجميع»(((.

-1محمد عيل فروغي ،سري حكمت در اروپا [= مسار الفلسفة يف أوروبا] ،ص .140
حا :إ ّن اختالف اآلراء ناج ٌم عن
-2املصدر نفسه ،ص 601؛ وبالطبع أكمل «ديكارت» موضّ ً
األساليب املختلفة التي يسلكها األفراد يف استخدامهم لق ّوة العقل .وهو يُركّز عىل ما ييل:
النظريّات واألفكار الباطلة واالشتباهات ناجم ٌة عن األساليب الخاطئة يف استخدام هذه الق ّوة.
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الفكري بني النساء والرجال بعد
تعتقد النسويّات بالتساوي
ّ
الجمع بني رأي الليرباليّة فيام يتعلّق بالحقوق الطبيعيّة لألفراد املبنيّة

عىل االستفادة من العقل ،وبني رأي «ديكارت» القائل مبساواة
نب مبنزل ٍة وحقوقٍ متساوي ٍة
العقل بني كافّة البرش ،ولذا أصبح َن يُطال َ
مع الرجل.

إنكار االختالفات واعتبارها مز ّيفة

بعد اعتامد النسويّات منهج املطالبة باملساواة أُجرب َن عىل تحديد

موقعه َّن فيام يتعلّق باالختالفات املوجودة بني الجنسني ،ففي هذه
ٍ
نكرات
املرحلة أصبحت النسويّات اللوايت يتّبع َن هذا املنهج ُم
لكل فرقٍ أصيلٍ
وجوهري بني املرأة والرجل ،واعترب َن الفروقات
ّ
ٍّ
املوجودة صنيع ًة صنعتها الثقافة واآلداب والعادات وأساليب الرتبية
املختلفة ،وخالصة القول :اعتربوها ُمزيّفة و ُمصطنعة.

ٍ
منكرات للفروقات فاعتربنها
ولكن ملاذا أصبحت النسويّات
صناع ّيةً؟ ينبغي دراسة جذور هذا البحث يف التعاليم الليربال ّية

وعرص التنوير وكذلك يف نظرة التحقري التاريخ ّية للثقافة الغرب ّية
تجاه اختالفات النساء.

تأثري الليربال ّية عىل اعتبار االختالفات ُمصطنعة
كام ذكرنا سابقًا ،تشكّلت هذه العقيدة يف عرص التنوير ومع
ترويج الليربال ّية ،أي أ ّن العقل موجو ٌد يف جميع البرش بأكمل صور ٍة
وأمتّها؛ ولكن ت ّم الرتكيز أيضً ا عىل هذه املسألة ،وهي أ ّن العقل

171

 172فيمينزم

ينبغي أن يخضع للتعليم ليتكامل وليك تصل استعداداته وإمكاناته
إىل فعليّتها ،وال ُيكن للعقل أن يتعلّم األسلوب السليم يف التفكري

إل من خالل التعليم.
ّ

(((

وقد طرح بعض مفكري عرص التنوير بحثًا آخر يف هذا املجال،

وهو بحث اللوح األبيض ،إذ ي ّدعي هؤالء املفكّرون بأ ّن ذهن

أي
اإلنسان يكون كاللوح األبيض((( عند الوالدة ،فيكون خاليًا من ّ
ألي عقيد ٍة ذاتيّ ٍة وأصيل ٍة ،ث ّم ميتأل لوح
فك ٍر واعتقا ٍد؛ فال وجود ّ
الذهن باملعتقدات واملعارف من خالل التعلّم (مام يصله من
الثقافة واآلداب والعادات والدين وأمثالها)؛ ولذا ُيكن تغيري كافّة
املعتقدات من خالل التعليم.

(((

ونتيج ًة لهذه التعاليم ،اعترب منارصو حقوق النساء يف ذلك

الزمان أمثال «جون استيوارت ميل»((( و«كوندروسيه»((( أ ّن الصفات

واالستعدادات والقدرات املختلفة التي نسبها املجتمع للنساء
ليست أصيل ًة وليست ذاتيّةً ،وهي نتيج ٌة لتعاليم خاطئ ٍة ومختلف ٍة
املؤسسات االجتامعيّة أو نتيج ٌة لحرمان النساء من التعليم
من قبل
ّ
الصحيح واملتساوي.

-1أنطوين أربالسرت ،ليرباليسم غرب ،ظهور وسقوط [= الليربال ّية الغرب ّية ،ظهو ٌر
وسقوطٌ] ،ترجمه إىل الفارس ّية :عباس مخرب ،ص .193
2-Table Rasa.
-3أنطوين أربالسرت ،ليرباليسم غرب ،ظهور وسقوط [= الليرباليّة الغربيّة ،ظهو ٌر
وسقوطٌ] ،ترجمه إىل الفارسيّة :عباس مخرب ،ص  289ـ.290
4-John Stewart Mill.
5-Marquis de Condorect.

الفصل الثالث :التعاليم النسو ّية

كتب «املركيز دو كوندروسيه» الوجه البارز لليربالية الفرنسيّة
بحق املواطنيّة للنساء مخاطبًا فيها مخالفي
يف مقال ٍة بعنوان القبول ّ
حقوق النساء :أرين اختالفا واح ًدا بني املرأة والرجل ُيكن اعتباره

أساسا للمحروميّة .وكان يعتقد كذلك مبا ييل :لقد ت ّم قمع قدرات
ً
املتدن والشعبي الذي كان
ّ
النساء وابتعدت عن التكامل إثر التعليم

يُع ّد مناسبًا للشابات.

(((

اعترب «جون استيوارت ميل» يف كتابه استعباد النساء أ ّن عدم

املساواة يف الحقوق بني املرأة والرجل ال يتناسب مع الحضارة

الجديدة ،وهو يرى بأ ّن هذا النوع من عدم املساواة ،نايش ٌء عن مبدأ

تف ّوق األقوى الذي وضعه النوع البرشي عىل رأس قامئة سلوكه يف
التحض والرقي،
أغلب أقسام حياته وحتّى يف األزمنة التي ا ّدعى بها
ّ

ويعترب «ميل» أ ّن موقعيّة املرأة تُح ّدد عرب نو ِع تعليمه َّن وتربيته َّن
حيث يتعلّم النساء يف هذا النوع من التعليم األخالقيّات التقليديّة،
ووظيفة املرأة أن تحيا من أجل اآلخرين ،وأ ّن وجودها بأكمله إنّ ا

يتجل يف املحبّة ويف تسليمها وإحناء رأسها ،ويف أن ال يكون لها
ّ
إرادة من ذاتها ويف أن تضع اختياراتها بيد رجلٍ قديرٍ.

(((

ويُشري «ميل» باعتباره مفك ًرا ليرباليّاً إىل ما ييل :إ ّن األفراد الذين

يحرِمون النساء من الحريّة والحقوق التي يُجيزونها للرجال ،يقعون
-1أنطوين أربالسرت ،ليرباليسم غرب ،ظهور وسقوط [= الليربال ّية الغرب ّية ،ظهو ٌر
وسقوطٌ] ،ترجمه إىل الفارس ّية :عباس مخرب ،ص  290و .364
-2جون استيورات ميل ،انقياد زنان [= استعباد النساء] ،ترجمه إىل الفارسيّة :عالء الدين
الطباطبايئ ،ص  8و  10و .23
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ٍ
تعارض؛ ألنّهم من ناحي ٍة يُخالفون الحريّة ومن ناحي ٍة أخرى
يف
(((
يقبلون بالتمييز.
تعترب «ماري ولستون كرافت» وهي من مؤيدي نظريّة املساواة

أيضً ا ،يف كتابها املشهور إثبات حقوق املرأة بأ ّن الذهن لوح ٌة

بيضاء ُيأل عرب التعليم والرتبية ،وقد استنتجت من هذا املبدأ بأ ّن
ٍ
ظروف ترعرع َن عليها أيضً ا ،وتطرح كذلك
النساء عبار ٌة عن نتاج
بسبب تأث ّرها بنظريّة وحدة العقل البرشي هذا السؤال :حينام تكون
حق الرئاسة
املرأة والرجل متساويان يف العقل ،فمن الذي أودع ّ

والحكم والقيادة عند الرجال؟

(((

نظرة احتقار الغرب للنساء
إ ّن دراسة آراء مفكّري الغرب منذ العصور القدمية إىل عرص
التنوير وحتّى بعد ذلك ،تُشري إىل نظر ِة االحتقار الشديدة تجاه

النساء؛ فرتى فيها املذ ّمة واملالمة واأللفاظ الس ّيئة وعبارات التحقري
وتلمس فيها أحيانًا الشعور بالكراه ّية حتّى ،فإ ّن كلامت املفكّرين
الرجال التي ذاع صيتها يف الغرب حول النساء ،تُصيب اإلنسان

بالحرية وتدعوه إىل التأمل حقيقةً.

«سقراط» الفيلسوف اليوناين
واستمرا ًرا لهذا الرأي ،يرى ُ
سبب النحطاط البرشيّة ،ويعتقد
العظيم بأ ّن وجود املرأة هو أكرب
ٍ
-1املصدر نفس؛ ص .3
-2أنطوين أربالسرت ،ليرباليسم غرب ،ظهور وسقوط [= الليرباليّة الغربيّة ،ظهو ٌر
وسقوطٌ] ،ترجمه إىل الفارسيّة :عباس مخرب ،ص  87و  127و .142
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ٌ
ين آخر بأنّه هناك مبدأٌ جيّ ٌد وهو
«فيثاغورس» وهو
فيلسوف يونا ٌّ
يس ٌء وهو الذي خلق
الذي خلق النظام والنور والرجل ،وهناك مبدأ ّ

الفوىض والظلمة واملرأة؛ ويعتقد «أرسطو» هو اآلخر بأ ّن املرأة
ٍ
نقص يف
ناقص وخطأٌ حصل يف الطبيعة ونتاج
رجل
ٌ
ليست إلّ
ٌّ

الخلقة.

(((

ووفقًا لعقيدة «أرسطو» حينام عجزت الطبيعة عن خلق الرجل

خلقت املرأة ،والنساء والعبيد محكومون باألرس وفق حكم الطبيعة،
(((
ٍ
بأي طريق ٍة يف األعامل العا ّمة.
وغري
صالحات لالشرتاك ّ
يف سنة  568م أقيم مؤمت ٌر لتناول هذا املوضوع وهو :هل
املرأة إنسا ٌن أم ال؟ أ ّما «توما اإلكويني» امل ُفكّر املسيحي األشهر
يف القرون الوسطى فكان يعتقد كذلك بأنّه ال ينطبق عىل املرأة

الغرض األ ّول للطبيعة أي طلب الكامل ،بل ينطبق عليها الغرض
الثاين للطبيعة أي النتانة والقبح والهرم.

(((

ووفقًا لقول «تيتشامن» :إ ّن هذا النوع من الفكر العجيب موجو ٌد
أيضً ا يف كتابات عد ٍد من املفكّرين ومنهم «أرسطو» و«شوبنهار»
ٌ
رجال غري
و«فرويد» و«أتو وينغر» و ،...حيث يرون بأ ّن النساء

-1بنوات غري ،زنان از ديد مردان [= النساء من منظار الرجال] ،ترجمه إىل الفارسيّة:
مح ّمد جعفر پوينده ،ص  7و  45و .47
-2ويل ديورانت ،لذات فلسفه :پژوهىش در رسگذشت ورسنوشت برش [= مباهج
الفلسفة :بحث يف مبدأ ومصري اإلنسان] ،ترجمه إىل الفارس ّية :عباس زرياب ،ص .148
-3بنوات غري ،زنان از ديد مردان [= النساء من منظار الرجال] ،ترجمه إىل الفارسيّة:
مح ّمد جعفر پوينده ،ص  8و.57

175

 176فيمينزم

طبيعيّني ،طفوليّات ،إ ّما مرىض أو عقيامت((( ،والبحث املحوري
ٍ
كرديف للوضاعة
لتقابل األضداد يف الثقافة الغربيّة ووضع املرأة
والظلمة والعدم والجهل وأمثال هذه األمور((( شاه ٌد مه ٌّم عىل هذا

كل مجتمعٍ تقع تحت تأثري
األمر ،ومن البديهي أن أفكار مفكّري ّ
ثقافة ذلك املجتمع من ناحي ٍة كام تكون باني ًة للثقافة بدورها من
ناحي ٍة أخرى؛ أي إ ّن هذه النظرة السلبيّة املحق ّرة موجود ٌة بشكلٍ
ٍ
مشرتك بني كافّة املجتمعات الغربيّة.

محل تحقريٍ دامئًا
ولذلك ،كانت النساء يف املجتمعات الغربيّة ّ

بسبب اختالفه َّن عن الرجال؛ وببيان آخر :االختالف ليس أم ًرا حياديّاً،
بل ذا قيم ٍة سلبيّ ٍة؛ ومن ناحي ٍة أخرى مل تستق ّر هذه النظرة السلبيّة فقط
فمثل
ً
يف ذهن الرجال وفكرهم بل انسحبت عىل املجال العميل؛
ٍ
عاجزات وغري
ِمن وجهة نظر الرجال ت ّم تشخيص النساء عىل أنّه َّن

ٍ
قادرات عىل أداء األمور الخطرية السياسيّة واالجتامعيّة واإلدارية؛
وذلك بسبب ضعف قواه َّن الجسديّة والفكريّة وامتالكه َّن للروح
االنفعاليّة واملشاعر وبسبب االختالفات البيولوجيّة ،واعتربوا بأ ّن

وظيفة املرأة الحرصيّة هي أداء املهام املنزليّة واالهتامم بالزوج
واألبناء وتقديم أنواع الخدمات لهم.
فعىل سبيل املثال «جان جاك روسو» ـ وهو من امل ُ ّدعيني

املعروفني للحريّة وللمساواة والحقوق الفرديّة يف القرن الثامن
-1جيني تيتشامن ،فلسفه به زبان ساده [= الفلسفة بلسان بسيط] ،ترجمه إىل الفارس ّية:
إسامعيل سعاديت خمسة؛ ص .247
-2لقد ورد بحث التقابالت الثنائيّة بالتفصيل يف مبحث نسويّة ما بعد الحداثة.

الفصل الثالث :التعاليم النسو ّية

ٍ
مستحقات للحقوق
عرش ـ يقول برصاح ٍة تا ّم ٍة :إ ّن النساء غري
وخصوصا يف األمور
الطبيعيّة وذلك بسبب اختالفه َّن عن الرجال
ً
العقالنيّة((( ،وهو ـ كغريه من كبار عرص التنوير ـ يعترب أ ّن التعليم
رضوري لنم ّو ذكاء الرجال ال النساء ،ويُؤكّد «روسو» يف كتابه
ٌّ
أسس فيه
املشهور إميل ،تربيّة الطفل من املهد إىل الرشد الذي ّ
ٍ
صفات
للرتبية والتعليم عىل ما ييل :يجب تعليم النساء ليكتسنب
وكل ذلك من أجل أن
كاللطف والصرب والطاعة والتسامح العظيمّ ،

رصا.
ّ
ترتب النساء من أجل الرجال ح ً

(((

رصح «روسو»« :املرأة موجود ٌة من أجل الرجل فقط؛ أي
وي ّ

أنّها خُلقت ألجل ذلك؛ أي لتحظى بإعجابه وتعمل عىل إطاعته،
فهذا مقتىض الطبيعة»((( ،ويُؤكّد قائلً«:يف النتيجة ،يجب أن يُص ّمم

تعليم النساء لكامل االرتباط بالرجال وألجل رضا الرجال؛ وألن

تكون مفيد ًة للرجال ويك تجلب محبّة الرجال واحرتامه.»...

(((

كل من الظروف البيئيّة ونوع التعليم الغالب
ويَعترب «روسو» أ ّن ً

يف املجتمع دخيالن يف تشكيل أوجه القصور لدى البرش؛ ويف
املقابل يرى أ ّن كافّة أوجه القصور عند النساء فطريّ ًة وطبيعيّةً.

-1حمريا مشري زاده ،از جنبش تا نظريهء اجتامعى :تاريخ دو قرن فمينيسم [= من الحركة
إىل النظريّة االجتامعيّة :تاريخ قرنني من النسويّة] ،ص .11
-2جان جاك روسو؛ اميل ،آموزش وپرورش [= إميل ،تربية الطفل من املهد إىل الرشد]؛
ترجمه إىل الفارسيّة :غالم حسني زيرک زاده [وإىل العربيّة :الدكتور نظمي لوقا]؛ ص
.247
-3املصدر نفسه ،ص .244
-4سوزان أليس وإتكينز وآخرون؛ فمينيسم ،قدم اول [= النسويّة ،الخطوة األوىل]؛
ترجمه إىل الفارسيّة :زيبا جالل الدين نائيني ،ص .13
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القصة)
ويرى يف كتاب إميل ،أنّه ينبغي تعليم إميل (بطل
ّ

(((

خالل عمليّة تربيته كيفيّة الخروج من تأثري املحيط االجتامعي

الخانق ،والحصول عىل دليلٍ
مستقل؛ ويف املقابل ينبغي تعليم
ٍّ

القصة) أنَّه يرتتب عليها مجموع ٌة من األدوار األنثويّة
صويف (بطلة
ّ
والطبيعيّة والتي تشمل :الحياء ،والتواضع ،واالنفعال واملقاومة
القابلني لالنتصار قبال الرجال.

(((

ٍ
شاهدات عىل هذه املسألة ،وهي أ ّن اختالفات
وكانت النسويّات

النساء هي دامئًا نقطة البداية والعذر املستم ّر لحرمانه َّن من امليزات

التي امتاز بها الرجال وباختصار هي سبب تبعيته َّن؛ ولذلك رأي َن
أي نو ٍع
بأ ّن التح ّرر من موقعيّة التبعيّة إنّ ا يحصل يف إطار إنكار ّ
من االختالف.

وبذلك ،كانت أوىل األصوات النسويّة ـ والتي ظهرت يف
املوجة النسويّة األوىل ويف قالب النسويّة الليرباليّة ـ ت ّدعي املساواة
أي اختالف بني املرأة والرجل؛
التا ّمة بني املرأة والرجل ،وتُنكر ّ

وبنا ًء عليه فقد طالبت هذه الفئة من النسويّات أن يتعامل القانون
شع بنا ًء عىل االختالفات
باملساواة بني الجنسني ،وبأ ّن ّ
كل قانون ُ ّ

مخالف ملبدأ
بني الجنسني ـ حتّى لو كان ملصلحة النساء ـ فهو
ٌ
قص ٍة وعرب اختالق شخصيتي إميل (الولد)
-1يقوم «روسو» يف هذا الكتاب ويف قالب ّ
وصويف (البنت) ،ببيان األساليب الرتبويّة والتعليم ّية يف حالة إميل ،ويف الختام يختار
تختص باملرأة الج ّيدة ـ كزوج ٍة
صويف ـ وهي تتمتّع من وجهة نظر «روسو» مبميزات
ّ
إلميل.
-2حمريا مشري زاده؛ از جنبش تا نظريهء اجتامعى :تاريخ دو قرن فمينيسم [= من الحركة
إىل النظريّة االجتامعيّة :تاريخ قرنني من النسويّة]؛ ص  11ـ .12
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رضا
املساواة ،وغايته إحكام مبدأ االختالف ،ولذا يُعترب يف النتيجة ُم ًّ
للنساء عىل املدى البعيد ،فعىل سبيل املثال :قيّم املعتقدون بهذه

النظريّة ـ فيام بعد ـ القوانني التي تهدف إىل حامية النساء ،عىل
أنّها نو ٌع من اإلهانة للنساء ،وبأنّها تهدف إىل إضعافه َّن ،ولذا فهم
يعتقدون بأنّه ينبغي أن تتساوى النساء مع الرجال بنح ٍو تا ٍّم ،ال يف

الحقوق واملزايا فقط ،بل يف الواجبات واملسؤوليّات أيضً ا؛ فعىل

النساء والرجال العمل بشكلٍ ُمتسا ٍو خارج املنزل ألجل اكتساب
الدخل لألرسة ،كام أ َّن أداء الواجبات املنزليّة ورعاية األبناء يقع
عىل عاتقهام كليهام أيضً ا ،وأ ّما يف املجتمع ،فينبغي أن ت ُتاح فرص
العمل واإلدارة والسياسة والتعليم بشكلٍ متسا ٍو بدون أن تتمحور

أي فرقٍ
هذه األمور حول الجنس ،وال ينبغي األخذ بعني االعتبار ّ

كل من النساء والرجال عد ًدا
بني املرأة والرجل ،فينبغي أن يعمل ٌّ
ٍ
ِ
بإجازات متساوي ٍة؛ وعندما
ساعات العمل ،وأن يتمتّعا
متساويًا من

كل من املرأة والرجل عىل
طفل ،فينبغي أن يحصل ٌ
ت ُنجب األرسة ً
ٌ
مسؤول عن رعاية
إجاز ِة الوالدة بنح ٍو متساوٍ؛ أل َّن كال الطرفني

الطفل بنح ٍو متساوٍ.

االختالف
أغلب
رغم أنّه يف املراحل األوىل من املوجة األوىل كانت
ُ
إل أنّه يف املراحل
التيّارات النسويّة مبنيّ ًة عىل نظريّة املساواةّ ،
فكري آخر روي ًدا روي ًدا ،وهو يرك ُز
التالية لهذه املوجة ظهر تيّا ٌر
ٌّ
ـ خالفًا للنسويّة الليرباليّة ـ عىل الفروقات بني الجنسني ويتقبّل
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وجود مثل هذه الفروقات ،وكانت بعض املؤيّدات لهذا التيّار من
النساء املسيحيّات املتديّنات ،وك ّن يرين بأ ّن مبدأَ املساواة وإنكار

مخالف للتعاليم املسيحيّة ،ولذلك
الفروقات بني الجنسني هو أم ٌر
ٌ
ُعرفن بالنسويّات اإلنجيليّات.

(((

وربا ُيكن القول بأ ّن اإلرصار املطلق الذي كان لدى النسويّة
ّ
الليربالية تجاه املساواة املطلقة بني املرأة والرجل اعتُ ِب ُمخ ّربًا بنظر
ٍ
الذوق العام وحتّى بنظر نفس النساء وبعي ًدا عن الواقع بشكلٍ
مفرط؛

ولذا اعترب تشكيل نظريّة االختالف رد َة فعلٍ انتقادي ٍة يف الواقع تجاه
نظريّة املساواة.

وازداد يف تلك الفرتة البحث حول النسويّات الحقيقيّات
والنسويّات الجيّدات؛ ففي حني اعتربت النسويّات الليرباليّات
كل نو ٍع من التمييز
أ ّن النسويّة الجيّدة هي النسويّة التي ت ُحارب ّ

والتي تبقى وفيّ ًة لشعار املساواة ،وبالتايل اعتربت الليرباليّات
ٍ
بأ ّن النسويّات الاليت وافقن عىل وجود
اختالفات ه ّن نسويّاتٌ
ُمـتط ّرفاتٌ ومن نسويّات ماوراء النسويّة ،أ ّما ه ّن فك ّن يعترب َن أنفسه ّن
ٍ
نسويّ ٍ
معتدالت وك ّن يعتقد َن بوجود الحاجة لنسويّ ٍة جديد ٍة مبنيّ ٍة
ات
عىل احتياجات النساء ،ال عىل مج ّرد فرض املساواة.

(((

وفيام ييل سنتناول نظريّات النسويّات القائالت باالختالف كام
-1ريک ويلفورد؛ فمينيسم ،مقدمه اى بر ايدئولوژى هاى سياىس [= النسويّة ،مقدّمة
لأليديولوج ّيات السياس ّية]؛ ترجمه إىل الفارس ّية :م .قائد ،ص .355
-2حمريا مشري زاده ،از جنبش تا نظريهء اجتامعى :تاريخ دو قرن فمينيسم [= من الحركة
إىل النظريّة االجتامعيّة :تاريخ قرنني من النسويّة] ،ص  157و  161و .164
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سنتناول نقده َّن ملؤيّدات املساواة:

الرتكيز عىل الصفات املختلفة واملميزة للنساء
يف السنوات  1870م و 1880م ظهر تيّا ٌر باسم «التحصني
االجتامعي» والذي كان يُوجه بعض املفاسد بنا ًء عىل تعاليم
اإلنجيل ومبادئِه ،من قبيل :رشب الكحول وإظهار العنف واإلفراط
س ،وقد
يف امليول الجنسيّة التي كانت شائعة بني الرجا ِل وته ّد ُد األُ َ

محل قبو ٍل من
ترعرعت نظريّة االختالف داخل هذا التيّار الذي كان ّ
قبل العديد من النساء؛ بحيث كانت النسويّات املؤيّدات لالختالف

ـ وقد اشتهرن كذلك بالنسويّة املؤيّدة للكنيسة أو النسويّة اإلنجيليّة ـ
رش بالنسبة
تري َن بأ َّن املفاسد التي ت ّم ِذك ُرها يف األعىل مبثابة إل ٍه لل ّ
للذكور والرجال ،وأ ّما النساء فه ّن أعىل وأطهر من الناحية األخالقيّة
(((
وه ّن من ّزهاتٌ عن هذه املفاسد.
وبهذه الطريقة تشكّلت النظريّة التالية :يف الوقت الذي كان
ِ
والعنف واملنافسة والسعي نحو املصالح
الرجال فيه أهل الفساد
الخاصة ،كانت النساء أهل التعاون واللطف والصلح
والسلطة
ّ
واإليثار وكانت قلوبهم مشغول ًة بالخدمات العا ّمة والشعارات

الراقية ،فهم أعىل وأرقى من الرجال من الناحية األخالق ّية.

(((

-1سوزان أليس و إتكينز وآخرون؛ فمينيسم ،قدم اول [= النسويّة ،الخطوة األوىل]؛
ترجمه إىل الفارس ّية :زيبا جالل نائيني؛ ص .66
-2ريک ويل فورد؛ فمينيسم ،مقدمه اى بر ايدئولوژى هاى سياىس [= النسويّة ،مقدّمة
لأليديولوجيّات السياسيّة]؛ ترجمه إىل الفارسيّة :م .قائد ،ص .356
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املساواة تعني الرجول ّية ورفض الخصائص املتعال ّية للنساء
لقد تح ّدت نسويّة االختالف هذه الفكر ُة املوجودة يف اتجاه
املساواة والتي تُطالب بأن تتمتّع النساء بذات الحقوق التي للرجال.
وأحد االنتقادات التي أوردت عىل مبدأ املساواة هو أ َّن هذه

النظريّة تعترب حقوق املواطن الذكر هي النموذج األسايس للحقوق
التي ينبغي منحها للنساء ،ويف الحقيقة جعل الرجال بذلك معيا ًرا

للنساء ،وتعتقد نسويات االختالف بأ َّن التمحور حول الذكورة
والغفلة عن اختالفات النساء ،تسوق النساء باتجاه أن يصبحن

رجال وتتسبّب يف زوال الخصائص األنثويّة القيّمة.
ً

(((

وقد أكّدن عىل أنّه إذا مل تحفظ النساء هويته َّن كمجموع ٍة ذات

مصالح مختلفة ،فسوف تزول املبادئ التي تجعلها فريد ًة من نوعها؛
ني عىل شكل امرأة ٍفريد ٍة((( ال باعتبارها
نب من النساء أن يبق َ
لذا طل َ
إنسانًا بال جنس ،بل كامرأ ٍة تحارب من أجل الحريّة.

(((

ٍ
-1ملزيد من االطالع ،راجع :أندرو هيوود؛ در آمدى بر ايدئولوژى هاى سياىس :از
لرياليسم تا بنيادگرايى دينى [= مدخل إىل األيديولوجيّات السياسيّة :من الليرباليّة إىل
األصوليّة الدينيّة] ،ترجمه إىل الفارسيّة :مح ّمد رفيعي مهر آبادي ،ص 425؛ و ريک
ويل فورد؛ فمينيسم ،مقدمه اى بر ايدئولوژى هاى سياىس [= النسويّة ،مقدّمة
لأليديولوجيّات السياسيّة]؛ ترجمه إىل الفارسيّة :م .قائد ،ص 355؛ و إليزابيث بادإنرت؛
عرص تشابه جنس ها [= عرص تشابه الجنسني]؛ ترجمه إىل الفارسيّة :افسانه وارسته فر؛
مجله زنان [= مجلّة النساء] ،ش  ،48ص .48
-2حمريا مشري زاده ،از جنبش تا نظريهء اجتامعى :تاريخ دو قرن فمينيسم [= من الحركة
إىل النظريّة االجتامع ّية :تاريخ قرنني من النسويّة] ،ص .160
-3أندرو هيوود؛ در آمدى بر ايدئولوژى هاى سياىس :از لرياليسم تا بنيادگرايى دينى
[= مدخل إىل األيديولوجيّات السياسيّة :من الليرباليّة إىل األصوليّة الدينيّة] ،ترجمه إىل
الفارسيّة :مح ّمد رفيعي مهر آبادي ،ص .425
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دور الخصائص النسائ ّية وأهم ّيتها يف إصالح املجتمع
تعتقد نسويّات االختالف خالفًا للثقافة الرائجة يف املجتمع،

تلك الثقافة التي تقول بأ ّن النساء عاجزاتٌ بسبب الخصائص
األنثويّة التي يحملنها من قبيل :العاطفة واللطف واملرونة واإليثار
وأمثالها من األمور السياس ّية واالجتامع ّية وأنّه َّن مناسباتٌ وف ّعاالت
للمنزل واألرسة ،بأنّه ال ب ّد من دخول النساء يف املجال السيايس

خصوصا؛ وبنا ًء عليه لو
واالجتامعي ألجل جميع هذه الخصائص
ً
انترشت الخصائص الق ّيمة للنساء يف أنحاء املجتمع ،فإ ّن الحرب
والعنف واملنافسة والعداء وسائر املشاكل السياس ّية واالجتامع ّية
ستجلس جان ًبا وسيقوم مكانها الصلح واملحبة واللطف.

يعتقد «فرانسيس فيالرد» مبا ييل« :إذا دخلت النساء الحكومة

فسوف ت ُط ّهرها ،وإذا وردت السياسة فسوف ت ُهذبها؛ أل ّن املرأة
حيثام دخلت نظمت ذلك املكان كام تفعل يف املنزل».

(((

كتبت «ماري ليفرمور» يف كتابها عىل املجال وتأثري املرأة(((:

«املرأة بنا ًءا ملا أفهمه عنها ،ينبغي أن تحرس األخالق العا ّمة دامئًا

باعتبارها النصف األرقى من البرشيّة ،وذلك عرب مزاجها األكرث رقّ ًة
(((
وحساسيّ ًة من الرجل وعرب منظّم ٍة أكرث صفا ًء وروحانيّةً».

-1حمريا مشري زاده ،از جنبش تا نظريهء اجتامعى :تاريخ دو قرن فمينيسم [= من الحركة
إىل النظريّة االجتامعيّة :تاريخ قرنني من النسويّة] ،ص .104-103
2-On The Sphere and Influence of Woman.
-3ااملصدر نفسه ،ص .105
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ووفقًا لقول «ريتزر» :عادة ما يُطالب واضعو نظريّة االختالف

الجنيس باالعرتاف رسميّاً بأساليب الحياة املميّزة للنساء ـ ال
بعنوانها انحرافًا عن األساليب الطبيعيّة بل باعتبارها أساليب ف ّعالة
تحل مكان أساليب الرجال ـ وهم ي ّدعون بأنّه كلّام
ّ
تستطيع أن

عجنت أساليب الحياة النسائيّة باملجتمع فأصبحت جز ًء من حياة
َ
الجميع ،كلّام أصبح العامل مكانًا أكرث أم ًنا وإنسانيّ ًة للجميع.

(((

جذور الصفات النسائ ّية الق ّيمة
مل تُناقش نسويّات االختالف هذه املسألة ـ يعني :ملاذا تتّصف
ح ومل
النساء مبثل هذه الصفات املختلفة واملميّزة ـ بشكلٍ واض ٍ

واضح لهذا السؤال؛ ولكن ُيكن استخراج وجهتي
جواب
يُق ّدم
ٌ
ٌ
النظر التاليتني من بني خطاباته َّن:
أ) الذات ّية((( :يعتقد «أندرو هيوود» :بأ ّن نسويّات االختالف يعتقدن

بنو ٍع من الذات ّية؛ أي أ ّن الرجال بطبيعتهم وبذاتهم منافسني وعدوان ّيني،
أ ّما النساء فبذاته َّن وبطبيعته َّن ذوات أخالقٍ وعاطف ّياتٌ  ،ويعتقد َن
ٍ
ُروقات هورمون ّي ٍة وإىل باقي
بأ ّن الفروقات الذات ّية تُشري إىل وجود ف
االختالفات الجين ّية ،فهذه االختالفات ال تعكس فقط بنية املجتمع.

(((

-1جورج ريتزر ،نظريهء جامعه شناىس در دوران معارص [= النظريّة االجتامعيّة يف
العرص الحارض] ،ترجمه إىل الفارسيّة :محسن ثاليث ،ص .473
2-Essentialism.
-3أندرو هيوود؛ در آمدى بر ايدئولوژى هاى سياىس :از لرياليسم تا بنيادگرايى دينى
[= مدخل إىل األيديولوجيّات السياسيّة :من الليرباليّة إىل األصوليّة الدينيّة] ،ترجمه إىل
الفارسيّة :مح ّمد رفيعي مهر آبادي ،ص .425
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ومن الواضح أ ّن هذه الرأي يقع يف قبال اآلراء األخرى متا ًما،

ففي نسويّة املساواة ُع ّدت االختالفات من صنع املجتمع.

ب) األمومة :لقد اعتربت هؤالء النسويّات يف العديد من
الحاالت أ ّن الصفات النسائيّة القيّمة ناجم ٌة عن األمومة ،وقد ذكر َن

بشكلٍ
ضمني ما ييل :إ ّن الدور املنحرص باملرأة بعنوانها أ ّم وكذلك
ٍّ
التجارب التي تكتسبها بعد هذا الحدث ،هي التي ت ُشكّل الشخصيّة
النسائيّة املختلفة.

(((

رضورة حامية القانون للنساء
تعترب نسويّة املساواة أ ّن س ّن القوانني بنا ًء عىل الفروقات
الجنس ّية ُيثّل متيي ًزا بصور ٍة عمل ّي ٍة وأم ًرا مخالفًا ملبدأ املساواة،
عامل يُؤكّد عىل عجز النساء
ٌ
وأ ّن وضع القوانني الحامية للنساء هو
وضعفه َّن مقابل الرجال؛ ولذا ينظر َن إليه كإهان ٍة ،وخالفًا له ّن لدى
مختلف متا ًما فيام يتعلّق بالقوانني الحامئية.
رأي
ٌ
نسويّة االختالف ُّ

فوفقًا لوجهة نظر نسويّة االختالف ،يع ّد تطبيق القوانني املتساوية

حق النساء؛ ألنّه
ـ يف الحقيقة ـ نو ًعا من الظلم وعدم العدالة يف ّ
ٍ
ظروف
أ ّولً  :النساء تحيا بسبب عدم املساواة والظلم السابق يف
غري متكافئ ٍة مع الرجال ،وتطبيق القوانني املتساوية يف هذه الظروف

-1حمريا مشري زاده ،از جنبش تا نظريهء اجتامعى :تاريخ دو قرن فمينيسم [= من
الحركة إىل النظريّة االجتامعيّة :تاريخ قرنني من النسويّة] ،ص 160؛ و ريک ويل فورد؛
فمينيسم ،مقدمه اى بر ايدئولوژى هاى سياىس [= النسويّة ،مقدّمة لأليديولوجيّات
السياسيّة]؛ ترجمه إىل الفارسيّة :م .قائد ،ص .355
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غري املتساوية ال ُيكنه أن يجرب حرمان النساء التاريخي((( ،بل سيؤ ّدي
فقط إىل إخفاء نظام عدم املساواة يف املوجود املجتمع واألرسة.

(((

ثانيًا :تتح ّمل النساء مها ّماً ومسؤوليّ ٍ
ات أكرث مقارن ًة بالرجال يف
ٍ
الخاص الذي يتميّزن به؛ ولذا
ظروف متساوي ٍة بسبب دور األمومة
ّ
فإن القوانني املتساوية هي قوانني غري عادلة.

(((

وتعتقد نسويّة االختالف مبا ييل :مبا أ ّن النساء مع ّر ٍ
ضات للرضر
بصور ٍة أكرب بسبب بنيته ّن الجسديّة ودور األمومة الذي يضطلعن به؛

خاص ٍة قانونيّاً؛ ومن ناحي ٍة أخرى
لذا ينبغي أن يك ّن موضع حامي ٍة
ّ
حل لتدارك عدم املساواة السابقة وهو «التمييز
اقرتحت النسويّات ًّ

اإليجايب»(((؛ مبعنى أنّه ينبغي أن يلحظ القانون بعض امليزات

الخاصة للنساء ،فال ب ّد من إقرار بعض القوانني ملصلحة النساء،
ّ

ليزول تدريجيّاً الفارق بني الجنسني املسبب عن الظروف غري
العادلة ،وبعد استقرار الظروف املتساوية ت ُعطي القوانني التي ترعي
التمييز مكانها لصالح قوانني املساواة ،ويف مثل هذه الظروف فقط

ُيكن أن تكون قوانني املساواة مفيد ًة وعادلةً.

(((

-1حمريا مشري زاده ،از جنبش تا نظريهء اجتامعى :تاريخ دو قرن فمينيسم [= من الحركة
إىل النظريّة االجتامع ّية :تاريخ قرنني من النسويّة] ،ص .162
-2إي .أف .كينغ دوم؛ حقوق فمينيستى ،فمينيسم ودانش هاى فمينيستى [= الحقوق
النسويّة ،النسويّة واملعارف النسويّة]؛ ترجمه إىل الفارسيّة :عباس يزداين ،ص  146و .147
-3جيني تيتشامن ،فلسفه به زبان ساده [= الفلسفة بلسان بسيط] ،ترجمه إىل الفارسيّة:
إسامعيل سعاديت خمسة؛ ص .249
4-Affirmative Action.
-5حمريا مشري زاده ،از جنبش تا نظريهء اجتامعى :تاريخ دو قرن فمينيسم [= من الحركة
إىل النظريّة االجتامعيّة :تاريخ قرنني من النسويّة] ،ص  162ـ .163
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بأي
وبذلك نجد أ ّن نسويّة االختالف ال تخالف تساوي الفرص ّ
شكلٍ من األشكال ،بل تُطالب بالحفاظ عىل االختالفات خالل هذه
األحداث مهام كلّف األمر ،وبتعبريٍ آخر إنّه ّن يرفع َن شعار «املساوة

يف االختالف» كاملدافعني عن ثقافات األقليّات (اليهود ـ السود ـ

املهاجرين و((()...؛ فعىل سبيل املثال« :هاريت برتون»((( قالت
حق التصويت :تستحق النساء عني الحقوق التي
خالل أحداث ّ
يتمتّع بها الرجال يف املواطن التي تشبه النساء فيها الرجال ،وأ ّما يف
املواطن التي تختلف فيها عن الرجال فينبغي أن ُيثل َن أنفسه َّن ال

أن ينوب الرجال عنه ّن(((؛ وبتعبري آخر :إ َّن نسويّة االختالف ،تبحث
عن املساواة يف النتائج بدلً من البحث عن املساواة يف القانون أو
يف التعامل أو حتّى يف الفرص.

(((

وبذلك نجد أنّه منذ البداية ويف املوجة األوىل من النسويّة،
تشكّل قطبان وت ّياران مختلفان متام االختالف يف النسويّة؛ ورغم

أن هاتني املجموعتني عملتا م ًعا خالل أحداث النضال من أجل
ٍ
ٍ
ٍ
مشرتك فوضعتا
وهدف
واحد
حق التصويت واتّحدتا حول محو ٍر
ّ
إل أ ّن هاتني النظريتني املختلفتني تواجدتا بعد
اختالفاتهام جان ًباّ ،

ذلك دو ًما بني النسويّات ،وكانتا سب ًبا يف اختالف النظر واالنقسام
إىل العديد من الفرق.

-1إليزابيث بادإنرت؛ عرص تشابه جنس ها [= عرص تشابه الجنسني]؛ ترجمه إىل الفارسيّة:
افسانه وارسته فر؛ مجله زنان [= مجلّة النساء] ،ش  ،48ص .48
2-Harriet Burton.
-3حمريا مشري زاده ،از جنبش تا نظريهء اجتامعى :تاريخ دو قرن فمينيسم [= من الحركة
إىل النظريّة االجتامع ّية :تاريخ قرنني من النسويّة] ،ص .103
-4املصدر نفسه ،ص .164
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النسويّة الراديكال ّية ونظريّة املساواة أو االختالف
تتواجد نظريتا االختالف واملساواة يف النسويّة الراديكال ّية،
ولكن طب ًعا مع بعض التغيريات بالنسبة للسابق وذلك بنح ٍو معق ٍّد

ج؛ بحيث ال ُيكن فصلهام أحيانًا؛ فمن ناحي ٍة تعترب
ج ّدا ً ومندم ٍ
األبوي األصل لتبع ّية النساء ،وي ّدعني
النسويّات الراديكال ّيات النظام
ّ
يف توضيحه ّن لوظيفة هذا النظام مبا ييل :لقد أ ّدى تعريف الرجال

يل أن
لصفات وأدوار ومهام النساء الدنيئة إىل تخلّفه َّن ،ومن الج ّ
املبني عىل املساواة بني الجنسني ،وباالستمداد من
هذا االدعاء
ّ

نظريّة «الفصل بني الجنس والجنوسة» يُع ّد اختالفات النساء من
(((
األبوي.
صنع النظام
ّ
ٍ
بصفات
ومن ناحي ٍة أخرى يف النسويّة الراديكاليّة تتمتّع النساء
راقي ٍة وعالي ٍة ،أ ّما الرجال فهم أفرا ٌد عنيفون وظاملون وأعدا ٌء أساسيّون
للنساء وال ُيكن تغيري ذلك وينبغي النأي عنهم جانبًا ،وكام يظهر

يف وجهة النظر هذه ،يختلف جوهر املرأة وذاتها اختالفا كليّاً عن

جوهر الرجل وذاته ،ويقعان يف مقابل بعضهام.

وأحيانًا يت ّم توضيح األمر بالنحو التايل :كان االعتقاد باملساواة

شائ ًعا يف املراحل األوىل للنسويّة الراديكاليّة ،وتقريبًا منذ سنة
 1970م وما بعدها ت ّم الرتكيز عىل اختالف النساء وعلوه َّن وأحيانًا

أخرى كان رأي املساواة يُنسب إىل النسويّة اليرباليّة يف املوجة الثانية

ـ التي أكرث ما نراها يف أوائل املوجة الثانية ـ بينام ت ُعترب النسويّة
-1سيأيت توضيح النظريّة يف هذا الفصل.
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ريا ما نجد بأ ّن
الراديكاليّة حامل ًة للواء نظريّة االختالف؛ ولكن ،كث ً

النسويّات الراديكاليّات يُتبعن هاتني النظريتني عرب خطابتهن جنبًا
ٍ
إىل جنب وأحيانًا بشكلٍ
ناقص.
فعىل سبيل املثال :غالبًا ما استخدمت نظريّة الفصل بني الجنس
( )Sexوالجنوسة ( )Genderبصو ٍر متع ّدد ٍة ـ وهي من تعاليم النسويّة
الراديكاليّة امله ّمة يف بحث املساواة واالختالف ـ فقد رأت بعض

النسويّات أ ّن املساواة بني املرأة والرجل هي مساوا ٌة حقيقيّ ٌة وذاتيّ ٌة

وذلك بسبب اعتباره ّن األدوار والصفات النسائيّة أم ًرا صناعيّاً ،وهناك

مجموع ٌة أخرى تستنتج بأ ّن الرجال ـ يسعون بطبيعتهم إىل السيطرة

صنعت من
عىل النساء ـ فهذه األدوار والخصائص (الجنوسة) إنّ ا ُ
أجل إبقاء النساء متخل ٍ
ّفات ،إذن فالرجل هو العد ّو األصيل.
ومع تجاوز هذه الفروقات ،تعترب نظريّة الجنس والجنوسة
ـ وهي من نتاج النسويّة الراديكاليّة ـ خطو ًة كبري ًة يف من ّو وانتشار
نظريّة االختالف واملساواة ،وسنقوم برشحها فيام ييل:

الفصل بني الجنس والجنوسة
لقد جرت أبحاثٌ جديد ٌة يف القرنني التاسع عرش والعرشين

مع انتشار علم األحياء تتمح ّور حول إثبات االختالفات األحيائ ّية
األساس ّية ،بل حتّى حول إثبات الفرق العقيل عىل أساس حجم
ٍ
اكتشافات
دماغ املرأة والرجل ،وهذه اآلراء األحيائية هي مبنزلة
علم ّي ٍة ت ُثبت الفروقات بني املرأة والرجل ،ويف املقابل تدحض
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نظريّة «اعتبار الفروقات أم ًرا صناعيّاً» التي اتبعتها نسويّاتٌ أمثال
«ويلستون كرافت» و«ميل» عرب أدلّ ٍة علميّ ٍة ،ويف هذه املرحلة
ٍ
حل علميّاً ونظريّاً
مجربات عىل أن يجد َن ًّ
أصحبت النسويّات
للدفاع عن موقعه َّن وآرائه َّن مقابل هذه األدلّة والتربيرات العلميّة،
حل هذا املعضلة يف كتابها الجنس
فجاءت آراء «دوبفوار» يف ّ
ح الجنوسة
اآلخر  ،كام جاءت آراء علامء األحياء ،وت ّم وضع مصطل ٍ
الجديد يف علم الطب مبساعدة النسويّات.

لقد بثّت آراء «دي بوفوار» الروح يف النسويّات بشكلٍ مثريٍ
جب ،حيث ف ّرقت يف كتابها الجنس اآلخر بني املرأة واألنوثة،
للتع ّ

وطرحت «دي بوفوار» هذا السؤال للمرة األوىل« :ما هي املرأة»؟

الكل عىل االعتقاد بأ ّن النوع البرشي أيضً ا لديه
ّ
ث ّم تابعت :يُجمع
أناثٌ  ،ففي الزمن الحايل كام يف املايض يتشكّل نصف املجتمع

كل هذا يقال لنا :األنوثة يف خطرٍ ،فلتك َّن
البرشي من اإلناث؛ ورغم ّ
حتم ليست امرأة بل أنثى
نساء ولتبقني نساء! ولذا فإن أنثى البرش ً
برشيّة ينبغي أن تُساهم يف الواقع الغامض امله ّدد الذي هو عبار ٌة

عن األنوثة ،فهل هذه األنوثة ترتشح عن املبايض أم تنعقد يف
أعامق السامء األفالطونية؟!

(((

وهكذا ،استنتجت النسويّات بأنّه ُيكن الفصل بني الفروقات

التي أثبتها علم األحياء وبني االختالفات التي ترى النسويّات بأنّها
مصطنعة؛ ومن ناحي ٍة أخرى فتحت دراسات األنرثوبولوجيا (أو علم
-1سيمون دي بوفوار ،جنس دوم [= الجنس اآلخر] ،ترجمه إىل الفارسيّة :قاسم
صنعوي ،ص .16
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اإلنسان) نافذ ًة جديد ًة أمام النسويّات ،إذ تشري هذه الدراسات إىل

جلت
اختالف معنى املرأة والرجل يف املجتمعات املختلفة وقد ُس ّ
(((
ر ّدات فعلٍ متباين ٍة فيام يتعلّق باملرأة والرجل.
لقد بحثت «مارغريت ميد» عاملة األنرثوبولوجيا األمريكيّة األنوثة

والرجولة من خالل دراستها لثالثة مجموعات من القبائل البدائيّة

يف غينيا الجديدة ودراسة األنوثة والرجولة يف هذه املجتمعات،

كل
وتشري دراساتها إىل ما ييل« :يف قبيلة اآلرابش(((ميتلك ٌّ

من النساء والرجال شخصيّةً ،وهو ما يُسميه األمريكيّون األمومة
واألنوثة ،وعاد ًة ما يكون الرجل واملرأة يف اآلرابش هادئني وغري

وحساس ْي يف قضاء حاجات بعضهام البعض؛ وذلك
عدوانيني ،
ّ

رصف
عىل نقيض من املجتمع اآلخر ّ
أي املاندا غومورها ،حيث يت ّ
بأسلوب يُسميه األمريكيّون السلوك الذكوري،
كل من الجنسني
ٌّ
ٍ
رش والعنف؛
ًّ
فكل من املرأة والرجل بال رحم ٍة وكالهام يتّسم بال ّ
فكل يش ٍء فيها ـ بنا ًء
وأ ّما املجموعة الثالثة أي قبيلة تشامبويل ّ
طبيعي وباملقلوب؛ يعني :النساء فيها
العتقاد األمريكيّني ـ غري
ٍّ
ذوات شخصيّ ٍة ُمتسلّط ٍة وغري منظ ٍ
ّامت ولديهم قدرة إداريّة ،أ ّما

الرجال فعاطفيّون أكرث وغري مسؤولني فيام يتعلّق بشؤون الحياة».

(((

-1حمريا مشري زاده ،از جنبش تا نظريهء اجتامعى :تاريخ دو قرن فمينيسم [= من الحركة
إىل النظريّة االجتامعيّة :تاريخ قرنني من النسويّة] ،ص .313
2-Arapesh.
-3وود رشمان؛ ديدگاه هاى نوين جامعه شناىس :ديدگاه هاى كالسيك وراديکال [=
نظريّات جديدة يف علم االجتامع :النظريّات الكالسيكيّة والراديكاليّة]؛ ترجمه إىل
الفارسية :مصطفى ازكيا؛ ص .139
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ٍ
أساس أو قاعد ٍة
أي
تستنتج «ميد» من ذلك ما ييل :ال يوجد ّ
خاص ًة بالنساء ويف املقابل تجعل البعض
تجعل بعض السلوك ّيات
ّ
اآلخر من السلوك ّيات الذكوريّة ،فالخصائص النسائ ّية والذكوريّة
(((
تقبع تحت تأثري الظروف االجتامعيّة والثقافيّة.
واستنادا ً إىل هذا الك ّم من األدلّة استطاعت النسويّيات طرح
ٍ
ٍ
ٍ
جديد؛ وبالتايل اعتقد َن بوجود نوعني من
وتصنيف
تعريف
االختالف بني الجنسني:
1.1االختالفات البيولوجيّة ،تعود جذورها إىل الطبيعة
والخصائص البيولوج ّية التي للمرأة والرجل وهي غري قابلة
للتغيري؛
2.2االختالفات التي يف علم االجتامع ،وهي تأيت تحت تأثري
تتغي بتغيري
الثقافة واملجتمع والتعليم وأمثال ذلك ،ولذلك ّ
العوامل.
جنسا (،)Sex
وقد س ّمت النسويّات االختالفات البيولوج ّية
ً
وس ّمت االختالفات االجتامعيّة جنوس ًة((( (.)Gender
-1املصدر نفسه.
-2لقد استخدم مصطلح الجنوسة يف البداية استخدا ًما طبيّاً أو نفسيّاً ،واستخدمه علامء
النفس منذ  1930م لوصف الصفات النفسيّة لألفراد دون ربطها بالرجل أو املرأة ،ويف سنة
انكب عامل النفس «روبرت إستلر» يف كتابه الجنس والجنوسة عىل دراسة مرحلة
 1968م
ّ
ٍ
ٍ
واحد ،ولكنهام
جنس
الطفولة حيث إنّهام بلحاظ علم األحياء (وفقًا للكروموزومات) من
ٍ
بجنس آخر ،وأغلب العيّنات التي ت ّم العثور عليها هي ملواليد أناث من
يبدوان متعلقني
الناحية الجينيّة ،ولك ّنهن ُولد َن بخصائص جنسيّ ٍة ذكوريّ ٍة ،وكان من املمكن أن يُصبح
هؤالء األطفال صبيانًا أو ٍ
بنات؛ ولذلك استعمل «إستلر» الجنوسة لإلشارة إىل السلوك
واملشاعر واألفكار واألحالم املرتبطة بكال الجنسني ،ولكن مل يكن لهم معاين ضمنيّة
ظل تنظريه َّن لنظريّته َّن( .جني
بيولوجيّة مه ّمة ،وقد استعملت النسويّات كلمة الجنوسة يف ّ
فريدمان ،فمينيسم [= النسويّة] ،ترجمه إىل الفارسية :فريوزة مهاجر ،ص .)27

الفصل الثالث :التعاليم النسو ّية

وقد أعلنت «آن أوكيل» يف كتابها الجنس والجنوسة واملجتمع

(((

بأ ّن الجنس لف ٌ
ظ يُشري إىل االختالفات البيولوجيّة بني املرأة
والرجل ،أي تلك االختالفات املشهودة يف البنية الجنسيّة ويف
ِ
بتصنيف
مه ّمة اإلنجاب؛ وأ ّما الجنوسة فهي مسأل ٌة ثقافيّ ٌة مرتبط ٌة
املجتمع إىل ُمذكّ ٍر و ُمؤن ٍ
ّث.

(((

أ ّما املسألة األخرى التي تُشري إليها دراسات علم اإلنسان ،فهي

أنّه رغم اختالف معنى الذكورة واألنوثة يف املجتمعات املختلفة،
إلّ أنّه يوجد أمران مشرتكان يف هذه العالقة بني املجتمعات

املختلفة ،األ ّول :أن املحور األسايس لألدوار الجنسيّة للمرأة هي
«األمومة» ،أي أنّه من املتوقّع أن تُأ ِّمن النساء الغذاء لألطفال وأن

تتحملن باقي مسؤوليّات العناية بهم مثلام أنّها تقوم بجلبهم إىل
الدنيا؛ الثاين :هو أنّه من املمكن أن تعترب مه ّم ٌة ما يف املجتمع x

ذكوريّة ويف املقابل ت ُعترب يف املجتمع  yنسائيّةً ،ولك ّن هذا النوع
من التعامل املشرتك موجو ٌد بحيث تُعترب هذه امله ّمة يف املجتمع

( xذُكوريّةً) قيّمةً ،أ ّما يف املجتمع ( yنسائيّةً) بال قيمة.

(((

وبنا ًء عىل ذلك ،تُقيّم النسويّات الفصل بني الجنس والجنوسة

سيايس يهدف إىل املحافظة عىل
يف النظام األبوي عىل أنّه أم ٌر
ٌّ

تخلّف النساء وهيمنة الرجال.

1-Sex، Gender and Society.
-2جني فريدمان ،فمينيسم [= النسويّة] ،ترجمه إىل الفارسية :فريوزة مهاجر ،ص .27
-3حمريا مشري زاده ،از جنبش تا نظريهء اجتامعى :تاريخ دو قرن فمينيسم [= من الحركة
إىل النظريّة االجتامعيّة :تاريخ قرنني من النسويّة] ،ص .313
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تعترب «كيت ميليت» بأ ّن األدوار التي تكون بحسب الجنس
ٍ
ُ
بعيدات عن
الرجال النسا َء
شكل من أشكال القمع فمن خالله يُبقي
ً

املجال العا ّم وهو مجال السلطة والنشاط االجتامعي ،أ ّما «فيليس

فتجسد يف كتاب النساء والجنون ( 1972م) توقعات
تشسلر»
ّ
املجتمع من النساء يف قالب األدوار النسائيّة املتوقّعة من الناس

غري العاديّني أو من املعاقني وهو األمر الذي يش ّد النساء نحو
(((
االنكسار والجنون.
فصل جدي ًدا من البحث حول
ً
وهكذا فتحت النسويّات
االختالف من خالل الفصل بني الجنس والجنوسة حيث اعترب َن

بأ ّن القسم األكرب من اختالفات املرأة والرجل هي نتاج الثقافة
واملجتمع؛ ولكن مل يستطع َن إنكار الفروقات البيولوجيّة بني املرأة
والرجل ،وقبل َن بالح ّد األدىن منها.

.3النسويّة والسياسة
إ ّن أحد املجاالت التي استهدفتها اآلراء النقديّة للنسويّات هو

مجال السياسة واآلراء السياس ّية.

كان أسلوب تعامل النسويّة ومواجهتها للسياسة كسائر املواضيع

التي طرحت يف النسويّة مختلفًا ومتن ّو ًعا طوال تاريخ النسويّة أيضً ا،
ووجه الشبه املوجود يف هذا املوضوع رغم كافّة االختالفات هو
ٍ
مساعد،
تركيز النسويّات عىل كون الوضع السيايس للنساء غري

-1ماجي هام وسارة غمبل ،فرهنگ نظريه هاى فمينيستى [= معجم النظريّات النسويّة]؛
ترجمه إىل الفارسيّة :فريوزة مهاجر وآخرون ،ص  401ـ .402

الفصل الثالث :التعاليم النسو ّية

والسعي من أجل كشف أسباب هذا الوضع وطرح الحلول بهدف

تحريره ّن منه ،فالبحث التايل يتع ّرض للمباحث التي طُرحت والتي

تتعلّق باملوجة األوىل والثانية والثالثة وباألفكار النسويّة املختلفة.

املوجة األوىل :النسو ّية الليربال ّية والسياسة
كام ذُكر سابقًا؛ وضعت النسويّة الليرباليّة وصول النساء إىل
املساواة الحقوقيّة هدفًا لها متأث ّرة يف ذلك بالليرباليّة ،وكان تركيز
النسويّة الليرباليّة عىل الحقوق املتساوية بصور ٍة شكّلت ماهيتها
األساسيّة؛ بحيث ُس ّميت حركة النساء يف هذه الحقبة من الزمن

ّ
ويدل عىل ذلك يف الضمن تركيز النساء عىل
بحركة حقوق النساء؛

حق التصويت وعىل املواجهات التي خاضتها لكسب هذا
مسألة ّ
الحق.
ّ

وكذلك ُيكن رؤية األسس الفكريّة لهذه املطالبات يف آراء
املفكّرات النسويّات يف تلك الحقبة (ويلستون كرافت ،وميل و)...

وهي االعتقاد مبساواة املرأة للرجل يف العقل والذكاء وبالتايل
ينبغي أن يتساويان يف القانون؛ ولهذا كانت أوىل املواجهات

والنشاطات السياس ّية النسويّة املرتبطة بالنسويّة الليربال ّية هي
االعرتاض عىل حرمان النساء من الحقوق السياس ّية الليربال ّية ومنها
حق التصويت ،ففي هذه املرحلة طالبت النسويّات من خالل
ّ
لتصب
اعتبار تعاليم السياس ّية الليربايل مطلوبة بإصالح هذه التعاليم
ّ

يف مصلحة النساء ولتتمتّع النساء بحقوق املواطن ّية؛ فعىل سبيل
املثال :د ّونت «أوليمب دي غوج» الثورويّة الفرنس ّية إعالن حقوق
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املرأة واملواطنة

(((

ر ّدا ً عىل إعالن حقوق الرجل واملواطنة.

(((

يحق للمرأة الصعود إىل
وجملتها املشهورة حيث قالت« :كام
ّ
الحق يف ارتقاء املنرب
منصة اإلعدام ،كذلك ينبغي أن يكون لها
ّ
حا للمطالب السياسيّة النسويّة يف ذلك
جا واض ً
أيضً ا»((( تُثّل منوذ ً
الزمان.

حق التصويت كالتايل:
ونظرة النسويّات عن النضال من أجل ّ

حق التصويت فإن باقي جوانب عدم املساواة
مع اكتساب النساء ّ

يئ ،والخالصة
السياسيّة والقانونيّة ستزول بالتدريج وبشكلٍ تلقا ٍّ
ٍ
انتقادات متعلّق ٍة بعدم
جه َن
هي أ ّن النسويّات يف املوجة األوىل و ّ

املساواة السياسيّة املوجودة من خالل القبول باإلطار السيايس
ٍ
تصب يف مصلحة النساء.
بتعديالت
املوجود يف املجتمع ،وطالنب
ّ

املوجة الثانية :النسويّة الراديكال ّية والسياسة
دخلت النظريّات السياس ّية النسويّة التي يف النسويّة الراديكال ّية
مرحل ًة جديد ًة ومختلفةً؛ وبشكلٍ ُملخ ٍ
ّص ،تتسم النظريّات الفلسف ّية

للنسويّة الراديكال ّية بسمتني بارزتني :االلتفات إىل االختالفات،
وانتقاد الفلسفة السياس ّية التقليديّة.

1-Declaration of The Rights of woman and Citizen.
2-Declaration of The Rights of Man and Citizen.
-3جني فريدمان ،فمينيسم [= النسو يّة] ،ترجمه إىل الفارسية :فريوزة مهاجر ،ص
 51ـ .52

الفصل الثالث :التعاليم النسو ّية

االلتفات إىل االختالفات
تعتقد الراديكال ّيات بأ ّن املساواة القانون ّية التي سعت لها النسويّة
الليربال ّية ،هي عىل خالف تص ّور الليربال ّيات لن ت ُؤ ّدي إىل املساواة
السياس ّية ،وقد رأت النسويّات الراديكال ّيات (بنا ًء لنفس االختالف
بالرأي مع الليربال ّيات فيام يتعلّق ببحث االختالف واملساواة) بأ ّن

التأكيد عىل املساواة والغفلة عن االختالفات ،أ ّدى إىل عدم متكّن

النساء من االستفادة من الحقوق املتساوية بشكلٍ تا ٍّم((( ،وأبرز
ٍ
شاهد عىل هذا األمر من وجهة نظره ّن هو مشاركة النساء الضئيلة
يف املجاالت السياس ّية ،والفارق امللحوظ يف عدد النواب النساء

مقارن ًة بالنواب الرجال يف الربملان حتّى يف السنوات التي تلت
حق التصويت؛((( وكذلك ترى الراديكال ّيات أ ّن السعي
اكتساب ّ
من أجل تحصيل حقوق املواطن ّية املتساوية مع الرجال والتي ت ّم
السعي لها يف النسويّة الليربال ّية ،أ ّدى إىل عدم املساواة والتمييز
(((
واسرتجال النساء بسبب تجاهل االختالفات الحقيق ّية.
ويف هذا النطاق ت ُؤكّد الراديكاليّات عىل أ ّن تطبيق العدالة بشكلٍ

يل ويف كافّة الجوانب ومنها السياسة إنّ ا يتحقّق فقط عرب األخذ
عم ٍّ
-1سوزان مندوس؛ فلسفه سياىس فمينيستى ،فمينيسم ودانش هاى فمينيستى [= الفلسفة
السياسيّة للنسويّة ،النسويّة والعلوم النسويّة]؛ ترجمه إىل الفارسيّة :عباس يزداين؛ ص
.329
-2جني فريدمان ،فمينيسم [= النسويّة] ،ترجمه إىل الفارسية :فريوزة مهاجر ،ص .54
-3طوين فيتز باتريك ،شهروندى بر مبناى جنسيت ،نظريه رفاه :سياست اجتامعى
چيست؟ [= املواطنيّة عىل مبنى الجنوسة ،نظريّة الرفاهية :ما السياسة االجتامعيّة؟]؛
ترجمه إىل الفارسيّة :هرم هاميون پور ،ص .329
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بعني االعتبار االختالفات (امليول والعالقات والظروف واملسائل

الخاصة بالنساء)(((.
السياسيّة
ّ

االنتقادات للفلسفة السياس ّية التقليديّة
تعتقد النسويّات الراديكال ّيات بوجود مشاكل جذريّة وجديّة يف

النظام السيايس ويف النظريّة السياس ّية أ ّدت إىل عدم املساواة وإىل
التمييز املوجود يف املجال السيايس ،وبأ ّن االسرتاتيج ّيات النسويّة
الليربال ّية التي تتّسم بالسطح ّية ال تقترص عىل عدم تجفيف جذور
عدم املساواة وحسب ،بل ت ُساهم يف إبقاءها مخف ّي ًة أيضً ا.

انصب اهتامم النسويّات الراديكاليّات عىل انتقاد
ولهذا السببّ ،

الفلسفة السياسيّة التقليديّة ،وعىل تحليل كيفيّة من ّو التمييز داخل
هذا النظام ،وتقديم نظريّ ٍ
ات ومفاهيم سياسيّ ًة جديدةً.

الفصل إىل العا ّم
والخاص(((
ّ
تعود نقطة بدء االنتقادات السياس ّية الراديكال ّية إىل الفصل بني

خاص (البيت واألرسة وبشكلٍ عا ٍّم
مجاالت الحياة إىل مجال
ّ
كل األمور واملسائل الشخص ّية) ومجا ٍل عا ٍّم (املجتمع والعمل
ّ
والسياسة وسائر املسائل العا ّمة).

والخاص أم ٌر له جذوره يف الثقافة الغربيّة،
إ ّن الفصل إىل العا ّم
ّ

ٍ
-1ملزيد من اإليضاح ،راجع :سوزان مندوس؛ فلسفه سياىس فمينيستى ،فمينيسم
ودانش هاى فمينيستى [= الفلسفة السياس ّية للنسويّة ،النسويّة والعلوم النسويّة]؛ ترجمه
إىل الفارس ّية :عباس يزداين؛ ص .329
2-Public/Private.

الفصل الثالث :التعاليم النسو ّية

ويعترب أساسيّاً
ومقبول بحيث بُنيت باقي الفرضيّات والنظريّات
ً
السياسيّة واالجتامعيّة والقانونيّة عىل أساس هذا املفهوم ،ورغم
التوصيفات املختلفة التي أطلقتها املجموعات املتع ّددة عىل هذين

املجالني((( ،لكن تبقى النقطة املشرتكة بني جميع هذه النظريّات،
الخاص خارج واجبات املرشعني ،وثانيًا
أ ّولً يعترب نطاق املجال
ّ

تم تشخيص أن النساء غري الئقات للمشاركة يف املجال العام،
ومكانهن املناسب هو البيت ،األرسة ،واملجال الخاص.

(((

ٍ
الئقات
يب إىل أ ّن اعتبار النساء غري
ويشري التاريخ الثقايف الغر ّ

للمجال العا ّم عبار ٌة عن أم ٍر له سوابقه وله جذوره ،وإىل أنّه كان
ٍ
يلف خروج
أي
غموض ّ
شائ ًعا ،فمن وجهة نظر «أرسطو» ليس هناك ّ
النساء من أنشطة إدارة املدينة وأحداثها ،وبرأيه :رغم أنّه للنساء دو ًرا

إل أن وجود املسؤول ّيات التي
حيويّاً يف الحياة املدن ّية واستمرارهاّ ،

عىل عاتقها كتغذية األبناء واالهتامم بشؤون املنزل ال يُبقي لها
الوقت الكايف للخوض يف السياسة ،كذلك «أفالطون» كان يعتقد
يف نظريّته الثوريّة ـ مقارن ًة مبعارصيه ـ بأنّه ُيكن ألقوى أفراد الطبقة

أسس يف
العليا من النساء املشاركة يف الحكومة السياس ّية ،وقد ّ
(((
لس ّن ٍة ال تتوافق السياسة فيها مع النساء.
كتابه القوانني ُ
الخاص هو مجال حريّة الشخص
-1عىل سبيل املثال :تعترب الليرباليّة بأ ّن املجال
ّ
حيث ال يكون الرجل تحت ضغط سلطة الحكومة ،أ ّما الجمهوريون فيعتربون املجال
العا ّم هو مجال الحريّة الحقيقيّة؛ ألنّه مجال حقوق املواطنيّة واملشاركة يف األمور
االجتامعيّة والسياسيّة من قبل الرجال.
-2جني فريدمان ،فمينيسم [= النسويّة] ،ترجمه إىل الفارسية :فريوزة مهاجر ،ص .45
-3نرسين مصفا؛ گزارش كتاب «تفسريهاى فمينيستى ونظريه سياىس ،نرشيه سياست
خارجي» [= تلخيص كتاب «التفاسري النسويّة والنظريّة السياسيّة ،النرشة السياسيّة
الخارجيّة»] ،ش ،2ص .934
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رغم وجود موضوع إبعاد النساء عن السياسة ضمنيّاً يف آراء

املفكّرين الغربيّني ،ولكن إىل ما قبل العرص الحديث مل تكن

بعض املسائل قد طًرحت رسميّاً مثل إعالن حقوق البرش ،وحقوق
املواطنية ،والحكومة الليرباليّة ،ومل تُصبح قانونيّ ًة ونظاميّ ًة إلّ بعد
هذه املرحلة الزمنيّة.

إبعاد النساء عن السياسة
من وجهة نظر الراديكاليّات ،إ ّن إحدى النتائج السلبيّة
خاص هي
أليديولوجيّة فصل املجاالت إىل مجا ٍل عا ٍّم ومجا ٍل
ٍّ
إبعاد النساء عن السياسة ،إذ ي ّدعي الرجال دو ًما بأ ّن النساء ال
يستطعن املشاركة يف الشؤون السياسيّة بسبب طبيعته ّن العاطفيّة
وغري املنطقيّة؛ ومن ناحي ٍة أخرى وضّ حوا بأ ّن الشؤوون السياسيّة

ال تتناسب مع اهتاممات النساء األساسيّة؛ أل ّن اهتاممات النساء
األساسيّة تقع ضمن إطار الشؤون املنزليّة ،وقد اعتُربت مشاركة
النساء الضئيلة يف املجاالت السياسيّة (االنتخابات واألحزاب

ؤشا عىل عدم اهتاممه ّن بالسياسة؛ كام
والتشكيالت السياسيّة) ُم ّ ً
يوجد هذا النمط من التفكري ،وهو أنّه ال استقالل سياسيّاً للنساء
وأنّهن يقعن تحت تأثري اآلراء السياسيّة آلبائه َّن وأزواجه َّن.

(((

يف املقابل تنظر النسويّات إىل كافّة هذه القضايا من زاوي ٍة أخرى،

وتقول :إ ّن ترويج فكرة عدم لياقته َّن وعدم اهتاممه َّن بالسياسة هي
ٍ
أدوات بيد الرجال يستخدمونها إلبعاد َّهن عن املجال
عبار ٌة عن
-1راجع :املصدر نفسه ،ص .934
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السيايس وإبقائه َّن يف املنازل لتقديم أنواع الخدمات للرجال ،وبنا ًء
لوجهة نظره َّن فليس من الصحيح أ ّن النساء ال عالقة له َّن بالسياسة،
وإنّ ا ت ّم تعريف السياسة بطريق ٍة ال عالقة لها بالقضايا التي هي
محل ابتال ٍء من قبل النساء.
ّ
وتعتقد الراديكاليّات بأنّه يُوجد تيّا ٌر من الرجال يتّجه إىل اعتبار

جميع الشؤون ذات األهميّة للنساء والتي ُيكن اعتبارها سياسيّ ًة

عىل أنّها شؤون أخالقيّة وغري سياسيّة؛ وعىل سبيل املثال :يُؤث ّر
حة والخدمات االجتامعيّة عىل حياة
تخفيض ميزانيّة الرتبيّة والص ّ

النساء أكرث من الرجال ،ومن الطبيعي أن ت ُبدي النساء حساسيّ ًة

أعىل تجاه هذه الشؤون؛ ولكن بشكلٍ عا ٍّم ت ّم تجاهل اعرتاضاته ّن
ومواجهاتهن يف هذا النطاق ،واعتربت من األخالقيّات أو من قضايا
الخاص و ...؛ يف حني أنّه كان من املمكن اعتبارها شؤونًا
املجال
ّ

سياسيّةً ،واألمر اآلخر هو أنّنا لو سلّمنا بأ ّن النساء يُبدين حقيق ًة
أقل باملجال العا ّم من الرجال ،فذلك ال يعود إىل
ج ًها واهتام ًما ّ
تو ّ
ال مباالته ّن الذاتيّة بهذا املجال ،بل أل ّن النساء من خالل رؤويته ّن
الواقعيّة شعر َّن بأ ّن الرجال يُسيطرون عىل مجال السياسة وجعلوه
تحت حاكميّتهم ،وال ميكن له َّن أن يلعنب دو ًرا يف هذا املجال.

(((

الغفلة عن مشاكل النساء يف املجال الخاص
إ ّن إحدى النتائج األخرى أليديولوج ّية فصل املجاالت إىل
-1بامال أبوت وكلر واالس ،جامعه شناىس زنان [= علم االجتامع للنساء] ،ترجمه إىل
الفارسيّة :منيژه نجم عراقي؛ ص  253ـ .254
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الخاص من وجهة نظر الراديكاليّات ،هو
املجال العا ّم واملجال
ّ
الخاص،
رشعني عن قضايا ومشاكل املجال
ّ
غفل ُة املجتمع وامل ّ

الخاص
كل من تصنيف املجال
فمن وجهة نظر الراديكاليّات ،أ ّدى ٌّ
ّ
جا عن سيادة
ً
باعتباره
جا عن جدول أعامل الحكومة وخار ً
مجال خار ً

القانون ،وامليل الداخيل للرجال ملامرسة سلطتهم عىل النساء من
ٍ
جه ٍة أخرى ،إىل تحويل املنزل إىل مجال هيمن ٍة وطغيانٍ
وبطش من
قبل الرجال وسمح لهم باستغالل النساء ،وتُؤكّد الراديكاليّات عىل

والخاص وبأ ّن
أ ّن الرجال يُسيطرون عىل النساء يف املجالني العا ّم
ّ
خاص كان دامئً ا
فصل املجاالت امل ُضلِّل((( إىل مجا ٍل عا ٍّم ومجا ٍل
ٍّ
هو الغطاء الذي يسرت ظلم الرجال للنساء يف املجال الخاص.

توسعة حدود السياسة
اتجهت النسويّة الراديكاليّة إىل طرح مفاهيم وتعاريف وقضايا
ونظريّ ٍ
ات سياسيّ ٍة جديد ٍة بعد انتقاد النظريات السياسيّة املعارصة
وتقيمها عىل أنّها مرفوضة ،وكانت توسعة حدود السياسة هي النهج
الذي اعتمدته النسويّات يف هذه املرحلة.

وتعتقد النسويّات بأنّه ينبغي توسيع حدود السياسة بحيث تشمل

كافّة جوانب الحياة ،فمن وجهة نظره ّن ينبغي طرح مسألة فصل
وخاص ،وإهامل قضايا النساء يف املجال
املجاالت إىل عا ٍّم
ٍّ
ٍ
الئقات للمشاركة يف السياسة،
الخاص ،وتقييم النساء عىل أنّهن غري
-1ماجي هام وسارة غمبل ،فرهنگ نظريه هاى فمينيستى [= معجم النظريّات النسويّة]؛
ترجمه إىل الفارسيّة :فريوزة مهاجر وآخرون ،ص .328
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عىل طاولة البحث باعتبارها إجراءات سياسيّة وشعارات سياسيّة.

(((

ويف سبيل توسيع الحدود السياسيّة يف النسويّة الراديكاليّة،
الخاص
ومختلف للسياسة؛ يكرس حدود النطاق
معنى جدي ٌد
طُرح
ٌ
ّ
ً
ٍ
منطلقات
ويُقيّم العالقات الشخصيّة والخصوصيّة بني الجنسني من

سياسيّ ٍة.

تطرح «كيت ميليت» هذا السؤال يف بداية كتابها السياسة

الجنسيّة((( ( 1970م) :هل ميكن النظر إىل العالقة بني الجنسني من
ٍ
تعريف
وجهة نظ ٍر سياسيّ ٍة؟ وت ّدعي «ميليت» بأنّه :من خالل طرح
ٍ
جديد للسياسة ُيكن أن تدخل العالقات بني الجنسني ضمن مفهوم
السياسة ،ويف هذا التعريف الجديد ،تعني السياسة العالقات املبنيّة

عىل السلطة والهرميّة التي تحكم من خاللها مجموع ٌة من األفراد

مجموع ًة أخرى.

(((

وقد فتحت النسويّة الراديكال ّية بابًا جدي ًدا يف النظريّات السياس ّية

بعد تعريفها للسياسة بنا ًء للعالقات املبن ّية عىل السلطة أو العالقات

املبنية عىل السلطة ،وا ّدعت النسويّات يف املرحلة الالحقةبأ ّن
كل مكانٍ ويف جميع املجاالت
الروابط السلطويّة موجود ٌة يف ّ
وحتّى يف العالقات بني املرأة والرجل األكرث خصوص ّية ،وبأ ّن

-1أليسون جاغر ،فيمينسم به مثابهء فلسفه سيايس [= النسويّة مبثابة فلسف ٍة سياس ّية]،
ترجمه إىل الفارسيّة :مريم خراساين؛ و جامعه سامل [= املجتمع السليم] ،ش  ،26ص
62؛ وجني فريدمان ،فيمينسم [= النسويّة] ،ترجمه إىل الفارسيّة :فريوزة مهاجر ،ص .54
2-Sexual Politics.
-3جني فريدمان ،فمينيسم [= النسويّة] ،ترجمه إىل الفارسية :فريوزة مهاجر ،ص 55-
.56
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الرجال يسعون إىل الهيمنة ومامرسة السلطة عىل النساء يف أكرث

العالقات مع النساء عموميّ ًة أو خصوصيّةً ،وبنا ًء عليه تشكَّل الشعار

املشهور يف النسويّة الراديكاليّة« :األمور الشخصيّة هي أمو ٌر
(((
سياسيّةٌ»((( وأصبح شعا ًرا أساسيّاً للنسويّة يف موجتها الثانية.
ويجب االنتباه إىل هذه النقطة ،وهي أنّه من وجهة نظر
وخاص ُمضل ًِّل
الراديكاليّات :كون فصل املجاالت إىل مجا ٍل عا ٍّم
ٍّ

فصل سياسيّاً ال يعني عدم اختالف هذين املجالني ،وخالفًا
ً
أو كونه
لفئ ٍة ضئيل ٍة منه َّن م ّمن يعتقد بأ ّن الحدود بني هذين املجالني ينبغي
أن تزول ،فإ ّن أكرث الراديكاليّات تُريد إعادة بناء هذين املفهومني؛
وبعبارة أخرى :تُشكل النسويّات عىل كيفيّة الفصل و عىل معنى
املجالني الذي ت ّم وضعهام ،ال عىل نفس مبدأ الفصل ،ففي املقام

األول وطبقًا لوجهة نظره َّن ينبغي أن يكون تعريف املجالني العا ّم
أي من
ّ
أي نو ٍع من االعتبار الجنيس (أي اعتبار ٍّ
والخاص خاليًا عن ّ
أنثوي) ،والثاين :أنّه ال ينبغي اعتبار
ذكوري أو
املجالني عىل أنّه
ٌّ
ٌّ

هذين املجالني منفصلني متا ًما عن بعضهام البعض ،بل ينبغي
األخذ بعني االعتبار العالقات والتفاعالت فيام بينهام ،والثالث:

أنّه ينبغي أن تكون لحدود هذين املجالني القابليّة للتغيري وفقًا
(((
للتغيريات والتب ّدالت االجتامعيّة.
1-Personal is Political.
-2ماجي هام وسارة غمبل ،فرهنگ نظريه هاى فمينيستى [= معجم النظريّات النسويّة]؛
ترجمه إىل الفارس ّية :فريوزة مهاجر وآخرون ،ص .328
-3جني فريدمان ،فمينيسم [= النسويّة] ،ترجمه إىل الفارسية :فريوزة مهاجر ،ص.50
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والنموذج الذي تقرتحه «نانيس فريزي» للتعريف الجديد لهذين

املجالني ،هو أن يت ّم تعريف كال املجالني بنح ٍو متسا ٍو لكال
الجنسني؛ بحيث يكون الرجال والنساء رشكاء ومساهمني بنح ٍو

ُمتسا ٍو يف الخصائص واملسؤوليات املتعلّقة بأعامل املجال العا ّم
الخاص التي ال أجر لها ،وبالتايل
ذات األجر ويف أعامل املجال
ّ
نصبح مبأمنٍ عن تبعات الجنس املحوري مع الحفاظ عىل اختالف

املجاالت.

(((

 .4العلم ونظر ّية املعرفة النسو ّية
كام سلف ذكره((( ،يعود نقد النسويّات للعلوم واملعارف
املطروحة إىل النسويّة الراديكاليّة وطرح تعاليم النظام األبوي ،إذ

ت ّدعي الراديكاليّات بأ ّن جميع عنارص النظام األبوي مبا هو أع ّم من
السياسة والدين والثقافة والعلوم واملعارف وأمثال ذلك ،جميعها
ص ّممت للتسلّط عىل النساء.
بيد الرجل وملصلحته وقد ُ

وقد استحوذ موضوع تأثري النظام األبوي عىل العلوم ،عىل
ٍ
مزيد من االهتامم؛ أل ّن التعاليم األساس ّية لهذا االت ّجاه النسوي ،أي

ما بعد البنيويّة وما بعد الحداثة ،ه ّيأت أرض ّي ًة ُمالمئ ًة لتكامل هذا
املوضوع.

كل من املراجعة النقديّة والتفكري امل ُطلق وادعاء
وساعد النسويّاتَ ٌّ

-1طوين فيتس باتریك؛ «شهروندى بر مبناى جنسيت» ،نظريه رفاه :سياست اجتامعى
[= «املواطن ّية املبن ّية عىل الجنس ،نظريّة الرفاه ّية :السياسة االجتامع ّية] ،ترجمه إىل
الفارس ّية :هرمز هاميون پور ،ص .149
-2راجع :فصل االتّجاهات النسويّة ،اتّجاه النسويّة الراديكاليّة.
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كون العقالنيّة الحديثة حقيقيّ ًة وخارجيّ ًة يف مدرسة ما بعد البنيويّة وما
بعد الحداثة ،عىل نقد العلوم ـ التي اصطلحوا عليها بأنّه ـ ذكوريّة.

مهمً بالنسبة للنسويّات بسبب اعتقاده ّن بوجود
وكان نقد العلوم ّ
عالق ٍة مبارش ٍة بني موقع النساء وفقًا للنظريّات العلم ّية وموقعيته ّن يف
املجتمع ،وقد وصفت «إيريغاري» الفيلسوفة النسويّة يف املوجة
الثالثة هذه األهميّة بهذا األسلوب« :ما حرمت منه النساء يف الفلسفة
هو عني ما حرم َّن منه يف السياسة ووهناك ارتبا ٌ
ط بني وضع النساء
(((
يف الثقافة الغرب ّية ووضعها يف املجتمع الغريب».
وترصح «لورين كود» أيضً ا« :ستتمكّن النساء من الوصول إىل
الحريّة فقط من خالل إحراز مواقع علم ّية معتربة ،والسياسة النسويّة
(((
تلتزم بتحقيق ذلك».

واليشء الذي أصبح مح ّد ًدا هنا هو عالقة العلم ونظريّة
املعرفة النسويّة مع السياسة النسويّة ،إذ ت ُذعن أغلب النسويّات
بأ ّن النظريّات املطروحة يف العلم ونظريّة املعرفة ال تسعى نحو
الحقيقة والصدق ،بل املعيار األسايس للتنظري هو مدى نفعها
للسياسة ،أو بعبارة أخرى :هذا التنظري يُشكّل دعامة نظريّة توضع
(((
يف يد النضال النسوي.
-1مادان ساروب؛ راهناميى مقدماىت بر پساختارگرايى وپسامدرنيسم [= دليل متهيدي
ملا بعد البنيويّة وما بعد الحداثة]؛ ترجمه إىل الفارسيّة :مح ّمد رضا تاجيك؛ ص .163
-2لورين كود؛ «معرفت شناىس وفمينيسم» [= نظريّة املعرفة والنسويّة]؛ ترجمه إىل
الفارس ّية :فاطمة مينايئ؛ ناقد ،ش ،1ص .165
-3حمريا مشري زاده ،از جنبش تا نظريهء اجتامعى :تاريخ دو قرن فمينيسم [= من الحركة
إىل النظريّة االجتامعيّة :تاريخ قرنني من النسويّة] ،ص .459
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ويكن تصنيف أنشطة النسويّات النظريّة يف هذا املجال إىل
ُ

املراحل التالية:

وتختص بنقد العلوم من قبل النسويّات؛ والنواة
املرحلة األوىل،
ّ

املركزيّة لهذه االنتقادات هي ذكوريّة العلوم واملعارف يف أبعادها
املتع ّددة.

أ ّما يف املرحلة الثانية فقد سعت النسويّات من خالل دراسة
جهات
العلوم ومراجعتها عرب تاريخ الفكر الغر ّ
يب إىل إظهار التو ّ

يب ،وكشفت
الجنسيّة التي رضبت بجذورها يف عمق الفكر الغر ّ
جه وبالتايل سقوط
الستار عن ذكوريّة العلم ،وبعد إثبات هذا التو ّ
العلوم الذكوريّة عن االعتبار ،طرحت مسألة اقرتاح علومٍ بديل ٍة

تحل مكان العلوم الذكوريّة؛ ولكن مبا أنّه ت ّم إرجاع جذور مشاكل
ّ
العلوم إىل االتجاهات املعرفيّة غري السليمة ،لذا بدأت النسويّات
يف املوجة الثالثة مبطالعة ونقد النظريّات املعرفيّة ،وطرحت يف
املقابل نظريّ ٍ
ات تحت عنوان «النظريّة املعرفية النسويّة».
وقد سعت النسويّات من خالل استخدام املبادئ املعرف ّية
امل ُعتمدة إىل طرح بديلٍ
علمي مع مراعاة املبادئ املعرف ّية
بأسلوب
ٍ
ٍّ

النسويّة بعي ًدا عن األخطاء املوجودة يف العلوم الذكوريّة ،وسيأيت
تفصيل يف ما بعد.
ً
بحث هذه املسائل

207

 208فيمينزم

الطبيعة الذكوريّة للعلم
النسوي يف دراسة العلوم واملعارف
لقد وصلت نتيجة البحث
ّ

إىل أ ّن هيمنة النظام األبوي عىل مجال العلم واملعرفة هو الذي

ه ّيأ الطبيعة الذكوريّة للعلوم واملعارف الغرب ّية؛ فعىل سبيل املثال
أشارت هذه الدراسات إىل تجاهل النساء متا ًما أو ه ّمشته َّن يف
النامذج البحث ّية لعلم االجتامع ،ففي هذه الدراسات ليس هناك
أي إشار ٍة عىل االهتامم مبصالح النساء ومنافعه ّن ،وت ُقاس النساء
ّ

مبعايري ذكوريّة ،وت ُستنج املبادئ املرتبطة بحياته َّن من خالل
(((
أحكام ذكوريّة مسبقة.
فمن وجهة نظر النسويّات الراديكاليّات ،ت ّم كتابة النظريّات
االجتامعيّة والسياسيّة وتدوينها من قبل الرجال ،وهي نظريّاتٌ

للرجال ،وكانت وال زالت تدور حول الرجال ،أ ّما املرأة فغائبة

عن النظريّة االجتامعيّة والسياسيّة ،ويف علم االجتامع ال ت ُطرح
رش بحياة النساء ،يعني :األرسة
املواضيع القيّمة التي ترتبط بنح ٍو مبا ٍ

الخاص واملشاعر والعالقات وأمثال ذلك؛ ويف املقابل
واملجال
ّ
ت ُطرح القضايا وال ِقيم الذكوريّة كاملنافسة والعدوانيّة والق ّوة وعمل
الرجال وأمثال ذلك ،وتُبحث بشكلٍ جا ٍّد.

(((

خ الرجال ،ومل يلتفت إىل
وت ّدعي النسويّات بأ ّن التاريخ هو تاري ُ
-1بامال أبوت وكلري واالس ،جامعه شناىس زنان [= علم االجتامع للنساء] ،ترجمه إىل
الفارس ّية :منيژه نجم عراقي؛ ص .274
-2حمريا مشري زاده ،از جنبش تا نظريهء اجتامعى :تاريخ دو قرن فمينيسم [= من الحركة
إىل النظريّة االجتامعيّة :تاريخ قرنني من النسويّة] ،ص  307ـ .308
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محل
ّ
النساء ،فدامئًا ما كان املجال العا ّم الذي هو مجال الرجال

اهتامم الدراسات التاريخيّة ،وأ ّما النساء فلم يُطرحن بتات ًا أو مل
(((
ٍ
كموجودات مستقلّ ٍة عن الرجال.
يُطرحن
جه الذُكوري يف علم األحياء هو سبب
وتقول النسويّات بأ ّن التو ّ

العديد من النظريّات املوجودة يف هذا العلم ،بحيث إ ّن تغيري هذا
النهج أ ّدى إىل نتائج عكسيّة متا ًما ،فبعض الفرضيّات مثل القدرة

الجسديّة والذهنيّة التي لدى أغلب الرجال هي أساس العديد من
تعصبة ومرفوضة متا ًما
أبحاث علم األحياء ونتائجه ،وهي نتائج ُم ّ

من وجهة نظر النسويّات.

(((

تصب يف
لقد أطلق علم النفس أيضً ا صو ًرا منطيّ ًة جنسيّ ًة
ّ
مصلحة استمرار النظام األبوي وبقائه((( ،وبتعبري «جورج ريتزر»:

هذا هو سؤال النسويّة :أين موقع النساء يف األبحاث العلميّة ويف
حال غيابهن ،فام هو العذر؟ ث ّم يليها نتائج ثوريّة؛ ألنّه من الواضح

أ ّن ما كان يُعترب تجارب علميّة هي يف الواقع تجارب فرديّة من قبل
الرجال.

وقد
توصلت النسويّات إىل هذه النتيجة :للوصول إىل علمٍ
ّ
جامعٍ ،يجب أن نكتشف مجموع ًة جديد ًة متا ًما من الناشطني عىل

الساحة ،ومن امل ُؤكّد بأ ّن النساء سوف يُشكّلن الجزء الرئييس من
-1املصدر نفسه ،ص .303
-2املصدر نفسه ،ص  305ـ .306
-3املصدر نفسه ،ص  308ـ .309
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هؤالء املنسيّني ،وقد شبّه «ريتزر» تأثري هذا التع ّرف باكتشاف أنوا ٍع
ٍ
حديث ،بحيث مل تكن
تلسكوب
من النجوم يف الكون من خالل
ٍ
قد اكتشفت حتّى اآلن.

(((

ومع مواصلة النسويّات كشف النقاب عن حقيقة ذكوريّة العلوم،

اتجهن أكرث إىل آراء فالسفة الغرب بسبب أهميّة الفلسفة يف الثقافة

وخطاب يف باب
الغربيّة بحيث اعتربت الفلسفة الخطاب األعىل
ٌ

الخطاب((( ،فانتقدوا خصلة متح ُور تلك النظريّات حول الرجل.

كل ِمن «جينيفيف لويد» و«لويس إيريغاري» و«ميشيل
اهتمت ٌّ
ٍ
ببحث متح ُور الفلسفة حول الرجل ،فسعت «جينيفيف
لودوف»
جل العقل((( إىل ِذكر الطبيعة الذكوريّة للفلسفة
لويد» يف كتابها الر ُ

الغربيّة يف آراء الفالسفة واح ًدا تلو اآلخر ـ منذ العصور القدمية إىل

عرص التنوير ـ كام سعت إىل إثبات أ ّن العقل الذي يجري الحديث
عقل ُمذكّ ٌر خالفًا الدعاء
عنه يف الفلسفة ومن ث ّم يف العلوم ،هو ٌ
الفالسفة وعلامء العقليّات الذين ا ّدعوا بأنّه خا ٍل من الجنس.
وقد وضعت «لويد» إصبعها عىل االستعارات الجنس ّية الشائعة
أي يش ٍء آخر ،والتي كان لها
واملشهورة يف الفلسفة الغرب ّية أكرث من ّ

األثر العميق عىل تفكري الفالسفة ،وتُشري الدراسات بأنّه منذ بداية
-1جورج ريتزر ،نظريهء جامعه شناىس در دوران معارص [= النظريّة االجتامعيّة يف
العرص الحارض] ،ترجمه إىل الفارسيّة :محسن ثاليث ،ص .461
-2إريك ماثيوز ،فلسفهء فرانسه در قرن بيستم [الفلسفة الفرنس ّية يف القرن العرشين]،
ترجمه إىل الفارس ّية :محسن حكيمي ،ص .272
)م( 3-The Man of Reason.
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يب كان الجسم والبدن يُشبّهان دامئًا باملرأة،
الفكر الفلسفي الغر ّ
أ ّما العقل والنفس فيُشبّهان بالرجل ،ويف الفلسفة اليونانيّة القدمية،
ويتخل عنها.
ّ
كانت األرض (أنثى) ينبغي للعقل أن يزهد فيها

يب والحديث أدا ٌة
وقد اعتربت «هيلامن» كذلك بأ ّن العلم الغر ّ

طويل ٌة واختيا ٌر من قبل الذهن الذكوري ،حيث ت ّم إقصاء قسمٍ
عبون عنه بحواء واألنثى
من حقيقتها وهو ذلك القسم الذي يُ ّ
والحقري.

(((

لقد أعلن «فرانسيس بيكون» بأ َّن الثقافة العلميّة والفلسفيّة
السائدة يف القرن الثالث عرش عبار ٌة عن مولو ٍد ذك ٍر حقيقةً ،وقال

«هرني أولدنبورغ» ـ أمني الجمعيّة امللكيّة سنة  1664م ـ بأ َّن مه ّمة
ٍ (((
الجمعيّة هي إنشاء فلسف ٍة ذكوريّة.
استنتجت «لويد» عرب طرحها أل ّدل ٍة تفصيل ّي ٍة من كلامت
الفالسفة الغرب ّيني يف باب العقل ما ييل :كأ ّن ازدراء املرأة يف
يب فهو جز ٌء
األفكار الفلسف ّية راس ٌ
خ يف عصب الفكر الفلسفي الغر ّ
(((
ذايتٌّ لتلك الفلسفة وال ينفصل عنها.

وبالنظر إىل دور الفلسفة األسايس بالنسبة لسائر العلوم ،لذا

ترسي العقالن ّية الذكوريّة من الفلسفة إىل سائر العلوم ،وبالتايل ت ُق ّيم
-1املصدر نفسه ،ص .675
-2املصدر نفسه ،ص .676
-3جينيفيف لويد ،عقل مذكر :مردانگى وزنانگى در فلسفه غرب [= الرجل العقل :الرجولة
واألنوثة يف الفلسفة الغربيّة] ،ترجمه إىل الفارسيّة :محبوبة مهاجر ،ص  148ـ .150
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جميع العلوم ـ برأي النسويّات ـ عىل أنّها ُمزدري ٌة للمرأة أو ذكوريّ ٌة
بح ٍّد أدىن.
لقد سعت «لويس إيريغاري» ـ الفيلسوفة النسويّة املعارصة ـ يف
أبحاثها إىل إظهار أُسس النظام األبوي يف األعامل الفلسفيّة ،فتعتقد
«إيريغاري» مثل «لويد» كذلك بأ ّن العقل والذكاء الحديث ،وبعبارة
أخرىِ :قيم عرص التنوير ،إنّ ا تشكّلت من عجني ازدراء املرأة؛ ولذا
ال ُيكن منح املرأة مكان ًة يف التيّار التي تشكّل ض ّدها متا ًما ،وتؤكّد

يب أحاديّة الجنس
«إيريغاري» عىل أ ّن الثقافة والفلسفة والفكر الغر ّ
وهي يف الواقع نتاج الفكر الذكوري ،خالفًا ملا يُ ّدعى من حياديّتها
(((
وشموليّتها.
وتُشري «ميشيل لودوف» إىل أبعا ٍد أخرى من االنحياز الذكوري

علم ذكوريّاً طوال
للفلسفة ،فت ّدعي «لودوف» بأ ّن الفلسفة كانت ً
فلسفي.
التاريخ ،أ ّما املرأة فاعتربت موجو ًدا غري
ٍّ

(((

ين
ولو تجاوزنا هذه األمور ،نجد أ ّن الفلسفة قد أبرزت كأم ٍر عقال ٍّ
يسعى إىل إقناع مخاطبه عرب ق ّوة االستدالل املنطق ّية؛ إلّ أ َّن الفالسفة
ٍ
ٍ
وتوضيحات يف طرح نظريّاتهم ،وي ّدعون بأ ّن
استعارات
استخدموا
استخدام هذه التوضيحات إنّ ا هو لتمهيد ذهن املخاطب ،فال

-1مادن ساراب ،راهناميى مقدماىت بر پساساختارگرايى وپسامدرنيسم [= دليل أ ّويل
ملا بعد البنيويّة وما بعد الحداثة] ،ترجمه إىل الفارس ّية :مح ّمد رضا تاجيك؛ ص .159
-2جان ليتشت؛ پنجاه متفكر بزرگ معارص :از ساختارگرايى تا پسامدرنيته [= خمسون
رصا :من البنيويّة إىل ما بعد الحداثة]؛ ترجمه إىل الفارسيّة :محسن
مف ّك ًرا
ً
عظيم معا ً
حكيمي؛ ص .258

الفصل الثالث :التعاليم النسو ّية

تعترب جز ًءا من ُمق ّدمات الدليل ،وبنا ًء لرأي «لودوف» :هل القول

ال يعدو كونه خدعة ،إذ أ ّن البحث الدقيق يُشري إىل أ ّن التوضيحات
التي استعملها الفالسفة كانت من أجزاء دليله؛ إضاف ًة إىل أ ّن العديد

من هذه التوضيحات ت ُظهر العداء للمرأة واألنوثة.

(((

.5النسو ّية ونظر ّية املعرفة
بعد أن وضّ حت النسويّات كيفيّة ترسيخ عالقات الرجال
ومصالحهم وتأثري النظام األبوي عىل الفلسفة والعلم ،وبعبار ٍة
أخرى :اعتبار العلوم بال فائد ٍة ،أكّدت النسويّات عىل رضورة طرح

ٍ
نسوي يتمتّع باالعتبار.
جديد
علمٍ
ٍّ

النسوي ،عبار ٌة عن
واألهداف التي يت ّم السعي إليها يف العلم
ّ

طرح علمٍ تُؤخذ يف تحليالته وتنظرياته مصالح النساء ومنافعه ّن
وقضاياه ّن بعني االعتبار بدلً من استخدام املناهج الذكوريّة،
أي نو ٍع من الذكوريّة والنظام األبوي؛ ويكون
ويكون
ّ
محص ًنا من ّ
علم ال يُغفل نظريّات النساء ،ويعرتف به َّن كعاملٍ فاعلٍ  ،عل ٌم
ً
يتطابق مع املبادئ واملعايري النسويّة ويعمل عىل تعظيم السياسة

-1إريك ماثيوز ،فلسفهء فرانسه در قرن بيستم [= الفلسفة الفرنسيّة يف القرن العرشين]،
ترجمه إىل الفارسيّة :محسن حكيمي ،ص  288ـ .289
وطب ًعا تعتقد «لودوف» خالفًا لـ «إيريغاري» و«لويد» بأنّه :ليست العقالنيّة الحديثة
ويكن أن تنتقدهم وترمي عنارص
والفلسفة تابع ًة للنظام األبوي وال ُمزدري ًة للمرأةُ ،
الذكورة جانبًا ،ومن وجهة نظرها :ينبغي نقد األداء التاريخي للفالسفة ،ال الفلسفة بح ّد
ذاتها( .راجع :ماثيوز ،إريك؛ فلسفهء فرانسه در قرن بيستم [= الفلسفة الفرنسيّة يف القرن
العرشين]؛ ترجمه إىل الفارسيّة :محسن حكيمي؛ ص 290؛ وجان ليتشت؛ پنجاه متفكر
رصا :من
بزرگ معارص :از ساختارگرايى تا پسامدرنيته [= خمسون مف ّك ًرا
ً
عظيم معا ً
البنيويّة إىل ما بعد الحداثة]؛ ترجمه إىل الفارسيّة :محسن حكيمي؛ ص .)255
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ريا ينبغي تقديم علمٍ يدافع عن النساء ض ّد العقالنيّة
النسويّة ،وأخ ً
(((
الرجاليّة التي تشكّلت بنا ًء عىل ازدراء املرأة وطلب السلطة.
يصب يف تعريف وتبيني مبادئ
أي نو ٍع من العلم
إ ّن طرح ّ
ُّ
ومباين نظريّة املعرفة التي ترتكز عليها العلوم ،فنظريّة املعرفة هي
جوهر الفلسفة أو فر ٌع عنها يتناول بحث مجموعة من املسائل

حول املعارف البرشيّة من قبيل ما ييل :هل ميكن لإلنسان أن يُدرك
أي مدى ُيكن
أي ح ٍّد ُيكنه إدراك الواقع؟ وإىل ّ
الواقع؟ وإىل ّ
االطمئنان إلدراكه والركون إليه؟ وما هي طرق وأساليب املعرفة؟
وبشكلٍ عا ٍّم تتناول نظريّة املعرفة مسائل من قبيل :ماهية املعرفة،

وإمكان حصول املعرفة أو عدم إمكانها ،وهل املعرفة مطلق ٌة أم

نسبيّةٌ ،فجميعها مباحث تناولتها نظريّة املعرفة.

(((

وحيث إ ّن الخطوة األوىل للوصول إىل املعرفة النسويّة هي
ٍ
موقف يف مسائل نظريّة املعرفة ،لذا نجد أ ّن النسويّات أبدين
تبني

اهتام ًما نحو مباحث نظريّة املعرفة ،ويف هذا الطريق اهت ّمت
النسويّات بعلميّة دراسة ونقد مدارس ونظريّات نظريّة املعرفة
-1راجع :بامال أبوت وكلري واالس ،جامعه شناىس زنان [= علم االجتامع للنساء]،
ترجمه إىل الفارس ّية :منيژه نجم عراقي؛ ص  273ـ 276؛ وحمريا مشري زاده ،از جنبش تا
نظريهء اجتامعى :تاريخ دو قرن فمينيسم [= من الحركة إىل النظريّة االجتامع ّية :تاريخ
قرنني من النسويّة] ،ص  459و .464
-2راجع :مالكوم واترز ،جامعهء سنتى وجامعهء مدرن :مدرنيته ومفاهيم انتقادى
[= املجتمع الكالسييك واملجمتع الحديث :الحداثة واملفاهيم النقديّة]؛ ترجمه إىل
الفارسيّة :منصور أنصاري ،ص 28؛ وحمريا مشري زاده ،از جنبش تا نظريهء اجتامعى:
تاريخ دو قرن فمينيسم [= من الحركة إىل النظريّة االجتامعيّة :تاريخ قرنني من النسويّة]،
ص .464
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املطروحة التي تشكلت منها وبُنيت عليها العلوم التي اصطلحوا

عليها بأنّها ذكوريّةً ،وضمن نقده ّن للمبادئ املسيطرة عىل نظريّة
املعرفة ،اقرتحن نظريّ ٍ
ات ومبادئ جديد ًة لنظريّة املعرفة.
وسوف نبحث يف القسم التايل ضمن بيان انتقادات النسويّات
لنظريّة املعرفة عن ثالث مواقف لنظريّة املعرفة النسويّة.
 .5-1نقد النسويّة لنظريّة املعرفة التقليدية
إ ّن النواة املركزيّة لالنتقادات النسويّة لنظريّة املعرفة التقليديّة،
هي ادعاؤها للواقع ّية وللحياد ،فاملبدأ األسايس الحاكم عىل نظريّة

غض النظر
املعرفة التقليديّة هو أن ذهن اإلنسان مبا هو ذهن ومع ّ

عن التعلّقات والخصائص الفرديّة وعن الظروف االجتامع ّية وعن
أي نو ٍع
الدين والثقافة ،وبعي ًدا عن تأثري املشاعر واألحاسيس وعن ّ

من التأثري من جهة متعلّق املعرفة (أي اليشء الذي يُريد الذهن
يحصل املعرفة الحقيق ّية والثابتة والصادقة
معرفته) بإمكانه أن
ّ
للحقيقة كام هي يف الواقع؛ ث ّم يُجعل هذا النوع من نظريّة املعرفة
قاعد ًة لكافّة العلوم ،ويُستنتج التايل أ ّن اإلنجازات التي حقّقتها
العلوم كانت بعيد ًة عن التأثريات املذكورة ومن ث ّم فهي مطابق ٌة
للواقع(الخارج).

وت ّدعي النسويّات أنّه بعد إزالة نقاب الواقع ّية حيث ت ّم تعريف

العلوم مبا هو أبعد من املصالح والتعلّقات الشخص ّية ،وعىل أنّها

مستقلة وعقالن ّية متا ًما وبالنتيجة ممكنة القبول من جميع الناس،
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قليل من امل ُدركني أن يُدركوها وهم ذكو ٌر ِمن البيض
متكّن عد ٌد ٌ
خاص ٍة!
أوربيّون ويتمتّعون مبكان ٍة اجتامعيّ ٍة
ّ
إ ّن انتقاد النسويّات لهذا املوضوع ،متأث ّر بتعاليم ما بعد الحداثة

أي نو ٍع من االدعاءات العا ّمة واملطلقة وغري القابلة
املبنيّة عىل إرجاع ّ

املختصون
للتصديق إىل الروايات واألساطري ،فمفكّرو ما بعد الحداثة
ّ
مبجال نظريّة املعرفة ،يُؤاخذون عىل نظريّة اإلدراك الواقعي إطالقها

صب يف خدمة النسويّات آراء «نيتشه»
وتجاهلها للفروقات ،وقد
ّ
ومؤسسات
و«فوكو» و«دريدا» حول تأثري وجهات النظر املختلفة
ّ
ٍ
حدات مع
السلطة يف التيّار املعريف ،وبالتايل كانت النسويّات متّ

مفكري ما بعد الحداثة يف رفض نظريّة العينيّة والواقعيّة الحديثة التي
منحت املرشوعيّة واالعتبار للعلوم الذكوريّة.

وبشكلٍ عا ٍّم ،تعترب النسويّات الواقعيّة غري ممكن ٍة و ُمضلّلةً ،وقد

حكمن عىل نظريّة املعرفة رسميّاً بإهاملها لدور امل ُدرك وبإهامل
دور املجتمع والسياسة والسلطة ،وبإهامل دور متعلّق املعرفة

وعالقته بامل ُدرِك.

إهامل دور املُدرك
تقول «لورين كود» :إ ّن طرح السؤال التايل :عن معرفة أي
األشخاص نتح ّدث؟ يُزعزع أُسس نظريّة املعرفة الرسم ّية التي
قامت العلوم املعرف ّية عىل أساسها ،وتعتقد النسويّات بوجود دو ٍر

مه ٍّم لل ُمدرك يف عمل ّية اإلدراك ،ويعتقدن بأ ّن ذهن ّية امل ُدرك تتمتّع

الفصل الثالث :التعاليم النسو ّية

بأهميّ ٍة مثلها مثل األمر امل ُد َرك ،ويجب أن ت ُالحظ املعلومات
(((
التفصيليّة للوضع املعريف للباحث وعالقته بعمليّة إنتاج املعرفة.
ويكن أن يكون تركيز النسويّة عىل إعطاء أهميّ ٍة لدور امل ُدرِك
ُ

يف املعرفة ،متأث ًرا بتعاليم «نيتشه» فيام يتعلّق بنظريّة املعرفة،
بدل من نظريّة املعرفة
حيث يطرح «نيتشه» نظريّة اآلفاق العاطفيّة ً
التقليديّة ،فبحسب اعتقاد «نيتشه» ال ُيكن معرفة الحقيقة إلّ عن
الخاصة ،ودامئًا ما نلتمس الحقيقة عرب نظر ٍة فرديّ ٍة
طريق اآلفاق
ّ
وبااللتفات إىل أوضاعنا وأحوالنا املعيشيّة ،فالفالسفة واملفكّرون

مثلهم مثل باقي الناس عندما يبحثون عن الحقائق ،فهم يف الواقع
الخاص ولذلك ليس هناك من نظر ٍة بدون
ينظرون إليها من أفقهم
ّ

ٍ
ٍ
غرض كام ي ّدعون يف نظريّة املعرفة ،ويستنتج «نيتشه» ما
هدف أو
ييل :الحقيقة نسبيّةٌ ،وال وجود للحقيقة املطلقة.

(((

كل أسطور ٍة
ويويص «نيتشه» الفالسفة مبا ييل :يُوجد يف قبال ّ
ٍ
وخارج عن الزمان،
مل
خطري ٍة ،موضو ٌع
نقي بال أهوا ٍء وبال أ ٍ
ٌ
لعارف ٍّ
ويجتنب الوقوع يف أحضان مفاهيم مثل الحكمة النقية واملعرفة

املطلقة؛ أل ّن الرؤية املطلقة واملعرفة املطلقة يتساويان مع عدم
الرؤية وعدم املعرفة؛ الرؤية والعلم يعنيان الرؤية من أفقٍ ما والعلم

من أفقٍ ما ،وفقط!

(((

-1لورين كود ،معرفت شناىس فمينيستى ،فمينيسم ودانش هاى فمينيستى [= نظريّة
املعرفة النسويّة ،النسويّة واملعارف النسويّة] ،ترجمه إىل الفارسيّة :عباس يزداين؛ ص
.206
-2نوشني شاهنده ،نيچه وفمينيسم معارص [= نتيشه والنسويّة املعارصة] ،ص .95
-3املصدر نفسه ،ص .97
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وتؤكّد النسويّات عىل أ ّن نظريّة املعرفة الرسميّة إنّ ا وقعت يف

فخ نظريّة الواقعيّة بسبب الغفلة عن دور امل ُدرك يف عمليّة املعرفة،
وعي ِمن ثلّ ٍة من
وعي أو بدون ٍّ
وقد رست املعرفة والعلم سوا ًء عن ٍّ
امل ُدركني وأغلبُهم من الرجال البيض إىل جميع البرش ومن ضمنهم

النساء.

ٍ
حات :مبا أ ّن لخصائص امل ُدرِك دو ٌر
وتكمل النسويّات موضّ
أسايس يف املعرفة والعلم الحاصلني ،ومبا أ ّن الجنس من العنارص
ري يف معرفة
امله ّمة يف شخصيّة الفرد ،إذن للجنس أيضً ا دو ٌر كب ٌ
امل ُدرك ،وبنا ًء عليه تشري النسويّات إىل تأثري الجنس الذكوري عىل

ذكوريّة العلوم ،ويعتقدن بأنّه ُيكن للجنس أن يُؤث ّر يف كافّة مراحل
الدراسة والتحقيق مبا هو أعم من ماهيّة املسألة التي يحتاج العامل

أن يبحثها ،وماهيّة األساليب التي اتّبعها يف البحث ،وكيفيّة بنائه
وصياغته لفرضيّته ،وحتّى ماهيّة الفرضيّة التي أيّدها.

(((

وقد قالت «ساندرا هاردينغ» حول هذا األمر ما ييل« :النسويّة،
ال تدخل الجنس يف العلوم أو الفلسفة؛ ألنه الجنس كان وال
يزال موجو ًدا فيهام ،وإنّ ا تطرح النسويّة الجنس كمفرد ٍة تحليليّ ٍة
يف الفلسفة ويف مجال الدراسات االجتامعيّة والخطابات
العلميّة.»...

(((

-1لورين كود ،معرفت شناىس فمينيستى ،فمينيسم ودانش هاى فمينيستى [= نظريّة
املعرفة النسويّة ،النسويّة واملعارف النسويّة] ،ترجمه إىل الفارس ّية :عباس يزداين؛ ص
 47ـ .48
-2ساندرا هاردينغ ،جنسيت وعلم ،فمينيسم ودانش هاى فمينيستى [= الجنس والعلم،
النسويّة واملعارف النسويّة] ،ترجمه إىل الفارسيّة :بهروز جندقي ،ص .223
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إهامل دور املجتمع يف املعرفة
إ ّن إحدى الخصوص ّيات األخرى لنظريّة املعرفة الرسم ّية التي

تُعارضها النسويّات ،هي الفردان ّية((( ،إذ الفردان ّية تعني يف مجال
نفصل عن املجتمع
ٌ
ستقل و ُم
نظريّة املعرفة أ ّن امل ُدرِك هو موجو ٌد ُم ٌّ
والظروف االجتامع ّية ،فالظروف املحيطة به ال تؤثر عىل معرفته،

وهذا النوع من الفردان ّية القى رواجه بعد «ديكارت» الذي ركّز عىل
أي
أنّه من أجل الوصول إىل معرف ٍة واضح ٍة ومتم ّيز ٍة ،ينبغي تج ّنب ّ

نو ٍع من العوامل املحيطة.

(((

ويف مقابل فردانيّة نظريّة املعرفة ،وقعت مجموع ٌة من علامء
نظريّة املعرفة تحت تأثري تيّارات البنيويّة وما بعد الحداثة ،فصارت

ترى دو ًرا محوريّاً وتأسيسيّاً للعوامل والظروف االجتامعيّة يف
(((
كل معرف ٍة نتيج ًة للمجتمع.
املعرفة ،بحيث اعتربوا ّ
ظل ذلك تع ّرضت االتّجاهات الحديثة الظهور يف علم
ويف ّ
اجتامع املعرفة لهذه املسألة ،وهي أ ّن ألنواع املعارف عالقاتٌ

خاص ٌة مع إحدى املوقعيّات االجتامعيّة املعيّنة،
وارتباطاتٌ
ّ
وأنّها إنّ ا نُظّمت من خالل مدى تطابقها مع املصالح والعالقات
االجتامعيّة املعيّنة.

(((

1-Individualism.
-2لورين كود ،معرفت شناىس فمينيستى ،فمينيسم ودانش هاى فمينيستى [= نظريّة املعرفة
النسويّة ،النسويّة واملعارف النسويّة] ،ترجمه إىل الفارسيّة :عباس يزداين؛ ص  41و .205
-3املصدر نفسه ،ص .61
-4مايكل جوزف مولكاي ،علم وجامعه شناىس معرفت [= العلم وعلم اجتامع
املعرفة] ،ترجمه إىل الفارسيّة :حسني كچوئيان؛ ص .30
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ويعترب علم اجتامع املعرفة أ ّن التأثري الذي ترتكه الظروف

رص
واملوقعيّة االجتامعيّة عىل التيّارات امل ُنتجة للمعرفة هو عن ٌ
ذايتٌّ للمعرفة؛ بحيث ال يعرتفون بحقيق ٍة وراء العوامل االجتامعيّة
للحصول عىل املعرفة.

(((

وتعتقد العديد من النسويّات بتأثري املجتمع عىل املعرفة
بشدة مقابل فردانيّة نظريّة املعرفة ،حيث تعتقد «ساندرا هاردينغ»

شخص العامل((( ،ويُؤكّد
بأ َّن امل ُتعلّم هو املجتمع العلمي ،وليس
ُ
«نيلسون» عىل ما ييل« :مبا أ ّن املعرفة ممكن ٌة يف املجتمع؛ لذلك
يف الحقيقة املجتمعات ُمتعلّمة ومدركة».

(((

إن آراء «ميشال فوكو» املبنيّة عىل تأثري القوى الحاكمة يف

املجتمع عىل إنتاج املعرفة ،واضح ُة األثر يف املوقف املعريف

السيايس
للنسويّات؛ فعىل سبيل املثال :بنا ًء لرأي «هاردينغ» ،الج ّو
ّ
معي من
واالجتامعي ،هو علّة إنتاج العلم ،وسوف يت ّم إنشاء نو ٍع ّ ٍ
ّ
واجتامعي.
سيايس
أي جو
العلم مبا يتوافق مع ّ
ّ
ّ

فهو يُوجد عالق ًة مبارش ًة بني العلم والسياسة ،ويعترب العلم
مخلوقًا من قبل السياسة ،ومن خالل إنشائه لهذه العالقة يُحاول

أن يُظهر كيف أ ّن السلطة السياس ّية واالجتامع ّية التي للذكور تسوق
-1املصدر نفسه ،ص .34
-2ساندرا هاردينغ ،جنسيت وعلم ،فمينيسم ودانش هاى فمينيستى [= الجنس والعلم،
النسويّة واملعارف النسويّة] ،ترجمه إىل الفارس ّية :بهروز جندقي ،ص .234
-3لورين كود ،معرفت شناىس فمينيستى ،فمينيسم ودانش هاى فمينيستى [= نظريّة
املعرفة النسويّة ،النسويّة واملعارف النسويّة] ،ترجمه إىل الفارسيّة :عباس يزداين؛
ص .207
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رصح «هاردينغ» مبا
العلم الحديث نحو مصالحهم وسلطتهم ،ويُ ّ
ييل« :العلم لوحدهُ ،يثّل أحد طرق منح الرشعيّة لسلطة الرجال

واستمرارها».

(((

ومن خالل بيان العوامل والعلل االجتامعيّة والسياسيّة يف

تشكيل املعرفة ،تعترب النسويّات م ّر ًة أخرى بأ ّن ادعاء الواقعيّة يف

يف وبال معنى؛ ألنّه
نظريّة املعرفة والعلوم الرسميّة هو ادعاء جزا ٌّ

وفقًا لتعبري «لورين كود»« :عندما نضع بناء املعرفة ونظريّة املعرفة
ٍ
ظروف اجتامعيّة وسياسيّ ٍة ،يجب إعادة بناء الواقع الخارجي
ضمن
باعتباره قيمة من إنتاج املجتمع ويُوجد من خالل املجتمع»(((.

وتعتقد النسويّات بتبع القائلني بنهج علم اجتامع املعرفة ،بأ ّن

معيار التقييم واالعتقادات هو نفس املجتمع وليس هناك من واقعيّة
ٍ
ٍ
وقاض يف
كناقد
وراء املجتمع ،ويعتقدن بأنّه «للمجتمع دو ٌر بار ٌز

تربير االدعاءات املعرفيّة ويف تعيني من يُؤيّد املشاريع وتعيني من
الذي تكون معرفته معتربة».

(((

-1خرسو باقري ،مباىن فلسفى فمينيسم [= املباين الفلسفيّة للنسويّة] ،ص  109ـ .111
-2لورين كود ،معرفت شناىس فمينيستى ،فمينيسم ودانش هاى فمينيستى [= نظريّة
املعرفة النسويّة ،النسويّة واملعارف النسويّة] ،ترجمه إىل الفارس ّية :عباس يزداين؛ ص
.164
-3املصدر نفسه ،ص .164
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فصل الُمدرِك للمعرفة((( عن متعلّق املعرفة((( ُ
(املد َرك)
كل من «سوزان بوردو» و«فوكس كيلر» بأ ّن العلوم الحديثة
تعتقد ٌّ
قامئ ٌة عىل هذه الفرضيّة ،وهي أ ّن بني امل ُدرِك للمعرفة وبني ُمتعلّق
ٌ
حتمي؛ يف حني أنَّه يف عرص ما قبل
انفصال واختالف
املعرفة
ٌّ
الحداثة ،مل يكن هذا االختالف موجو ًدا إىل هذا الح ّد ،فاملعرفة
أي أ ّن
التي ميلكها اإلنسان عن العامل ،هي مبنزلة ج ٍ
رس يربطه به؛ ّ
الخارجي؛ ولكن يف عرص الحداثة
انعكاس للعامل
معرفة الفرد هي
ٌ
ّ
(((
زالت هذه العالقة ،واعتُربت املعرفة أم ًرا من إنشاء عقل امل ُدرِك.
وتعترب النسويّات أن هذا الفصل ناج ٌم عن روح االستقالل
ريا للخصائص الذكوريّة ،وقد
والعزلة الذكوريّة ،ولذلك تعتربه نظ ً
استخدموا لتوضيح ذلك نظريّة علم النفس املعريف فيام يتعلّق
بالعالقات مع اليشء؛ وهي تحيك عن قولبة الفتيات خالل عملية
بناء الهويّة الجنس ّية بقالب أ ّمهاته َّن؛ لذلك فإن العالقة بني األ ّم
واالبن ال ت ُؤث ّر يف عملية تشكيل هويته؛ يف حني أن األبناء مجبورون
عىل قطع هذه العالقة ليتمكّنوا من الوصول إىل الهويّة الذكوريّة؛
و لذلك فإ ّن عنرص االنفصال واالستقالل معجون ٌة منذ البداية مع
الهويّة الذكوريّة ،وتعترب النسويّات بأ ّن تأكيد العلم الحديث عىل
انفصال واستقالل امل ُدرِك للمعرفة عن املعرفة امل ُد َركة ناج ٌم عن
هذه الخصائص النفس ّية عند الذكور.

(((

1-Subject.
2-Object.
-3خرسو باقري ،مباىن فلسفى فمينيسم [= املباين الفلسف ّية للنسويّة] ،ص  104ـ .105
-4املصدر نفسه ،ص  105ـ .106
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وتعتقد «بوردو» بأنّه ينبغي منح أهميّة أكرب للعنرص األنثوي يف

عمليّة املعرفة؛ أل ّن العلّة األساسيّة ملشاكلنا يف فهم األمور ،هي
(((
ٍ
ارتباط معها.
عدم القدرة عىل إقامة

تأثري العواطف واملشاعر يف املعرفة
برأي النسويّات ينبغي القبول بدور املشاعر والعواطف باعتبارها

ويكن تصنيف تأثري دور املشاعر
عوامل مؤث ّرة يف املعرفةُ ،
والعواطف يف مرتب ٍة تيل تأثري امل ُدرِك للمعرفة أو رضورة االرتباط
مع األمر الذي نريد أن نُدركه.

وخصوصا منذ «ديكارت» فام بعد،
ترى نظريّة املعرفة الحديثة،
ً

أسباب تؤ ّدي إىل الوقوع يف الخطأ يف
بأ ّن املشاعر والعواطف
ٌ
املعرفة؛ ولذا أكّدت عىل رضورة تجنب تدخل أي نو ٍع من املشاعر
والعواطف يف عمل ّية املعرفة.

وتعترب النسويّات أ ّن هذا النوع من الفكر هو نتيج ٌة واستمرا ٌر
لالنقسامات ولألنظمة الثنائ ّية ،والتي من خالل مراعاة نو ٍع من
الهرم ّية تضع العقل يف مقابل الشعور ،وبحسب رأي النسويّات
ال أساس لهذه التقسيامت وينبغي تفكيك بنيتها؛ ألنه بنفس القدر
الذي يكون فيه للفكر والعقل دو ًرا يف عمل ّية املعرفة ،بنفس ذلك

القدر تكون للمشاعر والعواطف دخال ٌة يف هذه العمل ّية ،وبعبارة
أخرى :إ ّن املعرفة تتكامل عرب العواطف التي متّت تربيتها بنح ٍو
-1املصدر نفسه ،ص .113
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جيّد بنفس املقدار الذي تتكامله عرب العقل الذي ت ّم تنميته بنح ٍو
ٍ (((
جيّد.
ويف ذيل التأكيد عىل االرتباط مبتعلّق املعرفة (امل ُد َرك) ،ت ُؤكّد

النسويّات عىل أنّه ال يقترص األمر عىل أ ّن املشاعر ال تعترب مان ًعا

وحاج ًزا عن العلم ،بل تُؤ ّدي املشاعر دو ًرا أساسيّاً يف اكتساب
العلم ،إىل درجة أ ّن «فوكس كيلر» اعتربت التعاطف((( والتف ّهم
(((
والحب((( أساليبًا يف اكتساب العلم.
ملشاعر اآلخرين
ّ

(((

 .5-2نظريّة املعرفة النسويّة
لقد طرحت النسويّات إىل جانب نقده َّن لنظريّات املعرفة
الرسم ّية والشائعة ،تصاميم ومناذج جديد ًة لنظريّة املعرفة كبديلٍ

للنظريّات التي انتقدها ،ورغم أ َّن ترابط هذه النظريّات يجعلها صعبة
بكل األحوال ُيكن اإلشارة إىل ثالث نظريّات من
التصنيف ولكن ّ

نظريّات املعرفة النسويّة:

التجريب ّية النسويّة
إ ّن التجريب ّية النسويّة هي نتيج ٌة للجمع بني النظريّات النسويّة
-1لورين كود ،معرفت شناىس فمينيستى ،فمينيسم ودانش هاى فمينيستى [=نظريّة
املعرفة النسويّة ،النسويّة واملعارف النسويّة] ،ترجمه إىل الفارس ّية :عباس يزداين؛ ص
 212ـ .213
2-Sympathy.
3-Emphathy.
4-love.
-5خرسو باقري ،مباىن فلسفى فمينيسم [= املباين الفلسفيّة للنسويّة] ،ص .114
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يف باب املعرفة وبني املباين التجريبيّة ،وبعبارة أخرى :تُريد هذه
ٍ
إصالحات فقط عىل التجريبيّة
املجموعة من النسويّات أن تُجري
من خالل القبول مببادئها وأسسها.

وما تقوله التجريبيّات النسويّات هو أنّه عىل الرغم من الحياديّة
إل أنّها تتجاهل الفروقات
واملوضوعيّة التي تتظاهر بها التجريبيّةّ ،

بني الجنسني من خالل إسقاطها آلراء الرجال املفكّرين البيض

األوروبيّني عىل اآلخرين ،كام تتجاهل القوميّة والعرق و ،...وهي

ـ أي التجريبيّة التقليديّة ـ تختم بختم الواقعيّة عىل إنجازاتهم
(((
املعرفيّة مبج ّرد ادعائها بأنّها حياديّة وغري سياسيّة.
ويف مقابل التجريبيّة التقليديّة ،سعت هؤالء النسويّات إىل
مركزي وإىل إبعاد
تحويل الدور الهاميش للمرأة يف املعرفة إىل دو ٍر
ّ
أي نو ٍع من الهيمنة الذكوريّة(((؛ ولذلك كان هدف بحث التجريبيّات
ّ
النسويّات هو خلق معرف ٍة ال تكون ذكوريّ ًة أو ذات ميو ٍل جنسيّ ٍة أو
أي ميلٍ تجاه باقي االتّجاهات.
عرقيّ ٍة أو طبقيّ ٍة وال ّ

(((

وعىل سبيل املثال :تقرتح «مارغريت أيتشلر» والتجريب ّيات
-1لورين كود؛ معرفت شناىس وفمينيسم [= نظريّة املعرفة والنسويّة] ،ترجمه إىل
الفارسيّة :فاطمة مينايئ ،ناقد ،ش ،1ص 160؛ واملؤلّف نفسه ،معرفت شناىس
فمينيستى ،فمينيسم ودانش هاى فمينيستى [= نظريّة املعرفة النسويّة ،النسويّة واملعارف
النسويّة]؛ ترجمه إىل الفارسيّة :عباس يزداين ،ص .205
-2بامال أبوت وكلري واالس ،جامعه شناىس زنان [= علم االجتامع للنساء] ،ترجمه إىل
الفارس ّية :منيژه نجم عراقي؛ ص .282
-3لورين كود ،معرفت شناىس وفمينيسم ،فمينيسم ودانش هاى فمينيستى [= نظريّة
املعرفة النسويّة ،النسويّة واملعارف النسويّة]؛ ترجمه إىل الفارسيّة :عباس يزداين ،ص
.206
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ٍ
جنيس يجب اجتناب أي نح ٍو
بحث غري
النسويّات ما ييل :لخلق
ٍّ
من التحيّز الجنيس؛ وذلك يكون بأنّه نوجب ذكر جنس الباحث
ح يف عنوان البحث (عدم التحيّز الجنيس يف عنوان البحث)،
بوضو ٍ

حا من لسان
كام ينبغي أن يكون امل ُخاطب بهذا البحث واض ً

الخطاب املستخدم فيُعلم هل هم النساء أم الرجال؟ (عدم التحيّز
الجنيس يف خطاب البحث) ،وينبغي أن يُلحظ كال الجنسني وأن

يُهت ّم بهام يف األبحاث ،وال ينبغي أن تكون املفاهيم واألساليب
ونتائج البحث معادية للجنس.

(((

ٍ
جديد من الواقعيّة ،ت ّم الوصول
ويف ّ
ظل ذلك يت ّم تقدي ُم مفهومٍ

إليه نتيجة االلتفات واالنتباه لدور ُمدرِك املعرفة وتأثريه ،وهو ما

تُس ّميه «ساندرا هاردينغ» :واقعيّ ٌة قويّةٌ.

(((

إذ توافق «هاردينغ» عىل واقعيّة التجريبيّة التقليديّة؛ ولك ّنها ترى

أنّه بسبب غفلة هذه التجريبيّة عن عدم عموميّتها لذا فهي واقعيّة
ضعيفة((( ،وتعتقد :أن نظريّة املعرفة النسويّة لن تصل إىل معرفة
إل من خالل رفع مثل هذا الخلل.
حقيقيّ ٍة وال واقعيّ ٍة أكرث ّ
ولك ّن العديد من النسويّات اعتربن بأ ّن املواضع التي تحتاج
إىل اإلصالح يف التجريب ّية النسويّة غري كافي ٍة وال ُيكن القبول بها،
-1بامال أبوت وكلر واالس ،جامعه شناىس زنان [= علم االجتامع للنساء] ،ترجمه إىل
الفارسيّة :منيژه نجم عراقي؛ ص .282
-2لورين كود ،معرفت شناىس وفمينيسم ،فمينيسم ودانش هاى فمينيستى [= نظريّة
املعرفة النسويّة ،النسويّة واملعارف النسويّة]؛ ترجمه إىل الفارس ّية :عباس يزداين،
ص .206
-3خرسو باقري ،مباىن فلسفه فمينيسم [= مباين الفلسفة النسويّة] ،ص  114ـ .120
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وبنا ًء لرأي هذه املجموعة ،ال تُزعزع التجريبيّة النسويّة الفرضيّات

األساسيّة للتجريبيّة وال تُخرجها عن امل ّد والجزر الذي تحدثه
ٍ
إصالحات وعىل نز ٍع للجنس
الهيمنة الذكوريّة ،وهي تقترص عىل
بشكلٍ
ظاهري فقط.
ٍّ

(((

وتعتقد املخالفات للتجريبيّة النسويّة بأ ّن «الدمج بني التجريبيّة

عمل غري سليمٍ ؛ ألنهام مختلفني يف
ٌ
ونظريّة املعرفة النسويّة
وجهات النظر يف بعض األصول املبنائيّة واملباديء األساسيّة؛
ومن جملة هذه املباديء :الفردانيّة الحاكمة عىل التجريبيّة ،التي

تختلف مع الدور الرئييس للمجتمع يف نظريّة املعرفة النسويّة؛
ومن ناحي ٍة أخرى فإ ّن هذه الحقيقة ـ وهي أ ّن التجريبيّة النسويّة عند
خ
القيام بعمليّة إدراك املعرفة ال ميكنها أن تجد فر ًدا مج ّر ًدا وبال تاري ٍ
وليس له جس ٌم ـ هذه الحقيقة تنقض برصاح ٍة أحد األسس األساسيّة

للتجريبيّة ،بحيث ال ميكن اعتبار هذا النوع من نظريّة املعرفة
(((
تجريبيّاً حتّى».

نظريّة الرؤية النسويّة

(((

إ َّن مؤيدات نظريّة الرؤية يف نظريّة املعرفة النسويّة يُوافقن عىل

أ ّن اإلنسان قاد ٌر عىل اكتساب املعرفة املرتبطة بالعامل الواقعي؛
-1بامال أبوت وكلر واالس ،جامعه شناىس زنان [= علم االجتامع للنساء] ،ترجمه إىل
الفارسيّة :منيژه نجم عراقي؛ ص  282ـ .283
-2لورين كود ،معرفت شناىس وفمينيسم [= نظريّة املعرفة والنسويّة] ،ترجمه إىل
الفارس ّية :فاطمة مينايئ ،ناقد ،ش ،1ص .160
3-Feminist Standpoint Theory.
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ولكن هذه املعرفة تختلف حسب املوقع ،والتوقّعات أو زاوية
الرؤية ،ولهذا السبب هي غري مصون ٍة من شائبة التحيّز.
وتُضيـف املؤيّـدات لنظريّـة الرؤية مـا ييل :رغـم أ ّن جميع القضايا
املعرف ّيـة جـاءت من رؤي ٍة واسـترش ٍ
خـاص ولذا فهـي متح ّيزة ،لكن
اف
ٍّ

ال يجـب أن نتص ّور بأ ّن جميـع القضايا والنتائـج املعرف ّية متح ّيزة بنفس
املقـدار ،أو بعبـار ٍة أخـرى :لهـا نفـس املقـدار مـن القـدرة والقابل ّيـة

على حكايـة الواقـع وعكـس العـامل الواقعـي ،بـل إ َّن بعـض القضايا
ُبي الواقع
رغـم تح ّيزهـا الـذي ال ُيكن تفاديـه ،إلّ أنّها اسـتطاعت أن ت ّ
االجتامعـي أفضـل مـن أي قض ّيـ ٍة أخـرى ،ولذلـك فهـي مقبولـة أكرث
وتتمتّـع باعتبـار أكرب.

(((

تعترب النسويّات ذوات املنهج االسترشايف بأ ّن معرفة النساء
مقارن ًة بالرجال أكمل وأكرث واقع ّية ،فبسبب خصائصه ّن وإمكانياته ّن
الخاصة ،يتمتّعن بتع ّر ٍ
أقل للتحريف ،وتح ّي ٍز أقل نحو اإلنجازات
ض ّ
ّ
املعرف ّية والعلم ّية من الذكور.

(((

ٍ
شديد من النظريّات املعرفية
لقد وقعت نظريّة الرؤية تحت تأثري

املاركسيّة ،حيث يعتقد «ماركس» بأ ّن طبقات املجتمع املختلفة،

الخاصة واملختلفة؛
لها آفاق مختلفة من الرؤية بنا ًء ملوقعيّتهم
ّ
كل طبق ٍة تختلف متا ًما عن معارف
ولذلك املعارف التي لدى أفراد ّ
أفراد باقي الطبقات.

-1بامال أبوت وكلر واالس ،جامعه شناىس زنان [= علم االجتامع للنساء] ،ترجمه إىل
الفارس ّية :منيژه نجم عراقي؛ ص  284ـ .285
-2املصدر نفسه.
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ومل يكتف «ماركس» باالختالف املعريف بل أضاف :لدى

أفق ممتا ٌز للرؤية بسبب املوقعيّة
العمل والطبقات الوضيعة ٌ
ّ
الخاصة التي يج ّربونها؛ ألنّهم لديهم من ناحي ٍة مسؤول ّي ًة وموقع ّي ًة
ّ
مه ّم ًة باعتبارهم منتجني ،ومن ناحي ٍة أخرى رغم أنّهم ليسوا يف موقع
إل أنّهم يُراقبون األعامل من خارج ،وميكن لهم
أرباب أعاملهم ّ
(((
تحديد حسن أدائهم وسوءه من أفقٍ أفضل.
لقد طُرحت تفسرياتٌ مختلف ٌة فيام يتعلّق بكيف ّية مت ّيز الرأي
واالسترشاف عند النساء من قبل النسويّات ،وهي بأجمعها ناشئ ٌة
عن اعتبار أ ّن لل ُمدرِك ولخصائص الفرد وجنسه دخال ًة وكذلك عن
اعتبار العوامل والظروف االجتامع ّية دخيل ًة يف عمل ّية املعرفة،
وهذه التفسريات عىل النحو التايل:
1.1قيـل يف بعـض األحيـان مـا يلي :مبـا أ َّن النسـاء يقعـن
تحـت سـلطة الرجـال يف كافّـة شـؤونه َّن دو ًمـا ،ومبا أ ّن
حسـن حياتهـ َّن وقبحهـا يرتبـط بـإرادة الرجـال ،لـذا كان
ال بـ ّد أن يكتشـف َن مـا يجـول يف ذهـن الرجـال بهـدف
اسـتمرار حياتهـ َّن ،وأن يقمعـن ذواتهـ َّن بهـدف تحقيـق
مصالحهـ ّن واملحافظـة عليهـا؛ ولـذا ت ُرشف النسـاء عىل
مـا يجول يف أذهـان الرجال بهـدف السـعي لفهمهم؛ يف
حين أن الرجـال ال يشـعرون بالحاجة لفهم فكر النسـاء؛
لذلـك ال يُرشفـون على مـا يجـول يف أذهـان النسـاء(((؛

-1جورج ريتزر ،نظريهء جامعه شناىس در دوران معارص [= النظريّة االجتامع ّية يف
العرص الحارض] ،ترجمه إىل الفارس ّية :محسن ثاليث ،ص .463
-2املصدر نفسه ،ص .463

229

 230فيمينزم

جا مـن تطلّعاتهـا التبعيّة
ولذلـك متثّـل أفـكار النسـاء مزي ً
(((
وتطلّعـات املجموعـة املهيمنـة.
2.2النوع اآلخر من بيان الرؤية املم ّيزة للنساء ،ترتبط كذلك
الخاصة أيضً ا .يقول «ريتزر» :يُتوقّع
مبوقع ّيته ّن االجتامع ّية
ّ
من املرأة يف املجتمع أن ت ُؤ ّدي دور الزوجة واأل ّم واألخت
املنصتة لألفكار والعقائد املختلفة بل حتّى املتناقضة
أيضً ا ،ومن خالل صربها الذي ال ينفد ورغبتها يف الوساطة

فرصا متساوي ًة يف االستامع إىل
وإصالح ذات البني متنح ً
اآلراء واملواقف الفكريّة املتن ّوعة؛ وهكذا ت ُساهم النساء
يف حفظ األفكار املختلفة ،ومن جه ٍة أخرى تصل يف
نفسها إىل نتيج ٍة معتدل ٍة ومتّزن ٍة ومميز ٍة من خالل املوازنة
بني وجهات النظر املختلفة.

(((

3.3تعتقد بعض النسويّات كذلك بأ ّن النساء يُدركن العامل بسبب
تن ّوع أنشطته َّن بصور ٍة أكمل وأعمق ،حيث تعترب «هيالري
روز» أ ّن ميزة عمل النساء هو يف تآزر اليد والعقل والقلب
أو يف النشاط اليدوي العقيل العاطفي((( ،فهذا النوع من

النشاط ُممت ٌع ،كام أ ّن ارتباط النساء وتواصله َّن مينحه َّن
-1ماجي هام وسارة غمبل ،فرهنگ نظريه هاى فمينيستى [= معجم النظريّات النسويّة]؛
ترجمه إىل الفارسيّة :فريوزة مهاجر وآخرون ،ص .428
-2جورج ريتزر ،نظريهء جامعه شناىس در دوران معارص [= النظريّة االجتامع ّية يف
العرص الحارض] ،ترجمه إىل الفارس ّية :محسن ثاليث ،ص  499ـ .500
-3ساندرا هاردينغ؛ «از تجربه گرايى فمينيستى تا شناخت شناىس هاى داراى ديدگاه
فمينيستى»؛ منت هاى برگزيده از مدرنيسم تا پست مدرنيسم؛ ترجمه إىل الفارسيّة :نيكو
رسخوش وافشني جهانديده؛ ص .647
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إمكانيّة إدراك جوانب من الطبيعة والحياة االجتامعيّة غري
القابلة لإلدراك من خالل األبحاث املبنيّة عىل األنشطة

الخاصة بالرجال.
ّ

(((

4.4هناك تقري ٌر آخر طُر َِح حول متيّز املعرفة النسائيّة ،وهو يُرجع
إىل أصل ونظريّة املعرفة النسويّة ومبادئها التصوريّة ،والتي
تبتني عىل الدور الرئييس للعواطف واملشاعر يف تحصيل

ظل ذلك يعترب نظريّة املعرفة الحاكمة عىل
املعرفة ،ويف ّ
الرجال ضيّقة األفق وذات نظر ٍة أحاديّ ٍة بسبب تع ّرضهم

أقل ،ويعترب النساء مؤ ّه ٍ
الت
للمشاعر والعواطف بنح ٍو ّ
(((
ملوقعيّ ٍة معرفيّ ٍة ُمميّز ٍة بسبب مشاعره َّن القويّة.
وقد ذكرت بعض التوضيحات بأ ّن النساء يتمتّعن بأفقٍ من الرؤية

أفضل ،وسبب ذلك هو حرمانه ّن وتبعيته َّن؛ أل ّن النظريّات التي
اجتامعي محرومٍ  ،متنحنا إدراكًا للطبيعة وللعالقات
تنبع من موقعٍ
ٍّ
وأقل تحريفًا.
أقل تحي ًزا ّ
االجتامعيّة ّ

(((

ويعتقد بعض املنتقدين بأ ّن القول بوجهة نظ ٍر واحد ٍة ومح ّدد ٍة

وأعىل بعنوانها رؤية النساء ،يعني تجاهل اختالفات النساء وتهميش
كل فر ِد إىل الواقع
وجهات نظر النساء املختلفة واملتن ّوعة؛ فلو نظر ّ
من زاوي ٍة ،فلن تختلف رؤية النساء عن رؤية الرجال وحسب ،بل

-1املصدر نفسه ،ص .653
-2زهراء تشكّري ،زن در تفكر روشنفكران [= املرأة يف فكر الحداثويّني] ،ص .76
-3ساندرا هاردينغ ،جنسيت وعلم ،فمينيسم ودانش هاى فمينيستى [= الجنس والعلم،
النسويّة واملعارف النسويّة] ،ترجمه إىل الفارسيّة :بهروز جندقي ،ص .235
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كل واحد ٍة عىل حد ٍة؛
سوف تختلف آراء نفس النساء فيام بينه ّن ّ
ومن هذا املنطلق فإ َّن نظريّة الرؤية النسويّة مرفوض ٌة بنفس معايري
النسويّة.

بعض آخر يرى بأ ّن رؤية النساء يف محدوديّة مثلها مثل
وهناك
ٌ

خاص لها.
باقي الرؤى ،ولذا ال ميكن االعتقاد بوجود اعتبار
ٍّ

(((

النسب ّية النسويّة
بسبب االنتقادات التي أوردت عىل نظريّة الرؤية النسويّة حتّى
من قبل النسويّات أنفسه ّن ،رفضت مجموع ٌة أخرى من النسويّات
نظريّة الرؤية رفضً ا قاط ًعا ،فالقائالت بنظريّة الرؤية يعتقد َن بأ ّن
القضايا املعرف ّية ،تُق ّدم لنا معرف ًة عن العامل الواقعي حتّى لو كانت

تلك املعرفة ُمنحازةً ،أ ّما يف النسب ّية النسويّة ف ُيقال« :ليس هناك
أصل
ً
موضوع باسم العامل أو باسم مجموعة ال ُبنى االجتامع ّية
ٍ (((
بحيث ينبغي معرفتها ،وجميعها محض تص ّو ٍ
رات ذهن ّية».
ويف وجهة النظر هذه ،تُ ثّل القضايا املعرف ّية عقول الناس ،وال

ألي من الناس أن ي ّدعي اعتبارا أكرب لنفسه ،ولذا تُع ّد العلوم
ُيكن ٍّ
متساوية املقدار من حيث االعتبار واملقبول ّية.

-1لورين كاد؛ معرفت شناىس فمينيستى ،فمينيسم ودانش هاى فمينيستى [= النظريّة
املعرف ّية للنسويّة ،النسويّة واملعارف النسويّة]؛ ترجمه إىل الفارس ّية :عباس يزداين؛ ص
210؛ ونفس املؤلّفة« ،معرفت شناىس فمينيستى» [= نظريّة املعرفة والنسويّة] ،ترجمه
إىل الفارس ّية :فاطمة مينايئ ،ناقد ،ش ،1ص .162
-2بامال أبوت وكلري واالس ،جامعه شناىس زنان [= علم االجتامع للنساء] ،ترجمه إىل
الفارسيّة :منيژه نجم عراقي؛ ص .285
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وتُهاجم النسبيّات النسويّة العلم الذكوري ونظريّة املعرفة
الذكوريّة بسبب ادعائهام العلم املنطبق مع الخارج وقطعيّة هذا
العلم ،وتُؤكّدن كذلك عىل أ ّن القضايا املعرفيّة مبا أنّها تُ ثل عقول
إل النساء وحسب.
الناس ،إذن ال يستطيع التنظري حول النساء ّ

(((

ويعتقد «جورج ريتزر» بأ ّن النسبيّة النسويّة والقول بأ ّن جميع
أي نوع
املعارف تتمتّع باالعتبار واملقبوليّة ،ال يُؤ ّدي إىل رفض ّ

من العلم واملعرفة؛ أل ّن ه ّم مؤيّدي النسبيّة النسويّة يكمن يف
جعل جميع أنواع وجهات النظر (حتّى تلك التي ال تتساوى مع
بعضها من جهة السلطة) نهائيّة وواقعيّة بدون ا ّدعائها بأنّها تتمتّع
ٍ
ح،
كل
باالعتبار ،وإذا قبل ّ
واحد منها بجزئيّته وانحيازه بشكلٍ واض ٍ

فسوف يجتمعون بشكلٍ متسا ٍو إىل جوار بعضهم البعض ليتناقشوا
ويتقارضوا املعرفة فيام بينهم.

(((

.6النسويّة واألخالق
إ ّن آراء النسويّات يف باب األخالق تاريخ ّي ٌة ب ِقدم تاريخ النسويّة
ويكن مشاهدة أ ّول ظهو ٍر لها يف آراء «ويلستون
ذاتها تقري ًباُ ،

كرافت» و«جون استيوارت ميل» ،و«هارييت تيلور» فإ ّن األمور
األخالق ّية التي ينسبها املجتمع للمرأة من قبيل :التواضع والطاعة
والصرب واملح ّبة والعاطفة واإليثار والتفاين واملرونة واالنفعال،

-1املصدر نفسه.
-2جورج ريتزر ،نظريهء جامعه شناىس در دوران معارص [= النظريّة االجتامعيّة يف
العرص الحارض] ،ترجمه إىل الفارسيّة :محسن ثاليث ،ص  498ـ .499
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وباقي األخالقيّات التي تُعترب سطحيّ ًة برأي النساء ،هي أخالق ّياتٌ
غري أصيل ٍة وغري واقعيّ ٍة وبتعبريٍ أكمل :هي من إنشاء الثقافة
واملجتمع.

بعد ذلك بقليلٍ  ،ت ّم متابعة هذا البحث بشكلٍ أكرث ج ّديّة يف
ٍ
صفات ر ّوج لها
النسويّة الراديكاليّة ،واعتربت األخالق النسائ ّية
الرجال يف النظام األبوي بني النساء بهدف إحكام سلطتهم عليه ّن
واستغالله ّن بصور ٍة أكرب وأسهل ،ويف ظل ذلك أرادت النسويّات
الراديكاليّات أن تقول بوجود اختالف بني الخصائص النسائيّة
الحقيقيّة وتلك املصطنعة عرب طرح تعاليم الفصل بني الجنس

والجنوسة.

كان هناك تيّا ٌر آخر موجو ٌد يف عقدي  1970م و 1980م ،ويف

النظريّات الراديكاليّة ،وهو نقد النسويّات النحياز العلوم واملعارف

وتوجيهها لتكون ذكوريّة ،ومن ضمنها علمي األخالق وفلسفة
األخالق.
ويف هذا الزمان ،شكّكت النسويّات يف الكثري من األحكام
واملعايري األخالق ّية الرائجة ،وأغلب هذه املواطن هي األحكام

األخالق ّية التي تتناىف يف تنظريات النسويّات مع الحريّة ومع تحرير

املرأة ،ومن أبرز هذه األحكام األخالق ّية ُيكن اإلشارة إىل عدم
أخالق ّية اإلجهاض واملثل ّية الجنس ّية لدى اإلناث(((.
)م( 1-Lesbian.

الفصل الثالث :التعاليم النسو ّية

رصحت «سيمون دوبفوار» يف كتاب الجنس اآلخر بأن
وقد ّ
طبيعي ولذا ُيكن تقبّله ،وانتقدت األخالق التقليديّة
املثليّة أم ٌر
ٌّ
ومخالف للطبيعة.
ألنّها صورت املثليّة عىل أنّها أم ٌر مرفوض
ٌ
وش ّنت حمل ًة شديد ًة من خالل تجميع املشاكل التي ت ُواجهها
(((

النساء بسبب منع اإلجهاض وكذلك األزمات التي تجعل اإلجهاض
للنساء أم ًرا رضوريّاً ،فانتقدت بش ّد ٍة اعتبار اإلجهاض ال أخالقيّاً،
وبعد أن بيّنت «دوبفوار» الوضع الصعب الذي يحصل لألطفال غري

املرغوب فيهم ،وبعد أن عرضت إحصا ًء عن اإلجهاضات ،تشكف

عن األرضار الالحقة بالنساء والتي ال ُيكن تعويضها وجربانها،
وبعد تفصيلها للسلوكيّات واملصاعب التي يُواجهها الوالدين بسبب

األبناء غري املرغوبني ،تتّهم األفراد الذين يعتقدون بأ ّن اإلجهاض

أخالقي وتقول :إن كان ذلك من أجل األخالق ،فبامذا ُيكن
غري
ٍّ
أن نُفكّر حول أخالقٍ كهذه؟!

(((

وتعترب «دوبفوار» أ ّن األخالق التقليديّة عبار ٌة عن مجموع ٍة من

املبادئ والقوانني التي ت ّم تصميمها فقط من أجل مصالح الرجال

وللسيطرة عىل النساء ،وتعتقد بأنّه يف هذه األخالق الذكوريّة التي

تُع ّرف الحمل والوالدة واألمومة عىل أنّها أمو ٌر مق ّدس ٌة للنساء،
أي محاول ٍة
تتض ّمن نو ًعا من التصلّب والساديّة الذكوريّة التي تواجه ّ
نسائيّ ٍة لرتك وظائف األمومة واإلدارة املنزليّة مواجه ًة عنيفةً.

(((

-1سيمون دوبفوار ،جنس دوم [= الجنس الثاين] ،ترجمه إىل الفارسيّة :قاسم صنعوي،
ج  ،2ص .202
-2املصدر نفسه ،ص  340ـ .345
-3املصدر نفسه ،ص  354ـ .355
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وكام هو مالحظ ،منذ أوائل سنوات املوجة النسويّة الثانية
يصل إىل مسامعنا من بني النظريّات النسويّة اعتبار األخالق ذكوريّ ًة
شكل
ً
ومتحيّز ًة وحتّى ظاملة ،وروي ًدا روي ًدا اتّخذت هذه النظريّات

جا ّدا ً وأكرث تركي ًزا ،وظهرت عىل شكل مباحث تحت عنوان األخالق

النسويّة(((.

إ َّن املناقشات التي طرحتها النسويّات تحت عناوين من قبيل:

األخالق النسويّة واألخالق األنثويّة أو األنوثة وأمثال ذلك ،مثلها

مثل غريها من املواضيع التي تبحثها النسويّات ،ال تخلو من
التشتّت والبعرثة ومن االختالف يف وجهات النظر أو حتّى من
غض النظر عن هذا التشتّتُ ،يكن
التناقضات؛ وبشكلٍ عا ٍّم ومع ّ
مشاهدة مناهج أخالقيّة مختلفة يف آراء النسويّات.

يف هذا القسم ،سنطرح املناهج والنظريّات النسويّة يف بايب
األخالق وفلسفة األخالق ،وذلك يف ذيل عنواين نقد النسويّات

لألخالق التقليديّة ،واألخالق النسويّة أو األخالق األنثويّة.

-1جاء حول تاريخ هذه النظريّات ما ييل :يف سنة  1975م كتب «لورين هانسربي» وهي
كاتب ٌة مرسحيّ ٌة سوداء البرشة رسال ًة ملجلّ ٍة للمثليّات ،وطالبت النساء بتحليل املسائل
األخالقيّة التي طرحت بواسطة ثقافة التمح ُور حول الرجل ،ويف سنة  1978م استخدمت
مؤسس ٍة لتدريب
«سارة هواغالند» مصطلح أخالق مثليّات الجنس يف ورشة عملٍ يف ّ
النساء ،ويف «بوسطن» كتبت «ماري دييل» العنوان الفرعي لرسالتها الطبيّة ما بعد
األخالق النسويّة الراديكاليّة ،أ ّما مصطلح األخالق النسويّة فقد وصل إىل السمع يف
الر ّد عىل آراء غيليغا( .كلوديا كارد؛ اخالق فمينيستى [= األخالق النسويّة]؛ ترجمه إىل
الفارسيّة :زهراء جاليل؛ حوراء ،ش  ،6ص .41
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.6-1نقد األخالق التقليدية
تتلّخص ادعاءات النسويّات يف نقد األخالق التقليديّة بعبار ٍة
واحد ٍة وهي :متح ُور األخالق التقليديّة حول الرجل ،وهذا االدعاء

محل اهتامم النسويّات من عدة جوانب:
كان ّ

األخالق التقليديّة ناظر ٌة إىل القيم الذكوريّة
تبحث النسويّات ـ كخطو ٍة أوىل ـ املفاهيم التي ت ّم أخذها
وأساسا للنظام
باعتبارها ِمالكًا و ِمعيا ًرا للعمل األخالقي وعام ًدا
ً
األخالقي((( ،ويعتقدن بأ ّن فلسفة األخالق التقليديّة وبالتايل األخالق
التقليديّة بشكلٍ عا ّم إنّ ا نُظّمت وبُنيت بنا ًء عىل ال ِقيم الذكوريّة،
والحق اللذين
ومن وجهة نظر النسويّات :ينحاز مفهومي العدالة
ّ
قامت فلسفة األخالق عليهام نحو الذكورة بنح ٍو انحيازًا شدي ًدا.

كان ملفهوم العدالة يف فلسفة أفالطون وأرسطو األخالق ّية أهم ّي ٌة

حكا ٌم حكامء،
بنائ ّية ،فقد ّ
قسم أفالطون املجتمع إىل ثالث طبقاتُ :
ٍ
واحد منهم يُع ّد مظه ًرا للصفات
وكل
والحراس (الجيش) ،والعاملّ ،
اإلنسان ّية التالية :العقل والشجاعة والغضب والشهوة ،ومن وجهة

نظر أفالطون تقع العدالة ـ التي هي فضيلة نهائ ّية وعا ّمة ـ يف أن

يرأس العقل املجتمع ،كام أ ّن أرسطو كان يرى بأ ّن سعادة اإلنسان
كل من :ما هو ذو قيم ٍة وما
-1يُطلق علم األخالق عىل مجموع ٍة من القضايا التي تُع ِّرف ًّ
هو بال قيمة ،والخري والرش ،والفضيلة والرذيلة؛ ولكن يف فلسفة األخالق تُطرح مسائل
من قبيل :تعريف الخري والرش ،معيار العمل األخالقي ،األخالق مطلقة أم نسبيّة؟ جذور
الحسن والقبح ،وأمثال ذلك ،ويُقال :إ ّن العديد من انتقادات النسويّات يف باب األخالق
تعود إىل فلسفة األخالق التقليديّة.
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النظري .أ ّما النسويّات فريين بأ َّن
يل
ّ
إنّ ا تتحقّق يف النشاط العق ّ
أفالطون وأرسطو كانا ُمتمحورين يف عدالتهام حول الذكورة؛ أل ّن
ُكوري ،والشاهد اآلخر
رص ذ
يب كعن ٍ
ٍّ
العقل ع ّد طوال تاريخ الفكر الغر ّ

للنسويّات عىل التمح ُور حول الذكورة ،هو أنّه رغم أ ّن أفالطون
إل أ َّن
يعتقد بأ ّن النساء يستطعن الحضور يف الطبقة الحاكمة أيضً اّ ،
ٍ
حضوره َّن مرشو ٌ
مكتسيات
ط بأن يرتكن األمور األنثويّة وأن يأتني
بحلّة الرجال وخلقهم ومزاجهم.

(((

لقد كانت األخالق املبنيّة عىل الحقوق الفرديّة والتي القت
محل ٍ
نقد من قبل النسويّات بسبب
جا منذ عرص الليرباليّة والتنوير ّ
روا ً
اعتامدها عىل مفاهيم من قبيل :الفرد واالستقالل واملنافسة ،فمحور

هذه األخالق هو الحقوق الفرديّة ،لك ّن الفرد ـ برأي النسويّات ـ رغم
إل أنَّه رجل يف الواقع؛ ومن ناحي ٍة
أنّه يُربز يف الثقافة الغربيّة كخنثىّ ،
أخرى إ ّن أحد أهم الحقوق الفرديّة هو االستقالل ،وهذا املفهوم

ُمنحا ٌز للرجال أيضً ا؛ أل ّن االستقالل االقتصادي والعاطفي يف الثقافة
الغربيّة السابقة هو من الصفات البارزة للرجال ،واالرتباط العاطفي
واالقتصادي من الصفات النسائيّة البارزة؛ وكذلك يف األخالق

الحق ،من املفرتض أن تكون هناك منافس ٌة بني األفراد
املبنيّة عىل
ّ
اجتامعي من
للحفاظ وللتمتع بالحقوق الفرديّة؛ ولذلك هناك عق ٌد
ٌّ
أجل حفظ حقوق جميع األفراد يف هذا املحيط امليلء باملنافسة،
جعلت املنافسة العقد االجتامعي أم ًرا رضوريّاً؛ يف حني
وهكذا ُ

أن النسويّات يعتقدن بأ ّن املنافسة مثل االستقالل ،ميز ٌة من ميزات
-1خرسو باقري ،مباىن فلسفى فمينيسم [= املباين الفلسفيّة للنسويّة] ،ص .146-145
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الحق عىل أساس املنافسة
الرجال؛ وجعل األخالق املبنيّة عىل
ّ
(((
الذكوري من قبل هذه األخالق.
معناه التحيّز
ّ
ومن الجدير بالذكر أنَّه نقد األخالق املبنيّة عىل العدالة األخالق

الحق من قبل النسويّات باإلضافة إىل كونه من جهة
املبنيّة عىل
ّ

تحيّزها الذكوري ،كذلك من فاعليّتها وكفايتها وهو ما سيت ّم بحثه يف
مبحث األخالق النسويّة.

األخالق التقليديّة حامية لتبع ّية النساء
تعتقد النسويّات بأ ّن ع ّد الصفات التي من قبيل :الطاعة والسكوت

والصرب والوفاء عىل أنّها فضيل ٌة للنساء يف األخالق التقليدية كان

هدفه تسلّط الرجال عىل النساء واستمرار ذلك وتسهيل عملية انقياد
النساء لهم؛ وبعبار ٍة أخرى :إ ّن ترويج املعايري والنامذج األخالق ّية
يصب يف
للمرأة الج ّيدة والزوجة الج ّيدة واألم الج ّيدة بني النساء،
ّ
خدمة النظام األبوي ومصالح الرجال.

(((

احتقار الصفات النسائ ّية
ترى النسويّات بأ ّن هيمنة ثقافة النظام األبوي عىل النظام
ُختصة
األخالق التقليدي أ ّدت إىل اعتبار الصفات األخالق ّية امل ّ
بالنساء ـ سوا ًء أكانت صحيح ًة أم غري صحيح ٍة ـ تشمل تصنيفًا
-1املصدر نفسه ،ص  147ـ .148
-2روزماري تونغ ،اخالق فمينيستى ،فمينيسم ودانش هاى فمينيستى [= األخالق
النسويّة ،النسويّة واملعارف النسويّة]؛ ترجمه إىل الفارسيّة :عباس يزداين ،ص .174
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خاصاً؛ وبالتايل متيل األخالق التقليديّة إىل إعطاء بعض
وتقييم
ّ
ً
الخصائص أكرث من قيمتها الحقيقيّة من قبيل :االستقالل وعدم

االعتامد والتعقل واإلرادة واالحتياط ومرعاة الهرميّة والهيمنة والزهد
والحرب واملوت ـ التي تُعترب ذكوريّ ًة يف األخالق التقليديّة ـ ومن
أقل من قيمتها الحقيقيّة مثل:
ناحي ٍة أخرى تُعطي بعض الخصائص ّ
االعتامد عىل اآلخرين واملشاركة واالرتباط واملساهمة والعاطفة

والثقة والتأثري والسعادة والصلح والحياة (وهي التي ت ُعترب أنثويّ ًة يف

األخالق التقليديّة).

(((

الضعف األخالقي للمرأة يف األخالق التقليد ّية
ال متلك النساء القدرة التا ّمة للوصول إىل النضج األخالقي
أقل دامئًا
يف األخالق التقليديّة ،وفه ّن يتمتّعن بقدر ٍة واستطاع ٍة ّ
مقارن ًة بالرجال للصعود إىل أعىل هرم الفضائل األخالقيّة ،وقد

ُعنون يف بعض األحيان سبب هذا العجز بضعف القوى العقليّة
عميق يف مايض الثقافة الغربيّة،
للمرأة ،وهو األمر الذي له مكا ٌن
ٌ
فمنذ زمن «أرسطو» و«أفالطون» إىل «فرويد» والزمن الحارض
يعتقد الفالسفة الذكور بأ ّن النساء مستعدّاتٌ فقط ملجا ٍل محدو ٍد
من العلم والعمل األخالقي ،حيث يعتقد «أفالطون» و«فيلون»

بأ َّن التق ّدم األخالقي ال يت ّم إلّ يف إطار ترك الخصائص الجنسيّة
األنثويّة بصور ٍة تا ّم ٍة والتح ّول إىل الجنس الذكوري وتقوية الصفات
-1املصدر نفسه.175 ،
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وامللكات الذكوريّة((( ،ويعتقد «توما األكويني» بأنّه ال يُكن للمرأة
ٍ (((
أن تكون زاهد ًة وتقيّةً؛ ألنّها غري مستق ّرة.
ومن وجهة نظر «كالبريغ» ـ عامل النفس املعارص ـ للتکامل

األخالقي وملعناه ستّة مراحل ،والرجال مستع ّدون للوصول عىل

األقل إىل الدرجة الخامسة من السلّم ،أي االرتقاء إىل الوضع
القانوين للعقد االجتامعي؛ يف حني أن النساء يتوقّفن يف املرحلة
الثالثة من هذا السلم أي موقعية االبن الجيّد والبنت الجيّدة.

(((

إهامل املسائل األخالق ّية النسائ ّية
عميق عىل األخالق
وخاصة أث ٌر
لفصل مجاالت الحياة إىل عا ّمة
ٌ
ّ

خاصاً باملجال العا ّم
التقليديّة ،بحيث اعتربت األخالق أم ًرا
ّ
الخاص فال تُبحث يف
واملجتمع ،أ ّما املسائل املتعلّقة باملجال
ّ
علم األخالق أب ًدا.

رصح فالسف ٌة أمثال« :جون رولس» و«يورغن هابرمس» بأ ّن
ويُ ّ

الحكم األخالقي ،ممك ٌن فقط يف املجال العا ّم؛ أل ّن هذا املجال

الحق والعدالة؛
هو الذي يُنظّم من خالل االرتباط مببادئ من قبيل:
ّ
الخاص التي ت ُعترب مجال حياة
وبنا ًء عليه ال تقبل مسائل املجال
ّ

-1جييفيف لويد؛ عقل مذكر :مردانگى وزنانگى در فلسفه غرب [= الرجل العقل:
الذكورة واألنوثة يف الفلسفة الغربيّة] ،ترجمه إىل الفارسيّة :محبوبة مهاجر ،ص .58
-2املصدر نفسه ،ص .69
-3روزماري تونغ ،اخالق فمينيستى ،فمينيسم ودانش هاى فمينيستى [= األخالق
النسويّة ،النسويّة واملعارف النسويّة]؛ ترجمه إىل الفارسيّة :عباس يزداين ،ص .171
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أي القضايا
النساء الحكم األخالقي((( ،وبهذه الطريقة مل ت ُبحث ّ
امله ّمة يف حياة النساء ،مثل :تقسيم العمل يف املنزل ،والعالقات
بني املرأة وزوجها واألبناء ،ومهام الواجبات املنزليّة ،وتعب الحمل

والوالدة ،وتربية األبناء وأمثالها يف األخالق التقليديّة باعتبارها
مواضيع أخالقيّة جديّة(((؛ وحتّى أ ّن فالسف ًة أمثال «أرسطو» و«هيغل»

ال َذيْن أعطا للمنزل والتدبري املنزيل أهميّةً ،مل يعتربا املنزل مكاناً

ُيكن أن تتحقّق فيه الكامالت العالية لإلنسان.

(((

.6_2األخالق النسويّة
لقد تشكّل مصطلح األخالق النسويّة بالتدريج كر ّدة فعلٍ عىل

الدراسات النفسيّة التي أجرتها «جيليغان»((( يف باب أخالقيّات
النساء ،فقد طرحت «غيليغان» آراء جديدة يف باب أخالق النساء
مستفيدة من أبحاث «كالبريغ» يف باب االختالفات السلوكيّة
واألخالقيّة بني البنات والصبيان ،والتي أصبحت ُمنطلقًا لآلراء

املختلفة واملتن ّوعة للنسويّات ،وبعد ذلك ُوسمت باألخالق
النسويّة أو األخالق األنثويّة.
وصل «كالبريغ» إىل هذه النتيجة ،وهي أ ّن النساء عاجزاتٌ

عن الوصول إىل البلوغ األخالقي ،وأغلبه ّن يتوقف َن يف املراحل
-1خرسو باقري ،مباىن فلسفى فمينيسم [= املباين الفلسفيّة للنسويّة] ،ص  149ـ .150
-2روزماري تونغ ،اخالق فمينيستى ،فمينيسم ودانش هاى فمينيستى [= األخالق
النسويّة ،النسويّة واملعارف النسويّة]؛ ترجمه إىل الفارسيّة :عباس يزداين ،ص .175
-3نگاهى به فمينيسم ،تازه هاى انديشه [= نظر ٌة عىل النسويّة ،النظريّات الحديثة] ،ش،2
ص .69
4-Carol Giligan.
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ٍ
بصوت
األوىل من التكامل األخالقي ،وتقول «جيليغان» يف كتابها

مختلف

(((

( 1982م) :إ ّن توقّف النساء يف املراحل األخالقيّة

املذكورة ال يعود إىل عجزه ّن عن الوصول إىل البلوغ األخالقي

أساسا يتبعن أنظم ًة ومبادئ أخالقي ًة مختلفةً ،فالقيم
بل أل ّن النساء
ً
األخالقيّة ،ومراحل التكامل األخالقي وحتّى االستدالل األخالقي

النسايئ يختلف اختالفا جوهريّاً عن ما لدى الرجال ،ولذلك من

غري الصحيح تقييم النساء وفق املعايري الذكوريّة ،وقد اعتربت
«جيليغان» نتائج أبحاث «كالبريغ» ذات نظر ٍة أحاديّ ٍة ومتمحور ٍة
حول الذكر ،وسعت لطرح إحصائيّ ٍ
ات وأدلّة نفسيّ ٍة ت ُشري إىل اختالف
الجنسني يف املسائل األخالقيّة.

(((

وا ّدعت «جيليغان» مبا ييل :يف نفس الوقت الذي تخىش النساء

من الفراق والوحدة ،يعترب الرجال االقرتان أم ًرا خط ًرا ،وترى الفتيات

والنساء يف الغالب املعضالت األخالق ّية تؤ ّدي إىل التعارض يف

لحل هذا
املهام والتكليف أكرث من التعارض القانوين ،ويسعني ّ
التعارض بطريق ٍة تُصلح شبكة العالقات وتجعلها ُمتينة؛ إضاف ًة إىل
ميل من الرجال لتربير القرارات األخالق ّية من
ذلك ،النساء أقل ً
خالل قوانني انتزاعية ،ومتيل أكرث للعمل وفق املشاعر والعشق

الخاصني.
والعطف تجاه األفراد
ّ

(((

1-In a Different Voice.
-2سوزان مندوس ،اخالق فمينيستى [= األخالق النسويّة] ،ترجمه إىل الفارس ّية :رضا
نجف زادة ،طربستان سبز ،ش17؛ وإليزابث برينار ،علم اخالق زنانگر [= علم األخالق
األنثوي]؛ ترجمه إىل الفارس ّية :سوگند نوروزي زاده؛ ناقد ،ص 103؛ وخرسو باقري،
مباىن فلسفى فمينيسم [= املباين الفلسف ّية للنسويّة] ،ص  150ـ .151
-3نگاهى به فمينيسم ،تازه هاى انديشه [= نظر ٌة عىل النسويّة ،النظريّات الحديثة] ،ش ،2ص .67
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ووصلـت يف دراسـتها يف بـاب الفرق بني الجنسين يف ألعاب

األطفـال ،إىل أ ّن الصبيـان يلعبـون خارج املنزل أكرث مـن الفتيات؛
ٍ
مجموعـات كبير ٍة ومتن ّوعـة ،ويتّجهـون إىل
ويلعـب الصبيـان يف

األلعـاب التنافسـيّة أكثر مـن البنـات ويف حـال بـرزت منازعـة
ٍ
وإنصاف؛ يف حين أ َّن الفتيات تبدين
لحل الخالف بعـد ٍل
مييلـون ّ
ٍ
اسـتثناءات
سـعة صد ٍر أكبر فيما يتعلّق بنقـض القواعـد ومتنحن
ٍ
تغييرات يف اللعبة،
أكثر؛ ويف الضمـن تُظهرن توافقًا أكبر إلجراء

حـل الخالفـات لديهـ ّن من خلال إبدا ٍع كبيرٍ؛ وبشـكلٍ عا ٍّم
وتتـ ّم ّ
يُظهـر الصبيـان اهتام ًما أكرب بالقواعـد الكليّـة واالنتزاعيّة؛ يف حني

الخاصـة هـو ذات
أن منـح االسـتثناءات يف القواعـد يف الحـاالت
ّ
أهميّـة للفتيات أكثر منـه للصبيان.

(((

ونتيجة «جيليغان» النهائية من هذه األبحاث اآلنفة الذكر هي

وجود نوعني من األحكام األخالقيّة :األ ّول :األخالق املعتمدة

عىل العدالة أو طلب العدالة (املرتبطة بشكلٍ
تقليدي بالذكورة
ٍّ
واملجال العا ّم) ،والثاين :األخالق املعتمدة عىل املسؤوليّة أو
الخاص واألرسة).
طلب املسؤوليّة (املرتبطة باألنوثة واملجال
ّ

(((

كل حال ،إ َّن استنتاجات «جيليغان» ،كانت ذريع ًة
وعىل ّ
أي يش ٍء األخالق التقليديّة لتجاهلها
للنسويّات يك ينتقدن قبل ّ
ٍ
عاجزات عن
قضايا النساء وتحقريها للقيم النسائيّة ،واعتبار النساء

الوصول إىل النضج األخالقي ،ومن ناحي ٍة أخرى فتحت نتائجها
-1خرسو باقري ،مباىن فلسفه فمينيسم [= مباين الفلسفة النسويّة] ،ص  151ـ .152
-2املصدر نفسه ،ص  152ـ .153
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يف باب التفكيك بني أخالق املسؤوليّة وأخالق العدالة ،بابًا جدي ًدا

نحو النظريّات األخالقيّة النسويّة.

وقد طُرحت يف األخالق النسويّة مفاهيم جديد ٌة حول القيم،

ومناذج أخالقيّ ٌة جديدةٌ ،وأبحاثٌ حول األخالق وفلسفة األخالق،

ومحورها جمي ًعا هو االلتفات إىل قضايا النساء وأخالقه ّن واعتبار
املرأة ذات قيم ٍة.
وبنظر ٍة عا ّم ٍة إىل النظريّات املتع ّددة التي طُرحت يف هذا الباب،

يُالحظ بأ َّن أغلب هذه املفاهيم والنظريّات األخالقيّة قد تشكّلت

ظل معارضتها ملفاهيم األخالق ونظريّاته ولفلسفة األخالق
يف ّ
التقليديّة ،وبذلك تكون النسويّات قد طرحت مفاهيم ونظريّات
جديدة بعد نقد مفاهيم و ِقيم األخالق التقليديّة ونظريّاتها األخالقيّة.
ويف الضمن إ ّن النامذج التي ُعرضت يف األخالق النسويّة،
أخذت من حياة النساء اللوايت ت ّم اهامله ّن واحتقاره ّن من ِقبل
الرجال ،وكانت النسويّات ت ُطالنب باالهتامم به ّن واعتباره ّن ذوات
قيم ٍة ،وس ُنشري إىل هذه املفاهيم والنامذج فيام ييل:

املفاهيم األخالق ّية:
أ) املسؤول ّية مقابل العدالة:
إ ّن مفهوم املسؤوليّة هو املفهوم األخالقي األسايس امل ُستم ّد
من نتائج أبحاث «جيليغان» ،إذ ت ُشري أبحاث «جيليغان» إىل أ ّن

املعيار واملالك الذي يَعتمد عليه الرجال يف االستدالل ويف
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الحق والعدالة واإلنصاف بشكلٍ عا ٍّم؛
الحكم األخالقي ،هو مراعاة
ّ

جبة عليه ّن تجاه احتياجات
أ ّما النساء فيُفكر َن أكرث باملسؤوليّة املتو ّ
اآلخرين وحاميتهم من األذى.

(((

ب) الجمع ّية ضدّ الفرديّة:
الحق هي
يف الوقت الذي كانت فيه أخالق العدالة وأخالق
ّ
املفاهيم األساس ّية للحقوق الفرديّة ،نجد أ ّن العالقة أو االرتباط يف
األخالق النسويّة ِمن بني املفاهيم املفتاح ّية((( ،فإنشاء العالقات
والروابط املرغوبة وحفظها من الرضر يُعترب من العوامل الق ّيمة التي

لها دو ٌر مه ٌّم يف القرارات األخالق ّية النسائ ّية.

تتمتّع العالقات بأهميّة استثنائيّة عند النساء إىل درجة أ ّن البعض

ٌ
أخالق مبنيّ ٌة عىل العالقة ،ويعتربون أ ّن
اعترب األخالق النسائيّة
سبب أهميّتها يعود إىل هذه النقطة ،وهي أنّه يف الوقت الذي يُحرز

فيه الرجال هويّتهم عرب االنفصال عن العالقات والحصول عىل
االستقالل ،نجد أ ّن النساء يجدن هويته ّن من خالل االرتباط مع
اآلخرين بعنوانه أ ّم أو زوجة أو أخت وأمثال ذلك.

وبسبب هذا االختالف يف املنهج األخالقي بني النساء والرجال،

اعترب التنافس واالستقالل مفاهيم ذات قيمة يف األخالق التقليديّة،
ويف املقابل ،اعترب التف ّهم العاطفي واالعتامد ِقيم أخالقية نسويّة.
-1كلوديا كارد ،اخالق فمينيستى [= األخالق النسويّة] ،ترجمه إىل الفارس ّية :زهراء
جاليل؛ حوراء ،ش  ،6ص .41
-2خرسو باقري ،مباىن فلسفه فمينيسم [= مباين الفلسفة النسويّة] ،ص .154
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ج) العاطفة مقابل العقل:
يف أخالق العدالة ،العقل هو املحور األصيل للقرارات

األخالقيّة والشاهد عىل ذلك ،هو أ ّن النساء اتهم َن يف األخالق
يل؛ وبالتايل نتيج ًة
التقليديّة بالضعف األخالقي بسبب ضعفه َّن العق ّ
لتعارض العقل والعاطفة يف الثقافة الغربيّة ،اعتربت األخالق أم ًرا
عقالنيّا وليس عاطفيّاً ،فالعاطفة تؤ ّدي دو ًرا محاي ًدا وفرعيّاً وأحيانًا
مزاحم يف أخالق العدالة ،ويُشاهد املثل األعىل لهذا األمر يف
ً
«األخالق الواجبة» عند «كانط».
ففي نظام «كانط» األخالقي ،يبقى العمل األخالقي ذا قيم ٍة
أي عاطف ٍة أو
طاملا يُنفذ بنيّة أداء التكليف والواجب ،أ ّما إدخال ّ

شعو ٍر يف دافع تنفيذ العمل األخالقي فيُزيل قيمته.

(((

ت ُخالف النسويّات األخالق الواجبة عند «كانط» بش ّد ٍة ،ويف
عامل أساس ّياً يف األخالق؛ ومن هذا
ً
املقابل يعتربن العاطفة

املنطلق تتبع النسويّات فالسف ًة مثل« :هيوم» و«شوبنهاور» الذين

يُركّزان ضمن نقدهم لألخالق العدالت ّية عىل أ ّن النواة املركزيّة
لألخالق هوي الشعور بالشفقة والرحمة تجاه اآلخرين ،فـ «هيوم»
يعترب العدالة فضيل ًة بارد ًة مثري ًة للحسد ،ويعتقد بأنّه املسائل
ٍ
والفصل فيها يف ساحة
ٌ
مفردات عقل ّي ٍة ُيكن حلّها
األخالق ّية ليست
املشاعر البرشيّة ومتني الخري لآلخرين.

ويعتقد «شوبنهاور» بأ ّن فعل اإلنسان يُعترب أخالق ّياً فقط عندما
-1مجتبى مصباح ،فلسفه اخالق [= فلسفة األخالق] ،ص .100 - 99
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يكون دافعه إبعاد الرضر عن اآلخرين ،وذلك بسبب األنانيّة الذاتيّة؛
(((
ولذلك الشفقة عىل اآلخرين هي أساس األخالق.
َ
األخالق التقليديّة لعدم اهتاممها
ظل ذلك انتقدت النسويّات
ويف ّ

بدور العاطفة وأثرها ،حيث يقول «لورانس بلوم» :تعجر األخالق

التقليديّة عن فهم هذه املسألة وهي أ ّن العواطف نو ٌع من املح ّبة مثلها

ُهيء األسباب للقيام العمل األخالقي ،وتعترب
مثل التعاطف والشفقة ت ّ
ٍ
حل
مساعد يدلّنا عىل كيف ّية ّ
«جيلغان» املح ّبة مبدأً كل ّياً وهو أنسب
الخالفات يف العالقات اإلنسان ّية ويُحارب إيذاء اآلخرين.

(((

د) املوقف ّية مقابل الشمول ّية:

ت ُعترب األصوليّة من أكرث مواضع االختالف جديّ ًة بني أخالق
املسؤوليّة وأخالق العدالة ،حيث ت ُشري «جيليغان» إىل أ ّن الرجال

يُق ّررون بنا ًء عىل مبادئ كليّة وانتزاعيّة ،أ ّما النساء فيُق ّررن بنا ًء عىل
ٍ
خاص ٍة؛ ولذلك تُشْ كل النسويّات عىل األخالق
ظروف ومواقف
ّ
التقليديّة بأ ّن مبنيّ ٌة عىل املبادئ الكلّيّة واالنتزاعيّة ،وت ُس ّمي «سيمون

دي بوفوار» األخالق الكلّيّة أخالقًا مبهمةً؛ أل ّن مبادئها الكليّة
واالنتزاعيّة ـ التي ال تويل اهتام ًما للظروف واملوقع ـ ُمبهم ٌة يف
العديد من ظروف الحياة العمليّة ،وال ُيكن للفرد أن يُق ّرر بشكلٍ

ح ما هو األمر العادل وغري العادل.
رصي ٍ

(((

-1خرسو باقري ،مباىن فلسفى فمينيسم [= املباين الفلسفيّة للنسويّة] ،ص  181ــ .182
-2إليزابث برينار ،علم اخالق زنانگر [= علم األخالق األنثوي]؛ ترجمه إىل الفارس ّية:
سوگند نوروزي زاده ،ناقد ،ش  ،2ص .114
-3املصدر نفسه ،ص .106
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وت ّدعي «إليزابيث برينار» بأ ّن «علم األخالق ال ينشأ بشكلٍ
نظري
ٍّ
وانتزاعي بل ينشأ من مصاعب الحياة اليوميّة»((( ،وتعتقد بأنّه مل نعلم

قصة حياة الناس ،فسوف نكون محدودين فيام يتعلّق بكيفيّة التعامل
ّ
ٍ
ٍ
أشخاص ليس
شخص أو
مع الناس ،واملعلومات التفصيليّة حول
أخالقي،
بال معنى أو قليلة األهميّة عندما نكون يف حال ات ّخاذ قرا ٍر
ٍّ

ومن هنا تعترب «برينار» ضمن نقدها ألصوليّة األخالق التقليديّة
ولكليّتها بأ ّن االهتامم بالتجارب اليوميّة والظروف واملوقعيّة متثّل

أساسا لألخالق النسويّة.
ً

(((

تعترب «تادينغز» بأ َّن مراعاة امل ُخاطب وموضوع العمل األخالقي

هو أحد خصائص األخالق النسويّة ،فربأيها أه ّم ما يف األخالق أنّها
تحل مشاكل الطرف اآلخر ،وال أهميّة ليش ٍء آخر غري النتيجة مثل:
ّ
ما هو األصل األخالقي الذي أ ّدى إىل هذا العمل؟ أو ما هو الدافع

األخالقي؟ كام أ َّن االهتامم بامل ُخاطب،
والنيّة التي لدى الفاعل
ّ
أي فر ٍد إنّ ا يكون مبا
كل؛ أل ّن العمل املسؤول تجاه ّ
أي مبدأ ّ ٍ
ينفي ّ
الخاص ،وهو ما ُيكن أن يكون مختلفًا
يتوافق مع موقعيّته ووضعه
ّ
(((
ٍ
لشخص اآلخر.
عن عملٍ مسؤو ٍل آخر بالنسبة

إ ّن عدم امليل نحو املبادئ األخالقيّة الكليّة واملج ّردة ،أ ّدى
كذلك إىل أن تتقاطع النسويّات مع الفلسفة األخالقيّة التقليديّة يف
عم «يجب»،
جه ٍة من الجهات ،وأه ّمها اختالف ما هو «موجود» ّ
-1املصدر نفسه ،ص .99
-2املصدر نفسه ،ص  98ـ .107
-3خرسو باقري ،مباىن فلسفى فمينيسم [= املباين الفلسفيّة للنسويّة] ،ص  159ـ .160
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كل من «تادينغز» و«جغر» (وهام من املعتقدات بهذا
حيث تعتقد ٌّ

االختالف يف الفلسفة األخالقيّة التقليديّة) مبا ييل :لقد سعى
الفالسفة دو ًما لرفع املفاهيم األخالقيّة من سطح العامل الحيس
واملا ّدي ،وأشاروا إليها باعتبارها أمو ًرا كليّ ًة مج ّردةً ،وبال زمانٍ ؛
يف حني أ َّن الحياة األخالقيّة ليست ُمنفصلة عن الحياة املا ّديّة أو

مسموح أخالقيًا
مستقل ملا هو
ٍّ
غريبة عنها ،فليس هناك من منشأ
ٌ

(الواجبات) عن املوجودات أو عن األوضاع الواقعيّة؛ وبالنتيجة
ّ
ومتكثة
متغية
سوف يكون للمفاهيم والقضايا األخالقيّة ماهيّة
ّ
(((
ٍ
متغية ومختلفة.
ظروف
وسوف تكون يف
ّ
إن املثل األعىل لهذا البحث ـ الذي ص ّورت فيه النظريّات
األخالقيّة النسويّة يف ارتباطها بتجربة الفرد والظروف ،واملوقعيّات

وعدم امليل إىل األصول الكلّيّة واملج ّردة ـ هو الرأي األخالقي فيام

يتعلّق باإلجهاض؛ وبنا ًء عليه تعتقد النسويّات مبا ييل :يف مسألة
اإلجهاض ال ميكن استنتاج منع اإلجهاض من خالل املبادئ

حق الحياة؛ بل
الكلّيّة واملج ّردة مثل :املفهوم العا ّم لإلنسان أو ّ
يجب البحث يف الظروف واألوضاع التي تسوق املرأة نحوها،
واملشاكل التي تواجهها املرأة خالل رعاية الطفل ،والظروف
الصعبة التي تواجهها ،وأمثال هذه األمور ،وطبعاً بعد مراعاة العوامل

اآلنفة الذكر يت ّم إصدار الحكم األخالقي.

(((

-1املصدر نفسه ،ص  160ـ .162
-2املصدر نفسه ،ص .163
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النامذج األخالق ّية
لقد طرحت النسويّات النامذج التي يف األخالق التقليديّة
لكيف ّية تشكّل عالقات األفراد بعضهم ببعض ،أي أنّها تعترب العالقة
املبن ّية عىل أساس العقد االجتامعي والحقوق الفرديّة غري كافي ٍة

وغري ف ّعال ٍة ،فاقرتحوا مناذج جديدة للعالقات.

منوذج األمومة

كل مـن «فريجينيـا هيلـد» ( 1993م) و«كارولينـا وايـت
تعتبر ٌّ

بـك» ( 1974ـ  1975م) و«سـارة روديـک» ( 1980م) بأ ّن عالقة األ ّم
لـكل عالقـ ٍة ومنهـا العالقـات
ّ
جـا يُثير األمـل
بالطفـل تُ ثّـل منوذ ً
برر «هيلـد» واآلخرون علّة كون عالقـة األ ّم بالطفل
االجتامع ّيـة ،وتُ ّ

هـو أفضـل منـوذج ،بأنّنـا يف العالقـات والتعاملات اإلنسـان ّية ال

يرا بالحاجـة إىل األخلاق والنمـوذج األخالقـي يف تلك
نشـعر كث ً

املواقـع التـي تكـون بين الكبـار؛ ألنّهـم يتمتّعـون مبقدا ٍر متسـا ٍو

السـتقالل والقـ ّوة غال ًبـا ،بـل أكثر مـا نشـعر بالحاجة إليهـا حينام
تكـون هنـاك عالقة بني األفـراد الذيـن ال يتمتّعون بنفـس الرشوط؛
مثـل العالقـات بين االبـن والوالديـن ،وبين التلميـذ واملعلـم،
وبين الرئيـس واملـرؤوس ،وبين املوظـف وصاحـب العمـل،

املتخصـص وغير املتخصـص؛ فهـذه الالمسـاواة توجـد
وبين
ّ
ٍ
ضغوطـات أخالق ّيـة؛ ولك ّننـا نـرى يف العالقـة بين األم واالبـن أنّه
إل أن الفضائل
على رغـم من عـدم توازن العالقـة وعـدم تسـاويها ّ

األخالق ّيـة هـي التـي تدفعهـا ،فـإ ّن أكبر ارتبـاط قلبـي لـدى األ ّم
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حا من
تكـون تجـاه ابنها ،فرتاهـا تُحافظ عليـه وتعلّمه وتجعلـه ناج ً

لا للمسـؤليّة.
وحساسـا و ُمتح ّم ً
ومقبـول
ً
الناحيـة االجتامعيّـة
ً

(((

تصف «سارة روديک»((( يف مقالة فكرة األمومة((( القابل ّيات
واإلنجازات التي تعرض لأل ّم خالل أمومتها ،وتعتقد بأ ّن النساء
بإمكانه ّن أن يكتسنب الفضائل من خالل اإلنجاب مثل :طلب
السالم وتهيئة أسباب منو اآلخرين واملح ّبة والتعاطف من اآلخرين
والتوافق والليونة واحرتام اآلخرين ،وتنشأ هذه الفضائل كبدائل

أخالق ّية يف مقابل العدوان والغزو عند الذكور ،ومن وجهة نظر
جا عمل ّياً أخالق ّياً للجميع عىل
«روديك» توجد مهارات األمومة منوذ ً
خصوصا يف مجال السياسة ،وال تقرص هذا النموذج
جميع الصعد
ً

عىل األ ّمهات ،بل تعتقد بأ ّن جميع النساء يتمتع َن بهذه القدرة حتّى
لو كُ َّن ليسوا بأ ّم ٍ
هات بسبب إمكان ّية حمله ّن ،كام ُيكن له ّن نقل
هذه القدرة للذكور عرب التعليم.

(((

وتؤكّد «أوليف رشايرن» عىل نو ٍع من األخالق ّيات التي تتمحور

حول املرأة واملبن ّية عىل أساس تجربة النساء يف تربية األبناء أو

القابلية الروح ّية التي لديها للقيام مبثل هذه املها ّم.

(((

-1روزماري تونغ ،اخالق فمينيستى ،فمينيسم ودانش هاى فمينيستى [= األخالق
النسويّة ،النسويّة واملعارف النسويّة]؛ ترجمه إىل الفارس ّية :عباس يزداين ،ص 172؛
وسوزان مندوس ،اخالق فمينيستى [= األخالق النسويّة] ،ترجمه إىل الفارس ّية :رضا
نجف زادة ،طربستان سبز ،ش .17
2-Sara Ruddick.
3-Maternal Thinking.
-4ماجي هام وسارة غمبل ،فرهنگ نظريه هاى فمينيستى [= معجم النظريّات النسويّة]؛
ترجمه إىل الفارس ّية :فريوزة مهاجر وآخرون ،ص  269و  349و .384
-5املصدر نفسه ،ص  287و .388
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محل لالنتقادات التالية
ًّ
والجدير بالذكر هو أ َّن هذا النموذج كان

من قبل النسويّات وغريه ّن:

1.1يرى البعض من غري النسويّات بأ ّن وضع نو ٍع من العالقات
ج لجميع أنواع العالقات أم ًرا خاطئًا.
كنموذ ٍ

2.2انتقـدت بعـض النسـويّات ،سلامة عالقـة األم باالبـن؛
ألنهـ ّن يعتقـدن بـأ َّن هـذا النـوع من السـلوك إنّ ـا نُظّم يف
املجتمعـات ذات النظـام األبـوي لتلبيـة توقعـات الرجال

واحتياجاتهـم.

3.3تُؤكّد بعض النسويّات بأنّه ما من ٍ
أحد مستع ٌّد ملنح كامل
النفس وعن طيب خاط ٍر وأن ينخرط يف عالقة أموم ٍة مليئ ٍة
بالرحمة تجاه اآلخر سوى النساء ،ورسيان هذا النموذج

لآلخرين ليس أم ًرا عمل ّياً.

(((

منوذج املثل ّية الجنس ّية

بديل جيّ ًدا لنموذج األمومة،
تعترب «سارة هوغالند» مثليّة النساء ً

يل
فرتفض «هوغالند» منوذج األ ّم واالبن باعتباره منوذ ً
جا غري تباد ٍّ
للرعاية ،ويُؤ ّدي رسيانه يف املجتمع إىل التمييز ،ويف املقابل،
حا
جا صحي ً
تعتقد بأ َّن منوذج املثليّة الجنسيّة ُيكن أن يكون منوذ ً

-1راجع :سوزان مندوس ،اخالق فمينيستى [= األخالق النسويّة] ،ترجمه إىل الفارس ّية:
رضا نجف زادة ،طربستان سبز ،ش 17؛ و روزماري تونغ ،اخالق فمينيستى ،فمينيسم
ودانش هاى فمينيستى [= األخالق النسويّة ،النسويّة واملعارف النسويّة]؛ ترجمه إىل
الفارسيّة :عباس يزداين ،ص .173
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ج لباقي العالقات
ويكن وضعه كنموذ ٍ
عن الرعاية التبادليّةُ ،
(((
االجتامعيّة.

العالقة بني األخالق الذكور ّية واألنثو ّية

النسوي لألخالق التقليديّة عىل متحوره حول الرجل
يبتني النقد
ّ
وتجاهل النساء يف هذه نوع األخالق ،وطرح نظريّ ٍ
ات أخالق ّي ٍة جديد ٍة

ت ُعرف باألخالق النسويّة أو األنثوية ال يعني أن األخالق التقليديّة
مردود ٌة متا ًما من وجهة نظر النسويّة؛ ومن ناحي ٍة أخرى تعتقد العديد
من النسويّات بأ َّن املبادئ التي ت ّم تعريفها باسم األخالق األنثويّة ال
كل املجتمع.
تختص بالنساء وميكن بل يجب نرشها يف ّ
ّ

وخصوصا بني
ورغم أ َّن وجهة النظر هذه تُالحظ بني النسويّات
ً

الراديكاليّات اللوايت يعتقد َن بأ ّن األخالق األنثويّة أرقى ،وأحيانًا يرين

ختص ٌة بالنساء ،ولك ّن النهج الغالب عىل النسويّات
بأ ّن األخالق ُم ّ
يف العالقة بني األخالق الذكوريّة واألنثويّة هو أ َّن األخالق النسائيّة
تجب الخلل والنقص الذي وقعت فيه األخالق التقليديّة،
ميكن أن ُ
وهذه النواقص تعود إىل متحورها حول الرجل ،كام ُيكن أن يُطرح
ح ٌد.
للبرشيّة نظا ٌم
أخالقي مو ّ
ٌّ

بنا ًء العتقاد «جيليغان» يجب إكامل تجريد األخالق املطالبة

بالعدالة وجعلها كل ّي ًة بواسطة املوقف ّية((( والنظرة الجزئ ّية لألخالق
-1كلوديا كارد ،اخالق فمينيستى [= األخالق النسويّة] ،ترجمه إىل الفارس ّية :زهراء
ٍ
وملزيد من اإليضاح حول املثل ّية الجنس ّية راجع:
جاليل؛ حوراء ،ش  ،6ص 42؛
روزماري تونغ ،اخالق فمينيستى ،فمينيسم ودانش هاى فمينيستى [= األخالق النسويّة،
النسويّة واملعارف النسويّة]؛ ترجمه إىل الفارس ّية :عباس يزداين ،ص  173ـ .174
)م(2-Situationism.
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ناقصا
كل منهام
املطالبة باملسؤوليّة ،ويف غري هذه الصورة سيبقى ٌّ
ً

وغري تا ٍّم.

وتعتقد «آنيت باير» ( 1995م) أنّنا نحتاج يف األخالق ملا هو

أرقى من العدالة ،وهو املزج بني العدالة واملسؤول ّية ،وتُكمل «باير»
موضّ حةً :إلنشاء هذا االرتباط يجب أن نعرث عىل مفاهيم وسط ّية بني

نوعي األخالق لتكون مبثابة الجرس بني هذين النوعني من املواقف
األخالق ّية ،وهو مفهوم الثقة.

(((

يعتقد «جون ترنتو» بأ ّن األخالق الذكوريّة والنسائ ّية شكالن
ٍ
إل أ َّن النظام
واحد وتُشكّل املسؤول ّية قاعدتهام؛ ّ
مختلفان ألم ٍر

األبوي كان سب ًبا يف فصل مسؤول ّية الرجال وجعلها يف املجال
الخاص ،وكذلك
العا ّم عن مسؤول ّية النساء وجعلها يف املجال
ّ

األمر من وجهة نظر «كروجر ـ ميبز» ( 1994م) حيث ينبغي وضع
ٍ
واحد تُعترب فيه املسؤول ّية رشطاً
الفصل والتمييز جان ًبا ليخرجا كنظامٍ

مبنى أساس ّياً للعدالة.
رضوريّاً أو ً

(((

ويطرح «أوكني» ( 1989م) كذلك النظريّة التالية ،وهي أنَّه يجب

جنيس للعدالة ،وإجراء العدالة يف املجال
أ ّو ًل طرح مفهوم غري
ّ

الخاص إضاف ًة إىل املجال العا ّم؛ ث َّم تُدرج بعدها املفاهيم املرتبطة
ّ
باألخالق املطالبة باملسؤوليّة مثل :التعاطف واالهتامم بتحسني
وضع اآلخرين.

(((

ٍ
-1ملزيد من اإليضاح راجع :خرسو باقري ،مباىن فلسفى فمينيسم [= املباين الفلسفيّة
للنسويّة] ،ص  164ـ .165
-2املصدر نفسه ،ص  167ـ .168
-3املصدر نفسه ،ص  168ـ .170
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أخالقي
وتعتقد «إليزابيث برينار» بأنّه ال ُيكن الوصول إىل نظامٍ
ٍّ
إل
كاملٍ ُيكنه أن يرفع االحتياجات امل ُتع ّددة واملختلفة لألفراد ّ

يف ظل تلفيق مفاهيم األخالق املطالبة بالعدالة واألخالق املطالبة

باملسؤوليّة م ًعا ،وهو ما يتعارض مع ثنائية هذين النوعني من
ألي منهام دون اآلخر.
األخالق ويُشكّك يف الكفاية األخالقيّة ّ

(((

ضعيف للمراقبة ،وكذلك
بديل
ويعترب «نيل تودينغز» بأ ّن العدالة ٌ
ٌ

من وجهة نظر «فرجينيا هيلد» تُعترب العدالة أم ًرا ال ُيكن اجتنابه،

ولكن ينبغي إكامله باملراقبة.

(((

الخالصة

بنظر ٍة شاملة عىل النظريّات النسويّة يف باب األخالق ُيكننا
اإلشارة إىل اتّجاهني متعاكسني لألخالق يف تاريخ النسويّة ،وقد

جاء يف الصفحات السابقة أنّه يف املوجة األوىل من النسويّة كان
هناك أفرا ٌد أمثال شون كرافت وميل وتيلور م ّمن يعتقدون بأ ّن األنوثة

ـ أي الصفات األخالق ّية التي ينسبها املجتمع للمرأة ـ أم ٌر مصطن ٌع
وغري أصيلة ،ويف املوجة الثانية وعند النسويّة الراديكال ّية اعتربت

هذه الصفات الخُلق ّية ُمصطنع ًة كذلك ومن إنشاء ثقافة النظام
أي نو ٍع من الهويّة
األبوي؛ وكذلك يف املوجة الثالثة ت ّم رفض ّ
أي نو ٍع من
واملصري املشرتك النسايئ بصور ٍة علن ّية ومتّت مواجهة ّ
-1إليزابث برينار ،علم اخالق زنانگر [= علم األخالق األنثوي]؛ ترجمه إىل الفارس ّية:
سوگند نوروزي زاده ،ناقد ،ص 103؛ وخرسو باقري ،مباىن فلسفى فمينيسم [= املباين
الفلسف ّية للنسويّة] ،ص  116ـ .119
-2كلوديا كارد ،اخالق فمينيستى [= األخالق النسويّة] ،ترجمه إىل الفارسيّة :زهراء
جاليل؛ حوراء ،ش  ،6ص .42
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ٍ
خاص ٍة للمرأة أو للرجل؛ ولكن يف نفس
صفات
الذاتيّة((( أو إسناد
ّ

وخصوصا بعد انتشار آثار جيليغان ،وكأنّه أصبح موضوع
الوقت
ً

كون الصفات واألخالق النسائيّة مصطنعة طي النسيان ،فع ّرفت
مجموع ٌة من النسويّات الصفات األخالقيّة املختلفة للجنسني
باالستعانة مبذهب الذاتيّة ،و ُمنحت الصفات األخالقيّة النسائيّة

قيم ًة وأولويّ ًة استثنائيّةً.

(((

وكام هو ُمالح ٌ
ظ فإ ّن موضوع األخالق النسائ ّية واألمومة تقعان

يف الجهة املقابل ملبدأ املساواة واعتبار االختالفات مصطنعةً,
والكفّة متيل إىل ات ّجاه االختالف أكرث.

وأحيانًا نُالحظ بني نظريّات املنظرين لألخالق النسويّة وجود
ٍ
إشارات إىل منشأ ومصدر الصفات األخالق ّية النسائ ّية؛ فعىل سبيل

املثال :يُعترب ميل النساء إىل أخالق ّيات الرعاية واملسؤول ّية أحيانًا

أم ًرأ ناشئًا عن دورها يف الرعاية باعتبارها أ ّم وزوجة وأمثال ذلك،
وأحيانًا بنا ًء عىل تجربة النساء يف تربية األبناء ،وأحيانًا يُنسب ذلك

إىل القابل ّيات الروح ّية((( ،إلّ أ َّن هذه املسألة مل ت ُطرح بشكلٍ
جدي
ٍّ
بني املنظرين لألخالق النسويّة.
ومن ناحي ٍة أخرى ،دامئًا ما كان يرد هذا النقد عىل النظريّات
األخالقيّة من جانب نفس النسويّات ،وهو أ ّن أخالق الرعاية تخطو

ٍ
واحد من الجنسني مالكًا لخصائص مختلفة ذاتًا وباألصالة.
كل
-1تعني الذاتيّة هنا اعتبار ّ
-2ديف روبينسون وكريس كارات ،اخالق ،قدم اول [= األخالق ،الخطوة األوىل]،
ترجمه إىل الفارس ّية :عيل أكرب عبدل آبادي ،ص  136ـ .138
-3ماجي هام وسارة غمبل ،فرهنگ نظريه هاى فمينيستى [= معجم النظريّات النسويّة]؛
ترجمه إىل الفارسيّة :فريوزة مهاجر وآخرون ،ص  186و .388
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خطو ًة نحو تثبيت هذه الفروقات التي كان النظام األبوي هو املروج
لها .ودامئًا ما كانت النسويّة تثور يف وجهها؛ ومن هذا املنطلق كانت
مجموع ٌة من النسويّات تقبل بأسس األخالق التقليديّة وباألخالق ،وك ّن
يُطالنب فقط باهتاممٍ أكرب من قبل األخالق بقضايا النساء ،وبتعبري آخر:
(((
الخاص واألرسة.
نرش أخالقيات العدل بشكلٍ متسا ٍو يف املجال
ّ
ولهذا السبب ،نجد أ ّن الرباهني األخالقيّة وتوجيهات النسويّات
(((
يف باب قضايا النساء ومنها قضيتا اإلجهاض واملثلية الجنس ّية
مختلف ٌة إىل ح ٍّد ما ،ففي حني أ ّن مؤيدات أخالق الرعاية ،اعتربن
ٍ
خاص ٍة ويرفضون
الحكم األخالقي لإلجهاض منوطًا
بظروف وموقعيّ ٍة ّ
كل بسبب تجاهلها لهذه الظروف ،نرى يف املقاب بأ ّن
منعه بشكلٍ ّ ٍ
النسويّات اللوايت قبلن باألخالق التقليديّة طالنب بنا ًء عىل مبدأ العدالة
بحق اإلجهاض واملثل ّية الجنس ّية بني
واملساواة والحقوق الفرديّة ّ
النساء باعتبارهام ح ّقاً للتحكم بالخصوبة ،وبحث املرأة يف تسلّطها
(((
عىل جسدها ،وبحقّها يف اختيار نوع العالقة الجنسيّة.
-1راجع :روزماري تونغ ،اخالق فمينيستى ،فمينيسم ودانش هاى فمينيستى [= األخالق
النسويّة ،النسويّة واملعارف النسويّة]؛ ترجمه إىل الفارسيّة :عباس يزداين ،ص  175ـ
176؛ وسوزان مندوس« ،اخالق فمينيستى» [= األخالق النسويّة] ،ترجمه إىل الفارسيّة:
رضا نجف زاده ،طربستان سبز ،ش .17
2-Homosexuality.
إ َّن أبحاث امل ُنظّرين املعارصين (الواقعني تحت تأثري نظريّات ميشيل فوكو) تقول بأ ّن
يل الجنس ،ظاهر ٌة اجتامع ّي ٌة تاريخ ّي ٌة وال تعود جذورها لكافّة
تشكّل هويّة مع ّينة ملث ّ
يل الجنس هي مفهوم أيديولوجي،
مث
ة
ي
فهو
ة،
ي
التاريخ
الحقبات
املجتمعات ولجميع
ّ
ّ
ّ
واألفعال الجنس ّية املثل ّية ليست بالرضورة ُمك ّونات كافية أو ُمحدّدة للهويّة املثل ّية
الجنس ّية( .ماجي هام وسارة غمبل ،فرهنگ نظريه هاى فمينيستى [= معجم النظريّات
النسويّة]؛ ترجمه إىل الفارس ّية :فريوزة مهاجر وآخرون ،ص .)211
-3ماجي هام وسارة غمبل ،فرهنگ نظريه هاى فمينيستى [= معجم النظريّات النسويّة]؛
ترجمه إىل الفارسيّة :فريوزة مهاجر وآخرون ،ص .32

الفصل الرابع:
ّ
النسوية
نقد

الفصل الرابع :نقد النسو ّية
مقدّ مة
يتمتّع نقد النسويّة باعتبارها ت ّيا ًرا فكريّاً وثقاف ّياً واجتامع ّياً بأهم ّي ٍة
ٍ
مختلف مقارن ًة بباقي املدارس واملناهج الفكريّة األخرى.
ومقامٍ
الخاصة لنقد النسويّة إىل براغامت ّية هذه
وتعود جذور األهم ّية
ّ

املدرسة وهجوم ّيتها ،فقد استهدفت النسويّة وتعاليمها الحياة
االجتامع ّية الخارج ّية بأوسع صورها ،فالحركة النسويّة تستهدف

التح ّوالت يف الحياة االجتامع ّية للنساء والتغيريات يف العالقات
بني الجنسني وبالتايل هي تستهدف كافّة شؤون الحياة البرشيّة
ـ التي تشمل جميع املجاالت الفرديّة واألُرسيّة واالجتامع ّية ـ من
الناحية الخارج ّية والرباغامت ّية ،بحيث يُعترب النموذج العميل للفرد

أو املجموعة اللذان يُع ّدان من أتباع هذه الحركة مختلفًا عن الفرد
واملجموعات األخرى اختالفا ذو معنى.

وباإلضافة إىل كون الحركة النسويّة براغامت ّية ،تتم ّيز كذلك
مباه ّي ٍة هجوم ّي ٍة أيضً ا ،فالحركة النسويّة هي السبب وراء تصدير
الحركة النسويّة وهي التي كانت وراء نرش هذه الحركة يف البلدان
يل.
األخرى ومنها دول العامل الثالث والدول اإلسالم ّية بشكلٍ عم ٍّ
فإ ّن دعم الحركات واملجموعات النسائ ّية األصل ّية ،وترويج التعاليم

النسويّة يف قالب برامج تعليم ّية ومساعدة لدول العامل الثالث ويف

الفصل الرابع :نقد النسو ّية

قالب برامج املنظّامت الدوليّة ،وترويج هذه التعاليم باالستعانة
بوسائل التواصل االجتامعيّة وباقي الوسائل ّ
يدل عىل الحقيقة

الهجوميّة للحركة النسويّة.

تواجهنا مشكل ٌة أساسيّ ٌة يف عمليّة نقد النسويّة متا ًما مثلام
واجهتنا يف فهمها وفهم اتّجاهاتها وتيّاراتها ،وهي وجود االختالفات

والتناقضات والرصاعات الكثرية بني مؤيدي خطابات النسويّة
أنفسهم ،وبالطبع ُيكن جمع جميع هذه التو ّجهات املختلفة رغم
ٍ
واحد((( ،والقاسم املشرتك
يل
وجود التنوع الواسع يف عنوانٍ ك ٍّ
حد لجميع تلك التيّارات واالت ّجاهات النسويّة
بينها ،والعامل املو ّ
املتن ّوعة هو ات ّجاه جميع هذه التيّارات لالهتامم مبسألة تبعيّة
الجنس األنثوي وسيطرة الجنس الذكوري.

(((

حد القدر َة عىل تج ّنب
ومن الطبيعي ،أن ال يكون لهذا العامل امل ُو ِّ

بروز التيّارات النسويّة املتعارضة ،فتنوع االتّجاهات ووجهات النظر
النسويّة أ ّدت إىل تفريق الحركة النسويّة وإضعافها منجه ٍة؛ أل ّن ات ّجاه
واسرتاتيجيّات هذه التيّارات ت ُؤ ّدي إىل نقض ات ّجاه واسرتاتيجيّات

قسم من قوى الحركة النسويّة يُهدر
التيّارات األخرىُ ،مضافًا إىل أ ّن ً
عىل مواجهة االتّجاهات النسويّة ونقدها لبعضها البعض؛ ومن
ناحي ٍة أخرى أ ّدى تن ّوع االتّجاهات النسويّة إىل بقاء هذه الحركة
واستمرار حياتها ،فهذا التن ّوع منح الحركة النسويّة اإلمكانيّة ألن
-1كريس بيسيل ،چيستى فمينيسم :در آمدى بر نظريه فمينيستى [= ما هي النسويّة؟
مدخل إىل النظريّة النسويّة] ،ترجمه إىل الفارس ّية :مح ّمد رضا زمردي؛ ص .12
-2املصدر نفسه ،ص .171
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تستم ّر يف املجتمعات املختلفة وبأيديولوجيّ ٍ
ات مختلف ٍة يف قالب
نسوي يتناسب مع تلك األيديولوجيّات بحيث تستم ّر بحياتها
اتّجا ٍه
ٍّ
االجتامعيّة ،وقد وفّرت كرثة االتّجاهات النسويّة ـ يف نفس الوقت ـ
هذه اإلمكانيّة للمدافعات عن الحركة النسويّة ،وهي أن متتنع عن
وخصوصا يف الدول غري
جهة للنسويّة
ً
الر ّد عىل االنتقادات املو ّ
جة تن ّوع وجهات النظر واالتّجاهات.
الغربيّة بح ّ
ولهذا السبب ُيكن نقد النسويّة بأسلوبني :األ ّول :أن تت ّم مناقشة

التعاليم واملباين املشرتكة يف جميع االتّجاهات أو أغلبها يف البداية،
لكل اتّجا ٍه ،ومن الطبيعي أن
الخاصة ّ
ث ّم مناقشة املباين والتعاليم
ّ

ٍ
واحد من االتّجاهات النسويّة
كل
يكون تناول املباين النظريّة وتعاليم ّ
متناسب مع األهداف األساسيّة لهذه املجموعة؛ ولذلك سعينا
غري
ٍ
يف هذا القسم إىل بحث املباين والتعاليم املشرتكة يف جميع
االت ّجاهات النسويّة أو أغلبها يف البداية ،ث َّم اإلشارة إىل بعض التعاليم

امله ّمة واملؤث ّرة لالت ّجاهات النسويّة املختلفة.

وسنتناول يف هذا الفصل نقد التعاليم النسويّة يف ثالثة أقسام:

القسم األ ّول :نقد املباين النسويّة؛ الفصل الثاين :نقد التعاليم
النسويّة؛ والفصل الثالث :نقد النتائج النسويّة.

نقد أُسس النسويّة

إ ّن املراد من املباين النسويّة هو الفرض ّيات واملبادئ العا ّمة
التي هي أساس الحضارة الحديثة باعتبارها امل ُلهم الوحيد للنسويّة،

الفصل الرابع :نقد النسو ّية

والخطوة األوىل ملعرفة مباين النسويّة هو فهم مباين حضارتها،
فالحركات النسويّة مثل الكثري من املدارس والحركات الغربيّة
عبار ٌة عن نتيج ٍة للحضارة الحديثة ،وحتّى الحركات والنظريّات
امل ُنتقدة بح ّدة والتي ظهرت يف السنوات األخرية كاملاركسيّة وما

بعد الحداثة إنّ ا تشكّلت يف إطار الحداثة؛ وبنا ًء عليه ،يُشكّل فهم
ح مق ّدم ًة لفهم وإدراك
الحداثة ومبانيها النظريّة وإدراكها بنح ٍو صحي ٍ
املدارس والحركات الغربيّة وبالنتيجة مق ّدم ًة لنقدها.

بدأت الحداثة من وجهة نظ ٍر تاريخ ّية ،منذ القرن السادس عرش

وما بعده ث ّم اتّسعت رقعتها جغراف ّياً يف أوروبا الغرب ّية وأمريكا
الشامل ّية ،ويف هذه الحقبة ،حصلت تغيرياتٌ أساس ّية يف ظاهر
الحياة البرشيّة يف أوروبا ،ومن أه ّم خصائص هذه الحقبة ،التط ّور
الرسيع للعلوم والتط ّور التكنولوجي ،واندالع الثورات الدميقراط ّية
يف أوروبا ،واستقالل أمريكا ،وانتشار النظام الرأساميل والتزايد
التدريجي لكره الدين وحلول العلامن ّية مكانه.

(((

وتحتوي هذه الحقبة التاريخ ّية عىل نو ٍع من املوقف الفلسفي
الخاص بها ،وتشمل وجهات النظر وال ِقيم التي منّاها
والعاملي
ّ
فالسفة حركة التنوير ،يعني« :ديكارت» و«اليبنتس» و«كانط»

و«هيوم» و«لوك» و. ...

(((

-1شاهرخ حقيقي؛ گذر از مدرنيته؟ نيچه ،فوكو ،ليوتار ،دريدا [= ُعبو ٌر من الحداثة؟
نتيشه ،فوكو ليوتار ،دريدا]؛ ص  19ـ 20؛ وأنطوين غيدنز؛ نتايج مدرنيته [= نتائج
نقل عن :بابك أحمدي؛ معامى مدرنيته [= لغز الحداثة]؛ ص 62؛ وحسني
الحداثة]ً ،
عيل نوذري ،مدرنيته ومدرنيسم [= الحداثة والحداثويّة] ،ص .137
-2إريك ماثيوز ،فلسفهء فرانسه در قرن بيستم [= فلسفة فرنسا يف القرن العرشين]،
ترجمه إىل الفارسيّة :محسن حكيمي ،ص .260
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وتشكل اإلنسانويّة((( والعلامنيّة((( والعقالنيّة((( والفرديّة
املبادئ األساسيّة للموقف الفلسفي للحداثة ،فبنا ًء للعقالنيّة
(((

فإ َّن عقل اإلنسان والقدرات العقليّة البرشيّة هي العنرص الوحيد
أي أم ٍر وراء العقل والفكر اإلنساين(((،
إلسعاد البرش ،وال يُقبل ّ
وتُطلَق الفرديّة عىل االتّجاه الفكري الذي يرى بأ ّن الفرد البرشي هو
األساس للنظام الفكري واألخالقي والسلويك والواقع األسايس

وخالصة القول :يعترب اإلنسان األعىل قيم ًة((( ،أ ّما اإلنسانويّة فهي

نهج يعتقد بأنَّه ينبغي اعتبار الرغبة واإلرادة واإلدراك والرغبات
ٌ
رصف يف الكون ،والعلامنيّة نهج
اإلنسانيّة محو ًرا لتفسري العامل والت ّ
يعتقد بفصل مجاالت الحياة االجتامعيّة عن بعضها ،وهذا الفصل

فصل للمجاالت العا ّمة مثل :الحكومة والسياسة
ٌ
هو يف الواقع
الخاصة كاألخالق واألرسة
واالقتصاد واإلجتامع عن املجاالت
ّ
والفن والدين.

ويف هذا القسم سنتناول بحث هذه املفاهيم األربعة باعتبارها

املباين النظريّة للحضارة الحديثة وتأثريها عىل النسويّة:

1-Humanism.
2-Secularism.
3-Rationalism.
4-Individualism.
-5شاهرخ حقيقي؛ گذر از مدرنيته؟ نيچه ،فوكو ،ليوتار ،دريدا [= ُعبو ٌر من الحداثة؟
نتيشه ،فوكو ليوتار ،دريدا]؛ ص  20ـ .21
-6ألن بريو؛ فرهنگ علوم اجتامعى [= معجم العلوم االجتامعيّة]؛ ترجمه إىل الفارسيّة:
باقر ساروخاين؛ ص 170؛ وباقر ساروخاين ،دايره العارف علوم اجتامعى [= موسوعة
العلوم االجتامعيّة]؛ ص .350

الفصل الرابع :نقد النسو ّية

اإلنسانويّة
إ ّن أحد املفاهيم املفتاح ّية وامل ُبهمة يف نفس الوقت التي
يب ،هو مصطلح اإلنسانويّة،
نحتاجها لفهم مايض وحارض العامل الغر ّ
فهذا املصطلح الذي يُساوي أصالة البرش أو االت ّجاه اإلنساين يشري
إىل نو ٍع من املنهج النظري والعميل الذي يهت ّم بجعل اإلنسان عىل

كل األمور ،ومن البديهي أن ال يزول غموض هذا املصطلح
رأس ّ
مع هذا املقدار البسيط من البيان ،وما ورد يف املعاجم حول

ميل بني
توضيح هذا املصطلح ،يُؤكّد عىل هذا األمر وهو أنّه يوجد ٌ
النخبة واملفكّرين والفنانني وبالتدريج بني جمهور الناس يف الغرب

منذ القرن الرابع عرش وما بعده إىل جعل الرغبة واإلرادة واإلدراك

رصف يف الكون،
والرغبات اإلنسان ّية محو ًرا لتفسري العامل والت ّ
ورغم أ َّن انتشار أفكار اإلنسانويّة الجديدة يُنسب إىل النهضة الثقاف ّية
واألدب ّية يف فلورانس يف إيطاليا((( ،إلّ أنَّه ورد ِذك ٌر لوجود اإلنسانويّة

وخصوصا يف عرص
يف التاريخ والثقافة الغرب ّية قبل عرص النهضة
ً
اليونان القدمية.

(((

وما نؤكّد عليه هنا ،هو فهم اإلنسانويّة الحديثة وتأثريها عىل
يب
وخصوصا عىل حركة أو نظريّة النسويّة ،ولفهمٍ
ً
املجتمع الغر ّ

أفضل للنسويّة فإنّنا نحتاج يف الحقيقة إىل أن نعلم أ ّن سبب ظهور
أي فكر ٍة ونظريّ ٍة يف الغرب الجديد،
اإلنسانويّة كان من أجل مواجهة ّ
-1أوليفر ستايل براس وألني بلوك ،فرهنگ انديشهء نو [= معجم الفكر الحديث] ،ترجمه
إىل الفارس ّية :أحمد بريشك وآخرون ،ص .13
-2فريدريك كابلستون ،تاريخ فلسفه :از دكارت تا اليب نيتس [= تاريخ الفلسفة :من
ديكارت إىل اليب نيتس] ،ترجمه إىل الفارسيّة :غالم رضا أعواين ،ج ،4ص .103
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وقد ع ّدد «لوفان بومر» يف كتابه التيّارات الكربى يف تاريخ الفكر

يب ،بعض الخصائص األساسيّة للمجتمع يف القرون الوسطى،
الغر ّ
ومن ضمن هذه الخصائص ُيكن اإلشارة إىل مرجعيّة السلطة،

ومحوريّة اإلله ،وتك ّون مجتمع القرون الوسطى من األعضاء.

ونعني من مرجع ّية السلطة أنَّه ال ب ّد يف فكر القرون الوسطى

من الرجوع دامئًا إىل أعىل سلطة وأكرثها حج ّية إذا ما أردنا تأسيس
مسل ٍ
ّامت حول الكون واإلنسان فال ب ّد من الرجوع يف ذلك إىل
الكنيسة أو املتون املقدسة أو إىل الفلسفة اليونان ّية املسيح ّية.

(((

واملراد من محوريّة اإلله هو قبول حكومة الله وممثليه يف
املجتمع ،فبنا ًء ملفهوم محوريّة اإلله يشتمل الدين عىل كافّة وجوه
(((
أي ِقيمٍ مستقلّ ٍة عن الدين نف ًيا تا ّماً.
الحياة البرشيّة وتُنفى ّ
وأ ّما أهم يش ٌء فهو تشبيه املجتمع يف القرون الوسطى باألعضاء

البرشيّة وبنا ًء عليه يتشكّل املجتمع من أعضاء أو أجزاء (رجال دين،

كل
مستقل يُؤ ّديه من أجل بقاء وحياة ّ
ٌّ
ولكل منهم دو ٌر
ٍّ
نبالءُ ،ع ّمل)

البدن (املجتمع) ،ويُلحظ الفرد كعض ٍو من إحدى الطبقات ،وال
إل بحياة عض ٍو أكرب أي املجتمع املسيحي ،ويف الختام
تحيا الطبقة ّ

يكون للكنيسة تف ّوقًا عىل الدولة مبثابةتف ّوق الروح عىل البدن((( (أي
أ َّن عالقة الكنيسة بالدولة كعالقة الروح والبدن).

-1فرانكلني لوفر بومر ،جريانهاى بزرگ در تاريخ انديشه غرب :گزيده آثار بزرگ در
تاريخ انديشه اروپاى غرىب از سده هاى ميانه تا امروز [= التيّارات الكربى يف تاريخ
الفكر الغريب]؛ ترجمه إىل الفارسيّة :حسني بشريية؛ ص .46
-2املصدر نفسه ،ص .51
-3املصدر نفسه ،ص .52

الفصل الرابع :نقد النسو ّية

وعىل مايبدو تنفي اإلنسانويّة يف عرص الحداثة وترفض هذه
املفاهيم الثالثة ،ومع ارتداد الغرب الجديد عن املفاهيم املسيحيّة

ومفاهيم القرون الوسطى نحو تعاليم اليونان القديم وقيمه ،صار
يب باعتباره موجو ًدا يف
االهتامم باإلنسان مرك ًزا الهتامم اإلنسان الغر ّ

بدل من أن يكون موجو ًدا يف العامل
رصفًا فيه ً
مقابل العالَم ،وصار ُمت ّ
وجز ًءا منه ،ويعتقد الكثريون من منتقدي عرص التنوير وما بعده،
بأ َّن القرون الوسطى املسيحيّة معلول ٌة لالبتعاد عن ال ِقيم اليونانيّة

واإلنسانويّة.

مم يجب العثور عليهام
«إ ّن ع ّزة نفس اإلنسان وشعوره بالحريّة ّ

يف أحضان الشعب األملاين ،وقد ذهب هذا الشعور عن العامل

مع اليونانيّني ،واستق ّر مع املسيحيّة يف الفضاء الضبايب وزرقة
(((
السامء».
وبنا ًء عليه ُيكن تعريف اإلنسانويّة بهذا األسلوب :ال تعرتف
بأي مرجعيّ ٍة أو ق ّو ٍة بشكلٍ
أي
رسمي ،وليس هناك ّ
اإلنسانويّة ّ
ٍّ

مرجعيّ ٍة لتفسري العامل والنظام يف الكون سوى اإلنسان ،وليس هناك
من حاكميّ ٍة ليش ٍء عىل مصري اإلنسان سوى اختيار اإلنسان نفسه،

وهي ترفض جميع العالقات املق ّررة ُمسبقًا عن الحياة البرشيّة،
فنوع الروابط االجتامعيّة وكذلك غاياتها يف الحياة اإلنسانيّة إنّ ا
ُعي بواسطة اإلنسان؛ وبتعبريٍ آخر :ليست اإلنسانويّة نظرة
ت ّ
ُفس وت ّ
إيجابيّة تجاه قيمة اإلنسان أو نظريّة فلسفيّة حول طبيعته ،بل أكرث ما
-1طوين ديفيس ،اومانيسم [= اإلنسانويّة] ،ترجمه إىل الفارسيّة :عباس مخرب ،ص .16
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أي مرجعيّ ٍة له يف
تكون نظرة سلبيّة تهت ّم بنفي تدخّل الدين ونفي ّ
الحياة البرشيّة ،وكذلك تنفي ارتباط اإلنسان بشبك ٍة من العالقات
اإلنسانيّة.

العلامن ّية
يب
ري يف بناء العامل الغر ّ
ري كب ٌ
إ ّن أحد املباين التي كان لها تأث ٌ
االصطالح معناه أن تكون من
الجديد هو العلامنيّة ،والعلامنيّة يف
ٌ

أهل هذا الزمن وأن تتّجه نحو الدنيا((( ،وعاد ًة ما ت ُطلق عىل االت ّجاه
الذي يُؤيد ويدعو إىل إلغاء الدين أو عدم االهتامم به يف الساحات

اإلنسانيّة املختلفة من قبيل :السياسة والحكومة والعلم((( ،ولكن

ُيكن القول :العلامنيّة يف األصل هي مبعنى فصل املجاالت

الخاصة
العا ّمة كالحكومة والسياسة واالقتصاد ،عن املجاالت
ّ
كاألخالق واألرسة والفن والدين.

مبني عىل ال ِقيم املا ّديّة
يب الحديث
وحيث إ ّن بناء العامل الغر ّ
ٌّ
وعىل االستثامر ،لذا ت ّم تقييم جميع ِقيم ومعايري ال ُبنية التحت ّية
للمجتمع عىل أساس النسبة التي لها مع ال ِقيم األساس ّية للمجتمع

أي الحكومة والسياسة واإلقتصاد
يب ،ومبا أ َّن املجال العا ّم َّ
الغر ّ
ج وتباد ٍل للقيم املا ّديّة (الق ّوة والرثوة) ،لذا يَعترب
هي مجاالت إنتا ٍ

يب نفسه ُمتع ّه ًدا بإدارة هذا املجال وتطويره ،وال ينبغي أن
النظام الغر ّ
-1عبد الكريم رسوش ،سنت وسكوالريسم [= الرتاث والعلامن ّية] ،ص .76
-2عبد الرسول بيات ،فرهنگ واژه ها :در آمدى بر مكاتب وانديشه هاى معارص
[= معجم املصطلحات :مدخل إىل املدارس واملناهج الفكريّة املعارصة] ،ص .328

الفصل الرابع :نقد النسو ّية

َ
النطاق عىل املنظّامت
الخاص
ت ُضيّق املنظّامت املتعلّقة باملجال
ّ
املتعلّقة باملجال العا ّم.

الخاص بصور ٍة رسميّ ٍة طاملا
والغرب الجديد يعرتف باملجال
ّ

املؤسسات
أنّه ال يُضايق املجال العا ّم ،وحينام يُراد إقحام معايري
ّ
ٍ
إجراءات للح ّد من هذه
الخاصة يف الساحة العا ّمة ،فإنّه يتّخذ
ّ
املعايري أويُواجهها.

ونتيج ًة لهذا الفصل ،فقد تح ّرر الفرد ـ وفقًا لتعبري «جورج

بوردو» ـ من االنشغاالت التي ميكن أن يُحدثها اإلميان الديني فيام
يتعلّق بالسلوك االجتامعي ،أ ّما النتيجة األخرى فهي إحالة الدور

املؤسسة
الخاص ،ومنها
املؤسسات املتعلّقة باملجال
الدينء إىل
ّ
ّ
ّ
الدينيّة.

(((

العقالن ّية
إ ّن أحد املباين النظريّة يف الغرب الحديث هو العقالن ّية ،وقد

أساسا منذ القرن التاسع
شاع استخدام مصطلح العقالن ّية يف الغرب
ً

عرش امليالدي وما بعد ،وهو من املفاهيم املعقّدة القابلة للتفسري
ري من هذا التعقيد يعود إىل طرح معانٍ
عىل ع ّدة وجو ٍه ،وقس ٌم كب ٌ

ٌ
لفظي.
مشرتك
متن ّوع ٍة لهذا اللفظ؛ ويف الحقيقة إ َّن العقالن ّية
ٌّ

واملقصود منه يف املباين النظريّة للنسويّة ،ليس العقالن ّية
-1جورج بوردو ،ليرباليسم [= الليرباليّة] ،ترجمه إىل الفارسيّة :عبد الوهاب أحمدي،
ص .116
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الفلسفيّة أو العقالنيّة الكالميّة (العقائديّة)((( ،بل املراد من العقالنيّة
الخاصة بعرص التنوير حيث
نظري للنسويّة ،هو العقالنيّة
كمبنى
ّ
ٍّ
ً
عب عنها بعناوين مثل :العقل اآليل والعقل الجزيئ والعقل
غالبًا ما يُ ّ
الحديث ،وميزة العقالنيّة يف هذا العرص ،الرتكيز عىل محدوديّة
مؤسيس نظريّة
العقل كخطو ٍة أوىل ،وبتعبري «لوك» ـ وهو أحد
ّ

العقالنيّة الحديثة ـ  :مل ت ُخلق أذهاننا بكُرب و ُوسعة الحقيقة ،وهي

كل األمور والقضايا بكلّيتها ووسعتها((( ،ونتيج ُة
ال تتناسب مع تلقّي ّ

كل ما ال يكون
مثل هذا التواضع يف حدود العقل البرشي ،ما ييلّ :

ضمن إطار تجربتنا ،ال يكون ضمن نطاق العقل ،وال ُيكن أن

تتجاوز معرفتنا العقليّة حدود العامل التجريبي.

(((

ويف الخطوة الثانية لعقالن ّية هذا العرص ،يت ّم التع ّرض لتوسيع

أساسا
ختص ًة
نطاق أنشطة العقل ،فقبل ذلك ،كانت العقالن ّية ُم ّ
ً
-1العقالنيّة الفلسفية ت ُقابل االتجاه التجريبي ،فبنا ًء للتعريف ،تعتقد العقالنيّة الفلسفيّة
بوجود حقائق فطريّة للنفس ،التي ُيكن للعقل أن يبني عىل أساسها األنظمة النظريّة
والفلسفيّة؛ ويف املقابل تنفي التجريبيّة وجود مثل هذه املنظومات بهذه الصورة.
(راجع :فرديريك کابلستون ،تاريخ فلسفه :از دكارت تا اليب نيتس [=تاريخ الفلسفة:
من ديكارت إىل اليبنيتس]؛ ترجمه إىل الفارسيّة :غالم رضا أعواين ،ج  ،4ص  28وما
بعدها).
فتكّز عىل بناء املعتقدات الدينيّة عىل الرباهني
أ ّما العقالنيّة الكالميّة (العقائديّة) ُ
العقليّة ،وهي ت ُعارض اإلميانيّة (املذهب اإلمياين) التي ال تعتقد مبثل هذه الرضورة.
(راجع :مايكل بيرتسون وآخرون ،عقل واعتقاد دينى [= العقل واالعتقاد الديني] ،ترجمه
إىل الفارسيّة :إبراهيم سلطاين وأحمد نراقي ،ص .)85 _69
-2جون لوك ،تحقيق در فهم برش [= مقال ٌة يف العقل البرشي] ؛ ترجمه إىل الفارس ّية:
شفق رضا زادة ،ص .300
-3فرانكلني لوفان بومر؛ جريان هاى بزرگ در تاريخ انديشه غرب :گزيده آثار بزرگ در
تاريخ انديشه اروپاى غرىب از سده هاى ميانه تا امروز [= التيارات الكربى يف تاريخ
الفكر الغريب]؛ ترجمه إىل الفارسيّة :حسني بشريية؛ ص .465

الفصل الرابع :نقد النسو ّية

مبجال املباحث الفلسفيّة ومعرفة حقائق األمور ،ومع انتشار العلم
الحديث ومعرفة اإلنسان للقوانني الحاكمة عىل الطبيعة ،برزت هذه

الرغبة لدى العلامء الغربيّني يف القرن السابع عرش ،وهي أنّه إذا

أمكن اكتشاف القوانني الحاكمة عىل الطبيعة فمن املمكن اكتشاف

القوانني الحاكمة عىل الطبيعة البرشيّة ،ومثل هذه القدرة موجود ٌة
لدى العقل البرشي ،وال ينبغي ليش ٍء آخر غري العقل البرشي أن
يتدخّل يف مه ّمة فهم واكتشاف طبيعة البرش((( ،وتعترب العقالنيّة بهذا
مؤسسة للعلوم اإلنسانيّة يف الغرب.
املعنى ّ

(((

وبنا ًء ملا قيل ،تتع ّرض العقالن ّية معتمد ًة عىل التجربة للتنظري عن

السعادة واألخالق والسالمة النفس ّية للبرش ،ف ُبنيت العلوم اإلنسان ّية

الحديثة عىل أساس األسلوب التجريبي ،وحيث إ ّن خصوص ّية هذه

العقالن ّية هو كونها ناقد ًة((( ،أو بتعبري آخر :هادمة ،لذا بقيت عاجز ًة

يب فيام يتعلّق بطبيعة اإلنسان.
عن طرح إطا ٍر إيجا ٍّ

وتستطيع األفكار الناقصة بل غري الصحيحة أن تهدم شيئًا من

الواضح أنَّه بال فائدة ،ولكن ال ميكن لها أن تبني شيئًا مكانه ،وقد
كامل حتّى أدرك الناس هذه الحقيقة.
م ّر قر ٌن ٌ

(((

-1ج .برونوفسيك وبرفس مازليش؛ س ّنت روشنفكرى در غرب از لئوناردو تا هگل
[= س ّنة الحداثويّني يف الغرب من ليوناردو إىل هيغل]؛ ترجمه إىل الفارسيّة :ليال
سازگار؛ ص .645
-2فرانكلني لوفان بومر ،جريان هاى بزرگ در تاريخ انديشه غرب :گزيده آثار بزرگ در
تاريخ انديشه اروپاى غرىب از سده هاى ميانه تا امروز [= التيارات الكربى يف تاريخ
الفكر الغريب] ،ترجمه إىل الفارسيّة :حسني بشريية ،ص.465
-3املصدر نفسه.
-4هارمان راندال ،سري تكامل عقل نوين [= تكوين العقل الحديث]؛ ترجمه إىل
الفارسيّة :أبو القاسم پاينده؛ ص .32
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الفرديّة
ٌ
وحقوق
لإلنسان مبا هو فر ٍد احرتا ٌم يف فكر الحداثة وله مقا ٌم

مل يكن يتمتّع بها قبل ذلك ،ويف مقابل اآلراء التي تعتقد بأهم ّية
املجتمع وأصالته والتي تعترب أن لألفراد باعتبارهم أجزاء املجتمع

أهم ّي ًة ثانويّ ًة وتبع ّيةً ،ترى الفرديّة بأ ّن الفرد أكرث واقع ّي ًة وأهم ّي ًة من
املجتمع فهو مق ّد ٌم عىل املجتمع ،واألولويّة الكربى هي لالهتامم

بالحقوق واملصالح الفرديّة ،كام يُؤكّد اتّجاه الفرديّة عىل أ َّن الفرد
هو النقطة املركزيّة واملحوريّة ،وهو من ميلك جسمه وروحه؛ وبأ ّن
كل يش ٍء آخر (مبا هو أعم من الدين والفلسفة والقانون واألخالق،
ّ
و )...فهو تاب ٌع له ،أ ّما هو فال يتبع شيئًا ،ويف هذا اإلطار تكتسب

امليول البرشيّة منزل ًة قويّ ًة واستثنائ ّية.

وبنا ًء لقول «هوبز» و«هيوم» و«بنثام» :امليول هي حقائق غري
قابل ٍة للتغيري ،وهي مودع ٌة يف طبع البرش وينبغي لألخالق أن تنسجم
معها ،وطبقًا لقول «هيوم» :حتّى العقل أيضً ا هو عب ٌد للشهوات
(((
والرغبات.

كل
إ ّن البرش يف منطق الفرديّة ،منفصلون عن بعضهم؛ أل ّن ّ
ٍ
شخص منهم يسعى نحو تحقيق أمنياته ورغباته؛ ولذلك اآلخرون
عامل محاي ًدا
ً
يُعتربوا مبثابة أشياء إن مل يقعوا يف طريقه العتربوا

وإل كانوا مساع ًدا أو عائقًا أمام تحقيق األهداف وامليول الفرديّة؛
ّ
-1أنطوين أربالسرت ،ليرباليسم غرب ،ظهور وسقوط [= الليرباليّة الغربيّة ،ظهو ٌر
وسقوطٌ] ،ترجمه إىل الفارسيّة :عباس مخرب ،ص  21ـ  25و 40و .50

الفصل الرابع :نقد النسو ّية

ٍ
سيايس
هدف
وحتّى حريّة الفرد ليست من أجل الوصول إىل
ٍّ
متعا ٍل ،بل هي بح ّد ذاتها أعىل األهداف ،وهي تعني التح ّرر عن

كافّة العوائق التي تقع يف طريق رغبات الفرد.

(((

لقد طُرحت النسويّة الحديثة بالدقّة يف مثل هذه األجواء؛
بحيث ُيكن أن نُشاهد نتائج املبادئ الفرديّة وتأثريها يف الشعارات
يل؛ ويف الحقيقة نجد أ ّن الشعارات والتعاليم
النسويّة بشكلٍ ج ٍّ
وحق الطالق،
وحق الحريّة الجنسيّة ّ
حق اإلجهاض ّ
النسائيّة ومنهاّ :

والتشكيك بتعاليم األخالق التقليدية وأمثالها ،هي نتيج ٌة منطقيّ ٌة

لتعاليم الفرديّة ،فعندما يكون الفرد وميوله ومصالحه املعيار
الوحيد لألخالق والقيم يف املجتمع ،من الطبيعي أن ترغب النساء
ربر العمل بامليل
يف تأسيس أخالقٍ توافق مصالحه ّن ،وعندما يُ ّ
واملنفعة الشخصيّة ،فلامذا يت ّم تجاهل امليل واملنفعة الشخصيّة

للنساء يف اإلجهاض والحريّة الجنسيّة؟ و ،...وهكذا فإ َّن تعاليم
الفرديّة أ ّدت إىل العديد من االعرتاضات والتساؤالت والشُ بهات
يف أذهان النساء ،وأ ّدى إىل تشكيل النظريّات النسويّة املختلفة
واملتع ّددة.

بحث ٍ
ٍ
ونقد من قبل العلامء الغرب ّيني من
محل
لقد كانت الفرديّة ّ
جوانب عديد ٍة ،حيث يرى «ألكسيس دو توكفيل» بأ ّن منو األنان ّية

الشخص ّية والنأي عن املصالح العامة والفضائل االجتامع ّية هي من

الجوانب السلب ّية للفرديّة ،أ ّما «هيغل» فيعترب أ ّن الفرد يف املجتمعات
-1املصدر نفسه ،ص  54و .83
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التي تُؤمن بالفرديّة كالشجرة بال جذو ٍر فاملجتمع بالنسبة له ليست
ٍ
مجتمعات كهذه هي
إلّ وعاء لتلبية احتياجاته ،وعالقات الناس يف

عالقاتٌ تجاريّ ٌة بحتةٌ ،وليس هناك من عالق ٍة أو هويّ ٍة مشرتكة تربط
كل عض ٍو بباقي األعضاء ،ونتيج ُة ذلك هي عزلة الفرد وانزواؤه يف
ّ
األنانيّة ،ويرى «فريديناند تونيز» بأ ّن العالقات تنشأ يف املجتمعات

الحديثة فقط بنا ًء عىل العالقات العقليّة الجافّة وعىل املنفعة ،وهذه
عاطفي وأزم ٍة روحيّ ٍة،
العمليّة ترتك الفرد يف وحد ٍة موحش ٍة وفرا ٍغ
ٍّ
ويشري «دوركايم» هو اآلخر إىل التم ّزق وزوال الوجدان الجامعي
وانعدام االرتباط التقليدي ،ويرى بأ ّن العديد من األرضار التي

تحصل ومنها االنتحار ،هي من نتائج التط ّرف يف الفرديّة.

(((

والقاعدة تقتيض أ ّن الرتكيز واالهتامم امل ُفرط بالجوانب الفرديّة
لإلنسان والغفلة عن بعده االجتامعي ،يُؤ ّدي إىل ظهور األرضار يف
الحياة االجتامع ّية بل وحتّى يف حياة اإلنسان الفرديّة.

يعتقد «أنطوين أرابالسرت» بأ ّن الفرديّة تواجه هذه املشكلة ،وهي

كيف ُيكن لهذه املوجودات الصغرية وغري االجتامع ّية أن تعيش
ٍ
واحد((( ،يف حني أ َّن املجتمع ال يتشكّل
بجوار بعضها يف مجتمعٍ
من مجموعة أفرا ٍد أحرا ٍر مستقلّني ،إذ للحياة املشرتكة احتياجاتٌ
(((
خاص ٌة ال تُؤ ّمنها الحريّة الفرديّة دامئًا.
ومتطلّباتٌ
ّ

-1عبد الرسول بيات ،فرهنگ واژه ها :در آمدى بر مكاتب وانديشه هاى معارص؛ ذيل فردگرايى
[= معجم املصطلحات :مدخل إىل املدارس والنظريّات املعارصة] ،ص  401ـ .402
-2أنطوين أرابالسرت ،ليرباليسم غرب ،ظهور وسقوط [= الليربال ّية الغرب ّية ،الظهور
والسقوط] ،ترجمه إىل الفارس ّية :عباس مخرب ،ص .45
-3نارص كاتوزيان ،فلسفه حقوق [= فلسفة الحقوق] ،ج ،1ص .455

الفصل الرابع :نقد النسو ّية

ويرشح «وليام بليك» العواقب املحتملة واالعتقاد املرفوض
بأصالة امليول الشخصيّة عىل شكل كناي ٍة ،فيقول[« :بنا ًءا عىل هذا

الرأي] ينبغي أن منيل برأس الطفل يف املهد نحو العدم ،وأن ت ُحقّق
ٍ (((
الداية (القابلة) امليول والرغبات املخفيّة بأرسع فرصة».

جه
وينبغي االلتفات إىل أنّه عىل الرغم من أ ّن ذات االنتقادات تتو ّ
تأسيها وتبع ّيتها ملباين الفرديّة ،ولكن من جه ٍة
للنسويّة أيضً ا بسبب ّ
أخرى حيث إ ّن لإلنسانويّة والفرديّة نفوذًا واس ًعا ج ّدا ً يف ثقافة العامل
الحديث وحضارته؛ لذا ستبدو تعاليم الفرديّة النسائ ّية هي األخرى يف
الفكري مبدئ ّية ومنطق ّية متا ًما؛ ولهذا السبب ُيكن
مثل هذا النموذج
ّ

تربير وجود النسويّة وماه ّيتها يف الغرب؛ مبعنى أنّه ليس أم ًرا ُمستبع ًدا
ظل مثل هذه األوضاع؛ ولذلك ينبغي
أن توجد ظاهرة النسويّة يف ّ
البحث عن جذور ومصدر مشاكل تعاليم الفرديّة النسائ ّية وانحرافاتها

يف مباين الغرب وثقافتهم؛ أل ّن النتائج الفاسدة لنظامٍ من األنظمة تنتج
بالدرجة األوىل عن فساد النظام؛ هذا عىل الرغم من أ ّن النسويّة كانت

سب ًبا يف تعزيز املبادئ الفرديّة وتطبيقها بنح ٍو كاملٍ يف املجتمع

النسايئ وعىل الخصوص ضمن األرسة.

ومن الطبيعي أنّه عندما تدخل الروح األنان ّية والفرديّة إىل إطار

املؤسسة التي بُنيت عىل أساس اإليثار والتضحية
األرسة ـ أي إىل
ّ

مؤسسة األرسة
واإلخالص ـ فلن تكون النتيجة سوى إضعاف
ّ

وتزلزلها وانهيارها.

(((

-1أنطوين أرابالسرت ،ليرباليسم غرب ،ظهور وسقوط [= الليربال ّية الغرب ّية ،الظهور
والسقوط] ،ترجمه إىل الفارس ّية :عباس مخرب ،ص .44
-2راجع :هذا الكتاب ،قسم :نقد األزمة ضمن األرسة.
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وكل ما ت ّم ذكره حتّى اآلن تحت اسم األُسس النظريّة للنسويّة،
ّ
هي نتائج ال ميكن إنكارها وقد تلت ظهور حركة النسويّة ،وهي

ما متّت اإلشارة إىل بعض أبعادها خالل بيان تاريخ النسويّة ،ومن

جا
الطبيعي أن يكون النقد التفصييل لألسس النظريّة للنسويّة خار ً

عن أهداف هذا الكتاب ،وفيام ييل سنشري إىل بعض النقاط املتعلّقة
بنقد األسس النظريّة للنسويّة:

نحتاج إىل ٍ
رضوري يف نقد األسس النظريّة الغربيّة،
رشط ُمسبقٍ
ٍّ
وهو اإلدراك السليم لهذه املفاهيم وملعانيها املتن ّوعة ،فقد طُرحت
العديد من تعاليم الحداثويّة وكذلك تعاليم النسويّة يف قالب أدبيّ ٍ
ات
ٍ
محل قبو ٍل من الجميع ،ولكن ُيكن
فردات ،وهي بحسب الظاهر ّ
و ُم
أن يراد منها مصاديق ومعانٍ غري مقبول ٍة من الجميع ،وتُع ّد مفاهي ٌم

كالحريّة واملساواة وحقوق اإلنسان من جملة هذه املفاهيم.

الرضوري يُؤ ّدي يف العديد من
وتجاهل هذا الرشط امل ُسبق
ّ
ٍ
ٍ
وقراءات سطحيّ ٍة مبنيّ ٍة عىل تناسب هذه
استنتاجات
املواطن إىل
املفاهيم والتعاليم مع التعاليم اإلسالميّة ،فتعريف اإلنسانويّة
لالتجاه اإلنساين قد يج ّرنا إىل االستنتاج بأنّه يف اإلسالم منح يف

تعاليمه القيمة للبرش أيضً ا [بنفس املعنى الذي تقول به اإلنسانويّة]،
خاص لإلنسان من قبل خالق الكون ،أو يُ ّدعى بأنّه مل ّا
فهناك تكري ٌم
ٌّ
ركّز اآليات اإللهيّة عىل التأ ّمل والتدبّر يف اآلفاق واألنفس ،فإذن
فاإلسالم يعرتف رسميّاً بالعقالنيّة [وهذا املعنى مخالف للعقل
واستعامل العقل الذي يقول به اإلسالم].

الفصل الرابع :نقد النسو ّية

ما ورد يف هذا املخترص تحت اسم األسس النظريّة للغرب ،كان
محل ٍ
نقد من قبل املفكّرين ومن قبل الحركات الفكريّة((( يف الغرب
ّ

أيضً ا ،وهذه االنتقادات تندرج تحت مجموعتني كليّتني:

يف املجموعة األوىل ،األمر الذي ت ّم نقده وبحثه هو األسس

النظريّة للغرب من الناحية الفلسفيّة والنظريّة ،وقد ت ّم السعي يف
مثل هذه االنتقادات إىل نقد أدلّة ُمنظّري األسس املذكورة وإظهار
عدم كامل هذه األدلّة.

أ ّما يف املجموعة الثانية ،فمن خالل أخذ الفرضيّات امل ُسبقة
محل قبول الجميع ،سعوا إىل
املؤسسات وال ِقيم التي كانت ّ
لبعض
ّ
املؤسسات
بيان اآلثار السيئة لقبول األسس النظريّة الغربيّة لهذه
ّ
والقيم؛ فعىل سبيل املثال :التدهور البيئي وزوال القيم األخالقيّة
مؤسسة األرسة هي من عواقب العقالنيّة والعلامنيّة.
وإضعاف ّ

(((

وسنتجنب التعرض االنتقادات النظريّة (املجموعة األوىل)
يف هذا الكتاب بسبب تعقيدها ،ولك ّننا س ُنشري يف قسم نقد نتائج
النسويّة إىل االنتقادات التي من النوع الثاين.

عند نقد األُسس النظريّة التي للنسويّة وللحداثةُ ،يكن أ ّن
والكل ،وهو نقد ديني داخيل ،فبنا ًء
ّ
ينصب نظرنا عىل النقد العا ّم
ّ
عىل ما ُيكن استنتاجه من التعاليم الدين ّية ،نجد أ ّن أيّاً من األُسس
-1عىل سبيل املثال :الحركة الرومانطيق ّية ،وحركة ما بعد الحداثة يُعدّان من الناقدين
الجا ّديْن للعقالن ّية الغرب ّية.
-2السيّد حسني نرص ،نياز به علم مقدس [= الحاجة إىل العلم امل ُقدّس] ،ص .166
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املذكورة ال يتناسب مع تعاليم الدين اإلسالمي ،وطب ًعا ال ُيكن أن

إسالمي و ُمتديّنٍ .
تكون مقبول ًة من ُمجتمعٍ
ٍّ

فمن وجهة نظر التعاليم اإلسالم ّية ،تشتمل حياة اإلنسان عىل
مجموع ٍة من العالقات ،والعديد من املعايري الدين ّية تقوم بتنظيم
هذه العالقات ،ففي التعاليم الدين ّية رغم أ ّن الكامالت الفرديّة
ُمتص ّورة لإلنسان أيضً ا ،ولكن يف نفس الوقت توجد هناك كامالتٌ
يف العالقات والروابط (كامالت اجتامع ّية) أيضً ا ،وحتّى لو كان
باإلمكان فصل الكامالت الفرديّة عن كامالت املجتمع((( ،ولكن
هذا األمر ال يعني عدم وجود ارتباط بني كامل الفرد وكامالت
املجتمع((( ،باإلضافة إىل أ ّن بعض الكامالت الفرديّة تحصل من
خالل قيام الفرد بدوره من أجل إيصال املجتمع إىل كامله (رفض

اإلنسانويّة والفرديّة).

(((

والخاص،
يف التعاليم اإلسالم ّية ،يُع ّد الفصل بني املجالني العا ّم
ّ

وادعاء عدم وجود عالقة بني هذين املجالني مرفوضً ا أيضً ا ،فعىل
الصلحاء وال ُك َّمل
سبيل املثال :تُركّز التعاليم اإلسالم ّية عىل جدارة ُ
يف املجال األخالقي للزعامة والقيادة االجتامع ّية ،ومن ناحي ٍة

حكّام من أجل إقامة األمور الدين ّية
أخرى تُركّز عىل رضورة عمل ال ُ
للناس((( ،ويف نفس الوقت الذي تُؤكّد فيه التعاليم اإلسالم ّية عىل
ٍ
مجتمعات ُمرشِك ٍة ومنحطّ ٍة.
-1فعىل سبيل املثال ،عاش العديد من األنبياء يف
-2إ ّن تحقيق الكامالت الفرديّة أيرس وأسهل يف املجتمع الكامل.
-3عند نقد األسس النظريّة للنسويّة ،قُمنا بنقد هذه األُسس يف هذا الكتاب من خالل
االهتامم بتوضيحها.
ف الْ َ ْر ِ
الص َلةَ} (سورة حج ( ،)22اآلية.)41 :
-4قال تعاىل{ :ال َِّذي َن إِن َّم َّك َّنا ُه ْم ِ
ض أَقَا ُموا َّ

الفصل الرابع :نقد النسو ّية

الثنائيّة التكوينيّة واملِعياريّة للدنيا واآلخرة ،ت ُذكّر بارتباطهام م ًعا
وبتأثريهام وتأث ُّرهام املتبادل ،بحيث ت ُح ّدد أفعال الفرد يف الدنيا
مصريه يف اآلخرة((( (رفض العلامنيّة).

ومن لوازم القبول بالوالية اإللهيّة قبولها يف الجانبني العميل

والنظري ،ولذا نجد أ ّن القرآن الكريم يف نفس الوقت الذي يُؤكّد فيه

عىل التفكري والتأمل باألنفس واآلفاق ،يُؤكّد كذلك عىل محدوديّة
العامل املا ّدي ومحدوديّة العقل البرشي ،ويعترب أ َّن سعادة اإلنسان
وكامله إنّ ا يكمنان يف اتباعه للوحي ،وبنا ًء عليه فإ َّن األفراد الذين
يعرتفون رسميّاً بالوالية اإللهيّة عىل الفهم واإلدراك ،يأتون طائعني

ممتثلني لألوامر والنواهي اإللهيّة (رفض العقالنيّة) ،ومع االلتفات
إىل ما سبق ذكرهُ ،يكن القول :إ ّن االعتقاد العميق واإلميان
بالتعاليم الدينيّة ،مينع اإلنسان املسلم من اعتناق واتّباع أُسس

الغرب الحديث وتعاليمه ،وعن القبول بالنظريّات النسويّة أيضً ا.

نقد التعاليم
إ ّن أحد املجاالت امله ّمة يف نقد النسويّة ،هو نقد التعاليم
النسويّة ،واملراد من التعاليم هو مجموعة القضايا التي صاغتها
الخطابات النسائ ّية عىل شكل حرك ٍة أو ب ّينته ونظّرت له يف قالب
فكري.
ج
منه ٍ
ٍّ

ٍ
حركات ومدراس متن ّوعة ،لذا
ومبا أ َّن الخطابات النسائ ّية ،تُ ثل
>-1بالدنيا ت ُح َرز اآلخرة< .راجع :مح ّمد مح ّمدي الري شهري ،منتخب ميزان الحكمة،
ص .203
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كل واحد ٍة من
كل التعاليم أو حتّى أه ّم التعاليم ّ
ال ُيكن القيام بنقد ّ

هذه االت ّجاهات النسويّة يف هذه املجموعة؛ ولذلك سعينا يف هذا
القسم إىل البحث يف التعاليم املشرتكة للنسويّة.

(((

نقد القول باحتقار النساء ومنشؤه
إ ّن أحد األصول األساسيّة لجميع االت ّجاهات النسائيّة هو احتقار
ٍ
ٍ
ومظلومات،
حتقرات
النساء؛ وبنا ًء عىل ذلك ا ّدعي بأ ّن النساء ك ّن ُم
وبأنّه ّن يخضعن للتمييز يف جميع الثقافات والجنسيات والبلدان
إل يف بره ٍة قصري ٍة من تاريخ عرص النظام األمومي ،ويف الخطوة
ّ

الالحقة ،طرحت االتّجاهات النسويّة ع ّدة آراء يف تربير وبينا سبب
هذا االحتقار ومنشأه ،ويف الواقع إ ّن أحد عوامل تن ّوع الخطابات
النسائيّة هو كيفية اإلجابة عىل هذا السؤال.

وإحدى النظريّات امله ّمة يف هذا املوضوع ،هو تسلّط النظام

األبوي ،وقد قُ ّدمت هذه النظريّة يف البداية بواسطة النسويّات
الراديكال ّيات ،ث ّم ت ّم تأييدها بواسطة النسويّات االشرتاك ّيات وبعض
ِ
ّجاهات نسويّ ِة ما بعد الحداثة.
ات
والنظام األبوي ،هو نظام ظلمٍ ومتيي ٍز ض ّد املرأة ،ت ّم تطبيقه
وتعزيزه يف كافّة جوانب الحياة ،مبا يشمل العالقات الفرديّة
والسلوك ّيات الجنس ّية (االغتصاب والدعارة والتح ّرش الجنيس)
ومبا يشمل جوانب املجتمع والثقافة األخرى؛ ويف الحقيقة النظام

-1طب ًعا يف هذا الوقت ُيكن اعتبار نقد مفهوم النظام األبوي استثنا ًء ُيكن ادعاء تعميمه
إىل ح ٍّد ما.
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األبوي من وجهة نظر النسويّات الراديكاليّات هو نظام عام أو نظام

شُ مويل؛ ومعنى ذلك أ ّن كافّة الظلم والتمييز الواقعان يف األنظمة

االقتصاديّة واالجتامعيّة والثقافيّة جرى تخطيطهام وتعزيزهام
بواسطة النظام األبوي حيث عمل عىل التنسيق بني األنظمة املختلفة
من أجل استمرار ُسلطة جنس الذكور أو طبقة الذكور عىل جنس

اإلناث أو طبقة اإلناث((( ،ومن وجهة نظرهم فإ َّن النظام األبوي هو
ٍ
تاريخي أو ثقاف ٍة ُمعيّن ٍة.
بعهد
يختص
أم ٌر ُمتج ّذ ٌر يف التاريخ((( وال
ّ
ٍّ
وقبل أن ندخل يف نقد مفهوم النظام األبوي ،ال ب ّد من نُحقّق

يف الفرضيّة امل ُسبقة للحركات النسويّة املبنيّة عىل تعميم الظلم
ٍ
ٍ
وجنس آخر ،فالدعوة األساسيّة لهذه الفرضيّات
جنس
والتمييز بني

هي أ َّن النساء ك ّن يقبعن يف موقعٍ أحقر مقارنة بالرجال طوال التاريخ
ويكن مالحظة بعض أشكال هذا االحتقار عىل
بسبب جنسه ّنُ ،

شكل ظُلمٍ ومتييزٍ.

وينبغي القول فيام يتعلّق بهذا االدعاء ما ييل :أ ّو ًل :إ ّن إثبات

انتشار الظلم طوال التاريخ وبهذه السعة ال بد أن يكون عرب تقارير

وثائقيّة وتاريخيّة ،وأمثال هذه التقارير ال تقترص عىل أنّها غري
موجود ٍة وحسب ،بل من غري امل ُمكن الحصول عليها عمليّاً.
-1حسني بستان (نجفي) ،نابرابرى وستم جنىس از ديدگاه اسالم وفمينيسم [= عدم
املساواة والظلم الجنيس من وجهة نظر اإلسالم والنسويّة]؛ ص .80
إل وهو من صنع الرجل؛ ال الفكر وال اللغة
-2تقول شيال روبوثام :ليس هناك من يش ٍء ّ
إل وهو من صنع الرجل ،حتّى أنا،
وال الكلامت؛ وحتّى يف هذا الزمن ليس هناك يشء ّ
وعىل الخصوص أنا( .شيال روبوثام؛ زنان در تكاپو :فمينيسم وكنش اجتامعى [= النساء
يف  :النسويّة والحركة اإلجتامعيّة]؛ ترجمه إىل الفارسية :حشمة الله صباغي؛ ص .)435
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ثانيًا :إ َّن ادعاء الظلم والتمييز ض ّد النساء ،حصل بشكل عام من

خالل الفرضيّات املوجودة يف النظام الرأساميل والحداثة وبعض
ويثّل التمييز
املاركسيّة ،حيث اعتربت األرسة فيها منشأً للظُلمُ ،

القانوين واألدوار املختلفة املبنيّة عىل الجنس مصاديق واضحة

عىل التمييز ض ّد النساء ،وبتعبريٍ آخر :اعتربت النسويّات بأ ّن تاريخ
األرسة ،وتاريخ التمييز القانوين ،وتاريخ األدوار املختلفة املبنيّة
عىل الجنس هي نفس تاريخ الظلم الواقع عىل النساء.
إ ّن أحد اإلشكاالت األساسيّة عىل نقد النسويّة للنظام األبوي
ـ وهو األمر يرسي إىل التعاليم النسويّة األخرى أيضً ا ـ هو غُموض

مفهوم هذا املصطلح ،حيث تطرح النسويّات تص ّو ًرا عن النظام األبوي
أي نظامٍ من األنظمة االجتامعيّة
بحيث تجعله غري ُمندر ٍ
ج تحت ّ
والثقافيّة والسياسيّة واالقتصاديّة ،بل كأم ٍر أعىل من هذه األنظمة ،فهو
حا حقيقةً ،وهو أنّه
ُمدير لهذه األنظمة ،واآلن يبقى هذا السؤال مطرو ً
ما هو التصوير امل ُتوفّر عن هذا النظام؟ وما هو العامل الذي أوجده؟

والفرض هو أ َّن األنظمة املذكورة ليس لديها القُدرة عىل إيجاد النظام
األبوي ،ومن جه ٍة أخرى األنظمة املذكورة تتمتّع بتن ّو ٍع من الناحية

التاريخيّة ومن الناحية الجغرافيّة أيضً ا ،بحيث ال ُيكن لها أن تكون
منشأً أل ٍمر ٍ
ثابت و ُمتجذّر يف التاريخ مثل النظام األبوي.
التاريخي وبني
األبوي
تناقض أيضً ا بني فكرة النظام
هناك
ٌ
ّ
ّ
التص ّور املزعوم القائم عىل النظام األمومي البدايئ.
يف الخطابات النسائ ّية مل يت ّم توضيح كيف ّية عمل ّية نجاح النظام
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ي نح ٍو من األنحاء هي؟ فلامذا مل كان النظام األبوي ُموفّقًا بنح ٍو
األبوي بأ ّ
ٍ
واحد يف جميع املواطن ـ بزعم النسويّات ـ رغم ُوجود أنظم ٍة ُمتع ّدد ٍة

من السياسيّة واالجتامعيّة ،واالقتصاديّة؟ وملاذا مل تُقاوم الطبقات
امل ُحتقرة من النساء هذه الهيمنة؟ وكيف حصل التناغم يف آليّة عمل
النظام األبوي يف العصور السابقة رغم غياب تكنولوجيا االتصاالت؟

لو سلمنا أ َّن هيمنة النظام األبوي انترشت إىل هذا الح ّد بحيث

شملت جميع األبعاد الثقاف ّية والسياس ّية واالجتامع ّية وحتّى مجال
املعرفة ،يجب أن نقبل بأ ّن ِفكرة أو حركة النسويّة نفسه معلول ٌة لسلطة
نفس هذا النظام األبوي ،وأ َّن ظهور ونشوء هذه الحركة هو بح ّد ذاته
األبوي ،وباإلضافة إىل أنّه يف حالة
نتيج ٌة للعبة جديد ٍة من قبل النظام
ّ
االستيالء الشامل للنظام األبوي ،سوف يكون الخروج عن هذه السلطة

أم ًرا غري ممكنٍ من الناحية العمل ّية((( ،وهذا األمر يتعارض مع طبيعة
التحرير التي يف هذه الحركة ،ولوجود هذه املجموعة من اإلشكاالت

خالفت بعض النسويّات امل ُتأخّرات هذه األوصاف العامل ّية للنظام
األبوي ،فعىل سبيل املثال :تُخالف «شيال روبوثام» تخالف القراءات

غري التاريخ ّية للنظام األبوي ،بينام تُحاول بعض النسويّات يف
(((
األنرثوبولوجيا إسناد األبويّة إىل تق ّبل املجتمع والعمل االجتامعي.

-1هذا اإلشكال يُشبه اإلشكال الذي يُشكله البعض عىل «هايدغر» و«فوكو» ،فبنا ًء
لتعاليم هذين الفيلسوفني تعترب سلطة الحداثة أع ّم السلطات ،ويف النتيجة يُصبح
الخروج منها أم ًرا غري ممكنٍ من الناحية العمل ّية.
-2ماجي هام وسارة غمبل ،فرهنگ نظريه هاى فمينيستى [= معجم النظريّات النسويّة]؛
ترجمه إىل الفارسيّة :فريوزة مهاجر وآخرون ،ص 325؛ ال نسعى هنا إىل الرفض التام
لألبويّة ،بل إىل تج ّنب تعميمها؛ فعىل الرغم من أ َّن وجود بعض األساليب األبويّة يف
إل أن األبويّة ترجع إىل الثقافة عند تحليلها ،ويف
الكثري من الثقافات ال يقبل لإلنكار؛ ّ
النتيجة يُفتح املجال للتوصية بإجراء إصالحات ثقافيّ ٍة.
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نقد مذهب املساواة
كام ذُكر سابقًا ،يعترب مذهب املساواة بني املرأة والرجل

أحد املباين األساس ّية ج ّدا ً يف نظريّات النسويّات ،بحيث كان له
كل واحد ٍة من
أتباع عىل امتداد املوجات النسويّة الثالث وداخل ّ
الت ّيارات واالتّجاهات((( ،إ ّن رضورة املساواة بني املرأة والرجل يف
الحقوق الطبيع ّية واإلنسان ّية ،هو من التعاليم التي طُرحت منذ بداية

تشكّل النسويّة مبارش ًة وبتأثريٍ من املدرسة الليربال ّية((( ،ومنذ ذلك
الحني ُوضعت يف جميع االتّجاهات النسائ ّية ضمن قامئة املطالب

واألهداف النسائ ّية؛((( إلّ أ ّن األبحاث تُشري إىل أ َّن مذهب املساواة

الليربايل كان يعتوره الغموض واملشاكل حتّى ضمن نفس املدرسة

الليربال ّية ،وكان من املواطن التي لفتت أنظار النقاد؛ ولذا حينام
دخلت املساواة الليربال ّية مع ما يُرافقها من غموض ومشاكل ـ وهو
جا صح ّياً
ما ستت ّم اإلشارة إليه الحقًا ـ إىل مسألة املرأة بعنوانها منوذ ً

لوضع النساء وأصبحت يف ح ّيز التنفيذ ،أ ّدت إىل نشوء اختالفات
كل من النظريّة
يف وجهات النظر وإىل الغموض وإىل التشتّت يف ٍّ
النسويّة واملامرسة النسويّة ،بحيث قيل« :لقد اكتنف اإلبهام شعار
املساواة إىل ح ٍّد جعل الغموض يكتنف الحركة النسويّة بأكملها».

(((

-1راجع :فصل التعاليم النسويّة من هذا الكتاب.
-2املصدر نفسه.
-3مح ّمد رضا زيبايئ نژاد؛ مالحظات ،فمينيسم ودانش هاى فمينيستى [= املالحظات،
النسويّة واملعارف النسويّة]؛ ص .155
-4حسني بشريية ،نظريه هاى فرهنگ در قرن بيستم [= النظريّات الثقافيّة يف القرن
العرشين] ،ص .114
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ومن ناحي ٍة أخرى ،رغم اتّباع املساواة الحقوقيّة باعتبارها الغاية

إل أ ّن النسويّات طرحن وجهات نظ ٍر مختلف ًة
املشرتكة للنسويّاتّ ،

بسبب االت ّجاهات النسويّة املختلفة حول مسألة تساوي املرأة
والرجل ذات ًا؛ بحيث إ ّن جامع ًة من النسويّات اعتربن املرأة والرجل
متساويان متا ًما من حيث القدرات واإلمكانات ،أ ّما االختالف

الظاهري املوجود فهو أمر ُمصطنع ومبتكر ،ويف املقابل أكّدت
جامع ٌة أخرى ضمن قبولها باالختالفات التكوينيّة عىل رضورة
تقدير هذه االختالفات وإيالئها أهميّةً.

(((

ونستنتج من التوضيحات اآلنفة الذكر بأ َّن نقد تعاليم املساواة

باعتبارها أساس النظريّات النسويّة ينطوي عىل نقد املساواة
الحقوقيّة من جه ٍة ،واملساواة الفطريّة أو التكوينية من جه ٍة أخرى؛
ولذا سنطرح يف هذا القسم االنتقادات واإلشكاالت الواردة عىل

مذهب املساواة الحقوقيّة ث َّم سنتع ّرض لنقد تعاليم املساواة الفطريّة
والتكوينيّة وإنكار االختالفات بني الجنسني ،ث ّم سنطرح بعض
املالحظات حول تأثري االختالفات التكوينيّة يف القضايا القانونيّة.

نقد املساواة الليربال ّية (املساواة القانون ّية)
تستند املساواة الليربال ّية عىل األسس الفكريّة التالية:
1.1العقل البرشي هو علّة كرامته وفضله وهو موجو ٌد يف كافة
البرش.

-1راجع :فصل التعاليم النسويّة من هذا الكتاب.
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2.2مبا أ ّن اإلنسان يتمتّع بجوهر العقل لذا فهو ميتلك حقوقًا،
ٌ
مشرتك بني كافّة البرش ،لذلك يتمتّع
وحيث إ ّن العقل
ظل الحقوق املذكورة
الجميع بحقوقٍ متساوي ٍة ،ويف ّ
ويحق للجميع إيصال قدراته واستعداداته التي لديه بالق ّوة
ّ
إىل مرحلة الفعليّة.

غض النظر عن هذه املبادئ األساسيّة ،عندما يُريد شعار
ومع ّ
ٍ
ٍ
وإشكاالت عديد ٍة؛ وأ ّول
تساؤالت
املساواة أن يظهر عمليّاً سيُواجه
أي أمرٍ؟
مشكلة هي امل ُراد من املساواة ،فهذه املساواة تقع يف ّ
وأُجيب عىل هذا السؤال يف الفلسفة السياسيّة مبا ييل .1 :املساواة

يف الرفاهية .2 .املساواة يف الوصول إىل املصادر واإلمكانات.

يحق لكافّة أفراد املجتمع التمتّع
واملساواة يف الرفاهية تعني أنَّه ّ
يحل املشكلة
ّ
إل أ َّن هذا التفسري للمساواة ال
برفاهي ٍة ُمتساوي ٍة؛ ّ
بشكلٍ كايف؛ الختالف تعريف الرفاهية ،وكُلفة الرفاهية ومدى

إشباعها لرغبات األفراد؛ ولذلك نرى أنَّه من غري املمكن تأمني

الرفاهية بتساوٍ ،وبسبب املشاكل املوجودة يف نظريّة املساواة يف

الرفاهية ،يأيت البعض بنظريّة املساواة يف اإلمكانات؛ لكن هذا
التفسري للمساواة ينطوي عىل مشاكل جديد ٍة أيضً ا ،فعىل سبيل
املثال :هل يجب تأمني املصادر واإلمكانيّات بنح ٍو متسا ٍو مع

اآلخرين حتّى لو كانوا عاجزين ومرىض؟ أو يُطرح هذا السؤال :ما
الذي يجب فعله عند التعامل مع األفراد األكرث ابتكا ًرا وسعيًا والذين

يحتاجون إىل مصادر أكرث؟ وهل يجب منح أهميّة لهذه الفروقات
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الناجمة عن اختالف إمكانيّات هؤالء األفراد أم أنّه يجب قمع

هذه االختالفات؟ ويف حال القبول بالفرضيّة األوىل ،كيف ُيكن

تعيني االختالف يف االستعدادات؟ هذه األسئلة تُ ثّل العقبات التي

تواجهها نظريّة املساواة.

رصون عىل تحقيق أمنية املساواة ،يعتقدون
وأولئك الذين يُ ّ

برتادف املساواة والعدالة ،ويف نظام كهذا ليس للعدالة مفهو ٌم سوى
الحق بتقييم كفاءة
مؤسس ٍة حاكم ٍة
ّ
املساواة وليس للدولة أو ّ
ألي ّ

األفراد واختالفهم ،وهي ُملزمة بتوزيع الحقوق بتسا ٍو بدون االعتناء
بكفاءة األفراد وجدارتهم.

(((

ويعتقد بعض املفكريني الغربيني بأ ّن جميع املشاكل والعقبات

التي تُواجهها نظريّة املساواة ،يف فرضيّاتها الخاطئة ،هي االت ّحاد
املزعوم بني املساواة والعدالة.

(((

ويف املرحلة التالية ،عندما تدخل تعاليم املساواة الليربال ّية مع
ٍ
ٍ
وعقبات يف قضايا النساء ،وتُريد النسويّات
غموض
ما يرافقها من
وفقًا ملبدأ العدالة واملساواة تطبيق العدالة ،أي املساواة التا ّمة بني
النساء والرجال ،وقد ُد ِّون عىل جه ٍة من ُع ْملة املساواة الليربال ّية هذا

املبدأ :إ َّن االختالفات الطبيع ّية ،مثلها مثل الفروقات العرق ّية ،مبا
أي اختالف يف جوهر اإلنسان ّية (العقل) ،إذن ال
أنَّها ال تُؤدي إىل ّ
قوقي.
ينبغي أن تُؤدي إىل ّ
أي اختالف ُ
ح ٍّ

-1جني هامبتون ،فلسفهء سياىس [= الفلسفة السياس ّية] ،ترجمه إىل الفارس ّية :خشايار
ديهيمي ،ص  268ـ .275
-2املصدر نفسه ،ص  274ـ .275
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ويُستنتج من هذا املبدأ أ َّن املساواة الليرباليّة مبنيّ ٌة عىل تشابه

نب
الحقوق ووحدتها وإنسجامها ،ومن هنا مبا أ َّن النسويّات يُطال َ
نب بالتشابه املطلق يف الحقوق بني
باملساواة ،لذا فه َّن يُطال َ

أي فرقٍ بني الجنسني.
الجنسني ،مع ّ
غض النظر عن ّ

وتعريف املساواة باعتبارها كونها واملشابهة والعدالة أم ًرا
واح ًدا (املساواة = التشابه = العدالة) وبالتايل تجاهل أو إنكار

االختالفات الحقيقيّة بني الجنسني ،يُعترب أحد املسائل التي ُيكن

أ ّن تُورِد عىل النسويّة الكثري من االنتقادات ،وللوهلة األوىل ،قد
تبدو هذه النظريّة ،وهي أ َّن العدالة مرهون ٌة باملساواة املطلقة ،خالي ًة

أي دليلٍ وال أساس لها ،ومج ّرد افرتاض مل يثبت ُجعل مبدأً
من ّ

لباقي التنظريات الليرباليّة ومنها الليرباليّة النسويّة؛ أضف إىل ذلك
أ ّن املساواة الليرباليّة تُواجه مشكل ًة أخرى ،وهي تجاهل الفروقات

الخاصة باألفراد عند التعامل القانوين معهم؛ يف املقابل
والظروف
ّ
نعتقد بأ َّن هذه الرؤية غري واقعيّ ٍة لهذا السبب ،ألنّه النتيجة سوف

الخاصة واالختالفات واملميّزات
خاص للظروف
ري
ّ
ٌّ
يكون هناك تأث ٌ
يحل املشكلة ،بل إ َّن القانون السليم
شئنا أم أبينا ،وتجاهلها ال ّ
والقاعدة املقبولة هي التي تتناسب مع كافّة األمور الواقعيّة.

ويكن تصوير منظوم ٍة من االختالفات الحقوقيّة املبنيّة عىل
ُ
الجنس ،ولك ّنه يُص ّورها بنح ٍو عاد ٍل ،بحيث يكون لالختالفات

واالستحقاقات دو ًرا رئيسيّاً ومفتاحيّاً يف تحديد الحقوق ،بحيث

تتعلّق الحقوق املتساوية باألفراد عىل أساس االستحقاقات

الفصل الرابع :نقد النسو ّية

املتساوية ،كام تتعلّق الحقوق املختلفة باألفراد عىل أساس

اختالف االستحقاقات((( ،وبنا ًء عىل هذا يُصبح تنظيم القانون
بدون أخذ االختالفات بعني االعتبار ،مبنزلة عدم ُمراعاة التناسب

والواقعيّة يف الربامج ،وهو ما يستتبع عواقب وخيمة.

(((

وبرأي الشهيد ُمط ّهري ،إ َّن تطبيق مبدأ التشابه رغم وجود

االختالفات التكوينيّة األصيلة التي ال ُيكن تجاوزها ،ال يقترص

عىل أنّه ال يُحقّق املساواة وحسب ،بل من الناحية العمليّة سوف
رض بالتساوي واملساواة التي بني املرأة والرجل بسبب مدخليّة
يُ ّ
االختالفات الحقيقيّة املذكورة ،ويقول ضمن هذا اإلطار« :إذا

حقوق الرجل ،وسعاد ًة ُمساوي ًة لسعادة
أرادتْ املرأة حقوقًا ُمساوي ًة ل ُ
الرجل ،فإ َّن السبيل الوحيد واالنحصاري هو إزالة التشابه الحقوقي،

ٌ
ٌ
حقوق متناسب ٌة
حقوق متناسب ًة معه كرجلٍ  ،ولها
بحيث يكون للرجل

إل من هذا
مع ذاتها؛ ولن تتحقّق الوحدة واملو ّدة بني املرأة والرجل ّ
الطريق وحسب ،وحينها سوف تتمتّع املرأة بسعاد ٍة ُمساوي ٍة لسعادة

الرجل بل أكرث منه».

(((

-1عبد الله جوادي اآلميل ،فلسفه حقوق برش [= فلسفة حقوق اإلنسان] ،ص  8ـ .10
-2محمد رضا زيبايئ نژاد؛ مالحظات ،فمينيسم ودانش هاى فمينيستى [= املالحظات،
النسويّة واملعارف النسويّة]؛ ص .118
-3مرتىض املط ّهري؛ نظام حقوق زن در اسالم [= نظام حقوق املرأة يف اإلسالم]؛
ص .123
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نقد املساواة التكوين ّية (املساواة الطبيع ّية)
إنساني مختلفني ذات ًا وطبيعةً؟ وهل
هل املرأة والرجل
ْ
جهات
االختالفات الظاهرة بني الجنسني يف األخالق والسلوك والتو ّ

واألدوار و ،...هي اختالفاتٌ أصيل ٌة وطبيع ّي ٌة أم زائف ٌة و ُمصطنعةٌ؟

كام ذُكر سابقًا((( ،ت ّم االهتامم مبوضوع االختالفات بني
الجنسني ونقده من قبل النسويّات ُمنذ بداية طرح النظريّات

النسويّة باعتباره قضيّ ًة محوريّ ًة وأساسيًةً؛ بحيث إ ّن بعض النسويّني
الليرباليّني ومن ضمنهم « ُولستون كرافت» و«جون ستيوارت ميل»
اعتربا هذه االختالفات ُمصطنعة من خالل تأكيدهام عىل تساوي
املرأة والرجل يف االستعدادات والقدرات ،ث ّم بعد ُم ّد ٍة فتحت

«سيمون دي بوفوار» نافذ ًة جديد ًة يف هذا الحبث من خالل تفكيكه

بني املرأة واألنوثة ،وهيّأت بذلك امل ُق ّدمات الرضوريّة للتفكيك
بني الجنس (أي االختالفات البيولوجيّة والطبيعيّة) والجنوسة
(أي االختالفات الناشئة عن الثقافة واملجتمع) يف املوجة الثانية

للنسويّة.

(((

وقد وضعت نظريّة الفصل بني الجنس والجنوسة ،أدا ًة تحليليّ ًة

بني يدي النسويّات استعملوها بهدف إنكار االختالفات بني
الجنسني((( وكانت النسويّات تسعني من خالل إثبات املساواة
-1راجع :بحث املساواة واالختالف من فصل التعاليم النسويّة من هذا لكتاب.
-2املصدر نفسه.
ٍ
-3ملزيد من التوضيح ،راجع :جني فريدمان ،فمينيسم [= النسويّة] ،ترجمه إىل الفارسية:
فريوزة مهاجر ،ص .28

الفصل الرابع :نقد النسو ّية

الذاتيّة بني املرأة والرجل إىل إثبات املساواة الحقوقيّة بني
املرأة والرجل ،وهذا املسعى من قبل النسويّات ُيكن أن يُنتقد
حاصل يف أي
ٌ
من جهتني :األوىل :أ ّن هذا التشابه بني الجنسني
املجاالت وما هو مقدار االختالف والتشابه بينهام؟ الثانية :يف حال
ٍ
اختالف بينهام فهل ُيكن وضع االختالفات الطبيعيّة والذاتيّة
وجود

كأساس لالختالف يف الحقوق؟ وبعبارة أخرى :ما هي العالقة التي
ُيكن وضعها بني املساواة أو االختالف الطبيعيّان وبني املساواة

أو االختالف الحقوقيّان؟

هناك اختالف يف وجهات النظر بني العلامء فيام يتعلّق

باالختالفات بني الجنسني (السؤال األول) ،إذ يعترب أغلب علامء

األحياء اختالف الجنسني أم ًرا أساسيّاً وعميقًا وذلك عرب دراسة
االختالفات الجسديّة بني املرأة والرجل ،ويف املقابل يعترب بعض
ٌ
اختالف بني الجنسني،
علامء االجتامع أنّه يف األصل مل يكن هناك
وأ ّن العوامل اإلجامعيّة هي السبب وراء نُشوء االختالفات السلوكيّة،
دخيل يف
ً
وبعض علامء النفس يعتربون العامل البيولوجي والبيئي

تشكّل االختالفات الجنسيّة.

(((

-1حمزة گنجي ،روان شناىس تفاوت هاى فردى [= علم نفس االختالفات الفرديّة]،
ص  189ـ.190
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الشواهد البيولوج ّية
االختالف الجيني
ج من الكروموسومات،
تتك ّون ّ
كل خليّ ٍة من خاليا الجسم من  23زو ٍ

ج منها مشرتكون لدى املرأة والرجل ،ولكن زوج الكروموسوم
 22زو ٍ
الجنيس عند املرأة  xxوعند الرجل  ، xyوللكروموسومات تدخ ٌّل

تا ٌّم يف تعيني الجنس ،ويت ّم تحديد االختالف بني املرأة والرجل
منذ البداية؛ وتتشكل باقي الخصائص الجنسيّة بتأثريٍ من الهرمونات
الجنسيّة ،وتصل الهرمونات بعد الوالدة إىل جميع أنحاء الجسم عرب

الد ّم وتُؤ ّدي إىل بروز الخصائص الثانوية الجديدة لدى املرأة والرجل،

فالكروموزوم yهو سبب نُشوء التاميز بحيث يُؤ ّدي أ ّو ًل إىل أن يكون
الجنني ذك ًرا؛ وإىل أن ينمو ثانيًا ٍ
ٍ
ومختلف متا ًما عن منط
خاص
بنمط
ٍّ
األنثى ،وإفراز الهرمونات الذكوريّة يؤثر كذلك عىل بُنية الدماغ ويح ّدد

الجنس الذكوري للجنني ،وتظهر الغدد الجنسيّة األنثويّة يف األسبوع

الثالث عرش من تك ّون الجنني ث َّم تُؤث ّر بعد ذلك عىل بناء الدماغ.

(((

وبنا ًء عليه ،املرأة والرجل مختلفان جينيّاً ،بل ُيكن القول :إ َّن
كل خليّ ٍة من خاليا جسم
كل خليّ ٍة من جسم املرأة مختلف ٌة عن ّ
ّ
الرجل؛ ولكن باعتقادنا رغم أ ّن االختالف الجيني هو أم ٌر محر ٌز
إل أنَّه ال يجب تضخيم هذا االختالف أكرث من الح ّد فنغفل عن
ّ
املشرتكات الطبيعيّة والجينيّة بني املرأة والرجل.

-1املصدر نفسه ،ص  192_190وهيلني فيرش؛ جنس اول :توانايى هاى زنان براى
دگرگوىن جهان [= الجنس األ ّول :قُدرات النساء عىل تغيري العامل] ،ترجمه إىل
الفارسيّة :نغمة صفاريان پور ،ص .7

الفصل الرابع :نقد النسو ّية

االختالف يف بناء الدماغ وكيف ّية التفكري
مجال أوسع من الرؤية إذا
ً
تُشري األبحاث إىل أ ّن النساء تختار
أي مجا ٍل من املجاالت ،وأنّها تحسب عد ًدا
أرادت التفكري يف ّ

ُتغيات عند اتخاذ القرارات ،والخالصة متيل النساء
أكرب من امل ّ
عند التفكري متيل إىل التفكري يف كافّة العوامل امل ُرتبطة باملوضوع
يك الشكل و ُمتصلٍ ببعضه بحيث يُطلق عىل هذا
قالب شب ّ
وضمن
ٍ
(((
الخاص من التفكري التفكري الشبيك.
النوع
ّ
بكل موضو ٍع عىل حدة
يف امل ُقابل مييل الرجال إىل التفكري ّ

ودون االلتفات إىل املواضيع األخرى ،ويستطيع الرجال أن يُركّزوا
ٍ
واحد بشكلٍ جيّ ٍد ،ويف تلك امل ّدة الزمنيّة يسهو عن باقي
عىل يش ٍء

أي مشكل ٍة بتلك املشكلة
األمور ،فالرجال يُفكّرون عند مواجهة ّ
رش وبرتكي ٍز تا ّم ويَ ِ
فصلون بني املواضيع ويتج ّنبون إدخال
بنح ٍو ُمبا ٍ
العوامل الجانبيّة.

(((

وبنا ًء عىل األبحاث التي أُجريت ،فإ ّن الطرق املختلفة من التفكري

بني الجنسني تعود إىل اختالف دماغهام ،وأح ُد هذه االختالفات
حاصل يف القرشة املخيّة((( التي يُسيطر عىل قدرة األفراد عىل حفظ
ٌ
مقدا ٍر هائلٍ من املعلومات ،وتنظيم هذه املعلومات ،واإلستنتاج

املقرتن بنو ٍع من امل ُرونة مع مراعاة جميع االحتامالت امل ُمكنة
-1هيلني فيرش؛ جنس اول :توانايى هاى زنان براى دگرگوىن جهان [= الجنس األ ّول:
قُدرات النساء عىل تغيري العامل] ،ترجمه إىل الفارسيّة :نغمة صفاريان پور ،ص  15ـ .17
-2املصدر نفسه ،ص  17ـ .19
3-Prefrontal Cortex.
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(التفكري الشبيك) ،وهذه القرشة أكرث ُسمكًا وفعاليّ ًة لدى النساء منها
لدى الرجال.

واألنسجة األخرى التي تصل بني نصفي الدماغ ،تكون لدى

النساء أضخم إىل ح ٍّد ما عن مثيالتها لدى الرجال ،وهذه األنسجة

ي بني نصفي الدماغ لدى
هي التي تُؤ ّدي عىل مايبدو إىل ترابط ق ّو ٍ
مم يُؤ ّدي إىل التفكري الشبيك ،وضعف هذا االرتباط عند
النساء ّ

ُتخصص.
الرجال هو سبب التفكري امل ُركّز وامل ّ

(((

-1راجع :جانيت هايد ،روان شناىس زنان [= علم نفس النساء] ،ترجمه إىل الفارس ّية:
بهزاد رحمتي ،ص 190؛ وهيلني فيرش؛ جنس اول :توانايى هاى زنان براى دگرگوىن
جهان [= الجنس األ ّول :قُدرات النساء عىل تغيري العامل] ،ترجمه إىل الفارسيّة :نغمة
صفاريان پور ،ص  23ـ .26
غض النظر عن االختالفات املذكورة ،تشري األبحاث إىل ما ييل :من امل ُالحظ
ومع ّ
ٍ
اختالفات أيضً ا يف حجم الدماغ لدى الرجال والنساء ،حيث التفت العلامء يف
وجو ُد
السنوات السابقة إىل أ َّن حجم دماغ الرجال أكرب منه لدى النساء واعتربوا أ َّن هذه املسألة
فمثل
ً
هي سبب الذكاء األعىل للرجل؛ ولکن أتت أدلّ ٌة أخرى دحضت النظرية السابقة،
من املعلوم أ َّن للفيلة دماغ أكرب ،إلّ أ َّن هذا األمر ال ُيكن أن يكون سببًا لتكليفهم مبهامٍ
يف األبحاث الفضائية! لذلك طُرحت النظريّة القائلة بأ ّن حجم دماغ اإلنسان تاب ٌع ألبعاد
كل إنسانٍ يتحدّد بنا ًء لوزنه ،لذا ينبغي أن يكون حجم دماغ
جسمه؛ وحيث إ ّن حجم دماغ ّ
غض النظر عن هذه القضايا ،مل يكن الدماغ يف
النساء أكرب نسبيّاً من دماغ الرجال ،ومع ّ
جمجمة،
رش بل
العديد من األبحاث هو الذي ت ّم قياسه بشكلٍ ُمبا ٍ
اكتفي بقياس حجم ال ُ
َ
لك ّن الجمجمة تحتوي عىل أشياء أخرى غري الدماغ؛ واألمر اآلخر أنَّه مل يقم حتّى اآلن
أي دليلٍ عىل أ ّن لحجم الدماغ أثرا ً إيجابيّاً أو سلبيّاً عىل ذكاء اإلنسان( .راجع :جانيت
ّ
هايد ،روان شناىس زنان [= علم نفس النساء] ،ترجمه إىل الفارسيّة :بهزاد رحمتي،
ص 190؛ وهيلني فيرش؛ جنس اول :توانايى هاى زنان براى دگرگوىن جهان [= الجنس
األ ّول :قُدرات النساء عىل تغيري العامل] ،ترجمه إىل الفارسيّة :نغمة صفاريان پور ،ص
 187ـ .)188
وقد أكّد ويل ديورانت كذلك بعد طرح اآلراء امل ُتعلّقة بصغر حجم دماغ املرأة عىل ما
ييل> :إ ّن األكرث منطقيّ ًة إذا ما أردنا إثبات التفوق الذهني[ ،أن يت ّم إثباتها] من خالل قياس
وزن الدماغ نسب ًة إىل وزن الجسم؛ وهذه النسبة أعىل لدى النساء<( .ويل ديورانت،
لذات فلسفه :پژوهىش در رسگذشت ورسنوشت برش [= مباهج الفلسفة :بحث يف مبدأ
ومصري اإلنسان] ،ترجمه إىل الفارسيّة :عباس زرياب ،ص .)142

الفصل الرابع :نقد النسو ّية

االختالف يف اإلمكانات واملهارات
ينسب علامء األحياء وعلامء النفس استعدادات وإمكانات

كل من الجنسني ،وت ُشري األبحاث إىل أ ّن
ومهارات مختلفة إىل ٍّ

خاصاً يف سهولة البيان واملهارات اللغويّة؛
الفتيات ت ُظهر تف ّوقًا
ّ
كام تُشري دراسات علامء األحياء إىل أ َّن عدد الخاليا العصب ّية
يف دماغ النساء ـ التي لها مه ّمة تحديد املرادفات وفهمها ـ
أكرث من الرجال بـ  11باملئة؛ وكذلك إ َّن االرتباط األعىل بني

نصفي دماغ املرأة وكذلك تأثري الهرمون األنثوي (اسرتوجني)

سبب يف تعزيز
عىل زيادة عدد الروابط بني الخاليا العصب ّية هو
ٌ
املهارات اللفظ ّية((( ،كام أ ّن الرجال يعملون بشكلٍ أفضل من

النساء يف ثالثة أنواع من القدرات املكان ّية (التص ّور املكاين،
الفهم املكاين ،الدوران الذهني((() ،ويتمتّع الرجال كذلك بنظ ٍر
أفضل ويستطيعون تحديد الجهات واألهداف بشكلٍ أفضل؛ ويف

حواس اللمس والسمع والش ّم أقوى لدى النساء منها
املقابل
ّ
لدى الرجال ،أ ّما «عتبات اإلحساس»((( فهي أقل لدى الفتيات
منها لدى األوالد.

(((

-1هيلني فيرش؛ جنس اول :توانايى هاى زنان براى دگرگوىن جهان [= الجنس األ ّول:
قُدرات النساء عىل تغيري العامل] ،ترجمه إىل الفارسيّة :نغمة صفاريان پور ،ص  101ـ .106
)م( 2- Mental Rotation.
)م( 3-Sensory threshold.
-4جانيت هايد ،روان شناىس زنان [= علم نفس النساء] ،ترجمه إىل الفارسيّة :بهزاد
رحمتي ،ص .154
وقد بيّنت جانيت هايد يف كتاب روان شناىس زنان [= علم نفس النساء] ضمن طرحها
لالختالفات بني الجنسني ما ييل :يعترب علامء النفس املعارصين مقدار االختالف الذي
مم ذكره القدماء ،وقيّموا االختالف عىل أنّه
بني املرأة والرجل من ناحية إمكاناتهام ّ
أقل ّ
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وت ُؤ ّدي الهرمونات الذكوريّة واألنثوية دو ًرا بارزًا يف االختالفات
السلوك ّية بني الجنسني ،وتُشري األدلة إىل أ ّن التستوستريون (الهرمون
الذكوري األسايس) له عالقة مبيل الرجال إىل اكتساب السلطة
واملقام ،حيث يُؤ ّدي هرمون التستوستريون من خالل التأثري عىل
دماغ األوالد يف املرحلة الجنينيّة إىل ظهور خصائص فيهم يُطلق
عليها اسم سيادة الرجال ،وتُؤ ّدي هذه العمل ّية إىل أن يحارب الرجال
(((
أكرث من النساء من أجل اكتساب السلطة واملقام.

الشواهد النفس ّية والسيسيولوج ّية

تتح ّدث دراساتُ علامء النفس وعلامء االجتامع بأ ّن للثقافة
واملجتمع دو ًرا بارزًا يف تعزيز االختالفت وحتّى أحيانًا يف إنشاء
وبناء فوارق جديدة ،واألطفال يفهمون يف الفاصلة الزمنيّة التي بني
مثانية عرش أسبوع إىل سنتني مفهوم الهويّة الجنس ّية ،وعندما تدرك
الطفلة أنّها أنثى وستكرب لتصبح امرأة ،ت ُصبح هذه القض ّية جز ًءا
مهمً من هويتها الشخصيّة ،وتبقى هذه الثقافة منذ ذلك الحني فام
ّ
اليسء،
بعد مسيطر ًة وهي التي تُخربها ما الفعل الجيّد وما الفعل
ّ
وتُحايك الفتاة دور النساء الذي يقبل به املجتمع ،كام ت ُحايك
(((
النموذج الذي طرحه املجتمع عن املرأة.
عاملي:
جزيئ ج ّدا ً ،وتعتقد هايد عند تحليلها لسبب تغيري املوقف بتدخل
سطحي و ُ
ْ
 )1كيفيّة البناء االجتامعي للجنسني وهو أكرث مرونة من السابق )2 .ميل أغلب الباحثني
اليوم نحو املساواة منهم إىل االختالف( .راجع :جانيت هايد ،روان شناىس زنان [=
علم نفس النساء] ،ترجمه إىل الفارسيّة :بهزاد رحمتي ،ص .)153
-1هيلني فيرش؛ جنس اول :توانايى هاى زنان براى دگرگوىن جهان [= الجنس األ ّول:
قُدرات النساء عىل تغيري العامل] ،ترجمه إىل الفارس ّية :نغمة صفاريان پور ،ص .103
-2جانيت هايد ،روان شناىس زنان [= علم نفس النساء] ،ترجمه إىل الفارسيّة :بهزاد
رحمتي ،ص .43

الفصل الرابع :نقد النسو ّية

ويُس ّمى علامء النفس تأثري املجتمع عىل تشكيل الهويّة
الجنس ّية «رشطًا كالسيك ّياً»؛ مبعنى أ َّن الفتيات واألوالد يُظهرون
سلوك ّي ٍ
ات مختلف ًة بنا ًء عىل التشجيع والعقاب وتوقّعات املجتمع؛
فتحصل الفتيات عىل املكافأة نتيج ًة لطاعتهن؛ يف الوقت الذي
يُطلب من األوالد إظهار سلوكيّ ٍ
ات ُمته ّور ٍة ورجوليّ ٍة ليُميّزوا أنفسهم
عن الجنس الضعيف ،وبذلك يتشكّل التقسيم الجنيس يف املجتمع
من جنسني ،ويسعى الجنسان إىل أن تندرج سلوك ّياتهام ضمن إطار
(((
مناذج املجتمع يك ال يُطردا أو يُغضب عليهام.
عامل آخر يُساهم يف تفاقم االختالفات الجنس ّية،
ٌ
والتقليد هو
فالطفل يُطابق بني سلوك ّياته ورموز السلطة ،وهذه الرموز قد تكون
أي فر ٍد من الكبار من ذات الجنس ،فالطفلة ت ُحايك
الوالدين أو ّ
سلوكيّات األم أو بنات جنسها ،وهكذا يت ّم اكتساب العديد من
(((
الخصائص الجنس ّية.

كذلك الصور النمطيّة الثقافيّة واالجتامعيّة هي من العوامل
املؤث ّرة يف سلوكيّات الجنسني أيضً ا ،وتعتقد «سوزان فيسك»
عاملة النفس االجتامعي بأ ّن أقوياء املجتمع هم الذين يُشكّلون
الصورة النمط ّية بالنسبة لألفراد األدىن ،فهذه القوالب تُخرب الناس
كيف يكونون وحتّى كيف ينبغي أن يكونوا؛ وعىل سبيل املثال:
ٍ
لطيفات ،أ ّما الشباب الذكور فينبغي أن يكونوا
عىل النساء أن ي ُك ّن
نشيطني وجريئني (أو هم كذلك بالفعل).

(((

-1املصدر نفسه ،ص  35ـ .37
-2املصدر نفسه.
-3املصدر نفسه ،ص  77ـ .78
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هناك مسأل ٌة أخرى ينبغي إضافتها إىل النتائج اآلنفة الذكر ،وهي

التأثري امل ُتبادل بني الهورمونات وبني العوامل االجتامعيّة ،حيث

ت ُشري األبحاث إىل أ َّن التغيريات الهرمونيّة كام ُيكن لها أن تكون
سببًا للسلوكيّات املختلفة حسب الجنس ،كذلك ُيكن لنفس

السلوكيّات أن تؤث ّر عىل النشاط الهرموين.

تحليل الشواهد
ليست جميع االختالفات ُمصطنعة
إ ّن خالصة الشواهد البيولوج ّية والنفس ّية واالجتامع ّية فيام يتعلّق

باالختالفات املوجودة بني الجنسني تُشري إىل ما ييل :رغم أ َّن

العوامل االجتامع ّية ( ما يقبل به املجتمع ،والرشط الكالسييك،
والتقليد ،والصور النمط ّية االجتامع ّية وُ )...يكن لها أن تكون

إل أ ّن االختالفات األساس ّية
سب ًبا يف إنشاء االختالفات املكتسبةّ ،
رش عىل سلوك ّياتهام
البيولوج ّية بني الجنسني والتي تؤث ّر بشكلٍ مبا ٍ
وإمكاناتهام وقدراتهام هي أم ٌر غري قابلٍ لإلنكار؛ بحيث إ ّن النساء
والرجال رغم أنّهام ميتلكان أوجه شب ٍه عديد ٍة من الناحية النفس ّية

ٍ
ختلف متا ًما يف العامل
إل أنّهام يتمتّعان مبقامٍ ُم
والجسديّةّ ،
اإلجتامعي((( ،وبعبارة أخرى :إذا كانت األوضاع االجتامع ّية سب ًبا
الختالف املرأة والرجل ،فهذا يعني فقط أنّها تجعل هذا االختالف
ُمك ّر ًسا أكرث.

(((

-1املصدر نفسه ،ص .3
-2حمزة گنجي ،روان شناىس تفاوت هاى فردى [= علم نفس االختالفات الفرديّة]،
ص .190

الفصل الرابع :نقد النسو ّية

ويف الواقع لقد ح ّدد االختالفات الطبيعيّة بني املرأة والرجل
لكل منهام نو ًعا مختلفًا
أي عاملٍ آخر ـ ٍّ
ـ مع ّ
غض النظر عن تأثري ّ
من الحياة ،وتُشري نظريّات علامء األنرثوبولوجيا حول حياة
اإلنسان البدايئ أيضً ا إىل أنَّه حتّى يف الوقت الذي حقّق دور
النساء االقتصادي يف املجتمعات البدائيّة له ّن األماين املرغوبة
(أي املجتمعات التي تُسميها النسويّات املجتمعات ذات النظام
األمومي) كانت الخصائص الطبيع ّية للنساء ح ّدا ً ومان ًعا من األنشطة
وخصوصا املشاركة يف الحرب ،ولذلك
االقتصاديّة ومنها الصيد
ً
ٍ
ملزمات إىل ح ّد ما بالبقاء يف املنزل ،والخالصة أنَّه حتّى يف
ك ّن
تلك املجتمعات كُ ّنا نُشاهد بأ ّن تقسيم العمل بحسب الجنس كان
(((
يت ّم بنا ًء عىل االختالفات الطبيع ّية.
بنا ًء عىل هذا ،إ ّن سعي النسويّات إىل الفصل بني الجنس
والجنوسة ،واعتبار األدوار الجنس ّية امل ُبتنية عىل االختالفات أم ًرا
أي نو ٍع من الصفات األنثويّة ،ال يقترص عىل كونه
مصطن ًعا ،وإنكار ّ
بال دليلٍ
علمي وحسب ،بل يُخالف األدلّة والشواهد العلميّة.
ٍّ

ومن ناحي ٍة أخرى ،إذا اعتربنا جميع الصفات التي يُصطلح عليها
بأنّها أنثويّة أم ًرا ُمصطن ًعا ،فام هو التعريف الذي ُيكن أن نُع ّرف به
بحق؟ فامذا ُيكن أن تكون املرأة بدون الصفات األنثويّة؟
املرأة ٍّ
ٍ
جنس مح ّد ٍد؟! إ ّن إنكار جميع الصفات األنثويّة يُؤ ّدي
إنسا ٌن بال
إىل إنكار املرأة؛ وعندما ال تكون املرأة موجودةً ،فعن حقوقِ َمن
ٍ
حينئذ؟ . ...
تتكلّم النسويّات
-1راجع :إمييليا نرسيسيانس ،مردم شناىس جنسيت [= أنرثوبولوجيا الجنس] ،ترجمه
إىل الفارسيّة :بهمن نوروز زاده جگيني ،ص .43
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أي نح ٍو من األنوثة ،فهي تسعى
وباعتقادنا عندما ت ُنكر النسويّة ّ
أي يش ٍء آخر ،وهي تُحارب النساء باسم الدفاع
إىل تدمري املرأة قبل ّ

عن حقوق النساء.

كام أ ّن إنكار االختالفات ،وبالتايل إنكار هويّة املرأة ،يجعل
الخاصة
النساء يُواجهن أزم ًة يف تحديد الهويّة ،وتجاهل الظروف
ّ
بالنساء ،يُؤ ّدي إىل خلق حيا ٍة غري مناسب ٍة وغري مرغوب ٍة يُصاحبها
مشاكل جديدة يف حياة النساء.

(((

ليست جميع االختالفات طبيع ّية
ويف املرحلة الثانية ،ال ينبغي أن يكون بعي ًدا عن أذهاننا أنّه

ري ممكنٍ  ،كذلك فإ ّن اعتبار
كام أ ّن إنكار االختالفات هو أم ٌر غ ُ
فكل من الحرمان
جميع االختالفات طبيع ّي ًة هو خطأٌ ُمسلّ ٌم أيضً اً ،
من فُرص التعليم والرتبية ،وعدم املشاركة الفعالة يف املجاالت
الثقاف ّية واالجتامع ّيةُ ،يكن أن تكون أسبابًا لوجود الخصائص
رجل؛ واألمر اآلخر أنّه ال
ً
كل إنسانٍ سوا ًء كان امرأ ًة أم
السلب ّية يف ّ

ينبغي تضخيم االختالفات من الناحية الجنس ّية بحيث نُخرج وجوه
الشبه بينهام من حيث هام برش عن دائرة الضوء،وكام هو مشاه ٌد،

فمنذ قديم األيّام ت ّم تجاهل املحاور املشرتكة بني املرأة والرجل
حتّى من ِقبل العلامء الغربيني ،فكانت جميع األحكام والصفات

التي نُسبت إىل املرأة ناظر ًة إىل الجنبة األنثويّة فيها ،وهذا األمر أ ّدى
إىل تضخيم االختالفات والغفلة عن األُسس املشرتكة من الناحية
-1لقد وردت نتائج إنكار االختالفات يف قسم نتائج النسويّة.

الفصل الرابع :نقد النسو ّية

اإلنسانيّة ،وهذا كان سببًا ل ُدونيّة النساء وتبعها ر ّدة فعلٍ ُمفرط ٍة من

قبل النسويّات.

وتشري الدراسات إىل أ َّن تش ّدد النسويّات امل ُفرط والالمعقول
ٍ
اختالف بني الجنسني
أي
وإرصاره ّن الزائد عن الح ّد عىل إنكار َّ

بأي نوع
نايش ٌء عن الخوف والذعر من النتائج التي تتبع القبول ّ
من االختالف يف املجتمع والثقافة الغربيّة ،وكام سيأيت الحقاً ،فإ َّن

االختالفات الجنسيّة للمرأة كانت يف نظر الثقافة الغربيّة دامئًا هي
نقطة البداية واملنشأ لحرمان النساء واضطهاده ّن؛ بحيث ارتكز يف
الخلفيّة الثقافيّة بأ ّن القبول باالختالفات هو مبنزلة القبول بالكثري

من الحرمان واإلهانات ،وهذا السبب دفع النسويّات إىل إنكار
االختالفات البديهيّة بني الجنسني؛ ولذلك يجب البحث عن جذور
الفساد يف بعض التعاليم الفاسدة والحاكمة عىل الثقافة والفلسفة

الغربيّة.

وكام سيأيت يف الرشح الحقًا ،بدلً من تنتقد النسويّات هذه
التعاليم وت ُشكّك فيها ،ح ّررن أنفسه َّن من مواجهة هذه املبادئ ،من
بدل من حلّها،
ني القضيّة ً
خالل إنكار االختالفات ،ويف الحقيقة مح َ

إ ّن املا ّديّة واحتقار املرأة محوران موجودان و ُمتداوالن يف الثقافة
الغربيّة ،وقد لعبا دو ًرا بنح ٍو من األنحاء يف تشكّل هذه املجموعة

من النظريّات النسويّة.
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املا ّديّة
وحيث إ ّن املا ّديّة ( )Materialismتُشكّل املبدأ األسايس
للعديد من النظريّات الحديثة ،ومبا أ ّن هذه الرؤية تعترب أ ّن الحقيقة
الكاملة لإلنسان ُمنحرص ٌة يف جسمه ،فمن املسلّم عند مشاهدة

االختالفات الجسديّة بني الجنسني أن يُقسم البرش إىل مجموعتني

ظل ذلك ،يُعترب الرجل
مختلفتني بل متقابلتني بشكلٍ ثنايئ ،ويف ّ
مبدأً لإلنسان ّية بسبب ق ّوته الجسامن ّية والعضل ّية أ ّما املرأة فإنسا ٌن يف
ين،
املرتبة الثانية وتابع ٌة و ُمتف ّرع ٌة عن الرجل بسبب ضعفها الجسام ّ

ويف هذه الخلفية الفكريّة ،ال تكون املطالبة بالحقوق املتساوية

أي نو ٍع من االختالف.
ربر ًة ّ
نفي ّ
معقول ًة و ُم ّ
إل يف حالة ّ

اليسء للمباين الفكريّة والنظريّة
وتُشري هذه املسألة إىل التأثري
ّ
الخاطئة التي للغرب عىل تعاليم النسويّة؛ ففي البيئة الفكريّة املناسبة
ال يكون الطريق مسدو ًدا أمام الدفاع عن حقوق النساء حتّى نصل
إىل أساليب عالجيّة ُمتط ّرفة وإىل تعاليم غري واقعيّة.

واملقارنة بني املا ّديّة الغربيّة وبني النظرة الكونيّة الصحيحة
لإلسالم يف موضوع حقيقة وجود اإلنسان ،تص ّور هذا األمر بشكلٍ
أوضح ،فبنا ًء عىل ما يعتقد به بعض امل ُفكّرين وأصحاب الرأي
املسلمني ،الروح هي التي تُشكّل حقيقة وجود اإلنسان ال جسمه
وال املجموع من الجسم والروح؛ وحيث إ ّن الروح تخلو من شائبة
ٍ
اختالف بني أفراد البرش يف
التذكري والتأنيث ،إذن ليس هناك من
اإلنسانيّة ،وبنا ًء لهذا الرأي لو كان للجسم دو ٌر يف إنسانيّة اإلنسان،

الفصل الرابع :نقد النسو ّية

باعتباره متام الذات أو بعض الذات ،ألصبح من امل ُمكن الحديث
عن املذكّر واملؤنّث ،وبالتايل ينبغي البحث :هل هذين الصنفني
كل فر ٍد،
متساويان أم مختلفان؟ ولكن إذا كانت الروح تُشكّل حقيقة ّ
ومل يكن الجسم إلّ أدا ًة فسيُغلق البحث عن التساوي أو االختالف
بني املرأة والرجل يف املسائل املرتبطة بحقيقة اإلنسان قه ًرا.

(((

ويعتقد أبو عيل سينا الفيلسوف اإليراين املشهور بأ ّن الناطق

فصل ُمق ّو ٌم لإلنسان ،أ ّما التذكري والتأنيث ف ُمص ِّن ٌف له؛ ولذلك
ٌ
وتصل إىل ح ّد نصابها عندها تأيت يتأيت
ّ
عندما تت ّم ذات اإلنسان
الحديث عن مسألة الذكورة واألنوثة؛ ومن ناحي ٍة أخرى الذكورة
كل يشء هي بصورته
واألنوثة يعودان إىل املا ّدة؛ يف حني أ َّن حقيقة ّ

ال مبا ّدته؛ ومن هنا مل يكن هذان الوصفان دخيلني يف حقيقة
اإلنسان.

(((

والدليل عىل أ َّن الذكورة أو األنوثة يعودان إىل املا ّدة ال إىل

يختصان باإلنسان بل يشمالن
الصورة ،هو أ َّن هذين الصنفني ال
ّ
وكل ما له مراتب أدىن من اإلنسان ميتلك
الحيوان والنبات أيضً اّ ،...
هذين الصنفني ،وهام ال يعودان إىل الصورة اإلنسانيّة؛ ألنّهام لو

كانا يعودان إىل الصورة اإلنسانيّة ،ملا كان األدىن من اإلنسان واج ًدا
لهام أب ًدا.

(((

-1عبد الله جوادي اآلميل ،زن در آينهء جالل و جامل [= املرأة يف مرآة جاللها
وجاملها] ،ص  78ـ.80
-2املصدر نفسه ،ص .245
-3املصدر نفسه.
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ويف املقابل ،أصبح لالختالفات الجنسيّة يف الثقافة الغربيّة
بارزًا ج ًدا؛ بحيث طغى جنس املرأة عىل إنسانيّتها وبحسب قول

«دي بوفوار»« :يُع ّرف الرجل عن نفسه بأنّه إنسانٌ ،بينام يُع ّرف
(((
باملرأة عىل أنّها إنسا ٌن ُمؤنّثٌ ».
كل من التط ّرف وتضخيم مسألة نوع الجنس يف
وبذلك ساق ٌّ

الثقافة الغربيّة والظلم والحرمان الذي تحملته النساء بسبب ذلك،
النسويّات إىل تط ّر ٍ
ف آخر ،أي إىل إنكار الجنس.

احتقار األنوثة
إ ّن إحدى املشاكل واالنحرافات األخرى التي ُيكن ُمالحظتها

وبشكلٍ رصيح ج ًدا يف الثقافة الغرب ّية وليس فقط بني عوام الناس

بل يف آراء امل ُفكّرين والفالسفة أيضً ا ،هي احتقار املرأة واألنوثة؛
ففي هذه الثقافة مل يقترص األمر عىل تضخيم مسألة نوع الجنس

وحسب بل دامئًا ما يكون لالختالفات الجنس ّية نو ٌع من األهم ّية،
(((
فتُحتقر املرأة بسبب اختالفها عن الرجل.
وأكرب دليلٍ ومثا ٍل عىل هذا النوع من التفكري هو امل ُتضا ّدات
الثنائ ّية ،حيث يُقرن الرجل مبجموع ٍة من الصفات املتعالية ،مثل:

ٍ
بصفات
النور والخري والقوة والعقل ،ويف املقابل ت ُقرن املرأة
رش والضعف واملشاعر وأمثالها؛ ولذا
ُمعاكس ٍة ،مثل :الخنوع وال ّ
-1سيمون دي بوفوار ،جنس دوم [= الجنس اآلخر] ،ترجمه إىل الفارس ّية :قاسم
صنعوي ،ج  ،1ص  30ـ .32
-2راجع :هذا الكتاب ،مباحث وضع النساء يف الغرب.

الفصل الرابع :نقد النسو ّية

معنى اختالف املرأة الغربيّة هو خنوعها وكونها بال قيمة؛ ولذلك

تُحتقر الصفات واألدوار األنثويّة.

ومن الطبيعي ،أن ال تتمكّن النساء من تح ّمل هذا االحتقار

ؤسسايت ،ولك ّن مع ذلك نجد أ ّن
الرسمي والذي أصبح ذا طابعٍ ُم ّ
الراديكاليّات بدالً من عالج القضيّة هنا ،قاموا مبحو صورتها؛ أي

بدلً من تعريف قيمة الصفات واألدوار األنثويّة وتوضيحها ،قاموا

بحق« :مل ّا مل تعرث
بإنكارها من األساس؛ وكام أشارت «سيسون» ٍّ
النساء عىل فلسف ٍة أو دينٍ ُيكن له أن يهديه ّن إىل املسار السليم،
بدل من رفع إساءة الرجال
فمن خالل اتّباعه ّن لشعاراته ّن النسويّة ً

ـ ورفض هذه الثقافة متا ًما ـ تجاه النساء ،وبدلً من العمل عىل
إصالح عاطفة املرأة واألنوثة ،أليقن الحطب عىل نار هذه املعركة

وأيّدن احتقار الرجال لألنوثة ،ويف املقابل اعتقد َن بأ َّن طريق
(((
حريته ّن يكمن يف إنكار األنوثة».
وتُؤكد «سيسون» بأنّه مع االحتقار الشامل والتاريخي من قبل

جب من سعي
الرجال للصفات املق ّدسة النسائيّة ،ال مجال للتع ّ
املرأة اليوم إىل أن تبتعد عن أنوثتها؛ حتّى لو كان أخذها لهذه
(((
املسافة سببًا يف بُ ِ
ؤسها وبُؤس املجتمع.

-1اسمه وينه سيسون؛ >بازگشت خداى بانو<؛ ترجمه إىل الفارس ّية :سوگند نوروزى
زاده؛ ناقد ،ش  ،1ص .186
-2املصدر نفسه ،ص .190

305

 306فيمينزم

عالقة االختالفات الطبيع ّية باملساواة أو التمييز الحقوقي
بعد دراسة االختالفات الطبيع ّية بني الجنسني ،ت ُطرح هذه
األسلة :كيف يجب التعامل مع اختالفات الجنسني؟ وهل ُيكن
أن تكون االختالفات سب ًبا يف عل ّو أو أهم ّية أو رفعة أحد الجنسني

مقارن ًة باآلخر؟ وهل من املقبول أن تكون االختالفات علّ ًة لقسم من
الحرمان االجتامعي واالقتصادي و...؟ وهل هذه االختالفات يجب

أن تكون سب ًبا لالختلفات القانون ّية والحقوق ّية؟ ويف هذه الحال ،هل
رب ٌر أم أ َّن الخيار الوحيد املقصود االهتامم
التف ّوق الحقوقي هو أم ٌر ُم ّ

أي هذه االختالفات ،وضمن
هو االختالف يف عني التساوي؟ ث ّم ُّ
مدى ُيكن أو يجب ُمالحظتها يف القانون؟
وألي
أي حدو ٍد،
ً
ّ
ّ
ٍ
واقرتاحات يف مسألة كيفيّة التعامل
حلول
ً
لقد ق ّدمت النسويّات

فالحل الذي طرحته النسويّة الليرباليّة
ّ
مع االختالفات بني الجنسني،
ـ بنا ًء ملا ورد يف كتاب استعباد النساء الذي هو من ُمؤلّفات «جون

استيوارت ميل» هو ما ييل :مبا أ َّن العديد من االختالفات بني النساء
والرجال هي من إنتاج املجتمع والظروف غري املتساوية وبالتايل

هي اختالفات غري طبيعيّة ،لذلك ال ينبغي أن تكون هذه االختالفات
منشأً لالختالفات الحقوقيّة؛ بل إ َّن التعامل باملساواة بشكلٍ تا ٍّم بني
الجنسني أمام القانون ُيكن له أن يُهيئ األرضيّة والفرصة لظهور
الصفات الحقيقيّة التي يف األفراد.

(((

-1جان استيوارت ميل ،انقياد زنان [= استعباد النساء]؛ ترجمه إىل الفارسيّة :عالء الدين
طباطبايئ ،ص  23ـ .30

الفصل الرابع :نقد النسو ّية

الحل اآلخر فقد طُرح من قبل النسويّة الراديكاليّة ،وعىل
ّ
أ ّما
األخص بواسطة «فايرستون» وهو كالتايل :رغم أ َّن اختالفات النساء

إل أنَّها عامل سوء ح ٍّ
ظ ودونيّة بالنسبة للنساء؛ ولذا ينبغي أن
طبيعي ّ
ٌّ

نُزيل االختالفات الطبيعيّة مبساعدة التط ّور الحاصل يف العلم ويف

تكنولوجيا الوالدة.

(((

بالنسبة للحل الذي اقرتحه «ميل» ،نعتقد بأ َّن تجاهل اختالفات

جني بعدم القدرة عىل متييز االختالفات
الجنسني يف القانون محت ّ

الحقيقيّة من االختالفات امل ُصطنعة ،هو مبثابة مح ٍو ألصل القضيّة؛

أل ّن تجاهل االختالفات الحقيقيّة ال يعني عدم وجودها ،فإذا كانت
االختالفات يف القدرات واإلمكانيّات موجود ًة يف الحقيقة والواقع

ـ حيث إ ّن األدلّة العلميّة تشهد عىل ذلك ـ فسوف يلزم من إحداث
حد ٍة بينهام متا ًما وعدم إعطاء أي اعتبار لهذه االختالفات
موقعيّ ٍة مو ّ

يف القانون إجبا ُر املرأة والرجل عىل أعام ٍل ال تناسب وقدراتهام،
أو مبعنى عدم لحاظ قدراتهام بشكلٍ ٍ
كاف ،ومن امل ُسلّم سينشأ عن
ِ
مؤسستي األرسة واملجتمع.
ذلك بروز
اختالالت يف ّ

يب إىل أن إيجاد ظروف ُمتن ّوعةُ ،يكن
وتُشري تجربة العامل الغر ّ
ٍ
تغيريات يف صفات النساء والرجال وأحوالهم ،قال
أن يُؤ ّدي إىل
«ويل ديورانت» حول هذا األمر ما ييل:

لحل هذا األمر (هل للنساء القدرة عىل أداء مهام
ّ
يُقال :إنّه
الرضوري أن تنخرط مجموع ٌة كبري ٌة من النساء يف
الرجال؟) فمن
ّ
-1راجع :هذا الكتاب ،مبحث االتجاهات النسويّة ،آراء فايرستون.
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الحياة املُتغرية واملتن ّوعة الصناع ّية للرجال لنعلم ما الذي سوف
ُلق يف
عمق ورسعة بديه ٍة وخ ٍ
تُبدله هذه األعامل الواسعة اإلطار من ٍ
تلك النساء ،لقد شاركت بريطانيا بأكملها ونصف أمريكا يف هذه
التجربة الضخمة ،حيث فُتحت املصانع واإلدارات واألعامل بوجه

املرأة والرجل عىل السواء ،وماذا كانت نتيجة هذه التجربة؟ ونتيجة
حيت
التغيريات عىل هؤالء النساء املُح ّررات كانت مذهل ًة إىل درج ٍة ّ
جدد للصناعة بابًا
العامل معها ،وخالل ثالثة أجيال ،فتح هؤاء الخَدم ال ُ
نب الصفات
يف ّ
كل ميدانٍ ال تكون يف القدرة البدن ّية رضوريّ ًة ،واكتس َ

األخالق ّية والذهنية التي للرجال يف كافّة هذه امليادين إىل أن عال

صوت الوعاظ األخالق ّيني من العلامء املسيحني بُكا ًء من اسرتجال
الجنس الذي كان يف املايض ضعيفًا ولطيفًا . ...

(((

أي واحد ٍة من الخصائص طبيعيّ ٌة وأيّها ُمصطن ٌع؟
ولكن ٍّ
بحقّ ،

هل هي الخصائص التي نُسبت إىل النساء قبل تغيري الظروف أم

تلك التي ظهرت يف ظروف اليوم؟ وهل ُمج ّرد إمكانيّة خروج النساء

مؤشا عىل تناسب تلك األمور مع إمكانياته ّن
عن عهدة الرجال يُع ّد ّ ً
ويكن أن يكون تربي ًرا لكون تلك املسائل
وقدراته ّن وطبيعته ّن ُ
والصفات واقعيّ ًة وطبيعيّةً؟ أم ينبغي مالحظة التغيريات التي لحقت
بروح املرأة وجسدها وبالتبع مالحظة التغيريات التي لحقت األرسة

ث َّم املجتمع؟ وحتّى ُيكن أن تظهر اآلثار السلبيّة يف املدى
الطويل؛ ويف هذه الحالة من سيكون املسؤول؟
-1ويل ديورانت ،لذات فلسفه :پژوهىش در رسگذشت ورسنوشت برش [= مباهج
الفلسفة :بحث يف مبدأ ومصري اإلنسان] ،ترجمه إىل الفارسيّة :عباس زرياب ،ص .146

الفصل الرابع :نقد النسو ّية

يف الحقيقة إ َّن متييز االختالفات امل ُصطنعة عن تلك األصيلة

سهل بحيث ُيكن حلّه بواسطة التفكري واملنطق البرشي(((؛
ليس أم ًرا ً

ألنّه يستلزم إدراك جميع الجوانب الوجوديّة للمرأة والرجل؛ يحتاج
أي عاملٍ
إىل نظر ٍة شامل ٍة عا ّم ٍة تُحيط بحقيقة الذات البرشيّة قبل تأثري ّ

يس لإلنسان
خارجي؛ وطب ًعا من امل ُسلّم بأ َّن مثل هذا األمر غري ُم ّ ٍ
ٍّ
ويندرج يف نطاق علم خالق اإلنسان وقدرته وحسب.

ونُالحظ بأ ّن الثقة املتج ّددة ،واالعتامد الواقع يف غري محلّه

عىل القدرات املحدودة للعقل البرشي ،وتدخل البرش يف
سبب للضعف والفساد
املجاالت الخارجة عن نطاق قدراته ،هو
ٌ

يف النظريّة والتطبيق؛ يف حني أ َّن االستمداد من نبع العلم اإللهي
ني عىل
أي الوحيُ ،يكن أن يكون أفضل ُمع ٍ
الذي ال ينبضّ ،
النقي ،ال ُيكن
تحديد هذه االختالفات ،ففي الفكر التوحيدي
ّ

لإلنسان أن يُح ّدد حقوق اإلنسان ـ ومن جملتهم املرأة ـ ؛ أل ّن
الخطوة األوىل لتحديد حقوق اإلنسان هي معرفة اإلنسان ،وينبغي

التفريق بني االحتياجات الحقيقيّة والكاذبة لإلنسان؛ يف حني أن

معرفة اإلنسان مشوب ٌة بالجهل والسهو واملحدوديّة وعدم القدرة يف
ري للميول النفسيّة واملصالح الشخصيّة
مجال التطبيق ،وبكونه أس ً

واختالف وجهات النظر وما إىل هناك من املفاسد؛((( لذلك فإ َّن
-1بعد أن طرح الشهيد مطهري هذا السؤال :ما هي األقسام التي تتشابه إمكانات املرأة
والرجل وقُدراتهام؟ وما هي األقسام التي ال يتشابهان فيها؟ رأى بأ ّن هذا القسم من أكرث
األقسام حساس ّيةً( .راجع :مرتىض املط ّهري؛ نظام حقوق زن در اسالم [= نظام حقوق
املرأة يف اإلسالم]؛ ص .)155
-2عبد الله جواد اآلميل ،فلسفه حقوق برش [= فلسفة حقوق اإلنسان]،ص  100ـ .102
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ثقة املدارس اإللحاديّة وبتبعها النسويّة بقدرة اإلنسان عىل أن يُح ّدد
حقوق اإلنسان ،هي ثق ٌة يف غري مكانها وغري مقبول ٍة ومتأثر ٌة إىل ح ٍّد
كبري بالنظرة الكونيّة املا ّديّة للثقافة الغربيّة.

ح بأ َّن الخصائص الطبيعيّة
وترى بعض النسويّات وبشكلٍ رصي ٍ
والبيولوجيّة املوجودة يف كيان املرأة هي أصل جميع ُمشكالتها
وبأ ّن خالصها إنّ ا يتحقّق مبحو وإزالة هذه االختالفات الطبيعيّة،
وقد رشحت «سيمون دي بوفوار» يف كتاب الجنس اآلخر بالتفصيل
ومع ذكر أدلّ ٍة طبيّ ٍة كيف ت ّم تنظيم جسد املرأة إىل ح ٍّد كبريٍ من

أجل اإلنجاب وكيف أ ّن خاصيّة اإلنجاب التي لدى املرأة ت ُؤث ّر عىل

أغلب أعضاء جسمها.

(((

ث ّم تعترب أ َّن هذا الجرب البيولوجي املوجود يف بدن املرأة عبار ٌة

رص خلق قضيّ ًة وأثار أزم ًة يف حياته َّن ،وأنّه عىل النساء
عن عن ٍ
الهروب من لوازم البيئة والطبيعة قدر اإلمكان ،واألساليب التي

اقرتحها «دي بوفوار» مل ُكافحة الخصائص الطبيعيّة والبيولوجيّة عند
-1راجع :سيمون دي بوفوار ،جنس دوم [= الجنس اآلخر] ،ترجمه إىل الفارسيّة :قاسم
صنعوي ،ج ،1ص 65؛ وإليزابيث فوليز ،نقدى بر جنس دوم [= نق ٌد لكتاب الجنس
اآلخر] ،ترجمه إىل الفارسيّة :ماهرخ دبريي ،مجله زنان [= مجلّة النساء] ،ش  ،1ص
 31ـ .32
نقل غيل هيفوي فيي كتاب فلسفه اروپايى در عرص نو [=الفلسفة األوروبيّة يف العرص
ريا مح ّددًا ويرفض الجرب البيولوجي،
الحديث] ما ييل :ال يتعرب دي بوفوار الجنس مص ً
ولكن من ناحي ٍة أخرى ثبت بالرباهني واألدلّة البيولوجيّة أن جسم املرأة بأكمله واق ٌع
تحت تأثري جنسها وهو الذي يُحدّد مصريها ،ويعتقد هيفوي بأ ّن آراء دي بوفوار يف هذه
القضيّة وقعت يف التناقض بالقبول بالذاتيّة أو بعدم القبول بها( .راجع :غيل هيفوي؛
سيمون دي بوفوار ،فلسفه اروپايى در عرص نو ،ترجمه إىل الفارسيّة :مح ّمد سعيد حنايئ
كاشاين؛ ص .)263

الفصل الرابع :نقد النسو ّية

النساء هي التايل :عدم القبول بأدوار األمومة ،وتربية األبناء بصور ٍة
(((
جامعيّ ٍة ،والقضاء عىل موانع اإلجهاض ،وتنظيم اإلنجاب.
وبعد سنوات تلت «دي بوفوار» ،اعترب «فايرستون» استمرا ًرا لنهج

«دي بوفوار» بأ ّن الطبيع َة ظامل ٌة وبأ ّن جسد املرأة هو منشأ الدونيّة؛

ولكن مع االلتفات إىل التط ّورات التي وقعت يف التكنولوجيا ،أعلن
بأنّه يجب الذهاب إىل الحرب ملواجهة الطبيعة األنثويّة مبساعدة
التكنولوجيا (األمومة التجريبيّة ،وخصوبة الرجال و ،((()...وهنا
يطرح السؤال التايل :هل ُيكن نسب الظلم إىل الطبيعة واعتبار

الطبيعة ظاملة؟ وهل ُيكن للطبيعة بنفسها ومن تلقاء نفسها أن
تكون منشأً للظُلم؟ ويف هذه الحالة ملاذا كانت الطبيعة عىل رصا ٍع
صف الرجال؟ فهل هناك
دائمٍ مع النساء ،ويف املقابل تقف يف ّ
رضور ٌة يف هذا املقام؟ ويف هذه الحالة هل ُيكن الهروب من

امل ُتطلّبات األساسيّة والرضوريّة الطبيعيّة؟

رش إىل مبادئ اإللحاد
ويعود هذا االعتقاد
النسوي بشكلٍ مبا ٍ
ّ
وإبتعاد الثقافة الغرب ّية عن الدين التي ترى الطبيعة تخلو عن إرادة
ٍ
هدف أو حكم ٍة من وراء ذلك،
أي
الخالق الحكيم ،ولذلك ال يرون ّ
بأي قدس ّي ٍة أو أصال ٍة للقوانني الطبيع ّية؛ يف حني
وبالتايل ال يعتقدون ّ

أ َّن النظرة الكون ّية التوحيديّة والهادفة والحكيمة ،واإلرادة املودعة من
ربر هذه االختالفات ،ومن هذا املنطلق نجد
قبل الله بإمكانها أن تُ ّ

-1إليزابيث فوليز ،نقدى بر جنس دوم [= نق ٌد لكتاب الجنس اآلخر] ،ترجمه إىل
الفارس ّية :ماهرخ دبريي ،مجله زنان [= مجلّة النساء] ،ش  ،1ص  31ـ .32
-2حول آراء فايرستون راجع :هذا الكتاب ،بحث إتجاهات النسويات.
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بأنّه حتّى النسويّات املرتبطات بالدين إىل ح ّد ما أمثال النسويّات
اإلنجيل ّيات أو املعتقدات بأصالة املرأة وأصالة األرسة ،يعتقدن بأ َّن
س،
االختالفات التي تتمتّع بها النساء ومنها األمومة هي أم ٌر ُمق ّد ٌ
ومن خالل دراسة مبادئ النظرة الكونيّة التوحيديّة الحاكمة عىل
االختالفات وتأثري الحكمة ومرتبة االختالفات يف نظام الخلقة ،ت ُربز
تأثري األسس اإللحاديّة الغرب ّية يف التعاليم النسويّة بصور ٍة أفضل.

حكمة االختالفات هي التناسب ال النقص والكامل

ٌ
هدف للخلقة والطبيعة وهام
يف النظرة الكون ّية التوحيديّة ،هناك
تتح ّركان باتّجاه الحكمة واإلرادة اإلله ّية ،قال تعاىل:
ى.(((
ش ٍء َ
خلْ َقهُ ثُ َّم هَدَ ٰ
َ ربُّ َنا الَّ ِذي أَ ْعطَ ٰى ك َُّل َ ْ

كل اختالف نُشاهده يف الطبيعة ،يكون
ففي هذا النظام الحكيم ّ
ظل إرادة الخالق وحكمته ،فهذه االختالفات هي من جامل ّيات
يف ّ
ٍ
واحد من املوجودات مبا
كل
ج ّهزت ّ
وإبداعات نظام الخلقة التي َ
يرفع احتياجاته املختلفة وِفقًا لنوع نشاطه ،قال تعاىل:
خلَ ْق َناك ُْم ِم ْن َذكَ ٍر َوأُنْثَى َو َج َعلْ َناك ُْم شُ ُعوبًا
اس إِنَّا َ
يَا أَيُّ َها ال َّن ُ
َو َق َبائِ َل لِ َت َعا َرفُوا.(((
وقال ع ّز من قائل:

ح َيا ِة الدُّ نْ َيا َو َر َف ْع َنا بَ ْعضَ ُه ْم
ح ُن ق ََس ْم َنا بَ ْي َن ُهم َّم ِعيشَ َت ُه ْم ِ
ف ا ْل َ
ن َ ْ
ات لِّ َي َّت ِ
ض َد َر َج ٍ
َف ْو َق بَ ْع ٍ
خ ِريًّا.(((
خ َذ بَ ْعضُ ُهم بَ ْعضً ا ُس ْ
-1سورة طه ( ،)20اآلية.20 :
-2سورة الحجرات ( ،)49اآلية.13 :
-3سورة الزخرف( ،)43اآلية.32 :

الفصل الرابع :نقد النسو ّية

ولذلك كانت االختالفات يف النظرة الكونيّة التوحيديّة ومن
ضمنها االختالف بني الناس من باب الحكمة ،وأكرب حكم ٍة لها

هي بناء العالقات عىل أساس االحتياجات املتبادلة ،يقول امل ُفكّر
اإلسالمي الكبري سامحة آية الله جوادي اآلميل يف باب حكمة

االختالفات:

لو أنّ الجميع كانوا يف مرتب ٍة واحد ٍة من اإلمكان ّيات ويف مرتب ٍة
واحد ٍة من الق ّوة فسوف يتالىش نظام الوجود؛ ألنّ األعامل متن ّوع ٌة،

واألعامل املتن ّوعة تحتاج إلمكان ّي ٍ
ات مختلف ٍة...؛ لذلك كانت
االختالفات من أجل أن تُسخّر مجموع ٌة مجموع ًة أخرى بنح ٍو
يحق ألح ٍد أن يُسخّر اآلخرين تحت أمرته
متبادلٍ وثنايئ الطرف ،وال ّ
خ ًرا نفسه ،فال ميكن لفر ٍد بسبب امتالكه السلطة
دون أن يكون ُمس ّ
واإلمكانات االستعداديّة وغريها أن يُطالب بتسخريٍ أُحادي الطرف،
بل يجب أن يكون التسخري والخدمة متبادلة وثنائ ّية الطرف؛ يك يُدار
ٍ (((
النظام بأفضل وجه.

وأ ّما فيام يتعلق باملرأة والرجل فإ َّن هذه االختالفات أساسيّ ٌة
أكرث ومؤث ّرة بنح ٍو أكرب طب ًعا ،فاالختالفات بني الجنسني تُ ثّل تلبي ًة
مم يُؤ ّدي
ملجموع ٍة من االحتياجات املتبادلة ويف االتجاهني ّ
إىل االنجذاب امل ُتبادل والتعاطف واالرتباط والسكينة والطأمنينة،
ويف النتيجة يُؤ ّدي ذلك إىل تشكيل الوحدة األساسيّة للمجتمع أي
األرسة ،قال تعاىل:

-1عبد الله جوادي اآلميل؛ زن در آينهء جالل و جامل [= املرأة يف مرآة جاملها
وجاللها] ،ص  390ـ .391

313

 314فيمينزم

َفس َوا ِحدَ ٍة َو َج َع َل ِم ْن َها َز ْو َج َها لِ َي ْسكُ َن
خلَ َقكُم ِم ْن ن ٍ
ُ ه َو الَّ ِذي َ

إِلَ ْي َها.(((

وجل:
وقال ع ّز ّ
خل ََق لَكُم ِّم ْن أَنف ُِسك ُْم أَ ْز َوا ًجا لِّ َت ْسكُ ُنوا إِلَ ْي َها َو َج َع َل
َ و ِم ْن آيَاتِ ِه أَنْ َ
ف َٰذ ِلكَ َليَ ٍ
ات لِّ َق ْو ٍم يَ َت َفكَّ ُرونَ .(((
بَ ْي َنكُم َّم َو َّد ًة َو َر ْح َم ًة ِإنَّ ِ
وجل:
وقال ع ّز ّ
اس لكُم َوأَن ُتم لِ َباس لَّ ُهنَّ
ُ ه َّن لِ َب ٌ

(((

وبنا ًء عىل التعاليم املتينة املذكورة أعاله ،طرح العلامء
ٍ
جنس مك ّم ًل لآلخر؛ وبهذه الطريقة
كل
املسلمون نظريّة كون ّ

أصبحت االختالفات املوجودة سببًا ـ باإلضافة إىل حصول
اإلنجذاب املتبادل ـ يف أن يستفيد اإلنسان من نعمة املواهب
الطبيعيّة التي للطرف اآلخر من خالل إرتباطه بالجنس امل ُك ّمل (ال

املقابل).

(((

وخالفًا للنسويّات اللوايت يرين بأ ّن االختالفات التي بني
الجنسني تُ ثّل سببًا لدونيّة النساء ،فسعني ملحوها أو اعتربوها
-1سورة األعراف ( ،)7اآلية.189 :
-2سورة الروم ( ،)30اآلية.21 :
-3سورة البقرة ( ،)2اآلية.187 :
-4راجع :مرتىض املط ّهري؛ نظام حقوق زن در اسالم [= نظام حقوق املرأة يف
اإلسالم]؛ ص  160ـ 165؛ وكذلك :مح ّمد رضا زيبايئ نژاد> ،مالحظات< ،فمينيسم
ودانش هاى فمينيستى [= املالحظات ،النسويّة واملعارف النسويّة]؛ ص .123

الفصل الرابع :نقد النسو ّية

معيا ًرا لعل ّو املرأة ،فكانوا تائهني دامئًا بني اإلفراط والتفريط،
ُوجدت االختالفات الطبيعيّة يف النظرة الكونيّة اإلسالميّة فقط من
أجل حصول العالقة واالرتباط بني الطرفني ،وال ُيكن بل ال ينبغي

أن تكون معيا ًرا للقيمة.

يقول الشهيد مطهري حول هذا األمر:
«ما الداعي إىل اعتبار االختالفات بني املرأة والرجل عىل
ٍ
ٍ
ٌ
ُجب عىل أن
وكامل يف
طرف
نقص يف
أنَّها
ٌ
طرف آخر ،بحيث ن َ
نأخذ جانب الرجل أحيانًا أو نأخذ جانب املرأة أحيانًا أخرى،...

ٌ
كامل ،وهدف
نقص وال
إنّ اختالفات املرأة والرجل هوتوازنٌ ال
ٌ
قانون الخلقة من هذه االختالفات هو تحقيق توازنٍ أعىل بني املرأة
حتم من أجل حيا ٍة مشرتك ٍة»(((.
والرجل الذين خُالقا ً
وبعبار ٍة أخرى كام أ َّن ضعف ق ّوة الناظرة لدى اإلنسان مقارن ًة

بالنرس ال يُعترب نقصاً يف اإلنسان ،كذلك ال يجب اعتبار االختالف
(((
ٍ
لطرف وعي ًبا يف اآلخر.
الطبيعي بني املرأة والرجل تف ّوقًا
ومن هذا املنطلق نجد أ ّن الله أوىص النساء والرجال أن ال

الخاصة بالجنس املقابل ،قال تعاىل:
يتم ّنوا املکانة
ّ

جالِ ن ِ
َ و َل تَ َت َم َّن ْوا َما فَضَّ َل اللَّهُ ِب ِه َب ْعضَ ك ُْم َع َل َب ْع ٍ
يب
ض لِل ِّر َ
َص ٌ
-1مرتىض املط ّهري؛ نظام حقوق زن در اسالم [= نظام حقوق املرأة يف اإلسالم]؛ ص
 160ـ .161
-2نگاهی به فيمينسم ،تازهاى انديشه [= نظرة عىل النسويّة ،النظريّات الحديثة] ،ش ،2
ص  36ـ .37
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ِممَّ اكْ َت َس ُبوا َولِل ِّن َسا ِء ن ِ
اسأَلُوا اللَّهَ ِم ْن فَضْ لِ ِه إِنَّ
يب ِممَّ اكْ َت َس ْ َ
َص ٌ
ب َو ْ
يم.(((
ش ٍء َعلِ ً
اللَّهَ كَانَ ِبك ُِّل َ ْ
وخالفًا للثقافة السائدة يف الثقافة الغربيّة التي تعترب الرجل
مبدأً لإلنسانيّة ،وال ترى املرأة إلّ تاب ًعا ويف املرتبة الثانية ،وترى

من ناحي ٍة أخرى بأ ّن الجنسني يف عداد األضداد ،يعترب اإلسالم

ح وقاطعٍ بأ َّن الهويّة اإلنسانيّة للمرأة والرجل ُمتّحدة(((،
بشكلٍ رصي ٍ
ويعتربهام متساويان يف نيل الكامالت والقيم اإلنسانيّة.

(((

ثانيًا( :كام ذُكر سابقًا) ففي النظرة الكونيّة التوحيديّة يف اإلسالم،

قامت اإلرادة الحكيمة الحاكمة عىل الطبيعة بجعل قسمٍ من هذه
االختالفات التكوينيّة بني الجنسني من أجل انتظام املجتمع
اإلنساين ،ولذلك يف اإلسالم ال يقترص األمر عىل عدم إنكار هذه

االختالفات وال يقترص عىل عدم اعتبارها منشأ للظلم وحاكي ًة عن
ج ٍه معا ٍد من قبل الطبيعة تجاه النساء وحسب ،بل يُؤكّد ضمن
تو ّ
اعتقاده وتقبّله لهذه االختالفات عىل كونها لحكم ٍة وغاي ٍة.

-1سورة النساء( ،)4اآلية .32
-2مح ّمد تقي الجعفري؛ ترجمة وتفسري نهج البالغة؛ ج  ،11ص  265ـ 266؛ وراجع
أيضً ا :اآليات الرشيفة آل عمران (195 ،)3؛ والحجرات (13 ،)49؛ والروم (21 ،)30؛
واألعراف (189 ،)7؛ والنحل(72 ،)16؛ والنساء (1 ،)4؛ والشورى (.11 ،)42
-3تأمل اآليات الرشيفة من سورة النساء (124 ،)4؛ والنحل (97 ،)16؛ والتوبة (72 ،)9؛
واألحزاب (.35 ،)33
ويقول العالمة الجعفري حول هذا املوضوع« :ال يوجد حتَّى آية واحدة حول العقل
جح النساء عىل الرجال ،بل
واإلميان ت ُرجح الرجال عىل النساء أو العكس بحيث تُر ّ
اآليات القرآنيّة ،تعترب الجنسني مشرتكان يف الصفات اإلنسانيّة العالية»( .مح ّمد تقي
الجعفري ،ترجمة وتفسري نهج البالغة؛ ج  ،11ص .)286
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ثالثًا :هناك اختالف تا ٌّم بني الفكر اإلسالمي والغريب فيام يتعلّق
بنظام ال ِقيم الحاكم عىل االختالفات بني الجنسني ،فخالفًا للتعامل

التحقريي من جانب الثقافة الغربيّة نحو خصائص النساء امل ُختلفة

عن الرجل ،ال يعترب الفكر اإلسالمي أيّاً من الجنسني أعىل وأكمل
من اآلخر بسبب هذه االختالفات ،قال تعاىل :إِنَّ أَكْ َر َمك ُْم ِع ْندَ اللَّ ِه
(((
أَتْقَاك ُْم.
-1ومن الجدير بالذكر أنَّه ال ينبغي أن تكون االختالفات الجنسيّة سببًا الحتقار النساء
ومنح الرجال أهميّةً ،نعم نفس السبب ينفي تف ّوق املرأة وعل ّو الصفات األنثويّة أيضً ا،
ويف هذا النطاق يَرد عىل الراديكاليّات اللوايت من الفئة الثانية العديد من االنتقادات ،إذ
ال يقترص األمر عىل أنّه ّن تؤيّدن االختالفات وحسب ،بل تعتقدن بتف ّوق النساء وكونه ّن
أرقى أخالقيّاً ،وترغنب برسيان هذه الصفات إىل الرجال أيضً ا.
فأي الصفات هي املقصودة؟
فأ ّو ًل :عندما يُقال :إ َّن الصفات األنثويّة أعىل وأرقىّ ،
هل املقصود كافّة الصفات التي نُسبت للنساء عرفًا؟ ويف حال ال ّيكن القول بتفوقها
مثل التسليم والطاعة اللذان يُعدان صفتان أنثويّتان ُعرفًا ،هل ت ُعتربان صفتني
جمي ًعاً ،
أي القيادة وعدم التسليم ال َذيْن يُعتربان صفتني
إيجابيّتني ،أ ّما الصفات املقابلة لها ّ
ذكوريّتني ،فهل تعتربان صفتني سلبيّتني؟ هذا مع أ َّن اعتبار الطاعة والتسليم أم ًرا إيجابيّاً
يتناىف مع روحيّة النسويّة التي تحارب التسليم.
ويف الحقيقة ،أشارت النسويّات إىل عد ٍد من صفات النساء (الشعور باملسؤوليّة
واللطف واملساملة و )...دون أن تحدّد هل تُعترب جميع هذه الصفات ذات قيمة أم
نب عىل هذا السؤل إجاب ًة تا ّمةً ،وهو هل هذه الصفات
ال؟ ومن ناحي ٍة أخرى ،مل تج َ
األنثويّة القيّمة هي نتاج الطبيعة (من ذاتيّات النساء) أم هي من املجتمع ( ُمكتسبة)؟
فإذا اعتربنا هذه الصفات ذاتيّ ًة وطبيعيّةً ،فإ َّن كالم تلك الثلة من الراديكاليّات املطالبات
ٍ
أساس؛ إذ ليس
برسيان الصفات األنثويّة إىل املجتمع وإىل الرجال سوف يكون بال
للرجال أرضيّ ٌة طبيعيّ ٌة لها ،وإذا كانت غري طبيعيّ ٍة ،فطبقًا نظريّة الراديكاليّة حول «النظام
األبوي» سوف تكون هذه الصفات من صنع النظام األبوي؛ ويف هذه الحالة كيف ُيكن
التباهي بنتاج النظام الظامل؟! مع أ َّن هدف النسويّة هو محاربة هذا النظام (راجع :أندرو
دابسون ،فمينيسم بوم شناختى ،فلسفه وانديشه سياىس سبزها [= نسويّة اإليكولوجيّة،
الفلسفة والنظريّات الفلسفية للخُرض]؛ ترجمه إىل الفارسيّة :محسن ثاليث ،ج  ،4ص
 475و 293ـ .)296
ومن ناحي ٍة أخرى ،عندما يقال (عىل سبيل املثال) :بأ ّن الرجال يُحبّون العنف ،فأ ّو ًل ما
هو تعريف العنف؟ وهل العنف الجسدي هو الذي يدخل فقط يف تعريف العنف ،أم
ٍ
عنف من نو ٍع آخر
يشمل أيضً ا العنف النفيس ،ويف هذه الحالة ،أال ُيكن البحث عن
موجو ٍد لدى النساء؟ ثانيًا :ما هو ضابط كونِ صف ٍة من الصفات قيّم ًة أو قبيحةً؟ ولنفرتض
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الحل التي اقرتحتها النسويّات امل ُبتنية
ّ
راب ًعا :خالفًا ألساليب
عىل تجاهل االختالفات الجنسيّة ورضورة تعامل القانون بشكلٍ
ٍ
كل من النساء والرجال ،نجد أنّه يف النظرة الكونيّة
واحد و ُمتشاب ٍه مع ٍّ
اإلسالميّة هناك عالق ُة تأثريٍ بني الطبيعة والقانون (انسجا ٌم بني التكوين

خاصةٌ.
والترشيع) ،وبعبارة أخرى :تتبع الخصائص الطبيعيّة أحكا ٌم
ّ

(((

بأ ّن الرجال أعنف ،فهل العنف صف ٌة مذموم ٌة كل ّياً؟ وهل تعريف العنف الذكوري الذي
يُقابله املساملة األنثويّة ،ال يُع ّد نو ًعا من قبول بالنظام الثنايئ الذي ت ُحاربه النسويّات؟!
مناسب؛ بحيث يكون
كل صف ٍة مفيد ًة يف مكانها املالئم ومبقدا ٍر
وأال ُيكن اعتبار ّ
ٍ
مثل إذا ما كان لدى الرجال الذين بطبيعتهم
مقدا ًرا من العنف مفيدًا ورضوريّاً وً ...
يتولّون شؤونًا عنيفةً.
كل موطنٍ موطنٍ من نظريّة تف ّوق الصفات
وهكذا نُالحظ بأ ّن ُيكن اإلشكال عىل ّ
األنثويّة.
-1سورة طه ( ،)20اآلية50 :؛ وسورة األعىل ( ،)87اآليتان 2 :ـ 3؛ والشمس ( ،)91اآليتان:
 7ـ .8
إ َّن بحث رضورة تأثري التكوين يف الترشيع له أبعا ٌد ُمتعدّدةٌ؛ ومنها :هل يجب أن ترتك
االختالفات الطبيعيّة فقط تأثريها يف القانون أم أ ّن االختالفات غري األصيلة واملكتسبة
هي األخرى ُيكن أن تكون ضابطًا عند وضع القانون؟
قيل :إنَّه باإلمكان من خالل تقسيم االختالفات إىل ذاتيّ ٍة وغري ذاتي ٍة ،أن تُجعل
ٍ
كضابط للقوانني الثابتة والدامئة ،ولكن فيام يرتبط باالختالفات
االختالفات الذاتيّة
غري الذاتيّة فعىل الرغم من أنَّها ُيكن أن تكون مؤث ّر ًة يف القوانني امل ُؤقّتة املتناسبة
إل أنّها ال ميكن لها أن تكون ضابطًا للقوانني الثابتة (راجع :مهدى
مع ظروف اليوم ّ
مهريزي ،شخصيت وحقوق زن در اسالم [= شخصيّة املرأة وحقوقها يف اإلسالم]،
ص .)215_214
والسؤال آخر هو :هل ُيكن لكافّة االختالفات التكوينيّة أن تكون ضابطًا لوضع
جزئيّات من االختالفات (ومنها لون البرشة
القوانني؟ قيل حول هذا األمر :إ َّن تأثري كافّة ال ُ
واإلثنيّة والجنس ،والعرق ،و )...تعني ال ُعنرصيّة أمام القانون وهو أم ٌر غري مقبولٍ؛ لذا
فإ ّن معنى رضورة تطابق التكوين والترشيع هو التأثري الجزيئ للتكوين يف الترشيع ،ال أ ّن
ٍ
تكويني هو منشأٌ لالختالف يف مجال الترشيع (راجع :مح ّمد رضا زيبايئ
اختالف
كل
ّ
ّ
نژاد ،مالحظات ،فمينيسم ودانش هاى فمينيستى [= املالحظات ،النسويّة واملعارف
النسويّة] ،ص .)162
ٍ
واحد من هذه االختالفات يجب أن يكون ضابطًا يف الترشيع وأيّها ال
أي
وأ ّما أنَّه ُّ
يجب أن يكون؟ وبعبارة أخرى :التحديد الدقيق لحدود تأثري التكوين يف الترشيع
يتّصف بأهميّ ٍة وحساسيّة بالغتني؛ وبالطبع أحيانًا تحصل بعض التصنيفات فيام يتعلّق
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ظل تعاليمها املتعالية
وبذلك ،يف النظرة الكونيّة التوحيدية ويف ّ

يف نظرتها تجاه االختالف بني الجنسني (االشرتاك يف الحقيقة
اإلنسانيّة إىل جانب االختالف الجنيس ،وتعريف االختالفات

أي
ً
باعتبارها
عامل للتوازن ال للنقص أو الكامل ،وتجنب إضفاء ّ
قيم ٍة للجنس وأمثال ذلك) ال نواجه الحائط املسدود الذي واجه

النسويّات والذي ج ّرها إىل نفي االختالفات وإنكارها (اإلنسان
درج ٌة ثاني ٌة بعد كونه امرأة ،واختالف عامل الدونيّة والتحقري،
واالختالفات غري محددة وبالتايل إنكارها و.)...

وكام هو مالحظ ،فإ َّن أغلب مشاكل النسويّة يف مبحث املساواة

واالختالف وهو مبحثٌ أسايس ومفتاحي تعود بنح ٍو عميقٍ إىل
األُسس الفكريّة والخلفيّة النظريّة للامديّة واإللحاديّة ،وإىل املشاكل
التي أوجدها العقل البرشي بسبب انقطاعه عن الحكمة السامويّة.

نقد نتائج النسويّة
إ َّن دراسة تَبِعات وآثار ونتائج الت ّيارات االجتامع ّية هي أحد أه ّم
محل دراس ٍة
أي ت ّيار ،فنتائج حركة ونظريّة النسويّة هي ّ
األساليب لنقد ّ
ٍ
وبحث وتقييمٍ من قبل امل ُفكّرين والخرباء الغرب ّيني والرشق ّيني.

بأنواع االختالفات( .راجع :مح ّمد رضا زيبايئ نژاد ،مالحظات ،فمينيسم ودانش هاى
فمينيستى [= املالحظات ،النسويّة واملعارف النسويّة] ،ص  160ـ )161؛ وحتّى عىل
حة هذه التصنيفات ،لك ّننا نعتقد بأنّه مع وجود الصعوبة يف تحديد مصاديق هذه
فرض ص ّ
األنواع ،ينبغي ترك املسألة عىل حالتها األوىل.
وكام يبدو من ظاهر األمور مبا أ ّن تعيني حدود تأثري التكوين يف الترشيع يحتاج إىل
خارج عن حدود قدرات البرش.
إحاط ٍة ومعرف ٍة أوسع وأعمق ،وبعض هذه القضايا
ٌ
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واملراد من نتائج النسويّة هو التغيريات التي ت ُنسب للنسويّة
بعد تشكّلها يف منط الحياة الفرديّة ،األُرسيّة ،واالجتامعيّة للنساء
ونسبت إىل النسويّة.

نظرة مختلفة إىل نتائج النسو ّية
لنتائج النسويّة انعكاسات مختلفة يف وجهات النظر ويف
رش إىل اآلراء املختلفة
تحليالت الخرباء ،وهذا األمر يعود بشكلٍ ُمبا ٍ

للمحلّلني فيام يتعلّق بحقيقة النسويّة ومكانتها يف الغرب .فمن
وجهة نظ ٍر تُعترب النسويّة أحد أصخب الحركات االجتامعيّة والفكريّة
يف العامل خالل القرن العرشين؛ بحيث إ ّن العديد من التح ّوالت

االجتامعيّة والسياسيّة والحقوقية يف وضع النساء يف املجتمعات

املختلفة ُيكن ت ُعترب للوهلة األوىل ناشئ ًة عن هذه الحركة،
فحضور النساء يف املجاالت العا ّمة بصو ٍر ُمختلف ٍة ومنها العمل يف

املجال االقتصادي ويف الفئات املختلفة من املناصب الحكوميّة
وحق التصويت واملشاركة يف الربملان والسلطة القضائيّة والتمتّع
ّ
(((
بالحقوق املدنيّة وأمثال ذلك ت ُعترب من ضمن هذه التغيريات.
يقول «روث سيدل» :اليوم ونتيج ًة للحركة النسويّة ،دخلت
النساء أكرث من قبل إىل الجامعات واملراكز الدراس ّية؛ ونالحظ

ُتخصصات؛
زياد ًة يف أعداد النساء العامالت ويف مقدار دخل امل ّ
ومن خالل إثباته ّن لقُدرته َّن عىل إنجاز املهام املختلفة أصبح َن

-1حمريا مشري زاده ،از جنبش تا نظريهء اجتامعى :تاريخ دو قرن فمينيسم [= من الحركة
إىل النظريّة االجتامعيّة :تاريخ قرنني من النسويّة] ،الصفحة  15من املقدّمة.
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مقبوالت و ُمعتمدات من قبل الرجال أكرث من ذي قبل؛ كام أنّه
ٍ
قادرات عىل املحافظة
وبسبب تدفّق تيّار النسويّة أصبحت النساء

والسيطرة عىل أجساده ّن وأصبح بإمكانه ّن تنظيم اإلنجاب؛ واأله ّم
من ذلك كلّه أ َّن النساء رأي َن بأ ّن عليه َّن أخذ دوره ّن بج ّديّ ٍة أعىل وأنّه
بدل من اكتساب هويته َّن من خالل
عليهن أن يعتمد َن عىل أنفسه ّن ً
االرتباط بالرجال((( ،ويُؤكّد «روث سيدل» عىل أنّه بوجود كافّة هذه

التغيريات يجب أن تتحقّق تطوراتٌ وتغيرياتٌ عديد ٌة ضمن مجال
مصالح النساء أيضً ا.

(((

يب تجاه
مضافًا إىل اآلراء املذكورة التي نظرت بنح ٍو إيجا ٍّ
التغيريات التي طالت حياة النساء يف العقود األخرية ،توجد وجهات

نقدي.
ج
نظ ٍر أخرى تُحلّل آثار النسويّة بنه ٍ
ٍّ

يعترب الربوفيسور «بورك» بأ ّن النسويّة امل ُتط ّرفة هي أكرث الحركات
ح مستب ّد ٍة كافّة ال ِقيم
تخريبًا وتخلّفًا ،حيث إنّها ت ُخالف بش ّد ٍة وبرو ٍ
كل ال ِقيم األخالقيّة واالجتامعيّة بل
والتقاليد ،وتُطالب تجديد ّ
(((
تُخالف حتّى الطبيعة البرشيّة.
ويرى «بورك» بأ ّن النسويّة فرضت عىل النساء مشاكل جديدة
-1روث سيدال ،به سوى جامعه اى نوع دوست تر :نگاهى به فمينيسم [= نحو مجتمعٍ
أكرث حميميّة :نظرة عىل النسويّة] ،ص .53
-2املصدر نفسه ،ص  53ـ .56
-3روبرت إيتش بورك ،در رساشيبى به سوى گومورا :ليرباليسم مدرن وافول أمريكا
[= يف انحدا ٍر باتجاه غومورا :الليرباليّة الحديثة وأفول أمريكا] ،ترجمه إىل الفارسيّة:
الهة هاشمي حائري ،ص  439ـ .440

321

 322فيمينزم

دون أن متنحه ّن قيم ًة ُمضاف ًة((( ،وكانت سببًا يف االرتباك وحصول
(((
كاذب لدى النساء يف عرصنا الحايل.
استيا ٍء
ٍ
ويعترب «نيكوالس ديفيدسون» كذلك بأ ّن النسويّة ثورة
للتعصب امل ُتط ّرف الذي حصل
إل نتيج
قصرية النظر وليست ّ
ّ
يف الستينات ،ورغم أنّه كان لها دو ٌر ف ّع ٌ
ال يف فتح أبواب العمل

ح
والتحصيل العلمي والرياضة للنساءّ ،
إل أنّها خلقت من نوا ٍ
أخرى العديد من املشاكل؛ فعىل سبيل املثال أ ّدى تشجيع النسويّة

للنساء عىل املشاركة يف املجال االجتامعي إىل حرمانه ّن من مزايا
البيت واألرسة ،كام أ ّن الضغط النفيس الناجم عن منافسة الرجال،

أ ّدى إىل زيادة األمراض الجسديّة والروحيّة لدى النساء ،كام أ ّدت
النظريّات واألفكار النسويّة إىل تصعيب أي نح ٍو من العالقات بني
املرأة والرجل.

(((

ومم يجدر ُمالحظته انعكاس نتائج النسويّة يف الكتابات
ّ
-1يعتقد «بورك» بخالف ما تدّعيه النسويّة من أ ّن اإلزدهار الظاهري لحياة النساء يف
نتاج نضا ٍل النسويّة ،وبأ ّن التميّز الذي حصل فيام يتعلّق بتط ّور النساء
عرصنا الحايل هو ُ
يف النصف الثاين من القرن العرشين مل يكن بسبب النسويّات؛ أل ّن باقي التط ّورات
حق التصويت وحق ملكيّة
واإلزدهارات التي حصلت يف حياة النساء كلّها ما عدا ّ
األرايض تعود إىل التط ّور التكنولوجي( .روبرت إيتش بورك ،در رساشيبى به سوى
گومورا :ليرباليسم مدرن وافول أمريكا [= يف انحدا ٍر باتجاه غومورا :الليرباليّة الحديثة
وأفول أمريكا] ،ترجمه إىل الفارسيّة :الهة هاشمي حائري ،ص .)443
ٍ
-2ملزيد من التوضيح ،راجع :روبرت إيتش بورك ،در رساشيبى به سوى گومورا:
ليرباليسم مدرن وافول أمريكا [= يف انحدا ٍر باتجاه غومورا :الليربال ّية الحديثة وأفول
أمريكا] ،ترجمه إىل الفارس ّية :الهة هاشمي حائري ،ص .441
-3نيكوالس ديفدسون؛ نقايص نظريه فمينيسم ،نگاهى به فمينيسم [= نقائص نظريّة
النسويّة ،نظرة إىل النسويّة]؛ ص  57ـ .61
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الغربيّة ،حيث أصبحت املشاكل التي واجهت النساء عىل إثر ترويج

ني إىل
املذاهب النسويّة فيام يتعلّق بالزواج واألمومة وجعلته َّن يسع َ
العمل وتحقيق مناصب ُمه ّمة ،محو ًرا لهذه االنتقادات ،فقد كتبت
الـ«نيويورك تاميز» :النساء بدون أطفال ُمكتئباتٌ وشارداتُ الذهن

ويتزايد عدده ّن يو ًما بعد يوم ،وكتبت الـ «نيوزويك» أيضً ا :ت ُعني
النساء من التوت ّر ومن أزم ٍة عميق ٍة تعود إىل عدم الثقة بالنفس؛ وقد
جاء يف بعض نُصوص علم النفس :تعاين النساء ذوات املناصب
ٍ
ٍ
اضطرابات
أعراض غري مسبوق ٍة حيث تُعانني من
العليا من شيوع

ِ
ٍ
اضطرابات عصب ّي ٍة ورشب
وتساقط الشعر كام تُعانني من
عاطفيّ ٍة
ٍ
نوبات قلبيّ ٍة حتّى؛ وجاء أيضً ا :يُشري بقاء النساء
الكحول بل من
ٍ
عصبي
عازبات يف هذه األيّام إىل أعراض اضطراب
ُستقلت
ّ
امل
ٍّ
كبريٍ؛ وكتبت مجلّة «ناشيونال ريفيو» يف إحدى مقاالتها ما ييل:

إ ّن حريّة النساء للتعويض عن فسادها وبؤسها منحت جيلنا [من
حا بأن يكون له َّن
الفتيات] أُجو ًرا أعىل وسجائر
ّ
خاصة للنساء وسام ً

سِق م ّنا السبب
ً
أطفال بال زو ٍ
حريّة جنسيّةً...؛ ويف املقابل ُ
ج ،و ُ
(((
األسايس لسعادة النساء أي الرجل.
وكذلك كان هناك بعض النساء اللوايت ك َّن ه ّن أنفسه ّن من
النسويّات لفرت ٍة ،فقيّم َن عواقب النسويّة بالنحو التايل :تقول
«إليزابيث ميهرن» الكاتبة يف مجلّة «لوس أنجلوس تاميز» :قُطع

رأس نسلنا كالقرابني يف سبيل حركة النساء ،وقد خُدعت النساء
-1سوزان فالودي ،اگر زنان با مردان برابرند ،پس چرا؟ [= إذا كانت النساء مساوياتٌ
للرجال ،فلامذا؟] ،ترجمه إىل الفارسيّة :زهراء زاهدي ،مجله زنان [= مجلّة النساء]،
ش  ،12ص .19
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الساذجات من أمثايل بالنسويّة ،ونقرأ يف مجلّ ٍة أُخرى« :لقد أ ّدت

بدل من أن تنال
[حركة النساء] إىل فقدان املوقعيّة املوجودة ً
وأخريا نجد بأ ّن «فيت ويليس» املتحدثة باسم
موقعيّات جديدة»(((،
ً
البيت األبيض يف زمن رئاسة «ريغان» الرئيس الجمهوري تقول يف

محارضتها بعنوان «النسويّة التق ّدميّة يف حال تراجع» :إ ّن النسويّة
(((
عبار ٌة عن ٍ
لباس كلباس املجانني الذي يُكبّلهم ويُذلّهم.

مالحظات حول رضورة البحث الدقيق للنتائج
للحصول عىل صور ٍة واضح ٍة وواقعيّ ٍة عن اآلراء امل ُختلفة
املوجودة حول موضوع آثار النسويّة ونتائجها عىل الحياة بشكلٍ
خاص وعىل املجتمع الغريب بشكلٍ عا ٍّم ،نرى بأنّه من الرضوري
ٍّ
االلتفات إىل القضايا التالية عند دراسة نتائج النسويّة.

التفكيك بني النتائج اإليجاب ّية وبني النتائج السلب ّية

كخطو ٍة أوىل ،من الرضوري بحث هذه املسألة وهي أنّه إىل

كل من التعاليم النسويّة والنضال النسوي من رفع
أي ح ٍّد متكّن ٌّ
ّ
املرأة من املوقع ّية الدون ّية إىل موقعي ٍة مقبول ٍة أكرث ،واألمر اآلخر:
هل يستتبع التعاليم واألنشطة النسويّة نتائج غري مرغوب فيها؟ ويف
هذه الحالة ،ما هي هذه اآلثار؟ وبأي رشيح ٍة من املجتمع تتعلّق
(باملرأة أم بالرجل أم األبناء)؟

-1املصدر نفسه.
-2املصدر نفسه ،ص .20
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الرضوري عند تحديد النتائج اإليجابيّة والسلبيّة
وكذلك من
ّ
ومتيزهام عن بعضهام البعض االلتفات إىل هذه املسألة ،وهي أنَّه

وانتزاعي
يئ
ال ينبغي تحليل النتائج اإليجابيّة أو السلبيّة بشكلٍ ُجز ٍّ
ٍّ
لكل
أبدا ً((( ،بل يجب االلتفات بدقّ ٍة إىل النتائج واآلثار الجانبيّة ّ
يب ،وأن ال
واحد ٍة من اإلنجازات التي تبدو يف الظاهر ذات طابعٍ إيجا ٍّ
يُقترص النظر عىل الحياة الفرديّة للنساء ،بل ينبغي أن نُالحظ حياته َّن
األُرسيّة واالجتامعيّة ،كام ال ينبغي أن يقترص النظر عىل حياة النساء
وحسب ،بل ينبغي أن نُالحظ حياة جميع رشائح املجتمع مبا يشمل
النساء والرجال واألطفال.

فعىل سبيل املثال :من أهم اإلنجازات والنتائج اإليجابيّة التي

ت ُنسب إىل النسويّة هي فتح باب سوق العمل عىل مرصاعيه ،ورفع
العوائق التي متنع من عمل النساء ،ويف النتيجة استقالله ّن من
الناحية االقتصاديّة ،لكن بنا ًء العتقاد العديد من أصحاب الرأي ،إ ّن
هذه النتائج اإليجابّية املذكورة أ ّدت إىل مشاكل ومصاعب مختلفة
جديدة.

فقد وضّ حت «جريمني غرير» ـ التي كانت من قادة النسويّة يف

إحدى الحقبات ـ يف كتابها املرأة الكاملة ( 1999م) عند رشحها

لتداعيات النسويّة ما ييل :إ َّن الحريّات التي حقّقتها النسويّة للنساء،
أ ّدت إىل تح ّرر الرجل من التزاماته األُرسيّة تجاه الزوجة واألبناء،
وخصوصا توفري نفقات األُرسة :فالرجل اليوم يطلب حيا ًة بال
ً
-1محمد رضا زيبايئ نژاد؛ مالحظات ،فمينيسم ودانش هاى فمينيستى [= املالحظات،
النسويّة واملعارف النسويّة]؛ ص .135
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كمً من املشاكل االقتصاديّة
مسؤوليّ ٍة ،أ ّما النساء فقد تُرك َن ليواجه َن ّ
ٍ
وحيدات ،بحيث إ ّن مسألة تأنيث الفقر((( تحولت إىل مسأل ٍة مثري ٍة
للجدل يف العامل الغريب.

(((

هذا وقد دونت «مارلني فرينش» ـ وهي كاتب ٌة نسويّ ٌة ـ يف كتابها

الحرب ض ّد النساء ما ييل :بنا ًء لإلحصائيّات ،فإ ّن اثنني وعرشين

مليون امرأة من نساء أمريكا تعتمد عىل أزواجه َّن ،وت ُشري التقارير

عمل ومل يعملن
ً
إىل أ ّن هذه الفئة من النساء رغم أنه َّن ال ميتلكن
(((
ٍ
إل أنّه ّن الوحيدات غري الفقريات.
لسنوات ّ
كام نُالحظ فإ َّن بعض القضايا التي ُع ّدت ضمن اإلنجازات
محل انتقا ٍد من مجموع ٍة
ّ
اإليجابيّة من قبل بعض األفراد ،كانت

ٌ
صادق أيضً ا من زاوي ٍة أخرى ،يعني :من املمكن
أخرى ،وهذا األمر
أن تُع ّد بعض املسائل ضمن التداعيات السلبيّة ،ومن زاوي ٍة أخرى
تقييم إيجابيّاً؛ فعىل سبيل املثال :ت ُع ّد
ُيكن الدفاع عنها وتقيمها
ً
زيادة نسبة الطالق وفق اإلحصائيّات من التداعيات السلبيّة للنسويّة،
يف حني أ َّن البعض يعتقد بأ ّن النساء وبفضل إصالح القوانني مت ّك ّن
من تحرير أنفسه ّن من ضغوطات الحياة وظروفها غري املرغوبة مع

1-Feminization ot poverty.
-2محمد رضا زيبايئ نژاد؛ مالحظات ،فمينيسم ودانش هاى فمينيستى [= املالحظات،
نقل عن هبة رؤوف ع ّزة ،املرأة والدين
النسويّة واملعارف النسويّة]؛ ص  137ـ ً ،138
نقل عن:
واألخالق ،ص ً ،160
Germain greer, The whole woman, New York alfres Knpf, 1999.
-3نيكوالس ديفيدسون ،نقايص نظريه فيمينيسم ،نگاهی به فيمينيسم [= نقائص نظريّة
النسويّة ،نظرة إىل النسويّة] ،ص .47
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أحد الرجال ،وذلك يُعترب أم ًرا حس ًنا وال يجب اعتبار اإلحصائيّات
التي تُشري إىل زيادة نسبة الطالق ظاهر ًة سلبيّ ًة بشكلٍ تا ٍّم.

متييز النتائج الحقيق ّية للنسو ّية
إ ّن املسألة امله ّمة ج ًدا عند تحليل نتائج النسويّة ،هي التع ّرض
لهذا السؤال :لو أ ّن النسويّة مل تظهر يف املجتمعات الغربيّة فهل
كان سيحصل ما يُنسب اآلن كنتيجة للنسويّة؟ وهل التغيريات التي
نشهدها اليوم يف حياة النساء معلول ٌة للنسويّة فقط؟ وعىل فرض
وجود عوامل أخرى ُمؤث ّرة يف تح ّول مسار حياة النساء ،فام هي هذه

وبأي مقدار ،ويف ضمن ذلك
العوامل؟ وكيف أث ّرت هذه العوامل
ّ
ما هو دور األنشطة النسويّة؟

يعتقد بعض املنتقدين بأ ّن الرفاهية النسب ّية الحاكمة عىل
حياة النساء يف هذه األيّام ،وبأ ّن متتّع النساء بحريّ ٍ
ات أكرث كانت

حرمت منها األجيال السابقة ،ليست كام تدعيه النسويّات
قد ُ
فهي ليست معلول ًة للنسويّة ،بل معلول ٌة للتغيريات االقتصاديّة
ٍ
تغيريات غري مسبوق ٍة يف كافّة
واالجتامع ّية العظيمة التي أحدثت
أبعاد الحياة الفرديّة واالجتامع ّية وزاوياها بالنسبة للرجال والنساء
يف القرون األخرية يف الغرب ،ويعتقد الربوفيسور «روبرت بورك»
بأنّه رغم أ ّن النسويّات يُطالنب بالفضل عىل كافّة التغيريات اإليجاب ّية

التي حصلت يف حياة النساء ،ولكن الفضل ال يعود للنسويّات
وخاصة التي حصلت يف النصف
يف انتصارات النساء وتطوراه َّن
ّ
الثاين من القرن العرشين ،ويعتقد بأ َّن التطورات الحاصلة اليوم يف
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حياة النساء معلول ٌة للتطور التكنولوجي فقط ،ومن خالل املقارنة
ليل ونها ًرا
مع وضع حياة النساء يف األجيال السابقة وانشغالهم ً

يف مهام البيت وتربية األبناء ،يستنتج النتيجة التالية :إ ّن الذي ح ّرر

النساء اليوم من أداء األعامل الصعبة التي تستهلك وقتًا ،بحيث
هيّأ األرضيّة لحضوره َّن يف املجاالت االجتامعيّة واالقتصاديّة
والثقافيّة ،هو التطور التكنولوجي فقط.

(((

رصح «نيكوالس ديفيدسون» كذلك مبا ييل« :إ َّن انتعاش
وقد ّ

حياة النساء (والرجال) األمرييكيّني يف املئة عام املاضية ،يعود إىل

التط ّور االقتصادي يف األساس ،وليس إىل األنشطة االجتامعيّة،
وكل ما قامت به النسويّة يف القرن املايض من أجل النساء ،ال يصل
ّ
إىل حجم قيمة اخرتاع آلة غسيل املالبس».

(((

قائل« :ال ينبغي تجاهل بعض فوائد
ورغم أ َّن «ديفيدسون يضيف» ً

النسويّة»((( ،ورغم أ ّن «بورك» هو اآلخر يعترب أ َّن اكتساب حقوقٍ
كحق
ّ
وحق ِملكيّة األرض من إنجازات مواجهات النسويّات األوائل،
التصويت ّ
ولكن مع ذلك((( ،هناك نظريّاتٌ أخرى تُقيّم دور النسويّة واملواجهات

-1روبرت إيتش بورك ،در رساشيبى به سوى گومورا :ليرباليسم مدرن وافول أمريكا
[= يف انحدا ٍر باتجاه غومورا :الليرباليّة الحديثة وأفول أمريكا] ،ترجمه إىل الفارسيّة:
الهة هاشمي حائري ،ص .443
-2نيكوالس ديفدسون؛ نقايص نظريه فمينيسم ،نگاهى به فمينيسم [= نقائص نظريّة
النسويّة ،نظرة إىل النسويّة]؛ ص .57
-3املصدر نفسه.
-4روبرت إيتش بورك ،در رساشيبى به سوى گومورا :ليرباليسم مدرن وافول أمريكا [=
يف انحدا ٍر باتجاه غومورا :الليرباليّة الحديثة وأفول أمريكا] ،ترجمه إىل الفارسيّة :الهة
هاشمي حائري.

الفصل الرابع :نقد النسو ّية

التي قامت بها النسويّات من أجل اكتساب مثل هذه الحقوق بأنّها باهت ٌة
تحل املرأة
ج عىل ذلك ،يعترب بعض املحلّلني بأ َّن ّ
وبال قيم ٍة؛ وكنموذ ٍ
بحقوق املواطنة هي ِمن تبعات وتعاليم وتط ّور الليرباليّة.

ومن وجهة النظر هذه ،اعتربت الليرباليّة يف مراحلها األوىل
بأ ّن جميع البرش ـ من الناحية النظريّة ـ ميتلكون حقوقًا طبيعيّةً،
ولكن جعلت ـ من الناحية العمليّة ـ فئ ًة واحد ًة من الناس فقط
(الرجال من أصحاب البرشة البيضاء من األوروبيّني) تتمتّع بهذه
الحقوق؛ ومع ذلك يف السنوات التالية مع ظهور اإلصالحات يف

هذا املجال ،رست الحقوق الفرديّة واملواطنيّة و ،...وتع ّممت
إىل جميع األقليّات لتشمل األقليّات القوميّة والعرقيّة ومنها النساء

(حيث ُع ّدت آنذاك من مصاديق األقليّات)؛ ولذلك فإ َّن اكتساب

النساء لحقوق املواطنيّة وأمثال ذلك ،هو نتاج اإلصالحات
والتطوير ال َذيْن طاال الليرباليّة ،وال يجب اعتبارها أحداث ًا منفصل ًة
عن الليرباليّة أو يف عرضها أو مضا ّد ًة لها؛ وكمثال عىل ذلك :خالفًا

للنسويّات اللوايت سعني يف وصفه َّن وتحليالته َّن إىل إبراز اكتساب
لحق التصويت عىل أنّها أحداثٌ ملحميّ ٌة ومواجهاتٌ مليئ ٌة
النساء ّ

باملناوشات ـ فتمكّنت النساء عربها من إجبار الرجال عىل الرتاجع

واسرتجعن حقوقه ّن من مخالب الرجال ـ يعتقد البعض بأ ّن النساء
حق التصويت
حق التصويت عندما منح ذوي السلطة ّ
حصلن عىل ّ

له ّن من أجل بعض األهداف السياسيّة واالجتامعيّة((( ،أو أ ّن الفُرص
-1حمريا مشري زادة ،از جنبش تا نظريهء اجتامعى :تاريخ دو قرن فمينيسم [= من الحركة
إىل النظريّة االجتامعيّة :تاريخ قرنني من النسويّة] ،ص .149
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جا طبيعيّاً للتط ّور الصناعي،
الجديدة التي ُمنحت للنساء كانت نتا ً
بحق التصويت ،كان [هذا األمر] سيقع
فحتّى لو مل تُطالب النساء ّ

حتم؛ وحتّى لو كان من املمكن أن يكون من ّوه أبطئ ،إلّ أنَّه كان
ً

بكل األحوال.
سيحصل ّ

(((

تستحق التأ ّمل ،وهي أنّه
وإىل جانب هذا الرأي ،هناك مسأل ٌة
ّ
أقل من أن تكون منشأً للنتائج اإليجابيّة
إذا كانت قُدرة تأثري النسويّة ّ

املذكورة ،فمن الطبيعي أن تخرج القضايا التي تعترب جز ًء من
التبعات السلبيّة للنسويّة من دائرة نفوذ النسويّة ،وبالتايل ينبغي
البحث عن عللٍ
وأسباب أخرى لها أو عدم اعتبار النسويّة علّ ًة تا ّم ًة
ٍ
ٍ
لها بل كعاملٍ
واحد إىل جانب العوامل األخرى التي أ ّدت إىل ظهور
الظروف غري املرغوبة املذكورة.

مقدار الفوائد التي حقّقتها نتائج النسويّة بالنسبة للنساء
ٌ
سؤال آخر يُطرح يف تت ّمة السؤال املطروح سابقًا ،وهو
هناك

أ ّن النسويّة هل هي حدثٌ
يصب ضمن مصالح النساء؟ أم ُيكن
ّ
ٍ
أهداف أخرى وراء ترويج النسويّة مختبئ ٍة خلف الستار؟
البحث عن
إ ّن أفضل طريق ٍة لإلجابة عىل هذا السؤال ،هي دراسة

التأثريات التي خلّفتها النسويّة عىل كافّة الرشائح (الرجال والنساء
نقل عن:
-1املصدر نفسه ،ص ً .123
Coolidge،op.cit.p. 168.
ومل تقبل به السيّدة مشري زادة عند نقلها لهذا الكالم ،وأبدت مجموع ًة من املالحظات
ردًا عليه( .راجع :از جنبش تا نظريهء اجتامعى :تاريخ دو قرن فمينيسم [= من الحركة
إىل النظريّة االجتامعيّة :تاريخ قرنني من النسويّة] ،ص .149
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الصعد املختلفة (الصعيد االقتصادي والسيايس
واألطفال) وعىل ُ
واالجتامعي  )...ث ّم ننظر أيّها حقّق املنفعة األكرب؟

يصب يف مصلحة الرجال
النسو ّية ،ت ّيا ٌر ّ

لقد ت ّم تعريف النسويّة يف جزء من االنتقادات عىل أنّها تيّا ٌر
وعي
يصب يف مصلحة الرجال وأهدافهم سوا ًء أكان ذلك عن
ٍ
ّ
ٍ
وإدراك أم ال؛ ومن جملة الشواهد التي اعتمد عليها املنتقدون من
أجل إبراز ذُكوريّة ت ّيار النسويّة ،هو احتقار الصفات والخصائص
األنثويّة التقليديّة التي طُرحت يف الثقافة الغربيّة منذ القدم ،فإ ّن
النسويّات نظرن إىل الصفات األنثويّة بتحقريٍ واستياء من خالل
(((
قبولهم بحقارتها ودون ّيتها.
لقد طالنب بشعارات الرجال وحقوقهم للنساء ،وعىل ح ّد قول
طريق
«يتيس»((( :يبتني فهم النسويّات عىل أن طريق الرجولة هو
ٌ
صحيح((( ،واملنتقدون لهذا الرأي ،يرون بأ ّن النسويّة مشت خطو ًة
ٌ

-1ومن جملة املنتقدين ُيكن اإلشارة إىل نيكوالس ديفيدسون و اسمه وينه سيسون،
فقد قال ديفيدسون« :إن كان الرجال يف السابق هم العامل األسايس ألن تكون النساء بال
قيم ٍة ،فاليوم النساء أنفسه ّن يقومون بهذا العمل»( .نيكوالس ديفدسون؛ نقايص نظريه
فمينيسم ،نگاهى به فمينيسم [= نقائص نظريّة النسويّة ،نظرة إىل النسويّة]؛ ص .)60
وكذلك اسمه وينه سيسون تذكر ضمن بيانها إلحتقار األنوثة يف الثقافة الغربية مبا ييل:
مل ّا مل تعرث النساء عىل فلسف ٍة أو دينٍ ُيكن له أن يهديه ّن إىل املسار السليم ،فمن خالل
ات ّباعه ّن لشعاراته ّن النسويّة بدلً من رفع إساءة الرجال ـ ورفض هذه الثقافة متا ًما ـ تجاه
النساء ،وبدلً من العمل عىل إصالح عاطفة املرأة واألنوثة ،أليقن الحطب عىل نار هذه
املعركة وأيّدن احتقار الرجال لألنوثة ،ويف املقابل اعتقد َن بأ َّن طريق حريته ّن يكمن يف
إنكار األنوثة (راجع :اسمه وينه سيسون؛ «بازگشت خداى بانو»؛ ترجمه إىل الفارسيّة:
سوگند نوروزى زاده؛ ناقد ،ش  ،1ص .)186
2-Yates.
-3حمريا مشري زادة ،از جنبش تا نظريهء اجتامعى :تاريخ دو قرن فمينيسم [= من الحركة
إىل النظريّة االجتامعيّة :تاريخ قرنني من النسويّة] ،ص .101
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باتجاه تعزيز طموحات وخصائص الرجال ،من خالل وضعها
جا للنساء.
الرجل أمنوذ ً

وكذلك األمر بالنسبة لشعار املساواة يف الحقوق ،حيث أ ّدى

يف العديد من املواطن إىل سلب املسؤول ّيات الثقيلة عن كاهل
حق الحريّة الجنس ّية للنساء
الرجال؛ وكام أ ّن التقارير تُشري إىل أ ّن ّ

والذي سعت خلفه النسويّات ،تبعه منافع وفوائد للرجال.

(((

هذا النحو من املسائل جعل بعض املنتقدين يُعلّق عىل

قائل« :عاد ًة ما تنظ ّن النساء الغرب ّيات وباقي األمم
ً
هذا الرأي
ومستقلت وبأ ّن
ّ
التي أيدت النسويّة بأنّهن أحرا ٌر وميتلكن الق ّوة

الرجال يخشينه ّن و...؛ [يف حني] أ َّن حقيقة املسألة مختلف ٌة عن
هذه االستنتاجات ،...إ ّن الرجال هم صناع السياسة الوحيدون

يف الساحة الفكريّة ومجال العمل يف الغرب وباقي الدول التابعة
له ،وقد ظهرت النسويّة مبساعد ٍة من الرجال واستم ّرت بقواهم
ومساعدتهم؛ وإىل اآلن يتحقّق تغيري مسارها بواسطة الرجال».

(((

يصب يف صالح الرأسامل ّية
النسويّة ،ت ّيا ٌر ّ

ت ُذكر النسويّة أحيانًا باعتبارها ت ّيا ًرا يهدف إىل تأمني فوائد
ٍ
تبدالت
للرأسامل ّية((( ،فقد تبع الثورة الصناع ّية والنظام الرأساميل

ٍ
-1ملزيد من التوضيح ،راجع :هذا الكتاب ،مبحث نقد املساواة ،وأيضً ا :مح ّمد رضا
زيبايئ نژاد؛ مالحظات ،فمينيسم ودانش هاى فمينيستى [= املالحظات ،النسويّة
واملعارف النسويّة]؛ ص  137ـ .138
لتجارب غري ناجحة] ،پيام زن
«-2فمينيسم تكرار تجربه هاى ناموفق» [= النسويّة تكرا ٌر
ٍ
[= رسالة املرأة] ،ش  ،35ص  16ـ 22؛ و ش  ،36ص  22ـ .26
-3مح ّمد رضا زيبايئ نژاد؛ مالحظات ،فمينيسم ودانش هاى فمينيستى [= املالحظات،
النسويّة واملعارف النسويّة]؛ ص .136
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ٍ
وتغيريات أساسيّة يف مجاالت الحياة املختلفة يف الغرب(((،
وأحدها دخول النساء إىل سوق العمل ،فعمل النساء وحضوره ّن
الواسع يف األنشطة االقتصاديّة طرح قضايا جديدة متعلقة باملرأة
واألرسة واملجتمع ،وضيّقت املجال عىل الثقافات والعادات

واآلداب والتقاليد امل ُسيطرة عىل العالقات بني املرأة والرجل ضمن
األرسة.

ففي الظروف التي تتمتّع املرأة كالرجل بالق ّوة االقتصاديّة ،فإ ّن

االعتقاد القديم املبني عىل أ ّن طاعة املرأة للرجل بسبب دوره يف

تأمني لقمة العيش للمرأة لن يبقى منطق ّيا بعد هذا؛ وكذلك مع وجود
ربر
املرأة يف العمل خارج املنزل إىل جوار الرجل ،مل يعد من امل ُ ّ

عدم مساهمة الرجل يف املهام املنزل ّية كام كان مرب ًرا يف السابق(((.

ويُقال :إنَّه مع الظروف الجديدة التي أصبحت مسيطر ًة عىل
جوانب الحياة بعد الثورة الصناع ّية ،ال متلك املعتقدات القدمية

املسيطرة عىل األرسة التي يُشكّل النظام األبوي نواتها ،القدرة عىل
االستجابة للظروف الجديدة ،وأصبح النظام الرأساميل بحاج ٍة إىل

تعاليم تستطيع التناغم مع الظروف الجديد من أجل أن يُحافظ عىل
ذاته ،ويف هذه األثناء ،جاءت النسويّة التي قامت بالتشكيك باألنظمة
السابقة وبتعريف الحقوق واألدوار الجديدة للنساء ،فحلّت العقدة

التي تواجه الرأسامل ّية؛ بحيث إنّه عىل الرغم من تبعات النسويّة التي

-1راجع :هذا الكتاب ،فصل تاريخ النسويّة ،تأثري الرأسامل ّية يف ظهور النسويّة.
-2راجع :مانويل كاستليس ،عرص اطالعات :اقتصاد ،جامعه وفرهنگ [= عرص
املعلومات :االقتصاد واملجتمع والثقافة] ،ترجمه إىل الفارسيّة :حسن چاوشيان ،ج
 ،2ص  216ـ .217
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رض ًة للنساء تار ًة وللرجال تار ًة أخرى ،وأحيانًا تنتهي باإلرضار
كانت ُم ّ
بكل األحوال تُؤ ّمن أهداف النظام الرأساميل
بكال الطرفني ،ولكن ّ

ومصالحه.

(((

يصب يف مصلحة السياس ّيني
النسو ّية ت ّيا ٌر ّ
يصب
يُقال أحيانًا بأ ّن النسويّة خالفًا لظاهرها الذي تبدو فيه كتيّا ٍر
ّ
أي يش ٍء يستخدمها
يف مصلحة النساء ،عبار ٍة عن أدا ٍة سياسيّ ٍة قبل ّ

وخاصة من أجل
السيّاسيّون وأهل الدولة لتحقيق األهداف السياسيّة
ّ

النهوض مبرشوع العوملة ،فاليوم يف مرشوع العوملة يت ّم الرتكيز
عىل ثالثة محاور مه ّم ٍة من اإلصالحات االقتصاديّة (مع الرتكيز عىل
التجارة الح ّرة) ،واإلصالحات السياسيّة (مع محوريّة الدميوقراطيّة
الغربيّة) وإصالح وضع النساء (مع الرتكيز عىل املساواة والقضاء

عىل الحدود األخالقيّة بني املرأة والرجل) ،ومبا أنّه للنساء دو ٌر
ري ج ًدا يف ثقافة املجتمعات وانتقالها إىل األجيال الالحقة ،لذا
كب ٌ

فإ ّن التطابق الثقايف بني نساء العامل اليوم يُعترب خطو ًة مه ّم ًة بات ّجاه

-1هناك اتجا ٌه لدى علامء االجتامع وعلامء األنرثوبولوجيا يُقس ّم ويُص ّنف التاريخ
كل
البرشي وبتبعه تاريخ وضع النساء بناءا ً عىل نوع النظام االقتصادي املسيطر عىل ّ
حقبة (الصيد ،الزراعة ،تربية املوايش ،الصناعة) ،ونرى هذا االتّجاه يف كتاب الحركة
االجتامعيّة للنساء من تأليف «أندريه ميشيل» ويف كتاب أنرثوبولوجيا الجنس من تأليف
«إميليا نرسيسيانس» ،وت ُوضّ ح «نرسيسيانس» يف كتابها تأثري االقتصاد الصناعي عىل
توزيع األدوار بني الجنسني ووجهات النظر الرائجة فيام يتعلّق بعمل النساء خارج
املنزل ،ومن وجهة نظرها ،فقد تشكّلت وجهات نظ ٍر مختلف ٍة حول عمل النساء خارج
املنزل منذ العام  1900م وما بعدها يف أمريكا ويف املجتمع ،وذلك بسبب التأثري
املبارش للحاجات االقتصاديّة األمرييكيّة ،ث َّم تنقل عن «مارغوليس» ( 1984م) ما ييل:
>إ ّن التغيريات يف الوضع االقتصادي ،كانت سببًا يف تغيري وجهات النظر حول املرأة<.
(راجع :إميليا نرسيسيانس؛ مردم شناىس جنسيت [= أنرثوبولوجيا الجنس] ،ترجمه
للفارسيّة :بهمن نوروز زادة چگيني ،ص  56ـ .)62

الفصل الرابع :نقد النسو ّية

التطابق العاملي والعامليّة؛ ومن هذا املنطلق ت ُر ّوج معتقدات النسويّة
(((
جا لنساء العامل بواسطة مراكز الق ّوة والسياسة.
باعتبارها منوذ ً
ومن األهداف املختبئة خلف الستار لرتويج النسويّة محاربة
األصولية ،فقد طرحت مجلّة «اإليكومنيست» سنة  1994م ثالث
ٍ
اقرتاحات للسيطرة عىل األصوليّة وأحد هذه االقرتاحات إزالة

املبادئ األصوليّة املسيطرة عىل العالقات بني املرأة والرجل

واستبدالها مببادئ نسويّة بعنوانها مبادئ تطالب بالحريّة والعدالة.

(((

وكذلك يعترب «كاستليس» بأ ّن أه ّم عاملٍ لنم ّو األصوليّة
املسيحيّة يف الثامنينات والتسعينات من القرن العرشين هو ر ّدة

الفعل تجاه النظام األبوي يف التيّارات النسويّة.

(((

دراسة نقديّة لنتائج النسويّة
غض النظر عن نقده
فيام ييل إنجازات ونتائج النسويّة مع
ّ
وتقييمه:
 1.املشاركة الواسعة من قبل النساء يف اتّخاذ القرارات
الكل والجزيئ.
ّ
االجتامع ّية والسياس ّية عىل املستوى

-1راجع :إبراهيم شفيعي رسوستاين ،جريان شناىس دفاع از حقوق زنان در ايران
[= دراسة تيّار الدفاع عن حقوق املرأة يف إيران]؛ ص  11ـ .47
نقل عن محسن آژيني ،نشانه هاى خط نفوذ [= عالمات خ ّ
ط
-2املصدر نفسه ،ص ً ،52
النفوذ] ،روزنامه رسالت.74/11/3 ،
-3مانويل كاستليس ،عرص اطالعات :اقتصاد ،جامعه وفرهنگ [= عرص املعلومات:
االقتصاد واملجتمع والثقافة] ،ترجمه إىل الفارسيّة :حسن چاوشيان ،ج ،2ص .44
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2.2اكتساب النساء لالستقالل االقتصادي.

السلطة واالقتصاد
حس الثقة للدخول يف مجاالت ُ
3.3اكتساب ّ
والسياسة.

4.4التشكيك يف العديد من املعتقدات التقليديّة املتعلّقة
بالنساء ،وإقناع القادة وامل ُفكّرين بإعادة النظر يف
معتقداتهم.

(((

5.5تقليل املسافة بني الجنسني يف البيت واملجتمع.

حق تحديد النسل واإلجهاض والحريّة
6.6حصول النساء عىل ّ
الجنس ّية.
7.7التشكيك يف شكل األرسة التقليديّة وطرح أمناط جديدة
لألرسة.

الخاص.
8.8رسيان القانون ونفوذ الحكومة إىل املجال
ّ
9.9رفع املوانع عن عمل املرأة.

1010إحداث مشاكل اقتصاديّة جديدة للنساء.

حس التنافس والعداء بني الجنسني.
1111نُشوء ّ

1212ظهور فراغ يف الشخصيّة وحصول أزمة هويّة لدى النساء.
1313شيوع العنف والجرائم لدى النساء و. ...

(((

-1نيكوالس ديفيدسون؛ نقايص نظريه فمينيسم ،نگاهى به فمينيسم [= سلب ّيات النظريّة
النسويّة ،نظرة إىل النسويّة]؛ ص .45
-2مح ّمد رضا زيبايئ نژاد؛ مالحظات ،فمينيسم ودانش هاى فمينيستى [مالحظات،
النسويّة واملعارف النسويّة]؛ ص .140 - 123

الفصل الرابع :نقد النسو ّية

1414وسوف نتناول يف ييل نقد وتقييم أه ّم نتائج النسويّة التي
ذُكرت أعاله من خالل إدراج النتائج املذكورة تحت

محوري «اضطراب هويّة املرأة» و«أزمة األرسة».

اضطراب هوية املرأة
يرى «كاستليس» بأ َّن جوهر الحركة النسويّة هو إعادة تعريف
هويّة املرأة((( ،ويعتقد مبا ييل« :إ ّن األمر الذي قامت الحركة النسويّة
من أجل رفضه ،هو الهويّة التي قد ّمها الرجال عن النساء ،والتي ت ّم
تقديسها يف عوائل النظام األبوي»((( ،ومن ناحي ٍة أخرى تعود العديد
من االنتقادات التي ترد عىل النسويّة إىل هذه القضيّة وهي رفض
ٍ
ٍ
جديد
تعريف
هويّة املرأة يف النسويّة ،وسعي النسويّات إىل طرح

لهويّة املرأة.

وامل ُراد من هويّة املرأة ،هو التصوير واإلحساس الذي تتص ّوره

املرأة وتشعر به يف كونها امرأة ،والتوقّعات التي ت ُح ّددها لنفسها

باعتبارها امرأة.

(((

إ ّن فصل الجنس (االختالفات الحيويّة والبيولوج ّية) عن
-1مانويل كاستليس ،عرص اطالعات :اقتصاد ،جامعه وفرهنگ [= عرص املعلومات:
االقتصاد واملجتمع والثقافة] ،ترجمه إىل الفارسيّة :حسن چاوشيان ،ج ،2ص .217
-2املصدر نفسه ،ص .218
-3راجع :ماجي هام وسارة غمبل ،فرهنگ نظريه هاى فمينيستى [= معجم النظريّات
النسويّة]؛ ترجمه إىل الفارسيّة :فريوزة مهاجر وآخرون ،ص 217؛ وراجع أيضً ا :بازخواىن
هويت زنانه ،بيانيهء تحليىل دفرت مطالعات وتحقيقات زنان [= مراجعة للهويّة األنثويّة،
دراسة تحليليّة من قبل مكتب الدراسات والتحقيقات النسائيّة]؛ ص .25
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الجنوسة (اختالفات الجنسني من ناحية السلوك ور ّدات الفعل

والقدرات والصفات واألدوار) واعتبار الجنوسة األنثويّة((( أم ًرا ليس
بأصيل ومصطنع ،يُع ّد أه ّم خطو ٍة قامت بها النسويّات يف سبيل إىل
إنكار الهويّة الجنسيّة.

ويف هذا السياق سعت النسويّات بج ٍّد إىل إزالة االختالفات من

خالل مكافحة األدوار املبنيّة عىل الجنس ،والتعامل املبني عىل

أساس الجنس ،والحقوق املبنيّة عىل اختالفات الجنس وأمثال
(((
ؤس ٍ
سات ت ُعنى بهذا األمر.
ذلك ،بل أنشأت ُم ّ
وهكذا ،فرغّت النسويّة مفهوم املرأة عن جميع الصفات
والخصائص واألدوار التي نُسبت لها بشكلٍ
وبدل من ذلك
ً
تقليدي
ٍّ

قيم وحقوقًا وأدوا ًرا ذُكوريّ ًة باعتبارها الوضع املطلوب
طَرحت ً
َ
الرجال
والغاية التي يسعى إليها النساء((( ،يف الحقيقةُ ،هم ق ّدموا

ج تحتذي به النساء واستبدلوا «الهويّة النسائيّة»
بذلك كنموذ ٍ
بالـ «الهويّة الذكوريّة».
ٍ
ج
جنس ّ ٍ
إ َّن إنكار الهويّة النسائ ّية ووضع
معي (الرجال) كنموذ ٍ
كل من الجنسني
للجنس اآلخر (النساء) ،كان له آثا ٌر ونتائج عىل ٍّ
واألرسة واملجتمع ،وهو األمر الذي انتقاده من قبل الناقدين من

-1راجع :فصل التعاليم النسائية ،مبحث املساواة واالختالف من هذا الكتاب.
-2بازخواىن هويت زنانه ،بيانيهء تحليىل دفرت مطالعات وتحقيقات زنان [= مراجع ٌة
لل َهويّة األنثويّة ،دراسة تحليل ّية من قبل مكتب الدراسات والتحقيقات النسائ ّية]؛ مرداد
 ،84ص .24
-3حمريا مشري زاده ،از جنبش تا نظريهء اجتامعى :تاريخ دو قرن فمينيسم [= من الحركة
إىل النظريّة االجتامعيّة :تاريخ قرنني من النسويّة] ،ص.101

الفصل الرابع :نقد النسو ّية

زوايا ُمتع ّدد ٍة:
األوىل :أ َّن إنكار أو تجاهل االختالفات الحقيقيّة بني الجنسني،

ال يزيل االختالفات الحقيقيّة؛ ولذلك سوف يكون لهذه االختالفات
الطبيعيّة أث ًرا عىل حياة النساء ،وسعي الفرد أو املجتمع إلنكارها

سيجعل املرأة تبتيل بنو ٍع من واالضطراب والرت ّدد بني حقيقتها

الوجوديّة وبني اآلراء املفروضة عليها من الخارج.

وكام أ َّن تناسب األدوار واملهام واملسؤوليّات وانسجامها مع

طبيعة الرجل واملرأة سيُؤ ّدي إىل شعو ٍر من النشاط والرضا ،كذلك

فإ ّن امل ُطالبة بأدوا ٍر ال تنسجم مع طبيعة الشخص ،سوف ت ُؤ ّدي إىل
االغرتاب االجتامعي((( وعدم االستقرار يف شخصيّة الفرد.

(((

وتعتقد الدكتورة «توين غرانت» بأ ّن النسويّة أخربت نساء الغرب

بالكثري من األكاذيب ،ومنها أنّه ال فرق بني املرأة الرجل ،واألمر
اآلخر أ ّن املرأة تستطيع ُمجاراة الرجل يف حركته ،وكأن النسويّة يف

رجل ،غافلة عن أ ّن االسرتجال ـ عندما يكون
صدد أن تجعل املرأة ً

الشخص امرأ ًة حقيق ًة ـ هي مه ّم ٌة ُمتعبةٌ.

(((

الثانية :أ ّن إنكار االختالفات ورفض الهويّة النسائ ّية ،يُؤ ّدي إىل

)م( 1-Social Alientation.
-2راجع :بازخواىن هويت جنىس =[ ،مراجعة للهويّة الجنس ّية] ،حوراء ،ش  14و15؛
وراجع أيضً ا :بازخواىن هويت زنانه ،بيانيهء تحليىل دفرت مطالعات وتحقيقات زنان
[= مراجعة للهويّة األنثويّة ،دراسة تحليل ّية من قبل مكتب الدراسات والتحقيقات
النسائ ّية]؛ ص  26ـ .28
-3توين غرانت ،زن بودن [= أن تكوين امرأةً] ،ترجمه إىل الفارسيّة :فروزان گنجي زاده؛
ص  21ـ  24و.81
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تقليل الشعور بالقيمة لدى النساء وزيادة شعوره ّن باالنتقاص؛ أل َّن
«اإلحساس بالقيمة ِمن أهم آثار قبول الهويّة واألدوار املتاميزة
واستعامل القدرات النسائيّة بشكلٍ سليمٍ  ،وحينام تعلم املرأة بأ َّن

خاصة ،وترى أنّها
الله وهي نفسها واملجتمع يتوقّعون منها مسائل
ّ
تستطيع أن تقوم بدورها يف ذلك املسري ،فسوف تشعر بالرىض عن
تجل عىل شكل منحه
ّ
حب بتدبري الله لها الذي
كونّها امرأة
ُ
وست ّ

الخاصة وتعيينه ملجموعة من التعاليم
لها مجموعة من القدرات
ّ
الخاصة بها».
والقوانني
ّ

(((

ومع نقص تأثري األدوار النسائيّة وخروج املرأة من املواقع التي

الخاصة ،سينقص الشعور بالقيمة
تتميّز فيها بالقدرة والكفاءات
ّ
لدى النساء(((؛ وكذلك سيُؤ ّدي ابتعاد املرأة عن األدوار النسائيّة إىل

والخاصة بالنساء وإىل حرمانها من
حرمانها من القُدرات املميّزة
ّ
موقعيّتها االستثنائيّة التي متلكها داخل األرسة يف عالقتها بالزوج

ألي دليلٍ من أدلّة
واألبناء .وبحسب قول «ديفيدسون»« :ال ميكن ّ
النسويّات النظريّة تجاهل هذه الحقائق ،وهي أ َّن العديد من النساء
انغمسن يف املشهد االجتامعي وخرسوا مزايا البيت واألرسة».

(((

عض النظر عن هذه املسألة ،نجد أ ّن بعض النسويّات مل
ومع ّ

الخاصة ،بل أظهرن هذه الصفات
يكتفني بإنكار الصفات النسائيّة
ّ
-1بازخواىن هويت زنانه ،بيانيهء تحليىل دفرت مطالعات وتحقيقات زنان [= مراجعة
للهويّة األنثويّة ،دراسة تحليليّة من قبل مكتب الدراسات والتحقيقات النسائيّة]؛ ص .28
-2املصدر نفسه ،ص .13
-3نيكوالس ديفيدسون؛ نقايص نظريه فمينيسم ،نگاهى به فمينيسم [= سلبيّات النظريّة
النسويّة ،نظرة إىل النسويّة]؛ ص .58

الفصل الرابع :نقد النسو ّية

عىل أنَّها تحقرييّة وسلبيّة ،وهكذا وقعن يف أزمة الهويّة النسائيّة
وشعوره ّن بعدم القيمة ،فيعتقد «ديفيدسون» بأنّه «رغم أ َّن النسويّة
ترفع شعار محاربة احتقار املرأة واضطهادها ،إلّ أنّها تحتقر املرأة
كل من الزواج واألمومة
بأسلوب آخر ،حيث متّت ُمهاجمة ٍّ
وتضهدها
ٍ

رشسا .وعىل الرغم أنَّه
ـ اللذين هام من طرق كامل املرأة ـ هجو ًما ً
يف السابق ت ّم التعامل مع املرأة أحيانًا كسلع ٍة جنسيّ ٍة ،لك ّنها اليوم
خرست قيمة جنسها ،وإذا كان الرجال يف السابق ُيثّلون العامل
األسايس يف كون املرأة بال قيم ٍة ،أصبحت النساء اليوم تقوم بأداء
هذا الدور بأنفسه ّن».

(((

ونتيج ًة الحتقار النسويّات للمرأة واألنوثة ،وصلت بعض النساء

يف عرصنا الحارض إىل النتيجة التالية« :أن تكوين نسويّةً ،معناه

كل ما هو جيّد وجميل من كونك امرأةً»((( ،تقول
أن تُلقي جانبًا ّ

«ويندي شاليت» يف تقريرها حول أزمة الهويّة لدى نساء أمريكا:
«يف مجتمعنا األمرييك اليوم ،تُشخّص النساء ذوات الروح اللطيفة

كمرىض ،ففي هذه األيّام تستطيع املرأة أن تكون قاضيًا ،وعض ًوا يف
ٍ
عالقات غري مرشوعة،
ويكنها أن تُجهض ،وأن تُقيم
الجيشُ ،... ،
بأي عملٍ ترغب به ،أ ّما األمر الوحيد
 ...وكخالصة تستطيع أن تقوم ّ
إل أنَّها
الذي ال تستطيع الفتاة أن تقوم به ،قد يبدو ذلك عجيبًاّ ،

ال ُيكنها أن تكون فتاةً ،فالنساء يشعرن بالعار من كونَّهن نساء،
-1املصدر نفسه ،ص .60
-2سيلفيا آن هيولت؛ معيشت محقر ،فمينيسم در أمريكا تا سال  =[ 2003املعيشة
الحقرية ،النسويّة يف أمريكا إىل سنة ]2003؛ ترجمه إىل الفارسيّة :معصومة محمدي
وفرزانة دوستي ،ص  187ـ .188
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ٍ
راضيات عن أحاسيسه ّن ومشاعره ّن الجياشة وتحتقر
والشابّات غري
تلك املشاعر ،وتسعني دامئاً إىل رفض تلك املشاعر».

(((

ج غري
الثالثة :أ َّن إنكار األنوثة واحتقارها وتقديم النسويّة ألمنوذ ٍ

مناسب إىل النساء ،كان سببًا يف من ّو شخصيّة النساء بشكلٍ أحادي
ٍ
البعد وبنح ٍو كاريكاتوري ،وسببًا للغفلة عن باقي أبعاد شخصيتها،

وهو ما لفت أنظار بعض الناقدين لها.

تُشري دراسات عاملة النفس «توين وولف» ،التي أجرتها تحت
إرشاف «يونغ» عامل النفس املشهور ،إىل أبعا ٍد أربعة يف شخصيّة

النساء :البُعد األ ّول هو ما يرتبط بأحاسيسها الغنيّة وعواطفها التي ال

بديل لها؛ والبُعد الثاين هو صفات أمومتها ،التي تعكس اإلحساس
بااللتزام واملسؤوليّة من ناحي ٍة واالرتباط والتعلّق من ناحي ٍة أخرى؛
والبُعد الثالث لشخصيّة النساء هو ُمطالبتها باالستقالل واالكتفاء
الذايت ،وإثبات الوجود واملطالبة باملزيد؛ أ ّما البُعد الرابع فهو ذلك

الجانب من الشخصيّة النسائيّة التي تسعى إىل جذب اهتامم الرجل
وأرس قلبه.

(((

ح سليمة إلّ حينام تتكامل كافّة أبعاد
إ ّن املرأة لن تتمتّع برو ٍ
شخص ّيتها بنح ٍو ُمتوازنٍ ؛ يعني :يف نفس الوقت الذي تتمتّع فيه
-1وندي شاليت؛ بازگشت به حيا ،فمينيسم در أمريكا تا سال  =[ 2003العودة إىل
الحياة ،النسو يّة يف أمريكا إىل سنة ]2003؛ ترجمه إىل الفارس ّية :سامنة مدين؛
ص  48ـ .49
-2توين غرانت ،زن بودن [= أن تكوين امرأةً] ،ترجمه إىل الفارسيّة :فروزان گنجي زاده؛
ص  6و .48

الفصل الرابع :نقد النسو ّية

باستقالل الشخصيّة والفكر ينبغي أن تكون زاخر ًة بأحاسيس النساء
اللطيفة ،وأن تكون أ ّماً ملتزمة تجاه أبنائها ،وأن تكون ُموفّق ًة يف

جذب اهتامم زوجها وأرس قلبه كذلك.

إل أ ّن النسويّة تُبدي اهتام ًما يفوق الح ّد بأحد جوانب شخصيّة
ّ

املرأة ،وهو الجانب الذي ت ّم إهامله ووقع عليه الظلم ،أي استقاللها،

ومل يقترص األمر عىل أنّها تجاهلت باقي أبعاد شخصيّتها ،بل سعت

ح إىل محاربتها وإزالتها؛ ولكن كام أ َّن تجاهل
أحيانًا بشكلٍ رصي ٍ
إنسانيّة اإلنسان وإستقاللها لقرونٍ كان سببًا يف ظلمها ،كذلك
ٍ
مشكالت جديد ٍة للمرأة
سيُسبّب تجاهل باقي جوانب شخصيّتها

أيضً ا.

إ ّن املرأة متيل يف أيّامنا هذه نحو االستقالل واالكتفاء الذايت

والسعي إىل السلطة بش ّدة ـ وأغلب هذه الصفات ذكوريّ ٌة ـ ويف

جوانب
املقابل وضعت جانبًا باقي جوانب شخصيّتها التي هي
ٌ
نسائيّ ٌة بطبيعتها ،فأغلب النساء اليوم ،يُؤخّر َن األمومة أو ال يعتنني
بها ،واألغلب يسعى نحو املغامرات وإرضاء الحاجات الشخصيّة؛

أقل بالنسبة للعالقة مع الرجال ويف موضوع
وكذلك تُبدي َن ثبات ًا ّ
(((
الزواج.
راب ًعا :لقد أ ّدى االضطراب يف الهويّة النسائ ّية إىل أرضا ٍر شديد ٍة

وخصوصا ضمن إطار
عىل جودة العالقات بني املرأة والرجل،
ً
األرسة ،فقد تس ّبب إبعاد النساء اليوم عن أبعاد شخص ّيته َّن النسائ ّية
-1املصدر نفسه ص  57ـ .64
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الطبيعي وامتيازاته ّن النسائيّة
إىل أن يخرسن جاذبيته َّن وموقعه ّن
ّ
عند التعامل مع الرجال؛ ألنَّه ّن مل يعد بإمكانه ّن إقامة عالق ٍة مع
إل كرجل.
الرجل ّ

(((

ومن ناحي ٍة أخرى أ ّدى توحيد األدوار والحقوق يف نطاق األرسة

أي من املرأة والرجل من تحقيق املوقعيّة واملنزلة
إىل أن ال يتمكّن ٌّ
املناسبة واملطلوبة يف العالقات األُرسيّة؛ فعىل سبيل املثال :تنبع

اإلدارة والحامية من أعامق نفس الرجل ،لك ّن زوجته ال تعرتف
به كمديرٍ ،ويف املقابل تنبع املرونة واكتساب املحبّة من أعامق
ناسب ،وهذا
إل أنَّها ال تسجيب لهذه الحاجة بشكلٍ ُم
املرأةّ ،
ٍ

الفشل يُسبّب اإلحباط وعدم االتّزان يف الشخصيّة يف السلوكيّات
ٍ
صعوبات وإىل انخفاض القدرة عىل
االجتامعيّة فيُؤ ّدي إىل
التح ّمل ،وانخفاض الرضا.

(((

ريا (النقطة الخامسة) :لقد أثار تقليد النسويّة وات ّخاذها
وأخ ً
أي دراس ٍة أو تقييمٍ
للقيم الرجوليّة كنموذ ٍ
ج ملجتمع النساء ،دون ّ
إليجابيّات القيّم املسيطرة عىل الهويّة الذكوريّة وسلبياتها ،أثار
انتقاد بعض أصحاب الرأي ،ونتيج ًة لذلك ،ات ّهمت الحركة النسائيّة
بإنكار األنوثة وبتقليد أغالط الرجال وانحرافاتهم.

(((

-1املصدر نفسه.
-2بازخواىن هويت زنانه ،بيانيهء تحليىل دفرت مطالعات وتحقيقات زنان [= مراجعة
للهويّة األنثويّة ،دراسة تحليل ّية من قبل مكتب الدراسات والتحقيقات النسائ ّية]؛ ص .29
-3نوشني شاهنده ،زن در تفكر نيچه [= املرأة يف فكر نيتشه] ،ص  77ـ .78

الفصل الرابع :نقد النسو ّية

األزمة ضمن األرسة

ت ُشري تقارير علامء االجتامع إىل أ ّن نظام األرسة يف الغرب

ُؤشات يف إحصائيّات علامء
يُواجه تح ّديًا وأزمةً ،فالعالمات وامل ّ
االجتامع تحيك عن وجود مثل أزم ٍة من هذا النوع يف نظام األرسة،
وهي عبارة عن ما ييل:

1.1زيادة نسبة الطالق واالنفصال.

2.2زيادة نسبة العنف داخل األرسة.

3.3زيادة عدد األطفال غري الرشعيّني.
4.4ارتفاع س ّن الزواج.

5.5مواجهة مفهوم األمومة لعد ٍد من التح ّديات.
6.6االنتشار الواسع لحياة العزوب ّية.
7.7انتشار املثليّة الجنسيّة.

(((

ومن العوامل التي لها دور أسايس يف عمل ّية حصول األزمة
داخل األرسة ،هي التغيريات واالنعطافات التي حدثت يف أواخر
القرن العرشين يف النظام االقتصادي الغريب ،وهذه التغيريات ،هي

سبب انتشار عمل النساء يو ًما بعد يومٍ ومشاركة العديد من النساء
يف األعامل ذات الربح وزيادة ق ّوة املنافسة مقابل الرجال وإضعاف

مرشوع ّية سلطة الرجال باعتبارهم امل ُعيلني لألرسة.

(((

-1مانويل كاستليس ،عرص اطالعات :اقتصاد ،جامعه وفرهنگ [= عرص املعلومات:
االقتصاد واملجتمع والثقافة] ،ترجمه إىل الفارس ّية :حسن چاوشيان؛ ج  ،2ص .44
-2املصدر نفسه ،ص .176
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عامل آخر إىل جانب عمل النساء ،تح ّدى النظام السابق
ٌ
هناك
أي ٍ
وقت مىض ،وهو انتشار التعاليم
امل ُسيطر عىل األرسة أكرث من ّ
كل ثور ٍة لها ضحايا ،وضحيّة ثورة
النسويّة يف املجتمع ،فقد قيلّ :
النساء هي األرس التي انهارت والحياة التي ُهدمت.

(((

ويف هذا القسم سوف نقوم بعمل دراسة تحليليّة تتمحور حول
آلية تأثري النسويّة عىل ُمجريات ،وبصور ٍة عا ّم ٍة ُيكن اإلشارة إىل
منهجني مختلفني فيام يتعلّق مبجال األرسة من بني االتّجاهات

ومحواالت التنظري املختلفة املطروحة من قبل النسويّات،
وهي كالتايل :املنهج األ ّول ـ وهو الذي نراه يف آراء النسويّات
الليرباليات ـ يُوافق عىل أصل نظام األرسة ،ولكن يُطالب بإجراء
(((
ٍ
إصالحات حقوقيّ ٍة واسع ٍة نسبيّاً داخل بُنية األرسة.
املنهج الثاين ـ وهو الذي نراه بني النسويّات املاركسيّات
وخصوصا الراديكاليّات ـ وهو يرى بأ ّن نفس
واالشرتاكيّات
ً
مل أيضً ا
نظام األرسة عبار ٌة عن نتيج ٍة من نتائج نظامٍ
اجتامعي ظا ٍ
ٍّ
سبب ظلم النساء؛ فهو يُحارب
(الرأسامليّة أو النظام األبوي) وهو
ُ
الزواج وتشكيل األرسة من األصل ،ويرى بأ ّن الطالق واالنفصال
السبيل الوحيد لتح ّرر النساء.

(((

ومع أ َّن آراء الراديكال ّيات يف باب األرسة تبدو أكرث تخري ًبا
-1املصدر نفسه ،ص .177
-2راجع هذا الكتاب ،فصل تعاليم النسويّة ،مبحث األرسة واألمومة.
-3املصدر نفسه.

الفصل الرابع :نقد النسو ّية

وهد ًما من آراء الليرباليّة ،إال أ َّن النسويّة الراديكاليّة مل تتمكّن من
جذب اهتامم الرأي العا ّم وإيصال الناس إىل قاعد ٍة مالمئ ٍة وذلك
بسبب تط ّرف هذه اآلراء وح ّدتها(((؛ يف املقابل كانت تعاليم النسويّة
وحق تحديد
الليرباليّة من قبيل :الفرديّة ،واملطالبة باملساواة،
ّ
ٍ
وتأييد أكرب
وحق الحريّة الجنسيّة ،وأمثال ذلك ،تتمتّع بقبو ٍل
النسلّ ،

عىل مستوى املجتمع ألنَّها تنسجم مع السياسات الليرباليّة العا ّمة
(الخطاب األسايس امل ُسيطر عىل الغرب) ويف النتيجة تركت أث ًرا
أكرب يف نظام األرسة ،ويف ييل سنتناول تأثري هذه التعاليم عىل نظام
األرسة.

إ ّن املبدأ األكرث أهميّ ًة وأصال ًة الذي تقوم عليه باقي الدعاوى

وامل ُطالبات النسائيّة ـ سوا ًء يف نطاق األرسة ،أم يف نطاق املجتمع ـ

هو مبدأ الفرديّة ،وبشكلٍ عا ٍّم تُعترب الفرديّة اتجا ًها يرى بأ ّن الفرد
أكرث واقعيّ ًة وأصال ًة من املجتمع ،ويراه ُمق ّد ًما عىل املجتمع وعىل
مؤسسة األرسة] ،فيعتربونه ذا قيم ٍة أخالقيّ ٍة
ُؤسسات والبُنى [ومنها ّ
امل ّ
وحقوقيّ ٍة أعىل ،ويف النتيجة تتق ّدم ميول الفرد وأهدافه ونجاحاته
عىل املجتمع من جميع الجوانب.

(((

وهناك موقفان مبنائيّان وأساسيّان يف الفرديّة ،ولهام تبعاتٌ
وآثا ٌر ملحوظ ٌة يف إطار األرسة :األ ّول :هو أ ّن اإلنسان إنّ ا ميلك
-1حمريا مشري زاده ،از جنبش تا نظريهء اجتامعى :تاريخ دو قرن فمينيسم [= من الحركة
إىل النظريّة االجتامع ّية :تاريخ قرنني من النسويّة] ،ص .341
-2عبد الرسول بيات ،فرهنگ واژه ها :در آمدى بر مكاتب وانديشه هاى معارص؛ ذيل
فردگرايى [= معجم املصطلحات :مدخل إىل املدارس والنظريّات املعارصة] ،ص
 395ـ .396
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حقوقًا طبيعيّ ًة فقط ملج ّرد كونه إنسانًا ،وبنا ًء عليه فاإلنسان ميتلك

حقوقًا يف أصل ذاته وليس مكلّفًا(((؛ أ ّما اآلخر :فهو أ ّن الحقوق
الطبيعيّة للفرد ُمتق ّدم ٌة عىل املجتمع واملؤسسات االجتامعيّة،
الحق
ب الفرديّة نوعاً من محوريّة
ّ
ومنها األرسة(((؛ وبنا ًء عىل ذلك تُر ّ
الحق ُيكن أن يُنقد من ع ّدة
يف داخلها ،وهذا النوع من محوريّة
ّ

جوانب مختلفة:

الحق والتكليف((( :مبعنى أنَّه ال ميكن
 .1رضورة التوازن بني
ّ

كل
تعريف عالقات األفراد بنا ًء عىل أسس الحقوق التي ميتلكها ّ
ٍ
واحد منهم ،وإنّ ا النظرة الشاملة والكاملة هي بااللتفات إىل
كل فر ٍد تجاه الفرد اآلخر؛ يعني :يرتتّب عىل
التكاليف التي عىل عاتق ّ

كل إنسانٍ تكاليف تُقابل الحقوق التي له ،واهتامم الفرد بحقوقه دون
ّ

تكاليفه ،سينج ّر بطبيعة األمر إىل طلب املزيد ،وإىل االعتداء عىل
حقوق اآلخرين ،والنتيجة لن تكون سوى هدم العالقات اإلنسانيّة.

 .2رضورة التفاعل بني الحقوق واألخالق :مبعنى أ َّن امل ُطالبة

بأحد هذين العنرصيني دون األخذ بعني االعتبار العنرص اآلخر

ُعي
سيُؤ ّدي إىل أرضا ٍر يف العالقات اإلنسانيّة؛ فرغم أ ّن الحقوق ت ّ
الحدود واملبادئ والقواعد التي تُح ّدد حدود العالقات بني األفراد،

وحس التضامن والتعاطف والتي
إل أنّها عاجز ٌة عن إيجاد التفاهم
ّ
ّ
-1املصدر نفسه ،ص .400
-2املصدر نفسه ،ص .399
-3فريبا عالسوند ،زنان وحقوق برابر :نقد وبررىس كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان
وسند [= النساء والحقوق املتساوية] ،ص  217ـ .218

الفصل الرابع :نقد النسو ّية

وخاصة يف إطار األرسة ،كذلك
هي أه ّم األسس يف العالقة اإلنسانيّة
ّ
األخالق رغم أنّها رضوريّ ٌة من أجل إضفاء اللطف عىل العالقات
إل أنَّها ال تستطيع مبفردها
حس التضامن واأللفة بني األفرادّ ،
وإيجاد ّ

بناء الحياة االجتامعيّة؛ إذن من أجل تج ّنب العالقات الجافّة والهشّ ة
بسبب الصبغة القانونيّة الجافّة ،ومن أجل تجنب الهرج واملرج
حقوقي ،ال ب ّد من وجود تفاعلٍ وتباد ٍل
الناجم عن عدم وجود نظامٍ
ٍّ

بني األخالق والحقوق يف كافّة العالقات اإلنسانيّة.

(((

إ ّن مطالبة النسويّات بالحقوق الفرديّة للنساء يف نظام األرسة
الحق والتكليف
بدون األخذ بعني االعتبار مبدأي رضورة التوازن بني ّ
ورضورة تعادل الحقوق واألخالق ،سيُؤ ّدي إىل عواقب وخيمة

وسلبيّة يف نظام العائلة ،فالرتكيز عىل املساواة الحقوقيّة يف الزواج
كان سببًا يف أن يفرتض الناس بأ َّن العالقة الزوجيّة عبار ٌة عن ٍ
عقد

كسائر العقود التي تبتني عىل الحقوق املتساويّة للطرفني ،وهذا
األمر ،يُؤث ّر عىل العالقات الحميمة بني املرأة والزوج بطبيعة الحال؛
وكأي ٍ
عقد يسعى طرفا العقد إىل حفظ حقوقه ،فعندما يُطالب
ألنَّه
ّ
رضر
ً
كل من املرأة والرجل بحقوقهام ومصالحهام الفرديّة ،سوف تت ّ

-1مح ّمد رضا زيبايئ نژاد ومح ّمد تقي سبحاين؛ در آمدى بر نظام شخصيت زن در
اسالم :بررىس مقايسه اى ديداه اسالم وغرب [= مدخل إىل منظومة شخصيّة املرأة يف
اإلسالم]؛ ص .88
إ ّن اإلفراط والتفريط يف هذين املجالني >الحقوق واألخالق< يُحطّم النظام املثايل
للمجتمع .ويرى الشهيد امل ُط ّهري بأ ّن محوريّ َة الحقوق هي من خصائص املجتمع
والثقافة الغربيّة ،أ ّما اإلفراط يف محوريّة األخالق املتقارن مع التفريط يف مراعاة
الحقوق فهي من خصائص املجتمعات الرشقيّة ،وكالهام يستتبع عيوبًا معيّنةً( .راجع:
مرتىض املط ّهري؛ نظام حقوق زن در اسالم [= نظام حقوق املرأة يف اإلسالم]؛ ص
 124ـ .)125
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العالقات الزوجيّة واألرسة واألبناء تب ًعا لذلك؛ أل ّن عالقة الزواج
حصنها أكرث من الحقوق الفرديّة؛ وكام
وحياة األرسة ،تحتاج إىل ما يُ ّ

رصحت «دانييل كرتندن»« :مل يكن تشكيل األرسة من أجل اكتساب
ّ

تخل املرأة والرجل عن هذه الحقوق»(((.
حقوقٍ أكرث ،بل من أجل ّ

الحق النسائيّة
وبغض النظر عن األرضارا التي جلبتها محوريّة
ّ
ّ
عىل نظام األرسة ،جعلت بعض الحقوق التي متّت املطالبة بها يف
املواجهات النسائيّة الحياة األرسيّة أمام تح ٍّد (ومن هذه املطالب:
حق املساواة يف األدوار واملسؤوليّات بني املرأة والرجل يف إطار
ّ

بحق املساواة
وحق حريّة النساء جنسيّاً)؛ حيث إ ّن املطالبة ّ
األرسةّ ،

يف أدوار املرأة والرجل ومسؤولياتهام يف إطار األرسة يف الوقت

الذي توجد فيه اختالفاتٌ حقيقيّ ٌة بني الجنسني((( ،ويف الوقت الذي
ٍ
جنس إىل مجموع ٍة من األدوار واملسؤوليّات بنا ًء
كل
ميييل فيه ّ
لطبيعته ،أ ّدى إىل نشوء مشاكل جديدة لألرسة وحتّى للنساء.

وتشري الدراسات إىل ما ييل :إ ّن احتامل الطالق أعىل يف األُرس

يتول فيها الرجال مه ّمة أداء األعامل املنزليّة مقارن ًة باألرس
ّ
التي
التي ال متتلك هذه الرؤية ويحكم عليها املوقف التقليدي نو ًعا

ما ،واحتامل وقوع الطالق منخفض ج ًدا يف األرس التي يُؤ ّمن فيها
الرجال أكرث من خمسني باملئة من دخل األرسة ،مقارن ًة باألُرس التي
-1إليزابيث فوكس؛ زنان وآينده خانواده :آزادى رفتار جنىس وتأثري آن بر خانواده
[= النساء ومستقبل العائلة :حريّة السلوك الجنيس وتأثريه عىل العائلة] ،ترجمه إىل
الفارس ّية :أصغر افتخاري ومح ّمد تراهي ،كتاب زنان [= كتاب النساء] ،ص .241
-2راجع :الكتاب الحارض ،فصل نقد النسويّة ،مبحث نقد املساواة.

الفصل الرابع :نقد النسو ّية

يفقد فيها الرجال مثل هذا الدخل ،وعندما يت ّم تأمني القسم األكرب

من دخل األرسة بواسطة املرأة ،فإ َّن احتامل سوء استغالل الزوج لها

يكون أعىل أيضً ا.

(((

إ َّن مساواة املرأة والرجل يف تأمني مصاريف الحياة ،ووجود
حص ٍة اقتصاديّ ٍة عىل عاتق النساء يف ميزانيّة األرسة ،زادت من ق ّوة
ّ
ٍ
مساومة النساء يف األرسة بشكلٍ
مم أ ّدى إىل عدم ميل
ملحوظّ ،

النساء للقبول باألدوار املتناسبة مع جنسه ّن ،وإىل أن تتوقّعن من

الرجال املساهمة أيضً ا يف مسؤوليّات إدارة املنزل وتربية األبناء(((؛

وعليه فإ َّن زيادة الق ّوة االقتصاديّة عند النساء باإلضافة إىل عدم
رضاه ّن عن توزيع املهام واملسؤوليّات يف األرسة ،م ّهد األرضيّة
لالختالفات األُرسيّة.
ومن ناحي ٍة أخرى ،أ ّدت الحقوق واملسؤوليّات املتساويّة إىل
ٍ
مضاعف عىل النساء ،فالنظرة واقعيّة إىل ما يُضاف إىل
ُوقوع ضغط
مسؤوليّات املرأة تحت مس ّمى الحقوق املتساوية ،تشري إىل أ َّن
ٍ
ميزات
الكثري من الحقوق التي حقّقتها النسويّة للنساء ،قبل أ َّن تكون

للنساء ،ص ّعبت عليهن تكليفه ّن ووظيفته ّن ومسؤوليته ّن((( ،فرضورة
-1إليزابيث فوكس؛ زنان وآينده خانواده :آزادى رفتار جنىس وتأثري آن بر خانواده
[= النساء ومستقبل العائلة :حريّة السلوك الجنيس وتأثريه عىل العائلة] ،ترجمه إىل
الفارسيّة :أصغر افتخاري ومح ّمد تراهي ،كتاب زنان [= كتاب النساء] ،ص .240
-2مانويل كاستليس ،عرص اطالعات :اقتصاد ،جامعه وفرهنگ [= عرص املعلومات:
االقتصاد واملجتمع والثقافة] ،ترجمه إىل الفارس ّية :حسن چاوشيان ،ج  ،2ص .215
-3فريبا عالسوند ،زنان وحقوق برابر :نقد وبررىس كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان
وسند پکن [= النساء والحقوق املتساوية]،ص  41ـ .42
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وحق
مشاركة املرأة بشكلٍ متسا ٍو يف تأمني املصاريف املنزليّة،
ّ
النساء يف حضانة األبناء بعد الطالق ،وعدم اعتبار قوانني حامية
العمل للمرأة العاملة من قبيل إعفاء النساء من العمل اإلضايف
ٍ
إجازات إضافيّ ٍة و  ،...ورضورة التحاق النساء
القرسي ومنحها

أي نو ٍع من الحاميّةمن قبل
بالخدمة اإلجباريّة وبالجيش ،واعتبار ّ
ٌ
حقوق
الدول أو الرجال للنساء إهان ًة له ّن ،وأمثال ذلك ،...هي
منحتها النسويّة ٍ
بيد مفتوح ٍة وبسخا ٍء للنساء.
ويف نفس الوقت التي أضافت النسويّة عىل املرأة مثل هذه
املسؤوليّات الجديدة ،مل تستطع تحرير املرأة من املسؤوليّات
التقليديّة ،فالدراسات واإلحصائيّات تشري إىل ما ييل :عىل الرغم من

ني حول رضورة املشاركة بشكلٍ متسا ٍو بني املرأة والرجل
إقرار قوان ٍ
يف شؤون املنزل ورعاية األبناء ،مع ذلك بقي ثقل هذه الوظائف
عىل عاتق النساء بنح ٍو أكرب(((؛ ومن ناحي ٍة أخرى ،ربّا تستطيع النساء
االضطالع باملهام التي تسمى يف االصطالح ذكوريّ ًة (األعامل التي

الخاص
تعترب من قبل املجتمع رجوليّةً)؛ ولكن بسبب دور املرأة
ّ
يف اإلنجاب وإرضاع املولود وكذلك دورها الذي ال عوض عنه
يف تلطيف الج ّو العاطفي لألرسة ،بقيت أكرث األدوار واملسؤوليّات
التقليدية النسائيّة عىل عاتق النساء بحكم الطبيعة وقانونها؛ ويف

النتيجة ،مبوجب العديد من املسؤوليّات التي منحتها النسويّة إىل
ٍ
مجبورات عىل أداء العديد
النساء باعتبارها حقوقًا ،أصبحت النساء
-1أنطوين غيدنز؛ جامعه شناىس [= املجمتع]؛ ترجمه إىل الفارسيّة :منوچهر صبوري؛
ص  425ـ .426

الفصل الرابع :نقد النسو ّية

من املهام واملسؤوليّات التي كانت قبل هذا عىل عاتق الرجال

إضاف ًة إىل مهامها التقليديّة! وتس ّمى هذه الحقيقة يف املجتمعات
الحديثة «الضغط املضاعف»((( عىل النساء ،وبذلك قامت الحقوق

النسويّة بالخفض من مسؤوليّات الرجال((( ،وأصبحت سببًا ألن
«تشقى النساء وتج ّد يف الحياة مبقدار مشقّة النملة وسعيها»(((.
ومن ناحي ٍة أخرى ،أ ّدى الضغط امل ُضاعف عىل النساء إىل أن

الخاص (األمومة والزواج)
تقع املرأة يف رصا ٍع بني أدوار املجال
ّ
وأدوار املجال العا ّم (العمل) ،فاملت أكرث إىل األدوار االجتامعيّة
أقل للقبول
التي جلبت معها ق ّو ًة وثرو ًة أكرب لها ،ومالت بنح ٍو ّ

باألدوار النسائيّة ،وبالطبع يتبع هذه القضايا نتائج مثل :ارتفاع س ّن
الزواج وتأخري اإلنجاب.
حق الحريّة الجنس ّية لدى النساء ،هو أحد الحقوق الشخص ّية
إ ّن ّ

األخرى التي التي ُوضعت يف قامئة مطالب النسويّة بشكلٍ واسعٍ
منذ املوجة النسويّة الثانية وما بعدها((( ،وبذلك كانت النسويّات
نب بحريّة النساء يف اختيار السلوكيات الجنس ّية التي ترغب
تطال َّ

-1سيلفيا آن هيولت؛ معيشت محقر ،فمينيسم در أمريكا تا سال  =[ 2003املعيشة
الحقرية ،النسويّة يف أمريكا إىل سنة ]2003؛ ترجمه إىل الفارسيّة :معصومة محمدي
وفرزانة دوستي ،ص  160ـ .161
-2املصدر نفسه ،ص  187ـ .188
-3اسمه وينه سيسون؛ بازگشت خداى بانو؛ ترجمه إىل الفارسية :سوند نوروزى زاده؛
ناقد ،ش ،1ص .191
-4إليزابيث فوكس؛ زنان وآينده خانواده :آزادى رفتار جنىس وتأثري آن بر خانواده
[= النساء ومستقبل العائلة :حريّة السلوك الجنيس وتأثريه عىل العائلة] ،ترجمه إىل
الفارسيّة :أصغر افتخاري ومح ّمد تراهي ،كتاب زنان [= كتاب النساء] ،ص .233
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بها (مبا يشمل العالقات خارج األرسة أو املثليّة الجنسيّة وأمثال
ذلك) وبإزالة العوامل التي تُؤ ّدي إىل الح ّد من هذه الحريّة ،وتعترب

بعض النسويّات بأ َّن الحريّة الجنسيّة هو أسلوب االتّجاه الراديكايل
تتجل بصورة السيطرة عىل
ّ
ملحاربة ثقافة النظام األبوي التي
قسم منها.
أجساده ّن وتعترب املثليّة ً

(((

وكانت ثورة الحرية الجنس ّية التي ت ّم دعمها بواسطة املثل ّييات

غري النسويّات إضاف ًة إىل النساء من النسويّات ،واحد ًة من الثورات
التي بدأت عام  1960م إىل جانب ثورة املثل ّيني ،وتشرتك جميع هذه

املجموعات بوضع النظام التقليدي لألرسة أمام تح ٍّد وبأنّهم يُطالبون
رس
باعرتاف الحكومات رسم ّياً بحريّتهم الجنس ّية ،وأن تضع الدول ُة األ َ
املثل ّية كاألرس التقليديّة غري املثل ّية تحت غطاء حقوق املواطنة.

(((

وقد اعتربت النسويّات بأ ّن أكرب مانعٍ من الحريّة الجنس ّية لدى النساء

هو الحمل وق ّررن بأ ّن السامح باإلجهاض قانون ّياً هو طريق التخلص من
الحق بأن ال يكون للمرأة ول ٌد ،يُح ّرر
هذا املانع ،وبزعم النسويّات فإ َّن ّ
املرأة من إطار العالقة الجنس ّية السابقة ويرتك املرأة ح ّر ًة كالرجل؛

حق اإلجهاض الصادر سنة
ولهذا السبب تعترب النسويّات بأن ترشيع ّ
 1973م خامت ٌة لسلطة الرجال التي امت ّدت لع ّدة قرونٍ من الزمن.

(((

-1مانويل كاستليس ،عرص اطالعات :اقتصاد ،جامعه وفرهنگ [= عرص املعلومات:
االقتصاد واملجتمع والثقافة] ،ترجمه إىل الفارسيّة :حسن چاوشيان ،ج ،2ص .253
-2كيت نش؛ جامعه شناىس سياىس معارص؛ ترجمه إىل الفارسية :علريضا خدادوست؛
ص .207 _ 206
-3إليزابيث فوكس؛ زنان وآينده خانواده :آزادى رفتار جنىس وتأثري آن بر خانواده
[= النساء ومستقبل العائلة :حريّة السلوك الجنيس وتأثريه عىل العائلة] ،ترجمه إىل
الفارسيّة :أصغر افتخاري ومح ّمد تراهي ،كتاب زنان [= كتاب النساء] ،ص .233

الفصل الرابع :نقد النسو ّية

نتائج حق اإلجهاض
حق املرأة يف اإلجهاض
لقد ت ّم الدفاع عىل النطاق السيايس عن ّ

الحق لها
شخيص ،ويف سنة  1992م ت ّم اإلقرار بهذا
حق
ّ
عىل أنَّه ّ
ٌّ
يحق للزوج أن يُطالب زوجته بإطالعه عىل األمر قبل
يف أمريكا« :ال ّ
أن تقوم باإلجهاض ،وال يقترص األمر عىل كون املرأة غري مكلّف ٍة

بالحصول عىل إذن الزوج من أجل اإلجهاض وحسب ،بل ال يقع

تكليف بإطالعه عىل قيامها بذلك»(((.
عىل عاتقها
ٌ

يعترب املنتقدون بأ ّن إقرار القانون املذكور أعاله ظل ٌم للزوج
واألبناء وبالتايل لألرسة؛ أل ّن معنى هذا العمل هو حرمان الزوج من
نصيبه يف األرسة وحرمان األرسة من الوصول إىل مكانتها باعتبارها

حصة الزوج من األبناء،
وحد ًة متكامل ًة عمليّاً؛ وكذلك قالوا« :بزوال ّ

مل يضيعوا ح ّقاً بسيطًا فقط ،ومبعنى آخر :ضيّعوا كافّة الحقوق،
وبعبارة أخرى :أنكرو الجوهر األسايس لكافّة حقوق الزوج ضمن
حق اإلجهاض باعتباره ح ّقاً
األرسة»(((؛ ومن ناحي ٍة أخرى الدفاع عن ّ

ٍ
ممتلكات شخصيّ ٍة
فرديّاً للمرأة ،جعل األطفال من الناحية العمليّة
للمرأة وض ّعف املسؤوليّة األُرسيّة واالجتامعيّة تجاه األطفال،
ولهذا السبب أصبحا متساويان متا ًما يف النظرة النفعيّة السائدة يف
مجايل االقتصاد والتجارة.

(((

-1املصدر نفسه ،ص  234ـ .235
-2إليزابيث فوكس؛ زنان وآينده خانواده :آزادى رفتار جنىس وتأثري آن بر خانواده
[= النساء ومستقبل العائلة :حريّة السلوك الجنيس وتأثريه عىل العائلة] ،ترجمه إىل
الفارس ّية :أصغر افتخاري ومح ّمد تراهي ،كتاب زنان [= كتاب النساء] ،ص .235
-3املصدر نفسه ،ص .236
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حق اإلجهاض
وأ ّما من الناحية االجتامعيّة ،فقد ت ّم التعبري عن ّ

الخاصة ،وهذا النوع من
بعنوانه ح ّقاً للتمتع بالحريّة يف الحياة
ّ
خاص ٍة فرديّ ٍة ال إىل حيا ٍة
األدلّة ،يُقلّص الحياة املشرتكة إىل حيا ٍة
ّ
خاص ٍة بالزوج والزوجة أو باألرسة ،وت ُؤ ّدي إىل تفكيك األرسة
ّ
ٍ (((
ٍ
متامسك إىل مجموع ٍة ذات أعضاء ولكن غري منظّمة.
ج
كنسي ٍ

نتائج العالقات الح ّرة خارج إطار األرسة
لقد أ ّدت الحريّة الجنسيّة للنساء ،وتجويز العالقات الجنسيّة
للنساء خارج إطار األرسة واعتبارها رشعيّةً ،أرضا ًرا عىل األرسة

وخاصة عىل نفس النساء ،حيث تشري دراسات علم االجتامع إىل
ّ
ما ييل:

1.1إ ّن احتامل الزواج بالنسبة الثنايئ الذين كان بينهام حيا ٌة
أقل من غريهام ،كام أ َّن نسبة طالقهام أعىل.
مشرتك ٌة ّ
2.2تُؤ ّدي الحريّة الجنس ّية واإلباح ّية عند النساء إىل تقليل
قيمته ّن يف نظر الرجال ،وت ُقلّل رغبة الرجال فيه ّن.
3.3يف نفس الوقت الذي تش ّوه فيه الحريّة الجنس ّية سمعة
الشابّات ،تؤ ّدي كذلك إىل التخ ّيالت الجنس ّية واالعتداء
عليه ّن من قبل الرجال ،وإىل تركهم لألعراف واآلداب
وقواعد السلوك الجنيس عند التعامل مع النساء.

-1املصدر نفسه ،ص .234

الفصل الرابع :نقد النسو ّية

4.4تؤ ّدي الحريّة الجنسيّة لدى النساء إىل تزايد العائالت أحاديّة
الوالد (األم مع االبن)؛ أل ّن الوصول األكرب إىل أساليب منع
الحمل أو اإلجهاض مينع الخوف من الحمل بدون زواج،
عامل مينع من العالقات الجنسيّة الح ّرة؛ ويف
ً
باعتباره
النتيجة كان الخوف من األطفال غري املرغوبني من عالق ٍة

إلزامي ،أ ّما اليوم فخالفًا للسابق إ ّما
ج
ح ّر ٍة ،يُؤ ّدي إىل زوا ٍ
ٍّ
يُؤ ّدي إىل اإلجهاض أو إىل والدة مولو ٍد تكون األ ّم هي
املسؤولة عنه لوحدها.

5.5أ ّدت الحريّة الجنسيّة لدى النساء ،إىل انخفاض مع ّدل
الزواج؛ أل ّن الوصول السهل من قبل الرجال إىل النساء
اللوايت ال ُيانعن بالعالقات الجنسيّة قبل الزواج ،يُزيل الدافع

لدى الرجال للقبول بطلب النساء اللوايت يُطالنب بالزواج يف
إزاء إقامة عالق ٍة جنسيّ ٍة؛ واألمر اآلخر هو أ َّن الشباب الذين
يتمكّنون من التمتّع بالعالقات الجنسيّة بدون مسؤوليّات
الزواج ،يُؤخّرون الزواج أو يرصفون النظر عنه متا ًما.

6.6إ ّن انخفاض مع ّدل الزواج ،ينتهي أيضً ا باإلرضار باألطفال
والنساء من ناحي ٍة أخرى؛ ألنَّه سبب يف تزياد الجرمية
ٍ
عصابات من الرجال األرشار والع ّزاب،
والجناية وتأسيس
(((
والرضر األكرب يلحق بالنساء واألطفال.

-1إليزابيث فوكس؛ زنان وآينده خانواده :آزادى رفتار جنىس وتأثري آن بر خانواده
[= النساء ومستقبل العائلة :حريّة السلوك الجنيس وتأثريه عىل العائلة] ،ترجمه إىل
الفارسيّة :أصغر افتخاري ومح ّمد تراهي ،كتاب زنان [= كتاب النساء] ،ص  236ـ .238
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كلمة الختام
لقد ركدت يف عرصنا الحارض حركة النسويّة يف الغرب وتوقّفت

رص من األفول والسكون ،ولكن
عن التح ّرك والتأثري فهي مت ّر يف ع ٍ

همً اجتامع ّياً
ما زالت النسويّة ت ُطرح يف البالد النشائة باعتبارها ّ
وت ّيا ًرا ذا تأثريٍ ،ويف بالدنا تخطو النسويّة وداعميها الخطوة األوىل،

مم يُشري
ري من الكتب حول النسويّة ونظريّاتهاّ ،
وقد تُرجم ك ٌّم كب ٌ
كل من الحركة النسويّة والنظريّة النسويّة قد لفتت نظر النخبة
إىل أ َّن ً
ونظر باحثي املجتمع اإليراين نحوها.

ومبا أ ّن الفئة املستهدفة يف الحركة النسائيّة بشكلٍ
رئييس ه ّن
ٍّ
الفتيات والشابات ،لذا يبدو أ َّن البيان الصحيح لنظريّات النسويّة

أسلوب آخر يف محاربة الحركة
أي
ٍ
وألسسها وأهدافها يُؤث ّر أكرث من ّ
ريا من هذه التوعية من خالل بيان نتائج
النسويّة ،ويُنجز
ً
قسم كب ً

حركة النسويّة يف الغرب ،وقد ت ّم تدوين الكتاب الحايل مع االلتفات
إىل الرضورات اآلنفة الذكر.

ولكن األمر امله ّم يف هذه األثناء ،هو االلتفات إىل نقطتني
مهمتني :األوىل :أنّه رغم أنّه من املمكن املوافقة عىل أن حركة

إل أ َّن هذا ال يعني
النسويّة دخلت يف سنني أفولها وركودهاّ ،
انتهاء النسويّة أو قلّة تأثري هذه الحركة وتعاليمها ،فقد ت ّم إضفاء
طابع مؤسسايت عىل العديد من األهداف والشعارات والربامج التي

للحركة النسويّة يف الوثائق الدوليّة ومنها «اتفاقيّة القضاء عىل جميع
أشكال التمييز ض ّد املرأة» ،والعديد من برامج التنمية التي ت ُنفّذها

كلمة الختام

األمم املتّحدة واملنظّامت التابعة لها يف البلدان النامية تتامىش مع

الربامج واآلراء النسويّة ،وهذا هو التح ّدي الذي يُواجه املدارس
والتيّارات املنتقدة للنسويّة.
والثاين :أ َّن مواجهة الحركة النسويّة ونقدها ،ال ينبغي أن تجعلنا

نغفل عن آثار املباين والتعاليم الحداثويّة ،فإ ّن فكر ومنط الحياة
الغربيّة يُؤث ّر يف الخارج عىل املجتمعات يف القضايا املوضوعيّة

كمسألة املرأة واألرسة بنح ٍو أكرب من باقي التيّارات واملدارس
الصغرية.

إذ ُيكن ملجموع ٍة أن تنتقد التعاليم النسويّة عىل املستوى
الربهاين والفكري ،أ ّما يف مقام العمل والخطط والربامج ،فهي

تُ ّهد لقبول الغايات واألهداف النسويّة من خالل قبول برامج
التنمية ومتطلّبات الحداثة.
فاإلهتامم بأرضار وآثار الحركة النسويّة من جه ٍة ،وتجنب تعظيم
تأثري هذه الحركة من جه ٍة أخرى ـ والتي هي بنفسها تج ّذ ٌر يف الغفلة

عن آثار الحداثة ـ ُيكن أن تقلّل من عواقب األفكار واملدراس
املستوردة وأرضارها.
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القرآن الكريم.
آپيگنانزى ،ريچارد وگريس كارات؛ سامدرنيسم ،قدم اول ،ترجمه إىل
الفارسيّة :فاطمة جالل سعادت ،طهران ،نرش وپژوهش شيرازه .1380
آربالسرت ،آنتوىن ،ليرباليسم غرب ،ظهور وسقوط؛ ترجمه إىل الفارس ّية :عباس
مخرب؛ چ ،3طهران ،مركز.1377 ،
أژينى ،محسن؛ « نشانه هاى خط نفوذ»؛ جريدة :رسالت.74/11/3،
آن هيوليت ،سيليويا؛ « معيشت محقر» ،فمينيسم در أمريكا تا سال 2003؛
ترجمه إىل الفارسيّة :معصومه محمدى وفرزانه دوستى؛ طهران ،معارف.1378 ،
ابوت ،پامال وكلر واالس؛ جامعه شناىس زنان؛ ترجمه إىل الفارس ّية :منيژه
نجم عراقى؛ طهران ،ىن.1380 ،
اچ بورک ،رابرت؛ در رساشيبى به سوى گومورا :ليرباليسم مدرن وافول أمريكا؛
ترجمه إىل الفارس ّية :الهه هاشمى حائرى؛ طهران ،حكمت.1378 ،
احمدى ،بابک ،مدرنيته وانديشهء انتقدى؛ طهران ،مركز .1373 ،
ـ؛ معامى مدرنيته؛ طهران ،مركز.1377 ،
انگلس ،فردريک؛ منشأ خانواده ،مالكيت خصوىص ودولت؛ ترجمه إىل
الفارسيّة :مسعود احمد زاده؛ طهران ،جامى.1379 ،
«باز خواىن هويت جنىس» ،نرشيه حوراء؛ دفرت مطالعات وتحقيقات زنان،
ش 14و ،15مرداد .1384
«بازخواىن هويت زناىن» ،بيانيهء تحليىل دفرت مطالعات وتحقيقات زنان؛ مرداد
.1384
باقرى ،خرسو؛ مباىن فلسفى فمينيسم؛ تحقيق :نارص الدين عيل تقويان؛
طهران ،سحاب.1382 ،
باومن ،زيگمونت؛ اشارت هاى پسامدرنيته؛ ترجمه إىل الفارس ّية :حسن
چاوشيان؛ طهران ،ققنوس.1384 ،
بدانرت ،اليزابت؛ «عرص تشابه جنس ها»؛ ترجمه إىل الفارس ّية :افسانه وارسته فر؛
مجلة :زنان ،ش .1377 ،48
براتعىل پور ،مهدى؛ ليرباليسم؛ قم ،انجمن معارف اسالمى.1381 ،
برس ،اوليو استاىل وآلن بلوک؛ فرهنگ انديشهء نو؛ ترجمه إىل الفارس ّية :احمد
بريشک وآخرون؛ چ ،3طهران ،مازيار.1387 ،
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برونوفسىك .ج وبروس مازليش؛ سنت روشنفكرى در غرب از لئوناردو تا
هگل؛ ترجمه إىل الفارسيّة ليال سازگار؛ طهران ،آگاه.1379 ،
بستان(نجفي) ،حسني؛ نابرابرى وستمج نىس از ديدگاه اسالم وفمينيسم؛ قم
پژوهشكده حوزه ودانشگاه.1382،
بشرييه ،حسني؛ نظريه هاى فرهنگ در قرن بيستم؛ مؤسسه فرهنگى آينده
پويان ،چ اول.1379 ،
بيسىل ،كريس؛ چيستى فيمينيسم :در آمدرى برنظريه فمينيستى؛ ترجمه إىل
الفارسيّة :محمد رضا زمردي؛ طهران وروشنگران ومطالعات زنان.1385 ،
بوردو ،ژورژ؛ ليرباليسم؛ ترجمه إىل الفارس ّية :عبد الوهاب احمدى؛ طهران،
نرش ىن.1378 ،
بوردو ،سوزان؛ « مذكرسازى دكارىت انديشه» ،منت هايى برگزيده از مدرنيسم
تا پسامدرنيسم؛ ترجمه إىل الفارس ّية :تورج قره گزىل؛ تحقيق :عبد الكريم
رشيديان ،طهران ،ىن.1381 ،
بومر ،فرانكلني لوفان؛ جريان هايى بزرگ در تاريخ انديشه غرب :گزيده آثار
بزرگ در تاريخ انديشه اروپاى غرىب از سده هاى ميانه تا امروز؛ ترجمه إىل
الفارسيّة :حسني بشرييه؛ طهران ،مركز بازشناىس اسالم وإيران.1380 ،
بريو ،آلن؛ فرهنگ علوم اجتامعى؛ ترجمه إىل الفارس ّية :باقر ساروخاىن؛
طهران ،كيهان.1366 ،
بيات ،عبد الرسول؛ فرهنگ واژه ها :در آمدى برمکاتب وانديشه هاى معارص،
چ  ،2قم ،مؤسسه انديشه وفرهنگ دينى.1381 ،
پترسون ،مايكل وآخرون؛ عقل واعتقاد دينى :در آمدى بر فلسفه دين؛ ترجمه
إىل الفارس ّية :إبراهيم سلطاىن واحمد نراقى؛ طهران.1377 ،
پرنر ،اليزابت؛« اخالق زنانه نگر»؛ ترجمه إىل الفارس ّية :سوگند نوروزى
زاده؛ ماهنامهء تخصىص ناقد ،ش.1383 ،2
تافلر ،الوين؛ موج سوم ،ترجمه إىل الفارس ّية :شهيند خوارزمى؛ چ  ،12طهران،
فاخته.1377 ،
تشكرى ،زهرا؛ زن در نگاه روشنفكران؛ قم ،طه ودفرت مطالعات وتحقيقات
زنان.1381 ،
توسىل ،غالم عباس؛ نظريه هاى جامعه شناىس؛ چ  ،6قم ،مهر.1376 ،
توحيدى ،نريه؛ « جنسيت ،مدرنيت ،دموكراىس» ،جنس دوم؛ نوشني احمدي
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خراساين؛ ج ،4طهران ،توسعه.1378 ،
تونگ روزمارى؛ «اخالق قمينيستى» ،فمينيسم ودانش هاى فمنيستى؛ ترجمه
إىل الفارسيّة :عباس يزداىن؛ قم ،دفرت مطالعات وتحقيقات زنان.1382 ،
يتچمن جنى وكاترين اوانز؛ فلسفه به زبان ساده؛ ترجمه إىل الفارس ّية :إسامعيل
سعادىت خمسه؛ طهران ،دفرت پژوهش ونرش سهروردى.1380 ،
جعفرى ،محمد تقى؛ ترجمه وتفسري نهج البالغه؛ ج ،11طهران ،فرهنگ
اسالمى.1361 ،
جگر ،آليسون؛ «چهار تلقى از فمينيسم» ترجمه إىل الفارسيّة :س .امريى؛
مجله زنان ،ش 31 ،28و.1375 ، 32
ــــــ؛ «فمينيسم به مثابهء فلسفه سياىس»؛ ترجمه إىل الفارسيّة :مريم خراساىن؛
جامعه سامل ،ش .1375 ،26
جوادى آمىل ،عبد الله؛ شناخت شناىس در قرآن؛ ويراستهء حميد پارسانيا،
قم ،مركز مديريت حوزه علميه قم.1370 ،
ــــــ؛ زن در آينهء جالل وجامل ،چ  ،2قم ،ارساء.1376 ،
ــــــ؛ فلسفه حقوق برش ،ويراستهء أبو القاسم حسينى ،قم ،ارساء.1375 ،
جميز ،سوزان؛ «فمينيسم» ،فمينيسم ودانشهاى فمينيستى؛ ترجمه إىل الفارسيّة:
عباس يزداىن؛ قم ،دفرت مطالعات وتحقيقات زنان.1382 ،
حقيقى ،شاهرخ؛ گذر از مدرنيته؟ ينچه ،فوكو ،ليوتار ،دريدا ،طهران ،آگاه،
.1381
حكيم پور ،محمد؛ حقوق زن در كشاكش سنت وتجدد؛ طهران ،نغمه
نوانديش.1382 ،
دابسون ،اندرو؛ « فمينيسم بوم شناختى» ،فلسفه وانديشه سياىس سبزها؛ ترجمه
إىل الفارس ّية :محسن ثاليث؛ طهران ،آگاه.1377 ،
دوبوار ،سيمون؛ جنس دوم؛ ترجمه إىل الفارسيّة :قاسم صنعوى؛ چ  ،2طهران،
طوس.1380 ،
دورانت ،ويل ؛ تاريخ متدن؛ ترجمه إىل الفارسيّة فريدون بدره اى؛ چ  ،5طهران،
علمى وفرهنگى.1376 ،
ـــــــ؛ لذات فلسفه :پژوهىش در رسگذشت ورسنوشت برش؛ ترجمه إىل
الفارسيّة :عباس زرياب؛ چ  ،10طهران ،علمى وفرهنگى.1376 ،
دوالكامپاىن ،كريستني؛ تاريخ فلسفه در قرن بيستم؛ ترجمه إىل الفارس ّية :باقر
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پرهام ،طهران ،آگاه.1380 ،
ديوس توين؛ اومانيسم؛ ترجمه إىل الفارسيّة :عباس مخرب؛ إيران.1383 ،
ديويدسن ،نيكالس؛ «نقايص نظريه فمينيسم» ،نگاهى به فمينيسم؛ قم،
معاونت أمور اساتيد دروس معارف اسالمى.1377 ،
راوندى ،مرتىض؛ تاريخ تحوالت اجتامعى؛ چ  ،3طهران ،نگاه.1376 ،
رابينسون ،ديو وكريس كارات؛ اخالق ،قدم اول؛ ترجمه إىل الفارس ّية :عىل اكرب
عبدل آبأدّى؛ طهران ،شريازه.1378 ،
رندال ،هرمن؛ سري تكامل عقل نوين؛ ترجمه إىل الفارسيّة :أبو القاسم پاينده؛
طهران ،علمى وفرهنگى.1376 ،
روباتم ،شيال؛ زنان در تكاپو :فمينيسم وكنش اجتامعى؛ ترجمه إىل الفارسيّة:
حشمت الله صباغى؛ طهران ،نرش پژوهش شريازه ،طهران.1385 ،
روسو ،ژان ژاک؛ اميل ،آموزش پرورش؛ ترجمه إىل الفارس ّية :غالم حسني
زيرک زاده؛ چ  ،5طهران ،رشكت سهامى چهر.1345 ،
رودريگز ،كريس وكريس كارات؛ مدرنيسم ،قدم اول؛ تردمه إىل الفارس ّية:
كامران سپهران؛ طهران ،نرش وپژوهش شريازه.1380 ،
ريتزر ،جورج؛ نظريهء جامعه شناىس در دوران معارص؛ ترجمه إىل الفارسيّة:
محسن ثالىث؛ چ  ،2طهران ،علمى فرهنگى.1374 ،
زيبايى نژاد ،محمد رضا؛ « مالحظات» ،فمينيسم ودانش هاى فمينيستى؛ قم،
دفرت مطالعات وتحقيقات زنان.1382 ،
زيبايى نژاد ،محمد رضا ومحمد تقى سبحاىن؛ در آمدى بر نظام شخصيت
زن در اسالم :بررىس مقايسه اى ديدگاه اسالم وغرب؛ قم ،دار النور.1381 ،
ساراپ ،مادن؛ راهناميى مقدماىت بر پساساختارگرايى وپسامدرنيسم؛
ترجمه إىل الفارس ّية :محمد رضا تاجيک؛ طهران ،ىن.1382 ،
ساروخاىن ،باقر؛ در آمدى بر دايرة املعارف علوم اجتامعى؛ طهران ،كيهان،
.1375
رسوش ،عبد الكريم؛ سنت وسكوالريسم؛ طهران ،رصاط.1384 ،
سيم ،استوارت وبورين وان لون؛ نظريهء انتقادى ،قدم اول؛ ترجمه إىل الفارسيّة:
پيام يزدانجو؛ طهران ،نرش وپژوهش شريازه.1382 ،
سيسون ،اسمه وينه؛ «بازگشت خداى بانو»؛ ترجمه إىل الفارسيّة :سوگند
نوروزى زاده؛ ماهنامه تخصىص ناقد؛ ش اول ،اسفند .1382
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سيدل ،روث؛ به سوى جامعه اى نوع دوست تر :نگاهى به فمينيسم؛ مؤسسه
فرهنگى طه.1377 ،
شاپيرو ،جان سالوين؛ ليرباليسم ،معنا وتاريخ آن؛ ترجمه إىل الفارسيّة :محمد
سعيد حنايى كاشاىن؛ طهران ،مركز.1380 ،
شاهنده ،نوشني؛ زن در تفكر ينچه؛ طهران ،قصيده رسا.1382 ،
شباهنگ ،ب؛ « مالحظاىت پيرامون جنبش فمينيسم» ،بولنت مرجع فمينيسم؛
به كوشش مهدى مهريزى ،طهران ،مديريت مطالعات اسالمى مركز مطالعات
فرهنگى وبني امللىل.1372 ،
شفيعى رسوستاىن ،إبراهيم؛ جريان شناىس دفاع از حقوق زنان در إيران ،قم،
مؤسسه فرهنگى طه.1379 ،
شليت ،وندى؛ بازگشت به حيا» ،فمينيسم در أمريكا تا سال 2003؛ ترجمه إىل
الفارس ّية :سامنه مدىن؛ طهران ،معارف.1383 ،
ضيمران ،محمد؛ انديشه هاى فلسفى در پايان هزارهء دوم ،طهران ،هرمس،
.1380
طباطبايى ،سيد محمد حسني؛ أصول فلسفه وروش رئاليسم؛ با حاشيهء مرتىض
مطهرى ،طهران ،صدرا.1358 ،
عالسوند ،فريبا؛ زنان وحقوق برابر :نقد وبررىس كنوانسيون رفع تبعيض عليه
زنان وسند پكن؛ طهران ،شوراى فرهنگى اجتامعى زنان.1382 ،
فاكس ،اليزابت؛ «زنان وآيندهء خانواده :آزأدّى رفتار جنىس وتأثري آن بر خانواده»؛
ترجمه إىل الفارس ّية :اصغر افتخارى ومحمد تراهى؛ كتاب زنان ،ش .1381 ،17
فالودى ،سوزان؛ «اگر زنان با مردان برابرند پس چرا؟ »؛ ترجمه إىل الفارسيّة:
زهره زاهدى؛ مجله زنان ،ش .1372 ،12
فاليز ،اليزابت؛«نقدى بر جنس دوم»؛ ترجمه إىل الفارس ّية :ماهرخ دبريى؛ مجله
زنان ،ش.1370 ،1
فروغى ،محمد عيل؛ سري حكمت در اروپا؛( به ضميمه گفتار در روش رنه
دكارت)؛ تصحيح وحاشيهء امري جالل الدين اعلم ،چ  ،2طهران ،الربز.1377 ،
فرنچ ،مارلني؛ جنگ عليه زنان؛ ترجمه إىل الفارسيّة :توراندخت متدن؛
طهران ،علمى.1373 ،
فريدمن ،جني؛ فمينيسم؛ ترجمه إىل الفارسيّة :فريوزه مهاجر؛ طهران ،آشيان،
.1381

المصادر والمراجع

«فمينيسم تكرار تجربه هاى ناموفق»؛ پيام زن  ،سال سوم  ،ش  ،11شامره
پياپى .1373 ،35
فوكو ،ميشل؛ دانش وقدرت؛ ترجمه إىل الفارسيّة :محمد ضيمران؛ طهران
هرمس.1378 ،
فيتس پاتريک ،توين؛ «شهروندى بر مبناى جنسيت» ،نظريه رفاه :سياست
اجتامعى چيست؟؛ ترجمه إىل الفارس ّية :هرمز هاميون پور؛ طهران ،گام
نو.1381 ،
فيرش ،هلن؛ جنس اول :توانايى هاى زنان براى دگرگوىن جهان؛ ترجمه إىل
الفارس ّية :نغمه صفاريان پور؛ طهران ،زرياب.1381 ،
قيطانچى ،العام؛ «موج هاى فمينيسم ،تاريخچه اى كوتاه»؛ ترجمه إىل
الفارسيّة :ليال فرجامى؛ فصل زنان :مجموعه آراء وديدگاه هاى فمينيستى؛
نوشني احمدى خراساىن؛ ج.1381 ،2
كاپلستون ،فريدريک؛ تاريخ فلسفه :از دكارت تا اليب نيتس؛ ترجمه إىل
الفارس ّية :غالم رضا اعواىن؛ ج  ،4طهران ،علمى فرهنگى.1380 ،
كاتوزيانو نارص؛ فلسفه حقوق؛ ج ،1طهران ،انتشار.1377 ،
كاستليس ،مانوئل؛ عرص اطالعات :اقتصاد ،جامعه وفرهنگ؛ ترجمه إىل
الفارس ّية :حسن چاوشيان ،احد عىل قليان وافشني خاكباز؛ ج ،2طهران ،طرح
نو.1380 ،
كارد ،كلوديا؛ «اخالق فمينيستى»؛ ترجمه إىل الفارسيّة :زهرا جالىل؛ نرشيه
حوراء ،ش  ،6مرداد وشهريور .1383
كد ،لورين؛ « معرفت شناىس وفمينيسم»؛ ترجمه إىل الفاريس :فاطمه مينايى؛
ماهنامهء تخصىص ناقد ،ش .1382 ،1
ـــــــ؛ « معرفت شناىس فمينيستى» ،فمينيسم ودانش هاى فمينيستى؛ ترجمه
إىل الفارسيّة :عباس يزداىن؛ قم ،دفرت مطالعات وتحقيقات زنان.1382 ،
كرايب ،يان؛ نظريه هاى مدرن در جامعه شناىس از پارسونز تا هابرماس؛
ترجمه إىل الفارسيّة :محبوبه مهاجر؛ طهران ،رسوش.1378 ،
كنيگ دام ،اى .اف؛ « حقوق فمينيستى» ،فمينيسم ودانش هاى فمينيستى؛
ترجمه إىل الفارس ّية :عباس يزداىن؛ قم دفرت مطالعات وتحقيقات زنان.1382 ،
گرنت ،توىن؛ زن بودن؛ ترجمه إىل الفارسيّة :فروزان گنجى زاده؛ طهران،
ورجاوند.1381 ،
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گرى ،بنوات؛ زنان از ديد مردان؛ ترجمه إىل الفارس ّية :محمد جعفر پوينده؛
طهران ،جامى.1378 ،
گيدنز ،آنتوىن؛ جامعه شناىس؛ ترجمه إىل الفارسيّة :منوچهر صبورى؛چ،3
طهران ،ىن.1376 ،
گنجى ،حوزه؛ روان شناىس تفاوت هاى فردى؛ چ ،طهران ،بعثت.1375 ،
الک ،جان؛ تحقيق در فهم برش؛ ترجمه إىل الفارس ّية :شفق رضازاده؛ طهران،
دهخدا.1349 ،
لچت ،جان؛ پنجاه متفكر بزرگ معارص :از ساختارگرايى تا پسامدرنيته؛
ترجمه إىل الفارس ّية :محسن حكيمى؛ طهران ،خجسته.1377 ،
لوكاس،هرنى؛ تاريخ متدن از كهن ترين روزگار تا سدهءما؛ ترجمه إىل
الفارسيّة :عبد الحسني آذرنگ؛ ج ،1چ  ،4طهران ،كيهان.1376 ،
لويد ،ژنويو؛ عقل مذكر :مردانگى وزنانگى در فلسفه غرب؛ ترجمه إىل
الفارسيّة :محبوبه مهاجر؛ طهران ،ىن.1381 ،
ليوتار ،ژان فرانسوا؛ وضعيت پسامدرن :گزارىش دربارهء دانش؛ ترجمه إىل
الفارس ّية :حسينعىل نوذرى؛ طهران ،گام نو.1380 ،
ماتيوز ،اريک؛ فلسفهء فرانسه در قرن بيستم؛ ترجمه إىل الفارسيّة :محسن
حكيمى؛ طهران ،ققنوس.1378 ،
مايكل ،مولىك؛ علم وجامعه شناىس معرفت؛ ترجمه إىل الفارسيّة :حسني
كچوئيان؛ طهران ،ىن.1376 ،
مشريزاده ،حمريا؛ از جنبش تا نظريهء اجتامعى :تاريخ دو قرن فمينيسم؛ طهران،
نرش وپژوهش شريازه.1381 ،
محمدى رى شهرى ،محمد؛ منتخب ميزان الحكمة ،قم ،دار الحديث1423 ،
ق.
مصباح ،مجتبى؛ فلسفهء اخالق؛ قم ،مؤسسه آموزىش پژوهىش امام خمينى
قدس رسه .1386
ء
مصفا ،نرسين؛ «گزارش كتاب تفسريهايى فمينيستى ونظريه سياىس» ،نرشيه
سياست خارجى ،ش ،2تابستان .1374
مطهرى ،مرتىض؛ نظام حقوق زن در اسالم؛ چ  ،27طهران ،صدرا.1378 ،
مک لنان ،گرگور؛ پلوراليسم؛ ترجمه إىل الفارسيّة :جهانگير معينى
علمدارى؛ طهران ،آشيان.1381 ،

المصادر والمراجع

موسوى ،معصومه؛ « تاريخچه مخترص تكورين نظريه هاى فمينيستى» ،بولنت
مرجع فمينيسم؛ به كوشش مهدى مهريزى ،طهران ،مديريت مطالعات اسالمى
مركز مطالعات فرهنگى وبني امللىل.1372 ،
مندوس ،سوزان؛ « فلسفه سياىس فمينيستى» ،فمينيسم ودانش هاى فمينيستى؛
ترجمه إىل الفارسيّة :عباس يزداىن؛ قم ،دفرت مطالعات وتحقيقات زنان.1382 ،
ــــــ؛ «أخالق فمينيستى»؛ ترجمه إىل الفارس ّية :رضا نجف زاده؛ نرشيه
طربستان سبز ،ش .17
مهريزى ،مهدى؛ شخصيت وحقوق زن در اسالم؛ طهران ،علمى فرهنگى،
.1382
ميشل ،آندره؛ فمينيسم ،جنبش اجتامعى زنان؛ ترجمه إىل الفارسيّة :هام زنجاىن
زاده؛ چ  ،2مشهد ،نرش نيكا.1378 ،
ميل ،جان استوارت؛ انقياد زنان؛ ترجمه إىل الفارس ّية :عالء الدين طباطبايى؛
طهران ،هرمس.1379 ،
«نگاهى به فمينيسم» ،تازه هاى انديشه؛ ش ،2قم ،مؤسسه فرهنگى طه،
معاونت امور اساتيد ودروس معارف اسالمى.1377 ،
نرسيسيانس ،اميليا؛ مردم شناىس جنسيت؛ ويراستهء بهمن نوروززاده چگينى،
طهران ،أفكار ومعاونت پژوهش سازمان مرياث فرهنگى كشور.1383 ،
نش ،كيت؛ جامعه شناىس سياىس معارص؛ ترجمه إىل الفارسيّة :علريضا
خدادوست؛ نوروز.1380 ،
نرص ،سيد حسني؛ نياز به علم مقدس؛ ترجمه إىل الفارس ّية :حسن مياندارى؛
قم ،مؤسسه فرهنگى طه.1379 ،
نوالن ،پاتريک و گرهارد لنسىك؛ جامعه هاى انساىن :مقدمه اى بر جامعه
شناىس كالن؛ ترجمه إىل الفارس ّية :نارص موفقيان؛ طهران ،ىن.1385 ،
نوذرى ،حسينعىل؛ مدرنيته ومدرنيسم :مجموعه مقاالىت در سياست ،فرهنگ
ونظريه هاى اجتامعى؛ طهران ،نقش جهان.1378 ،
واترز ،مارى آليس واولني ريد؛ فمينيسم وجنبش ماركسيستى :آيا رسنوشت زن
را ساختار بدنش تعيني مى كند؟؛ طهران ،طاليه پرسو.1383 ،
واترز ،مالكوم؛ جامعهء سنتى وجامعهء مدرن :مدرنيته ومفاهيم انتقادى؛ ترجمه
إىل الفارسيّة :منصور انصارى؛ طهران ،نقش جهان.1381 ،
واتكينز ،سوزان آليس وآخرون؛ فمينيسم ،قدم اول؛ ترجمه إىل الفارس ّية :زيبا
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جالل الدين نائينى؛ طهران ،نرش وپژوهش شريازه.1380 ،
وود ،رشمن؛ ديدگاه هاى نوين جامعه شناىس؛ ترجمه إىل الفارسيّة :مصطفى
از كيا؛ طهران ،كيهان.1366 ،
ويلفورد ،ريک؛ « فمينيسم» ،مقدمه اى بر ايدئولوژى هاى سياىس؛ ترجمه إىل
الفارسيّة :م .قائد؛ طهران ،مركز.1375 ،
وينسنت ،اندرو؛ ايدئولوژى هاى مدرن سياىس؛ ترجمه إىل الفارس ّية :مرتىض
ثاقب فر ،طهران ،ققنوس.1378 ،
هاردينگ ،سندرا؛ «جنسيت وعلم» ،فمينيسم ودانش هاى فمينيستى؛ ترجمه
إىل الفارس ّية :بهروز جندقي؛ قم ،دفرت مطالعات وتحقيقات زنان.1382 ،
هاردينگ ،سندرا؛ «از تجربه گرايى فمينيستى تا شناخت شناىس هاى داراى
ديدگاه فمينيستى» ،منت ها يى برگزيده از مدرنيسم تا پست مدرنيسم؛
ترجمه إىل الفارس ّية :نيكو رسخوش وافشني جهانديده؛ به كوشش الرنس
كهون ،ويراستهء عبد الكريم رشيديان ،طهران ،ىن.1381 ،
هام ،مگى وسارا گمبل؛ فرهنگ نظريه هاى فمينيستى؛ ترجمه إىل الفارس ّية:
فريوزه مهاجر ،فرخ قره داغى ونوشني احمدى خراساىن؛ طهران ،توسعه.1382 ،
هايد ،ژانت؛ روان شناىس زنان؛ ترجمه إىل الفارسيّة :بهزاد رحمتى؛ طهران،
فرشيوه.1377 ،
همپتن ،جني؛ فلسفه سياىس؛ ترجمه إىل الفارسيّة :خشايار ديهيمى؛ طهران،
طرح نو.1380 ،
هووى ،گيل؛ «سيمون دوبوار» فلسفه ء اروپايى در عرص نو؛ ويراسته ء جنى
يتچمن وگراهام وايت؛ ترجمه إىل الفارسيّة :محمد سعيد حنايى
بنيادگرايى دينى؛ ترجمه إىل الفارس ّية :محمد كاشاىن؛ طهران ،نرش مركز،
.1379
هيوود ،اندرو؛ در آمدى بر ايدئولوژى هاى سياىس :از ليرباليسم تا رفيعى
مهرآبأدّى؛ طهران ،مركز چاپ وانتشارات وزارت أمور خارجه.1379 ،
ـ؛ «چهار مبحث اساىس فمينيسم»؛ ترجمه إىل الفارسيّة :رزا افتخارى؛ مجله
زنان ،ش .1375 ،32

