


نحن ومسألة المرأة

5سلسلة استراتيجيات معرفّية

الجزء األّول









فهرست الكتاب

مة املركز........................................................................................................... 7 مقدِّ

ـ الفكر السيايس الفيميين: منهجية ومفاهيم داللية

قدير نرصي مشكيني............................................................................................. 12

ا للكتاب المقّدس  هرمنيوطيقيًّ
ً
ـ الالهوت النسوي بوصفه تفسيرا

57 ..................................... محمد جواد ذريه - زهراء آبيار - سيد مهدي إمامي جمعه

ـ النوع االجتماعّي )الجندر( بي�ن العلمانّي�ة والشريعة اإلسالمّية

برشى حسني صالح................................................................................................ 85

ـ مفهوم الجندر دراسة  في معناه، ودالالته، وجذوره، وتي�اراته الفكرّية

خرض إ. حيدر...................................................................................................... 123

ـ نقد أصول التربي�ة والتعليم النسوية الليبرالية ومناقشتها

141 ................................................... السيد عيل حسيني زاده - محمد رضا رشيف جم 

ـ نقدالنسوّية

175 ..................................................................................................... نرجس رودگر 

ـ الحركة النسوّية وتحّديات األمومة

سهيلة صادقي فسايئ........................................................................................... 247

ـ التمركز حول األنىث واختزال ما هو إنسانّي فيما هو أنثوّي  

غيضان السيد عيل............................................................................................... 275



فهرست الكتاب

 على نظريات النسوّية في الغرب
ٌ

 نقدّية
ٌ

ـ األنثوية المستلبة إضاءات

إميان شمس الدين.............................................................................................. 301

 ثقافيٌّ غربيٌّ
ٌ
ـ الجندر بما هو تحّيز

321 .................................................................................................... طالل عرتييس 

ـ الخطبة الجندرية في معاثرها الفلسفية

348 ...................................................................................................... سارة دبويس 

ـ الفلسفة النسوّية

سلوى نرصة........................................................................................................ 373

ـ متاخمة نقدّية للهوّية الجندرّية

397 ............................................................................................ حسن أحمد الهادي

ة األدبي�ة سويَّ
َّ

ـ الن

عبد املجيد زراقط............................................................................................... 418

ـ النسوّية اإليكولوجية

مصطفى النشار.................................................................................................. 449

ـ الجنوسة )بي�ن اإلسالم وحداثة الغرب(

470 .............................................................................................. مجتبى عطّار زاده

ل الخلقية
ُ

ـ المذهب الفيميين: دعوات إلى تدنيس السلوك وتجاهل المث

قاسم أحمدي..................................................................................................... 507



             مقّدمة المركز

ملاذا مسألة املرأة؟
قد يُنظَر إىل املرأة باعتبارها نصف املجتمع تارًة، وقد يُنظر إليها أُخرى باعتبار كونها 

د األدوار  ا، وقد يُنظر إليها من منظار كونها زوجة تارة ثالثة، وهكذا ميكن أن تتعدَّ أُمًّ

باختالف املنظار.

البحث حول  املرأة ليس جديداً، حيث شّكل  املرتبطة بدور  املسائل  البحث يف  إنَّ 

املرأة حديَث املايض والحارض، وسيستمّر ذلك يف املستقبل بطبيعة الحال؛ لكونها جزءاً ال 

يتجزَّأ من نسيج املجتمع الذي نعيش فيه.

تظهري  ذلك  من  نستهدف  فإنّنا  الراهن،  وقتنا  املرأة يف  مسألة  قراءة  نعيد  وعندما 

أهّميّتها يف الخطاب اإلسالمّي املعارص، ولو رجعنا إىل املايض القريب إبّان االنفتاح عىل 

الغرب يف القرنني املنصـرمني، لرأينا أنَّ مسألة املرأة تَُعدُّ من أهّم املسائل التي تطرَّق إليها 

رّواد الفكر املعارص، حيث بدأ الجدل حولها مبكِّراً، ابتداًء من مسألة الحجاب والسفور، 

وانتهاًء إىل مسائل الجندر واالنحدار الُخلُقّي الذي تبعه.

بالنسبة إىل  األمر  أيضاً، وكذلك  الخطاب اإلسالمّي  تعترب مسألًة محوريّة يف  أنَّها  كام 

الخطاب العلاميّن، وعىل ضوئها ميكن تصنيف الشخص بأنّه يتوافق مع هذا الخطاب أو ذاك.

وميكن تقسيم خطاب املرأة يف العامل اإلسالمّي إىل ثالثة تيّارات:

1 - التيّار السلفّي، ويتّصف بالجمود عىل النصِّ وترك متطلّبات العرص.

. 2 - التيّار العلاميّن، ويتّصف بالجمود عىل متطلّبات العرص وترك النصِّ
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3 - التيّار املعتدل، وميتاز بالجمع بني النصِّ ومتطلّبات العرص.

وهذه التيّارات ُولَِدت يف العامل اإلسالمّي جرّاء التحّديات التي واجهتها قضية املرأة، والتي 

ة التي واجهها العامل اإلسالمّي بعد انفتاحه عىل الغرب، أو  ُولَِدت بدورها من التحّديات العامَّ

قل: االستسالم أمام الوافد الثقايّف واملعريّف اآلخر.

إنَّ موقف الغرب تجاه املرأة مل يكن سليامً وال معتدالً يوماً، فقد القَت املرأة أشّد أنواع 

التهميش واملهانة يف املنظومة الغربّية عىل املستوى التاريخّي، بدءاً من عصـر اليونان وانتهاًء 

التبعيض،  ا يف العقود األخرية، فقد تحرَّرت من بعض أنواع  أمَّ العشـرين،  القرن  إىل بدايات 

لكنَّها وقعت فيام هو أشّد منه، حيث أصبحت أسرية االستغالل االقتصادّي والتجارّي والسيايّس، 

وصارت بضاعة رخيصة تحّقق مطامع الرجال، فاملرأة الغربيّة تدور يف فلك التناقض، ومل تحَظ 

باالستقالل الحقيقّي يوماً.

وعىل الرغم من ذلك، فإنّنا نجد أنَّ بعض الحركات النسويّة يف العامل اإلسالمّي تتبع تلك 

الحركات وتخطو خطاها دون أن تنظر إىل الواقع أو إىل هذه الفروقات، ناهيك عن وجود 

تحّديات وأزمات حقيقيّة تجاه املرأة يف العامل اإلسالمّي تحتاج إىل حلول جذريّة تعتمد عىل 

الهويَّة والذات دون االستجداء من اآلخر.

وإذا أردنا أن نُجمل القول يف أهّم هذه التحّديات أمكننا اإلشارة إىل:

1 - سيطرة روح املاّدية الحديثة، ومحاكاة الحركات النسويّة الغربيَّة، واالبتعاد عن التعاليم 

الدينيَّة يف بعض الحركات النسويَّة يف العامل اإلسالمّي.

2 - التعامل مع املرأة وفقاً للعادات والتقاليد القبليَّة والعرفيَّة مبنأى عن التعاليم الدينيَّة.

3 - ثورة املعلومات وإساءة استخدام مواقع التواصل االجتامعّي.

اإلعالم  عىل  تسيطر  ألنَّها  بالغرب؛  املتأثِّرة  النسويَّة  الحركات  عىل  الضوء  تسليط   -  4

والدعاية، وهو األمر الذي تفتقد إليه الحركات النسويَّة املؤمنة.
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اإليجابيّات  لتصنيف  املرأة  مبسألة  يرتبط  فيام  متكامل  معلومات  بنك  وجود  عدم   -  5

والسلبيّات، ورصد الحركات األُخرى، ومتابعة أحدث الشبهات أو املسائل املستحدثة يف مقام 

العمل عىل التأصيل اإلسالمّي وردِّ الشبهات.

هذا الواقع الذي نعيشه، وهذه التحّديات واألزمات التي تواجهها املرأة املسلمة اليوم، 

املرأة  والسياسة،  املرأة  والعمل،  املرأة  قبيل:  من  النسويَّة  املستحدثة  املسائل  عن  ناهيك 

االهتامم  علينا  تُحتِّم  الشؤون  كلُّ هذه  والحداثة، وغريها،  املرأة  والتعليم،  املرأة  واإلنجاب، 

بتحليل وضع املرأة املعاصـرة، والقيام بهندسة املستقبل باالعتامد عىل املايض، والوقوف عىل 

اسرتاتيجيَّة  خطَّة  وضع  طريق  عن  املستقبل  نحو  والتطلُّع  الحاضـر،  ومستلزمات  تحّديات 

شاملة، ومحاولة رفع نواقصها من خالل االستشارات والتجارب الحاصلة من عمليَّة التطبيق.

وال بدَّ أن تعتمد الخطَّة االسرتاتيجيَّة عىل األُُسس اآلتية:

1 - النظرة الكونيَّة:

الكونيَّة  فالنظرة  املسري،  د  تُحدِّ التي  والبوصلة  العامَّ  الغطاء  الكونيَّة  النظرة  تقّدم  حيث 

ينيّة عند القيام بوضع ُخطَط  التوحيديَّة ال ميكنها أن تُغِفل الترشيعات اإللهيّة واألهداف الدِّ

وبرامج ملسألة املرأة. فال بدَّ أوَّالً من تحديد النظرة الكونيَّة واملنطلق الذي ينطلق منه املربِمج، 

ثّم القيام برسم خارطة الطريق.

2 - النصوص الدينيَّة:

بعد تحديد النظرة الكونيَّة، التي تعتمد عىل وجود خالق مدبِّر للعامل أجمع، ال بدَّ من 

يف  املعتمد  لتكون  الصحيحة  الدينيَّة  النصوص  يف  وردت  التي  واملبادئ  األُُسس  عن  البحث 

الربمجة والتخطيط، وللوصول إىل تفكيك وظائف الرجل واملرأة مبا يحّقق دورهام التكاميّل 

يف بناء املجتمع.
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3 - العقل:

حيث يعمل كرديف للنصوص الدينيَّة، ويشّكل مساحة واسعة لالستنباط واالجتهاد فيام 

ال نصَّ فيه، وذلك باالعتامد عىل األُُسس واملباين واألُصول الثابتة، كام ميكن استخدامه كمعيار 

لتقويم بعض النصوص املشكوك فيها.

4 - التحّديات املعارصة:

ا تواجهها  ال ميكن ألّي خطَّة أن تكون ناجحة فيام لو أغفلت التحّديات املعاصـرة التي رمبَّ

يف مسريها نحو التحقُّق، فبعض هذه التحّديات واقعيَّة وموجودة بالفعل، فال بدَّ من وضع 

ا يكون افرتاضيَّاً يُتوقَّع حصوله مستقبالً. حلول ومعالجات لها، وبعضها اآلخر رمبَّ

5 - النظرة املستقبليَّة:

ينبغي أن تتّم مالحظة املستقبل يف مسار رسم الُخطَط والربامج االسرتاتيجيَّة، وذلك من 

خالل دراسة الحاضـر والوقوف عىل التحّديات وتحليلها، لنتمكَّن من استرشاف املستقبل - 

ولو نسبيًّا - لضامن نجاح الخطَّة.

وإنجاحها  الخطَّة  لتمرير  االجتامعّي،  التواصل  ومواقع  ميديا  بالسوشيال  االهتامم   -  6

وإيصالها إىل أكرب عدد ممكن من املخاطبني.

ا أمكن إضافة غريها أيضاً – ميكننا الوصول إىل رسم منظومة  من خالل هذه األُُسس – ورمبَّ

ومتطلِّبات  الواقع  مع  منسجمة  تكون  بحيث  املرأة،  مبسألة  يرتبط  ما  يف  إسالميَّة  معرفيَّة 

يتمُّ  املنظومة  هذه  خالل  ومن  الدينيَّة،  والثوابت  التكوينيَّة  الفروقات  تغفل  وال  العصـر، 

تحديد وظائف وواجبات كلٍّ من املرأة والرجل مع قطع النظر عامَّ ميليه علينا الغرب ودوائر 

حقوق اإلنسان املنبعثة من ثقافة أُخرى.

هذا الكتاب يَُعدُّ محاولة أُوىل للوصول إىل هذا األمر، حيث اشرتك يف إعداده مجموعة 

باحثني؛ وذلك يف إطار السعي لتبيني دور املرأة يف اإلسالم وما لها وما عليها، واإلجابة عىل ما 
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طرحته الحركات النسويَّة من شبهات ونقدها وفق منهج علمي أصيل، وهو بحاجة إىل املزيد 

يّص بهذا الخصوص. من االهتامم والجّهد البحثي، بل يحتاج تأسيس مركز تخصُّ

م هذا الجهد املعريّف إىل القرّاء الكرام، نشكر جميع العاملني عىل إنجازه،  ونحن إذ نُقدِّ

ونخصُّ بالذكر سامحة الدكتور السيِّد محسن املوسوّي، واألُستاذ عيل محمد بور إبراهيم، حيث 

والتصحيح  باملتابعة والرتجمة  الكتاب وتحريره، كام نشكر كلَّ من ساهم  بإعداد هذا  قاما 

واإلخراج. وال سيام الباحثني والباحثات الذين شاركوا يف هذا الكتاب.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العاملني، والصالة والسالم عىل الرسول األمني وآله امليامني.

املولد الرضوّي   

)11/ ذو القعدة/ 1440هـ(

السيِّد هاشم املياليّن



الفكر السياسي الفيميني:
 منهجية ومفاهيم داللية]]]

قدير نرصي مشكيني]]]

     مقدِّمة
 - النسوية  التوّجهات  واقع  وتحليل  دراسة  هو  املقالة  هذه  تدوين  من  الهدف 

تحليل  إىل  أّواًل  الباحث  تطّرق  املنطلق  هذا  ومن  السياسّية،  صبغتها  يف   - الفيمينية 

األسلوب  وّضح  ثّم  الفكري،  التيار  قبل هذا  املطروحة من  األساسّية  املفاهيم  مداليل 

األمثل يف فهمها بشكٍل صائٍب.

من  مجموعٍة  حول  يتمحور  العام  بإطاره  النسوي  الفكر  أّن  هنا  بالذكر  الجدير 

يسعى  حيث  واألمن،  والسالم  والعدل  والسلطة  الحكومة  مثل  االصطالحية  املفاهيم 

ضوء  عىل  تفسريها  إىل  الفكري  التيار  هذا  أتباع  من  املرأة  حقوق  عن  الدفاع  دعاة 

توّجهاٍت تتمركز بشكٍل أسايسٍّ عىل الجنس األنثوي معتمدين يف ذلك عىل منهج ما بعد 

الوضعية؛ ومبحورية هذا التفسري بادر الباحث يف هذه املقالة إىل تحليل االستفسارات 

التي تطرح عىل أتباع هذا الفكر وإجاباتهم عنها يف رحاب توّجهاتهم السياسية.

]1]- املصدر: نرصي مشکیني، قدير، مقالة تحت عنوان: اندیشه سیايس فمینیسم، روش ها و مفاهیم کلیدي، مجلّة »مطالعات راهربدي 

زنان«، خريف 1385 هـ. ش. )2006 م(، العدد 33، الصفحات 194 - 228.

ترجمة: أسعد مندي الكعبي

]2]-حائز عىل شهادة دكتوراه يف الفكر السيايس وعضو هيئة التدريس يف جامعة خوارزمي.

من املقاالت التي دّونها: فهم فمینیستي امنیت ميل، پست مدرنیسم و مطالعات راهربدي؛ الزامات روش شناختي، در چیستي جهاين 

شدن؛ تأميل نظري در سمت و رسشت آهنگ جهاين.
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الفيميني، سلّط الضوء عىل أهّم  الفكر  أتباع  النهج الذي تبّناه  وبعد بيان طبيعة 

آرائهم التي طرحوها يف املجال السيايس، ويف الختام دّون تحلياًل نقديًّا ملا سّوغه أتباع 

هذه التيار الفكري للجنس املؤنّث عىل أساس أطروحاتهم ذات الطابع السيميولوجي 

السيايس؛ ويف هذا السياق أكّد عىل أهمّية النقد الذي وّجهه هؤالء للجوانب التي تّم 

ا نظًرا لتشّتت آرائهم النقديّة  تجاهلها يف حياة املرأة، ولكّن هذا النقد برأيه ليس تامًّ

الجنس  معاناة  عن  األّول  واملسؤول  بالجاين  املذكّر عرب وصفه  الجنس  وتهّجمهم عىل 

الحّد  أّن دعاتها تجاوزوا  النسوية لدرجة  للنزعة  بارزًة  يعّد سمًة  األمر  املؤنث، وهذا 

املعقول ليصّوروا الرجل وكأنّه العدو اللدود للمرأة واملصدر األسايس لكّل ما تعانيه من 

مشاكَل وحرماٍن يف الحياة.

فرضّية البحث

محور البحث يف هذه املقالة هو بيان النسبة املنهجيّة والسيميولوجيّة بني النزعة النسوية 

والفكر السيايس، والفرضيّة التي ترتكز عليها هي إمكانيّة إيجاد تغيرياٍت عىل الفكر السيايس 

النسوي  للفكر  اإلبستيمولوجي  املنهج  من  مبارٍش  بتأثريٍ  السياسة  وعلم  الدوليّة  والعالقات 

واملفاهيم األساسيّة املطروحة من قبل أبرز رموزه.

استناًدا إىل ما ذكر أعاله طرح الباحث السؤالني التاليني بهدف بيان تفاصيل املوضوع:

- ما هي طبيعة الفكر السيايس للمنهج النسوي؟

- ما هي املفاهيم األساسيّة التي يرتكز عليها الفكر النسوي؟

الفكر  كالتايل:  هي  املذكورين  السؤالني  عن  لإلجابة  الباحث  إليها  استند  التي  الفرضيّة 

العدل  مفاهيم  عىل  يرتكز  وهو  الوضعية.  بعد  ما  منهجية  من  منبثٌق  السيايس  النسوي 

يتبّنون  السياسيني  أّن جميع املفّكرين  ليس املقصود هنا  والسلطة والحكومة واألمن. طبعاً 

نهج مذهب ما بعد الوضعية، كام ال يعني أنّهم يركّزون فقط عىل املفاهيم األربعة املشار 

إليها ويتجاهلون كّل مفهوٍم سواها؛ ألّن القضايا املطروحة للبحث والتحليل بخصوص الفكر 
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النسوي تعّد من املفاهيم األساسيّة يف املجال السيايس، كام أّن منهج ما بعد الوضعية الذي 

سلكه النسويون اعتُمد كأصٍل ارتكازيٍّ من ِقبل بعض الباحثني واملنظّرين يف الشأن السيايس؛ 

لذا من الرضوري مبكاٍن تسليط الضوء عىل هذا االرتباط الوطيد يك يتّضح لنا املضمون األسايس 

للتيار الفكري النسوي وطبيعة العالقة التي تربطه بالشؤون السياسيّة؛ وهذا البحث العلمي 

يصفه النسويون بأنّه تحليٌل واستقصاٌء لجذور سلطة الرجل عىل املرأة واستكشاف لألساليب 

يتمحور حول دراسة  السياسة  أّن علم  ويّدعون  السلطة،]]]  لتوسيع رقعة هذه  اتّبعت  التي 

وتحليل كيفية تقسيم املصالح يف أحد املجتمعات سواًء بشكٍل مرشوٍع أو غري مرشوٍع]]]؛ ومن 

بتوضيح  املرأة وبيان حقوقها املرشوعة منوطان  أّن تعريف هوية  أكّدوا عىل  املنطلق  هذا 

معامل بعض املفاهيم السياسيّة مثل الحكومة والسلطة واألمن، ومن جانٍب آخر قالوا أنّه ال 

ميكن للفكر السيايس تجاهل الدور الفاعل للمرأة يف حياة البرش يف ما لو أريد منه وضع حلٍّ 

إلحدى املعضالت التي تعاين منها جميع البلدان يف العامل.

هذا االرتباط اضطّر النسويني يف العقدين املاضيني إىل توجيه أنظارهم نحو الفكر السيايس، 

وهدفهم من وراء ذلك هو القضاء عىل سلطة الرجل يف مضامَرِي العلم والسياسة بعد أن استحوذ 

عليهام بالكامل، ومن ثّم طرحهام عىل الساحة بهيئٍة جديدٍة تتمثّل بدور فاعل ومؤثّر للمرأة]]].

الناشطون يف مجال حقوق املرأة أكّدوا يف دعواتهم خالل القرن املايض عىل رضورة منح 

ا يف امللكية لألموال وغريها، واعتربوا مساهمتها يف االنتخابات أمرًا واجبًا ال ميكن  ا تامًّ املرأة حقًّ

التغايض عنه، إال أّن النشاطني النسويني يف يومنا هذا يعتقدون بأّن تحريرها من سلطة الرجل 

.[[[ التي عانت منها طوال عهوٍد متامديٍة عبارٌة عن مرشوٍع ميتاز بطابَعٍ سيايسٍّ وثقايفٍّ

نستشّف ماّم ذكر أّن املحور االرتكازي للفكر النسوي يتمثّل بالسلطة، وهدفه األسايس هو 

وضع دعائم علم ميكن عىل أساسه بيان أسباب انقياد املرأة للرجل ومعرفة نوع هذا االنقياد؛ 

[1[- A. Brecht 1993, Political theory, The foundations of twentieth century political thought, Princeton, p. 15.

[2[-Rendall Jane 1984, The origions of modern feminism، New York، Schoehen book، p. 11 - 13.

[3[- Phillips Anne )ed( 1998, Feminism and politics، Oxford University Press, p. 9.

[4[- Elshtain Jean Bethke 1981,  Public man، Private woman، woman in social and political thought, Princeton, 

Princeton University Press, p. 93.
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املحورية واملنهج  املفاهيم  بيان  إىل  املقالة  الفكرية تطرّق كاتب  الوجهة  واستناًدا إىل هذه 

االرتكازي لهذا التيار الفكري املعارص، ثّم بادر إىل رشح وتحليل منط الرؤية النسوية ليسلّط 

الضوء بعد ذلك عىل املوضوع يف رحاب رؤيٍة تحليليٍّة نقديٍّة.

المنهجّية في الفكر النسوي

املنهج مبعناه العاّم يعني األسلوب املعتمد ملعرفة يشٍء ما]]]، وتجدر اإلشارة هنا إىل أّن 

معرفة أّي يشٍء كان عادًة ما تتحّقق بأسلوبني، حيث يرى البعض أنّها تتحّصل لدى اإلنسان 

عىل أساس أسلوٍب وضعيٍّ لكون املذهب الوضعي هو املرتكز الصائب يف هذا السياق، يف 

حني أّن آخرين يعتقدون بعجز الفكر الوضعي عن منح صاحبه معرفًة باملعنى واملضمون.

أقّل  بأربع خصائَص عىل  القامئة عىل أسس وضعية متتاز  أّن املعرفة  بالذكر هنا  الجدير 

تقديٍر]]]، وهي كالتايل:

ـ التأكيد عىل كون التجربة العينيّة هي البنية األساسيّة لكّل معرفٍة، ما يعني أّن جميع 

القضايا بدون استثناٍء قابلٌة للتجربة الحّسية.

الرياضية  املعادالت  تعميم  إمكانية  وبالتايل  العلوم،  لجميع  النمط  بوحدة  االعتقاد  ـ 

والفيزيائية عىل علم االجتامع، ما يعني عدم وجود أيِّ اختالٍف بني هذه العلوم بتاتًا.

أّن ذهن  باعتبار  األكسيولوجية  امللموسة والقضايا  الحقائق  التاّم بني  التفكيك  ـ رضورة 

الباحث ال يفي بأّي دوٍر وال تأثري له مطلًقا عىل الحقائق التجريبيّة امللموسة، لذا يجب عليه 

املواضيع  يتطرّق إىل دراسة وتحليل  الحياد حينام  الفكريّة والتزام جانب  تجاهل إرهاصاته 

املطروحة للبحث سواًء أكانت ملموسًة بالعيان أم إدراكيًّة.

ـ وجود حقائَق خارَج ذهن الباحث الذي هو يف الواقع قادٌر عىل استكشافها، بل إّن هدفه 

األسايس هو معرفة هذه الحقائق رشيطة أن يكون محايًدا يف بحوثه العلميّة]]].

[1[- Hay Kolin A. 2003, Critical introduction to political analysis, New York & London, Palgrave, p. 81.

[2[- Baylis John and Smith Steve 1997, The globalization of world politics, Oxford، Oxford university press, chap. 9.

[3[- Rosenau James, The scientific study of foreign policy, New York. Free Press، p. 2.
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إّن أتباع املذهب النسوي وال سيّام الراديكاليّون، حاولوا تفنيد جميع النظريات املطروحة 

عىل أساس الفكر الوضعي، لذلك سلكوا منهج ما بعد الوضعية إلثبات أطروحاتهم الفكرية، 

ويف هذا السياق أكّدوا عىل بطالن كلِّ رأٍي علميٍّ يُطرح بخصوص الواقع الخارجي ويُّدعى 

بكون  الكالم  وبّرروا هذا  الذايت؛  بواقعها  الخارج  املوجودة يف  الظواهر  ويُعرِّف  أنّه حقيقيٌّ 

املعرفة ليست سوى قضايا متداولٍة عرفًا، أي أنّها مجرّد تجربٍة عرفيٍة practice بني البرش بعد 

أن صاغتها مجتمعاتهم عىل مّر التأريخ؛ فاالرتباط الكائن بني شتّى العنارص االجتامعية يعّد 

منطلًقا لتحّقق املعارف، لذا تنتقض هذه املعارف مبجرّد طروء أدىن تغيريٍ عىل العنارص املكّونة 

لها ومن ثّم ال يبقى لها أّي اعتباٍر مطلًقا لتظهر معارُف أخرى بطابعٍ مختلٍف.

بناًء عىل ما ذكر يُقال أّن صياغة الواقع )الحقيقة( constructedness يف البيئة االجتامعيّة 

بعد  ما  أسس  عىل  القائم  النسوي  الفكر  طبيعة  ملعرفة  اتّخاذها  يجب  خطوٍة  أّول  تعترب 

الوضعية،]]] وتجدر اإلشارة هنا إىل أّن الوضعيني يرون أّن الحقيقة عبارًة عن معلومٍة مفرتضٍة 

given ينبغي للباحث استكشافها؛ إال أّن النسويني أنكروا هذه الفرضية االرتكازية يف الفكر 

الوضعي لكونها قارصًة عن بيان الكثري من الغموض الذي يكتنف الحقائق، فالتجربة العينيّة 

أحيانًا درجة  تبلغ  متباينٌة  ذاته  الحني  متنّوعٌة ويف  استنتاجاٌت  عنها  تتمّخض  الفرضيّة  لهذه 

التعارض مع الواقع بالكامل أو مع جزٍء منه يف كّل مرحلٍة زمنيٍّة.

علم  صعيد  عىل  التجريبيّة  الوضعيّة  للمعرفة  مثرًة  بكونه  الواقعي  املذهب  اعتربنا  إذا 

السياسة والعالقات الدوليّة، سنواجه اعرتاًضا من قبل النسويني الذين يعتربون هذا املذهب 

الرجال بهدف وضع حلوٍل ملشاكلهم الذكورية وتلبية متطلّباتهم  بنيٍة فكريٍّة أنشأها  مجرّد 

الشخصية وإشباع رغباتهم الجنسيّة، ومن هذا املنطلق انتقدوه ورفضوا ما يرتتّب عليه من 

نتائج بعد أن اّدعوا كونه بات مرتكزاً فكريًّا شموليًّا وتطبيقيًّا يف غاية القساوة جرّاء تعميمه 

من قبل الجنس املذكّر. وضمن نقدهم هذا أكّدوا عىل أّن الخلل األسايس يف الرؤية الواقعيّة 

تجاه القضايا السياسيّة والدوليّة يتمثّل يف عدم االكرتاث باملرأة وإهاملها بالكامل، لذا زعموا 

شتّى  والبدنية يف  الروحية  الناحيتني  من  الرجل  يعانيه  ما  تفوق  جّمٍة  مآٍس  من  تعاين  أنّها 

]1]- حمريا مشري زاده، تحول در نظريه هاي روابط بني امللل )باللغة الفارسية(، منشورات »سمت«، إيران، طهران، 2005م، ص 288.
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مجاالت الحياة ومختلف املراكز الرسمية وغري الرسمية مثل املستشفيات واملصانع وورشات 

العمل واملخيّامت ويف منازل الساسة والدبلوماسيني والعسكر]]]؛ ويف هذا السياق َعزَْوا تجاهل 

دورها الحّساس يف املجتمع إىل عقم املنهج املتّبع من ِقبل الوضعيني يف معرفة الحقائق.

املسألة األخرى التي أكّد عليها النسويون يف منهجيتهم هي االرتباط الوثيق والتالحم الوطيد 

بني الحقائق والقضايا األكسيولوجية، وكام ذكرنا آنًفا ففرضيتهم ترتكز عىل رضورة حيادية الباحث 

حينام يتطرّق إىل بيان الحقائق التي تكتنف موضوع بحثه وعدم إقحام أفكاره الذاتية ورغباته 

الخاّصة يف النتائج التي يتوّصل إليها، أي ال يجوز له االنحياز مطلًقا؛ لذلك تبّنوا أسلوبًا فكريًّا قامئًا 

عىل منهجيّة ما بعد الوضعيّة وانتقدوا األسس الفكريّة الوضعيّة باّدعاء أّن الباحث وفق هذه 

األسس ال يسّخر نشاطه البحثي الستكشاف الحقائق أو القواعد الثابتة مسبًقا، وإمّنا يتّبع رغباته 

ويسعى إىل تحقيق مصالحه ومن ثّم يبادر إىل التحّكم بالنتائج التجريبيّة التي يتوّصل إليها؛ لذا 

فهو بدل أن يعرض الواقع ملخاطَبيه يبادر إىل صياغة منٍط خاصٍّ ماّم يعتربه واقًعا، وهذا يعني 

عدم ارتكاز نشاطه البحثي عىل بيان إحدى الحقائق فحسب، وإمّنا يصوغ نتائج البحث تنفيًذا 

لرغباته ومن ثّم يقّدم ملخاطَبيه كاريكاتورًا من الحقائق ال واقًعا.

التي  السياسيّة  النظريّات  أساس  الرأي عىل  النسويني ذكروا هذا  أّن  بالذكر هنا  الجدير 

اجتاحت الساحة الفكريّة بعد رواج تيار ما بعد الحداثة، حيث يرى املفّكرون الذين انخرطوا 

يف هذا التيار أّن العلم ممتزٌج بكّل كيانه مع السلطة ويتواكب مع كّل من يسعى إىل توسيع 

نطاق سلطته، وهذا يعني أّن تنامي العلم مرهون بتنامي السلطة، فهي كلاّم تزايدت واتّسعت 

رقعتها يتزايد معها وتتّسع رقعته أيًضا؛ وعىل هذا األساس اّدعوا عدم وجود أّي منٍط علميٍّ 

مستقلٍّ ويف منأًى عن نفوذ السلطة الحاكمة]]].

النسويون حذوا حذو مفّكري تيار ما بعد الحداثة واعتربوا الحقيقة تأريخانيًة ومجرّد أمٍر 

البرش، فهي برأيهم قامئة عىل املصالح، لذلك خضعت إلرادة الرجل عىل مّر  أيادي  تصوغه 

العصور جرّاء تفرّده بالسلطة، حيث بادر يف جميع املجتمعات البرشيّة إىل إنتاج العلوم التي 

]1]-حمريا مشري زاده، تحول در نظريه هاي روابط بني امللل )باللغة الفارسية(، منشورات »سمت«، إيران، طهران، 2005م، ص: 309.

[2[- Best S. and Kellner D. 1991, Postmodern theory: Critical interrogations, New York, Guilford Press, p. 52.
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تصّب يف مصلحته ليصّور عىل أساسها الحقائق كام يشاء؛ بينام املرأة يف هذا املضامر ليست 

ٍش وخاضعٍ لسلطته. سوى كائٍن مهمَّ

وإّن أتباع التيار النسوي واملدافعني عن حقوق املرأة يف البلدان الغربيّة صّوروا املعرفة 

عىل أنّها شأٌن سيايسٌّ خالل العقدين املاضيني نظرًا لكونها ذاَت ارتباٍط وثيٍق بالسلطة؛ ويف 

سياٍق آخَر نجد كالًما يف بعض البحوث مبحورية ما يسّمى »سياسة النظريّة«]]]، حيث اُعترُبت 

املعرفُة فيها أمرًا هادفًا وإيديولوجيًّا وسياسيًّا، وما يتوّصل إليه الرجال من نتائج يُعّد معتربًا 

ومرشوًعا]]].

أتباع املذهب النسوي ضمن إشارتهم إىل حقيقة السياسة والهدف املنشود من وراء إنتاج 

العلوم واملعارف، ولجوا بشكٍل عميلٍّ يف رحاب علم السياسة ومن ثّم شّككوا بجميع أمناط 

السياسة الرفاهية والعلمية واالقتصادية والثقافية بزعم أنّها تصّب يف خدمة الرجال فحسب، 

والنسويون الراديكاليون الذين شّددوا عىل هذا النقد الالذع اّدعوا أّن العلوم املوجودة بني 

يدي البرش تتجاهل من ناحيٍة دور املرأة بحيث ال تكرتث بشؤونها الخاّصة وما تتعرّض له من 

أمراٍض واعتداءاٍت وفقٍر وحرماٍن وبطالٍة، وغري ذلك من معاناٍة فرضها عليها الرجل واملجتمع، 

ومن ناحيٍة أخرى تُعّد وازًعا الستغاللها وتدنيس كرامتها من خالل تصويرها وكأنّها بضاعٌة تباع 

وتشرتى؛ ونتيجة هذه السياسات العلميّة والبحثيّة هي تصويرها وكأنّها مخلوٌق عاطفيٌّ من 

الدرجة الثانية وضعيٌف ناقُص العقل وخارٌج عن نطاق القوام البرشي املتكامل، ومن ثَمَّ فهي 

رٍة للخدمة ومخلوٌق يستحّق الشفقة؛ واألسوأ من كّل ذلك أّن الرجال  ليست سوى جاريٍة مسخَّ

اعتربوا أّن هذه امليزاِت أزليٌة وثابتٌة ال تنفّك عن شخصيّتها، أي أنّها تنّم عن ذاتها وجوهرها 

وطبيعتها األنثوية، وال بّد أن تبقى كذلك إىل األبد.

النسويون قالوا إنّه لو كانت املرأة هي التي أّسست الخطاب االجتامعي ولو أنّها كانت 

قد أرشفت عىل الشؤون العلميّة الخاّصة بها، لتجلّت الكثري من النظريات املتداولة اليوم يف 

األوساط الفكريّة بهيئٍة أخرى وألصبح الجنس األنثوي يفي بدوٍر أكرث تأثريًا يف جميع مجاالت 

[1[- politics of theory

[2[- Mohanty C. Under 1984, Western eyes, Feminism، London & New York, Rout Ledge، p. 9.
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الحياة؛ ومن هذا املنطلق اعتربوا أّن النظريّاِت املتعارفة حاليًّا موّجهٌة ضّدها وتصّب يف مصلحة 

الجنس املذكّر لكونها تقوم عىل مصالح الرجل وتلبّي طموحاته. استناًدا إىل هذه الرؤية رفض 

النسويون الحياد التاّم وعارضوا ما ذهب إليه أتباع الفكر الوضعي يف منهجيّتهم الفكريّة التي 

ارتكزوا عليها يف رأيهم القائل بأّن الدراسات النسوية ال تستحّق البحث والتحليل.

انتقدوا  النسوي  الفكر  أّن دعاة  التي تُطرح للبحث والتحليل هنا فحواها  الثالثة  املسألة 

تشابه العلوم وما تبّناه الوضعيون بكون جميع السلوكيات واملعتقدات تجريبيًة ومحسوسًة، إذ 

إّن هؤالء يؤكّدون يف دراساتهم وأبحاثهم العلمية عىل أّن كّل علٍم له معادالته الخاّصة ويّدعون 

علمية كّل ما يف الوجود؛ يف حني ذهب النسويون إىل رأٍي آخَر وفّندوا رأي الوضعيني من أساسه 

باّدعاء عدم إمكانية إثباته، ويف هذا السياق زعموا أّن الرجال استحوذوا من جانٍب عىل نصيب 

النساء وسلبوهّن حقوقهّن عىل ضوء الدراسات والبحوث ذات الطابع الكّمي وجرّاء عدم اكرتاثهم 

بواقع حياتهّن وأهمية الدراسات التي يجب أن تدّون حولهّن]]]؛ ومن جانٍب آخر تطرّقوا إىل 

تحليل املعلومات ومعطيات البحث استناًدا إىل رغباتهم الجنسية الذكورية، ما يعني أنّهم بسطوا 

سلطتهم يف تحليل الحقائق وتفسريها، كذلك لو تتبّعنا املصادر العلميّة واستقصيناها بحسب 

أهميّتها وأولويتها العلميّة، لوجدناها أيًضا تتمحور يف الدرجة األوىل حول سياسٍة جنسيٍّة ذكوريٍّة.

إًذا، الرجل بحسب هذا الرأي هو الذي استحوذ يف جميع املجتمعات وخالل مّر العصور 

أن  بعد  لجنسه  منحازًا  نهًجا  اتّبع  حيث  وتصنيفها،  وتحليلها  املعلومات  جمع  عملية  عىل 

تجاهل حقوق املرأة وسلبها امتيازاتها.

إضافًة إىل النسويني، هناك مدراُس فكريٌّة أخرى مثل مدرسة ما بعد الحداثة واملدرستني 

البنيويّة والنقديّة، أكّد أتباعها عىل عدم صوابّة املبدأ التجريبي الذي ترتكز عليه العلوم الطبيعيّة 

االجتامعيّة وبطالن الرأي القائل بأّن هذه العلوم من منٍط واحٍد؛ ويف هذا السياق تبّنوا فكرة 

وجود الكثري من الرغبات والتحّوالت يف حياة البرشية بنمٍط خاصٍّ ومميٍّز وقالوا أّن جانبًا كبريًا 

منه ال ميكن التعرّف عليه بالتجربة واملشاهدة العينيّة]]]. أضف إىل ذلك يرّص منتقدو الفكر 

[1[- Virginia Shapiro, Feminist study and political science and vice – versa, published in: Philips Anne. Op. cit, p. 67.

[2[- Hay Kolin A. 2003, Critical introduction to political analysis, New York & London, Palgrave, p. 37.
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الوضعي غاية اإلرصار عىل كون الكثري من السلوكيات التجريبيّة والثابتة مختربيًّا َمصوغًة من 

ِقبل الرجال ومتناغمًة مع متطلّباتهم ورغباتهم ومصالحهم، لذلك أسفرت عن وقوع الباحثني يف 

أخطاء فادحٍة ألنّها بهذه الصيغة ميكن أن تتجىّل بنمٍط آخَر وتتغرّي هيئتها لتظهر بشكٍل جديٍد.

للرجل  التجريبية  الوضعية  السلطة  عىل  القضاء  إىل  الرامية  مساعيهم  النسويون ضمن 

واستحواذه عىل مضامر العلم وكّل ما يرتتّب عليه من نتائج، زعموا أنّه صاغ مختلف القضايا 

يف حياة املجتمعات البرشية خدمًة ملصالحه الذكرية؛ ويف هذا املضامر وضعوا األسس التالية:

نبذ االستبداد الجنيس حني استقصاء املعطيات العلمية وتحليلها وطرحها للمخاطب.. 1

الرجال، . 2 لسلطة  الخاضعة  البرشية  املجتمعات  صياغة  من  الحقيقة  بكون  اإلذعان 

وبالتايل اإلقرار بأنّها عىل غرار املعتقدات التي يتبّناها البرش هي تأريخانيًة وعرضة 

للتحّول والتغرّي باستمرار.

السعي لوضع حلوٍل أساسيٍّة لألساليب املعّقدة التي يتّبعها الرجال يف فرض سلطتهم . 3

، وبالعلن والخفية]1]. عىل املرأة بشكٍل رسميٍّ أو غريِ رسميٍّ

منهجيٍة  عىل  تعتمد  النسوية  الحركات  مختلف  أّن  نالحظ  األسس  هذه  إىل  استناداً 

مطلًقا  النسويون  يسمح  ال  بحيث  رِصٍْف  بشكٍل  املرأة  قضايا  حول  تتمحور  إبستيمولوجيٍة 

باللجوء إىل أيِّ استنتاجاٍت تُطرح من جانب الذكور بشأن الجنس املؤنّث، كام يعتقدون بتقّدم 

النظرية عىل التجربة باّدعاء أّن املعلومات يف الكثري من األحيان ال تُسفر عن إنتاِج نظريٍّة 

معتربٍة، بل إّن النظريّة واإلرهاصات الفكريّة هي التي تختار املعلومات املناسبة واملتناسقة 

مع طبيعتها وتنبذ املعلومات التي ال تلبّي هذا الغرض.

النسوي  السيايس  الفكر  أصحاب  تبّنى  أعاله،  إليها  املشار  النسوية  املنهجيّة  إىل  استناًدا 

أهدافًا ولجؤوا إىل أساليَب عقليٍّة خاّصٍة تصّب جميعها يف مصلحة املرأة ألجل إنقاذها من 

واقعها املرير الذي فرض عليها طوال عهوٍد متامديٍة بعد أن تّم تجريدها من جميع حقوقها 

]1]- ستيفن لوكس، قدرت: نگرش راديكال )باللغة الفارسية(، ترجمه إىل الفارسية عامد افروغ، منشورات »رسا«، إيران، طهران، 1999م، 

ص: 13 - 14.
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هنا  بالذكر  الجدير  البرشيّة.  املجتمعات  يف  الثانية  الدرجة  من  عنرًصا  وأصبحت  املرشوعة 

مقابل  األصيل يف  الجنس  باعتباره  الرؤية  لهذه  األسايس  املعيار  األنثوي هو  الجنس  أّن  هو 

الجنس اآلخر، وعىل هذا األساس اّدعى النسويون أّن الجنس املذكّر محفوٌف بالسلبيات من 

جميع الجهات لكون الرجل هو األساس والداعم األّول للظلم واالستبداد الذي تعرّضت وما 

زالت تتعرّض له املرأة، وهو السبب األوحد يف معاناتها وحرمانها من حقوقها املرشوعة؛ ويف 

مقابل ذلك يعتقدون بدوٍر إيجايبٍّ مطلَق للجنس األنثوي من منطلق أّن املرأة تحّملت أغالل 

الطغيان الذكوري عىل مّر التأريخ، وبهذه الرؤية رفعوا اليوم شعار محاكمة الرجال دفاًعا عن 

حقوق املرأة املغتصبة يف املايض والحارض.

النسويون الليرباليون يدعون إىل تجريد الذكور من الحقوق التي استحوذوا عليها ومنحها 

لإلناث، ويف هذا السياق أقحموا أنفسهم يف عامل السياسة العتقادهم بأّن هذا املضامر يعّد 

وسيلًة عمليًة ناجعًة لتحقيق مطامحهم؛ يف حني أّن النسويني الراديكاليني تبّنوا أفكاًرا ترتكز 

عىل مبادئ الفلسفة السياسيّة واألسس القانونيّة إىل حدٍّ كبريٍ، ألنّهم بادروا إىل طرح نظريّاتهم 

بهدف تغيري واقع املرأة عىل نطاٍق واسعٍ وتحقيق جميع رغباتها، واستندوا يف هذا املجال 

الليربايل  النسوينْي  التياريْن  بني  الفكري  االختالف  الرغم من هذا  انتزاعيٍة. عىل  منهجيٍة  إىل 

والراديكايل، إال أّن أتباعهام - وأتباع سائر التيارات الفكريّة النسويّة – اعتربوا أّن سلطة الرجل 

عىل املرأة غرُي محدودٍة يف مجتمعٍ أو عّدِة مجتمعاٍت أو يف رقعٍة جغرافيٍّة معيّنٍة، كام أكّدوا 

عىل عدم اقتصارها عىل جوانَب خاّصٍة من الحياة، وإمّنا هي برأيهم سلطٌة عاّمٌة وشموليٌة؛ 

وعىل هذا األساس اّدعوا أّن جميع املراكز واملكّونات الرسميّة وغري الرسميّة وكافّة العالقات 

واملناسبات االجتامعيّة وغريها، تصّب يف صالح الرجل وموّجهٌة ضّد املرأة، لذلك دعوا إىل تغيري 

. هذا الواقع األمر الذي يعني أّن التيارات النسوية بكافّة مشاربها الفكريّة ذاُت طابَعٍ سيايسٍّ

من البديهي أّن طرح مطالبات املرأة عىل ضوء أسٍس سياسيٍّة يُعترب وازًعا أساسيًّا لفسح 

املجال لها يك تحصل عىل إمكانياٍت أكرثَ من الرجل يف النظام السيايس الحاكم، وبالتايل تضييق 

استحوذ  التي  السياسية  اإلمكانيات  من  وتجريده  سلطته  من  والتقليل  الرجل  عىل  النطاق 

الحيوية يف  للشؤون  الحاكم  النظام  احتكار  تقليص مستوى  عليها بشكٍل حرصيٍّ إىل جانب 
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املعارصة يف مجال كسب مرشوعيتها بحاجٍة  الحكومات  أّن  املجتمع. تجدر اإلشارة هنا إىل 

ماّسٍة إىل العنرص النسوي، فالنساء يف كلِّ مجتمعٍ برشيٍّ عادًة ما يشّكلن النصف من إجاميل 

عدد نسامته، لذا لهّن تأثرٌي مبارٌش عىل نتائج كلِّ اقرتاٍع يجري يف البلد؛ وهذه الحاجة فتحت 

الباب عىل مرصاعيه ألتباع الفكر النسوي يك يطرحوا آراءهم وساعدتهم عىل أن يقوموا بدوٍر 

فاعٍل يف عامل السياسة بحيث تحّولوا إىل رشيحٍة مؤثّرٍة يف هذا املضامر، وهذا الدور الجديد 

عىل الساحة ال تتّضح مالمحه للقرّاء الكرام إال إذا استعرضنا أهّم املفاهيم واملواضيع التي 

تقوم عليها الحركات الفيمينية؛ وهو املوضوع املحوري يف املبحث الالحق.

 في الفكر السياسي النسوي
ٌ

مفاهيُم أساسّية

الفكر السيايس عبارٌة عن سعٍي حثيٍث يراد منه تحديد أهداف يُحتمل تحّققها، كذلك تحديد 

وسائل ميكن االعتامد عليها لتحقيق هذه األهداف؛ وعىل هذا األساس ال ميكن تعريف املفّكر 

السيايس بأنّه مجرُّد شخٍص يتبّنى مجموعًة من اآلراء ويطمح إىل تحقيق عدٍد من األهداف 

اعتامًدا عىل بعض الوسائل املتاحة له، بل ال بّد أن ميتلك أسلوبًا عقليًّا ومنطقيًّا يستدّل به إلثبات 

آرائه ومعتقداته يك ال تبقى إرهاصاته الفكريّة مجرّد آراء وترجيحاٍت شخصيٍّة.

يعتمد  التي  السياسيّة  الفلسفة  عن  يختلف  السيايس  الفكر  أّن  هو  هنا  بالذكر  الجدير 

الباحث يف رحابها عىل أسلوٍب انتزاعيٍّ لرشح وتحليل طبيعة أهداف وغايات النظام الحاكم 

نهاية  يف  األمثل  الحكومي  األمنوذج  طرح  ألجل  لتحقيقها  الكفيلة  والسبل  الوسائل  وبيان 

املطاف؛ لذا فالفكر السيايس يف الواقع ال يقترص عىل نطاق التنظري وتحديد األهداف، بل هو 

ذو طابَعٍ تطبيقيٍّ وعميلٍّ أكرث من الفلسفة السياسيّة إىل حدٍّ ما بحيث يتطرّق املفّكر عىل 

وترسيخ  واملساواة  والحّرية  والخري  والعدل  النظم  تحّقق  الكفيلة يف  األسس  بيان  إىل  ضوئه 

مبادئ السلطة يف املجتمع.

عىل  الضوء  سلطّوا  النسوية  توّجهاتهم  ومختلف  الفكريّة  تياراتهم  شتّى  يف  النسويون 

مفاهيَم أساسيٍّة يف الفكر السيايس، ومن جملتها تحليل مفهوم العدل وبيان األسلوب األمثل 



23الفكر السياسي الفيميني: منهجية ومفاهيم داللية

لتحّققه يف املجتمع، وتجدر اإلشارة هنا إىل أّن سقراط طرح هذا املفهوم يف آرائه ونظرياته]]]، 

طوال  النسوي  الفكر  وأتباع  املرأة  حقوق  دعاة  راودت  التي  األوىل  الهواجس  من  أنّه  كام 

القرون الثالثة املاضية.

الباحثة يف شؤون املرأة آن فيليبس]]] دّونت عرشين مقالًة هاّمًة ُجمعت يف كتاٍب تحت 

املرأة وذكرت معامل  فيها إىل واقع أوضاع  النسوي والسياسة« حيث تطرّقت  »الفكر  عنوان 

الواقع األمثل الذي يجب أن ينعم به الجنس املؤنّث عىل الصعيد السيايس، ويف هذا السياق 

بادرت إىل رشح وتحليل أهّم الهواجس النسوية يف شتّى األنظمة السياسيّة التي تحكم العامل.

، أي  تعتقد هذه الباحثة أّن سلطة الرجل عىل املرأة تتجىّل قبل كّل يشٍء يف إطاٍر سيايسٍّ

أنّها جليٌة للعيان ضمن مختلف املواقف السياسيّة وجميع املكّونات يف عامل السياسة، حيث 

تربز بهيئة مراكَز ومؤّسساٍت ومعتقداٍت وتوّجهاٍت ثقافيٍّة ذاِت طابَعٍ سيايسٍّ ومن ثَّم تتحّول 

إىل أصوٍل إلزاميٍة قاسيٍة تستحوذ عىل شؤون املرأة وتتوىّل زمام أمورها بشكٍل بنيويٍّ وراسٍخ 

ضمن قواننَي يتّم وضعها من ِقبل الرجل لهذا الغرض.

املرأة من  النسوي سّخروا جهودهم إلنقاذ  الفكر  أتباع  فيليبس وسائر نظرائها من  آن 

املضامر  هذا  يف  يطرحونها  التي  آرائهم  إثبات  وحاولوا  له،  تتعرّض  الذي  الجنيس  التمييز 

هي  الرجال،  شؤونها  يدير  ما  عادًة  التي  الحاكمة  األنظمة  أّن  فحواها  فكرٍة  إىل  استناًدا 

العدو اللدود واملنافس األّول للجنس األنثوي، ومن هذا املنطلق متحورت نظريّاتهم حول 

واألمن  والسلطة  الحكومة  مثل  البرش،  حياة  يف  األساسيّة  املفاهيم  بعض  وتحليل  رشح 

والتنمية]]]. والسالم 

الباحث تريي تريف وباحثون آخرون دّونوا دراسًة حول تأثري نوع الجنس البرشي عىل 

األمن، ويف هذا السياق تبّنوا ذات النهج الذي تبّنته الداعية النسوية آن فيليبس، حيث سلّطوا 

الضوء عىل املوضوع وفق أسٍس فيمينيٍة وتطرّقوا إىل رشح وتحليل هواجس املرأة يف شتّى 

]1]- أفالطون، رسائل: دوره كامل آثار افالطون - رساله جمهوري )باللغة الفارسية(، ترجمه إىل الفارسية محّمد حسن لطفي، 1986م، ص: 604.

[2[- Ann Philips

[3[- Mcglen N. & Sarkess M. R. 1993, Women in foreign policy, New York، London, Rout Ledge, p. 12.
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والعالقات  األمن  املرأة يف مجال  أوضاع  لواقع  بيانهم  نزعات نسويٍة]]]؛ وضمن  الصعد وفق 

الساحة  عىل  بالكامل  مغيّبٌة   - الواقعية  الرؤية  نطاق  يف  سيّام  وال   - أنّها  استنتجوا  الدولية 

الدولية، كام أّن املؤّسسات واألمنية الدولية بجميع مكّوناتها ومقّرراتها ال تكرتث مطلًقا بأمن 

املرأة عىل الرغم من أّن غالبية ضحايا الحروب من النساء، إذ تتجاهل ما يتعرّض له الجنس 

املؤنّث من اعتداءاٍت وسلٍب للحقوق وباألخّص االغتصاب الجنيس إبّان الحروب والنزاعات 

جنسيٍة  كوسيلٍة  العسكر  ومقاّر  واملنتجعات  واملعسكرات  املخيّامت  يف  وتسخريها  املسلّحة 

تُشبع رغبات الرجال وشهواتهم، ناهيك عن أّن هذه املؤّسسات ال تعري أهميًة لألرامل اللوايت 

يفقدن أزواجهّن ألسباٍب عديدٍة ويتحّملن جرّاء ذلك عبء تربية أبنائهن وتوفري لقمة العيش 

مختلف  يف  الصّحي  الصعيد  عىل  املرأة  من  تقّدم  التي  الجّمة  الخدمات  تهمل  كذلك  لهم، 

ٌش بالكامل عىل الساحة الدولية  املشايف ومراكز الدعم اللوجستي الحريب؛ لذا فهي جنٌس مهمَّ

باّدعاء النسويني.

العالقات  من  مهّمشًة  كانت  السالفة  العهود  منذ  املرأة  أّن  قالت  إينلو  سينتيا  الباحثة 

حقوقها  وتبخس  تامٍّ  بتمييٍز  معها  تتعامل  األمنية  املراكز  أّن  كام  السياسة،  وعلم  الدوليّة 

الجنسيّة بشكٍل علنيٍّ وكأنّها مجرّد ألعوبٍة بيد الرجل تلبي شهواته وتشبع غرائزه الجنسيّة؛ 

ويف هذا السياق أكّدت عىل أّن تعريف األمن الوطني بكونه مجرّد الحفاظ عىل كيان النظام 

الحاكم مقابل التهديد الخارجي، هو يف الواقع تعريٌف ناقٌص وغرُي تامٍّ لكونه ينقض حقوق 

املرأة.

الناشطون يف مجال حقوق املرأة بذلوا كّل ما بوسعهم لتغيري هذا الواقع املرير الذي يعاين 

منه الجنس األنثوي والتمييز الذي ميارس بحّقه، ويف هذا املضامر بادروا إىل إعادة تفسري املفاهيم 

األساسيّة التي يقوم عليها الفكر السيايس والعالقات الدولية، حيث فّسوا املعاين الداللية لهذه 

املفاهيم بنحٍو جديٍد ألجل بيان الواقع املؤمل للمرأة وما عانته من ظلٍم عىل مّر التأريخ؛ ومن 

املؤكّد أّن هذه النشاطات الفكرية تقحم أتباع الفكر النسوي يف مضامر الفكر السيايس.

]1]- تريي تريف وآخرون، مطالعات امنيتي نوين )باللغة الفارسية(، ترجمه إىل الفارسية عيل رضا طيب وآخرون، منشورات معهد الدراسات 

االسرتاتيجية، إيران، طهران، 2004 م، ص 161.



25الفكر السياسي الفيميني: منهجية ومفاهيم داللية

الفكري  التيار  وضمن  السياسة  عامل  يف  والتحليل  للبحث  املطروحة  املفاهيم  أهّم  وأّما 

النسوي فهي عبارٌة عاّم ييل:

: الحكومة
ً

أّول

ويعتقد  السياسة،  علم  يف  األساسيّة  املفاهيم  من  واحٍد  عىل  يدّل  الحكومة  مصطلح 

النسويون أّن األنظمة الحاكمة عىل مّر العصور خضعت لسلطة الرجل، ويف رحابها اضطهدت 

املرأة بحيث بات هذا االضطهاد عرفًا تقليديًّا جاريًا عىل قدٍم وساٍق بشكٍل ممنَهٍج]]].

ردود األفعال التي بدرت من الناشطني يف مجال حقوق املرأة إزاء األنظمة الحاكمة التي 

شّككوا مبصداقيتها ومرشوعيتها، أسفرت عن ولوج النسويني يف املضامر السيايس مطالبني كّل 

املخّولة إلقرار  الرسمية  الجهة  الثابتة بصفتها  باتّخاذ قراراٍت مناسبٍة إلقرار حقوقها  حكومٍة 

النظم وإحقاق الحّق يف املجتمع.

أركان  بزعزعة  يرغبون  ال  الفوضويون، حيث  تبّناه  عاّم  مختلًفا  نهًجا  النسويون  ويتبّنى 

األنظمة الحاكمة وإثارة فوًض سياسيٍّة، وإمّنا غاية ما يف األمر أنّهم يشّككون بالنظريات التي 

ترتكز عليها الحكومة ويف هذا السياق يحاولون طرح نظريّاٍت ورًؤى ارتكازيٍّة جديدٍة.

املواضيُع السياسيّة املرتبطة باألنظمة الحاكمة واملرفوضة من قبل النسويني، تتمحور حول 

الفرضيات التالية:

- الحكومة مخرّيٌة ذاتيًّا وعقليًّا، ولها سلطٌة مطلقٌة.

- الحكومة ذات سلطة احتكارية بحيث يجب وأن تخضع جميع وسائل القّوة لسيطرتها.

- الحكومة متتلك سيادًة مطلقًة الهدف منها الحيلولة تحّول البلد إىل غابٍة يأكل القوّي 

فيها الضعيف.

الرجال لكونها تصّب يف  الفرضيّات واعتربوها من صياغة  النسويون بجميع هذه  شّكك 

[1[- Haled D. 1989,  political theory and the modern state, London Polity Press, p. 60.
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مصلحتهم، ويف هذا املضامر أكّدوا عىل أّن الخلل األسايس يف النظام السيايس الحاكم هو عدم 

االكرتاث بتوّجهات املرأة وتجاهل دورها يف الحياة السياسية بحيث ال تتمحور مقّرراته حول 

إذا  النظر عاّم  بغّض  اإليجايب  فائدته وتأثريه  إنسان من منطلق  لكّل  والناجع  الفاعل  الدور 

كان العبه ذكرًا أو أنثًى، ولدى تنبيه الجهات الحاكمة عىل هذا الخلل الجاّد فهي ال تبادر إىل 

تصحيح مسارها وإزالة نقاط الضعف، بل تزيد من الطني بلًّة وترّسخ الضعف أكرث من السابق 

من خالل اإلبقاء عىل سلطة الرجل املطلقة.

املرأة يف عامل  لتهميش  التصّدي  النسوي،  الفكر  أتباع  التي رفعها  الشعارات  ومن جملة 

السياسة وتنبيه البرشية إىل أنّها مهملٌة بالكامل يف أروقة األنظمة الحاكمة، وهذا الشعار بات 

منطلًقا أساسيًّا لنشاطاتهم املعارضة لألنظمة الحاكمة؛ لذلك وصفوا الحكومة بكونها مجرَّد 

تشكيٍل مؤّسسايتٍّ يتيح للرجال استغالل النساء بشكٍل عميلٍّ ويسّوغ لهم إهاملهّن وتجاهل 

آرائهّن وتوّجهاتهّن الفكرية وحقوقهّن بالكامل.

الحاكمة هي  أّن األنظمة  أكّدا يف دراساتهام وبحوثهام عىل  بيرتسون]]]ورونيان]]]  الباحثان 

نقطة البداية لالستغالل الجنيس الذي تعرّضت له املرأة عىل مّر العصور وما زالت تتعرّض له 

يف بعض البلدان حاليًّا، وهذه الظاهرة السلبية أصبحت برأيهام متأّصلًة يف املجتمعات البرشيّة 

وعرفًا رائًجا، واألسوأ من كّل ذلك أّن هذا االستغالل يولد من جديٍد وبأشكاٍل متنّوعٍة يف كّل عرٍص.

النسويون ضمن مساعيهم الرامية إىل إنقاذ املرأة من واقعها املرير ورفع الظلم واالضطهاد 

السلطوي بحّقها، اقرتحوا تجريد الحكومة من بعض صالحياتها وتقسيم السلطة بني مختلف 

املكّونات املؤّسساتية املحلّية التي تبلغ نسبة النساء فيها 50 باملئة عىل أقّل تقديٍر.

الجدير بالذكر هنا هو أّن النسويني الراديكاليني يرفضون واقع املرأة يف الحياة االجتامعية 

والسياسية من منطلق اعتقادهم بعدم نيلها جميع حقوقها، لذلك ال يرتضون حتّى مبا حصلت 

عليه من امتيازاٍت وحقوٍق يف رحاب األنظمة الدميقراطية املعارصة مثل حّق االقرتاع والتمثيل 

الدميقراطي؛ وقد بالغوا يف رؤيتهم هذه لدرجة أنّهم اعتربوا هذه الحقوق املمنوحة لها مجرّد 

[1[-Peterson

[2[- Runyan
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ينكرون  النسوي ال  التيار  أتباع هذا  ترسيخ دعائم سلطتهم]]].  الرجال ألجل  إليها  لجأ  حيلٍة 

االختالف الذايت الكائن بني الذكور واإلناث، لذلك أكّدوا عىل امتالك املرأة خصائَص ذاتيٍة ميكن 

أن تكون مرتكزًا أساسيًّا لتحريرها من سلطة الرجل.

الرؤية النسوية بشكٍل عامٍّ تشاؤميٌة إزاء األنظمة الحاكمة وأحادية الجانب بشكٍل مبالغٍ 

فيه، وترتكز يف أساسها عىل األسس التالية:

1( الحكومة عبارٌة عن منظومٍة آليٍة خاضعٍة لسلطة الرجل وتتيح له بسط نفوذه عىل 

املرأة، حيث تضمن له الحفاظ عىل هذه السلطة وترسيخها وإعادة إنتاجها عىل مّر العصور.

2( أهّم ميزة للحكومة أنّها احتكاريٌة وتتمحور حول مرتكزاٍت ثابتٍة ما يتيح لها اضطهاد 

املرأة جنسيًّا بكّل سهولٍة.

3( األنظمة الحاكمة وّضحت وظائف الجنسني ضمن نظريّاتها السياسيّة ثّم جعلت هذه 

الوظائف خطابًا نافًذا يف املجتمع، األمر الذي يعني قدرتها عىل تصحيح مسار وظائف كال 

أنّها  مبا  ولكن  املرأة؛  كاهل  عن  واالضطهاد  الظلم  إزاحة  ألجل  بغريها  إبدالها  أو  الجنسني 

خاضعٌة لسلطة الرجل والجنس األنثوي مهّمش فيها بحيث توكل إليه مهامٌّ ثانويٌة ال أهمية 

لها، يتزايد التمييز الجنيس يف رحابها يوًما بعد آخر ويصبح أكرث شّدًة وتعقيًدا من أيِّ وقٍت 

مىض.

األنظمة  إزاء  تتبّنى رؤيًة واحدًة  النسوية ال  الفكريّة  التيارات  أّن  تجدر اإلشارة هنا إىل 

الحاكمة، ويف هذا املضامر نجد النقد املوّجه للسلطة الحاكمة ولكيانها ومسؤولياتها من قبل 

النسويني الليرباليني الذين هم يف واقع الحال يدعون إىل منح ذات الحقوق التي يتمتّع بها 

الرجل إىل املرأة، أقّل مستوى من النقد الذي يوّجهه سائر أقرانهم النسويني من أتباع التيارات 

األخرى]]].

النسويون الليرباليون أكّدوا عىل أّن مطالبات املرأة بحقوقها تراكمت إثر كرثتها لكّنها مل 

[1[- Jaggar Alison 1983، Feminist politics and human nature، New York، Romean & Beheld، p. 15.

[2[- Humm Maggie )ed( 1992، Feminism، A reader، Harvester، p. 43.
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تتحّقق حتّى اآلن جرّاء عوامَل تأريخيٍة وثقافيٍّة عديدٍة، لذا يجب عىل املسؤولني الحكوميني 

العمل عىل تلبيتها؛ يف حني أّن النسويني الراديكاليني واملاركسيني وأتباع تيار ما بعد الحداثة، 

ليست لديهم أيُّ رؤيٍة إيجابيٍة إزاء األنظمة الحاكمة من منطلق اعتقادهم بكونها الداعم 

األسايس لسلطة الرجل.

وامللفت للنظر يف هذا املضامر هو أّن أتباع تيار ما بعد الحداثة برأي املنظّرين السياسيني، 

للطبقة  ممثِّلًة  الحكومة  اعتربوا  الذين  املاركسيني  مثل  الحاكمة،  لألنظمة  نقٍد  أشّد  وّجهوا 

الرأساملية وسنًدا داعاًم ملصالحها، ومثل املفّكرين الذين اعتربوها أبرز مظهٍر للعنف والقسوة 

السلطوية؛ يف حني أّن النسويني بادروا إىل طرح أكرث اآلراء تطرّفًا إزاء الحكومات عىل ضوء 

اعتقادهم بخضوعها لسلطة الرجل وتهميشها لدور املرأة بالكامل.

الباحثة النسوية آن تيكرن تطرّقت يف أبحاثها إىل بيان دور الحكومة ووصفتها بأنّها تبلُوٌر 

الرؤية  انتقدت  واضٌح وجيلٌّ لسلطة الجنس املذكر عىل الجنس املؤنّث، ومن هذا املنطلق 

الواقعية التي تبّناها الخبري يف الشؤون الدولية والسياسية هانز يواخيم مورغنثاو]]] بخصوص 

هوبز  توماس  نظريات  إىل  األنرثوبولوجية  توّجهاته  يف  استند  فاألخري  الدولية]]]،  العالقات 

ونيكولو مكيافييل، لذلك اعترب اإلنسان حريًصا عىل مصالحه وجبانًا بشكٍل ذايتٍّ، وجميع البرش 

برأيه يف رصاٍع دائٍم وسعٍي دؤوٍب لفرض سلطتهم عىل بعضهم البعض]]]، وهذه الحالة تقتيض 

خضوعهم لسلطة حكومة مقتدرة يك يستتّب النظم واألمن يف املجتمع.

الجدير بالذكر هنا هو أّن املنظّرين السالكني نهًجا فكريًّا واقعيًّا إذ اعتربوا الحكومة ركيزًة 

أساسيًة يف العالقات الوطنية والدولية لكّل مواطٍن، وهدفها األّول هو تحقيق األمن بأيِّ مثٍن 

كان؛ وقد وّجه أتباع الفكر النسوي نقًدا الذًعا للمفّكرين السياسيني من أتباع املذهب الواقعي 

مثل توماس هوبز ونيكولو مكيافييل، كام انتقدوا منظّري هذا املذهب الفكري عىل صعيد 

القضايا الدولية، حيث اعرتضوا عليهم متسائلني: ما هو األمن باعتقادكم؟ من يستحّق أن ينعم 

[1[- Hans Morgenthau.

[2[- Maghroori R. and Ramberg B. 1982, Globalism vs Realism, Boulder, Westview Press.

]3]- هانز يواخيم مورغنثاو، سياست ميان ملت ها )باللغة الفارسية(، ترجمته إىل الفارسية حمريا مشري زاده، منشورات مكتب الدراسات 

السياسية والدولية، إيران، طهران، 1995 م، ص 5.
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به؟ من هو املكلّف بتوفري األمن؟ من يجب عليه بذل جهٍد أكرثَ من غريه إلرساء األمن؟ هل 

إّن جميع البرش رّشيرون باملستوى ذاته أو ال؟ هل يحظى جميع الناس بأهميٍّة من الدرجة 

الثانية أو ال أهميّة لهم من األساس؟

آن تيكرن بدورها وّجهت نقًدا ملا طُرح من ِقبل هانز يواخيم مورغنثاو متحور حول النقاط 

التالية:

الجنس  عىل  أساسها  يف  ترتكز  البرش  فطرة  بخصوص  املطروحة  الواقعيّة  النظريّات   )1

املذكّر وال ترتبط رضورًة بالجنس املؤنّث.

2( املصالح العاّمة التي يدعو لها أصحاب الفكر الواقعي ال تتحّقق إال عىل ضوء تعاوٍن 

دويلٍّ، لذا ال ميكن نيلها عن طريق االستحواذ عىل السلطة الوطنية أو الحفاظ عليها وتوسيع 

نطاقها.

3( السلطة التي طُرحت يف النظريات الواقعية أحاديُة الجانب وعمليٌة بحيث ال تكرتث 

بالجوانب الفكرية الثنائية املعّقدة.

والسبيل  السياسية  األخالق  واقع  لبيان  الواقعي  املذهب  أتباع  يبذلها  التي  املساعي   )4

األنجع لتحقيقها أو تهميشها بالكامل من الحياة السياسية، عبثيٌة من أساسها لكون جميع 

النشاطات السياسية تحظى بأهميٍّة بالغٍة من الناحية األخالقيّة، وغاية ما يفعله هؤالء هو 

أنّهم مينحون  يعني  ما  السلطة والسيطرة،  النَّظْم أعىل مستوياته عىل أساس  لبلوغ  التنظري 

أخالقيٌّ  مفهوٌم  الواقع  يف  هو  الذي  للعدل  ال  اسرتاتيجيًّا،  مفهوًما  بصفته  للنظم  األولوية 

وارتكازيٌّ أكرث من النظم بحيث ميكن اعتباره بنيًة أساسيًّة ومرتكزًا ثابتًا له.

5( شعوب العامل بتنّوعها واختالفها ميتاز كّل واحٍد منها بخصائَص متيّزه عن غريه، لكّنها 

تشرتك جميًعا بعنارَص أخالقيٍّة متشابهٍة ذاِت طابعٍ عامٍّ وشمويلٍّ؛ وميكن عىل أساسها متهيد 

الدولية  التعارضات  حجم  من  للتقليص  والعميل  النظري  الصعيدين  عىل  املناسبة  األرضية 

وبالتايل هيكلة مجتمعٍ دويلٍّ متناسِق األجزاء.
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6( القضايا السياسيّة ليست مستقلًّة عن سائر القضايا الجنسيّة واألخالقيّة وما شاكلها، 

وهذا الرأي يتعارض مع ما ذهب إليه الواقعيّون الذين اعتربوها ذاَت هويٍة مستقلٍّة وجعلوا 

أنفسهم عىل رأس الهرم يف السلطة؛ ومن املؤكّد أّن هذه الرؤية متّس بحقوق املرأة وتجرّدها 

من الدور الذي يجب وأن تفي به يف عامل السياسة.

ثانًيا: السلطة

السلطة تحظى مبكانٍة هاّمٍة للغاية يف الفكر السيايس النسوي بصفتها املوضوع االرتكازي 

األّول يف علم السياسة، ويف هذا السياق هناك ثالثة أسئلٍة محوريٍة تطرح من ِقبل مختلف 

التيارات النسوية:

السؤال األّول: كيف نشأت سلطة الجنس املذكّر عىل الجنس املؤنّث؟

السؤال الثاين: ما السبب يف خضوع الجنس املؤنّث لسلطة الجنس املذكّر؟

السؤال الثالث: ما هي التداعيات السياسيّة واألخالقيّة واالجتامعيّة التي ترتتّب عىل بقاء 

سلطة الجنس املذكّر عىل الجنس املؤنّث؟

الجدير بالذكر هنا هو أّن السلطة]]] بحسب الرؤية الفيمينية تعّد تبلُوًرا حقيقيًّا للقدرة 

التي تعّم جميع جوانب علم السياسة، حيث تتبلور معاملها األساسيّة وتطبّق بواسطة الرجال 

وتُعرّف وفًقا ملا يرونه مناسبًا.

النسويون اعتربوا أّن القدرة ترتكز عىل الجنس، ومن هذا املنطلق طالبوا بإعادة النظر يف 

مدلولها وجميع لوازمها، فالباحثة النسوية آن فيليبس عىل سبيل املثال اعتربت علم السياسة 

أّن  اّدعت  املنطلق  هذا  ومن  اإلنسان  جنس  حول  تتمحور  التي  باملفاهيم  زاخرًا  املتداول 

السياسة قبعت يف مستًوى  فإّن األنثى عىل ضوء علم  ، لذلك  ذكوريٍّ تتّسم بطابعٍ  السياسة 

متدنٍّ بدل أن تحتّل مرتبًة عاليًة، وُمنحت ميزاٍت عاطفيًة بدل أّن تحتّل مرتبًة إدراكيًة الئقًة 

بشأنها، وقبعت يف مستًوى محدوٍد بدل أن تحتّل مرتبًة ذاَت طابعٍ شمويلٍّ.

[1[- dominance.
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النسويون واجهوا استحواذ الرجل عىل املقاليد العاّمة للسلطة وأكّدوا عىل أهمية القدرة 

غري املتمركزة، ويف هذا املضامر قالت الباحثة النسوية جني بيثكه إيلشتاين أّن متركز القدرة 

يعني استحواذ الرجل عىل جميع مصادرها والوسائل املعتمدة فيها ومن ثّم تطبيقها بشكٍل 

تُهمَّش عىل أساسه املرأُة ويَطالها رضٌر فادح]]]؛ لذلك أكّدت عىل أّن استمرار هذا االستحواذ 

النساء مل يجدن  الثقة بنفسها وبالتايل فالكثري من  التأريخ البرشي أسفر عن فقدانها  طوال 

ا من الخضوع للرجال واالستسالم لقدرتهم ألجل الحفاظ عىل أمنهّن يف الحياة، وجرّاء ذلك  بدًّ

تجردن من إرادتهّن؛ ولكن بعد تغرّي املعادالت االقتصادية واملعلوماتية وازدهار دور املرأة 

يف شتّى املجاالت التنموية وعىل صعيد األيدي العاملة والخدمات الصّحية والطبية وما إىل 

ذلك من نشاطاٍت أخرى، انتعشت فعالياتها يف الحياة وتنامى وعيها األمر الذي جعلها ترفض 

إرشاف الرّجل واستحواذه عىل بدنها وقابلياتها وشؤونها السياسية، لذلك تزايدت املطالبات 

حقوقها  تدنيس  يف  واألسايس  األّول  املسبّب  باعتباره  الرجل  محاكمة  إىل  الداعية  النسوية 

يف  يصّب  متييزًا  لها  تضمن  قوانني  بإقرار  تطالب  إيلشتاين  برأي  املعارصة  املرأة  املرشوعة. 

خدمة جنسها األنثوي بعد الحرمان الذي تعرّضت له عىل مّر العصور والتمييز الجنيس الذي 

عانت منه، وحسب هذا الرأي فهي تطالب بأكرث من استحقاقها ليك تنىس املايض املرير الذي 

أّرق كيانها، ومن ثّم لها الخيار يف أن تعفو عن الرجل الذي كبّلها بقيوٍد مؤملٍة وضيّع حقوقها 

طوال عهوٍد سحيقٍة، أو ال تعفو عنه.

ومل يكتِف الناشطون يف مجال حقوق املرأة بالدعوة إىل التقليل من متركز القدرة، بل دعوا 

إىل تفعيل الجوانب الكامنة وغري املتعارفة فيها من منطلق اعتقادهم بأّن الرجال عىل ضوء 

 ، الواقع بشكٍل عميلٍّ أرض  والتي تجّسدت عىل  القدرة  تجاه  الوضعية  التجريبية  توّجهاتهم 

ا منها، وهذه الرؤية الذكورية الظاهرية واملحدودة هي التي تسبّبت برواج  تجاهلوا جانبًا هامًّ

العنف واالستبداد واالضطهاد يف العامل؛ ويف هذا السياق عزت الباحثُة النسوية آن تيكرن دعوة 

النسويني لتفعيل الجوانب الكامنة يف القدرة إىل رغبتهم يف تسخريها كوسيلٍة لإلقناع ال للقهر 

واإلجبار؛ ألّن املرأة نادًرا ما تسيطر عىل الوسائل التي تتيح لها بسط نفوذها بقهٍر وإجباٍر، 

[1[- Elshtain Jean Bethke 1992، Feminist themes and international relations، published in Dear، Derain )ed(، 

international theory: Critical investigations، London، Macmillan، p. 97.
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الخارجية والتعاون عىل املستوى  العالقات  إقرار السالم يف  الناحية يعني  فاإلقناع من هذه 

املحيّل]]].

من البديهي أّن تأسيس تحالٍف دويلٍّ ضّد الظلم والتمييز العنرصي ال ميكن أن يتحّقق 

عىل أرض الواقع إال عن طريق اإلقناع، فهو غري ممكٍن يف ما لو اعتمد مؤّسسوه واملدافعون 

عنه عىل القهر واإلجبار؛ والهدف الذي يطمح أتباع الفكر النسوي إىل تحقيقه هو إثبات كون 

القدرة ال تقترص عىل الرتغيب والرتهيب، ألّن الرجال هم الذين جعلوها بهذا الشكل وقلّلوا 

من شأنها نظرًا لضيق أفق رؤيتهم، حيث عجزوا عن فهم جانبها اإلقناعي. الهدف من هكذا 

تّم تهميش دورها يف  املرير وتفعيل نشاطاتها بعد أن  املرأة من واقعها  انتشال  تفسري هو 

الحياة، ومن ثّم إقحامها يف أروقة القدرة لتفي بدور مؤثٍّر يليق بقابلياتها، فالقدرة الكامنة 

التي يفّعلها الرجل لها القابلية عىل اإلقناع ومن هذا املنطلق ال ميكن ألحد تجاهل دور املرأة 

يف ما لو انتعش هذا الجانب اإلقناعي.

نستنتج من جملة ما ذكر أّن الرجال من أصحاب الرؤية الواقعية متحورت آراؤهم حول 

املصالح الوطنية واالقتدار الوطني، بينام أتباع املذهب النسوي طرحوا آراًء تنصّب يف مصلحة 

املجتمع واالقتدار االجتامعي؛ كام أّن الواقعيني لدى تحليلهم لطبيعة قدرتهم وقدرات اآلخرين 

أكّدوا عىل مصادَر وعنارَص ملموسٍة وتجريبيٍّة، يف حني أّن النسويني سلّطوا الضوء عىل عنارص 

القدرة الكامنة والتي مل يتّم تفعيلها يف الحياة، فضاًل عن ذلك فالنسويون تبّنوا نهًجا متعارًضا 

القدرة بداًل من متركزها وتوّسع نطاقها،  الواقعيون حينام طالبوا بتقاسم  إليه  مع ما ذهب 

وتفعيل  نشاطاتها  ودعامًة إلحياء  املرير  واقعها  من  املرأة  إلنقاذ  منطلًقا  اعتربوها  أنّهم  أي 

قابلياتها بعد أن تّم تهميشها وتجاهل دورها الحيوي. النسويون عارضوا الواقعيني - الذين هم 

قاطبًة من الرجال - عندما أكّدوا عىل كون اإلنسان ليس مخلوقًا رّشيرًا، بل الرّش الذي تشهده 

املجتمعات البرشية ناشٌئ برأيهم من مامرسات الرجال جرّاء طمعهم يف االستحواذ عىل مقاليد 

السلطة واالقتدار يف الحياة ومن ثّم التحّكم بكّل يشٍء.

وادّع النسويون أّن الرجال عىل ضوء تصويرهم اإلنسان عىل أنّه مخلوٌق رّشيٌر، بادروا إىل 

]1]- حمريا مشري زاده، تحول در نظريه هاي روابط بني امللل )باللغة الفارسية(، ص 292.
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تأسيس حكومات، وعرب تلقينهم مجتمعاتهم بانعدام األمن يف العامل، تسبّبوا بتزايد الرصاعات 

بقيت  حيث  املزرية،  األوضاع  هذه  خضّم  يف  األوىل  الضحية  هي  فاملرأة  وبالتايل  الدولية؛ 

مهّمشًة وال ميكنها تحريك ساكن وهي تشاهد حروب الرجال وعيناها تفيضان بالدمع، وليس 

لها دوٌر فاعٌل سوى أنّها تشارك يف مختلف املظاهرات واالحتجاجات بصفتها معارًضا، أو أنّها ال 

ا للجنود الذين يذهبون إىل جبهات القتال؛ وبالتايل  تفي إال بدوٍر اجتامعيٍّ محدوٍد بصفتها أمًّ

ال تنال حّقها املرشوع وغاية ما مُينح لها من جانب الرجل أوسمة الشجاعة والصرب.

ويعتقد هؤالء أّن جميع املآيس التي تعرّضت لها املرأة يف العقدين املاضيني ناشئٌة من عدم 

طرح مفهوم القدرة بصيغته الصحيحة وتصويره بشكله األحادي العاري من مضامينه األساسية، 

لذلك ذكروا بعض مكامن الخلل يف تعريف هذا املفهوم من قبل الرجال ومن جملتها ما ييل:

1( الذكور ال يفّكرون إال بإنتاج القدرة ومتركزها، لذلك ال يكرتثون بتقاسمها مع اإلناث.

القدرة واقتصارها عليهم، لذا فهم يخشون من تقاسمها مع  الذكور يرغبون بتمركز   )2

اإلناث.

3( التعريف الذكوري للقدرة يتمحور فقط حول ظاهرها وعنارصها امللموسة، لذا ال يعري 

الرجال اهتامًما لعنارصها الكامنة والفكرية.

والرتغيب واإلقناع]]]، فعىل  الرتهيب  أساليب، هي  ثالثة  تطبّق وفق  ما  عادًة  القدرة   )4

عىل  اعتامًدا  تطبّق  الرتغيب  صعيد  وعىل  العقوبات،  عىل  اعتامًدا  تطبّق  الرتهيب  صعيد 

التكريم؛ وإىل هذا املستوى تبقى بحسب رأي الذكور لكونهم يتجاهلون جانبها اإلقناعي.

5( الذكور يصّنفون القرارات استناًدا إىل القدرة، فهي برأيهم عاديٌة ومتعاليٌة، ومن هذا 

الذي ميتاز بطابعٍ  الثاين  الصنف  أّن  األنثوي يف حني  للجنس  األّول  الصنف  املنطلق يخّصص 

اسرتاتيجيٍّ يخّصصونه ألنفسهم؛ من الواضح أّن هذه الرؤية تنّم عن االنحياز الجنيس للرجل 

تجاه القدرة.

]1]- جون كينيث جالربايث، قدرت )باللغة الفارسية(، ترجمته إىل الفارسية محبوبة مهاجر، منشورات »رسوش«، إيران، طهران، 1998 م، 

ص 34.
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لحقوق  تهديٍد  مصدر  الدولة  تصبح  للذكور،  الحاكمة  السلطة  منظومة  اكتامل  بعد   )6

اإلناث وأمنهّن بدل أن متنحّن األمن والطأمنينة، وعىل ضوء ترسيخ هذا الوضع يعاد إنتاج 

االضطهاد الجنيس بشكٍل متواصٍل، ومن خالل لجوء الرجل للقوة واملال واإلغواء، يتّم طرح 

خطاٍب أحاديِّ الجانب ميّكنه من االستحواذ بالكامل عىل بدن املرأة وقابلياتها وطموحاتها؛ 

لذلك تضطّر ألن تهتّم ببدنها ونحافته امتثااًل لرغبته، وهو بدوره ال مينحها سوى بعض املهام 

األرسة  شؤون  وإدارة  والفندقة  باألطفال  والعناية  والطبية  الصّحية  الخدمات  مثل  الثانوية 

وطهي الطعام، واألهّم من كّل ذلك أنّه يلّقنها رضورة الخضوع لسيادة األب يف املنزل يك ال 

يتسّنى لها أن تطالب بأكرث ماّم حّدده لها بحيث تنصاع لرّب األرسة وتدور يف دّوامٍة رسمت 

حدودها لها مسبًقا.

الجدير بالذكر هنا أّن النسويني ضمن نظرياتهم التي طرحوها بخصوص السلطة والقدرة 

الوطني،  األمن  املجتمع وإرساء  النظم يف  االعتامد عليها إلقرار  التي ميكن  السبل  يذكروا  مل 

وكام هو واضٌح فالنقد النسوي تجاه األوضاع الراهنة يعّد متهّوًرا للغاية سواًء يف بيان معامل 

هذه األوضاع أو يف مجال تخمني ما سيحدث عىل ضوئها، وهذا الخلل يبدو جليًّا أكرث ضمن 

نظرياتهم وآرائهم التي طرحوها لبيان مفهوم العدل.

ا: العدل
ً

ثالث

هناك العديد من املداليل التي تطرح بشكٍل مكّرٍر يف األوساط الفكرية بخصوص مفهوم 

العدل، مثل العدل الجغرايف والعدل االقتصادي والعدل الثقايف؛ فهي عادًة ما تُطرح من ِقبل أتباع 

مختلف الطبقات االجتامعيّة؛ ويعتقد الناشطون يف مجال حقوق املرأة أّن الطبقات االجتامعيّة 

التي تخرج يف مسرياٍت احتجاجيٍة متّكنت من تحقيق مطالباتها، مثل الطبقة العاملة.

مل ينطلق أتباع الفكر النسوي بدعواتهم من الطبقة االجتامعية وال املنطقة الجغرافية وال 

البنية الثقافية، بل بدؤوا بها من الفرد باّدعاء أّن جميع املكّونات واملؤّسسات العاّمة مشوبٌة 

بأغراٍض جنسيٍة؛ كام أّن مفهوم العدل الذي يطرحونه يتمحور حول املساواة واالستحقاق يف 

آٍن واحٍد، ومن هذا املنطلق ذكر منظّروهم ثالثة تفاسرَي متباينٍة له كام ييل:
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التفسري األّول: العدل يعني املساواة، والقابليات املتكافئة بالكامل لدى الجنسني الذكر 

واألنثى، وعىل هذا األساس يجب تقاسم كّل يشٍء بشكٍل متساٍو يك يتحّقق االزدهار املطلوب.

القابليات  يف  اختالٍف  أّي  بوجود  يعتقدون  ال  لكونهم  التعريف  هذا  املاركسيون  وأيّد 

والعمل اإلنتاجي بني الرجل واملرأة.

التفسري الثاين: العدل مبفهومه االشرتايك يعني منح كّل إنساٍن مبقدار حاجته، وتكريم كّل 

شخٍص مبستوى قابلياته.

األمور،  بعض  نيل  يف  اإلنسان  استحاق  يعني  الليربايل  مبفهومه  العدل  الثالث:  التفسري 

هنا  التأكيد  يتّم  نالحظ  كام  موروثٍة.  أو  تكوينيٍة  ال  اكتسابيٍة  حالٍة  عن  ينّم  أنّه  يعني  ما 

عىل صالحية اإلنسان واستحقاقه لنيل بعض االمتيازات، ولكن ما هو املعيار يف تعيني هذا 

االستحقاق؟ املعيار هنا غامٌض بكّل تأكيٍد، إال أّن املنظّرين الليرباليني الذين تطرّقوا إىل بيان 

مفهوم العدل حاولوا تصوير أوضاٍع معيشيٍة ميكن لإلنسان من خاللها توفري أنسب الحلول 

تلبية  عىل  يساعدها  ما  ومنحها  الصعب  واقعها  من  املحرومة  االجتامعية  الطبقة  النتشال 

متطلّباتها إىل جانب منح الجميع حّرياٍت فرديٍة وترسيخ مبادئ املساواة يف املجتمع. الجدير 

بالذكر هنا هو أّن اإلنصاف هو املقصود من العدل يف هذا التفسري، حيث يقوم يف أساسه عىل 

مرتكزاٍت منطقيٍّة وعقليٍّة]]].

مفهوم العدل النسوي يهدف إىل إقرار مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة ويف الحني ذاته يراد 

منه منح املرأة استحقاقاٍت خاّصٍة.

ماري  رأسهم  وعىل  ذاتيًّا،  متساويان  الجنسنْي  أّن  عىل  أكّدوا  البارزين  املفّكرين  بعض 

أستيل]]] وماري ولستون كرافت]]] وجون ستيوارات ميل]]] وزوجته هاريت تايلور]]].

[1[- Rawls John 1998, A theoty of justice, Cambridge, Harvard University Press, p. 52.

[2[- Mary Astell

[3[- Mary Wollstone Craft

[4[- John Stuart Mill

[5[- Harriet Taylor
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ماري أستيل طرحت يف عام 1700م السؤال التايل: إذا قلنا إّن جميع البرش يولدون أحراًرا، 

لَِم تُجرّد املرأُة من حّريتها املرشوعة بحيث تعيش يف عبوديٍة مطلقٍة وتخضع إلرادة الرجل 

الغامضة واملتغرّية؟

بعد أستيل رفضت ماري ولستون كرافت اآلراء التي طرحها الفيلسوف جان جاك روسو 

والتي اّدعى فيها أفضلية األطفال الذكور عىل اإلناث، ويف هذا السياق قالت بأنّه صحيح أّن 

الزواج واألمومة يحّددان مصري املرأة، لكن مع ذلك ال بّد لها من أن تزاول نشاطاتها يف الحياة 

وأن تتعامل بحنكٍة ودقٍّة مع مسألة الزواج بحيث ال ترُتك الحياة العاّمة للرجل فقط وتقرص 

نفسها عىل العمل املنزيل.

املرأة  استقالل  أكّدا عىل رضورة  فقد  تايلور  هاريت  جون ستيوارت ميل وزوجته  وأّما 

وعدم تبعيتها للرجل ضمن بحوثهام العلمية، ويف هذا السياق اعتربا استقاللها ماليًّا مرتكزًا 

لخالصها من سلطة الرجل وتحّررها من القيود التي كبّلها بها يك تنصاع ألوامره ونزواته.

هؤالء املفّكرون ينضوون ضمن التيار النسوي الليربايل، وقد استطاعوا مع أقرانهم الليرباليني 

تحقيق الكثري من املطالبات السياسية للمرأة عىل ضوء دعواتهم إىل إقرار العدل بينها وبني 

الرجل، فقد أمثرت جهودهم نتائَج إيجابيًة انصبّت يف صالح الجنس األنثوي بعد منح النساء 

حّق املشاركة يف االنتخابات وتخصيص إجازة حمٍل للحوامل اللوايت يزاولن العمل خارج املنزل 

وتأسيس دور حضانٍة يف محّل عملهّن إىل جانب إقرار قوانني تضمن مساواتهّن مع الرجال 

إىل حدٍّ ما. إال أّن النسويني الذين يضوون تحت مظلّة تيار ما بعد الحداثة طالبوا بأكرث من 

ذلك باّدعاء أّن املساواة بني الجنسني بشكٍل رسميٍّ ال تضمن إقرار حقوق املرأة كام ينبغي، 

حيث اعتربوا التمييز الجنيس مرتكزًا أساسيًّا يف أروقة السلطة التي يكتنفها الغموض والتعقيد 

والتي تبسط نفوذها عىل جميع جوانب الحياة دون استثناٍء، واملرأة يف هذا املضامر تتحّمل 

ظلاًم أكرث شّدًة وقسوًة من غريها. كام استهانوا بحركة الدفاع عن حقوق املرأة معتربين إياها 

مجرّد حركٍة محدودٍة وضيّقِة النطاق، ألّن الحركة الشاملة برأيهم يجب أاّل تقترص عىل الدعوة 

إىل التحّرر فحسب، بل ال بّد من تنّوع شعاراتها بحيث ال تدعو إىل جمع كافّة النساء تحت 

مظلّة شعاٍر واحٍد.
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 gender والجندر sex هؤالء النسويون لدى بيانهم املعنى املقصود من مفهوَمي الجنس

يعني عدم وجودهام يف  ما  البرش،  تأريخيٍة شهدتها حياة  تحّوالٍت  منبثقان من  أنّهام  قالوا 

بادئ األمر، فهناك قضايا تأريخيٌة واجتامعيٌة أسفرت عن وصف بعض البرش بكونهم نساًء؛ 

ويف العرص الحديث اعترب الرجل الربجوازي األبيض نفسه أفضل من سائر البرش، ولكّن هذا 

الشعور ليس حقيقيًّا وال ميكن أن يبقى ثابتًا. وضمن حديثهم عن املعارف البرشية قالوا إّن 

األسس اإلبستيمولوجية للرجل املعارص منبثقٌة من أوضاٍع خاّصٍة، إْذ ليست هناك أيُّ معرفٍة 

قطعيٍة وحقيقيٍّة، لكّن الرجال أصحاب السلطة فعلوا كّل ما بوسعهم للحفاظ عىل سلطتهم، 

العلوم ووضعوا مرتكزاتهم  إنتاج  إىل  بادروا  أساسه  ، وعىل  أّن خطابهم حقيقيٌّ اّدعوا  لذلك 

اإلبستيمولوجيّة.

بشكٍل عامٍّ ميكن القول إّن العدل يعّد مفهوًما محوريًّا وارتكازيًّا يف الفكر النسوي السيايس، 

والنسويون ضمن بيانهم معامله األساسية اّدعوا أّن العدل التأريخي مجرّد أمٍر صاغه الرجل يف 

العهود السالفة، لذا فهو موّجٌه ضّد املرأة وال يضمن حقوقها املرشوعة بتاتًا؛ حيث فرض الرجل 

ا من الخضوع لسلطته الجائرة، فاستسلمت له وانصاعت  عليها خطابه الذكوري وبدورها مل تجد بدًّ

ألوامره جرّاء ضعفها وعدم امتالكها السبُل الكفيلة بإحقاق حقوقها والدفاع عن نفسها.

جرّاء  املساواة  وانعدام  الظلم  اعتربوا  الليرباليني  النسويني  أّن  هو  هنا  بالذكر  الجدير 

؛ بينام النسويون  ًها ضّد جنٍس معنّيٍ عدم إقرار العدل يف املجتمع، أمرًا سلبيًّا طبيعيًّا ال موجَّ

الراديكاليون وأقرانهم الذين انخرطوا يف تيار نسوية ما بعد الحداثة، أكّدوا عىل وجود متييٍز 

جنيسٍّ بحّق املرأة واضطهاٍد شديٍد تتعرّض له من قبل الرجل. نسويو ما بعد الحداثة قالوا أّن 

بعض الرجال حتّى وإن تعرّضوا أحيانًا لظلٍم واضطهاٍد ألسباٍب عديدٍة، مثل كونهم أقلّيًة يف 

املجتمع أو جرّاء فقرهم أو وقوعهم أرسى بأيدي أعدائهم، أو بسبب جنونهم أو جهلهم، أو 

أليِّ سبٍب آخَر؛ إال أّن النساء يتعرّضن إىل ظلٍم واضطهاٍد أكرث من ذلك، فإضافًة إىل هذه األنواع 

ضّدهن  متارس  جّمٌة  ضغوطاٌت  هناك  الرجال،  فيها  يشاركن  التي  القاسية  الضغوطات  من 

باعتبارهّن إناثاً، مثل االضطرار المتهان أعامٍل ومشاغَل ثانويٍة وال قيمة لها بالنسبة إىل الرجال، 

لذا فاملرأة التي تعمل خارج املنزل هي يف الواقع تزاول أعاملها طوال أربع وعرشين ساعًة، 
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حيث تعمل كزوجٍة وأمٍّ وربِّة بيٍت إضافًة إىل عملها خارج املنزل، ولكن مع ذلك ال يُعري الرجل 

أهميًة لكّل هذه املشاغل املنهكة ويعتربها مجرَّد أعامٍل ثانويٍة ال تضاهئ عمله؛ وهذا التصّور 

يُعّد ظلاًم وإجحافًا بحّق املرأة، لذلك فهي تتعرّض لهجمٍة رشسٍة معلنٍة من بعض جوانبها 

وغريِ معلنٍة من جوانَب أخرى لكونها هدفًا لسهام الرجل والسلطة الحاكمة أيًضا.

العدل بحسب نظريات نسوية ما بعد الحداثة ال يقترص مبفهومه الواقعي عىل إقرار املساواة 

بني الرجل واملرأة فحسب، بل ال بّد له يف هذا املضامر من تلبية جميع متطلّبات املرأة وتوّجهاتها 

نجاحاٍت مشهودًة  أنّهم حّققوا  النسوي  التيار  أتباع هذا  يّدعي  الخاّصة وتحقيق طموحاتها. 

للحيلولة دون ظهور النزعات النسوية يف أطر ال تتناغم مع املبادئ األساسية، حيث حالوا دون 

استحواذ املرأة املرفّهة البيضاء عىل زمام األمور النسوية باعتبارها الجنس األصيل واألرجح]]] كام 

يتصّور البعض، وضمن إذعانهم بوجود اختالٍف بني النساء وسلوكاتهّن، فسحوا املجال ملختلف 

الفئات النسوية يك يطالنب بحقوقهّن. من جملة اآلراء التي تبّناها هؤالء، أّن املعرفة أمٌر اجتامعيٌّ 

من صياغة البرش وال تقترص عىل القضايا الفكرية فقط، وهذه امليزة جعلتهم يلجؤون إىل أساليَب 

متنّوعٍة لصياغة املفاهيم وتأطري منظومة خطابهم الفكري، ويف هذا السياق أكّدوا عىل عدم 

وجود أيِّ خطاٍب فاصٍل وحاسٍم]]] بحيث ميكن اّدعاء أنّه وحٌي منزٌل. وتجدر اإلشارة هنا إىل أّن 

فكر ما بعد الحداثة ينقض يف أطروحاته جميع أسس الفكر النسوي البنائية واالرتكازية]]] إذ ال 

يسمح لهذا التيار املرتامي األطراف بأن يبسط نفوذه إلقرار العدل، وذلك ألّن املنظّرين لفكر ما 

بعد الحداثة يعتقدون بعدم إمكانية اختيار مسلٍك واحٍد يف مجال الدفاع عن حقوق املرأة، لذا ال 

ميكن جمع النساء كافًّة تحت مظلّة دعوٍة أحاديٍة الجانب إىل العدل، بل ال بّد من أن تتّم الدعوة 

إىل إقرار العدل يف رحاب عدٍد من الحركات؛ ويف هذا املضامر أكّدوا عىل عدم استحالة تحّقق 

النَّظْم يف رحاب تشتّت الشعارات والدالالت املفهومية.

إذاً، الحركات - ومبا فيها النسوية طبًعا - بحسب هذا االتّجاه الفكري ال ينضوي تحت 

مظلّتها أعضاء، بل من يؤيّدها هو يف الحقيقة مساهٌم فيها ومدافٌع عنها؛ والدعوة إىل تحّرر 

[1[-Authentic.

[2[-  final vocabulary.

[3[- deconstructive.
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املرأة ونيلها حقوقها املرشوعة ال تقترص عىل أتباع النهج النسوي فحسب، بل تطرح أيًضا من 

قبل املفّكرين السياسيني وفالسفة األخالق باعتبارها مفهوًما أساسيًّا.

شعار تحرير املرأة الذي رفعه النسويون يتمحور حول رضورة التشهري باالضطهاد الجنيس]]] 

الشديد الذي تتعرّض له املرأة وفسح املجال لها يك تتنفس الصعداء وتفرض نفسها يف املجتمع 

بشخصيتها األنثوية بكّل حّرية وتخليصها من سلطة الرجل واضطهاده.

رابًعا: األمن والسالم

أتباع الفكر النسوي إىل جانب تأكيدهم عىل رضورة مساهمة املرأة بشكٍل فاعٍل يف مجال 

االسرتاتيجية  القرارات  عىل  واستحواذه  الرجل  سلطة  عىل  اعرتضوا  الدويل،  السيايس  االقتصاد 

الذًعا  نقًدا  وّجهوا  املنطلق  هذا  ومن  العقل؛  ألحكام  وفقاً  يعمل  بأنّه  ذلك  ويرّبر  واملصريية 

للمسؤولني يف األنظمة الحاكمة، وبالتايل أصبح رجال الحكومة هدفًا شاخًصا لسهام الفكر النسوي.

التي  االسرتاتيجيّة  للقرارات  رئيسيًّا  سببًا  الذكورية  الحكومية  السلطة  النسويون  واعترب 

تسفر عن حدوث رصاعاٍت داميٍة وأعامِل عنٍف دوليٍة، وتؤّدي إىل رواج التمييز الجنيس الذي 

تُدنَّس يف ظلّه حقوُق املرأة؛ لذلك مل تَرُْق لهم بعض األصول واملفاهيم املتعارفة التي تتّسم 

، حيث يّدعون أّن مضمون غالبيتها يصّب يف مصلحة  من جميع جهاتها بطابعٍ سيايسٍّ أو أمنيٍّ

األنظمة الحاكمة التي اتّهموها بأنّها الرأس املدبّر للتمييز الجنيس الذي يُرتكب بحّق املرأة.

الجدير بالذكر هنا هو وجود عاملنْي أساسيَّنْي ساعدا عىل إرشاك املرأة يف بعض الشؤون 

األمنية والدولية خالل العرص الحديث، وهام كالتايل:

1( حضور املرأة الفاعل يف األعامل والوظائف التي كانت سابًقا محتَكرًة بشكٍل حرصيٍّ 

من ِقبل الجنس املذكّر، وهذه الظاهرة انترشت عىل نطاٍق واسعٍ إثر هجرة األيدي العاملة إىل 

مختلف البلدان وتقسيم األعامل دوليًّا ومحلّيًّا إىل جانب إبداع املرأة يف الوظائف واألعامل 

التي أنيطت إليها، ناهيك عن تغيري مقّررات بعض األعامل وانتقال األيدي العاملة النسوية إىل 

[1[- sex abuse.
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مناطَق مختلفٍة واكتسابهّن وعيًا وثقًة بأنفسهّن بخصوص قابلياتهّن التي كانت مغيّبًة طوال 

عهوٍد متامديٍة من حياة البرش، كام أّن إقامة العديد من املؤمترات الوطنية والدولية وتأسيس 

منظاّمٍت نسويٍة محلّيٍة وعامليٍّة، ساهمت إىل حدٍّ كبريٍ يف توعية املرأة ذاتيًّا وبشكٍل تصاعديٍّ 

ما فسح لها املجال ألْن تتوىّل مهامَّ حّساسًة للغاية عىل الصعيدين األمني واالسرتاتيجي، بل زاد 

من رغبتها يف تويّل هذه املهاّم]]].

التي تقتيض تواجد  اتّساع رقعة مفهوم األمن الوطني وارتكازه عىل بعض املتغرّيات   )2

املرأة بشكٍل فاعٍل ليك تقوم بدوٍر يفوق دور الرجل، فإذا كان مفهوم األمن يف العهود السالفة 

فيه سابًقا،  تكن معهودًة  واسًعا وشؤونًا مل  نطاقًا  ليعّم  اليوم  تغرّي  بحٍت،  عسكريٍّ  ذا طابعٍ 

مثل الرضا الشعبي واملرشوعية السياسية والقابليات االقتصادية والتعايش السلمي بني جميع 

رشائح الشعب وقومياته ومختلف األقلّيات، ناهيك عن والدة رغبٍة عاّمٍة برضورة املشاركة 

الجامعية إلقرار األمن العام عىل الصعيدين الداخيل والخارجي]]].

وأّما يف فرتة الحرب الباردة فقد طُرح مفهوم األمن الوطني كمعًنى يتعلّق بصيانة القيم 

هذا  قام  وقد  الوطن،  وحدود  األرض  مثل  بلٍد،  لكّل  وحياتيًة  أصيلًة  أمست  التي  واملبادئ 

املفهوم ومتعلّقاته بشكٍل أسايسٍّ عىل وسائَل دفاعيٍة وعسكريٍّة، حيث تسّخر األنظمة الحاكمة 

األوضاع  النظر عن  بغّض  إقليميًّا ودوليًّا  البالد  أمن  للحفاظ عىل  قابلياٍت  لديها من  ما  كّل 

تجعلها  األوضاع  فهذه  فيها،  الشعبي  والرضا  واالستقرار  األمن  استتباب  ومستوى  الداخلية 

تسّخر كّل طاقاتها اللوجستية والبرشية خدمًة ملصالحها.

شًة بالكامل بحيث  يف األزمنة السالفة كانت املرأة إنسانًا من الدرجة الثانية وكانت مهمَّ

مل يكن لها أيُّ دوٍر اسرتاتيجيٍّ ومل تكن تفّكر مطلًقا بالبطوالت العسكرية والقتالية باعتبار أّن 

هذه األمور مجرّد حلٍم يف مخيّلتها وال ميكن أْن يتحّقق عىل أرض الواقع بتاتًا بعد أن أنيطت 

للرجل بالكامل، لكّن الوضع تغرّي يف العرص الراهن بعد أن حدثت تحّوالٌت جذريٌة يف مصادر 

الخطر التي تهّدد كيان البلدان وتغرّيت الوسائل املعتمدة يف الرصاعات بجميع أنواعها من 

كافّة النواحي الوطنية واإلقليمية والدولية.

[1[- Baylis John and Smith Steve 1997, The globalization of world politics, Oxford, Oxford University Press, p. 27.

]2]- مارتن لينورجي، چهره جديد امنيت در خاورميانه )باللغة الفارسية(، ترجمه إىل الفارسية قدير نرصي، منشورات معهد الدراسات 

االسرتاتيجية، إيران، طهران، 2004م، ص: 32.
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واقع املرأة يف مجال السالم تغرّي أيًضا بعد أن أصبحت عنرًصا أساسيًّا وراسًخا يف النشاط 

عنها  متعارفًا  كان  ما  تجاوزت  لذا  الوطني،  األمن  دعائم  وإرساء  املحيّل  واإلنتاج  االقتصادي 

الثياب  وغسل  الطعام  مثل طهي  املتعارفة  املنزلية  األعامل  تقترص عىل  وظائَف  من  سابًقا 

واألواين إىل جانب الزواج وإنجاب الذكور لتصبح جنديًّا يف ما بعد]]].

التغيريان الجذريان املشار إليهام أعاله أسفرا عن حدوث تحّوالٍت أساسيٍّة يف الفكر النسوي 

التي متحورت  البحوث  السيايس، والناشطون يف مجال حقوق املرأة بدورهم تجاوزوا نطاق 

فعالياتهم حولها مثل حّق املرأة يف اإلجهاض واالقرتاع وإجازة الحمل ورضورة تأسيس حضانات 

أطفاٍل، ليلجوا مباحَث عاّمًة جديدًة مثل وجوب إرشاكها يف التخطيط للقضايا االسرتاتيجية 

واتّخاذ القرارات الحكومية املصريية؛ وهذه املكانة الجديدة التي حظي بها الجنس األنثوي 

اعترب مؤرّشًا عىل بداية تولّيها زمام األمور يف الحياة العاّمة، لذلك أكّد النسويون عىل القضايا 

التالية للنهوض بهذا الواقع الجديد:

1( العنف وانعدام األمن ال يتجلّيان بشكٍل عميلٍّ يف إطار سلوكياٍت خشنٍة فقط، بل ميكن 

وبالتايل ال يستتّب  وبيئيٍّة وقانونيٍّة وجنسيٍّة؛  وبنيويٍّة  لفظيٍّة  أطٍر عديدٍة  يتحّققا ضمن  أن 

التي تُفرض عليهم  السلطة  النساء من  إذا تحّرر جميع أعضاء املجتمع مبن فيهم  األمن إال 

سلوكيًّا وكالميًّا]]] وفكريًّا وبنيويًّا، ويف هذه الحالة يتسّنى لهّن املساهمة يف النشاطات اإلنتاجية 

وإنجاب األطفال برًضا وأمٍل مبستقبٍل زاهٍر وحياٍة هانئٍة.

ال  والدويل،  الوطني  املستوينَْي  عىل  لألمن  األساسيان  املرتكزان  هام  واملجتمع  الفرد   )2

الحكومة أو النظام الدويل، ويف هذا السياق يعتقد النسويون أّن انعدام األمن واالستقرار ال 

يقترص عىل الجانب الدويل فحسب، بل حتّى الحدود الداخلية للبلدان عرضٌة لالعتداء والظلم 

والعنف، وأكرب خطٍر يهّدد القانون والنظم الداخيل يتمثّل يف الحكومات والسياسيني.

هناك حكوماٌت تتعرّض لتهديٍد دويلٍّ لكّنها تُعترب هي بحّد ذاتها تهديًدا ألمنها الداخيل، 

]1]- إميانوئيل كاستلر، عرص اطالعات: قدرت، هويت )باللغة الفارسية(، ترجمه إىل الفارسية حسني تشاوشيان، منشورات »طرح نو«، إيران، 

طهران، 2001 م، ص 200.

[2[- speech act.
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وإن أردنا معرفة جذور انعدام األمن الداخيل فيها فال بّد لنا من استقصاء واقعها الطبقي 

االجتامعي والسعي لتغيري مسارها السيايس العاّم املرتكز عىل الحكم الداخيل أو عىل النظام 

الدويل، ففي نظام عامٍّ كهذا عادًة ما تُنىس املرأة وتدنّس حقوقها من قبل الرّجل]]].

الخطوط  يف  يقتلون  الذين  والجنود  األسلحة  تجارة  عىل  فقط  التمركز  عدم  يجب   )3

األمامية إبّان الحروب والرصاعات الدولية، بل ال بّد من التوّجه أيًضا إىل تبعات هذه النزاعات 

عىل املدنيني وال سيّام املرأة التي عادًة ما تُدنَّس حقوقُها يف أوضاع كهذه جرّاء العنف املنزيل 

الحرب  يف  مقّربيها  أحد  فقدان  عند  تواجهها  التي  واملشاكل  معاناتها  وإثر  املدن،  وقصف 

وباألخّص إن كان أخاها أو ولَدها أو والدها، كام أّن النساء املقيامت يف مناطق الرصاع غالبًا 

ما يتعرّضن العتداءاٍت جنسيٍّة وتتعرّض حياتهّن للخطر يف بعض املراكز التي يقّدمن خدماٍت 

متنّوعًة فيها.

النسويون يعتقدون أّن بعض الباحثني والسياسيني يصّورون العنف بحّق املرأة وكأنّه أمٌر 

، إذ ال يعبؤون مبا تعانيه من مآٍس وكأنّهم يتحّدونها بسبب جنسها األنثوي. طبيعيٌّ

4( أحد الهواجس الذي يراود أذهان النسويني عىل صعيد القضايا املتعلّقة بالحرب واألمن، 

يتمثّل بدور الحرب يف صياغة هويٍة خاّصٍة لكّل واحٍد من الجنسنْي، فإبّان الحروب والنزاعات 

فيها،  األمور  العسكر زمام  يتوىّل  التي  املجتمعات  املسلّحة تطرأ تغيرياٌت جديدٌة عىل واقع 

حيث يكتسب كلٌّ من الرجل واملرأة هويًة خاّصًة به، ألّن الرجل يف أوضاٍع طارئٍة كهذه يتحّمل 

مسؤولية القتال ويستحوذ عىل مختلف وسائل القتال املعّقدة وينضوي تحت مظلّة تعبئٍة 

عسكريٍة رجاليٍة شاملٍة كام يخضع إلرشاف مسؤولني عسكريني؛ فتُصاغ له هويٌة مؤثّرٌة يف هذا 

املضامر ويصبح دوره أهّم من أيِّ شخٍص آخَر. بينام املرأة يف هذه األوضاع تنفعل وتتأثّر مبا 

يجري حولها بحيث ال تستطيع تحريك ساكٍن، وِمن ثَّم ال سبيل لها سوى البكاء أو االعرتاض، 

الرجال يصبحون مقاتلني وال جميع  فتصاغ هويتها بهذا الشكل. لكن مع ذلك ليس جميع 

النساء يصبحن مهّمشاٍت إبّان الحروب، إذ الكثري منهّن ينخرطن يف صفوف الجيش ويقاتلن 

[1[- Elshtain Jean Bethke 1992، Feminist themes and international relations، published in Dear، Derain )ed(، 

international theory: Critical investigations، London، Macmillan، p. 204.
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املشاركة  من  مشّقًة  أكرث  منزليٍة  وغرَي  منزليًة  أعاماًل  يؤدين  أو  الرجال  مع  جنٍب  إىل  جنبًا 

يف الحرب؛ ومن جانٍب آخر فالكثري من الرجال ال يرغبون باملشاركة يف الحروب والنزاعات 

يف  عليها  استحوذوا  التي  والسلطة  لهم  ُمنحت  التي  الراجحة  للمكانة  نظرًا  لكن  املسلّحة، 

مجتمعاتهم بفضل أقرانهم الرجال الذين انخرطوا يف صفوف القّوات املسلّحة، فهم عادًة ما 

ينالون درجًة أعىل من املرأة يف جميع األحوال وال سيّام بعد أن تضع الحرب أوزارها ويعود 

تصّب يف صالحهم  امتيازاٍت ومؤّهالٍت  الرجال  ينال جميع  القتال، حيث  أقرانهم من سوح 

ويستحوذون عىل مناصَب حكوميٍّة بداعي تضحياتهم وحضورهم يف جبهات القتال.

5( حينام يتعرّض البلد لحظٍر دويلٍّ وال تتمّكن املؤّسسات املحلّية والدولية من أداء مهاّمها 

كام ينبغي، عادًة ما تكون املرأة ضحيًة أيًضا، حيث تعاين من الفقر والحرمان وتواجه أزماٍت 

قاسيًة تؤزّم حياتها؛ ويف هذا املضامر اّدعى النسويون أن ال أحد يكرتث بأوضاعها يف ظروف 

كهذه، إذ غالباً ما تتوّجه األنظار نحو تبعات الحظر عىل قضايا أخرى.

العناية  مهّمة  إليهّن  تُوكَل  اللوايت  أو  أرسهّن  شؤون  إدارة  عىل  يرُشفن  اللوايت  النساء 

باآلخرين غالبًا ما يتأثّرن بتبعات الحظر أكرث من غريهّن، لكن ال أحد أيًضا يسلّط الضوء عىل 

هذه األوضاع املزرية؛ ناهيك عن أّن بعض القرارات التي تُتّخذ من قبل املنظاّمت الدولية مثل 

صندوق النقد الدويل، عادًة ما تُسفر عن فقر النساء، وهذا الفقر بكّل تأكيد ليس أقّل وطئًا 

من تداعيات الحرب عليهّن.

6( الخطاب الذكوري عىل صعيد املعادالت االسرتاتيجية يتّصف بالعنف، ومن هذا املنطلق 

اّدعى النسويون أّن الرجل حينام يضع الخطط االسرتاتيجية يعتمد بشكٍل أسايسٍّ عىل عقله 

دون أن يعري أهميًة لألخالق والقيم اإلنسانية.

املفاهيم  من  عدٍد  تحليل  إىل  املضامر  هذا  يف  تطرّقت  كوهني  كارول  النسوية  الباحثة 

يتحّدثون  أنّهم  واستنتجت  السياسيني،  املسؤولني  كبار  قبل  من  تُستخدم  التي  والعبارات 

البرش  آالف  بحياة  يكرتثون  وال  املدّمرة  العسكرية  والهجامت  النووية  القنبلة  عن  بسهولٍة 

الذين يسقطون ضحايا بني قتيٍل وجريٍح ومهّجٍر.
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الذي يبدو عقالنيًّا وانتزاعيًّا يف ظاهره، قد  السيايس  الخطاب  اعتربوا أن هذا  النسويون 

أسفر عن إقحام العامل يف حروٍب داميٍة، لذا لو فُسح املجال للمرأة وأُنيط لها دوٌر يف أروقة 

اتّخاذ القرارات املصريية فسوف يتضاءل مستوى العنف يف العامل.

ذكرنا آنًفا أّن النسويني سلكوا نهًجا متطرّفًا يف الدفاع عن حقوق املرأة وتجاوزوا عىل حقوق 

الرجل لدرجة أنّهم سّوغوا العنف ضّد الجنس املذكّر، وعىل ضوء اّدعائهم بأّن املرأَة داعيُة سالٍم 

والرجَل داعيُة حرٍب، ظلموه بشكٍل رصيحٍ؛ وامللفت للنظر أنّهم مل يُجروا أّي تحقيٍق ميداينٍّ 

يثبتون من خالله كون املرأة قادرًة عىل اتّخاذ قراراٍت أكرثَ عقالنيًة من الرجل، كام مل يُثبتوا بأدلٍّة 

وبراهنَي علميٍة كون القرارات االسرتاتيجية التي يتّخذها الرجل ناشئًة من جنسه الذكري وبنيته 

الجينية والفسلجية والسيكولوجية ال من مقتضياٍت وظروٍف زمانيٍة خاّصٍة.

األطروحات المفهومية والمنهجية النسوية

سلّط النسويون الضوء عىل األوضاع التأريخية واملعارصة للمرأة يف رحاب دراساٍت وبحوٍث 

باثولوجية، واستنتجوا منها مجموعًة من الحلول لرفع املشاكل التي تعاين منها والحرمان الذي 

السيايس. وميكن  النسوي  الفكر  لها دوٌر فاعٌل يف صياغة  النشاطات كان  له؛ وهذه  تتعرّض 

تلخيص الحلول التي طرحوها يف مجال ما ذُكر مبا ييل:

1. استكشاف مراكز السلطة وتشخيص العنارص الكفيلة بإعادة بسط الرجل نفوذه عىل 

املرأة.

يرفض النسويون رأي من اعترب الرجل واملرأة قطبَنْي لكّل واحٍد منهام طابعه الخاّص، أي 

إنّهم مل يقبلوا باالزدواجية يف الوجود البرشي؛ ومن هذا املنطلق اعتربوا السلطة هي السبب 

األمور يف  إدارة  أناطت  أنّها  واّدعوا  بكونه عقالنيًّا،  والرجل  بكونها عاطفيًة  املرأة  يف تصوير 

الحياة العاّمة للرجل ومل متنح املرأة سوى دوٍر هاميشٍّ يف الحياة الخاّصة؛ لذلك طالبوا بالقضاء 

عىل هذه االزدواجية واجتثاثها بالكامل. كام اعتربوا إيكال املهاّم املصريية واملناصب العالية 

للرجل وتقييد املرأة بالشؤون العادية مثل الوظائف الخدمية وما شاكلها، إهانًة لها؛ وتجدر 

اإلشارة هنا إىل أّن أتباع مختلف التيارات النسوية اتّفقوا عىل هذا الرأي.
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2. حذف الخصائص الجنسية )الذكورية واألنثوية( من البحوث العلمية وشّتى املناسبات 

املحلّية والدولية.

قال النسويون الراديكاليون أّن الرجال بهدف ترسيخ دعائم سلطتهم ابتدعوا الخصائص 

الجنسية األنثوية وعىل هذا األساس وصفوا نصف البرش بأنّهم نساء، والسياسة برأيهم ذاُت 

مرتكزاٍت إبستيمولوجيٍة قبل أن ترتكز عىل أيِّ يشٍء آخَر، حيث تّم تصميم النظام العقائدي 

التخصيص  هذا  اعترُب  ثَّم  من  منها،  املرأة  وحرمان  للرجل  املصادر  تخصيص  يضمن  بشكٍل 

مرشوًعا وقانونيًّا؛ لذا سعى أتباع التيار النسوي إىل تفنيد هذه األسس اإلبستيمولوجية التي 

وصفوها بالباطلة، ومن هذا املنطلق دعوا إىل إعادة النظر يف مختلف املفاهيم واألساليب 

واملعارف التي رّوج لها الرجال وتجريدها من سلطتهم، واالقرتاح الذي طرحوه يف هذا املضامر 

مفهوٍم  أيِّ  إىل  اللجوء  وعدم  الجنسية  بدالالتها  رصيحٍة  مفاهيَم  استخدام  رضورة  فحواه 

املثال ال يعجبهم استخدام مصطلح »الطبقة« بشكٍل مكّرٍر لكونه غرَي  غامٍض، فعىل سبيل 

واضِح الداللة وال أحد يعرف دامئًا املقصود منه، فهل يُراد منه الجنس املذكّر أو املؤنّث أو كال 

الجنسني؟ يف حني أّن الشخص املعنّي بشؤون تربية األطفال وحضانتهم معروٌف، إذ إّن العرف 

العام استقّر عىل كون املرأة هي املقصودة بهذه القضايا، بينام الرجل استحقاقه أكرث من ذلك 

بعد أنيطت له وظائُف هاّمٌة.

ودعا الناشطون يف مجال حقوق املرأة بجميع أطيافهم إىل رضورة تحديد املقصود من 

تحسني أوضاع الطبقة العاملة، فهل يُراد من ذلك النهوض بواقع العاّمل الذكور أو اإلناث؟ 

ومن جملة القضايا األخرى التي طالبوا بتجريدها من طابعها املختّص بالجنس الذكري، مسألة 

بسبب  ألفاٍظ  يشاء من  مبا  وإهانتها  املرأة  تحقري  قادٌر عىل  فهو  للرجل،  اللسانية  السيطرة 

جنسها األنثوي.

إىل جانب اّدعاء النسويني بوجود الكثري من املفاهيم الغامضة مثل مفهوم »الطبقة« الذي 

أرشنا إليه، اّدعوا كذلك وجود الكثري من املفاهيم والعبارات التي تتجىّل فيها الجوانب الجنسية 

؛ ويف هذا السياق اعتربوا  بوضوٍح، ومضمونها مستهجٌن للغاية ويف مستوى متدنٍّ إىل أبعد حدٍّ
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رواجها إهانًة للمرأة وانتقاًصا من شأنها، ومن أمثلتها النوع البرشي]]] واإلنسانية]]] والحاكم]]] 

ورجل السياسة]]] واالسرتجال]]]، وقد أكّدوا عىل أّن هذه املفاهيم من الناحية الرتبوية ترّوج 

لبسط سلطة الرجل عىل املرأة وتقييد نشاطاتها املهنية مبشاغَل تافهٍة.

3. توسيع نطاق األمن

انتقد النسويون تعريف مفهوم األمن الوطني وفق وجهاِت نظٍر واقعيٍة، كام أكّدوا عىل 

إخفاق الفكر الليربايل يف ضامن حقوق املرأة؛ وعىل أساس ذلك اقرتحوا عىل املفّكرين الذين 

النطاق  تتعّدى  شاملٍة  رؤيٍة  إطار  يف  نظرياتهم  يطرحوا  أن  مستقرٍّة  أمنيٍة  لتنميٍة  ينظّرون 

الوطني بغية إقرار مبادئَ أمنيٍة ال شبهة فيها.

الجدير بالذكر هنا هو أّن مفهوم األمن مبستوييه الوطني والدويل ال يعني بالرضورة رفع التمييز 

الجنيس عن املرأة، والنسويون عىل ضوء فهٍم سوسيولوجيٍّ لألمن، اعتربوا الشخصيات واملنظاّمت 

الدولية ذات تأثريٍ عىل األمن]]]؛ فاملرأة برأيهم تعاين من أعتى أمناط االعتداءات الجنسية وتُسلب 

حقوقُها املالية وتُدنّس كرامتُها النفسيّة حتّى يف أرقى املجتمعات وأكرثها رفاهيًة ماليًة، وإن أريد 

تغيري واقع هذه األوضاع املزرية فال بّد من إيجاد تغيرياٍت أساسيٍّة عىل املراكز األمنية والقضايا 

ذات الصلة باألمن، وبدل االهتامم الكامل باملصالح الوطنية العاّمة وتركيز النشاطات عىل الشؤون 

املرتبطة بقضايَا دوليٍة، ال بّد من إعارة أهميٍّة بالغٍة للعنارص املكّونة للمجتمع.

4. العمل عىل إحداث تغيريٍ بداًل من محاولة إبقاء الوضع عىل طابعه الراهن

يّدعي النسويون أّن الوقت قد حان إلجراء تغيرياٍت أساسيٍّة عىل املعتقدات والقوانني الرتيبة 

واملتعارفة الخاّصة بشؤون املرأة، فهي مل تَُعد ذاَت شخصيٍّة تقليديٍّة ورجعيٍّة وضعيفٍة، إذ من 

[1[- mankind

[2[- humanity

[3[- state man

[4[- political man

[5[- masculine

]6]- كوين كلمنتس، مقالة باللغة الفارسية تحت عنوان: به سوي جامعه شنايس امنيت، نرشت يف مجلة »مطالعات راهربدي« الفصلية، 

العدد 28، صيف عام 2005 م، ص 281.
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شأنها أن تقوم بدور فاعل يف مختلف األوساط العلميّة واملنظاّمت الدوليّة واملناصب الحكوميّة 

وأروقة العمل، كذلك يف األوساط األكادميية والجامعية؛ وهذه الظاهرة تنّم عن حدوث تحّوٍل 

جذريٍّ فريٍد من نوعه يف واقع حياتها، لذا ال ميكن للمفاهيم القدمية أن تُعتمد كأساٍس ارتكازيٍّ 

يف التحّديات الراهنة، ألّن املرأة مل تَُعد مسؤولًة عن تربية األطفال والعناية باملسّنني، بل عىل 

ضوء رقي شخصيتها علميًّا وتقنيًّا وفكريًّا استطاعت التفّوق عىل الرجل يف الكثري من األمور؛ لذا 

يجب عىل املسؤولني الحكوميني فسح مجاٍل أكرث لها يك يتّم تفعيل دورها الحقيقي يف الحياة.

ويف هذا املضامر أكّد الناشطون يف مجال حقوق املرأة عىل أّن الحكومات إذا مل تذعن 

بكون األمن االجتامعي الذي يضمن الحفاظ عىل كيان املرأة وهويتها املحرتمة، ركًنا أساسيًّا يف 

مجال األمن الوطني؛ سوف تواجه مشاكَل وينعدم االستقرار يف بلدانها؛ وهذا ما دعا النسويني 

الذايت،  والحكم  باالستقالل  املطالبة  بدل  املجتمع  أبناء  بني  التعامل  ترويج  فكرة  طرح  إىل 

فاملرأة  واملتسارعة؛  الفورية  التنمية  عن  بداًل  ومتواصٍل  مناسٍب  تطّوٍر  تحقيق  إىل  والسعي 

عادًة ما تتعرّض ألرضاٍر فادحٍة من املشاريع التي تنجز بشكٍل رسيعٍ، لذلك طالبوا بإقرار برامَج 

تنمويٍة تدريجيٍّة تحّقق املراد خطوًة خطوًة.

نالحظ من جملة ما ذُكِر أّن النسويني تراودهم هواجُس برضورة التقسيم العادل للعائدات 

بصفتها  والحّرية  والدميقراطية  املساواة  مثل  االرتكازية  األسس  ببعض  العمل  وعدم  املالية 

دعائَم أساسيًة يف الفكر السيايس، ما يعني وجود فكٍر نسويٍّ سيايسٍّ تتمحور دعواته حول 

إنهاء سلطة الجنس املذكّر ومنح املرأة حّصًة يف املجال التنموي االقتصادي.

نقٌد واستنتاٌج

ذكرنا يف تفاصيل البحث أّن النسويني ينضوون تحت تياراٍت عديدٍة، وجميعهم يطالبون 

بإعادة النظر يف أربعِة مفاهيَم أساسيٍّة وتفسريها من جديٍد، وهي:

- الحكومة

- السلطة
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- العدل

- األمن والسالم

عىل الرغم من حداثة الفكر النسوي وجّذابيته، لكّن أصوله النظرية ال تبدو مستحكمًة 

وثابتًة، لذلك يخىش أتباعه من عدم تحقيق نتائَج عمليًة عىل أرض الواقع وأاّل تنتهَي دعواتُهم 

إىل إقامة أنظمِة حكٍم عادلٍة تضمن حقوق املرأة ومطالباتها ومتنحها األمن والحّرية.

هناك العديد من الشواهد التي تدّل عىل تزعزع الفكر النسوي جرّاء النواقص املوجودة 

يف أطروحاته النظرية، وميكن تلخيص هذه النواقص يف النقاط التالية:

1. تصوير الحكومة التي ترتكز عىل مبادَئ واقعية بكونها حكومة الرجال:

يطالب النسويون الراديكاليون بتغيري أنظمة الحكم القامئة عىل الفكر الواقعي إىل أنظمٍة 

املرأة  وتضطهد  الوطن  تتعّدى عىل حقوق  أنّها  اّدعائهم  منطلق  من  وذلك  املرأة،  تحكمها 

وتحرّض الرجال ضّدها وتستقطبهم نحوها عىل أساس كونهم مواطنني مسؤولني عن شؤون 

الوطن أو جنوًدا بواسَل يدافعون عن أراضيه وكرامته.

هذا النقد النسوي الراديكايل ملفهوم الحكومة ليس صائبًا ويَرُِد عليه إشكاٌل جادٌّ ميكن 

طرحه يف السؤال التايل: هل املرأة فقط تترّضر يف ظّل نظام الحكم الواقعي؟ لو كانت اإلجابة 

كال فاألمر واضٌح، ولكن إن أجاب النسويون بنعم، نقول لهم يجب أن تنعم املرأة إًذا بأمٍن 

ورفاهيٍة وحّريٍة تاّمٍة تحت مظلّة أنظمة الحكم الليربالية، لكّنكم ال تقّرون بذلك وتّدعون أّن 

حقوقها املرشوعة مغيّبة بشكٍل معّقٍد وجديٍد من نوعه يف كنف التوّجهات الليربالية الحديثة.

2. الدعوة إىل سلطة أحادية الجانب:

البرشية باألمن  الواقع سوف تنعم  أّن نظرياتهم إن طبّقت عىل أرض  النسويون  يّدعي 

بل  بثوراٍت فوضويٍة،  الشعوب  تقوم  داميٍة وال  أيُّ رصاعاٍت  تحدث  ثّم ال  واالستقرار، ومن 

سيشهد العامل تحّوالٍت مرنًة خاليًة من العنف واالضطرابات]]]؛ وقد حظي هذا الرأي بتأييٍد واسعٍ 

[1[- Verloo Mieke 2001، An other vevat revolution، gender Mainstreaming and the politics of Implementation، p. 5.
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بعد حدوث بعض التغيريات الناعمة التي مل تُسفر عن أعامل عنٍف وإراقة دماٍء خالل السنوات 

املاضية، لكن يرد عليهم أنّهم من خالل تأكيدهم عىل إمكانية إدارة السلطة بأسلوب اإلقناع 

يتجاهلون يف الحقيقة دور الرجل يف الحياة ويتبّنون نهًجا أحادي الجانب يف مجال السلطة.

إذا قيل أّن الرجل استحوذ عىل السلطة واحتفظ بها بأسلوب الرتهيب والعنف، فدعوة 

منٍط  من  بتطرٍّف  التطرّف  هذا  يواجهون  لكونهم  الطابع  بهذا  تتّسم  األخرى  هي  النسويني 

مشابٍه ويطالبون باستحواذ املرأة عىل زمام األمور ضمن تأكيدهم عىل القدرة الناعمة؛ وال 

عىل  أساسها  يف  ترتكز  هؤالء  طرحها  التي  التجديدية  اآلراء  من  الكثري  أّن  أحد  عىل  يخفى 

التجارب واألساليب املوروثة، فهم بدل أّن يتطرّقوا إىل املوضوع بأسلوٍب باثولوجيٍّ لتشخيص 

مكامن الخلل يف العرف السائد واملوروث من األسالف، سلّطوا الضوء يف نقدهم وتحليلهم 

عىل مراكز اتّخاذ القرار فقط والتي اعتربوها خاضعًة بالكامل إلمرة الرجل، وعىل هذا األساس 

استنتجوا أّن املرأة لو كانت هي صاحبة القرار النهايئ ملا انعدم األمن يف املجتمعات البرشية 

من  للكلمة  ما  بكّل  العدل  ولساد  واالستقرار  بالطأمنينة  العامل  يف  البلدان  جميع  ولنعمت 

معًنى؛ أي أّن فحوى كالمهم هي رضورة إرشاف املرأة عىل نفس هذه األنظمة التي يصفونها 

بالجائرة ومل يطرحوا حلواًل جذريًّة للمعضلة.

: 3. تفسري العدل بطابعٍ جنيسٍّ

أهّم نقٍد يوجهه النسويون واملدافعون عن حقوق املرأة للعدل، هو أنّه عدٌل ينصّب يف 

خدمة الجنس املذكّر، ومن ثَّم فهو يجّر الويالت واملصائب عىل الجنس املؤنّث وال ينتشلهّن 

من التمييز الذي يعانني منه]]].

يستدلّون  األساسية، نجدهم  وبيان معامله  العدل  يتطرّق هؤالء إىل رشح مفهوم  حينام 

الذي  الحرمان  يتحّدثون عن  أساسها، حيث  براهني عىل  به ويصوغون  ترتبط  بقضايا قد ال 

تتعرّض له املرأة ويّدعون عدم منحها حّقها يف مجال العمل واملناصب الرسمية ويؤكّدون عىل 

معاناتها األرسية واملشاكل التي تواجهها إبّان الحروب والنزاعات املسلّحة وأوضاعها املزرية 

]1]- جون بيليس وستيف سميث وآخرون، جهاين شدن سياست: روابط بني امللل در عرص نوين )باللغة الفارسية(، ترجمته إىل الفارسية 

لجنة من املرتجمني، منشورات مؤسسة »ابرار معارص«، إيران، طهران، 2004 م، ص 1299.
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يف القرى واألرياف واملشاغل الزراعية التي تُفرض عليها؛ إذ يعتربون هذه األمور شواهَد عىل 

اضطهادها من قبل الرجل.

هنا:  عليهم  يطرح  الذي  الهام  السؤال  لكن  وجيهٌة،  االستدالالت  هذه  من  الكثري  طبًعا 

البديل الذي تطرحونه يف هذا املضامر هل يضمن عدم اضطهاد الرجال وعدم التمييز بينهم 

وبني الّنساء وحرمانهم من حقوقهم أو ال؟ النسويون يف الحقيقة غفلوا عن هذا الجانب أو 

تنصّب يف  التي  الفكرية  تحّققت وطبّقت مشاريعهم  دعواتهم  أّن  افرتضنا  لو  إذ  تجاهلوه، 

مواجهة اضطهاد الرجل للمرأة، ففي هذه الحالة ال يوجد أيُّ ضامٍن بعدم اتّخاذهم سياساٍت 

مناهضًة للرجل بشكٍل متعّمٍد، وبالتايل بدل أن ينتشلوا املرأة من واقعها املرير بحسب رأيهم، 

قد ينتقمون من الرجل ويخلقون له معاناًة هي األخرى بحاجة إىل جهوٍد جديدٍة الجتثاثها

الجدير بالذكر هنا هو أّن السعي لتصوير املرأة بهيئٍة رجوليٍة والدعوة إىل اتّصافها بأخالٍق 

ذكريٍة، مذموٌم من أساسه، لذا ال بّد للنسويني من عدم الوقوع يف هذا الفّخ؛ إذ بدل أن يطبّقوا 

مشاريعهم الفكرية عىل أسٍس متييزيٍّة جنسيٍّة، عليهم اللجوء إىل مبادئَ إنسانيٍّة ال تتمحور 

حول جنٍس معنّيٍ لتقييم كّل ما يطرحونه يف آرائهم ونظريّاتهم.

4. عدم االكرتاث بالقدرة التي متتلكها األنظمة الحاكمة عىل صعيد إقرار األمن:

، ويف هذا  املفّكر إميانويل كاستلر تطرّق إىل تحليل واقع الفكر النسوي بأسلوٍب باثولوجيٍّ

السياق نصح الناشطني يف مجال الدفاع عن حقوق املرأة أتباع الفكر النسوي أاّل يتّخذوا أّي 

إجراٍء مضادٍّ للرجال دون االعتامد عىل دعم األنظمة الحاكمة يف بلدانهم، إذ حتّى وإن مل تكن 

العالقات  أهّم عنرٍص مؤثٍّر عىل صعيد  تُعّد  لكّنها  الساحة  الوحيد يف  الالعب  الحكومة هي 

أتباع  تحرّكات  وتراقب  املاّدية  اإلمكانيات  عىل  تسيطر  ما  عادًة  ألنّها  والدولية،  االجتامعية 

السلوكات  بعض  عىل  جذريٍة  تغيرياٍت  إجراء  بإمكانها  لذا  بدقٍّة،  الفكرية  التيارات  مختلف 

والقضايا املتعارفة أو حتّى صياغة ما هو جديٌد منها بيٍس وبأقلِّ تكلفٍة.

من جملة نقاط الضعف يف الفكر النسوي عىل صعيد نظرياته التي تتمحور مواضيعها 

حول األنظمة الحاكمة ونقده املوّجه ألدائها باعتبار أنّها عاجزٌة عن إقرار األمن والسالم، ميكن 
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تلخيصها مبا ييل:

- تصوير الحكومة وكأنّها مؤّسسٌة مختّصٌة بالرجال وهدفها الوحيد هو منحهم السلطة 

املطلقة.

- نسبة أبشع الجرائم للحكومة واملطالبة بتجريدها من صالحياتها.

من البديهي أّن كّل حكومٍة ال تطيق هذه املطالبات مهام كان مصدرها، إال أّن النسويني 

كام نالحظ يف نظرياتهم يؤكّدون عىل عدم اهتامم الحكومات باملرأة واستهانتها بشخصيتها 

األنثوية لكونها غرَي مؤّهلٍة للمشاركة مع الرجل يف إدارة شؤون البلد، ومن هذا املنطلق مل 

ينفّكوا لحظًة عن توجيه نقٍد الذٍع لجميع األنظمة الحاكمة متّبعني نهًجا راديكاليًّا يهّدد كيان 

النظام الحاكم يف كّل بلٍد.

هذه جملٌة من مكامن الخلل يف الفكر النسوي، جعلته عرضًة لنقٍد جادٍّ، لذا ينبغي عىل 

النسويني إعادة النظر يف تطلّعاتهم والتزام جانب التأيّن والحذر يف أطروحاتهم املقبلة؛ ونحن 

املدافعني عن  النسوية وجهود  الحركات  بفضل  تحّققت  التي  اإلنجازات  بعض  ننكر  ال  هنا 

حقوق املرأة، لكن مع ذلك ال بّد من االعتدال والحذر من اإلفراط، لذا من األفضل مبكاٍن 

تشذيب بعض الدعوات املتطرّفة، مثل األرسة أحادية األب وتجريد الحياة الزوجية واألرسية 

الجنسية  والعالقات  باملحاصصة  والزواج  واملرأة(  )الرجل  الزوجني  بني  الجنيس  االرتباط  من 

الحرّة واملثلية، وما شاكل ذلك من قضايا ترفضها الفطرة اإلنسانية السليمة. ال شّك يف أّن هذه 

القضايا الشاّذة إن تحّققت عىل أرض الواقع سوف تجرّد حياة البرشية ذكوًرا وإناثًا من طعمها 

الحقيقي ومتحو املشاعر اإلنسانيّة النبيلة منها، حيث يصبح الحّب واإلخالص والتواضع ضحيًة 

للملّذات الشاّذة والنزوات التي ال تليق بشأن اإلنسان.

، فمن املؤكّد أنّه  إذا افرتضنا أّن الفكر السيايس النسوي قد تحّقق بالفعل وطُبّق بشكٍل عميلٍّ

سيكون عرضًة لنقٍد من جميع جوانبه؛ وميكن تلخيص النقد الذي ميكن أن يطرح هنا مبا ييل:

الوضعية،  بعد  ما  تيار  مظلّة  تحت  املنضوون  النسويون  يتّبعه  الذي  النهج   .1
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 - قاطبًة  البرش  بني  عليها  املتّفق  االرتكازية  للبنية  ومخالٌف  والقانون  للعرف  مغايٌر 

ذكوًرا وإناثًا - حيث يفّندون األصول الوضعية من أساسها؛ إال أّن الواقع عىل خالف 

تصّورهم هذا نظرًا لعدم صوابّة قول من يّدعي بطالن األصول الوضعية واالستدالالت 

االستقرائية بالكامل، فمنها ما هو ثابٌت وال ميكن إنكاره بتاتًا، ناهيك عن أنّه يعود 

بالنفع عىل الفرد واملجتمع.

يرفض  لذلك  العينية،  واملشاهدة  التجربة  عىل  أساسه  يف  يرتكز  الوضعي  املذهب  وإّن 

األسلوب  وهذا  استدالالتهم،  يف  عليها  يعتمدون  وال  الخرافية  املعتقدات  من  الكثري  أتباعه 

أنّه  قلّلوا من شأنه واّدعوا  النسويني  أّن  إليه؛ يف حني  االستناد  لذا ميكن  كّميًّا،  نوعيٌّ وليس 

يقترص عىل توّجهاٍت فكريٍّة ذكوريٍّة وبالتايل حرموا أنفسهم من جوانبه اإليجابية واإلنجازات 

التي تحّققت عىل ضوئه والتي ميكن أن تصّب يف صالح نظرياتهم وآرائهم.

بالخلل  مشوٌب  النسويني  جانب  من  طُرحت  التي  االستدالالت  مضمون   .2

والتعارض، ومثال ذلك أنّهم لدى انتقادهم منشأ األنظمة الحاكمة اّدعوا أنّها ترتكز 

جذريًّا عىل طابَعٍ ذكوريٍّ ما أسفر عن تدنيس حقوق املرأة واضطهادها. السؤال الذي 

يُطرح عليهم هنا: هل من املمكن اتّهام التوّجهات الجنسية )الذكورية( التي تتبلور 

يف أنظمة الحكم واّدعاء أنّها هي العامل األسايس لكافّة االمتيازات التي حصل عليها 

، فحينام نتصّفح تأريخ  الرجل والحرمان الذي تعرّضت له املرأة؟ الجواب طبًعا هو كالًّ

البرشية ونسلّط الضوء عىل االضطهاد الذي تعرّضت له بعض املجتمعات، ال ميكننا 

بالرجال  وترّحموا  فقط  النساء  عىل  جورهم  حميم  صبّوا  الظلمة  الحّكام  أّن  اّدعاء 

إناثًا  لكونهّن  كرامتهّن  ودنّسوا  حقوقهّن  النساء  سلبوا  ترى  يا  فهل  ذكوًرا؛  لكونهم 

فحسب واحرتموا الرجال ومل يعتدوا عىل حقوقهم؟ لذا، هناك من يخىش أن يغفل 

ارتكاز توّجهاتهم  الجذور األساسية للظلم واالضطهاد جرّاء  النسوي عن  الفكر  أتباع 

عىل الشؤون الجنسية - الذكورية واألنثوية - ودفاعهم عن حقوق املرأة بشكٍل منحاٍز.

عن  ناجٌم  التأريخ  مّر  عىل  املرأة  له  تعرّضت  الذي  االضطهاد  أّن  افرتضنا  إن   .3

استحواذ الرجل عىل زمام السلطة وسيطرته عىل مصادر القدرة، لوجب أن تتضاءل 
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سلطته عىل املرأة خالل مّر الزمان لكونها نالت تدريجيًّا مقاًما اجتامعيًّا مرموقًا وفسح 

املجال لها يك تساهم يف الحياة السياسية؛ لكّننا مع ذلك نالحظ النسويني املعارصين 

تبّنوا آراًء تتعارض مع هذه الحقائق بزعم أّن سلطة الرجل عىل املرأة شهدت تناميًا 

يف العرص الحديث وترّسخت أكرث.

ال شّك يف أّن انتهاج مسلٍك متشائٍم إزاء املشاكل واملعضالت التي تعاين منها املجتمعات 

البرشية بتصّور وجود طرٍف سيٍّئ وآخَر حسٍن، ال ميكن أن يضع حالًّ ناجًعا أليِّ خلٍل تعاين منه 

البرشية، بل نتيجته معكوسٌة لكونه يشّدد من مآيس املرأة ويؤزّم أوضاعها أكرث؛ ومن املؤكّد 

أنّنا بدون إجراء دراساٍت وبحوٍث شاملٍة، غرُي مخوَّلني باتّهام الرجل بكونه مخلوقًا يائًسا يتلّذذ 

باضطهاد أقرانه البرش بحيث يهمل الجنس املقابل وال يعبأ مبا يعانيه من ظلٍم وحرماٍن؛ كذلك ال 

ميكننا زعم أّن املرأة لو حلّت محّل الرجل وتصّدت لزمام األمور واستحوذت عىل مقاليد السلطة 

، ومن ثَّم سينعم البرش بحياٍة أفضَل  الحاكمة سوف تتضاءل أحداث العنف وتُراُق دماٌء أقلُّ

ووضعٍ أمثَل، فمن أراد إثبات هذا األمر ال بّد له من إجراء دراساٍت وبحوٍث دقيقٍة ومحايدٍة.

هذا،  يومنا  إىل  السالفة  العهود  منذ  البرش  حياة  ونتتبّع  التأريخ  نقلّب صفحات  حينام 

تفّعلها  بأن  سابًقا  الفرصة  لها  تسنح  مل  قابلياٍت  الراهن  متتلك يف عرصنا  املرأة  أّن  سنالحظ 

عىل أرض الواقع، وال شّك يف أّن الرجل هو أحد األسباب األساسية يف هذا املضامر، فالرؤية 

الرجولية كانت لها تداعياٌت عىل ما اكتنف حياتها خالل مّر العصور؛ وهنا يطرح سؤاٌل أيًضا، 

وهو: هل ميكن القول بأّن الرؤية الرجولية املشار إليها هنا تبّناها الجنس املذكّر فقط بحيث 

مل يكن هناك مؤثٌِّر آخُر يف رواجها؟ أَلَـم يكن للطبيعة والجنس األنثوي نفسه، دوٌر يف هذا 

املجال؟ يبدو أّن الجنس البرشي - الذكر - ليس هو املسبّب األسايس لهذه األوضاع، فهناك 

عوامُل أخرى خارجٌة عن نطاق جنس اإلنسان لها تأثرٌي عىل صعيد ما ذُكر، فالرجل هو جزٌء 

من أسباٍب عديدٍة أسفرت عن تدنيس حقوق املرأة، إال أّن النسويني ال يرتضون هذا الرأي 

األعراف  آخَر، مثل  عامٍل  تأثري كلِّ  يرفضون  املذكّر بحيث  للجنس  بأكملها  التهمة  ويكيلون 

والتقاليد واملعتقدات الدينية والقوانني الطبيعية والظروف البيئية.
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ترجمة: حسن عيل مطر

]2]- طالب دكتوراه يف حقل الحكمة املتعالية، من جامعة إصفهان.

]3]- طالبة دكتوراه يف حقل البحث الديني، من جامعة األديان واملذاهب بقم.

]4]- أستاذ مساعد يف مجموعة الفلسفة والكالم يف جامعة إصفهان.
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تفسريٍ متجّدٍد للكتاب املقّدس. عمدنا يف هذه الدراسة من خالل املنهج التوصيفي/ 

التحلييل إىل نقد ومناقشة تحّوالت القراءات اإلنجيلّية، والعنارص املؤثّرة يف مسار تبلور 

الالهوت النسوي، مع ذكر مقاطع من الكتاب املقّدس تستوعب التفسري الهرمنيوطيقي 

لالهوت النسوي.

بيان المسألة

كانت الحركة النسويّة يف بداية ظهورها عبارًة عن »حركٍة تحّرريٍّة«]]] تسعى إىل الحصول 

عىل املساواة للمرأة يف املجتمع الحديث، وقد مارست نشاطها االجتامعي عىل وجه الخصوص 

يتناسب  ال  شكاًل  اتّخذت  الوقت  مبرور  ولكنها  والقيَميّة.  االعتقادية  املوانع  رفع  أجل  من 

مع تطلّعاتها بسبب ابتعادها عن أهدافها األوىل؛ إذ صارت بصدد االعرتاف رسميًّا مبختلف 

الذي يتم طرحه حاليًّا  إّن  أيًضا.  العرقية  الثقافات والطبقات  النساء يف  االتّجاهات يف حقل 

الهواجس  عىل  تشتمل  التي  األفكار  إىل  بجذوره  يعود  النسوي«  »الالهوت  عنوان  تحت 

النسوية، باإلضافة إىل النزعة الدينيّة. يقوم املحور األصيل لالهوت النسوي عىل أساس العالقات 

الجنسيّة الناشئة عن الظروف املعيشيّة واالجتامعيّة والثقافيّة، كام يقوم عىل السلوك املتقابل 

للجنسيّة يف حقل معرفة الناس للّه وكيفية إقامة االرتباط معه. توجد تيارات عديدٌة مختلفٌة 

يف صلب الحركة النسوية. ومن بني هذه التيارات الحركة النسويّة املسيحيّة والحركة النسويّة 

اليهوديّة، ولكن ال بد من التنويه إىل أن االعتقاد األصيل للكثري من الحركات النسوية يقوم عىل 

أصوٍل دينيٍّة مسيحيٍّة. يذهب هؤالء إىل االعتقاد بأن التفاسري الذكوريّة للمسيحيّة واليهوديّة، 

تتجاهل املضامني املتعالية للكتاب املقّدس بشأن النساء، ومن هنا يتّم السعي يف الالهوت 

املقّدس.  الكتاب  النسويّة يف  النظريّات  تأويالٍت وتوجيهاٍت وتعبرياٍت يف سياق  إىل  النسوي 

وبعبارٍة أخرى: يجب فهم الكتاب املقّدس وتفسريه طبًقا ملاِلك التجارب النسوية. ويف هذا 

السياق ميكن القول أّن الحركة النسويّة املنبثقة عن الحضن الثقايف املتأثّر بالالهوت املسيحي 

واليهودي، كانت يف بدايتها رّدَة فعٍل معارضًة للدين املناِوئ للمرأة، حيث تحّول هذا األمر 

]1]- يُطلق مصطلح »الهوت التحرير« )Liberation Theology( ـ من الناحية النظريّة ـ عىل كل نوٍع من أنواع الالهوت التي تعرتض عىل 

ظروف الظلم أو يقوم مبواجهتها، وبهذا املعنى ميكن اعتبار الالهوت النسوي منطًا من الهوت التحرير أيًضا.
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حاليًّا إىل أحد العنارص الهاّمة يف الالهوت النسوي. إّن الرؤية القائلة بأّن األديان املختلفة ـ 

ومن بينها املسيحيّة واليهوديّة ـ قد مارست عىل طول التاريخ نوًعا من الظلم واإلجحاف، أّدى 

إىل سيادة الرجال، األمر الذي أفىض إىل تجاهل تجارب النساء عرب التاريخ، دعا أنصار الحركة 

. النسوية إىل تقديم تفسريٍ هرمنيوطيقيٍّ للكتاب املقّدس من منظاٍر وأفٍق نسويٍّ

القائل: ما الذي نعنيه بكون  الرئيس يف هذه املقالة حول هذا السؤال  البحث  يتمحور 

الالهوت النسوي تفسريًا هرمنيوطيقيًّا للكتاب املقّدس؟ 

» إّن »الهرمنيوطيقا«]1] بوصفها علامً منظّامً قبل أن يخرج عىل صورته الراهنة عىل شكل 

علم الهرمنيوطيقا وبصيغة علٍم ونظريٍّة جديدٍة وبنيٍة منظّمٍة، فإّن له سابقًة وتاريًخا طوياًل 

وعريًقا يف تبيي وكشف معاين العهدين )العهد العتيق والعهد الجديد(، بحيث ميكن القول: 

إن تاريخ تأويل وتفسري اإلنجيل يبدأ من مرحلة اإلنجيل نفسه«]]].

 إّن التفاسري األوىل للكتاب املقّدس بغية اكتشاف املعاين الكامنة يف نصوصه، قد ظهرت 

عىل  وأوريجن]]]،  السكندري]]]،  وفيلون  أوغسطني]]]،  أمثال:  من  أشخاٍص  أعامل  يف  وتبلورت 

شكل التفسري التمثييل والرمزي. إال أّن رؤية الالهوت النسوي إىل الكتاب املقّدس وتفسريه 

و»الالهوت«  »النسويّة«  مفردات  بني  الجمع  يبدو  بحيث  متاًما،  مختلفٌة  الهرمنيوطيقي 

و»الكتاب املقّدس« و »التفسري الهرمنيوطيقي« يف غاية التعقيد، بل يبدو حتى ظاهر أوضح 

]1]- إن الهرمنيوطيقا )Hermeneutics( تعود بجذورها إىل الفعل اليوناين »هرمنويني«، والذي يستعمل بشكٍل عامٍّ مبعنى التأويل، وهو 

اليوم يستخدم مصطلًحا مبعنى علم التفسري وتأويل الكتاب املقدس. )انظر: باملر، ريتشارد، و. أ، علم هرنوتيك )علم الهرمنيوطيقا(، ترجمه 

إىل اللغة الفارسية: محمد سعيد حنايئ كاشاين، ص 41 ـ 42، نرش هرمس، ط 4، طهران، 1387 هـ ش(.

]2]- بور حسن، قاسم، هرمنوتيك تطبيقي )الهرمنيوطيقا املقارنة(، ص 47، نرش بنياد حكمت، ط 2، طهران، 1392 هـ ش. )مصدر فاريس(.

/ التينيٍّ. ولد يف طاغاست )سوق أهراس حايلّاً يف الجزائر(.  ]3]- القديس أوغسطني )354 ـ 430م(: كاتبٌ وفيلسوٌف من أصل نوميديٍّ

يعّد أحد أهم الشخصيات املؤثرة يف املسيحية الغربية. تعتربه الكنيستان )الكاثوليكية واإلنغيليكانية( قديًسا وأحد آباء الكنيسة البارزين، 

وشفيع املسلك الرهباين األوغسطيني. كام يعّده العديد من الربوتستانتيني ـ وال سيّام الكالفانيني ـ أحد املصادر الالهوتية لتعاليم اإلصالح 

الربوتستانتي حول النعمة والخالص. املعرّب.

]4]- فيلون السكندري أو فيلو السكندري )20 ق.م ـ 50م(: فيلسوفٌ يهوديٌّ عاش يف الفرتة الهلنستية. استخدم الرمز ملواءمة الفلسفة 

املعرّب. واليهودية.  اليونانية 

. تم تنصيبه من قبل أساقفة أورشليم وقيصارية قسًّا عىل اإلسكندرية، ولكن  ]5]- أوريجن )حوايل عام 185 ـ؟ م(: فيلسوفٌ وقسٌّ مسيحيٌّ

األسقف السابق رفض ذلك ونفاه إىل قيصارية، وهناك تفّرغ للتأليف يف حقل التفسري ورّد الشبهات. قىض العقدين األخريين من حياته 

معذبًا يف سجون اإلمرباطور )دكيوس(، وعىل الرغم من أنه مل يقتل، ولكنه عاش بقية حياته معتالًّ يعاين من الضعف واملرض، حتى وافته 

املنية حوايل سنة 253 م. املعرّب.
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هذه املصطلحات ـ وهو »الكتاب املقّدس« ـ يثري الكثري من املشاكل يف سياق أهداف البحث، 

ناهيك عن سائر املفاهيم األخرى. من ذلك عىل سبيل املثال: هل ميكن أن يكون مراد الكتاب 

املقّدس هو النصوص املنشودة للربوتستانتيني، واملقبولة من قبل لوثر]]] وسائر قادة التنوير، أو 

النصوص املقّدسة األوىل )للعهد القديم والعهد الجديد(، أو النصوص األبوكريفية]]] يف املذهب 

اتجاه  ـ إىل توضيح  ـ من خالل ذكر شواهَد من اإلنجيل  السعي  يتّم  الكاثولييك؟ ومن هنا 

التفسري الهرمنيوطيقي للكتاب املقّدس يف الالهوت النسوي. ومن بني االتجاهات التفسريية، 

يتم الرتكيز عىل »االتّجاه الذي دعت إليه أليسيا أسرتيكر]]]«، وهو االتّجاه الذي يقّر بتفسري 

عدم مفهومية النص، وهذه الدعوة تؤكّد وترّص عىل عدم املفهومية املتناقض واملتعّدد األبعاد 

بداًل من  الخاّصة  للنصوص  املختلفة  القراءات  تقديم مستوى من  النصوص، وترّجح  ملفهوم 

طبًقا  ـ  نصٍّ  كلِّ  معنى  أّن  النظريّة  هذه  تقول  النظريّة]]].  الرواية  بعد  ملا  النوعي  االرتقاء 

ه، وال يكون له معًنى يف األساس مبعزٍل عن  ملبنى التفسري الهرمنيوطيقي للنص ـ تابٌع ملُفسِّ

املفّس، كام يكون معناه نسبيًّا، ولذلك فإّن األفهام املختلفة حول نصٍّ واحٍد، تبدو أمرًا طبيعيًّا 

نْي معروفنْي  ومتطابًقا مع املنطق الهرمنيوطيقي. وقبل الدخول يف بيان قراءاٍت لنصٍّ أو نصَّ

النسوي  العوامل املؤثرة يف تبلور الالهوت  العهد الجديد )اإلنجيل(، يجب علينا تقييم  من 

والتحوالت املوجودة يف حقل الدراسات اإلنجيليّة النسويّة.

]1]- مارتن لوثر )1483 ـ 1546(: راهبٌ وقسٌّ وأستاُذ الهوٍت أملاينٌّ. أطلق عرص اإلصالح يف أوروبا بعد اعرتاضه عىل صكوك الغفران. نرش 

يف عام 1517م رسالته الشهرية املؤلَّفة من خمس وتسعني نقطًة تتعلق أغلبها بالهوت التحرير وسلطة البابا يف الحل من العقاب الزمني 

األمري  فارتبورغ تحت حامية  قلعة  إىل  فلجأ  دمه؛  وأهدر  والزندقة،  الهرطقة  بتهمة  وأدين  الكنيس  والحجر  بالطرد  عليه  ُحكم  للخطيئة. 

فريدريك الثالث. كام قدم لوثر ترجمًة خاصًة به للكتاب املقّدس بلغته املحلية بداًل من اللغة الالتينية التي كانت اللغة الوحيدة املسموح 

بها من قبل الكنيسة الرومانية، األمر الذي ترك أثرًا كبريًا عىل الكنيسة وعىل الثقافة األملانيّة عموًما. ويف السنوات األخرية من حياته كتب 

لوثر ضد اليهود وطالب بالتضييق عليهم وحرق كنسهم تخليًصا ألملانيا من جائحة الربا وآفة االفرتاء، األمر الذي دفع إىل رشقه مبعاداة 

املعرّب. السامية. 

يستعمل  الديني  السياق  أيًضا. ويف  املنحولة(  )الكتب  إىل  ترجمتها  ويتم  إخفاؤها(،  تّم  )أشياء  تعني  قدميٌة  يونانيٌة  كلمةٌ  أبوكريفا:   -[2[

هذا املصطلح حاليًّا لإلشارة إىل نصوٍص دينيٍّة غريِ موثَّقٍة من ِقبل األكرثيّة الدينيّة، ليستقر هذا املعنى يف داللته بالتدريج عىل ما يرادف 

التحريف. ويف املسيحية يتم إطالق مصطلح األبوكريفية عىل أسفاٍر من الكتاب املقّدس تم نبذها بسبب عدم إقرارها من قبل املجامع 

املعرّب. املختلفة.  الكنسية 

أكرث  من  بوصفها  تُعرف  يهوديًّة.  نسويًّة  أشعاًرا  تنشد  أمريكيٌّة  ومفّكرٌة  شاعرٌة  م(:  ـ؟   1937(  )Alicia Ostriker( أسرتيكر  أليسيا   -[3[

الشاعرات األمريكيّات صدقًا يف تطرّفها. حازت عىل شهادة الدكتوراه من جامعة ويسكنسن مدسن )Wisconsin - Madison(. متارس 

الجامعة. األدب يف  تدريس  حاليًّا 

[4[- Ostriker، Alicia Suskin، Feminist Revision and the Bible، Oxford: Blackwelly،1993 ، p. 86.
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1. تحّولت الدراسات اإلنجيلّية النسوية

عن  ومنبثٌق  مختلٌِف  جديٌد  اتّجاٌه  النسوي«،  اإلنجييل  »التفسري  بـ  عليه  يُصطَلَُح  ما  إّن 

التحّوالت السياسيّة النسويّة يف عقد السبعينات من القرن العرشين، وقد سعى بعض املُنظِّرين 

يف الالهوت املسيحي إىل العمل عىل إصالح الشخصيّة املدفونة للمرأة، من خالل إجراء بعض 

أّن لهذا  التغيري يف املذهب، بل وحتى التخيل عنه، ولكن عىل الرغم من ذلك ميكن القول 

التيار جذوًرا أكرث ِقدَما.

املقّدس،  للكتاب  الشائعة  التفاسري  عن  عدوله  خالل  من  النسوي  الالهويت  االتّجاه  إّن 

بواسطة  التاريخ  فرتٍة من هذا  قبل  بدأ  قد  الخاّصة،  أجزائه  لبعض  تفاسرَي مختلفٍة  وتقديم 

فقراٍت  الرتكيز عىل  أقمن مرشوعهن من خالل  النسويّة، حيث  الشخصيّات  من  قليٍل  عدٍد 

من ِسْفر التكوين ومسألة السقوط، وَسَعنْي يف إطار هذه املسألة إىل تفسريها بالتساوي بني 

املرأة والرجل. كانت هذه الرؤية الجديدة إىل فقرات الكتاب املقّدس هي التي حملت إمييليا 

الين]]] سنة 1611م، عىل تنبيهها قرّاء الكتاب املقّدس إىل أن »السّيد املسيح قد ولد من امرأة، 

وتغّذى بلنب امرأٍة، وقام بإبراء ومعالجة الّنساء، وعفى عنهن، وحصل عىل الطأمنينة بهن، 

وبعد عروجه، ظهر للمرّة األوىل إلمرأٍة«]]].

يضاف إىل ذلك أّن راشيل سبيت بدورها قد أشارت يف كلمتها سنة 1617م إىل انخداع آدم 

وحواء وطردهام من الجنة، وليك تضع النقاط عىل دور آدم يف القصة، قالت:

 »لو أن آدم مل يكن موافًقا عىل ما قامت به حّواء، ومل يكن مّيااًل إىل إطاعتها، كان عليه ـ 

بوصفه زوًجا ميتلك صالحية القوامة عليها ـ توبيخها، وتغليب طاعة أمر الله، وما كان يجدر 

به التشكيك يف مقام اللّه تعاىل«]]].

ميكن اعتبار وجود هذا النوع من القراءات املختلفة حول بعض فقرات الكتاب املقّدس 

[1[- Emilia lanyer

[2[- Walters، Margaret. Feminism; New York: Oxford university press،2005 ، p. 10.

[3[-Ibid.



نحن ومسألة المرأة 62

السيدة  اعتبار  ميكن  ولكن  املقّدس.  للكتاب  النسويّة  للدراسات  بدايًة  السابقة،  القرون  يف 

إليزابيث كادي ستانتون]]] ـ املدافعة األمريكيّة األفريقيّة عن حقوق النساء ـ الالهوتيَّة األوىل 

إىل  ذهبت  وقد  املسيحيّة.  الديانة  يف  املراتب  وسلسلة  املثالية  تجاه  فعٍل  رّدة  أبدت  التي 

االعتقاد بأن السبب الرئيس يف الظلم الذي تعاين منه النساء، يكمن يف االبتعاد عن طبيعتهن 

األصلية، وعبوديتهن لديانٍة تقمع املرأة )تعني بها الديانة املسيحيّة(. ويف عام 1895م نرشت 

كتاب إنجيل النساء حيث قّدمت فيه تفسرياٍت انتقاديًة للكتاب املقّدس، وعمدت فيه إىل 

التشكيك يف اعتبار أخالقيّات الكتاب املقّدس والرتاث اليهودي/ املسيحي]]]. لقد شكل صدور 

إنجيل النساء بدايًة النطالق حركة التفسري النسوي، والذي شاع اليوم بشكٍل كامٍل، وأخذت 

مثاره تُجنى يف أجواء الجامعات الغربيّة.

وقالت السيدة إليزابيث فيورينزا]]]، يف هذا الشأن:

 »يبدأ مرشوع كادي ستانتون بإدراك هذا األمر، وهو أنه خالل قروٍن من سعي النساء إىل 

الحصول عىل حقوق املواطنة، والخطابة العاّمة، والدراسات الالهوتية، والوزارات ذات الصلة، قد تّم 

توظيف حتى اإلنجيل بوصفه سالًحا ضّد املرأة املقهورة واملطيعة، كام استعمل للدفاع عنها أيًضا«]]].

وعىل الرغم من أن البعض يرى يف كتاب إنجيل النساء نقطة االنطالق للدراسات اإلنجيلية، 

إال أّن مارال ج. سلوتش، ]]] يف كتابها أصوات الفضيحة]]]، ترّصح قائلًة:

]1]- إليزابيث كادي ستانتون )1815 ـ 1902(: كاتبٌة ونسويٌة ومناهضٌة للعبودية. مؤسسة الجمعية الوطنية للمطالبة بحق املرأة يف االقرتاع، 

والتي كسبت للنساء األمريكيات حق التصويت يف العقود التي أعقبت وفاتها، وذلك يف عام 1920م. يعود لها الفضل يف قيادة أول مؤمتٍر 

لحقوق املرأة يف الواليات املتحدة األمريكية، وهو مؤمتر )سينيكا فولز(. وقد ركزت يف نشاطها عىل الحقوق االقتصادية والسياسية واألرسية 

والصحة والطالق والبطالة وتوفري املهن، كام كان لها نشاط يف مكافحة اإلدمان عىل الخمور. من أعاملها: مؤلف مشرتك بعنوان: تاريخ مآيس 

النساء )1881 ـ 1992م(.

انتشارات  اإلسالم( ص: 49،  النسوي يف مقارنة مع رؤية  )الالهوت  اسالم  با نگرش  إلهيات فمينيستي در مقايسه  ]2]- محمودي، عيل، 

فاريس(. اصول دين، قم، 1391 هـ ش. )مصدر  دانشكده 

]3]- إليزابيث سكواتلر فيورينزا )1938 ـ؟ م( Elisabeth Schussler Fiorenza: عاملُة الهوٍت أملانيٌّة من أصوٍل رومانيٍة، ومتألهٌة كاثوليكيٌة 

نسويٌة، وأستاذٌة يف كلية الالهوت من جامعة هارفارد. وكانت واحدٌة من بني 97 الهوتيًّا وقّعوا عىل وثيقٍة تطالب الكنيسة الكاثولية بترشيع 

التعددية وحق اإلجهاض للمرأة. وكانت من املؤسسني لصحيفة الدراسات النسوية للدين واملدققني فيها.

[4[- Gilfillan Upton; Feminism theology as biblica hermeneutics; The cambradge company to feminist theology 

edited by susan frank parsons, 2002، p. 97.

]5]- مارال ج. سلوتش، Marla J. Selvidge: أستاذة ورئيسة مركز الدراسات الالهوتية يف جامعة سنرتال ميزوري )Central Missouri(. لها 

الكثري من األعامل، من قبيل: بنات أورشليم )1987 م(، وتنقيب يف العهد الجديد )2002 م(.

[6[-  Notorious Voices
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 »ليس هناك تاريٌخ حرصيٌّ واعتباطيٌّ بوصفه نقطَة بدايٍة لجميع األعامل املنجزة حول 

تفسري اإلنجيل مام يُعرف بالنسوية«]]].

ومع ذلك فإنّها تتناول يف كتابها بحث اسرتاتيجيا تفسريات الكتاب املقّدس يف الفرتة ما بني 

عام 1500 ـ 1920م عىل أساس محورية املرأة يف الكتاب املقّدس.

بعد صدور إنجيل النساء، كُتبت الكثري من املقاالت من ِقبل الُكتّاب يف أمريكا الشامليّة، 

وال سيّام فيليس تريبل]]]، وإليزابيث فيورينزا. لقد عمدت تريبل من خالل تحقيقها بشأن 

الصورة النسوية للّه، وفيورينزا من خالل الخوض يف تصوير اللّه، إىل إضفاء رونٍق عىل أبحاث 

الالهوت النسوي. إّن نصوص كتاب الخوف لرتيبل الذي صدر عام 1984م، قد أثارت موجًة 

كتاب  أهميّة  تأيت  ذلك  بعد  مرعبٍة.  النسوية يف ظروٍف  باملسألة  االهتامم  غرَي مسبوقٍة من 

نصوص الخوف ملؤلفته جي. رسيل إكسوم]]]. ويُعّد كتاب لذكراه ملؤلفته فيورنزا سنة 1983م، 

ا يف حقل دراسة الكتاب املقّدس يف ضوء الرؤية النسوية. كام قامت بجمع وتحقيق  نتاًجا هامًّ

ماّدٍة لكتاٍب بعنوان دراسة النصوص املقّدسة. وبالنظر إىل الدور الهام الذي لعبه الالهوتيات 

التحقيقات  حقل  يف  األورويب  النسوي  املجتمع  عىل  الحفاظ  يف  الهولنديات  من  النسويات 

لهّن  كان  اللوايت  الشخصيّات  هذه  بني  فمن  ذكرهّن.  عىل  نأيت  أن  املناسب  من  الالهوتيّة، 

يجب  غراي]]]، كام  وماري  كاترينا هالكس]]]  نذكر:  النسوي،  الالهوت  دوٌر محوريٌّ يف نرش 

أن نأيت عىل ذكر أليس مايكل بريغ]]] وكتابها بعنوان بشأن مريم، وجويل هوبكنز]]] وكتابها 

حول معرفة املسيح، حيث عمدن إىل إيجاد الحلول للمسائل واملشاكل التي ظهرت بسبب 

املعلومات املحّددة والرمزيّة املرتبطة بالنساء. كام نواجه يف فرنسا حجاًم كبريًا من الدراسات 

[1[- Bridget Gilfillan Upton; Feminism theology as biblica hermeneutics; The Cambridge Company to Feminist 

Theology, edited by Susan Frank Parsons, 2002, p. 98.

[2[- Phyllis Trible

[3[- J. Cheryl Exum

[4[- Catrina Halks

[5[- Mary Gray

[6[- Els Mescklberghe

[7[- Juile Hopkins



نحن ومسألة المرأة 64

ـ  روسيله]]]  آلي  من:  كلٌّ  هّن  املجال  هذا  يف  الهاّمة  الثالثة  والشخصيّات  الشأن.  هذا  يف 

املتخّصصة يف تاريخ املعتقدات اليونانيّة/ الروميّة، والحقبة املسيحيّة األوىل ـ حيث أثار كتابها 

حول هذا املوضوع وكيف كان يتم تفسري جسد املرأة، جداًل كبريًا. كام أّن كتاب إميي جورج 

مارتيمور]]] حول الشامسات]]]، وكتاب إليزابيث بري سيجل]]] بعنوان وزارة النساء يف الكنيسة 

يف حقل الخدمة الدينيّة للنساء، ميثل سعيًا يف إطار إثارة بعض األسئلة من قبل الحركات ملنح 

املراتب املقّدسة للنساء بني الجامعات األخرى يف الرتاث األرثودوكيس. واليوم أخذت الدراسات 

املجال  هذا  يف  بدالئهم  ويُدلوا  يُسهموا  أْن  الرجال  بإمكان  أضحى  حتى  باالزدياد،  النسوية 

السعة  إىل هذه  وبالنظر  مارتني سوزكايس.  كتاب جانيت  ذلك  األمثلة عىل  بني  أيًضا. ومن 

بأسلوٍب  كلِّ يشٍء  عىل  يشتمل  النسوي  الالهوت  بأّن  االدعاء  ميكن  النسوية،  الدراسات  يف 

توضيحيٍّ إىل حدٍّ كبريٍ]]].

والنقطة امللفتة لالنتباه أّن تحّول التفسري اإلنجييل النسوي ال ينحرص بالرتاث املسيحي فقط، 

بل قام الُكتَّاب اليهود بطرح وإبداع الكثري من املوضوعات يف العقود األخرية أيًضا؛ وذلك الشرتاك 

الديانتنْي يف أغلب النصوص املقّدسة املوجودة يف تراثيهام. إّن أغلب األعامل النسوية املنبثقة عن 

كتابات العهد القديم، تبدو يف بعض األحيان أكرث تطرُّفًا من تلك املجموعة من األعامل النسوية 

الناظرة إىل نصوص العهد الجديد. ورمبا كان السبب يف ذلك يعود إىل اشتامل اإلنجيل العرباين عىل 

مزيٍد من املوضوعات الروائية، األمر الذي يبدو ممتًعا وجّذابًا بالنسبة إىل العلامء. كام تّم استنفاد 

طاقاٍت كبريٍة يف رواية األبواب الثالثة األوىل من سفر التكوين. فقد أفرزت أسطورة الخلق يف كال 

الرتاثني ودراسة وإعادة قراءة هذه القصة ومبختلف الطرق، الكثري من األعامل. إّن الدراسات 

اإلنجيلية النسويةـ  بوصفها نقطَة انطالقٍة لحركتهاـ  تبارش نقد الرتاث الذي انتقل إليها من اآلباء، 

وقد تّم تعريف ذات هذا الرتاث بوصفه سلسلًة تراتبيًة منظمة من االنصياع واإلذعان. يذهب 

[1[- Aline Rousselle

[2[- Aime Georges Martimort

]3]- الشامس أو الشدياق )deacon(، والشامّسة أو الشدياقة )deaconess(: مرتبةٌ كنسيٌّة أدىن من القس أو القسيسة يف الديانة املسيحية، 

ويتوىل صاحب هذه املرتبة مهمة تبليغ كالم الله، ويعمل عىل مساعدة البائسني واملساكني والطاعنني يف السن واملرض واملحترضين.

[4[- Elisabeth Behr Siegel

[5[- Ann Loads, 2000, »Feminist Theology« in David F. Ford )ed(; The Modern Theolegrans; Black Wall Publishers, 

pp. 575 – 585.
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هذا النوع من القراءات إىل االعتقاد بأن كل مستوى من مستويات التفسري اإلنجييل يف الغرب قد 

تّم تنظيمه ضمن قوالب ونصوص سلطة اآلباء، ابتداًء من الرتجمة إىل القراءة واملوعظة والعمل، 

ولذلك ظل صوت النساء خافتًا عىل أمد التاريخ، ال عىل املستوى الفردي فقط، بل حتى يف أجواء 

من قبيل األجواء الدراسيّة واألطر الرسمية الكنسية.

وقد عمد ليسرت مك غراث]]] ـ أستاذ الالهوت يف جامعة أوكسفورد ـ إىل تحليل التحديّات 

القامئة بني الالهوت املسيحي والحركة النسوية، عىل النحو اآليت:

 »إن عالقة النسويّة باملسيحّية إمنا ساءت وتأزّمت ألّن األديان تعترب املرأة إنسانًا 

من الدرجة الثانية، وذلك لسببي، األول: الدور الذي ترصده هذه األديان للنساء، 

واآلخر: األسلوب الذي من خالله يتم فهم تصويرهم للّه، والصورة التي يرسمونها 

عن اللّه«]]].

وعىل هذا األساس ميكن اعتبار تبلور الالهوت الخاص بني النسويني ردَة فعٍل تجاه بنية 

مجتمع اآلباء وطريقة تفسريهم الخاّصة للنصوص الدينيّة.

كام تذهب ماري آن تولربت إىل تعريف التفسري الهرمنيوطيقي النسوي بقولها: »قراءة 

تكون  أن  ميكن  القراءة  هذه  ومثل  اآلباء«،  ملجتمع  الجائرة  القواعد  أساس  عىل  النصوص 

إيجابيًّة أو سلبيًّة. وبعبارٍة أخرى: إّن التفسري اإلنجييل والقراءات واإلجابات املختلفة تتقدم 

يف موضعٍ من الحركة التنويريّة. وتذهب تولربت إىل االعتقاد بأّن هناك يف هذا الشأن ثالَث 

إجاباٍت مستقلٍة نسبيًّا عن اإلنجيل، وهي كاآليت:

لإلميان  نبويٍّ  تحّرريٍّ  تراٍث  عىل  العثور  إىل  تسعى  حيث  رويرت]]]،  روزماري  أعامل  1ـ 

]1]- ليسرت ماك غراث )1953 ـ؟ م(: الهويتٌّ وكاهٌن ومؤّرٌخ من أيرلندا الشاملية. يعرف بعمله يف الالهوت التاريخي والعالقة بني العلم 

والدين، كام يعرف مبعارضته لإللحاد والالدينية ودفاعه عن الواقعية الالهوتية النقدية. من أعامله: )وهم دوكينز(، و )الالهوت العلمي(، 

و)إله دوكينز(. املعرّب.

]2]- ماك غراث، ليسرت، درسنامه إلهيات مسيحي )دروس يف الالهوت املسيحي(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: بهروز حدادي، ج 1، ص 221، 

انتشارات دانشگاه أديان، قم، 1391 هـ ش.

]3]- روزماري رويرت  )1936 ـ؟ م( Rosemary Radford Reuther: متألهٌة ومتكلمٌة كاثوليكيٌة أمريكيٌة. حاصلة عىل شهادة املاجستري يف 

التاريخ القديم، والدكتوراه يف التاريخ التقليدي والأصويل. لها العديد من املؤلفات يف حقل النسوية، ومتارس التدريس يف ذات الحقل أيضًا.
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املسيحي منذ بداية الخلق إىل السيد املسيح، وقد تحّول هذا البحث إىل معياٍر لتقييم سائر 

النصوص اإلنجيليّة.

2ـ عمل بعض املفكرين عىل إحياء النصوص التي تجاهل اآلباء األوائل تفسريها أو قاموا 

بتحريفها. وتعد نصوص الخوف لفيليس تريبل منوذًجا منها. وبطبيعة الحال ميكن للنصوص 

املنتخبة أْن تنطوَي عىل مفاهيَم ضمنيٍّة سلبيٍّة وعىل مفاهيَم ضمنيٍة إيجابيٍّة بالنسبة إىل القرّاء.

إىل وصف  اإلنجييل، وتسعى  التاريخ  قراءة  إعادة  تعمل عىل  التي  الثالثة  املجموعة  3ـ 

الرشائط الواقعيّة للديانة اليهوديّة واملسيحيّة، والدور الواسع الذي ترسمه للنساء]]].

وعىل هذا األساس فإن النصوص القانونيّة واملعتربة والرسميّة املنشودة للكنيسة هي نتاج 

التفاسري الذكوريّة، وقد تّم توظيف كمٍّ كبريٍ من األعامل من قبل الدراسات اإلنجيليّة، للدفاع 

عن الجهود الرامية إىل سامع الصوت املغيّب للنساء يف الكنائس املسيحيّة األوىل.

2. قراءة النص المقّدس في الالهوت النسوي

يجب التذكري بأّن النسويني يقّدمون قراءاٍت متعّددًة يف نقد الكتاب املقّدسة، ومن بني هذه 

وأسلوب  االجتامعيّة،  واألساليب  األديب،  واألسلوب  االنتقادي،  التاريخي/  األسلوب  األساليب: 

علم االجتامع، واألنرثوبولوجيا، أو التلفيق بني هذه األساليب. إّن بعض هذه األساليب تحظى 

مبقداٍر من سوء الظن الذي يحمله بعض النسويني تجاه النصوص ذاتها. بااللتفات إىل أن هناك 

، من الرضوري أن نأخذ املتغرّيات الجنسيّة  متغرّياٍت من شأنها أن تؤثر عىل تفسري وقراءة نصٍّ

والعرقية والثقافيّة والطبقية يف االتّجاه التفسريي بنظر االعتبار أيًضا.

أـ األسلوب األديب: حيث كان هناك إقباٌل عىل هذا األسلوب من ِقبل علامء الكتاب املقّدس 

هو  وحده  األسلوب  هذا  أّن  يرون  كانوا  فقد  للميالد.  والثامن عرش  السابع عرش  القرن  يف 

الكفيل بالوصول إىل تفسريٍ موثوٍق ويقينيٍّ للكتاب املقّدس. ففي هذا األسلوب يعترب الكتاب 

هي  املفس  ينشدها  التي  الرئيسة  الغاية  وإن  الخطأ،  من  املعصوم  اللّه  كالم  هو  املقّدس 

[1[- Mary Ann Tolbert, 1983، Defining Problem: the Bible and Feminist Hermeneutics. pp. 121 – 124.
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استخراج مراد املؤلف من صلب نصوص الكتاب املقّدس. ويذهب القائلون بهذه الرؤية إىل 

االعتقاد برضورة البحث عن مفاهيم الكتاب املقّدس من ذات هذا الكتاب، ال من خارجه]]].

التاسع عرش  القرن  ـ يف  تم  األسلوب،  قبال هذا  االنتقادي: يف  التاريخي/  األسلوب  ـ  ب 

للميالد فام بعد ـ توظيف أسلوٍب آخَر يف فهم الكتاب املقّدس باسم »األسلوب التاريخي/ 

الكتاب  مبدعيات  القبول  يستطيع  ال  األسلوب  هذا  يوظّف  الذي  املحّقق  إّن  االنتقادي«. 

املقّدس بشأن األحداث السابقة دون تحقيٍق. وبعبارٍة أخرى: يف هذا األسلوب ـ الذي ميثّل 

اتّجاه أغلب املفّسين لالهوت النسوي يف القرن العرشين ـ يتّم اعتبار النصوص املقّدسة مثل 

سائر النصوص القدمية األخرى، وإمنا يتم الحكم بشأنها استناًدا إىل أدوات علم التاريخ بشأن 

صوابية املدعيات املطروحة فقط. وعىل حد تعبري كرنتز:

إخضاعها  تاريخّيٍة، ويجب  وثائَق ومستنداٍت  إىل  تتحول  املقّدسة  الكتب  »إن   

للتحقيق والتدقيق كام تخضع سائر املصادر والنصوص القدمية. إّن الكتاب املقّدس 

مل يعد معياًرا لكتابة التاريخ، بل عىل العكس من ذلك فإن التاريخ هو الذي يكون 

معياًرا لفهم الكتاب املقّدس... إّن التاريخ الذي تّم تقريره، لن يعترب صحيًحا بعد 

ذلك دامئًا. يجب إخضاع الكتاب املقّدس للنقد، كام يجب إحضار املتهم ومحاكمته 

أمام القايض وعليه أْن يدافع عن نفسه. ويجب مثول املصادر التاريخّية أمام املحكمة 

أيًضا لتديل بشهادتها يف هذا الشأن. ويجب أن تستنطق، ويجب تقييم إجاباتها. وإّن 

فّن االستنطاق والتقييم هو الذي يطلق عليه مصطلح النقد«]]].

والنقطة التي تجب اإلشارة لها هي أن األسلوب التفسريي األساس الشائع بني النسويني 

أيًضا؛  للميالد  العرشين  القرن  يف  باالهتامم  الذي حظي  التاريخي،  االنتقادي/  األسلوب  هو 

وعليه فإّن

منشوًدا  أسلوبًا  بوصفه  ـ  االنتقاديّة  التاريخّية/  الدراسات  يف  مثاليًّا  يُعّد  »ما   

[1[- Edgar Krentz, 1975, The Historical critical Method; Philadelphia: Fortress، Ch. 2 The Rise of Historical Crit-

icism. pp. 1 – 6.

[2[- Ibid, p. 42.



نحن ومسألة المرأة 68

للنسويي ـ هو أن جميع التحقيقات التفسرييّة يجب أن تخلو من الرشوح التاريخّية 

واألحداث  الوقائع  دراسة  الهدف من  وإن  التاريخّية،  الظواهر  تحليل  والقَيمية يف 

املاضية، هو اإلرشاف عىل هذه الحقيقة وهي أن دراسات الكتاب املقّدس ليست 

مجرّد ظاهرٍة تاريخّيٍة، بل هو كتاب مقّدس ميثل دور املجتمع املسيحي يف الوقت 

الراهن«]]].

إىل  االتّجاه  عىل  يقترص  ال  التاريخي  األسلوب  أّن  إىل  السابقة  إشارتنا  من  الرغم  وعىل 

النصوص األدبيّة، وأن أتباع الحركة النسوية يعملون عىل توظيف جميع تيارات النقد األديب 

الحديث، فإّن هذا األسلوب يسمح للقارئ بالتعرّف عىل الطبيعة اآلبائية للنصوص اإلنجيليّة، 

وأن يطرح األسئلة التي قد ال يكون البعض منها مستساًغا، من ذلك أّن الدراسات التي تدور 

حول إنجيل مرقس ال تركّز عىل األقسام اإليجابيّة واملطلوبة فقط، بل إنها تحمل يف الوقت 

نفسه رؤيًة ناقدًة للامهية املهينة لبعضها أيًضا.

يعرتف املحّققون يف الكتاب املقّدس بأّن أسلوبهم مقروٌن بالشك وسوء الظن. ومن هنا 

التي  التفسرييّة  األساليب  جميع  بني  من  الغالب  األسلوب  بأن  االعتقاد  إىل  تولربت  تذهب 

إن هذا  فيورنزا.  السيدة  تقرتحه  الذي  »التشكييك«  التفسري  أسلوب  النسويون هو  ينتهجها 

األسلوب ينطوي عىل نوٍع من الشك وسوء الظن إىل املنظومة الفكريّة اآلبائية، التي تعمل 

بشكٍل عامٍّ عىل حذف النساء من األشكال املثالية والعاّمة واالجتامعيّة للدراسات، ويتم إنكار 

قيمتهن ملجرّد كونهن من النساء، ويتم خفضهن إىل مستوى الضحية. طبًقا لهذه الرؤية إىل 

اآلثار التاريخيّة واألدبيّة يُعهد بالدور األصيل وكذلك مسؤولية جمع ونقل مواّد ثقافٍة خاّصٍة 

. إّن هذا  إىل الرجال الدارسني فقط، وأما النساء فيتم إلغاء دورهن أو تجاهلهن بشكٍل عامٍّ

وذلك  اإلنجيليّة؛  الدراسات  يف  كبريٍة  بأهميٍّة  يحظى  الرجال  عاتق  امللقى عىل  الكبري  الدور 

ألنه يدفع أنصار الحركة النسوية إىل إعادة قراءة بعض النصوص املقّدسة يف ضوء التفسري 

التشكييك.

[1[- Elisabeth Schussler Fiorenza, 1995,  Breed not Stone; The Challenge of Feminist Biblical Interpretation، Boston, 

MA: p. 45.
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رة على تبلور الالهوت النسوي
ِّ

3. العوامل المؤث

أ ـ الثقافة واألدبّيات املهيمنة عىل النصوص الدينّية: 

إّن من بني األبعاد التي دفعت النسويني إىل التفكري عقائديًّا والهوتيًّا، ودفعتهم يف األثناء 

اللغة واألدبيّات الحاكمة عىل النصوص  إىل العمل عىل تصحيح ونقد الكتاب املقّدس، هي 

الدينيّة وال سيّام منها الكتاب املقّدس. وكان من بني االعرتاضات التي أثارها النسويون يف هذا 

الالهوت،  اعرتضوا حتى عىل مصطلح  وقد  الدينيّة«؛  اللغة  الذكوريّة يف  »النزعة  الشأن هو 

)اللّه(  وهام:  كلمتني  من  اإلغريقية  يف  الالهوت]]]  يتألف  حيث  مذكّرًا،  مصطلًحا  واعتربوه 

و)كالم(، وبذلك يعني الالهوت )كالم اللّه املذكر(؛ ومن هنا فإنهم كانوا يقرتحون إبدال مفردة 

الـ )Theology( املذكرة، مبفردة الـ )Thealogy( املؤنثة.

إن أحد أهم املصادر التي تم االحتكام إليها غالبًا يف خصوص املفاهيم والعنارص الجنسيّة 

اللّه. جاء يف سفر  تجاه  رؤية جنسيّة  املشتمل عىل  التكوين،  املقّدس، هو سفر  الكتاب  يف 

التكوين )اإلصحاح األول، الفقرة: 27( ما ييل:

 »خلق اللّه آدم عىل صورته، عىل صورة اللّه خلق البرش، ذكًرا وأنثى خلقهم«. وقد أخذت 

هذه الرتجمة الخاّصة عن النسخة املعياريّة للكتاب املقّدس، مع فارق أن الكلمة العربية لـ 

الرجل، أي مبعًنى يستبطن  النسويني بوصف اإلنسان دون  إبدالها يف ترجمة  تّم  »آدم« قد 

كلمة  يأخذن  النسويني  فإن  األساس  هذا  وعىل  الجنسني؛  كال  من  الناس  جميع  إىل  اإلشارة 

)Man( التي يكرث استعاملها يف الكتاب املقّدس، ال مبعنى اإلشارة إىل جنٍس خاصٍّ ]الرجل]، 

وإمنا يرونها مبعنى اإلنسان.

املعنى  يف  استعملت  وإن  الكلمة  أن هذه  النسويي  من  الجامعة  »ترى هذه   

العام، ولكن ال يزال معنى الرجل هو الذي يتبادر بشكٍل راسخٍ يف ذهن القارئ، ويتم 

تهميش معنى املرأة بشكٍل من األشكال«]]].

[1[-  Theology

]2]- محمودي، عيل، إلهيات فمينيستي در مقايسه با نگرش اسالم )الالهوت النسوي باملقارنة إىل رؤية اإلسالم(، ص 56، انتشارات دانشكده 

اصول الدين، قم، 1391 هـ ش. )مصدر فاريس(.
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دفع  الدينيّة،  القضايا  يف  عليه  للداللة  املذكرة  املفردات  واستعامل  ذكرًا  اللّه  كون  إّن 

اآليات مجدًدا، حيث  تفسري هذه  تقديم حلٍّ إلعادة  العمل عىل  إىل  النسوية  الحركة  هذه 

الجنسية وكالم  املحاباة  بعنوان  كتابها  روزماري رويرت]]]، يف  الشخصيّات مثل  عمدت بعض 

عىل  العمل  إىل  )1982م(،  املستعار  الالهوت  كتابها  يف  فاغو]]]  مك  وسايل  )1983م(،  اللّه 

باإلالهة  االعتقاد  إىل  ذهبت  ـ  مثاًل  ـ  رويرت  أّن  ذلك  من  اإلشكال.  هذا  لرفع  حلوٍل  تقديم 

 ، املؤنثة، وذهبت سايل مك فاغو إىل القول بأّن تشبّه اللّه بالبرش هو مجرّد تشبيٍه استعاريٍّ

وأّن النموذج الذكوري ينطوي عىل مجرّد بُعٍد استعاريٍّ ال أكرث]]]. إّن هيمنة الروح الذكوريّة 

املسيح  السيد  شخص  يرون  النسويني  إن  بل  اللّه،  ومسألة  املفردات  بعض  عىل  يقترص  ال 

روزماري رويرت يف ذات  املسيحيّة ذات روٍح رجوليٍة؛ ومن هنا فقد سعت  التعاليم  وحتى 

الكتاب املتقدم، وإليزابيث جونسن]]] يف كتابها انظر إىل عيىس أمواٌج من اإلصالح يف املسيحّية 

)1990م(، إىل اإلجابة عىل مصطلح هذا النوع من املسيحية الذكورية يف حقلني، وهام:

1ـ اعتبار السيد املسيح الرجَل الوحيَد املناسَب، وأن الرجال هم الذين يستطيعون تصوير 

اللّه سبحانه.

2ـ اعتبار ذكوريّة السيد املسيح معياًرا لإلنسانيّة، وبذلك كانت املرأة إنسانًا من الدرجة 

الثانية؛ ألنها مل تَرَْق إىل املستوى املطلوب للرجل.

وقد أجاب النسويون عن هذه اإلشكاالت بالقول:

»إّن ذكوريّة املسيح كانت مجرّد صدفٍة وأمٍر عارض، متاًما كام هو الحال بالنسبة 

الرجال وسلطتهم عىل  لهيمنة  يكون معياًرا  أن  ليس من شأنه  يهوديّته، وهذا  إىل 

النساء«]5].

[1[- Rosemary Radford Reuther

[2[- Sallie Mc Fague

]3]- ماك غراث، ليسرت، درسنامه إلهيات مسيحي )دروس يف الالهوت املسيحي(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: بهروز حدادي، ج 1، ص 193، 

انتشارات دانشگاه أديان، قم، 1391 هـ .

[4[- Elizabeth Johnson

]5]- املصدر أعاله، ج 1، ص 194.
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املسيح،  للسيد  جنٍس  تحديد  عدم  عىل  القامئة  النسويني  إشارة  من  الطريقة  هذه  إّن 

يجعلهم قادرين عىل االّدعاء بأن اللّه يريد إلغاء القواعد الجنسيّة واملفاهيم العنرصيّة؛ ألّن 

واحًدا من أهدافهم األوىل هو التحّرر من القوانني العنرصيّة والوصول إىل املساواة مع الرجال. 

كام أّن رؤية الكتاب املقّدس إىل ماهية املعصية قد أدى ببعض النسويني من الالهوتيني إىل 

اتّخاذ مواقف يف هذا الشأن. فقد ذهب هؤالء إىل االعتقاد بأن الكتاب املقّدس يف بيان ماهية 

املعصية قد استفاد من مفاهيم هي حصيلة التجارب الذكوريّة. وبعبارٍة أخرى: إّن مفاهيم 

من قبيل: التكرّب وحّب الجاه وعزّة النفس املفرطة ذات اتّجاهاٍت ذكوريٍّة؛ ومن هنا »فإّن 

هذه املعايص ال ربط لها بالتجارب النسوية؛ ألن هؤالء ال يرون يف املعصية افتقاًرا لطلب 

الجاه وعزّة النفس«]]].

وبسبب وجود مثل هذه البنية الذكوريّة يف مضامني الكتاب املقّدس عمد النسويون إىل 

تشذيب الديانة املسيحيّة من الذكوريّة بداًل من إصالح البنية الالهوتيّة التقليديّة املناهضة 

لإلنسان، وهذا األمر مل يؤدِّ عىل مّر الزمان إىل حّل مشكلة استعادة الهويّة الضائعة للنساء، 

الكرامة  والنساء وضياع  الرجال  بني مجتمع  الالهوتيّة  املحاربة  نوٍع من  تفاقم  إىل  أدى  بل 

اإلنسانيّة.

ب ـ اكتشاف أمر التحريف والتالعب مبضامي الكتاب املقّدس: 

إّن التحريفات والترصّف يف محتويات الكتاب املقّدس عىل أمد القرون املنرصمة، أدى إىل 

حدوث نوٍع من التغيري يف أساليب الالهوت النسوي، ومن ذلك تغيري بعض األسامء والضامئر 

املؤنثة إىل أسامء وضامئر مذكرٍة، األمر الذي يعرّب عن مزاٍج مناِوٍئ للمرأة كان لدى الزعامء 

واآلباء املسيحيني. من ذلك ـ عىل سبيل املثال ـ أن البعض يرى أن »يونيا«]]] كان اسامً المرأٍة 

من حواريّي عيىس املسيح، ويف النسخ الالحقة من الكتاب املقّدس تم تحريف اسمها إىل 

»يونياس« وهو اسٌم مذكٌر، كام نجد ذلك يف رسالة بولس األوىل إىل أهل رومة، الباب: 16، 

الفقرة السابعة، إذ يقول:

]1]- ماك غراث، ليسرت، درسنامه إلهيات مسيحي )دروس يف الالهوت املسيحي(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: بهروز حدادي، ج 1، ص 194.

]2]- يونيا اسم امرأة آمنت بالسيد املسيح، وقد ذكرها بولس يف رسالته إىل أهل رومة.
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من  وهام  السجن،  يف  ورفيقّي  نسيبّي  ويونياس،  أندرونيكوس  عىل  »سلموا   

املشهورين بي الرسل، بل اهتديا قبيل إىل املسيح«]]].

وعىل الرغم من أن البعض ال يزال يواصل استخدام هذا االسم يف قالبه املذكر ألسباٍب غريِ 

معروفٍة تقريبًا، إال أن مقرتح استخدام اإلسم املؤنث بداًل من املذكر قد تحّول اليوم إىل أمٍر 

طبيعيٍّ ومتعارٍَف. ال شك يف أن احتامل وجود امرأٍة يف مجتمع بولس الرسول بوصفها واحدًة 

من الرسل، وكذلك البحث حول وجود دوٍر المرأٍة بوصفها رسولًة كانت تحظى مبكانٍة محرتمٍة 

لدى بولس بحيث أخذ يذكرها يف الكثري من رسائله، يعترب يف غاية األهميّة بالنسبة إىل منزلة 

النساء يف الكتاب املقّدس.

لقـد ترتـب عـىل هذه التحريفات العدوانية والسـلبية تجـاه املرأة، رّدُة فعٍل عكسـيٌّة من 

ِقبـل النسـويني. وقـد عمدت السـيدة مـاري دايل]]] إىل نـرش أّول مقالـٍة لها ـ مدعومـًة بحريّة 

التعبـريـ  تحـت عنـوان الكنيسـة والجنـس الثاين، حيث شـّنت يف واقع األمر ثـورًة عارمًة عىل 

ضغـط وارتـداد املـرأة يف الكنيسـة الـذي كان أمـرًا مفروًضا عليهـا، واتّهمت الكنيسـة يف عّدة 

مـوارد، ومنها:

 »الظلم املرشعن ضد النساء، ومامرسة الخداع عليهن، وتهميشهن، واحتقارهن 

األخالقّية،  التعاليم  بواسطة  وتعذيبهن  وإيذائهن  التعليم،  يف  منزلتهن  وخفض 

وإعفائهن من تسّنم املناصب القياديّة يف الكنائس«]]].

كام ذهبت ماري دايل إىل االعتقاد بأن »الحركة النسوية إمنا انطلقت يف نشاطها بهدف 

التأثري عىل القوالب النمطية يف املجتمع، ونقلها من الحالة الذكوريّة واألبويّة إىل حالٍة مل تكن 

حتى ذلك الحي مسبوقًة يف تاريخ املجتمعات البرشيّة، مبعنى منظومة الحكم التي تعتمد 

عىل ركني مستقلي، وهو أمٌر جديٌد للغاية«]]].

]1]- كونغ، هانس، تاريخ كليساي كاتوليك )تاريخ الكنيسة الكاثوليكية(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: حسن قنربي، ص: 66، مركز مطالعات 

وتحقيقات ومذاهب اسالمي، طهران، 1384 هـ ش.

]2]- جني ماري دايل )1897 ـ 1986 م( Mary Daly: ناشطةٌ أسرتاليٌة يف حقل حقوق املرأة والعدالة االجتامعية، ركزت نشاطها يف املقام 

األول عىل أهمية املرأة يف الحياة العامة. حصلت عىل وسام )رتبة اإلمرباطورية الربيطانية( لعملها يف مجال رفاه املرأة. املعرّب.

[3[- Mary A. Kassian،1992 ، The Feminist Gospel; Crossway Book، New York، p. 36.

[4[- Ibid.
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ترى السيّدة دايل وأرضابها أن الحركة النسويّة متثّل القبس واملشعل الوحيد الذي يبعث 

األمل من أجل إحياء الفهم الديني يف مستقبل املجتمعات الغربية.

الكتاب  التحريفات املوجودة يف  النسوية تجاه  الفعل األخرى من قبل الحركة  وأما رّدة 

املقّدس، فكانت عبارًة عن التعامل باملثل، مبعنى املبادرة إىل تأويالٍت عجيبٍة وغريبٍة ال تقّل      

ـ يف بعض األحيان ـ عن التحريف، حيث تم انتهاج هذا األسلوب يف اإلنجيل النسوي. من ذلك 

مثاًل أن السيّدة دايل قالت:

 »إن اإلنسان )آدم وحواء( عندما كانا يف الجنة، كانا يتمتعان مبنظومة جنسينية 

أو أندروجينية، مبعنى أنها تدعي أن أيًّا منهام مل يكن ذكًرا وال أنثى«]]].

وعىل هذا فإن الالهوتيني النسويني يرون الطريق الوحيد املفتوح للنساء من أجل الحصول 

عىل السلطة املتكافئة مع الرجال يكمن يف نفي القيَم املطروحة من قبل الرجال، والعمل عىل 

إعادة تفسري التعاليم الدينيّة.

4. نماذج من التفسير الهرمنيوطيقي للكتاب المقّدس

أ ـ مرقس، اإلصحاح 14، الفقرات: 1 ـ 10

)1( قبل الفصح وعيد الفطري بيومني، كان رؤساء الكهنة ومعلمو الرشيعة يبحثون كيف 

مُيسكون يسوع بحيلة ليقتلوه. )2( إال أنهم قالوا: »ال نفعل هذا يف العيد، لئال يقع اضطراب 

يف الشعب«. )3( وبينام يسوع يف بيت عنيا، عند سمعان األبرص يتناول الطعام، جاءت امرأٌة 

بيدها قارورة ِطيٍب غايل الثمن من الناردين النقي، فكست القارورة وسكبته عىل رأسه. )4( 

فاستاء بعض الحارضين، وقالوا يف ما بينهم: »ما هذا اإلرساف يف الطيب؟ )5( كان ميكن بيعه 

بأكرث من ثالث مئة دينار توزّع عىل الفقراء«، وأخذوا يلومون املرأة. )6( فقال يسوع:

 »ملاذا تزعجونها؟ هذا عمٌل صالٌح عملته يل. )7( فالفقراء عندكم يف كل حنٍي، ومتى أردتم 

الفارسية: فريوزه مهاجر،  اللغة  النسوية(، ترجمته إىل  النظريات  فرهنگ نظريه هاي فمينيستي )معجم  ]1]- هام ماغي وسارة غامبل، 

ونوشني أحمدي خراساين وفرح قره داغي، ص 34، نرش توسعه، طهران، 1382 هـ ش.



نحن ومسألة المرأة 74

تقدرون أن تحسنوا إليهم. وأما أنا فال أكون يف كل حنٍي عندكم. )8( وهذه املرأة عملت ما 

تعلن  أينام  لكم:  أقول  الحق   )9( للدفن.  لتهيّئه  الطيب عىل جسدي  عليه، فسكبت  تقدر 

البشارة يف العامل كله، يُحّدث أيًضا بعملها هذا إحياًء لذكرها«.

)10( وذهب يهوذا اإلسخريوطي ـ أحد التالميذ االثني عرش ـ إىل رؤساء الكهنة ليسلّم 

إليهم يسوع.

تأيت رواية هذه القصة يف األناجيل بأشكاٍل مختلفٍة، كام متّت روايتها من خالل إدراجها 

يف مواضَع مختلفٍة، إال أن االتّجاه العام ودور امرأة وهي تعمل عىل وضع الطيب عىل رأس 

السيد املسيح واالعرتاض عىل ذلك من قبل الحارضين ودفاع السيد املسيح عن تلك املرأة. 

يعمد النسويون إىل قراءة الفقرات من 3 إىل 9 بقرينة الفقرات: 1 و 2 و 10 بأشكاٍل مختلفٍة. 

لقد تّم مزج القصة األصلية مبطلبني آخرين، وهام: التآمر عىل قتل السيد املسيح من خالل 

يهوذا  قيام  القصة  ختام  ويف  املسيح،  عىل  القبض  إللقاء  التخطيط  إىل  القارئ  انتباه  لفت 

اإلسخريوطي بتسليم السيد املسيح.

السيد  التي فهمت حقيقة  املرأة  بأّن قصة  االعتقاد  اإلنجيليني إىل  النسويون من  يذهب 

املسيح ودفعها ذلك إىل وضع الطيب عىل رأسه، قد تم تهميشها مبؤامرٍة لقتل السيد املسيح، يف 

حني أن هذه الحادثة كان يجب »أن يتّم تخليدها« كام أمر السيد املسيح. لقد كان ما قامت به 

هذه املرأة ميثل مترًّدا عىل املجتمع الذكوري لتلك الحقبة الزمنيّة، حيث إّن تلك املرأة

 »بدالً من القيام بعمٍل حقريٍ يتمثل بغسل أقدام الرجل، والذي كان يقوم به 

العبيد عادًة، تقوم بوضع الطيب عىل رأس الرجل يف إشارٍة رمزيٍة من العهد القديم 

والرهبان. وعليه ميكن  امللوك  الطيب عىل رأس  يقومون بوضع  األنبياء  كان  حيث 

ا لتقبل هذا الدور وقيام املرأة به، حيث تقوم  لهذه املسألة أن تكون قصًة صالحًة جدًّ

بوضع الطيب عىل رأس عيىس بصفته السيد املسيح«]]].

[1[- Bridget Gilfillan Upton; Feminism theology as biblica hermeneutics; The Cambridge Company to Feminist 

Theology, edited by Susan Frank Parsons, 2002، p. 106.
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كام تقول السيدة يوانا ديوي ]]]:

إن  أخرى:  وبعبارٍة  ذكوريٌة،  ـ  املسيحّية  النصوص  سائر  مثل  ـ  األناجيل  »إّن 

الفرضّية فيها تقوم عىل أن الرجال هم األصل وأن النساء فرٌع منهم أو دونهم يف 

املستوى واملنزلة«. 

فهي ترى أن إنجيل مرقس نصٌّ ذكوريٌّ وأنه مكتوٌب خصيًصا للذكور، ويحتمل أن يكون 

النساء إال عرًضا واستثناًء عندما تقتيض الرضورة والحاجة إىل  من عمل رجٍل، فهو ال يذكر 

ذكرهن]]].

هيمنة  عىل  اً  مؤرشِّ األناجيل  املرأة يف  اسم هذه  ذكر  عدم  النسويون يف  املفّسون  يرى 

الرجل عىل املرأة يف املسيحيّة. يضاف إىل ذلك أن موقف السيد املسيح من هذه املرأة جديٌر 

 ، بالتأّمل؛ وذلك ألن عملية وضع الطيب عىل رأس السيد املسيح قد حدثت يف مكاٍن خاصٍّ

وعندما يعمل السيد املسيح عىل نقل هذه العملية إىل الفضاء العام، فإنّه يهدف من وراء 

ذلك إىل تخليد هذا العمل الكبري، وحفظه يف األذهان.

لقد تّم تداول هذا النوع من القراءات يف املرحلة األخرية، وتعلم النسويون أن يفّسوا 

قرّاء  ويرى  الذكوريّة.  الهيمنة  عامل  من  النساء  تحّرر  يبنّي  بشكٍل  النصوص  هذه  ويقرأوا 

القراءات النسوية أن هذه الفقرات من اإلنجيل توفّر إمكانيٍّة لتكامل النساء. ميكن للنساء يف 

العامل الذكوري ـ حيث يحتكر الرجال الجزء األكرب من املصادر الطبيعيّة والسلطة والسياسة 

لحقوقهن  طبًقا  يعملن  وأن  املرأة،  وهذه  املسيح  السيد  بني  ارتباطًا  يُقمن  أن  ـ  والكنيسة 

وأعاملهن اإليجابيّة عىل استعادة مكانتهن املستلبة. إن هذه الفقرات التي متثل مناذج من 

املايض البعيد للدور اإليجايب والسهل للقراءات النسوية اإلنجيليّة، تشكل بدايًة لسلسلٍة من 

القراءات النسوية الواعية للكتاب املقّدس.

ب ـ رسالة ثياموس األوىل، اإلصحاح الثاين، الفقرات: 8 ـ 15

[1[- Joanna Dawey

[2[- Ibid.
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إذا كان املورد األول مورًدا إيجابيًّا وجاذبًا يف حقل دور النساء يف اإلنجيل، فإّن هذا النوع 

من النصوص ينطوي عىل إشكاليٍّة إىل حدٍّ ما؛ إذ تشري إىل الدور السلبي واملتدين للمرأة، األمر 

الذي يدعو القارئ واملستمع النسوي إىل الخدشة فيها.

نص الفقرات:

أيديًا طاهرًة من غري غضٍب  رافعي  الرجال يف كل مكاٍن،  أن يصيل  )8( »أريد 

وال خصاٍم. )9( وأريد أن تلبس املرأة ثيابًا فيها حشمٌة وأن تتزيّن زينًة فيها حياٌء 

ووقاُر، ال بشعٍر مجدوٍل وذهٍب وآللَئ وثياٍب فاخرٍة. )10( بل بأعامٍل صالحٍة تليق 

. )12( وال  بنساٍء يعشن بتقوى اللّه. )11( وعىل املرأة أن تتعلم بصمٍت وخضوعٍ تامٍّ

أجيز للمرأة أن تعلِّم وال أن تتسلط عىل الرجل، بل عليها أن تلزم الهدوء. )13( ألن 

آدم خلقه اللّه أواًل ثم حواء. )14( وما أغوى الرشيُر آدَم، بل أغوى املرأة فوقعت 

إذا ثبتت عىل اإلميان واملحبة والقداسة  يف املعصية. )15( ولكنها تخلص باألمومة 

والرصانة«.

يف هذا النص من اإلنجيل تم خفض دور املرأة إىل مجرّد مستوى الوالدة وتنشئة األوالد، 

ومن هنا قام بعٌض من النساء من أمثال ليندا مالوين]]]  بسعٍي إيجايبٍّ ومدرٍك إىل قراءة هذا 

النص. تقول السيدة مالوين:

الثانية،  ثياموس  ورسالة  األوىل،  ثياموس  برسالة  املتمثلة  الدينّية  الرسائل  »إن   

ورسالة تيطس، تعترب يف ذات الوقت من أكرث أجزاء العهد الجديد )اإلنجيل( بروًزا 

يف انتقاد النسوية وأكرثها باعًثا عىل اليأس. فهي األبرز؛ إذ ال نجد مثل هذا الرتكيز 

عىل دور املرأة يف املجتمعات املسيحّية األوىل يف أيِّ أثٍر آخَر. ويف الوقت نفسه فإّن 

هذه الرسائل تبعث من يقرأها من النساء إىل اليأس واالكتئاب. إن حديثها من حيث 

؛ إذ كانت هذه الحالة هي الحاكمة عىل النصوص املقّدسة عىل أمد ألفْي  الظلم سلبيٌّ

سنٍة متواليٍة«]]].

[1[- Linda Malony

[2[- Ibid, p. 109.



77الالهوت النسوي بوصفه تفسيرًا هرمنيوطيقيًّا للكتاب المقّدس

إن هذه النصوص تشتمل عىل مواقَف مناهضٍة للمرأة، وتحّمل حواء وحدها مسؤولية 

بقاء  والحفاظ عىل  بالوالدة  إال  ذنبها  التكفري عن  تستطيع  ال  أنها  وترّصح  البرشية،  سقوط 

النسل. ومع ذلك تبقى النساء خارج دائرة الخالص املسيحي؛ إذ إنّهن ال يفلحن وال يبلغن 

السعادة حتى وإن أنجنب األوالد؛ وال بد لهن ـ إذا أردن النجاة ـ باإلضافة إىل ذلك من التواضع 

والطاعة. كام تأمر هذه النصوص املرأة بالتواضع يف امللبس، والتزام الصمت، وال يُسمح لها 

مبامرسة مهنة التعليم، األمر الذي يتسبب بالكثري من املشاكل للنساء.

إّن الغاية من تقديم هاتني القراءتني يف الدراسات اإلنجيليّة هي أّن الالهوت النسوي ما 

دام هو قابًعا يف تنازع الحب والبغض تجاه النصوص القانونيّة، ال ميكنه رفع اليد عن رضورة 

قراءة وتفسري هذه النصوص، وبعبارٍة أخرى: إن الالهوت النسوي ميثّل تفسريًا هرمنيوطيقيًّا 

للرتاث  نتيجة  كانت  التي  الحاكمة  الروايات  كس  من  نوعاً  أْي  واإلنجيل،  املقّدس  للكتاب 

الذكوري هي املهيمنة عىل أمد القرون املنرصمة.

القرن  من  األخريين  العقدين  طوال  أننا  هي  إليها  اإلشارة  يجب  التي  األخرية  والنقطة 

كانت  التي  واملسائل  املوضوعات  من  النسويني  الالهوتيني  منهج  تغيريًا يف  العرشين شهدنا 

يتمثل  الالهوتيني منهم كان  الذي كان محط اهتامم  الرئيس  املحور  موضع اهتاممهم؛ ألن 

بالعالقات الجنسيّة والعنرصيّة االجتامعيّة وعدم املساواة يف الحقوق. واليوم بعد أن خف 

بريق هذه األبحاث وانخفض مستوى هذه العنرصيات، تم تجريدهم من هذا السالح، ولذلك 

»قام بعضهم بتغيري اتجاههم الالهويت، وأخذ يف استدارٍة ملحوظٍة يوجه اهتاممه 

نحو املسائل العابرة أو أزماٍت أخرى من قبيل البيئة وما إىل ذلك. وإن كتاب رويرت 

الجديد بعنوان املرأة الجديدة، األرض الجديدة، وكذلك غايا )إالهة األرض الحية(]]] 

والله، خري شاهٍد عىل هذه الحقيقة«]]].

]1]- غايا )gaia(: مشتقةٌ من اللغة اإلغريقية، وتعني األرض أو اليابسة، واشتهرت بها زوجة أورانوس يف امليثولوجيا اإلغريقية، وقد يشري 

هذا الفظ إىل إالهة األرض اليونانيّة القدمية. املعرّب.

]2]- إسامعيل آقا بابايئ ورضا شالباف، فمينيسم ودانش هاي فمينيستي )النسوية والدراسات النسوية(، ج 1، ص: 86، دفرت مطالعات 

وتحقيقات زنان، طهران، 1382 هـ ش. )مصدر فاريس(.
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ٌ
نقٌد ومناقشة

أ ـ إن من بني أهم املوضوعات التي غالبًا ما نشاهدها يف النصوص الدينيّة، والتي شّكلت 

التفكري  ويف  الغرب،  يف  النسويني  من  الالهوتيني  بيد  وذريعًة  مستمَسًكا  األخرية  العقود  يف 

اللغة  النسويني:  تعبري  حّد  عىل  أو  املقّدس،  بالنص  الخاص  الخطاب  هو  أحيانًا،  اإلسالمي 

الذكورية للدين. والتساؤل عن سبب اشتامل النصوص الدينيّة ـ مثل الكتاب املقّدس ـ عىل 

التي  الرؤية السطحية  البعض إىل اإلجابة عن هذا السؤال. ورمبا كانت  ، دفع  اتجاٍه ذكوريٍّ

تخطر عىل الذهن للوهلة األوىل هي أن مجتمع عرص نزول هذه الكتب الساموية ـ بغض 

النظر عن التحريفات املحتملة ـ كان مجتمًعا ذكوريًّا يقترص اهتاممه عىل الرجال وشؤونهم، 

ومل يكن يرى تلك املكانة للمرأة، فاملجتمع الذي يستحوذ فيه الرجل عىل كلِّ يشٍء، وتكون 

جميع األمور فيه تحت سيطرة الرجل وسلطته، من الطبيعي أن يكون الخطاب فيه خطابًا 

ذكوريًّا. بيد أن هذا الكالم ضعيٌف من جهتني؛

فأّواًل: لو سلمنا أنَّ مجتمع عرص النزول كان كذلك، وأن السيادة الذكوريّة قد تسلّلت إىل 

النص املقّدس، بيد أنَّ هذا ال يشّكل سببًا وجيًها القتصار جميع الخطابات الواردة يف النص 

الديني ـ األعم من القصص والتقارير والحوافز والعقوبات ـ عىل اللغة الذكوريّة البحتة.

وثانيًّا: إّن املتوقّع من النص املقّدس هو مواجهة الظاهرة الذكوريّة والعمل عىل إقرار مبدأ 

املساواة يف اإلنسانيّة، ال الرضوخ لهذا النوع من العنرصية املجحفة وتأييدها، عىل الرغم من 

عدم واقعيّة مثل هذا التوقّع يف ظل وجود التحريف يف النصوص املقّدسة، ونعني بذلك هنا 

خصوص )التوراة واإلنجيل(.

وباإلضافة إىل هذه الرؤية السطحية، ميكن ـ برؤيٍة أعمَق ـ اعتبار ذكورية لغة الكتاب 

املقّدس معلولًة للحضور الفاعل للرجال يف مسح الحياة االجتامعيّة، مبعنى أنه منذ بداية 

التاريخ إىل حني نزول هذه النصوص، كانت الحياة االجتامعيّة يف مختلف األبعاد االقتصاديّة 

والعسكريّة واإلداريّة والثقافيّة قد تبلورت ضمن سعٍي ممنهٍج، وهذا بطبيعة الحال معلوٌل 

لقدراٍت واستعداداٍت فيزيقيٍّة ونفسيٍّة للرجال، ملا ميثّل هذا األمر بوصفه مائزًا بني األجناس 
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وفاصاًل بني املسؤوليّات املتطابقة مع الفطرة اإلنسانيّة، وهو ما ينكره النسويون، ولذلك فإن 

أداء النساء ـ وفًقا لدورهن وقدرتهن ـ ال يقّل حضوًرا عىل الساحة االجتامعيّة من الرجال. ويف 

ظل هذه األوضاع من الطبيعي ـ عندما يتم الحديث يف هذه النصوص عن املشاهد املتحّققة 

يف مسح الحياة االجتامعيّة ـ أن يكون عمدة املخاطبني للنصوص املقّدسة هم الرجال، وأن 

يكون جل الكالم فيها دائرًا حول الرجال وتجليّات حياتهم. رمبا أمكن لناـ  من خالل هذا النوع 

من الرؤية إىل النص املقّدس ـ أن نّدعي أن كالم اللّه يف بداية األمر كان متّجًها إىل الرجال، عىل 

الرغم من أّن مضامينه ال تختص بصنٍف بعينه. وبعبارٍة أخرى: ميكن القول بأن هذا االتّجاه إىل 

الرجال يف الكالم مرّده إىل الغلبة الوجوديّة للرجال يف الساحة االجتامعيّة وحضورهم الفاعل 

يف صلب املجتمع.

ويف هذا السياق يعمد الالهوتيون النسويون إىل لفت األنظار إىل مسألٍة أخرى أيًضا، وهي 

املفردات يف  انتقاء  من  النوع  أدى هذا  وقد  املقّدس.  الكتاب  يف  املذكرة  الضامئر  استعامل 

الكتاب املقّدس إىل رّدة فعل من النسويني يف الغرب أيًضا. يجب التنويه هنا إىل أن هذا األمر 

يعود إىل محدودية اللغة املوجودة يف لغاٍت من قبيل: اليونانيّة والالتينيّة والعربيّة التي متثّل 

لغة أغلب الكتب املقّدسة، ففي اللغة العربيّة ـ عىل سبيل املثال ـ يُشار إىل اللّه بضمري املذكر 

معرًبا عن  املذكّرة  الكلامت  استعامل  يكون  ال  املوارد  مثل هذه  اللّه«]]]]. ويف  ]فيقال: »هو 

العنرصيّة، وإمّنا هو مجرُّد أمٍر اعتباريٍّ ناشٍئ عن محدوديّة اللغة. عىل الرغم من أن ذكوريّة 

التثليث، وبغّض  املسيحيّة يعود بجذوره إىل مفهوم  الثقافة  اللّه األب يف  االبن وكذلك  اللّه 

النظر عن هذا التحريف فإن ذكوريّة خطابات النصوص الدينيّة ال ميكن أن يكون مستمسًكا 

وذريعًة بيد الالهوتيني النسويني.

ب ـ كام سبق أن أرشنا يف هذه املقالة، فقد اعتربت املرأة يف الكتاب املقّدس هي السبب 

ًصا عن دائرة شمولها بالنجاة،  يف اقرتاف اإلنسان للمعصية األوىل، ولذلك فإنها خارجٌة تخصُّ

إال بقيامها بأعامل الطاعة والخضوع املطلق، وهذه األعامل ال تكون إال بالرضوخ للرجل. رمبا 

أمكن االتّفاق مع الالهوتيني النسويني يف هذا االنتقاد، بيد أّن الحقيقة هي أّن املعرفة وما 

]1]- ما بني املعقوفتني إضافة توضيحية من عندنا. املعرّب.
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يتبعها من الفالح والنجاة ال تخّص جنًسا من الناس بعينه. وبعبارٍة أخرى: ال دخل للجنس يف 

الحقيقة اإلنسانية، كام أشار النص القرآين املقّدس إىل حقائَق ال تتقّوم بالذكورية أو األنوثة، 

اإلنسانيّة.  املفاهيم  لهذه  الرصيح  البيان  دون  تحول  ال  األدبيّة  الرضورات  حتى  إنّه  بحيث 

فالذكورة واألنوثة ال تستوجبان األفضلية يف التعاليم اإلسالميّة؛ إذ ال فرق من الناحية الوجوديّة 

بني الرجل واملرأة، وقد أشار القرآن الكريم إىل أّن مبدأ خلق الذكر واألنثى يف األصل هو نفٌس 

واحدٌة، إذ يقول اللّه تعاىل:

يَا أَيَُّها النَّاُس اتَُّقوا َربَّكُُم الَِّذي َخلََقكُْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنَها َزْوَجَها َوبَثَّ 

.[[[ِمْنُهاَم ِرَجااًل كَِثريًا َونَِساًء

ورّصح يف آيٍة أخرى بأّن املاِلك واملعيار يف األفضلية بني الرجل واملرأة يقوم عىل أساس 

التّقوى، وذلك يف قوله تعاىل:

يَا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقَناكُْم ِمْن َذكٍَر َوأُنَْثى َوَجَعلَْناكُْم ُشُعوبًا َوَقَبائَِل لَِتَعاَرُفوا إِنَّ 

.[[[ٌأَكْرََمكُْم ِعْنَد اللّه أَتَْقاكُْم إِنَّ اللّه َعلِيٌم َخِبري

وقال سبحانه وتعاىل أيًضا: أيَنِّ اَل أُِضيُع َعَمَل َعاِمٍل ِمْنكُْم ِمْن َذكٍَر أَْو أُنَْثى بَْعُضكُْم ِمْن 

بَْعٍض]]]. إن هذه اآليات والكثري من املوارد األخرى يف القرآن الكريم تُثبت أنه ال يوجد أيُّ 

متييٍز واختالٍف وتفاضٍل بني الرجل واملرأة عىل أساس الجنس والعرق أبًدا. إّن هذه الرؤية تقف 

متاًما إىل الضد من الكتاب املقّدس )بعهديه القديم والجديد( الذي يتحّدث بلغة التفريق بني 

الرجل واملرأة عىل أساس الجنس والنوع. ولهذا السبب عمد املدافعون عن النساء إىل نسبة 

ترسيخ مفهوم  الرئيس يف  الّسبب  بأنها هي  واتهموها  املسيحيّة  إىل  التفكري  النوع من  هذا 

العنرصيّة ضد املرأة ومحاباة الرجل، وثاروا ضّدها.

يُضاف إىل ذلك أن القرآن الكريم عندما يستعمل بعض املفردات والكلامت، من قبيل: 

»الناس« أو »اإلنسان« أو لفظ »َمن« املوصولة، ال يشري إىل جنٍس محّدٍد بعينه، وإمنا الخطاب 

]1]- سورة النساء: اآلية 1.

]2]- سورة الحجرات: اآلية 13.

]3]- سورة آل عمران:  اآلية 195.
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فيها شامٌل للذكر واألنثى عىل السواء، كام نجد نظريًا لهذا الخطاب حتى يف العرف والنصوص 

بغض  اإلنسانية  أفراد  املراد جميع  يكون  »الناس« حيث  مفردة  قبيل:  من  أيًضا،  الحقوقيّة 

ها  النظر عن الجنس والنوع. وبذلك رمبا أمكن القول أّن إشكال النسويني قد ال يكون موجَّ

ومربًَّرا. فحيث يعرتضون عىل مفردات من مثل )Man(، وطالبوا بتغيريها إىل كلامت من قبيل 

)People(، قد غفلوا عن أن هذه املفردات املستعملة يف الكتاب املقّدس حتى وإن كان لها 

، ولكنها مل تَعد يف االستعامالت املعارصة كذلك. ثقٌل جنيسٌّ

ج ـ االنتقاد اآلخر هو أن الكتاب املقّدس حيث يصف املرأة بأنها هي السبب يف اقرتاف 

ا  ًدا. إن هذا الكالم رمبا كان ُمحقًّ املعصية األوىل، يتم تفسريه من قبل الالهوتيني تفسريًا مجدَّ

إىل حدٍّ ما، ولكن يجب االلتفات إىل أن املسيحيّة إذا كانت تعمل عىل إشاعة سيادة الرجل 

وسلطته، فإن الالهوت النسوي يدعم بدوره سيادة املرأة وسلطتها، وكال األمرين انحراٌف عن 

املسار املعتدل.

ويف قبال هذه الرؤية ال يقترص اإلسالم عىل رفض هذه الرؤية فحسب، بل يقدم منوذًجا 

للمرأة املثالية يف التاريخ؛ ليبطل هذا التفكري املنسوخ، وبعبارٍة أخرى: إن اللّه تعاىل يف القرآن 

الكريم يعرّف بالسيدة مريم والسيدة آسية بنت مزاحم بوصفهام منوذجني ميكن للمجتمع 

اإلسالمي أن يقتدي بهام؛ وذلك إذ يقول اللّه تعاىل:

َوَضََب اللّه َمَثاًل لِلَِّذيَن آََمُنوا اِْمَرأََة ِفْرَعْوَن إِْذ َقالَْت َربِّ ابِْن يِل ِعْنَدَك بَْيًتا يِف 

ِني ِمَن الَْقْوِم الظَّالِِمَي * َوَمْريََم ابَْنَت ِعْمَراَن  ِني ِمْن ِفْرَعْوَن َوَعَملِِه َونَجِّ الَْجنَِّة َونَجِّ

َقْت ِبكَلِاَمِت َربَِّها َوكُُتِبِه َوكَانَْت ِمَن  الَِّتي أَْحَصَنْت َفرَْجَها َفَنَفْخَنا ِفيِه ِمْن ُروِحَنا َوَصدَّ

.[[[الَْقانِِتَي

أي إن امرأة فرعون عىل الرغم من انتامئها األرسي إىل فرعون ال تكتسب مكانتها ومنزلتها 

أّمة  فرعون، بل بوصفها هي، وبذلك تنخرط ضمن سلك  الشخصيّة عىل أساس نسبتها إىل 

.موىس

]1]- سورة التحريم: اآليتان 11 ـ 12.
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ثم إنه عالوًة عىل هذا اإلشكال، فإن إبدال األفكار النسويّة إىل نوٍع من الفلسفة والالهوت 

الربهانيّة  الدعامة  إىل  تفتقر  النسوية  أن  بينها  ومن  الصعوبات،  من  الكثري  يواجه  الذايت 

واالستدالليّة الكافية. وبعبارٍة أخرى: إن غلبة الشعور الناشئ عن النفرة من الرؤية الذكوريّة، 

تقديم  يعملون عىل  املقابل  املرأة، ويف  منزلة  إىل إصالح  األفراد  أْن يسعى هؤالء  إىل  تدفع 

شواهَد هي أقرب إىل فن التالعب بالكلامت منها إىل االستدالل.

د ـ بالنظر إىل أن الهدف األول يف الالهوت النسوي كان يقوم عىل التحّرر، وبناء االتحاد بني 

الناس، ورفع جميع أشكال املحاباة والعنرصيّة ضد املرأة، إال أن انتهاج سياسة استئصال التذكري 

من النصوص الدينيّة قد أّدى إىل إحداث رشخ وفصل بني الالهوت النسوي والالهوت الرجايل، 

وهذا عىل النقيض من الهدف الذي تّم تقريره أّواًل. إن العدول واالنحراف عن األهداف األوىل ال 

يقترص عىل هذا األمر فقط، بل إن جامعًة أخرى من الالهوتيني النسويني قاموا ـ تبًعا للمدارس 

الفلسفيّة ما بعد الحداثويةـ  إىل تغيري املفاهيم والتفاسري الجديدة يف التعاليم الدينيّة املسيحيّة، 

فطالبواـ  عىل سبيل املثالـ  باستبدال »الفالح« بـ »السعادة«، و »البيئة« بـ »املعاد«.

النتائج:

1ـ يف التفكري املسيحي ال يُنظر إىل املرأة بوصفها فرًدا من أفراد البرش وصنًوا للرّجل، بل 

منزلٍة  أو  قيمٍة  بأيِّ  تحظى  عليه، وال  متطفلًة  تعيش  وأنها  الرجل  بوصفها جزًءا من وجود 

حقيقيٍّة مستقلٍّة، وبلغ بهم األمر إىل حدٍّ أن اعتربوها هي السبب يف ارتكاب املعصية األوىل، 

وأنها بسبب جنسها ُحرمت من بلوغ السعادة والنجاة. وهذه الرؤية السلبيّة إىل املرأة من 

قبل الديانة املسيحيّة والكنيسة، أّدت إىل ظهور االعرتاضات من قبل النسويني.

والتفسري  املذهب  التغيري يف  إحداث  من خالل  النسويني  الالهوتيني  من  عدد  2ـ سعى 

املدفونة  الشخصيّة  إصالح  إعادة  إىل  عنه،  التخيل  حتى  أو  املقّدس  للكتاب  الهرمنيوطيقي 

للنساء عىل طول التاريخ. إنهم من خالل انتقاد اللغة الذكوريّة للنص املقّدس، وإبراز تحريفاته 

املضمونيّة صاروا بصدد جربان ما فات، وخاضوا نوًعا من املواجهة باملثل يف تفسري فقرات 

النص املقّدس.
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3 ـ إّن الحركة النسويّة التي تسلّلت يف هذا الالهوت مل تحّقق يف تحرير املرأة من الظلم 

بشأن  التحريفات  ومن  الداخليّة  وأغاللها  قيودها  من  زادت  بل  فحسب،  الدونية  والنظرة 

النساء ومكانة املرأة. وعىل الرغم من وجوب عدم الغفلة عن هذه النقطة، وهي أن هذا 

الالهوت قد اتّخذ ـ يف بعض املوارد ـ مواقَف صحيحًة تجاه أداء املسيحيّة، ومن بينها مكافحة 

النزعة الذكوريّة التي تعود بجذورها إىل التثليث؛ إذ إن ذكورية اإلله االبن واألب قد أّدى إىل 

شيوع نوٍع من النظرة الذكوريّة يف الفكر والالهوت املسيحي، وهذا األمر هو الذي دعا بعض 

النسويني إىل القيام ببعض التغيريات املتنّوعة بشأن عبارات الكتاب املقّدس، وتقديم نوٍع من 

التفسري النسوي للفقرات التوراتيّة واإلنجيليّة.

4ـ إّن إقبال النسويني عىل موضوعاٍت من خارج املسائل النسوية ـ التي كانت تعّد يف 

السابق من اهتاممتهم األصلية ـ ال يعرّب عن مجرد الخإل املوضوعي بينهم فقط، بل ويعرب 

كذلك عن سعي مخفٍق من أجل مواصلة حياتهم يف فضاء العامل الجديد، وهو أمٌر ال يدعو إىل 

الكثري من االرتياح والرضا.

5 ـ إّن اإلسالم ـ خالفًا التجاه الكتاب املقّدس بشأن النساء والذي أدى إىل متهيد األرضيّة 

للرؤية النسويّة ـ يعترب وجود املرأة والرجل عائًدا إىل نفٍس واحدٍة، ومن هنا فإنه ال يرى أيَّ 

الرجل واملرأة عىل اآلخر، وإمنا ميكن لكلِّ واحٍد منهام أن يسلك  أفضليٍة وجوديٍّة لكلٍّ من 

طريق الكامل وأن يكون أفضل من اآلخر يف الكرامة اإلنسانية عىل أساس التقوى.
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النوع االجتماعّي )الجندر( 

بين العلمانّية والشريعة اإلسالمّية

د. برشى حسي صالح]]]

      مقّدمة

لتحليل  وكأداة  إجرايّئ  كمفهوم  االجتامعّي  النوع  مبفهوم  العلمّي  االهتامم  جاء   

الواقع االجتامعّي يف الستينّيات؛ إذ كان آنذاك بروزه األّول، أما الربوز الثاين فكان يف 

سبعينّيات ومثانينّيات القرن املايض، ثم برز بعد مؤمتر بكي عام 1995، حيث تجاوز 

استخدامه ساحات العلوم اإلنسانّية نحو مجاالت حقوق املرأة والتنمية، فكان مبتكروه 

الذين أوّضحوا معناه بحسب تفسريهم، وهو تفسري يخالف  العلامنّيي  ومؤيّدوه من 

من  يعّد  االجتامعّي  النوع  مصطلح  ألّن  اإلسالمّيي؛  من  معارضيه  تفسري  يف  جاء  ما 

الحقيقّي؛  معناه  يجهلون  والباحثي  املهتّمي  من  كثري  يزال  وال  الحديثة،  املصطلحات 

وذلك بسبب الجدل الذي طُرح حوله وخشية الباحثي اإلسالمّيي منه تحديداً. وتأيت 

أهّمّية البحث من خالل إمكانية دراسته وفق قدمه التاريخّي من حيث املعنى أّوالً، 

ومن حيث االستخدام ثانياً، وصوالً إىل مدى املقاربة يف املعنى واالستخدام بي العلامنّيي 

واإلسالمّيي. لذا فإن إشكالّية البحث تنطلق من مدى إمكانّية فهم وجود عالقة تطابقّية 

أو مختلفة أو متقاربة يف مفهوم النوع االجتامعّي بي العلامنّيي واإلسالمّيي. 

ما  معرفة  لغرض  املقارن  املنهج  استخدمنا  فقد  البحث،  منهج  إىل  بالنسبة  وأما 

]1]- أستاذة يف كلية القانون والعلوم والسياسيّة يف الجامعة العراقيّة.
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املقصود بالنوع االجتامعّي يف الخطاب العلاميّن ومدى اختالفه عن الخطاب اإلسالمّي لغًة 

واصطالحاً واستعامالً؟ـ ما مدى اتفاقه واختالفه من حيث املعنى واالستخدام عن تعاليم 

الرشيعة اإلسالمّية؟ وكيف ميكن استخدامه بطريقة تبعدنا عن الوقوع يف الخطأ؛ إذ كان 

ال بّد من استخدامه انسجاماً مع التداول الدويّل له؟ وهل ميكن التعامل مع املصطلح 

الغريّب بعقلية الرشيعة اإلسالمّية؟ وعىل ماذا يعتمد مستخدموه اإلسالمّيون للحؤول دون 

الوقوع باإلشكاالت الرشعّية، طاملا أن الرشيعة اإلسالمّية تأخذ أحكامها من القرآن الكريم 

الذي يصلح لكّل زمان ولكّل مكان. ومن أجل وضع إشكالية البحث ومنهجيته موضع 

التطبيق ُقسم البحث إىل املباحث اآلتية: املبحث األّول، ناقش موضوع النوع االجتامعّي 

يف األدبّيات العلامنّية، بينام تطرّق املبحث الثاين إىل النوع االجتامعّي وأدبّياته يف الرشيعة 

اإلسالمّية، وتناول املبحث الثالث موضوع أوجه االتفاق واالختالف بي الخطاب العلاميّن 

واإلسالمّي حول النوع االجتامعّي.

المبحث األّول: النوع الجتماعّي في األدبّيات العلمانّية

للجدل،  إثارة  الغربيّة  املصطلحات  أكرث  بروزه من  منذ  االجتامعّي  النوع  يعّد مصطلح   

إتاحة  إىل  املرأة؛ ألنّه يشري  بقضايا  الباحثني واملتخّصصني  قبل  باهتامم كبري من  وقد حظي 

أّن  العدالة االجتامعيّة طاملا  العاّمة، فال ميكن تحقيق  الحياة  املتكافئة للمشاركة يف  الفرص 

نصف أفراد املجتمع )النساء( مهّمشون وغري قادرين عىل املشاركة يف الحياة العاّمة عىل حّد 

سواء. وعليه عند تناول املصطلحات، ينبغي علينا أن ننظر إىل املصطلح باعتباره الوعاء الذي 

يوضع فيه املضمون، فاملصطلح هنا رسالة يراد إيصالها، كام املقصود منه؛ ألّن أي اختالل يف 

إيصال الرسالة يؤّدي إىل اختالل يف املعنى املقصود منه، لهذا، وحتى نستطيع فهم مصطلح 

النوع االجتامعّي أو )الجندر( كام ينبغي، أو كام تقتضيه رسالته، فال بّد من اإلملام باألحوال 

التي أّدت إىل ظهوره، بدءاً من ظهور تيارات الحركات النسويّة، مروراً باملدارس الفلسفيّة التي 

أثْرَت وأوضحت مفهوم النوع االجتامعّي؛ لذا ستتّم دراسة هذا املوضوع  من خالل معالجة 

األمرين اآلتيني:
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األمر األول: النوع االجتامعّي بي املفهوم وجدل واضعيه.

 عىل الرغم من أّن مصطلح النوع االجتامعّي غريّب الظهور واالستخدام، إال أّن هذا مل مينع 

من توجيه انتقادات له خرجت من بيئته أّوالً، وبغية إغناء املوضوع سيتّم تناول هذا املطلب 

يف نقطتني هام:

أوالً: مصطلح النوع االجتامعّي من حيث الظهور

مؤمتر  من  بدءاً  املرأة  بشؤون  املعنيّة  الدوليّة  املؤمترات  خالل  من  املصطلح  هذا  برز   

مكسيكوستي عام 1975، مروراً مبؤمتر كوبنهاغن عام 1980 ومؤمتر نريويب عام 1985، وبعد 

مؤمتر بّكني 1995 أصبحت منظّمة األمم املتحدة تويل اهتامماً خاّصاً به عرب وكاالتها وبرامجها 

األمميّة؛ إذ ُعد هدف )املساواة النوعيّة من حيث النوع االجتامعّي( هدفاً من أهداف األمم 

املتحدة ]]]. ثم ظهرت نظريّات رشح الفرق بني الجنس والنوع االجتامعّي؛ إذ األّول يشري إىل 

الفوارق الطبيعية التي متيّز الرجل عن املرأة، وهي ثابتة بتغري الثقافات واألماكن واألزمنة. 

بينام أشار النوع االجتامعّي إىل أدوار الرجال والنساء يف مجتمع معنّي، وهذه األدوار تتغرّي 

بتغرّي الثقافات واألماكن واألزمنة، أي أنّها تتغرّي بتغرّي املجتمع نفسه ]]]. ويعد مقال كانديس 

التي  النصوص  النوع االجتامعّي( عام 1987 من أهّم  دون زميرمان: )فعل  ويست، وكذلك 

تناولت موضوع النوع االجتامعّي؛ إذ َخلَُص إىل أّن النوع االجتامعّي:

»ليس صفة شخصّية أو سمة يحملها اإلنسان، بل هو فعل يقوم به عن وعي تاّم 

وعن إدراك مسبق ملا يعّد سلوكاً أنثويّاً أو ذكوريّاً مقبوالً، إال أّن ما يعد سلوكاً مقبوالً 

يختلف من مجتمع آلخر ومن زمن آلخر«

]1]- روز غريب،أضواء عىل الحركة النسائّية املعارصة )مقاالت ودراسات(، معهد الدراسات النسايئّة يف العامل العريّب، ط 1، كلّيّة بريوت 

الجامعة، لبنان، 1988، ص 59-68 وص 167-183. وعن املؤمترات ينظر: برشى حسي صالح الزويني، دور املؤمترات الدولّية يف تحقيق 

التنمية السياسّية للمرأة العراقّية بحث مشارك يف املؤمتر العلمّي الثاين للعلوم االجتامعيّة والرتبويّة )ريس( تحت عنوان نحو رؤية تكاملية 

برعاية عّدة جامعات تركّية منها جامعة 17 أيلول باندرما الحكومّية، نرش يف مجلة العلوم االجتامعّية والرتبوّية )ريس( العدد 83- املجلّد 

01، 2019/3/15 منشور عىل املوقع اإللكرتويّن com.ressjournal.www. تاريخ الدخول للموقع 2009/4/1.

الهيمنة  تشكّل  كيف  للجندر،  االجتامعّي  النفس  علم  جليك،  وبيرت  رودمان  لوري  ينظر:  االجتامعّي  والنوع  الجنس  حول  للمزيد   -[2[

والحميمّية العالقات بني النوعني، ترجمة راقية الدويك، مراجعة وتقديم وتعليق محمد الجوهري، ط 1، املركز القومّي للرتجمة، القاهرة، 

2018، ص 48-27.
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 ـ أي أّن األدوار املجتمعيّة املرتبطة باألنوثة والذكورة هي من مخرجات املجتمع والثقافة، 

وليست من مخرجات الطبيعة ]]].

 ثم ظهرت تعاريف أخرى، سنشري إىل أهّمها وأكرثها اختصاراً، متهيداً للدخول يف النقطة 

الثانية من هذا املطلب. فالنوع االجتامعّي يُعرّف بأنّه املنظومة الثقافيّة التي تشّكل األنوثة 

والذكورة يف مقابل الفروق البيولوجيّة بني الجنسني، أو هو:

 »الدور االجتامعّي واملكانة االجتامعّية والقيمة املعنويّة اللتان يحملهام الفرد يف 

مجتمع ما واملرتبط بكونه ذكراً أو أنثى«]]].

ثانياً: الجدل الغريّب ملصطلح النوع االجتامعّي بي النظريّة والتطبيق

من الجدير بالذكر أن الجدل حول مفهوم النوع االجتامعّي ليس مرتبطاً بالتعريف فقط، 

التشابه واالختالف،  الجدل هو جزء من جدل  االستخدام، وهذا  الجدل من حيث  بل وقع 

وجدل الشموليّة والخصوصيّة يف النظريّات النسويّة]]]. ونشري فيام ييل إىل أهّم القضايا الجدليّة 

املطروحة من قبل مؤيّديه أوالً قبل املعرتضني عليه]]]:

1. هناك تناقض بني تعميمه وبني فرض معايري عامليّة تفرتض شموليّتها، وتخصيصه، فيشري 

تُعرف  ال  عليا  قيمة  الحّريّة  أّن  إىل  أماريتا سن  الدكتور  للفلسفة  األمريكيّة  الجمعيّة  عضو 

بالحدود وال بالثقافات وال األماكن وال األزمنة، بينام تشري الباحثة جوديث سكوايرز إىل أّن أّي 

قيمة تكتسب معناها وأهميّتها من السياق؛ لذا قد تختلف مفاهيم الحّريّة واملساواة والعدل 

من سياق إىل آخر، وبالتايل يختلف املعنى من بيئة إىل أخرى.

2. يشري املنطق إىل أّن التساوي ال يعني التشابه وال يعني التطابق، وباإلمكان أن يكون 

]1]- مصطفى كامل السيد ورشا منصور، النوع االجتامعّي وأبعاد متكني املرأة يف الوطن العريّب، ط 1، مجموعة باحثني، رويدا املعايطة 

)تحرير(، ط 1، القاهرة، 2010، ص 32. ص 32.

]2]- رويدا املعايطة )تحرير(، النوع االجتامعّي وأبعاد متكني املرأة يف الوطن العريّب، مجموعة، منظمة املرأة العربيّة، مرص، 2010، ص 22.

]3]- للمزيد حول الجدل يف مصطلح النوع االجتامعّي ينظر: عائشة التايب، النوع وعلم اجتامع العمل واملؤّسسة، منظّمة املرأة العربيّة، 

القاهرة، ط 1، 2011، ص 109-107.

]4]- مصطفى كامل السيد ورشا منصور، مرجع سابق، ص 38-37
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التساوي قابالً لالختالفات ومحرتماً لها، وهناك رأيان يف هذا الشأن هام:

أ . الرافضون لالختالفات، مؤيّدو رفض االختالفات، رائدة هذا الرأي هي الباحثة يف علم 

التنمية )جوان أكري(؛ إذ إنها ترى أّن االختالفات عقبة أمام تحقيق املساواة بسبب طغيان 

الثقافة الذكوريّة، فقد تتصادم هذه االختالفات مع املوارد وأسباب القوة؛ لذا ينبغي تقليص 

هذه االختالفات من أجل تحقيق توزان قوى يف املجتمع.

النوع  الرأي رئيسة خرباء املجلس األورويب إلدماج  ب . املؤيّدون لالختالفات، رائدة هذا 

ثقافة  احرتام  إشاعة  مع  االختالفات  اإلبقاء عىل هذه  األفضل  أّن من  ترى  إذ  فيلر(،  )كييك 

االختالف، عىل أن ال يكون االختالف معرقالً لتحقيق املساواة التي ال تعني التطابق، بل تعني 

احرتام االختالفات بني املرأة والرجل مع تقدير لألدوار املتنوعة واملختلفة التي يقوم بها كلٌّ 

من املرأة والرجل يف املجتمع عىل حّد سواء.

3. الجدل حول طريق الوصول لتحقيق املساواة، هل يتم ذلك عن طريق:

أ . التطابق بني املرأة والرجل.

ب . للمرأة خصوصيّة يتوجب احرتامها.

ج. املساواة ال تعني تحقيق العدالة

املُحرز يف  التقّدم  الغربيّة رغم  املرأة يف املجتمعات  الجدل حول استمراريّة اضطهاد   .4

مجال قضايا حقوق اإلنسان وهل هو بسبب]]]:

أ . النظام الرأساميّل الذكورّي املسؤول عن الظلم االجتامعّي.

)رمز  يعتربها  الذي  الغريّب  الفكر  يف  واملسيحيّة(  )اليهوديّة  الدينّي  الثقايف  املوروث  ب . 

الخطيئة( و)أداة للشيطان(.

املرأة يف درجات  يضع  الذي  )افالطون(  أمثال  املفّكرين من  كتابات  املرأة يف  ج. صورة 

https://ar.islam- 1]- احمد عمرو، النسوّية من الراديكالية حتى اإلسالمّية قراءة يف املطلقات الفكرّية، ص 143-145، منشور عىل املوقع[

way.net/book/5697 تاريخ الدخول للموقع 2019/3/1.
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بني  الثنائيّة  عىل  فلسفته  تقوم  الذي  ديكارت(  و)رينيه  واملرض،  واألرشار  العبيد  مع  دنيا 

العقل واملادة، فريبط العقل بالّذكَر بينام يربط املادة باألنثى، أما الفيلسوف )إميانويل كانط(، 

فيصف املرأة بضعيفة التكوين مام يعني بأّن ضعفها يكمن يف العقل، بينام تعّد لدى )جان 

جاك روسو( بأّن املرأة وجدت للجنس واإلنجاب، ويعتقد )فرويد( بأّن مشكلة املرأة تكمن 

يف عقدة النقص تجاه الذكر وغريها من األفكار الباقية يف العقل الباطنّي للفرد الغريّب الذي 

اضطهد املرأة آنذاك.

وباإلمكان إعطاء ثالثة مناذج من املساواة النوعيّة بني املرأة والرجل يف الغرب، وهي مبثابة 

أضالع مثلث تجتمع من أجل تحقيق تحّول يف عالقات النوع االجتامعّي وذلك كاآليت]]]:

1. منوذج التشابه أو التطابق، وهو النموذج الذي يتعامل مع املرأة كتعامله مع الرجل 

عىل حّد سواء، ويأخذ عليه منتقدوه أنّه ال يؤّدي إىل املساواة، وال يساهم يف تغيري عالقات 

النوع االجتامعّي يف املجتمع، وأنه يتّخذ من الرجل معياراً تُقاس عليه القوانني بغية تطبيقها 

عىل املرأة، بغّض النظر عن مدى مناسبتها لخصوصيّاتها، وبالتايل فإن هذه املساواة النوعيّة 

تؤّدي إىل تكريس التاميز يف النوع االجتامعّي.

القرن  مثانينيّات  يف  األورويّب  املجلس  تبّناه  الذي  الرأي  وهو  اإليجايّب،  الفعل  منوذج   .2

العرشين واملتضّمن صياغة برامج تستهدف املرأة بشكل خاّص لتقليص الفجوة مع الرجل مع 

الحفاظ عىل النموذج األّول.

املايض،  القرن  تبّناه املجلس األورويب يف تسعينيّات  الذي  الرأي  وهو  التحّول،  3. منوذج 

واملتضّمن حّث الحكومات عىل تبّني سياسات تساهم يف التحّول يف عالقات النوع االجتامعّي 

وتردم الهّوة بينهام، منها عىل سبيل املثال ترشيع قوانني تأخذ بنظر االعتبار املرأة األّم العاملة 

وهكذا.

]1]- مصطفى كامل السيد ورشا منصور، النوع االجتامعّي وأبعاد متكني املرأة يف الوطن العريّب، ط 1، مجموعة باحثني، رويدا املعايطة 

)تحرير(، ط 1، القاهرة، 2010، ص 32. ص 32.
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املطلب الثاين: النوع االجتامعّي وتطّوره الفكرّي

 ركّزت املدارس النسويّة يف املجتمعات العلامنيّة مبختلف أيديولوجيّاتها الفكريّة عىل ستة 

عنارص يقوم عليها التاميز يف النوع االجتامعّي، وهي )العمل مدفوع األجر للرجل، والعمل 

غري مدفوع األجر داخل األرسة للمرأة، والجنسانيّة، والثقافة الذكوريّة، والقوانني الذكوريّة، 

والعنف ضد املرأة(، هذه هي أهّم مؤرشات التاميز يف النوع االجتامعّي والتي شّكلت محاور 

نقاشيّة من قبل مدارس النوع االجتامعّي املختلفة ]]].

 وميكن تناول هذا املطلب عرب نقطتني هام:

أّوالً: النوع االجتامعّي يف املدارس النسويّة وخلفّياته الفلسفّية املؤثّرة: تناولت املدارس 

النسويّة املنظومة االجتامعيّة للنوع االجتامعّي بطرق مختلفة، وقبل الولوج يف أنواع املدارس، 

ال بّد من االشارة إىل مفهوم النسويّة االكرث انتشاراً الذي أطلقته الباحثة املتخّصصة بشؤون 

النسويّة ساره جامبل يف كتابها »النسوّية وما بعد النسوّية«، فهو مصطلح يشري إىل املجتمعات 

أو  اقتصاديّة  تصانيف  والنساء يف  الرجال  الرجل، وتضع  أدىن من  للمرأة مكانة  التي تجعل 

ثقافيّة مختلفة، وهذا التاميز ليس ثابتاً أو قطعيّاً، بل تستطيع املرأة تغيريه عن طريق العمل 

الدؤوب إلنهاء هذا الفكر ]]]. أّما املدارس النسويّة الرئيسة فهي:

املدرسة النسويّة الليرباليّة، تركّز هذه املدرسة عىل املساواة يف الحقوق والواجبات . 1

بني املرأة والرجل يف مختلف مجاالت الحياة كام أنّها تؤمن بقدرة النظام الرأساميّل 

عىل معالجة التاميز يف النوع االجتامعّي من خالل تغيري القوانني املميّزة بني الجنسني 

وتكوين جامعات مصالح ضاغطة باتجاه تغيري الثقافات عىل املدى البعيد]3].

النساء . 2 بني  التاميز  أسباب  أّن  املدرسة عىل  تركّز هذه  االشرتاكيّة،  النسويّة  املدرسة 

الرأساميّل والنظام األبوّي عىل العالقات االجتامعيّة االقتصاديّة،  النظام  هي سيطرة 

]1]- مصطفى كامل السيد ورشا منصور، النوع االجتامعّي وأبعاد متكني املرأة يف الوطن العريّب، ط 1، مجموعة باحثني، رويدا املعايطة 

)تحرير(، ط 1، القاهرة، 2010، ص 32. ص 32.

]2]- لالستفاضة حول املدرسة االشرتاكيّة ينظر: عائشة التايب، مصدر سبق ذكره، ص 95-90.

]3]- للمزيد حول املدرسة الليرباليّة ينظر: أحمد عمرو، مصدر سبق ذكره، ص 143.
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ويكمن الحّل يف إلغاء االسرتقاق الرأساميّل مع تحليل كلٍّ من النظامني املسيطرين 

مختلف  بتطوير  املدرسة  هذه  أنصار  طالب  مختلفة،  بأدوات  منهام  كّل  ومحاربة 

العمل  وتقويم  األطفال  برتبية  للوالدين  املشرتكة  املسؤوليّة  مثل  املشاركة  أشكال 

املنزيّل اقتصاديّاً.. الخ]1].

النوع . 3 يف  التاميز  أسباب  أّن  عىل  املدرسة  هذه  تركّز  الراديكاليّة،  النسويّة  املدرسة 

العاّمة ومحّصلة  الثقافة  الذكوريّة واألبويّة عىل  القيم  إىل سيطرة  تعود  االجتامعّي 

هذه السيطرة هي املجتمعات الذكوريّة، والحّل يكمن يف تغيري هذه الثقافة بكّل ما 

يتطلب ذلك من تغيري يف القيم والدين واألعراف والتقاليد والقوانني عرب املؤّسسات 

الرسميّة وغري الرسميّة ]2].

 يف حني تضيف أبحاث أخرى مدارس للنوع االجتامعّي بحسب تنّوع منطلقاتها وآرائها 

املدارس  تقابلها  النسويّة  الربجوازيّة  املدارس  مثل  ثنائيّة  أو  فرديّة  طروحات  عىل  اعتامداً 

الحديثة  النسويّة  املدارس  مقابل  يف  القدمية  النسويّة  واملدارس  العاملة  للطبقة  النسويّة 

واملوجة النسويّة األوىل يف مقابل املوجة النسويّة الثانية، أما الطروحات الفرديّة مثل مدارس 

نسوية اآلسيويّات، ونسويّة السود، ونسويّة االختالف، والنسويّة القامئة عىل التحليل النفيّس، 

والنسوية البيئّية والنسويّة الثقافّية، والنسويّة الوجوديّة( ونسوية ما بعد الحداثة ومدارس 

نسويّة االختالف، متثّل املدارس النسويّة االشرتاكيّة والليرباليّة والراديكاليّة أكرث من )%80( من 

النسويّات الغربيّات، أّما املدارس األخرى املتبقية، فهي متثّل حوايل )%20( جميعها تتقارب 

من حيث املطالب النسويّة باعتبارها مطالب إنسانية قبل كّل يش]]].

]1]- للمزيد حول املدرسة الليرباليّة ينظر: أحمد عمرو، مصدر سبق ذكره، ص 146-145.

]2]- مثنى أمني الكردستاين وكاميليا حلمي محمد، الجندر املنشأ. اأاثر، عامن: جمعية العفاف الخرييّة، 2004، ص 13. وكذلك: مصطفى 

كامل السيد ورشا منصور، مصدر سبق ذكره، ص 36-35.

]3]- دروسال كورنل، نشأت مفهوم الجنس ومحنته يف الواليات املتحدة، دراسة ضمن كتاب مفاهيم عاملّية: التذكري والتأنيث )الجندر( من 

أجل حوار بني الثقافات، ترجمة انطوان ابو زيد، ط 1، الدار البيضاء، املغرب: املركز الثقايّف العريّب، 2005، ص 45-46. كذلك ينظر: ليندا 

ولدهام، الجنس، الساللة واملوطن األصيّل، غداة التمييز العنرصّي، دراسة ضمن كتاب مفاهيم عاملّية: التذكري والتأنيث )الجندر( من أجل 

حوار بني الثقافات، مصدر سبق ذكره، ص 155-157. وهازل ماريب، النسوّية السوداء والعامل، دراسة يف كتاب، النسوّية العربّية رؤية نقدّية، 

مصدر سبق ذكره، ص 483-478. ونجالء حامدة، معرفة باالختالفات: من أجل نسويّة فاعلة، دراسة يف كتاب النسويّة العربيّة، مصدر سبق 

ذكره، ص 126-115.
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ثانياً: اآلراء الفلسفّية املؤثّرة عىل النوع االجتامعّي:

اتجهات  املختلفة وأثّرت فيها عىل  الفكريّة  املدارس  تبّنتها  التي  نشري إىل أهّم املضامني 

الحركات النسويّة وهي]]]:

العلامنّية، هي الفكر القائم عىل تغليب االهتامم باألمور الدنيويّة عىل حساب األمور . 1

األخرويّة.

العقالنّية، هي الفكر القائم عىل االستنتاج )أو املنطق( كمصدر للمعرفة أو مصدر . 2

للتفسري، وهي مكّملة للعلامنيّة بل هي جوهرها.

املاّديّة، هي الفكر القائم عىل رفض الغيب واالعتامد عىل املحسوس أو املوجود.. 3

الفرديّة، هي الفكر القائم عىل القيمة املعنوية للفرد من خالل مامرسة أهداف الفرد . 4

ورغباته؛ لتكون قيمه مستقلّة معتمداً عىل نفسه.

النفعّية، هي الفكر القائم عىل أنَّ أَفَْضل ُسلوك أو ترََصُّف هو الُسلوك الَّذي يَُحقِّق . 5

املنفعة الُقْصَوى للفرد.

.. العبثّية او التشكيكية، هي الفكر القائم عىل عدم وجود اليشء املطلق، إمّنا كّل 6. 

يشء نسبّي، وبالتايل كّل يشء راسخ هو موضع الشّك.

الرصاعّية، هي الفكر القائم عىل أساس أّن الرصاع هو أساس الوجود وليس التكامل . 7

أو التشابه والبقاء يكون لألصلح واألقوى.

والحياة . 8 بالجسد  املتصلة  والخربات  املشاعر  عىل  القائم  الفكر  وهو  الجنسانّية، 

الجنسيّة، وتشّكل بالتايل مكّوناً أساسيّاً يف كيان النساء والرجال ـ

]1]- مثنى أمني الكردستايّن وكاميليا حلمي محمد، الجندر، مصدر سبق ذكره، ص 15-21. وللمزيد ينظر: أحمد واعظي، املجتمع الدينّي 

واملديّن، حيدر حب الله )ترجمة( ط 1، دار الهادي للطباعة والنرش، لبنان، 2001، س 101-11. حول مصطلح الجنسانيّة ينظر: ستيفي 

جاكسون، مقاربات حول الجندر والجنسانية، سلسة ترجمة نسويّة )7(، النسويّة والجنسانيّة، تحرير وتقديم د.هالة كامل وآية سامي، 

ترجمة عايدة سيف الدولة، مؤسسة املرأة والذاكرة، مرص، 2016، ص 95.
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العوملة، هو الفكر القائم عىل جعل اليشء عامليّاً أو دوليّاً من حيث االنتشار يف مداه . 9

أو من حيث التطبيق يف أرجاء العامل كافّة.

المبحث الثاني: النوع الجتماعّي وأدبّياته في الشريعة اإلسالمّية

 تقّدم مدارس الفقه اإلسالمّي املختلفة وجهات نظر متباينة بشأن النظر إىل حقوق املرأة 

والرجل، نشري إىل رأيني رئيسني سيتّم تناولهام وفق اآليت:

املطلب األّول: النوع االجتامعّي )ادوار الرجال والنساء( يف الخطاب العلاميّن لدول العامل 

اإلسالمّي

 ميكن القول إّن تبّني سائر البلدان العربيّة واإلسالميّة األهداف التنمويّة لأللفيّة الثالثة 

عام 2000، التي تؤكّد عىل النهوض باملساواة يف مجال النوع االجتامعّي ومتكني النساء، وهو 

الهدف الثالث من األهداف التنمويّة لأللفيّة الثالثة، يعّد ترجمة فعليّة للمشاركة العربيّة يف 

التفاعل الدويّل املنارص لقضايا املرأة]]]، والتي متثّلت يف مساهمة عدد من الدول العربيّة يف 

العربيّة،  الدول  إقليميّة متخّصصة يف مجال املرأة تحت مظلّة جامعة  إنشاء منظّمة عربيّة 

العربيّة باختالف  النوعّي بأوضاع املرأة  العربيّة، ومن أهدافها )االرتقاء  وهي منظّمة املرأة 

أيديولوجيّاتها(.]]] علاًم أّن التحرّكات جارية إلنشاء منظّمة تنمية املرأة املسلمة داخل منظّمة 

التعاون اإلسالمّي والتي مقرّها السعوديّة ]]].

الدويّل  التنموّي  للعمل  ألفيّة عام 2000 لتصبح جدول أعامل  املتحدة بشأن  الثالثة استجابة إلعالن األمم  األلفية  تّم وضع أهداف   -[1[

الشامل، ومتثّل األهداف األلفية إطاراً يتّم الرتكيز من خاللها عىل أكرث األهداف التنمويّة املطلوبة، ثم توضع بعد ذلك الغايات واملؤرشات 

القابلة للقياس والتنفيذ يف مّدة معيّنة من أجل تشجيع املجتمع الدويّل عىل امليض قدماً لتحقيقها. للمزيد ينظر: عائشة التايب، مصدر 

سبق ذكره، ص 101.

]2]- دخلت منظّمة املرأة العربيّة حيّز التنفيذ يف آذار 2001، وأصبح عدد أعضائها اليوم )16( دولة عربيّة هدفها االرتقاء بقدرات املرأة 

العربيّة، خاّصة يف مجاالت )التعليم والصحة والبيئة واإلعالم واملجاالت االجتامعيّة واالقتصاديّة والسياسيّة والقانونيّة(. للمزيد حول مجاالت 

/org.arabwomenorg.www//:http :اهتامم منظمة املرأة العربيّة ينظر موقع منظمة املرأة العربّية عىل الشبكة الدولية

aspx.Content تاريخ دخول املوقع 2019/4/12.
]3]- بحسب بيان منظمة التعاون اإلسالمّي يف كتابها املرقم بالعدد 6388 والصادر بتاريخ 7/ اذار /2019 مبناسبة اليوم العاملّي للمرأة يف 

8/اذار/2019، واملرسل إىل وزارة الخارجيّة العراقيّة إىل دائرة حقوق اإلنسان املرقم بالعدد 233 يف 14/اذار/2019 واملصادق عليها من قبل 

القنصليّة العراقيّة يف اململكة العربيّة السعوديّة؛ إذ دعي األمني العام ملنظّمة التعاون اإلسالمّي من خالل هذا البيان إىل تكثيف جهود الدول 

اإلسالميّة للمصادقة عىل النظام األسايّس ملنظّمة تنمية املرأة املسلمة لتنفيذ خطّة النهوض باملرأة املسلمة )أوباو(.
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والتقاليد  االجتامعيّة  باألعراف  متأثّر  رأي  وهو  املتأسلم،  الرأي  عليه  نطلق  أن  نستطيع 

البعيدة عن الرشيعة اإلسالميّة نُسب إىل الرشيعة اإلسالميّة إلضافة طابع القدسيّة، ولتربير 

تطبيق األعراف والتقاليد، كام نُسب إىل الفيلسوف )ابن رشد( قوله:

 »التجارة باألديان هي التجارة الرائجة يف املجتمعات التي ينترش فيها الجهل، 

وإذا أردت أن تتحكّم يف جاهل، فعليك أن تغلّف كّل باطل بغالف دينّي« 

تلك األعراف االجتامعيّة التي انترشت يف وقت ساد فيه الجهل واألّميّة منذ أن دخل االسالم 

منعطفاً خطرياً بعد السيطرة االستعامريّة، هذا املنعطف التاريخّي الذي أسهم يف نرش الجهل 

األكرب عىل  أثرها  وقع  سلبيّة  أعراف  وإدخال  السيايس  التاريخ  وتزوير  والخرافات  والتجهيل 

النساء، وقد وصلت تأثريات تلك االتجاهات إىل زماننا الحارض ومتثّلت آثارها يف زرع الكيان 

الصهيويّن داخل جسد األمة اإلسالميّة، ومتت استباحة أقدس مقّدساتها، وهو املسجد األقىص، 

انشغلت املنطقة العربيّة برّمتها مبواجهة هذه األحوال التي انتهت بتقسم املنطقة العربيّة إىل 

دويالت موالية لالستعامر كربيطانيا وفرنسا، وأعقبت تلك املرحلة، مرحلة االستعامر الجديد 

املتمثِّل بسيطرة الواليات املتحدة االمريكية عىل العامل وتسويق مفاهيمها كالعوملة والنوع 

االجتامعّي وغريها، ومبرور الوقت أصبحت هذه النظريّات هي القواعد املؤثّرة يف اتجاهات 

الفكر اإلنسايّن، مبا فيها االتجاهات اإلسالميّة، واالستثناء الصحيح يكاد ال يذكر، وإذا ذُكر اتهم 

بالتخلّف والجهل، وواجه التسقيط الذي يتهم اإلسالم بأنه ينظر للمرأة نظرة دونيّة، متخذين 

من بعض أدبيّات موروثنا الدينّي غري املتفق عليها ذرائع لشّن اتهاماتهم ]]].

 نورد عىل سبيل املثال ال الحرص ثالثة أمثلة هي مبثابة التهم األكرث شيوعاً يف املوروث 

الثقايف اإلسالمّي منها:

1. التهمة األوىل: ما ورد يف املوروث الثقايّف لتفاسري غري صحيحة للنص القرآيّن كقوله تعاىل 

وليس الذكر كاألنثى ثالث كلامت فقط تُجتزأ ليتّم تفسريها عىل أنها تفضيل للذكر عىل 

األنثى يف حني أن وضع تلك الكلامت يف سياقها الصحيح يظهر معنى آخر، قال تعاىل:

]1]- نقال عن عيل عبيد الهاميل، خلف الرساب، مقالة منشورة عىل موقع الشبكة الدولية، تاريخ الدخول للموقع يف 2019/3/23. 

https://www.albayan.ae/opinions/articles/20151.2301547-02-02-



نحن ومسألة المرأة 96

ًرا َفَتَقبَّْل ِمنِّي، إِنََّك   إِْذ َقالَِت اْمَرأَُت ِعْمَراَن َربِّ إِينِّ نََذْرُت لََك َما يِف بَطِْني ُمَحرَّ

ِميُع الَْعلِيُم َفلَامَّ َوَضَعْتَها َقالَْت َربِّ إِينِّ َوَضْعُتَها أُنَثى َواللَُّه أَْعلَُم مِبَا َوَضَعْت  أَنَت السَّ

ْيطَاِن  الشَّ ِمَن  يََّتَها  َوُذرِّ ِبَك  أُِعيُذَها  َوإِينِّ  َمْريََم  ْيُتَها  َسمَّ َوإِينِّ   ، كَاألنثى  كَُر  الذَّ َولَْيَس 

.[[[الرَِّجيِم

ن يف هذه اآلية الرشيفة يلحظ ما اآليت]]]: واملتمعِّ

أّن القرآن الكريم ينقل الكالم عن زوجة عمران ال عن الله عز وجل.	 

أّن زوجة عمران نذرت ما يف بطنها لله، معتقدة بأن الجنني القادم ذكر.	 

أشارت اآلية إىل أّن الله الخبري العليم قد اختار األنثى.	 

وبهذا يستخلص املتمّعن يف تلك اآلية الكرمية أن زوجة عمران كانت تأمل يف والدة ذكر 

توقفه لخدمة الله تعاىل، ولكن الله اختار بنتاً لتكون يف خدمته وتحمل للناس آية من آياته 

.الكربى، وهو النبي

2. التهمة الثانية: ما ورد يف املوروث الشعبّي من تفسري غري صحيح بأن النساء »كيدهّن 

توظيفها يف  تّم  الكريم  القران  من  آية  لكلمتني مجتزأتني من سياق  تحريف  عظيم« وهذا 

القرآن  الله قد ذكرهن يف  أّن  باعتبار  إليها  اللوم  املرأة وتوجيه  للنيل من  الشعبي  املوروث 

الكريم بهذا الوصف، إاّل أّن العودة إىل النص القرآيّن بقوله تعاىل:

ْت َقِميَصُه ِمن ُدبٍُر َوأَلَْفَيا َسيَِّدَها لََدى الَْباِب ، َقالَْت َما َجزَاُء  َواْسَتَبَقا الَْباَب َوَقدَّ

 ، نَّْفيِس  َراَوَدتِْني َعن  َقاَل ِهَي  أَلِيٌم  َعَذاٌب  أَْو  يُْسَجَن  أَن  إِالَّ  ِبأَْهلَِك ُسوًءا  أََراَد  َمْن 

ْن أَْهلَِها إِن كَاَن َقِميُصُه ُقدَّ ِمن ُقُبٍل َفَصَدَقْت َوُهَو ِمَن الْكَاِذِبَي َوإِن  َوَشِهَد َشاِهٌد مِّ

اِدِقَي َفلَامَّ َرأَى َقِميَصُه ُقدَّ ِمن ُدبٍُر َقاَل  كَاَن َقِميُصُه ُقدَّ ِمن ُدبٍُر َفكََذبَْت َوُهَو ِمَن الصَّ

[[[إِنَُّه ِمن كَْيِدكُنَّ ، إِنَّ كَْيَدكُنَّ َعِظيٌم

]1]- سورة آل عمران: اآليتان 35 و36.

]2]- ينظر تفسريها يف عبدالله شرب، تفسري القرآن الكريم، ط 1، دار احياء الرتاث العريّب، بريوت، 2007، ص 103.

]3]-  سورة يوسف: اآليات 25 و26 و27 و28.
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 واملتمّعن يف هذه اآلية الكرمية التي هي باألصل قّصة )يوسف ( مع زوجة )عزيز 

مرص( يلحظ ]]]:

رفض نبي الله )يوسف عليه السالم( مطلب زوجة العزيز يف املراودة عن نفسه.	 

الجملة املعنيّة حكيت يف القرآن الكريم عىل لسان عزيز مرص، وباملفهوم الحديث 	 

)رئيس وزراء مرص(، وليس يف اآلية ما يدّل عىل أن الله هو القائل، وهذا يعني أّن 

القرآن الكريم ناقٌل لكالم عزيز مرص هنا أيضاً.

إّن كيد زوجة العزيز كان كيداً بسبب حّب ال كره.	 

ولسائل أن يسأل مل أهمل املشكلون عىل القرآن الكريم قّصة كيد أخوة يوسف ألخيهم 

لحّد إقدامهم عىل قتله، ومتّسكوا بقّصة كيد املرأة فقط؟ إذ يقول الله عز وجل:

ْيطَاَن  إِنَّ الشَّ لََك كَْيًدا ،  َفَيِكيُدوا  إِْخَوتَِك  ُرْؤيَاَك َعىَل  بَُنيَّ اَل تَْقُصْص  يَا  َقاَل    

[[[ِبٌي لِْلِنَساِن َعُدوٌّ مُّ

واملتمّعن يف هذه اآلية الرشيفة يلحظ ]]]:

أنّه مكر مذكور يف اآلية القرآنيّة ذاتها قبل ذكر مكر النساء	 

 	.أنّه مكر ذُكر عىل لسان نبّي الله يعقوب

كان سبب 	  العزيز، حيث  زوجة  مكر  بخالف  اإلخوة ألخيهم،  سببه خبث  مكر  أنّه 

.مكرها حبّها ليوسف

ولو قارنّا بني الحادثتني التي ذكرهام القرآن الكريم )مكيدة الرجال ومكيدة املرأة( تربز لنا 

استنتاجات أغفلها الناقدون لكونها تعارض أدلّتهم، وهي:

]1]- ينظر تفسريها يف: كامل مصطفى شاكر )ترتيب(، مخترص تفسري امليزان للعالمة الطباطبايّئ، ط 3، طليعة النور، إيران، 1426 هـ، ص 

.284

]2]- سورة يوسف: اآلية 5.

]3]- ينظر تفسريها يف: عبدالله شرب، مصدر سبق ذكره، ص 285.
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أن مكر الرجال سبق مكر النساء يف اآلية القرآنيّة ذاتها.	 

ال شّك بأّن قول النبّي يعقوب أصدق من قول العزيز.	 

األخطر عىل املجتمع هو املكر الذي يكون سببه الكره وليس الحّب.	 

نخلص هنا إىل القول إن املكر سلوك إنسايّن تختلف دوافعه، وهو ليس مختّصاً بجنس 

دون جنس آخر.

3. التهمة الثالثة: إخراج آدم من الجنة بسبب حواء، تلك التهمة املوروثة تاريخيّاً، والقّصة 

املعروفة التي وردت يف القرآن الكريم كيف عاش نبيّنا آدم وزوجته يف الجنة، وحّذرهام الله 

من االقرتاب من شجرة معيّنة، إال أّن الذي حدث واضح يف قوله تعاىل:

يْطَاُن قَاَل يَا آَدُم َهْل أَُدلَُّك َعىَل َشَجرَِة الُْخلِْد َوُملٍْك الَّ يَبْىَل فَأَكَاَل  فوْسَوَس إِلَيِْه الشَّ

ِمْنَها فَبََدْت لَُهاَم َسْوآتُُهاَم َوطَِفَقا يَْخِصَفاِن َعلَيِْهاَم ِمن َوَرِق الَْجنَِّة ، َوَعىَص آَدُم َربَُّه 

[[[فََغَوى ثُمَّ اْجتَبَاُه َربُُّه فَتَاَب َعلَيِْه َوَهَدى

نستنتج  أن  السالم ميكن  عليه  آدم  قصة  تحكيان  اللتني  الكرميتني  لآليتني  بسيط  بتمّعن 

بعض املالحظات، ومنها]]]:

الوسوسة كانت آلدم.	 

العصيان كان من آدم.	 

التوبة من العصيان كانت من آدم]]].	 

يف  تكمن  اإلجابة  فإّن  وببساطة  الجّنة؟  من   آدم لخروج  سبباً  حّواء  تكون  فكيف 

املوروث الثقايّف وما أُدخل عليه من دّس وتشويه.

]1]- سورة طه: اآليات 120 و21 1 و122.

]2]- تفسري اآلية يف: عبدالله شرب، مصدر سبق ذكره، ص 369.

 واألنبياء مولوي،  ال  إرشادي  أمر  آدام هي معصية  "ومعصية  اآليات:  تفسري هذه  امليزان، يف  تفسري  الطباطبايئ يف  العالمة  يقول   -[3[

معصومون من املعصية واملخالفة...، وال يقرتفون معصية صغرية وال كبرية...، وأما املعصية مبعنى مخالفة األمر اإلرشادي الذي ال داعي فيه 

إال إحراز املأمور خريًا أو منفعة من خريات حياته ومنافعها بانتخاب الطريق األصلح كام يأمر وينهى املشري الناصح نصًحا، فإطاعته ومعصيته 

خارجتان من مجرى أدلة العصمة وهو ظاهر" انتهى. 
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 ورد آنفاً تأويالت غري صحيحة لنصوص قرآنية، فام بالك بأحاديث نُسبت إىل رسول الله 

وأهل بيته وأصحابه املنتجني، وبسبب غياب التفكري العقالين الذي يفرتض عدم األخذ مبثل 

هذه التفسريات املخالفة للعقل برزت مدارس تأثّرت بهذا املوروث املعادي للمرأة، فتبّنت 

باملقابل اتجاهات معادية لإلسالم والقرآن الكريم، وتشّكلت أدبيّات انعكست عىل أدبيّات 

النوع االجتامعّي، وهذه املدارس نشطت يف عاملنا اإلسالمّي ]]] ومنها:

1. املدرسة النسويّة العلامنّية العربّية، وهذه املدرسة ذات بعد أيدلوجّي أكرث مام هو 

الرشيعة  عىل  متمرّداً  فكرًا  تبّننْيَ  مسلامت،  عربيّات  كاتبات  مظلّتها  تحت  انضوت  سلويكّ، 

اإلسالميّة، التي يرون أنّها قد حّدت من مشاركة املرأة يف مجاالت الحياة، وخاّصة يف املجاالت 

رأي  وهو  اإلسالميّة،  الخالفة  يف رشوط  والذكورة(  )العروبة  حّجتي  من  متخذات  السياسيّة 

فاملشاركة  اإلسالميّة،  الدول  من  العديد  يف  يخالفه  الحال  واقع  إّن  بل  يدعمه،  ما  يوجد  ال 

اإلسالم حقوقاً  أعطى  الدين، فكام  فقهاء  أغلب  متّفق عليها عند  املسلمة  للمرأة  السياسيّة 

فأعطى  الجاهليّة،  أيّام  كانت شائعة  التي  الفكريّة  الثقافة  قلب  فقد  واجتامعيّة،  اقتصاديّة 

ما  بسبب  العظمى، وذلك  اإلمامة  رئاسة  عدا منصب  السياسية،  املناصب  تويل  للمرأة حّق 

يتطلّبه هذا املنصب من مسؤوليّات جسام ال تتناسب مع طبيعة املرأة ودورها داخل األرسة 

واملجتمع، ووصول أكرث من سيّدة لسّدة الحكم يف دول إسالميّة خري مثاٍل عىل ذلك ]2].

2. املدرسة النسويّة الرشقّية املتأسلمة، وهي مدارس سلوكيّة ترّوج من قبل شخصيّات 

نسويّة متأثّرة باألفكار الغربيّة، تحاول املواءمة بني حقوق املرأة املطلوبة عامليّاً وبني الرشيعة 

اإلسالميّة، وتعّد أفكارهّن مبثابة ما هو مطلوب تسويقه ومتطابق مع ما يريده الغرب، وخاّصة 

]1]- ال نستطيع ان نطلق النسويّة عىل االفكار التي خرجت من الدول اإلسالميّة وذلك بسبب ان النسويّة مفهوم ارتبط بحركات نسويّة 

خاضتها نساء الغرب يف فرتات تاريخيّة ذات صلة بأوضاعهّن االجتامعيّة، أي أنّه مصطلح سوسيوتاريخّي، وبالتايل ال ميكن أن ينطبق ذلك عىل 

غري السياق الذي أنتجه، للمزيد ينظر: مريفت حاتم، ماذا تريد النساء؟ نحو خريطة نقديّة لالتجاهات املستقبليّة النسويّة العربيّة، دراسة 

يف كتاب النسوّية العربّية رؤية نقدّية، مصدر سبق ذكره، ص 111-113. وعائشة التايب، مصدر سبق ذكره، ص 95.

]2]- نستطيع عرض ثالث سيدات كّن رئيسات لثالث دول إسالميّة، بغّض النظر عامّ إذا كانت الدول ذات أنظمة إسالميّة حّقة أم غري ذلك، 

فالظاهر العام هي دول إسالميّة، فقادت تلك الدول نساء مسلامت مثل )بناظري عيل بوتو( التي تعّد أّول مسلمة لرئاسة وزراء باكستان، املرة 

األوىل يف األعوام )1988 – 1992( واملرة الثانية خالل األعوام )1993-1997( ثم تلتها السيدة خالدة ضياء الرحمن* مرّتني أيضاً خالل األعوام 

تاريخ   https://ar.wikipedia.org/wik ينظر:  واجد  حسينة  الشيخة  حالياً  خلفتها  ثم  و)2001–2006(   )1996  -1991(

الدخول ملوقع وكيبيديا عىل الشبكة الدوليّة يف 2019/4/2. حول رأي االسالم بتويّل املرأة املناصب القياديّة ينظر: رياض محسن الصيخان، 

املرأة والوالية العاّمة بني الفقه اإلسالمّي والقوانني العربّية، ط 1، مدارك إبداع، لبنان،2011، ص 99-45.
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الواليات املتّحدة األمريكيّة، فظهرت لنا ملكات جامل عربيّات يتعّرين أمام الكامريا من جهة، 

العبادات، وظهر لنا رجل دين  ومن جهة أخرى تتباهى بأدائها للصالة والصوم وغريها من 

يتباهى هو اآلخر عرب نشاطاته االجتامعيّة والسياسيّة بإبراز العلامنيّات من النساء رغبة يف 

كسب احرتام الغرب أو رغبة يف كسب صفة رجل الدين املتحرّض أو املديّن، وكثري من األمثلة 

هنا نستطيع إيرادها، واملوضوع هنا ليس قضيّة انحراف أخالقّي يقع فيه بعض املسلمني، لكن 

املوضوع هنا هو أن يتّم ترويج مثل هذه السلوكيّات وأنّها ال تتناقض مع اإلسالم، بل يستطيع 

الفرد التعايش مع املجتمعات التي تبيح زواج املثليّني وتجعل مناسبات للعرّي الكامل وغري 

ذلك، دون أن يفقد هذا الفرد من إسالمه شيئاً، وصوالً إىل تبّني هذا الفرد ملبادئ الدميقراطيّة 

الغربيّة باعتبارها أفضل ما أنتجته اإلنسانيّة يف مجال حقوق اإلنسان، فيتحّول الدين اإلسالمّي 

هنا إىل مامرسة فرديّة وليس ملنهج حياة اجتامعيّة]1].

3. املدارس النسويّة الغربّية املتأسلمة: تتبّنى األفكار التي تحاول إنشاء مفهوم مختلف 

لحقوق املرأة مشتّق من الرشيعة اإلسالميّة يتواءم مع املفهوم الغريّب لحقوق املرأة، إذ إّن العديد 

من هذه األفكار نشأت يف الغرب ثم انتقلت إىل الرشق أو بقيت يف الغرب وهو مصدر متويل 

تلك املؤّسسات. وتوّجه هذه املدارس انتقادات الذعة للتاريخ اإلسالمّي وتفسريه السائد الذي 

ظلم املرأة، هذا االتجاه أكرث خطراً من املدارس السابقة الذكر؛ ألّن املواءمة بني األفكار اإلسالميّة 

والعلامنيّة مهّم لديهم ألسباب عمليّة أكرث مام هي علميّة، وهي أن أّي أفكار نسويّة تربز يف 

الدول اإلسالميّة إذا أرادت النجاح، فعليها أن ال تخرج عن اإلسالم، وإْن خرجت، فإنها ستحكم 

عىل نفسها بالفشل، خاّصة وأّن مشاكل املرأة يف الدول اإلسالميّة تكاد تكون متشابهه ]2].

]1]- أحمد عمرو، مصدر سبق ذكره، ص 142-141.

]2]- مصطفى كامل السيد ورشا منصور، مصد سبق ذكره، ص 51.



101النوع االجتماعّي )الجندر( بين العلمانّية والشريعة اإلسالمّية

للدول  اإلسالمّي  الخطاب  يف  والنساء(  الرجال  )أدوار  االجتامعّي  النوع  الثاين:  املطلب 

اإلسالمّية

 بادئ ذيء بدء ال بّد من االتفاق أّوالً عىل أن الخطاب اإلسالمّي موّجه لعاّمة البرش، ال 

للرجل دون املرأة أو للمرأة دون الرجل، وبثنائيّة الذكر واألنثى كقوله تعاىل:

ن َذكٍَر َوأُنَثى َوَجَعلَْناكُْم ُشُعوبًا َوَقَبائَِل لَِتَعاَرُفوا ، إِنَّ  يَا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقَناكُم مِّ

أَكْرََمكُْم ِعنَد اللَِّه أَتَْقاكُْم ، إِنَّ اللََّه َعلِيٌم َخِبريٌ ]]] وقوله تعاىل: يَا أَيَُّها اإلنسان َما َغرََّك 

[[[ا َشاء َركََّبَك اَك َفَعَدلََك يِف أَيِّ ُصوَرٍة مَّ ِبَربَِّك الْكَِريِم. الَِّذي َخلََقَك َفَسوَّ

فالناس واإلنسان كلامُت مخاطبٍة للذكر واألنثى، وبالتايل فإّن القرآن تناول موضوع أدوار 

املرأة والرجل يف املجتمع والذي هو باملسمى الحديث النوع االجتامعّي، كمحور أساس يف 

الرشيعة اإلسالمّي، بل ذهب القرآن الكريم إىل أبعد من ذلك عندما أرجع البرشيّة املتكّونة 

من الذكر واألنثى إىل حقيقة واحدة عندما قال تعاىل:

ن نَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنَها َزْوَجَها َوبَثَّ  ياأَيَُّها النَّاُس اتَُّقوا َربَّكُُم الَِّذي َخلََقكُم مِّ

ِمْنُهاَم ِرَجااًل كَِثريًا َونَِساًء ، َواتَُّقوا اللََّه الَِّذي تََساَءلُوَن ِبِه َواأْلَْرَحاَم ، إِنَّ اللََّه كَاَن َعلَْيكُْم 

[3[.َرِقيًبا

وحينام نظمت الرشيعة اإلسالميّة عالقة الرجل باملرأة، فإنها نظّمت أدوار كّل منهام وفق 

مبادئ متغرّية نشري إليها ضمن مفردات تدخل يف قضايا النوع االجتامعّي، وسنورد بعضاً من 

اآليات القرآنيّة كأمثلة، ومنها:

1. املساواة بي أبناء الجنس البرشّي، من األمور املسلّم بها أن الله عز وجل ساوى بني 

البرشيّة، أي بني الذكر واألنثى من حيث: وحدة األصل، فال شّك يف أن أصل الجنس البرشّي 

بنوعيه )الذكر واألنثى( هو أصل واحد كام يف قوله تعاىل:

]1]- سورة الحجرات: اآلية 5.

]2]- سورة االنفطار: اآلية 6.

]3]- سورة النساء: اآلية 1.
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َولََقْد َخلَْقَنا اإلنسان ِمْن ُسالَلٍَة ِمْن ِطٍي ثُمَّ َجَعلَْناُه نُطَْفًة يِف َقَراٍر َمِكٍي ثُمَّ َخلَْقَنا 

النُّطَْفَة َعلََقًة َفَخلَْقَنا الَْعلََقَة ُمْضَغًة َفَخلَْقَنا الُْمْضَغَة ِعظَاًما َفكََسْونَا الِْعظَاَم لَْحاًم ثُمَّ 

.[[[أَنَشأْنَاُه َخلًْقا آَخَر َفَتَبارََك اللَُّه أَْحَسُن الَْخالِِقَي

بتمّعن بسيط يف اآلية القرآنيّة نجد أن املنادى هنا هو اإلنسان الذي يشمل املرأة والرجل، 

وأن مراحل النشوء هي ذاتها عىل الجنسني.

وصيانة النفس وحفظها: فقد َضِمَن الله تعاىل لإلنسان - ذكراً كان أو أنثى - حّقه يف الحياة 

وواجب صيانة النفس وحفظها، بل وفرض العقاب عىل َمْن تَسوِّل له نفُسه االعتداء عليها، 

 ]2] بتمّعن بسيط يف اآلية القرآنيّة  كقوله تعاىل: َوالَ تَْقُتلُوا النَّْفَس الَِّتي َحرََّم اللَُّه إِالَّ ِبالَْحقِّ

نجد أّن املنادى هنا هو النَّْفس التي تشمل الذَّكر واألنثى، مع حرمة ازهاق الروح وهي حرمة 

شاملة لِكال الجنسني.

والكرامة: النَّاس سواسية يف الكرامة كقوله تعاىل:

لَْناُهْم  َولََقْد كَرَّْمَنا بَِني آَدَم َوَحَملَْناُهْم يِف الْرَبِّ َوالَْبْحِر َوَرزَْقَناُهْم ِمْن الطَّيَِّباِت َوَفضَّ
[[[ ًْن َخلَْقَنا تَْفِضيال َعىَل كَِثريٍ ِممَّ

بتمّعن بسيط يف اآلية القرآنيّة نجد أّن املنادى هنا هو ابن آدم، وهي إشارة لعموم البرش 

من كال الجنسني، وأن التكريم لكال الجنسني هو نفسه.

األجر والثواب: هو واحد لكلٍّ من املرأة والرجل كام يف قوله تعاىل:

 َمْن َعِمَل صالِحاً ِمْن َذکٍَر أَْو أُنْثي  وُهَو ُمْؤِمٌن َفلَُنْحِيَينَُّه َحياًة طَيَِّبًة ولََنْجِزيَنَُّهْم 

[[[أَْجرَُهْم ِبأَْحَسِن ما کانُوا يَْعَملُوَن

 بتمّعن بسيط يف اآلية القرآنيّة نجد أنّها ذكرت رصاحة الذكر واألنثى، وأثبتت أجراً واحداً 

لكليهام إذا كانا صالحني.

]1]- سورة املؤمنني: اآليات 12 و13 و14.

]2]- سورة االرساء: اآلية 33.

]3]- سورة اإلرساء: اآلية 70.

]4]- سورة النحل: اآلية 97.
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والعقاب: كام أن األجر واحد، فإّن العقاب واحد لكل من املرأة والرجل أيضاً، كام يف قوله 

تعاىل:  َولَكُْم يِف الِْقَصاِص َحَياٌة يَا أُويِل اأْلَلَْباِب لََعلَّكُْم تَتَُّقوَن]1]، برؤية بسيطة لآلية الكرمية 

نجد أّن املنادى هنا هم أولو األلباب، أي البرشيّة جمعاء من أصحاب العقول، وهو يشمل كال 

الجنسني، أي العقاب لكال الجنسني.

1( التمييز بي أبناء الجنس البرشّي: ويكون التمييز بني أبناء الجنس البرشّي  عىل أساس 

األمور اآلتية:

املتعلم، كام يف  وبني غري  املتعلّم  بني  الله عز وجل  يفرّق  هنا  املتعلّم:  املتعلّم وغري  أ. 

ْن ُهَو َقانٌِت آنَاَء اللَّْيِل َساِجًدا َوَقامِئًا يَْحَذُر اآْلِخرََة َويَرُْجو َرْحَمَة َربِِّه ،ُقْل َهْل  قوله تعاىل: مَّ

[[[ َا يََتَذكَُّر أُولُو اأْلَلَْباِب يَْسَتِوي الَِّذيَن يَْعلَُموَن َوالَِّذيَن اَل يَْعلَُموَن ،إمِنَّ

برؤية بسيطة لآلية القرآنيّة نجد تفرقة واضحة بني املتعلم ونقيضه غري املتعلم، التفرقة 

هنا ليس فقط بني املرأة والرجل بل بني الرجل والرجل وبني املرأة واملرأة.

برؤية   [3[ َوالَْبِصريُ اأْلَْعَمى  يَْسَتِوي  َهْل  ُقْل  تعاىل:  كقوله  السليم:  السليم وغري  ب. 

الصفات  وهذه  البصري،  ونقيضه  األعمى  بني  واضحة  تفرقة  نجد  القرآنيّة  لآلية  بسيطة 

ليست حكراً عىل املرأة أو عىل الرجل، بل هي ظاهرة بني رجل ورجل وبني امرأة وامرأة 

عىل  وليس  والبرص(  )العمى  املذكورة  الصفات  بهذه  تكون  والتفرقة  وامرأة،  رجل  وبني 

الجنس. أساس 

ج. املتصّدين األوائل يف الدفاع عن الدين اإلسالمّي وبني من لحقهم من بعدهم، كام يف 

قوله تعاىل:

َن الَِّذيَن  ْن أَنَفَق ِمن َقْبِل الَْفْتحِ َوَقاتََل ، أُولَِٰئَك أَْعظَُم َدَرَجًة مِّ  اَل يَْسَتِوي ِمنكُم مَّ

[4[أَنَفُقوا ِمن بَْعُد َوَقاتَلُوا

]1]- سورة البقرة: اآلية 97.

]2]- سورة الزمر: اآلية 9.

]3]- سورة الرعد: اآلية 16.

]4]- سورة الحديد: اآلية 10.
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برؤية بسيطة لآلية القرآنيّة نجد تفرقًة واضحة بني املتصّدي السابق عن املتصّدي الالحق 

يف أن لألخري أجراً أقّل من لألول.

أَْجًرا  الَْقاِعِديَن  َعىَل  الُْمَجاِهِديَن  اللَُّه  َل  َوفَضَّ تعاىل   كقوله  والقاعد:  املجاهد  بي  د. 

َعِظيًم]1]. وهذه الصفات ليست حكراً عىل املرأة دون الرجل، بل هي ظاهرة بني رجل ورجل، 

وبني امرأة وامرأة، وبني رجل وامرأة.

2( األفضلية املقّيدة بي أبناء الجنس البرشّي: وهنا تكون األفضلية لجنس عىل جنس آخر 

ألسباب تفع لفائدة الجنسني معاً، عىل سبيل املثال، القيمومة، والقوامة هنا تعني املسؤوليّة، 

وقد ورد ذلك يف قوله تعاىل:

ِمْن  أَنَفُقوا  َومِبَا  بَْعٍض  َعىَل  بَْعَضُهْم  اللَُّه  َل  َفضَّ مِبَا  النَِّساِء  َعىَل  اُموَن  َقوَّ الرَِّجاُل 
[2[ِّلَْغْيِب مِبَا َحِفَظ اللَُّه الَِحاُت َقانَِتاٌت َحاِفظَاٌت لل أَْمَوالِِهْم ، َفالصَّ

واملتأّمل يف اآلية الكرمية يجد أّن املنادى هنا الرجل وأّن األفضلية مقيّدة برشوط، وهي 

ليست أفضليّة مطلقة، فالقيمومة هنا اقتصادية موجبة عىل الرجال يف توفري كّل ما تحتاجه 

الرجل ولو كانت  املأكل وامللبس واملسكن، وال يسقط عن  الحياة من  األرسة من متطلّبات 

املرأة غنية، وإذا قرّص الرجل يف هذه الوظيفة عليه أن يطلب براءة الذّمة من زوجته، ...]3].

أ. الشهادة: ونقصد هنا الشهادة أمام اآلخر أو أمام القايض يف املحكمة بقضيّة ما، كام يف 

قوله تعاىل:

تَِضلَّ  أَن  َهَداِء  الشٌّ ِمَن  تَرَضوَن  ن  ِممَّ َوامَرأَتَاِن  َفرَُجٌل  َرُجلَِي  يَكُونَا  لَم  َفإِن   

[4[إِحَداُهاَم َفُتَذكَِّر إِحَداُهاَم األُخَرى

عند التمّعن باآلية القرآنيّة نجد أّن املنادى هنا رجل وامرأتني يف موضوع الشهادة، ويحلو 

]1]- سورة النساء: اآلية 95.

]2]- سورة النساء: اآلية 43.

]3]- سناء حسن املحمداوي، أقوال يف املرأة بني التحريف والتأويل، دار املحجة البيضاء، لبنان، 2014، ص 158.

]4]- سورة البقرة: اآلية 282.



105النوع االجتماعّي )الجندر( بين العلمانّية والشريعة اإلسالمّية

للبعض أن ينسب إىل اإلسالم أنّه يجعل املرأة أقّل شأناً من الرجل، وأّن عاطفتها الشديدة هي 

السبب يف نقصانها عنه؛ ألنّها قد تكذب فتضّل ومتيل عن الحق، ويستشهد بهذه اآلية الكرمية 

اآلنفة الذكر، بينام يشري املفّسون إىل أن اهتامم الرجل باألمور واألحداث أكرث من اهتامم 

املرأة؛ لذا اشرتط الله تعاىل استشهاد امرأتني بسبب احتامل تعرّض املرأة للنسيان، فإْن نسيت 

إحداهام بعض التفاصيل ذكّرتها بها األخرى. كام أّن شهادة النساء عىل أحوال مختلفة ليست 

واحدة، فهي مختلفة أيضاً باختالف األحوال، فشهادة الزنا بعدد النساء مختلف عن اللواط 

والنسب  والوصية  والخلع  الطالق  يف  كذلك  واالختالف  الخمر،  واالرتداد ورشب  واملساحقة 

ورؤية الهالل، واالختالف يشمل النكاح والديون والدية والغصب والوديعة والديون ومطلق 

األموال، بينام شهادة الرجال غري مقبولة يف األمور التي ال يطَّلع عليها غري النساء أو ال يهتم 

بها إال النساء غالباً، كالوالدة والبكارة والرضاع وعيوب النساء والحضانة، وشهادة النساء هي 

فقط املقبولة ]1].

ب. تعّدد الزوجات: وذلك يف قوله تعاىل:

َن النَِّساِء َمْثَنى َوثلاَُلَث   إِْن ِخْفُتْم أاَلَّ تُْقِسطُوا يِف الَْيَتاَمى َفانِكُحوا َما طَاَب لَكُم مِّ

[2[لَِك أَْدَن أاَلَّ تَُعولُوا َوُربَاَع ، َفإِْن ِخْفُتْم أاَلَّ تَْعِدلُوا َفَواِحَدًة أَْو َما َملَكَْت أمَْيَانُكُْم ، َذٰ

برؤية بسيطة لآلية القرآنيّة نجد أّن النداء موّجه للرجل دون املرأة يف الزواج بأكرث من 

واحدة، ولكّن اآلية حّددت هذه األفضليّة برشوط مقيّدة، هي العدل واالكتفاء املاّدّي، مع 

تأكيد رشط العدل، وبإمكان املرأة بعد طالقها وإكامل عدة الطالق أن تتزوج مبن تشاء.

اإلرث، ففي قوله تعاىل:

كَِر ِمْثُل َحظِّ اأْلُنَثَيْيِ َفإِن كُنَّ نَِساًء َفْوَق اثَْنَتْيِ   يوِصيكُُم اللَُّه يِف أَْواَلِدكُْم، لِلذَّ

ُدُس  ْنُهاَم السُّ َفلَُهنَّ ثلُلَُثا َما تَرََك َوإِن كَانَْت َواِحَدًة َفلََها النِّْصُف، َوأِلَبََويِْه لِكُلِّ َواِحٍد مِّ

ِه الثُّلُُث ، َفإِن كَاَن لَُه  ِمامَّ تَرََك إِن كَاَن لَُه َولٌَد، َفإِن لَّْم يَكُن لَُّه َولٌَد َوَورِثَُه أَبََواُه َفأِلُمِّ

]1]- احمد الجيزاين، االلطاف الناظمة لفقه املرأة املسلمة طبقاً لفتاوى املرجع الدينّي الشيخ محمد اليعقويب وفقهاء اخرين، ط 1، دار 

مرتىض للطباعة والنرش والتوزيع، لبنان، 2011، ص 319.

]2]- سورة النساء: اآلية 3.



نحن ومسألة المرأة 106

ُدُس ، ِمن بَْعِد َوِصيٍَّة يُويِص ِبَها أَْو َديٍْن ،آبَاُؤكُْم َوأَبَْناُؤكُْم اَل تَْدُروَن  ِه السُّ إِْخَوٌة َفأِلُمِّ

.[1[َن اللَِّه ،إِنَّ اللََّه كَاَن َعلِياًم َحِكياًم أَيُُّهْم أَْقرَُب لَكُْم نَْفًعا ، َفِريَضًة مِّ

عند التمّعن باآلية القرآنيّة نجد أّن املنادى هنا هو الرجل واملرأة وفق أحوال مختلفة، 

وهذا يدّل عىل أّن اإلرث ليس واحداً، بل مختلف باختالف صفة املرأة نفسها إن كانت أختاً أو 

زوجة أو بنتاً، وكذلك الحال مع الرجل، فهناك ثالثة طبقات قرابة، فالطبقة األول هي: الزوجة 

الثانية تشمل: األخت  البنت مبارشة(، والطبقة  البنت مع عدم وجود  واألم واألخت وبنت 

ألبوين أو األخت لألب فقط أو األخت لألم فقط والجدة لألم أو الجدة لألب، أّما الطبقة الثالثة 

فتشمل: العّمة ألبوين أو ألب فقط أو ألّم فقط، الخالة ألبوين أو ألب فقط أو ألم فقط مع 

وجود العّمة أو الخالة، فتقوم بناتها مقامهام - بنت الخالة، بنت العمة - فلهّن حصص وراثيّة 

مختلفة الواحدة عن األخرى، ومختلفة عن حصة الرجل، فقد تكون حصة اإلرث متساوية أو 

مضاعفة أو أقل بحسب صفتها يف األرسة ]2]:

الذكر تساوي ضعف حّصة األنثى بحسب املفّسين اإلسالميّني يرجع  ولعّل كون حّصة 

لألسباب اآلتية]3]:

- أن املسؤوليّة االقتصادية داخل االرسة )تأمني املعيشة والنفقة( واجب عىل الرجل، فيقع 

عىل الرجل مسؤوليّة إنفاق إرثه عىل أرسته.

- أّن للمرأة ذّمة ماليّة مستقلّة، وليس من واجباتها اإلنفاق عىل األرسة، ويقع عىل املرأة 

إنفاق حصتها من اإلرث عىل نفسها.

- أّن الرشع أعطى لها نصف حصة الرجل يف اإلرث إاّل أنّه فرض عىل الرجل إعطاءها املهر 

والنفقة.

]1]- سورة النساء: اآلية 11.

]2]- بالتفصيل حول االرث يف الرشيعة اإلسالمّية:عبدالله شرب، مصدر سبق ذكره، ص 127.

]3]- أحمد الجيزاين، مصدر سبق ذكره، ص 325- 333. ومرتىض مطهري، حقوق املرأة يف النظام اإلسالمّي، دار التعاون للمطبوعات، لبنان، 

2005، ص 240.
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حقوق  اختالف  عن  ناتج  واملرأة  الرجل  بني  اإلرث  مقدار  اختالف  إن  يقول  واملنطق 

وواجبات كلٍّ منهام تجاه اآلخر، تبعاً مليزان الحقوق والواجبات وليس لنقصان إنسانيّة املرأة 

مقابل الرجل، بل أخذ من الرجل مقابل ما أعطَي له، وأخذ من املرأة مقابل ما أعطي لها، أي 

أّن العطاء يتوزّع بحسب املسؤوليّات، وهذا ما نجده أحياناً يف اختالف حّصة الرجال أنفسهم 

غري  كانا  إن  أبويه  إعالة  عليه  يجب  االبن  ألّن  اآلباء؛  تفوق حّصة  لألبناء  إعطاء حصة  مثل 

قادرين عىل الرصف، وليس بسبب تفضيل األبناء عىل اآلباء يف القيمة اإلنسانيّة للترشيع، ومثّة 

حديث يشري إىل هذا التوازن عندما سئل اإلمام الصادق: ما بال املرأة املسكينة الضعيفة 

تأخذ سهامً واحداً ويأخذ الرجل سهمني؟ فكان جوابه: إّن املرأة ليس عليها جهاد وال نفقة 

وال معقلة وإمنا ذلك عىل الرجل]1].

وترى الباحثة أّن الواقع الحايل يشري إىل أّن الرشع غري مطبّق لدى كثري من الناس، فالثقافة 

املجتمعيّة والذكوريّة تسري باتجاه تنازل املرأة عن حّصتها يف كثري من األحيان لصالح إخوتها 

أو كرهاً، وقد تضطر يف أحسن األحوال إلنفاق حصتها عىل األرسة؛ ألّن  اختياراً  الرجال  من 

نكران الذات لدى املرأة هو معيار الحكم عليها باملرأة الحسنة داخل األرسة، وهذا ليس نتاج 

الرشيعة اإلسالميّة، بل نتاج الثقافة املجتمعيّة الذكوريّة، واملالم هنا ليس الفكر اإلسالمّي بل 

الثقافة املجتمعيّة.

3. األفضلّية املطلقة لجنس معنّي، وميكن أن تُحّدد أبرز أسسها بحسب النوع االجتامعّي 

يف:

املتّقي: كام يف قوله تعاىل إِنَّ أَكْرََمكُْم ِعنَد اللَِّه أَتَْقاكُْم]2] برؤية بسيطة لآلية القرآنيّة 

نجد أّن املنادى هنا هو املتّقي سواء أكان رجالً أم امرأة، وهو من يستحق التكريم عند الله 

سواء أكان رجالً أم امرأة.

الَِحاِت إِنَّا اَل نُِضيُع أَْجَر  - األحسن عمالً: كام يف قوله تعاىل انَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ

]1]- محمد حسني فضل الله، دنيا املرأة، سهام حمية )جوار( ومنى بليبل )اعداد(، ط 4، دار املالك للطباعة والنرش، 1996، ص 43.

]2]- سورة الحجرات: اآلية 13.
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َمْن أَْحَسَن َعَماًل]1] برؤية بسيطة لآلية القرآنيّة نجد أن املنادى هنا هو الصالح سواء أكان 

رجالً أم امرأة، وبالتايل ال يضيع أجرهم.

4. أفضلّية املرأة عىل الرجل كام يف:

- األمومة: وهي الرابطة البيولوجيّة والروحيّة التي تربط األّم بطفلها، وهي عالقة حّب 

غري مرشوط ال يتدّخل بها العقل، بل الحاكميّة هنا للقلب، فهي من الفضائل امللكوتيّة التي 

حباها الله لألّم تكويناً، وتتجّسد فيها العاطفة التي تتطلّبها مراحل الرتبية، بدءاً من الحمل 

واإلنجاب والرضاعة والسهر، وهي فعاليّات تفوق قدرات اإلنسان العادّي، وتتطلّب قلباً مليئاً 

بالحّب، ومبا أّن املرأة هي مصدر الحب والحنان، فقد اختارها الله لهذه الوظيفة العظيمة، 

ونتيجة لهذا الدور، كان لها حّق يف حالة االنفصال رعاية ملصلحة الطفل واحتياجاته، وهذا ما 

يقّرره القرآن ويكّرره يف أكرث من سورة؛ ليثبته يف أذهان األبناء ونفوسهم، وكذلك األحاديث 

الواردة عن الرسول الكريم، فهي كثرية بهذا الشأن، هذه الوظيفة ذات املهام الجسيمة ال يقدر 

عليها الرجل وحملها الله للمرأة فهو الحيكم العليم ]2].

- سن التكليف: ويقصد به العمر الذي يصلح فيه اإلنسان مؤّهالً لالستجابة لألوامر اإللهيّة 

أسوة بالنساء، فعند بلوغ البنت تصبح يف عداد املكلّفني، مبعنى آخر فإّن سّن التكليف مرتبط 

بسّن البلوغ، علامً أّن سن البلوغ مختلف بني الفقهاء من حيث العمر، إال أّن االتفاق بينهم 

هو أنّه ال بلوغ قبل )9( سنوات قمريّة حتى لو خرج الدم بصفات الحيض، وهذا العمر متقّدم 

جّداً عىل سّن تكليف الذكور الذي قد يصل إىل )14( سنة هالليّة ]3]. إذاً األنثى تكون مؤّهلة 

لفهم تكاليف الرشيعة واالمتثال لها تكويناً يف عمر متقّدم عىل عمر أقرانها من الذكور، وبهذه 

التكاليف اإللهيّة أصبحت قريبة من الله يف وقت يكون الذكر فيه بعيداً عن هذا الخطاب 

اإللهّي، وهو بالتأكيد ترشيف لها...]4] 

]1]- سورة الكهف: اآلية 30.

https://www.mosoah.com/people-and- الدوليّة  الشبكة  موقع  عىل  منشور  مقال  االسالم،  يف  األمومة  محمد،  أحمد  أسامء   -[2[

.society/religion-and-spirituality/motherhood-in-islam

]3]- طبقا لفتاوى املرجع الدينّي السيد عيل السيستايّن املنشورة عىل موقعه عىل الشبكة الدولّية arabic/org.sistani.www//:https تاريخ 

الدخول للموقع 2019/4/4.

]4]- ينظر حول هذا املوضوع بالتفصيل: سناء حسن املحمداوّي، مصدر سبق ذكره، ص 49-23.
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5. مواقف أفضلّية مطلقة للرجل عىل املرأة.

لثقل  تاريخيّاً، وذلك نظراً  الوظيفة  بهذه  النساء  الرجال دون  اختّص  والنبّوة:  الرسالة   -

الوظيفة التي تتطلّب الحركة يف بقاع األرض املختلفة لتبليغ الرسالة؛ إذ تحتاج إىل جهود كبرية 

للمحاججة والصرب ومقابلة الناس يف الس والعالنية واالقناع، وتتطلب القتال يف سبيل الله، 

فمهام التبليغ جسيمة تناسب قدرات الرجال.

- القتال يف سبيل الله: فرض الله - عّز وجل - القتال عىل الرجال دون النساء؛ ملا يتمتعون 

الهجوم والدفاع، ورُفع هذا  القتال يف حالتي  به من قوة جسامنيّة وصالبة شديدة يتطلّبها 

التكليف عن النساء، وأوجبه عىل الرجال، ولكن مل يحرّمه عىل املرأة، ولنا يف النساء املسلامت 

يف الغزوات األوىل خري مثال عىل ذلك، كام أن أجر وثواب املقاتل يف سبيل الله هو نفس األجر 

والثواب لجهاد املرأة املتمثّل بالحمل والوضع الذي خّص الله بهام املرأة]1].

 خرج من الفكر املذكور آنفاً أصوات ومدارس منهّن، نذكرها يف اآليت:

لها دور  النسائيّة اإلسالميّة، وكان  الفكر اإلسالمّي األّول، وهي املدرسة  أّوالً: مدارس   

خديجة  السيّدة  االسالم  صدر  يف  املدرسة  هذه  رّواد  من  مختلفة.  بصور  املجتمع  يف  كبري 

النبي  رجالها  بني  ومن  أعامل(  )سيدة  الحديثة  مفاهيمنا  بحسب  كانت  التي    الكربى 

نفيسة  السيدة  الجامعيّة  واألستاذة   ،الزهراء فاطمة  السيدة  الجليلة  والعاملة   ،محمد

بنت الحسن وأشهر طاّلبها االمام الشافعّي.]2]

 ثانياً: مدارس الفكر اإلسالمّي الحايل: وضمت نساء حاولَن فيها دراسة النصوص الدينيّة 

وتحليلها ومراجعتها من أجل إعادة صياغة منظور للنوع االجتامعّي ميتاز بالتحرّض والرقّي ورّد 

الشبهات عن بعض املامرسات الخاّصة باملرأة واملستنبطة من األعراف والتقاليد والتي نُسبت 

للفكر اإلسالمّي عن جهل أو عن قصد.

وهكذا نجد أن الفكر اإلسالمّي مل يضع مبدأ واحداً لتحديد أداور الرجل واملرأة يف املجتمع، 

]1]- سناء حسن املحمداوي، مصدر سبق ذكره، ص 50.

]2]- حول النساء املسلامت األوائل يُنظر: صباح عباس، مصدر سبق ذكره، ص 125-105.
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فالرجل مختلف مع الرجل واملرأة مختلفة هي األخرى مع املرأة، فكيف يتساوى الرجل مع 

املرأة؟ وكيف تتساوى املرأة مع الرجل؟ فاألدوار يف الفكر اإلسالمّي تُعطى وفق عالقة تكامليّة 

وهذا ما أثبته العلم الحديث من أن االختالف أفضل من التطابق لغرض إكامل بعضهم. وال 

يزال الجدل مستمراً بني هذه اآلراء مع غلبة رأي الجاهل عىل رأي الصائب ال بسبب رجاحته، 

بل الرتفاع صوته وكرثة الجهلة يف املجتمعات.

المبحــث الثالــث: أوجــه التفــاق والختــالف بيــن الخطــاب العلمانــّي واإلســالمّي 

للنــوع الجتماعــّي

 من الجدير بالذكر أن هناك اختالفاً يف طبيعة تناول القضايا التي يعتمد عليها كلٌّ من 

الخطاب العلاميّن والخطاب اإلسالمّي يف موضوع النوع االجتامعّي، وهناك تطابق أيضاً؛ لذا 

سيتم تناول هذا املوضوع يف املطلبني اآلتيني:

املطلب األّول: أوجه االتفاق بي الخطابي العلاميّن واإلسالمّي حول النوع االجتامعّي.

 هناك مواضيع مشرتكة بني الخطابني ميكن إدراجها بالشكل اآليت ]1]:

العلامنيّة . 1 املجتمعات  قائم يف  االجتامعّي  النوع  التاميز يف  أن  الخطابان عىل  يتّفق 

واإلسالميّة، وال بّد من وجود آلية تسهم يف تقليل مثل هذا التاميز، وهناك حاجة 

ملّحة ملزيد من التقدير للمرأة يف البلدان كافّة.

التهميش . 2 إّن عجلة الحياة ال ميكن أن تستمّر والحال أّن نصف املجتمع يعاين من 

مل  ما  املختلفة  البيئات  يناسب  منشود  حضارّي  تطّور  تحقيق  ميكن  وال  واإلقصاء، 

تتغرّي األحوال السياسيّة واالقتصاديّة واالجتامعيّة الهادفة إىل تحقيق اإلصالح املنشود 

املتمثّل بتعليم املرأة ومتكينها سياسيّاً واقتصاديّاً واجتامعيّاً، وضامن حّقها يف األمن 

واألمان وسائر الحقوق األخرى.

]1]- امييل أ. حداد وويليام شوينل، الشخصّية السياسّية: امللكة فكتوريا، والني جونسون سريليف وميشيال باشيل يف كتاب النسوّية وحقوق 

املرأة حول العامل، الكتاب األّول: اإلرث واألدوار والقضايا، ميشيل أ. بالودي )اإلعداد(، وخالد كسوري )ترجمة(، ط 1، املركز القومّي للرتجمة، 

القاهرة، 2006، ص 148-155. وجني سعيد املقديس، حقوق املرأة ولغة الحركات النسائّية العربّية، دراسة يف كتاب )النسوّية العربّية رؤية 

نقدّية( مجموعة باحثني، ط 2، مركز دراسات الوحدة العربيّة، بريوت، 2015، 50-55. وأمل قرامي، النسويّة اإلسالمّية: حركة نسويّة جديدة 

أم اسرتاتيجّية نسائّية لنيل الحقوق، دراسة يف كتاب )النسوّية العربّية رؤية نقدّية( مجموعة باحثني، مصدر سبق ذكره، ص 376-363.
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االتفاق حول انعدام الثقة بني الخطابني تجاه بعضهام؛ إذ إّن الناشطات املسلامت . 3

فكر  أن  يعتربن  حيث  وازدراء،  استهجان  نظرة  العلامنيّات  الناشطات  إىل  ينظرَن 

ة تحرير املرأة، بينام تنظر األخريات  الناشطات العلامنيّات يؤّدي إىل االنحالل بحّجّ

إىل الناشطات املسلامت نظرة تخلّف وجهل.

إن غالبيّة النساء من كال االتجاهني العلاميّن واإلسالمّي مارسَن النشاطات عن طريق . 4

التجربة امليدانيّة، أو تأثّراً بفكر النساء األخريات، ومل يصلن إىل الفكر النسوّي املنبثق 

خلف  يقفان  الطرفني  كال  تجد  لذا  املتخّصصة؛  النسويّة  والبحوث  الكتابات  من 

املطالبات اإلصالحية يف املجال القانويّن والسيايّس، وليس اعتامداً عىل الثورة الفكريّة 

يف الرتبية لبناء اإلنسان قبل بناء املؤّسسات.

شعور املسلامت باحتدام الثقافات بني العلامنيّني واملسلمني، وخاصة يف البلدان التي . 5

ميثّل فيها املسلمون أقليّة مجتمعيّة، ولعّل أبرز وجه للرصاع هو مسألة الحجاب.

تاريخ . 6 ففي  الفكر،  من حيث  اختلفا  وإن  مؤثّرة،  نسويّة  عنارص  الخطابني  لكال  إن 

الغرب القديم نجد فكتوريا ملكة بريطانيا العظمى، ويف تاريخ الرشق القديم نجد 

زنوبيا، ملكة تدمر، قد سبقتها بقرون وغريهّن، أّما يف التاريخ الحديث، فهناك نساء 

من الغرب تبّوأن مناصب أمميًّة من أمثال: ألني حونسون سريليف »ماما ألني« رئيسة 

التاريخ الحديث بنسوة لهّن بصمتهّن يف املنطقة  ليربيا يف العام 2006، بينام زخر 

اإلسالميّة من أمثال الشهيدة آمنة الصدر، رائدة النهضة النسويّة املسلمة يف العراق، 

تلك السيّدة املتّزنة التي كتبت يف قضايا املرأة بقدر ما أُتيح لها من سنني عمرها، 

كان قد قّدمها للمجتمع شقيقها املرجع الدينّي السيّد محّمد باقر الصدر، وأثّر فيها، 

فكتبت يف قضايا املرأة وأدوارها يف املجتمع وعالقتها مع الرجل )األب والزوج واألخ 

واالبن(، وذلك يف مجلة األضواء ومجلة اإلميان اللتان كانتا تصدران يف النجف األرشف، 

فكانت الرائدة األوىل يف الكتابة والتأليف، ولها نشاطات يف التدريس وإقامة الندوات 

أمور  يف  الفقهيّة  األسئلة  عن  واإلجابة  التوعية  لغرض  للنساء  الدراسيّة  والحلقات 

النساء وحّل مشاكلهّن االجتامعيّة، فضالً عن إرشافها عىل مدارس البنات يف محافظة 
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النجف األرشف ويف مدينة الكاظميّة املقّدسة، كان الهدف األسايّس من هذه املدارس 

والرتّدي  التحلّل  إىل  تدعو  التي  املاّديّة  الثقافة  ملواجهة  لبناتنا  الدينيّة  التنشئة  هو 

أو  املجتمع  املرأة ودورها يف  الكتابة يف قضايا  عينها عند  األخالقّي، وضعت نصب 

ألف  الصالحة خري من  »املرأة  السالم  عليه  الصادق  اإلمام  قول  لطالباتها  التدريس 

رجل«، ففي قناعة السيّدة آمنة الصدر أّن املرأة مل تُخلق ليملكها اآلخر، بل ُخلقت 

ليتّم ويكتمل بها اآلخر، ولو قُّدر لهذه السيّدة البقاء إىل زماننا هذا، لكتبت أروع 

النسائيّة يف  النهضويّة  املرأة املسلمة، وألصبحت من أهّم رواد  األدبيّات يف حقوق 

العامل اإلسالمّي ]1].

يتّفق الخطابان بأن للمعاهدات واالتفاقيّات الدوليّة والقرارات والبيانات األمميّة دوراً يف 

تحقيق تقّدم كبري يف قضايا النوع االجتامعّي لصالح املرأة.

ويف ظّل وجود هذه املشرتكات بني الخطابني يربز السؤال اآليت: ملاذا مل تكن هناك فلسفة 

فكريّة نسويّة تعضد الخطاب اإلسالمّي إزاء خطاب املدارس العلامنيّة؟

اإلجابة عىل التساؤل أعاله يتطلّب مّنا ذكر بعض التحّديات التي واجهت الدول اإلسالميّة، 

السيام العربيّة منها التي ننتمي إليها والتي ميكن أن نشري إليها باختصار يف اآليت:

انشغال املنطقة العربيّة التي متثّل حاضنة اإلسالم األول مبقاومة االستعامر، ويساهم يف . 1

أنشطتها العسكريّة والسياسيّة كّل أفراد املجتمع، نساًء ورجاالً، فكانت األفكار السائدة 

ملقاومة املحتل هي األيديولوجيّة اإلسالميّة ووحدة اإلسالم هي الهدف، ثم أصبحت 

الوحدة العربيّة هي الهدف من خالل انتشار األيديولوجيّة القوميّة، ثّم باتت الوحدة 

الوطنيّة هي الهدف بعد تقسيم املنطقة إىل دويالت وشعوب، فانشغال العامل العريّب 

بقيّة  عن  مستقّل  ككيان  املرأة  قضايا  عن  أغفله  واالستعامر،  التقسيم  فنت  مبواجهة 

قطاعات املجتمع، بل ككيان مكّمل لبقيّة القطاعات يف تحقيق الهدف املنشود، أال 

]1]- كلامت ألقيَت من قبل طالبات السيّدة آمنه الصدر، وكذلك بنات وحفيدات الشهداء من طلبة السيد الشهيد محمد باقر الصدر، نذكر 

منهن حوراء يحيى عارف البرصي، وكوثر عامر الكفييّش، وزينب السلطايّن، مهرجان )عطاء الشهادة( بتاريخ 2019/4/4. وللمزيد يف رؤية 

السيدة آمنة الصدر حول قضايا املرأة وأدوارها يف املجتمع ينظر: جعفر حسني مزار، عذراء العقيدة واملبدأ الشهيدة بنت الهدى، لبنان، 

.181-33 ،1985
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وهو االستقالل، ثم بدأت األيديولوجيّة الوطنيّة ترتاجع أمام الهويّة الطائفيّة واملذهبيّة، 

وارتفعت راية اإلثنيّات العرقيّة داخل الدولة الواحدة عىل حساب االهتامم بقضايا املرأة 

وعالقتها بالرجل، مبعنى االهتامم بقضايا النوع االجتامعّي ]1].

بعد االستقالل الوطنّي، بدأت قضيّة أخرى تطفو عىل السطح السيايّس، وهي الرصاع . 2

أخرى بسبب مشاكل وضعها  تارّة  أنفسهم  العرب  تارّة، وبني  العرب وإرسائيل  بني 

ماليّة،  وأزمات  كإخفاقات عسكريّة،  داخليّة  إرهاصات  عن  فضالً  نفسه،  االستعامر 

وهيمنة خارجيّة، وديون مرتاكمة، وعدم استقرار سيايّس، ونزاعات محليّة مسلّحة، 

ورضب اإلرهاب، تلك األحوال التي عّززت االنشغال عن وضع نظم اجتامعيّة تحّد 

فيها  كتابة دساتري  إىل  قادت  التي  النسويّة  الجهود  املتدهور، رغم  املرأة  من وضع 

بعض من الحقوق للمرأة، وصدرت بعض الترشيعات الخجولة التي أدخلت املرأة يف 

نفقة التأويل وفّك الطالسم يف مجتمع شّكلت هي نصفه]2].

ومنها . 3 شتّى،  مجاالت  يف  الغريّب  للخطاب  تبعيّته  الحايّل  اإلسالمّي  الخطاب  ينكر  ال 

مجال )النوع االجتامعّي(، ويعزوا الباحثون ذلك إىل جملة أسباب استشفتها الباحثة 

من عملها يف مجال قضايا املرأة منذ عام 2003 إىل اآليت:

املرأة  قضايا  عرض  يستطيع  نسويّة  بأيٍد  مكتوب  نسوّي  إسالمّي  خطاب  وجود  عدم   -

بطريقة علميّة عقليّة منصفة إال ما ندر، وهذه الندرة فشلت يف تسويقه.

- عدم االطالع عىل ما كُتب بأقالم املفّكرين والباحثني ورجال الدين حول قضايا املرأة، 

فظلّت كتاباتهم حبيسة الرفوف.

- الفشل يف تسويق الفكر النسوي اإلسالمّي وترويجه يف وسائل اإلعالم.

- ضعف خربة النساء املسلامت يف املشاركة يف النشاطات الدوليّة.

]1]- للمزيد حول هذا املوضوع ينظر: برشى حسني صالح الزوينّي، محارضات ألقيت عىل طلبة املرحلة الثانية للعام الدرايّس 2019 ضمن 

مادّة نظم الحكم يف البلدان العربيّة يف كلّيّة القانون والعلوم السياسيّة بتاريخ 2019/2/7.

]2]- برشى حسني صالح الزويني، محارضات أُلقيت عىل طلبة املرحلة الثانية للعام الدرايس 2019 يف كلّيّة القانون والعلوم السياسيّة بتاريخ 

.2019/2/15
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- نجاح الفكر العلاميّن يف تشويه املوروث التاريخّي اإلسالمّي إىل حّد كبري، بل وتسخيفه 

ورفضه وعدم التعويل عليه من أجل الحارض أو املستقبل، فَغيّبت املرأة املسلمة عن بالها 

صورة النساء املسلامت كنامذج قدوة، واستسلمت لتقلّبات الفكر العلاميّن لقضايا النوع 

االجتامعّي.

تنازل املفّكرين اإلسالمينّي يف أغلبهم لصالح الهجمة الفكريّة الغربيّة ذات الطبيعة . 4

العلامنيّة، وتسليمهم بالشبهات التي أثارتها تلك الهجمة إزاء الحركات املتطرّفة التي 

استندت إىل رؤية وفهم خاّصني للرشيعة اإلسالميّة، وهي الحركات التي قادت الحقاً 

لنشوء التنظيامت السلفيّة واإلرهابيّة املتطرّفة، انتهاًء بتنظيم )داعش( اإلرهايّب وما 

متّخض عنه الحقاً من حركات متطرّفة؛ اذ مل يتّم القضاء عىل الفكر املتطرّف، فكان 

خصوصاً  واملرأة  عموماً  املجتمع  تجاه  التنظيامت  لتلك  الوحشيّة  املامرسات  لتلك 

تأثري كبري عىل الكتّاب واملفّكرين الذين اتخذوا تلك املامرسات مربراً ملهاجمة الفكر 

اإلسالمّي وتبّني الخطاب اآلخر ]1].

مستلبة . 5 امرأة  وكأنها  فبدت  املسلمة،  للمرأة  النمطيّة  الصورة  إبراز  يف  اإلعالم  دور 

الحقوق، منكسة أو فقرية، أو بصورة العاشقة الساذجة، أو صورة املرأة املتمرّدة او 

املتعّصبة او املتسلّطة، وخاصة يف مجال األعامل الدراميّة العربيّة تحت عناوين تربز 

الصفات السلبيّة.]2]

هل التحّديات املذكورة تربر عدم تقديم فكر نسوّي مسلم مقنع وعرصّي؟

تأسيس فكر  بأن  املرأة والنوع االجتامعّي  الباحثة بحسب خربتها يف مجال قضايا   ترى 

نسوّي مسلم ليس مستحيالً من جهة، ولكنه من جهة أخرى ليس ممكناً دون مقّومات، فاملرأة 

]1]- برشى حسني صالح الزوينّي، املرأة العراقّية بي احتالل املوصل وتحريرها بحث مشارك يف املؤمتر العلمّي السنوّي األّول املوسوم )املرأة 

العراقيّة تجليّات الحارض وتطلّعات املستقبل( الذي عقده مركز دراسات املرأة يف جامعة بغداد بتاريخ 2019/3/6 عىل قاعة الحّريّة يف كلّيّة 

العلوم السياسيّة لجامعة بغداد. وكذلك: سعاد زايد العرميّي، النسويّة العربّية: إمكانّيات ومعوقات: دراسة تحلييلّة لواقع الحركة النسائيّة 

يف الركن العريّب، دراسة يف كتاب النسوّية العربّية رؤية نقدّية، مصدر سبق ذكره، ص 77-74.

]2]- فوزية عبدالله ابو خالد، النساء واالبداع: املبدعة العربيّة بني مخالفة الصورة النمطية للمرأة يف الذاكرة الجامعيّة وتفكيك الخطاب 

السائد، دراسة يف كتاب النسوّية العربّية رؤية نقدّية، مصدر سبق ذكره، ص 87 -100.
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املدّونات  فيه  بعيون نسويّة تحرق  إسالميّة  منِهك عن رؤى  تعيش يف حالة بحث  املسلمة 

القدمية، وتبحث فيه عن رؤى إسالميّة جديدة، وال تستطيع فعل ذلك وحدها، وهذا الهدف 

ال يتحّقق إاّل بتوظيف جهد الدولة مع جهد املؤّسسات الدينيّة وعموم املجتمع. 

املطلب الثاين: أوجه االختالف بي الخطابي العلاميّن واإلسالمّي حول النوع االجتامعّي.

ميكن تناول االختالفات مخترصاً بالشكل اآليت ]1]:

تكاميّل مع . 1 أنه دور  العامة عىل  الحياة  املرأة يف  لدور  ينظر  اإلسالمّي  الخطاب  أن 

ويرّبر  والثقافيّة،  واالجتامعيّة  واالقتصاديّة  السياسيّة  حقوقها  لها  ويضمن  الرجل، 

أصحاب هذا الخطاب رؤيتهم بأن هذه الحقوق ال تتعارض مع الرشيعة اإلسالميّة، 

فيها  انترش  التي  املناطق  يف  األقل  عىل   - بها  نادى  من  أّول  هي  الرشيعة  أن  بل 

االسالم-، متّخذين من نساء صدر اإلسالم أمثلة عىل هذه األدوار، وإن حدث خلل يف 

العالقة فإّن مرّده ليس إىل النظريّة اإلسالميّة، وإمّنا مرّده للتطبيق الخاطئ. أّما أتباع 

للنوع  التاميز  أّن  املتّبعة، فريكّزون عىل  األيديولوجيّات  باختالف  العلاميّن،  الخطاب 

االجتامعّي مرّده إىل أّن دور الرجل هو دور سلطوّي بدءاً من األرسة وانتهاًء بسلطة 

الحكم، ومل تستطع القوانني معالجة هذا الخلل يف األدوار مام تحتم أن تكون عالقة 

الرجل باملرأة عالقة رصاع ال تعاون، وهذا أّدى إىل بروز أصوات نسويّة متطرّفة يف 

الحقوق ومتطرّفة يف الواجبات عىل الرجل.

 إن نقطة البداية لتصحيح التاميز يف النوع االجتامعّي يف الخطاب اإلسالمّي يتّم من 2. 

نتيجة  به  التي علقت  اإلسالمّي  الفكر  الشوائب عن  وإزالة  الله  إىل  الرجوع  خالل 

موروثات تاريخيّة، وإعادة قراءة النصوص بعيداً عن العقليّة الذكوريّة وقريبة من 

العقليّة املوضوعيّة، أّما نقطة البداية لتصحيح التاميز يف النوع االجتامعّي يف الخطاب 

العلاميّن فتكمن يف تغيري ثقافات الشعوب وإبعاد كّل من يسهم يف تحقيق التاميز مبا 

]1]- نور الضحى وانيكا رابو، تنظيم النساء الجامعات النسائّية الرسمّية وغري الرسمّية يف الرشق األوسط، ط 1 املدى، 2001، ص 40-32. 

وصباح عباس، املرأة يف عرص التحّوالت الساخنة، اململكة العربيّة، مركز البيت السعيد، السعوديّة، 2004، ص 41-98. ومريفت حاتم، ماذا 

تريد النساء؟ نحو خريطة نقدّية لالتجاهات املستقبلّية النسوّية العربّية، دراسة يف كتاب النسويّة العربيّة رؤية نقديّة، مصدر سبق ذكره، 

ص 111- 114.
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فيها الدين، سواء أكان سامويّاً أم وضعيّاً واعتبار الدميقراطيّة بكّل آليّاتها هي الحّل 

ملعالجة مشاكل النوع االجتامعّي.

إن الناشطات اإلسالميّات يتبّنني رأياً مفاده أّن املجتمع يقوم عىل املرأة والرجل مع . 3

رفض فكرة اعتبار حّريّة املرأة هي منطلق تغيري الشعوب، وهو الشعار الذي تتبّناه 

النساء العلامنيّات لتحرير النساء من كّل القيود االجتامعيّة والواجبات تجاه األرسة 

واملجتمع.

إن الدين عند النساء اإلسالميّات ليس مصدر االضطهاد كام تعتقد النسوة العلامنيّات، . 4

ودليلهّن عىل ذلك هو استمرار اضطهاد املرأة الغربيّة التي تحلّلت من النظم الدينيّة 

املسيحيّة واليهوديّة، بل وأصبحت ملحدة أو ال دينيّة، إال أّن االضطهاد الزال قامئاً يف 

مجتمعاتهّن وإىل اآلن مل تحّل مشكلة املساواة بني الجنسني، ومل تصل املرأة الغربيّة 

بعد تحّررها من الدين للمستوى الذي تطمح إليه من املساواة النوعيّة.

يعتقد الفكر الغريّب أن املرأة املسلمة ضحيّة الدين وسلطة الرجل مام فرض عليه . 5

العزلة عن العامل، يف حني أّن الفكر اإلسالمّي يؤمن بأّن اإلسالم جاء بحقوق مل تستطع 

القوانني الوضعيّة استنباطها.

أمام هذا االتفاق واالختالف بني الفكرين ملن الغلبة وملاذا؟

قد هيمن  العلاميّن  الخطاب  أّن  مفادها  تبيان حقيقة  من  بّد  ال  التساؤل  لإلجابة عىل   

الناشطات  وترأست  بل  األمن،  مجلس  وقرارات  الدوليّة  واالتفاقيّات  األمميّة  البيانات  عىل 

العلامنيّات يف مجال حقوق املرأة مناصب تراتبيّة عىل املنظاّمت الدوليّة من حيث أهّميّتها، 

ومنها:

تابعة للمجلس االقتصادّي . 1 فّنيّة تأّسست عام 1946  لجنة وضع املرأة: وهي لجنة 

واالجتامعّي لألمم املتّحدة، وهي الهيئة املخّصصة حرصاً لصنع السياسة العامليّة فيام 

واالقتصادّي  السيايّس  املجال  يف  باملرأة  والنهوض  الجنسني  بني  ما  باملساواة  يتعلق 
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والصني  وبيالروسيا  أسرتاليا  األصليون من  أعضاؤها  والتعليمّي،  واالجتامعّي  واملديّن 

وروسيا  وتركيا  وسوريا  واملكسيك  والهند  وجواتيامال  وفرنسا  والدمنارك  وكوستاريكا 

الدول، ويف كّل عام يجتمع  رئاستها نساء من هذه  تتابع عىل  وبريطانيا وفنزويال، 

ممثلو الدول األعضاء يف املقر الرئيس لألمم املتّحدة يف مدينة نيويورك لتقويم التقّدم 

يف مجال املساواة ما بني الجنسني وتحديد التحّديات، ووضع معايري عامليّة، ووضع 

سياسات ملموسة لتعزيز املساواة ما بني الجنسني، ومتكني املرأة يف جميع أنحاء العامل 

متخرّجات من هذه اللجنة هي استنتاجات متفق عليها حول املواضيع ذات األولويّة 

التحّديات  للتقّدم، وكذلك  يتّم تحديدها لكّل عام، تحتوي كذلك عىل تقويم  التي 

يف  والفاعلني  واملؤّسسات  للحكومات  التوصيات  من  مجموعة  وتضع  والثغرات، 

املجتمع املديّن لتنفيذها عىل املستويات الدوليّة والوطنيّة. ثم تكتب التقرير السنوّي 

للجنة إىل املجلس االقتصادّي واالجتامعّي ليتّم اعتامده.]1]

 هيئة األمم املتحدة للمرأة: هو كيان تابع لهيئة األمم املتّحدة معنيّة باملساواة بني 2. 

العاّمة )A/RES/64/289 يف  الجنسني ومتكني املرأة. أنشأت مبوجب قرار الجمعيّة 

متوز/2010، ضّمت الهيئة بذلك كاّلً من مكتب املستشارة الخاّصة للقضايا الجنسانيّة 

املتّحدة  األمم  وصندوق  العاّمة  األمانة  يف  باملرأة  النهوض  وشعبة  باملرأة  والنهوض 

اإلمنايّئ للمرأة ومعهد األمم املتّحدة الدويّل للبحث والتدريب من أجل النهوض باملرأة 

الحكومّي  الدعم  يقّدم  الهيئة  إلدارة  تنفيذّي جديد بوصفه مجلساً  وأُنشئ مجلس 

الدويّل لألنشطة التنفيذيّة التي تضطلع بها ويرشف عليها، تعّد رئيسة تشييل السابقة، 

ميشال باشييل، أّول مدير تنفيذّي لها، أّما املدير الحايّل وهي الثانية، فهي األفريقيّة 

الجنوبيّة، »فومزيل مالمبو« نغوكا عىل أن تُناط بها مهّمة دعم الهيئات الحكوميّة 

الدوليّة يف صياغتها للسياسات واملعايري والقواعد العامليّة، ومساعدة الدول األعضاء 

التي  للبلدان  تقنّي ومايّل مالئم  لتقديم دعم  املعايري، واالستعداد  تنفيذ هذه  عىل 

األمم  منظّمة  ومساءلة  املديّن،  املجتمع  مع  فّعالة  رشاكات  إقامة  مع  ذلك  تطلب 

]1]- للمزيد حول لجنة وضع املرأة ينظر صفحتها الرسمية عىل الشبكة الدولية

 https//:www.un.org/ar/aboutun/structure/unwomen/csw.shtml.



نحن ومسألة المرأة 118

املتّحدة بشأن التزاماتها يف ما يتعلّق باملساواة بني الجنسني، مبا يف ذلك الرصد املنظّم 

للتقّدم املحرز عىل نطاق املنظومة]1]. فيام ذكر آنفاً نستطيع أن نستشّف ملن الغلبة؟ 

أما ملاذا؟ فثّمة أسباب عّدة لعّل أهّمها]2]:

أن العامل الحايّل وفق املفهوم الحديث هو عامل أحادّي القطبيّة بعد سيطرة الواليات . 1

من  األكرب  القدر  وتحّملها  العامل  يف  والنفوذ  القّوة  عوامل  عىل  األمريكيّة  املتحدة 

االلتزامات املاليّة لتلك املنظاّمت مام مّكنها من الهيمنة عليها.

ضعف الخطاب اإلسالمّي يف وضع معالجات حقيقيّة لقضايا املرأة مع غلبة الخطاب . 2

اإلسالمّي عىل إبراز جانب الواجبات عىل املرأة والتطرّق الضعيف إىل الحقوق، جعل 

العلاميّن  القبول بالخطاب اآلخر، السيام وأّن الخطاب  النسويّة تتجه نحو  الحركات 

يتطرق إىل الحقوق قبل الواجبات.

يفتقر الخطاب اإلسالمّي الصطالحات ومفاهيم خاّصة به، بل يعمد إىل استريادها من . 3

األدبيّات الغربيّة ومعالجتها مبا يتالءم مع الواقع اإلسالمّي، مام يجعله تابعاً ألدبيّات 

الغرب ومتبّنياً لها ولو ضمنيّاً، تلك املصطلحات التي تحمل ما بني سطورها مخاطر 

جّمة ال يدركها إال املتخّصصون بكّل ما فيها من قراءات خفيّة، فالعناوين معلومة 

والحوايش مجهولة.

يف الوقت الذي تتصّدر فيه املتخّصصات بقضايا املرأة يف الفكر العلاميّن ملهام قضايا . 4

املرأة، فإّن أغلب املتصّدرات للعمل النسوّي لسَن متخّصصات، بل مُتنح لهّن كوظائف 

إداريّة، فتكون املتصّدية هنا متأثّرة عن قناعة بالفكر العلاميّن الغريّب وتسعى لتقليده، 

أو شخصيّة غري قادرة عىل الحفاظ عىل هويّتها اإلسالميّة نتيجة الالمباالة، أو جاهلة، 

أو غري واعية،، أو تكون ذات فكر إسالمّي عاطفّي ينبع من عقيدتها الدينيّة، فتكون 

غري قادرة عىل الدفاع عن هويّتها اإلسالميّة، ويف كّل األحوال مخرجات هذه األمور 

هي سيطرة األفكار الغربيّة والعلامنيّة عىل الثقافة اإلسالميّة.

/https://www.un.org/ar/aboutun/structure/unwomen 1]- ينظر صفحتها الرسميّة عىل الشبكة الدولّية عىل[

]2]- عائشة التايب، مصدر سبق ذكره، ص 118-107.
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خرض إ. حيدر]]]

مة         مقدِّ

استهلكت  قد  قروٍن  خمسة  مدى  عىل  الحداثة  أنتجتها  التي  املفاهيم  كانت  إذا 

مساحًة واسعًة جداً من الجدل، فإن مفهوم »الجندر« قد تجاوز نظرائه يف عامل املفاهيم 

تنظرياته  يرافق  الذي  والغموض  تعريفاته  لتعّدد  إال  ذاك  وما  والدرس،  االهتامم  من 

االصطالحية من دون أن يتوّصل الباحثون إىل تقديم تعريٍف جامعٍ له.

يف هذا البحث الذي أعّده الباحث خرض إ. حيدر، محاولة للحاطة بأبرز العنارص 

التيارات  لجهة  أو  وتعّدديّته،  املصطلح،  نشأة  لجهة  سواًء  »الجندر«  ملفهوم  نة  املكوِّ

الفكرية التي تفّرعت عنه.

        

احتّل مصطلح »الجندر« أو »الجنوسة« مساحًة واسعًة يف تاريخ الغرب الحديث والقديم. 

حتى إن عدًدا من املؤرخني وعلامء األنرثوبولوجيا يردون والدته إىل املراحل األوىل للحضارتني 

اليونانية والرومانية. إال أن بروز هذا املصطلح يف األزمنة الحديثة ترافق مع والدة الحداثة التي 

]1]- كاتب وباحٌث يف اإلعالم املعارص – لبنان.
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بدأت مسارها مع نهايات القرون الوسطى، ثم تطّورت مع عرص النهضة والثورة الصناعية يف 

أوروبا. أما يف الحقبة املعارصة فقد قطعت النقاشات حول قضية »الجندر« وحقوق املرأة أشواطًا 

متقدمًة. فإىل جانب املنظامت النسوية الحقوقية والبيئية نشأت تياراٌت اجتامعيٌة وسياسيٌة يف 

أوروبا لتنخرط يف شبكات الضغط عىل الحكومات واملنظامت الدولية إىل درجٍة تحولت فيها 

. غري أن هذه التأثريات مل تتوقّف عند  املسألة النسوية إىل قضية لها تأثرياٌت جديٌة عىل نطاٍق عامليٍّ

شعارات الدفاع عن حقوق املرأة، وإمنا وصلت يف كثريٍ من األحيان إىل إصدار ترشيعاٍت حكوميٍة 

أسهمت يف زعزعة أنظمة القيم األخالقية واالجتامعية والدينية كقوانني إباحة املثلية وسواها.

وتاريخ  املصطلح  ودالالت  معاين  عىل  األضواء  نسلط  املفاهيم  عامل  من  البحث  هذا  يف 

نشأته والتيارات التي ساهمت يف والدته يف املجتمعات الغربية الحديثة.

ع التعريفات مصطلح متنوِّ

ارتبطت  قد  الالتينية،  اللغات  يف  اللغوي،  االشتقاق  مستوى  عىل  الجنوسة،]1]  كانت  إذا 

باللسانيات، والنحو، ونظرية األجناس األدبية واإلثنولوجية واألنرتوبولوجية، فإن الجندر]2] قد 

ارتبط بالعلوم االجتامعية واإلنسانية بصفٍة خاصٍة. ويعني هذا أن الجندر 

السياسية،  املجاالت:  كافة  يف  النسائية  الدراسات  حوله  متحورت  »مفهوٌم 

الطبيعية،  والعلوم  والنفسية،  الطبية،  والبيولوجية  واالقتصادية،  واالجتامعية، 

والتوظيف،  العمل،  وفضاءات  والفنية،  واألدبية،  والتعليمية،  والدينية،  والقانونية، 

لربامَج  ثريًّا  علميًّا  حقالً  جعله  ما  الذاتية؛  والسري  والرتاجم،  واإلعالم،  واالتصال، 

املحرك  ولعل  الغربية.  والجامعات  الكليات  يف  تنشط  بدأت  تخصصيٍة  ودراساٍت 

األسايس ملثل هذه الدراسات هو الدعوة التحررية التي تبنتها الحركات النسائية يف 

تركيزها عىل مفهوم الجنوسة كعامٍل تحلييلٍّ يكشف الفرضيات املتحيزة املسبقة يف 

فكر الثقافة عموًما، والغربية خصوًصا.«]3]

[1[-  Genre

[2[-  Gender

]3]- سعد البازعي وميجان الروييل: دليل الناقد األديب، املركز الثقايف العريب، بريوت، لبنان، الطبعة الثانية، سنة 2000م، ص:149.
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التيني  أصل  من  تنحدر  كلمة  لكن  أمريكا،  يف  الحديثة  مرحلته  يف  الجندر  مصطلح  بدأ 

)Genus(، ومن لفظة )Gendre ( الفرنسية القدمية. أما معناها فيدل عىل النمط، واملقولة، 

الحقيقي لكلمة  املرادف  أن  بيد  الذكورة واألنوثة.  والصنف، والجنس، والنوع، والفصل بني 

)Gender( هو النوع االجتامعي، أو الدور االجتامعي. ويعني هذا أن الجندر هو يف مختلف 

أو  واملؤنث]1](،  )املذكر  الترصيف  أثناء  والنحوي يف  اللساين  املدلول  اللغوية، عىل  اشتقاقاته 

الثالثة  تتجاوز  التي  الضامئر  أو مجموعة من  املحايد(،  الثالثة )هو/هي/  الضامئر  يشري إىل 

إىل العرشين نوعا يف لغاٍت أخرى. ولكن مع بروز تيارات الحداثة انتقل مفهوم الجنس إىل 

مفهوم النوع، فاستخدم يف حقل السوسيولوجيا ألول مرٍة يف السبعينيات من القرن املايض. 

ويرى الباحثون يف هذا امليدان أنه إذا كانت »الجنوسة اللغوية النحوية مجرد بناٍء أو تركيبة 

عرفية تقتضيها خصائص اللغة، فإن التمييز النوعي الجنيس )البيولوجي( بني الذكر واألنثى هو 

متييٌز تركيبيٌّ مؤسسايتٌّ ثقايفٌّ، وليس خاصيًّة بيولوجيًّة طبيعيًة. ولهذا تصبح الجربية البيولوجية 

اللغوية  التكوين البرشي نفسه. كام أن الجنوسة  مجرد إسقاٍط ثقايفٍّ ال علَة طبيعيًة لها يف 

بنيًة ضديًة، بل تتسع إىل تشعباٍت متساويٍة ال متيل قياًم هرميًة. من هذه  النحوية ليست 

التي  واألنثى  الذكر  بني  العالقة  لدحض دعوى هرمية  النسائية  الدراسات  الخصائص سعت 

اصطنعتها وأرستها الثقافة ليك تعطي الرجل قيمًة ال تعتمد عىل غري تكوينه البيولوجي، أما 

املرأة، فتتدىن عىل السلم الهرمي ال لسبٍب سوى تكوينها الطبيعي«]2].

ويف معظم األحوال يعترب الجندر، أو الجنوسة، اآلن أحد املصطلحات األكرث تعقيداً، واألكرث 

يف  متوقَّعٍ  نحٍو غريِ  تربز عىل  كلمة  اإلنكليزية. وهي  باللغة  املتحدثة  املجتمعات  يف  شيوعاً 

كلِّ مكاٍن. ومع أن استعامالتها تبدو متغريًة دوماً، بل إنها دامئًا يف حالة تقدم، وتنتج كميًة 

كبريًة من األوهام واملعاين، بل غالبًا ما تكون مدهشًة يف البيئات الطالبية والشبابية وخصوًصا 

البيئات النسائية. يتحدث أغلب علامء االجتامع يف الغرب بيشٍء من الريبة عندما يخوضون 

يف تفصيل معنى هذا املصطلح ودوره. والالَّفت أن هؤالء وبسبب شكوكهم يتساءلون عام إذا 

[1[-  masculine et feminine

]2]-  سعد البازعي وميجان الروييل: دليل الناقد األديب، املركز الثقايف العريب، بريوت، لبنان، الطبعة الثانية، سنة 2000م. ص 151.
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كانت طروحاتهم عن أدوار الجنوسة،]1] غري متحيزة جنوسياً ]ألحد الجنسني]]2]. هناك بالطبع 

معلوماٌت إضافيٌة عن هذه املوضوعات واملوضوعات املتصلة بها يف قسم دراسات الجنوسة]3]  

رسيع االتساع/ يف الجامعات واملعاهد الغربية. لكن هذه الوفرة اللغوية الغنية مشوشٌة مبا 

يكفي، مع أن كثرياً من هذه املصطلحات الجديدة تدل عىل اتجاهاٍت متعارضٍة بحدٍة. فالدور 

الجنويس، عىل سبيل املثال، يوحي بيشٍء من الحرصية والتقييد. 

تضارب اآلراء حول المصطلح

يعترب جون ستيوارت مل]4] )1806– 1883(، أحد أبرز منظري الفلسفة النسوية، وخالصة 

رأيه يف هذا املجال »أن الكائن البرشي مل يعد يف عرص الليربالية يولد مقيًدا بأغالل موقعه 

االجتامعي، بل يولد ُحرًّا ويستخدم ملكاته والفرص املتاحة لتحقيق املصري الذي يفضله، ومن 

املمكن منطقيًّا أن يحاول أّي شخٍص الوصول إىل أّي مركٍز يف املجتمع]5].

»النسوانية«  أو  »النسوية«  إىل  يرتجم  الذي  »فيمينزم«]6]  مصطلح  أن  إىل  اإلشارة  تجدر 

أو »األنثوية«، وهي ترجمٌة حرفيٌة ال تفصح عن أيِّ مفهوٍم كامٍن وراء املصطلح كام يقول 

املفكر املرصي عبد الوهاب املسريي. يضيف أنه قد يكون من املفيد أن نحاول تحديد البعد 

الكيل والنهايئ لهذا املصطلح حتى ندرك معناه املركب والحقيقي. وإلنجاز هذا ال بد أن نضع 

املصطلح يف سياٍق أوسَع، أال وهو ما نسميه »نظرية الحقوق الجديدة«. فكثرٌي من الحركات 

واملقدرة  املركز  وإنكار  األشياء  سيادة  »عرص  الحداثة  بعد  ما  عرص  يف  الغرب  يف  التحررية 

عىل التجاوز وسقوط كل الثوابت والكليات يف قبضة الصريورة« تختلف متاماً عن الحركات 

التحررية القدمية التي تصدر عن الرؤية اإلنسانية )الهيومانية( املتمركزة حول اإلنسان]7]. 

[1[- gender roles

[2[- gender-biased

[3[- gender studies

[4[-  J. S. mill

]5]- د. عطيات أبو السعود، نيتشه والنزعة اإلنسانية، مجلة فصول، العدد 65 عام 2002م – صـ37.

[6[-  Feminism

]7]- عبد الوهاب املسريي، قضية املرأة بني التحرير والتمركز حول األنثى، دار نهضة مرص، القاهرة، 2010 ، ص 14.
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 تبنّي األمثلة املقتضبة، أن مفهوم الجندر هو موضع خالٍف كبريٍ وال ميكن االستغناء عنه يف 

الوقت نفسه. إال أنه مصدُر عدِم استقراٍر أكرثَ مام هو موضُع اتفاٍق. فحني استخدم الجندر لتحديد 

االختالفات بني الرجال والنساء، فإن كلامت مثل ازدواج الجنوسة أو امتزاج الجنوسة]1]  تشكك 

يف تلك الخالفات واالختالفات. هذا املعنى للخالف يستدعي – برأي عدٍد من علامء االجتامع 

األوروبيني - الحذر من االستيالء بأرسع مام ينبغي من ناحية إصدار تعريٍف موجٍز للمصطلح]2].

وعىل العموم تعترب الجندرية أّن التاميزات املوجودة بني الرجل واملرأة ليست سوى فوارَق 

بيولوجية عضوية. وأن املساواة مطلقة يف الثقافة واالجتامع والدور. ولذلك فإن كل متايٍز هو 

أمٌر مصطنٌع، يعود إىل عوامَل دينيٍة، وسياسيٍة، واجتامعيٍة، واقتصاديٍة، وذهنيٍة.

 s Liberation’Women( البعض يظن أن مصطلح »فيمينزم« هو مجرد تنويعٍ عىل مصطلح

movement( الذي يرتجم عادًة إىل »حركة تحرير املرأة والدفاع عن حقوقها«. وعليه فقد 

أخذ املصطلح الجديد تدريجيًّا محل املصطلح القديم، وكأنّهام مرتادفان أو متقاربان يف املعنى، 

أو أن املصطلح الجديد ال يختلف عن القديم إال يف كونه أكرث شموالً أو أكرث جذريًة.]3]

ونظرًا لتنّوع التعريفات االصطالحية عىل أمد أجياٍل متعاقبٍة فقد أدى ذلك إىل حدوث 

اُستعمل مصطلح  بالضبط متى وأين  أحد يعرف  ال  املصطلح.  تعريف  اضطراٍب وفوًض يف 

»gender« لإلشارة إىل الجوانب االجتامعية والثقافية لالختالف الجنيس، لكن من الواضح أن 

املصطلح كان دارًجا من قبل يف علم الجنس يف أوائل الستينات. عىل سبيل املثال، ال يظهر 

يف  الجنيس  السلوك  لكتاب  الحرب  بعد  كومفورت]4]   أليكس  »gender« يف عرض  مصطلح 

املجتمع]5] )1950( إىل أن تم تنقيح الكتاب ألجل النرش بعد ذلك بثالثة عرش عاماً تحت العنوان 

الجديد، الجنس يف املجتمع،]6] عندما أضاف املؤلف مناقشًة مخترصًة »لألدوار الجنوسية«. ما 

[1[-  gender-blending

]2]- ديفيد غلوفر، كورا كابالن، الجنوسة )الجندر( ترجمة: عدنان حسن، دار الحوار، دمشق، 2018، ص 17.

]3]- د. عبد الوهاب املسريي، املصدر نفسه.

[4[- Alex Comfort

[5[- Sexual Behaviour in Society

[6[- Sex in Societ
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للجنسانية  البيولوجية«  »الخلفية  فصٍل حول  يف  ُوضعت  قد  املناقشة  هذه  أن  أهميته،  له 

البرشية، أكد فيه كومفورت عىل الصعوبة يف معرفة إىل أيِّ مًدى كان سلوكنا الجنيس غريزياً، 

نظراً ل »أهمية الوظائف العقلية العليا لدى اإلنسان األكرب منها بكثريٍ لدى األنواع األخرى«]1] .

دللة المصطلح النسوي

النسويّة هي »نرصة حقوق النسوة« كام يعرب عن ذلك الباحث اإلنكليزي. ويف حني ظهر 

املصطلح يف تسعينيات القرن التاسع عرش يف سياق حركة نساٍء نشيطٍة، صار يُستخدم اآلن 

لوصف األفكار واألفعال املؤيّدة للنساء منذ األزمنة القدمية حتّى الوقت الحارض ]2].

القرنني السابع عرش  التنوير يف  الغربيّة الحديثة إىل حركة  النسويّة  تُرَّد أصول  ما  وغالباً 

وبالذات  ميوعًة،  األكرث  االجتامعيّة  وعالقاتها  والوقاحة،  املساواة  يف  مبيولها  عرش،  والثامن 

تقوميها للمعرفة والتعليم. وكان من أوائل املطالب النسوية الدعوة إىل تيسري أكرب للتعليم. 

ورسعان ما ظهرت فكرٌة أوسُع عن حقوق النساء، بلغت أوجها يف كتاب ماري ولستونكرافت]3] 

)1975-1792( إثبات حقوق النساء،]4] وهو يعّد اآلن عماًل أساسيّاً يف ظهور األفكار النسويّة. 

ودافعت ليربالية القرن التاسع عرش، ال سيّام يف كتاب جون ستيوارت ِمل »إخضاع النساء«]5] 

) )1988 1869-(، دفاعاً قويًّا عن حريّة النساء ومساواتهن يف الفرص. وكان عمل ِمل قد ظهر 

نتيجة تطّور الحمالت املطالبة بحقوق النساء – القانونيّة والسياسيّة واالجتامعيّة – وأسهم 

فيها، يف أوروبا، وأمريكا الشامليّة، وأماكن أخرى. كام دافع االشرتاكيّون كثرياً عن مساواة النساء، 

ونظروا إىل إخضاع املرأة بوصفه نتاج اإلقطاعيّة، ثّم الرأسامليّة. وُمِنَح حق االقرتاع، وهو الحق 

الذي كان واحداً من املطالب النسويّة األساسيّة لهن عىل املستوى الدويل يف نيوزلندا أّواًل، ثّم 

أسرتاليا، وانترش بالتدريج يف أماكَن أخرى. ومع نهاية الحرب العامليّة الثانية، نجحت النسويّة 

[1[- Comfort 1963:34

]2]- آن كورثيوس، ضمن كتاب: مفاتيح اصطالحّية جديدة، ترجمة: سعيد الغامني، املنظّمة العربيّة للرتجمة، بريوت، 2010 ، ص: 683. 

Evans, 2001و

[3[- Wollstonecraft

[4[- A Vindication of the Rights of women

[5[- The Subjection of Women
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يف البلدان الغربيّة بإزالة كثري من املعوقات القانونيّة والسياسيّة التي كانت تقف يف طريق 

النساء، عىل الرغم من أن الصورة حاّدٌة، اجتامعيًّا وثقافيًّا واقتصاديًّا، يف التمييز بني الرجال 

الجنس  بوفوار]1] عام )1949(  سيمون دو  لفَت عمل  بقيت موجودة. وقد  أنها  إال  والنساء 

الثاين]2]  )1973( االنتباه الدويل الستمرار امتهان النساء يف عموم أرجاء العامل. 

بني  السلوك  أساليب  يف  الواسع  التنوع  عىل  للداللة  هنا  »الجنوسة«  مصطلح  يستعمل 

املجتمعات، لكنه يوحي أيًضا أن درجة االختيار بداخلها تكون محدودًة متاًما. بجعل قرائه 

الجنسانية  عن  الغموض  إزالة  يف  يأمل  كومفورت  كان  الثقافية.  االختالفات  لهذه  مدركني 

البرشية من أجل أن يساعد حسب رأيه يف تحريرهم، فهو يعتقد أنها تابوهاٌت جنسيٌة غرُي 

ال  عىل  حذًرا  األكرث  تشديده  أن  يبدو  نفسه،  الوقت  يف  ذلك،  ومع  عقالنيٍة.  وغرُي  رضوريٍة 

عكوسية األدوار الجنوسية ييش بنقيض الوعد بأي طريق متاح بسهولة إىل التحرر الجنيس. 

بالنسبة إلنسانويني تحرريني مثل كومفورت فقد كان من الصعب غالباً فهم السبب يف أن 

االجتامعي  التقدم  من  األخرى  األمناط  عن  النحو  هذا  عىل  متخلفاً  يبدو  الجندري  التنوير 

والتكنولوجي.

رمبا كانت املحاولة األكرث شموالً لتنظري الفارق بني الجنس والجنوسة يف هذه الفرتة توجد 

يف كتابات املحلل النفساين وعامل اإلناسة روبرت ج. ستولر،]3] الذي ظهر كتابه الذي يحمل 

ستولر  د  حدَّ فقد   .1968 عام  يف  واألنوثة]4]   الذكورة  تطّور  حول  والجنوسة:  الجنس  عنوان 

نقطة االنطالق ألجل عمله يف ورقة فرويد حول »التكوين النفيس لحالٍة جنسانيٍة مثليٍة لدى 

امرأٍة«  التي جادلت بأن الصفات الجنسية الجسدية للشخص، ومواقفه العقلية وموضوعات 

رغبته ميكن أن تتغري بشكٍل مستقلٍّ عن بعضها البعض، بحيث إن »رجالً ذا خواصٍّ ذَكَريٍّة 

سائدٍة يكون مذكرًا يف حياته اإليروتيكية يظل من املمكن تحويله بالنسبة ملوضوعه، يحب 

الرجال فقط بدالً من النساء«]5] . بنغمٍة مشابهٍة، استعمل ستولر مصطلح »gender« لإلشارة 

[1[- De Beauvoir

[2[- The Second Sex

[3[- Robert J.Stoller

[4[- Sex and Gender. On the Development of Masculinity and Feminity

[5[- Freud 1979:9.398- 9
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إىل تعقيدات تلك »املناطق الهائلة من السلوك، واملشاعر، واألفكار واالستهامات التي تكون 

مرتبطًة بالجنسني ومع ذلك ال متتلك الدالالت البيولوجية أساساً« ]1]. مع ذلك، فإننا ال منيل 

فقط إىل خلط الجنس والجنوسة، بل نفرتض بسهولٍة أيًضا أن مختلف مكونات الجنوسة هي 

متبادلة الدعم، يف حني أنها يف الحقيقة قد تشد يف اتجاهاٍت مختلفٍة.

لقد وضع ستولر الفارق بني الجنس والجنوسة، بقدر ما ميكن ألي شخص منفرد أن يفعل، 

عىل الخارطة ألجل الكتّاب والباحثني يف اإلنسانيات والعلوم االجتامعية. لكن إذا كانت أفكاره 

األساسية قد أصبحت شائعًة بسعٍة، فإنها أيًضا رسعان ما استعملت بطرق مل يكن قد تنبأ بها. 

فمع اإلحياء الهائل للسياسة النسوية يف أمريكا الشاملية وأوروبا الغربية يف أواخر الستينات جاءت 

املحاوالت املتجددة لفهم ومناقشة الظروف االجتامعية السيئة التي مرت بها النساء وحرش فصل 

ستولر الجنس عن الجنوسة يف الخدمة بوصفه الحدَّ القاطع من نقد الهيمنة الذكورية. لذلك، 

عندما بدأت كيت ميليت ]2] برسم الخطوط العامة لنظريتها حول البطريركية يف كتاب السياسة 

الجنسية )1970 - 1977(، الذي كان أحد النصوص املؤسسة لنسوية املوجة الثانية، اعتمدت عىل 

عمل ستولر إلثبات حجتها أن »الذكر واألنثى هام يف الواقع ثقافتان« نظراً ألن أدلته بدا أنها تلقي 

الشك عىل »مرشوعية واستمرار الهوية النفسية الجنسية« كحقيقة من حقائق الحياة. مع ذلك، 

باملراهنة عىل هذا الزعم، كانت ميليت تتحرك بشكل فعيل يف االتجاه املعاكس متاماً للتنظري 

لتقرأ: »الجنس  الفردانية لستولر؛ ألنه، عندما أعادت صياغة تفريقه  العايل  النفيس  التحلييل 

بيولوجي، الجنوسة سيكولوجية« وبالتايل فهي ثقافية، مل تكن تبعد سوى خطوٍة واحدٍة عن 

إرجاع التضاّد بني الجنس والجنوسة إىل ذاك الفارق بني الطبيعة والثقافة]3].

تاريخية المصطلح

عندما يتتبّع املؤرِّخون »نشوء« األفكار الحديثة للجنوسة، ينظرون إىل القرن الثامن عرش 

عادة عىل أنّه الزمن الذي بدأت تتسارع فيه التغرّيات. فمن املؤكّد منذ عقوده األخرية فصاعداً 

[1[- Staller 1968. ix

[2[- Kate Millett

[3[-  Millett 1977:29 -31
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أن األنوثة أصبحت مقولًة تنجز قدرًا كبريًا من »العمل األيديولوجي« يف الثقافة الغربيّة. إّن 

األنوثة، التي تستخدم يف كثريٍ من األحيان كمؤرّشٍ وسبٍب للتطّور املتفاوت والحراكيّة املنذرة 

للمجتمعات برّمتها، هي دوماً ذات وجه يانويس]1]، تقرؤها الثقافة السائدة وتقرؤها النسويّة التي 

تسعى إىل الدفاع عنها وتغيريها بوصفها يف الوقت نفسه عرضاً )symptom( متبقيّاً من أعراض 

تفاوتات أو فضائل ثقافات املايض وكإشارٍة، جيّدٍة أو سيّئٍة، عىل األشياء القادمة، ففي الدفاع عن 

حقوق املرأة]2] تستعمل الجمهوريّة والنسويّة ماري وولستونكرافت]3]  هاتني الصيغتني للاميض 

املعرضة  األنوثة  لوصف  واإلقطاعي]5]  القوطي]4]   تستحرض  إنّها  اسرتاتيجيٍّة.  لغايٍة  واملستقبل 

مهّددٍة  سلطٍة  سجيناِت  بوصفهن  ألجلهن  تكتب  اللوايت  الربجوازيّات  النساء  مصّورة  للخطر، 

وتعسفيٍّة، حرفيًّا ومجازيًّا »مسجوناٍت يف عائالتهن، يتلمسن طريقهن يف الظالم« ]6].

هذه املشاكل كانت تتّخذ شكالً واعيًا لذاته بالنسبة للكتّاب النسويني يف تسعينات القرن 

العهد  أوائل  بريطانيا  يف  مختلٍف  بشكٍل  أخرى  مرًّة  السطح  عىل  تطفو  إنّها  عرش.  الثامن 

واملراتبيّة  االختالف  أشكال  مع  بالتوازي  الجنوسة  تحّدي  أخرى  مرًّة  يتّم  عندما  الفكتوري، 

األخرى يف زمن االضطراب االجتامعي والسيايس. كانت أربعينات القرن التاسع عرش )1840(، 

مثل تسعينات القرن الثامن عرش )1790(، عرًصا مضطربًا بشكٍل خاصٍّ يف املجتمعات الربيطانيّة 

واألوروبيّة مع ركوٍد اقتصاديٍّ فاقم الرصاع الطبقي يف بريطانيا. إن تهديد االنتفاض الثوري 

إىل  ]الوصول]  بال شكٍّ يف  قد ساهم  ]األوروبيّة]  القارة  واقعه عىل  إىل  باإلضافة  الداخل  يف 

الحافّة القلقة التي يجدها املرء يف كتابات النساء والرجال حول الجنوسة والجنسانيّة، فمعظم 

روايات أربعينات وخمسينات القرن التاسع عرش التي تضع الحركة الشارتيّة]7]  للطبقة العاملة 

من أجل الحقوق السياسيّة رصاحًة أو خفيًة يف مركز حبكاتها.

[1[- Janus Faced

[2[- A vindication of the Rights of women.1792 . 

[3[- Mary Wollstonecraft

[4[- Gothic

[5[- Feudal

Wollestone Craft 1988: 5 6]-  ديفيد غلوفر، كورا كابالن، مصدر سابق، ص 62. و[

[7[- Chartist
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القرن العرشين )1980(، عندما كانت فورة السنوات األوىل للنسويّة  الثامنينات من  يف 

آخذًة يف االنحسار، كان هذا الكم األّويل من العمل عىل كتابات نساء القرن التاسع عرش عرضًة 

للمراجعة ضمن النسويّة )ما يعكس خالفات أوسع يف كل من النشاط الحريك والنشاط الفكري 

بسبب إخفاقه يف أن يأخذ يف الحسبان التحيّزات الطبقيّة والفرضيّات العنرصيّة واإلمرباطوريّة 

املحشّوة يف الروايات واملؤلّفني الذين كان ينارصهم. تسأل غاياتري تشاكرافوريت سبيفاك]1]  يف 

مقالٍة مزلزلٍة عام )1985( بعنوان »نصوص ثالث نساٍء ونقد لإلمربيالّية«، النسويّة أن تفّكر 

لفردانيٍّة  املعبود«  »النص  التي، كام تجادل، أصبحت  آير]2]  جي  مرّة أخرى يف سياسة رواية 

نسويٍّة ليست تأّمليًّة وال انتقاديًّة يف املضامني األقل تقدميًّة الستثامراتها السياسيّة]3]. مّثة مقالٌة 

الحقٌة بقلم سوزان ماير]4] بعنوان »حرب الهند«: الكولونياليّة واالسرتاتيجيّة املجازيّة لجني آير«، 

تقتفي التمثيالت والتامهيّات العرقيّة املعّقدة التي تنضوي تحت إبداع جني كبطلٍة أخالقيٍّة 

وناجيٍة، مبينًة كيف تتالعب برونتي باملجازات العرقيّة لتدعم هويّة جني املقاومة ونشوءها 

تاريٌخ  املنزيل:  والتخييل  الرغبة  بعنوان  ومؤثّرٍة  آرسٍة  دراسٍة  يف  بيضاء]5].  وأمِّ  كزوجٍة  النهايئ 

وتوّسع  لتطّور  فوكو  ميشيل  أعامل  أرمسرتونغ]7]   نانيس  تستعمل   )1987( للرواية]6]  سيايسٌّ 

القرنني  نفسها، يف  الرواية  ترى  إذ  النسويّة.  داخل  وليامز كجزٍء من سجاٍل  أطروحة  جوهر 

الثامن عرش والتاسع عرش، عىل أنّها »تحتوي تاريخ الجنسانيّة بداخلها«، وتعني بذلك تاريخ 

الجنوسة أيًضا]8]. لقد كان تطويرها األكرث إبداعاً هو ابتكاُر عامٍل نفيسٍّ ُجّواينٍّ تصّوره أرمسرتونغ 

أنثويًّا. إن كالًّ من األنوثة التي تصفها، والرواية نفسها، يُصّوران بوصفهام شهوانيني واكتسابيني؛ 

ميكن  ال  ا  جدًّ قليلًة  ثقافّيًة  ماّدًة  »مّثَة  أّن  يعني  للرواية  »القارت«]9]  الشكل  إن  الواقع.  يف 

لتحليل  مفتاحيٌّة  هي  برونتي  األخوات  كتابة  إن   .)204( األنثوي«  الحقل  بداخل  تضمينها 

[1[- Gayatri Chakravorti spivak

[2[- Jane Eyer

[3[- Spivak 1985: 263

[4[- Susan Meyer

[5[- Meyer 1996

[6[- Desire and Domestic Fiction: A political History of the Novel

[7[- Nancy Armstrong

[8[- Armstrong 1987: 204

[9[- omnivoro
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أرمسرتونغ. فالعمل اإليديولوجي الذي تنسبه إىل »التخييل املنزيل« عموًما. التخييل املكتوب 

من قبل النساء يف القرنني الثامن عرش والتاسع عرش الذي يركّز عىل املجال الخصويص، الذايت 

من الحياة، ]هذا العمل] إمّنا كان لتحويل »املعلومات السياسيّة«، الذكوريّة املجنوسة ضمناً، 

إىل »معلوماٍت سيكولوجيٍّة« تصبح من ثم مجاالً لنوٍع جديٍد من األنوثة. حتّى حيثام تكون 

التي  املعاملة  وإساءة  كالنفاقات  واضٍح،  نحٍو  عىل  اجتامعيًّة  برونتي  شارلوت  نقد  أهداف 

ميارسها ناظرو مدرسة لوود لليتيامت التي تداوم فيها جني آير، تجادل آرمسرتونغ بأن برونتي 

العالقة  عىل  الطبقي  الرصاع  تسحب  »إنّها  للطبقة:  األوسع  باإلجحافات  املرأة  مظاملَ  تُبدل 

الجنسيّة« )200(. 

تيارات جندرية

يف أجواء الحراك الطويل واملديد عىل أمد أجياٍل متعاقبٍة، تشكلت تياراٌت نسائيٌة يف أوروبا 

وأمريكا مل تكن كلّها عىل خطٍّ واحٍد. وميكن يف ما ييل تقديم صورٍة مجملٍة عن أبرزها:

أوالً: النزعة األنثوية املتطرِّفة]1] التي تبلورت يف ستينيات القرن العرشين، فإنها أثٌر من آثار 

)ما بعد الحداثة( الغربية، تحمل كل معامل تطرفها الذي بلغ بها حد الفوضوية والعدمية والال 

أدريّة والعبثية والتفكيك لكّل األنساق الفكرية الحداثية التي حاولت تحقيق قدٍر من اليقني 

الذي يعوض اإلنسان عن طأمنينة اإلميان الديني، التي هدمتها الحداثة بالعلامنية واملادية 

والوضعية منذ عرص التنوير الغريب العلامين، يف القرن الثامن عرش]2].

ثانياً: الداعون إىل نظرية حركة التمركز حول األنثى يتأرجحون وبعنٍف بني رؤية َمواطن 

االختالف بني الرجل واملرأة باعتبارها هوًة سحيقًة ال ميكن عبورها من جهٍة، وبني إنكار وجود 

أّي اختالٍف من جهٍة أخرى.. ولذا فهم يرفضون فكرة توزيع األدوار وتقسيم العمل ويؤكدون 

استحالة اللقاء بني الرجل واملرأة، وال يكرتثون بفكرة العدل ويحاولون إما توسيع الهوة بني 

آباًء وأمهاٍت يف  الذكور  بأن يصبح  فيطالبون  بالبعض،  أو تسويتهم بعضهم  الرجال واإلناث 

[1[- Feminism

]2]- د. محمد عامرة، الغرب واإلسالم أين الخطأ؟ وأين الصواب؟، ص 236.
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النزعة األنثوية  الوقت نفسه، وأن تصبح اإلناث بدورهن أمهاٍت وآباًء]1]. أما فيلسوفة هذه 

–الكاتبة الوجودية »سيمون دي بوفوار« )1908 – 1986م( فلقد اعتربت:

 »الزواج: السجن األبدي للمرأة، يقطع آمالها وأحالمها« واعتربت »مؤسسة الزواج مؤسسة 

لقهر املرأة، يجب هدمها وإلغاؤها«، وأنكرت أّي متيٍز طبيعيٍّ للمرأة عن الرجل 

»فال يولد املرء امرأًة، بل يصري كذلك.. وسلوك املرأة ال تفرضه عليها هرموناتها 

وال تكوين دماغها، بل نتيجة لوضعها..«]2].

ثالثاً: الجندرية الليربالية: تدعو إىل توفري نوٍع من املساواة يف العمل والتعليم واملؤسسات 

الليربالية، مبعنى أن هذا االتجاه يعزو التفاوت بني الجنسني إىل التوجهات واملواقف االجتامعية 

والثقافية. وخالفًا للمنحى الراديكايل، فإن أنصار ونصريات النسوية الليربالية ال ينظرون إىل إخضاع 

املرأة باعتباره من نسٍق أو بنيٍة اجتامعيٍة ضخمٍة. وبدال من ذلك، فإنهم يلفتون االنتباه إىل عدٍد 

كبريٍ من العوامل املنفصلة التي تسهم يف إيجاد التفاوت بني الرجال والنساء. إنهم، عىل سبيل 

املثال، يركزون جهودهم عىل إيجاد وحامية الفرص املتكافئة للنساء عرب الترشيعات والوسائل 

الدميقراطية األخرى. يؤيدون إصدار مثل هذه الترشيعات مثل قوانني املساواة يف األجر والقوانني 

املناهضة للتمييز ضد النساء والقوانني األخرى التي تجعل للنساء والرجال حقوقا متساوية أمام 

القانون. كام يطالب التيار الجندري الليربايل الحكومات واملنظامت واملؤسسات الحاكمة بتطبيق 

سياسيٍة جندريٍة نوعيٍة دميقراطيٍة قامئٍة عىل املساواة والتامثل والتكامل، واإلنصاف يف ما هو 

ماديٌّ ونوعيٌّ بني الجنسني معا، دون السعي إىل إسقاط النظام الليربايل بكامله، كام تذهب إىل 

ذلك النسوية الجذرية ذات الطابع الراديكايل، أو النسوية املاركسية الرصاعية]3].

رابعاً: الجندرية )النسوية( الراديكالية: وهذا التيار يدعو إىل إلغاء األرسة )النواتية( األم 

واألبناء. أي التي ميارس عليها القمع واالستغالل والسطوة والعنف. ويعني هذا كله أن هذا 

]1]- د. عبد الوهاب املسريي، قضية املرأة بني التحرير والتمركز حول األنثى، ص31. 

]2]- املصدر نفسه.

]3]- أنتوين غدنز- علم االجتامع، ترجمة: فايز الصباغ، املنظمة العربية للرتجمة، بريوت، لبنان، 2005، ص 196.
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االتجاه يثور عىل ظلم الرجل البطريريك الذي يستعبد املرأة ويحولها إىل مجرد ظاهرٍة جسديٍة. 

ومن ثم، يستلبها ويستغلها ويهيمن عليها ظلاًم. وعليه، 

املسؤولون  الرجال هم  بأن  االعتقاد  املتطرِّفة من  الراديكالية  النسوية  »تنطلق 

عن استغالل النساء وهم املنتفعون يف الوقت نفسه من هذا الوضع. كام تركز هذه 

املجتمع. وفوق هذا ال  املرأة يف  لقمع  األول  املنبع  باعتبارها  العائلة  املدرسة عىل 

تؤمن املدرسة الراديكالية بأن املرأة ستتحرر من القمع الجنيس عن طريق اإلصالح 

أو التغيري التدريجي، إذ ال بد من اإلطاحة بالنسق البطريريك األبوي لتحقيق املساواة 

بي الجنسي. وقد غدا مفهوم البطريركية كثري التداول يف أوساط من ينارصون النظرية 

النسوية، كام أن األطروحات والدعوات التي عرضتها املدرسة الراديكالية من خالل 

ممثليها من الرجال والنساء عىل السواء قد أثارت االهتامم عىل املستويي الوطني 

وابتذال  النساء،  ضد  العنف  مثل  األهمية  البالغة  القضايا  من  مبجموعة  والعاملي 

وامتهان مكانة املرأة اإلنسانية عن طريق وسائل اإلعالم واإلعالن والرتويج«]1].

خامساً: النسوية السوداء:]2] 

»وهي بيئٌة نسويٌة حّفزتها املناخات العنرصية ضّد الزنوجة يف أوروبا والواليات 

املتحدة. ولذا فهي تتميز بكونها حركًة نضاليًة وحقوقيًة]3]، وقد ظهرت هذه الحركة 

يف أمريكا يف ستينيات القرن العرشين وغايتها املطالبة باملساواة مع النسوية البيضاء 

يف الحقوق والواجبات، وعدم الفصل بينهام يف أثناء رسم السياسات العمومية، أو 

الفصل بينهام يف القطاعي العام والخاص. والنسوية السوداء ترفض التمييز العنرصي 

»أنه  السوداء  النسوية  أنصار  يرى  كام  أخرى.  جهٍة  من  اللوين  والتمييز  جهٍة،  من 

ينبغي استقصاء عوامَل جوهريٍة أخرى غري الجندرية مثل الوضع الطبقي واألصول 

اإلثنية لفهم القمع الذي تعانيه النساء غري البيضوات.]4]«

]1]-  أنتوين غدنز- علم االجتامع، ترجمة: فايز الصباغ، املنظمة العربية للرتجمة، بريوت، لبنان، 2005، ص 200-197.

[2[- Black feminism/féminisme noir

[3[  Elsa Dorlin, Introduction Black feminism Revolution ! La Révolution du féminisme Noir ! )L’Harmattan, 2007(.

]4]- أنتوين غدنز: املصدر نفسه، ص:222.
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ولقد اتخذت النسوية السوداء الكتابة األدبية والفكرية سالحا ملواجهة السياسية العرقية 

البيضاء بالتحليل، والنقد، والتقويض؛ حيث وسعت كاتبات مثل: باربرا سميث وبيل هوكس 

أساس الدراسات العرقية من خالل زيادة الوعي لحالة الكاتبات النساء السودوات بشكٍل عامٍّ 

والكاتبات السودوات السحاقيات عىل وجه الخصوص. وقد كتبت جون جوردان وبوال غن 

وكذلك  األمريكيات  الهنديات  للكاتبات  األدبية  التجربة  عن  واسعٍ  نطاٍق  وأخريات عىل  آلن 

. األمريكيات السودوات بشكٍل عامٍّ

تعّدد النظريات النسوية

اتفق معظم الدارسني لقضية الجندر عىل التعامل معها كمفهوم تحليل يف ميدان واسع من 

الدراسات تتناول مفاهيَم مرتابطًة مثل الرجال والنساء، والذكور واإلناث، والتذكري والتأنيث، 

والجنس والجنسيّة. وهي تدّل يف العادة عىل التمييزات االجتامعيّة، والثقافيّة، والتاريخيّة، بني 

الرجال والنساء، وأحياناً توصف بأنّها دراسة التذكري والتأنيث.

غالباً ما يُعزى مفهوم الجنوسة إىل املوجة الثانية من النسويّة. ولقد كانت تنطوي عىل 

النحو.  مناقشات  يف  كثرياً  استخدامها  ويتكّرر  »فئة«،  أو  أو »صنف«  »نوع«  لـ  أقدَم  معًنى 

يف الستينات، تغرّي معناها حني استخدمت يف علم الجنس والتحليل النفيس لوصف األدوار 

االجتامعيّة الذكريّة واألنثويّة، كام هو الحال حني كتب أليكس كومفورت عن أدوار الجنوسة، 

أنّه يف حني  روبرت ستولر]1]  العمر. بعد أربع سنواٍت، رأى  تُعلَّم يف مرحلٍة مبكرٍة من  التي 

يتحّدد الجنس بيولوجيًّا، فإن هويّة الجنوسة هي نتاج تأثرياٍت نفسيٍّة واجتامعيٍّة؛ والحقيقة 

أن هويّة الجنوسة والجنس البيولوجي ميكن أن يصطرعا، كام يف حالة املتحّولني جنسيًّا. وإذا 

تابعنا ستولر، فقد اعترُب الجنس أساساً بيولوجيًّا للفروق بني الذكر واألنثى، يف حني أن الجنوسة 

املعتقدات  مع  يتعارض  والثقافة  البيولوجيا  بني  الفصل  وهذا  وثقافيًّا.  اجتامعيًّا  بناًء  كانت 

الشائعة يف وقتها، التي كانت تفرتض أن الفروق االجتامعيّة والثقافيّة بني الرجال والنساء كان 

لها أساسها البيولوجي املؤكّد والرضوري]2].

[1[- Stoller, 1968

]2]- آن كورثيوس، مفهوم الجنوسة، راجع كتاب: مفاتيح اصطالحيّة جديدة، إعداد: طوين بنيت وميغان موريس، املنظمة العربيّة للرتجمة، 

ترجمة: سعيد الغامني، بريوت 2010. 
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خالل الثامنينات، حوَّلت تطّوراٌت متعّددٌة من طرق فهم الجنس والجنوسة. واحدٌة منها 

كانت سقوط الشكوك النسويّة األوىل بنظريّة التحليل النفيس باعتبارها ذكوريًّة يف جوهرها، 

وتطوير منٍت خاصٍّ من نظريِّة تحليٍل نفيسٍّ نسويٍّة. وشاعت املقاربات املستمّدة من سيغموند 

بوصفه  األنثوي   – الذكري  االختالف  للتنظري يف  أدواٍت  فوفّرت  الكان،  والراحل جاك  فرويد 

ظاهرًة فرديًّة وثقافيًّة يف وقٍت واحٍد. ومتثل تطّور آخر يف االهتامم املتزايد بالعرق واإلثنيّة. 

فصارت دراسة الجنوسة تتعرض باستمراٍر لتحديّات نساٍء يصفنها بأنّها تصدر عن جامعاٍت 

التأكيد عىل العرق واإلثنيّة باستمرار يضع أهميّة الجنوسة  عرقيٍّة وإثنيٍّة »خارجيٍّة«. وصار 

موضع املساءلة، وهو فحٌص متت تأديته باسم الطبقة قبل عقٍد من الزمن. فضالً عن ذلك، مل 

يكن كافياً إضافة اآلثار االجتامعيّة والثقافيّة معاً للعرق والجنوسة، بل كانت املهّمة تتطلب 

رؤية الكيفيّة التي يشّكل بها كلٌّ منهام اآلخر.

كان املصـدر اآلخـر للتغـرّي يتمثّـل يف تأثـري نظريّـة مـا بعـد البنيويّـة، املسـتمّدة بوجـٍه 

خـاصٍّ مـن منظّريـن فرنسـيني مـن طـراز ميشـال فوكـو، وجـاك دريـدا، وجوليا كريسـتيفا، 

وجـاك الكان، ولـوس أريغـاي، وقـد أُعيـد تشـغيلها يف العـامل األنجلوفـوين. يؤكّـد مـا بعـد 

البنيـوي عـىل أن األبنيـة االسـتطراديّة والخطابيّـة للجسـد كانـت تعنـي نهايـة، أو يف األقـل 

إضعافـاً، للتمييـز بـني الجنـس والجنوسـة. يـرى املنظّـرون املـا بعـد بنيويـون أننـا ليس من 

الـالزم أن نفّكـر بالجسـد الذكـري واألنثـوي ككيانـني منفصلـني ومتناقضـني؛ فهـذه الثنائيّـة 

مبنيّـُة خطابيًّـا واسـتطراديًّا. وهـذا يعنـي أننا نسـتطيع أن نتعـرّف عىل الفـروق البيولوجيّة 

دون النظـر إليهـا يف منـٍط ثنـايئٍّ متقابـٍل. ولكـن إذا كانـت مـا بعـد البنيويّـة قـد هـّددت 

التمييـز بـني الجنـس والجنوسـة، فإنّهـا أيًضـا، مـن خـالل عمـل جوديـث بتلر]1]، قـد أعادت 

إحيـاء مفهـوم الجُنوسـة. تـرى بتلـر أن الجُنوسـة ليسـت اسـامً بل هـي »فعـٌل أدايئٌّ«، هي 

»دامئـاً فعـٌل، وإن مل يكـن فعـالً تؤديـه ذاٌت ميكـن أن توصـف بأنّها تسـبق الفعـل وجوداً« 

)ص: 24-25(. يتـّم إنتـاج الذاتيّة الجنَّسـة]2] يف سلسـلٍة من الخطابات املتنافسـة، وليس من 

خـالل إيديولوجيـا أبويـٍة مفـردٍة، وعالقات الجُنوسـة هي عمليّـٌة تنطوي عىل اسـرتاتيجيّاٍت 

[1[- Butler, 1990

[2[- gendered
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واسـرتاتيجيّاٍت مضـاّدٍة للسـلطة. وقـد أفـىض عمـل بتلـر إىل منـٍط متزايـٍد مـن الحديث عن 

دة.  التجنيـس والتوليـد والعمليّـات االجتامعيّـة املولَـّ

بعد فرتٍة من اندالع حركة تحرير النساء يف أواخر الستينيات يف الواليات املتّحدة وأماكن 

أخرى، أطلق اسم نسويّة املوجة األوىل عىل حركة النساء املبكرة، وأُعلَِن عن بدء نسويّة املوجة 

انضامم  التطّورات:  من  عدٍد  إىل  األكرث جذريّة،  الجديدة،  الصورة  عزو هذه  وميكن  الثانية. 

النساء إىل قّوة العمل، ومع التغرّيات السكانيّة تضاؤل الحاجة إىل شغلهّن يف البيت؛ والنمو 

املتسارع يف تعليم النساء؛ واملقابلة الصارخة بني توقعات النساء املتنامية والفرص االقتصاديّة 

والسياسيّة التي بقيت محدودة أمامهن.

اعتربت نسويُّة املوجِة الثانيِة النساَء جميًعا يضطِهُدّن الرجال جميعاً. ويف حني لوحظت 

فروق الطبقة والعرق، فإن هذه الفروق مل تعترب يف البداية كافية لنفي أو تعقيد االضطهاد 

العام للنساء الذي يتّضح يف األجور املنخفضة التي تتقاضاها النسوة، واملكانة يف قّوة العمل، 

واملنزلة االجتامعيّة املتدنيّة، وتجربة الجوانب األكرث وحشيّة يف الهيمنة الذكوريّة من خالل 

العنف املنزيل واالعتداء الجنيس.

وكان واحٌد من االهتاممات األساسيّة للحركة الجديدة يتمثّل يف الحقوق الجنسيّة واملتعة 

عند النساء، كام يتّضح عند النساء يف عناوين نصوص نسويّة أساسيّة مثل كتاب كيت ميليت]1]: 

السياسة الجنسّية وكتاب جرمي غريه الخص األنثوي]2]. ويف حني كانت »النسويّة« تدعو إىل 

مراعاة »املثقفة« املتطّهرة، املحتشمة امللبس، فقد صارت النساء بدءاً من السبعينيّات كثرياً 

ما تُصوَّرن أنّهن مهتامت بالجنس، وغالباً سحاقيّات، ال يبالني إاّل قليالً بالكياسة والتهذيب.

كثرياً ما أُلصقت الحركة النسويّة مبختلف الحركات السياسيّة األخرى. والتصنيف الشائع 

م إىل األجنحة الليرباليّة، والجذريّة، واالشرتاكيّة. ركّزت النسويّة الليرباليّة عىل إزاحة  لها أن تقسَّ

الحواجز عن تحقيق املساواة بالرجال، وعملت يف الساحات القانونيّة والسياسيّة، وأحرزت 

نجاًحا ملحوظًا. وأكّدت النسويّة الجذريّة عىل الخاصيّة التأسيسيّة لفروق الجُنوسة، وكانت 

[1[- Millett, 1970

[2[- Germaine Greer, 1970
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أكرث اهتامًما بالتغرّي الثقايف طويل األمد ما يفيض إىل مزيٍد من االحرتام واالستقالل للنساء. 

وركّزت النسويّة االشرتاكيّة عىل الطرق التي تقتيض فيها الرأسامليّة إخضاع النساء وتؤبده.

العاّمة والخاّصة،  العامل جوانب متعّددة من الحياة  النسويّة يف كثريٍ من أرجاء  اخرتقت 

النسويّة  الرجال والنساء. وكان من أهم أسباب نجاح  العالقات بني  محوِّلة تحويالً جوهريّاً 

تأكيدها املزدوج عىل الذات الفرديّة والسلطة الجمعيّة، اللذين غالبًا ما كان يُنظر إليهام يف 

الخطاب السيايس كموقعني بديلني للمسؤوليّة اإلنسانيّة. بإظهارها أن »األختية قّوٌة«، دعت 

النسويّة النساء إىل التعصيب مًعا والتجّمع لتغيري بنى السلطة. وحني كانت النسويّة تقول: 

»الشخيص السيايس«، كانت تقرتح أن التغرّي الفردي والتغرّي االجتامعي هام جزٌء من العمليّة 

نفسها. وبناًء عىل ذلك أصبحت سياسة ناجحًة يف األمور الشخصيّة بحيث غدا كّل مظهٍر من 

مظاهر الحياة الخاّصة – الصحة، وامللبس، والجنس، والصداقات، واملهنة، والنامذج الثقافيّة 

عىل  التأكيد  هذا  إىل  وباإلضافة  للتغيري.  سيايسٍّ  مرشوٍع  من  جزءاً   – والفلسفة  والكامليّة، 

العاّمة  واألحاديث  والتجّمع  االحتجاج  يف  تقليديًّة  أكرثُ  سياسٌة  أيًضا  هناك  كانت  الشخيص، 

والحمالت والتنظيم. وحظيت الصور املعتدلة من النسويّة بدعٍم عامليٍّ من األمم املتّحدة، 

من خالل عقِد أربعِة مؤمتراٍت عامليٍّة ضخمٍة: يف مكسيكو سيتي عام 1975 )أفىض إىل إعالن 

األمم املتّحدة عقد النساء ]1976-1985](، ويف كوبنهاغن عام 1980، ويف نايرويب عام 1986، 

ويف بكني عام 1995 ]1].

[1[- Pettmsn, 1996
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نقد أصول التربية والتعليم النسوية الليبرالية  
من وجهة نظر اإلسالم ومناقشتها]1]

السيد عيل حسيني زاده]]] - محمد رضا رشيف جم ]]]

مة      مقدِّ

املباين  إىل  االلتفات  خالل  من  خارجيٍة  نقديٍة  برؤيٍة  ـ  املقال  هذا  يف  تعرّضنا 

الرتبية  أصول  نقد  إىل  ـ  والروايات  اآليات  أساس  وكذلك عىل  للسالم،  األنرثوبولوجية 

نتيجٍة  إىل  وتوّصلنا  األنرثوبولوجية،  قواعدها  عىل  القامئة  الليربايل  النسوي  والتعليم 

مع  جزيئٍّ  بشكٍل  تنسجم  الليربايل  النسوي  والتعليم  الرتبية  أصول  بعض  أن  مفادها 

اإلسالم، وبعضها اآلخر ال ينسجم مع اإلسالم، وهناك منها ما يناقض املطروح يف اإلسالم 

بشكٍل كامٍل، ونواجه يف الرتبية اإلسالمية قواعَد معارضٍة بالكامل ألصول الرتبية والتعليم 

املطروحة يف النسوية الليربالية.

مدخل

تُعدُّ الحركة النسوية نهضًة سياسيًة واجتامعيًة ظهرت بوادرها بادئ ذي بدٍء بعد عرص 

ثالَث  وتخطت  الغرب،  يف  الليربايل  النظام  وتبلُور  الفرنسية  الثورة  مع  وتكاملت  النهضة، 

]1]- املصدر: حسيني زاده، سيد عيل، ورشيف جم، محمد رضا )نقد وبرريس اصول تعليم وتربيت فمينيسم ليربال از ديدگاه اسالم(، فصلنامه 

پژوهش در مسائل تعليم وتربيت اسالمي، السنة الحادية والعرشين، الدورة الجديدة، العدد: 18، ربيع عام: 1392 هـ ش.

ترجمة: حسن عيل مطر

]2]- أستاٌذ مساعٌد يف مركز الحوزة والجامعة للتحقيقات.

]3]- طالبٌ يف كلية علم النفس والعلوم الرتبوية يف جامعة طهران.
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موجاٍت، واتخذت اتّجاهاٍت مختلفًة، ومن بينها: الليربالية، والراديكالية، واالشرتاكية، واملاركسية، 

والثقافية، وحتى اإلسالمية. إن النسوية الليربالية تُعدُّ واحدًة من املدارس النسوية وهي بدورها 

مؤسسة الحركة النسوية أيًضا، ولها مباٍن أنرثوبولوجيٌة خاّصٌة، ومن بني تلك املباين: خفض اإلنسان 

والتنزل به إىل مستوى الطبيعة املادية، واملاهية الواحدة لإلنسان، والطبيعة الخرية لإلنسان، 

والعقالنية، واإلنسانية، والفردانية، وحرية اإلنسان، وملكية اإلنسان وسلطته عىل نفسه وما إىل 

ذلك]1]. تشتمل هذه املباين يف نظام الرتبية والتعليم النسوي عىل دالالٍت، ومن بينها أنها تعرض 

أصول تعليٍم وتربيٍة خاصٍة، وهي تختلف يف بعض األحيان عن الرتبية والتعليم يف سائر املدارس 

واالتجاهات الرتبوية األخرى، ومن بينها الرتبية والتعليم يف اإلسالم أيًضا. ويف هذا املقال سوف 

نبحث أصول الرتبية والتعليم لدى النسوية الليربالية، ونعمل عىل نقدها خارجيًّا من وجهة نظر 

اإلسالم. ومن هذه الناحية سوف نتابع هذا املوضوع يف قسمني، وهام: مناقشة أصول الرتبية 

والتعليم النسوي الليربايل، ونقد أصول الرتبية والتعليم النسوي الليربايل.

ـ مناقشة أصول التربية والتعليم النسوي الليبرالي
ً

أول

إّن لكل نظاٍم تعليميٍّ وتربويٍّ عنارَص، ومن بينها: املباين، واألهداف، واألصول، واألساليب 

الخاصة التي تقوم عىل مباين الرتبية والتعليم لذلك النظام. إّن أصول الرتبية والتعليم هي 

عبارٌة عن قواعَد عاّمٍة متثّل دستوَر عمٍل للقامئني عىل أمر الرتبية والتعليم]2]. إّن هذه األصول 

مستنبطٌة من مباين وأهداف الرتبية والتعليم ولها صبغٌة انتزاعيٌة ودستوريٌة، خالفًا لألساليب 

واملحدوديات  واملحتويات  الكينونات  من  تتحّدد  التي  واملباين  خارجيٌة،  صبغٌة  لها  التي 

اإلنسانية]3]. إن أصول الرتبية والتعليم النسوية الليربالية بدورها مقتبسٌة من املباين الفلسفية 

تربويٍّ  نظاٍم  لكلِّ  الفلسفية  املباين  أّن  ذلك  ومن  الرتبوية،  أهدافهم  أو  الليربالية  النسوية 

عىل  أّواًل  نعمل  سوف  املقالة  هذه  ويف  النظام.  لذلك  األنرثوبولوجية  املباين  هي  وتعليميٍّ 

]1]- حسيني زاده، سيد عيل، نقد وبرريس مباين انسان شناختي فمينيسم ليربال وداللتهاي تربيتي آن از ديدگاه اسالم )نقد ومناقشة 

املباين األنرثوبولوجية النسوية الليربالية ودالالتها الرتبوية من وجهة نظر اإلسالم(، رسالة عىل مستوى الدكتوراه من جامعة طهران، كلية علم 

النفس والعلوم الرتبوية، 1390 هـ ش.

]2]- باقري، خسو، نگاهي دوباره به تعليم وتربيت اسالمي )رؤية ثانية إىل الرتبية والتعليم اإلسالمي(، نرش مدرسة، طهران، 1374 هـ ش.

]3]- حسيني زاده، سيد عيل، سريه تربيتي پيامرب )ص( وأهل بيت )ع( )السرية الرتبوية للنبي األكرم وأهل بيته(، ج 4، پژوهشگاه حوزه 

ودانشگاه، قم، 1388 هـ ش.
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عىل  أو  النسويني  املفكرين  كلامت  أساس  عىل  الليربالية  النسوية  الرتبوية  األصول  دراسة 

أساس االستنباط من مبانيهم وأهدافهم الرتبوية، ليتّم االهتامم بعد ذلك بنقدها عىل أساس 

املباين األنرثوبولوجية اإلسالمية واآليات والروايات]1]. وعىل هذا األساس تكون األصول الرتبوية 

النسوية الليربالية عىل النحو اآليت:

األصل األول: نبذ الغائية عن أهداف التربية والتعليم

إّن الرؤية الليربالية هي يف األساس رؤيٌة إنسانيٌة وفردانيٌة، وعليه ستكون ماهيتها يف نهاية 

املطاف ماهيًة دنيويًة. لقد كان إلنسان املسيحية منزلٌة خاّصٌة؛ ذلك أن السيد املسيح )عليه 

السالم( وإن كان قد أُرسل عىل األرض من أجل إنقاذ الناس، إال أنه يف الوقت نفسه كان يف 

رسمها  التي  الصورة  إن  اللّه.  إلرادة  تبعاً  مراده  عن  البحث  يواصل  وكان  املخلوقات،  زمرة 

الرؤية  لهذه  تحدٍّ ضمنيٍّ  كانت مشتملًة عىل  لإلنسان،  النهضة  البارزون يف عرص  املفكرون 

الالهوتية. وقد خاطب بيكو]2] اإلنسان يف هذا الشأن بالنيابة عن اللّه قائالً:

»إّن فطرة جميع الكائنات محدودٌة ومقّيدٌة بالحدود والقواني التي أمرنا بها، 

، وإنك طبقاً إلرادتك الحرّة سوف تعمل عىل تعيي حدودك  بيد أنك غريُ محدوٍد بحدٍّ

ما  تتمكن هناك من رؤية كل  العامل يك  لقد وضعناك يف قلب  باختيارك.  الفطرية 

هو واقٌع وموجوٌد يف هذا العامل بسهولٍة بالغٍة. إننا مل نخلقك سامويًّا وال أرضيًّا، وما 

جعلناك فانًيا وال مخلًَّدا، وذلك ليك تتمكن بحريٍة وفخٍر من صنع نفسك بالشكل 

الذي تريده كام لو كنت خالًقا ومعامًرا لنفسك«]3].

إّن الليرباليّة بااللتفات إىل مبانيها األنرثوبولوجية وال سيام منها النزعة الطبيعية، ال ترى 

والدنيوية  املادية  واألهداف  بالغايات  تكتفي  فإنها  ولذلك  اإلنسان،  وراء خلق  غاية وهدفًا 

العابرة فقط. يذهب مكنتاير]4] يف هذا الشأن إىل االعتقاد بأن نفي الغائية عن ماهية البرش 

]1]- لالطالع عىل املباين األنرثوبولوجية النسوية الليربالية، وكذلك املباين األنرثوبولوجية اإلسالمية، انظر: حسيني زاده، سيد عيل، نقد وبرريس 

مباين انسان شناختي فمينيسم ليربال وداللتهاي تربيتي آن از ديدگاه اسالم )نقد ومناقشة املباين األنرثوبولوجية النسوية الليربالية ودالالتها 

الرتبوية من وجهة نظر اإلسالم(، رسالة عىل مستوى الدكتوراه من جامعة طهران، كلية علم النفس والعلوم الرتبوية، 1390 هـ ش.

[2[- Picot.

]3]- آربالسرت، أنطوين، ليرباليسم غرب: ظهور وسقوط )الليربالية الغربية: الظهور واألفول(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: عباس مخرب، طهران، 

1377 هـ ش.

[4[- Macintyre.
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خصيصة عامة نشاهدها يف النهضة التنويرية عىل درجاٍت مختلفٍة]1]؛ ألن التنويريني من العامل 

الغريب، من أمثال: ديفد هيوم]2]، وكانط]3] وغريهام، يذهبون إىل االعتقاد بالفصل بني القيَم 

والعلم، ويقولون بأّن العقل ال يستطيع أن يدرك الغايات الحقيقية للحياة، وال ميكنه الكشف 

عن املاهيات الرضورية لعامل الواقع. كام أن املتقدمني من أمثال أرسطو]4]ـ  من القائلني بالرؤية 

اإلنسانية الغائية ـ يرجعون جذوره إىل الوحي، ولكنهم يعتقدون يف الوقت نفسه بأن العقل 

ميكنه إدراك ذلك أيًضا. كام أن مكنتاير باإلضافة إىل نسبة هذا األمر إىل كانط وهيوم، فقد 

نسبه إىل آخرين من أمثال: دينيس ديدرو]5]، وآدم سميث]6]، وسورين كريكيغارد]7] أيًضا، وقال 

أنهم  البرش، إال  النظري حول ماهية  الرغم من اختالفهم  يف ذلك: إن هؤالء بأجمعهم عىل 

ينكرون االتجاه الغايئ بالنسبة إىل ماهية البرش]8].

األهداف  يف  تنحرص  الليربالية سوف  النسوية  الرتبوية  األهداف  فإّن  األساس  هذا  وعىل 

الدنيوية فقط. كام أن سعادة اإلنسان بدورها سعادٌة دنيويٌة حيث ترتبط بدنيا الناس مبختلف 

ثقافاتهم وترتبط بعامل الطبيعة الخاّلب والجميل للغاية]9]؛ ألّن النسويّة الليربالية خاصًة ذاُت 

نزعٍة طبيعيٍة واإلنسان بدوره ميثل جزًءا من هذه الطبيعة، وليس وراء الطبيعة املادية وهذا 

]1]- عابدي رناين،؟ 1385 هـ ش.

التنوير  وتاريخ  الغربية  الفلسفة  يف  هامًة  شخصيًة  يعترب  اسكتلندي.  ومؤرٌخ  واقتصاديٌّ  فيلسوٌف  1779م(:  ـ   1711( هيوم  ديفد   -[2[

املعرّب. اإلسكتلندي. 

]3]- إميانويل كانط )1724 ـ 1804م(: فيلسوفٌ أملايٌن. يعترب آخر الفالسفة املؤثرين يف الثقافة األوروبية الحديثة، وأحد أهم الفالسفة الذين 

كتبوا يف نظرية املعرفة الكالسيكية، وهو آخر فالسفة عرص التنوير يف أوروبا والذي بدأ بجون لوك وجورج بريكيل وديفد هيوم. من أشهر 

أعامله: )نقد العقل املجرد(، و )نقد العقل العميل(. املعرّب.

]4]- أرسطو أو أرسطوطاليس )384ـ  322 ق. م(: فيلسوفٌ يونايٌن. تلميذ أفالطون ومعلم اإلسكندر األكرب. واحٌد من عظامء املفكرين. تغطي 

كتاباته مجاالٍت عّدًة، منها: الفيزياء وامليتافيزيقا والشعر واملسح واملوسيقى واملنطق والبالغة واللغويات والسياسة والحكومة واألخالقيات 

وعلم األحياء وعلم الحيوان. وهو واحد من أهم مؤسيس الفلسفة الغربية. املعرّب.

العلوم والفنون  . برز من خالل إرشافه عىل إصدار )موسوعة  ]5]- دينيس ديدرو )1713 ـ 1713م(: فيلسوٌف وكاتٌب وموسوعيٌّ فرنيسٌّ

التنوير. رئيس تحرير أول دائرة معارف حديثة. املعرّب. والِحرف( وتحرير العديد من فصولها. وهو من قادة حركة 

]6]- آدم سميث )1723 ـ 1790م(: فيلسوٌف أخالقيٌّ وعامُل اقتصاٍد اسكتلندي. يُعدُّ أبَا االقتصاد الحديث، وال يزال يُعترب من أكرث املفكرين 

االقتصاديني تأثريًا يف اقتصادات العامل املعارص. أشهر كتبه )نظرية الشعور األخالقي(، و )ثروة األمم(. املعرّب.

]7]- سورين كريكيغارد )1813 ـ 1855م(: فيلسوفٌ والهويتٌّ دمناريكٌّ. كان لفلسفته تأثريٌ كبرٌي عىل الفلسفات الالحقة ال سيام يف ما يعرف 

بالوجودية اإلميانية )مقارنة بالوجودية اإللحادية(. املعرّب.

]8]- عابدي رناين،؟ 1385 هـ ش.

]9]- ساشويك، مارجوري، الهيات فمينيستي )الالهوت النسوي(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: بهروز جندقي، ص 183 ـ 193، دفرت مطالعات 

زنان )فمينيسم ودانشهاي فمينيستي(، قم، 1382 هـ ش.
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العامل يشٌء أو عالٌَم آخُر يك نحتاج إىل التخطيط من أجله. إذا كان لدى اإلنسان روٌح ونفٌس، 

فإّن لهذه الروح والنفس مهمٌة طبيعيٌة وماديٌة، وتعمل عىل أساس القوانني الطبيعية، ويرى 

أكرث هؤالء الفالسفة وال سيام توماس هوبز]1] أنه إذا كان هناك وجوٌد إللٍه، فهو عبارٌة عن آلة 

طبيعية]2]، أو أنهـ  يف الحد األدىنـ  قد خلق اإلنسان فقط، وملّكه زمام أمره، وترك له بناء نفسه 

وتكامله وتقدمه وازدهاره. وعىل هذا األساس فإن غاية هدف الرتبية والتعليم يجب أن تقوم 

عىل إعداد املواطن الجيد والذي يتمكن بنفسه من توفري الحياة الدنيوية عىل أحسن وجه، 

وأن يوِجد لنفسه أو ملجتمعه أكرب قدِر من الربح واملنفعة، وأن يستمتع بالحياة، وأن يَصل إىل 

أقىص درجات السعادة يف هذه الدنيا.

ل والستدلل
ّ

األصل الثاني: التعق

إّن العقالنية واحدٌة من األصول املحورية يف الليربالية، حيث تقوم عىل أساس من العقالنية 

البرشية، وهي ترى أّن العقل ميثّل الجانب املميّز لإلنسان من سائر الكائنات، بحيث يذهب 

أكرَث«]4].  وال  أقلَّ  ال  بالعقالنية،  االلتزام  تعني  والتعليم  »الرتبية  بأن  االعتقاد  إىل  هريست]3] 

ذلك  أساس  وعىل  واضحًة،  والتعليم  الرتبية  يف  العقالنية  محورية  تكون  األساس  هذا  وعىل 

القبول بكل يشٍء عىل  إمنا يجب  أنه  تعليمه لألطفال هو  الذي يجب  الوحيد  اليشء  يكون 

بالعقل  ونعني  العقل،  مرجعية  غريِ  مرجعيٍة  من  هناك  وليست  العقيل،  االستدالل  أساس 

تستند  ال  معلومٍة  أو  بعقيدٍة  اإلميان  األساس يجب عدم  نفسه. وعىل هذا  الفرد  هنا عقل 

إىل دعامٍة وسنٍد من العقل. ومن هنا فإنّه يذهب إىل االعتقاد بأّن األطفال يجب تنشئتهم 

وتعليمهم عىل أساس العقالنية والنقد والتفكري الحر، بحيث يعتربون كلَّ عقيدٍة قابلًة لالنتقاد 

]1]- توماس هوبز )1588 ـ 1679م(: أحد أكرب فالسفة القرن السابع عرش للميالد يف إنجلرتا وأكرثهم شهرةً، وال سيام يف املجال القانوين؛ 

إذ كان ـ باإلضافة إىل اشتغاله بالفلسفة واألخالق والتاريخ ـ فقيًها قانونيًّا، ساهم بشكٍل كبريٍ يف بلورة الكثري من األطروحات التي متيز بها 

القرن السابع عرش عىل املستوى السيايس والحقوقي، كام عرُف مبساهمته يف التأسيس للكثري من املفاهيم التي لعبت دوًرا كبريًا عىل مستوى 

الفعل والتطبيق، وعىل رأسها مفهوم العقد االجتامعي. وقد وضع كتابه )لوياثان( األساس ملعظم الفلسفة السياسية الغربية من منظور 

نظرية العقد االجتامعي. املعرّب.

]2]- باتلر،؟ 1968م.

[3[- Hirst.

]4]- نقاًل عن: زارعان، محمد جواد، تربيت ديني، تربيت ليربال )الرتبية الدينية، الرتبية الليربالية(، مجلة معرفت، العدد: 33، ص 8 ـ 16، 

1379 هـ ش.
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والتحول العقالين، وال ينظرون إىل أيِّ يشٍء بوصفه حقيقًة نهائيًة. ومن هنا فإّن تعليم األطفال 

وتربيتهم عىل أساس نقل املعلومات والقيَم والقوالب الجاهزة لهم، أمٌر مرفوٌض يف النظام 

الرتبوي والتعليمي الليربايل. إّن حرية التفكري يف النظام الليربايل الرتبوي والتعليمي يتخذ يف 

بعض األحيان تعريًفا أشدَّ وضوًحا، وقد اعترب أمرًا متجاهاًل وسلبيًّا تجاه أيِّ عقيدٍة مرادفٍة. 

ٍد  وعىل أساس من هذا الفهم فإّن حرية التفكري تعني وجوب عدم تعليم الطفل أيِّ يشٍء محدَّ

بوصفه ميثل »الحياة الصالحة«]1].

كام تؤكد النسوية الليربالية عىل هذا األصل يف ما يتعلق بالنساء أيًضا، وترى أّن املرأة صنٌو 

للرجل حيث يتمتعان باملستوى نفسه من العقل، وتذهب هذه الحركة إىل االعتقاد بأّن تعليم 

كرافت]2]  ماري وولستون  من  كلٌّ  وكان  العقالنية.  أساس  يقوم عىل  أن  يجب  املرأة  وتربية 

وستيوارت ميل]3] يذهب إىل االعتقاد بأّن النساء قادراٌت عىل التعّقل مثل الرجال، ومن هنا 

يحّق لهّن الحصول عىل املستوى نفسه من الرتبية والتعليم. وإن تفضيل الرجال عىل النساء 

من هذه الناحية )أي يف التعقل(، يؤدي إىل حرمان نصف املجتمع البرشي من نعمة التعلّم، 

وال يخفى أّن هذا ميثّل خسارًة فادحًة مُينى بها املجتمع.

األصل الثالث: الهتمام بالختالفات والخصائص الفردية

إن الفردانية والحقوق الفردية التي تقوم عىل أساس فردية اإلنسان، تعّد من بني األصول 

الجوهرية للدولة الحديثة يف الغرب، وإن الفلسفة الوجودية للدولة تكمن يف ضامن هذه 

الحقوق. إن الفرد أو الشخص هو الواجد للحقوق ويُعّد مواطًنا، مبعنى أن الفرد الذي يجب 

]1]- هريست،؟ 1974 هـ ش، نقاًل عن: زارعان، محمد جواد، تربيت ديني، تربيت ليربال )الرتبية الدينية، الرتبية الليربالية(، مجلة معرفت، 

العدد: 33، ص 8 ـ 16، 1379 هـ ش.

]2]- ماري وولستون كرافت )1759 ـ 1797م(: كاتبٌة بريطانيٌة من القرن الثامن عرش للميالد. فيلسوفٌة ومنارصٌة لحقوق املرأة، وخالل 

حياتها القصرية كتبت رواياٍت وأطروحاٍت وقصص رحاالت، وكتبت عن تاريخ الثورة الفرنسية، وعن قواعد السلوك، وأدب األطفال. واشتهرت 

بدفاعها عن حقوق املرأة. تزوجت من الفيلسوف ويليام غودوين الذي كان من األشخاص املؤثرين بشّدة يف الحركة الالسلطوية. بعد وفاتها 

املبكرة قام زوجها عام 1798م بنرش قصة حياتها، كاشًفا تفاصيل حياتها التي كانت تعترب آنذاك غري مقبولٍة اجتامعيًّا ما أدى ـ دون قصد ـ 

إىل تدمري سمعتها لقرٍن من الزمن. املعرّب.

]3]- جون ستيوارت ميل )1806 ـ 1873م(: فيلسوفٌ واقتصاديٌّ بريطاينٌّ. أواله والده رعايًة علميًة خاصًة. وقف مع جريمي بنثام ضد النزعة 

اليقينية وكل ما كان يقاوم مسرية العقل والتحليل والعلم التجريبي، وكان ميقت ضيق األفق وسحق األفراد من قبل وطأة السلطة أو العادة 

أو الرأي العام. املعرّب.
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أن يبسط سيطرته عىل املجتمع املدين هو فرٌد مستقلٌّ له مجموعٌة من األتباع الشخصيني]1]. 

إن اإلنسان يف الرؤية الحديثة مبثابة الفرد الذي يحظى باالحرتام واملنزلة والحقوق، حيث مل 

ًما  يكن يتمتع بهذه املنزلة من قبل. ويف هذه الرؤية يكون الفرد أكرثَ واقعيًّة وأصالًة ومتقدِّ

إن  وروحه.  لجسمه  مالًكا  ويكون  واملحوريّة  املركزيّة  النقطة  ميثل  الفرد  إن  املجتمع.  عىل 

جميع األشياء ـ األعم من الدين والفلسفة والقانون واألخالق وما إىل ذلك ـ تابعٌة للفرد، بينام 

ال يكون هو تابًعا أليِّ يشٍء أبًدا. ومن هنا تكتسب امليول البرشية مكانًة متينًة واستثنائيًة، 

ويجب عىل األخالق أن تتناغم معها. وعىل حّد تعبري ديفد هيوم: حتى العقل عبٌد للشهوات 

والرغبات]2]. وعىل هذا األساس يجب حتى يف الرتبية والتعليم منح الفرد أهميًة وقيمًة أيًضا، 

واعتبار رغبته يف كل أمر مقدمًة عىل رغبة املجموعة، سواًء يف إدارة أمور املدرسة والجامعة 

االهتامم  والتدريس  التخطيط  يف  يجب  هنا  ومن  الدراسية.  واملناهج  الربامج  تحديد  يف  أو 

باالختالفات الفردية أيًضا؛ إذ يختلف األفراد يف األمزجة والعالقات والتوجهات الفردية، ويجب 

أن يكون هذا االختالف ِمالكًا يف التقييم واالهتامم، كام يجب االهتامم يف األهداف والربامج 

مبطالب ومشاعر الفرد أيًضا، ال ما نراه نحن أو اآلخرون ملصلحة الفرد؛ إذ ال أحد يعلم ما هو 

يف مصلحة الفرد أكرث من الفرد نفسه]3].

األصل الرابع: المساواة بين الرجل والمرأة

بااللتفات إىل مبنى املاهية الواحدة لإلنسان، تذهب الحركة النسوية الليربالية بشكٍل خاصٍّ 

إىل املساواة بني املرأة والرجل يف النظام التعليمي والرتبوي. بل إن هذه الحركة ال تذهب إىل 

الدرجات  الدراسة حتى  التعليمية ومواصلة  الفرص  املرأة والرجل يف  بالتساوي بني  االكتفاء 

العالية واختيار حقل التخصص باختيارهام ورغبتهام فقط، بل يطالبون بهذه املساواة بينهام 

حتى يف جميع األهداف والربامج واألساليب واملحتويات التعليمية والرتبوية، وعدم التفريق 

]1]- مشري زاده، حمريا، از جنبش تا نظريه اجتامعي: تاريخ دو قرن فمينيسم )من النهضة إىل النظرية االجتامعية: تاريخ قرنني من الحركة 

النسوية(، نرش شريازه، طهران، 1388 هـ ش.

]2]- آربالسرت، أنطوين، ليرباليسم غرب: ظهور وسقوط )الليربالية الغربية: الظهور واألفول(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: عباس مخرب، طهران، 

1377 هـ ش.

]3]- ميل، جون ستيوارت، كنيزك كردن زنان )تعبيد النساء(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: خسو ريغي، نرش بانو، 1377 هـ ش.
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بينهام يف هذه األمور أبًدا]1]. يجب أن تحصل الفتيات والفتيان عىل فرٍص متكافئٍة ومتساويٍة 

يف التعليم ألهداف محددة، يك يتمكنوا من اختيار حقلهم الدرايس والتخصيص الذي يرغبونه، 

وأن يختاروا العمل والوظيفة املناسبة بكامل حريتهم. ليس هناك أيُّ حقٍل أو درٍس خاصٍّ 

صٌّ للرجال أو النساء فقط،  بجامعة النساء أو الرجال فقط، وليس هناك فصٌل درايسٌّ مخصَّ

كام لن يكون هناك أستاٌذ أو منهٌج تدرييسٌّ أو أسلوٌب تربويٌّ خاص بالرجال أو النساء فقط. 

نوع  وحتى  املساواة،  قدم  عىل  والفتيان  الفتيات  مع  يتعامل  أن  يجب  واألستاذ  املعلم  إّن 

ثياب الطالب والطالبات يجب أاّل يكون مختلًفا، وإمنا يجب أن يكون ذلك تابًعا ملاِلٍك واحٍد، 

ويتحدد هذا املاِلك برغبتهم الفردية والشخصية. وحتى هذه الرغبات الفردية إن انطوت عىل 

شائبٍة من التفاوت واالختالف بني الجنسني، يجب الوقوف ضّدها. من ذلك مثاًل إذا أراد عدٌد 

بعينه من الرجال أو النساء أن يفتتحوا مدرسًة خاصًة بالنساء أو الرجال، أو أن يرتدوا نوًعا 

ا بالرجال أو النساء، يجب الوقوف ضّده؛ ألن مثل هذه املدرسة أو الزّي  من الثياب يُعترب خاصًّ

الخاص سوف يعترب مظهرًا لالختالف والتاميز بني الجنسني. كام يجب تعليم الفتيات والفتيان 

شؤون تدبري املنزل، والصناعة، واإلدارة ومختلف أنواع املشاغل، يك يحصلوا عىل فرٍص متكافئٍة 

البرشيّة تحت أيِّ  الفئات  الحر. ال ينبغي تخصيص أيِّ حّصٍة خاّصٍة أليِّ فئٍة من  لالنتخاب 

ذريعٍة من الذرائع، وال سيام عىل أساس الفصل بينهم عىل أساس الذكورة واألنوثة، أو التناسب 

مع املهنة والوظيفة، بل يجب مجرد إعداد الفرص املتساوية لهم؛ لينتخب كلُّ واحٍد منهم 

ما يختاره من شغٍل عىل أساٍس من الرغبة والتنافس الحّر فقط. وبطبيعة الحال يذهب كلُّ 

من وولستون كرافت وستيوارت ميل إىل القول بأن الفتيات بعد التعليم سوف يتجهن بشكٍل 

طبيعيٍّ نحو إدارة املنزل وإدارة األرسة وينتخنب رعاية األزواج وتربية األطفال]2]. ويف هذا الشأن 

يذهب ميل إىل االعتقاد بأنه عىل الرغم من أن الرتبية والتعليم املتكافئ واملتساوي واملشرتك 

لن يقيض عىل جميع االختالفات واألذواق الشخصية بني الرجل واملرأة، إال أنه سوف يجعل 

أكرَب. علينا أن نؤمن  أمرًا ممكًنا ومتاًحا بشكٍل  الحياة  الهامة يف  املقاصد  من االتفاق بشأن 

]1]- شاوردي، شهرزاد، نقد وتبيني مباين انسان شنايس فمينيسم وداللتهاي تربيتي آن )نقد وبيان املباين األنرثوبولوجية ودالالتها الرتبوية(، 

أطروحة علمية عىل مستوى املاجستري، جامعة تربيت مدرّس، طهران، 1380 هـ ش.

الفارسية:  اللغة  مقدمه اي بر ايدئولوژي هاي سيايس )مقدمة عىل األيديولوجيات السياسية(، ترجمه إىل  ]2]- ويلفورد، ريك وآخرون، 

محمد قائد، نرش مركز، ط 2، طهران، 1385 هـ ش.
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بأن الرتبية والتعليم املنفصل واالختالف بني الفتيان والفتيات من خالل التأكيد عىل التفاوت 

القائم عىل أساس الذكورة واألنوثة، سوف يعّمق االختالفات بني املرأة والرجل]1]. كام يذهب 

فريدن يف هذا الشأن إىل القول: إذا كان أحد األسباب يف عدم املساواة بني الرجل واملرأة يف 

إىل  املشكلة  نرجع هذه  أن  فعلينا  النساء،  عند  الصالحيات  بعض  عدم وجود  العام  الحقل 

التفريق بني الفتيات والفتيان يف التعليم، ألن الفرضية يف النظام التعليمي تقوم عىل تعليم كلٍّ 

من الفتيات والفتيان؛ ليعلب كلٌّ منهام أدواًرا مختلفًة يف املستقبل، وبذلك يتم تعليم الفتيات 

والنساء مهاراٍت تُبعدهّن عن حياة الوظائف واملهن]2].

األصل الخامس: حرية النساء

يف ما يتعلق بالليربالية يتّم طرح مسألة الحرية ضمن ثالث دوائر:

1ـ  الحرية من القمع املمنهج ضد املعلِّمني والطالب من ِقبل الدولة والكنيسة والجامعات 

الخاصة، مبعنى أن املعلِّمني والتالميذ يجب أن يتمتّعوا بحرية التعبري والحق يف الحصول عىل 

املعلومات.

2ـ  الحرية العلمية بوصفها منوذًجا للحرية املنظمة، مبعنى أّن املدارس يجب أن تبتعد عن 

النشاطات السياسية، ويجب عدم إدخال اإليديولوجيات يف املدارس.

املدارس  أّن  مبعنى  األسلوبية،  املعرفة  جدوائية  من  جزًءا  بوصفها  العلمية  الحرية  ـ   3

يف  التحقيقات  نتائج  وعرض  الجدلية،  املسائل  يف  والتحقيق  البحث  يستطيعون  والتالميذ 

التدريس، دون أن يكون هناك خطوٌط ُحْمٌر أمام التحقيقات وبيان النتائج التي تتمخض عنها 

التحقيقات وموضوعات التدريس والتحقيق]3].

]1]- ميل، جون ستيوارت، كنيزك كردن زنان )تعبيد النساء(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: خسو ريغي، ص 151ـ  152، نرش بانو، 1377 هـ ش.

]2]- مشري زاده، حمريا، از جنبش تا نظريه اجتامعي: تاريخ دو قرن فمينيسم )من النهضة إىل النظرية االجتامعية: تاريخ قرنني من الحركة 

النسوية(، 1388 هـ ش.

]3]- غوتك، جرالد إل، مكاتب فلسفي وآراي تربيتي )املدارس الفلسفية واآلراء الرتبوية(، ص 281 ـ 284، ترجمه إىل اللغة الفارسية: محمد 

جعفر باك رسشت، سازمان سمت، طهران، 1380 هـ ش.
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الذي  الحقل  العليا، واختيار  املراحل  الدراسة إىل  األفراد يف مواصلة  تجب مراعاة حرية 

يفضلونه، واختيار الربامج واملحتويات التعليمية املناسبة )يف املساحات املباحة للرجال( بشكٍل 

كامٍل. إّن هذا األصل ينبثق بدوره عن املبنى القائم عىل أّن اإلنسان قد ُخلق حرًّا، كام ينبثق 

عقالنية  عن  وكذلك  عليه،  الخارجية  والسلطة  املرجعية  وعدم  لنفسه،  اإلنسان  امتالك  عن 

اإلنسان؛ ألن اإلنسان ميتلك عقاًل، وإن العقل لوحده يكفيه، وميكنه أن يُرشده يف الوصول إىل 

أهدافه، ولن يكون ألحٍد الحق يف سؤاله واستجوابه يف الوصول إىل أهدافه. يرى ستيوارت ميل 

أّن الحرية من أقدم القيَم، وأنها تؤدي إىل املساواة. إن الحد األقىص من الحرية يستلزم األحّد 

األقىص من املنافع. إنه يذهب إىل االعتقاد بأن كلَّ قانوٍن أو سنٍة تعمل تحت أيِّ ذريعٍة أو 

مستمسك عىل تحديد حرية سلوك األفراد، إمنا يخدم العنارص الشيطانية التي تجّفف مصادر 

الفرح والسعادة يف الحياة، وتقيض عىل تنّوع الحياة وقيمتها وأهميتها. وبطبيعة الحال فإّن 

الحرية ـ من وجهة نظره ـ ليست مطلقًة، بل ال مانع من تقييد الحريات إىل حدٍّ ما، حيث 

يتم اعتبار الجميع مسؤواًل عن نتائج أفعاله السيّئة والقبيحة]1].

األصل السادس: الستقالل والكتفاء الذاتي

إّن منو االستقاللية الذاتية أو سلطة الشخص عىل نفسه، والتي تقوم عىل أساس أّن اإلنسان 

قد ُخلق حرًّا، وعىل أساس فردانية اإلنسان، هي من القيَم التي ال ميكن أن تنفّك عن الحرية 

والعقالنية يف الليربالية. يرى بييل]2] )1984م( أن الرتبية والتعليم الليربايل يشء يحرر الفرد من 

جميع القيود، ومن هنا ميكن للفرد أن يكون مختاًرا يف االعتقاد والعمل. وطبًقا لرؤية ديردن]3]

ا بحيث إن فكره وعمله يف حياته إمنا يتم تربيره  »إّن كلَّ شخٍص يبلغ اختياره حدًّ

من خالل الرجوع إىل ذاته، مبعنى انتخابه وقراره وحكمه وتخطيطه واستدالله«.

يرى املفكِّرون يف أمر الرتبية والتعليم الليربايل أن تطوير اإلدارة الذاتية لدى األطفال تقرتن 

بالكثري من العنارص، ومن بينها: توسيع دائرة العلم والفهم لديهم، والعلم مبختلف العقائد 

]1]- ميل، جون ستيوارت، كنيزك كردن زنان )تعبيد النساء(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: خسو ريغي، 1377 هـ ش.

[2[- Billie.

[3[- Dearden.
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الشخيص  التفكري  مستوى  ورفع  العقالنية،  القرارات  واتخاذ  الحياة،  يف  واملناهج  واألساليب 

القائم عىل االستدالل بعيًدا عن األفكار الناشئة من سلطة اآلخرين]1].

نْي نوًعا من الرتبية  وعىل هذا األساس تؤكد النسوية الليربالية عىل أن النساء يجب أْن يتلقَّ

والتعليم بحيث يحصلن عىل استقالليٍّة تاّمٍة وكاملٍة عن الرجال من جميع النواحي. كام كان 

هاريت تايلور]2] يذهب إىل االعتقاد بأن اشتغال النساء ومامرستهن املهن والوظائف يشكل 

مقدمًة الستقاللهن. وإن استقالل النساء سوف يُفيض إىل عدم وقوعهن تحت سلطة الرجال، 

وإىل عدم اعتبارهن أدىن منهم. وعىل هذا األساس يجب عىل الرتبية والتعليم أن تنشئ النساء 

عىل االستقالل عن الرجال. وبطبيعة الحال يجب أن يبدأ ذلك باالستقالل يف التعليم. إذا كانت 

الفتيات والنسوة يف املدرسة واملعهد التعليمي يحظني باالستقالل الالزم، فإنهن سوف ينشأن 

عىل املستوى العميل بحيث يعشن بشكٍل مستقلٍّ حتى بني أرسهن ويف مجتمعهن أيًضا، ولن 

يعتمدن عىل الرجال يف حياتهن أبًدا. يقول جون ستيوارت ميل يف هذا الشأن: عىل جميع 

الرجال أن يستذكروا مشاعرهم يف لحظة االنعتاق من تبعية مرحلة الطفولة، حيث شعروا 

وكأّن ِحماًل ثقياًل قد أزيح عن كواهلهم، أو أن أغالاًل قد رُفعت عن أقدامهم. فمن ذا يستطيع 

القول أن النساء ال يقدرن عىل حمل مثل هذه املشاعر؟ ]3]

األصل السابع: التنافس بين المرأة والرجل

إن أحد أصول الليربالية هو التنافس، والذي يقوم عىل مبنى تساوي الناس يف الخلق. لقد 

للفرد  ا  بوصفها حقًّ الفردية  األولوية  يعربون عن  مانشسرت]4]  االقتصاد يف مدرسة  كان علامء 

الداروينية  أساٍس من  ـ عىل  هربرت سبنرس]5] يذهب  املطلق. وكان  االقتصادي  التنافس  يف 

]1]- زارعان، محمد جواد، تربيت ديني، تربيت ليربال )الرتبية الدينية، الرتبية الليربالية(، مجلة معرفت، العدد: 33، 1379 هـ ش.

[2[- Harriet Taylor.

]3]- ميل، جون ستيوارت، كنيزك كردن زنان )تعبيد النساء(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: خسو ريغي، ص 158، 1377 هـ ش.

[4[- Manchester School.

]5]- هربرت سبنس )1820 ـ 1903م(: فيلسوفٌ بريطاينٌّ. قّدم يف كتابه )الرجل ضد الدولة( رؤيًة فلسفيًّة متطرفًة يف ليرباليتها. وكان هو من 

أوجد مصطلح )البقاء لألصلح( عىل الرغم من أنه يُنسب عادة إىل )دارون(. وقد ساهم سبنس يف ترسيخ مفهوم االرتقاء، وأعطى له أبعاًدا 

اجتامعيًة يف ما ُعرف الحًقا بالداروينية االجتامعية. وهكذا يُعّد سبنس واحًدا من مؤسيس علم االجتامع الحديث، واعترب األب الثاين لعلم 

االجتامع بعد أوغست كونت الفرنيس. املعرّب.
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الحياة.  التنافس ميثل وسيلًة طبيعيًة الختيار األصلح ملواصلة  ـ إىل االدعاء بأن  االجتامعية 

كام كان يعترب الرتبية والتعليم عاماًل يف إعداد عامل املنافسة. كام كان توماس هوبز يُشبّه 

حياة البرش مبيداٍن للسباق، وكان يقول: يجب أن نفرتض أن هذا السباق ليس له من هدٍف 

سوى التقدم عىل الجميع. إّن التنافس وجميع أنواع السعي من أجل التقّدم عىل اآلخرين 

يجب أن يكون جزًءا من َسدى ولُحمة حياتنا]1]. وبطبيعة الحال كان جون ديوي]2] من بني 

يعملون  الليرباليني  النسويني  أن  كام  الجامعي]3].  والتعاون  املشاركة  عىل  يؤكد  الليرباليني 

بدورهم ـ عىل أساٍس من مبانيهم الليربالية ـ عىل وضع الرجل واملرأة بشكٍل عامٍّ يف مواجهة 

املكتسبات  عىل  الحصول  أجل  من  بينهام  ما  يف  التنافس  عىل  ويؤكدون  اآلخر،  أحدهام 

التنافس  من  النساء  منع  إن  والتعليمية.  واالقتصادية  والسياسية  االجتامعية  واالمتيازات 

مع الرجال يُعدُّ ظلاًم كبريًا بحّقهن، ويُلحق رضًرا باملجتمع ال ميكن تداركه]4]. تكتسب هذه 

املسألة أهميًة أكرَب يف الرتبية والتعليم؛ ألن حضور الفتيات والفتيان يف فصٍل درايسٍّ واحٍد 

ستيوارت  يرى  الجنسني.  كال  تقّدم  إىل  يؤدي  وبالتايل  التنافس،  وترية  ارتفاع  عىل  يساعد 

إن  والتعليم.  الرتبية  حقل  يف  سيّام  وال  دامئًا،  مراعاته  يجب  كيلٌّ  أصٌل  التنافس  أن  ميل 

التنافس يجب أاّل يراعى يف انتخاب الحقول الدراسية فحسب، بل تجب مراعاته يف جميع 

الحقول الرتبوية وغري الرتبوية؛ ألن التنافس يؤّدي إىل بروز القابليات الفطرية املودعة يف 

بالحرية  املحدود  التنافس االجتامعي  إن  الشأن:  البرش. وقال ستيوارت ميل يف هذا  ِجِبلّة 

واملساواة للجميع، سوف يضع النساء والرجال يف مواضَع متناسبًة مع فطراتهم، بحيث إنها 

لن تكون منسجمًة مع قابلياتهم الطبيعية فحسب، بل سوف تقدم أفضَل النتائج عىل أرض 

الواقع]5]. يرى ستيوارت ميل أنه لو تعاملنا بشكٍل حرٍّ مع الطبيعة التي خلقت كلَّ شخٍص 

]1]- تريغ، روجر، ديدگاهي در باره رسشت آدمي: رويكردي تاريخي )رؤية حول طبيعة اإلنسان: اتجاه تاريخي(، ص 74، ترجمه إىل اللغة 

الفارسية: مجموعة من املرتجمني، پژوهشگاه علوم انساين ومطالعات فرهنگي، طهران، 1385 هـ ش.

]2]- جون ديوي )1859 ـ 1952(: تربويٌّ وفيلسوٌف وعامُل نفٍس أمرييكٍّ، وزعيٌم من زعامء الفلسفة الرباغامتية ومن أوائل املؤسسني لها. كان 

يطمح إىل بناء مجتمعٍ دميقراطيٍّ وفلسفٍة علميٍة ُتوازن بني قيمة الفرد وقيمة الجامعة. وقد أكد عىل العالقة الوثيقة بني التقّدم العلمي 

والنظام الدميقراطي، وقد استفادت الواليات املتحدة األمريكية من أفكاره يف موضوع الرتبية وجذب العقول واستقطاب كل علامء األرض. 

ويعترب أن الفلسفة متثل سلطًة ترشيعيًة مهمتها نقض القيَم الحارضة واقرتاح قيٍَم جديدٍة تواكب التغرّيات الحاصلة يف الحياة. املعرّب.

]3]- غوتك، جرالد إل، مكاتب فلسفي وآراي تربيتي )املدارس الفلسفية واآلراء الرتبوية(، ص 266، ترجمه إىل اللغة الفارسية: محمد جعفر 

باك رسشت، سازمان سمت، طهران، 1380 هـ ش.

]4]- ميل، جون ستيوارت، كنيزك كردن زنان )تعبيد النساء(، ص 87، ترجمه إىل اللغة الفارسية: خسو ريغي، نرش بانو، 1377 هـ ش.

]5]- املصدر أعاله، ص 87.
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الحر واملتكافئ بشكٍل  التنافس  واملشاغل يف  الحقول  انتخاب  بتحّقق  ، وسمحنا  حرٍّ بشكٍل 

، فإنه سيتم الحفاظ عىل تناسب األمور بشكٍل أفضَل. طبيعيٍّ

األصل الثامن: النسبية وإمكان تغّير القَيم

وأنها  الدنيوية،  واألهداف  بالغايات  إال  تفكر  ال  العلامنية  النسوية  أن  إىل  بااللتفات 

األوضاع  بتغرّي  متغرّيٌة  الدنيوية  والقيم  األهداف  وأن  املادي،  بالعامل  اإلنسان  تحرص 

يتناسب  مبا  والتعليم  الرتبية  أهداف  جميع  تغيري  عىل  العمل  يجب  الزمنية،  واألحوال 

هي  التنمية  أن  يرى  ديوي  جون  أّن  من  الرغم  وعىل  واملكانية.  الزمانية  واألوضاع 

الرتبية  أن  عىل  التأكيد  إىل  هوك]1]  سيدين  يذهب  والتعليم،  الرتبية  من  والغاية  الهدف 

، مبعنى أّن أهداف املجتمع  والتعليم يجب أن تتناغم مع التنمية لبناء مجتمعٍ دميقراطيٍّ

قُطٍر  يف  التعليمي  النظام  يف  حتى  والتطّور]2].  التنمية  اتجاه  تحدد  التي  هي  الدميقراطي 

واحٍد ال ميكن لنا أن نأخذ بنظر االعتبار أهدافًا وغاياٍت واحدًة، ورمبا أمكن القول: حتى 

اعتبار أهداٍف واحدٍة، بل ال بد من طرح أهداٍف  ملجموعٍة محّددٍة من األفراد ال ميكن 

التعليمية  املراكز  وجميع  والدولة  الدين  يف  أنه  ميل  ستيوارت  يرى  فرٍد.  لكلِّ  محّددٍة 

مجتمعات  يف  للعيش  األحياء  وتنشئة  تربية  عىل  دامئًا  العمل  يتم  املجتمعات  كافة  يف 

جميع  تقويض  عىل  طويلٍة  مّدٍة  ميضِّ  بعد  حتى  أنه  له  يؤسف  ومام  البائدة.  األجيال 

املناهج  تلك  مواصلة  عىل  إرصاًرا  نجد  أحيانًا،  املجتمعات  تلك  أهداف  وكافة  الحقائق 

والتعليم  الرتبية  يف  طرحها  عىل  االقتصار  يتّم  ال  النسبية  هذه  إن  الخاطئة]3].  الرتبوية 

املتسامحة  األخالق  مذهُب  هي  الليربالية  إن  أيًضا.  األخالق  يف  حتى  تُطرح  وإمنا  فقط، 

واملرنة واإلباحية، إذ يقولون أن الكثري من األفعال والسلوكيات ليس لها من حكٍم سوى 

]1]- سيدين هوك )1902 ـ 1989م(: فيلسوفٌ أمرييكٌّ ينتمي إىل املدرسة الرباغامتية. املعرّب.

]2]- أوزمن، هوارد أي؛ ساموئيل أم. كراور، مباين فلسفي تعليم وتربيت )األسس الفلسفية للرتبية والتعليم(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: 

غالم رضا متقي فر ومساعدوه، نرش: مؤسسة اإلمام الخميني )ره(، قم، 1379 هـ ش.

]3]- ميل، جون ستيوارت، كنيزك كردن زنان )تعبيد النساء(، ص 75 ـ 76، ترجمه إىل اللغة الفارسية: خسو ريغي، 1377 هـ ش.
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اإلباحة]1]، كام يقول آربالسرت]2] أنّه ليس يف الليربالية أيُّ قانوٍن أخالقيٍّ عامٍّ يحّدد ما يتعنّي 

العامل دليٌل مقبوٌل. عىل اإلنسان فعله. ليس هناك يف هذا 

القيم  أن  ويرى  الثابتة،  بالقيَم  القول  عدم  إىل  بدوره  ميل  ستيوارت  جون  يذهب  كام 

األخالقية تختلف باختالف األزمنة. وقال يف هذا الشأن: يف املراحل األوىل من تشكيل املجتمعات 

كان يتم تعليم األفراد عىل أخالق التسليم، أعقب ذلك تعليمهم فضيلة الصرب والتحّمل يف 

مواجهة األقوياء واملورسين، أما اليوم فقد انحست مرحلة أخالق التسليم والتقليد وأخالق 

التعاطي والسخاء يف املجتمعات الحديثة، وحلت محلها أخالق العدالة واملساواة]3].

األصل التاسع: التربية والتعليم المختلط )النساء والرجال(

يذهب النسويون الليرباليون إىل االعتقاد بأن تعليم وتربية الفتيان والفتيات يجب أن يكون 

مختلطًا؛ ألن الفصل بينهم باإلضافة إىل تكريس شائبة التفاوت بني الجنسني يف األذهان، يقيض 

عىل قيام العالقات العميقة بني الرجال والنساء، أو يحول دون تحّققها يف الحد األدىن. يقول جون 

ستيوارت ميل يف هذا الشأن: لو أن الرتبية والتعليم املنفصل واملختلف بني الفتيان والفتيات مل 

يجعل إقامة العالقات العميقة واملتعددة األبعاد بني الرجال والنساء أمرًا ممكًنا، لوجد يف األرسة 

ـ ورمبا أكرث من أيِّ مكاٍن آخر ـ نظاٌم تربويٌّ مختلٌف أيًضا، يف حني أن هذا األمر مل يتحقق يف 

األرسة. وبطبيعة الحال صحيٌح أّن تربية وتعليم الفتيان والفتيات مل يكن مستقالًّ ومنفصاًل، ملا 

زالت جميع االختالفات يف األذواق واألمزجة الشخصية بني األزواج والزوجات، ولكن الوصول 

إىل التوافق بشأن األهداف واملقاصد الهامة من الحياة سيغدو ممكًنا عىل نحو أكرث]4]. مبعنى 

أنه يرى أن الرتبية والتعليم غري املختلط يشكل مانًعا يحول دون العالقات العميقة القامئة عىل 

الحّب بني الزوجني. وعليه ليك نؤسس لعالقاٍت عميقٍة قامئٍة عىل الحّب بينهام يجب أن يكون 

نظام الرتبية والتعليم مختلطًا. كام يذهب ستيوارت ميل إىل االعتقاد بأن التعليم املنفصل بني 

]1]- بيات، عبد الرسول ومساعدوه، فرهنگ واژه ها )معجم املفردات(، مؤسسة انديشه وفرهنگ ديني، قم، 1381 هـ ش.

]2]- آربالسرت، أنطوين، ليرباليسم غرب: ظهور وسقوط )الليربالية الغربية: الظهور واألفول(، ترجمه إىل اللغة الفارسية: عباس مخرب، طهران، 

1377 هـ ش.

]3]- ميل، جون ستيوارت، كنيزك كردن زنان )تعبيد النساء(، ص 74، ترجمه إىل اللغة الفارسية: خسو ريغي، 1377 هـ ش.

]4]- املصدر أعاله، ص 152.
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الفتيات والفتيان ال يشّكل مانًعا يحول دون العالقات األرسية الطبيعية فحسب، بل يؤدي إىل 

إبعاد النساء عن استالم املناصب واملسؤوليات االجتامعية، والحرمان من االمتيازات االجتامعية 

]1]. وكذلك فإنّه يف أحد املحاور األساسية يف اإلعالن الحقوقي ملنظمة النساء الوطنية يف  بشكٍل عامٍّ

سنة 1967م، قد تّم ذكر التعليم املتكافئ واملختلط أيضاً]2]. وعىل هذا األساس ميكن اعتبار نظام 

الرتبية والتعليم املختلط من أصول الرتبية والتعليم يف النسوية الليربالية.

األصل العاشر: الظاهراتية وأهمية السلوك

ترى النسوية الليربالية أّن املاِلك واملعيار يف الرتبية هو السلوك الظاهري، وأن الذي يجب 

إصالحه هو السلوك. إنهم ال يرون قيمًة وأهميًة للدوافع والنوايا والصفات واملَلكات، أو إنهم 

يف الحد األدىن ال شأن لهم يف الرتبية والتعليم بإيجاد اإلصالح والتغيري. فلو أمكن لنا أن نصنع 

ستيوارت  يرى جون  كافيًا.  ذلك  كان  السلوك،  وربيناه عىل حسن  صالًحا  مواطًنا  الفرد  من 

اليوم عىل  تقوم  الحديث  املجتمع  األخالقيّة يف  واألفكار  السياسية  الحركات  أن جميع  ميل 

هذا املبنى القائل بأن السلوك ـ وحده ـ هو املهم. فليس مهامًّ من هم األشخاص، وما هي 

النََّسبية، وما  ثرواتهم، وأصولهم وانتامءاتهم  أسامؤهم ونواياهم، وما هي أعامرهم، ومبلغ 

هي أديانهم ومذاهبهم، وما هو أجناسهم وذواتهم، بل املهم هو ما يفعله األفراد. واألهم 

هو أن حق الهداية والسيادة إمنا يحصل عىل اعتباره عىل أساس ُحسن السابقة والسلوك]3].

إن األخالق الليربالية ال شأن لها ـ يف األساس ـ بالقلب والصفات والقيَم القلبية والثابتة، 

وإمنا تؤكد عىل السلوك الظاهر فقط؛ ألن الليربالية إمنا تؤكد عىل األخالق العقالنية )األخالق 

املستدل عليها( واحرتام العقائد والعالقات املختلفة وتجّنب إلقاء القيَم، وهذه األمور بدورها 

الحرية، واملساواة، والعقالنية]4]. وعىل هذا  الثالثة، وهي:  الليربالية األساسية  تقوم عىل قيَم 

]1]- املصدر أعاله، ص 158 ـ 159.

]2]- مشري زاده، حمريا، از جنبش تا نظريه اجتامعي: تاريخ دو قرن فمينيسم )من النهضة إىل النظرية االجتامعية: تاريخ قرنني من الحركة 

النسوية(، ص 146، 1388 هـ ش.

]3]- ميل، جون ستيوارت، كنيزك كردن زنان )تعبيد النساء(، ص 134 ـ 135، ترجمه إىل اللغة الفارسية: خسو ريغي، 1377 هـ ش.

]4]- هالستد،؟ 1996 هـ ش، نقاًل عن: زارعان، محمد جواد، تربيت ديني، تربيت ليربال )الرتبية الدينية، الرتبية الليربالية(، مجلة معرفت، 

العدد: 33، 1379 هـ ش.
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األساس فإن ما هو املهم يف الرتبية والتعليم الليربايل هو السلوك، وتربية املواطن الصالح الذي 

يكون سلوكه حسًنا، وال شأن لها بالصفات األخالقية التي يكون موطنها القلب وتصبح جزًءا 

من وجود اإلنسان، أو ال تقوم حيالها باليشء الكبري يف الحد األدىن.

طبًقا ملا تقدم عىل أساس املباين األنرثوبولوجية النسوية الليربالية وكذلك بعض أقوال عدٍد 

من الليرباليني والنسويني الليربالني، ميكن أن نعترب هذه األصول العرشة ـ يف الحّد األدىن ـ من 

أصول الرتبية والتعليم النسوية الليربالية. وهي األصول التي متثل قواعَد كليًة وعاّمًة تُرشد 

والتي  الرتبوية،  والربامج  األساليب واملحتويات  اختيار  إىل  والتعليم  الرتبية  أمر  القامئني عىل 

. ويف القسم الثاين من هذه املقالة سوف  سوف تؤثر عىل نظام الرتبية والتعليم بشكٍل عامٍّ

نعمل عىل نقد ومناقشة هذه املباين من وجهة نظر اإلسالم والرتبية والتعليم اإلسالمي.

ثانًيا ـ نقد أصول الرتبية والتعليم النسوي الليربايل من زاوية اإلسالم

املباين  عىل  تقوم  تربويٍة  أصوٍل  عرشة  بيان  املقالة  هذه  من  األول  القسم  يف  تقّدم 

األنرثوبولوجية النسوية الليربالية، وهي إما مذكورٌة يف كالم النسويني الليرباليني، أو هي من 

الرتبية  العرشة يف  األصول  نقد هذه  إىل  نتعرّض  القسم سوف  مبانيهم. ويف هذا  مقتضيات 

والتعليم النسوي الليربايل والتي كانت قامئًة عىل األسس األنرثوبولوجية للحركة النسوية، من 

زاوية اإلسالم وعىل أساس املباين األنرثوبولوجية لإلسالم واآليات والروايات.

1. أصل نبذ الغائية عن أهداف الرتبية والتعليم

إّن النسوية الليربالية ـ كام تقّدم إثباته يف معرض الحديث عن مبانيها]1] ـ ال تكتفي بعدم 

األخروية يف  الغائية  األهداف  ونفي  الدنيوية،  األهداف  وتؤكّد عىل  بل  للعامل،  بغاية  القول 

الرتبية والتعليم، وتأخذ هذا األمر بوصفه أصاًل. هذا يف حني أن اإلنسان ـ بناًء عىل الرؤية 

التي  هي  الروح  وأن  بروحه،  اإلنسان  أصالة  وأن  والروح]2]،  الجسم  من  مركٌَّب  ـ  اإلسالميّة 

]1]- حسيني زاده، سيد عيل، نقد وبرريس مباين انسان شناختي فمينيسم ليربال وداللتهاي تربيتي آن از ديدگاه اسالم )نقد ومناقشة 

املباين األنرثوبولوجية النسوية الليربالية ودالالتها الرتبوية من وجهة نظر اإلسالم(، رسالة عىل مستوى الدكتوراه من جامعة طهران، كلية علم 

النفس والعلوم الرتبوية، 1390 هـ ش.

نَْساَن ِمْن ُسالَلٍَة ِمْن ِطنٍي * ثُمَّ َجَعلَْناُه نُطَْفًة يِف قَرَاٍر َمِكنٍي * ثُمَّ َخلَْقَنا النُّطَْفَة َعلََقًة فََخلَْقَنا الَْعلََقَة ُمْضَغًة  ]2]- قال تعاىل: َولََقْد َخلَْقَنا اإلِْ

فََخلَْقَنا الُْمْضَغَة ِعظَاًما فََكَسْونَا الِْعظَاَم لَْحاًم ثُمَّ أَنَْشأْنَاُه َخلًْقا آََخَر فَتَبَارََك اللّه أَْحَسُن الَْخالِِقنَي. سورة املؤمنون: اآليتان 12 ـ 14.
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متّد الجسم بالحياة؛ ألن الروح مجرّدٌة، وتبقى بعد فناء الجسم، ولن تفنى أبًدا، فقد كانت 

موجودًة قبل هذا العامل وستبقى بعده، حتى يحني اليوم الذي تلتقي فيه مع اللّه سبحانه 

الدنيا  وجود  وإّن  لآلخرة  مقِدمٌة  الدنيا  إّن  وثانيًا:    .[1[َراِجُعوَن إِلَْيِه  َوإِنَّا  لِلَِّه  إِنَّا  وتعاىل: 

 .[2[نَْيا َقلِيٌل َواآْلَِخرَُة َخرْيٌ لَِمِن اتََّقى باملقارنة إىل اآلخرة ليس سوى متاٍع قليٍل: ُقْل َمَتاُع الدُّ

أْن  الدنيوية  للغايات  املزيد، وال ميكن  الكامل وطلب  ينزع إىل  اإلنسان  أّن  يُضاف إىل ذلك 

تُشبع تطلعاته وأهدافه ومطامحه. وكلام علم اإلنسان أكرث، كلام ازدادت معرفته بجهله، وزاد 

عطًشا إىل املزيد من املعرفة. وعليه كيف سيمكن رفع هذا الظأم بواسطة األهداف الدنيوية 

ـ  ما ذكره جون ديوي  تتناىف مع  بدورها  والتعليم  الرتبية  أهداف  إن محدودية  املحدودة؟ 

الليربايل العمالين ـ يف معرض بحث أهداف الرتبية والتعليم أيًضا؛ وذلك ألنه يرى أن الغاية من 

الرتبية والتعليم هي التنمية أو املزيد من التنمية. وكيف ميكن للمزيد من التنمية ـ املعرّب يف 

حّد ذاته عن عدم محدوديته ـ أن ينسجم مع محدودية األهداف واقتصارها عىل األهداف 

وتقزيٌم  احتقاٌر  فيه  الدنيوية  باألهداف  اإلنسان  تربية  أهداف  إن حرص  والدنيوية؟  املادية 

لإلنسان، وهذا يتناىف مع روح وجوهر الرتبية والتعليم الذي يتمثل برتبية اإلنسان العظيم 

تنحرص  لإلنسان ال  الرتبوية  األهداف  فإن  األساس  األرض. وعىل هذا  اللّه يف  بوصفه خليفة 

باألهداف الدنيوية، بل األهداف الدنيوية ال تشكل إال جزًءا ضئياًل من أهداف الرتبية والتعليم 

يف اإلسالم. وبطبيعة الحال ليس هناك اختالٌف جوهريٌّ بني املرأة والرجل يف األهداف األخروية 

واملعنوية، وإمنا تكمن االختالفات يف الغالب بينهام يف األهداف واألدوار واآلليات الدنيوية، إال 

أن الذي تستفيده النسوية الليربالية من هذا األصل، هو أنه بااللتفات إىل هذا األصل ومبناه 

تضطر الحركة النسوية إىل تحقيق الهدف العام من الرتبية والتعليم ـ والذي هو عبارٌة عن 

املساواة الكاملة ـ يف هذه الدنيا، وعىل هذا األساس يجب رصد أهداٍف متساويٍة ومتكافئٍة 

للمرأة والرجل يف هذه الدنيا، يك نجعل من نظام الرتبية والتعليم نظاًما ناجًحا.

2. أصل التعّقل واالستدالل

إّن من بني األصول الرتبوية األخرى للنسوية الليربالية أصل التعّقل واالستدالل، مبعنی أّن 

]1]- سورة البقرة، اآلیة: 156.

]2]-سورة النساء، اآلیة: 77.
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: أاّل تكون طاردًة للعقل أو تتجاوز األمور العقلية  كل مسألٍة نروم تعليمها للطالب يجب أّوالًّ

وذهنية الطالب. وثانيًا: أن تكون معقولًة. وثالثًا: أن يتم عرضها عىل أساس االستدالل العقيل.

الفارق  أن  إال  أيًضا.  اإلسالمي  والتعليم  الرتبية  يف  مطروٌح  والتفكري  العقل  أصل  أن  كام 

بينه وبني ما يتّم طرحه يف الرتبية والتعليم الليربايل والنسوية الليربالية، يكمن يف أن العقل 

للمعرفة، وإمنا هو واحٌد منها، وال  الوحيد  املصدر  يعّد هو  والتعليم اإلسالمي ال  الرتبية  يف 

: هناك مصادُر معرفيٌّة  أّوالًّ اآلتية، وهي  االكتفاء به يف جميع املجاالت؛ وذلك لألمور  ميكن 

أخرى إىل جانب العقل]1]، وهي: التجربة الحسية]2]، والوحي واإللهام]3]، والكشف والشهود]4]، 

والنقل أيًضا]5]. وثانيًا: يف ما يتعلق باألمور الجزئية ال ميكن االستفادة من األسلوب العقيل، بل 

يجب االستفادة من التجربة الحسية؛ إذ العقل ُمدرٌِك للكليات وال طريق له إىل الجزئيات]6]. 

وباإلضافة إىل ذلك فإن التعقل والتفكري يحتاج إىل مقدماٍت، وهذه املقدمات هي يف الغالب 

حسيٌّة وتجريبيٌة أو نقليٌة. إن القرآن الكريم باإلضافة إىل تأكيده عىل التعقل والتفكري، يؤكد 

بكرثٍة عىل االستفادة من التجربة الحسية واألمور الوحيانية والنقلية أيًضا، وإىل جانب قوله 

و   ،[9[وَن تُْبرِصُ وأََفاَل   ،[8[تَْسَمُعوَن يقول:أََفالَ  نجده   ،[7[تَْعِقلُوَن أََفاَل  وتعاىل:  سبحانه 

أََفاَل يَْنظُُروَن]10]، وأََفاَل تََذكَُّروَن]11] أيًضا. إال أن الليرباليني والنسوية الليربالية عىل الرغم 

]1]- »إن لله عىل الناس حجتني: حجة ظاهرة، وحجة باطنة، فأما الظاهرة فالرسل واالنبياء واالمئة - وأما الباطنة فالعقول. )الكليني، 

محمد بن يعقوب، الكايف، ج 1، ص 15، دار الكتب اإلسالمية، طهران، 1365 هـ ش.

فِْئَدَة لََعلَُّكْم تَْشُكُروَن. سورة النحل،  بَْصاَر َواألَْ ْمَع َواألَْ َهاتُِكْم الَ تَْعلَُموَن َشيْئًا َوَجَعَل لَُكُم السَّ ]2]- قال تعاىل: َواللَُّه أَْخرََجُكْم ِمْن بُطُوِن أُمَّ

اآلیة: 78.

َل لَِكلِامَتِِه َولَْن تَِجَد ِمْن ُدونِِه ُملْتََحًدا. سورة الكهف، اآلیة: 27. ]3]- قال تعاىل: َواتُْل َما أُوِحَي إِلَيَْك ِمْن كِتَاِب َربَِّك الَ ُمبَدِّ

رِْض َولِيَُكوَن ِمَن الُْموِقِننَي. سورة األنعام، اآلیة: 75. امََواِت َواألَْ ]4]- قال تعاىل: وَكََذلَِك نُِري إِبْرَاِهيَم َملَُكوَت السَّ

كِْر إِْن كُْنتُْم الَ تَْعلَُموَن. سورة النحل، اآلیة: 43. ]5]- قال تعاىل: َوَما أَرَْسلَْنا ِمْن قَبْلَِك إاِلَّ رَِجاالً نُوِحي إِلَيِْهْم فَاْسأَلُوا أَْهَل الذِّ

]6]- مصباح اليزدي، محمد تقي، آموزش فلسفة )دروس فلسفية(، ج 1، ص 112، نرش أمري كبري، طهران، 1383 هـ ش.

]7]- سورة البقرة، اآلیة: 44 و 76؛ سورة آل عمران، اآلیة: 65؛ سورة األنعام، اآلیة: 32؛ سورة األعراف، اآلیة: 169؛ سورة يونس، اآلیة: 16؛ 

سورة هود، اآلیة: 51؛ سورة يوسف، اآلیة: 109؛ سورة األنبياء، اآلیة: 10 و 67؛ سورة املؤمنون، اآلیة: 80؛ سورة القصص، اآلیة: 60؛ سورة 

الصافات، اآلیة: 138.

]8]- سورة القصص، اآلیة: 71.

]9]- سورة القصص، اآلیة: 72؛ سورة الزخرف، اآلیة: 51؛ سورة الذاريات، اآلیة: 21.

]10]- سورة الغاشية، اآلیة: 17.

]11]- سورة يونس، اآلیة: 3؛ سورة هود، اآلیة: 24 و 30؛ سورة النحل، اآلیة: 17؛ سورة املؤمنون، اآلیة: 85؛ سورة الصافات، اآلیة: 155؛ 

سورة الجاثية، اآلیة: 33.
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من قولهم بالتجربة الحسية أيًضا، ولكنهم ينكرون الكشف والوحي والشهود، بل إنهم إمنا 

طرحوا العقل يف قبال الوحي والنقل، وإن هذه العقالنية تعني نفي النقل.

تذهب النسوية الليربالية ـ انطالقًا من مبناها العقالين ـ إىل اعتبار الرجل واملرأة متساوينَْي 

املرأة قادرًة عىل إدراك وتعلّم جميع املوضوعات  اعتبار  العقل، ومن هنا ال تذهب إىل  يف 

والدخول يف جميع املساحات العلمية فحسب، بل وترى رضورة دخولها يف جميع املجاالت، يف 

حني أّن اإلنسان باإلضافة إىل العقل ميتلك مشاعَر وعواطَف، وكلام كانت املشاعر والعواطف 

لدى اإلنسان أقوى، انحس ظهور العقل لصالح تلك العواطف، ومام يُؤثَر عن أمري املؤمني 

بروق  تحت  العقول  مصارع  »أكرث  قوله:  الشأن،  هذا  يف   طالب أيب  بن  عيل  اإلمام 

من خالل  عملنا  إذا  إال  والعواطف،  املشاعر  اإلنساين ضعفت  العقل  زاد  وكلام  املطامع«]1]. 

نظر  وجهة  من  النساء  فإن  القرآن  زاوية  ومن  القوتني.  كال  تقوية  عىل  واملالحظة  التدقيق 

اإلسالم أشد عاطفًة من الرجال، بينام تطغى قوة العقل لدى الرجال بشكٍل أكرَب]2]. أو يف الحد 

األدىن بااللتفات إىل الوالدة وحرص تنشئة األطفال يف السنوات األوىل من أعامرهم عىل النساء، 

نرى غلبة املشاعر والعواطف عىل التعقل لدى النساء وهو أمر مطلوٌب من هذه الناحية، ويف 

.[3[أُ يِف الِْحلَْيِة َوُهَو يِف الِْخَصاِم َغرْيُ ُمِبٍي ذلك يقول اللّه تبارك وتعاىل: أََوَمْن يَُنشَّ

املحتوى  يكون  أن  اإلسالمي  والتعليم  الرتبية  يف  الرضوري  من  ليس  األساس  هذا  وعىل 

التعليمي مقبواًل عقليًّا، بل يكفي أاّل يكون منافيًا للعقل، وال مشكلة يف تعليم اآلخرين أمورًا قد 

ال يستسيغها العقل؛ إذ من املمكن للعقلـ  أو عقل بعض املتعلمني يف الحد األدىنـ  أاّل يصل إليها. 

كام أنه ليس من الالزم تعليم األطفال جميع العلوم التي تحتاج إىل استداللـ  وال سيّام االستدالل 

العقيل ـ بل إذا كانت املسائل صحيحًة ومقبولًة عقليًّا بل وحتى صعبَة التقبل دون استدالٍل، 

أو كانت مستندًة إىل مرجعيٍّة معتربٍة، سيكون تعليمها لألطفال أمرًا صحيًحا ومطلوبًا أيًضا؛ إذ 

إن قدرة التحليل العقيل والفهم االستداليل لدى الطفل متواضعٌة، إال أنه يف حياته الفعلية ويف 

]1]- نهج البالغة، قصار الحكم، الحكمة رقم: 398.

]2]- هذا الكالم ال يصح عىل إطالقه، خاصة وأن صاحب املقال مل يُثبت ذلك بالدليل، واآلية التي يوردها ال ربط لها بضعف العقل لدى 

املعرّب. املرأة. 

]3]- سورة الزخرف: اآلية 18.
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التأخري يف تعلّمها سوف يعود بالرضر  العلمية، وإن  الكثري من املطالب  مستقبله يحتاج إىل 

عليه. وبطبيعة الحال فإنه ميتلك عقاًل، وهناك إمكانيٌّة أن يفّكر ويتعقل بشأن هذه املسائل يف 

املستقبل، وأن يعرث لها عىل دليٍل عقيلٍّ أو نقيلٍّ أو تجريبيٍّ أيًضا. وهنا نجد اإلسالم باإلضافة إىل 

تقديم الرؤية ينصح بانتهاج أسلوب التعويد]1]، بل وحتى التلقني أيًضا]2]، وال ميكن تأخري عملية 

تزويد األطفال والطالب باملعلومات الالزمة بحّجة التعّقل. كام ورد يف التعاليم اإلسالميّة أنه يجب 

تعريف األطفال حتى وهم يف سن الثالثة عىل مفاهيم من قبيل اللّه والرسول وأمثالها]3].

3. أصل مالحظة االختالفات الفردية

طبقاً لهذا األصل يجب االلتفات يف الرتبية والتعليم إىل اختالفات آحاد األفراد، والعمل عىل 

إعداد الربامج واملحتويات التعليمية واألساليب املتناسبة مع تلك الخصائص والرغبات من أجل 

القيام بأمر الرتبية والتعليم. وعىل هذا األساس فقد اتجه القامئون عىل أمر الرتبية والتعليم يف 

النظام التعليمي والرتبوي الليربايل يف الغرب لربهٍة من الزمن إىل أساليب التعليم االنفرادي، 

واتبعوا أساليب التعليم املربمج والرتبوي بواسطة الحاسب اآليل والتدريس الخصويص وما إىل 

ذلك، ولكنهم أدركوا بعد مّدة أن هذه الطريقة يف التدريس تجعل الطالب يعاين من العزلة 

واالنفصام عن الواقع]4]. وعىل الرغم من ذكر هذا األصل يف الرتبية اإلسالمية، ولكن هناك إىل 

جانبه أصٌل آخُر أيًضا، وهو أصل التعاون والتكافل]5]، وهذان األصالن يتعاونان يف ما بينهام يف 

إطار بلورة سلوك املربنّي والعاملني يف سلك الرتبية والتعليم. إّن االهتامم والتأكيد عىل االختالفات 

الفردية لوحده، يؤديـ  كام شهد القامئون عىل أمر الرتبية والتعليم يف الغربـ  بالطالب إىل العزلة 

واالنطوائية والنظرة األحادية، وهذا يف حّد ذاته يتناىف حتى مع األهداف الليربالية أيًضا، إذ تقدم 

أنها تهدف إىل تربية وإعداد املواطنني الصالحني. ومن هنا فقد عمد النسويون يف ما بعد إىل طرح 

]1]- داودي، محمد، سريه تربيتي پيامرب وأهل بيت  )السرية الرتبوية للنبي األكرم وأهل البيت(، الرتبية الدينية، ج 2، ص 

114، پژوهشگاه حوزه ودانشگاه، قم، 1384 هـ ش.

]2]- املطهري، مرتىض، مجموعه آثار )األعامل الكاملة(، ج 22، ص 93، انتشارات صدرا، طهران، 1384 هـ ش.

]3]- الحر العاميل، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، ج 21، ص 474، مؤسسة آل البيت، قم، 1409 هـ.

التدريس(، نرش  الرتبوية والتعليمية: أساليب وفنون  مهارتهاي آموزيش وپروريش: روشها وفنون تدريس )املهارات  ]4]- شعباين، حسن، 

سازمان سمت، طهران، 1371 هـ.

ثِْم َوالُْعْدَواِن. سورة املائدة: اآلية 2. ]5]- قال تعاىل: َوتََعاَونُوا َعىَل الرِْبِّ َوالتَّْقَوى َوالَ تََعاَونُوا َعىَل اإلِْ
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بحث أساليب التعليم الجامعي والتحاور واملباحثة والتعاون أيًضا]1]. يضاف إىل ذلك فإن هذا 

األصل يتناىف مع تأكيد الحركة النسوية عىل املساواة أيًضا؛ ألن املساواة التي يدعيها النسويون 

الليرباليون، وإن كانت هي املساواة بني الرجل واملرأة، إال أن جذورها تعود إىل املساواة بني الناس، 

واملساواة بني الناس تتناىف مع وجود االختالفات الفردية والجامعية. وأما من وجهة نظر اإلسالم 

فإن األشخاص عىل الرغم من االختالفات الكثرية يف ما بينهم، إال أن هذا ال يعني أنهم يفتقرون إىل 

نقاط االشرتاك، بل إنهم يتمتعون بالكثري من وجوه االشرتاك، وعىل أساس هذه الوجوه تتشكل 

القبائل والجامعات البرشية]2]. إن اإلنسانـ  من وجهة نظر اإلسالمـ  ليس موجوًدا فرديًّا، بل ميتلك 

هويًة فرديًة وجامعيًة، وإن الفرد والجامعة مرتبطان يف ما بينهام]3]. إن الهوية الجامعية اإلنسانية 

تقوم عىل أساس الكثري من الوجوه املشرتكة املوجودة بني الناس. ومن دون االلتفات إىل الوجوه 

املشرتكة، لن تكون الحياة االجتامعية ممكنًة، ولن تكون الرتبية وال التعليم أمرًا اجتامعيًّا. وعىل 

هذا األساس فإّن التأكيد واالستناد يف الرتبية والتعليم عىل كلِّ واحٍد من هذين األصلني دون 

أخذ األصل اآلخر بنظر االعتبار، يؤدي إىل االنحراف عن املنهج الصحيح يف أمر الرتبية والتعليم. 

ومن هنا فقد تم االهتامم يف الرتبية والتعليم اإلسالمي بكال هذين األصلني، حيث يتم االهتامم 

بالخصائص الفردية، كام يتم االهتامم بالخصائص الجامعية واملشرتكة بني الطالب.

4. أصل املساواة بي الرجل واملرأة

إن من بني األصول الرتبوية يف الحركة النسوية الليربالية هو أصل املساواة والتكافؤ بني 

الرجل واملرأة، مبعنى أن عىل املربني والقامئني عىل األمور الرتبوية أاّل يفرّقوا بني املرأة والرجل 

يف أهدافهم ومحتوياتهم وأساليبهم وبرامجهم الرتبوية، بل يجب أن يتّم رصد جميع األهداف 

والربامج واألساليب لكلٍّ من الرجل واملرأة بشكٍل متساٍو، وأاّل يكون هناك أيُّ فرٍق أو متييٍز 

بينهام. وعىل الرغم من طرح هذا األصل يف الرتبية والتعليم أيًضا بشكٍل وآخر، إال أنه مطروٌح 

]1]- بهشتي، سعيد وأحمدي نيا، مريم، تبيني وبرريس نظريه تربيتي فمينيستي ونقد آن از منظر تعليم وتربيت اسالمي )تحليل ودراسة 

العدد: 3، ص 64،  الرتبية والتعليم اإلسالمي(، مجلة تربيت اسالمي )تصدر يف كل فصلني(،  النسوية الرتبوية ونقدها من زاوية  النظرية 

1385 هـ ش.

]2]- سورة الحجرات، اآلیة: 13.

]3]- باقري، خسو، نگاهي دوباره به تربيت اسالمي )رؤية ثانية إىل الرتبية اإلسالمية(، ص 35 ـ 36، نرش مدرسة، ط 5، طهران، 1385 

هـ ش.
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يف مورد تربية األطفال، وذلك تحت عنوان األصل الثانوي. توضيح ذلك أّن األصل األّويّل يف 

هذا القسم ويف جميع املوارد األخرى من وجهة نظر اإلسالم هو أصل العدالة. قال اللّه تعاىل 

يف هذا الشأن: إِنَّ اللّه يَأُْمُر ِبالَْعْدِل َواإْلِْحَساِن ...]1]. وقال تعاىل أيًضا: يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمُنوا 

اِمَي ِبالِْقْسِط ...]2]. كام ذهب القرآن الكريم إىل الترصيح بأن من بني أهداف األنبياء  كُونُوا َقوَّ

ـ وهم املعلمون للبرش ـ إقامة القسط بني الناس، قال تعاىل:

النَّاُس  لَِيُقوَم  َوالِْميزَاَن  الِْكَتاَب  َمَعُهُم  َوأَنَْزلَْنا  ِبالَْبيَِّناِت  ُرُسلََنا  أَْرَسلَْنا  لََقْد 

.[3[...ِبالِْقْسِط

وعىل هذا األساس يجب يف أمر الرتبية والتعليم ـ التي هي املهمة األصلية لألنبياء ـ أن يتم 

التعامل مع املتعلمني بالعدل، فقد روي عن النبي األكرم، أنه قال: »اعدلوا بي أوالدكم، 

كام تحبون أن يعدلوا بينكم يف الربّ واللطف«]4]. إن العدالة يف هذا الشأن تعني مراعاة كلِّ 

شخٍص بحسب ظرفيته وقابليته وسعيه وجهده وحقه ومصلحته. وأما بشأن األوالد، وال سيام 

يف سن الطفولة، فقد تّم التأكيد عىل املساواة بينهم، من ذلك مثاًل أنه يف ما يتعلّق بتوزيع 

املحبة بني األوالد ومنحهم الهدايا التي ال تكون ِمالكًا لالختالف يف ما بينهم، أو أنهم يف الحّد 

األدىن ال يستطيعون أْن يدركوا منشأ االختالف، وبالتايل سيخلق ذلك الشعور بالحسد أو الغرية 

بني اإلخوة واألخوات، والحقد تجاه الوالدين]5]، تأيت النصيحة املشددة بوجوب رعاية املساواة 

التمييز  التفريق بينهم. كام كان النبي األكرم يقف بشّدٍة تجاه هذا النوع من  وعدم 

والتفريق يف هذه القضية]6]. ولكن بشكٍل عامٍّ لو طرحنا أصل املساواة بشكٍل مطلٍق، يجب 

أاّل نعمل عىل توظيف التشجيع والعقوبة يف الرتبية والتعليم، وذلك ألن التشجيع والعقوبة 

العدالة، وعىل هذا األساس  يتنافيان مع  التشجيع والعقوبة ال  يتنافيان مع املساواة. إال أن 

]1]- سورة النحل، اآلیة: 90.

]2]- سورة النساء، اآلیة: 135.

]3]- سورة الحديد، اآلیة: 25.

]4]- الطربيس، مكارم األخالق، ص 220، انتشارات الرشيف الريض، قم، 1412 هـ.

]5]- العيايش، محمد بن مسعود، تفسري العيايش، ج 2، ص 166، انتشارات علمية، طهران، 1380 هـ ش.

]6]- حسيني زاده، سيد عيل، سريه تربيتي پيامرب وأهل بيت )السرية الرتبوية للنبي األكرم وأهل البيت(، ج 1، ص 140 ـ 

147، پژوهشگاه حوزه ودانشگاه، قم، 1389 هـ ش.
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ميكن القول أّن أصل املساواة يف الرتبية اإلسالمية إمنا تكون مطروحًة بالنسبة إىل األطفال يف 

السنوات املبكرة أو بالنسبة إىل األوالد فقط، وذلك يف ما يرتبط باألعامل التي ال دخل لهم أو 

لظرفياتهم فيها، من قبيل الحب والهدايا، أو إذا كانت املساواة مطروحًة يف نهاية املطاف بينهم 

يف جميع املوارد، وعليه يجب التخيل اضطراًرا عن العدالة )األصل األّويّل( بشأنهم، واملصري 

إىل املساواة بوصفها أصاًل ثانويًّا. وأما يف ما يتعلق بالكبار حيث ميتلكون القدرة عىل إدراك 

التفاوت، فيجب العمل معهم عىل أساس العدالة، واعتبار العدالة من األصول الرتبوية بداًل 

من املساواة. وحيث يوجد هناك اختالٌف بني الرجل واملرأة عىل أساس املباين األنرثوبولوجية 

اإلسالمية]1]، وأن االختالف الجسدي والجنيس يشّكل أساًسا وجذًرا لالختالفات الجنسية، فإّن 

املرأة والرجل، حيث إن  الرتبوية بني  السلوكيات  هذا األصل يقتيض مالحظة االختالفات يف 

هذه االختالفات ستظهر يف قسم األهداف واألساليب واملحتويات الرتبوية والتعليمية.

5. أصل حرية املرأة

لقد كان أصل الحرية يف الرتبية والتعليم الليربايل يُستعمل يف ثالثة معاٍن، وهي: الحرية من 

كبت وقمع املعلم والطالب من قبل الدولة والكنيسة، والحرية العلمية مبعنى إبعاد املدارس 

عن النشاطات السياسية، وعدم تدخل اإليديولوجيات يف املدارس، والحرية اإلبستيمولوجية 

مبعنى البحث والتحقيق يف املسائل واملوضوعات الجدلية. إن النسوية الليربالية تُثبت هذه 

الحريات للنساء، وترى أّن النساء يجب أن يحظني بهذه الحريات أيًضا، وأنّه ال يوجد اختالٌف 

بينهّن وبني الرجال من هذه الناحية.

اإلسالم  فإن  اإلسالم،  نظر  وجهة  من  كامٍل  تأييٍد  موضُع  فهي  األول  باملعنى  الحرية  أما 

إن  املعلمني والطالب.  ناهيك عن قمع وكبت  القمع والكبت األخرى]2]،  أنواع  يحظر جميع 

اإلسالم يعترب خري الخلق ـ وهو النبي األكرم ـ معلِّاًم لسائر أفراد البرش]3]، وال يرى تلك 

]1]- حسيني زاده، سيد عيل، نقد وبرريس مباين انسان شناختي فمينيسم ليربال وداللتهاي تربيتي آن از ديدگاه اسالم )نقد ومناقشة 

املباين األنرثوبولوجية النسوية الليربالية ودالالتها الرتبوية من وجهة نظر اإلسالم(، رسالة عىل مستوى الدكتوراه من جامعة طهران، كلية علم 

النفس والعلوم الرتبوية، 1390 هـ ش.

]2]- باستثناء قمع املحاربني الذين يرفعون لواء محاربة النظام اإلسالمي.

]3]- روي عن النبي األكرم أنه قال: )إمنا بعثت معلاًم(. املتقي الهندي، عيل بن حسام الدين، كنز العامل يف سنن األقوال واألفعال، ج 

10، مؤسسة الرسالة، بريوت، ح: 28751، 1409 هـ؛ مسلم، صحيح مسلم، دار الفكر، بريوت.
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القيمة لغري املعلم واملتعلم، وإمنا يعتربهم من الهمج الرّعاع الذين مييلون مع كل ريح]1]، بل ال 

يعتربهم من البرش]2]. وأما الحرية باملعنى الثاين فال ميكن القبول بها من الزاوية اإلسالمية، وذلك 

ألن اإلسالم يرى أن الدين والسياسة يشٌء واحٌد، وأنهام من االمتزاج بحيث ال ميكن الفصل بينهام، 

ومن هنا تكون اإليديولوجيا الزًما ال ينفصل عن الحياة. فال ميكن العيش مبجرّد االعتامد عىل 

العقل والتفكري. ويف األساس فإن اإلميان يؤدي إىل العمل، والعمل يقوم عىل أساس اإلميان، وإن 

هذين املفهومني ال ينفصالن عن بعضهام؛ غاية ما هنالك أن عمل كل شخص يتناسب مع قّوة 

إميانه. وإن الجزء األصيل من الرتبية والتعليم يختص بتعلم أساليب وطرق الحياة. ومن هنا كانت 

املدارس مختلفًة، تحتوي عىل أنظمٍة وأصوٍل وأساليَب تربويٍة مختلفٍة.

وأما الحرية باملعنى الثالث، أي الحرية اإلبستيمولوجية، فهي مقبولٌة من وجهة نظر اإلسالم 

أيضاً. فاإلسالم يرى أّن التحقيق يف كل يشٍء أمٌر جائٌز]3]، إال التحقيق يف ذات اللّه؛ ويعود السبب 

يف ذلك إىل امتناع هذا األمر عىل التحقق؛ إذ إن الكائن املحدود كاإلنسان، ال يستطيع اإلحاطة 

مبوجوٍد مطلٍق وغريِ محدوٍد مثل اللّه، وبالتايل لن تكون نتيجة هذا النوع من التحقيق سوى 

الضياع والضالل]4]. إال أن هذا ال يعني أّن كلَّ شخٍص يستطيع التحقيق يف أيِّ موضوٍع، أو أن 

باإلمكان طرح كلِّ بحٍث للنقاش بواسطة أيِّ علٍم تعليميٍّ أو أيِّ ظرفيٍة وإمكانيٍة، ألن هذا يتناىف 

مع أصل االختالفات الفردية. طبًقا ألصل االختالفات الفردية يف الرتبية والتعليم يجب التعامل 

مع كلِّ فرٍد مبا يتناسب وقابلياته واهتامماته، وعدم التعامل مع الجميع بوترية واحدة. إن الحرية 

يف هذا القسم، والتي تعني أن طريق التحقيق مفتوح أمام الجميع، موضع قبول اإلسالم، بيد أن 

اإلعالن عن النتائج بالنسبة إىل الجميع يختلف عن التحقيق. فإن موطن نتائج التحقيق يكمن يف 

التبليغ دون التحقيق، وحكمه غري حكم التحقيق، والحرية يف التحقيق.

]1]- عن كميل بن زياد، قال: )خرج إيّل عيل بن أيب طالب؛ فأخذ بيدي وأخرجني إىل الجبّان، وجلس وجلست، ثم رفع رأسه إيّل فقال: 

يا كميل، احفظ عني ما أقول لك: الناس ثالثة: عاملٌ رباينٌّ، ومتعلٌم عىل سبيل النجاة، وهمٌج رعاع أتباع كل ناعٍق، مييلون مع كل ريٍح، مل 

يستضيئوا بنور العلم فيهتدوا، ومل يلجأوا إىل ركن وثيق فينجوا ...(. انظر: الحراين، حسن )ابن شعبة(، تحف العقول من آل الرسول، ص 196، 

جامعة املدرسني يف الحوزة العلمية بقم، قم، 1404 هـ.

]2]- عن أيب عبد اللّه قال: )الناس اثنان: عامل ومتعلم، وسائر الناس همج، والهمج يف النار(. انظر: الصدوق، محمد بن عيل )ابن بابويه(، 

الخصال، ج 1، ص 39، جامعة املدرسني يف الحوزة العلمية بقم، قم، 1403 هـ.

]3]- عن اإلمام الصادق، أنه قال: )تكلموا يف كل يشء وال تتكلموا يف ذات الله(. انظر: الحر العاميل، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، 

ج 16، ص 196، مؤسسة آل البيت، قم، 1409 هـ.

]4]- عن اإلمام عيل، أنه قال: )من تفكر يف ذات اللّه تزندق(. الكليني، محمد بن يعقوب، الكايف، ج 8، ص 22، 1365 هـ ش.
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وبشكٍل عامٍّ فإن اإلنسان ـ من وجهة نظر اإلسالم ـ مل يخلق حرًّا طبًعا وتكويًنا، وال ميتلك 

مثل هذه الحرية رشًعا. ويف الوقت نفسه فإّن اإلنسان غرُي مجبوٍر، وإمنا له من الحرية ضمن 

دائرة بني الجرب واالختيار]1]. إن اإلنسان عىل الرغم من امتالكه إلرادٍة حرٍّة، إال أن هذه اإلرادة 

تقع يف طول اإلرادة واملشيئة اإللهية، فإذا كان اللّه ال يريد، ملا أمكن لإلنسان أن يُعمل إرادته]2].

وعىل هذا األساس فإن الحرية يف اإلسالم أّواًل: ليست مطلقًة، وثانيًا: تتناسب مع املصالح 

واألوضاع، ومن هنا تكون حرية النساء بدورها متناسبًة مع مصالحهّن وأوضاعهّن أيًضا، وإن 

اإلسالم يتعامل مع كلٍّ من الرجل واملرأة عىل أساٍس من أصل العدالة، ال مبا يتناسب مع أصل 

املساواة والتشابه.

6. أصل االستقالل واإلدارة الذاتية للنساء

إن من بني األصول الرتبوية النسوية الليربالية، هو أصل االستقالل واإلدارة الذاتية الفردية، 

وال سيام يف مورد النساء، مبعنى أن النساء يجب أن يحظني ـ مثل الرجال ـ بحريٍّة واستقالٍل 

عن آبائهن وأزواجهن، من الناحية االقتصادية والثقافية واالجتامعية والسياسية وما إىل ذلك. 

وبطبيعة الحال فإنهم يرون جذور هذا االستقالل يف االستقالل االقتصادي، ومن هنا فإنهم 

يذهبون إىل رضورة أن يكون للنساء مهنٌة اجتامعيٌّة حتاًم. إن هذا االستقالل املايل يُغنيهن 

عن أزواجهن وآبائهن، وال يعدن معه مضطراٍت إىل سامع كلامتهم وآرائهم املفروضة، وعند 

االختالف ميكن لهن الطالق، أو أن تكون لهن حياٌة مستقلٌّة. وطبًقا لهذا املبنى يجب عىل 

النسوية الليربالية ـ بحسب القاعدة ـ أن تبدأ من االستقالل التعليمي، يك متنح بذلك املعرفة 

واملعلومات الالزمة للنساء والفتيات بهذه الطريقة بشأن هذا الحق، وأن يعشن يف الوقت 

نفسه طعم هذا النوع من االستقالل عىل املستوى العميل أيًضا. أما اإلسالم فإنه أّواًل: ال مينح 

هذا النوع من االستقالل بشكٍل مطلٍق، ال إىل الفتيات فحسب، بل وال إىل الفتيان أيًضا، وال 

سيام قبل سّن البلوغ أو عند البلوغ. وثانيًا: إن اإلسالم يؤكّد عىل الزواج وبناء األرسة كثريًا، 

بحيث يرى أّن اإلنسان يُكمل نصف دينه بالزواج، ويرّصح بأّن أكرث أهل النار هم من غري 

]1]- الحراين، حسن )ابن شعبة(، تحف العقول من آل الرسول، ص 460، 1404 هـ.

ٍء إِينِّ فَاِعٌل َذلَِك َغًدا * إاِلَّ أَْن يََشاَء اللّه َواذْكُْر َربََّك إَِذا نَِسيَت َوقُْل َعىَس أَْن  ]2]- قال اللّه تعاىل يف محكم كتابه الكريم: َوالَ تَُقولَنَّ ليَِشْ

يَْهِديَِن َريبِّ أِلَقْرََب ِمْن َهَذا رََشًدا. الكهف: 23 ـ 24.
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املتزوجني، وال يخفى أن الزواج وبناء األرسة ال يُجرّد النساء من استقاللهن فقط، بل يجرّد 

حتى األزواج من هذا االستقالل، وإن كانت النساء يفقدن استقاللهن بشكٍل أكرَب من الرجال. 

وعىل هذا األساس فإن االستقالل الرتبوي الكامل سوف يتناىف مع ما سوف يحتاج إليه املجتمع 

واألرسة يف املستقبل، ويعرّض الحياة األرسية واالجتامعية إىل املشاكل. وعىل هذا األساس فإن 

املتعلمني ـ وال سيام النساء منهم ـ يجب أاّل يتمتعوا بالحرية واالستقالل الكامل يف برامجهم 

الرتبوية والتعليمية. والنقطة الوحيدة التي ميكن طرحها يف هذا املقام هي أن الربامج الرتبوية 

والتعليمية اإلسالمية يجب أن تكون بحيث تعمل عىل تنشئة وإعداد الفتيان والفتيات بحيث 

ال يكونون معتمدين يف الرتبية والتعليم عىل املعلم واملريب دامئًا، وإمنا يتمكنون بعد فرتٍة من 

الدراسة والتعليم عىل أيديهم، من مواصلة الدراسة دون الحاجة إىل تواجد األستاذ واملعلم. 

وللوصول إىل هذا النوع من االستقالل يجب أن تكون األساليب التعليمية بحيث يتم تعليم 

أساليب الدراسة والتعليم إىل املتعلمني.

7. أصل التنافس

إن من بني أصول الرتبية النسوية الليربالية هو أصل التنافس، وال سيام التنافس بني الرجل 

واملرأة، حيث يتم الحديث بداًل عنه يف الرتبية والتعليم اإلسالمي عن أصل التعاون والتكافل. 

بل  أصاًل،  بوصفه  ال  أيًضا  التنافس  من  االستفادة  أمكن  وإن  اإلسالمي  والتعليم  الرتبية  ويف 

بوصفه أسلوبًا أو فنًّا، وسوف تكون دائرته محدودًة. إن الذي ميكن طرحه يف الرتبية والتعليم 

القرآن  إن  التنافس.  ال  والتعاون،  التكافل  أصل  هو  أصاًل،  بوصفه  املورد  هذا  يف  اإلسالمي 

الكريم يدعو املؤمنني إىل التعاون والتكافل يف فعل الخريات، ومينعهم من التعاون عىل الظلم 

والعدوان واقرتاف السيئات، ومن ذلك قوله تعاىل: َوتََعاَونُوا َعىَل الْرِبِّ َوالتَّْقَوى َواَل تََعاَونُوا 

َعىَل اإْلِثِْم َوالُْعْدَواِن ...]1]. إن هذا األصل يشمل جميع املؤمنني، وأما بشأن املرأة والرجل أو 

املتعلمني الذين يشكلون وحداٍت ومجموعاٍت صغريًة وواحدًة ذاَت خصائَص وأهداٍف مشرتكٍة 

؛ ألن خلق كل واحٍد إمنا يأيت بهدف توفري الطأمنينة إىل اآلخر ويعمل كل  وعىل شكٍل خاصٍّ

جزٍء عىل توفري الغطاء لعيوب ونقاط ضعف اآلخر، فقد ورد قوله تعاىل: ُهنَّ لَِباٌس لَكُْم 

]1]- سورة املائدة، اآلیة: 2.
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]1]. وعىل هذا األساس فإّن التعاون هنا أكرث من التعاون يف املجتمع، وليس  َوأَنُْتْم لَِباٌس لَُهنَّ

إىل التنافس. لو تم طرح التنافس يف األرسة بوصفه أصاًل، النتقضت عرى  هناك من موضعٍ 

الشخصية  مصالحه  نحو  يتجه  سوف  واملرأة  الرجل  من  كالًّ  إّن  إذ  شملها؛  وتشتت  األرسة 

والسعي إىل التقّدم والتفّوق عىل اآلخر، وعندها فإن اليشء الوحيد الذي لن يُكتب له التحقق 

يف مثل هذه الحالة هو النظام األرسي. إن الغاية يف النظام األرسي هو أن يكون نظاًما متكافاًل 

وموّحًدا، وأاّل يسعى األعضاء فيه إىل تحصيل مصالحهم الشخصية، وإمنا يتم السعي إىل ضامن 

مصالح الزوج والزوجة واألبناء إىل حّد التضحية بالنفس من أجلهم. ويف ما يتعلق بالطالب 

واملتعلمني، حيث يكون الفصل واملدرسة مبثابة املجتمع املصّغر، وتقوم العالقة بني الطالب 

عىل أساس األلفة واألنس والصداقة، ويكونون بحكم اإلخوة واألخوات، فإن التنافس ال يكون 

له معًنى يف مثل هذه الحالة، ويجب أن يكون الحاكم يف ما بينهم هو أصل التعاون والتكافل، 

يك يتمكنوا من التقدم والتطور من خالل التعاون يف ما بينهم. وعندما يقوم جميع املؤمنني 

بتشكيل مجتمعٍ واحٍد، وتكون لكلِّ واحٍد منهم حقوٌق وتكاليُف عىل اآلخرين، فإن مجتمع 

الزمالء املؤمنني ستكون لهم حقوٌق أكرُب تجاه بعضهم أيًضا. إن إيجاد التنافس بني الطالب، وال 

سيّام بني الطالبات والطالب، سيغرس بذور التنافس بني الرجل واملرأة يف األرسة أيًضا، ويعمل 

عىل تنميتها. إن الذي يقيض سنوات الدراسة الطويلة يف التنافس مع الجنس املخالف، كيف 

املطروح يف  إن  األرسيّة؟  الحياة  يف  وتعاوٍن وصداقٍة  تكافٍل  إىل  التنافس  هذا  تحويل  ميكنه 

اإلسالم بداًل من التنافس هو السبق واملسارعة إىل الخري، وحيث إّن التعاون وإيصال املساعدة 

والعون إىل اآلخرين ـ وال سيام أفراد األرسة ـ من أهم الخريات واملربات، فيجب املسارعة فيه 

أيًضا، دون التنافس الذي يستلزم إعاقة اآلخر وحرمانه من املشاركة يف أفعال الخري، قال اللّه 

تعاىل: َوَساِرُعوا إِىَل َمْغِفرٍَة ِمْن َربِّكُْم]2]، وقال أيًضا: َساِبُقوا إِىَل َمْغِفرٍَة ِمْن َربِّكُْم ...]3]. ال 

وجود للتنافس يف التعاون، بل يسعى الخصوم إىل إخراج سائر املنافسني من ساحة التنافس، 

وإخفاء مهاراتهم عن اآلخرين، يك تكون لهم الغلبة دون غريهم، يف حني أن املنشود األصيل 

يف السعة والسباق هو الوصول دون الرغبة يف تخلف اآلخرين. وبعبارٍة أخرى: إن املنشود يف 

]1]- سورة البقرة، اآلیة: 187.

]2]- سورة آل عمران، اآلیة: 133.

]3]- سورة الحديد، اآلیة: 21.
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السعة والسباق هو وصول شخص واحد ال بعينه، وتتلخص رؤية كل فرٍد من املؤمنني يف أن 

يكون له رشف تحقيق هذا الوصول دون حرمان اآلخرين من هذا الرشف، يف حني أن املنشود 

يف التنافس بني شخصني، هو أن يقوم كلُّ واحٍد بتحقيق ذاته عىل حساب اآلخر، بحيث ينظر 

كلِّ واحٍد من املتنافسني يف بعض األحيان إىل اآلخر بوصفه عدًوا له يرتبّص به الدوائر.

8. أصل النسبية وإمكانية تغيري األهداف

إن من بني األصول الرتبوية لدى النسوية الليربالية، هو أصل نسبية األهداف، مبعنى أن 

تتغرّي بحسب  لها حالٌة مؤقتٌة، وهي  ـ  ـ بشكٍل عامٍّ  الرتبية والتعليم، والقيَم  جميع أهداف 

األوضاع الزمانية واملكانية. إن هذا األصل مقبوٌل يف الرتبية والتعليم اإلسالمي بشكٍل جزيئٍّ؛ إذ 

يتم يف اإلسالم بشكٍل عامٍّ طرح نوعني من األصول، وهام: األصول الثابتة، واألصول املتغرّية. إن 

األصول الثابتة ترتبط بالقيَم واألهداف املعنوية واألخروية، الثابتة بالنسبة إىل جميع األفراد 

يف جميع األزمنة، وأما األصول املتغرّية فهي ترتبط باألهداف الدنيوية واآلداب والقيَم املؤقتة 

يف بعض األحيان. وعىل هذا األساس ليس جميع أهداف الرتبية والتعليم وقيمها قابلة للتغيري، 

بل األهداف الجزئية وحدها، أو الوسيطة، واألهداف الكلية يف بعض املوارد، أو بعبارة أخرى: 

األهداف املادية والدنيوية سوف تكون قابلًة للتغيري عىل األمد البعيد. روي عن أمري املؤمنني 

اإلمام عيل بن أيب طالب أنه قال بشأن هذه املجموعة من األهداف: »ال تقرسوا أوالدكم 

باإلضافة إىل ترصيحها  الرواية  لزمان غري زمانكم«]1]. إن هذه  فإنهم مخلوقون  آدابكم؛  عىل 

للرتبية  الثابتة  األهداف  بيان  عىل  بشكٍل ضمنيٍّ  تعمل  والتعليم،  للرتبية  املتغرّية  باألهداف 

العرفية،  العادة من األمور  للتغيري، واآلداب يف  قابلًة  أيًضا؛ وذلك ألنها ترى اآلداب  والتعليم 

وهي تختلف باختالف املجتمعات واألزمنة املختلفة. وأما القواعد واألهداف األخالقية فهي 

بأجمعها أو أغلبها ثابتٌة وقلام تتعرّض إىل التغيري. ويف األساس فإن الهدف إذا مل يكن ثابتًا فإن 

الوصول إليه لن يكون ممكًنا؛ ألن األهداف ـ وال سيام يف الرتبية والتعليم ـ إمنا تحصل عىل 

األمد البعيد، وال تتامهى مع التغيري كثريًا. وأما األهداف الغائية والقيَم األخالقية فإنها لن تتغرّي 

أبًدا، بل إمنا تحتوي عىل درجاٍت مختلفٍة، وإن الدرجات العليا هي التي متثل مطلوبًا للجميع 

بطبيعة الحال. ولكن من املمكن ـ بااللتفات إىل الظرفيات املختلفة واملساعي املتفاوتة لألفراد 

]1]- ابن أيب الحديد املعتزيل، عبد الحميد، رشح نهج البالغة، ج 20، ص 257، مكتبة آية اللّه العظمى املرعيش النجفي، قم، 1404 هـ.
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ـ أاّل يتمكن الجميع من الوصول إىل الدرجات العالية. ومن هنا قال النبي األكرم: »إمنا 

بُعثت ألمتم مكارم األخالق«]1]. ال إىل تغيريها.

9. أصل التعليم املختلط

إّن من بني األصول الرتبوية لدى النسوية الليربالية، أصل التعليم املختلط بني الذكور واإلناث 

يف املدارس والجامعات والصفوف. ويأيت التأكيد عىل هذا األصل من وجهة نظرهم، من أن أي 

فصٍل بني الجنسني سوف تلوح منه شائبة التمييز واملحاباة والتفرقة، وسوف يؤدي إىل خلق نظرة 

التفاوت والثنائية لدى املتعلمني. إن هذا األصل مرفوٌض يف الرتبية اإلسالمية بالكامل، وميكن 

القول: إن املطروح يف اإلسالم هو العكس؛ إذ عىل الرغم من جواز االختالط بني الفتيان والفتيات 

التأثريات املرتتبة عىل ذلك، وأن الطفل سوف يألف هذا  يف مرحلة الصغر، ولكن بالنظر إىل 

االختالط، وينكس لديه حاجز الحرمات، ميكن القول: إن االختالط غرُي جائٍز من الناحية الرتبوية. 

ومن هنا جاء التأكيد يف رواياتنا عىل رضورة الفصل بني األطفال يف فراش النوم بعد بلوغهم 

الجنس املخالف  أترابهم من  السابعة]2]. أو حتى املنع من تقبيل األطفال  أو  السادسة  السنة 

عند بلوغهم السنة السادسة من أعامرهم]3]. ويف مرحلة الشباب واملراهقة حيث تظهر الطاقة 

الجنسية وتشتد القوى الشهوية ويرتفع منسوب خطر االنحراف الجنيس، فإن أصل االحتياط 

يقيض برضورة الفصل بني الجنسني يف املدارس وصفوف الدرس. وبطبيعة الحال ال يوجد يف 

القرآن الكريم ترصيٌح بهذا الشأن، أما سرية النبي األكرم واألمئة األطهار، وكذلك سرية 

التعليمية بني اإلخوة واألخوات، ومن هنا تقّدمت  املسلمني، فإنها تؤكد عىل فصل الحصص 

النساء من النبي األكرم يف صدر اإلسالم بشكوى طالنب فيها النبي بأن يخصص لهن ساعًة 

للوعظ والخطابة، كام سبق له أن خصص مثل هذا الوقت للرجال، وقد استجاب النبي لطلبهن]4]. 

وكان هذا األمر من الوضوح بحيث كان يتم الفصل بني الرجال والنساء حتى يف صفوف صالة 

]1]- الطربيس، الفضل بن حسن، مكارم األخالق، ص 8، الرشيف الريض، قم، 1412 هـ.

]2]- املصدر أعاله، ص 233. وراجع يف هذا الشأن أيضاً: فقيهي، عيل نقي، تربيت جنيس، مباين، أصول، روشها، از منظر قرآن وحديث 

)الرتبية الجنسية، املباين، واألصول، واألساليب، من زاوية القرآن والحديث(، ص 121 ـ 123، دار الحديث، قم، 1388 هـ ش.

]3]- الكليني، محمد بن يعقوب، الكايف، ج 5، ص 533، 1365 هـ ش.

]4]- البخاري، أبو عبد اللّه محمد بن إسامعيل، صحيح البخاري، ج 34، دار الفكر، بريوت، 1401 هـ.
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الجمعة والجامعة أيًضا، فكانت صفوف النساء تتشكل خلف صفوف الرجال]1]، أو يفصل بينهن 

وبينهم بحاجٍز. كام ورد املنع يف الكثري من الروايات حتى من النظر، ومن ذلك ـ مثاًل ـ ما روي 

عن اإلمام الصادق، أنه قال: »النظر سهم من سهام إبليس مسموٌم، وكم من نظرٍة أورثت 

حرسًة طويلًة«]2]. أو هل ميكن الجمع بني التعليم املختلط وعدم النظر؟

التعليم  أصل  عنوان  تحت  الليربالية  النسوية  يف  طرحه  يتّم  ما  فإّن  األساس  هذا  وعىل 

املختلط، مرفوٌض يف الرتبية والتعليم اإلسالمي، بل املطروح يف قباله هو أصل التعليم املنفصل 

وغري املختلط.

10. أصل السلوكية والظاهراتية

إّن من بني األصول األخرى يف الرتبية والتعليم النسوي الليربايل هو السلوكية واالهتامم 

فإن  للجذور،  تعرّض  من  هناك  كان  وإذا  السلوك،  جذور  وإصالح  تتبّع  ال  السلوك،  بظاهر 

هذا التعرّض ال يكون بدافع أن جذور السلوك تعمل عىل بلورة وتشكيل الحقيقة اإلنسانية، 

وإمنا بدافع أنه يعمل عىل توجيه وتشكيل السلوك، يف حني أن املهم من وجهة نظر اإلسالم 

هو الصفات األخالقية وموضعها القلب، وأنها هي التي تحدد املاهية والحقيقة والشخصية 

والشاكلة اإلنسانية وكذلك هي التي تعمل عىل بلورة سلوكه، وتحظى بأهميٍة بالغٍة، ويجب 

اإلسالم  يوليه  الذي  إن  األخالقية حيث  الرتبية  الرتبية. وال سيام يف  إصالحها يف  العمل عىل 

أهميًّة خاّصًة هو النية والدوافع والصفات واملَملَكات التي ترتبط بالقلب وتكون رشطًا يف تقبّل 

السلوك]3]. وبطبيعة الحال فإن الُحسن الفعيل يقع مورًدا الهتامم اإلنسان، إال أنه ال يرقى إىل 

أهمية الُحسن الفاعيل، أو أنه ـ يف الحد األدىن ـ يساويه يف األهمية. وهذا األمر يُفهم من 

ـ  إىل ثالثة أقسام،  التعاليم اإلسالمية بوضوح أيًضا؛ إذ إن التعاليم اإلسالميّة تنقسمـ  بشكٍل عامٍّ

وهي: املعتقدات، واألخالقيات، واألحكام. واألحكام وحدها هي التي تتكفل ببيان السلوكات 

. كام أن األحكام بدورها  املناسبة، وأما القسامن اآلخران فريتبطان بالقلب وهو مفهوٌم داخيلٌّ

التعبديات  ويف  واملعامالت(.  )العبادات  والتوصليات  التعبديات  وهام:  قسمني،  إىل  تنقسم 

]1]- مسلم، صحيح مسلم، ج 8، ص 208، دار الفكر، بريوت.

]2]- الكليني، محمد بن يعقوب، الكايف، ج 5، ص 559، 1365 هـ ش.

]3]- ديلمي أحمد، وآذربيجاين، مسعود، اخالق اسالمي )األخالق اإلسالمية(، نرش معارف، قم، 1383 هـ ش.
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تشرتط النية وقصد القربة، ويف التوصليات أو املعامالت وحدها ال يشرتط القصد، وحتى يف 

هذه املوارد ميكن لإلنسان بل ينبغي له أن يأيت بها بقصد القربة يك تدخل ضمن العبادات 

باألهمية  يحظى  القلبية  باملَملَكات  يرتبط  وما  والقصد  النية  فإن  األساس  هذا  وعىل  أيًضا. 

من وجهة نظر اإلسالم، دون السلوك الظاهري. وهذا بطبيعة الحال ال يعني عدم االهتامم 

بالظاهر، بل يعني أن الظاهر وحده ليس هو املاِلك، وال يتم االكتفاء بالظاهر. وإن الصفات 

اإلنسانية ـ من وجهة نظر القرآن ـ هي التي تبلور الشاكلة اإلنسانية وتكون منشأً لسلوكه، 

قال اللّه تعاىل: ُقْل كُلٌّ يَْعَمُل َعىَل َشاِكلَِتِه َفَربُّكُْم أَْعلَُم مِبَْن ُهَو أَْهَدى َسِبياًل]1]. ومن هنا 

فإن الذي تتّم مؤاخذته هو القلب والصفات القلبية، دون السلوك البحت، قال تعاىل: اَل 

ُقلُوبُكُْم]2]. وعىل هذا األساس  كََسَبْت  مِبَا  يَُؤاِخُذكُْم  َولَِكْن  أمَْيَانِكُْم  يِف  ِباللَّْغِو  اللّه  يَُؤاِخُذكُُم 

فإن مجرد السلوك الصحيح من قبل الفرد يف الرتبية والتعليم اإلسالمي ال يستوجب تربيته، 

بل ال بد من أصالح دوافعه ونواياه وصفاته النفسية والقلبية أيًضا، أو يف األساس يجب إصالح 

القلب، وأن السلوك سوف يصلح تبًعا له، وأنه لو اتفق يف بعض املوارد النادرة أن حصل خطأٌ 

أو تعّمٌد للخطأ ]وأعقبته التوبة والندم] فإن اللّه سيغفره.

 واستنتاٌج
ٌ

خالصة

بناًء عىل املباين اإلبستيمولوجية النسوية الليربالية تّم استخراج عرشة أصوٍل تربويٍّة، ومن بني 

هذه األصول العرشة يوافق اإلسالم عىل بعضها بشكٍل جزيئٍّ، ومن بينها: أصل التعّقل واالستدالل، 

واالهتامم باالختالفات الفردية، واالستقالل واإلدارة الذاتية للمتعلمني. وأما األصول األخرى فإنه 

ال يكتفي بعدم املوافقة عليها فحسب، بل وإنه يعترب ما يخالفها هو األصل. من ذلك أنه ـ عىل 

سبيل املثالـ  يثبت أصل العدالة يف قبال التكافؤ واملساواة، ويذكر أصل التعاون بداًل من التنافس، 

وبداًل من أصل التعليم املختلط يضع أصل التعليم املنفصل، وبداًل من أصل نبذ الغائية عن 

أهداف الرتبية والتعليم، يضع أصل تقّدم األهداف األخروية عىل األهداف الدنيوية، وبداًل من 

أصل الظاهراتية يؤكد عىل أصل األخالق، كام أن اإلسالم بشكٍل خاصٍّ يرفض النسبية يف األهداف 

وال سيّام يف األهداف األخروية، وإمنا يطرح املرونة يف جانب من األهداف الدنيوية فقط.

]1]- سورة اإلرساء، اآلیة: 84.

]2]- سورة البقرة، اآلیة: 225.
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نقدالنسوّية ]1]

نرجس رودگر ]]]

   مقّدمة

يتمّتع نقد النسويّة باعتبارها تّياًرا فكريّاً وثقافّياً واجتامعّياً بأهمّيٍة ومقاٍم مختلٍف 

مقارنًة بباقي املدارس واملناهج الفكريّة األخرى.

وتعود جذور األهمّية الخاّصة لنقد النسويّة إىل براغامتّية هذه املدرسة وهجومّيتها، 

فقد استهدفت النسويّة وتعاليمها الحياة االجتامعّية الخارجّية بأوسع صورها، فالحركة 

العالقات  يف  والتغيريات  للنساء  االجتامعّية  الحياة  يف  التحّوالت  تستهدف  النسويّة 

تشمل جميع  ـ التي  البرشيّة  الحياة  كاّفة شؤون  تستهدف  وبالتايل هي  الجنسي  بي 

بحيث  والرباغامتّية،  الخارجّية  الناحية  من  واالجتامعّية ـ  واألرُسيّة  الفرديّة  املجاالت 

يُعترب النموذج العميل للفرد أو املجموعة اللذان يُعّدان من أتباع هذه الحركة مختلًفا 

عن الفرد واملجموعات األخرى اختالفا ذو معنى.

إّن الحركة النسويّة حركة براغامتيّة، تتميّز مباهيٍّة هجوميٍّة أيًضا، فالحركة النسويّة هي 

السبب وراء تصدير الحركة النسويّة وهي التي كانت وراء نرش هذه الحركة يف البلدان األخرى 

]1]- املصدر: رودگر، نرجس »نقد فمینیسم«، هذا البحث هو مقتبس من الفصل الرابع من كتاب »تاریخچه نظریات گرایش

ترجمة: هـ . ضافر                                 

با  التي دّونتها: »آشنایی  الله علیه و آله؛ من املقاالت  العاملیه صلی  التدريس يف جامعه املصطفی  ]2]- استاذة مساعدة و عضو هيئة 

از دیدگاه خواجه نصیر«. تربیت اخالقی  بر  تآثیر آن  فمینیسم«، فمینیسم مولود گفتامن غرب«، »رابطه نفس و بدن و 
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واملجموعات  الحركات  دعم  فإّن   . عميلٍّ بشكٍل  اإلسالميّة  والدول  الثالث  العامل  دول  ومنها 

العامل  لدول  تعليميّة ومساعدة  برامج  قالب  النسويّة يف  التعاليم  األصليّة، وترويج  النسائيّة 

الثالث ويف قالب برامج املنظاّمت الدوليّة، وترويج هذه التعاليم باالستعانة بوسائل التواصل 

االجتامعيّة وباقي الوسائل يدّل عىل الحقيقة الهجوميّة للحركة النسويّة.

وفهم  فهمها  يف  واجهتنا  مثلام  متاًما  النسويّة  نقد  عمليّة  يف  أساسيٌّة  مشكلٌة  تواجهنا 

مؤيدي  بني  الكثرية  والرصاعات  والتناقضات  االختالفات  وجود  وهي  وتيّاراتها،  اتّجاهاتها 

خطابات النسويّة أنفسهم، وبالطبع مُيكن جمع جميع هذه التوّجهات املختلفة رغم وجود 

تلك  لجميع  املوّحد  والعامل  بينها،  املشرتك  والقاسم  واحٍد]1]،  كيلٍّ  عنواٍن  يف  الواسع  التنوع 

التيّارات واالتّجاهات النسويّة املتنّوعة هو اتّجاه جميع هذه التيّارات لالهتامم مبسألة تبعيّة 

الجنس األنثوي وسيطرة الجنس الذكوري.]2]

د القدرَة عىل تجّنب بروز التيّارات النسويّة  ومن الطبيعي، أن ال يكون لهذا العامل املُوحِّ

املتعارضة، فتنوع االتّجاهات ووجهات النظر النسويّة أّدت إىل تفريق الحركة النسويّة وإضعافها 

من جهٍة؛ ألّن اتّجاه واسرتاتيجيّات هذه التيّارات تُؤّدي إىل نقض اتّجاه واسرتاتيجيّات التيّارات 

األخرى، ُمضافًا إىل أّن قساًم من قوى الحركة النسويّة يُهدر عىل مواجهة االتّجاهات النسويّة 

ونقدها لبعضها البعض؛ ومن ناحيٍة أخرى أّدى تنّوع االتّجاهات النسويّة إىل بقاء هذه الحركة 

واستمرار حياتها، فهذا التنّوع منح الحركة النسويّة اإلمكانيّة ألن تستمّر يف املجتمعات املختلفة 

وبأيديولوجيّاٍت مختلفٍة يف قالب اتّجاٍه نسويٍّ يتناسب مع تلك األيديولوجيّات بحيث تستمّر 

بحياتها االجتامعيّة، وقد وفّرت كرثة االتّجاهات النسويّة ـ يف نفس الوقت ـ هذه اإلمكانيّة 

الرّد عىل االنتقادات املوّجهة للنسويّة  النسويّة، وهي أن متتنع عن  للمدافعات عن الحركة 

وخصوًصا يف الدول غري الغربيّة بحّجة تنّوع وجهات النظر واالتّجاهات.

ولهذا السبب مُيكن نقد النسويّة بأسلوبني: األّول: أن تتّم مناقشة التعاليم واملباين املشرتكة 

اتّجاٍه،  لكّل  الخاّصة  والتعاليم  املباين  مناقشة  ثّم  البداية،  أغلبها يف  أو  االتّجاهات  يف جميع 

إىل  ترجمه  النسويّة]،  النظريّة  إىل  مدخل  النسويّة؟  ]= ما هي  فمينيستى  نظريه  بر  آمدى  در  فمينيسم:  چيستى  بيسيل،  كريس   -[1[

.12 زمردي؛ ص  رضا  محّمد  الفارسيّة: 

]2]- املصدر نفسه، ص 171.
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ومن الطبيعي أن يكون تناول املباين النظريّة وتعاليم كّل واحٍد من االتّجاهات النسويّة غري 

متناسٍب مع األهداف األساسيّة لهذه املجموعة؛ ولذلك سعينا يف هذا القسم إىل بحث املباين 

اإلشارة إىل بعض  ثمَّ  البداية،  أغلبها يف  أو  النسويّة  االتّجاهات  والتعاليم املشرتكة يف جميع 

التعاليم املهّمة واملؤثّرة لالتّجاهات النسويّة املختلفة.

وسنتناول نقد التعاليم النسويّة يف ثالثة أقسام: الفصل األّول: نقد املباين النسويّة؛ الفصل 

الثاين: نقد التعاليم النسويّة؛ والفصل الثالث: نقد النتائج النسويّة.

سس النسوّية
ُ
نقد أ

الحضارة  أساس  هي  التي  العاّمة  واملبادئ  الفرضيّات  هو  النسويّة  املباين  من  املراد  إّن 

فهم  هو  النسويّة  مباين  ملعرفة  األوىل  والخطوة  للنسويّة،  الوحيد  املُلهم  باعتبارها  الحديثة 

عن  عبارٌة  الغربيّة  والحركات  املدارس  من  الكثري  مثل  النسويّة  فالحركات  حضارتها،  مباين 

نتيجٍة للحضارة الحديثة، وحتّى الحركات والنظريّات املُنتقدة بحّدة والتي ظهرت يف السنوات 

الحداثة؛ وبناًء عليه، يُشّكل فهم  إمّنا تشّكلت يف إطار  الحداثة  األخرية كاملاركسيّة وما بعد 

والحركات  املدارس  وإدراك  لفهم  مقّدمًة  صحيٍح  بنحٍو  وإدراكها  النظريّة  ومبانيها  الحداثة 

الغربيّة وبالنتيجة مقّدمًة لنقدها.

بدأت الحداثة من وجهة نظٍر تاريخيّة، منذ القرن السادس عرش وما بعده ثّم اتّسعت 

رقعتها جغرافيّاً يف أوروبا الغربيّة وأمريكا الشامليّة، ويف هذه الحقبة، حصلت تغيرياٌت أساسيّة 

يف ظاهر الحياة البرشيّة يف أوروبا، ومن أهّم خصائص هذه الحقبة، التطّور السيع للعلوم 

والتطّور التكنولوجي، واندالع الثورات الدميقراطيّة يف أوروبا، واستقالل أمريكا، وانتشار النظام 

الرأساميل والتزايد التدريجي لكره الدين وحلول العلامنيّة مكانه.]1]

بها،  الخاّص  والعاملي  الفلسفي  املوقف  من  نوٍع  عىل  التاريخيّة  الحقبة  هذه  وتحتوي 

]1]- شاهرخ حقيقي؛ گذر از مدرنيته؟ نيچه، فوكو، ليوتار، دريدا ]= ُعبوٌر من الحداثة؟ نتيشه، فوكو ليوتار، دريدا]؛ ص 19 ـ 20؛ وأنطوين 

غيدنز؛ نتايج مدرنيته ]= نتائج الحداثة]، نقاًل عن: بابك أحمدي؛ معامى مدرنيته ]= لغز الحداثة]؛ ص 62؛ وحسني عيل نوذري، مدرنيته 

ومدرنيسم ]= الحداثة والحداثويّة]، ص 137.
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وتشمل وجهات النظر والِقيم التي منّاها فالسفة حركة التنوير، يعني: »ديكارت« و»اليبنتس« 

و»كانط« و»هيوم« و»لوك« و...]1]

للموقف  األساسيّة  املبادئ  والفرديّة]5]  والعقالنيّة]4]  والعلامنيّة]3]  اإلنسانويّة]2]  وتشكِّل 

الفلسفي للحداثة، فبناًء للعقالنيّة فإنَّ عقل اإلنسان والقدرات العقليّة البرشيّة هي العنرص 

الفرديّة عىل  وتُطلَق  اإلنساين]6]،  والفكر  العقل  أمٍر وراء  أّي  يُقبل  البرش، وال  الوحيد إلسعاد 

االتّجاه الفكري الذي يرى بأّن الفرد البرشي هو األساس للنظام الفكري واألخالقي والسلويك 

والواقع األسايس وخالصة القول: يعترب اإلنسان األعىل قيمًة]7]، أّما اإلنسانويّة فهي نهٌج يعتقد 

بأنَّه ينبغي اعتبار الرغبة واإلرادة واإلدراك والرغبات اإلنسانيّة محوًرا لتفسري العامل والترصّف 

يف الكون، والعلامنيّة نهج يعتقد بفصل مجاالت الحياة االجتامعيّة عن بعضها، وهذا الفصل 

عن  واإلجتامع  واالقتصاد  والسياسة  الحكومة  مثل:  العاّمة  للمجاالت  فصٌل  الواقع  يف  هو 

املجاالت الخاّصة كاألخالق واألرسة والفن والدين.

ويف هذا القسم سنتناول بحث هذه املفاهيم األربعة باعتبارها املباين النظريّة للحضارة 

الحديثة وتأثريها عىل النسويّة:

اإلنسانوّية

إّن أحد املفاهيم املفتاحيّة واملُبهمة يف نفس الوقت التي نحتاجها لفهم مايض وحارض 

االتّجاه  أو  البرش  يُساوي أصالة  الذي  املصطلح  اإلنسانويّة، فهذا  الغريّب، هو مصطلح  العامل 

اإلنساين يشري إىل نوٍع من املنهج النظري والعميل الذي يهتّم بجعل اإلنسان عىل رأس كّل 

]1]- إريك ماثيوز، فلسفهء فرانسه در قرن بيستم ]= فلسفة فرنسا يف القرن العرشين]، ترجمه إىل الفارسيّة: محسن حكيمي، ص 260.

[2[- Humanism.

[3[- Secularism.

[4[- Rationalism.

[5[- Individualism.

]6]- شاهرخ حقيقي؛ گذر از مدرنيته؟ نيچه، فوكو، ليوتار، دريدا ]= ُعبوٌر من الحداثة؟ نتيشه، فوكو ليوتار، دريدا]؛ ص 20 ـ 21.

]7]- ألن 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.
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األمور، ومن البديهي أن ال يزول غموض هذا املصطلح مع هذا املقدار البسيط من البيان، 

وما ورد يف املعاجم حول توضيح هذا املصطلح، يُؤكّد عىل هذا األمر وهو أنّه يوجد ميٌل بني 

النخبة واملفّكرين والفنانني وبالتدريج بني جمهور الناس يف الغرب منذ القرن الرابع عرش وما 

العامل والترصّف  الرغبة واإلرادة واإلدراك والرغبات اإلنسانيّة محوًرا لتفسري  بعده إىل جعل 

يف الكون، ورغم أنَّ انتشار أفكار اإلنسانويّة الجديدة يُنسب إىل النهضة الثقافيّة واألدبيّة يف 

فلورانس يف إيطاليا]1]، إالّ أنَّه ورد ِذكٌر لوجود اإلنسانويّة يف التاريخ والثقافة الغربيّة قبل عرص 

النهضة وخصوًصا يف عرص اليونان القدمية.]2]

وما نؤكّد عليه هنا، هو فهم اإلنسانويّة الحديثة وتأثريها عىل املجتمع الغريّب وخصوًصا 

عىل حركة أو نظريّة النسويّة، ولفهٍم أفضل للنسويّة فإنّنا نحتاج يف الحقيقة إىل أن نعلم أّن 

سبب ظهور اإلنسانويّة كان من أجل مواجهة أّي فكرٍة ونظريٍّة يف الغرب الجديد، وقد عّدد 

األساسيّة  الخصائص  بعض  الغريّب،  الفكر  تاريخ  الكربى يف  التّيارات  كتابه  بومر« يف  »لوفان 

للمجتمع يف القرون الوسطى، ومن ضمن هذه الخصائص مُيكن اإلشارة إىل مرجعيّة السلطة، 

ومحوريّة اإلله، وتكّون مجتمع القرون الوسطى من األعضاء.

ونعني من مرجعيّة السلطة أنَّه ال بّد يف فكر القرون الوسطى من الرجوع دامئًا إىل أعىل 

سلطة وأكرثها حجيّة إذا ما أردنا تأسيس مسلاّمٍت حول الكون واإلنسان فال بّد من الرجوع 

يف ذلك إىل الكنيسة أو املتون املقدسة أو إىل الفلسفة اليونانيّة املسيحيّة.]3]

واملراد من محوريّة اإلله هو قبول حكومة الله وممثليه يف املجتمع، فبناًء ملفهوم محوريّة 

اإلله يشتمل الدين عىل كافّة وجوه الحياة البرشيّة وتُنفى أّي ِقيٍم مستقلٍّة عن الدين نفيًا 

تاّماً.]4]

]1]- أوليفر ستايل براس وألني بلوك، فرهنگ انديشهء نو ]= معجم الفكر الحديث]، ترجمه إىل الفارسيّة: أحمد بريشك وآخرون، ص 13.

]2]- فريدريك كابلستون، تاريخ فلسفه: از دكارت تا اليب نيتس ]= تاريخ الفلسفة: من ديكارت إىل اليب نيتس]، ترجمه إىل الفارسيّة: 

غالم رضا أعواين، ج 4، ص 103.

]3]- فرانكلني 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.

]4]- املصدر نفسه، ص 51.
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عليه  وبناًء  البرشيّة  باألعضاء  الوسطى  القرون  يف  املجتمع  تشبيه  فهو  يشٌء  أهم  وأّما 

يتشّكل املجتمع من أعضاء أو أجزاء )رجال دين، نبالء، ُعاّمل( ولكلٍّ منهم دوٌر مستقلٌّ يُؤّديه 

من أجل بقاء وحياة كّل البدن )املجتمع(، ويُلحظ الفرد كعضٍو من إحدى الطبقات، وال تحيا 

الطبقة إاّل بحياة عضٍو أكرب أي املجتمع املسيحي، ويف الختام يكون للكنيسة تفّوقًا عىل الدولة 

مبثابةتفّوق الروح عىل البدن]1] )أي أنَّ عالقة الكنيسة بالدولة كعالقة الروح والبدن(.

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 االهتامم باإلنسان مركزًا الهتامم اإلنسان الغريّب باعتباره موجوًدا يف مقابل العالَم، 

من  الكثريون  ويعتقد  منه،  وجزًءا  العامل  يف  موجوًدا  يكون  أن  من  بداًل  فيه  ُمترصّفًا  وصار 

الِقيم  الوسطى املسيحيّة معلولٌة لالبتعاد عن  القرون  بأنَّ  التنوير وما بعده،  منتقدي عرص 

اليونانيّة واإلنسانويّة.

أحضان  يف  عليهام  العثور  يجب  ماّم  بالحريّة  وشعوره  اإلنسان  نفس  عزّة  »إّن 

الشعب األملاين، وقد ذهب هذا الشعور عن العامل مع اليونانّيي، واستقّر مع املسيحّية 

يف الفضاء الضبايب وزرقة السامء«.]2]

وبناًء عليه مُيكن تعريف اإلنسانويّة بهذا األسلوب: ال تعرتف اإلنسانويّة بأّي مرجعيٍّة أو 

، وليس هناك أّي مرجعيٍّة لتفسري العامل والنظام يف الكون سوى اإلنسان،  قّوٍة بشكٍل رسميٍّ

وليس هناك من حاكميٍّة ليشٍء عىل مصري اإلنسان سوى اختيار اإلنسان نفسه، وهي ترفض 

جميع العالقات املقّررة ُمسبًقا عن الحياة البرشيّة، فنوع الروابط االجتامعيّة وكذلك غاياتها 

يف الحياة اإلنسانيّة إمّنا تُفّس وتُعنّي بواسطة اإلنسان؛ وبتعبريٍ آخر: ليست اإلنسانويّة نظرة 

إيجابيّة تجاه قيمة اإلنسان أو نظريّة فلسفيّة حول طبيعته، بل أكرث ما تكون نظرة سلبيّة 

تهتّم بنفي تدّخل الدين ونفي أّي مرجعيٍّة له يف الحياة البرشيّة، وكذلك تنفي ارتباط اإلنسان 

بشبكٍة من العالقات اإلنسانيّة.

]1]- املصدر نفسه، ص 52.

]2]- طوين ديفيس، اومانيسم ]= اإلنسانويّة]، ترجمه إىل الفارسيّة: عباس مخرب، ص 16.
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العلمانّية

إّن أحد املباين التي كان لها تأثرٌي كبرٌي يف بناء العامل الغريّب الجديد هو العلامنيّة، والعلامنيّة 

يف االصطالٌح معناه أن تكون من أهل هذا الزمن وأن تتّجه نحو الدنيا]1]، وعادًة ما تُطلق عىل 

االتّجاه الذي يُؤيد ويدعو إىل إلغاء الدين أو عدم االهتامم به يف الساحات اإلنسانيّة املختلفة 

األصل هي مبعنى  العلامنيّة يف  القول:  ميُكن  والعلم]2]، ولكن  والحكومة  السياسة  قبيل:  من 

فصل املجاالت العاّمة كالحكومة والسياسة واالقتصاد، عن املجاالت الخاّصة كاألخالق واألرسة 

والفن والدين.

تّم  لذا  االستثامر،  وعىل  املاّديّة  الِقيم  عىل  مبنيٌّ  الحديث  الغريّب  العامل  بناء  إّن  وحيث 

الِقيم  مع  لها  التي  النسبة  أساس  عىل  للمجتمع  التحتيّة  البُنية  ومعايري  ِقيم  جميع  تقييم 

األساسيّة للمجتمع الغريّب، ومبا أنَّ املجال العاّم أيَّ الحكومة والسياسة واإلقتصاد هي مجاالت 

إنتاٍج وتبادٍل للقيم املاّديّة )القّوة والرثوة(، لذا يَعترب النظام الغريّب نفسه ُمتعّهًدا بإدارة هذا 

املجال وتطويره، وال ينبغي أن تُضيّق املنظاّمت املتعلّقة باملجال الخاّص النطاَق عىل املنظاّمت 

املتعلّقة باملجال العاّم.

العاّم،  أنّه ال يُضايق املجال  والغرب الجديد يعرتف باملجال الخاّص بصورٍة رسميٍّة طاملا 

وحينام يُراد إقحام معايري املؤّسسات الخاّصة يف الساحة العاّمة، فإنّه يتّخذ إجراءاٍت للحّد من 

هذه املعايري أويُواجهها.

ونتيجًة لهذا الفصل، فقد تحّرر الفرد ـ وفًقا لتعبري »جورج بوردو« ـ من االنشغاالت التي 

فهي  األخرى  النتيجة  أّما  االجتامعي،  بالسلوك  يتعلّق  فيام  الديني  اإلميان  يُحدثها  أن  ميكن 

إحالة الدور الدينء إىل املؤّسسات املتعلّقة باملجال الخاّص، ومنها املؤّسسة الدينيّة.]3]

]1]- عبد الكريم رسوش، سنت وسكوالريسم ]= الرتاث والعلامنيّة]، ص 76.

]2]- عبد الرسول بيات، فرهنگ واژه ها: در آمدى بر مكاتب وانديشه هاى معارص ]= معجم املصطلحات: مدخل إىل املدارس واملناهج 

الفكريّة املعارصة]، ص 328.

]3]- جورج بوردو، ليرباليسم ]= الليرباليّة]، ترجمه إىل الفارسيّة: عبد الوهاب أحمدي،  ص 116.
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العقالنّية

مصطلح  استخدام  شاع  وقد  العقالنيّة،  هو  الحديث  الغرب  يف  النظريّة  املباين  أحد  إّن 

العقالنيّة يف الغرب أساًسا منذ القرن التاسع عرش امليالدي وما بعد، وهو من املفاهيم املعّقدة 

القابلة للتفسري عىل عّدة وجوٍه، وقسٌم كبرٌي من هذا التعقيد يعود إىل طرح معاٍن متنّوعٍة 

. لهذا اللفظ؛ ويف الحقيقة إنَّ العقالنيّة مشرتٌك لفظيٌّ

 واملقصود منه يف املباين النظريّة للنسويّة، ليس العقالنيّة الفلسفيّة أو العقالنيّة الكالميّة 

الخاّصة بعرص  العقالنيّة  للنسويّة، هو  نظريٍّ  كمبنًى  العقالنيّة  املراد من  بل  )العقائديّة(]1]، 

التنوير حيث غالبًا ما يُعرّب عنها بعناوين مثل: العقل اآليل والعقل الجزيئ والعقل الحديث، 

العقل كخطوٍة أوىل، وبتعبري »لوك«  الرتكيز عىل محدوديّة  العقالنيّة يف هذا العرص،  وميزة 

ـ وهو أحد مؤّسيس نظريّة العقالنيّة الحديثة ـ: مل تُخلق أذهاننا بُكرب وُوسعة الحقيقة، وهي 

التواضع يف  مثل هذا  ونتيجُة  ووسعتها]2]،  بكلّيتها  والقضايا  األمور  كّل  تلّقي  مع  تتناسب  ال 

حدود العقل البرشي، ما ييل: كّل ما ال يكون ضمن إطار تجربتنا، ال يكون ضمن نطاق العقل، 

وال مُيكن أن تتجاوز معرفتنا العقليّة حدود العامل التجريبي.]3]

ويف الخطوة الثانية لعقالنيّة هذا العرص، يتّم التعرّض لتوسيع نطاق أنشطة العقل، فقبل 

ذلك، كانت العقالنيّة ُمختّصًة أساًسا مبجال املباحث الفلسفيّة ومعرفة حقائق األمور، ومع 

الرغبة  برزت هذه  الطبيعة،  الحاكمة عىل  للقوانني  اإلنسان  الحديث ومعرفة  العلم  انتشار 

لدى العلامء الغربيّني يف القرن السابع عرش، وهي أنّه إذا أمكن اكتشاف القوانني الحاكمة 

]1]- العقالنيّة الفلسفية تُقابل االتجاه التجريبي، فبناًء للتعريف، تعتقد العقالنيّة الفلسفيّة بوجود حقائق فطريّة للنفس، التي ميُكن 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 

4، ص 28 وما بعدها(.

أّما العقالنيّة الكالميّة )العقائديّة( فرُتكّز عىل بناء املعتقدات الدينيّة عىل الرباهني العقليّة، وهي تُعارض 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 69_ 85(.

]2]- جون لوك، تحقيق در فهم برش ]= مقالٌة يف العقل البرشي]؛ ترجمه إىل الفارسيّة: شفق رضا زادة،  ص 300.

]3]- فرانكلني 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.
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عىل الطبيعة فمن املمكن اكتشاف القوانني الحاكمة عىل الطبيعة البرشيّة، ومثل هذه القدرة 

موجودٌة لدى العقل البرشي، وال ينبغي ليشٍء آخر غري العقل البرشي أن يتدّخل يف مهّمة فهم 

واكتشاف طبيعة البرش]1]، وتعترب العقالنيّة بهذا املعنى مؤّسسة للعلوم اإلنسانيّة يف الغرب.]2]

واألخالق  السعادة  عن  للتنظري  التجربة  عىل  معتمدًة  العقالنيّة  تتعرّض  قيل،  ملا  وبناًء 

التجريبي،  األسلوب  أساس  الحديثة عىل  اإلنسانيّة  العلوم  فبُنيت  للبرش،  النفسيّة  والسالمة 

بقيت  لذا  هادمة،  آخر:  بتعبري  أو  ناقدًة]3]،  كونها  هو  العقالنيّة  هذه  إّن خصوصيّة  وحيث 

عاجزًة عن طرح إطاٍر إيجايبٍّ فيام يتعلّق بطبيعة اإلنسان.

وتستطيع األفكار الناقصة بل غري الصحيحة أن تهدم شيئًا من الواضح أنَّه بال فائدة، ولكن 

ال ميكن لها أن تبني شيئًا مكانه، وقد مّر قرٌن كامٌل حتّى أدرك الناس هذه الحقيقة.]4]

الفردّية

لإلنسان مبا هو فرٍد احرتاٌم يف فكر الحداثة وله مقاٌم وحقوٌق مل يكن يتمتّع بها قبل ذلك، 

ويف مقابل اآلراء التي تعتقد بأهميّة املجتمع وأصالته والتي تعترب أن لألفراد باعتبارهم أجزاء 

املجتمع أهميًّة ثانويًّة وتبعيًّة، ترى الفرديّة بأّن الفرد أكرث واقعيًّة وأهميًّة من املجتمع فهو 

يُؤكّد  كام  الفرديّة،  واملصالح  بالحقوق  لالهتامم  الكربى هي  واألولويّة  املجتمع،  مقّدٌم عىل 

اتّجاه الفرديّة عىل أنَّ الفرد هو النقطة املركزيّة واملحوريّة، وهو من ميلك جسمه وروحه؛ 

وبأّن كّل يشٍء آخر )مبا هو أعم من الدين والفلسفة والقانون واألخالق، و...( فهو تابٌع له، أّما 

هو فال يتبع شيئًا، ويف هذا اإلطار تكتسب امليول البرشيّة منزلًة قويًّة واستثنائيّة.

وهي  للتغيري،  قابلٍة  غري  حقائق  هي  امليول  و»بنثام«:  و»هيوم«  »هوبز«  لقول  وبناًء 

]1]- ج. برونوفسيك وبرفس مازليش؛ سّنت روشنفكرى در غرب از لئوناردو تا هگل ]= سّنة الحداثوينّي يف الغرب من ليوناردو إىل هيغل]؛ 

ترجمه إىل الفارسيّة: ليال سازگار؛ ص 645.

]2]- فرانكلني 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.

]3]- املصدر نفسه.

]4]- هارمان راندال، سري تكامل عقل نوين ]= تكوين العقل الحديث]؛ ترجمه إىل الفارسيّة: أبو القاسم پاينده؛ ص 32.
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مودعٌة يف طبع البرش وينبغي لألخالق أن تنسجم معها، وطبًقا لقول »هيوم«: حتّى العقل 

أيًضا هو عبٌد للشهوات والرغبات.]1]

نحو  يسعى  منهم  كّل شخٍص  ألّن  بعضهم؛  عن  منفصلون  الفرديّة،  منطق  البرش يف  إّن 

تحقيق أمنياته ورغباته؛ ولذلك اآلخرون يُعتربوا مبثابة أشياء إن مل يقعوا يف طريقه العتربوا 

عاماًل محايًدا وإاّل كانوا مساعًدا أو عائًقا أمام تحقيق األهداف وامليول الفرديّة؛ وحتّى حريّة 

الفرد ليست من أجل الوصول إىل هدٍف سيايسٍّ متعاٍل، بل هي بحّد ذاتها أعىل األهداف، 

وهي تعني التحّرر عن كافّة العوائق التي تقع يف طريق رغبات الفرد.]2]

لقد طُرحت النسويّة الحديثة بالدقّة يف مثل هذه األجواء؛ بحيث مُيكن أن نُشاهد نتائج 

؛ ويف الحقيقة نجد أّن الشعارات  املبادئ الفرديّة وتأثريها يف الشعارات النسويّة بشكٍل جيلٍّ

والتشكيك  الطالق،  وحّق  الجنسيّة  الحريّة  وحّق  اإلجهاض  حّق  ومنها:  النسائيّة  والتعاليم 

بتعاليم األخالق التقليدية وأمثالها، هي نتيجٌة منطقيٌّة لتعاليم الفرديّة، فعندما يكون الفرد 

وميوله ومصالحه املعيار الوحيد لألخالق والقيم يف املجتمع، من الطبيعي أن ترغب النساء 

فلامذا  الشخصيّة،  واملنفعة  بامليل  العمل  يرُّبر  وعندما  مصالحهّن،  توافق  أخالٍق  تأسيس  يف 

يتّم تجاهل امليل واملنفعة الشخصيّة للنساء يف اإلجهاض والحريّة الجنسيّة؟ و...، وهكذا فإنَّ 

تعاليم الفرديّة أّدت إىل العديد من االعرتاضات والتساؤالت والُشبهات يف أذهان النساء، وأّدى 

إىل تشكيل النظريّات النسويّة املختلفة واملتعّددة.

لقد كانت الفرديّة محّل بحٍث ونقٍد من قبل العلامء الغربيّني من جوانب عديدٍة، حيث 

يرى »ألكسيس دو توكفيل« بأّن منو األنانيّة الشخصيّة والنأي عن املصالح العامة والفضائل 

االجتامعيّة هي من الجوانب السلبيّة للفرديّة، أّما »هيغل« فيعترب أّن الفرد يف املجتمعات 

التي تُؤمن بالفرديّة كالشجرة بال جذوٍر فاملجتمع بالنسبة له ليست إاّل وعاء لتلبية احتياجاته، 

وعالقات الناس يف مجتمعاٍت كهذه هي عالقاٌت تجاريٌّة بحتٌة، وليس هناك من عالقٍة أو هويٍّة 

مشرتكة تربط كّل عضٍو بباقي األعضاء، ونتيجُة ذلك هي عزلة الفرد وانزواؤه يف األنانيّة، ويرى 

]1]- أنطوين أربالسرت، ليرباليسم غرب، ظهور وسقوط ]= الليرباليّة الغربيّة، ظهوٌر وسقوٌط]، ترجمه إىل الفارسيّة: عباس مخرب، ص 21 ـ 

25 و 40 و 50.

]2]- املصدر نفسه، ص 54 و 83.
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»فريديناند تونيز« بأّن العالقات تنشأ يف املجتمعات الحديثة فقط بناًء عىل العالقات العقليّة 

الجافّة وعىل املنفعة، وهذه العمليّة ترتك الفرد يف وحدٍة موحشٍة وفراٍغ عاطفيٍّ وأزمٍة روحيٍّة، 

ويشري »دوركايم« هو اآلخر إىل التمزّق وزوال الوجدان الجامعي وانعدام االرتباط التقليدي، 

ويرى بأّن العديد من األرضار التي تحصل ومنها االنتحار، هي من نتائج التطرّف يف الفرديّة.]1]

والقاعدة تقتيض أّن الرتكيز واالهتامم املُفرط بالجوانب الفرديّة لإلنسان والغفلة عن بعده 

االجتامعي، يُؤّدي إىل ظهور األرضار يف الحياة االجتامعيّة بل وحتّى يف حياة اإلنسان الفرديّة.

لهذه  مُيكن  كيف  وهي  املشكلة،  هذه  تواجه  الفرديّة  بأّن  أرابالسرت«  »أنطوين  يعتقد 

حني  يف  واحٍد]2]،  مجتمعٍ  يف  بعضها  بجوار  تعيش  أن  االجتامعيّة  وغري  الصغرية  املوجودات 

احتياجاٌت  املشرتكة  للحياة  إذ  مستقلنّي،  أحراٍر  أفراٍد  مجموعة  من  يتشّكل  ال  املجتمع  أنَّ 

ومتطلّباٌت خاّصٌة ال تُؤّمنها الحريّة الفرديّة دامئًا.]3]

ويرشح »وليام بليك« العواقب املحتملة واالعتقاد املرفوض بأصالة امليول الشخصيّة عىل 

شكل كنايٍة، فيقول:

العدم، وأن  املهد نحو  الطفل يف  برأس  ينبغي أن منيل  الرأي]  »]بناًء عىل هذا 

تُحّقق الداية )القابلة( امليول والرغبات املخفّية بأرسع فرصٍة«.]4]

وينبغي االلتفات إىل أنّه عىل الرغم من أّن ذات االنتقادات تتوّجه للنسويّة أيًضا بسبب 

نفوًذا  والفرديّة  لإلنسانويّة  إّن  أخرى حيث  جهٍة  من  ولكن  الفرديّة،  ملباين  وتبعيّتها  تأّسيها 

واسًعا جّداً يف ثقافة العامل الحديث وحضارته؛ لذا ستبدو تعاليم الفرديّة النسائيّة هي األخرى 

يف مثل هذا النموذج الفكرّي مبدئيّة ومنطقيّة متاًما؛ ولهذا السبب مُيكن تربير وجود النسويّة 

وماهيّتها يف الغرب؛ مبعنى أنّه ليس أمرًا ُمستبعًدا أن توجد ظاهرة النسويّة يف ظّل مثل هذه 

]1]- عبد الرسول بيات، فرهنگ واژه ها: در آمدى بر مكاتب وانديشه هاى معارص؛ ذيل فردگرايى ]= معجم املصطلحات: مدخل إىل 

املدارس والنظريّات املعارصة]، ص 401 ـ 402.

]2]- أنطوين أرابالسرت، ليرباليسم غرب، ظهور وسقوط ]= الليرباليّة الغربيّة، الظهور والسقوط]، ترجمه إىل الفارسيّة: عباس مخرب، ص 45.

]3]- نارص كاتوزيان، فلسفه حقوق ]= فلسفة الحقوق]، ج 1، ص 455.

]4]- أنطوين أرابالسرت، ليرباليسم غرب، ظهور وسقوط ]= الليرباليّة الغربيّة، الظهور والسقوط]، ترجمه إىل الفارسيّة: عباس مخرب، ص 44.
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األوضاع؛ ولذلك ينبغي البحث عن جذور ومصدر مشاكل تعاليم الفرديّة النسائيّة وانحرافاتها 

يف مباين الغرب وثقافتهم؛ ألّن النتائج الفاسدة لنظاٍم من األنظمة تنتج بالدرجة األوىل عن 

فساد النظام؛ هذا عىل الرغم من أّن النسويّة كانت سببًا يف تعزيز املبادئ الفرديّة وتطبيقها 

بنحٍو كامٍل يف املجتمع النسايئ وعىل الخصوص ضمن األرسة.

ومن الطبيعي أنّه عندما تدخل الروح األنانيّة والفرديّة إىل إطار األرسة ـ أي إىل املؤّسسة 

التي بُنيت عىل أساس اإليثار والتضحية واإلخالص ـ فلن تكون النتيجة سوى إضعاف مؤّسسة 

األرسة وتزلزلها وانهيارها.]1]

وكّل ما تّم ذكره حتّى اآلن تحت اسم األُسس النظريّة للنسويّة، هي نتائج ال ميكن إنكارها 

تاريخ  بيان  أبعادها خالل  بعض  إىل  اإلشارة  ما متّت  النسويّة، وهي  تلت ظهور حركة  وقد 

النسويّة، ومن الطبيعي أن يكون النقد التفصييل لألسس النظريّة للنسويّة خارًجا عن أهدافنا، 

وفيام ييل سنشري إىل بعض النقاط املتعلّقة بنقد األسس النظريّة للنسويّة:

1. نحتاج إىل رشٍط ُمسبٍق رضوريٍّ يف نقد األسس النظريّة الغربيّة، وهو اإلدراك السليم 

لهذه املفاهيم وملعانيها املتنّوعة، فقد طُرحت العديد من تعاليم الحداثويّة وكذلك تعاليم 

ولكن  الجميع،  من  قبوٍل  محّل  الظاهر  بحسب  وُمفرداٍت، وهي  أدبيّاٍت  قالب  يف  النسويّة 

مُيكن أن يراد منها مصاديق ومعاٍن غري مقبولٍة من الجميع، وتُعّد مفاهيٌم كالحريّة واملساواة 

وحقوق اإلنسان من جملة هذه املفاهيم.

وتجاهل هذا الرشط املُسبق الرضورّي يُؤّدي يف العديد من املواطن إىل استنتاجاٍت وقراءاٍت 

سطحيٍّة مبنيٍّة عىل تناسب هذه املفاهيم والتعاليم مع التعاليم اإلسالميّة، فتعريف اإلنسانويّة 

لالتجاه اإلنساين قد يجرّنا إىل االستنتاج بأنّه يف اإلسالم منح يف تعاليمه القيمة للبرش أيًضا ]بنفس 

املعنى الذي تقول به اإلنسانويّة]، فهناك تكريٌم خاصٌّ لإلنسان من قبل خالق الكون، أو يُّدعى 

بأنّه ملّا ركّز اآليات اإللهيّة عىل التأّمل والتدبّر يف اآلفاق واألنفس، فإذن فاإلسالم يعرتف رسميّاً 

بالعقالنيّة ]وهذا املعنى مخالف للعقل واستعامل العقل الذي يقول به اإلسالم].

]1]- نرجس رودكر، فيمينزم – مفهومها، أصولها النظرية وتياراتها االجتامعية، قسم: نقد األزمة ضمن األرسة، تعريب هبة ضافر، بريوت، 

العتبة العباسية املقدسة، املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية، 2019.
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النقد  أّن ينصّب نظرنا عىل  للنسويّة وللحداثة، مُيكن  التي  النظريّة  2. عند نقد األُسس 

العاّم والكيّل، وهو نقد ديني داخيل، فبناًء عىل ما مُيكن استنتاجه من التعاليم الدينيّة، نجد 

أّن أيّاً من األُسس املذكورة ال يتناسب مع تعاليم الدين اإلسالمي، وطبًعا ال مُيكن أن تكون 

مقبولًة من ُمجتمعٍ إسالميٍّ وُمتديٍّن.

العالقات،  اإلنسان عىل مجموعٍة من  التعاليم اإلسالميّة، تشتمل حياة  فمن وجهة نظر 

أّن  رغم  الدينيّة  التعاليم  ففي  العالقات،  هذه  بتنظيم  تقوم  الدينيّة  املعايري  من  والعديد 

يف  كامالٌت  هناك  توجد  الوقت  نفس  يف  ولكن  أيًضا،  لإلنسان  ُمتصّورة  الفرديّة  الكامالت 

العالقات والروابط )كامالت اجتامعيّة( أيًضا، وحتّى لو كان باإلمكان فصل الكامالت الفرديّة 

عن كامالت املجتمع]1]، ولكن هذا األمر ال يعني عدم وجود ارتباط بني كامل الفرد وكامالت 

املجتمع]2]، باإلضافة إىل أّن بعض الكامالت الفرديّة تحصل من خالل قيام الفرد بدوره من أجل 

إيصال املجتمع إىل كامله )رفض اإلنسانويّة والفرديّة(.

يف التعاليم اإلسالميّة، يُعّد الفصل بني املجالني العاّم والخاّص، وادعاء عدم وجود عالقة بني 

هذين املجالني مرفوًضا أيًضا، فعىل سبيل املثال: تُركّز التعاليم اإلسالميّة عىل جدارة الُصلحاء 

ل يف املجال األخالقي للزعامة والقيادة االجتامعيّة، ومن ناحيٍة أخرى تُركّز عىل رضورة  والُكمَّ

عمل الُحّكام من أجل إقامة األمور الدينيّة للناس]3]، ويف نفس الوقت الذي تُؤكّد فيه التعاليم 

وبتأثريهام  مًعا  بارتباطهام  تُذكّر  للدنيا واآلخرة،  واملِعياريّة  التكوينيّة  الثنائيّة  اإلسالميّة عىل 

وتأثُّرهام املتبادل، بحيث تُحّدد أفعال الفرد يف الدنيا مصريه يف اآلخرة]4] )رفض العلامنيّة(.

ومن لوازم القبول بالوالية اإللهيّة قبولها يف الجانبني العميل والنظري، ولذا نجد أّن القرآن 

يُؤكّد كذلك  التفكري والتأمل باألنفس واآلفاق،  يُؤكّد فيه عىل  الذي  الوقت  الكريم يف نفس 

وكامله  اإلنسان  سعادة  أنَّ  ويعترب  البرشي،  العقل  ومحدوديّة  املاّدي  العامل  محدوديّة  عىل 

اإللهيّة  بالوالية  الذين يعرتفون رسميّاً  اتباعه للوحي، وبناًء عليه فإنَّ األفراد  إمّنا يكمنان يف 

]1]- فعىل سبيل املثال، عاش العديد من األنبياء يف مجتمعاٍت ُمرِشكٍة ومنحطٍّة.

]2]- إّن تحقيق الكامالت الفرديّة أيس وأسهل يف املجتمع الكامل.

الََة )سورة حج،: 41(. رِْض أَقَاُموا الصَّ كَّنَّاُهْم يِف األَْ ]3]- قال تعاىل: الَِّذيَن إِن مَّ

]4]- »بالدنيا تُحَرز اآلخرة«. راجع: محّمد محّمدي الري شهري، منتخب ميزان الحكمة، ص 203.
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عىل الفهم واإلدراك، يأتون طائعني ممتثلني لألوامر والنواهي اإللهيّة )رفض العقالنيّة(، ومع 

االلتفات إىل ما سبق ذكره، مُيكن القول: إّن االعتقاد العميق واإلميان بالتعاليم الدينيّة، مينع 

اإلنسان املسلم من اعتناق واتّباع أُسس الغرب الحديث وتعاليمه، وعن القبول بالنظريّات 

النسويّة أيًضا.

نقد التعاليم

إّن أحد املجاالت املهّمة يف نقد النسويّة، هو نقد التعاليم النسويّة، واملراد من التعاليم 

هو مجموعة القضايا التي صاغتها الخطابات النسائيّة عىل شكل حركٍة أو بيّنته ونظّرت له يف 

. قالب منهٍج فكريٍّ

ومبا أنَّ الخطابات النسائيّة، مُتثل حركاٍت ومدراس متنّوعة، لذا ال مُيكن القيام بنقد كّل 

التعاليم أو حتّى أهّم التعاليم كّل واحدٍة من هذه االتّجاهات النسويّة يف هذه املجموعة؛ 

ولذلك سعينا يف هذا القسم إىل البحث يف التعاليم املشرتكة للنسويّة.]1]

نقد القول باحتقار النساء ومنشؤه

إّن أحد األصول األساسيّة لجميع االتّجاهات النسائيّة هو احتقار النساء؛ وبناًء عىل ذلك 

الثقافات  جميع  يف  للتمييز  يخضعن  وبأنّهّن  ومظلوماٍت،  ُمحتقراٍت  كّن  النساء  بأّن  اّدعي 

والجنسيات والبلدان إاّل يف برهٍة قصريٍة من تاريخ عرص النظام األمومي، ويف الخطوة الالحقة، 

طرحت االتّجاهات النسويّة عّدة آراء يف تربير وبينا سبب هذا االحتقار ومنشأه، ويف الواقع 

إّن أحد عوامل تنّوع الخطابات النسائيّة هو كيفية اإلجابة عىل هذا السؤال.

وإحدى النظريّات املهّمة يف هذا املوضوع، هو تسلّط النظام األبوي، وقد قُّدمت هذه 

النسويّات  بواسطة  تأييدها  تّم  ثّم  الراديكاليّات،  النسويّات  بواسطة  البداية  يف  النظريّة 

االشرتاكيّات وبعض اتّجاهاِت نسويِّة ما بعد الحداثة.

]1]- طبًعا يف هذا الوقت ميُكن اعتبار نقد مفهوم النظام األبوي استثناًء ميُكن ادعاء تعميمه إىل حدٍّ ما.
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كافّة جوانب  وتعزيزه يف  تطبيقه  تّم  املرأة،  ومتييٍز ضّد  ظلٍم  نظام  األبوي، هو  والنظام 

والتحرّش  والدعارة  )االغتصاب  الجنسيّة  والسلوكيّات  الفرديّة  العالقات  يشمل  مبا  الحياة، 

الجنيس( ومبا يشمل جوانب املجتمع والثقافة األخرى؛ ويف الحقيقة النظام األبوي من وجهة 

الظلم  كافّة  أّن  ذلك  ومعنى  ُشمويل؛  نظام  أو  عام  نظام  هو  الراديكاليّات  النسويّات  نظر 

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]1]، ومن وجهة نظرهم فإنَّ 

النظام األبوي هو أمٌر ُمتجّذٌر يف التاريخ]2] وال يختّص بعهٍد تاريخيٍّ أو ثقافٍة ُمعيّنٍة.

وقبل أن ندخل يف نقد مفهوم النظام األبوي، ال بّد من نُحّقق يف الفرضيّة املُسبقة للحركات 

النسويّة املبنيّة عىل تعميم الظلم والتمييز بني جنٍس وجنٍس آخر، فالدعوة األساسيّة لهذه 

بسبب  التاريخ  بالرجال طوال  مقارنة  أحقر  موقعٍ  يقبعن يف  كّن  النساء  أنَّ  الفرضيّات هي 

جنسهّن، ومُيكن مالحظة بعض أشكال هذا االحتقار عىل شكل ظُلٍم ومتييٍز.

وينبغي القول فيام يتعلّق بهذا االدعاء ما ييل:

تقارير  عرب  يكون  أن  بد  ال  السعة  وبهذه  التاريخ  طوال  الظلم  انتشار  إثبات  إّن  أّواًل:   

وثائقيّة وتاريخيّة، وأمثال هذه التقارير ال تقترص عىل أنّها غري موجودٍة وحسب، بل من غري 

املُمكن الحصول عليها عمليّاً.

ثانًيا: إنَّ ادعاء الظلم والتمييز ضّد النساء، حصل بشكل عام من خالل الفرضيّات املوجودة 

يف النظام الرأساميل والحداثة وبعض املاركسيّة، حيث اعتربت األرسة فيها منشأً للظُلم، ومُيثّل 

التمييز القانوين واألدوار املختلفة املبنيّة عىل الجنس مصاديق واضحة عىل التمييز ضّد النساء، 

األدوار  وتاريخ  القانوين،  التمييز  وتاريخ  األرسة،  تاريخ  بأّن  النسويّات  اعتربت  آخر:  وبتعبريٍ 

املختلفة املبنيّة عىل الجنس هي نفس تاريخ الظلم الواقع عىل النساء.

]1]- حسني بستان )نجفي(، نابرابرى وستم جنىس از ديدگاه اسالم وفمينيسم ]= عدم املساواة والظلم الجنيس من وجهة نظر اإلسالم 

والنسويّة]؛ ص 80.

]2]- تقول شيال روبوثام: ليس هناك من يشٍء إالّ وهو من صنع الرجل؛ ال الفكر وال اللغة وال الكلامت؛ وحتّى يف هذا الزمن ليس هناك 

يشء إاّل وهو من صنع الرجل، حتّى أنا، 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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إّن أحد اإلشكاالت األساسيّة عىل نقد النسويّة للنظام األبويـ  وهو األمر يسي إىل التعاليم 

النسويّة األخرى أيًضا ـ هو ُغموض مفهوم هذا املصطلح، حيث تطرح النسويّات تصّوًرا عن 

والثقافيّة  االجتامعيّة  األنظمة  من  نظاٍم  أّي  تحت  ُمندرٍج  غري  تجعله  بحيث  األبوي  النظام 

والسياسيّة واالقتصاديّة، بل كأمٍر أعىل من هذه األنظمة، فهو ُمدير لهذه األنظمة، واآلن يبقى 

هذا السؤال مطروًحا حقيقًة، وهو أنّه ما هو التصوير املُتوفّر عن هذا النظام؟ وما هو العامل 

الذي أوجده؟ والفرض هو أنَّ األنظمة املذكورة ليس لديها الُقدرة عىل إيجاد النظام األبوي، 

ومن جهٍة أخرى األنظمة املذكورة تتمتّع بتنّوٍع من الناحية التاريخيّة ومن الناحية الجغرافيّة 

أيًضا، بحيث ال مُيكن لها أن تكون منشأً ألٍمر ثابٍت وُمتجّذر يف التاريخ مثل النظام األبوي.

عىل  القائم  املزعوم  التصّور  وبني  التاريخّي  األبوّي  النظام  فكرة  بني  أيًضا  تناقٌض  هناك 

النظام األمومي البدايئ.

يف الخطابات النسائيّة مل يتّم توضيح كيفيّة عمليّة نجاح النظام األبوي بأّي نحٍو من األنحاء 

النسويّات ـ  ـ بزعم  املواطن  ُموفًّقا بنحٍو واحٍد يف جميع  النظام األبوي  هي؟ فلامذا مل كان 

رغم ُوجود أنظمٍة ُمتعّددٍة من السياسيّة واالجتامعيّة، واالقتصاديّة؟ وملاذا مل تُقاوم الطبقات 

املُحتقرة من النساء هذه الهيمنة؟ وكيف حصل التناغم يف آليّة عمل النظام األبوي يف العصور 

السابقة رغم غياب تكنولوجيا االتصاالت؟

األبعاد  بحيث شملت جميع  الحّد  إىل هذا  انترشت  األبوي  النظام  أنَّ هيمنة  لو سلمنا 

حركة  أو  ِفكرة  بأّن  نقبل  أن  يجب  املعرفة،  مجال  وحتّى  واالجتامعيّة  والسياسيّة  الثقافيّة 

النسويّة نفسه معلولٌة لسلطة نفس هذا النظام األبوي، وأنَّ ظهور ونشوء هذه الحركة هو 

أنّه يف حالة االستيالء  األبوّي، وباإلضافة إىل  النظام  للعبة جديدٍة من قبل  نتيجٌة  بحّد ذاته 

الناحية  أمرًا غري ممكٍن من  السلطة  الخروج عن هذه  للنظام األبوي، سوف يكون  الشامل 

العمليّة]1]، وهذا األمر يتعارض مع طبيعة التحرير التي يف هذه الحركة، ولوجود هذه املجموعة 

من اإلشكاالت خالفت بعض النسويّات املُتأّخرات هذه األوصاف العامليّة للنظام األبوي، فعىل 

]1]- هذا اإلشكال يُشبه اإلشكال الذي يُشكله البعض عىل »هايدغر« و »فوكو«، فبناًء لتعاليم هذين الفيلسوفني تعترب سلطة الحداثة أعّم 

السلطات، ويف النتيجة يُصبح الخروج منها أمرًا غري ممكٍن من الناحية العمليّة.
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بينام  األبوي،  للنظام  التاريخيّة  غري  القراءات  تخالف  روبوثام«  »شيال  تُخالف  املثال:  سبيل 

تُحاول بعض النسويّات يف األنرثوبولوجيا إسناد األبويّة إىل تقبّل املجتمع والعمل االجتامعي.]1]

نقد مذهب المساواة

جّداً  األساسيّة  املباين  أحد  والرجل  املرأة  بني  املساواة  مذهب  يعترب  سابًقا،  ذُكر  كام 

وداخل  الثالث  النسويّة  املوجات  امتداد  عىل  أتباع  له  كان  بحيث  النسويّات،  نظريّات  يف 

الحقوق  يف  والرجل  املرأة  بني  املساواة  رضورة  إّن  واالتّجاهات]2]،  التيّارات  من  واحدٍة  كّل 

الطبيعيّة واإلنسانيّة، هو من التعاليم التي طُرحت منذ بداية تشّكل النسويّة مبارشًة وبتأثريٍ 

من املدرسة الليرباليّة]3]، ومنذ ذلك الحني ُوضعت يف جميع االتّجاهات النسائيّة ضمن قامئة 

املطالب واألهداف النسائيّة؛]4] إالّ أّن األبحاث تُشري إىل أنَّ مذهب املساواة الليربايل كان يعتوره 

الغموض واملشاكل حتّى ضمن نفس املدرسة الليرباليّة، وكان من املواطن التي لفتت أنظار 

ما  ـ وهو  يُرافقها من غموض ومشاكل  ما  الليرباليّة مع  املساواة  النقاد؛ ولذا حينام دخلت 

ستتّم اإلشارة إليه الحًقا ـ إىل مسألة املرأة بعنوانها منوذًجا صحيّاً لوضع النساء وأصبحت يف 

حيّز التنفيذ، أّدت إىل نشوء اختالفات يف وجهات النظر وإىل الغموض وإىل التشتّت يف كلٍّ من 

النظريّة النسويّة واملامرسة النسويّة، بحيث قيل:

الحركة  يكتنف  الغموض  جعل  حدٍّ  إىل  املساواة  شعار  اإلبهام  اكتنف  »لقد   

النسويّة بأكملها«.]5]

ومن ناحيٍة أخرى، رغم اتّباع املساواة الحقوقيّة باعتبارها الغاية املشرتكة للنسويّات، إاّل 

]1]- ماجي هام وسارة غمبل، فرهنگ نظريه هاى فمينيستى ]= معجم النظريّات النسويّة]؛ ترجمه إىل الفارسيّة: فريوزة مهاجر وآخرون، 

التام لألبويّة، بل إىل تجّنب تعميمها؛ فعىل الرغم من أنَّ وجود بعض األساليب األبويّة يف الكثري من  ص 325؛ ال نسعى هنا إىل الرفض 

الثقافات ال يقبل لإلنكار؛ إاّل أن األبويّة ترجع إىل الثقافة عند تحليلها، ويف النتيجة يُفتح املجال للتوصية بإجراء إصالحات ثقافيٍّة.

]2]- نرجس رودكر، فيمينزم – مفهومها، أصولها النظرية وتياراتها االجتامعية، فصل التعاليم النسويّة، تعريب هبة ضافر، بريوت، العتبة 

العباسية املقدسة، املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية، 2019.

]3]- املصدر نفسه.

]4]- محّمد رضا زيبايئ نژاد؛ مالحظات، فمينيسم ودانش هاى فمينيستى ]= املالحظات، النسويّة واملعارف النسويّة]؛ ص 155.

]5]- حسني بشريية، نظريه هاى فرهنگ در قرن بيستم ]= النظريّات الثقافيّة يف القرن العرشين]، ص 114.
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أّن النسويّات طرحن وجهات نظٍر مختلفًة بسبب االتّجاهات النسويّة املختلفة حول مسألة 

تساوي املرأة والرجل ذاتًا؛ بحيث إّن جامعًة من النسويّات اعتربن املرأة والرجل متساويان 

متاًما من حيث القدرات واإلمكانات، أّما االختالف الظاهري املوجود فهو أمر ُمصطنع ومبتكر، 

ويف املقابل أكّدت جامعٌة أخرى ضمن قبولها باالختالفات التكوينيّة عىل رضورة تقدير هذه 

االختالفات وإيالئها أهميًّة.]1]

ونستنتج من التوضيحات اآلنفة الذكر بأنَّ نقد تعاليم املساواة باعتبارها أساس النظريّات 

التكوينية من  النسويّة ينطوي عىل نقد املساواة الحقوقيّة من جهٍة، واملساواة الفطريّة أو 

جهٍة أخرى؛ ولذا سنطرح يف هذا القسم االنتقادات واإلشكاالت الواردة عىل مذهب املساواة 

بني  االختالفات  وإنكار  والتكوينيّة  الفطريّة  املساواة  تعاليم  لنقد  سنتعرّض  ثمَّ  الحقوقيّة 

الجنسني، ثّم سنطرح بعض املالحظات حول تأثري االختالفات التكوينيّة يف القضايا القانونيّة.

نقد المساواة الليبرالّية )المساواة القانونّية(

تستند املساواة الليرباليّة عىل األسس الفكريّة التالية:

1. العقل البرشي هو علّة كرامته وفضله وهو موجوٌد يف كافة البرش.

2. مبا أّن اإلنسان يتمتّع بجوهر العقل لذا فهو ميتلك حقوقًا، وحيث إّن العقل مشرتٌك بني 

كافّة البرش، لذلك يتمتّع الجميع بحقوٍق متساويٍة، ويف ظّل الحقوق املذكورة ويحّق للجميع 

إيصال قدراته واستعداداته التي لديه بالقّوة إىل مرحلة الفعليّة.

ومع غّض النظر عن هذه املبادئ األساسيّة، عندما يُريد شعار املساواة أن يظهر عمليّاً 

سيُواجه تساؤالٍت وإشكاالٍت عديدٍة؛ وأّول مشكلة هي املُراد من املساواة، فهذه املساواة تقع 

يف أّي أمٍر؟ وأُجيب عىل هذا السؤال يف الفلسفة السياسيّة مبا ييل: 1. املساواة يف الرفاهية. 

3. املساواة يف الوصول إىل املصادر واإلمكانات.

]1]- نرجس رودكر، فيمينزم – مفهومها، أصولها النظرية وتياراتها االجتامعية، فصل التعاليم النسويّة، تعريب هبة ضافر، بريوت، العتبة 

العباسية املقدسة، املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية، 2019.
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واملساواة يف الرفاهية تعني أنَّه يحّق لكافّة أفراد املجتمع التمتّع برفاهيٍة ُمتساويٍة؛ إاّل أنَّ 

هذا التفسري للمساواة ال يحّل املشكلة بشكٍل كايف؛ الختالف تعريف الرفاهية، وكُلفة الرفاهية 

ومدى إشباعها لرغبات األفراد؛ ولذلك نرى أنَّه من غري املمكن تأمني الرفاهية بتساٍو، وبسبب 

املشاكل املوجودة يف نظريّة املساواة يف الرفاهية، يأيت البعض بنظريّة املساواة يف اإلمكانات؛ 

لكن هذا التفسري للمساواة ينطوي عىل مشاكل جديدٍة أيًضا، فعىل سبيل املثال: هل يجب 

تأمني املصادر واإلمكانيّات بنحٍو متساٍو مع اآلخرين حتّى لو كانوا عاجزين ومرض؟ أو يُطرح 

هذا السؤال: ما الذي يجب فعله عند التعامل مع األفراد األكرث ابتكاًرا وسعيًا والذين يحتاجون 

إىل مصادر أكرث؟ وهل يجب منح أهميّة لهذه الفروقات الناجمة عن اختالف إمكانيّات هؤالء 

األفراد أم أنّه يجب قمع هذه االختالفات؟ ويف حال القبول بالفرضيّة األوىل، كيف مُيكن تعيني 

االختالف يف االستعدادات؟ هذه األسئلة مُتثّل العقبات التي تواجهها نظريّة املساواة.

املساواة والعدالة،  يعتقدون برتادف  املساواة،  أمنية  يرُّصون عىل تحقيق  الذين  وأولئك 

ويف نظام كهذا ليس للعدالة مفهوٌم سوى املساواة وليس للدولة أو ألّي مؤّسسٍة حاكمٍة الحّق 

الحقوق بتساٍو بدون االعتناء بكفاءة  بتوزيع  ُملزمة  بتقييم كفاءة األفراد واختالفهم، وهي 

األفراد وجدارتهم.]1]

نظريّة  تُواجهها  التي  والعقبات  املشاكل  جميع  بأّن  الغربيني  املفكريني  بعض  ويعتقد 

املساواة، يف فرضيّاتها الخاطئة، هي االتّحاد املزعوم بني املساواة والعدالة.]2]

غموٍض  من  يرافقها  ما  مع  الليرباليّة  املساواة  تعاليم  تدخل  عندما  التالية،  املرحلة  ويف 

وعقباٍت يف قضايا النساء، وتُريد النسويّات وفًقا ملبدأ العدالة واملساواة تطبيق العدالة، أي 

املساواة التاّمة بني النساء والرجال، وقد ُدوِّن عىل جهٍة من ُعْملة املساواة الليرباليّة هذا املبدأ: 

اختالف يف  أّي  إىل  تُؤدي  أنَّها ال  مبا  العرقيّة،  الفروقات  مثلها مثل  الطبيعيّة،  االختالفات  إنَّ 

. جوهر اإلنسانيّة )العقل(، إذن ال ينبغي أن تُؤدي إىل أّي اختالف ُحقوقيٍّ

ووحدتها  الحقوق  تشابه  عىل  مبنيٌّة  الليرباليّة  املساواة  أنَّ  املبدأ  هذا  من  ويُستنتج 

]1]- جني هامبتون، فلسفهء سياىس ]= الفلسفة السياسيّة]، ترجمه إىل الفارسيّة: خشايار ديهيمي، ص 268 ـ 275.

]2]- املصدر نفسه، ص 274 ـ 275.
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وإنسجامها، ومن هنا مبا أنَّ النسويّات يُطالنَب باملساواة، لذا فهنَّ يُطالنَب بالتشابه املطلق يف 

الحقوق بني الجنسني، مع غّض النظر عن أّي فرٍق بني الجنسني.

)املساواة = التشابه =  واحًدا  أمرًا  والعدالة  واملشابهة  كونها  باعتبارها  املساواة  وتعريف 

العدالة( وبالتايل تجاهل أو إنكار االختالفات الحقيقيّة بني الجنسني، يُعترب أحد املسائل التي 

مُيكن أّن تُورِد عىل النسويّة الكثري من االنتقادات، وللوهلة األوىل، قد تبدو هذه النظريّة، وهي 

أنَّ العدالة مرهونٌة باملساواة املطلقة، خاليًة من أّي دليٍل وال أساس لها، ومجرّد افرتاض مل يثبت 

ُجعل مبدأً لباقي التنظريات الليرباليّة ومنها الليرباليّة النسويّة؛ أضف إىل ذلك أّن املساواة الليرباليّة 

تُواجه مشكلًة أخرى، وهي تجاهل الفروقات والظروف الخاّصة باألفراد عند التعامل القانوين 

معهم؛ يف املقابل نعتقد بأنَّ هذه الرؤية غري واقعيٍّة لهذا السبب، ألنّه النتيجة سوف يكون هناك 

تأثرٌي خاصٌّ للظروف الخاّصة واالختالفات واملميّزات شئنا أم أبينا، وتجاهلها ال يحّل املشكلة، بل 

إنَّ القانون السليم والقاعدة املقبولة هي التي تتناسب مع كافّة األمور الواقعيّة.

ومُيكن تصوير منظومٍة من االختالفات الحقوقيّة املبنيّة عىل الجنس، ولكّنه يُصّورها بنحٍو 

الحقوق،  تحديد  يف  ومفتاحيّاً  رئيسيّاً  دوًرا  واالستحقاقات  لالختالفات  يكون  بحيث  عادٍل، 

تتعلّق  كام  املتساوية،  االستحقاقات  أساس  عىل  باألفراد  املتساوية  الحقوق  تتعلّق  بحيث 

تنظيم  يُصبح  وبناًء عىل هذا  االستحقاقات]1]،  اختالف  أساس  باألفراد عىل  املختلفة  الحقوق 

القانون بدون أخذ االختالفات بعني االعتبار، مبنزلة عدم ُمراعاة التناسب والواقعيّة يف الربامج، 

وهو ما يستتبع عواقب وخيمة.]2]

وبرأي الشهيد ُمطّهري، إنَّ تطبيق مبدأ التشابه رغم وجود االختالفات التكوينيّة األصيلة 

التي ال مُيكن تجاوزها، ال يقترص عىل أنّه ال يُحّقق املساواة وحسب، بل من الناحية العمليّة 

سوف يرُّض بالتساوي واملساواة التي بني املرأة والرجل بسبب مدخليّة االختالفات الحقيقيّة 

املذكورة، ويقول ضمن هذا اإلطار:

لسعادة  ُمساويًة  وسعادًة  الرجل،  لُحقوق  ُمساويًة  حقوًقا  املرأة  أرادْت  »إذا   

]1]- عبد الله جوادي اآلميل، فلسفه حقوق برش ]= فلسفة حقوق اإلنسان]، ص 8 ـ 10.

]2]- محمد رضا زيبايئ نژاد؛ مالحظات، فمينيسم ودانش هاى فمينيستى ]= املالحظات، النسويّة واملعارف النسويّة]؛ ص 118.
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الحقوقي، بحيث يكون  التشابه  إزالة  الوحيد واالنحصاري هو  السبيل  فإنَّ  الرجل، 

تتحّقق  ولن  ذاتها؛  مع  متناسبٌة  حقوٌق  ولها  كرجٍل،  معه  متناسبًة  حقوٌق  للرجل 

الوحدة واملوّدة بي املرأة والرجل إاّل من هذا الطريق وحسب، وحينها سوف تتمّتع 

املرأة بسعادٍة ُمساويٍة لسعادة الرجل بل أكرث منه«.]1]

نقد المساواة التكوينّية )المساواة الطبيعّية(

هل املرأة والرجل إنساننْي مختلفني ذاتًا وطبيعًة؟ وهل االختالفات الظاهرة بني الجنسني 

زائفٌة  أم  وطبيعيٌّة  أصيلٌة  اختالفاٌت  هي  و...،  واألدوار  والتوّجهات  والسلوك  األخالق  يف 

وُمصطنعٌة؟

كام ذُكر سابًقا]2]، تّم االهتامم مبوضوع االختالفات بني الجنسني ونقده من قبل النسويّات 

ُمنذ بداية طرح النظريّات النسويّة باعتباره قضيًّة محوريًّة وأساسيًًة؛ بحيث إّن بعض النسوينّي 

االختالفات  هذه  اعتربا  ميل«  ستيوارت  »جون  و  كرافت«  »ُولستون  ومن ضمنهم  الليرباليّني 

ُمصطنعة من خالل تأكيدهام عىل تساوي املرأة والرجل يف االستعدادات والقدرات، ثّم بعد ُمّدٍة 

فتحت »سيمون دي بوفوار« نافذًة جديدًة يف هذا الحبث من خالل تفكيكه بني املرأة واألنوثة، 

وهيّأت بذلك املُقّدمات الرضوريّة للتفكيك بني الجنس )أي االختالفات البيولوجيّة والطبيعيّة( 

والجنوسة )أي االختالفات الناشئة عن الثقافة واملجتمع( يف املوجة الثانية للنسويّة.]3]

النسويّات  يدي  بني  تحليليًّة  أداًة  والجنوسة،  الجنس  بني  الفصل  نظريّة  وضعت  وقد 

استعملوها بهدف إنكار االختالفات بني الجنسني]4] وكانت النسويّات تسعني من خالل إثبات 

وهذا  والرجل،  املرأة  بني  الحقوقيّة  املساواة  إثبات  إىل  والرجل  املرأة  بني  الذاتيّة  املساواة 

املسعى من قبل النسويّات مُيكن أن يُنتقد من جهتني: األوىل: أّن هذا التشابه بني الجنسني 

]1]- مرتىض املطّهري؛ نظام حقوق زن در اسالم ]= نظام حقوق املرأة يف اإلسالم]؛ ص 123.

]2]- نرجس رودكر، فيمينزم – مفهومها، أصولها النظرية وتياراتها االجتامعية، بحث املساواة واالختالف من فصل التعاليم النسويّة، تعريب 

هبة ضافر، بريوت، العتبة العباسية املقدسة، املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية، 2019.

]3]- املصدر نفسه.

]4]- ملزيٍد من التوضيح، راجع: جني فريدمان، فمينيسم ]= النسويّة]، ترجمه إىل الفارسية: فريوزة مهاجر، ص 28.
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حاصٌل يف أي املجاالت وما هو مقدار االختالف والتشابه بينهام؟ الثانية: يف حال وجود اختالٍف 

بينهام فهل مُيكن وضع االختالفات الطبيعيّة والذاتيّة كأساس لالختالف يف الحقوق؟ وبعبارة 

أخرى: ما هي العالقة التي مُيكن وضعها بني املساواة أو االختالف الطبيعيّان وبني املساواة أو 

االختالف الحقوقيّان؟

هناك اختالف يف وجهات النظر بني العلامء فيام يتعلّق باالختالفات بني الجنسني )السؤال 

دراسة  عرب  وذلك  وعميًقا  أساسيّاً  أمرًا  الجنسني  اختالف  األحياء  علامء  أغلب  يعترب  إذ  األول(، 

االختالفات الجسديّة بني املرأة والرجل، ويف املقابل يعترب بعض علامء االجتامع أنّه يف األصل مل يكن 

هناك اختالٌف بني الجنسني، وأّن العوامل اإلجامعيّة هي السبب وراء نُشوء االختالفات السلوكيّة، 

وبعض علامء النفس يعتربون العامل البيولوجي والبيئي دخياًل يف تشّكل االختالفات الجنسيّة.]1]

الشواهد البيولوجّية

االختالف الجيني

منها  زوٍج   22 الكروموسومات،  من  زوٍج   23 من  الجسم  خاليا  من  خليٍّة  كّل  تتكّون 

 ،xy وعند الرجل xx مشرتكون لدى املرأة والرجل، ولكن زوج الكروموسوم الجنيس عند املرأة

وللكروموسومات تدّخٌل تامٌّ يف تعيني الجنس، ويتّم تحديد االختالف بني املرأة والرجل منذ 

البداية؛ وتتشّكل باقي الخصائص الجنسيّة بتأثريٍ من الهرمونات الجنسيّة، وتصل الهرمونات 

الثانوية الجديدة  بعد الوالدة إىل جميع أنحاء الجسم عرب الدّم وتُؤّدي إىل بروز الخصائص 

لدى املرأة والرجل، فالكروموزوم y هو سبب نُشوء التاميز بحيث يُؤّدي أّواًل إىل أن يكون 

الجنني ذكرًا؛ وإىل أن ينمو ثانيًا بنمٍط خاصٍّ ومختلٍف متاًما عن منط األنثى، وإفراز الهرمونات 

الذكوريّة يؤثر كذلك عىل بُنية الدماغ ويحّدد الجنس الذكوري للجنني، وتظهر الغدد الجنسيّة 

األنثويّة يف األسبوع الثالث عرش من تكّون الجنني ثمَّ تُؤثّر بعد ذلك عىل بناء الدماغ.]2]

]1]- حمزة گنجي، روان شناىس تفاوت هاى فردى ]= علم نفس االختالفات الفرديّة]، ص 189 ـ 190.

]2]- املصدر نفسه، ص 190_192 وهيلني فيرش؛ جنس اول: توانايى هاى زنان براى دگرگوىن جهان ]= الجنس األّول: قُدرات النساء عىل 

تغيري العامل]، ترجمه إىل الفارسيّة: نغمة صفاريان پور، ص 7.
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وبناًء عليه، املرأة والرجل مختلفان جينيّاً، بل مُيكن القول: إنَّ كّل خليٍّة من جسم املرأة 

مختلفٌة عن كّل خليٍّة من خاليا جسم الرجل؛ ولكن باعتقادنا رغم أّن االختالف الجيني هو 

أمٌر محرٌز إاّل أنَّه ال يجب تضخيم هذا االختالف أكرث من الحّد فنغفل عن املشرتكات الطبيعيّة 

والجينيّة بني املرأة والرجل.

االختالف يف بناء الدماغ وكيفّية التفكري

تُشري األبحاث إىل أّن النساء تختار مجااًل أوسع من الرؤية إذا أرادت التفكري يف أّي مجاٍل 

متيل  والخالصة  القرارات،  اتخاذ  عند  املُتغرّيات  من  أكرب  عدًدا  تحسب  وأنّها  املجاالت،  من 

النساء عند التفكري متيل إىل التفكري يف كافّة العوامل املُرتبطة باملوضوع وضمن قالٍب شبيّك 

الشكل وُمتصٍل ببعضه بحيث يُطلق عىل هذا النوع الخاّص من التفكري التفكري الشبيك.]1]

يف املُقابل مييل الرجال إىل التفكري بكّل موضوٍع عىل حدة ودون االلتفات إىل املواضيع 

األخرى، ويستطيع الرجال أن يُركّزوا عىل يشٍء واحٍد بشكٍل جيٍّد، ويف تلك املّدة الزمنيّة يسهو 

عن باقي األمور، فالرجال يُفّكرون عند مواجهة أّي مشكلٍة بتلك املشكلة بنحٍو ُمبارٍش وبرتكيٍز 

تاّم ويَفِصلون بني املواضيع ويتجّنبون إدخال العوامل الجانبيّة.]2]

وبناًء عىل األبحاث التي أُجريت، فإّن الطرق املختلفة من التفكري بني الجنسني تعود إىل 

التي يُسيطر عىل قدرة  اختالف دماغهام، وأحُد هذه االختالفات حاصٌل يف القرشة املخيّة]3] 

األفراد عىل حفظ مقداٍر هائٍل من املعلومات، وتنظيم هذه املعلومات، واإلستنتاج املقرتن 

بنوٍع من املُرونة مع مراعاة جميع االحتامالت املُمكنة )التفكري الشبيك(، وهذه القرشة أكرث 

ُسمًكا وفعاليًّة لدى النساء منها لدى الرجال.

واألنسجة األخرى التي تصل بني نصفي الدماغ، تكون لدى النساء أضخم إىل حدٍّ ما عن 

مثيالتها لدى الرجال، وهذه األنسجة هي التي تُؤّدي عىل مايبدو إىل ترابط قّوٍي بني نصفي 

]1]- هيلني فيرش؛ جنس اول: توانايى هاى زنان براى دگرگوىن جهان ]= الجنس األّول: قُدرات النساء عىل تغيري العامل]، ترجمه إىل الفارسيّة: 

نغمة صفاريان پور، ص 15 ـ 17.

]2]- املصدر نفسه، ص 17 ـ 19.

[3[- Prefrontal Cortex.
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الدماغ لدى النساء ماّم يُؤّدي إىل التفكري الشبيك، وضعف هذا االرتباط عند الرجال هو سبب 

التفكري املُركّز واملُتخّصص.]1]

االختالف يف اإلمكانات واملهارات

ينسب علامء األحياء وعلامء النفس استعدادات وإمكانات ومهارات مختلفة إىل كلٍّ من 

الجنسني، وتُشري األبحاث إىل أّن الفتيات تُظهر تفّوقًا خاّصاً يف سهولة البيان واملهارات اللغويّة؛ 

كام تُشري دراسات علامء األحياء إىل أنَّ عدد الخاليا العصبيّة يف دماغ النساء ـ التي لها مهّمة 

تحديد املرادفات وفهمها ـ أكرث من الرجال بـ 11 باملئة؛ وكذلك إنَّ االرتباط األعىل بني نصفي 

الخاليا  بني  الروابط  عدد  زيادة  )اسرتوجني( عىل  األنثوي  الهرمون  تأثري  وكذلك  املرأة  دماغ 

أفضل من  يعملون بشكٍل  الرجال  أّن  اللفظيّة]2]، كام  املهارات  تعزيز  العصبيّة هو سبٌب يف 

النساء يف ثالثة أنواع من القدرات املكانيّة )التصّور املكاين، الفهم املكاين، الدوران الذهني]3](، 

أفضل؛  بشكٍل  واألهداف  الجهات  تحديد  ويستطيعون  أفضل  بنظٍر  كذلك  الرجال  ويتمتّع 

ويف املقابل حواّس اللمس والسمع والشّم أقوى لدى النساء منها لدى الرجال، أّما »عتبات 

اإلحساس«]4] فهي أقل لدى الفتيات منها لدى األوالد.]5]

]1]- 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 األّول: قُدرات النساء عىل تغيري العامل]، ترجمه إىل الفارسيّة: نغمة صفاريان پور، ص 23 ـ 26.

ومع غّض النظر عن االختالفات املذكورة، تشري األبحاث إىل ما ييل: من املاُلحظ وجوُد اختالفاٍت أيًضا يف حجم الدماغ لدى الرجال والنساء، 

حيث التفت العلامء يف السنوات السابقة إىل أنَّ حجم دماغ الرجال أكرب منه لدى النساء واعتربوا أنَّ هذه املسألة هي سبب الذكاء األعىل 

للرجل؛ ولکن أتت أدلٌّة أخرى دحضت النظرية السابقة، فمثاًل من املعلوم أنَّ للفيلة دماغ أكرب، إاّل أنَّ هذا األمر ال مُيكن أن يكون سببًا 

لتكليفهم مبهاٍم يف األبحاث الفضائية! لذلك طُرحت النظريّة القائلة بأّن حجم دماغ اإلنسان تابٌع ألبعاد جسمه؛ وحيث إّن حجم دماغ كّل 

إنساٍن يتحّدد بناًء لوزنه، لذا ينبغي أن يكون حجم دماغ النساء أكرب نسبيّاً من دماغ الرجال، ومع غّض النظر عن هذه القضايا، مل يكن الدماغ 

يف العديد من األبحاث هو الذي تّم قياسه بشكٍل ُمبارٍش بل اكتفَي بقياس حجم الُجمجمة، لكّن الجمجمة تحتوي عىل أشياء أخرى غري 

الدماغ؛ واألمر اآلخر أنَّه مل يقم حتّى اآلن أّي دليٍل عىل أّن لحجم الدماغ أثراً 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 األّول: قُدرات النساء عىل تغيري العامل]، ترجمه إىل الفارسيّة: نغمة صفاريان پور، ص 187 ـ 188(.

وقد أكّد ويل ديورانت كذلك بعد طرح اآلراء املُتعلّقة بصغر حجم دماغ املرأة عىل ما ييل: <إّن األكرث منطقيًّة إذا ما أردنا إثبات التفوق 

الذهني، ]أن يتّم إثباتها] من خالل قياس وزن الدماغ نسبًة 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(.

]2]- هيلني فيرش؛ جنس اول: توانايى هاى زنان براى دگرگوىن جهان ]= الجنس األّول: قُدرات النساء عىل تغيري العامل]، ترجمه إىل الفارسيّة: 

نغمة صفاريان پور، ص 101 ـ 106.

[3[- Mental Rotation. )م(

[4[- Sensory threshold. )م(

]5]- جانيت هايد، روان شناىس زنان ]= علم نفس النساء]، ترجمه إىل الفارسيّة: بهزاد رحمتي، ص 154.
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الجنسني،  بني  السلوكيّة  االختالفات  بارزًا يف  دوًرا  واألنثوية  الذكوريّة  الهرمونات  وتُؤّدي 

إىل  الرجال  مبيل  عالقة  له  األسايس(  الذكوري  )الهرمون  التستوستريون  أّن  إىل  األدلة  وتُشري 

اكتساب السلطة واملقام، حيث يُؤّدي هرمون التستوستريون من خالل التأثري عىل دماغ األوالد 

يف املرحلة الجنينيّة إىل ظهور خصائص فيهم يُطلق عليها اسم سيادة الرجال، وتُؤّدي هذه 

العمليّة إىل أن يحارب الرجال أكرث من النساء من أجل اكتساب السلطة واملقام.]1]

الشواهد النفسّية والسيسيولوجّية

تتحّدث دراساُت علامء النفس وعلامء االجتامع بأّن للثقافة واملجتمع دورًا 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 الجنسيّة، وعندما تدرك الطفلة أنّها أنثى وستكرب 

لتصبح امرأة، تُصبح هذه القضيّة جزًءا مهاّمً من هويتها الشخصيّة، وتبقى هذه الثقافة منذ ذلك 

الحني فام بعد مسيطرًة وهي التي تُخربها ما الفعل الجيّد وما الفعل اليّسء، وتُحايك الفتاة دور 

النساء الذي يقبل به املجتمع، كام تُحايك النموذج الذي طرحه املجتمع عن املرأة.]2]

ويُسّمى علامء النفس تأثري املجتمع عىل تشكيل الهويّة الجنسيّة »رشطًا كالسيكيّاً«؛ مبعنى 

أنَّ الفتيات واألوالد يُظهرون سلوكيّاٍت مختلفًة بناًء عىل التشجيع والعقاب وتوقّعات املجتمع؛ 

إظهار  األوالد  من  يُطلب  الذي  الوقت  يف  لطاعتهن؛  نتيجًة  املكافأة  عىل  الفتيات  فتحصل 

التقسيم  يتشّكل  الضعيف، وبذلك  الجنس  أنفسهم عن  ليُميّزوا  ُمتهّورٍة ورجوليٍّة  سلوكيّاٍت 

الجنيس يف املجتمع من جنسني، ويسعى الجنسان إىل أن تندرج سلوكيّاتهام ضمن إطار مناذج 

املجتمع يك ال يُطردا أو يُغضب عليهام.]3]

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 بني املرأة والرجل من ناحية إمكاناتهام أقّل ماّم ذكره القدماء، وقيّموا االختالف عىل أنّه سطحي وُجزيئ 

البناء االجتامعي للجنسني وهو أكرث مرونة من السابق.  جّداً، وتعتقد هايد عند تحليلها لسبب تغيري املوقف بتدخل عاملنْي: 1( كيفيّة 

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(.

]1]- هيلني فيرش؛ جنس اول: توانايى هاى زنان براى دگرگوىن جهان ]= الجنس األّول: قُدرات النساء عىل تغيري العامل]، ترجمه إىل الفارسيّة: 

نغمة صفاريان پور، ص 103.

]2]- جانيت هايد، روان شناىس زنان ]= علم نفس النساء]، ترجمه إىل الفارسيّة: بهزاد رحمتي، ص 43.

]3]- املصدر نفسه، ص 35 ـ 37.
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والتقليد هو عامٌل آخر يُساهم يف تفاقم االختالفات الجنسيّة، فالطفل يُطابق بني سلوكيّاته 

الجنس،  ذات  من  الكبار  من  فرٍد  أّي  أو  الوالدين  تكون  قد  الرموز  وهذه  السلطة،  ورموز 

الخصائص  العديد من  اكتساب  يتّم  بنات جنسها، وهكذا  أو  األم  تُحايك سلوكيّات  فالطفلة 

الجنسيّة.]1]

كذلك الصور النمطيّة الثقافيّة واالجتامعيّة هي من العوامل املؤثّرة يف سلوكيّات الجنسني 

أيًضا، وتعتقد »سوزان فيسك« عاملة النفس االجتامعي بأّن أقوياء املجتمع هم الذين يُشّكلون 

الصورة النمطيّة بالنسبة لألفراد األدىن، فهذه القوالب تُخرب الناس كيف يكونون وحتّى كيف 

ينبغي أن يكونوا؛ وعىل سبيل املثال: عىل النساء أن يُكّن لطيفاٍت، أّما الشباب الذكور فينبغي 

أن يكونوا نشيطني وجريئني )أو هم كذلك بالفعل(.]2]

بني  املُتبادل  التأثري  وهي  الذكر،  اآلنفة  النتائج  إىل  إضافتها  ينبغي  أخرى  مسألٌة  هناك 

الهرمونيّة كام  التغيريات  أنَّ  األبحاث إىل  تُشري  العوامل االجتامعيّة، حيث  الهورمونات وبني 

مُيكن لها أن تكون سببًا للسلوكيّات املختلفة حسب الجنس، كذلك مُيكن لنفس السلوكيّات 

أن تؤثّر عىل النشاط الهرموين.

تحليل الشواهد

ليست جميع االختالفات ُمصطنعة

إّن خالصة الشواهد البيولوجيّة والنفسيّة واالجتامعيّة فيام يتعلّق باالختالفات املوجودة 

والرشط  املجتمع،  به  يقبل  )ما  االجتامعيّة  العوامل  أنَّ  رغم  ييل:  ما  إىل  تُشري  الجنسني  بني 

إنشاء  يف  سببًا  تكون  أن  لها  مُيكن  و...(  االجتامعيّة  النمطيّة  والصور  والتقليد،  الكالسييك، 

االختالفات املكتسبة، إاّل أّن االختالفات األساسيّة البيولوجيّة بني الجنسني والتي تؤثّر بشكٍل 

النساء  إّن  قابٍل لإلنكار؛ بحيث  أمٌر غري  مبارٍش عىل سلوكيّاتهام وإمكاناتهام وقدراتهام هي 

والرجال رغم أنّهام ميتلكان أوجه شبٍه عديدٍة من الناحية النفسيّة والجسديّة، إاّل أنّهام يتمتّعان 

]1]- جانيت هايد، روان شناىس زنان ]= علم نفس النساء]، ترجمه إىل الفارسيّة: بهزاد رحمتي، ص 35 ـ 37.

]2]- املصدر نفسه، ص 77 ـ 78.
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مبقاٍم ُمختلٍف متاًما يف العامل اإلجتامعي]1]، وبعبارة أخرى: إذا كانت األوضاع االجتامعيّة سببًا 

الختالف املرأة والرجل، فهذا يعني فقط أنّها تجعل هذا االختالف ُمكرًّسا أكرث.]2]

النظر عن تأثري  الطبيعيّة بني املرأة والرجل ـ مع غّض  الواقع لقد حّدد االختالفات  ويف 

األنرثوبولوجيا  علامء  نظريّات  وتُشري  الحياة،  من  مختلًفا  نوًعا  منهام  لكلٍّ  آخر ـ  عامٍل  أّي 

حول حياة اإلنسان البدايئ أيًضا إىل أنَّه حتّى يف الوقت الذي حّقق دور النساء االقتصادي يف 

املجتمعات البدائيّة لهّن األماين املرغوبة )أي املجتمعات التي تُسميها النسويّات املجتمعات 

ذات النظام األمومي( كانت الخصائص الطبيعيّة للنساء حّداً ومانًعا من األنشطة االقتصاديّة 

ومنها الصيد وخصوًصا املشاركة يف الحرب، ولذلك كّن ملزماٍت إىل حّد ما بالبقاء يف املنزل، 

والخالصة أنَّه حتّى يف تلك املجتمعات كُّنا نُشاهد بأّن تقسيم العمل بحسب الجنس كان يتّم 

بناًء عىل االختالفات الطبيعيّة.]3]

األدوار  واعتبار  والجنوسة،  الجنس  بني  الفصل  إىل  النسويّات  سعي  إّن  هذا،  عىل  بناًء 

الجنسيّة املُبتنية عىل االختالفات أمرًا مصطنًعا، وإنكار أّي نوٍع من الصفات األنثويّة، ال يقترص 

عىل كونه بال دليٍل علميٍّ وحسب، بل يُخالف األدلّة والشواهد العلميّة.

ومـن ناحيـٍة أخـرى، إذا اعتربنـا جميـع الصفـات التـي يُصطلـح عليهـا بأنّها أنثويّـة أمرًا 

؟ فـامذا مُيكـن أن  ُمصطنًعـا، فـام هـو التعريـف الـذي مُيكـن أن نُعـرّف بـه املـرأة بحـقٍّ

تكـون املـرأة بـدون الصفـات األنثويّة؟ إنسـاٌن بال جنـٍس محـّدٍد؟ إّن إنكار جميـع الصفات 

األنثويّـة يُـؤّدي إىل إنـكار املـرأة؛ وعندمـا ال تكـون املرأة موجـودًة، فعن حقوِق َمـن تتكلّم 

حينئٍذ؟ النسـويّات 

وباعتقادنا عندما تُنكر النسويّة أّي نحٍو من األنوثة، فهي تسعى إىل تدمري املرأة قبل أّي 

يشٍء آخر، وهي تُحارب النساء باسم الدفاع عن حقوق النساء.

كام أّن إنكار االختالفات، وبالتايل إنكار هويّة املرأة، يجعل النساء يُواجهن أزمًة يف تحديد 

]1]- جانيت هايد، روان شناىس زنان ]= علم نفس النساء]، ترجمه إىل الفارسيّة: بهزاد رحمتي، ص 3.

]2]- حمزة گنجي، روان شناىس تفاوت هاى فردى ]= علم نفس االختالفات الفرديّة]، ص 190.

]3]- إمييليا نرسيسيانس، مردم شناىس جنسيت ]= أنرثوبولوجيا الجنس]، ترجمه إىل الفارسيّة: بهمن نوروز زاده جگيني، ص 43.
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مناسبٍة وغري مرغوبٍة  إىل خلق حياٍة غري  يُؤّدي  بالنساء،  الخاّصة  الظروف  وتجاهل  الهويّة، 

يُصاحبها مشاكل جديدة يف حياة النساء.]1]

ليست جميع االختالفات طبيعّية

ويف املرحلة الثانية، ال ينبغي أن يكون بعيًدا عن أذهاننا أنّه كام أّن إنكار االختالفات هو أمٌر 

غرُي ممكٍن، كذلك فإّن اعتبار جميع االختالفات طبيعيًّة هو خطأٌ ُمسلٌّم أيًضا، فكاًل من الحرمان 

من فُرص التعليم والرتبية، وعدم املشاركة الفعالة يف املجاالت الثقافيّة واالجتامعيّة، مُيكن أن 

تكون أسبابًا لوجود الخصائص السلبيّة يف كّل إنساٍن سواًء كان امرأًة أم رجاًل؛ واألمر اآلخر أنّه ال 

ينبغي تضخيم االختالفات من الناحية الجنسيّة بحيث نُخرج وجوه الشبه بينهام من حيث هام 

برش عن دائرة الضوء، وكام هو مشاهٌد، فمنذ قديم األيّام تّم تجاهل املحاور املشرتكة بني املرأة 

والرجل حتّى من ِقبل العلامء الغربيني، فكانت جميع األحكام والصفات التي نُسبت إىل املرأة 

ناظرًة إىل الجنبة األنثويّة فيها، وهذا األمر أّدى إىل تضخيم االختالفات والغفلة عن األُسس املشرتكة 

من الناحية اإلنسانيّة، وهذا كان سببًا لُدونيّة النساء وتبعها رّدة فعٍل ُمفرطٍة من قبل النسويّات.

وتشري الدراسات إىل أنَّ تشّدد النسويّات املُفرط والالمعقول وإرصارهّن الزائد عن الحّد 

عىل إنكار أيَّ اختالٍف بني الجنسني نايشٌء عن الخوف والذعر من النتائج التي تتبع القبول 

االختالفات  فإنَّ  الحقاً،  سيأيت  وكام  الغربيّة،  والثقافة  املجتمع  يف  االختالف  من  نوع  بأّي 

الجنسيّة للمرأة كانت يف نظر الثقافة الغربيّة دامئًا هي نقطة البداية واملنشأ لحرمان النساء 

القبول  مبنزلة  هو  باالختالفات  القبول  بأّن  الثقافيّة  الخلفيّة  يف  ارتكز  بحيث  واضطهادهّن؛ 

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 الحًقا، بداًل من تنتقد النسويّات هذه التعاليم وتُشّكك فيها، حّررن 

أنفسهنَّ من مواجهة هذه املبادئ، من خالل إنكار االختالفات، ويف الحقيقة محنَي القضيّة 

]1]- لقد وردت نتائج إنكار االختالفات يف قسم نتائج النسويّة.
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بداًل من حلّها، إّن املاّديّة واحتقار املرأة محوران موجودان وُمتداوالن يف الثقافة الغربيّة، وقد 

لعبا دوًرا بنحٍو من األنحاء يف تشّكل هذه املجموعة من النظريّات النسويّة.

املاّديّة

أّن هذه  ومبا  الحديثة،  النظريّات  للعديد من  األسايس  املبدأ  تُشّكل  املاّديّة]1]  إّن  وحيث 

مشاهدة  عند  املسلّم  فمن  يف جسمه،  ُمنحرصٌة  لإلنسان  الكاملة  الحقيقة  أّن  تعترب  الرؤية 

متقابلتني  بل  مختلفتني  مجموعتني  إىل  البرش  يُقسم  أن  الجنسني  بني  الجسديّة  االختالفات 

بشكٍل ثنايئ، ويف ظّل ذلك، يُعترب الرجل مبدأً لإلنسانيّة بسبب قّوته الجسامنيّة والعضليّة أّما 

املرأة فإنساٌن يف املرتبة الثانية وتابعٌة وُمتفّرعٌة عن الرجل بسبب ضعفها الجساميّن، ويف هذه 

الخلفية الفكريّة، ال تكون املطالبة بالحقوق املتساوية معقولًة وُمرّبرًة إاّل يف حالة نفّي أّي 

نوٍع من االختالف.

وتُشري هذه املسألة إىل التأثري اليّسء للمباين الفكريّة والنظريّة الخاطئة التي للغرب عىل 

تعاليم النسويّة؛ ففي البيئة الفكريّة املناسبة ال يكون الطريق مسدوًدا أمام الدفاع عن حقوق 

النساء حتّى نصل إىل أساليب عالجيّة ُمتطرّفة وإىل تعاليم غري واقعيّة.

لإلسالم يف موضوع حقيقة  الصحيحة  الكونيّة  النظرة  وبني  الغربيّة  املاّديّة  بني  واملقارنة 

وجود اإلنسان، تصّور هذا األمر بشكٍل أوضح، فبناًء عىل ما يعتقد به بعض املُفّكرين وأصحاب 

من  املجموع  وال  ال جسمه  اإلنسان  تُشّكل حقيقة وجود  التي  الروح هي  املسلمني،  الرأي 

من  هناك  ليس  إذن  والتأنيث،  التذكري  شائبة  من  تخلو  الروح  إّن  وحيث  والروح؛  الجسم 

اختالٍف بني أفراد البرش يف اإلنسانيّة، وبناًء لهذا الرأي لو كان للجسم دوٌر يف إنسانيّة اإلنسان، 

باعتباره متام الذات أو بعض الذات، ألصبح من املُمكن الحديث عن املذكّر واملؤنّث، وبالتايل 

تُشّكل  الروح  كانت  إذا  ولكن  مختلفان؟  أم  متساويان  الصنفني  البحث: هل هذين  ينبغي 

حقيقة كّل فرٍد، ومل يكن الجسم إاّل أداًة فسيُغلق البحث عن التساوي أو االختالف بني املرأة 

والرجل يف املسائل املرتبطة بحقيقة اإلنسان قهرًا.]2]

[1[-  Materialism

]2]- عبد الله جوادي اآلميل، زن در آينهء جالل وجامل ]= املرأة يف مرآة جاللها وجاملها]، ص 78 ـ 80.
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أّما  لإلنسان،  ُمقّوٌم  الناطق فصٌل  بأّن  املشهور  اإليراين  الفيلسوف  أبو عيل سينا  ويعتقد 

التذكري والتأنيث فُمصنٌِّف له؛ ولذلك عندما تتّم ذات اإلنسان وتصّل إىل حّد نصابها عندها 

تأيت يتأيت الحديث عن مسألة الذكورة واألنوثة؛ ومن ناحيٍة أخرى الذكورة واألنوثة يعودان 

إىل املاّدة؛ يف حني أنَّ حقيقة كّل يشء هي بصورته ال مباّدته؛ ومن هنا مل يكن هذان الوصفان 

دخيلني يف حقيقة اإلنسان.]1]

والدليل عىل أنَّ الذكورة أو األنوثة يعودان إىل املاّدة ال إىل الصورة، هو أنَّ هذين الصنفني 

ال يختّصان باإلنسان بل يشمالن الحيوان والنبات أيًضا...، وكّل ما له مراتب أدىن من اإلنسان 

ميتلك هذين الصنفني، وهام ال يعودان إىل الصورة اإلنسانيّة؛ ألنّهام لو كانا يعودان إىل الصورة 

اإلنسانيّة، ملا كان األدىن من اإلنسان واجًدا لهام أبًدا.]2]

ويف املقابل، أصبح لالختالفات الجنسيّة يف الثقافة الغربيّة بارزًا جًدا؛ بحيث طغى جنس 

املرأة عىل إنسانيّتها وبحسب قول »دي بوفوار«:

»يُعرّف الرجل عن نفسه بأنّه إنساٌن، بينام يُعرّف باملرأة عىل أنّها إنساٌن ُمؤنٌّث«.]3]

والظلم  الغربيّة  الثقافة  يف  الجنس  نوع  مسألة  وتضخيم  التطرّف  من  كلٌّ  ساق  وبذلك 

والحرمان الذي تحملته النساء بسبب ذلك، النسويّات إىل تطرٍّف آخر، أي إىل إنكار الجنس.

احتقار األنوثة

إّن إحدى املشاكل واالنحرافات األخرى التي مُيكن ُمالحظتها وبشكٍل رصيح جًدا يف الثقافة 

الغربيّة وليس فقط بني عوام الناس بل يف آراء املُفّكرين والفالسفة أيًضا، هي احتقار املرأة 

واألنوثة؛ ففي هذه الثقافة مل يقترص األمر عىل تضخيم مسألة نوع الجنس وحسب بل دامئًا 

ما يكون لالختالفات الجنسيّة نوٌع من األهميّة، فتُحتقر املرأة بسبب اختالفها عن الرجل.]4]

]1]- املصدر نفسه، ص 245.

]2]- املصدر نفسه.

]3]- سيمون دي بوفوار، جنس دوم ]= الجنس اآلخر]، ترجمه إىل الفارسيّة: قاسم صنعوي، ج 1، ص 30 ـ 32.

]4]- نرجس رودكر، فيمينزم – مفهومها، أصولها النظرية وتياراتها االجتامعية، مباحث وضع النساء يف الغرب، تعريب هبة ضافر، بريوت، 

العتبة العباسية املقدسة، املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية، 2019.
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وأكرب دليٍل ومثاٍل عىل هذا النوع من التفكري هو املُتضاّدات الثنائيّة، حيث يُقرن الرجل 

املرأة  تُقرن  املقابل  النور والخري والقوة والعقل، ويف  املتعالية، مثل:  الصفات  مبجموعٍة من 

بصفاٍت ُمعاكسٍة، مثل: الخنوع والرّش والضعف واملشاعر وأمثالها؛ ولذا معنى اختالف املرأة 

الغربيّة هو خنوعها وكونها بال قيمة؛ ولذلك تُحتقر الصفات واألدوار األنثويّة.

ومن الطبيعي، أن ال تتمّكن النساء من تحّمل هذا االحتقار الرسمي والذي أصبح ذا طابعٍ 

ُمؤّسسايت، ولكّن مع ذلك نجد أّن الراديكاليّات بدالً من عالج القضيّة هنا، قاموا مبحو صورتها؛ 

أي بداًل من تعريف قيمة الصفات واألدوار األنثويّة وتوضيحها، قاموا بإنكارها من األساس؛ 

: وكام أشارت »سيسون« بحقٍّ

»ملّا مل تعرث النساء عىل فلسفٍة أو ديٍن مُيكن له أن يهديهّن إىل املسار السليم، 

فمن خالل اتّباعهّن لشعاراتهّن النسويّة بداًل من رفع إساءة الرجال ـ ورفض هذه 

الثقافة متاًما ـ تجاه النساء، وبداًل من العمل عىل إصالح عاطفة املرأة واألنوثة، أليقن 

الحطب عىل نار هذه املعركة وأيّدن احتقار الرجال لألنوثة، ويف املقابل اعتقدَن بأنَّ 

طريق حريتهّن يكمن يف إنكار األنوثة«.]1]

وتُؤكد »سيسون« بأنّه مع االحتقار الشامل والتاريخي من قبل الرجال للصفات املقّدسة 

النسائيّة، ال مجال للتعّجب من سعي املرأة اليوم إىل أن تبتعد عن أنوثتها؛ حتّى لو كان أخذها 

لهذه املسافة سببًا يف بُؤِسها وبُؤس املجتمع.]2]

عالقة االختالفات الطبيعّية باملساواة أو التمييز الحقوقي

التعامل  الجنسني، تُطرح هذه األسلة: كيف يجب  الطبيعيّة بني  بعد دراسة االختالفات 

رفعة  أو  أهميّة  أو  علّو  يف  سببًا  االختالفات  تكون  أن  مُيكن  وهل  الجنسني؟  اختالفات  مع 

أحد الجنسني مقارنًة باآلخر؟ وهل من املقبول أن تكون االختالفات علًّة لقسم من الحرمان 

االجتامعي واالقتصادي و...؟ وهل هذه االختالفات يجب أن تكون سببًا لالختلفات القانونيّة 

]1]- اسمه وينه سيسون؛ <بازگشت خداى بانو>؛ ترجمه إىل الفارسيّة: سوگند نوروزى زاده؛ ناقد، ش 1، ص 186.

]2]- املصدر نفسه، ص 190.
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والحقوقيّة؟ ويف هذه الحال، هل التفّوق الحقوقي هو أمٌر ُمرّبٌر أم أنَّ الخيار الوحيد املقصود 

االهتامم هو االختالف يف عني التساوي؟ ثّم أيُّ هذه االختالفات، وضمن أّي حدوٍد، وألّي مدًى 

مُيكن أو يجب ُمالحظتها يف القانون؟

بني  االختالفات  مع  التعامل  كيفيّة  مسألة  يف  واقرتاحاٍت  حلواًل  النسويّات  قّدمت  لقد 

الجنسني، فالحّل الذي طرحته النسويّة الليرباليّة ـ بناًء ملا ورد يف كتاب استعباد النساء الذي 

هو من ُمؤلّفات »جون استيوارت ميل« هو ما ييل: 

املجتمع  إنتاج  من  هي  والرجال  النساء  بي  االختالفات  من  العديد  أنَّ  »مبا 

والظروف غري املتساوية وبالتايل هي اختالفات غري طبيعّية، لذلك ال ينبغي أن تكون 

هذه االختالفات منشأً لالختالفات الحقوقّية؛ بل إنَّ التعامل باملساواة بشكٍل تامٍّ بي 

الجنسي أمام القانون مُيكن له أن يُهيئ األرضّية والفرصة لظهور الصفات الحقيقّية 

التي يف األفراد.«]1]

أّما الحّل اآلخر فقد طُرح من قبل النسويّة الراديكاليّة، وعىل األخص بواسطة »فايرستون« 

وهو كالتايل: 

بالنسبة  ودونّية  حظٍّ  سوء  عامل  أنَّها  إاّل  طبيعيٌّ  النساء  اختالفات  أنَّ  »رغم 

للنساء؛ ولذا ينبغي أن نُزيل االختالفات الطبيعّية مبساعدة التطّور الحاصل يف العلم 

ويف تكنولوجيا الوالدة.«]2]

القانون  يف  الجنسني  اختالفات  تجاهل  بأنَّ  نعتقد  »ميل«،  اقرتحه  الذي  للحل  بالنسبة 

محتّجني بعدم القدرة عىل متييز االختالفات الحقيقيّة من االختالفات املُصطنعة، هو مبثابة 

كانت  فإذا  وجودها،  عدم  يعني  ال  الحقيقيّة  االختالفات  تجاهل  ألّن  القضيّة؛  ألصل  محٍو 

االختالفات يف القدرات واإلمكانيّات موجودًة يف الحقيقة والواقع ـ حيث إّن األدلّة العلميّة 

تشهد عىل ذلك ـ فسوف يلزم من إحداث موقعيٍّة موّحدٍة بينهام متاًما وعدم إعطاء أي اعتبار 

]1]- جان استيوارت ميل، انقياد زنان ]= استعباد النساء]؛ ترجمه إىل الفارسيّة: عالء الدين طباطبايئ، ص 23 ـ 30.

]2]- نرجس رودكر، فيمينزم – مفهومها، أصولها النظرية وتياراتها االجتامعية، مبحث االتجاهات النسويّة، آراء فايرستون، تعريب هبة ضافر، 

بريوت، العتبة العباسية املقدسة، املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية، 2019.
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لهذه االختالفات يف القانون إجباُر املرأة والرجل عىل أعامٍل ال تناسب وقدراتهام، أو مبعنى 

عدم لحاظ قدراتهام بشكٍل كاٍف، ومن املُسلّم سينشأ عن ذلك بروز اختالالِت يف مؤّسستي 

األرسة واملجتمع.

وتُشري تجربة العامل الغريّب إىل أن إيجاد ظروف ُمتنّوعة، مُيكن أن يُؤّدي إىل تغيرياٍت يف 

صفات النساء والرجال وأحوالهم، قال »ويل ديورانت« حول هذا األمر ما ييل: يُقال:

»إنّه لحّل هذا األمر )هل للنساء القدرة عىل أداء مهام الرجال؟( فمن الرضورّي أن 

تنخرط مجموعٌة كبريٌة من النساء يف الحياة املُتغرية واملتنّوعة الصناعّية للرجال لنعلم 

ما الذي سوف تُبدله هذه األعامل الواسعة اإلطار من عمٍق ورسعة بديهٍة وُخلٍق يف تلك 

النساء، لقد شاركت بريطانيا بأكملها ونصف أمريكا يف هذه التجربة الضخمة، حيث 

ُفتحت املصانع واإلدارات واألعامل بوجه املرأة والرجل عىل السواء، وماذا كانت نتيجة 

هذه التجربة؟ ونتيجة التغيريات عىل هؤالء النساء املُحّررات كانت مذهلًة إىل درجٍة 

حرّيت العامل معها، وخالل ثالثة أجيال، فتح هؤاء الَخدم الُجدد للصناعة بابًا يف كّل 

ميداٍن ال تكون يف القدرة البدنّية ضوريًّة، واكتسنَب الصفات األخالقّية والذهنية التي 

للرجال يف كاّفة هذه امليادين إىل أن عال صوت الوعاظ األخالقّيي من العلامء املسيحي 

بُكاًء من اسرتجال الجنس الذي كان يف املايض ضعيًفا ولطيًفا ...« .]1]

التي  أّي واحدٍة من الخصائص طبيعيٌّة وأيّها ُمصطنٌع؟ هل هي الخصائص   ، ولكن بحقٍّ

نُسبت إىل النساء قبل تغيري الظروف أم تلك التي ظهرت يف ظروف اليوم؟ وهل ُمجرّد إمكانيّة 

خروج النساء عن عهدة الرجال يُعّد مؤرّشًا عىل تناسب تلك األمور مع إمكانياتهّن وقدراتهّن 

وطبيعتهّن ومُيكن أن يكون تربيرًا لكون تلك املسائل والصفات واقعيًّة وطبيعيًّة؟ أم ينبغي 

مالحظة التغيريات التي لحقت بروح املرأة وجسدها وبالتبع مالحظة التغيريات التي لحقت 

األرسة ثمَّ املجتمع؟ وحتّى مُيكن أن تظهر اآلثار السلبيّة يف املدى الطويل؛ ويف هذه الحالة 

من سيكون املسؤول؟

]1]- ويل ديورانت، لذات فلسفه: پژوهىش در رسگذشت ورسنوشت برش ]= مباهج الفلسفة: بحث يف مبدأ ومصري اإلنسان]، ترجمه إىل 

الفارسيّة: عباس زرياب، ص 146.
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يف الحقيقة إنَّ متييز االختالفات املُصطنعة عن تلك األصيلة ليس أمرًا سهاًل بحيث مُيكن 

حلّه بواسطة التفكري واملنطق البرشي]1]؛ ألنّه يستلزم إدراك جميع الجوانب الوجوديّة للمرأة 

عامٍل  أّي  تأثري  قبل  البرشيّة  الذات  بحقيقة  تُحيط  عاّمٍة  شاملٍة  نظرٍة  إىل  يحتاج  والرجل؛ 

؛ وطبًعا من املُسلّم بأنَّ مثل هذا األمر غري ُميّسٍ لإلنسان ويندرج يف نطاق علم خالق  خارجيٍّ

اإلنسان وقدرته وحسب.

وناُلحظ بأّن الثقة املتجّددة، واالعتامد الواقع يف غري محلّه عىل القدرات املحدودة للعقل 

البرشي، وتدخل البرش يف املجاالت الخارجة عن نطاق قدراته، هو سبٌب للضعف والفساد 

يف النظريّة والتطبيق؛ يف حني أنَّ االستمداد من نبع العلم اإللهي الذي ال ينبض، أّي الوحي، 

مُيكن أن يكون أفضل ُمعنٍي عىل تحديد هذه االختالفات، ففي الفكر التوحيدي النقّي، ال مُيكن 

لإلنسان أن يُحّدد حقوق اإلنسان ـ ومن جملتهم املرأة ـ؛ ألّن الخطوة األوىل لتحديد حقوق 

اإلنسان هي معرفة اإلنسان، وينبغي التفريق بني االحتياجات الحقيقيّة والكاذبة لإلنسان؛ يف 

حني أن معرفة اإلنسان مشوبٌة بالجهل والسهو واملحدوديّة وعدم القدرة يف مجال التطبيق، 

وبكونه أسرًي للميول النفسيّة واملصالح الشخصيّة واختالف وجهات النظر وما إىل هناك من 

يُحّدد  أن  اإلنسان عىل  النسويّة بقدرة  اإللحاديّة وبتبعها  املدارس  فإنَّ ثقة  املفاسد؛]2] لذلك 

الكونيّة  بالنظرة  حقوق اإلنسان، هي ثقٌة يف غري مكانها وغري مقبولٍة ومتأثرٌة إىل حدٍّ كبري 

املاّديّة للثقافة الغربيّة.

وترى بعض النسويّات وبشكٍل رصيٍح بأنَّ الخصائص الطبيعيّة والبيولوجيّة املوجودة يف 

كيان املرأة هي أصل جميع ُمشكالتها وبأّن خالصها إمّنا يتحّقق مبحو وإزالة هذه االختالفات 

الطبيعيّة، وقد رشحت »سيمون دي بوفوار« يف كتاب الجنس اآلخر بالتفصيل ومع ذكر أدلٍّة 

طبيٍّة كيف تّم تنظيم جسد املرأة إىل حدٍّ كبريٍ من أجل اإلنجاب وكيف أّن خاصيّة اإلنجاب 

التي لدى املرأة تُؤثّر عىل أغلب أعضاء جسمها.]3]

]1]- بعد أن طرح الشهيد مطهري هذا السؤال: ما هي األقسام التي تتشابه إمكانات املرأة والرجل وقُدراتهام؟ وما هي األقسام التي ال 

يتشابهان فيها؟ رأى بأّن هذا القسم من أكرث األقسام حساسيًّة. )راجع: مرتىض املطّهري؛ نظام حقوق زن در اسالم ]= نظام حقوق املرأة 

يف اإلسالم]؛ ص 155(.

]2]- عبد الله جواد اآلميل، فلسفه حقوق برش ]= فلسفة حقوق اإلنسان]،  ص 100 ـ 102.

]3]- سيمون دي بوفوار، جنس دوم ]= الجنس اآلخر]، ترجمه إىل الفارسيّة: قاسم صنعوي، ج 1، ص 65؛ وإليزابيث فوليز، نقدى بر جنس 
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ثّم تعترب أنَّ هذا الجرب البيولوجي املوجود يف بدن املرأة عبارٌة عن عنرٍص خلق قضيًّة وأثار 

، وأنّه عىل النساء الهروب من لوازم البيئة والطبيعة قدر اإلمكان، واألساليب  أزمًة يف حياتهنَّ

التي اقرتحها »دي بوفوار« ملُكافحة الخصائص الطبيعيّة والبيولوجيّة عند النساء هي التايل: 

اإلجهاض،  موانع  عىل  والقضاء  جامعيٍّة،  بصورٍة  األبناء  وتربية  األمومة،  بأدوار  القبول  عدم 

وتنظيم اإلنجاب.]1]

بأّن  بوفوار«  »دي  لنهج  استمراًرا  »فايرستون«  اعترب  بوفوار«،  »دي  تلت  سنوات  وبعد 

التي  التطّورات  إىل  االلتفات  الدونيّة؛ ولكن مع  املرأة هو منشأ  وبأّن جسد  الطبيعَة ظاملٌة 

وقعت يف التكنولوجيا، أعلن بأنّه يجب الذهاب إىل الحرب ملواجهة الطبيعة األنثويّة مبساعدة 

التكنولوجيا )األمومة التجريبيّة، وخصوبة الرجال و...(]2]، وهنا يطرح السؤال التايل: هل ميُكن 

تلقاء  ومن  بنفسها  للطبيعة  مُيكن  وهل  ظاملة؟  الطبيعة  واعتبار  الطبيعة  إىل  الظلم  نسب 

نفسها أن تكون منشأً للظُلم؟ ويف هذه الحالة ملاذا كانت الطبيعة عىل رصاٍع دائٍم مع النساء، 

ويف املقابل تقف يف صّف الرجال؟ فهل هناك رضورٌة يف هذا املقام؟ ويف هذه الحالة هل مُيكن 

الهروب من املُتطلّبات األساسيّة والرضوريّة الطبيعيّة؟

ويعود هذا االعتقاد النسوّي بشكٍل مبارٍش إىل مبادئ اإللحاد وإبتعاد الثقافة الغربيّة عن 

الدين التي ترى الطبيعة تخلو عن إرادة الخالق الحكيم، ولذلك ال يرون أّي هدٍف أو حكمٍة 

من وراء ذلك، وبالتايل ال يعتقدون بأّي قدسيٍّة أو أصالٍة للقوانني الطبيعيّة؛ يف حني أنَّ النظرة 

الكونيّة التوحيديّة والهادفة والحكيمة، واإلرادة املودعة من قبل الله بإمكانها أن ترُّبر هذه 

االختالفات، ومن هذا املنطلق نجد بأنّه حتّى النسويّات املرتبطات بالدين إىل حّد ما أمثال 

النسويّات اإلنجيليّات أو املعتقدات بأصالة املرأة وأصالة األرسة، يعتقدن بأنَّ االختالفات التي 

دوم ]= نقٌد لكتاب الجنس اآلخر]، ترجمه إىل الفارسيّة: ماهرخ دبريي، مجله زنان ]= مجلّة النساء]، ش 1، ص 31 ـ 32.

نقل غيل هيفوي فيي كتاب فلسفه اروپايى در عرص نو ]=الفلسفة األوروبيّة يف العرص الحديث] ما ييل: ال يتعرب دي بوفوار الجنس مصريًا 

محّدًدا ويرفض الجرب البيولوجي، ولكن من ناحيٍة أخرى ثبت بالرباهني واألدلّة البيولوجيّة أن جسم املرأة بأكمله واقٌع تحت تأثري جنسها وهو 

الذي يُحّدد مصريها، ويعتقد هيفوي بأّن 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: محّمد سعيد حنايئ كاشاين؛ ص 263(.

]1]- إليزابيث فوليز، نقدى بر جنس دوم ]= نقٌد لكتاب الجنس اآلخر]، ترجمه إىل الفارسيّة: ماهرخ دبريي، مجله زنان ]= مجلّة النساء]، 

ش 1، ص 31 ـ 32.

]2]- نرجس رودكر، فيمينزم – مفهومها، أصولها النظرية وتياراتها االجتامعية، مبحث االتجاهات النسويّة، آراء فايرستون، تعريب هبة ضافر، 

بريوت، العتبة العباسية املقدسة، املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية، 2019.
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الكونيّة  النظرة  ُمقّدٌس، ومن خالل دراسة مبادئ  أمٌر  النساء ومنها األمومة هي  بها  تتمتّع 

التوحيديّة الحاكمة عىل االختالفات وتأثري الحكمة ومرتبة االختالفات يف نظام الخلقة، ترُبز 

تأثري األسس اإللحاديّة الغربيّة يف التعاليم النسويّة بصورٍة أفضل.

حكمة الختالفات هي التناسب ل النقص والكمال

يف النظرة الكونيّة التوحيديّة، هناك هدٌف للخلقة والطبيعة وهام تتحرّكان باتّجاه الحكمة 

.[1[ٍء َخلَْقُه ثُمَّ َهَدى واإلرادة اإللهيّة، قال تعاىل: َربَُّنا الَِّذي أَْعطَى كُلَّ َشْ

الخالق  إرادة  الطبيعة، يكون يف ظّل  نُشاهده يف  الحكيم كّل اختالف  النظام  ففي هذا 

وحكمته، فهذه االختالفات هي من جامليّات وإبداعات نظام الخلقة التي َجّهزت كّل واحٍد 

من املوجودات مبا يرفع احتياجاته املختلفة ِوفًقا لنوع نشاطه، قال تعاىل: 

.[2[يَا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقَناكُْم ِمْن َذكٍَر َوأُنَْثى َوَجَعلَْناكُْم ُشُعوبًا َوَقَبائَِل لَِتَعاَرُفوا

وقال عّز من قائل:

نَْيا َوَرَفْعَنا بَْعَضُهْم َفْوَق بَْعٍض َدَرَجاٍت  ِعيَشَتُهْم يِف الَْحَياِة الدُّ نَْحُن َقَسْمَنا بَْيَنُهم مَّ

.[3[لَِّيتَِّخَذ بَْعُضُهم بَْعًضا ُسْخِريًّا

ولذلك كانت االختالفات يف النظرة الكونيّة التوحيديّة ومن ضمنها االختالف بني الناس من 

باب الحكمة، وأكرب حكمٍة لها هي بناء العالقات عىل أساس االحتياجات املتبادلة، يقول املُفّكر 

اإلسالمي الكبري سامحة آية الله جوادي اآلميل يف باب حكمة االختالفات:

من  واحدٍة  مرتبٍة  ويف  اإلمكانّيات  من  واحدٍة  مرتبٍة  يف  كانوا  الجميع  أّن  »لو 

القّوة فسوف يتالىش نظام الوجود؛ ألّن األعامل متنّوعٌة، واألعامل املتنّوعة تحتاج 

إلمكانّياٍت مختلفٍة...؛ لذلك كانت االختالفات من أجل أن تُسّخر مجموعٌة مجموعًة 

]1]- سورة طه: اآلية 20.

]2]- سورة الحجرات: اآلية 13.

]3]- سورة الزخرف: اآلية 32.



211نقدالنسوّية

أمرته  اآلخرين تحت  يُسّخر  أن  يحّق ألحٍد  الطرف، وال  وثنايئ  متبادٍل  بنحٍو  أخرى 

واإلمكانات  السلطة  امتالكه  بسبب  لفرٍد  ميكن  فال  نفسه،  ُمسّخًرا  يكون  أن  دون 

االستعداديّة وغريها أن يُطالب بتسخريٍ أُحادي الطرف، بل يجب أن يكون التسخري 

والخدمة متبادلة وثنائّية الطرف؛ يك يُدار النظام بأفضل وجٍه.«]1]

وأّما فيام يتعلق باملرأة والرجل فإنَّ هذه االختالفات أساسيٌّة أكرث ومؤثّرة بنحٍو أكرب طبًعا، 

املتبادلة ويف االتجاهني ماّم  تلبيًة ملجموعٍة من االحتياجات  مُتثّل  الجنسني  فاالختالفات بني 

يُؤّدي  النتيجة  املُتبادل والتعاطف واالرتباط والسكينة والطأمنينة، ويف  يُؤّدي إىل االنجذاب 

ذلك إىل تشكيل الوحدة األساسيّة للمجتمع أي األرسة، قال تعاىل:

ُهَو الَِّذي َخلََقكُم ِمْن نَفٍس َواِحَدٍة َوَجَعَل ِمْنَها َزْوَجَها لَِيْسكَُن إِلَْيَها]2]. َوِمْن آيَاتِِه 

ًة َوَرْحَمًة إِنَّ يِف  َودَّ إِلَْيَها َوَجَعَل بَْيَنكُم مَّ أَْزَواًجا لَِّتْسكُُنوا  ْن أَنُفِسكُْم  أَْن َخلََق لَكُم مِّ

[4[ لَِك آَليَاٍت لَِّقْوٍم يََتَفكَُّروَن(]3]. ُهنَّ لَِباٌس لكُم َوأَنُتم لَِباس لَُّهنَّ َذٰ

وبناًء عىل التعاليم املتينة املذكورة أعاله، طرح العلامء املسلمون نظريّة كون كّل جنٍس 

حصول  إىل  ـ باإلضافة  سببًا  املوجودة  االختالفات  أصبحت  الطريقة  وبهذه  لآلخر؛  مكّماًل 

اإلنجذاب املتبادل ـ يف أن يستفيد اإلنسان من نعمة املواهب الطبيعيّة التي للطرف اآلخر 

من خالل إرتباطه بالجنس املُكّمل )ال املقابل(.]5]

وخالفًا للنسويّات اللوايت يرين بأّن االختالفات التي بني الجنسني مُتثّل سببًا لدونيّة النساء، 

فسعني ملحوها أو اعتربوها معياًرا لعلّو املرأة، فكانوا تائهني دامئًا بني اإلفراط والتفريط، ُوجدت 

االختالفات الطبيعيّة يف النظرة الكونيّة اإلسالميّة فقط من أجل حصول العالقة واالرتباط بني 

الطرفني، وال مُيكن بل ال ينبغي أن تكون معياًرا للقيمة.

]1]- عبد الله جوادي اآلميل؛ زن در آينهء جالل وجامل ]= املرأة يف مرآة جاملها وجاللها]، ص 390 ـ 391.

]2]- سورة األعراف: اآلية 189.

]3]- سورة الروم: اآلية 21.

]4]- سورة البقرة: اآلية 187.

نژاد،  زيبايئ  رضا  محّمد  وكذلك:  165؛  ـ   160 اإلسالم]؛ ص  يف  املرأة  حقوق  ]= نظام  اسالم  در  زن  حقوق  نظام  املطّهري؛  مرتىض   -[5[

.123 ص  النسويّة]؛  واملعارف  النسويّة  ]= املالحظات،  فمينيستى  هاى  ودانش  فمينيسم  <مالحظات>، 
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يقول الشهيد مطهري حول هذا األمر:

»ما الداعي إىل اعتبار االختالفات بي املرأة والرجل عىل أنَّها نقٌص يف طرٍف وكامٌل 

يف طرٍف آخر، بحيث نُجرَب عىل أن نأخذ جانب الرجل أحيانًا أو نأخذ جانب املرأة 

أحيانًا أخرى...، إّن اختالفات املرأة والرجل هوتوازٌن ال نقٌص وال كامٌل، وهدف قانون 

الخلقة من هذه االختالفات هو تحقيق توازٍن أعىل بي املرأة والرجل الذين ُخالقا 

حتاًم من أجل حياٍة مشرتكٍة«]1].

وبعبارٍة أخرى كام أنَّ ضعف قّوة الناظرة لدى اإلنسان مقارنًة بالنس ال يُعترب نقصاً يف 

تفّوقًا لطرٍف وعيبًا يف  املرأة والرجل  الطبيعي بني  اعتبار االختالف  اإلنسان، كذلك ال يجب 

اآلخر.]2]

ومن هذا املنطلق نجد أّن الله أوىص النساء والرجال أن ال يتمّنوا املکانة الخاّصة بالجنس 

املقابل، قال تعاىل:

َولِلنَِّساِء  اكَْتَسُبوا  ِمامَّ  نَِصيٌب  لِلرَِّجاِل  بَْعٍض  َعىَل  بَْعَضكُْم  ِبِه  اللَُّه  َل  َفضَّ َما  تََتَمنَّْوا  َواَل 

.[3[ٍء َعلِياًم نَِصيٌب ِمامَّ اكَْتَسنْبَ َواْسأَلُوا اللََّه ِمْن َفْضلِِه إِنَّ اللََّه كَاَن ِبكُلِّ َشْ

وخالفًا للثقافة السائدة يف الثقافة الغربيّة التي تعترب الرجل مبدأً لإلنسانيّة، وال ترى املرأة 

إاّل تابًعا ويف املرتبة الثانية، وترى من ناحيٍة أخرى بأّن الجنسني يف عداد األضداد، يعترب اإلسالم 

بشكٍل رصيٍح وقاطعٍ بأنَّ الهويّة اإلنسانيّة للمرأة والرجل ُمتّحدة]4]، ويعتربهام متساويان يف 

نيل الكامالت والقيم اإلنسانيّة.]5]

]1]- مرتىض املطّهري؛ نظام حقوق زن در اسالم ]= نظام حقوق املرأة يف اإلسالم]؛ ص 160 ـ 161.

]2]- نگاهی به فيمينسم، تازه هاى انديشه ]= نظرة عىل النسويّة، النظريّات الحديثة]، ش 2، ص 36 ـ 37.

]3]- سورة النساء: اآلية 32.

]4]- محّمد تقي الجعفري؛ ترجمة وتفسري نهج البالغة؛ ج 11، ص 265 ـ 266؛ وراجع أيًضا: اآليات الرشيفة آل عمران: 195؛ والحجرات: 

13؛ والروم: 21؛ واألعراف: 189؛ والنحل: 72؛ والنساء: 1؛ والشورى: 11.

]5]- تأمل اآليات الرشيفة من سورة النسا: 124؛ والنحل: 97؛ والتوبة: 72؛ واألحزاب: 35.

ويقول العالمة الجعفري حول هذا املوضوع: »ال يوجد حتَّى آية واحدة حول العقل واإلميان تُرجح الرجال عىل النساء أو العكس بحيث 

تُرّجح النساء عىل الرجال، بل اآليات القرآنيّة، تعترب الجنسني مشرتكان يف الصفات اإلنسانيّة العالية«. )محّمد تقي الجعفري، ترجمة وتفسري 

نهج البالغة؛ ج 11، ص 286(.
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الحكيمـة  اإلرادة  قامـت  اإلسـالم،  يف  التوحيديّـة  الكونيّـة  النظـرة  يف  أنّـه  إىل  أضـف 

الحاكمـة عـىل الطبيعـة بجعـل قسـٍم مـن هـذه االختالفـات التكوينيّـة بـني الجنسـني مـن 

أجـل انتظـام املجتمـع اإلنسـاين، ولذلـك يف اإلسـالم ال يقتـرص األمـر عـىل عـدم إنـكار هذه 

االختالفـات وال يقتـرص عـىل عـدم اعتبارها منشـأ للظلـم وحاكيًة عـن توّجٍه معـاٍد من قبل 

الطبيعـة تجـاه النسـاء وحسـب، بـل يُؤكّـد ضمـن اعتقـاده وتقبّلـه لهـذه االختالفـات عىل 

كونهـا لحكمـٍة وغايـٍة.

عىل  الحاكم  الِقيم  بنظام  يتعلّق  فيام  والغريب  اإلسالمي  الفكر  بني  تامٌّ  اختالف  وهناك 

االختالفات بني الجنسني، فخالفًا للتعامل التحقريي من جانب الثقافة الغربيّة نحو خصائص 

النساء املُختلفة عن الرجل، ال يعترب الفكر اإلسالمي أيّاً من الجنسني أعىل وأكمل من اآلخر 

[1[.إِنَّ أَكْرََمكُْم ِعْنَد اللَِّه أَتَْقاكُْم :بسبب هذه االختالفات، قال تعاىل

وخالفًا ألساليب الحّل التي اقرتحتها النسويّات املُبتنية عىل تجاهل االختالفات الجنسيّة 

ورضورة تعامل القانون بشكٍل واحٍد وُمتشابٍه مع كلٍّ من النساء والرجال، نجد أنّه يف النظرة 

]1]- ومن الجدير بالذكر أنَّه ال ينبغي أن تكون االختالفات الجنسيّة سببًا الحتقار النساء ومنح الرجال أهميًّة، نعم نفس السبب ينفي 

تفّوق املرأة وعلّو الصفات األنثويّة أيًضا، ويف هذا النطاق يَرد عىل الراديكاليّات اللوايت من الفئة الثانية العديد من االنتقادات، إذ ال يقترص 

األمر عىل أنّهّن تؤيّدن االختالفات وحسب، بل تعتقدن بتفّوق النساء وكونهّن أرقى أخالقيّاً، وترغنب بسيان هذه الصفات إىل الرجال أيًضا.

فأّواًل: عندما يُقال: إنَّ الصفات األنثويّة أعىل وأرقى، فأّي الصفات هي املقصودة؟ هل املقصود كافّة الصفات التي نُسبت للنساء عرفًا؟ ويف 

حال ال مّيكن القول بتفوقها جميًعا، مثاًل التسليم والطاعة اللذان يُعدان صفتان أنثويّتان ُعرفًا، هل تُعتربان صفتني إيجابيّتني، أّما الصفات 

املقابلة لها أّي القيادة وعدم التسليم الَذيْن يُعتربان صفتني ذكوريّتني، فهل تعتربان صفتني سلبيّتني؟ هذا مع أنَّ اعتبار الطاعة والتسليم أمرًا 

إيجابيّاً يتناىف مع روحيّة النسويّة التي تحارب التسليم.

ويف الحقيقة، أشارت النسويّات إىل عدٍد من صفات النساء )الشعور باملسؤوليّة واللطف واملساملة و...( دون أن تحّدد هل تُعترب جميع هذه 

الصفات ذات قيمة أم ال؟ ومن ناحيٍة أخرى، مل تجنَب عىل هذا السؤل إجابًة تاّمًة، وهو هل هذه الصفات األنثويّة القيّمة هي نتاج الطبيعة 

)من ذاتيّات النساء( أم هي من املجتمع )ُمكتسبة(؟ فإذا اعتربنا هذه الصفات ذاتيًّة وطبيعيًّة، فإنَّ كالم تلك الثلة من الراديكاليّات املطالبات 

بسيان الصفات األنثويّة إىل املجتمع وإىل الرجال سوف يكون بال أساٍس؛ إذ ليس للرجال أرضيٌّة طبيعيٌّة لها، وإذا كانت غري طبيعيٍّة، فطبًقا 

التباهي بنتاج  نظريّة الراديكاليّة حول »النظام األبوي« سوف تكون هذه الصفات من صنع النظام األبوي؛ ويف هذه الحالة كيف مُيكن 

النظام الظامل؟! مع أنَّ هدف النسويّة هو محاربة هذا النظام )راجع: أندرو دابسون، فمينيسم بوم شناختى، فلسفه وانديشه سياىس سبزها 

]= نسويّة اإليكولوجيّة، الفلسفة والنظريّات الفلسفية للُخرض]؛ ترجمه إىل الفارسيّة: محسن ثاليث، ج 4، ص 475 و 293 ـ 296(.

ومن ناحيٍة أخرى، عندما يقال )عىل سبيل املثال(: بأّن الرجال يُحبّون العنف، فأّواًل ما هو تعريف العنف؟ وهل العنف الجسدي هو الذي 

يدخل فقط يف تعريف العنف، أم يشمل أيًضا العنف النفيس، ويف هذه الحالة، أال مُيكن البحث عن عنٍف من نوٍع آخر موجوٍد لدى النساء؟ 

ثانيًا: ما هو ضابط كوِن صفٍة من الصفات قيّمًة أو قبيحًة؟ ولنفرتض بأّن الرجال أعنف، فهل العنف صفٌة مذمومٌة كليّاً؟ وهل تعريف 

العنف الذكوري الذي يُقابله املساملة األنثويّة، ال يُعّد نوًعا من قبول بالنظام الثنايئ الذي تُحاربه النسويّات؟! وأال مُيكن اعتبار كّل صفٍة 

مفيدًة يف مكانها املالئم ومبقداٍر مناسٍب؛ بحيث يكون مقداًرا من العنف مفيًدا ورضوريّاً و... مثاًل إذا ما كان لدى الرجال الذين بطبيعتهم 

يتولّون شؤونًا عنيفًة.

وهكذا ناُلحظ بأّن مُيكن اإلشكال عىل كّل موطٍن موطٍن من نظريّة تفّوق الصفات األنثويّة.
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الكونيّة اإلسالميّة هناك عالقُة تأثريٍ بني الطبيعة والقانون )انسجاٌم بني التكوين والترشيع(، 

وبعبارة أخرى: تتبع الخصائص الطبيعيّة أحكاٌم خاّصٌة.]1]

وبذلك، يف النظرة الكونيّة التوحيدية ويف ظّل تعاليمها املتعالية يف نظرتها تجاه االختالف 

بني الجنسني )االشرتاك يف الحقيقة اإلنسانيّة إىل جانب االختالف الجنيس، وتعريف االختالفات 

باعتبارها عاماًل للتوازن ال للنقص أو الكامل، وتجنب إضفاء أّي قيمٍة للجنس وأمثال ذلك( 

ال نواجه الحائط املسدود الذي واجه النسويّات والذي جرّها إىل نفي االختالفات وإنكارها 

غري  واالختالفات  والتحقري،  الدونيّة  عامل  واختالف  امرأة،  كونه  بعد  ثانيٌة  درجٌة  )اإلنسان 

محددة وبالتايل إنكارها و...(.

وكام هو مالحظ، فإنَّ أغلب مشاكل النسويّة يف مبحث املساواة واالختالف وهو مبحٌث 

أسايس ومفتاحي تعود بنحٍو عميٍق إىل األُسس الفكريّة والخلفيّة النظريّة للامديّة واإللحاديّة، 

وإىل املشاكل التي أوجدها العقل البرشي بسبب انقطاعه عن الحكمة السامويّة.

نقد نتائج النسوّية

إنَّ دراسة تَِبعات وآثار ونتائج التيّارات االجتامعيّة هي أحد أهّم األساليب لنقد أّي تيّار، 

]1]- سورة طه: اآلية 50؛ وسورة األعىل: اآليتان 2 ـ 3؛ وسورة الشمس : اآليتان 7 ـ 8.

إنَّ بحث رضورة تأثري التكوين يف الترشيع له أبعاٌد ُمتعّددٌة؛ ومنها: هل يجب أن ترتك االختالفات الطبيعيّة فقط تأثريها يف القانون أم أّن 

االختالفات غري األصيلة واملكتسبة هي األخرى مُيكن أن تكون ضابطًا عند وضع القانون؟

قيل: إنَّه باإلمكان من خالل تقسيم االختالفات إىل ذاتيٍّة وغري ذاتيٍة، أن تُجعل االختالفات الذاتيّة كضابٍط للقوانني الثابتة والدامئة، ولكن فيام 

يرتبط باالختالفات غري الذاتيّة فعىل الرغم من أنَّها مُيكن أن تكون مؤثّرًة يف القوانني املُؤقّتة املتناسبة مع ظروف اليوم إاّل أنّها ال ميكن لها أن 

تكون ضابطًا للقوانني الثابتة )راجع: مهدى مهريزي، شخصيت وحقوق زن در اسالم ]= شخصيّة املرأة وحقوقها يف اإلسالم]، ص 214_215(.

والسؤال آخر هو: هل مُيكن لكافّة االختالفات التكوينيّة أن تكون ضابطًا لوضع القوانني؟ قيل حول هذا األمر: إنَّ تأثري كافّة الُجزئيّات من 

االختالفات )ومنها لون البرشة واإلثنيّة والجنس، والعرق، و...( تعني الُعنرصيّة أمام القانون وهو أمٌر غري مقبوٍل؛ لذا فإّن معنى رضورة 

تطابق التكوين والترشيع هو التأثري الجزيئ للتكوين يف الترشيع، ال أّن كّل اختالٍف تكوينّي هو منشأٌ لالختالف يف مجال الترشيع )راجع: 

محّمد رضا زيبايئ نژاد، مالحظات، فمينيسم ودانش هاى فمينيستى ]= املالحظات، النسويّة واملعارف النسويّة]، ص 162(.

وأّما أنَّه أيُّ واحٍد من هذه االختالفات يجب أن يكون ضابطًا يف الترشيع وأيّها ال يجب أن يكون؟ وبعبارة أخرى: التحديد الدقيق لحدود 

تأثري التكوين يف الترشيع يتّصف بأهميٍّة وحساسيّة بالغتني؛ وبالطبع أحيانًا تحصل بعض التصنيفات فيام يتعلّق بأنواع االختالفات. )راجع: 

محّمد رضا زيبايئ نژاد، مالحظات، فمينيسم ودانش هاى فمينيستى ]= املالحظات، النسويّة واملعارف النسويّة]، ص 160 ـ 161(؛ وحتّى 

عىل فرض صّحة هذه التصنيفات، لكّننا نعتقد بأنّه مع وجود الصعوبة يف تحديد مصاديق هذه األنواع، ينبغي ترك املسألة عىل حالتها األوىل.

وكام يبدو من ظاهر األمور مبا أّن تعيني حدود تأثري التكوين يف الترشيع يحتاج إىل إحاطٍة ومعرفٍة أوسع وأعمق، وبعض هذه القضايا خارٌج 

عن حدود قدرات البرش.
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املُفّكرين والخرباء  النسويّة هي محّل دراسٍة وبحٍث وتقييٍم من قبل  فنتائج حركة ونظريّة 

الغربينّي والرشقيّني.

واملراد من نتائج النسويّة هو التغيريات التي تُنسب للنسويّة بعد تشّكلها يف منط الحياة 

الفرديّة، األرُسيّة، واالجتامعيّة للنساء ونسبت إىل النسويّة.

نظرة مختلفة إلى نتائج النسوّية

األمر  وهذا  الخرباء،  تحليالت  ويف  النظر  وجهات  يف  مختلفة  انعكاسات  النسويّة  لنتائج 

يف  ومكانتها  النسويّة  بحقيقة  يتعلّق  فيام  للمحلّلني  املختلفة  اآلراء  إىل  ُمبارٍش  بشكٍل  يعود 

الغرب. فمن وجهة نظٍر تُعترب النسويّة أحد أصخب الحركات االجتامعيّة والفكريّة يف العامل 

والحقوقية  والسياسيّة  االجتامعيّة  التحّوالت  من  العديد  إّن  بحيث  العرشين؛  القرن  خالل 

الحركة،  ناشئًة عن هذه  األوىل  للوهلة  تُعترب  املختلفة مُيكن  املجتمعات  النساء يف  يف وضع 

فحضور النساء يف املجاالت العاّمة بصوٍر ُمختلفٍة ومنها العمل يف املجال االقتصادي ويف الفئات 

القضائيّة  والسلطة  الربملان  يف  واملشاركة  التصويت  وحّق  الحكوميّة  املناصب  من  املختلفة 

والتمتّع بالحقوق املدنيّة وأمثال ذلك تُعترب من ضمن هذه التغيريات.]1]

يقول »روث سيدل«: 

ــل إىل  ــن قبـ ــرث مـ ــاء أكـ ــت النسـ ــويّة، دخلـ ــة النسـ ــًة للحركـ ــوم ونتيجـ »اليـ

الجامعـــات واملراكـــز الدراســـّية؛ ونالحـــظ زيـــادًة يف أعـــداد النســـاء العامـــالت 

ويف مقـــدار دخـــل املُتخّصصـــات؛ ومـــن خـــالل إثباتهـــّن لُقدرتهـــنَّ عـــىل إنجـــاز 

املهـــام املختلفـــة أصبحـــَن مقبـــوالت وُمعتمـــدات مـــن قبـــل الرجـــال أكـــرث مـــن 

ـــادراٍت  ـــاء ق ـــت النس ـــويّة أصبح ـــار النس ـــق تّي ـــبب تدّف ـــه وبس ـــام أنّ ـــل؛ ك ذي قب

ـــم اإلنجـــاب؛  ـــح بإمكانهـــّن تنظي عـــىل املحافظـــة والســـيطرة عـــىل أجســـادهّن وأصب

واألهـــّم مـــن ذلـــك كلّـــه أنَّ النســـاء رأيـــَن بـــأّن عليهـــنَّ أخـــذ دورهـــّن بجّديّـــٍة 

]1]- حمريا مشري زاده، از جنبش تا نظريهء اجتامعى: تاريخ دو قرن فمينيسم ]= من الحركة إىل النظريّة االجتامعيّة: تاريخ قرنني من 

النسويّة]، الصفحة 15 من املقّدمة.
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أعـــىل وأنّـــه عليهـــن أن يعتمـــدَن عـــىل أنفســـهّن بـــداًل مـــن اكتســـاب هويتهـــنَّ 

مـــن خـــالل االرتبـــاط بالرجـــال]1]«.

تطوراٌت  تتحّقق  أن  يجب  التغيريات  كافّة هذه  بوجود  أنّه  »روث سيدل« عىل  ويُؤكّد 

وتغيرياٌت عديدٌة ضمن مجال مصالح النساء أيًضا.]2]

مضافًا إىل اآلراء املذكورة التي نظرت بنحٍو إيجايبٍّ تجاه التغيريات التي طالت حياة النساء 

. يف العقود األخرية، توجد وجهات نظٍر أخرى تُحلّل آثار النسويّة بنهٍج نقديٍّ

يعترب الربوفيسور »بورك« بأّن النسويّة املُتطرّفة هي أكرث الحركات تخريبًا وتخلًّفا، حيث 

إنّها تُخالف بشّدٍة وبروٍح مستبّدٍة كافّة الِقيم والتقاليد، وتُطالب تجديد كّل الِقيم األخالقيّة 

واالجتامعيّة بل تُخالف حتّى الطبيعة البرشيّة.]3]

قيمًة  أن متنحهّن  دون  النساء مشاكل جديدة  النسويّة فرضت عىل  بأّن  »بورك«  ويرى 

ُمضافًة]4]، وكانت سببًا يف االرتباك وحصول استياٍء كاذٍب لدى النساء يف عرصنا الحايل.]5]

نتيج  إاّل  وليست  النظر  ثورة قصرية  النسويّة  بأّن  كذلك  ديفيدسون«  »نيكوالس  ويعترب 

للتعّصب املُتطرّف الذي حصل يف الستينات، ورغم أنّه كان لها دوٌر فّعاٌل يف فتح أبواب العمل 

والتحصيل العلمي والرياضة للنساء، إاّل أنّها خلقت من نواٍح أخرى العديد من املشاكل؛ فعىل 

إىل حرمانهّن  االجتامعي  املجال  املشاركة يف  للنساء عىل  النسويّة  أّدى تشجيع  املثال  سبيل 

من مزايا البيت واألرسة، كام أّن الضغط النفيس الناجم عن منافسة الرجال، أّدى إىل زيادة 

]1]- روث سيدال، به سوى جامعه اى نوع دوست تر: نگاهى به فمينيسم ]= نحو مجتمعٍ أكرث حميميّة: نظرة عىل النسويّة]، ص 53.

]2]- املصدر نفسه، ص 53 ـ 56.

]3]- روبرت إيتش بورك، در رساشيبى به سوى گومورا: ليرباليسم مدرن وافول أمريكا ]= يف انحداٍر باتجاه غومورا: الليرباليّة الحديثة وأفول 

أمريكا]، ترجمه إىل الفارسيّة: الهة هاشمي حائري، ص 439 ـ 440.

]4]- يعتقد »بورك« بخالف ما تّدعيه النسويّة من أّن اإلزدهار الظاهري لحياة النساء يف عرصنا الحايل هو نتاُج نضاٍل النسويّة، وبأّن التميّز 

الذي حصل فيام يتعلّق بتطّور النساء يف النصف الثاين من القرن العرشين مل يكن بسبب النسويّات؛ ألّن باقي التطّورات واإلزدهارات التي 

حصلت يف حياة النساء كلّها ما عدا حّق التصويت وحق ملكيّة األرايض تعود إىل التطّور التكنولوجي. )روبرت إيتش بورك، در رساشيبى 

به سوى گومورا: ليرباليسم مدرن و افول أمريكا ]= يف انحداٍر باتجاه غومورا: الليرباليّة الحديثة وأفول أمريكا]، ترجمه إىل الفارسيّة: الهة 

هاشمي حائري، ص 443(.

]5]- ملزيٍد من التوضيح، راجع: روبرت إيتش بورك، در رساشيبى به سوى گومورا: ليرباليسم مدرن و افول أمريكا ]= يف انحداٍر باتجاه 

غومورا: الليرباليّة الحديثة وأفول أمريكا]، ترجمه إىل الفارسيّة: الهة هاشمي حائري، ص 441.
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األمراض الجسديّة والروحيّة لدى النساء، كام أّدت النظريّات واألفكار النسويّة إىل تصعيب أي 

نحٍو من العالقات بني املرأة والرجل.]1]

وماّم يجدر ُمالحظته انعكاس نتائج النسويّة يف الكتابات الغربيّة، حيث أصبحت املشاكل 

التي واجهت النساء عىل إثر ترويج املذاهب النسويّة فيام يتعلّق بالزواج واألمومة وجعلتهنَّ 

يسعنَي إىل العمل وتحقيق مناصب ُمهّمة، محوًرا لهذه االنتقادات، فقد كتبت الـ »نيويورك 

تاميز«: النساء بدون أطفال ُمكتئباٌت وشارداُت الذهن ويتزايد عددهّن يوًما بعد يوم.  وكتبت 

الـ »نيوزويك« أيًضا: تُعني النساء من التوتّر ومن أزمٍة عميقٍة تعود إىل عدم الثقة بالنفس؛ 

وقد جاء يف بعض نُصوص علم النفس: تعاين النساء ذوات املناصب العليا من شيوع أعراٍض 

غري مسبوقٍة حيث تُعانني من اضطراباٍت عاطفيٍّة وتساقِط الشعر كام تُعانني من اضطراباٍت 

عصبيٍّة ورشب الكحول بل من نوباٍت قلبيٍّة حتّى؛ وجاء أيًضا: يُشري بقاء النساء املُستقاّلت 

عازباٍت يف هذه األيّام إىل أعراض اضطراب عصبيٍّ كبريٍ.

 وكتبت مجلّة »ناشيونال ريفيو« يف إحدى مقاالتها ما ييل: 

إّن حريّة النساء للتعويض عن فسادها وبؤسها منحت جيلنا ]من الفتيات] أُجوًرا 

أعىل وسجائر خاّصة للنساء وسامًحا بأن يكون لهنَّ أطفااًل بال زوجٍ، وُحريّة جنسّيًة...؛ 

ويف املقابل رُسِق مّنا السبب األسايس لسعادة النساء أي الرجل.]2]

فقيّمَن  لفرتٍة،  النسويّات  من  أنفسهّن  هّن  كنَّ  اللوايت  النساء  بعض  هناك  كان  وكذلك 

أنجلوس  »لوس  مجلّة  يف  الكاتبة  ميهرن«  »إليزابيث  تقول  التايل:  بالنحو  النسويّة  عواقب 

تاميز«: قُطع رأس نسلنا كالقرابني يف سبيل حركة النساء، وقد ُخدعت النساء الساذجات من 

أمثايل بالنسويّة. ونقرأ يف مجلٍّة أُخرى: 

 »لقد أّدت  ] حركة النساء] إىل فقدان املوقعّية املوجودة بداًل من أن تنال موقعّيات 

جديدة«]3].

]1]- نيكوالس ديفدسون؛ نقايص نظريه فمينيسم، نگاهى به فمينيسم ]= نقائص نظريّة النسويّة، نظرة إىل النسويّة]؛ ص 57 ـ 61.

الفارسيّة: زهراء  النساء مساوياٌت للرجال، فلامذا؟]، ترجمه إىل  اگر زنان با مردان برابرند، پس چرا؟ ]= إذا كانت  ]2]- سوزان فالودي، 

زاهدي، مجله زنان ]= مجلّة النساء]، ش 12، ص 19.

]3]- املصدر نفسه.
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»ريغان«  رئاسة  األبيض يف زمن  البيت  باسم  املتحدثة  بأّن »فيت ويليس«  نجد   وأخريًا 

الرئيس الجمهوري تقول يف محارضتها بعنوان »النسويّة التقّدمّية يف حال تراجع«: إّن النسويّة 

عبارٌة عن لباٍس كلباس املجانني الذي يُكبّلهم ويُذلّهم.]1]

مالحظات حول ضرورة البحث الدقيق للنتائج

آثار  موضوع  حول  املوجودة  املُختلفة  اآلراء  عن  وواقعيٍّة  واضحٍة  صورٍة  عىل  للحصول 

، نرى بأنّه من  النسويّة ونتائجها عىل الحياة بشكٍل خاصٍّ وعىل املجتمع الغريب بشكٍل عامٍّ

الرضوري االلتفات إىل القضايا التالية عند دراسة نتائج النسويّة.

التفكيك بي النتائج اإليجابّية وبي النتائج السلبّية

كخطوٍة أوىل، من الرضوري بحث هذه املسألة وهي أنّه إىل أّي حدٍّ متّكن كلٌّ من التعاليم 

النسويّة والنضال النسوي من رفع املرأة من املوقعيّة الدونيّة إىل موقعيٍة مقبولٍة أكرث، واألمر 

اآلخر: هل يستتبع التعاليم واألنشطة النسويّة نتائج غري مرغوب فيها؟ ويف هذه الحالة، ما 

هي هذه اآلثار؟ وبأي رشيحٍة من املجتمع تتعلّق )باملرأة أم بالرجل أم األبناء(؟

وكذلك من الرضورّي عند تحديد النتائج اإليجابيّة والسلبيّة ومتيزهام عن بعضهام البعض 

االلتفات إىل هذه املسألة، وهي أنَّه ال ينبغي تحليل النتائج اإليجابيّة أو السلبيّة بشكٍل ُجزيئٍّ 

ً]2]، بل يجب االلتفات بدقٍّة إىل النتائج واآلثار الجانبيّة لكّل واحدٍة من اإلنجازات  وانتزاعيٍّ أبدا

التي تبدو يف الظاهر ذات طابعٍ إيجايبٍّ، وأن ال يُقترص النظر عىل الحياة الفرديّة للنساء، بل 

ينبغي أن ناُلحظ حياتهنَّ األرُسيّة واالجتامعيّة، كام ال ينبغي أن يقترص النظر عىل حياة النساء 

وحسب، بل ينبغي أن ناُلحظ حياة جميع رشائح املجتمع مبا يشمل النساء والرجال واألطفال.

النسويّة هي  تُنسب إىل  التي  اإليجابيّة  اإلنجازات والنتائج  املثال: من أهم  فعىل سبيل 

فتح باب سوق العمل عىل مرصاعيه، ورفع العوائق التي متنع من عمل النساء، ويف النتيجة 

]1]-  سوزان فالودي، اگر زنان با مردان برابرند، پس چرا؟ ]= إذا كانت النساء مساوياٌت للرجال، فلامذا؟]، ترجمه إىل الفارسيّة: زهراء 

زاهدي، مجله زنان ]= مجلّة النساء]، ش 12، ص 20.

]2]- محمد رضا زيبايئ نژاد؛ مالحظات، فمينيسم ودانش هاى فمينيستى ]= املالحظات، النسويّة واملعارف النسويّة]؛ ص 135.
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هذه  إّن  الرأي،  أصحاب  من  العديد  العتقاد  بناًء  لكن  االقتصاديّة،  الناحية  من  استقاللهّن 

النتائج اإليجابّية املذكورة أّدت إىل مشاكل ومصاعب مختلفة جديدة.

فقد وّضحت »جريمني غرير« ـ التي كانت من قادة النسويّة يف إحدى الحقبات ـ يف كتابها 

املرأة الكاملة )1999 م( عند رشحها لتداعيات النسويّة ما ييل:

»إنَّ الحريّات التي حّققتها النسويّة للنساء، أّدت إىل تحّرر الرجل من التزاماته 

األرُسيّة تجاه الزوجة واألبناء، وخصوًصا توفري نفقات األرُسة: فالرجل اليوم يطلب 

االقتصاديّة  املشاكل  من  كاّمً  ليواجهَن  تُركَن  فقد  النساء  أّما  مسؤولّيٍة،  بال  حياًة 

وحيداٍت، بحيث إّن مسألة تأنيث الفقر]1] تحولت إىل مسألٍة مثريٍة للجدل يف العامل 

الغريب«.]2]

هذا وقد دونت »مارلني فرينش« ـ وهي كاتبٌة نسويٌّة ـ يف كتابها الحرب ضّد النساء ما 

ييل:

»بناًء للحصائّيات، فإّن اثني وعرشين مليون امرأة من نساء أمريكا تعتمد عىل 

، وتُشري التقارير إىل أّن هذه الفئة من النساء رغم أنهنَّ ال ميتلكن عماًل ومل  أزواجهنَّ

يعملن لسنواٍت إاّل أنّهّن الوحيدات غري الفقريات«.]3]

كام ناُلحظ فإنَّ بعض القضايا التي ُعّدت ضمن اإلنجازات اإليجابيّة من قبل بعض األفراد، 

كانت محّل انتقاٍد من مجموعٍة أخرى، وهذا األمر صادٌق أيًضا من زاويٍة أخرى، يعني: من املمكن 

أن تُعّد بعض املسائل ضمن التداعيات السلبيّة، ومن زاويٍة أخرى مُيكن الدفاع عنها وتقيمها 

التداعيات  تُعّد زيادة نسبة الطالق وفق اإلحصائيّات من  املثال:  تقيياًم إيجابيّاً؛ فعىل سبيل 

السلبيّة للنسويّة، يف حني أنَّ البعض يعتقد بأّن النساء وبفضل إصالح القوانني متّكّن من تحرير 

[1[- Feminization ot poverty.

]2]- محمد رضا زيبايئ نژاد؛ مالحظات، فمينيسم ودانش هاى فمينيستى ]= املالحظات، النسويّة واملعارف النسويّة]؛ ص 137 ـ 138، نقالً 

عن هبة رؤوف عزّة، املرأة والدين واألخالق، ص 160، نقاًل عن:

Germain greer، The whole woman، New York alfres Knpf، 1999.

]3]- نيكوالس ديفيدسون، نقايص نظريه فيمينيسم، نگاهی به فيمينيسم ]= نقائص نظريّة النسويّة، نظرة إىل النسويّة]، ص 47.
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أنفسهّن من ضغوطات الحياة وظروفها غري املرغوبة مع أحد الرجال، وذلك يُعترب أمرًا حسًنا وال 

. يجب اعتبار اإلحصائيّات التي تُشري إىل زيادة نسبة الطالق ظاهرًة سلبيًّة بشكٍل تامٍّ

متييز النتائج الحقيقّية للنسويّة

إّن املسألة املهّمة جًدا عند تحليل نتائج النسويّة، هي التعرّض لهذا السؤال: لو أّن النسويّة 

وهل  للنسويّة؟  كنتيجة  اآلن  يُنسب  ما  كان سيحصل  فهل  الغربيّة  املجتمعات  يف  تظهر  مل 

التغيريات التي نشهدها اليوم يف حياة النساء معلولٌة للنسويّة فقط؟ وعىل فرض وجود عوامل 

أخرى ُمؤثّرة يف تحّول مسار حياة النساء، فام هي هذه العوامل؟ وكيف أثّرت هذه العوامل 

وبأّي مقدار، ويف ضمن ذلك ما هو دور األنشطة النسويّة؟

يعتقد بعض املنتقدين بأّن الرفاهية النسبيّة الحاكمة عىل حياة النساء يف هذه األيّام، وبأّن 

متتّع النساء بحريّاٍت أكرث كانت قد ُحرمت منها األجيال السابقة، ليست كام تدعيه النسويّات 

التي  العظيمة  االقتصاديّة واالجتامعيّة  للتغيريات  بل معلولٌة  للنسويّة،  ليست معلولًة  فهي 

بالنسبة  وزاوياها  واالجتامعيّة  الفرديّة  الحياة  أبعاد  كافّة  مسبوقٍة يف  تغيرياٍت غري  أحدثت 

للرجال والنساء يف القرون األخرية يف الغرب، ويعتقد الربوفيسور »روبرت بورك« بأنّه رغم أّن 

النسويّات يُطالنب بالفضل عىل كافّة التغيريات اإليجابيّة التي حصلت يف حياة النساء، ولكن 

الفضل ال يعود للنسويّات يف انتصارات النساء وتطوراهنَّ وخاّصة التي حصلت يف النصف 

الثاين من القرن العرشين، ويعتقد بأنَّ التطورات الحاصلة اليوم يف حياة النساء معلولٌة للتطور 

التكنولوجي فقط، ومن خالل املقارنة مع وضع حياة النساء يف األجيال السابقة وانشغالهم 

لياًل ونهاًرا يف مهام البيت وتربية األبناء، يستنتج النتيجة التالية: إّن الذي حّرر النساء اليوم من 

أداء األعامل الصعبة التي تستهلك وقتًا، بحيث هيّأ األرضيّة لحضورهنَّ يف املجاالت االجتامعيّة 

واالقتصاديّة والثقافيّة، هو التطور التكنولوجي فقط.]1]

وقد رّصح »نيكوالس ديفيدسون« كذلك مبا ييل:

إىل  يعود  املاضية،  عام  املئة  يف  األمرييكّيي  )والرجال(  النساء  حياة  انتعاش  »إنَّ 

]1]- روبرت إيتش بورك، در رساشيبى به سوى گومورا: ليرباليسم مدرن وافول أمريكا ]= يف انحداٍر باتجاه غومورا: الليرباليّة الحديثة وأفول 

أمريكا]، ترجمه إىل الفارسيّة: الهة هاشمي حائري، ص 443.
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التطّور االقتصادي يف األساس، وليس إىل األنشطة االجتامعّية، وكّل ما قامت به النسويّة 

يف القرن املايض من أجل النساء، ال يصل إىل حجم قيمة اخرتاع آلة غسيل املالبس«.]1]

ورغم أنَّ »ديفيدسون يضيف« قائاًل: »ال ينبغي تجاهل بعض فوائد النسويّة«]2]، ورغم أّن 

»بورك« هو اآلخر يعترب أنَّ اكتساب حقوٍق كحّق التصويت وحّق ِملكيّة األرض من إنجازات 

النسويّة  دور  تُقيّم  أخرى  نظريّاٌت  هناك  ذلك]3]،  مع  ولكن  األوائل،  النسويّات  مواجهات 

واملواجهات التي قامت بها النسويّات من أجل اكتساب مثل هذه الحقوق بأنّها باهتٌة وبال 

ِمن  املواطنة هي  بحقوق  املرأة  تحيّل  بأنَّ  املحلّلني  يعترب بعض  قيمٍة؛ وكنموذٍج عىل ذلك، 

تبعات وتعاليم وتطّور الليرباليّة.

ومن وجهة النظر هذه، اعتربت الليرباليّة يف مراحلها األوىل بأّن جميع البرش ـ من الناحية 

النظريّة ـ ميتلكون حقوقًا طبيعيًّة، ولكن جعلت ـ من الناحية العمليّة ـ فئًة واحدًة 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...، 

وتعّممت إىل جميع األقليّات لتشمل األقليّات القوميّة والعرقيّة ومنها النساء )حيث ُعّدت 

آنذاك من مصاديق األقليّات(؛ ولذلك فإنَّ اكتساب النساء لحقوق املواطنيّة وأمثال ذلك، هو 

نتاج اإلصالحات والتطوير الَذيْن طاال الليرباليّة، وال يجب اعتبارها أحداثًا منفصلًة عن الليرباليّة 

وصفهنَّ  يف  سعني  اللوايت  للنسويّات  خالفًا  ذلك:  عىل  وكمثال  لها؛  مضاّدًة  أو  عرضها  يف  أو 

أحداٌث ملحميٌّة ومواجهاٌت  أنّها  التصويت عىل  لحّق  النساء  اكتساب  إبراز  إىل  وتحليالتهنَّ 

مليئٌة باملناوشات ـ فتمّكنت النساء عربها من إجبار الرجال عىل الرتاجع واسرتجعن حقوقهّن 

من مخالب الرجال ـ يعتقد البعض بأّن النساء حصلن عىل حّق التصويت عندما منح ذوي 

السلطة حّق التصويت لهّن من أجل بعض األهداف السياسيّة واالجتامعيّة]4]، أو أّن الُفرص 

]1]- نيكوالس ديفدسون؛ نقايص نظريه فمينيسم، نگاهى به فمينيسم ]= نقائص نظريّة النسويّة، نظرة إىل النسويّة]؛ ص 57.

]2]- املصدر نفسه.

]3]- روبرت إيتش بورك، در رساشيبى به سوى گومورا: ليرباليسم مدرن وافول أمريكا ]= يف انحداٍر باتجاه غومورا: الليرباليّة الحديثة وأفول 

أمريكا]، ترجمه إىل الفارسيّة: الهة هاشمي حائري.

]4]- حمريا 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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الجديدة التي ُمنحت للنساء كانت نتاًجا طبيعيّاً للتطّور الصناعي، فحتّى لو مل تُطالب النساء 

بحّق التصويت، كان ]هذا األمر] سيقع حتاًم؛ وحتّى لو كان من املمكن أن يكون منّوه أبطئ، 

إاّل أنَّه كان سيحصل بكّل األحوال.]1]

تأثري  قُدرة  كانت  إذا  أنّه  وهي  التأّمل،  تستحّق  مسألٌة  هناك  الرأي،  هذا  جانب  وإىل 

النسويّة أقّل من أن تكون منشأً للنتائج اإليجابيّة املذكورة، فمن الطبيعي أن تخرج القضايا 

التي تعترب جزًء من التبعات السلبيّة للنسويّة من دائرة نفوذ النسويّة، وبالتايل ينبغي البحث 

عن علٍل وأسباٍب أخرى لها أو عدم اعتبار النسويّة علًّة تاّمًة لها بل كعامٍل واحٍد إىل جانب 

العوامل األخرى التي أّدت إىل ظهور الظروف غري املرغوبة املذكورة.

مقدار الفوائد التي حّققتها نتائج النسويّة بالنسبة للنساء

هناك سؤاٌل آخر يُطرح يف تتّمة السؤال املطروح سابًقا، وهو أّن النسويّة هل هي حدٌث 

يصّب ضمن مصالح النساء؟ أم مُيكن البحث عن أهداٍف أخرى وراء ترويج النسويّة مختبئٍة 

خلف الستار؟

إّن أفضل طريقٍة لإلجابة عىل هذا السؤال، هي دراسة التأثريات التي خلّفتها النسويّة عىل 

كافّة الرشائح )الرجال والنساء واألطفال( وعىل الُصعد املختلفة )الصعيد االقتصادي والسيايس 

واالجتامعي ...( ثّم ننظر أيّها حّقق املنفعة األكرب؟

النسويّة، تّياٌر يصّب يف مصلحة الرجال

لقد تّم تعريف النسويّة يف جزء من االنتقادات عىل أنّها تيّاٌر يصّب يف مصلحة الرجال 

التي اعتمد عليها  وأهدافهم سواًء أكان ذلك عن وعٍي وإدراٍك أم ال؛ ومن جملة الشواهد 

األنثويّة  والخصائص  الصفات  احتقار  هو  النسويّة،  تيّار  ذُكوريّة  إبراز  أجل  من  املنتقدون 

الصفات  إىل  نظرن  النسويّات  فإّن  القدم،  منذ  الغربيّة  الثقافة  يف  طُرحت  التي  التقليديّة 

]1]- حمريا مشري زادة، از جنبش تا نظريهء اجتامعى: تاريخ دو قرن فمينيسم ]= من الحركة إىل النظريّة االجتامعيّة: تاريخ قرنني من 

النسويّة]، ص 123. نقاًل عن:

.168 .op.cit.p،Coolidge

ومل تقبل به السيّدة مشري زادة عند نقلها لهذا الكالم، وأبدت مجموعًة من املالحظات رًدا 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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األنثويّة بتحقريٍ واستياء من خالل قبولهم بحقارتها ودونيّتها.]1]

فهم  يبتني  »يتيس«]2]:  قول  حّد  وعىل  للنساء،  وحقوقهم  الرجال  بشعارات  طالنب  لقد 

النسويّات عىل أن طريق الرجولة هو طريٌق صحيٌح]3]، واملنتقدون لهذا الرأي، يرون بأّن النسويّة 

مشت خطوًة باتجاه تعزيز طموحات وخصائص الرجال، من خالل وضعها الرجل أمنوذًجا للنساء.

وكذلك األمر بالنسبة لشعار املساواة يف الحقوق، حيث أّدى يف العديد من املواطن إىل 

سلب املسؤوليّات الثقيلة عن كاهل الرجال؛ وكام أّن التقارير تُشري إىل أّن حّق الحريّة الجنسيّة 

للنساء والذي سعت خلفه النسويّات، تبعه منافع وفوائد للرجال.]4]

هذا النحو من املسائل جعل بعض املنتقدين يُعلّق عىل هذا الرأي قائاًل:

»عادًة ما تنظّن النساء الغربّيات وباقي األمم التي أيدت النسويّة بأنّهن أحراٌر 

وميتلكن القّوة ومستقاّلت وبأّن الرجال يخشينهّن و...؛ ]يف حي] أنَّ حقيقة املسألة 

مختلفٌة عن هذه االستنتاجات... ، إّن الرجال هم صناع السياسة الوحيدون يف الساحة 

النسويّة  ظهرت  وقد  له،  التابعة  الدول  وباقي  الغرب  يف  العمل  ومجال  الفكريّة 

مبساعدٍة من الرجال واستمرّت بقواهم ومساعدتهم؛ وإىل اآلن يتحّقق تغيري مسارها 

بواسطة الرجال«.]5]

]1]- ومن جملة املنتقدين ميُكن اإلشارة إىل نيكوالس ديفيدسون و اسمه وينه سيسون، فقد قال ديفيدسون: »إن كان الرجال يف السابق 

هم العامل األسايس ألن تكون النساء بال قيمٍة، فاليوم النساء أنفسهّن 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: ملّا مل تعرث النساء عىل فلسفٍة أو ديٍن مُيكن له أن 

يهديهّن إىل املسار السليم، فمن خالل اتّباعهّن لشعاراتهّن النسويّة بداًل من رفع إساءة الرجال ـ ورفض هذه الثقافة متاًما ـ تجاه النساء، 

وبداًل من العمل عىل إصالح عاطفة املرأة واألنوثة، أليقن الحطب عىل نار هذه املعركة وأيّدن احتقار الرجال لألنوثة، ويف املقابل اعتقدَن 

بأنَّ طريق حريتهّن يكمن يف إنكار األنوثة )راجع: اسمه وينه سيسون؛ »بازگشت خداى بانو«؛ ترجمه إىل الفارسيّة: سوگند نوروزى زاده؛ 

ناقد، ش 1، ص 186(.

[2[-Yates.

]3]- حمريا مشري زادة، از جنبش تا نظريهء اجتامعى: تاريخ دو قرن فمينيسم ]= من الحركة إىل النظريّة االجتامعيّة: تاريخ قرنني من 

النسويّة]، ص 101.

هاى  ودانش  فمينيسم  مالحظات،  نژاد؛  زيبايئ  رضا  محّمد  وأيًضا:  املساواة،  نقد  مبحث  الكتاب،  هذا  راجع:  التوضيح،  من  ملزيٍد   -[4[

.138 ـ   137 ص  النسويّة]؛  واملعارف  النسويّة  ]= املالحظات،  فمينيستى 

]5]- »فمينيسم تكرار تجربه هاى ناموفق« ]= النسويّة تكراٌر لتجارٍب غري ناجحة]، پيام زن ]= رسالة املرأة]، ش 35، ص 16 ـ 22؛ و ش 

36، ص 22 ـ 26.
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النسويّة، تّياٌر يصّب يف صالح الرأساملّية

تُذكر النسويّة أحيانًا باعتبارها تيّاًرا يهدف إىل تأمني فوائد للرأسامليّة]1]، فقد تبع الثورة 

الصناعيّة والنظام الرأساميل تبدالٍت وتغيرياٍت أساسيّة يف مجاالت الحياة املختلفة يف الغرب]2]، 

وأحدها دخول النساء إىل سوق العمل، فعمل النساء وحضورهّن الواسع يف األنشطة االقتصاديّة 

طرح قضايا جديدة متعلقة باملرأة واألرسة واملجتمع، وضيّقت املجال عىل الثقافات والعادات 

واآلداب والتقاليد املُسيطرة عىل العالقات بني املرأة والرجل ضمن األرسة.

القديم املبني  بالقّوة االقتصاديّة، فإّن االعتقاد  التي تتمتّع املرأة كالرجل  ففي الظروف 

عىل أّن طاعة املرأة للرجل بسبب دوره يف تأمني لقمة العيش للمرأة لن يبقى منطقيّا بعد 

هذا؛ وكذلك مع وجود املرأة يف العمل خارج املنزل إىل جوار الرجل، مل يعد من املرُّبر عدم 

مساهمة الرجل يف املهام املنزليّة كام كان مربًرا يف السابق]3].

ويُقال: إنَّه مع الظروف الجديدة التي أصبحت مسيطرًة عىل جوانب الحياة بعد الثورة 

الصناعيّة، ال متلك املعتقدات القدمية املسيطرة عىل األرسة التي يُشّكل النظام األبوي نواتها، 

القدرة عىل االستجابة للظروف الجديدة، وأصبح النظام الرأساميل بحاجٍة 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 الرأسامليّة؛ بحيث إنّه عىل الرغم من تبعات النسويّة التي كانت ُمرضًّة 

األحوال  بكّل  ولكن  الطرفني،  بكال  باإلرضار  تنتهي  وأحيانًا  أخرى،  تارًة  وللرجال  تارًة  للنساء 

تُؤّمن أهداف النظام الرأساميل ومصالحه.]4]

]1]- محّمد رضا زيبايئ نژاد؛ مالحظات، فمينيسم ودانش هاى فمينيستى ]= املالحظات، النسويّة واملعارف النسويّة]؛ ص 136.

النسويّة،  الرأسامليّة يف ظهور  تأثري  النسويّة،  تاريخ  النظرية وتياراتها االجتامعية، فصل  ]2]- نرجس رودكر، فيمينزم – مفهومها، أصولها 

االسرتاتيجية، 2019. للدراسات  اإلسالمي  املركز  املقدسة،  العباسية  العتبة  تعريب هبة ضافر، بريوت، 

]3]- مانويل كاستليس، عرص اطالعات: اقتصاد، جامعه وفرهنگ ]= عرص املعلومات: االقتصاد واملجتمع والثقافة]، ترجمه إىل الفارسيّة: 

حسن چاوشيان، ج 2، ص 216 ـ 217.

]4]- هناك اتجاٌه لدى علامء االجتامع وعلامء األنرثوبولوجيا يُقسّم ويُصّنف التاريخ البرشي وبتبعه تاريخ وضع النساء بناءاً عىل نوع النظام 

االقتصادي املسيطر عىل كّل 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«، وتُوّضح »نرسيسيانس« يف كتابها تأثري االقتصاد الصناعي 

عىل توزيع األدوار بني الجنسني ووجهات النظر الرائجة فيام يتعلّق بعمل النساء خارج املنزل، ومن وجهة نظرها، فقد تشّكلت وجهات نظٍر 
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النسويّة تّياٌر يصّب يف مصلحة السياسّيي

يُقـال أحيانًـا بـأّن النسـويّة خالفًـا لظاهرهـا الـذي تبـدو فيـه كتيّـاٍر يصـّب يف مصلحـة 

النسـاء، عبـارٍة عـن أداةٍ  سياسـيٍّة قبل أّي يشٍء يسـتخدمها السيّاسـيّون وأهـل الدولة لتحقيق 

األهـداف السياسـيّة وخاّصـة مـن أجـل النهوض مبـرشوع العوملـة، فاليوم يف مـرشوع العوملة 

يتـّم الرتكيـز عـىل ثالثـة محـاور مهّمـٍة مـن اإلصالحـات االقتصاديّة )مـع الرتكيز عـىل التجارة 

الحـرّة(، واإلصالحـات السياسـيّة )مـع محوريّـة الدميوقراطيّـة الغربيّة( وإصالح وضع النسـاء 

)مـع الرتكيـز عـىل املسـاواة والقضـاء عـىل الحـدود األخالقيّـة بـني املـرأة والرجـل(، ومبـا أنّـه 

للنسـاء دوٌر كبـرٌي جـًدا يف ثقافـة املجتمعـات وانتقالهـا إىل األجيـال الالحقة، لذا فـإّن التطابق 

الثقـايف بـني نسـاء العـامل اليـوم يُعترب خطـوًة مهّمـًة باتّجـاه التطابق العاملـي والعامليّـة؛ ومن 

هـذا املنطلـق تُـرّوج معتقـدات النسـويّة باعتبارها منوذًجا لنسـاء العامل بواسـطة مراكز القّوة 

والسياسة.]1]

ومن األهداف املختبئة خلف الستار لرتويج النسويّة محاربة األصولية، فقد طرحت مجلّة 

»اإليكومنيست« سنة 1994 م ثالث اقرتاحاٍت للسيطرة عىل األصوليّة وأحد هذه االقرتاحات 

املرأة والرجل واستبدالها مببادئ نسويّة  العالقات بني  املبادئ األصوليّة املسيطرة عىل  إزالة 

بعنوانها مبادئ تطالب بالحريّة والعدالة.]2]

وكذلك يعترب »كاستليس« بأّن أهّم عامٍل لنمّو األصوليّة املسيحيّة يف الثامنينات والتسعينات 

من القرن العرشين هو رّدة الفعل تجاه النظام األبوي يف التيّارات النسويّة.]3]

مختلفٍة حول عمل النساء خارج املنزل منذ العام 1900 م وما بعدها يف أمريكا ويف املجتمع، وذلك بسبب التأثري املبارش للحاجات االقتصاديّة 

األمرييكيّة، ثمَّ تنقل عن »مارغوليس« )1984 م( ما ييل:  <إّن 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(.

]1]- إبراهيم شفيعي رسوستاين، جريان شناىس دفاع از حقوق زنان در ايران ]= دراسة تيّار الدفاع عن حقوق املرأة يف إيران]؛ ص 11 ـ 47.

]2]- املصدر نفسه، ص 52، نقالً عن محسن آژيني، نشانه هاى خط نفوذ ]= عالمات خّط النفوذ]، روزنامه رسالت، 3/11/74.

]3]- مانويل كاستليس، عرص اطالعات: اقتصاد، جامعه وفرهنگ ]= عرص املعلومات: االقتصاد واملجتمع والثقافة]، ترجمه إىل الفارسيّة: 

حسن چاوشيان، ج 2، ص 44.
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دراسة نقدّية لنتائج النسوّية

فيام ييل إنجازات ونتائج النسويّة مع غّض النظر عن نقده وتقييمه:

عىل  والسياسيّة  االجتامعيّة  القرارات  اتّخاذ  يف  النساء  قبل  من  الواسعة  املشاركة   .1  

املستوى الكيّل والجزيئ.

2. اكتساب النساء لالستقالل االقتصادي.

3. اكتساب حّس الثقة للدخول يف مجاالت الُسلطة واالقتصاد والسياسة.

4. التشكيك يف العديد من املعتقدات التقليديّة املتعلّقة بالنساء، وإقناع القادة واملُفّكرين 

بإعادة النظر يف معتقداتهم.]1]

5. تقليل املسافة بني الجنسني يف البيت واملجتمع.

6. حصول النساء عىل حّق تحديد النسل واإلجهاض والحريّة الجنسيّة.

7. التشكيك يف شكل األرسة التقليديّة وطرح أمناط جديدة لألرسة.

8. رسيان القانون ونفوذ الحكومة إىل املجال الخاّص.

9. رفع املوانع عن عمل املرأة.

10. إحداث مشاكل اقتصاديّة جديدة للنساء.

11. نُشوء حّس التنافس والعداء بني الجنسني.

12. ظهور فراغ يف الشخصيّة وحصول أزمة هويّة لدى النساء.

13. شيوع العنف والجرائم لدى النساء و... .]2]

]1]- نيكوالس ديفيدسون؛ نقايص نظريه فمينيسم، نگاهى به فمينيسم ]= سلبيّات النظريّة النسويّة، نظرة إىل النسويّة]؛ ص 45.

]2]- محّمد رضا زيبايئ نژاد؛ مالحظات، فمينيسم ودانش هاى فمينيستى ]مالحظات، النسويّة واملعارف النسويّة]؛ ص 123 -140.
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وسوف نتناول يف ييل نقد وتقييم أهّم نتائج النسويّة التي ذُكرت أعاله من خالل إدراج 

النتائج املذكورة تحت محوري »اضطراب هويّة املرأة« و »أزمة األرسة«.

اضطراب هوية المرأة

يرى »كاستليس« بأنَّ جوهر الحركة النسويّة هو إعادة تعريف هويّة املرأة]1]، ويعتقد مبا 

ييل: 

»إّن األمر الذي قامت الحركة النسويّة من أجل رفضه، هو الهويّة التي قدّمها 

الرجال عن النساء، والتي تّم تقديسها يف عوائل النظام األبوي«]2]

 ومن ناحيٍة أخرى تعود العديد من االنتقادات التي ترد عىل النسويّة إىل هذه القضيّة 

وهي رفض هويّة املرأة يف النسويّة، وسعي النسويّات إىل طرح تعريٍف جديٍد لهويّة املرأة.

واملُراد من هويّة املرأة، هو التصوير واإلحساس الذي تتصّوره املرأة وتشعر به يف كونها 

امرأة، والتوقّعات التي تُحّددها لنفسها باعتبارها امرأة.]3]

الجنسني  )اختالفات  الجنوسة  عن  والبيولوجيّة(  الحيويّة  )االختالفات  الجنس  فصل  إّن 

األنثويّة]4]  الجنوسة  واعتبار  والصفات واألدوار(  والقدرات  الفعل  السلوك ورّدات  ناحية  من 

أمرًا ليس بأصيل ومصطنع، يُعّد أهّم خطوٍة قامت بها النسويّات يف سبيل إىل إنكار الهويّة 

الجنسيّة.

األدوار  االختالفات من خالل مكافحة  إزالة  إىل  بجدٍّ  النسويّات  السياق سعت  ويف هذا 

]1]- مانويل كاستليس، عرص اطالعات: اقتصاد، جامعه وفرهنگ ]= عرص املعلومات: االقتصاد واملجتمع والثقافة]، ترجمه إىل الفارسيّة: 

حسن چاوشيان، ج 2، ص 217.

]2]- املصدر نفسه، ص 218.

]3]- ماجي هام وسارة غمبل، فرهنگ نظريه هاى فمينيستى ]= معجم النظريّات النسويّة]؛ ترجمه إىل الفارسيّة: فريوزة مهاجر وآخرون، 

ص 217؛ وراجع أيًضا: بازخواىن هويت زنانه، بيانيهء تحليىل دفرت مطالعات وتحقيقات زنان ]= مراجعة للهويّة األنثويّة، دراسة تحليليّة 

من قبل مكتب الدراسات والتحقيقات النسائيّة]؛ ص 25.

]4]- نرجس رودكر، فيمينزم – مفهومها، أصولها النظرية وتياراتها االجتامعية، فصل تعاليم النسويّة، مبحث املساواة واالختالف، تعريب 

هبة ضافر، بريوت، العتبة العباسية املقدسة، املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية، 2019.
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اختالفات  عىل  املبنيّة  والحقوق  الجنس،  أساس  عىل  املبني  والتعامل  الجنس،  عىل  املبنيّة 

الجنس وأمثال ذلك، بل أنشأت ُمؤّسساٍت تُعنى بهذا األمر.]1]

وهكذا، فرّغت النسويّة مفهوم املرأة عن جميع الصفات والخصائص واألدوار التي نُسبت 

الوضع  باعتبارها  ذُكوريًّة  وأدواًرا  وحقوقًا  قياًم  طَرحت  ذلك  من  وبداًل  تقليديٍّ  بشكٍل  لها 

الرجاَل بذلك كنموذٍج  قّدموا  الحقيقة، ُهم  النساء]2]، يف  إليها  التي يسعى  املطلوب والغاية 

تحتذي به النساء واستبدلوا »الهويّة النسائيّة« بالـ »الهويّة الذكوريّة«.

إنَّ إنكار الهويّة النسائيّة ووضع جنٍس معنّيٍ )الرجال( كنموذٍج للجنس اآلخر )النساء(، 

كان له آثاٌر ونتائج عىل كلٍّ من الجنسني واألرسة واملجتمع، وهو األمر الذي انتقاده من قبل 

الناقدين من زوايا ُمتعّددٍة:

األوىل: أنَّ إنكار أو تجاهل االختالفات الحقيقيّة بني الجنسني، ال يزيل االختالفات الحقيقيّة؛ 

ولذلك سوف يكون لهذه االختالفات الطبيعيّة أثرًا عىل حياة النساء، وسعي الفرد أو املجتمع 

إلنكارها سيجعل املرأة تبتيل بنوٍع من واالضطراب والرتّدد بني حقيقتها الوجوديّة وبني اآلراء 

املفروضة عليها من الخارج.

وكام أنَّ تناسب األدوار واملهام واملسؤوليّات وانسجامها مع طبيعة الرجل واملرأة سيُؤّدي 

إىل شعوٍر من النشاط والرضا، كذلك فإّن املُطالبة بأدواٍر ال تنسجم مع طبيعة الشخص، سوف 

تُؤّدي إىل االغرتاب االجتامعي]3] وعدم االستقرار يف شخصيّة الفرد.]4]

وتعتقد الدكتورة »توين غرانت« بأّن النسويّة أخربت نساء الغرب بالكثري من األكاذيب، 

ومنها أنّه ال فرق بني املرأة الرجل، واألمر اآلخر أّن املرأة تستطيع ُمجاراة الرجل يف حركته، 

]1]- بازخواىن هويت زنانه، بيانيهء تحليىل دفرت مطالعات وتحقيقات زنان ]= مراجعٌة للَهويّة األنثويّة، دراسة تحليليّة من قبل مكتب 

الدراسات والتحقيقات النسائيّة]؛ مرداد 84، ص 24.

]2]- حمريا مشري زاده، از جنبش تا نظريهء اجتامعى: تاريخ دو قرن فمينيسم ]= من الحركة إىل النظريّة االجتامعيّة: تاريخ قرنني من 

النسويّة]، ص 101.

[3[-Social Alientation)م(.  

]4]- بازخواىن هويت جنىس، ]= مراجعة للهويّة الجنسيّة]، حوراء، ش 14 و 15؛ وراجع أيًضا: بازخواىن هويت زنانه، بيانيهء تحليىل دفرت 

مطالعات وتحقيقات زنان ]= مراجعة للهويّة األنثويّة، دراسة تحليليّة من قبل مكتب الدراسات والتحقيقات النسائيّة]؛ ص 26 ـ 28.
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وكأن النسويّة يف صدد أن تجعل املرأة رجاًل، غافلة عن أّن االسرتجال ـ عندما يكون الشخص 

امرأًة حقيقًة ـ هي مهّمٌة ُمتعبٌة.]1]

الثانية: أّن إنكار االختالفات ورفض الهويّة النسائيّة، يُؤّدي إىل تقليل الشعور بالقيمة لدى 

النساء وزيادة شعورهّن باالنتقاص؛ ألنَّ

واستعامل  املتاميزة  واألدوار  الهويّة  قبول  آثار  أهم  ِمن  بالقيمة  »اإلحساس 

القدرات النسائّية بشكٍل سليٍم، وحينام تعلم املرأة بأنَّ الله وهي نفسها واملجتمع 

أنّها تستطيع أن تقوم بدورها يف ذلك املسري،  يتوّقعون منها مسائل خاّصة، وترى 

فسوف تشعر بالرىض عن كونّها امرأة وسرُتّحب بتدبري الله لها الذي تجىّل عىل شكل 

والقواني  التعاليم  الخاّصة وتعيينه ملجموعة من  القدرات  لها مجموعة من  منحه 

الخاّصة بها«.]2]

بالقدرة  فيها  تتميّز  التي  املواقع  من  املرأة  وخروج  النسائيّة  األدوار  تأثري  نقص  ومع 

والكفاءات الخاّصة، سينقص الشعور بالقيمة لدى النساء]3]؛ وكذلك سيُؤّدي ابتعاد املرأة عن 

األدوار النسائيّة إىل حرمانها من الُقدرات املميّزة والخاّصة بالنساء وإىل حرمانها من موقعيّتها 

االستثنائيّة التي متلكها داخل األرسة يف عالقتها بالزوج واألبناء. وبحسب قول »ديفيدسون«:

  »ال ميكن ألّي دليٍل من أدلّة النسويّات النظريّة تجاهل هذه الحقائق، وهي أنَّ 

العديد من النساء انغمسن يف املشهد االجتامعي وخرسوا مزايا البيت واألرسة«.]4]

الصفات  بإنكار  يكتفني  مل  النسويّات  بعض  أّن  نجد  املسألة،  النظر عن هذه  عّض  ومع 

النسائيّة الخاّصة، بل أظهرن هذه الصفات عىل أنَّها تحقرييّة وسلبيّة، وهكذا وقعن يف أزمة 

الهويّة النسائيّة وشعورهّن بعدم القيمة، فيعتقد »ديفيدسون« بأنّه

]1]- توين غرانت، زن بودن ]= أن تكوين امرأًة]، ترجمه إىل الفارسيّة: فروزان گنجي زاده؛ ص 21 ـ 24 و 81.

]2]- بازخواىن هويت زنانه، بيانيهء تحليىل دفرت مطالعات وتحقيقات زنان ]= مراجعة للهويّة األنثويّة، دراسة تحليليّة من قبل مكتب 

النسائيّة]؛ ص 28. الدراسات والتحقيقات 

]3]- املصدر نفسه، ص 13.

]4]- نيكوالس ديفيدسون؛ نقايص نظريه فمينيسم، نگاهى به فمينيسم ]= سلبيّات النظريّة النسويّة، نظرة إىل النسويّة]؛ ص 58.
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»رغم أنَّ النسويّة ترفع شعار محاربة احتقار املرأة واضطهادها، إاّل أنّها تحتقر 

املرأة وتضهدها بأسلوٍب آخر، حيث متّت ُمهاجمة كلٍّ من الزواج واألمومة ـ اللذين 

هام من طرق كامل املرأة ـ هجوًما رشًسا. وعىل الرغم أنَّه يف السابق تّم التعامل مع 

املرأة أحيانًا كسلعٍة جنسّيٍة، لكّنها اليوم خرست قيمة جنسها، وإذا كان الرجال يف 

السابق مُيّثلون العامل األسايس يف كون املرأة بال قيمٍة، أصبحت النساء اليوم تقوم 

بأداء هذا الدور بأنفسهّن«.]1]

إىل  الحارض  يف عرصنا  النساء  بعض  وصلت  واألنوثة،  للمرأة  النسويّات  الحتقار  ونتيجًة 

النتيجة التالية: 

كونك  من  وجميل  جّيد  هو  ما  كّل  جانًبا  تُلقي  أن  معناه  نسويًّة،  تكوين  »أن 

امرأًة«]2]

 تقول »ويندي شاليت« يف تقريرها حول أزمة الهويّة لدى نساء أمريكا:

»يف مجتمعنا األمرييك اليوم، تُشّخص النساء ذوات الروح اللطيفة كمرىض، ففي 

هذه األيّام تستطيع املرأة أن تكون قاضًيا، وعضًوا يف الجيش، ...، ومُيكنها أن تُجهض، 

وأن تُقيم عالقاٍت غري مرشوعة، ... وكخالصة تستطيع أن تقوم بأّي عمٍل ترغب به، 

أّما األمر الوحيد الذي ال تستطيع الفتاة أن تقوم به، قد يبدو ذلك عجيًبا، إاّل أنَّها ال 

مُيكنها أن تكون فتاًة، فالنساء يشعرن بالعار من كونَّهن نساء، والشابّات غري راضياٍت 

عن أحاسيسهّن ومشاعرهّن الجياشة وتحتقر تلك املشاعر، وتسعي دامئاً إىل رفض 

تلك املشاعر«.]3]

الثالثة: أنَّ إنكار األنوثة واحتقارها وتقديم النسويّة ألمنوذٍج غري مناسٍب إىل النساء، كان 

]1]-نيكوالس ديفيدسون؛ نقايص نظريه فمينيسم، نگاهى به فمينيسم ]= سلبيّات النظريّة النسويّة، نظرة إىل النسويّة]؛ ص 60.

]2]- سيلفيا آن هيولت؛ معيشت محقر، فمينيسم در أمريكا تا سال 2003 ]= املعيشة الحقرية، النسويّة يف أمريكا إىل سنة 2003]؛ ترجمه 

إىل الفارسيّة: معصومة محمدي وفرزانة دوستي، ص 187 ـ 188.

]3]- وندي شاليت؛ بازگشت به حيا، فمينيسم در أمريكا تا سال 2003 ]= العودة إىل الحياة، النسويّة يف أمريكا إىل سنة 2003]؛ ترجمه 

إىل الفارسيّة: سامنة مدين؛ ص 48 ـ 49.
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سببًا يف منّو شخصيّة النساء بشكٍل أحادي البعد وبنحٍو 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 

الغنيّة  بأحاسيسها  يرتبط  ما  هو  األّول  البُعد  النساء:  أربعة يف شخصيّة  أبعاٍد  إىل  املشهور، 

وعواطفها التي ال بديل لها؛ والبُعد الثاين هو صفات أمومتها، التي تعكس اإلحساس بااللتزام 

واملسؤوليّة من ناحيٍة واالرتباط والتعلّق من ناحيٍة أخرى؛ والبُعد الثالث لشخصيّة النساء هو 

ُمطالبتها باالستقالل واالكتفاء الذايت، وإثبات الوجود واملطالبة باملزيد؛ أّما البُعد الرابع فهو 

ذلك الجانب من الشخصيّة النسائيّة التي تسعى إىل جذب اهتامم الرجل وأرس قلبه.]1]

ُمتوازٍن؛  بنحٍو  أبعاد شخصيّتها  تتكامل كافّة  إاّل حينام  تتمتّع بروٍح سليمة  املرأة لن  إّن 

يعني: يف نفس الوقت الذي تتمتّع فيه باستقالل الشخصيّة والفكر ينبغي أن تكون زاخرًة 

ُموفّقًة يف جذب  تكون  وأن  أبنائها،  تجاه  ملتزمة  أّماً  تكون  وأن  اللطيفة،  النساء  بأحاسيس 

اهتامم زوجها وأرس قلبه كذلك.

إاّل أّن النسويّة تُبدي اهتامًما يفوق الحّد بأحد جوانب شخصيّة املرأة، وهو الجانب الذي 

تّم إهامله ووقع عليه الظلم، أي استقاللها، ومل يقترص األمر عىل أنّها تجاهلت باقي أبعاد 

شخصيّتها، بل سعت أحيانًا بشكٍل رصيٍح إىل محاربتها وإزالتها؛ ولكن كام أنَّ تجاهل إنسانيّة 

اإلنسان وإستقاللها لقروٍن كان سببًا يف ظلمها، كذلك سيُسبّب تجاهل باقي جوانب شخصيّتها 

مشكالٍت جديدٍة للمرأة أيًضا.

إّن املرأة متيل يف أيّامنا هذه نحو االستقالل واالكتفاء الذايت والسعي إىل السلطة بشّدة 

ـ وأغلب هذه الصفات ذكوريٌّة ـ ويف املقابل وضعت جانبًا باقي جوانب شخصيّتها التي هي 

واألغلب  بها،  يعتنني  ال  أو  األمومة  يُؤّخرَن  اليوم،  النساء  فأغلب  بطبيعتها،  نسائيٌّة  جوانٌب 

يسعى نحو املغامرات وإرضاء الحاجات الشخصيّة؛ وكذلك تُبديَن ثباتًا أقّل بالنسبة للعالقة 

مع الرجال ويف موضوع الزواج.]2]

]1]- توين غرانت، زن بودن ]= أن تكوين امرأًة]، ترجمه إىل الفارسيّة: فروزان گنجي زاده؛ ص 6 و 48.

]2]- املصدر نفسه ص 57 ـ 64.
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العالقات  جودة  عىل  شديدٍة  أرضاٍر  إىل  النسائيّة  الهويّة  يف  االضطراب  أّدى  لقد  رابًعا: 

أبعاد  عن  اليوم  النساء  إبعاد  تسبّب  فقد  األرسة،  إطار  والرجل، وخصوًصا ضمن  املرأة  بني 

شخصيّتهنَّ النسائيّة إىل أن يخسن جاذبيتهنَّ وموقعهّن الطبيعّي وامتيازاتهّن النسائيّة عند 

التعامل مع الرجال؛ ألنَّهّن مل يعد بإمكانهّن إقامة عالقٍة مع الرجل إاّل كرجل.]1]

ومن ناحيٍة أخرى أّدى توحيد األدوار والحقوق يف نطاق األرسة إىل أن ال يتمّكن أيٌّ من 

املرأة والرجل من تحقيق املوقعيّة واملنزلة املناسبة واملطلوبة يف العالقات األرُسيّة؛ فعىل سبيل 

املثال: تنبع اإلدارة والحامية من أعامق نفس الرجل، لكّن زوجته ال تعرتف به كمديٍر، ويف 

املقابل تنبع املرونة واكتساب املحبّة من أعامق املرأة، إاّل أنَّها ال تسجيب لهذه الحاجة بشكٍل 

ُمناسٍب، وهذا الفشل يُسبّب اإلحباط وعدم االتّزان يف الشخصيّة يف السلوكيّات االجتامعيّة 

فيُؤّدي إىل صعوباٍت وإىل انخفاض القدرة عىل التحّمل، وانخفاض الرضا.]2]

كنموذٍج  الرجوليّة  للقيم  واتّخاذها  النسويّة  تقليد  أثار  لقد  الخامسة(:  )النقطة  وأخريًا 

الذكوريّة  الهويّة  املسيطرة عىل  القيّم  إليجابيّات  تقييٍم  أو  دراسٍة  أّي  دون  النساء،  ملجتمع 

بإنكار  النسائيّة  الحركة  اتّهمت  لذلك،  ونتيجًة  الرأي،  أصحاب  بعض  انتقاد  أثار  وسلبياتها، 

األنوثة وبتقليد أغالط الرجال وانحرافاتهم.]3]

األزمة ضمن األسرة

تُشري تقارير علامء االجتامع إىل أّن نظام األرسة يف الغرب يُواجه تحّديًا وأزمًة، فالعالمات 

واملُؤرّشات يف إحصائيّات علامء االجتامع تحيك عن وجود مثل أزمٍة من هذا النوع يف نظام 

األرسة، وهي عبارة عن ما ييل:

1. زيادة نسبة الطالق واالنفصال.

]1]- توين غرانت، زن بودن ]= أن تكوين امرأًة]، ترجمه إىل الفارسيّة: فروزان گنجي زاده؛ ص 6 و 48.

]2]- بازخواىن هويت زنانه، بيانيهء تحليىل دفرت مطالعات وتحقيقات زنان ]= مراجعة للهويّة األنثويّة، دراسة تحليليّة من قبل مكتب 

النسائيّة]؛ ص 29. الدراسات والتحقيقات 

]3]- نوشني شاهنده، زن در تفكر نيچه ]= املرأة يف فكر نيتشه]، ص 77 ـ 78.



233نقدالنسوّية

2. زيادة نسبة العنف داخل األرسة.

3. زيادة عدد األطفال غري الرشعيّني.

4. ارتفاع سّن الزواج.

5. مواجهة مفهوم األمومة لعدٍد من التحّديات.

6. االنتشار الواسع لحياة العزوبيّة.

7. انتشار املثليّة الجنسيّة.]1]

ومن العوامل التي لها دور أسايس يف عمليّة حصول األزمة داخل األرسة، هي التغيريات 

وهذه  الغريب،  االقتصادي  النظام  يف  العرشين  القرن  أواخر  يف  حدثت  التي  واالنعطافات 

التغيريات، هي سبب انتشار عمل النساء يوًما بعد يوٍم ومشاركة العديد من النساء يف األعامل 

ذات الربح وزيادة قّوة املنافسة مقابل الرجال وإضعاف مرشوعيّة سلطة الرجال باعتبارهم 

املُعيلني لألرسة.]2]

هناك عامٌل آخر إىل جانب عمل النساء، تحّدى النظام السابق املُسيطر عىل األرسة أكرث 

من أّي وقٍت مىض، وهو انتشار التعاليم النسويّة يف املجتمع، فقد قيل: كّل ثورٍة لها ضحايا، 

وضحيّة ثورة النساء هي األرس التي انهارت والحياة التي ُهدمت.]3]

ويف هذا القسم سوف نقوم بعمل دراسة تحليليّة تتمحور حول آلية تأثري النسويّة عىل 

ُمجريات، وبصورٍة عاّمٍة مُيكن اإلشارة إىل منهجني مختلفني فيام يتعلّق مبجال األرسة من بني 

املنهج  كالتايل:  النسويّات، وهي  قبل  املطروحة من  املختلفة  التنظري  االتّجاهات ومحواالت 

يُوافق عىل أصل نظام األرسة، ولكن  الليرباليات ـ  النسويّات  الذي نراه يف آراء  األّول ـ وهو 

يُطالب بإجراء إصالحاٍت حقوقيٍّة واسعٍة نسبيّاً داخل بُنية األرسة.]4]

]1]- مانويل كاستليس، عرص اطالعات: اقتصاد، جامعه وفرهنگ ]= عرص املعلومات: االقتصاد واملجتمع والثقافة]، ترجمه إىل الفارسيّة: 

حسن چاوشيان؛ ج 2، ص 44.

]2]- املصدر نفسه، ص 176.

]3]- املصدر نفسه، ص 177.

]4]- نرجس رودكر، فيمينزم – مفهومها، أصولها النظرية وتياراتها االجتامعية، فصل تعاليم النسويّة، مبحث األرسة واألمومة، تعريب هبة 

ضافر، بريوت، العتبة العباسية املقدسة، املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية، 2019.
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وخصوًصا  واالشرتاكيّات  املاركسيّات  النسويّات  بني  نراه  الذي  ـ وهو  الثاين  املنهج 

الراديكاليّات ـ وهو يرى بأّن نفس نظام األرسة عبارٌة عن نتيجٍة من نتائج نظاٍم اجتامعيٍّ ظامٍل 

أيًضا )الرأسامليّة أو النظام األبوي( وهو سبُب ظلم النساء؛ فهو يُحارب الزواج وتشكيل األرسة 

من األصل، ويرى بأّن الطالق واالنفصال السبيل الوحيد لتحّرر النساء.]1]

ومع أنَّ آراء الراديكاليّات يف باب األرسة تبدو أكرث تخريبًا وهدًما من آراء الليرباليّة، إال أنَّ 

النسويّة الراديكاليّة مل تتمّكن من جذب اهتامم الرأي العاّم وإيصال الناس إىل قاعدٍة مالمئٍة 

وذلك بسبب تطرّف هذه اآلراء وحّدتها]2]؛ يف املقابل كانت تعاليم النسويّة الليرباليّة من قبيل: 

الفرديّة، واملطالبة باملساواة، وحّق تحديد النسل، وحّق الحريّة الجنسيّة، وأمثال ذلك، تتمتّع 

بقبوٍل وتأييٍد أكرب عىل مستوى املجتمع ألنَّها تنسجم مع السياسات الليرباليّة العاّمة )الخطاب 

األسايس املُسيطر عىل الغرب( ويف النتيجة تركت أثرًا أكرب يف نظام األرسة، ويف ييل سنتناول 

تأثري هذه التعاليم عىل نظام األرسة.

إّن املبدأ األكرث أهميًّة وأصالًة الذي تقوم عليه باقي الدعاوى واملُطالبات النسائيّة ـ سواًء 

يف نطاق األرسة، أم يف نطاق املجتمع ـ هو مبدأ الفرديّة، وبشكٍل عامٍّ تُعترب الفرديّة اتجاًها 

يرى بأّن الفرد أكرث واقعيًّة وأصالًة من املجتمع، ويراه ُمقّدًما عىل املجتمع وعىل املُؤّسسات 

والبُنى ]ومنها مؤّسسة األرسة]، فيعتربونه ذا قيمٍة أخالقيٍّة وحقوقيٍّة أعىل، ويف النتيجة تتقّدم 

ميول الفرد وأهدافه ونجاحاته عىل املجتمع من جميع الجوانب.]3]

وهناك موقفان مبنائيّان وأساسيّان يف الفرديّة، ولهام تبعاٌت وآثاٌر ملحوظٌة يف إطار األرسة: 

األّول: هو أّن اإلنسان إمّنا ميلك حقوقًا طبيعيًّة فقط ملجرّد كونه إنسانًا، وبناًء عليه فاإلنسان 

ميتلك حقوقًا يف أصل ذاته وليس مكلًّفا]4]؛ أّما اآلخر: فهو أّن الحقوق الطبيعيّة للفرد ُمتقّدمٌة عىل 

]1]-نرجس رودكر، فيمينزم – مفهومها، أصولها النظرية وتياراتها االجتامعية، فصل تعاليم النسويّة، مبحث األرسة واألمومة، تعريب هبة 

ضافر، بريوت، العتبة العباسية املقدسة، املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية، 2019.

]2]- حمريا مشري زاده، از جنبش تا نظريهء اجتامعى: تاريخ دو قرن فمينيسم ]= من الحركة إىل النظريّة االجتامعيّة: تاريخ قرنني من 

النسويّة]، ص 341.

]3]- عبد الرسول بيات، فرهنگ واژه ها: در آمدى بر مكاتب وانديشه هاى معارص؛ ذيل فردگرايى ]= معجم املصطلحات: مدخل إىل 

املدارس والنظريّات املعارصة]، ص 395 ـ 396.

]4]- املصدر نفسه، ص 400.
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املجتمع واملؤسسات االجتامعيّة، ومنها األرسة]1]؛ وبناًء عىل ذلك تُريّب الفرديّة نوعاً من محوريّة 

الحّق يف داخلها، وهذا النوع من محوريّة الحّق مُيكن أن يُنقد من عّدة جوانب مختلفة:

1. ضورة التوازن بي الحّق والتكليف]2]: مبعنى أنَّه ال ميكن تعريف عالقات األفراد بناًء عىل 

أسس الحقوق التي ميتلكها كّل واحٍد منهم، وإمّنا النظرة الشاملة والكاملة هي بااللتفات إىل 

إنساٍن تكاليف  الفرد اآلخر؛ يعني: يرتتّب عىل كّل  التي عىل عاتق كّل فرٍد تجاه  التكاليف 

تُقابل الحقوق التي له، واهتامم الفرد بحقوقه دون تكاليفه، سينجّر بطبيعة األمر إىل طلب 

املزيد، وإىل االعتداء عىل حقوق اآلخرين، والنتيجة لن تكون سوى هدم العالقات اإلنسانيّة.

العنرصيني دون  بأحد هذين  املُطالبة  أنَّ  واألخالق: مبعنى  الحقوق  بي  التفاعل  2. ضورة 

األخذ بعني االعتبار العنرص اآلخر سيُؤّدي إىل أرضاٍر يف العالقات اإلنسانيّة؛ فرغم أّن الحقوق 

تُعنّي الحدود واملبادئ والقواعد التي تُحّدد حدود العالقات بني األفراد، إاّل أنّها عاجزٌة عن 

إيجاد التفاهم وحّس التضامن والتعاطف والتي هي أهّم األسس يف العالقة اإلنسانيّة وخاّصة 

يف إطار األرسة، كذلك األخالق رغم أنّها رضوريٌّة من أجل إضفاء اللطف عىل العالقات وإيجاد 

الحياة االجتامعيّة؛ إذن  بناء  أنَّها ال تستطيع مبفردها  إاّل  األفراد،  التضامن واأللفة بني  حّس 

من أجل تجّنب العالقات الجافّة والهّشة بسبب الصبغة القانونيّة الجافّة، ومن أجل تجنب 

، ال بّد من وجود تفاعٍل وتبادٍل بني األخالق  الهرج واملرج الناجم عن عدم وجود نظاٍم حقوقيٍّ

والحقوق يف كافّة العالقات اإلنسانيّة.]3]

إّن مطالبة النسويّات بالحقوق الفرديّة للنساء يف نظام األرسة بدون األخذ بعني االعتبار 

إىل  سيُؤّدي  واألخالق،  الحقوق  تعادل  والتكليف ورضورة  الحّق  بني  التوازن  مبدأي رضورة 

]1]-عبد الرسول بيات، فرهنگ واژه ها: در آمدى بر مكاتب وانديشه هاى معارص؛ ذيل فردگرايى ]= معجم املصطلحات: مدخل إىل 

املدارس والنظريّات املعارصة]، ص 399.

]2]- فريبا عالسوند، زنان وحقوق برابر: نقد وبررىس كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان وسند ]= النساء والحقوق املتساوية]، ص 217 ـ 

.218

اسالم وغرب  ديداه  اى  مقايسه  بررىس  اسالم:  در  زن  نظام شخصيت  بر  آمدى  در  تقي سبحاين؛  ومحّمد  نژاد  زيبايئ  رضا  محّمد   -[3[

.88 اإلسالم]؛ ص  يف  املرأة  منظومة شخصيّة  إىل  ]= مدخل 

إّن اإلفراط والتفريط يف هذين املجالني <الحقوق واألخالق> يُحطّم النظام املثايل للمجتمع. ويرى الشهيد املُطّهري بأّن محوريَّة الحقوق هي 

من خصائص املجتمع والثقافة الغربيّة، أّما اإلفراط يف محوريّة األخالق املتقارن مع التفريط يف مراعاة الحقوق فهي من خصائص املجتمعات 

الرشقيّة، وكالهام يستتبع عيوبًا معيّنًة. )راجع: مرتىض املطّهري؛ نظام حقوق زن در اسالم ]= نظام حقوق املرأة يف اإلسالم]؛ ص 124ـ  125(.
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عواقب وخيمة وسلبيّة يف نظام العائلة، فالرتكيز عىل املساواة الحقوقيّة يف الزواج كان سببًا يف 

أن يفرتض الناس بأنَّ العالقة الزوجيّة عبارٌة عن عقٍد كسائر العقود التي تبتني عىل الحقوق 

املتساويّة للطرفني، وهذا األمر، يُؤثّر عىل العالقات الحميمة بني املرأة والزوج بطبيعة الحال؛ ألنَّه 

وكأّي عقٍد يسعى طرفا العقد إىل حفظ حقوقه، فعندما يُطالب كاًل من املرأة والرجل بحقوقهام 

ومصالحهام الفرديّة، سوف تترّضر العالقات الزوجيّة واألرسة واألبناء تبًعا لذلك؛ ألّن عالقة الزواج 

وحياة األرسة، تحتاج إىل ما يُحّصنها أكرث من الحقوق الفرديّة؛ وكام رصّحت »دانييل كرتندن«: 

»مل يكن تشكيل األرسة من أجل اكتساب حقوٍق أكرث، بل من أجل تخيّل املرأة 

والرجل عن هذه الحقوق«]1].

وبغّض النظر عن األرضارا التي جلبتها محوريّة الحّق النسائيّة عىل نظام األرسة، جعلت 

بعض الحقوق التي متّت املطالبة بها يف املواجهات النسائيّة الحياة األرسيّة أمام تحدٍّ )ومن 

هذه املطالب: حّق املساواة يف األدوار واملسؤوليّات بني املرأة والرجل يف إطار األرسة، وحّق 

حريّة النساء جنسيّاً(؛ حيث إّن املطالبة بحّق املساواة يف أدوار املرأة والرجل ومسؤولياتهام 

يف إطار األرسة يف الوقت الذي توجد فيه اختالفاٌت حقيقيٌّة بني الجنسني]2]، ويف الوقت الذي 

ميييل فيه كّل جنٍس إىل مجموعٍة من األدوار واملسؤوليّات بناًء لطبيعته، أّدى إىل نشوء مشاكل 

جديدة لألرسة وحتّى للنساء.

وتشري الدراسات إىل ما ييل: إّن احتامل الطالق أعىل يف األرُس التي يتوىّل فيها الرجال مهّمة 

أداء األعامل املنزليّة مقارنًة باألرس التي ال متتلك هذه الرؤية ويحكم عليها املوقف التقليدي 

نوًعا ما، واحتامل وقوع الطالق منخفض جًدا يف األرس التي يُؤّمن فيها الرجال أكرث من خمسني 

باملئة من دخل األرسة، مقارنًة باألرُس التي يفقد فيها الرجال مثل هذا الدخل، وعندما يتّم 

تأمني القسم األكرب من دخل األرسة بواسطة املرأة، فإنَّ احتامل سوء استغالل الزوج لها يكون 

أعىل أيًضا.]3]

]1]- إليزابيث 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 ومحّمد تراهي، كتاب زنان ]= كتاب النساء]، ص 241.

]2]- نرجس رودكر، فيمينزم – مفهومها، أصولها النظرية وتياراتها االجتامعية، فصل نقد النسويّة، مبحث نقد املساواة، تعريب هبة ضافر، 

بريوت، العتبة العباسية املقدسة، املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية، 2019.

]3]- إليزابيث 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 ومحّمد تراهي، كتاب زنان ]= كتاب النساء]، ص 240.
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الحياة، ووجود حّصٍة اقتصاديٍّة عىل عاتق  إنَّ مساواة املرأة والرجل يف تأمني مصاريف 

النساء يف ميزانيّة األرسة، زادت من قّوة مساومة النساء يف األرسة بشكٍل ملحوٍظ، ماّم أّدى إىل 

عدم ميل النساء للقبول باألدوار املتناسبة مع جنسهّن، وإىل أن تتوقّعن من الرجال املساهمة 

أيًضا يف مسؤوليّات إدارة املنزل وتربية األبناء]1]؛ وعليه فإنَّ زيادة القّوة االقتصاديّة عند النساء 

باإلضافة إىل عدم رضاهّن عن توزيع املهام واملسؤوليّات يف األرسة، مّهد األرضيّة لالختالفات 

األرُسيّة.

ومن ناحيٍة أخرى، أّدت الحقوق واملسؤوليّات املتساويّة إىل ُوقوع ضغط مضاعٍف عىل 

النساء، فالنظرة واقعيّة إىل ما يُضاف إىل مسؤوليّات املرأة تحت مسّمى الحقوق املتساوية، 

تشري إىل أنَّ الكثري من الحقوق التي حّققتها النسويّة للنساء، قبل أنَّ تكون ميزاٍت للنساء، 

متساٍو  بشكٍل  املرأة  مشاركة  فرضورة  ومسؤوليتهّن]2]،  ووظيفتهّن  تكليفهّن  عليهن  صّعبت 

يف تأمني املصاريف املنزليّة، وحّق النساء يف حضانة األبناء بعد الطالق، وعدم اعتبار قوانني 

ومنحها  القسي  اإلضايف  العمل  من  النساء  إعفاء  قبيل  من  العاملة  للمرأة  العمل  حامية 

إجازاٍت إضافيٍّة و ...، ورضورة التحاق النساء بالخدمة اإلجباريّة وبالجيش، واعتبار أّي نوٍع 

من الحاميّةمن قبل الدول أو الرجال للنساء إهانًة لهّن، وأمثال ذلك...، هي حقوٌق منحتها 

النسويّة بيٍد مفتوحٍة وبسخاٍء للنساء.

مل  الجديدة،  املسؤوليّات  هذه  مثل  املرأة  عىل  النسويّة  أضافت  التي  الوقت  نفس  ويف 

فالدراسات واإلحصائيّات تشري إىل ما ييل:  التقليديّة،  املسؤوليّات  املرأة من  تستطع تحرير 

عىل الرغم من إقرار قواننٍي حول رضورة املشاركة بشكٍل متساٍو بني املرأة والرجل يف شؤون 

املنزل ورعاية األبناء، مع ذلك بقي ثقل هذه الوظائف عىل عاتق النساء بنحٍو أكرب]3]؛ ومن 

ناحيٍة أخرى، رمّبا تستطيع النساء االضطالع باملهام التي تسمى يف االصطالح ذكوريًّة )األعامل 

الخاّص يف اإلنجاب وإرضاع  املرأة  التي تعترب من قبل املجتمع رجوليًّة(؛ ولكن بسبب دور 

]1]- مانويل كاستليس، عرص اطالعات: اقتصاد، جامعه وفرهنگ ]= عرص املعلومات: االقتصاد واملجتمع والثقافة]، ترجمه إىل الفارسيّة: 

حسن چاوشيان، ج 2، ص 215.

]2]- فريبا عالسوند، زنان وحقوق برابر: نقد وبررىس كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان وسند پکن ]= النساء والحقوق املتساوية]، ص 

41 ـ 42.

]3]- أنطوين غيدنز؛ جامعه شناىس ]= املجمتع]؛ ترجمه إىل الفارسيّة: منوچهر صبوري؛ ص 425 ـ 426.
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املولود وكذلك دورها الذي ال عوض عنه يف تلطيف الجّو العاطفي لألرسة، بقيت أكرث األدوار 

النتيجة،  ويف  وقانونها؛  الطبيعة  بحكم  النساء  عاتق  عىل  النسائيّة  التقليدية  واملسؤوليّات 

مبوجب العديد من املسؤوليّات التي منحتها النسويّة إىل النساء باعتبارها حقوقًا، أصبحت 

التي كانت قبل هذا عىل عاتق  املهام واملسؤوليّات  العديد من  أداء  النساء مجبوراٍت عىل 

الرجال إضافًة إىل مهامها التقليديّة وتسّمى هذه الحقيقة يف املجتمعات الحديثة »الضغط 

املضاعف«]1] عىل النساء، وبذلك قامت الحقوق النسويّة بالخفض من مسؤوليّات الرجال]2]، 

وأصبحت سببًا ألن »تشقى النساء وتجّد يف الحياة مبقدار مشّقة النملة وسعيها«]3].

بني  رصاٍع  يف  املرأة  تقع  أن  إىل  النساء  عىل  املُضاعف  الضغط  أّدى  أخرى،  ناحيٍة  ومن 

أدوار املجال الخاّص )األمومة والزواج( وأدوار املجال العاّم )العمل(، فاملت أكرث إىل األدوار 

االجتامعيّة التي جلبت معها قّوًة وثروًة أكرب لها، ومالت بنحٍو أقّل للقبول باألدوار النسائيّة، 

وبالطبع يتبع هذه القضايا نتائج مثل: ارتفاع سّن الزواج وتأخري اإلنجاب.

التي  التي  األخرى  الشخصيّة  الحقوق  أحد  هو  النساء،  لدى  الجنسيّة  الحريّة  حّق  إّن 

بعدها]4]،  وما  الثانية  النسويّة  املوجة  منذ  واسعٍ  بشكٍل  النسويّة  مطالب  قامئة  يف  ُوضعت 

وبذلك كانت النسويّات تطالنبَّ بحريّة النساء يف اختيار السلوكيات الجنسيّة التي ترغب بها 

)مبا يشمل العالقات خارج األرسة أو املثليّة الجنسيّة وأمثال ذلك( وبإزالة العوامل التي تُؤّدي 

إىل الحّد من هذه الحريّة، وتعترب بعض النسويّات بأنَّ الحريّة الجنسيّة هو أسلوب االتّجاه 

السيطرة عىل أجسادهّن وتعترب  التي تتجىّل بصورة  النظام األبوي  ثقافة  الراديكايل ملحاربة 

املثليّة قساًم منها.]5]

]1]- سيلفيا آن هيولت؛ معيشت محقر، فمينيسم در أمريكا تا سال 2003 ]= املعيشة الحقرية، النسويّة يف أمريكا إىل سنة 2003]؛ ترجمه 

إىل الفارسيّة: معصومة محمدي وفرزانة دوستي، ص 160 ـ 161.

]2]- املصدر نفسه، ص 187 ـ 188.

]3]- اسمه وينه سيسون؛ بازگشت خداى بانو؛ ترجمه إىل الفارسية: سوند نوروزى زاده؛ ناقد، ش 1، ص 191.

]4]- إليزابيث 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 ومحّمد تراهي، كتاب زنان ]= كتاب النساء]، ص 233.

]5]- مانويل كاستليس، عرص اطالعات: اقتصاد، جامعه وفرهنگ ]= عرص املعلومات: االقتصاد واملجتمع والثقافة]، ترجمه إىل الفارسيّة: 

حسن چاوشيان، ج 2، ص 253.
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وكانت ثورة الحرية الجنسيّة التي تّم دعمها بواسطة املثليّيات غري النسويّات إضافًة إىل 

النساء من النسويّات، واحدًة من الثورات التي بدأت عام 1960 م إىل جانب ثورة املثليّني، 

يُطالبون  وبأنّهم  تحدٍّ  أمام  لألرسة  التقليدي  النظام  بوضع  املجموعات  وتشرتك جميع هذه 

باعرتاف الحكومات رسميّاً بحريّتهم الجنسيّة، وأن تضع الدولُة األرَس املثليّة كاألرس التقليديّة 

غري املثليّة تحت غطاء حقوق املواطنة.]1]

وقد اعتربت النسويّات بأّن أكرب مانعٍ من الحريّة الجنسيّة لدى النساء هو الحمل وقّررن 

بأّن السامح باإلجهاض قانونيّاً هو طريق التخلص من هذا املانع، وبزعم النسويّات فإنَّ الحّق 

املرأة حرًّة  السابقة ويرتك  الجنسيّة  العالقة  إطار  املرأة من  يُحّرر  ولٌد،  للمرأة  يكون  بأن ال 

كالرجل؛ ولهذا السبب تعترب النسويّات بأن ترشيع حّق اإلجهاض الصادر سنة 1973 م خامتٌة 

لسلطة الرجال التي امتّدت لعّدة قروٍن من الزمن.]2]

نتائج حق اإلجهاض

، ويف  لقد تّم الدفاع عىل النطاق السيايس عن حّق املرأة يف اإلجهاض عىل أنَّه حّق شخيصٌّ

سنة 1992 م تّم اإلقرار بهذا الحّق لها يف أمريكا: 

»ال يحّق للزوج أن يُطالب زوجته بإطالعه عىل األمر قبل أن تقوم باإلجهاض، وال 

يقترص األمر عىل كون املرأة غري مكلّفٍة بالحصول عىل إذن الزوج من أجل اإلجهاض 

وحسب، بل ال يقع عىل عاتقها تكليٌف بإطالعه عىل قيامها بذلك«]3].

يعترب املنتقدون بأّن إقرار القانون املذكور أعاله ظلٌم للزوج واألبناء وبالتايل لألرسة؛ ألّن 

إىل  الوصول  من  األرسة  وحرمان  األرسة  يف  نصيبه  من  الزوج  هو حرمان  العمل  هذا  معنى 

مكانتها باعتبارها وحدًة متكاملًة عمليّاً؛ وكذلك قالوا: 

]1]-  كيت نش؛ جامعه شناىس سياىس معارص؛ ترجمه إىل الفارسية: علريضا خدادوست؛ ص 206 _ 207.

]2]- إليزابيث 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 ومحّمد تراهي، كتاب زنان ]= كتاب النساء]، ص 233.

]3]- املصدر نفسه، ص 234 ـ 235.
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»بزوال حّصة الزوج من األبناء، مل يضيعوا حّقاً بسيطًا فقط، ومبعنى آخر: ضّيعوا 

ضمن  الزوج  حقوق  لكاّفة  األسايس  الجوهر  أنكرو  أخرى:  وبعبارة  الحقوق،  كاّفة 

األرسة«]1]

للمرأة، جعل األطفال  فرديّاً  باعتباره حّقاً  الدفاع عن حّق اإلجهاض  ناحيٍة أخرى   ومن 

من الناحية العمليّة ممتلكاٍت شخصيٍّة للمرأة وضّعف املسؤوليّة األرُسيّة واالجتامعيّة تجاه 

األطفال، ولهذا السبب أصبحا متساويان متاًما يف النظرة النفعيّة السائدة يف مجايل االقتصاد 

والتجارة.]2]

وأّما من الناحية االجتامعيّة، فقد تّم التعبري عن حّق اإلجهاض بعنوانه حّقاً للتمتع بالحريّة 

الحياة املشرتكة إىل حياٍة خاّصٍة فرديٍّة ال  يُقلّص  النوع من األدلّة،  الخاّصة، وهذا  الحياة  يف 

تفكيك األرسة كنسيٍج متامسٍك إىل  إىل  باألرسة، وتُؤّدي  أو  والزوجة  بالزوج  إىل حياٍة خاّصٍة 

مجموعٍة ذات أعضاء ولكن غري منظّمٍة.]3]

نتائج العالقات الحرّة خارج إطار األرسة

لقد أّدت الحريّة الجنسيّة للنساء، وتجويز العالقات الجنسيّة للنساء خارج إطار األرسة 

علم  دراسات  تشري  حيث  النساء،  نفس  عىل  وخاّصة  األرسة  عىل  أرضاًرا  رشعيًّة،  واعتبارها 

االجتامع إىل ما ييل:

1. إّن احتامل الزواج بالنسبة الثنايئ الذين كان بينهام حياٌة مشرتكٌة أقّل من غريهام، كام 

أنَّ نسبة طالقهام أعىل.

2. تُؤّدي الحريّة الجنسيّة واإلباحيّة عند النساء إىل تقليل قيمتهّن يف نظر الرجال، وتُقلّل 

رغبة الرجال فيهّن.

]1]- إليزابيث 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 ومحّمد تراهي، كتاب زنان ]= كتاب النساء]، ص 235.

]2]- املصدر نفسه، ص 236.

]3]- املصدر نفسه، ص 234.
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إىل  كذلك  تؤّدي  الشابّات،  الجنسيّة سمعة  الحريّة  فيه  تشّوه  الذي  الوقت  نفس  3. يف 

تركهم لألعراف واآلداب وقواعد  الرجال، وإىل  الجنسيّة واالعتداء عليهّن من قبل  التخياّلت 

السلوك الجنيس عند التعامل مع النساء.

4. تؤّدي الحريّة الجنسيّة لدى النساء إىل تزايد العائالت أحاديّة الوالد )األم مع االبن(؛ 

ألّن الوصول األكرب إىل أساليب منع الحمل أو اإلجهاض مينع الخوف من الحمل بدون زواج، 

باعتباره عاماًل مينع من العالقات الجنسيّة الحرّة؛ ويف النتيجة كان الخوف من األطفال غري 

إىل  يُؤّدي  إّما  للسابق  فخالفًا  اليوم  أّما   ، إلزاميٍّ زواٍج  إىل  يُؤّدي  حرٍّة،  عالقٍة  من  املرغوبني 

اإلجهاض أو إىل والدة مولوٍد تكون األّم هي املسؤولة عنه لوحدها.

5. أّدت الحريّة الجنسيّة لدى النساء، إىل انخفاض معّدل الزواج؛ ألّن الوصول السهل من 

الدافع لدى  يُزيل  الزواج،  الجنسيّة قبل  بالعالقات  مُيانعن  اللوايت ال  النساء  إىل  الرجال  قبل 

الرجال للقبول بطلب النساء اللوايت يُطالنب بالزواج يف إزاء إقامة عالقٍة جنسيٍّة؛ واألمر اآلخر 

الزواج،  مسؤوليّات  بدون  الجنسيّة  بالعالقات  التمتّع  من  يتمّكنون  الذين  الشباب  أنَّ  هو 

يُؤّخرون الزواج أو يرصفون النظر عنه متاًما.

6. إّن انخفاض معّدل الزواج، ينتهي أيًضا باإلرضار باألطفال والنساء من ناحيٍة أخرى؛ ألنَّه 

سبب يف تزياد الجرمية والجناية وتأسيس عصاباٍت من الرجال األرشار والعزّاب، والرضر األكرب 

يلحق بالنساء واألطفال.]1]

كلمة الختام

لقد ركدت يف عرصنا الحارض حركة النسويّة يف الغرب وتوقّفت عن التحرّك والتأثري فهي 

متّر يف عرٍص من األفول والسكون، ولكن ما زالت النسويّة تُطرح يف البالد الناشئة باعتبارها 

هاّمً اجتامعيّاً وتيّاًرا ذا تأثريٍ، ويف بالدنا تخطو النسويّة وداعميها الخطوة األوىل، وقد تُرجم كمٌّ 

كبرٌي من الكتب حول النسويّة ونظريّاتها، ماّم يُشري إىل أنَّ كاًل من الحركة النسويّة والنظريّة 

النسويّة قد لفتت نظر النخبة ونظر باحثي املجتمع اإليراين نحوها.

]1]- إليزابيث 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 ومحّمد تراهي، كتاب زنان ]= كتاب النساء]، ص 236 ـ 238.



نحن ومسألة المرأة 242

لذا  والشابات،  الفتيات  هّن  رئييسٍّ  بشكٍل  النسائيّة  الحركة  املستهدفة يف  الفئة  أّن  ومبا 

يبدو أنَّ البيان الصحيح لنظريّات النسويّة وألسسها وأهدافها يُؤثّر أكرث من أّي أسلوٍب آخر 

يف محاربة الحركة النسويّة، ويُنجز قساًم كبريًا من هذه التوعية من خالل بيان نتائج حركة 

النسويّة يف الغرب، وقد تّم تدوين هذا البحث الحايل مع االلتفات إىل الرضورات اآلنفة الذكر.

ولكن األمر املهّم يف هذه األثناء، هو االلتفات إىل نقطتني مهمتني: األوىل: أنّه رغم أنّه من 

املمكن املوافقة عىل أن حركة النسويّة دخلت يف سنني أفولها وركودها، إاّل أنَّ هذا ال يعني 

انتهاء النسويّة أو قلّة تأثري هذه الحركة وتعاليمها، فقد تّم إضفاء طابع مؤسسايت عىل العديد 

»اتفاقيّة  الدوليّة ومنها  الوثائق  النسويّة يف  للحركة  التي  والربامج  والشعارات  األهداف  من 

القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضّد املرأة«، والعديد من برامج التنمية التي تُنّفذها األمم 

املتّحدة واملنظاّمت التابعة لها يف البلدان النامية تتامىش مع الربامج واآلراء النسويّة، وهذا هو 

التحّدي الذي يُواجه املدارس والتيّارات املنتقدة للنسويّة.

املباين  آثار  ينبغي أن تجعلنا نغفل عن  النسويّة ونقدها، ال  الحركة  أنَّ مواجهة  والثاين: 

والتعاليم الحداثويّة، فإّن فكر ومنط الحياة الغربيّة يُؤثّر يف الخارج عىل املجتمعات يف القضايا 

املوضوعيّة كمسألة املرأة واألرسة بنحٍو أكرب من باقي التيّارات واملدارس الصغرية.

إذ مُيكن ملجموعٍة أن تنتقد التعاليم النسويّة عىل املستوى الربهاين والفكري، أّما يف مقام 

العمل والخطط والربامج، فهي مُتّهد لقبول الغايات واألهداف النسويّة من خالل قبول برامج 

التنمية ومتطلّبات الحداثة.

فاإلهتامم بأرضار وآثار الحركة النسويّة من جهٍة، وتجنب تعظيم تأثري هذه الحركة من 

جهٍة أخرى ـ والتي هي بنفسها تجّذٌر يف الغفلة عن آثار الحداثة ـ مُيكن أن تقلّل من عواقب 

األفكار واملدراس املستوردة وأرضارها.
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الحركة النسوّية وتحّديات األمومة]1]

سهيلة صادقي فسايئ]]]

مة     مقدِّ

املجتمع  يف  وأدوارهّن  النساء  عىل  تأثريًا  ترتك  التي  املوضوعات  بشأن  البحث  كان 

التقليدينّي والراديكالينّي. ويف هذه  املتطرّفني  الزمن لسيطرة  خاضًعا لفرتات طويلة من 

األمومة،  النساء« مبسألة  »اضطهاد  ربط  إىل  الراديكالينّي  النسوينّي  بعض  األبحاث عمد 

مّدعيًا أّن من بني أكرث املوانع والعقبات شيوًعا يف طريق النساء هي الحالة البيولوجيّة 

يحرصون  الغالب  يف  التقليديّون  املتطرّفون  وكان  واألمومة.  والوالدة  بالحمل  املتمثّلة 

النساء ـ من خالل تأكيدهم عىل الطرق غري الواقعيّة ـ بأداء األدوار التقليديّة األعّم من 

إدارة املنزل وحضانة األطفال. لقد عمد كلٌّ من النسوينّي املتطرّفني والتقليدينّي إىل ظلم 

املرأة املعارصة، ألنّهم؛ من خالل حرشهم املرأة يف دوائر أيديولوجيّة محدودة وضيّقة، 

أثبتوا أنّهم يف غاية الجهل يف املسائل املتعلّقة باملرأة، وأنّهم بعيدون كّل البعد عنها. وقد 

]1]- املصدر: صادقي فسايئ، سهيلة، »چالش فمينيسم با مادري« )تحّديات النسويّة مع األمومة(، مجلة علمي پژوهيش مطالعات راهربدي 

زنان )مجلة التحقيقات العلمية والدراسات النسويّة االسرتاتيجية(، العدد: 28، ص 19 ـ 43، طهران، صيف عام 1384 هـ ش.

ترجمة: حسن عيل مطر

العلوم االجتامعيّة يف جامعة طهران. من مؤلّفاتها: كتاب )گفتامن ها  العلمية يف كلية  الهيئة  ]2]-  دكتوراه يف علم االجتامع وعضو يف 

وخانواده ايراين: جامعه شنايس الگوهاي خانواده پس از مناقشه هاي مدرنيته در ايران. وأما املقاالت فهي: »احساس نا امني در تجربه 

زنانه از زندگي« زن در توسعه وسياست، رضورت نظريه پردازي در حوزه مسائل زنان از تحقيق تا نظريه، اسرتاتژي هاي توامنند سازي 

زنان در مقابله با آزارهاي جنيس در محيط كار، فرهنگ خشونت خانگي عليه زنان با تأكيد بر نقش پليس در كاهش آن.
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تناولت هذه املقالة موضوعات من قبيل التحّديات واملحدوديّات املرتبطة بحقل األمومة 

مسألة  أّن  عىل  املقالة  هذه  يف  التأكيد  إىل  املقال  كاتبة  عمدت  وقد  والنقد،  بالدراسة 

األمومة ليست مجرّد ظاهرة بيولوجيّة، بل هي باإلضافة إىل ذلك ظاهرة اجتامعيّة، وقد 

السياسات،  سعت من خالل ذلك إىل تفسري ورشح تحليالتها االجتامعيّة يف إطار رسم 

عىل  يعملوا  أن  االجتامعيّة  السياسات  لواضعي  ميكن  كيف  مفادها:  نتيجة  إىل  لتصل 

تحسني ظروف األّمهات بااللتفات إىل تجاربهّن الخاّصة يف الحياة.

مصطلح »األمومة«

وإشباع  ورعايتهم،  باألطفال  االهتامم  مفهوم  عىل  عادة  »األمومة«  مصطلح  إطالق  يتّم 

وكذلك  األوالد،  تجاه  باملسؤوليّة  والشعور  والنفيّس،  العاطفّي  املستوى  عىل  األمومة  غريزة 

إقامة الروابط والعالقات التي تلبّي حاجاتهم]1]. كام يطلق مفهوم »األّم« عىل نوع من الكينونة 

اإلنسانيّة واللوازم البيولوجيّة والنسويّة. ويف الرؤية البيولوجيّة املتعيّنة يتّم النظر إىل األمومة 

بوصفها مصريًا طبيعيًّا وبيولوجيًّا للمرأة، ويف هذا االتجاه يعترب السلوك األمومّي آليّة غريزيّة 

يف  وأّما  اإلنسانيّة]2].  والبيولوجيّا  الطبيعة  عمق  يف  بجذوره  ضارب  أمر  وهو  األم،  قبل  من 

ا من العالقات  االتجاهات املعارصة فيام يتعلّق بالجنسيّة، فإّن األّم متثّل تجليًّا وظهوًرا خاصًّ

أيًضا]3]. من  العرقّي  بل وحتى  واالقتصادّي،  واالجتامعّي  التاريخّي  الفضاء  للتغيري يف  القابلة 

ذلك ـ عىل سبيل املثال ـ أّن األّم البيولوجيّة يف األرس األفرو ـ أمريكيّة تسهم يف لعب دورها 

األمومّي مع سائر نساء أرستها، وأّن لألّم بُعًدا أرسيًّا واجتامعيًّا، وال يكون األطفال منتمني إىل 

آبائهم البيولوجيّني فقط، وإمّنا هم ينتمون كذلك إىل طائفتهم وعرقهم. وعىل هذا األساس فإّن 

األمومة متثّل تجربة بنيويّة وحقيقة حيّة. لقد طرأ تغرّي يف الغرب عىل ظهور األم / األمومة ما 

بني 1960 ـ 1970م، واقرتن ذلك مبسائل متنّوعة من قبيل: عمل النساء، والدراسة يف الصغر، 

والبنى االجتامعيّة واالقتصاديّة والعرقيّة وما إىل ذلك. بل حتى املتغرّيات التاريخيّة / الثقافيّة 

[1[- Adams، Parveen. 1990. Mothering In The Woman In Question: See: Adams and Cowie. Cambridge، MIT Press.

[2[- Chodorow، Nancy 1978. The Reproduction Of Mothering. Berkeley، University Of Californis Press.

[3[- Glenn، E. 1994. Social Constructions of Mothering، A Thematic Overview. In E. Glenn، G. Chang & L. Forcey 

)eds( Mothering، Ideology، Experience and Agency. London، Routledge.
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التي حدثت ما بني عامي 1960ـ  1990 م يف بنية األب / األبّوة، كانت مهّمة يف فهم مسألة األمومة 

وتحليلها أيًضا]1]. ويف دراسة وبحث موضوع األمومة يحظى التعريف ببعض املسائل املوثوقة 

واملستندة عىل أهميّة خاّصة، من ذلك أّن النساء يف األزمنة القدمية ـ عىل سبيل املثال ـ كّن 

يتزّوجن يف سنوات مبكرة من أعامرهّن، وإّن غالبيتهّن كّن من الصغر بحيث تأيت عليهن الدورة 

الشهرية للمرّة األوىل يف بيوت أزواجهّن، وبعد سنة واحدة من الزواج يضعن مولودهّن األول، 

وبعد ذلك بسنة أو سنتني يضعن مولودهّن الثاين، وهكذا دواليك، وبذلك تكون األمومة وإدارة 

شؤون املنزل هي العمل الذي يستحوذ عىل كامل وقت النساء، وهي املصري املشرتك بالنسبة إىل 

الغالبيّة الساحقة منهّن. لقد كان يُنظر إىل الزواج واألمومة بوصفهام من أكرث األمور طبيعيّة، وإّن 

النساء اللوايت مل يكتب لهّن نصيب يف الزواج ألّي سبب من األسباب، أو يكتب لهّن الزواج دون أن 

ينجنب، سوف يتّم النظر إليهّن بوصفهّن غري طبيعيًّات، ورسعان ما يسقطن من األعني، ويف كثري من 

املوارد يتّم استبدالهّن بغريهّن؛ إذ كان التصّور السائد يقوم عىل أّن األمومة هي النتيجة الطبيعيّة 

املرتتّبة عىل الزواج. ويف األزمنة القدمية مل يكن اختيار الزوجة أو الزواج أو العزوبة والحمل أو املنع 

من الحمل مسألة متعلّقة بإرادة املرأة أبًدا، بل كان ذلك كله يُعّد مرشوًعا طبيعيًّا.

أما اليوم فقد تغرّي األمر إىل حّد كبري، حيث إّن البنات اليوم يتمتعّن بحّق اتخاذ الخيارات 

املتفاوتة وأساليب الحياة املتعّددة، فقد أصبح بإمكانهّن أن يخرتن ما إذا كّن يردن الحمل 

أم ال. وقد تدّخل التقّدم يف حقل الطّب والتكنولوجيا وأحدث الكثري من التغيريات يف هذه 

الشؤون. وعىل الرغم من كّل هذه املتغرّيات ال تزال الثقافة العاّمة والظهور التاريخّي والغالب 

للنسويّة »يحمل الكثري من املخاوف تجاه هذه الرؤية القامئة عىل تخيّل النساء عن مامرسة 

دورهّن يف األمومة، ويتّم وصف هذا الصنف من النساء باألنانيّة]2].

لقد أصبحت تجلّيّات األم / األمومة اليوم يف غاية التنّوع والتعقيد، حيث أخذت تكتسب 

مفاهيم متنّوعة بحسب الرشائط االجتامعيّة، واألرسيّة، والقوميّة، والتاريخيّة، وحتى الطبقيّة 

[1[- Keary، Anne. 2000. Changing Images Of Mother / Mothering، Australian Journal of Early Childhood، June 

2000. V. 25، I. 2، P. 13.

[2[- Kaplan، E. Ann. 1992: Mothering And Representation، The Mother In Popular Culture And Melodrama. New 

York، Routledge. P. 193.
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أيًضا، بحيث ميكن الحصول عىل تقسيامت مختلفة يف مورد النامذج األموميّة، من قبيل: األم 

البيولوجيّة، واألم املربّية، واألّم التي ترعى الطفل )الحاضنة(، واألّم بالتبّني، واألّم املرضعة، وحتى 

البنت األّم )أي البنت التي ترعى أّمها( أيًضا. وعىل الرغم من التغيريات الكثرية التي حدثت عىل 

مدى األعوام املختلفة، ميكن تقسيم النساء بااللتفات إىل مسألة األمومة إىل قسمني:

1 ـ األّمهات الاليت يراقنب أوالدهّن، ويرتبطن بهم.

2 ـ األشخاص الذين يتقاضون نقوًدا عىل حضانة األطفال.

بعد عام 1980م تّم استقطاب الكثري من النساء نحو سوق العمل، وتركن تربية أوالدهّن 

لنساء أخريات يبحنث بدورهّن عن مجاالت للعمل. ومن هنا تّم طرح موضوع عمل النساء 

وتأثريه عىل حياة األطفال، وتّم تقديم الكثري من الدراسات من زاوية علامء االجتامع وعلامء 

بعض  تشري  متعارضة.  نتائج  عىل  األحيان  بعض  يف  الدراسات  هذه  انطوت  وقد  النفس، 

الدراسات إىل أّن الطفل حتى بلوغه سن الثانية عرش شهرًا ال ميتلك إاّل الحّد األدىن من االرتباط 

التحقيقات  بعض  تشري  األهّميّة، يف حني  من  بالقليل  يحظى  بدوره  املقدار  وأّن هذا  بأّمه، 

بها يف هذه  الطفل  وارتباط  األم  أهّميّة دور  تتحّدث عن  نتائج مختلفة، حيث  إىل  األخرى 

السنوات]1]. وعىل الرغم من أهّميّة البحث يف هذا املوضوع إالّ أّن القدرة االستيعابيّة لهذه 

املقالة ال تتسع لذلك. ولكن ميكن االدعاء بأّن اجتذاب النساء إىل سوق العمل قد أّدى يوًما 

بعد يوم إىل زيادة عدد النساء الاليئ يندرجن ضمن القسم الثاين، وأّن هذا املسار يعمل عىل 

إعادة تعريف أداء ومفهوم ومعرفة األم / األمومة، ويعمل عىل بلورة وصياغة العديد من 

التنظريات يف هذا الشأن، وفيام ييل نشري إىل بعض هذه النظريّات:

1. األمومة، التجاهات واآلراء

عىل مدى العقود الثالثة املنرصمة، تّم يف التحقيقات والدراسات االجتامعيّة إثارة كثري من 

األبحاث بشأن التسلّط]2] واالضطهاد]3]، وارتبط األداء االجتامعّي يف حقل االضطهاد والتسلّط 

[1[- Belsky. J and Nezworski، T. 1988. Clinical Implications of Attachments. Hillsdale، NJ، Erlbaum Association.

[2[- Domination.

[3[- Oppression.
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مبسائل أخرى، من قبيل: تحديد الجنس )من حيث الذكورة واألنوثة(]1]، والغريزة الجنسيّة]2]، 

والِعرق والساللة]3]، والطبقة]4].

لقد سعى عدد من املؤلّفني يف هذه التحقيقات إىل بيان االختالفات الجنسيّة يف التجارب 

وردود األفعال املتبادلة والسلطة، وتوصلوا إىل بعض النظريّات يف هذا الشأن]5].

ومن بني هذه النظريّات ميكن اإلشارة إىل النظريّات التقليديّة القدمية والنظريّات الحديثة 

واملعارصة فيام يتعلّق بالجنس. إّن النظريّات التقليديّة يف الجنس تؤكّد عىل األدوار الجنسيّة 

والتعيّنات البيولوجيّة]6]. والنواة األصلية يف البحث يف هذه النظريّات تقول إّن االختالف بني 

الرجال والنساء أمر طبيعّي وبيولوجّي، وأّن األمومة متثّل نوًعا من االختالف البيولوجّي وهو 

موجود بني الرجل واملرأة، وأّن السلوك األمومّي آليّة غريزيّة مودعة يف جبلّة األّم، وضاربة 

بجذورها يف الطبيعة والبيولوجيّا اإلنسانيّة]7].

وإن النساء طبًقا لدورهّن البيولوجّي يف الوالدة، يُعتربن األنسب لرتبية األطفال، يف حني أّن 

بيولوجيّة الرجال تجعلهم هم األنسب لالضطالع باألدوار اآلليّة املستلزمة للقيام مبا تقتضيه 

االحتياجات االقتصاديّة املرتبطة بالعامل الخارجّي متاًما]8]. وأما طبًقا لالتجاهات املعارصة فيام 

ومتأثّرة  االجتامعيّة،  واملقوالت  املفاهيم  من  نوًعا  األمومة  فتعّد  الجنسيّة،  بالحالة  يتعلّق 

بالوضعيّة املحّددة للنساء.

ويف بعض هذه االتجاهات هناك ـ ضمن اإلشارة إىل نظريّات العلامء األنرثوبولوجيّني ـ 

[1[- Gender.

[2[- Sex.

[3[- Race.

[4[- Class.

[5[- Anderson، M. L،1997 ، Thinking About Women: Sociological Perspectives on Sex and Gender، Allyn & bacon; 

Boulton، M. 1983، On Being A Mother. London، Tavistock; Abbot، Pamela & Wallace Claire،1990 ، An Introduction 

To Sociology. London، Routledge.

[6[- Parsons، Talcott. 1959. Toward A General Theory Of Action، Harvard University Press.

[7[- Tiger; Fox; Parson Cited in Gannett، Lisa1999 ،. What’s In A Cause? The Pargmatic Dimensions Of Fenetic 

Explanations، Biology and Philosophy 14374 – 349 ،.

[8[- Parsons، Talcott & Bales، R. F. 1955. Family، Socialization And Interaction Process. New York، Free Press.
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بيان يتحّدث عن كيفيّة التغيري يف موقع النساء بفعل التغيري يف الرشائط االجتامعيّة. من ذلك 

ـ عىل سبيل املثال ـ أّن املجتمعات التي كانت قامئة عىل الصيد وجمع الحبوب، كان الرجال 

والنساء يتمتّعون فيها بأدوار متساوية نسبيًّا )ولكّنها مختلفة(، وقد استمّر هذا الوضع عىل 

مدى ماليني السنني، حتى تّم اخرتاع املحراث، وبذلك فقدت النساء موقعيّتهّن املتساوية مع 

الرجل بوصفهّن جامعات للحبوب أسوة بالرجال. وقد ذكرت عاملة االجتامع األمريكية هيلي 

فيرش]1] يف كتابها تحليل العشق:

»بعد ظهور املحراث عىل مرسح الحياة، وحيث كان استخدامه يحتاج إىل قّوة 

عضلّية أكرب، تم إيكال الجزء األكرب من األعامل األساسّية عىل عاتق الرجل، وفقدت 

لطعام  ومعّدات  مستقاّلت  حاصدات  بوصفهّن  واملرشّف  التقليدّي  دورهّن  النساء 

املساء«]2].

وبناًء عليه، ويف ظّل تغيري الثوابت الجنسيّة، مل يعد للمرأة تلك القيمة التي كانت تتمتّع 

بها يف السابق، وتّم فرض مهّمة تربية األطفال عليها بوصفها من أهّم املسؤوليّات امللقاة عىل 

يرّجحن  النساء  وأخذت  املصانع،  إىل  بدورهم  الرجال  توّجه  الصناعية  الثورة  وبعد  عاتقها. 

األهّم  هو  األمر  هذا  أصبح  ثم  األمر،  هذا  الرجال عىل  وافق  وقد  أوالدهّن،  املحافظة عىل 

بالنسبة إىل النساء أكرث من أّي وقت مىض، يك يعرثن عىل رجل يعتمدن عليه، ويتفّرغن إىل 

تربية وتنشئة أوالدهّن. ومن ناحية أخرى كانت النساء يتصّورن أّن انهامكهّن يف أعامل املنزل 

وخارجه يزيد من الضغط عليهّن، ومن هنا فقد فّضلن العمل يف املنزل عىل العمل يف الخارج. 

نساء  بني  من  الغرب  يف  النسويّة  النزعة  أن ظهرت  اتفق  واألحوال  الظروف  هذه  ظّل  ويف 

الطبقة املتوّسطة، وهّن النساء الاليت كّن يعشن يف بيوت املدينة مع أطفالهّن، وكن يحصلن 

الطبقة  كانت  االجتامعيّة، يف حني  واألبحاث  املسائل  معرتك  يف  للتدّخل  الكايف  الوقت  عىل 

النساء  املتوّسطة من  الطبقة  املتزايدة من  الضغوط  بالشكوى من  أحّق  النساء  العاملة من 

الاليئ تكّفلن بلعب دور القيادة يف هذا الرصاع، ولكن تّم تهميشهّن عىل أّي حال.

]1]- هيلني فيرش )1945 ـ؟ م(: باحثة أمريكية. من أعاملها: )تحليل الحب(، و )ملاذا نحب؟(. املعرّب.

[2[- Fisher، Helen. 1992. Anatomy of Love، The Natural History of Monogamy، Adultery and Divorce. W. W. Norton 

in 1992 and Fawcett paperbacks in 1994.
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ومع صدور كتاب ريتش]1] قبل خمسة وعرشين سنة )أي يف عام 1976 م(، تحّول موضوع 

األّم ليغدو هو املحور يف األبحاث والتحقيقات النسويّة. وقد عمل هذا الكتاب عىل الفصل 

بني األمومة بوصفها تجربة واألمومة بوصفها مؤّسسة. ويرى ريتش أّن األمومة بوصفها تجربة، 

تنحرص يف جسد املرأة، وال تخضع لرقابة الثقافة وسلطة اللغة، وهي قابلة للتحّقق بالنسبة 

إىل النساء بشكل مبارش، وأّما األمومة بوصفها مؤّسسة، فهي تدفع إىل االطمئنان بأن تكون 

جميع الظرفيّات وجميع الناس تحت سلطة الرجال، ومن هنا يبدو من وجهة نظره أنّه يف 

ظّل الثقافات األبويّة يتّم اعتبار األمومة والنسويّة بوصفهام أمرين مقرتنني، ويتم فهم هويّة 

األمومة بوصفها أمرًا طبيعيًّا، وتعّد األمومة مساوية للنسويّة. يذهب ريتش إىل االعتقاد بأّن 

يتّم تحميل كّل واحد منهام عىل اآلخر بشّدة،  املفهومني مرتبطان ببعضهام، بحيث  هذين 

ويعمل كّل واحد منهام عىل تغطية اآلخر. وعىل كّل حال فإّن القائلني بالنزعة النسويّة قد 

نظروا إىل هذا املوضوع من زوايا مختلفة، وهو ما سوف نتناوله بالبحث الحًقا.

2. النسوّية واألمومة

يجب تتبّع رؤية النسوينّي فيام يتعلّق باألمومة بشكل رئيس يف أبحاثهم بشأن بيولوجيّة 

التناسل والوالدة، وهو ما سوف نبحثة بشكل مستقّل. إال أّن املوضوعات املرتبطة باألمومة 

كانت بالنسبة إىل النسوينّي موضوعات معّقدة وشائكة عىل الدوام؛ ألنّها كانت تورّطهم يف 

مجموعة من األبحاث األيديولوجيّة والبيولوجيّة املرتبطة بالبنية االجتامعيّة لألمومة]2]. ومن 

هنا يبدو أّن األبحاث النسويّة حول األمومة تواجه نوًعا من التضاد والثنائيّة، وأّن موضوع 

األمومة ميثّل واحًدا من املوضوعات التي تؤّدي إىل االنشقاق بني النسوينّي. حيث إنّنا ـ عىل 

النساء،  يتحّدثون عن مظلوميّة  الذين  التقليدينّي  النسوينّي  أّن  ـ نرى من جهة  املثال  سبيل 

ويسعون إىل بناء عامل مناسب يكون فيه للنساء ـ وال سيّام األّمهات ـ أدوار خاّصة وأساسيّة يف 

تربية أوالدهن وتنشأتهم. وقد كان هؤالء يكافحون من أجل توفري الحامية لألطفال واألّمهات، 

ويطالبون بتوزيع الحليب املجاين لألمهات، وإعطاء اإلجازات العالجيّة للنساء من أجل حضانة 

[1[- Rich.

[2[- Diquinzio، Patrice 1999. The Impossibility of Motherhood، Feminism، Individualism، and The Problem of 

Mothering. New York، Routledge.
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الُجُدد والراديكاليّون منهم بشكل  النسويّون  أطفالهّن وما إىل ذلك. ومن ناحية أخرى كان 

إلغاء  بوجوب  يعتقدون  هؤالء  وكان  األمومة.  ويعارضون  مختلفة  مواقف  يتخذون  رئيس 

األمومة؛ ألنّها تعرّض النساء إىل الخطر، وتضعهّن يف موقع أدىن من الرجال. إن هذه املجموعة 

من النسوينّي ترى أّن النظام األبوّي يفرض عىل األمومة وظائف، ويجرب األّمهات عىل إعادة 

إنتاج النزعة األبويّة لدى األطفال، ونقل القيَم الثقافيّة الغالبة إىل أوالدهّن، ويضطرهّن إىل 

التامهي مع األدوار الجنسيّة، يك تستمر سلسلة املراتب القامئة]1].

إّن دعـم أو مناهضـة األمومـة مل يـؤّد إىل نتائج متناقضـة ومتعارضة عىل مسـتوى التنظري 

فقـط، بـل أّدى إىل نتائـج متعارضـة حتـى عـىل املسـتوى العميّل أيًضـا، وترتّبت عليـه تبعات 

متناقضـة، وأّدى ذلـك إىل تفاسـري وأفهـام متنّوعـة ومتضاّدة، مـن ذلك أنّه ميكن ـ عىل سـبيل 

املثـال ـ العمـل عىل تقسـيم النسـوينّي إىل قسـمني، وهام: النسـويّون »املؤيّـدون لالختالف«، 

والنسـويّون »املؤيّدون للتسـاوي«. إّن النسوينّي املؤيّدين للتسـاوي يدعون إىل حصول النساء 

والرجـال عـىل فرص متسـاوية يف الدراسـة والعمـل، ويف الفضـاء العلمّي والعمـيّل، وأن تكون 

لهـام حقـوق متسـاوية، إاّل أنّهـم ال يلتفتـون كثريًا إىل تسـاوي الحقوق يف الفضـاءات الخاّصة. 

إنّهـم يسـعون إىل التقليـل مـن تأثـري االختالفـات الجنسـيّة عـىل مسـار التقنـني، يك يصلوا إىل 

تحقيـق أهدافهـم وغاياتهـم. ومـن هنـا ميكـن االدعـاء أّن النسـوينّي املطالبـني بالتسـاوي، قد 

جعلـوا األمـور أكـرث تعقيـًدا بالنسـبة إىل النسـاء، وال سـيّام األّمهـات منهـّن. إنّهـم مل يكتفـوا 

باحتقـار األرسة بوصفهـا مؤّسسـة فحسـب، بـل اعتـربوا دور األّم أمـرًا هامشـيًّا وغـري ذي بال، 

حتـى ذهـب بعـض األشـخاص من أمثـال غورينـا]2] إىل االعتقاد بـأّن الترشيع يف مـورد حقوق 

األمومـة والـوالدة إمّنـا يعمـل عـىل تعزيـز الصـورة النمطيّـة والتقليديّـة لـألدوار الجنسـيّة 

واألموميّـة. مـن ذلـك أنّهـ  عىل سـبيل املثالـ  يُشـري إىل أّن القوانني املرتبطـة بالوالدة بوصفها 

وسـيلة يتـّم توظيفهـا يف القوانـني األوروبيّـة واإلنجليزيّـة لبيـان أهّميّـة مسـؤوليّة النسـاء يف 

فـرتة الحمـل، والتأكيـد عىل قضيّـة أّن الوظيفة األصليّة للنسـاء هي والدة األطفـال ورعايتهم؛ 

ولذلـك فـإّن هـذا النـوع مـن القوانـني ال يعمل عـىل إقامة املسـاواة بني النسـاء والرجـال؛ إذ 

[1[- Card، Ciaudia،1996 ، Against Mothering and Motherhood. Hypatia vol. 11، no. 3; Power، John & Curtin، Deane، 

1994. Mothering، Moral Cultivation in Buddhist Ethics، Philosophy East and West، V 44 n 1 p 1 )18(.

[2[- Guerrina.
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ال يتـّم الـكالم عـن مسـؤوليّة الرجـال تجـاه األطفـال، أو وضع قوانـني خاّصة بالرجـال يف هذا 

الشأن]1].

وسائر  واملساواة  االستقالل  ينشدون  النسوينّي  من  املجموعة  هذه  فإّن  الحقيقة  ويف 

املوضوعات األخرى بوصفها من الحّريّات الشخصيّة، بغّض النظر عن االختالفات الجنسيّة، 

املرأة  نشاط  عناء  يتجاهلون  االختالفات  إىل  النظر  املساواة دون  تأكيدهم عىل  ومن خالل 

وأهّميّته أثناء فرتة الحمل والوالدة والرضاعة وحضانة الطفل بالكامل، ويعملون بذلك عىل 

انتهاك حقوق املرأة، خالفًا للمجموعة األخرى من النسوينّي املؤيّدين لوجود االختالف، حيث 

تذهب هذه املجموعة إىل االعتقاد بأّن للنساء احتياجاتهّن الخاّصة، وهذه حقيقة بيولوجيّة 

ال ميكن إنكارها؛ فالنساء وحدهّن من يستطعن اإلنجاب؛ ولذلك يجب أن يحظني باالحرتام 

والتقدير. إال أّن بعض النسوينّي املتطرّفني من أمثال شوالميث فايرستون]2]، يذهبون يف تطرّفهم 

ا يعتربون معه املسار البيولوجّي املتمثّل بالوالدة واإلنجاب احتقاًرا وامتهانًا للنساء. وقد  حدًّ

لجأت يف تعزيز رؤيتها إىل نظريّة مارلي فراي]3] حول االضطهاد، ونظرية كارل ماركس]4] حول 

إلغاء الهيمنة واالضطهاد. طبًقا لنظرية مارلني فراي يُعّد االضطهاد والهيمنة منظومة سياسيّة 

متعّمد،  بشكل  أخرى  طبقة  عىل  طبقة  تهيمن  بحيث  لها  التخطيط  تّم  وقد  اجتامعيّة،   /

وتعمل املنظومة املضطِهدة إىل توظيف املوانع التي تقيّد الطبقة الدنيا. وميكن لهذه املوانع 

تنمية  االجتامعيّة، وتحول دون  والتقاليد واألعراف  والقوانني  املعايري  إطار  تتجىّل ضمن  أن 

النساء،  والعنف ضّد  االعتداء  فإّن  األساس  املتدنيّة. وعىل هذا  الطبقات  األفراد يف  وتطوير 

واستغاللهّن يف البيئات الخاّصة، بل وحتى املعايري االجتامعيّة التي تعمل عىل توجيه األمومة، 

[1[- Guerrina، Roberta. 2001. Equality، Difference And Motherhood، The Case For A Feminist Of Equal Rights 

And Maternity Legislation. Journal of Gender Studies، Vol. 10، No. 1.

]2]- شوالميث فايرستون )1945 ـ 2012 م(: ناشطة وكاتبة نسويّة راديكاليّة أمريكيّة من أصول يهوديّة. تعّد من أبرز شخصيّات النسويّة 

الراديكاليّة. تعود شهرتها إىل تأليفها لكتاب )جدليّة الجنس( عام 1970 م. شاركت يف تأسيس ثالث منظاّمت نسويّة راديكاليّة. اختفت عن 

األضواء منذ مثانينيات القرن املايض بسبب معاناتها من مرض الفصام البارانويدّي الذي يتميّز بأعراض من قبيل: جنون االرتياب، أو جنون 

العظمة، أو جنون االضطهاد. ولكّنها ظهرت إىل الضوء مجدًدا عام 1998 م عرب إصدار مجموعة قصصيّة بعنوان )فضاء ساكن( تتحّدث فيها 

عن املرض النفيّس والفقر. املعرّب.

]3]- مارلني فراي )1941 ـ؟ م(: فيلسوفة نسويّة أمريكيّة راديكاليّة. املعرّب.

]4]- كارل هانريك ماركس )1818 ـ 1883 م(: فيلسوف واقتصادّي وعامل اجتامع ومؤّرخ وصحفّي واشرتايّك ثورّي أملايّن. لعبت أفكاره دوًرا 

مهامًّ يف تأسيس علم االجتامع ويف تطوير الحركات االشرتاكيّة. نرش العديد من الكتب خالل حياته، ومن أهمها: )بيان الحزب الشيوعّي(، 

و)رأس املال(. املعرّب.
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تشّكل موانع تكبح تقّدم النساء نحو الرقّي والتطّور. إّن هذه املوانع ال يتّم إدراكها يف العادة 

بشكل مبكر، ولكن ميكن لنا أن ندركها من خالل التدقيق يف منظومات املجتمع.

إّن املـرأة املضطهـدة يف املجتمـع تعتـرب مـن وجهـة نظر فايرسـتون ومارلني مبنزلـة الطائر 

الحبيـس يف قفـص. حتـى إذا نظـر شـخص إىل قفـص الطائـر من بعيد، فسـوف ينالـه العجب 

ويتسـاءل: ملـاذا ال يحلّـق هـذا الطائـر يف الفضـاء الرحـب؛ وذلك ألنّـه ال يرى أعمـدة القفص 

وأسـالكه الدقيقـة مـن بعيد، ولكّنه ما أن يدنو من القفص أكـرث، حتى يدرك أّن هذه األعمدة 

مرتبطـة ببعضهـا، وأنّهـا هـي التـي تحـول دون تحليـق الطائر. تذهب السـيدة فايرسـتون يف 

هـذه املسـألة إىل االتفـاق مـع كارل ماركـس يف القـول إّن جميـع أنـواع وأشـكال االضطهـاد 

ظاملـة وغـري عادلـة، ويجـب البحـث عـن أسـاليب وحلـول مـن أجل رفع هـذه املوانـع، ومن 

هنـا فإنّهـا تسـعى إىل بيـان املوانـع التـي تقيّد نشـاط املـرأة. وهي تـرى أّن العنـف الجنيّس، 

والقيـود املفروضـة عـىل النسـاء باملقارنـة إىل الرجـال، وتربيـة األطفـال متثّـل بعـض هـذه 

املوانـع، وتّدعـي أّن أغلـب هـذه املوانـع وأكرثهـا شـيوًعا تنشـأ مـن بيولوجيـا اإلنجـاب. إنّها 

تـرى أّن النسـاء مـن الناحيـة البيولوجيّـة املتمثّلـة باإلنجاب أشـّد ضعًفـا من الرجـال؛ ولذلك 

كان الرجـال عـىل الـدوام هـم املهيمنـون عـىل املجتمع، حيث إنّهـم عمدوا إىل اسـتغالل هذا 

الضعـف البيولوجـّي، وخلقـوا تقسـيم العمـل القائـم عـىل االختـالف الجنيّس، ونتيجـة لذلك 

فقـد تـّم تحديـد وحـرص نشـاطهّن يف إدارة املنـزل وتربية األطفـال، ويتمّحض الرجـال للعمل 

خـارج املنـزل. وعـىل هذا األسـاس فـإّن بيولوجيّـة اإلنجاب تـؤّدي إىل عدم املسـاواة يف توزيع 

األدوار يف األرسة البيولوجيّـة. يضـاف إىل ذلـك أّن بيولوجيّـة اإلنجـاب لـدى النسـاء تجعلهـّن 

أكـرث ضعًفـا مـن الناحية النفسـيّة، ومن هنا فـإّن الرجال يخلقـون مجتمًعا تعمل فيه النسـاء 

بشـكل انفعـايّل، حيـث يتحرّكـن بتوجيه وسـيطرة مـن الرجال]1]. وعـىل الرغم من أّن السـيّدة 

فايرسـتون ال تقـّدم أّي دليـل خـاّص عـىل مّدعياتهـا، إال أنّهـا مـع ذلـك تصل يف نهايـة املطاف 

إىل نتيجـة مفادهـا أّن الدفـاع عـن بيولوجيّـة اإلنجابـ  بوصفها مؤّسسـةـ  خطـريًا للغاية من 

الناحيـة السياسـيّة؛ ألنّـه يـؤّدي إىل اضطهـاد النسـاء؛ ولذلك فإنّهـا تنصح النسـاء بالعمل عىل 

ضبـط عمليّـة اإلنجـاب والسـيطرة عليها. ويف املجموع ميكـن القول إّن النسـوينّي الراديكالينّي 

[1[- Firestone، Shulamith 1970. The Dialectic of Sex. New York. Baktam.



257الحركة النسوّية وتحّديات األمومة

قـد عـرّبوا عـن موقفهـم املعـارض لألمومة من خـالل تناولهم ملسـألة اإلنجـاب، واعتربوا هذه 

العمليّـة أمـرًا هامشـيًّا، وغـري معـّم، مضافًا إىل كونـه كابًحا لنشـاط املرأة.

األّمهات فقط،  بالقول: ملاذا تعّد حضانة األطفال من مسؤوليّة  النسوينّي  يتساءل بعض 

أغلب وظائف  إّن  يقولون  أنّهم  كام  ورعايتهم؟  األطفال  مراقبة  مهّمة  اآلباء  يتوىّل  ال  وملاذا 

الوالدين ومسؤوليّاتهم تجاه األوالد تنحرص يف مفهوم »األمومة«، وأّما مفهوم »األبّوة«، فهو 

يقترص عىل مجرّد الدعم واملساعدة العاّمة. ومن هنا فإّن النساء الاليئ يتخلنّْيَ عن مسؤوليّة 

األمومة يتعنّي عليهّن االعتذار يف نهاية املطاف أو الشعور بالذنب أو الفشل]1].

وقد ذهب عدد من علامء النفس النسوينّي، ومن بينهم دورويث ديرنستي]2]، إىل القول إن 

بلوغ األطفال وتقّدمهم يف السن يقرتن بنوع من الشعور بالغرابة لدى األّمهات؛ وذلك ألّن 

بالنظر  يبدأون  أمهاتهم، وعندها  بالنمّو شيئًا فشيئًا حتى يصبحون بطول  األطفال يأخذون 

إليهّن ال بوصفهّن أشخاًصا، وإمّنا كأشياء، أو ينظر إليهم عىل أنّهّن مقرّصات ومذنبات تجاههم 

املنظّرين  من  الكثري  فإّن  كلّه  ذلك  ومع  جلياًل،  أو  كان حقريًا  مهام  األسباب  من  ألّي سبب 

خالل  من  وتنشأتهم  األوالد  رعاية  تجاه  اعتدااًل  أكرث  واتجاًها  موقًفا  اتخذوا  قد  النسوينّي 

التيار املعروف بالنسويّة األرسيّة  مطالبتهم بـ »األمومة واألبّوة املشرتكة«]3]. ومن بني هؤالء 

بيثك  جي  وقالت  نشاطه.  سلّم  عىل  األمومة  ودور  األرسة  مفهوم  إحياء  شعار  يرفع  الذي 

إلشتي]4] ـ وهي من املنظّرين يف هذا التيار ـ يف هذا الشان:

األمومة نشاط معّقد،  إّن  األدوار األخرى.  األمومة دور ليس كمثل سائر  »إّن   

وزاخر بالعطاء، وسيف ذو حّدين، وهو نشاط ممتع رغم انطوائه عىل الكثري من 

العناء والتعب، حيث يحتوي عىل أبعاد أحيائّية وطبيعّية واجتامعّية مثالّية وعاطفّية. 

إّنّ االتجاه نحو تقليل االختالفات بي مامرسة األمومة والعمل، ال يعمل عىل مجرّد 

]1]- بستان، حسني، اسالم وجامعه شنايس )اإلسالم وعلم االجتامع(، ص 79، انتشارات مؤسسه پژوهيش حوزه ودانشگاه، 1383 هـ ش. 

فاريس(. )مصدر 

]2]- دورويث ديرنستني )1923 ـ 1992 م(: عاملة نفس وناشطة نسوية أمريكية. املعرّب.

[3[- Joint parenting.

]4]- جني بيثك إلشتني )1941 ـ 2013 م(: فيلسوفة سياسية وأخالقية أمريكية. املعرّب.
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خفض أهّمّية عالقاتنا الخاّصة إىل حّد كبري فحسب، بل ويعمل عىل تبسيط وتسطيح 

ما ميكن لنا ويجب أن نقوم به من أجل تغيري األمور ملصلحة النساء«]1].

بني  التمييز  يف  املعيشيّة  العنارص  دور  عىل  التأكيد  حّد  إىل  املنظّرين  بعض  ذهب  وقد 

األدوار األبويّة واألموميّة أيًضا. وقد توّصلت السيدة أليس إس. رويس]2] ـ من خالل استنادها 

إىل حقيقة أّن النساء ميتلكن من الناحية الذاتيّة إدراكًا رسيًعا وأكرث حساسيّة تجاه احتياجات 

األطفال، ومن خالل التأكيد عىل أّن اتصال األّم بأوالدها له صبغة أحيائيّة، وأّن ارتباط األب 

بهم له صبغة اجتامعيّة ـ إىل نتيجة مفادها أّن النساء ـ خالفًا للرجال ـ أكرث صلة وارتباطًا 

برتبية األوالد، ومن هنا يجب خلق أجواء أكرث طبيعيّة لرتبية األوالد]3].

ب على بيولوجّية التناسل واإلنجاب: التناقضات والتحّديات
ّ
3. التغل

ميثّل الطموح يف السيطرة عىل التناسل واإلنجاب والتغلّب عىل البيولوجيا النواة األساسيّة 

للثورة الجنسيّة والسياسيّة يف نهاية القرن العرشين، والتي كان يتّم توجيهها بشكل رئيس من 

قبل النسوينّي. وقد تحّدثت السيدة شوالميث فايرستون يف كتابها ديالكتيك الجنس قائلة:

»إّن املطالب األوىل للنظم االجتامعّي النسوّي سوف تتجه إىل إنقاذ النساء من 

رشور بيولوجّية اإلنجاب والتناسل بكاّفة الُسُبل املمكنة«]4].

 وقد عمد النسويّون من أجل الحصول عىل املقبوليّة العاّمة إىل الدعاية املكثّفة للحقوق 

العام،  الحقل  النساء يف  لتقّدم  أمرًا رضوريًّا  الحمل واإلجهاض، معتربين ذلك  املرتبطة مبنع 

وأرّصوا عىل رضورة تغلّب النساء عىل الحقائق البيولوجيّة وتجاهلها. وتلجأ الكثري من النساء 

حاليًاـ  وال سيّام يف البلدان الغربيّةـ  إىل االستفادة من وسائل منع الحمل، وآمن عدد آخر منهّن 

 )IVF( ا من حقوقهّن، أو اعتبار التكنولوجيا الحديث يف اإلنجاب بعمليّة اإلجهاض بوصفها حقًّ

]1]- جني بيثك إلشتني )1941 ـ 2013 م(: فيلسوفة سياسية وأخالقية أمريكية. املعرّب، ص 80.

]2]- أليس أس. رويس )1922 ـ 2009 م(: عاملة اجتامع أمريكية. املعرّب.

]3]- املصدر أعاله.

[4[- Firestone1970 ،. The Dialectic of Sex. New York. Baktam.
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بوصفها وسيلة نافعة وآخر وسائل الحمل، بيد أّن الحركة االجتامعيّة للنسوينّي وجهودها يف 

إطار تحرير النساء من اإلنجاب قد أّدت إىل نتائج غري متوقّعة. فإن الكثري من النساء وفتيات 

الثورة الجنسيّة من الآليئ رّحنب برؤية النسوينّي بشأن اإلنجاب، وجدن يف نهاية املطاف أّن 

هذا املرشوع مؤٍذ وخطري، وال سيّام عندما وجدن أنفسهّن يف منتصف العمر، عىل الرغم من 

امتالكهّن للعمل والظروف املناسبة، إال أّن نسبة الخصوبة قد انخفضت عندهّن إىل حّد كبري.

إن ذات الفتيات الاليت كّن يدعمن رؤية النسوينّي قد أصبحن اليوم من أكرث املراجعات 

والزبائن يف مختربات التخصيب، وينفقن ماليني الدوالرات من أجل اإلنجاب، وإعادة عقارب 

الزمن إىل الوراء. وقد أخذ هؤالء النساء يدركن ـ عىل حد تعبري ستولبا]1] ـ أّن اإلنجاب ليس 

رادًعا لهّن عن التقّدم، بل أصبح أمنية بعيدة املنال]2].

املتطرّفني.  النسوينّي  من  الكثري  لدى  آخر  طموًحا  ميثّل  اإلنجاب  تكنولوجيّات  إبداع  إّن 

فمنذ عام 1953 م كانت الكاتبة سيمون دي بوفوار]3] وسائر النسوينّي الراديكالينّي يفّكرون يف 

طريقة تجعل اإلنجاب دون وجود رجال أمرًا ممكًنا.

من خالل وضع  ـ  اإلنجاب  أصبح  الجينات  وعلم  التكنولوجّي  والتقّدم  التطّور  ظّل  ويف 

الحومين )من أّي متربّع كان( يف رحم املرأة، بل وحتى يف األرحام الصناعيّةـ  دون تدّخل الرجل 

أمرًا ممكًنا، وبذلك يبدو أّن أمنية السيّدة سيمون دي بوفوار قد تحّققت. كام أنّها قالت يف 

كتابها الجنس اآلخر:

 ... اإلنجاب  الرجال يف عملّية  يأيت زمان ال تعود معه ضورة إىل تدّخل   »رمبا 

وسيكون تحقيق مثل هذا األمر مبثابة االستجابة لدعاء النساء«]4].

[1[- Stolba.

[2[- Stolba، Christine. 2002. Overcoming Motherhood، Pushing The Limits Of Reproductive Choice. Policy Review، 

Dec p 31 )11(.

]3]- سيمون دي بوفوار )1908 ـ 1986 م(: كاتبة ومفكرة فرنسية، وفيلسوفة وجودية وناشطة سياسية ونسوية باإلضافة إىل كونها منظرة 

ودراسات حول  الذاتيّة  والسرَي  واملقاالت  الروايات  من  العديد  كتبت  النسويّة.  والوجودية  النسويّة  ملحوظ يف  تأثري  لها  وكان  اجتامعية، 

الفلسفة والسياسة والقضايا االجتامعيّة. اشتهرت برواياتها ومن بينها )املدعّوة(، و )املثقفون( كام اشتهرت بكتابها )الجنس اآلخر(، والذي 

كان عبارة عن تحليل تفصييل حول اضطهاد املرأة، وكان مبثابة النص التاسييس للنسوية املعارصة. املعرّب.

[4[- De Beauvoir، Simone1953 ،. The Second Sex trans. H. M. Parshley. New York، Alfred A. Knopf.
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لقد كانت السيّدة سيمون دي بوفوار أصابت يف تشخيص هذه املسألة، وهي أّن النساء 

قد أصبحن يف العامل املعارص أكرث تفاؤاًل باإلنجاب التقليدّي والسيطرة عليه، بيد أّن هذا النوع 

من املطالب واآلمال قد استتبعت الكثري من الجدليّات األخالقيّة. إّن تشجيع النسويّة املعارصة 

فيام يتعلّق بـ »حّريّة االختيار يف اإلنجاب« و »التشجيع عىل الفردانيّة« قد أّدى إىل نقاشات 

كثرية حول املسائل املرتبطة باعتناد الوسائل واألدوات والتكنولوجيا الحديثة ملنع اإلنجاب.

ويف الحقيقة إّن املوقف الفردايّن املتطرّف للنسويّة قد دفع النساء إىل اعتبار التكنولوجيّات 

الحديثة ـ عىل الرغم من التشكيك بها من الناحية األخالقيّة ـ أمرًا عقالنيًّا، حيث تكون لهّن 

اآلن من  يتمّكنوا حتى  النسوينّي مل  أّن  بيد  اإلنجاب،  بشأن  قراراتهّن  املطلقة عىل  السيطرة 

النجاح يف تقديم أساس أخالقّي متني ومقبول يستطيعون من خالله اتخاذ قرارات أخالقيّة 

صائبة حول تكنولوجيا اإلنجاب البرشّي. وبعبارة أخرى: ليس هناك أّي توجيه أخالقّي بشأن 

إبطال العالقات الجنسيّة الخاطئة.

من ذلك أنه ما الذي سيحدث ـ عىل سبيل املثال ـ لو متّكنت النساء من السيطرة املطلقة 

عىل تحديد الجنس، ثم وقع اختيارهّن بأجمعهّن عىل استخدام الحيامن التي تحمل شارة 

الذكورة فقط؟ لقد قامت السيّدة دوريث يس. ويرتز]1] من جامعة ماسوتشوسيت األمريكيّة، 

وجون فليترش]2] من جامعة فرجينيا، بدراسات يف هذا الشأن. وقد أظهرت نتائج تحقيقاتهام 

أّن ما نسبته %62 من علامء الجينات يف الواليات املتّحدة األمريكيّة، عرّبوا عن استعدادهم 

للقيام باختبار انتخاب الجنس لتلك الفئة من األبوين اللذين يرغبان مبعرفة جنس الجنني، 

ويعتزمان اللجوء إىل اإلجهاض إذا مل يكن الجنس موافًقا لرغبتهام. وهناك وثائق من الصني 

والهند تثبت أّن النساء يف هذين البلدين يرغنب يف الخالص من البنات]3]. لذلك فإّن من شأن 

االستعانة بهذه التكنولوجيا أن تؤّدي إىل عدم التعادل يف النسبة بني الجنسني. يذهب بعض 

النسوينّي من أمثال السيدة ماري ماهوالد]4] إىل االعتقاد بأّن الحّق يف اختيار الجنس إمنا يكون 

]1]- دوريث يس. ويرتز )1938 ـ 2003 م(: باحثة وناشطة أمريكية يف املسائل األخالقيّة واالجتامعيّة املتعلقة بعلم الجينات. املعرّب.

[2[- John Fletcher.

[3[- Stolba، Christine. 2002. Overcoming Motherhood، Pushing The Limits Of Reproductive Choice. Policy Review، 

Dec p 31 )11(.

[4[- Mary Mahowald.
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مقبواًل إذا مل يكن قامئًا عىل أساس االنحياز إىل جنس دون آخر، ولكن من أين لنا أن نثبت أّن 

هذا االختيار لن يكون قامئًا عىل هذا األساس؟

التحيّز الجنيّس يف اختياراتهم،  النساء عىل عدم  الباحثني إمكانيّة حّث  م بعض  رمبا توهَّ

أّن  بيد  واالقتصادّي،  واالجتامعّي  الثقايّف  املستوى  عىل  أوضاعهّن  تحسني  خالل  من  وذلك 

السطحيّة  النظرة  من  ناشئ  خاطئ  تصّور  مجرّد  هذا  أّن  أثبتت  والدراسات  التحقيقات 

واملبتسة]1]. إّن النتائج املتمّخضة عن دراسات دوريث ويرتز وجون فليترش ترشدنا إىل حقائق 

مهّمة كانت غائبة عن الكثري من النسوينّي املدافعني عن تكنولوجيا اإلنجاب. لقد ازدهرت 

هنا  ومن  والنساء،  الرجال  بني  املساواة  تحّقق  بعد  تشهد  مل  بيئة  ضمن  التكنولوجيا  هذه 

النسوّي  الباحث  أكّد  كام  ـ  التكنولوجيّات  من  النوع  هذا  الرجال عىل  سيطرة  يكون خطر 

املفاصل  السيطرة عىل  األكرب يف  الحلقة  الرجال ميثّلون  إّن  قامًئا. وحيث  ـ  روالند]2]  األسرتايّل 

االجتامعيّة، فإّن بإمكانهم اإلمساك بأحدث التقنيّات، والسيطرة عىل تكنولوجيا اإلنجاب. وكام 

تقول املقّررة النسويّة يف صحيفة نيويورك تاميز السيّدة جينا كورا]3]: إّن املجتمع الرجويّل هو 

الخالص والواضح  الجينيّة، ويحول دون االختيار  التكنولوجيا  بالنساء دفًعا نحو  الذي يدفع 

لهّن فيام يتعلّق مبسألة اإلنجاب]4]. ميكن لهذا النوع من التكنولوجيّات أن تتحّول إىل سالح 

بيِد الرجال، ويتّم وأد البنات ـ هذه املرة ـ والتضحية بهّن مسبًقا]5] حتى قبل أن يجدن الفرصة 

إلبصار النور.

الرجل واملرأة إىل جوار  الدينّي، ال يكون كلٌّ من  التفكري  التي تخلو من  املجتمعات  يف 

بعضهام، وإمّنا يف مواجهة بعضهام. وإّن هذه املواجهة تؤّدي إىل حاالت من التطرّف املفيض 

إىل التخاصم والكراهية وعدم اإلدراك املتبادل بني الجنسني، ومن شأن التكنولوجيّات الحديثة 

[1[- Wertz، Dorothy C. and Fletcher، John C. 1993. “Feminist Criticism Of Prenatal Diagnosis، A Response”، Clin-

ical Obstetrics and Gynecology 36567 – 541 ،.

[2[- Rowland، Robyn. )1992(. Living Laboratories، Women And Reproductive Technologies، Indians University 

Press.

[3[- Gena Corea.

[4[- Corea Cited in stolba، Christine2002 ،. Overcoming Motherhood، Pushing The Limits Of Reproductive Choice. 

Policy Review، Dec p. 31 )11(.

[5[- Pre-victim.
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وحّب  األنانيّة  النزعة  وإشباع  الجنيّس،  واالنفصال  الرشخ  من  يوّسع  أن  الصناعّي  واإلنجاب 

أفراد اإلنسان لذواتهم بشكل منفلت. من ذلك ـ عىل سبيل املثال ـ ما ذكره ستولبا]1] يف مقال 

له، حيث قال: 

»إّن امرأتي سحاقّيتي كانتا تعانييان من الصَمم، وقد لجأتا إىل استخدام حومين 

رجل أصّم؛ لتضمنا بذلك إنجاب طفل أصّم مثلهام، وقد بّررا ذلك أّن الصَمم ال ميّثل 

إعاقة، بل هو انتساب إىل نوع من أنواع املجتمعات الخاّصة، وبذلك فإنّهام تسعيان 

إىل دميومة هذا النوع الخاّص من املجتمعات]2].« 

وعىل الرغم من أّن البعض قد يرى يف هذا األمر نوًعا من االختيار الواعي والناضج، ولكن 

من الثابت أّن هناك أشخاًصا آخرين ينظرون إىل هذه الظاهرة بوصفها تكريًسا وتطرّفًا يف 

األنانيّة

4. األمومة واإلسالم والنسوّية الغربّية

يف الوقت الذي تذهب النسويّة إىل دفع املرأة والرجل إىل املواجهة فيام بينهام، وجعل كّل 

ا لآلخر، يذهب اإلسالم إىل اعتبارهام وجهني لعملة الوجود  واحد منهام منافًسا وخصاًم وندًّ

الواحدة، واعتبار العالقة بينهام عالقة بني طرفني تقوم عىل اإلدراك والفهم املشرتك. إّن الدين 

اإلسالمّي ليس ديًنا رجوليًّا وال ديًنا نسويًّا، وإمّنا هو دين إلهّي يسعى إىل بلورة أفضل الوجوه 

اإلنسانيّة يف كّل واحد منهام، دون النظر إىل الجانب الذكورّي والرجويّل، أو النظر إىل الجانب 

األنثوّي والنسوّي.

الرجل  من  لكّل  اإلسالم  يف  التكامل  وإمّنا  رجويّل،  أو  نسوّي  رمز  أي  اإلسالم  يف  ترى  ال 

واالختالف  التفاوت  من  الرغم  فعىل  املوجودات،  بني  والتاّم  الكامل  بالتناغم  رهن  واملرأة، 

البيولوجّي بني الرجل واملرأة، وامتالكهام لالحتياجات املختلفة، إال أّن هذا االختالف ال يعني 

[1[- Stolba.

[2[- Corea Cited in stolba، Christine2002 ،. Overcoming Motherhood، Pushing The Limits Of Reproductive Choice. 

Policy Review، Dec p. 31 )11(.
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استعالء أحدهام عىل اآلخر، أو ضعة أحدهام باملقارنة مع اآلخر، بل ما دام كّل منهام يُدرك 

الخلق.  عامل  وتناغم يف  انسجام  هناك  يحصل  تلبيتها، سوف  ويعمل عىل  اآلخر،  احتياجات 

أقوى  الغالب  يف  الرجال  إّن  حيث  والرجل،  املرأة  بني  الفيزيقّي  االختالف  من  الرغم  وعىل 

من املرأة عىل املستوى الجسدّي، إال أّن هذا ال يشّكل عقبة تحول دون تقّدم املرأة؛ فكّل 

كائن يف دائرة الخلق يتمتّع بوظيفة وجامليّة خاّصة، وليس ألحدهام فضل أو استعالء عىل 

اآلخر، وكّل كائن هو استثنايّئ يف موقعه. إّن اإلسالم ينظر إىل كّل من الرجل واملرأة بوصفه 

مكّماًل لآلخر، ويضعهام يف مرتبة واحدة ليشّكال مكّونًا واحًدا، وإّن سوء ظّن النسويّة بالدين 

يعود إىل الصورة التي ترسمها الديانة املسيحيّة واليهوديّة ]املحرّفتني] عن املرأة؛ حيث تعترب 

يف  وحواء  آدم  قّصة  ففي  وغاوية.  مذنبة  الخلق  أّول  من  الديانتني  هاتني  نصوص  يف  املرأة 

اإلنجيل]1]، يبدأ الشيطان بإغواء حواء، ثم تقوم حواء بإغراء آدم، ويقول آدم يف االعتذار إىل 

الله: إّن الذنب كان ذنب حواء، فهي التي أعطتني من الشجرة املحرّمة، فأكلت منها بغوايتها؛ 

لقول  الحمل واإلنجاب، وقال آلدم: ألنّك سمعت  بأوجاع  الله لحواء: سوف أشقيك  ويقول 

حواء وأكلت من الشجرة التي نهيتك عنها؛ فسوف أحبسك يف األرض لتعمل وتكدح بشّدة 

آدم  من  كّل  يتقبّل  القرآن؛ حيث  يف  القصة  لهذه  املرسومة  الصورة  ذلك  وبعكس  وشقاء]2]. 

وحّواء مسؤوليّته تجاه هذه املعصية، ويعرتفان بأنّهام قد انخدعا بوسوسة الشيطان، وليس 

هناك مورد يف القرآن ينسب إغواء آدم إىل حواء، وإّن الله ال يعاقب أيًّا منهام، وإمّنا يطلبان 

العفو من الله سبحانه وتعاىل، وإّن الله يعفو عنهام. إّن صورة حّواء يف ]األنجيل]]3] متثّل صورة 

املذنبة واملخادعة التي تستحّق العقاب؛ ولهذا السبب يكتب عليها أن تشقى وتعاين من آالم 

الحبل والوالدة وتربية األطفال وتنشأتهم. وقد كان لهذا النوع من األفكار تأثري بالغ السوء 

عىل النساء يف الغرب. من ذلك ـ عىل سبيل املثال ـ أّن النساء يتصّورّن أّن األمومة متثّل نوًعا 

من العقاب املفروض عليهّن]4].

]1]- قصة آدم وحّواء إمنّا وردت يف التوراة عىل ما جاء يف اإلصحاح الثالث من سفر التكوين، ومل ترد يف العهد الجديد )اإلنجيل(. املعرّب.

]2]- العهد القديم )التوراة(، سفر التكوين، اإلصحاح الثالث. املعرّب.

]3]- هكذا يف النص. )املعرّب(.

[4[- Azeem، Sherif Abdel2002 ،. Women In Islam Versus Women In The Judaeo Christian Tradition، The Myth The 

Reality. See:

http://www.use.edu/dept/MSA/humanrelations/womeninislam/womeminjudchr.htm#Toc 33556653
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كام نشاهد احتقار املرأة والنظرة السلبيّة لها يف النصوص املرتبطة بالديانة اليهوديّة أيًضا، 

ومن بينها مثاًل النصوص اآلتية:

»ليس هناك من رّش ميكن أن يداين رشور املرأة... إّن الذنب يبدأ باملرأة، وعلينا 

أن نعاين من العذاب بسببها«]1].

وقد أحىص واحد من الحاخامات اليهود تسعة آالم مكتوبة عىل املرأة من قبل الله بسبب 

املعصية التي صدرت عن حّواء، حيث فرضها الله عليها وعىل بناتها من بعدها، وهذه اآلالم 

التسعة كاآليت:

1 ـ تحّمل آالم الدورة الشهريّة.

2 ـ دم البكارة.

3 ـ فرتة الحمل.

4 ـ آالم الوالدة.

5 ـ عناء تربية األطفال.

6 ـ ثقب شحمة األذن كام يفعل بالعبيد.

7 ـ تغطية الوجه والرأس كام هو شأن الثكىل.

8 ـ عدم قبول شهادتها]2].

9 ـ وبعد هذا كله يأيت املوت.

وال يزال أتباع الديانة األرثوذوكسيّة اليهوديّة يقولون يف دعائهم عند الصباح: اللهّم لك 

الشكر عىل أن خلقتنا رجااًل، ومل تخلقنا نساًء]3].

[1[- Eccle Siasticus، 52: 91، 42.

[2[- Swidler، Leonard، J. 1976. Women in Judaism، The Status of Women in Formative Judaism. Metuchen، N. J، 

Scarecrow Press، 115.

[3[- Kendath، Thena، 1983. “Memories of an Orthodox youth” in Susannah Heschel، ed. On being a Jewish Feminist 

)New York، Schocken Books(، pp. 96 – 97.
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إىل حواء  املعصية  ينسب  الذي  االعتقاد  من  ناشئ  للمرأة  واملسيحيّة  اليهوديّة  فهم  إّن 

وبناتها، وهو فهم خاطئ متاًما. ويف ذلك تقول آن ويلسون سشيف]1]:

 »يف مثل هذه الثقافة، إمّنا جاءت املرأة إىل الدنيا للداللة عىل وجود نقص ودنس 

فيها، وأنّها تعاين من هذا الدنس بطبيعتها، وال ِقَبل لها عىل تغيري هذا الواقع«]2].

وعليه فإنّه طبًقا للمفهوم الدينّي بشأن املعصية األوىل، ال ميكن للنساء أن يتخلّصن من 

معصيتهّن األوىل، حيث يولدن نساء. أّما الصورة القرآنيّة عن املرأة فهي صورة مختلفة متاًما]3].

إّن الرجل واملرأة يف املنظور القرآيّن كالهام مخلوق لله، وقد خلقهام لغاية واحدة، وهي 

يتّم الحكم بشأنهام عىل هذا األساس،  الله وفعل الخريات واجتناب املحرّمات، وإمّنا  عبادة 

وليس عىل أساس تصنيفهام الذكورّي أو األنثوّي.

إّن القرآن ال يرى يف املرأة تجسيًدا للشيطان ـ كام تفعل املسيحيّة ـ وال يقول بعدم وجود 

النساء من  الله مثاًل ببعض  العكس من ذلك متاًما، فقد رضب  امرأة صالحة، بل األمر عىل 

أمثال مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم، بوصفهام منوذجني ميكن للبرشيّة أن تحتذي بهام.

إّن االختالف بني املسيحيّة املحرّفة وبني القرآن الكريم يف النظرة إىل املرأة يبدأ متاًما من 

يتّجه  البنات خسانًا]4]،  اعتبار  الذي تذهب املسيحيّة املحرّفة إىل  الوقت  حني والدتها، ففي 

اإلسالم بشّدة إىل نهي الجاهليّني وردعهم عن وأد البنات، ويعترب قتلهّن من عمل الشيطان. إّن 

اإلسالم ينظر إىل املرأة بوصفها إنسانة، ويوليها االحرتام، ويطالب اآلخرين باحرتامها. إّن اإلسالم 

يضع فرصة أمام النساء يك يتعلّمن ويُعلّمن، ويفتح أمامهّن ـ يف الوقت نفسه ـ فضاء رشيًفا 

ومقّدًسا بأن يتزّوجن وينجنب ويصبحن أمهات؛ إذ األمومة متثّل جانبًا مهامًّ من حياة املرأة. إّن 

األمومة متثّل نوًعا من اإلبداع والخاّلقيّة الخاّصة باملرأة، وإّن هذه األفضليّة إمّنا تعطى للمرأة 

لتكون فّذة واستثنائيّة يف عامل الخلق. أفال يُعّد سلب األمومة من املرأة إعداًما لها؟

[1[- Anne Wilson Schaef.

[2[- Wilson Cited in Outub and Vazir.

]3]- سورة األحزاب، اآلیة: 35؛ التوبة، اآلیة: 195؛ سورة غافر، اآلیة: 40؛ سورة النحل، اآلیة: 97.

[4[- Eccle Siasticus، 22، 3.
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الغربيّات إىل رفض  النساء  العديد من  النساء الرشقيّات وحتى  الكثري من  اليوم  تذهب 

النظريّات النسويّة املتطرّفة يف حقل األمومة؛ إذ يعتقدن أّن النسويّة الغربيّة ضعيفة، وال علم 

لها مبشاكلهّن. لقد فشلت النسويّة الغربيّة يف خلق فضاء رحب للزواج واألمومة وبيان هذين 

املساواة  الحصول عىل  ـ من خالل دعوى  النسويّون  لقد عمد  املناسب.  بالشكل  املفهومني 

للنساء ـ إىل وضع بحث األمومة يف خانة اإلنجاب والتناسل وانتقدوها بشّدة وقسوة، وبذلوا 

كل ما بوسعهم من أجل أن تتشبّه النساء بالرجال. إال إنّهم مل يفشلوا يف تحقيق هذه الغاية 

القامئة عىل تغيري سوق العمل لصالح توفري املكتسبات للمرأة فحسب، بل وتسبّبوا يف الوقت 

نفسه بحرمانهّن من حقوقهّن املرشوعة التي كّن يحصلن عليها بالزواج. إّن من بني املشاكل 

األساسيّة التي تعاين منها النسويّة الغربيّة أنّها ترى مكانة الرجل مكانة مثاليّة، وبالتايل فإنّها 

تقع يف الحفرة التي كانت تسعى جاهدة إىل عدم السقوط فيها، أي الفهم الرجويّل للحياة، 

يتعرّضن  ال  يك  املسلامت،  والنساء  الجديدة  الرشقيّة  للنسويّة  سيكون  املستقبل  أّن  ويبدو 

لإلحباط وعدم الثقة بالنفس يف مواجهة األمناط الفكريّة يف الغرب، ومن هنا فإّن الكثري من 

الدارسات واملتعلاّمت املسلامت يعتربن النسويّة الغربيّة ضعيفة وغريبة عنهّن، وال يرغنب أبًدا 

باتباع أثر النسويّة الغربيّة أبًدا؛ ألنهّن يعتربنها أداة استعامريّة، ويعتقدن بأّن النسويّة الغربيّة 

تستند إىل تجربة أقلّيّة من النساء البيضاوات اللوايت ينتمني يف الغالب إىل الطبقة املتوّسطة، 

فقد عمدن من خالل االستفادة من تحليل سوق العمل إىل توسيع بعض التحليالت التي ال 

تربطها أّي عالقة أو صلة بحياة الغالبيّة من النساء امللّونات يف الغرب وحياة سائر النساء يف 

كافّة أنحاء العامل.

إّن النساء الرشقيّات واملسلامت اللوايت مل يتعرّضن لفقدان الثقة الثقافيّة بالذات، واللوايت 

يرين أنفسهّن يف غنى عن النامذج الغربيّة، ويعتقدن بأّن اإلسالم قد أقّر بأهّميّة دائرة حياتهّن، 

وأنّه قد منحهّن بعض املسؤوليّات يف مختلف مراحل حياتهّن، وأنهّن يحظني باالحرتام عىل 

ما يقمن به من األعامل، من هنا فإّن املرأة الرشقيّة غري مضطرّة إىل قطع ارتباطها بنسويّتها، 

و »كينونتها الطبيعيّة«، و »كينونتها الواقعيّة«. وعىل هذا األساس فإّن األمومة ليست عنرص 

كبت أو ردع يحول دون مامرستها لنشاطها االجتامعّي، بل هي إبداع خاّص بها.
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إّن تأكيد اإلسالم عىل الرقابة النسويّة وال سيّام عىل الدور األمومّي من جهة، يقوم عىل 

تفسري غايّئ يدور حول محور املعطيات اإليجابيّة للتفكيك والفصل بني وظائف املرأة والرجل، 

وبالتايل فإّن اإلسالم ينظر إىل هذا املوضوع بوصفه أولويّة مهّمة وليس أمرًا إلزاميًّا، كام أنّه 

من جهة أخرى ينبثق عن بعض االختالفات الطبيعيّة التي يفرتضها اإلسالم بني املرأة والرجل. 

من  الكثري  يكابدن  األّمهات  أّن  وهي  الحقيقة،  هذه  ننكر  أن  لنا  ميكن  ال  الحال  وبطبيعة 

الصعوبات طوال فرتة الحمل والوالدة والرضاع وتربية األطفال، وهذه األمور بدورها تفرض 

بعض القيود الطبيعيّة عليهّن، وبالتايل فإنّه ال يبعد أن تتعرّض النساء لبعض األعراض، من 

قبيل: االضطرابات النفسيّة، واإلحباط، والشعور بالتفاهة، أو االغرتاب عن الذات، ولن يكون 

مبقدورهّن التخلّص من هذه األعراض والتداعيات بشكل كامل، إاّل إذا تحلنّي باإلميان والدوافع 

الروحيّة واملعنويّة العالية. ومن هنا فقد سعى اإلسالم ـ من خالل تأكيده عىل األبعاد املعنويّة 

لألمومة ـ إىل تقوية السالمة النفسيّة والروحيّة وتعزيز والشعور بالرض واألمل لدى األّمهات. 

وباإلضافة إىل ذلك فإّن املنزلة السامية التي تتمتّع بها األّمهات يف اإلسالم، واألحكام والتعاليم 

الوجوبيّة واالستحبابيّة يف حقل اإلحسان إىل الوالدين وال سيّام األم، قد خلق األرضيّة املناسبة 

واالحرتام  باملحبّة  املقرونة  العالقة  وإّن  كبري،  حّد  إىل  الذات  عن  باالغرتاب  شعورهّن  لرفع 

إّن  االدعاء.  هذا  شاهد عىل  ميثّل خري  املتديّنة  األرس  أكرث  يف  واألوالد  الوالدين  بني  املتبادل 

اإلسالم يعترب تربية األطفال عىل يد األّمهات الطبيعيّات أولويّة، ويؤكّد عىل ذلك. ولكّنه يف 

الوقت نفسه قد اتخذ موقًفا مرنًا تجاه دور األمومة من خالل قبوله مبنظومة التبّني األرسّي، 

واألمومة التعاقديّة، والرتبية يف األرس الكبرية مبساهمة ومشاركة من قبل األقارب]1].

وعىل هذا األساس يجب عىل النسويّة الغربيّة أن تعمل ـ ضمن صياغة رؤية جديدة ـ 

عىل فتح نافذة لفهم موقع النساء يف سائر الثقافات األخرى؛ ألّن إنكار تجربة وموقع النساء 

املسلامت وامللّونات ليس باألمر السهل. وبطبيعة الحال فإّن التأكيد عىل موقع املرأة ومكانتها 

بل  اإلسالميّة،  التعاليم  املرأة عىل طبق  تعامل  اإلسالميّة  املجتمعات  أّن  يعني  ال  اإلسالم  يف 

عى العكس من ذلك نرى اختالفات كثرية بني البلدان اإلسالميّة يف هذا الشأن، وهناك طيف 

واسع من اآلراء واألفكار حول املرأة يف العامل اإلسالمّي، وإّن هذه اآلراء تختلف من مجتمع 

]1]- بستان، حسني، اسالم وجامعه شنايس )اإلسالم وعلم االجتامع(، ص 81 ـ 82، 1383 هـ ش. )مصدر فاريس(.
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إىل مجتمع ومن شخص إىل آخر. إّن املسار العام يف البلدان اإلسالميّة يثبت بوضوح أّن جميع 

البلدان اإلسالميّة تقريبًا، قد انحرفت بشكل وآخر عن األهداف العالية التي وضعها اإلسالم 

بالنسبة إىل املرأة، وإّن هذه االنحرافات كانت بشكل رئيس عىل اتجاهني متعارضني. فمن 

جهة نشاهد تبعيّة للغرب، ومن جهة أخرى نالحظ دعاًم كاماًل للمحافظة والتقييد، حيث يتّم 

من خالل التأكيد عىل األعراف والتقاليد االجتامعيّة ـ التي هي يف الغالب بعيدة عن الدين ـ 

حرمان املرأة من حقوقها، ويتّم التعامل معها بشكل مختلف عن معاملة الرجل، بحيث نجد 

هناك عنرصيّة ومحاباة غري مقبولة تطال حياة الكثري من النساء والفتيات. وميكن لنا أن نشري 

إىل بعض موارد العنرصيّة ضّد املرأة عىل النحو اآليت:

ـ يف بعض املجتمعات ال يُسمح للفتيات بالذهاب إىل املدارس كام يُسمح للفتيان.

ـ ال يتّم االستبشار بوالدة الفتيات، كام يتّم االستبشار بوالدة الفتيان.

يف  وقوعهّن  دون  الحيلولة  أجل  من  الفتيات،  ترصّفات  عىل  الرقابة  يف  التشديد  يتّم  ـ 

االنحراف، بينام يتّم التغايض عن تهتّك األوالد، أو التسامح معهم يف هذا الشأن.

ـ قلاّم يكون للمرأة دور اإلرشاف عىل أموالهّن وممتلكاتهّن بالقياس إىل الرجل.

ما نعمل عىل تطبيقه، وليست هذه  يريده اإلسالم وبني  ما  يوجد اآلن رشخ واسع بني 

بالظاهرة املستحّدثة، فإّن هذا الرشخ قائم منذ قرون، وقد ترك تبعات وتداعيات خطرية عىل 

العامل اإلسالمّي وكافّة أنحاء الحياة يف البلدان اإلسالميّة، األمر الذي وفّر أرضيّة خصبة لعدم 

السياسيّة،  واالنقسامات  االقتصادّي،  التخلّف  وأنواع  السيايّس،  والقمع  االجتامعيّة،  العدالة 

واإلفالس العلمّي، والكسل الفكرّي، ومن هنا فإّن أّي تغيري يف الواقع الراهن للنساء املسلامت، 

دون العمل عىل التغيري يف االتجاه العام للحياة يف املجتمعات اإلسالميّة لن يكون مثمرًا، ولن 

ينطوي عىل فائدة تُذكر، ومن هنا فإّن العامل اإلسالمّي يحتاج إىل نهضة جديدة لتعيدنا إىل 

األهداف والغايات اإلسالميّة. إّن الواقع املزري والبائس للنساء يف البلدان اإلسالميّة ال ربط له 

باإلسالم، بل يعود ـ عىل العكس من ذلك ـ إىل االبتعاد عن التعاليم اإلسالميّة، ومن هنا تقع 

اليوم عىل النساء املسلامت مسؤوليّة أثقل وأعمق من أّي مرحلة أخرى، فعليهّن أن يتحلنّي 
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بالجرأة والصمود يف مواجهة السنن والتقاليد الخاطئة واألعراف البالية، وال سيّام منها األعراف 

والتقاليد التي تقّوض األصول والقواعد اإلسالميّة. إّن عىل املرأة املسلمة أن تسعى إىل عدم 

السامح ألحد بالتعرّض إليها باالمتهان واالحتقار واألذى باسم الدين، ومن ناحية أخرى، عليها 

أن تنرش الرؤية والتفكري النقدّي بني املسلامت تجاه ثقافة الغرب وتجاه كّل ما يتّم استرياده 

ميثّل  منها  والتعلّم  األخرى  الثقافات  مع  والتعاطي  التعامل  إّن  األخرى.  الثقافات  سائر  من 

تجربة قيّمة، وقد تّم التأكيد عليها يف القرآن الكريم، بقوله تعاىل: 

 .[1[يَا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقَناكُْم ِمْن ذَكٍَر َوأُنْثَى َوَجَعلَْناكُْم ُشُعوبًا َوقَبَائَِل لِتََعارَفُوا

إال أّن الطاعة والتبعيّة العمياء متثّل دلياًل عىل عدم احرتام الذات، وعدم الثقة بالنفس.

مسك الختام

إىل  التي كانت تستند  القدمية  التقليديّة  النسويّة  ابتعدت عن  الحديثة قد  النسويّة  إّن 

سيّام  وال  النساء،  ظروف  تحسني  إىل  وتسعى  املرأة  مظلوميّة  عن  وتتحّدث  دينيّة  دعائم 

األّمهات، يك يؤّدين دورهن الخاّص واألسايس يف تربية األوالد وجيل املستقبل.

يذهب الكثري من قادة الحركة النسويّة إىل تأنيب النساء الاليئ يردن البقاء يف املنزل، وبداًل 

الثقة إىل أنفسهّن، فإنّهم يعملون عىل تعزيز الشعور  من أن يعملوا عىل تقويتهّن وإعادة 

بالضعف لديهن واعتبار أنفسهّن ضحيّات، يف حني كانت مؤلَّفات املؤّسسني األوائل للحركة 

بوصفهّن  عادة  املجتمع  العاديّات يف  النساء  تصّور  م  ـ 1949  عامي 1840  بني  ما  النسويّة 

ستة  أو  خمسة  إنجاب  مبقدورهّن  كان  حيث  إليه،  يطمحن  مبا  وعارفات  وذكيّات  قادرات 

أطفال، ويبذلن كّل ما بوسعهّن من أجل تربية أشخاص رشفاء يتمتّعون بحّريّة يف التفكري]2].

ما هو العامل الذي دفع بالنساء السابقات إىل أن يقمن بوظائفهّن ومسؤوليّاتهّن رغم 

التي كّن يعانني منها؟ رمبا ألنهّن كّن يعلمن من هّن، وملاذا  الصعوبات والفقر والعنرصيّة 

]1]- سورة الحجرات، اآلیة: 13.

[2[- Kerstin، 1994.
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الجنس  كتاب  بعد صدور  الشديد  ولألسف  عليها؟  يقدرن  التي  األعامل  وما هي  هنا،  هّن 

اآلخر للسيّدة سيمون دي بوفوار عام 1954م، غابت شخصيّة املرأة عن الكتابات النسويّة 

بوصفها شخصيّة قويّة وذكيّة، ويف كتاب بيتي فريدان]1] يتّم التعريف باملرأة عىل أنّها ضحيّة 

ملواجهة  والذاتيّة  الداخليّة  املقّومات  أبسط  إىل  تفتقر  وأنّها  وجاهلة،  ورعديدة  ومضطهدة 

التحّديات والتغلّب عىل األمل، ولن يصبح مبقدورهّن الحصول عىل الرخاء واالطمئنان إاّل يف 

سياق انخراطهّن ضمن جامعة. وإّن األبحاث املتعلّقة باألختية]2] تؤيّد هذا األمر. إّن النظريّة 

النسويّة تقول إّن الهويّات الجنسيّة قد بُنيت عىل صورة اجتامعيّة، وقد أّدت عىل مدى التاريخ 

إىل ظهور اختالفات، وإىل حاالت من عدم املساواة، وعليه فإّن الرتكيبة االجتامعيّة للجنسيّة 

قد مثّلت عاماًل الضطهاد املرأة وقمعها]3]. إّن تحليل املرشوع الذي تقوم وتُبنى الجنسيّة عىل 

أساسه بشكل اجتامعّي كان مؤثّرًا يف بيان األمومة أيًضا؛ ولذلك نجد يف الكثري من الكتابات 

النسويّة ربطًا الضطاد املرأة ـ ألسباب ـ مبوضوع األمومة، ويتّم التعريف باإلنجاب والوالدة 

بوصفها من أكرث املوانع شيوًعا يف قطع الطريق عىل التقّدم أمام النساء، ويتّم تقديم النصح 

إىل املرأة بتحديد النسل والسيطرة عليه]4].

التضاد واالزدواجيّة، إىل الحّد الذي  النسويّة بشأن األمومة تواجه نوًعا من  إّن األبحاث 

خالل  من  املتطرّفني  النسوينّي  إّن  أنفسهم.  النسوينّي  بني  وانشقاقات  تصّدع  معه  حدث 

امتهانهم ملؤّسسة األرسة ينظرون إىل قيمة األمومة بوصفها أمرًا هامشيًّا وغري ذي بال، ومن 

خالل تأكيدهم عىل املساواة بني النساء والرجالـ  دون أخذ االختالفات الجنسيّة بنظر االعتبار 

ـ يتجاهلون مشّقة نشاط املرأة وأهميّته أثناء فرتة الحمل والوالدة والرضاع وحضانة وتربية 

األطفال، متهيًدا لبناء الجيل القادم. إّن املتطرّفني التقليدينّي يسعون ـ من خالل التأكيد عىل 

]1]- بيتي فريدان )1921ـ  2006 م(: كاتبة وناشطة نسويّة أمريكيّة بارزة تنحدر من أصول يهوديّة روسيّة ومجريّة. يرجع الفضل يف اشتعال 

املوجة النسويّة األمريكية الثانية يف القرن العرشين إىل كتابها )اللغز األنثوي(. وحيث كانت رائدة نسويّة معتدلة فقد واجهت نقًدا الذًعا من 

الفصائل النسويّة املتطرّفة التي هاجمت جامعات مثل الرجال وربّات املنازل. وقد وّجهت فريدان نفسها نقًدا يف أحد كتبها األخرية بعنوان 

)املرحلة الثانية( ملا اعتربته تجاوزات متطرّفة لبعض النسويّات. املعرّب.

]2]- األختيّة )sisterhood(: نسبة إىل األخت، مبعنى: كون الفتاة أو املرأة أختًا. جامعة من األخوات. املعرّب، نقالً عن: منري البعلبيك، املورد 

الحديث )قاموس إنجليزي / عريب حديث(.

[3[- Anderson، M. L،1997 ، Thinking About Women: Sociological Perspectives on Sex and Gender، Allyn & bacon.

[4[- Firestone، Shulamith 1970. The Dialectic of Sex. New York. Baktam.
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األطفال  وحضانة  منازلهّن  بالتزام  النساء  مطالبة  إىل  ـ  واألمومة  املنزل  إدارة  يف  املرأة  دور 

فقط]1].

إّن كاًل من النسوينّي املتطرّفني والتقليدينّي قد أرّضوا باملرأة املعارصة، وحرشوا النساء يف زاوية 

أيديولوجيّة حرجة وضيّقة، ومن هنا فقد تعرّضوا للنقد من قبل الكثري من النساء، وقالت السيدة 

إليزابيث غوردون فوكس]2] يف كتاب لها تحت عنوان النسوّية ليست قّصة حيايت:

 »يتناول النسويّون املحافظون والتقليديّون املسألة وكأنّهم عازمون عىل حبس 

النساء يف دور األمومة، بينام يسعى النسويّون املتطرّفون إىل إعفاء النساء من هذا 

الدور باملطلق«]3].

تسعى السيّدة إليزابيث فوكس إىل التأسيس لنوع جديد من النسويّة تطلق عليها عنوان 

)نسويّة األرسة(. إّن نسويّة األرسة تتحّدث عن ذلك اليشء املشرتك بني جميع النساء، مبعنى 

قدرة النساء عىل إنجاب األوالد. إّن من بني األسباب التي تجعل النسويّة الغربيّة غري محبّبة 

بالنسبة إىل النساء الرشقيّات ـ وال سياّم املسلامت منهّن ـ أنّه عىل الرغم من وجود الصعوبات 

الرشقيّات  النساء  زالت  ال  ولكن  النساء،  لها  تتعرّض  التي  والعرفيّة  واالجتامعيّة  القانونيّة 

اجتامعيّة مرموقة،  ـ مبوقعيّة ومكانة  ـ وليس مجرّد كونهّن نساء  أمهات  تتمتّعن بوصفهّن 

املرأة  إّن  أخرى  وبعبارة  واألطفال.  املنزل  أمور  بشأن  املصرييّة  القرارات  أكرث  يتخذن  حيث 

الرشقيّة تعمل عىل تعويض فقدانها لحقوقها االجتامعيّة من خالل التشبّث بدورها البارز يف 

األرسة، وإنهّن عىل الرغم من أنهّن ال يحظني بالدعم القانويّن واالجتامعّي إال نادًرا، إال أنهّن ال 

يفتقرن إىل دعم األزواج واألوالد بشكل خاّص. يُضاف إىل ذلك أّن النساء ال يزال لهّن إسهام 

كبري يف التجّمعات األكرث تقليديّة، من قبيل: القرى واألرياف والعشائر، حيث يشرتكن يف أعامل 

الزراعة ورعي األنعام واألعامل اليدويّة، وبذلك فإنّهم يُسهمن يف توفري الدخل واقتصاد األرسة.

[1[- Braceras، Jennifer C. 2001. Conflict Between Radical Feminists and Traditionalists، Women’s Quarterly، June. 

P. 22.

]2]- إليزابيث غوردون فوكس )1884 ـ 1958 م(: كاتبة أمريكية. املعرّب.

[3[- Fox، G. Elizabethm Feminism Is Not the Story of My Life، In Motherhood’ See: Barceras، Jennifer، C. 2003. 

Women’s Quarterly، March. P. 22.
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واملناصب  العمل  عىل  الحصول  فرص  وانخفاض  التعلّم،  محدوديّة  من  الرغم  وعىل 

السياسيّة للنساء، إاّل أّن مسار األمومة ال يزال ملحوظًا يف دائرة األرسة، إّن املراد من األمومة 

هو الدور املؤثّر الذي تلعبه النساء يف الحياة األرسيّة واالجتامعيّة، وليس لهذا املوضوع ما 

يدانيه يف الغرب.

ولكن ملاذا ال يحظى أهّم عمل ونشاط يف الدنيا إال بالحّد األدىن من االهتامم. إّن األمومة 

ورعاية األطفال أمر مقّدس للغاية، ويحظى باالحرتام الفائق، ولكّن األّمهات ال يحصلن عىل 

االحرتام، ويتّم وضعهّن يف املراتب املتدنّية يف املجتمع عادة. من ذلك أّن اإلنجاب ـ عىل سبيل 

املثال ـ ال يزال مستبعًدا عن اإلدراج ضمن فائض اإلنتاج الوطنّي، وال يتّم عّد النساء اللوايت 

يعملن يف منازلهن جزًءا من النساء العامالت]1].

إّن النساء يعملن حاليًا يف البيت ويف خارجه أكرث من أّي فرتة أخرى، وما دام يتّم النظر 

إىل العمل يف املعامل واملصانع خارج املنزل بوصفه هو العمل الرئيس بالنسبة إىل املرأة، فإّن 

التساوي يف البيئة الخارجيّة لن يتحّقق أبًدا، إاّل إذا توىّل الرجال قسطهم من العمل يف الفضاء 

للرجال  روديك]2]: ميكن  سارة  السيدة  تقول  وكام  املنزل،  واضطلعوا مبسؤوليّتهم يف  الخاّص، 

أن يعملوا بدورهم عىل توسيع مرشوع األمومة أيًضا، وميكن لهذا األمر أن يتحّقق من خالل 

قيامهم مبسؤوليّاتهم الخاّصة برتبية وحضانة األطفال، وعىل الدول بدورها أن تنظر بواقعيّة 

إىل نشاط النساء وإسهامهّن يف اسرتاتيجيّاتها الخاّصة، وأن تعمل عىل تقويم وتثمني جهود 

املرأة بشكل أو بآخر، وذلك من خالل توفري التسهيالت لها، من قبيل: منحها إجازة الوالدة، 

البطالة، واألمن املهنّي وما إىل  العمل، وحقوق  والتقاعد املبكر، واملرونة يف تحديد ساعات 

ذلك.

[1[- Tiger; Fox; Parson Cited in Gannett، Lisa1999 ،. “What’s In A Cause? The Pargmatic Dimensions Of Fenetic 

Explanations” Biology and Philosophy 14374 – 349 ،; Oakly، A. The Sociology Of Housework، London، Mertin 

Robertson. 1974; Oakly، A. Form Here To Maternity، Becoming a Mother، Harmondsworth، Penguin. 1981.

[2[- Ruddick، Sara. 1988. Maternal Thinking، Toward A Politics Of Peace، Boston، Beacon Press.
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التمركز حول األنثى واختزال ما هو إنسانّي 
فيما هو أنثوّي  

)رؤية نقدّية(

د.غيضان السيد عيل]]]

مة      مقدِّ

راديكالّية  تغرّيات  عرب  مألوف  هو  ما  كّل  عن  والخروج  الغربّية  املبالغات  ظّل  يف 

من طور إىل طور أكرث غرابة وتطرًفا من سابقه، تتحّول دعوة  »تحرير املرأة« يف القرن 

الحركة  تلك  األنثى«،  حول  »التمركز  حول  الراهنة  املتطرّفة  الدعوة  إىل  عرش  التاسع 

املرأة مبتدأً وغاية يف حّد ذاتها. وليس ذلك  اعتبار  التي تدعو إىل  التحّرر  املفرطة يف 

ملنظومة  صادمة  اختالفات  تحمل  باتت  التي  الغربّية  النسويّة  الفلسفة  عىل  بغريب 

القيم يف العامل، والتي تتمّثل يف مجموعة من املسائل الغريبة والشاذة من قبيل امتالك 

اإلنسان لجسده، وحّريّة امليول الجنسّية والتعّصب لها إىل حّد الكفاح والنضال من أجل 

ا من حقوق اإلنسان، ورفض املعتقدات والتعاليم الدينّية  أن تكون املثلّية الجنسية حقًّ

املقّدسات  كاّفة  وتدمري  واحد،  إله  عبادة  ورفض  بل  السامويّة،  الديانات  من  النابعة 

والثوابت العقديّة، وتفكيك املطلق وتقويض املقوالت الكلّّية وانهيار اليقي.

يُعالج الباحث يف هذا املقال الدعوات الغربية إىل التمركز حول األنثى، مستعرًضا آلراء الفالسفة 

واملفّكرين يف هذا املجال، ومستعرًضا لصورة املرأة يف العهد القديم، واملعامل املميّزة لحركة التمركز 

]1]- أستاذ الفلسفة الحديثة املساعد بكلّيّة اآلداب -جامعة بني سويف، جمهوريّة مرص العربيّة.



نحن ومسألة المرأة 276

حول األنثى. ويستعرض يف نهاية البحث مكانة املرأة والرجل يف الترشيع اإلسالمي. وتعد دعوة 

»التمركز حول األنثى« واحدة من أشهر الحركات النشطة يف الغرب يف عرص ما بعد الحداثة - عرص 

عامل دريدا الذي ُمحيت منه ظالل اإلله، ومَتَثََّل َمثَله األعىل يف مادونا ومايكل جاكسون-؛ ولذلك 

فهي دعوة تختلف متاًما عن كافّة الحركات التحّرريّة القدمية التي تصدر عن الرؤية اإلنسانيّة 

املتمركزة حول كّل ما هو إنسايّن، بل إنها تسعى بكل قوة إىل اختزال ما هو إنسايّن فيام هو أنثوّي.

األنثى  تتمركز  حيث  للعامل،  رصاعّي  مفهوم  عىل  األنثى«  حول  »التمركز  حركة  وتقوم 

تاريخ الرصاع  البرشيّة هو  تاريخ  الذكر هو اآلخر حول ذاته، ويصبح  حول ذاتها ويتمركز 

بني الذكر واألنثى، ويف ظل انتصارات الرجل املتوالية – من منظور دعاة هذه النزعة- عرب 

التاريخ كان ال بّد من وضع نهاية لهذه االنتصارات لتبدأ انتصارات األنثى، ويتم إعادة رسد 

التاريخ من وجهة نظر أنثويّة - متمركزة حول األنثى - بحيث يصبح رّد اعتبار األنثى مسألة 

وجود، ويتّم رفع وعي النساء بأنفسهّن كنساء، وتحسني أدائهّن يف املعركة األزليّة مع الرجال 

الذي  التاريخّي  بالثأر  أخًذا  عليهم  والتغلّب  يجب رصعهم  بل  مشاركتهم،  ميكن  ال  الذين 

سيطر فيه الرجال عىل النساء وهيمنوا عليهّن وقهروهّن رّش قهر. ومن ثّم فال مكان لحّب 

النوعّي.  االختالف  كان  أجله  من  الذي  التكامل  إىل  تسعى  مشرتكة  إنسانيّة  أو  تسامح  أو 

أمثال:  الغربيّات من  الكاتبات واألديبات  الحركة مجموعة من  وكان من أشهر دعاة هذه 

الشاعرة والكاتبة األمريكيّة أدريان ريتش]1]، والفيلسوفة النسويّة األستاذة بجامعة أوتاوا]2] 

والفيلسوفة  ماكفاجو]4]،  سايل  األمريكيّة  النسوّي  الالهوت  وعاملة  جولدنربج]3]،  ناعومي 

وعاملة الالهوت النسويّة ماري دييل]5]، واملبرّشة النسويّة الوثنية النشطة آنا ليفيا بلريابل، 

نانيس  والكاتبة  روز]8]،  هيالري  والكاتبة  كيلر]7]،  كاترين  درو]6]  بجامعة  الالهوت  وأستاذة 

[1[-  A. Rich

[2[-  Ottawa

[3[-  N.Goldenberg

[4[-  S. Macfague

[5[-  M. Daly

[6[-  Drew

[7[-  K. Keller

[8[-  H. Rose
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هارتسوك]1]، والناشطة األمريكيّة يف الفلسفة النسويّة ساندرا هاردنج]2].... وغريهن.

:: التاريخ الجتماعّي الغربّي هو تاريخ قهر الذكر لألنثى
ً

أول

يحفل التاريخ الغريّب عىل طول امتداده مبواقف غاية يف القسوة مارسها الرجل تجاه املرأة 

من أجل قهرها وإذاللها حتى صار األمر قاعدة وُعرفًا لدى الشعوب الغربيّة؛ عواّمها ومثقفوها 

عىل السواء، ومل يشّذ عن القاعدة حتى أكرب الفالسفة وأكرثهم دعوة للحّريّة واحرتام اآلخر 

حتى النصف الثاين من القرن التاسع عرش؛ فكان سقراط يرى أنَّ املرأة رٌش ال بّد منه، فهو 

يحمد الله عىل ثالثة أمور: أنَّه ُخلق يونانيًّا وليس بربريًّا، حرًّا وليس عبًدا، رجاًل وليس امرأة]3]؛ 

ولذلك مل يكن غريبًا أن يُقيص سقراط النساء عن العمل السيايّس بدعوى أنَّهّن غري مؤّهالت 

لالرتقاء له، وذلك عرب مقولته املشهورة »للرجال السياسة وللنساء البيت«؛ ألنَّ وظيفة املرأة 

األساسيّة يف نظره هي إدارة املنزل وتربية األطفال، وكان يف ذلك الرأي متامشيًا مع العرف 

السائد يف أثينا يف ذلك الوقت؛ حيث إنَّ املرأة األثينيّة الحرّة مل يكن مسموًحا لها بأن تخطو 

خطوة واحدة خارج جدران البيت، ومل يكن لها حّريّة اختيار الرشيك، فالزواج يفرضه األهل 

ويرتّبه يف األعّم األغلب النساء العجائز الاليئ يُسمح لهّن بالتنقل من منزل إىل آخر، وليس من 

حّق الزوجة أن تطلب من زوجها حّق اإلخالص الدائم لها وإذا ما مات الزوج عادت املرأة إىل 

كفالة والدها أو أخيها الذي ميكنه أن يزّوجها مبن يشاء. أو إن شاء قّدمها عىل سبيل التّسي 

كمحظيّة]4]. أّما أفالطون فلم يخرج عن الرتاث اليونايّن املعادي للمرأة؛ فكان يرى أّن الرجل 

املُثل، حيث  إىل أعىل يف عامل  املوت  بعد  األرض عاد  فإذا عاش فاضاًل عىل  البداية  ُخلق يف 

يسكن نجمه األصيّل، أّما إذا عاش فاسًدا رشيرًا ومل يصلح حاله يف هذه الدنيا، فيكون تحويله 

إىل امرأة عقابًا يستحّقه]5]. وكان أفالطون يأسف دامًئا أنّه ابن امرأة بل ظّل يزدري أّمه ألنَّها 

أنثى وكان يصّنف املرأة مع العبيد واملخبولني واألرشار واملرض، إمعانًا يف االزدراء واالحتقار. 

[1[-  N. Hartsock

[2[-  S. Harding

]3]- إمام عبدالفتاح إمام، جون لوك واملرأة، سلسلة الفيلسوف واملرأة )6(، الطبعة األوىل، 2009، ص 12.

]4]- إمام عبدالفتاح إمام، أفالطون واملرأة، سلسلة الفيلسوف واملرأة )1(، الطبعة األوىل، 2009، ص 31-37.

]5]- املرجع السابق، ص 120.
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يف حني تحّدث أرسطو عن تديّن ذكاء املرأة ونقص عقلها، وعدم اتزانها يف الحكم عىل األشياء، 

وعدم صالحيّتها للسياسة أو القيادة أو إدارة شؤون الدولة، وليس هذا فحسب، وإمّنا أضاف 

إىل ذلك عدم قدرتها عىل مامرسة الفضائل األخالقيّة املختلفة عىل نحو ما يفعل الرجل، وعدم 

قدرتها عىل شغل أّي منصب اجتامعّي، أو ثقايّف، أو حتى قيادة املنزل]1]. ولهذا اقترص دورها 

الواجبات  عند أرسطو عىل انجاب األطفال ورعايتهم، واإلرشاف عىل األعامل املنزليّة، وأداء 

نحو الزوج]2]. وال شك أنَّ ذلك كان تجّنيًا واضًحا واجحافًا حقيقيًّا لحقوق املرأة يف العامل الغريّب 

القديم )اليونايّن والرومايّن(.

والجدير بالذكر أّن هذا الوضع مل يتغرّي يف العصور الوسطى يف الغرب، بل زادت حّدته يف 

اتجاه احتقار املرأة، ويتّضح ذلك من قول القديس بونافنتريا]3] )1221-1273( الذي طبعت 

مقولته الشهرية العرص الوسيط كلّه؛ إذ يقول:

موجوًدا  وال  بل  برشيًّا،  موجوًدا  تشاهدون  أنّكم  تحسبوا  فال  املرأة  رأيتم  »إذا 

متوّحًشا؛ ألنَّ ما ترونه هو الشيطان نفسه. وإذا تكلمت فام تسمعونه هو فحيح 

األفعى...«]4].

األوىل،  الخطيئة  وسبب  الغواية،  أصل  الغربيّة  الوسطى  العصور  يف  املرأة  كانت  ولذلك 

وهي ينبوع املعايص، وأصل الفجور، والخطأ مرتبط بها، ومنها انبجست املعايص عىل البرشيّة 

جمعاء. وهذا ما غلب بالفعل عىل نظرة الالهوتيّني والفالسفة املسيحيّني؛ فاملرأة ال هي إنسانة، 

وال صديقة، وال زميلة ...إلخ، ولكّنها مجرّد »وعاء للتناسل« كام قال القديس أوغسطني. أما 

أوريجي السكندرّي]5] )185-254 م( فقام ببرت أعضائه الجنسيّة فخىص نفسه حتى يبتعد متاًما 

عن املرأة أصل الخطيئة والغواية والفجور، تلك الشيطانة التي إذا نادته فال مفّر من تلبية 

]1]- إمام عبدالفتاح إمام، أرسطو واملرأة، سلسلة الفيلسوف واملرأة )2(، الطبعة األوىل، 2009، ص 8.

]2]- إمام عبدالفتاح إمام، مقدّمة الرتجمة العربيّة لكتاب، سوزان موللر أوكني، النساء يف الفكر الغريّب، بريوت، دار التنوير، سلسلة املرأة يف 

الفلسفة )7(، الطبعة األوىل، 2009، ص 10.

[3[-  St. Bonaventura

]4]- إمام عبدالفتاح إمام، الفيلسوف املسيحي واملرأة، سلسلة الفيلسوف واملرأة )3(، الطبعة األوىل، 2009، ص 5.

[5[-  Orgien
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النداء! أّما القديس يوحّنا فَُم الذهب، فكان يرى أنَّ املرأة رّش ال بّد منه، وأنّها إغواء طبيعي، 

وكارثة مرغوب بها، وخطر منزيّل، وفتنة مهلكة، ورّش مستور، وأنَّ حّواء هي سبب طرد آدم 

من جنة عدن، وهي وسيلة الشيطان املثىل التي يقود بها الرجال إىل الجحيم. وكان القديس 

توما اإلكويني]1] يُنزل املرأة منزلة الرقيق، ويجب عىل الزوجة أن تكون لزوجها أقرب ما تكون 

إىل الخادمة، ويناشد اإلكويني األبناء أن يحبّوا آباءهم أكرث مام يحبّون أمهاتهم! ]2].

وكان القانون املديّن أشّد عداًء للمرأة من القانون الكنيّس؛ فلم تُنصف املرأة ال يف القانون 

للنساء  تُسمع  أاّل  وينّصان عىل  املرأة،  يجيزان رضب  القانونان  كان  فقد  الكنيّس،  وال  املديّن 

كلمة يف املحكمة »لضعفهّن«، وأعطى للزوج الحّق يف االنتفاع بكل ما للزوجة من متاع وقت 

الزواج، والترصّف يف ريعه. والحّق أنَّ هذا القانون قد ظّل معمواًل به يف معظم أنحاء العامل 

الغريّب حتى النصف الثاين من القرن التاسع عرش. حيث ُجردت املرأة من الحّق يف كّل يشء، 

فكان يتم التعامل معها معاملة القارص أو السفيه؛ إذ ُجردت املرأة - مهام كانت تقيّة أو ورعة 

- من حّق حضانة أوالدها، فقد كان من حّق الزوج املُطلق الذي ال يُناقش وال مُيارى فيه أن 

ينتزع منها أوالدها، وهي ما تزال حيّة ترزق، وأن يعهد بهم إىل محظيّة أو خليلة. ويظّل هذا 

الحق ساريًا حتى لو مات الزوج، ففي هذه الحالة يكون من حّق أقرب أهله من العصب أن 

يستعمل نفس الحّق الذي مل يشأ األب املتوىّف أن يستعمله يف وصيّته ويقيص األم عن أوالدها. 

كام مل يكن للمرأة يف الغرب من حّق يف أن تقايض غريها أو يقاضيها غريها. ومل يكن لها الحّق 

يف أن تتعاقد بغري إرادة زوجها وإجازته قانونًا. وال يُسمح لها بأن متتلك أكرث من مئتي جنيه 

ويصبح الزائد عىل ذلك من حّق الرجل املطلق. كام مل يكن للمرأة يف الغرب الحّق يف طالق 

نفسها أو خلع الرجل متى استحالت العرشة بينهام. فهل كان يشء أشّد من هذا بغيًا ونزواًل 

باملرأة إىل الدرك األسفل من الحطّة واملهانة؟!]3]. فأّي مهانة للمرأة يف ظّل تلك الترشيعات 

الظاملة املجحفة وأّي تطرف يف وضعها من ِقبل مرّشعني ظاملني ال يعرفون للمساواة وجًها من 

وجوهها املتعددة.

[1[-  Thomas Aquinas

]2]- إمام عبدالفتاح إمام، الفيلسوف املسيحي واملرأة، سلسلة الفيلسوف واملرأة )3(، الطبعة األوىل، 2009، ص 144.

]3]- إسامعيل مظهر، املرأة يف عرص الدميقراطّية )بحث حّر يف تأييد حقوق املرأة(، القاهرة، الهيئة العاّمة لقصور الثقافة، 2015، ص 11، 

ص 67.
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النهج؛ إذ ظّل فالسفتها يسريون  والجدير بالذكر هو استمرار فالسفة الحداثة عىل هذا 

عىل نهج الرتاث القديم؛ فلم يكن حديثهم عن تحرير اإلنسان واسرتداد كرامته وحقوقه سوى 

حديث عن الرجل، بل عن نوع معنّي من الرجال هم الذين يشّكلون الطبقة الربجوازيّة الصاعدة 

التي وقفت تتصّدى للملك شارل لتنال حقوقها. فهذا ديكارت]1] )1596-1650( الذي ينطلق 

من ثنائيّته املشهورة بني العقل والجسد، كان يرى أنَّ الرجل ميثّل العقل واملرأة متثّل الجسد، 

تلك الرؤية التي قرصت دور املرأة عىل امتاع الرجل وإسعاده. والرجل بوصفه ميثّل العقل هو 

املهتّم باألنشطة الفكريّة والسياسيّة، أّما املرأة فإنّها غري مهيّأة لذلك. وعند مكيافيليل]2] )1469- 

1527( وهوبز]3] )1588- 1679( يفرتس األقوى األضعف، فاإلنسان ذئب أخيه اإلنسان كام رصح 

األخري، ومن ثّم يتّم تربير إخضاع األنثى بوصفها األضعف. كام ذهب جان جاك روسو إىل أّن 

خاّصيّة املرأة األوىل هي الدونيّة، فهي ال بّد أن تسلّم بأنّها أدىن من الرجل، وأنّها ما ُوجدت 

إال ملتعة الرجل وخدمته، ومن ثّم يجب أن تُرىّب بطريقة جّد مغايرة كام أوجدتهام الطبيعة 

متغايرين؛ ولذلك تصبح تربية املرأة عند روسو مقصورة عىل تدبري منزلها وتربية أوالدها وإسعاد 

زوجها فحسب، وهو إْن رأى رضورة العناية بالرتبية البدنيّة والجسميّة للمرأة، فال يكون ذلك إاّل 

إلكساب املرأة قواماً ممشوقاً ميتع زوجها، وأن تكون قادرة عىل تحّمل مصاعب الحمل والوالدة، 

ومن أجل إنجاب أطفال أصّحاء، وعىل الفتاة أن تتعّود الطاعة وحّب العمل، وأن تتعلّم الحياكة 

والتطريز وأشغال اإلبرة، وكذلك الغناء والعزف والرقص، فكّل هذا يزيد من جاملها ويكرث من 

إعجاب الرجال بها. أّما الفلسفة والعلوم والفنون، فليس لها أن تشتغل بيشء منها؛ ألنَّه ال يرى 

فيها القدرة عىل مزاولة األعامل العقليّة التي يزاولها الرجال]4]. بل إّن روسو حرم املرأة من أن 

تختار دينها، فالنساء عىل دين أزواجهّن!

أّما كانط فيلسوف العقالنيّة، فقد تساءل: هل للمرأة عقل؟ وأجاب أنَّ لها عقالً، ولكّنه 

عقل جميل! وال شّك أنّها إجابة مراوغة، حيث استخدم كلمة جميل ليغلّف بها أفكاًرا بالغة 

[1[-  Descartes

[2[-  Machiavelli

[3[-  T. Hobbes

[4[- Rousseau، Emile، or Treatise on Education، translated by.William H.Payne.ph. D.N.Y. and London،1926 ، p.301-

305.
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القسوة، منها أّن املرأة ال تتحّمل التفكري املجرّد، وليس من الصواب أن تحشو رأسها باملناقشات 

العلميّة، فليس لها فيها رأي وال مشورة. كام أنّه إذا كان قد حارب القنانة وطالب بتحرير 

العبيد، لكّنه لألسف مل يحارب عبوديّة املرأة للرجل، بل ريض بها وباركها ودعمها]1]. ورأى أّن 

مسؤوليّة املرأة يف املجتمع هي القيام بإسعاد الرجل وحفظ النوع، والقيام باألعامل املنزليّة.

ومن كانط]2] إىل شوبنهاور]3] ونيتشه]4] مل يختلف األمر كثرًيا؛ فقد أبغض شوبنهاور املرأة 

بُغًضا شديًدا حتى أّمه، أّما نيتشه فقد كان يضع املرأة دامئًا موضع العبد اآلبق أو الحيوان غري 

املطيع، فكان يقول: »إذا قصدَت النساء فخذ السوط معك«]5].

وأمام هذا التطرّف واإلجحاف لكل حقوق املرأة، كان ال بّد أن تنتفض املرأة الغربيّة ثائرة 

، واإلذالل املهني، والسيطرة الذكوريّة املطلقة عىل كّل يشء، فكان ال بّد  عىل هذا الظلم البنيِّ

أن تكون النتيجة مضاّدة بنفس القّوة وبعكس االتجاه، طبًقا لقوانني الطبيعة، رغم اختالف 

تلك القوانني عن الظواهر اإلنسانيّة، فكان تحرر املرأة يف الغرب تحّرًرا من كّل يشء، والحقيقة 

أنّه مل يكن تحّرًرا بقدر ما كان تطرّفًا يف االتجاه املضاّد؛ أّدى يف النهاية إىل أّن املرأة مل تقنع 

بتحرير املرأة وانصافها، فطمعت يف عامل تنفرد به املرأة، وتتمّكن من التمركز فيه حول ذاتها، 

مامرسًة فيه غلوًّا مامثالً لذلك الغلو الذي مورس عليها عىل مدار التاريخ. ولذلك ظهرت املرأة 

الثالثة، عىل حد تعبري جيل ليبوفيتسيك]6] الذي رأى أنَّ املرأة يف الغرب مرّت بثالث مراحل: 

كانت يف األوىل مؤبلَسة ومحتَقرة، وهي املرحلة األطول عىل اإلطالق والتي استمرت يف بعض 

املجتمعات الغربيّة حتى فجر القرن العرشين، ويف الثانية مدلّلة؛ إذ كانت الجنس الجميل 

استقاللّيّة  وال  السياسيّة  الحياة  يف  دور  أّي  تلعب  ال  لكنها  املنزل،  وحوريّة  األطفال  ومربّية 

ماّديّة أو فكريّة لها، ويجب أن تكون رهن إشارة زوجها. وإن كنت أرى أنّها ال تختلف يف 

إاّل،  ليس  اإلنسانيّة  الكرامة  قلياًل من  اكتسبت شيئًا  أنّها  إال  األوىل،  املرأة  األعّم عن  الغالب 

]1]- إمام عبدالفتاح إمام، الفيلسوف املسيحي واملرأة، القاهرة، دار صبح للطباعة والنرش، سلسلة الفيلسوف واملرأة )9(، الطبعة األوىل، 2011، ص 5.

[2[-  Kant

[3[-  Schopenhauer

[4[-  Nietzsche

]5]- محمد عامرة، اإلسالم والغرب، أين الخطأ وأين الصواب، القاهرة، مكتبة الرشوق الدوليّة، الطبعة األوىل، 2004، ص 248.

[6[-  Gilles Lipovetsky
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أما املرأة الثالثة فهي املتمركزة حول ذاتها التي تقيم قطيعة كربى يف تاريخ النساء]1]. ففيها 

تتمتّع باالستقالل التاّم والنّديّة الكاملة يف كافّة املجاالت، بل تتطلع إىل رصع الرجل وقهره أو 

االستغناء التام عنه واالكتفاء بالذات األنثويّة.

ثانًيا: رفض األنثى المتمركزة حول نفسها لألديان السماوية وتأليه ذاتها

رأت األنثى أنَّ العادات والتقاليد واألعراف االجتامعيّة مل تكن هي الوحيدة التي جنت 

عليها وكبّلت حّريّتها، بل رأت أّن األديان السامويّة لعبت الدور األكرب يف ترسيخ هذه العادات 

وتلك التقاليد واألعراف، وكيف أنّه بإضفاء صبغة دينيّة عليها تّم ترسيخها يف عقول الشعوب 

األديان  بتصوير  الحديثة  النسويّة  اهتّمت  ولذلك  منه؛  مفّر  ال  أمرًا  جعلها  مام  ووجدانها، 

السامويّة عىل أنّها قيد رجعّي يقيّد طموحات املرأة، بسبب التفسريات الذكوريّة للدين، فكان 

من الرضورّي الثورة عىل الدين ثورة عارمة، فعىل سبيل املثال يعيب الفكر النسوّي عقيدة 

التثليث التي تعّد جوهر املسيحيّة كام يؤمن بها أتباعها؛ ألنّها تعرب عن ذكوريّة اللغة والفكر؛ 

فاآلب مذكّر واالبن مذكّر والروح القدس مذكّر، مام يعكس السيطرة الذكوريّة عىل األديان، 

وأن اعتبار الله ذكرًا يستتبعه القول بأّن الذكر إله.

وال شك أّن حركات »األنثى املتمركزة حول نفسها« نجحت إىل حّد بعيد يف أن تشيع يف معظم 

األوساط الغربيّة فكرة العداء بني الدين وتحرير املرأة، وتعالت الصيحات املرّددة بأن األديان 

تستعبد النساء. ولقد نجحت هذه الحركات يف الضغط عىل املؤّسسات الدينيّة الغربيّة. تلك التي 

خانت رسالتها- حتى أصدرت- يف سنة 1994 م – طبعة جديدة من العهدين القديم والجديد، 

ُسّميت »الطبعة املصّححة«، تّم فيها تغيري املصطلحات والضامئر املذكّرة، وتحويلها إىل ضامئر 

محايدة! من أمثلة ذلك ما أوجبته تلك الحركة من االبتعاد عن اإلشارة إىل اإلله باعتباره ذكرًا، 

ورضورة اإلشارة إليه باعتباره ذكرًا وأنثى يف الوقت ذاته، فيقال عىل سبيل املثال: إنَّ الخالق هو 

الذي/ هي التي، وضع/ وضعت...إلخ! بل ويُشار إليه أحياناً باملؤنّث وحسب، فهو »ملكة الدنيا« 

و »سيّدة الكون«!.... وهكذا ألّهت هذه الحركات األنثى ذاتها.

]1]- يل ليبوفيتسيك، املرأة الثالثة – دميومة األنثوي وثورته، ترجمة دينا مندور، مراجعة وتقديم جامل شحيد، القاهرة، املركز القومي 

الطبعة األوىل، 2012، ص 237-229. للرتجمة، 
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وقد حاولت الفيلسوفة النسويّة نعومي جولدنربج]1] وضع رؤية جديدة لأللوهيّة تتمركز 

حول األنثى، وذلك يف محاولة منها لبناء دين نسوّي جديد مُيَكِّن املرأة من إقامة حياة روحيّة 

مقّدسة مباينة لتلك الصورة التي متتهن املرأة يف األديان السامويّة الذكوريّة )حسب وصفها(، 

وكان ذلك من خالل دعوتها إىل العودة إىل عبادة املرأة/ اإللهة؛ ألّن عبادة املرأة ترفع من 

شأن املرأة، وتربط بني الدين والخصوبة، وبني الخري والقوة، يف مقابل عبادة الرب/ اإلله الذي 

يدعو إىل الثبات والهيمنة والسيطرة]2]. كام شاركتها الدعوة الكاتبة األمريكيّة ستار هوك]3] التي 

دعت إىل دين يقوم عىل عبادة إلهة مؤنّثة تجعل املؤنّث هو الطبيعة والذات. كام تذهب 

إىل أبعد من هذا عاملة الالهوت النسوّي سايل ماكفاجو]4] التي دعت إىل رضورة تجسيد اإللهة 

األنثى، واعتبار أن هذا العامل كلّه جسد لها. أّما الفيلسوفة وعاملة الالهوت النسويّة الشهرية 

ماري دييل]5]، فتذهب إىل أّن تحرير املرأة الحقيقّي يأيت أّوالً من إسقاط الفكر الذكورّي من 

املعتقدات واألديان واملامرسات الدينيّة، واستبدال هذا الفكر بدين وثنّي نسوّي جديد تكون 

فيه اإللهة/ األنثى هي املعبودة الوحيدة ]6]. ولقد وّجهت آنا ليفيا بلريابل – التي نصبت نفسها 

رسولة تنطق بلسان اإللهة/األنثى لتبلّغ رسالتها للعامل أجمع- نداء عىل شبكات اإلنرتنت تحّث 

فيه القرّاء عىل رضورة نرش تعاليم هذه اإللهة/األنثى حتى تسود عبادتها جميع أنحاء العامل. 

لألطفال  تربويًّا  نظاًما  األنثى، ووضعت  لعبادة  الدعوة  البيئيّة مجرّد  النسويّة  تجاوزت  وقد 

واألمهات ليك يسريوا عليه، ويقوم هذا النظام عىل تعاليم اإللهة/األنثى وقيمها، وهي:

- يجب عىل األطفال أن يبتعدوا عن تعاليم األديان الجامدة، وأن يتعلّموا العبادة اليوميّة 

لإللهة/األنثى يف املكان املخّصص لها داخل البيت.

- أن يقيموا الشعائر والصلوات لإللهة/األنثى حتى يشعروا بالسعادة التي تتحّقق برضاها 

عنهم.

[1[-  N.Goldenberg

[2[- N. Goldenberg، Return of The Goddess: Psychoanalytic Reflections on The Shift from Theology to Thealogy، in 

(ed( King: Religion and Gender، Oxford، UK; Cambridge، USA: Blackwell Publishers،1995 ، pp.145164-.

[3[-  S. Hock

[4[-  S. Macfague

[5[-  M. Daly

]6]- خالد قطب، الالهوت النسوّي وثنّية جديدة، القاهرة، مجلّة أوراق فلسفّية، العدد السابع الثالثون، 2013، ص 141.
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- أن يقيموا االحتفاالت واألعياد لإللهة/األنثى بالطريقة التي ترض عنها اإللهة]1].

وال شّك أنَّ هؤالء النسويّات قد وقفن عىل مجموعة من النصوص الدينيّة التي تجور عىل 

املرأة وتسلبها حقوقها، األمر الذي دفعهّن إىل أن يقفَن هذا املوقف من الدين، أعني تقويض 

املرأة  الذي يضع  الجديد  النسوّي  الدين  أبويّة ذكوريّة وسيادة  ألنّها  السامويّة؛  األديان  كّل 

اإللهة عىل رأس هذا الكون.

والحقيقة أنّه من السهل الوقوف عىل ما ورد بالعهدين القديم والجديد من نصوص تقف 

ضد املرأة وتقف لها باملرصاد. ففي العهدين القديم والحديث نجد أّن الخطيئة األوىل التي 

حّملت البرشيّة تبعات أوزارها إمّنا هي ناشئة عن عقيدة الخطيئة األصلّيّة املوروثة التي هي 

الغريّب  العامل  لها  ينتمي  التي  املحرّفة  الديانة  أساسيّات  الكربى، وأساس من  التعاليم  إحدى 

اليوم، والتي ترى أّن املرأة منبع الرشور والخطايا، بل هي سبب شقاء اإلنسانيّة. ومن أهّم 

:النصوص التي تؤكّد ذلك ما جاء يف سفر التكوين، إذ سأل الرّب آدم

َجرَِة الَِّتي أَْوَصْيُتَك أَْن الَ تَأْكَُل ِمْنَها؟ َفَقاَل آَدُم: )الَْمْرأَُة الَِّتي  )َهْل أَكَلَْت ِمَن الشَّ

َجرَِة َفأَكَلُْت(َفَقاَل الرَّبُّ اإِللُه لِلَْمْرأَِة: )َما هَذا الَِّذي  َجَعلَْتَها َمِعي ِهَي أَْعطَْتِني ِمَن الشَّ

أَتَْعاَب   ُ أُكَرثِّ لِلَْمْرأَِة: )تَكِْثريًا  َوَقاَل  َفأَكَلُْت.(..  َغرَّتِْني  )الَْحيَُّة  الَْمْرأَُة:  َفَقالَِت  َفَعلِْت؟( 

َحَبلِِك، ِبالَْوَجعِ تَلِِديَن أَْوالًَدا. َوإِىَل َرُجلِِك يَكُوُن اْشِتَياُقِك َوُهَو يَُسوُد َعلَْيِك(]2].

 ولذلك ليس غريبًا أن يقول اليهودّي يف صالته )أشكرك يا إلهي أنّك خلقتني رجالً ومل 

تخلقني امرأة(، بينام تقول املرأة مستسلمة لألمر الواقع: )أشكرك يا إلهي عىل أنّك خلقتني 

كام تشاء(]3]. فاملرأة فّخ منصوب ال ينجو منه إالّ الصالح عىل نحو ما جاء يف سفر الجامعة:

 )َفَوَجْدُت أََمرَّ ِمَن الَْمْوِت: الَْمْرأََة الَِّتي ِهَي ِشَباٌك، َوَقلُْبَها أرَْشَاٌك، َويََداَها ُقُيوٌد. 

ا الَْخاِطُئ َفُيْؤَخُذ ِبَها(]4]. اَم اللِه يَْنُجو ِمْنَها. أَمَّ الُِح ُقدَّ الصَّ

]1]- خالد قطب، الالهوت النسوّي وثنّية جديدة، القاهرة، مجلّة أوراق فلسفّية، العدد السابع الثالثون، 2013، ص 142-144.

]2]- سفر التكوين، اإلصحاح الثالث )13-11، 17(. وموجز تلك العقيدة أن آدم عليه السالم أكل من الشجرة املحرّمة، فعاقبه الله بالطرد 

من الجّنة وأسكنه األرض، وظّل الجنس البرشّي يحمل تبعات تلك الخطيئة وأوزارها حتى أرسل الله ابنه )تعاىل الله عام يقولون علوا كبريًا( 

املسيح عيىس بن مريم ليصلب فداء وليبني للناس طريق الخالص من هذه الخطيئة.

[3[- Simone de Beauvoir، The Second Sex، Trans. by H.M. Parshley، Penguin Books،1987 ، p.22.

]4]- سفر الجامعة، اإلصحاح السابع )26(.
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ومام يدعو للعجب أّن اليهودي وفًقا لتعاليمه الدينيّة ميكنه أن يبيع ابنته كأََمة ملن يرغب 

يف رشائها، عىل نحو ما جاء يف سفر الخروج: )َوإَِذا بَاَع َرُجٌل ابَْنَتُه أََمًة، الَ تَْخُرُج كَاَم يَْخُرُج 

واألشياء  والثور،  والجواري،  واألموال،  العبيد،  من  املكّونة  الرتكة  ضمن  إذن  فهي  الَْعِبيُد(]1]. 

األخرى. ففي تثنية االشرتاع:

 )َوالَ تَْشَتِه اْمَرأََة َقِريِبَك، َواَل تَْشَتِه بَْيَت َقِريِبَك َوالَ َحْقلَُه َوالَ َعْبَدُه َوالَ أََمَتُه َوالَ 

ثَْوَرُه َوالَ ِحاَمَرُه َوالَ كُلَّ َما لَِقِريِبَك(]2].

وتعكس  النساء  تستحقر  متعّددة  وآيات  كثرية  أموًرا  يحوي  القديم  العهد  أّن  والواقع 

دونيّتهم، فتظهر النساء مستعبدات بوصفهّن موجودات دنيا ذات وضع متدٍن ميكن بيعها 

كأّي يشء، محرومة من أدىن الحقوق، ال قيمة لها وال أهّميّة إال خدمة الرجل الذي هو سيّدها 

وتاج رأسها.

 ومل يختلف األمر كثريًا يف النرصانيّة عن اليهوديّة، فالرجل هو الوسيط بني املرأة واإلله؛ إذ 

نجد يف رسالة كورنثوس األوىل:

 )لَِتْصُمْت نَِساُؤكُْم يِف الْكََنائِِس ألَنَُّه لَْيَس َمأُْذوناً لَُهنَّ أَْن يََتكَلَّْمَن بَْل يَْخَضْعَن كَاَم 

يَُقوُل النَّاُموُس أَيْضاً. َولَِكْن إِْن كُنَّ يُرِْدَن أَْن يََتَعلَّْمَن َشْيئاً َفلَْيْسأَلَْن رَِجالَُهنَّ يِف الَْبْيِت؛ 

ألَنَُّه َقِبيٌح ِبالنَِّساِء أَْن تََتكَلََّم يِف كَِنيَسٍة(]3].

كذلك هي املرأة املخلوقة من أجل الرجل، فهي يف مرتبة أدىن منه، كام يف الرسالة األوىل 

إىل أهل كورنثوس:

ا الَْمْرأَُة َفِهَي َمْجُد الرَُّجِل، ألَنَّ الرَُّجَل لَْيَس ِمَن الَْمْرأَِة، بَِل الَْمْرأَُة ِمَن الرَُّجِل.  )َوأَمَّ

َوألَنَّ الرَُّجَل لَْم يُْخلَْق ِمْن أَْجِل الَْمْرأَِة، بَِل الَْمْرأَُة ِمْن أَْجِل الرَُّجل(]]].

]1]- سفر الخروج، )7:21(.

]2]- سفر التثنية، )21:5(.

]3]- رسالة كورنثوس األوىل، اإلصحاح الرابع عرش )34-35(

]4]- رسالة كورنثوس األوىل، اإلصحاح الحادي عرش )7-9(
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ومل تتغرّي يف النرصانيّة وجهة النظر الدينيّة التي ترى أّن املرأة هي أصل الخطيئة، وأنّها 

هي التي انحرفت بآدم وأخرجته من الجّنة عندما أطاعت الحيّة فأكلت من الشجرة املحرّمة. 

بالرغم من أنّذ السيد املسيح كان يعامل النساء بلطف، ويتحدث إليهّن مبوّدة، ومل ينظر أبًدا 

إىل املرأة تلك النظرة التي تنّم عن كراهية أو بغض أو احتقار. ولكن غلبت العادات القدمية 

والتقاليد اليهوديّة والرومانيّة، فطغت عىل التعاليم الحقيقيّة للسيد املسيح تجاه املرأة حتى 

أصبحت التعاليم الرئيسة للمسيحيّة، وكان ذلك الخلط قد تّم عىل يد القديس بولس –عدّو 

سائدة حتى  التي ظلّت  املرأة  املسيحيّة عن  النظريّة  األساس يف  الذي وضع حجر   – املرأة 

العرص الحديث مبا تحمله من كراهية ودونيّة.

ولذلك مترّدت حركة »التمركز حول األنثى« عىل الرتاث الدينّي الذي قيَّد حّريّتها ونظر 

إىل املرأة نظرة كلّها ازدراء ودونيّة واحتقار، فغلب عليها املغاالة يف رفض كّل ما يتعلّق بهذا 

الرتاث الغريّب الذي غاىل يف اضطهادها وامتهان كرامتها، وكان الدين عىل رأس هذا الرتاث الذي 

اعتربته متحيّزًا ضّد املرأة. فلم يكن غريبًا أن ترفع حركة »التمركز حول األنثى« شعار الحرب 

ضد الله وضد األديان وتكتفي بتأليه ذاتها.

ــا: التمايــز الراديكالــّي بيــن مصطلحــي »تحريــر المــرأة« و »التمركــز حــول 
ً

ثالث

األنثى«

قد يعتقد بعض الباحثني أن مفهوم »التمركز حول األنثى« هو أحد التنويعات املفاهيميّة 

أنّهام  أو  للثاين،  الطبيعي  التطّور  هو  األّول  أّن  أو  املرأة«،  »تحرير  ملصطلح  واملصطلحيّة 

مرتادفتان أو متقاربان يف املعنى. لكن – يف الواقع- هذا الفهم وذاك االعتقاد ليس صحيًحا 

إىل حّد كبري؛ ألنَّ حركة »تحرير املرأة« هي واحدة من حركات التحّرر القدمية التي تدور يف 

إطار إنسايّن يؤمن بفكرة مركزيّة اإلنسان يف الكون، وبفكرة اإلنسانيّة املشرتكة التي تشمل كّل 

األجناس واأللوان، وتشمل الرجال والنساء، وبفكرة اإلنسان االجتامعّي الذي يستمد إنسانيّته 

من انتامئه الحضارّي واالجتامعّي. ومن ثّم تحاول حركة »تحرير املرأة« الدفاع عن حقوق 

املرأة داخل حدود املجتمع، وبعيًدا عن صور الرصاع املختلفة؛ إذ إّن غايتها تحقيق قدر من 
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العدالة الحقيقيّة داخل املجتمع، فتحصل عىل عائد عادٍل جرّاء ما تقّدم من عمل نافع. وعادة 

ما تطالب حركات تحرير املرأة بأن تحصل املرأة عىل حقوقها الكاملة يف املجاالت املختلفة: 

سياسيّة كانت - حق املرأة يف االنتخابات واملشاركة يف السلطة-، أو اجتامعيّة – حق املرأة يف 

الطالق ويف حضانة األطفال- أو اقتصاديّة - مساواة املرأة يف األجور مع الرجل طاملا يؤّديان 

العمل نفسه- ]1].

وبالرغم من أن بعض الرؤى املتطرّفة التي قد تنتاب بعض من ينادون بحّريّة املرأة، من 

فرد  أنّها  للمرأة عىل  أحيانًا  ينظرون  وقد  أحيانًا،  تعاقديًّا  يستخدمون خطابًا  قد  أنّهم  قبيل 

ا وعضًوا يف أرسة، أو قد ينظرون إليها بوصفها إنسانًا  مستقّل بذاته عن املجتمع، ال بوصفها أمًّ

اقتصاديًّا أو جسامنيًّا، أي إنسانًا طبيعيًّا ماّديًّا( ال إنسانًا إنسانًا.. إال أّن اإلطار املرجعّي النهايّئ 

هو الرؤية اإلنسانيّة التي تضع حدوًدا بني اإلنسان والطبيعة، وتفرتض وجود مركزيّة ومعياريّة 

املفاهيم  من  بكثري  املرأة«  »تحرير  حركة  تأخذ  لذا  مشرتكة؛  إنسانيّة  وطبيعيّة  ومرجعيّة 

اإلنسانيّة املستقرّة الخاّصة بأدوار املرأة يف املجتمع، وأهمها، بطبيعة الحال، دورها كأّم]2].

ومن ثم ال تطرح حركة »تحرير املرأة« أفكاًرا شاّذة أو مستحيلة، وال تنزلق يف التجريب 

الالنهايّئ املستمر الذي ال يستند إىل نقطة بدء إنسانيّة مشرتكة، وال تحّده أّي حدود أو قيود 

إنسانيّة أو تاريخيّة أو أخالقيّة. فهي تتحرك داخل إطار من املفاهيم اإلنسانيّة املشرتكة التي 

صاحبت اإلنسان عرب تاريخه اإلنسايّن، مثل مفاهيم: األمومة وتنشئة األطفال، األرسة، العائلة، 

التعاون، املشاركة، املساواة يف الحقوق املهنية والسياسيّة...

أّما حركة »التمركز حول األنثى«، فهي مختلفة متًاًما عن حركة »تحرير املرأة«؛ إذ إنَّ األوىل 

باتت تنظر إىل املرأة خارج أّي سياق اجتامعّي إنسايّن، بحيث أصبحت كائًنا طبيعيًّا ماّديّاً كّميًّا، 

الكائنات الطبيعيّة األخرى. وترتجم  ليس لها أّي مكانة خاّصة، ويسي عليها ما يسي عىل 

هذه الرؤية نفسها- كام يقول عبدالوهاب املسريي- إىل مرحلتني:

1- مرحلة واحديّة إمربياليّة وثنائيّة وواحديّة صلبة ينقسم فيها العامل إىل ذكور متمركزين 

]1]- عبدالوهاب املسريّي، العلامنّية الجزئّية والعلامنّية الشاملة، املجلد األول، القاهرة، دار الرشوق، الطبعة األوىل، 2002، ص 324-323.

]2]- املرجع السابق، ص 324.



نحن ومسألة المرأة 288

متاًما حول ذكوريّتهم ،ويحاولون أن يرصعوا اإلناث ويهيمنوا عليهم، وإىل إناث متمركزات متاًما 

حول أنوثتهّن ويحاولن بدورهّن أن يرصعَن الرجال ويهيمنّن عليهم.

 2- رسعان ما تنحّل هذه الواحديّة اإلمربياليّة والثنائيّة والواحديّة الصلبة لتصبح واحديّة 

ماّديّة سائلة ال تعرف فارقًا بني ذكر أو أنثى؛ لذا ال يتصارع الذكور مع اإلناث، وإمّنا يتفّكك 

الجميع ويذوبون يف كيان سدميّي واحد ال معامل له وال قسامت]1].

أي أنَّ حركة »التمركز حول األنثى« يغيب فيها البعد اإلنسايّن سواء أكان يف مرحلتها األوىل 

أم الثانية؛ ففي املرحلة األوىل تتبلور العالقة بني الرجل واملرأة يف شكل عالقة نّديّة ورصاع، 

ال عالقة توافق وتكامل؛ حيث تتمركز األنثى حول ذاتها ويتمركز الرجل هو اآلخر حول ذاته، 

ويصبح تاريخ البرشيّة هو تاريخ الرصاع بني الرجال والنساء، ومحاوالت املرأة للخالص من 

الرجل يف  الذكورّي، واستبسال  العامل  الهيمنة وتفكيك هذا  لتلك  الذكر ووضع نهاية  هيمنة 

الدفاع عن مكاسبه التاريخيّة واستبعاد اإلناث متاًما من املركزيّة الكونيّة. أّما يف املرحلة الثانية، 

املاّدّي.  العامل  بني  وال  بينهام  فرق  ال  وإناثًا  ذكوًرا  الجميع  فيها  يتامهى  سائلة  مرحلة  فهي 

الذكر واألنثى كالهام مجرّد إنسان طبيعّي رمادّي، يتمظهران ككيان ماّدّي متخلّيًا عن تاريخه 

اإلنسايّن مبتدأً عرص اإلنسان ذي البعد الواحد أو اإلنسان املتشيّئ الفاقد لهويّته اإلنسانيّة.

رابًعا: المعالم الممّيزة لحركة التمركز حول األنثى

تتشّكل معامل حركة »التمركز حول األنثى« بوصفها حركة نسويّة معارصة من مجموعة 

من األفكار ميّزتها عن حركات التحّرر السابقة التي أفرزها النضال النسوّي منذ القرن التاسع 

عرش. تبدو فيها املرأة متمركزة حول ذاتها تشري إىل ذاتها، مكتفية بذاتها، توّد »اكتشاف« ذاتها 

و »تحقيقها« خارج أّي إطار اجتامعّي، يف حالة رصاع كويّن أزيّل مع الرجل املتمركز حول ذاته، 

وكأنّها الشعب املختار يف مقابل األغيار. أي أنّها بدأت عمليّة تفكيك تدريجيّة ملقولة املرأة كام 

تم تعريفها عرب التاريخ اإلنسايّن ويف إطار املرجعيّة اإلنسانيّة، لتحّل محلّها مقولة جديدة متاًما 

تسمى »املرأة« أيضاً، ولكّنها مختلفة يف جوهرها عن سابقتها]2]. ومن أهّم هذه املعامل ما ييل:

]1]- عبدالوهاب املسريّي، العلامنّية الجزئّية والعلامنّية الشاملة، املجلد األول، القاهرة، دار الرشوق، الطبعة األوىل، 2002، ص 326.

]2]- عبدالوهاب املسريي، قضّية املرأة بني التحرير.. والتمركز حول األنثى، القاهرة، دار نهضة مرص، الطبعة الثانية، 2020، ص 20.
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1. التأثّر بأفكار ما بعد الحداثة

ظهرت تيارات ما بعد الحداثة بفكرها الداعي إىل التعّدديّة والنسبيّة ورفضها للمطلقات 

اليقني، وشّددت عىل  وانهيار  الكلّيّة  املقوالت  وتقويض  املطلق  وتفكيك  العقديّة،  والثوابت 

رضورة إحياء االعتقاد بتعّدد اآللهة؛ لذلك مل يكن غريبًا أن تتأثّر أفكار حركة »التمركز حول 

األنثى« بأفكار فالسفة ما بعد الحداثة؛ حيث إنَّ أحد أصولها األساسيّة هو سقوط السديّات 

عليها  تقوم  التي  العامليّة  الكلّيّة  العاّمة  املبادئ  من  مجموعة  بوجود  آمنت  التي  الكربى 

املمثّلة  والنظريّات  املبادئ واألفكار  كافّة  الحداثة«  بعد  الثابتة؛ ولهذا رفضت »ما  الحقائق 

لهذه املبادئ العاّمة. ومن ثم، ويف ظّل التأثّر مبثل هذه األفكار، كان مترّد حركة »التمركز حول 

األنثى« عىل كّل السديّات الكربى التي تعطي القوامة واألفضليّة للرجل عىل مدار التاريخ. 

ومن نفس املنظور مترّدت –أيًضا- عىل كافّة الرؤى الدينيّة لعالقة الرجل باملرأة. كذلك احتَفت 

بالجسد ومتركزت حوله، فأهدرت أبسط حقوق اإلنسان، وحّولته إىل كّم ماّدّي ال قداسة له. 

وارتبطت- كذلك- بظهور اإلنسان االقتصادّي الباحث عن املنفعة املاّديّة الراهنة مام أّدى إىل 

بزوغ املرحلة األحاديّة اإلمربياليّة والثنائيّة والواحديّة الصلبة التي انقسم فيها العامل إىل ذكور 

متمركزين حول ذكوريّتهم، وإناث يحاولن بدورهم أن يرصعن الرجال ويهيمن عليهم. وبذلك 

تتحّول اإلنسانيّة مع حركة »التمركز حول األنثى« من ما هو إنسايّن إىل نظرة أحاديّة للعامل من 

منظور أنثوّي، حكرًا عىل املرأة وحربًا عىل الرجل. وكذلك ميكننا القول إنّه إذ كانت الفلسفة 

النسويّة قد قامت عىل فكر ما بعد الحداثة الذي اهتّم بكّل ما هو مهّمش، لكّنه مل ينل حظّه 

من الظهور واالنتشار، فإّن فكر ما بعد الحداثة قد وجد يف الحركات النسويّة وداعيات الفكر 

النسوّي ضالّته املنشودة بوصفه خري أداة لتنفيذ أفكاره ونرشها يف العامل كلّه.

2. تغييب اإلنسايّن وإنكار اإلنسانّية املشرتكة

تنادي نزعة »التمركز حول األنثى« بالتجريب الدائم واملستمّر، وتطرح برنامًجا »ثوريًّا« 

يدعو إىل إعادة صياغة كّل يشء: التاريخ واللغة والرموز، بل الطبيعة البرشيّة كام تحّققت 

التحّقق  فّنيّة، فهذا  التاريخيّة، وكام تجلّت يف أعامل  تبّدت يف مؤّسساته  التاريخ، وكام  عرب 

التاريخ الحقيقّي]1]؛ إذ يتنّكر اإلنسان لوعيه  والتبّدي والتجيّل إن هو إال انحراف عن مسار 

]1]- عبري سعد، رؤية املسريي للنسوية، مجلة أوراق فلسفية، العدد 19، القاهرة، 2008، ص 256.
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التاريخّي وتراثه القيمّي والدينّي ويبدأ من جديد وكأنّه ُخلق اليوم فقط! فيعيد النظر إىل 

املقبول واملمنوع، الحسن والقبيح، الطيب والخبيث بناء عىل معايري جديدة تفرتضها النسويّة 

املتطرّفة !

يف  منبوذ  هو  ما  كّل  عن  األنثى«  »التمركز حول  تدافع حركة  أن  غريبًا  يكن  مل  ولذلك 

التاريخ وممنوع يف العادات والتقاليد ومحرَّم يف األديان، يف ظّل دعوتها إىل إعادة صياغة كّل 

رات وعبادة الشيطان  يشء، ومن ثم كان دفاعها عن الشواّذ جنسيًّا، وعن أندية العراة واملخدِّ

واألديان  السليم  والعقل  الدين  يرفضها  التي  األشياء  هذه  االنتحار...  وحّق  الوعي  وفقدان 

املختلفة عرب التاريخ. وهو األمر الذي يشّكل هجوًما عىل طبيعة اإلنسان االجتامعيّة، وعىل 

الوقوف عىل أرضه إلصدار أحكام  ثابت ميكن  نهائيّة وكمعيار  إنسانيّتنا املشرتكة كمرجعيّة 

إنسانيّة ولتحديد ما هو إنسايّن وما هو غري إنسايّن. وبذلك يصبح الشذوذ الجنيّس – عىل سبيل 

املثال- ليس مجرّد تعبري عن مزاج )أو انحراف( شخيّص، وإمّنا تحّول إىل أيديولوجيّة تهدف 

إىل إلغاء ثنائيّة إنسانيّة أساسيّة هي ثنائيّة الذكر واألنثى التي يستند إليها العمران اإلنسايّن، 

وبذلك ال يبقى من اإلنسانيّة سوى إنسان عبارة عن وحدة مستقلّة بسيطة، أحاديّة البعد، غري 

اجتامعيّة وغري حضاريّة، ال عالقة لها بأرسة أو عائلة أو مجتمع أو دولة أو مرجعيّة أخالقيّة 

أو اجتامعيّة أو دينيّة. فال يبقى منها سوى إنسان مسخ أحادّي النوع مكّون من مجموعة 

من الحاجات املاّديّة البسيطة املجرّدة التي تحّددها االحتكارات، ورشكات اإلعالنات واألزياء، 

وصناعات اللذة واإلباحيّة]1].

ولذلك –مع »حركة التمركز حول األنثى« -ال حّق هناك لإلنسان االجتامعّي وال دفاع عن 

منظومة قيميّة أو خصوصيّة إنسانيّة، حيث يصبح العمل اإلنسايّن]2] هو العمل الذي يقوم املرء 

به نظري أجر نقدّي محسوب ومحّدد خاضع لقوانني العرض والطلب، يُؤّدى يف رقعة الحياة 

العاّمة، أو يصّب فيها يف نهاية األمر. ومن ثم فال معنى ألعامل األمومة والطفولة والتنشئة 

والرتبية األرسيّة؛ ألنّها أعامل تتّم يف رقعة الحياة الخاّصة وال ميكن حساب مثنها، وهكذا يحّل 

الكّم محّل الكيف والثمن محّل القيمة.

]1]- عبدالوهاب املسريي، قضّية املرأة بني التحرير والتمركز حول األنثى، ص 12-11.

[2[- Labour
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3. حتمّية الرصاع بي الذكر واألنثى

ترى حركة »التمركز حول األنثى« أّن اإلنسان يف رصاع دائم مع أخيه اإلنسان، وهو يف 

حرب دامئة ضد اإلنسان وضّد الطبيعة. فكّل يشء يف نظر هذه الحركة إن هو إاّل تعبري عن 

موازين القوى ومثرة الرصاع املستمّر. واإلنسان مجرّد كائن طبيعّي ميكن رّده إىل الطبيعة/

املاّدة، وميكن تسويته بالكائنات الطبيعيّة. 

وتتمحور حركة »التمركز حول األنثى« حول أّن األنثى يف رصاع أبدّي مع الرجل، فال حّب 

وال تراحم وال موّدة وال إنسانيّة مشرتكة، بل رصاع رشس. وإذا كان الرجل قد انترص فيام مىض، 

الجنسني.  بني  العالقة  أصل  والرصاع هام  فالعداء  وتسود،  األنثى  تنترص  اآلوان ألن  آن  فقد 

ومن ثم لن تلجأ املرأة إىل الرجل لتحقيق اإلنسانيّة املشرتكة، ولكنها ستكتفي بذاتها النسويّة، 

ومن ثّم يكون السحاق هو الحّل الوحيد املتاح، وهذا ما اختزلته إحدى النسويّات يف قولها: 

»إذا كانت الفيمينزم هي النظريّة، فالسحاق هو التطبيق«. وذهبت الكاتبة النسويّة أدريان 

النسويّة بعنوان  القول يف مقال القى ذيوًعا وانتشاراً يف األوساط  الصدد إىل  ريتش يف هذا 

التغاير الجنيّس القهرّي ووجود السحاقّيات]1] رأت فيه:

 »أن ميل املرأة الجنيّس لآلخر الذكر ميّثل قهًرا لها، وعىل املرأة أن تكتفي باملرأة 

كرشيكة ورفيقة«]]].

والتاريخ  والثقافة  اللغة،  وعىل  الله،  وعىل  الدين،  عىل  ثورة  متثّل  حركة  فهي  ثم  ومن 

والعادات والتقاليد واألعراف، بل عىل كّل تلك العوامل التي ساعدت عىل قهر الرجل لألنثى. 

عامل  عن  كامالً  استقالالً  األنثى  استقالَل  ذاتها  األنثى  الحركة حول  استلزم متحور هذه  وقد 

الرجال، ويف سبيل إثبات ذلك وتحقيقه دعت إىل الشذوذ السحاقّي بني النساء، وإىل »التحّرر 

السجن  الزواج  جعلت  إنّها  حيث  الحدود!  يعرف  ال  مبلًغا  اإلغراب  يف  وبلغت  االنحاليّل«، 

األبدّي للمرأة، يقطع آمالها وأحالمها. األمر الذي جعل هذه النزعة األنثويّة املتطرّفة كارثة 

[1[-  Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence

[2[- A. Rich، Compulsory Heterosexuality and Lesbian existence، Journal of Women›s History، Volume 15، Number 

3، Published by The Johns Hopkins University Press، Autumn 2003، pp. 11- 48.
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عىل األنوثة، ووبااًل عىل املرأة، وعىل االجتامع اإلنسايّن بوجه عاّم- إذا انترصت وعّمت- مهّددة 

الوجود اإلنسايّن ذاته]1].

إىل   )1837-1772( فورييه  االشرتايكّ  الفرنسيّة  األنثويّة  النزعة  أبو  دعا  اإلطار  هذا  ويف 

تحرير املرأة عىل كافّة األصعدة املنزليّة واملهنيّة واملدنيّة والجنسيّة وقال: »إّن األرسة تكاد 

ا يف وجه التقّدم«. بينام دعا فيلسوف هذه النزعة هربرت ماركيوز )1979-1898(  تشكّل سدًّ

إىل التأكيد عىل انعتاق الغرائز الجنسيّة، وإىل إطالق الحّريّة الجنسيّة بال حدود، سواء أكان 

من ناحية الكّم أم الكيف، أي حتى حّريّة الشذوذ، بل دعت إىل متجيده باعتباره ثورة ومترًّدا 

ضّد قمع الجنس وضّد مؤّسسات القمع الجنيّس، معتربًا التحّرر الجنيّس عنرًصا مكّماًل ومتّماًم 

لعمليّة التحّرر االجتامعّي.. ورافًضا ربط الجنس بالتناسل واإلنجاب]2]. أي أنّه إذا كانت حركات 

تحرير املرأة تستهدف تحقيق العدالة للمرأة داخل املجتمع، فإّن حركة التمركز حول األنثى 

تقف عىل النقيض من ذلك، فهي تصدر عن مفهوٍم رصاعيٍّ للعامل، حيث تتمركز األنثى حول 

ذاتها ويتمركز الذكر هو اآلخر حول ذاته، ويصبح تاريخ الحضارة البرشيّة هو تاريخ الرصاع 

بني الرجل واملرأة وهيمنة الذكر عىل األنثى ومحاولتها التحّرر من هذه الهيمنة.

4. ملكّية الجسد وحّريّة الترصف فيه

من أهم املعامل التي متيّز نزعة »التمركز حول األنثى« هو الزعم بأّن املرأة متتلك جسدها 

تشاء  تهبه من  تشاء.  فيه كام  واملطلق  الكامل  الحّق  الوحيدة صاحبة  فهي  ملكيّة مطلقة، 

فاملرأة  ميثاق!  وال  عهد  وال  رابط  وال  وازع  بال  تشاء/  وقتام  تشاء  من  وتحرمه  تشاء  وقتام 

مالكة لجسدها وحرّة فيه تترصّف فيه جنسيًّا مع من تشاء، ووفق ما تشاء، مبا يف ذلك حّريّة 

الترصَّف يف الجنني- باإلجهاض– ألنّها تعّده جزًءا من جسدها. ووفًقا لذلك يكون التعبري الحّر 

عن الجنس جزًءا من حّريّة املرأة الذاتيّة والشخصيّة، حتى لو اتخذ شكل الشذوذ السحاقّي، 

أو اتخذ شكل احرتاف البغاء، طاملا خال هذا االحرتاف للبغاء من االستغالل التجارّي. ومن ثّم 

تصبح – يف ُعرف هذه النزعة األنثويّة املتطرّفة– الغرية عاطفة برجوازيّة ينبغي التخلّص منها، 

]1]- محمد عامرة، اإلسالم والغرب، أين الخطأ وأين الصواب، ص236.

]2]- املرجع السابق، ص 237-236.
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والعّفة تخلًّفا وكبتًا للحّريّة الشخصيّة، والزواج سجًنا أبديًّا يجب هدمه وإلغاؤه، واإلنجاب 

عبوديّة يجب التخلّص منها! ومن ثّم دعت نزعة »التمركز حول األنثى« إىل حّريّة االقرتان، 

وحّريّة االفرتاق يف أّي لحظة، وذلك بني أّي فردين- مثلني أو مختلفني؛ ولذلك فال وجود ملعنى 

األرسة يف ُعرف هذه النزعة. فالفرق بني املرأة املتزّوجة واملومس الداعرة هو فرق يف الثمن! 

أو عىل حسب قول مارو]1]:

»الفرق بي النساء اللوايت يبعَن أنفسهّن عن طريق الدعارة والبغاء، وبي اللوايت 

يبعن أنفسهّن بواسطة الزواج ينحرص يف مثن عقد البيع ومّدته«!]]].

وال وجود لألمومة )أرقى العواطف البرشيّة(؛ ألنّها تصبح حسب فهم هذه النزعة األنثويّة 

املتطرّفة قوالب جامدة وجائرة، تنال من صّحة املرأة يف الحمل والوالدة والرضاعة دون مقابل 

ماّدّي يعود عليها بالنفع! بل أنّها رأت يف اإلنجاب عبوديّة للمرأة أطلقت عليها سيمون دي 

جمعيّة  رحمها  من  فخرجت  تطرّفها  النزعة  هذه  واصلت  وقد  التناسل«!  »عبوديّة  بوفوار 

أنثويّة أمريكيّة أطلقت عىل نفسها اسم: »حركة تقطيع أوصال الرجال«!

5. رفض االختالفات الجنسّية والرغبة يف تغيري الطبيعة البرشيّة

مثّة  أّن  وهي  البسيطة،  الحقيقيّة  البديهيّات  عن  األنثى«  حول  »التمركز  حركة  تتغافل 

اختالفات بيولوجيّة ونفسيّة واجتامعيّة بني الرجل واملرأة، فتدير ظهرها لذلك التباين الجيّل 

بينهام؛ وتتناىس -عن عمد- أّن األنثى تحمل طابًعا أنثويًّا يف كّل خليّة من خاليا جسمها، ويف 

كّل هرمون من هرموناتها، ويف كّل عضو من أعضائها، وفوق كّل يشء يف جهازها العصبّي. 

االختالفات  هذه  كّل  وتتصاعد  النواحي.  هذه  كّل  يف  ذكوريًّا  طابًعا  يحمل  أيًضا  والرجل 

الترشيحيّة والوظيفيّة حتى تصبح اختالفات يف النفس والعقل والوجدان؛ لذلك تتأرجح حركة 

»التمركز حول األنثى« وبعنف بني رؤية مواطن االختالف بينهام باعتبارها هّوة سحيقة ال 

ميكن عبورها من جهة، وبني إنكار وجود أّي اختالف من جهة أخرى؛ ولذا فهم يرفضون فكرة 

توزيع األدوار وتقسيم العمل، ويؤكّدون استحالة اللقاء بني الرجل واملرأة، وال يكرتثون بفكرة 

[1[-  Maro

[2[- ، Simone de Beauvoir، The Second Sex، Ch.8، p.680.
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العدل، ويحاولون إّما توسيع الهّوة بني الرجال واإلناث أو تسويتهم ببعضهم، فيطالبون بأن 

يصبح اآلباء أمهات يف الوقت نفسه، وأن تصبح اإلناث بدورهّن أمهات وآباء]1].

وتُعّول هذه الحركة عىل الهندسة الوراثيّة يف أنّها ستحّل الكثري من هذه املشاكل، وتفتح 

بالحمل  يقوم  أن  الرجل  بإمكان  يصبح  بحيث  مرصاعيه،  عىل  الالمتناهي  التجريب  باب 

باستخدام  والرجل  األنثى  عىل  الحمل  مشّقات  تجاوز  يتم  بل  النساء!  من  بداًل  واإلنجاب 

االستنساخ، وبذلك ال ميكن اللقاء بني الرجل واألنثى، وميكن لألنثى أن تتزّوج من أنثى وأن 

تتحّول مشاعرها األنثويّة إىل مشاعر ذكوريّة واملشاعر الذكوريّة إىل أنثويّة! وتلعب هوليوود 

بأفالمها التي تنترش انتشار النار يف الهشيم دوًرا كبرياً يف ذلك، حيث بدأت تظهر أفالم فيها 

إناث يغوين الرجال، ورجال تحمّر وجوههم من النساء. وهكذا يتّم رضب املعياريّة واإلنسانيّة 

أّي  الحركة  هذه  إطار  يف  يبقى  ال  ثّم  ومن  الجميع،  تسوية  يتّم  حتى  الصميم  يف  املشرتكة 

ا وزوجة وعضًوا يف األرسة واملجتمع. وإن كان  متّسع للحفاظ عىل إنسانيّة املرأة باعتبارها أمًّ

مثة برنامج لإلصالح، فسنجد أنّه يصدر عن إطار تفكييّك يهدف إّما إىل زيادة كفاءة املرأة يف 

عمليّة الرصاع مع الرجل أو إىل تسويتها معه، أي أنّه يف جميع الحاالت مثة إنكار لإلنسانيّة 

املشرتكة؛ ولذا فإّن برنامجها اإلصالحّي هو برنامج يهدف إىل تغيري الطبيعة البرشيّة ومسار 

التاريخ والرموز والدين واللغات]2].

وهكذا قامت تلك النزعة املتطرّفة بالحرب ضد الطبيعة، وهي حرب خارسة ال محالة؛ إذ 

إنّها رأت أن الطبيعة ظاملة، وأّن جسد املرأة هو منشأ الدونيّة، ومن ثم دعت إىل عدم القبول 

بأدوار األمومة وتربية األبناء بصورة جامعية، واألمومة التجريبيّة وخصوبة الرجال. وكان ذلك 

نتيجة التشبع مببادئ اإللحاد والبعد عن الدين.

]1]- عبدالوهاب املسريّي، قضّية املرأة بني التحرير.. والتمركز حول األنثى، ص 31.

]2]- املرجع السابق، ص 33.
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خامًسا: مركزّية الرجل والمرأة في التشريع اإلسالمّي

عىل خالف الثقافة السائدة يف الثقافة الغربيّة التي تعترب الرجل مبدأ اإلنسانيّة، وال ترى 

املرأة إال تابًعا، ويف املرتبة الثانية، وترى من ناحية أخرى بأّن الجنسني يف عداد األضداد. يرى 

اإلسالم بشكل رصيح أّن الهويّة اإلنسانيّة للمرأة والرجل متّحدة ويعتربهام متساويني يف نيل 

الكامالت والقيم اإلنسانيّة]1]. قال تعاىل:

ن َذكٍَر أَْو أُنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفلَُنْحِيَينَُّه َحَياًة طَيَِّبًة ، َولََنْجِزيَنَُّهْم  َمْن َعِمَل َصالًِحا مِّ

.[[[أَْجرَُهم ِبأَْحَسِن َما كَانُوا يَْعَملُوَن

وأنّهام ُخلقا ليأنس أحدهام باآلخر، وجعل بينهام موّدة ورحمة، فقال تعاىل:

ًة  َودَّ ْن أَنُفِسكُْم أَْزَواًجا لَِّتْسكُُنوا إِلَْيَها َوَجَعَل بَْيَنكُم مَّ َوِمْن آيَاتِِه أَْن َخلََق لَكُم مِّ

.[[[لَِك آَليَاٍت لَِّقْوٍم يََتَفكَُّروَن َوَرْحَمًة ، إِنَّ يِف َذٰ

كَُر كَاألنثى]4]، فهي اختالفات أودعتها  وإن كان مثة اختالفات بني الذكر واألنثى َولَْيَس الذَّ

الحكمة اإللهيّة ألجل إدارة نظام الحياة عىل الوجه األمثل. وتتمثّل يف ذلك التباين األحيايّئ 

)البيولوجّي( الذي ميثّل طبيعة االختالف النوعّي بني الذكر واألنثى؛ كاالختالف يف الحساسيّة 

البدنيّة، وتكوين الحوض، وأعضاء التناسل، وطبيعة الشهوة الجنسيّة، والخاليا، والهرمونات، 

وما يخّص الحمل، والحيض والنفاس. كذلك هناك اختالفات نفسيّة واجتامعيّة ال تخفى عىل 

أحد. إاّل أنّهام )أي الذكر واألنثى( يف اإلسالم متساويان من حيث القيمة اإلنسانيّة، واملسؤوليّة 

إبداء  وحّق  والتعليم،  التعلّم  وحّق  املدنيّة،  والحقوق  والعقاب،  والثواب  والعاّمة،  الخاّصة 

تلبية مجموعة من  الرأي، وحّق االنفصال. كام تتجىّل الحكمة من وراء تلك االختالفات يف 

واالرتباط  والتعاطف  املتبادل  االنجذاب  إىل  يؤّدي  مام  االتجاهني  ويف  املتبادلة  االحتياجات 

والسكينة والطأمنينة، ويف النتيجة يؤّدي ذلك إىل تشكيل الوحدة األساسيّة للمجتمع؛ ولذلك 

]1]- نرجس رودكر، فيمينزم – مفهومها، أصولها النظرّية وتياراتها االجتامعّية، تعريب هبة ضافر، بريوت، العتبة العباسيّة املقّدسة، املركز 

اإلسالمّي للدراسات االسرتاتيجيّة، 2019، ص 318.

]2]- سورة النحل، اآلیة:97.

]3]- سورة الروم، اآلیة: 21.

]4]- سورة آل عمران، اآلیة: 36.
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ينظر اإلسالم إىل االختالف بني الجنسني عىل أنّه ثراء وتعّدد يف املواهب والقدرات واإلمكانيّات، 

فكّل جنس يكمل اآلخر، وال ميكننا أن نتحّدث عن كامل جنس يف مقابل نقص اآلخر؛ بل هو 

توازن، ال نقص وال كامل. ومن ثم فهي اختالفات مفطورة يف الجنسني من أجل حكمة وغاية.

ألجل  بينهام  العمل  توزيع  مبدأ  واملرأة،  الرجل  مركزيّة  من  منطلقاً  اإلسالم،  راعى  وقد 

تحديد إطار عمل الجنسني يف الحياة االجتامعيّة، فدائرة نشاط الرجل من حيث املبدأ تقع 

خارج البيت، بينام دائرة نشاط املرأة تقع داخل البيت أساًسا. ومل يتّم هذا التوزيع بدافع 

من التمييز بني الجنسني، بل هو مراعاة ملميّزاتهام الجنسيّة، وإليجاد املناخ الالزم من أجل 

أن يستخدم كل منهام مواهبه الطبيعيّة عىل الوجه األكمل، وبدون إحداث أّي خلل يف نظام 

»ترتيبات  أساس  عىل  االعتبار  يف  التباين  بهذا  أخذ  لقد  أخرى:  وبعبارة  املجتمع.  أو  األرسة 

إداريّة« وليس ألجل تحديد أولويّة جنس عىل اآلخر]1].

والرجل واملرأة يف اإلسالم هام شّقا اإلنسانيّة يساوي بينهام يف القيمة اإلنسانيّة املشرتكة 

وما يتفّرع عنها من وجوه يجب التسوية فيام بينها؛ فكالهام من طينة واحدة وأصل واحد، 

مقابل  واملرأة  الرجل  يعقدها  قد  التي  املفاخرة  أو  املفاضلة  ألوان  من  لون  أّي  يرتيض  وال 

اآلخر، كام يرفض املساواة اآلليّة املزعومة، فلو ساوى بني الجنسني مساواة التامثل املطلق يف 

الطبائع والسامت – كام تريد حركة »التمركز حول األنثى«- فلن يلتقيا أبًدا وستزداد الهوة 

بينهام عمًقا واتساعاً ووحشيّة، أّما التآلف واالنسجام واالحتواء، فأمور لن تتأىت إاّل إذا كانت 

لتتداخل معها وتستقر فيها، وكّل  الرجل كأنّها مخلوقة عىل  نتوءات  تقابل  املرأة  منحنيات 

تجويف يف املرأة يقابله بروز يف الرجل، وكّل بروز يف املرأة يقابله تجويف يف الرجل، وال أقصد 

هنا املنحنيات والنتوءات الجسميّة فحسب. ولذلك كان عىل كلٍّ من الجنسني أن يقوم بتنمية 

التشبّه  يبتعد كلٌّ منهام عن محاولة  الخاّصة، وأن  الفطريّة  لطبيعته  وفًقا  قدراته ومواهبه 

باآلخر أو تقليده]2]. حيث روى البخاري يف صحيحه:

 "لَعَن رُسوُل اللَِّه املَُتشبِّهي ِمن الرِّجاِل ِبالنساِء، واملَُتشبَِّهات ِمن النَِّساِء ِبالرِّجاِل".

]1]- وحيد الدين خان، املرأة بني رشيعة اإلسالم والحضارة الغربّية، ترجمة سيد رئيس أحمد الندوّي، مراجعة ظفر اإلسالم خان، القاهرة، 

دار الصحوة للنرش والتوزيع، املنصورة، دار الوفاء، الطبعة األوىل، 1994، ص 162.

]2]- محمد عثامن الخشت، من إعجاز القرآن – وليس الذكر كاألنثى.. دراسة من منظور اإلسالم والعلوم الحديثة، القاهرة، مكتبة القرآن 

للنرش والتوزيع، 1985، ص 80.
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أنّهام رشيكان  ومحّدًدا يف  واضًحا  واملرأة  الرجل  قضيّة  من  اإلسالم  موقف  كان  ولذلك   

متآلف  منسجم  واحد  مخلوق  منه  يتكّون  تكاماًل  اآلخر  منهام  واحد  كّل  يكمل  متكافئان 

متناسق؛ حتى ليبدو غريبًا وعجيبًا أن يوجد أحدهام يف غيبة اآلخر.

خاتمة:

وهكذا بدت نزعة »التمركز حول األنثى« من أكرث النزعات النسويّة املعارصة تطرّفًا وتخلًّفا 

واألعراف  والقيم  السامويّة  األديان  كافّة  مستبّدة  وبروح  بشّدة  تخالف  إنّها  حيث  وتخريبًا؛ 

االجتامعيّة والعادات والتقاليد، من حيث مطالبتها بتغيري تلك القيم تغيريًا راديكاليّاً يخالف 

الطبائع الذي فُطر عليها البرش، حيث تروم تلك النزعة البحث عن أشكال جديدة للعالقات بني 

البرش ال تهتدي بتجارب اإلنسان التاريخيّة، وكأنّه ال يحمل عبء وعيه التاريخّي. مدافعًة عن 

التجريب املستمر املنفتح الذي ال مايض له وال ذاكرة وال فهم. كام أنّها نزعة مناهضة لكّل ما 

هو فطرّي وطبيعّي، فكانت سبباً يف االرتباك وحصول استياءات لدى النساء يف العرص الراهن. 

وكانت سببًا مبارًشا يف العديد من األمراض النفسيّة والجسديّة واالضطرابات العاطفيّة للعديد 

من النساء الغربيّات، فزادت نسبة املكتئبات وشاردات الذهن واملتوتّرات والعنيفات، واملدمنات، 

وزاد اإلقبال عىل تعاطي الخمور واملسكرات، بل زادت بطريقة ملحوظة نسبة االنتحار بينهّن. 

ومن ناحية أخرى زادت نسبة الجرائم بني عامل النساء، كام زادت نسبة األطفال غري الرشعيّني، يف 

ظّل االنتشار الواسع لحياة العزوبية؛ ولذلك كانت هذه النزعة مبثابة خدعة كربى وتضليل بشع.

بالضعف  أصابها  الحداثة  بعد  ما  مبادئ  األنثى عىل  التمركز حول  نزعة  اعتامد  أّن  كام 

العمل  تربير  إذ كيف ميكن  نظريّة؛  أم  بوصفها حركة  أكان  املنطقيّة، سواء  والرتاخي وعدم 

االجتامعّي ضمن ظروف محكومة بسياليّة هويّة املرأة، وبعدم االعتبار وعدم الوثوق بالعلوم، 

وبعدم تحديد الطرف الظامل بدقّة، وسقوط كّل الثوابت والكلّيّات يف قبضة الصريورة. فوفًقا 

ملبادئ عرص السيولة تصبح هناك نظريّات نسويّة بعدد نساء العامل. وبذلك ميكننا القول إن 

ارتكاز نزعة »التمركز حول األنثى« عىل مبادئ ما بعد الحداثة كان هو معول هدمها الرئيس، 

مام دفع بعض املفّكرين للحديث عام يسّمى بـ »ما بعد النسويّة«.
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ويف الختام تعد حركة »التمركز حول األنثى« حركة تدور حول فكرة »الهويّة« النسويّة؛ 

إذ إنّها تحمل رؤية خاّصة بها تختلف متاماً عن حركات تحرير املرأة الكالسيكيّة التي تهتم 

بحقوق املرأة يف املجتمع اإلنسايّن. فهذه الحركة املتطرّفة تعيد النظر إىل املرأة من منظور 

جديد متاماً ميثّل رؤية معرفيّة أنرثوبولوجيّة اجتامعيّة شاملة تختص بقضايا املرأة مثل: دور 

املرأة يف التاريخ، والداللة األنثويّة للرموز التي يستخدمها اإلنسان، وتصدر عن مفهوم رصاعّي 

للعامل بني مكّونيه البرشينّي الذكر واألنثى املتمركز كّل منهام حول ذاته، ويحاول اخضاع اآلخر 

التاّمة، بحيث ينتفي معها كّل حب وموّدة وتعاون ومشاركة ومؤانسة،  لسيطرته وهيمنته 

ويتحّول إىل رصاع رشس.

 ولذلك نتج عن هذه النزعة املتطرّفة »التمركز حول األنثى« نتائج كارثيّة ما زالت تؤرق 

املرأة الغربيّة حتى لحظتنا الراهنة؛ حيث ارتكزت دعوتها عىل املرأة كذات مستقلّة ومختلفة 

العمليّة  أّي يشء حتى يف  إليه يف  تلجأ  أّي نوع، وال  الرجل ال تربطهام عالقة من  عن ذات 

الجنسيّة؛ بل تلجأ إىل املرأة ذاتها، فانهارت مع هذه النزعة األرسة واألمومة، وازدادت يف ظلّها 

حّدة العداوة بني الذكر واألنثى، فتفّشت الجرمية، وكرثت حاالت االنفصال، وازدادت معّدالت 

الطالق، وتفّشت العالقات املثليّة، وزادت هموم األنثى وضاعت ُسبل سعادتها.
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األنثوية المستلبة إضاءاٌت نقدّيٌة 

على نظريات النسوّية في الغرب

إميان شمس الدين]]]

        مقدمة

ييضء هذا البحث عىل االضطراب املفهومي الذي عاشته الثقافة الغربية الحديثة 

حيال املرأة، حيث خلصت الباحثة إىل أنَّ من أبرز تداعيات هذا االضطراب هو ظهور 

ما تسميه بـ »األنثوية املستلبة«.

الحديث،  الغريب  االجتامع  يف  ظهرت  كام  الجندرية  األطروحة  مناقشة  إىل  وسعياً 

حضوره  يستمّد  مخلوقاً  بوصفها  املرأة  ملوقعية  القرآين  التأسيس  من  الباحثة  تنطلق 

وتشكّل  واألنثى،  الذكر  بي  التكامل  عىل  تقوم  التي  اإلنسان،  إنسانية  من  ومكانته 

املقدمة الرضورية  لنقض جملة األطروحات الجندرية التي عكفت عىل تصنيف املرأة 

كنوعٍ مستقلٍّ عن مفهوم اإلنسان كإنسان.

                                                                                       

من  كان  وبعضها  دًة،  ومتعدِّ كثريًة  كانت  باملرأة  حاقت  التي  الظلم  أنَّ رضوب  ريب  ال 

ذاَت  املوضوع  معالجُة هذا  كانت  وعندما  اإلنساين.  التاريخ  يف  وأقدمها  الظلم  أنواع  أفظع 

]1]-  باحثٌة لبنانية يف علم االجتامع السيايس - مقيمة يف دولة الكويت.
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تبعاٍت جديرٍة باالهتامم، وتتعلّق بإنصاف املرأة وإعادتها إىل دورها املتوازن، انقادت القضية 

النسوية وراء كّل صيحٍة ترفع شعار حقوقها وتحريرها، من دون أدىن نظٍر منها يف حقيقة 

تلك الشعارات ومنشئها وأثرها عىل شخصيّتها وكينونتها وأرستها ومجتمعها ووظيفتها ككّل. 

فليس كلُّ من يطالب بإنصاف املرأة هو من دعاة األنثوية، وليس كلُّ من ينتقد األنثوية هو 

من مناويئ حقوق املرأة، بل القضية قضية معرفٍة وبحٍث عن واقع األمر وعن الحقيقة التي 

تحقق العدالة واإلنصاف للجميع.

وما من ريٍب فإّن حقيقة اإلنسان تكمن يف أصالة الروح وفرعية البدن، إذ لو كان لهذا 

املذكر  الحديث عن  إىل  ذلك  يدفعنا  لكان  اإلنسان،  إنسانية  للجنس مدخليٌة يف  أو  الجسد 

واملؤنث، ولكنا سلطنا الضوء عرب السؤال عاّم إذا كان املذكر واملؤنث متساويني أو متفاوتني؟ 

أما الحقيقة فهي أصالة الروح يف إنسانية اإلنسان وأداتية الجسد للتعبري عن هذه األصالة يف 

واقع الحياة والدنيا، حيث يصبح الجسد األداة التي من املمكن أن تكون أنثى أو ذكرًا.

أن يكون  يتناىف مع  أداتها، وهذا ال  والبدن  إنساٍن روحه،  كّل  الكريم حقيقُة  القرآن  يف 

لإلنسان بدن يف النشأة الدنيا والربزخ والقيامة، وكام أن لديه بدنًا يف الدنيا، والبدن هو فرٌع 

– وليس أصالً أو جزًءا من األصل – كذلك أيًضا يف الربزخ والقيامة. حيث إّن الله تعاىل ينسب 

البدن الذي هو فرٌع إىل الطبيعة والرتاب والطني ويسند الروح التي هي األصل إليه، إذ كام يف 

.[1[ ًَن الِْعلِْم إِالَّ َقلِيال وُح ِمْن أَْمِر َريبِّ َوَما أُوتِيُتم مِّ وحِ ُقِل الرُّ قوله تعاىل: َويَْسأَلُونََك َعِن الرُّ

ع الوظائف(:  مبدأ الزوجية )النوع وتنوِّ

حينام ُجعل اإلنسان محوَر الخالفة اإللهية مباهيته ال بجنسه فإن ذلك لدليٌل عىل أصالة 

اإلنسانية يف املسرية التكاملية نحو الله تعاىل. إال أن مامرسة هذه الوظيفة والهدف العظيم 

يف الدنيا انتقل بهذا اإلنسان ليلبس لباس الجسد فيعطى صفة الذكر وصفة األنثى ال عىل 

أساس التناقض واملقابلة وإمنا عىل أساس تكامل األدوار ووحدة الهدف. وقد انقسمت اآلراء 

]1]- سورة اإلرساء: اآلية 85.
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حول طبيعة األدوار وتوزيعها بني كلٍّ من املرأة والرجل، فبعضهم ذهب إىل أن األدوار وظائُف 

ُوزِّعت وفق مقتضيات الطبيعة البيولوجية لكّل من املرأة والرجل، ورفض البعض هذه النظرية 

القائلة بتالؤم الوظائف مع النظام الطبيعي للخلقة، حيث اعتمد أصحاب الرأي األول عىل أن 

األرسة هي األساس يف املنظومة االجتامعية ويف النظام الطبيعي أو نظام الخلقة، حيث اعتربوا 

أن الرجل هو صانع الحضارات ومدير املجتمع ويقع عىل عاتقه تقدم وتطور الحضارة والفكر 

اإلنسانيني، أما املرأة فوظيفتها القيام باألعامل التي تقع يف دائرة تحصني املقومات التي تساعد 

الرجل يف القيام بهذه املهامت العظيمة امللقاة عىل عاتقه. تبّنى أنصار النظام الطبيعي نظريّة 

ثبات األنواع التي تتبنى ثبات االختالفات الجسدية والنفسية بني املرأة والرجل يف كلِّ زماٍن 

ومكاٍن، أما أصحاب النظرة الثانية أو أنصار القراءة التاريخية لالختالفات النفسية والجسدية 

االختالفات  لهذه  ثبات  ترى  ال  التي  التاريخي  التكامل  نظرية  تبّنْوا  فقد  والرجل  املرأة  بني 

الجسدية والنفسية وأنه ميكن للموجودات أن يكون لها ألُف نوٍع وشكٍل. سؤاٌل يطرُح نفَسه 

هل املرأة التي كانت موجودًة منذ آالف السنني هي نفسها جسديًّا ونفسيًّا يف عرصنا هذا؟ 

وهل الوظائف التي كانت تؤديها املرأة يف السابق هي نفسها الوظائف التي تؤديها اآلن؟ 

وهل بقيت املرأة يف أدوارها محصورًة ضمن حدود وأطر األرسة فقط؟ 

موضوع املرأة من املوضوعات القلقة التي مل تخُل أيُّ ساحٍة تاريخيٍة من طرح إشكاالتها، 

العادات والتقاليد مع األديان، ولعّل  التي اختلطت فيها كثرٌي من  القرون األخرية  خاصًة يف 

أصل املوضوع ليس يف اختالف الجنس بني املرأة والرجل، بقدر ما هو الكشف عن منظومة 

الحقوق والواجبات، ومحاولة اسرتجاع الحقوق املسلوبة، أو سلب حقوٍق ليست ذات صلٍة 

بالجهة املطالبة، ولكن هناك تجاهٌل أو تغافٌل عن أمٍر ذي أهميٍة قصوى، وهو عدم التطرق 

م  للمنظومة القيميّة الفردية واالجتامعية وعالقتها مبنظومة الحقوق والواجبات، وأيهام يُقدَّ

يف حال التزاحم؟

الحديث عن األنثوية يضطرّنا إىل إطاللٍة رسيعٍة عن األسباب التي أدت إىل ظهور هذه 

الحركة، والتي يف واقع األمر نشأت كرد فعٍل إما عىل ظلم املرأة وسلبها حقوقاً واقعيًّة لها، 

أو نتيجة االنحالل التدريجي ملنظومة القيم الفردية واالجتامعية، وقيام بنيٍة فلسفيٍة مغايرٍة 
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اُتُّخذت يف ما بعد كقاعدٍة معرفيٍة، الزمها كبناٍء فوقيٍّ كثرٌي من اللوازم املعرفية واألفكار التي 

رسمت معامل العالقات الفردية واالجتامعية ومنظومة القيم والحقوق والواجيات عىل ضوء 

تلك القاعدة الفلسفية.

للدين وظيفٌة مهمٌة يف الحياة، إال أّن الخلط بني حقيقة الدين ومامرسته من قبل منظريه 

وبني  الدين،  لهذا  حاجته  يف  اإلنسان  وفطرة  تتناسب  سليمٍة  بطريقٍة  واألوصياء  كاألنبياء 

املامرسات التاريخية والحالية املشوهة للدين نتيجًة إما ملصالَح شخصانيٍة لرجاالته املتصدين 

لفهمه أو لتحريفاٍت تاريخيٍة طالته من الرصاع الدائر دوما بني الحق والباطل. هذا الخلط 

أقىص الدين عن ساحات الحياة اإلنسانيّة وبدل وغري من حقيقة وظيفته ودوره يف الحياة.

إال أّن سرية األنبياء والرسل أصحاب الرساالت الساموية هي خري دليٍل عىل رضورة التمييز 

بني واقع املامرسة السليمة التي توظف الدين يف خدمة اإلنسان وواقع املامرسة الخاطئة.

يقبل  ال  مبا  ووظيفته،  الدين  رسالة  د  تحدِّ التي  الرصيحة،  الصحيحة  النصوص  وتطالعنا 

االلتباس أو التأويل وال يحتاج إىل رشٍح أو تعليٍق. كقوله تعاىل:

]]] لََقد 
َفَمِن اتََّبَع ُهَداَي َفاَل يَِضلُّ َواَل يَْشَقى ]]] َوَما أَْرَسلَْناَك إِالَّ َرْحَمًة لِلَْعالَِمَي 

 .[[[
 أَْرَسلَْنا ُرُسلََنا ِبالَْبيَِّناِت َوأَنَْزلَْنا َمَعُهُم الِْكَتاَب َوالِْميزَاَن لَِيُقوَم النَّاُس ِبالِْقْسط

إذا كانت هذه هي نظرة اإلسالم القرآنية إىل النوع اإلنساين، فكيف جرى تظهري النسوية 

أو ما يُسمى بالنظريات الجندرية يف الغرب؟

 المرأة في العصور الوسطى:

بالحيوانات،  والعناية  الحقل،  يف  أشغاله  الرجل  الوسطى  القرون  يف  املرأة  شاركت  لقد 

باإلضافة إىل أشغال املنزل، ومع التنمية العمرانية، وظهور أشكال جديدة من العمل، ساعدت 

]1]- سورة طه: اآلية 123.

]2]- سورة األنبياء: اآلية 107.

]3]- سورة الحديد: اآلية 25.
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املرأة زوجها يف مهن وفنون إىل أن وصلت إىل النيابة عنه وتعويضه حسب الحاالت. وكان األب 

يلقن فنه ألوالده الذكور منهم واإلناث عىل السواء. ويف القرن الثالث عرش، أصبحت املرأة 

الدباغة ومعالجة  بأعامل  تقوم  أيًضا أصبحت  وإمنا  والنسيج،  الحياكة  ال متارس فقط حرف 

النساء، كانت منخفضًة عن  التي كانت تتقاضاها  الجلد واملعادن. وبشكل عام فإن األجور 

تلك التي يتقاضاها الرجال، األمر الذي أدى إىل إسهام املرأة يف الحركات الثورية التي عرفتها 

املدن يف القرون الوسطى، وحدث يف القرن الخامس عرش أن اتهم عمل املرأة بكونه السبب 

يف البطالة التي يواجهها الرجال، وقد نتج عن ذلك أن منعت مختلف الترشيعات األوروبية 

مامرسة النساء ألّي مهنة. وهكذا مع نهاية القرن السادس عرش وحلول السابع عرش، كانت 

املرأة قد أقصيت نهائيًّا من الحياة املهنية. ويف الجملة، إن عرص »املركنتلية« )التجارية( كان 

املنزل،  يف  محبوسًة  املرأة  وجد  الذهبي،  القرن  حل  فلام  نشيٍط.  ككياٍن  املرأة  موت  يعني 

وقد اقترص دورها عىل تنشئة األوالد، والقيام بأعامل البيت، ورعاية شؤون الزوج. أما عىل 

املستوى الفكري والثقايف، فقد حدث خالٌف ما قد يتبادر إىل الذهن من إقصاء املرأة، حيث 

الثقايف، فعىل مستوى  املجال  الرجل يف  نسبيٍة مع  الوسطى متتعت مبساواٍة  القرون  إنّها يف 

الطبقات الدنيا كان هناك غياٌب عامٌّ للتعليم بالنسبة للرجل كام للمرأة عىل حدٍّ سواء. أما يف 

املستويات االجتامعية العليا، فقد عرفت القرون الوسطى تحركاٍت اجتامعيًة نسائيًة انطالقًا 

ما  الرجل، مثل  الذي كان مقصوًرا عىل  التعليم  بالحق يف  السادس عرش مطالبًة  القرن  من 

الثامن عرش، ُوضع حدٌّ للتمييز بني الرجل واملرأة  حدث يف »بوركوس« و»بلنثيا«. يف القرن 

يف حّق التعليم. يف هذا القرن الثامن عرش، مع التطور الذي عرفته الحياة العمرانية، أُنشئت 

مدرسٌة للفتيات مثل الفتيان عىل الرغم من أن عدد الفتيات كان أقل من عدد الذكور]1]. وأما 

بالنسبة للجامعات، فقد منعن من االلتحاق بها، باستثناء املدرسة الحرة »بسلونو« يف إيطاليا، 

املدن  يف  هذا  يحدث  ولن  العارش.  القرن  منذ  النسايئ  الطب  يف  شهادات  متنح  كانت  التي 

األوروبية الكربى إال يف نهاية القرن الثالث عرش، حيث سمح للمرأة مبامرسة الجراحة وطب 

القرون الوسطى باألساطري، تعلقت مبالحقة  النساء. وقد اشتهرت  األنف والحنجرة وأمراض 

الساحرات من طرف محاكم التفتيش، وكانت العقوبات التي كن يتعرضن لها خالل القرن 

]1]- ملزيد من التفاصيل بصدد الواقع السوسيولوجي للمرأة يف العصور الغربية الوسطى ميكن العودة إىل كتاب: ديفيد غلوفر وكورا كابالن 

ـ الجنوسة ـ ترجمة: عدنان حسن ـ دار الحوراء ـ دمشق ـ 2018م.
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السابع وإىل حدود القرن الثالث عرش، تتلخص يف استتابتهن أو فرض غراماٍت ماديٍة عليهن]1].

وحول وضع املرأة يف القرون الوسطى رشح الكاتب الدمناريك )Wieth Kordsten( اتجاه 

الكنيسة الكاثوليكية نحو املرأة بقوله: 

»خالل العصور الوسطى كانت العناية باملرأة األوربية محدودًة جداً تبًعا التجاه 

املذهب الكاثولييك الذي كان يَُعدُّ املرأة مخلوًقا يف املرتبة الثانية«. 

ويف فرنسا ُعقد اجتامٌع عام 1586م يبحث شأن املرأة وما إذا كانت تَُعدُّ إنسانًا أو ال تعّد 

الرجل، وقد  املرأة إنساٌن، ولكنها مخلوقٌة لخدمة  النقاش قّرر املجتمعون أن  إنسانًا؟ وبعد 

نّصت املادة السابعة عرشة بعد املائتني من القانون الفرنيس عىل ما ييل: 

»املرأة املتزوِّجة حتى لو كان زواجها قامئًا عىل أساس الفصل بي ملكيتها وملكية 

زوجها ال يجوز لها: أن تهب، وال أن تنقل ملكيتها وال أن ترهن، وال أن متلك بعوٍض 

أو بغري عوٍض بدون اشرتاك زوجها يف العقد أو موافقته عليه موافقًة كتابيًة.«

ويف إنجلرتا حرَّم هرني الثامن عىل املرأة اإلنجليزية قراءة الكتاب املقدس وظلت النساء 

حتى عام 1850م غرَي معدوداٍت من املواطنني، وظللن حتى عام 1882م ال حقوَق شخصيًة 

لهن. يقول املؤرخ فردريك هري:

 »إنه مل يكن للمرأة يف الغرب األورويب يف العصور الوسطى أيُّ حقٍّ يف أيِّ شٍء، 

ا بالرجال وحدهم، والرجل هو صاحب السلطة الوحيد يف العائلة  فالقانون كان خاصًّ

ويف املجتمع ويف الدولة؛ هذا باستثناء حقٍّ واحٍد فقط هو املرياث، فقد كان من حقها 

أن ترث والدها أو زوجها«. 

النبيلة غري املتزوجة  القانون اإلنجليزي كان يعترب املرأة  بور توضح أن  عىل أن املؤرّخة 

أو التي تُويفِّ عنها زوجها، شخصيًّة متميزًة عن العامة، فكان يهتم بحقوقها وواجباتها لدرجة 

[1[- La Mujer en la edad Media.
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املساواة بالرجل، فمن حقها حيازة األرض الزراعية، وتحرير وصيٍة أو عقٍد، ولها أن تقيم دعوى 

أمام القضاء أو ترفع عليها الدعاوى، لكن مبجرد زواجها فإن هذه الحقوق كلها تنسل من 

يديها ليستحوذ عليها الزوج.

وإذا كانت سيدٌة نبيلٌة كبريُة السن دون زوٍج فإنها مُتنح نفوًذا وسلطًة واسعًة، وتصبح 

شخصيًّة هاّمًة ذات شأٍن كبريٍ يف املحيط الذي تعيش فيه. أما يف ما يتعلق بحقوقها يف الزواج، 

فإنه مل يكن للفتاة من الطبقة العليا يف املجتمع أيُّ رأٍي يف اختيار رشيك حياتها، إذ كانت 

املصالح املادية هي صاحبة الرأي األول واألخري يف هذا األمر، وكان زواج املصلحة أمرًا شائًعا 

ومألوفًا يف العصور الوسطى، ومثل هذه الزيجات كثريًا ما أملتها املصالح التي تتعلق باألرض، 

الكبرية« هي  االقطاعات  الزواج بني أصحاب  أدري أي عوائق تحول دون  وكانت عبارة »ال 

العبارة التي اسرتشد بها كبار السادة اإلقطاعيني للموافقة عىل زواج بناتهم، أو )قارص( تحت 

وصاية أحدهم.

الفكر  القرون الوسطى كام لخصها ترتوليان -أحد قادة  النظرة للمرأة يف أوروبا  وكانت 

األورويب يف القرون األوروبية الوسطى- »أنها مدخل الشيطان إىل اإلنسان نفسه، وأنها ناقضٌة 

لقانون الله، مشوِّهٌة لصورة الله. وبالتايل نرى أن املرأة يف تلك العصور وقع عليها ظلٌم يف 

النظر إليها كإنسانٍة حتى وصل األمر إىل إقرار عدم أهليتها وقدرتها عىل اختيار الزوج والذي 

الربجوازية. وعىل  الطبقات  لدى  املادي  بالبُعد  متعلقًة  املسألة  يعترب رشيك حياتها، وكانت 

الرغم من أن املرأة كانت يف فرتٍة من الفرتات تشارك الرجل يف أعامل تُعترب شاقًة لها مقارنًة 

مع تركيبتها الجسدية، إال أنه حتى هذا النزر اليسري ُسلب منها وُحرمت االستقاللية املادية 

لتعود بكّل ما متلك لزوجها ومن قبله ألبيها، بل حرمت حتى من املرياث حتى تبقى تحت 

السلطة األبوية التي كانت تعدها إنسانة من الدرجة الثانية وغري مؤهلٍة لحكم نفسها. فإن 

كانت الكنيسة ال ترى لها يف القرون الوسطى أهليًّة عىل تدبري شؤونها الخاصة فبالطبع هي 

ال تراها أصالً مؤهلًة للدخول يف عامل السياسة واملشاركة يف أيِّ مستًوى من مستويات صنع 

أبًدا  العمل والحياة االجتامعية. ونحن هنا ال ننكر  القرار أو أيِّ مجاٍل من مجاالت  واتخاذ 

نضال املرأة األوروبية يف تلك الفرتة ليك تستطيع أن تخرج من هذه السلطة البابوية واألبوية، 
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ولكن ما حصل هو خروجها من هذه السلطة ودخولها يف سلطٍة أخرى أضاعت شخصيتها 

اإلنسانية وجعلتها أسرية النظام العلامين الرأساميل وهذا ما سنتطرق له يف البند التايل]1].

 المرأة األوروبية في العصر الحديث:

عىل  األوروبيون  إليها  ينظر  -التي  الفرنسية  الثورة  قامت  عندما  الحديث،  العرص  ويف 

أنها أّم الثورات وأّم الحريات؛ حتى أصبحت محّل فخر الدول األوروبية املسيحية- اعتربت 

املرأة إنسانًا قارًصا ال تستقل بشؤونها إىل أن ُعّدلت تلك القوانني لصالح املرأة وأخذت بعض 

الحقوق. عقد يف فرنسا اجتامع سنة 1586 م ليبحث شأن املرأة، وما إذا كانت تُعدُّ إنساناً أو 

ال تُعدُّ إنساناً، وبعد النقاش قّرر املجتمعون أن املرأة إنسان ولكنها مخلوقٌة لخدمة الرجل. 

من  الفرنسية  املرأة  متنع  كانت  التي  القوانني  يُلغي  قانون  صدر  م،   1938 عام  شباط  ويف 

بعض الترصفات املالية، وجاز لها وألول مرٍة -يف تاريخ املرأة الفرنسية- أن تفتح حساباً جارياً 

باسمها يف املصارف. ويف إنكلرتا بقيت النساء حتى السنة 1850م غري معدوداٍت من املواطنني، 

وظلت املرأة حتى سنة 1882م ال حقوَق شخصيًة لها، فال حّق لها بالتملك. ومل تَُسوِّ جامعة 

أكسفورد بني الطالبات والطالب يف الحقوق )يف األندية واتحاد الطلبة( إال بقراٍر صدر يف 26 

متوز 1964م]2].

وحاجة  الصناعية  الثورة  عقب  تأت  واملرأة مل  الرجل  بي  املساواة  قضية  »إن   

املصانع إيل أيٍد عاملٍة من الجنسي، وإمنا ترجع بجذورها إيل الثورة الفرنسية 1789 

يف ظّل أجواء تبنتها الثورة عن الحرية واملساواة واإلخاء.. حيث شعرت املرأة أنها 

الجائرة،  القواني  وطبيعة  السائدة  الثقافة  مالمحه  ظلٍم حقيقيٍّ رسمت  تعيش يف 

فطالبت بحقها يف توسيع فرص التعليم للمرأة وتحسينها واملساواة يف ذلك، واملساواة 

القانونية يف العمل وتويل الوظائف الحكومية ورفعت عدة شعاراٍت منها أنّه إذا كان 

يحق للمرأة أن ترتقي منصة اإلعدام فمن حقها أيًضا أن ترتقي املنرب«]]].

]1]- راجع: إتيان جلسون، الفلسفة املسيحية، ترجمة: إمام عبد الفتاح إمام، دار التنوير، بريوت 2009، ص207.

]2]- جلسون، املصدر نفسه.

]3]- انظر موقع الهيئة العامة لالستعالمات املرصية .
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 ومبثل هذه الشعارات التي اجتاحت دول أوروبا وأمريكا يف القرن الثامن عرش، انطلقت 

الحركة النسائية يف أوروبا تطالب؛ بعد أن نزلت إيل ميدان العمل وما صاحبه من تغرياٍت، 

بتوفري ُدوٍر للحضانة ورعاية األطفال والحق يف األجر املتساوي ويف ترشيعاٍت تحمي النساء 

العامالت، وحق امللكية، الطالق، وحق التعليم العايل ومامرسة املهن الطبية وحّق االنتخاب 

والرتّشح.

ويف أمريكا عام 1848 عقد يف »سينيكا فولز« أول مؤمتٍر للنساء أعلنت فيه النساء املشاركات 

عن رغبتهن يف تنظيم جهودهن كحركٍة مجتمعيٍّة تسعى لإلصالح االجتامعي.

وشكلت املطالب االجتامعية للمرأة أهم مالمح هذه املرحلة، ومع هذا استمرت أوضاع 

املرأة عىل ما هي عليه وتعنتت األنظمة الحكومية يف الرد عيل املطالب األنثوية حتى ولو 

كانت عادلًة وحّقًة، حتى بدايات القرن العرشين خاصة مع الحرب العاملية األوىل التي أدت 

إىل زيادة حجم التواجد النسايئ وبدأت كفة الحركات النسائية يف الرجحان لصالحها. ومن هنا 

نجد أن املرأة األوروبية أظهرت حراكًا سياسيًّا واضًحا، وكان لها وجوٌد مؤثٌر تجىل يف الحربني 

الضغط  خالل  من  السياسية  للمشاركة  واضًحا  مصداقًا  ومارست  والثانية،  األوىل  الكونيتني 

الشعبي لتحصيل حقوقها، وبالتايل أحدثت تغيريًا يف مسريتها، وإن كان هذا التغيري سار بشكٍل 

بطيٍء إال أنها استطاعت أن تحقق لها مكاسَب ما كانت لتحلم بها بعد الظلم الذي مورس 

التحّرر  شعار  إعالئها  بعد  األوروبية  املرأة  أين وصلت  ولكن  الكنيس.  الحكم  عليها يف ظل 

ومطالبتها بحقوقها واملساواة بني الجنسني؟

األنثوية

قبل الولوج يف تعريف املصطلح ومنطلقاته الفلسفية واملادية، علينا أن نعي متاًما أن هناك 

فرقًا واضًحا بني املطالبات الحثيثة يف رفع الغنب الذي لحق باملرأة العربية واملسلمة وإعطائها 

التي  الحركات األنثوية]1]  الفهم األقرب للرشيعة اإلسالمية وبني  الطبيعية عىل ضوء  حقوقها 

ترفع شعاراٍت مامثلًة أال وهي التحرير والحقوق إال أنها ترمي إىل مقاصد وتحقيق أهداف من 

[1[-  Feminism
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هذه الشعارات هي غايٌة يف الخطورة يف كثريٍ من تياراتها ودعواتها، وتكمن خطورة الشعار 

وخطورة الحركات األنثوية يف أنها تنشط يف ساحاتنا التي امتألت غبًنا للمرأة وسلبًا لحقوقها 

تحت شعاراٍت دينيٍة والدين منها براٌء. فهي تحاول أن توجه الرضبة القاضية للدين اإلسالمي 

من خالل توجيه التهم املبارشة والعميقة واألسئلة الحرجة عىل مسامع النساء الناشطات يف 

الساحة العربية واإلسالمية واستغاللهن ليكّن األدوات الفاعلة يف نرش ثقافة األنثوية وإحاللها 

 »Feminism« كبديٍل للدين والقيم واالخالق. ويأيت الدكتور عبد الوهاب املسريي إىل مصطلح

ليبنّي الفرق بينه وبني املصطلح القديم للحركة النسوية فيقول:

 »ظهر منذ عدة سنواٍت مصطلٌح آخر هو »Feminism « وحّل محّل املصطلح 

األول )حركة تحرير املرأة والدفاع عن حقوقها( وكأنهام مرتادفان أو كأّن املصطلح 

األخري أكرث شموالً من املصطلح األول، ولكننا لو دققنا النظر يف املصطلح األخري لوجدنا 

املرأة«  أنه يشري يف واقع األمر إىل مدلولي مختلفي متام االختالف: »حركة تحرير 

و»حركة التمركز حول األنثى«، وهام حركتان يف تصورنا مختلفتان، بل متناقضتان، 

فحركة تحرير املرأة هي حركٌة اجتامعيٌة، مبعنى أنها تدرك املرأة باعتبارها جزًءا من 

املجتمع، وهي واحدٌة من  داخل  تدافع عن حقوقها  أن  تحاول  ثَمَّ  املجتمع، ومن 

التي تدور يف إطاٍر إنساينٍّ يؤمن بفكرة مركزية اإلنسان يف  القدمية  التحّرر  حركات 

الكون، ولفكرة اإلنسانية املشرتكة التي تشمل كّل األجناس واأللوان وتشمل الرجال 

الحضاري  انتامئه  من  إنسانيته  يستمد  الذي  االجتامعي  اإلنسان  وبفكرة  والنساء، 

عن  مستقلٌّ  حضاريٌّ  كياٌن  املرأة  تحرير  حركة  منظور  من  واإلنسان  واالجتامعي. 

تسويته  ميكن  ال  ولذا  املجتمع،  داخل  إال  يوجد  أن  ميكنه  ال  املادة  الطبيعة/  عامل 

بالظواهر الطبيعية/املادية، ومن ثَّم تحاول هذه الحركة أن تدافع عن حقوق املرأة 

داخل حدود املجتمع وخارج األطر الربجوازية الرصاعية الطبيعية/ املادية الداروينية 

التي ترى املجتمع باعتباره ذراٍت متصارعًة. واملرأة من ثم، يف تصور هذه الحركة، 

تهدف  ولذا فهي حركٌة   ، اجتامعيٍّ اجتامعيٍة ودوٍر  بوظيفٍة  اجتامعيٌّ يضطلع  كائٌن 

إىل تحقيق قدر من العدالة الحقيقية داخل املجتمع )ال تحقيق مساواٍة مستحيلٍة 

خارجه( بحيث تنال املرأة ما يطمح إليه أّي إنساٍن )رجاًل كان أم امرأة( من تحقيق 
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لذاته إىل الحصول عىل مكافأٍة عادلٍة )ماديٍة أو معنويٍة( ملا يقدم من عمٍل... لذا 

تأخذ حركة تحرير املرأة بكثري من املفاهيم اإلنسانية املستقرة الخاصة بأدوار املرأة 

الحركة  أّن هذه  الرغم من  . وعىل  كأمٍّ الحال، دورها  بطبيعة  املجتمع، وأهمها،  يف 

علامنية ـفي رأيناـ يف رؤيتها، تستند إىل فكرة العقد االجتامعي واإلنسان الطبيعي 

واإلنسان االقتصادي إال أّن مثلها األعىل يحوي داخله أبعاًدا إنسانّيًة واجتامعّيًة لعلّها 

بدأت  العلمنة،  الغريب، ومع تصاعد معدالت  الديني  التقليدي  املجتمع  بقايا رؤى 

هذه البقايا يف التبخر، وتراجع البعد االجتامعي، وتم إدراك األنثى خارج أّي إطاٍر 

، كأنها كائٌن قائٌم بذاته، وظهرت نظرياٌت تتحدث عن ذكورة وأنوثة اللغة،  اجتامعيٍّ

والفهم األنثوي للتاريخ، والجانب الذكوري أو األنثوي يف رؤية اإلنسان للله، أي إنّنا 

الثقافية، وإمنا  أو حتى  املرأة االجتامعية واالقتصادية  أمام قضية حقوق  هنا لسنا 

الذكر،  نابعٍة من اإلميان بأن األنثى كياٌن منفصٌل عن  أمام رؤيٍة معرفيٍة متكاملٍة، 

متمركزٌة حول ذاتها، بل ويف حالة رصاعٍ كوينٍّ تاريخيٍّ معه، األمر الذي أدى إىل تزايد 

هيمنة القيم الربانية املادية مثل الكفاءة يف العمل يف الحياة العامة مع إهامل الحياة 

ـ  )الجوانية(  األم  املرأة  )الربانية( مع إهامل دور  العاملة  بدور  االهتامم  ـ  الخاصة 

االهتامم باإلنتاجية عىل حساب القيم األخالقية واالجتامعية األساسية )مثل متاسك 

األرسة وضورة توفري الطأمنينة لألطفال( -اقتحام الدولة ووسائل اإلعالم وقطع اللذة 

إسقاط  ـ  الداخيل  النفيس  باألمن  اإلحساس  أهمية  إسقاط  الخاصةـ  الحياة  ملجال 

أهمية فكرة املعنى باعتبارها فكرًة ليست كميًة أو ماديًة.. إلخ.]]] 

للحفاظ  االجتامعي  السياق  أو  القوانني،  تغيري  إىل  يهدف  ال  تطرحه  ما  فإّن  هنا  ومن 

تغيري  إىل  تهدف  وإمنا  املجتمع،  يف  وعضًوا  وابنًة  وزوجًة  ا  أمًّ باعتبارها  املرأة  إنسانية  عىل 

اللغة اإلنسانية، ومسار التاريخ والطبيعة البرشية ذاتها حتى يتم اختالط األدوار متاًما وحتى 

يتحسن أداء املرأة يف إدارة الرصاع مع الرجل، وقد نتفق أو نختلف يف هذا الوصف للحركتني، 

ولكن املهم أنهام حركتان مختلفتان، تُستخدم كلمٌة واحدٌة لإلشارة لهام يف اللغات األوربية، 

]1]- د.عبد الوهاب املسريي، قضية املرأة بني التحرير والتمركز حول األنثى، نهضة مرص للطباعة والنرش والتوزيع، ط 2، اغسطس 2010ـ 

ص 166.
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وقد بدأنا نحن أيًضا يف اتباع هذا األسلوب، ونشري إىل كل من حركات تحرير املرأة والتمركز 

حول األنثى بأنها حركاُت تحرير املرأة، ويف هذا خلٌل أميا خلٍل، وهو تغييٌب ملجموعٍة من 

الفروق الجوهرية بني الحركتني]1].

 تعريف األنثوية

هي: 

أواخر  يف  ظهرت  والتيارات،  األفكار  دُة  متعدِّ اجتامعّيٌة  سياسّيٌة  فكريٌّة  »حركٌة 

الجنسي،  بي  العالقات  بُنى  وتغيري  والثقايف  االجتامعي  للتغيري  تسعى  الستينات، 

، وتختلف نظرياتها وأهدافها وتحليالتها  وصوالً إىل املساواة املطلقة كهدٍف اسرتاتيجيٍّ

تبًعا للمنطلقات املعرفية التى تتبناها، وتتسم أفكارها بالتطرف والشذوذ، وتتبنى 

واللغة  الدين  عن  جديدٍة  قراءاٍت  تقديم  إىل  وتهدف  وعداءهام،  الجنسي  رصاع 

والتاريخ والثقافة وعالقات الجنسي«.]]] 

وقد مال األستاذ مثنى إىل جعل الحركة النسوية الراديكالية املقياس يف التعريف لألنثوية.

الدفاع عن حقوق املرأة  ، يعني  ومصطلح األنثوية أو »الفيمينيسم« هو مصطلٌح فرنيسٌّ

عن طريق تحقيق املساواة املطلقة، وإزالة كّل أنواع التمييز بني املرأة والرجل دون النظر إىل 

الفروقات الطبيعية، بل إعطاء الحق املطلق لإلنسان لتحديد جنسه، بعنوان حق االختيار الحر.

واجتامعيٍّة  وسياسيٍّة  فكريٍّة  مفاهيَم  عدة  إىل  التعريف  هذا  أمني  مثنى  املفكِّر  م  ويقسِّ

يرشح من خاللها أهداف ومنطلقات هذه الحركة فيقول:

ميكن رشح مفردات هذا التعريف التقريبي عىل النحو التايل:

حركٌة فكريٌة: مبعنى أنها متتلك أفكاًرا وثقافًة خاّصًة وعندها نظرياٌت لتفسري القضايا ذات 

الصلة مبيدانها.

]1]- .عبد الوهاب املسريي، قضية املرأة بني التحرير والتمركز حول األنثى، نهضة مرص للطباعة والنرش والتوزيع، ط 2، اغسطس 2010ـ  ص171.

]2]- مثنى أمني، بحث حركات تحرير املرأة من املساواة إىل الجندر ـ الهيئة املرصية للكتاب ـ القاهرة ـ ص81.
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السيايس  العمل  نوًعا من مامرسة  أهدافها  لتحقيق  تلتمس  أنها  حركٌة سياسيٌة: مبعنى   

قناٌة  هي  والتى  املدين،  املجتمع  ومؤسسات  الضغط  وجامعات  الجامهريية  املنظامت  عرب 

من قنوات مامرسة العمل السيايس، سواًء أكانت هذه املنظامت تابعًة لألحزاب التى تكون 

موجودًة أم تكون مستقلًة، بل إنها اآلن متارس العمل السيايس عىل مستوى العامل عرب الضغط 

عىل مؤسسات األمم املتحدة، وبالذات عرب املجلس االقتصادي واالجتامعي وصناديق السكان 

والطفل، ولجنة املرأة ومؤمتراتها املختلفة، واتفاقياتها املتعددة، وسوف نتطرق لهذا يف مجاٍل 

خاصٍّ من هذا البحث.

وهي  املجتمع.  يف  املرأة  ودور  فيها  العالقات  وبنى  األرسة  متّس  ألنها  اجتامعيٌة:  حركٌة 

التى  واإليديولوجية  الفكرية  الخلفيات  تعّدد  إىل  إشارٌة  وهذه  والتيارات،  األفكار  متعددة 

تستند إليها هذه الحركة. ويف قولنا: »تسعى للتغيري االجتامعي والثقايف« إشارة إىل أن هذه 

الحركة ال تتبنى إصدار بعض القوانني الشكلية لتحسني أوضاع املرأة، وإمنا تريد تغيري الثقافة 

والنظرة والعالقات وصناعة أعراٍف وقيٍم جديدٍة... إلخ، فوضع املرأة القانوين ال يتحسن إال 

بوجود إرادٍة سياسيٍة، وهي ال تتوفر إال بتوفر وعٍي ثقايفٍّ جديٍد، وهذا ال ميكن إال بتغيريات ال 

بّد من حصولها يف نظرة الناس وكيفية تناولهم لألمور وهلم جرًّا]1].

، أوقع ظلاًم  فكانت الحراكات النسوية يف أغلبها تتولد ضمن سياق فعٍل اجتامعيٍّ دينيٍّ

كبريًا عىل املرأة، وجاءت هذه الحراكات كردود فعٍل عكسيٍّة ومتطرفٍة يف أغلبها، وتحاول أن 

تدفع يف مسارات حقوق املرأة إىل أقىص اتجاٍه، لدرجة أنها أخرجت نفسها من االستبداد إىل 

االستالب، فاألول سلبها جّل حقوقها مبا فيها الطبيعية، والثاين سلبها وجودها وكينونتها وهويتها 

حتى الطبيعية منها. عىل الرغم من أن متايزاً واضحاً بني حركات تحرير املرأة التي انطلقت 

إلنصاف املرأة ضمن إطارها اإلنساين، إال أن توغل الغرب يف التنميط املادي للمجتمع، وتطوير 

النزعة االستهالكية املادية عىل حساب النزعة اإلنسانية القيمية، وتحويل الشأن الحقوقي من 

شأٍن قيميٍّ إنساينٍّ إىل مادٍة تخاصميٍة رصاعيٍة يغيب فيها البعد األخالقي لحساب البعد املادي 

، إىل شخصيٍّة  الفرداين الذي يخرج املرأة من شخصيتها وكينونتها ضمن املنظومة اإلنسانية ككلٍّ

]1]- مثنى أمني، بحث حركات تحرير املرأة من املساواة إىل الجندر ـ الهيئة املرصية للكتاب ـ القاهرة ـ ص81.
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تتمحور حول ذاتها يف بعدها الجسدي املادي ال بعدها اإلنساين الذي يحقق كينونتها ضمن 

يشكل  الذي  ومبحيطها  كإنسانٍة،  جهٍة  من  بذاتها  املرتبطة  والحقوقية  الحقيقية  شخصيتها 

بعدها االجتامعي كأمٍّ وزوجٍة وابنٍة.

أن  »ويكفي  الحديث:  الغرب  يف  املرأة  وضع  عن  إبراهيم  أحمد  مروة  الكاتبة  وتقول 

مهانٍة:  حياُة  أسمته  كتابًا  ألّفت  قد  م   1986 يف  األمريكيات  السيدات  إحدى  أن  إىل  نشري 

األجر  أن  أكدت  حيث  دقيقٍة،  إحصائياٍت  عىل  كتابها  يف  واعتمدت  املرأة  تحرير  أسطورة 

)الراتب الشهري( للمرأة يف أمريكا ال يزيد عىل نسبة %64 من أجر الرجل عن العمل املؤّدى 

نفسه، ويف السويد ال تبلغ النسبة إال %81 فقط، أما عن حوادث االغتصاب التي نتجت عن 

التقارير أن نسبة إمكان اغتصاب األنثى يف أمريكا 1من  حرية املرأة املزعومة، فقد سجلت 

5، والتقديرات املحافظة  1من 7، أي أنه عىل أفضل تقديٍر فإن واحدًة من كّل سبع نساٍء 

يتعرضن لالغتصاب يف أمريكا.

ويف إحصائياٍت أخرى كان عدد املغتصبات الاليت سجلن حوادث اغتصاب يف الرشطة يف 

عام 1996 م هو 90430 حالة، أما الاليت مل يسجلن فيقدرن بحوايل 310000 حالٍة، وسبب عدم 

الشكوى هو اليأس من إمكان الرشطة أن تساعد أو تعرف، وعدم جدوى التقرير. ويف كندا 

لت 20530 حالَة اغتصاٍب، وليس هناك إحصاٌء لغري املسجلني، ويوجد يف كندا 150 مركزًا  ُسجِّ

ملساعدة املغتصبات، ويف أسرتاليا 75 مركزًا، ويف نيوزلندا 66 مركزًا، ويف إرسائيل سبعة مراكز. 

أما عن قتل النساء يف الواليات املتحدة، فإنه يُقتل كّل يوم عرش نساء من قبل الزوج أو 

الصديق، من هذه الحاالت %75 يتم القتل بعد أن ترتك املرأة صديقها، فينتقم منها بالقتل، 

أو تطلب الطالق من زوجها أو تعصيه، ويف روسيا عام 1995 م كانت نصف حاالت القتل 

ضّد النساء من قبل أزواجهن أو أصدقائهن، ويف 1993م كان عدد القتىل )14000(، وجرح 

)54000( جراحاٍت شديدًة.

صت للنساء املرضوبات أو الهاربات من أزواجهن، وهن الاليت ال  أما عن املالجئ التي ُخصِّ

يجدن ملجأً عند أهٍل أو أقارَب؛ فيوجد يف الواليات املتحدة )1400( ملجأ، ويف كندا )400(، 
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ويف أملانيا )325(، ويف بريطانيا )300(، ويف أسرتاليا )270(، ويف نيوزيلندا )53(، ويف هولندا 

األهمية يف  كبرَي  جانبًا  متثِّل  النساء  دعارة  أن  )5(. كام  اليابان  )10(، ويف  أيرلندا  )40(، ويف 

اقتصاد بعض الدول ودخلها القومي مثل روسيا، وكوبا... وغريهام.

وسيلة للضغط السياسي:

وقد كان للحديث عن حقوق املرأة أبعاداً يف غاية الخطورة، حيث جرى التعامل مع هذه 

التقليدية  أنها مادٌة خام ميكن تصنيعها وتحويلها إىل أدواٍت تتجاوز وظيفتها  الحقوق عىل 

لإلكراه  الكربى  الدول  مامرسة  يف  الفاعلية  شديدة  أدوات  إىل  وحريتها(  املرأة  عن  )الدفاع 

السيايس واالقتصادي عىل الدول األخرى، وذلك لحمل هذه الدول عىل قبول رشوطها يف إدارة 

التي ال تروق  الدعاية الرخيصة ضد ثقافة املجتمعات  سياساتها الخارجية والداخلية، أو يف 

للدول أو املنظامت واألحزاب املحتضنة لثقافاٍت مغايرٍة، ومن تحول جسد املرأة من االستثامر 

االقتصادي إىل االستثامر السيايس.

وما  السليم،  الحضاري  البناء  يف  الحقيقي  ودورها  للمرأة،  املركزية  املهام  تجاوز  وحول 

الحياة  يف  املرأة  وظيفة  تجاوز  يف  مبالغتها  بسبب  أخطاٍء  من  الحديثة  أوروبا  فيه  وقعت 

اإلنسانية يقول غورباتشوف يف البرييسرتويكا ما ييل:

 »لقد قضت الدولة السوفييتية بحزم وبال هوادة عىل كّل متييز بحق املرأة ما 

كان ميّيز روسيا القيرصية. وهي قد ساوت بينها وبي الرجل من الناحية االجتامعية 

وضمنت هذه املساواة بالقانون. نحن نعتز مبا قدمته السلطة السوفييتية للنساء: 

والحامية  األجور  يف  فوارق  ألي  وجود  وال  العمل  يف  الرجل  مع  املتساوي  الحق 

والرتقية  التعليم  عىل  للحصول  اإلمكانيات  كل  عىل  املرأة  وحصلت  االجتامعية. 

واملشاركة يف النشاط االجتامعي والسيايس. ولوال املساهمة النشيطة للمرأة وتفانيها 

ما كان بإمكانها بناء املجتمع الجديد وال الصمود يف الحرب ضد الفاشية. وببساطٍة مل 

يعد للمرأة العاملة يف البناء واإلنتاج ومجال الخدمات ويف العلوم ولدى تلك الغارقة 

يف العمل اإلبداعي، الوقت الكايف للشؤون األكرث حيويًة وهي شؤون األرسة، وتبي 
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األخالق  مسائل  يف  أو  والشبيبة  األطفال  مجال ترصف  يف  سواًء  كثريًة،  مصائَب  أن 

وهبوط  العائلية  األوارص  بضعف  مرتبطٌة  اإلنتاج  يف  حتى  والتهذيب  االجتامعية 

مستوى الواجب األرسي. هذه هي املفارقة التي حدثت عىل الرغم من أنه كان لدينا 

طموٌح مخلٌص تم التأكيد عىل صحته سياسيًّا بتساوي املرأة مع الرجل يف كلِّ شٍء. 

ولكن بدأنا تصحيح هذا التقصري الذي كام لو كان قد أصبح من أفضليات املجتمع، 

يف مسار البرييسرتويكا. ولذا تناقش عندنا اآلن بحدٍة ونشاٍط يف الصحافة واملنظامت 

املرأة  استعادة  العمل واملنزل، مسألة كيفية  االجتامعية بل حتى يف كلِّ مكاٍن، يف 

لوضعها الحقيقي كامرأة«.

م الذي أنجزته املرأة الغربية يف أوروبا الحديثة هو تقدٌم موهوٌم  وهنا يتضح لنا أن التقدَّ

يف كثري من نواحيه خاصة اإلنسانية منها والتي أبعدت املرأة عن دورها الحقيقي وأدخلتها 

كام  والبيولوجية  السيكولوجية  تركيبتها  يف  عنه  تختلف  والذي  الرجل  مع  املساواة  عامل  يف 

أثبتت الدراسات الحديثة، حيث إّن األساس يف العالقة بني الرجل واملرأة هو العدالة. ولكن 

لَِم أخفقت املرأة الغربية عىل الرغم من أنها تحررت من الحكم األبوي والتسلطي وأصبحت 

رشيكًة حقيقيًة يف الدخل القومي الذي يؤثر بشكٍل إيجايبٍّ وكبريٍ عىل السياسة العامة للدولة.

 وهذه إطاللٌة عىل اإليديولوجيا الغربية والرؤية الكونية التي تعتمدها يف نظرية املعرفة 

والتي هي األساس يف الفروقات والجدل الفكري العام يف العامل ككل.

الحسية  النظرية  عىل  تعتمد  الغريب  الفكر  منظومة  عن  تعرب  التي  املعرفة  نظرية  إّن 

والتجربة والتي تعترب فيها الحس هو املصدر الرئييس للمعرفة اإلنسانية عىل مستوى التصّور 

ورؤيتها  والسيايس  الفكري  نحو رسم مرشوعها  وانطلقت  التصديق،  والتجربة عىل مستوى 

الكونية لتنتهي إىل إيديولوجيا اعتمدتها يف منظومتها السياسية ضمن ثالوت )الدميقراطية-

الليربالية-الرأساملية( مثل األول نظام الحكم والثاين اعتمد الفرد كأساس للمجتمع أي آمن 

بأصالة الفرد والثالث النظام االقتصادي. ولعّل ما حرك املجتمع اإلنساين نحو التفكري يف وضع 

نظاٍم معريفٍّ ينطلق منه ليحّدد إيديولوجياه يف هذه الحياة املرتامية األطراف هو السؤال الذي 

يطرح نفسه: ما هو النظام الذي يصلح لإلنسانية وتسعد به يف حياتها االجتامعية؟
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وتصّدى الغرب لإلجابة عن هذا السؤال بعد مروره يف تجربة الحكم الكنيس الذي حكم 

باسم الدين فقمع الحريات وأنشأ محاكم التفتيش التي تعترب وصمة عاٍر يف جبني العصور 

الوسطى، لذلك كانت هناك ثورٌة غربيٌة عىل كّل ما هو دينيٌّ وكانت الثورة نتاج ردة فعٍل ملا 

مارسته الكنيسة عىل املجتمع الغريب فانطلقت الثورة وتبنت إيديولوجيا أطاحت بلوٍن من 

الظلم يف الحياة االقتصادية وبالحكم الديكتاتوري يف الحياة السياسية وبجمود الكنيسة وما 

إليها يف الحياة الفكرية وهيأ مقاليد الحكم والنفوذ لفئٍة حاكمٍة جديدٍة حلت محل السابقني 

وقامت بدورهم االجتامعي نفسه يف أسلوٍب جديٍد.

وكان النظام الجديد هو النظام الدميقراطي الرأساميل والذي قام عىل اإلميان بالفرد إميانًا 

ال حّد له، وبأن مصالحه الخاصة بنفسها تكفل -بصورٍة طبيعيٍة- مصلحة املجتمع يف مختلف 

امليادين.. وأن فكرة الدولة إمنا تستهدف حامية األفراد ومصالحهم الخاصة، فال يجوز لها أن 

تتعدى حدود هذا الهدف يف نشاطها ومجاالت عملها، إال أن الواقع هو التخلص من تغول 

مع  إىل جهٍة،  انتقلت من جهٍة  وكأنها سلطٌة  الحديثة،  الدولة  تغول  إىل  واالنتقال  الكنيسة 

اختالف الشعارات وتشابه املامرسات وإن بشكٍل غريِ مبارٍش.

ويتلّخص النظام الدميقراطي الرأساميل: يف إعالن الحريات األربع: السياسية واالقتصادية، 

والفكرية والشخصية.

ومن وجهة نظري أرى أن العامل اتجه نحو الرأساملية االقتصادية والتي نعتربها البوابة 

التي من خاللها سيطرت القوى الكربى عىل العامل وأصبحت الحريات األخرى فروًعا ال أصالَة 

لها يف املنظومة الغربية الجديدة. لذلك قامت هذه القوى بتسخري كّل الطاقات البرشية من 

الرجال والنساء يف عملية اإلنتاج.

ولعّل االطالع عىل ما يحدث حاليًّا يف الغرب من حراٍك سيايسٍّ ـ حقوقيٍّ ـ اجتامعيٍّ نسايئٍّ 

يُدلل عىل مدى معاناة املرأة الغربية وعدم وصولها إىل الكامل الذي حلمت به بعد الثورة 

الغربية عىل الكنيسة وبعد عزل كل ما هو دينيٌّ عن الحياة العامة لإلنسان الغريب، »فالروائية 

ـ وكانت  بوفوار )1986(  الفرنسية سيمون دي  اإلنجليزية فرجينيا وولف )1941( واألديبة 
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األخرية من أهم وأشهر فالسفة النسوية عىل اإلطالق ـ عالجتا قضايا املرأة وهمومها، وعاشتا 

مع آالمها وتطلعاتها، وتحدثتا عن إيجاد الطرق الكفيلة مبعالجة الضمري اإلنساين ومشكالت 

الزواج، والسعي نحو الحط من اآلخر، والدعوة بشكل رصيح إىل املساواة بني املرأة والرجل، 

فضال عن إتاحة الخيارات املناسبة والرئيسة للمرأة والتي يجب أن تتصف ـ حسب دعوتهام 

ـ بالخيارات نفسها املتاحة للرجل، وبشكل مستقل عن التحيز الجنيس أو العرقي، وقد أكدت 

دي بوفوار ـ يف إطار دعوتها إىل تحرير املرأة ومساواتها بالرجل ـ عىل إلغاء الدعوة إىل األنوثة 

الخالد التي تشري إىل املعنى املتوارث عن املرأة]1]. 

مبنح  القاضية  بوفوار  ودي  وولف  أطروحات  موضوعية  عىل  تؤكد  العلمية  والحقيقة 

الفاعلة  املشاركة  بوساطة  الحضارة  لبناء  املجال  وإتاحة  وجودها  تثبت  يك  للمرأة  الفرصة 

بني الرجل واملرأة، من دون الجنوح إىل فنتازيا تقر بوجود مجتمعٍ رجويلٍّ بال أنثى، أو وجود 

مجتمعٍ أنثويٍّ بال رجل، لذلك فالعالقة الرضورية الواجب توفرها هي عالقٌة تفاعليٌة تكامليٌة 

ال عالقُة هيمنٍة أو اتحاٌد مفتعٌل«]2]. 

املرأة  بني  العالقة  فيه  الثاين«، وحلّلت  »الجنس  كتاب  عام 1949م  بوفوار  دي  ونرشت 

اإلنسان  حرية  قضية  تؤكد عىل  الوجودية  أن  ومبا  ماركسيٍة.  ـ  وجوديٍّة  أسٍس  والرجل عىل 

ملاهيته، تدعي دوبوفوار أن اإلنسان يختار جنسه بإرادته أيًضا، وتؤمن أن علم الحياة يستخف 

بنا معرش البرش، حيث إنّه حرر اإلنسان الذكر من قيود توليد املثل بينام مل يعط هذه الحرية 

ا يف وجه التحول إىل إنسان حقيقي]3].  للمرأة، ولذلك فإنها تعتقد بأن األنوثة متثل سدًّ

رين كانت أنّها تُحّقُر  ومن ضمن النقود التي ُوّجهت لدي بفوار من قبل النسويني املتأخِّ

جسد املرأة، بل رأوا أنها تريد ترجيلها، ومع ذلك اعرتفوا أنها طرحت أفكاراً كان لها أثٌر بالُغ 

األهمية عىل الكتابات النسوية الالحقة وأهمها متييزها بني الجنس والجنوسة]4].

]1]- )املوسوعة الربيطانية(.

]2]- د.محمد سامل سعد الله/ األسس الفلسفية لنقد ما بعد البنيوية.

]3]- املرأة وقضاياها ـ دراسة مقارنة بني النزعة النسوية والرؤية اإلسالمية ـ اإلسالم يف مواجهة النسوية تقابل يف الرؤية واألهداف ـ محمد 

لغنهاوزن ـ مركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالمي ـ ص 70 .

[4[- sex / gender
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هذا وقد أشار برناردشو إىل أن وطأة النظام الرأساميل كانت أشد وأقىس عىل املرأة منها 

عىل الرجل يف بعض النواحي، ال سيام االجتامعية والسياسية]1].

إميانه  عن  الغريب  املثقف  الرجل  ادعاه  وما  الغريب  املثقف  ثورة  قيام  من  الرغم  وعىل 

برضورة تحرير املرأة الغربية من استبداد الكنيسة وإعطائها حقوقها ومساواتها بالرجل، إال 

أن كلامت بعض املفكرين الغربيني بعد الثورة ال تدل أبًدا عىل حقيقة هذا اإلميان أو حتى 

العمل بهذا الشعار، وأن تحرير املرأة ظّل شعاًرا ومازال شعاًرا مل ينزل إىل اآلن إىل مستوى 

التطبيق الفعيل والعميل.

فعىل سبيل املثال ال الحرص يعترب »رامان سلدن« أن الرجل هو األحق يف متثيل اإلنسان 

الخطاب  الخربة،  البيولوجي،  الحياة،  )علم  الجنيس:  لالختالف  بؤٍر  خمسة  وحّدد  املرأة،  ال 

الالوعي، الظروف االجتامعية واالقتصادية( وقد حققت الرجولة هيمنًة كاملًة عىل خط سري 

هذه البؤر عىل حد قول سلدن.«]2]. 

لذلك نجد أن الحضارة الغربية عىل الرغم من تقدمها املادي إال أنها مل تقدم شيئًا جديًدا 

للمرأة عىل املستوى اإلنساين، بل بالعكس فاملامرسات التعسفية الناتجة عن التمييز الجنيس 

أو  للتعامل مع اإلنسان ال لكونه ذكرًا  أولية  الكفاءة واإلبداع كمعايري  وعدم األخذ مبقياس 

أنثى، بل لكونه إنسانًا يتميز بإبداعاٍت وكفاءٍة عاليٍة أّهلته للتميز، فإّن ذلك أدى إىل ظهور 

حركاٍت نسائيٍة ذات فاعليٍة كبريٍة تحت عنوان النقد النسوي]3]. وهو من وجهة نظري رّد فعٍل 

الغريب، وكان اإلفراط سمًة واضحًة يف  العنرصية ضد املرأة يف املجتمع  معاكٍس للمامرسات 

هذا الحراك والذي أدى أيًضا إىل ترسيخ فكرة النظر إىل املرأة كجسٍد وإعطاء هذا الجسد كل 

املرأة  وبالتايل سقوط  واالقتصادية وغريها،  والسياسية  االجتامعية  املامرسات  الصالحيات يف 

الغربية من جديٍد يف فخٍّ أغرقت فيه نفسها ومل تستطع إيجاد الحل املناسب لتخرج بذاتها 

. اإلنسانية وترتقي بها كإنسانٍة ال كوجوٍد جسديٍّ

]1]- دليل املرأة الذكية إىل االشرتاكية والرأساملية والسوفييتية والفاشية, ت: عمر مكاري ص 16,352.

]2]- النظرية األدبية املعارصة ص )189  190 - 191(.

[3[- Feminist Criticism
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وبدأت يف اآلونة األخرية تتصاعد الحركة النسوية »األنثوية يف الغرب وبعد العوملة باتت 

الفكرة أكرث انتشاًرا، خاصًة يف العامل العريب واإلسالمي، الذي ال نستطيع أن ننكر فيه التمييز 

الواقع بحق املرأة، وما تعانيه النساء من تضييق باسم الدين أو لتحكم العادات والتقاليد يف 

املجتمعات، فأصبحن أرضيًة خصبًة ألّي بذٍر يرفع شعار حقوقهن وتحريرهن من القيود كافًة 

مبا فيها الضوابط الصحيحة. إال أن مراجعة التجربة النسوية الغربية مراجعًة فاحصًة دقيقًة 

ستكون كفيلًة يف دفع الناشطات للتأين قبل قبول هذه الحركات بكلها كام هي، والعودة لفهم 

جذور هذا الحراك ومآالته، والفروق الجوهرية بني حال املرأة الغربية واالنتقاالت القاعدية 

التي تعرض لها الغرب، وحال املرأة العربية واملسلمة وكيفية االنتقال اآلمن الذي يضمن لها 

حقوقها من جهٍة، ويحفظ لها كينونتها اإلنسانية والطبيعية، فال رضوخ للظلم، وال استسالم 

نواة  فيه  ويهدم  اإلنساين،  املرأة يف هويتها ووجودها  استالب  فيه  يتم  آخَر  نوٍع  من  لظلٍم 

املجتمع وهي األرسة، ويشوه العالقات الطبيعية بني املرأة والرجل. ويكون مبدأ االنطالق يف 

الدفاع عن الحقوق املستلبة هو مبدأ التكافؤ ال التامثل، فاألول يشحذ طاقات الجنسني من 

، ويتمم قاعدة التكامل يف األدوار والطاقات، بينام الثاين يدخلنا يف رصاٍع  دون مبالغٍة أو غلوٍّ

، يستنزف الطاقات يف رصاعاٍت غري تقدميٍة وال تحقق أيَّ إنجاٍز يذكر. تنافيسٍّ سلبيٍّ تنافريٍّ
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طالل عرتييس]]] 

مة      مقدِّ

الفكريّة  امتداداتها  أوروبا  يف  األوىل  طالئعها  نشوء  منذ  الجندر  قضية  اتّخذت 

والثقافّية مع الزحف الكولونيايل عىل مجتمعات ما سمي بـ »العامل الثالث« ومنها عىل 

مع  القضية  هذه  ترافقت  حي  بديهيٌّ  وهذا  واإلسالمية.  العربية  املجتمعات  األخص 

تدفُّق نظريات الحداثة وما بعد الحداثة لتتوغل يف مجمل العلوم اإلنسانية فضالً عن 

أمناط الحياة املختلفة.

كيف ظهرت تداعيات الجندرية يف مجتمعاتنا، وإىل أيِّ حدٍّ استطاعت تّياراتها التأثري 

دت أيًضا وأساساً  عىل بيئاٍت محليٍة مل تقترص عىل االتجاهات العلامنية واملدنية، بل متدَّ

إىل البيئات املحافظة والدينية بأشكاٍل وصوٍر ال حرص لها.

هذه الدراسة للباحث يف علم االجتامع الربوفسور طالل عرتييس تسعى للضاءة عىل 

أهم اإلشكاليات يف هذا الصدد.

        

]1]-  باحٌث وأستاٌذ يف علم االجتامع ورئيس معهد الدكتوراه يف الجامعة اللبنانية سابقاً.
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هيمنت قضية املرأة منذ بضعِة عقوٍد عىل خطاب وأدبيات الكثري من الجمعيات واألحزاب 

استند هذا  لقد  بلداٍن عدٍة عربيٍة وإسالميٍة.  لبنان ويف  والنسائية يف  االجتامعية  والحركات 

الخطاب وتلك األدبيات إىل مجموعٍة من الركائز التي شكلت البنيان األساس لهذه القضية. 

قضيٍة  إىل  الرؤية  هذه  بحسب  املرأة  تحولت  عامليٌة.  قضيٌة  املرأة  هي:  األوىل،  الركيزة 

العنرصي، والدميقراطية... الفقر، والتلوث، والسلم، والتمييز  لها أهمية قضايا مثل  مستقلٍة 

وسواها من قضايا يفرتض أن يجتمع العامل حول أهميتها أو تهديداتها باعتبارها قضيًة مشرتكًة 

بني الشعوب واملجتمعات كافًة. 

الجندر،  املرأة، مثل  العاملية وتربيرها، تم دمج موضوعات  التأكيد عىل هذه  ومن أجل 

واملساواة، والتمكني... مع قضايا كربى وذات اهتامٍم عامليٍّ يف برامج األمم املتحدة ومؤمتراتها، 

مثل التنمية املستدامة، والسكان، وقمة األرض...وتم يف الوقت نفسه الربط بني تحقيق هذه 

الثقافية السائدة. ففي ما  القضايا الكربى مع تحقيق املساواة ومتكني املرأة، وتغيري األمناط 

التنمية ببعد مستدام ل 17  التي تبنت مفهوم  املثال  سمي ب »أجندة 2030« عىل سبيل 

الخامس )من أصل17( هو »تحقيق املساواة بني  الهدف  املتحدة 2015( كان  )األمم  هدفاً 

الجنسني ومتكني جميع النساء والفتيات«، يف حني توزعت األهداف الباقية عىل القضاء عىل 

الفقر، وعىل الجوع، وضامن التعليم الجيد، والعيش بصحٍة جيدٍة، وتعزيز النمو اإلقتصادي، 

البحرية، وتشجيع ظهور  واملوارد  واملحيطات  البحار  واملحافظة عىل  املناخ،  لتغري  والتصدي 

مجتمعاٍت سلميٍة... ما يعني أن هدف »متكني جميع النساء والفتيات« )الهدف الخامس( له 

أهمية القضاء عىل الفقر نفسها عىل سبيل املثال، أو له مثل أهمية العيش بصحة جيدة، أو 

تعزيز النمو اإلقتصادي، أوالتصدي للتلوث وتغرياملناخ...]1].

التي عقدتها  هي األمم املتحدة. فقد باتت مقررات ومواثيق املؤمترات  الثانية:  الركيزة 

األمم املتحدة يف قضية املرأة، مقرراٍت ومواثيَق عامليٍة، بات عىل الدول املوقعة عليها أن تكون 

ملزمًة بتطبيق ما وقعت عليه أمام مؤسسات األمم املتحدة املعنية.وأن تكون ملزمًة بتقديم 

لبنان واقع، تحديات وآفاق )2018-2000(.قراءة من  الجنسني يف  لتحويل عاملنا، املساواة بني  التنمية املستدامة، 17 هدفاً  ]1]- أهداف 

العلوم  معهد  األبحاث يف  ومركز  االجتامعية،  العلوم  معهد  من  كل  التقرير عن  .صدر  املستدامة 2030  للتنمية  الخامس  الهدف  منظور 

للسكان.)2018(.  املتحدة  األمم  وصندوق  االجتامعية، 
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تقاريَر دوريٍة عن مدى التقدم يف تطبيقها أمام لجاٍن مختصٍة، مثل املعاهدة الدولية للقضاء 

عىل كل أشكال العنف ضد املرأة »سيداو« التي اعتمدتها عام 1979 الجمعية العامة لألمم 

املتحدة. 

هذا يعني بحسب هذه املواثيق أن قضية املرأة ومشكالتها مل تعد قضيًة محليًة أو أرسيًة، 

أو مجتمعيًة، ومل يعد حل هذه املشكالت وتلك القضايا يتم وفق خصوصيات هذا املجتمع 

الثقافية أو ذاك، بل بات ما صدر عن األمم املتحدة من قراراٍت هو الحل، وكذلك ما جاء يف 

املواثيق التي أصدرتها املنظمة الدولية. »إن متكني املرأة هو متكني لإلنسانية جمعاء«.

املتحدة  األمم  أولت  فقد  املدين.  املجتمع  ومنظامت  فهي جمعيات  الثالثة:  الركيزة  أما 

تحّولت هذه  بحيث  أهميًة قصوى،  املدين(  )املجتمع  الحكومية  املنظامت غري  التعاون مع 

املنظامت إىل قوٍة طليعيٍة يف الرتويج لتلك املفاهيم، تحت حامية املنظمة الدولية التي قدمت 

لها الدعم املايل واملعنوي والقانوين. وقد جاء يف مقدمة كتاب »إعالن ومنهج عمل بيجني« 

الذي صدر عن األمم املتحدة:

تربطها  التي  العمل  وعالقات  الوثيقة  الروابط  من  ستزيد  املتحدة  األمم  »أن   

كام  والوطني..  العاملي  الصعيدين  عىل  الحكومية  غري  املنظامت  مبجتمع  بالفعل 

التحضري  يف  مهامً  دوراً  أدت  التي  املدين  املجتمع  مبؤسسات  املقدمة  تلك  أشادت 

ملؤمتر بيجي 1995«]]].

الركيزة الرابعة: هي التربير اإليديولوجي والثقايف: من خالل مصطلَحْي »املرأة ضحيٌة«، 

املفاهيم  هذه  بتكرار  املدين  املجتمع  وجمعيات  منظامت  وستقوم  متخلٌف«.  و»املجتمع 

والتأكيد عليها، بحيث يبدو أن تلك الجمعيات ليس لها هدف إال إنقاذ املرأة. هكذا ميكن 

أن نالحظ عىل سبيل املثال، الحرص الدائم عىل تكرار الربط بني معاناة املرأة، وبني »املجتمع 

املتخلف«، و»الثقافة الذكورية«، و»العادات والتقاليد«، و»السلطة األبوية«، و»قوانني األحوال 

الشخصية«، و»الزواج املبكر«، و»اإلغتصاب الزوجي«، و»التخويف من املثلية«]2] 

]1]- إعالن ومنهج عمل بيجني، منشورات األمم املتحدة، نيويورك 2002 ص 10-11( .

.www.Kafa.org.lb 2]-  راجع منشورات منظمة كفى عنف واستغالل[
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ويف هذه الركيزة )املرأُة ضحيٌة واملجتمُع متخلٌف( سيتم اعتبار ما أتت به األمم املتحدة 

فيه،  هي  مام  ويخلصها  »الضحية«  هذه  سينقذ  من  هو  ومواثيقها،  ومؤمتراتها  قراراتها  يف 

ولتصبح هذه املواثيق تحديداً )ال أّي مرجعيٍة أخرى دينيٍة، أو أخالقيٍة، أو ثقافيٍة(،هي املثال 

بلداننا  يف  املرأة  قضية  أحرزته  الذي  التقدم  مدى  عليه  نقيس  أن  يفرتض  الذي  والنموذج 

العربية واإلسالمية. 

الركيزة الخامسة: هي الواقع السيّئ: لقد متت عملية الدمج بني واقعٍ سيٍّئ حقيقيٍّ تعيشه 

بعض النساء يجب االعرتاف به، وال بد من تغيريه، وبني مرشوع تغيريٍ ثقايفٍّ يريد أن يفرض 

نفسه بديالً عن ثقافة شعوٍب ومجتمعاٍت متجذرٍة منذ مئات السنني، مثل الربط الذي يحصل 

عىل سبيل املثال بني الظلم غري املربر الذي قد تتعرض له بعض النساء يف املحاكم الرشعية، 

وبني الدعوات إىل إلغاء أصل نظام األحوال الشخصية، أو الربط بني عدم التمكني اإلقتصادي، 

والسيايس، وبني النظام الذكوري املتخلف. أو بني تسلط بعض الرجال عىل زوجاتهن، واإلساءة 

التاريخية،  التقليدية  بنيته  وتغيري  برمته  األرسي  النظام  إلغاء  وبني  تعنيفهن،  وحتى  اليهن 

وصوالً إىل ترشيع نظام أرسي مختلٍف يقوم عىل أرسٍة من جنٍس واحٍد )رجلني أو امرأتني(، 

وإىل قبول مامرسٍة اجتامعيٍة مغايرٍة هي »املثلية الجنسية«. 

ومن املهم اإلشارة إىل الربط الذي حصل بني التغيري املقرتح من خالل هذه املفاهيم، وبني 

التقدم والتحرر والحداثة. بحيث بات الدفاع عن تلك املامرسات الجديدة التي تدعو إليها 

الجمعيات املحلية واملنظامت الدولية، مثل الجندر، والكوتا، والعنف األرسي، ورفض الزواج 

املبكر، واملجتمع الذكوري، ومتكني املرأة، واألرسة من جنس واحد... مبثابة تأكيٍد عىل انتامئنا 

»إىل القرن الواحد والعرشين،عرص التقدم والتحرر والحداثة«. وقد جاء يف مقدمة كتاب إعالن 

بيجني الصادر عن األمم املتحدة: 

»إن الحركة الداعية إىل املساواة بي الجنسي عىل اتساع العامل هي أحد التطورات 

الدالة عىل عرصنا«]]] . 

]1]-إعالن ومنهج عمل بيجني، منشورات األمم املتحدة، نيويورك 2002، ص 8.
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بحيث يبدو أن أّي اعرتاٍض أو نقاٍش أو حتى ترّدٍد يف قبول تلك املفاهيم، كأنه نكوٌص 

وتراجٌع عن العرص، واتهاٌم بالعودة إىل عصور اإلنحطاط والتخلف.

والوصول  والسنن  التقليد  من  العبور  ما  بالٌد  أو  ما  مجتمٌع  يستطع  مل  »فإذا   

إىل الحداثة فسوف تصبح »أرضاً حّيًة وخصبًة إىل األبد، لكنها ستكون خارج حركة 

التاريخ العاملي«]]]. 

«؟ 
ٌ

 عالمية
ٌ

هل المرأة »قضية

قضاياهن  وتلتزم  العامل  نساء  جميع  عن  تّعرب  عامليًة  إنسانيًة  قضيًة  املرأة  م  نقدِّ عندما 

هي  املرأة  قضية  أن  يعني  فهذا  مؤمتراتها،  يف  املتحدة  األمم  فعلت  كام  استثناٍء،  دون  من 

قضيٌة مشرتكٌة ومتشابهٌة بني نساء العامل كافًة من دون أي اعتباٍر للمؤثرات أو للخصوصيات 

الجغرافية واالجتامعية والثقافية. هذه النظرة تتعامل مع قضية املرأة وكأنها تتجاوز خصوصية 

الزمان واملكان )املجتمع(.

واملناخ،  البيئة  بتأثري  تقول  التي  النظريات  أن  يعني  فهذا  فعالً،  كذلك  األمر  كان  فإذا 

والثقافة والدين والعادات، والتقاليد عىل السلوك وعىل القيم، وعىل املامرسات االجتامعية، 

هي نظرياٌت خاطئٌة، وتحتاج إىل إعادة النظر يف علميتها... 

ولو كان األمر صحيحاً وكانت قضية املرأة واحدًة عىل مستوى العامل، لكان من املتوقع أن 

تكون قضية املرأة يف الصومال، وقضية املرأة يف الواليات املتحدة أو يف أوروبا، قضيًة واحدًة، 

)مثل النضال من أجل املساواة يف األجر، أو التحرر الجسدي، أو تطبيقات الجندر، والتصدي 

واقع  هو  ليس  طبًعا  وهذا  املتخلفة...(.  وثقافته  املجتمع  عقلية  وتغيري  الذكورية،  للهيمنة 

للمرأة  أن تكون  املفرتض  لكان من  النساء،  القضية واحدة عند كل  الحال. ولو كانت هذه 

يف اليمن، أو يف البحرين، أو يف العراق، أو يف باكستان، القضية نفسها مع املرأة يف الواليات 

املتحدة األمريكية، أو يف فرنسا، أو يف بريطانيا... فهل ميكن القول مبثل هذا التشابه بني قضايا 

النساء يف هذه البلدان ؟

]1]- حسني كتشويان نيان، معرفة الحداثة واإلستغراب، حقائق متضادة، مركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالمي،بريوت 2016 ص152. 
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لذا إن الدعوة إىل جعل النساء قضيًة واحدًة عىل مستوى العامل، هي دعوٌة تنايف الواقع، 

وال ميكن الدفاع عنها استناداً إىل أي أسٍس علميٍة، و ال حتى اجتامعيٍة، أو ثقافيٍة، عىل الرغم 

من كّل ما ميكن أن يقال خالف ذلك، حتى لو صدر عن األمم املتحدة، وعن مواثيقها املفرتضة.

وتقاليده  وثقافته  عاداته  يف  يختلف  مجتمعٍ  يف  تعيش  آخَر  إنساٍن  أّي  مثل  املرأة  إن 

وأنظمته وقوانينه عن املجتمعات األخرى. وهي قد تتعرض للظلم واإلضطهاد والتضييق عىل 

حريتها مثل الرجل، كام يحصل عىل سبيل املثال يف املجتمعات الديكتاتورية أو اإلستبدادية 

التي ال متيز »جندرياً« بني الرجل واملرأة. ال بل ميكن أن يكون الرجل أكرثعرضًة لإلضطهاد 

ليست  املرأة  قضية  أن  يؤكد  هذا  املجتمعات.  هذه  مثل  يف  واإلعتقال  التضييق  إىل  وحتى 

واحدًة، وستختلف من مجتمعٍ إىل آخَر، كام ستختلف حتى يف داخل املجتمع الواحد. فقد 

تكون قضية املرأة عىل سبيل املثال، يف بلٍد ما، هي عدم توفر فرص حصولها عىل التعليم، 

أوعىل الرعاية الصحية، أو عىل املاء الصالح للرشب، ألسباب قد يكون لها عالقة بالفقر، أو 

»الجندري«.  بالتمييز  لها عالقة  أكرث مام  االجتامعية،  أوبالعدالة  التنموية،  السياسات  بسوء 

وقد تكون قضية النساء يف مجتمع آخر هي املساواة يف األجر والوظيفة، أو يف حرية ارتداء 

الحجاب )كام هو الحال يف بعض البلدان األوروبية( أو يف البطالة، أو يف التمييز العنرصي، 

وغري ذلك الكثري...

إن اعتبار قضية املرأة قضيًة واحدًة يعني مثالً أن عىل رئيسة وزراء بريطانيا السابقة ترييزا 

ماي، واملستشارة األملانية أنجيال مريكل، وكوندوليزا رايس وزيرة الخارجية األمريكية السابقة، 

الخارجية  وزيرة  ليفني  وتسيبي  كلينتون،  هيالري  املتحدة  الواليات  يف  الرئاسية  واملرشحة 

اإلرسائيلية السابقة، أن يسن معاً يف تظاهرات مشرتكة مع نساء اليمن والعراق والصومال 

وموريتانيا... للمطالبة بحقوق النساء.! فهل ميكن حتى أن نتخيل حصول مثل هذه املسرية 

املشرتكة؟ وهل تصح أصالً مثل هذه املقارنة بعيداً من طموحات وأولويات هؤالء النساء يف 

بلدانهن، ومن الظروف االجتامعية والسياسية والثقافية يف املجتمعات التي تعيش فيها كل 

واحدة من هذه النامذج من النساء؟

البلدان  يف  النساء  بني  الفروقات  عىل  حتى  أيًضا  تطرح  أن  ميكن  اإلسئلة  هذه  مثل  إن 
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العربية واإلسالمية نفسها، فوضع املرأة يف إيران عىل سبيل املثال، يختلف كثرياً عن وضعها يف 

السعودية من حيث املشاركة والحضور يف الحياة السياسية واالجتامعية واالقتصادية. كذلك 

األمر بالنسبة إىل وضع املرأة يف تونس، أو يف لبنان، مقارنة مع وضعها يف بلدان عربية أخرى. 

وال تقترص هذه الفروقات عىل النساء وحدهن، فهي كذلك بني الرجال أيًضا. 

لذا إن قضية النساء ليست واحدة. هذه نقطة انطالٍق مبدئيٌة وأساسيٌة يف التعامل مع 

قضية املرأة ويف النظر إليها. وهي نقطة انطالٍق خاطئٌة ومضللٌة يف األدبيات النسوية. 

احترام »التنّوع الثقافي« 

أيًضا من مربِّرات هذا  املجتمعات هو  به  الشعوب وتتاميز  الذي تعيشه  الثقايف  التنوع 

التأكيد عىل اختالف قضية املرأة وتنوعها من مجتمع إىل آخر. ومن املعلوم أن األمم املتحدة 

تدعو يف مواثيقها الدولية، ويف رشعتها العامة، إىل احرتام التنوع الثقايف وحرية االعتقاد الديني، 

وتعترب أن هذا حقٌّ من حقوق اإلنسان.

فما هو التنّوع الثقافي، وماذا يعني؟ 

التنّوع يعني أّن هناك أكرث من منوذٍج ثقايفٍّ عىل مستوى العامل، وأن هذه النامذج تختلف 

من ثقافة إىل أخرى، وأن الشعوب لديها ثقافاٌت متعددٌة وليست واحدًة، وهي كذلك بالنسبة 

إىل األديان. والثقافة هي خالصة ما تعتقده الشعوب عىل املستوى الديني، وما متارسة من 

عادات، وما تحمله ويّعرب عنها من قيٍم اجتامعيٍة وأخالقيٍة وأرسيٍة. والتنوع يعني أن هذا 

الكل الديني والقيمي والسلويك الذي يشكل الثقافة يختلف من شعب إىل آخر، وأن األمم 

املتحدة، كام تقر بذلك، تحرتم هذا التنوع وتعتربه حقاً من حقوق اإلنسان، وال يجوز بالتايل 

استناداً إىل هذا الحق، اإلستخفاف بأي ثقافٍة وال محاولة إلغائها، أو اللجوء إىل أي وسيلٍة من 

وسائل الضغط أو اإلكراه لتغيريها أو القضاء عليها. 

لليونسكو  العامة  املديرة  بوكوفا  إيرينا  السيدة  ناشدت  التنوع  يف  الحق  هذا  إطار  ويف 



نحن ومسألة المرأة 328

مبناسبة اليوم العاملي للتنوع الثقايف من أجل الحوار والتنمية األعضاء يف اليونسكوة إلدراج 

الثقافة والتنوع الثقايف يف برنامج التنمية املستدامة ملرحلة ما بعد عام 2015.

وقالت السيدة إيرينا:

 »ميثل تنوعنا الثقايف تراثاً مشرتكاً للبرشية. فهو مصدر لتجدد األفكار واملجتمعات، 

التنوع  ويتيح للمرء أن ينفتح عىل اآلخرين وأن يبتكر أفكاراً جديدة. ويتيح هذا 

فرصة مثينة لتحقيق السالم والتنمية املستدامة«]]]. 

باملرأة، ال  يتعلق األمر  التنوع عندما  املواثيق تتجاهل هذا  لكن سوف نالحظ أن هذه 

بل ستذهب إىل طلب، وحتى إىل فرض، توحيد الرؤية الثقافية حول العادات واألفكار، بغض 

النظر عن هوية املجتمعات الثقافية. بحيث يصبح لزاماً عىل هذه املجتمعات أن تتخىل عن 

ما  مع  تنسجم  ليك  االجتامعية،  ومامرساتها  عاداتها  تغرّي  وأن  الثقايف،  وتنوعها  خصوصياتها 

خرجت به األمم املتحدة من قراراٍت حول املرأة.

واحدة  عاملية  رؤية  إىل  والدعوة  الثقايف،  وتنوعها  املجتمعات  لخصوصية  التجاوز  هذا 

ويعني  والثقافات.  واملكان  الزمان  تتعإىل عىل  القضية  نجعل هذه  أننا  يعني  املرأة،  لقضية 

أن األمم املتحدة ال تلتفت إىل التنوع الثقايف الذي اعتربته حقاً إنسانياً ال ينازع. هكذا تصري 

الثقافُة متخلفًة، واملجتمع متأخرًا، واألدوار بني الرجل واملرأة تقليديًة، إذا مل ينسجم ذلك كله 

مع ما أقرته مواثيق األمم املتحدة عن املرأة ودورها ووظيفتها، وعن األرسة وقيمها وشكلها 

ومرجعيتها... 

»المرأة الضحية« 

املرأة الضحية هي األطروحة التي تستند اليها أدبيات األمم املتحدة والحركات النسوية 

تعقده  مؤمتٍر  أّي  يف  ومهيمنًة،  حارضًة،  الصورة  هذه  باتت  وقد  املرأة.  قضية  عاملية  لتربير 

]1]- أخبار األمم املتحدة 21/5/2014.
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تتعرض  فاملرأة  بلداننا.  يف  النسائية  الحركات  من  وكثرٌي  الجمعيات  أو  الدولية،  املنظامت 

املشاركة  من  »لالستبعاد  و  األجر«،  يف  املساواة  »لعدم  و  الذكوري«،  »للظلم  »للتعنيف«و 

السياسية« و »للتزويج املبكر«...وسوى ذلك مام يتم استحضاره لتأكيد واقع »الضحية«. ولكن 

هل هذه الصورة هي فعاًل صورٌة عامليٌة؟ وهل هي صورٌة وحيدٌة وحقيقيٌة عن املرأة ؟

ال بد لنا من تسجيل املالحظتني التاليتني: 

فهذا  املعارص،  عاملنا  يف  ومكاٍن  زماٍن  كلِّ  يف  للمرأة  مالزمًة  »الضحية«  سمة  كانت  إذا 

يفرتض أنها كذلك يف بلدان العامل ومجتمعاته كافًة، وأنها ستكون »ضحيًة« أىّن توجهنا وكيفام 

تطلعنا. وإذا افرتضنا صحة ذلك، فهذا يعني أيًضا أن األسباب التي جعلت املرأة »ضحيًة« هي 

أسباٌب متشابهٌة طاملا أوصلت إىل النتيجة نفسها يف تلك البلدان واملجتمعات. ويجب علينا 

بالتايل معالجتها بخطٍة واحدٍة وبتوصياٍت مشرتكٍة وموحدٍة، وهذا ما ذهبت إليه عملياً األمم 

املتحدة يف املواثيق التي خرجت بها يف مؤمتراتها الدولية منذ ثالثة عقوٍد إىل اليوم، عندما 

األبوية  الذهنية  بسبب  املرأة ضحيٌة  بأن  تقول  ونسويٍة  فكريٍة  اتجاهاٍت  نظر  تبنت وجهة 

ومامرسات املجتمع الذكوري. 

لكن الواقع االجتامعي والثقايف واالقتصادي الذي يختلف، كام هو معلوٌم، بني بلدان العامل 

، أن واقع املرأة ليس واحداً كام تقدمه األمم  ومجتمعاته كافًة، يؤكد بشكٍل طبيعيٍّ وبديهيٍّ

املتحدة. وأن »الضحية« ليست كذلك يف أّي مجتمعٍ وأّي ثقافٍة، استناداً إىل ما سبق وذكرناه 

من األمثلة السابقة عن الفروقات بني قضايا النساء يف البلدان املختلفة. كام أن واقع املرأة يف 

الغرب عىل سبيل املثال، ال تنطبق عليه مواصفات الضحية التي وردت يف املواثيق والقرارات 

املبكر،  والتزويج  الجسد،  األجر، وحرية  املساواة يف  الذكوري، وعدم  التسلط  )مثل  الدولية، 

واالستبعاد من املشاركة السياسية واالقتصادية، وسواها...(. ما يعني أن املقصود فعلياً بهذا 

الوصف »للضحية« التي يجب إنقاذها هي املرأة يف البلدان غري الغربية، وتحديداً يف البلدان 

واملجتمعات العربية واإلسالمية.

 ثم كيف ميكن عىل مستًوى آخَر، القبول علمياً بنظريٍة تُقدم لنا املرأة، ك »كائٍن محايٍد« 
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«، و»ضحيٍة«، يتعرض إىل العنف، والتمييز، واإلكراه، والتعّدي.. من دون أن يكون  و»سلبيٍّ

لهذا »الكائن« أي دوٍر، أو أي ردِّ فعٍل، أو أّي تأثريٍ يف ما يجري من حوله. فام هو مؤكٌّد أّن 

وضع املرأة الثقايف، أو االجتامعي، أواألخالقي، يؤثر سلباً أو إيجاباً عىل نظرتها إىل نفسها، وعىل 

دورها، وعىل عالقاتها االجتامعية واألرسية. ما يعني أن املرأة عىل سبيل املثال، قد تكون يف 

ظروٍف معينٍة، مثل الرجل، رشيكة يف حصول العنف داخل األرسة، أو غري جديرٍة برتبية أبنائها، 

وقد تكون مسؤولًة عن ظلم األبناء واإلساءة إليهم، وقد تكون يف بعض الحاالت مسؤولًة عن 

ظلم الرجل، وقد تكون عدوانيًة... أي أّن وضع املرأة ليس شأناً أنثوياً خاصاً مستقالً ومعزوالً، 

بل هو نتاج عمليٍة من التفاعل يف العالقات بينها وبني ذاتها، ومع أرستها، ومع املجتمع، ومع 

الكلِّ  املرأة من هذا  ننتزع  أن  وال ميكن  والقانونية.  الدينية  والترشيعات  واألنظمة  الثقافة 

أنثى، وأنها  بأنها ضحيٌة فقط ألنها  بالقول  التأثري، وأن نكتفي  املركب واملتداخل من حيث 

قضيٌة مستقلٌة. 

هذا  تحول  بل  فقط،  »الضحية«  واقع  تشخيص  عىل  املتحدة  األمم  مواثيق  تقترص  مل 

التشخيص إىل مشاريع لتغيري األنظمة والقوانني والتصورات الثقافية واألدوار املجتمعية تجاه 

اُعتربت مسؤولًة عن  التي  واإلسالمية،  العربية  واألرسة يف مجتمعاتنا  واملرأة  الرجل  من  كل 

واقع هذه »الضحية«. وقد أعلنت هذه املشاريع رصاحة أنها تريد تغيري الثقافات املتعلقة 

بهذه األدوار التي تشكلت عرب مئات السنني، خالفاً للحق اإلنساين يف التنوع الثقايف، ويف حّق 

مامرسة ما يَعرب عن هوية هذه املجتمعات من قيٍم وتقاليَد وسلوكياٍت وأمناِط حياٍة راكمتها 

الشعوب عرب خرباتها وتجاربها الثقافية. وال يعني ذلك بالنسبة إلينا رفض أّي تغيريٍ ميكن أن 

يجعل حياة الناس أفضل، أو أن ينقل الشعوب إىل وعٍي ومامرساٍت أفضل. بل اإلعرتاض هو 

عىل أمرين: األول هو عىل الطريقة التي يراد من خاللها فرض هذا التغيري عىل مجتمعاتنا 

وتقوم به هيئاٌت خارجيٌة. والثاين أن التغيري املطلوب ال يؤكد أننا سننتقل إىل األفضل. ال بل 

إن كّل ما تدعو إليه األمم املتحدة واملنظامت والجمعيات املكلفة بتنفيذ مقّرراتها، ال يبرش 

بالخري، وال يستطيع أن يؤكد أننا نسري نحو األفضل، فال األرسة من جنٍس واحٍد هي األفضل، 

املثلية هي األفضل، وال تغيري األدوار بني الجنسني يؤكد أن املجتمعات، أو حتى األرس،  وال 

ستكون أكرث استقراراً...فكيف ميكن يف مثل هذا الواقع من الشك، والاليقني، أن نركن إىل مثل 
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هذا التغيري الذي تريده األمم املتحدة ومنظامت املجتمع املدين التي تعتمد عليها هذه الهيئة 

الدولية؟ وكيف ميكن أن نطمنّئ عىل املستويات الثقافية واالجتامعية إىل ما تقوم به مثل هذه 

الجمعيات واملنظامت ل »تشكيل وعٍي جديٍد وثقافٍة جديدٍة«؟

إن السؤال الذي يُطرح هنا ال يقترص فقط عىل اختالف قضية املرأة بني مجتمع وآخر، 

عىل الرغم من أهمية مالحظة هذا االختالف ورضوراته العلمية، بل يتعدى ذلك إىل مرشوع 

التغيري الذي تريده األمم املتحدة وتعمل من أجله مئات املنظامت والجمعيات يف بلداننا. 

فام هي مرجعية هذا التغيري الثقايف واالجتامعي الذي تقرتحه مواثيق األمم املتحدة، لالنتقال 

بواقع املرأة، من »الضحية« إىل »التمكني« )السيايس واالقتصادي واالجتامعي(؟ وما هو هذا 

النموذج الذي يجب عىل شعوب العامل ومجتمعاته أن تقبل من أجل االلتحاق به، التخيل عن 

ثقافٍة تراكمت عرب مئات السنني، وباتت أساس هوية هذه الشعوب واملجتمعات، ومرجعية 

عاداتها وقيمها وسلوكيات أفرادها. 

ما هو هذا النموذج املرجعي )الثقايف، أو األخالقي، أو القانوين، أو الديني( الذي يجب أن 

نعقد املقارنة معه، عندما نقرر أّن وضَع املرأة سيٌّئ يف مجتمعاتنا، أو أنها »ضحيٌة«، أوعندما 

نقّرر أن ننتقل بهذا الوضع إىل ما هو أفضل؟ أي ما هو السيِّئ وما هو األفضل؟ كيف نحدد 

معايرَي هذا السيِّئ وهذا األفضل؟

لقد اعتمدت الجمعيات النسائية الناشطة من أجل الجندر واملساواة يف لبنان ويف بلدان 

عربية أخرى، مرجعية األمم املتحدة وقراراتها مثل إتفاقية سيداو)1979(، ووثائق مؤمتر بكني 

)بيجني 1995(، يف اعتبارها األمومة عىل سبيل املثال، دوراً «منطيًّا«، أنتجته ثقافة املجتمع، 

وليس له عالقٌة بأنوثة املرأة وطبيعتها الفيزيولوجية والعاطفية والسايكولوجية. وأن املساواة 

املطلوبة بني الرجل واملرأة تفرتض تغيري هذا الدور النمطي، من خالل تغيري الثقافة املجتمعية 

التي أنتجته. وأن الزواج املبكر من أكرث املامرسات رضراً، وهو عائٌق أمام متكني الفتيات]1]... 

]1]- أهداف التنمية املستدامة، 17 هدفاً لتحويل عاملنا، املساواة بني الجنسني يف لبنان واقع، تحديات وآفاق )2018-2000(. مرجع سابق 

ص27.



نحن ومسألة المرأة 332

هكذا سيتم الربط بني واقع املرأة »الضحية« وبني تغيري ثقافة وقوانني وعادات وترشيعات 

ما اعتربته تلك الجمعيات »املجتمع املتخلف«. 

وسيلخص مصطلح الجندر الذي ستستخدمه الجمعيات والحركات النسوية والذي سيتكرر 

يف أدبيات األمم املتحدة تلك الدعوات كافة إىل التمكني، واملساواة، والحق يف املثلية، وتنوع 

أشكال األرسة، إلنقاذ املرأة«الضحية«. 

ما هو الجندر؟ 

بكلمتني  العربية  إىل  ترجمتها  عىل  اصطلح  وقد   .)Gender( أجنبيٌة  كلمٌة  هو  الجندر 

»النوع االجتامعي«. فام هو املقصود بالنوع االجتامعي؟ وكيف تفس هذه الرتجمة أهداف 

الجندر؟

طرح الجندر املساواة الكاملة بني الرجل واملرأة، وطالب من أجل ذلك بتمكني املرأة يف 

املجاالت السياسية واالقتصادية واالجتامعية. وطرح »الكوتا« النسائية )ترشيع حصة للنساء( 

والنساء  الرجال  بني  الكاملة  للمساواة  متهيداً  والوزارية،  والنقابية  السياسية  الهيئات  كل  يف 

املساواة يف  اإلقتصادي من حيث  الجانب  املطلوب عىل  التمكني  أكد  الهيئات. كام  يف هذه 

األجر، أو من حيث اإلشارة إىل »عمل املرأة املنزيل غري املدفوع األجر«، بحيث ستتكرر هذه 

الفكرة يف كلِّ مرٍة تتم فيها اإلشارة إىل البعد اإلقتصادي لعمل املرأة، أو ملساهمتها يف التنمية 

اإلقتصادية.

والجندر هو نتاج سنواٍت من نشاط الحركات النسوية، ومن املراحل التي مرت بها عىل 

املرأة. وقد توصلت يف نهاية املطاف إىل  الفكرية واالجتامعية، دفاعاً عن قضية  املستويات 

مصطلح »الجندر« الذي تبنته األمم املتحدة وروجت له يف مؤمتر بكي )بيجني( الشهري عام 

1995 والذي سيتحول إىل برامَج تعليميٍة وتدريبيٍة، من أجل تغيري ثقافة »املجتمع املتخلف«، 

ومواجهة »السلطة األبوية«، و »السلطة الذكورية«... 

أن  الجنسني، بحيث يفرتض  الثقايف واالجتامعي بني  التمييز  إلغاء  الجندر  واملقصود من 
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يؤدي تداول هذا املفهوم وتبنيه إىل تشكيل ثقافٍة جديدٍة يف املجتمع تعترب الذكورة واألنوثة 

اعترب  كام  مهنيٍة.  أو  اجتامعيٍة،  أو  ثقافيٍة،  فروقاٍت  أّي  عليها  يرتتب  ال  بيولوجيًة  فروقاٍت 

الجندر األمومة واألبوة دورين اجتامعيني بعد أن فصلهام عن بعدهام البيولوجي، وأن األنوثة 

والذكورة هام نتاج الرتبية والثقافة والعادات االجتامعية، فإذا تغرّيت هذه الثقافة تغري معها 

مفهوما الذكورة واألنوثة. 

ظهر مفهوم الجندر يف مثانينيات القرن العرشين يف قاموس الحركات النسائية يف الغرب )يف 

الواليات املتحدة ثم يف أوروبا( قبل أن ينتقل تداوله إىل الدول العربية واإلسالمية. وتطورت 

فكرة الجندر من املطالبة بحقوق املرأة يف املساواة باألجر مع الرجل إىل املطالبة باملساواة 

الكاملة يف جوانب الحياة كافًة، االجتامعية والسياسية والثقافية. بحيث أصبح الجندر )النوع 

االجتامعي( تعبريًا« عن اختالٍف بيولوجيٍّ بني الجنسني ال يجب أن يؤدي إىل تحديٍد مسبٍق 

ومنطيٍّ لألدوار االجتامعية والثقافية واإلنتاجية ...

 وبحسب تعريف صندوق األمم املتحدة اإلمنايئ للمرأة]1] : هذه األدوار املحّددة اجتامعيًّا 

لكلٍّ من الذكر واألنثى، تتغرّي مبرور الزمن وتتباين تبايناً شاسعاً داخل الثقافة الواحدة ومن 

ثقافٍة إىل أخرى، أي أنها أدواٌر غرُي ثابتٍة، وال يجب أن تكون كذلك.

وبحسب منظمة الصحة العاملية:

مركّبة  كصفات  واملرأة  الرجل  يحملها  التي  الخصائص  عن  التعبري  هو  »الجندر 

اجتامعيًّا«، وال عالقة لها باالختالفات البيولوجية«]]].

اإلمنايئ  املتحدة  األمم  للجندر من هيئات دولية مثل صندوق  التعريفات  إن مثل هذه 

للمرأة، ومنظمة الصحة العاملية، تسوغ للكثريين مرشوعية الجندر الدولية. 

لعب مؤمتر بكني عام 1995 دوراً مهامًّ يف الرتويج ملفهوم الجندر. فقد كان املؤمتر الدويل 

[1[-  UNIFEM

]2]- مفهوم النوع االجتامعي، الوحدة األوىل، صندوق األمم املتحدة اإلمنايئ للمرأة، املكتب اإلقليمي للدول العربية، 2001، ص4(.
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األول الذي تطرح فيه تفاصيُل واسعٍة حول حقوق املرأة بغض النظر عن املجتمعات التي 

تعيش فيها. وميكن أن نعترب كل األفكار والدعوات التي نسمعها اليوم وتنادي بها جمعياٌت 

بني  التقليدية  األدوار  ورفض  السياسية،  الكوتا  وحول  واملساواة،  املرأة،  متكني  حول  نسائيٌة 

الجندر يف  الرجل واملرأة، إمنا تعود مبعظمها إىل ما جاء يف مؤمتر بكني من توصيات. )ذكر 

وثيقة املؤمتر الختامية 233 مرة(.

بني  الصينية  العاصمة  يف  عقد  الذي  بكني  مؤمتر  ملتابعة  الختامية  الوثيقة  نص  يف  جاء 

14و15سبتمرب/ أيلول1995 والذي نظم تحت شعار »املساواة، والتنمية، والسلم« ما ييل: 

- نحن الحكومات املشرتكة يف املؤمتر العاملي الرابع املعني باملرأة.

الخمسي  الذكرى  عام  1995م،  سبتمرب/أيلول  يف  بكي  يف  هنا  اجتمعنا  وقد   -

إلنشاء األمم املتحدة.

لْم. - وقد عقدنا العزم عىل التقّدم يف تحقيق أهداف املساواة والتنمية والسِّ

ًدا التزامنا مبا ييل:  نؤكِّد مجدَّ

- تساوي النساء والرجال يف الحقوق والكرامة واإلنسانية املتأصلة وسائر املقاصد 

واملبادئ املنصوص عليها يف ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، 

وغري ذلك من الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان وال سيام اتفاقية القضاء عىل جميع 

أشكال التمييز ضد املرأة...

- االنطالق مام تحّقق من توافق آراٍء ومن تقدٍم يف ما سبق من مؤمترات األمم 

املتحدة واجتامعات القمة املعنية باملرأة يف نريويب عام 1985م، والطفل يف نيويورك 

عام 1990م، والبيئة والتنمية يف ريو دي جانريو عام 1992م، وحقوق اإلنسان يف 

فيينا عام 1993م، والسكان والتنمية يف القاهرة عام 1994م، والتنمية االجتامعية يف 

كوبنهاغن عام 1995م، وذلك بهدف تحقيق املساواة والتنمية والسلم.

واملرأة  الرجل  وتقاسم  املوارد  إىل  والوصول  والفرص  الحقوق  يف  املساواة  أن   -
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املسؤوليات عن األرسة بالتساوي والرشاكة املنسجمة بينهام، أموٌر حاسمٌة لرفاهيتهام 

ورفاهية أرستهام، وكذلك لتدعيم الدميقراطية.

- أن السلم املحيل والوطني واإلقليمي والعاملي ميكن تحقيقه ويرتبط ارتباطًا ال 

انفصام له بالنهوض باملرأة التي متثل قوًة أساسيًة يف مجاالت القيادة وحل األزمات 

وتعزيز السلم الدائم عىل جميع املستويات )وثيقة منهاج مؤمتر بكي، 1995/9/1(]]] 

ساهمت الحركة النسوية]2]  والتحوالت التي مرت بها، واملفاهيم التي تبنتها ودعت إليها 

يف الغرب حول حقوق املرأة واملساواة يف جعل مضمون »الجندر« أطروحٌة دوليٌة ورسميٌة 

عىل مستوى األمم املتحدة.

لكن هذه الحركة مل تكن واحدًة وموحدًة تجاه مطالب النساء ومستقبلهن. فقد اختلفت 

الرؤية إىل دور املرأة، وإىل تغيري واقعها بحسب الخلفية اإليديولوجية والسياسية لهذه الحركات 

من جهة، وللباحثني واملفكرين الذين قدموا بدورهم رؤيتهم حول هذا الواقع وأسبابه االجتامعية 

والسياسية والثقافية من جهٍة ثانيٍة. فكتب ماركس وإنغلز وحتى لينني مبكراً عن تحرير املرأة. 

وكتبت سيمون دي بوفوار، وجان بول سارتر يف الخمسينيات عن املوضوع نفسه من فرنسا، كام 

كتب بعض العلامء واملفكرين من العرب واملسلمني يف مطلع القرن العرشين عن تحرر املرأة 

مثل قاسم أمني وفرح أنطون، ورفاعة الطهطاوي الذين حّمل بعضهم الدين مسؤولية تردي واقع 

املرأة يف حني رأى البعض اآلخر أن التخلف عن اللحاق بركب الغرب هو املسؤول عن هذا الرتدي. 

وقد التقط بعض املفكرين واملثقفني من الرجال والنساء يف الدول العربية )نوال السعداوي، 

وفاطمة املرنييس(، ويف تركيا )ياسمي أرات، وفريدة أكار، ونيلو فرغول(، ويف إيران )مجلة زنان 

أسستها شهال رشكت عام 1992( هذه األفكار واالتجاهات الغربية يف تناول قضية املرأة، ومعها 

العادات والتفسري  تنتقد  التي  الفردية... وأصدروا املجالت واملؤلفات  قضايا األرسة والحريات 

الديني يف قضية املرأة، وتدعو إىل املساواة التامة بني الجنسني]3]

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20A.pdf :1]- موقع األمم املتحدة[

[2[- Feminism

]3]- فهمي جدعان »خارج الرسب: بحث يف النسوية اإلسالمية الرافضة وإغراءات الحرية« الشبكة العربية لالبحاث والنرش، بريوت، 2010 

ص27.
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حيث  من  ومتعارضة  مختلفة  النسوية  الحقاً  عليه  سيطلق  ما  منطلقات  كانت  هكذا 

مرجعيتها الفكرية والثقافية واالجتامعية. لكن األمم املتحدة التي تبنت قضية املرأة وعقدت 

من أجلها املؤمترات الدولية ستوحد هذه املنطلقات املتعارضة، وستحولها إىل قضية واحدة 

هي »قضية املرأة«، التي سنشهد متاثالً يف مفرداتها وأدبياتها املنشورة، ويف مقررات دوراتها 

الدولية،  الهيئات  العامل، ويف  أنحاء  املحلية، يف مختلف  النسائية  الجمعيات  لدى  التدريبية، 

واملجتمعات  الثقافات  اختالف  عن  النظر  بغض  االجتامعي(  »الجندر«)النوع  عنوان  تحت 

والدين والتقاليد والعادات. 

ِلَم النوع الجتماعي، ل الذكر واألنثى؟

يعترب أصحاب نظرية الجندر، كام سبق وأرشنا، أن الذكورة واألنوثة ليستا من املكونات 

البيولوجية والوراثية، بل هام نتاج ثقافٍة اجتامعيٍة. هذه الثقافة هي التي فرضت اختالف 

( فإذا قمنا بتغيري هذه الثقافة،  ، واملرأة نوٌع اجتامعيُّ األدوار بينهام. )الرجل نوٌع اجتامعيُّ

فإن  التدريبية،  الورش  خالل  ومن  واإلعالنية،  اإلعالمية  والربامج  التعليم،  مناهج  تغيري  عرب 

األدوار التقليدية للرجل واملرأة املتعارف عليها ستتغري أيًضا. فلن نجد بعد ذلك صورة منطية 

عن املرأة »األم« أو عن الرجل العامل، وال عن صورة املرأة والرجل وأدوارهام التقليدية يف 

التدريبية  البيت، وال عن صورة الزوجني )رجل وإمرأة(، بل ستقدم تلك الورش والكراسات 

صوراً جديدة »غري منطية«عن عالقات زوجية، أو عن عالقاٍت جنسيٍة بني شخصني من الجنس 

نفسه )املثلية(، أو عن أرسٍة من جنٍس واحٍد )رجلني أو إمرأتني( . 

إذاً لن يقترص األمر بالنسة للجندر عىل استهداف تغيري صورة املرأة النمطية )األم، أو ربّة 

األرسة( وال عىل تقدميها يف صورٍة جديدٍة هي صورة رشيك الرجل واملساوية له يف املجاالت 

إىل ما هو أهم وأخطر عىل  الجندر،  إليه  الذي يستند  املنطق  )التمكني(، بل سيؤدي  كافًة 

تحدد  بيولوجيٍة  فروقاٍت  وجود  عدم  فرضية  ألن  وأخالقياً؛  ثقافياً  الجذري  التغيري  مستوى 

األدوار االجتامعية التي ميارسها كل من الرجل واملرأة، ستنطبق عىل امليول والرغبات الجنسية 

أيًضا، بحيث ال ميكن القول بالنسبة إىل الجندر، بأصالة وجود رغباٍت أنثويٍة تجاه الذكر، أو 
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أنثوية-أنثوية،  الرغبات يف اإلتجاه نفسه، أي  ذكورية تجاه األنثى. بل ميكن أن تكون هذه 

وذكورية-ذكورية. وبحسب منطق الجندر فإن امليول املتغايرة )بني الجنسني( هي نتاج ثقافٍة 

الثقافة متخلفٌة، وذكوريٌة، فال بد من تغيريها حتى تنسجم  اجتامعيٍة منطيٍة، ومبا أن هذه 

تعقد  التي  املؤمترات  أن  السبب سوف نالحظ  ولهذا  وللمساواة.  للتمكني  الجندر  رؤية  مع 

للدفاع عن املرأة من أجل الكوتا النسائية، أو لرفض العنف، أو من أجل املساواة، تضع عىل 

جدول أعاملها أيًضا الدفاع عن املثلية الجنسية، بحيث تتساوى هذه املثلية يف الوعي الذي 

يتم تشكيله من خالل هذه املؤمترات، مع رفض العنف، ومع تأييد الكوتا، واملساواة والتنمية. 

االجتامعي«  »النوع  استخدام مصطلح  نشهد ظاهرًة جديدًة يف  بدأنا  ملاذا  يفس  وهذا 

عند تعبئة البيانات الشخصية )استامرة، أو طلب تسجيل...( لتحديد الهوية الجنسية، بحيث 

توضع كلمة النوع االجتامعي: ذكر.. أنثى، بدالً مام كان يكتب سابقاً الجنس: ذكر..أنثى! 

كانت »اتفاقية سيداو« للقضاء عىل جميع أشكال التمييز ضّد املرأة األساس الذي ستستند 

إليه أطروحات الجندر ومشاريع تغيري األفكار والعادات الثقافية واملجتمعية. 

فما هي سيداو؟ 

عملت األمم املتحدة من خالل الرشعة الدولية لحقوق اإلنسان عىل تأكيد مبدأ املساواة 

أساس  عىل  التمييز  ذلك  يف  مبا  متييٍز  دون  والحريات  بالحقوق  التمتع  يف  إنساٍن  كّل  وحق 

بقضايا  الخاصة  اإلتفاقيات  املبدأ من خالل عدٍد من  ترجمة هذا  الجنس، كام عملت عىل 

النساء ومنها:

اإلتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة عام 1952

اإلتفاقية الدولية بشأن جنسية املرأة املتزوجة عام 1957 .

إتفاقية الرضا بالزواج والحد األدىن لسن الزواج عام 1962.

تم التوصل إىل صياغة اإلعالن العاملي للقضاء عىل التمييز ضد املرأة عام 1967، ولكنه 
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بقي إعالنًا غرَي ملزٍم ومل يضع الدول أمام التزاماٍت واجبِة التنفيذ، كونه مل يتخذ شكل اإلتفاقية 

فكانت »سيداو »أو اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة املعروفة بـ »اتفاقية 

 18 يف  املتحدة  لألمم  العمومية  الجمعية  تبنتها  التي  املرأة«  حقوق  أو »رشعة  كوبنهاغن« 

كانون أول/ديسمرب 1979 وقد دخلت حيّز التنفيذ يف 3\9\1981 وصارت جزًءا من القانون 

الدويل لحقوق اإلنسان .

استندت »إتفاقية سيداو« إىل مبدأ املساواة الكاملة يف الحقوق والواجبات. لكن خصوصية 

هذه االتفاقية التي أثارت اعرتاض الكثري من الدول التي مل توقع عليها أنها »ستكون ملزمًة 

املتحدة  األمم  تعيّنها  لجنٍة  إىل  دوريًة  تقاريَر  تقدم  أن  عليها  يجب  التي  األطراف«،  للدول 

لكن هذه  االتفاقية(.  من  الخامس  االتفاقية.)الجزء  تطبيق هذه  التقدم يف  فيها مدى  تبني 

التحفظات مل تكن موضع تفهم، أوقبول، من الهيئات املعنية يف األمم املتحدة، كام يفرتض 

»التنوع الثقايف«، بل اعتربت تلك التحفظات أنها تتناقض وموضوع االتفاقية والغرض منها، 

وهو القضاء عىل التمييز ضد املرأة، 

»فهي كلٌّ ال يتجزأ، وال ميكن تحقيق املساواة الحقيقية لناحية التعليم والعمل 

واملشاركة يف الحياة االقتصادية والثقافية واالجتامعية، واملرأة تخضع لوالية الرجل يف 

العائلة وتعترب ناقصة األهلية يف العالقات األرسية«]]]. 

حتى عام 2016، كانت السودان والصومال هام الدولتان العربيتان الوحيدتان اللتان مل 

توقعا، ومل تنضام إىل اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة.ورفضت الواليات 

املتحدة األمريكية االنضامم لالتفاقية إلنها اعتربتها تتدخل يف شؤون الدولة الداخلية خاصة يف 

ما يتعلق بقضايا تحديد النسل. كذلك مل تنضم إيران والفاتيكان وتونغا لالتفاقية.

كالحضانة  األرسة  ترشيعات  تنظيم  العربية  الدول  تحّفظات  مجمل  استهدفت  وقد 

والوصاية والوالية والقوامة واإلرث وجنسية األطفال وزواج األطفال وتعدد الزوجات والحق 

يف الطالق والنفقة وزواج املسلمة من غري املسلم ومتثلها املواد 2، 9، 15، 16، 29 يف االتفاقية]2].

]1]- موقع املجلس النسايئ اللبناين.

./https://www.un.org/ar 2]- اتفاقية سيداو، موقع األمم املتحدة[
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ال ترتك اإلتفاقية الدول املوقعة تعمل كام تشاء، بل تتعامل اإلتفاقية مع نفسها باعتبارها 

قانوناً دولياً يستوجب اإلخالل به اللجوء إىل املحكمة الدولية )املادة/ 29، حول التحكيم بني 

الدول والرجوع إىل محكمة العدل الدولية.( كام طلبت املادة 18 من الدول األطراف »أن 

تقدم إىل األمني العام لألمم املتحدة للنظر من قبل اللجنة تقريراً عاماً عام اتخذته من تدابرَي 

ترشيعيٍة وقضائيٍة وإداريٍة وغريها من أجل إنفاذ أحكام هذه االتفاقية وعن التقدم املحرز 

يف هذا الصدد«..

املساواة بني  إدماج مبدأ  الحكومات إىل  اتفاقية »سيداو« جميع  )املادة 2( من  ودعت 

الرجل واملرأة يف دساتريها الوطنية أو ترشيعاتها املناسبة األخرى، وكفالة التحقيق العميل لهذا 

املبدأ من خالل الترشيع وغريه من الوسائل املناسبة، منها، تغيري أو إبطال القائم من القوانني 

واألنظمة واألعراف واملامرسات التي تشكل متييزاً ضّد املرأة. 

العمل عليها  بالدول  التي يجدر  املادة )5( مختلف املجاالت   كام حّددت »سيداو« يف 

للقضاء عىل التمييز، وهي تشمل األدوار الجندرية والتنميط واألعراف.)أي التغيريالثقايف(. 

لذا عىل الدول األطراف، بالنسبة إىل سيداو، أن تتخذ جميع التدابري املناسبة لتحقيق ما 

ييل:

تغيرياألمناط االجتامعية والثقافية لسلوك الرجل واملرأة، بهدف تحقيق القضاء عىل التحيزات 

والعادات العرفية وكل املامرسات األخرى القامئة عىل االعتقاد بكون أي من الجنسني أدىن أو أعىل 

من اآلخر، أو عىل أدوار منطية للرجل واملرأة... وجاء يف املادة 10من االتفاقية نفسها: 

مراحل  جميع  يف  املرأة  ودور  الرجل  دور  عن  منطيٍّ  مفهوٍم  أي  عىل  القضاء   

التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم املختلط، وغريه من أنواع التعليم 

التي تساعد يف تحقيق هذا الهدف، وال سيام عن طريق تنقيح كتب الدراسة والربامج 

املدرسية وتكييف أساليب التعليم]]]... 

]1]- موقع املجلس النسايئ الدميقراطي اللبناين.
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عىل  والقضاء  والثقافية،  االجتامعية  األمناط  تغيري  الدولية  اإلتفاقيات  هذه  تريد   ً إذا 

التحيزات وعىل العادات العرفية، وعىل األدوار النمطية للرجل واملرأة.. من أجل تطبيق ما 

صدر من مواثيق عن األمم املتحدة ومؤمتراتها حول املرأة.

المرأة والتنمية والسالم العالمي: 

ربطت »اتفاقية سيداو« أيًضا بشكٍل غريٍب والفٍت، املساواة بني الرجل واملرأة، بالسالم 

الدويل وبرفاهية العامل... ويبدو أن املقصود من هذا الربط مع السالم الدويل إضفاء أهميٍة 

عامليٍة عىل اإلتفاقية، التي تقول: 

»وإميانًا منها بأّن التنمية التامة والكاملة أليِّ بلٍد، ورفاهية العامل، وقضية السلم، 

تتطلّب جميًعا مشاركة املرأة، عىل قدم املساواة مع الرجل، أقىص مشاركٍة ممكنٍة يف 

جميع امليادين...«]]] 

فام هو املقصود برفاهية العامل؟ وكيف ميكن أن تحقِّق مشاركة املرأة عىل قدم املساواة 

مع الرجل التنمية الكاملة أليِّ بلد؟ وأي دور لهذه املشاركة يف تحقيق السلم العاملي؟ وإىل أي 

أدبياٍت نظريٍة يف العلوم السياسية واالقتصادية والتنموية استندت هذه اإلتفاقية لتؤكد عىل 

هذا الربط بني مشاركة املرأة وبني السلم والتنمية الكاملة؟ وإىل تجارب أي من شعوب العامل 

استندت لتؤكد هذه الفرضية التي تدعو شعوب العامل إىل اإلقتداء بها؟ 

ولَِم تواجه البلدان التي حّققت تقّدماً واضحاً يف مساواة املرأة ويف مشاركتها يف املجاالت 

واملواقع كافة مثل الواليات املتحدة، أو مثل البلدان األوروبية، أزمات اقتصادية وتراجعاً يف 

النمو؟ ولَِم يزداد الفقراء فيها فقراً ؟

ما الذي ميكن أن تفعله املرأة لتحقيق رفاهية العامل والتنمية املستدامة، إذا كانت الرشكات 

الكربى تنهب االقتصاد العاملي والفقراء يزدادون فقراً ويزدادون عدداً؟ 

]1]- مقدمة إتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة ص2. 
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وكيف ميكن للمساواة من جهٍة ثانيٍة أن تحّقق السلم العاملي، إذا كانت مشاركة املرأة 

السياسية ليست سوى انعكاٍس أو تطبيٍق لسياسة بالدها تجاه هذه القضية أو تلك.. كام تؤكد 

التجربة أن مشاركة املرأة مل تغري شيئاً يف الوقع السيايس العاملي ومل تجلب السالم املنشود.

 ففي التجربة الغربية حيث املساواة واضحٌة يف املشاركة بني الرجل واملرأة، مل تجلب هذه 

أو رئيسة حكومة...(  للنساء يف سياسات بالدهن )وزيرة خارجية، أو وزيرة دفاع،  املشاركة 

الحروب، ومل  الرجل مل توقف  املساواة مع  النساء عىل قدم  العاملي. وحتى مشاركة  السالم 

تجعل النساء سياسات بالدهن أكرث رحمًة أو أكرث عدالً« أو حناناً، بل قامت املرأة بالتحريض 

عىل الحرب والقتل مثلام يفعل الرجل متاماً«، ما ينفي أي عالقٍة بني مشاركة املرأة عىل قدم 

املساواة مع الرجل وبني السلم العاملي. ف »كوندوليزا رايس« وزيرة الخارجية األمريكية يف 

عهد الرئيس جورج بوش اإلبن، كانت تريد من إرسائيل استمرار العدوان عىل لبنان عام 2006 

انسجاماً مع سياسات بالدها، علامً بأن هذا العدوان مل يوفِّر النساء وال األطفال، وال حتى البنى 

التحتية، أو الجسور والطرقات...كانت هذه املرأة تريد أن تستمر آلة القتل من دون توقّف. 

فام الذي أضيف إىل السلم العاملي عندما أصبحت إمرأٌة وزيرًة للخارجية يف الواليات املتحدة 

األمريكية؟ 

إليها  التي وصل  املواقع  إىل  إمرأة  بوصول  البتة  له  ال عالقة  املفرتض  العاملي  السلم  إن 

الرجل. نحن هنا أمام عملية تضليٍل لتربير أهمية الجندر )املساواة، ورفض األدوار النمطية( 

ألن السلم العاملي يخضع من حيث رشوط تحققه لسياسات الدول ال لالختالف يف األدوار بني 

الرجل واملرأة. 

ينطبق األمر عىل »تسيبي ليفني« عندما كانت وزيرًة للخارجية اإلرسائيلية. ماذا فعلت 

هذه املرأة ال للسلم العاملي، بل للسلم يف فلسطني التي ترزح تحت احتالل تنتمي إليه هذه 

يجرؤ عىل  أن  الرجل(  مع  املساواة  قدم  املرأة عىل  )مشاركة  الجندر  يستطيع  املرأة؟ كيف 

االدعاء أن هذه املشاركة ستحقق السلم العاملي؟ من سيصدق هذه التفاهات التي تكذبها 

مامرسات النساء عندما ال يفعلن سوى التقيد مبا متليه عليهن سياسات رؤسائهن من الرجال 

أصالً  السلم  أو  الحرب  ألن  اإلطالق،  عىل  شيئاً  املشاركة  تغري هذه  مل  النساء؟  من  حتى  أو 
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ال عالقة لهام مبشاركة املرأة عىل قدم املساواة مع الرجل، أو بعدم حصول هذه املشاركة. 

سياسات الحرب والسلم لها عالقٌة حرصاً مبصالح الدول وبأهدافها يف التوسع والعدوان، أو 

بالتعاون وتحقيق السالم. وهل يستطيع دعاة هذه الفرضية )ربط املساواة بالسلم العاملي( 

أن يقدموا لنا منوذجاً عن أين ومتى وكيف تحقق هذا األمر؟

فهل حصلت الحرب العاملية األوىل ثم الثانية التي أعقبتها؛ ألن املرأة مل تكن رشيكًة عىل قدم 

املساواة مع الرجل يف املواقع واألدوار؟ وهل توقفت الحرب الحقاً وتم توقيع اتفاقيات سالٍم ألن 

املرأة باتت رشيكاً مع الرجل؟ وهل عاش العامل الحرب الباردة طوال خمسني عاماً بني اإلتحاد 

السوفيايت والواليات املتحدة وتم تهديد السلم العاملي بنشوب الحرب مرات عدًة، ألن املرأة مل 

تكن رشيكًة عىل قدم املساواة مع الرجل؟ وهل ذهبت الواليات املتحدة إىل الحرب يف فيتنام، 

وشنتها عىل العراق، وعىل أفغانستان، ألن املساواة كانت غائبة بني الرجل واملرأة ؟ إن هذا ما ال 

تقبله حتى أدبيات العلوم السياسية التي تدرس يف الجامعات الغربية نفسها.

تبدو حجة الجندر واتفاقية سيداو ضعيفًة ومخادعًة وهي تتالعب بالوعي، عندما تريد 

أن تضفي أهميًة إنسانيًة عامليًة عىل دور املساواة بني الرجل واملرأة يف تحقيق السلم العاملي. 

لقد سبق وأرشنا إىل أن الثقافة املستهدفة بالتغيري)العادات العرفية، األدوار النمطية...( 

هي ثقافة البلدان واملجتمعات غري الغربية. ال بل إن مرجعية التغيري التي تستند إليها األمم 

ويف  تهميشه،  أو  األمومي،  الدور  رفض  يف  معها،  تعمل  التي  النسوية  والجمعيات  املتحدة، 

قبول املثلية، ك »حقٍّ يف االختالف«، ويف الدعوة إىل منوذج األرسة من الجنس نفسه )رجلني 

السنني، هي  منذ ماليني  البرشية  الذي عرفته  »التقليدي«  األرسة  وتجاوز شكل  امرأتني(  أو 

مرجعية النموذج الثقايف واملجتمعي الغريب الذي يعيش اليوم فعلياً تجربة األرسة من جنٍس 

واحٍد، وقد بدأ تغيري الترشيعات القانونية، ومناهج التعليم يف املدارس اإلبتدائية والثانوية يف 

كثري من البلدان الغربية، لتصبح أكرث تقبالً للصورة غري النمطية عن العالقات بني الجنسني، 

ولتقبل صورة الزوجني من جنٍس واحٍد.

يف  املدارس  بعض  يف  الجنسية  الرتبية  مناهج  اعتامد  بدأ  املثال  سبيل  عىل  كندا  ففي 
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»كيبك«]1] يف مرحلة الروضات للعام 2016-2017، حيث يتعلم األطفال كيفية التلقيح التي 

تؤدي إىل الوالدة، وصوالً إىل التعرّف عىل مختلف أشكال العائلة: النواتية، الفردية )شخص 

واحد( والعائلة من جنٍس واحٍد، والعائلة بالتبني. وتشري اإلحصاءات يف كندا يف هذا اإلطار إىل 

أن نسبة الزواج من الجنس نفسه بلغت ثالثة من كل عرش زيجاٍت عام 2011، وهي ضعف 

النسبة التي كانت عام 2006 ]2]. ويف فرنسا وبلدان االتحاد األورويب، يجري النقاش لتحديد 

السن املسموح بها للعالقات الجنسية، تحت عنوان ما يسمى النضج الجنيس]3] . واملقصود 

بذلك السن التي ال يعاقب عليها القانون إذا حصلت العالقة الجنسية. 

وتختلف التقديرات بني بلٍد أورويبٍّ وآخَر لتحديد هذه السن.. فهي ترتاوح بني 12 و16 

سنة. أي ميكن مامرسة العالقة الجنسية يف سن 12 سنة من دون اعتبار األمر اعتداًء )عالقة مع 

قارص( عىل املستوى القانوين. وقد سبق إلسبانيا أن اقرت عام 2015 هذه السن ب 12 سنة، 

مثلام هو الحال يف الواليات املتحدة. أما يف بلجيكا والنمسا وإيطاليا وأملانيا فهي 14 سنة، 

ويف الدامنارك 15، ويف بريطانيا وسويسا 16 سنة.. وال يزال النقاش واألخذ والرد بني الدوائر 

القانونية وجمعيات حامية األطفال مستمراً حول التمييز بني الرضا بهذه العالقة وبني فعل 

االغتصاب واالعتداء]4]. 

أما الرئيس الفرنيس إمانويل ماكرون من جهته، فقد اقرتح سن 15 للقبول القانوين بالعالقة 

الجنسية]5].

 إن الرتويج ملثل هذا النموذج الغريب، ومحاوالت فرضه يف املجتمعات العربية واإلسالمية 

عرب أطروحاٍت مثل املساواة، واألرسة من جنٍس واحٍد، والتمكني الجنيس واالقتصادي، والسيايس 

للنساء والفتيات، وتغيري وظائف األنوثة والذكورة، هو تعدٍّ مبارٍش عىل ثقافة شعوب هذه 

[1[-  Quebec

[2[-  Recensement de la population de 2011,:Familles,menages,etat matrimonial.type de construction 

residentielle,logements collectifs,Le Quotidien,le mercredi 19 Septembre 2012’recensement de 2011,Portrait des 

Familles et situations des particulers dans les menages au Canada

[3[- Maturite ’Sexuelle

[4[- Le Figaro 3 2018/8 وكذلك/France 24 14 2017/11 وكذلك/Cidj.com infojeunesse 19.2019/3/

[5[- Franceinfo 27.2017/11/
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املجتمعات، وهو استخفاف برؤيتها الخاصة لألرسة، واملرأة، واألمومة التي تختلف بل تتناقض 

، الشكل الوحيد  جوهرياً مع رؤية الجندر. فمثل هذه الثقافة تلتزم، من منظوٍر دينيٍّ وأخالقيٍّ

وتقدس  املثلية،  وترفض  املجتمع،  يف  أولويتها  وتؤكد  شأنها،  من  وتعظّم  لألرسة،  والتقليدي 

الدور األمومي، وتعتربه طريقاً إىل الجنة التي يسعى املؤمن إىل الفوز بها. 

إّن التغيري الذي يريد الجندر أن يفرضه من خالل مواثيق األمم املتحدة ليس سوى عودٍة 

غري مبارشٍة إىل رسالة الغرب الحضارية املزعومة يف »متدين« الشعوب »املتخلفة« التي بّرر 

بها حمالته العسكرية الحتالل بلدان العامل يف القرن التاسع عرش. إنها عملياً عودٌة إىل املايض 

وليست دعوة إىل املستقبل. 

اإلنجاب،  وعدم  واملثلية  املساكنة  وشجعت  األرسة،  فككت  التي  الغربية  التجربة  إّن 

والعالقات يف سن مبكرة بني الجنسني]1]، ونقلت العالقات الحميمة من الحيزاألرسي الخاص إىل 

الحيز العام، ورشعت تدخل الرشطة يف الحياة األرسية، ويف تربية األطفال، وأتاحت قوانينها 

لألبناء مغادرة ذويهم وانقطاع صلة البنوة واألبوة واألمومة بينهم عند بلوغهم الثامنة عرشة 

هذه  العاملة...  األيدي  استرياد  إىل  تحتاج  هرمًة  مجتمعات  الغربية  املجتمعات  وجعلت 

التجربة، ليست منوذجاً يحتذى. 

 ما يؤكد هذا التحيز الثقايف لدعاة الجندر أنهم ال يتوجهون بأيِّ نقٍد إىل ما تعتربه الثقافة 

الرشقية والدينية انحرافاً مثل املثلية، أو األرسة من جنٍس واحٍد، أو ترشيع العالقات الجنسية 

يف وقٍت مبكٍر. 

إن الفرق كبري جداً عىل املستويات املعنوية واألخالقية واإلنسانية، بني أن نخترص أدوار 

املرأة وأفراد األرسة بالبعد االقتصادي عىل سبيل املثال )عمل املرأة غري مدفوع األجر(، وبني 

نظرة إنسانية وأخالقية لهذه األدوار تعترب الجنة تحت أقدام األمهات، وتعترب النظر إىل وجه 

الوالدين عبادة، وتكريم األم وتعظيمها أولوية يف واجبات األبناء تجاه والديهم أمد الحياة، 

وهي النظرة التي تؤكد عىل املودة والرحمة يف عالقات الزوجني يف ما بينهام ومع أوالدهام. 

[1[- Le Figaro 3 2018/8 وكذلك/France 24 14 2017/11 وكذلك/Cidj.com infojeunesse 19.2019/3/
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ولذا نالحظ أن مؤمترات األمم املتحدة التي ربطت بني املساواة والتمكني يف قضية املرأة، 

أّي تصوٍر  لنا  الربط. فلم تقدم  تلتفت إىل مستقبل األرسة يف هذا  التنمية، مل  وبني أهداف 

من  املرأة  تخلصت  إذا  أو  الجندر،  طبق  إذا  أو  املساواة،  إذا حصلت  األرسة  عن  مستقبيلٍّ 

السلطة الذكورية، ومن الضوابط والقيود عىل جسدها... بحيث ميكن القول أن مرجعية هذه 

املجتمع،  قبل  واملرأة  األرسة،  أهم من  أو  األرسة،  قبل  املرأة  الجندرية هي مرجعية  النظرة 

القيم  مرجعية  عىل  وحاكميتهام  الفردية  والحرية  الرغبة  مرجعية  وهي  املجتمع.  فوق  أو 

واألخالق. وهي مرجعية الثقافة الغربية ال أّي مرجعيٍة ثقافيٍة أخرى. 

لقد جعلت األمم املتحدة أطروحة الجندر أطروحًة إلزاميًة، يجب استخدامها يف مناهج 

والدورات  والندوات  املؤمترات  ويف  اإلعالم،  وسائل  ويف  الدراسية  املقّررات  ويف  التعليم، 

التدريبية. لكن هذا ال يعني عىل اإلطالق أن علينا أن نأخذ بهذه األطروحة ملجرد تكرارها 

233 مرة يف مؤمتر بكني، أو ألن األمم املتحدة أرادت ذلك. 

ولنفرتض أن الجندر يستند إىل نظرية علمية تعترب أن امليول األنثوية وامليول الذكورية هي 

. فام الذي يدفعنا إىل القبول بهذه النظرية واإلعتقاد  نتاٌج ثقايفٌّ ال نتاٌج تكوينيٌّ وبيولوجيٌّ

بصحتها طاملا أنها ال تزال مجرد فرضيٍة علميٍة؟ ولَِم علينا يف اإلطار العلمي نفسه أن نتخىل 

عن النظريات األخرى التي كانت وال تزال تقول بأن امليول والفروقات بني الذكور واإلناث هي 

فروقاٌت بيولوجيٌة وطبيعيٌة؟ 

لقد عرفت العلوم اإلنسانية واالجتامعية الكثري من النظريات التي حاولت فهم السلوك 

بريقها،  فرتاجع  واقعيًة،  تكن  مل  النظريات  تلك  أن  زمن  بعد  تبني  وقد  قرون،  منذ  اإلنساين 

وبهت االهتامم بها، مثل محاوالت السلوكية يف تفسري السلوك التي أهملت البعد الداخيل، 

فتجاوزتها نظرياٌت أخرى، يف الوقت الذي كان بافلوف صاحب تلك النظرية يعتقد أنه حقق 

انجازاً عظيامً يف هذا املجال. 

فهم  يف  والوحيدة  الصحيحة  النظرية  باعتبارها  الجندرية  النظرية  نقبل  أن  لنا  وكيف 

وتفسري امليول واألدوار الذكورية واألنثوية، إذا كانت العلوم االجتامعية كافًة، ال تزال مجموعٌة 
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من النظريات املختلفة، ال ميكن الجزم بصحة أيٍّ منها؟ وما الذي مينعنا يف مثل هذه الحالة 

من التمسك بالنظرية التي تنسجم مع ما عرفته البرشية منذ ماليني السنني )خالفاً للجندر( 

والتي تقول باختالف األدوار بني الرجل واملرأة انسجاماً مع االختالف يف طبيعتهام وتكوينهام؟ 

إن ما يقرتحه الجندر من تفسريٍ ثقايفٍّ اجتامعيٍّ للفروقات يف األدوار وامليول بني الجنسني، 

ليس سوى فرضيٍة ال ميكن الركون إىل علميتها، وال حتى إبدالها بالنظريات املغايرة السابقة 

عليها التي تفس السلوك واألدوار بامليول الفطرية والبيولوجية.

إن التحوالت التي حصلت يف الغرب تجاه قضية املرأة وأدت إىل أفكار سيداو والجندر 

كانت نتيجة تغريات عميقة يف بنية املجتع األورويب، ويف توجهاته الفكرية والفلسفية، ويف 

تطلعاته االجتامعية والسلوكية. لقد كانت تلك التحوالت كافة نتيجة مبارشة لتلك القطيعة 

التي حصلت مع الدين )الكنيسة( يف القرن الثامن عرش، والتي باتت معها الحرية الفردية 

مقدسة ال تخضع ألي ضوابَط دينيٍة أو أخالقيٍة«، وعىل مستوى البعد الداخيل صارت تلك 

يف  والعلمية  املعرفية  املقاربات  يف  األبرز  الوجه  هي  الدين  عن  بديل  إىل  والحاجة  الرغبة 

غياب الدين.. ومن هذه التحوالت ظهرت بعض املجاالت الدراسية مثل الدراسات الثقافية 

والدراسات ما بعد االستعامرية، والدراسات النسوية ...«]1].

التي حصلت يف  التحوالت  مع هذه  الزمان  من  قرٍن  الغريب خالل  النموذج  تكيف  لقد 

الفكرية واإلنسانية واملجتمعية، وها هو يقبل بكل أشكال األرسة )أرسة من جنٍس  تجربته 

واحٍد(، ويشكو من مجتمعٍ هرٍم بال أطفاٍل... فلَِم يراد للشعوب األخرى أن تذهب إىل التجربة 

نفسها؟ ما هو املسوغ إذا كانت تلك التجربة نفسها تعيش حالة من التناقضات واملراجعات ؟ 

فإذا كانت املرجعيُة أخالقيًة، أو دينيًة، فستتقدم أولوية املحافظة عىل األرسة قبل املرأة يف 

برامج التوعيه االجتامعية والثقافية والتعليمية، ويف املشاريع اإلقتصادية والتنموية، ألن وظيفة 

األرسة ودورها يف بناء املجتمع واستقراره، ويف حفظ مستقبله هي بحسب هذه املرجعية، أهم 

من أّي فرٍد من أفرادها، سواًء أكانت املرأة أم الرجل. وهي أهم من فرضيات الجندر ومن مواثيق 

األمم املتحدة ومن منوذجها الغريب، الذي تريد أن تفرضه باسم التمدن والحداثة.

]1]- حسني كتشويان نيان، معرفة الحداثة واإلستغراب، حقائق متضادة، مركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالمي،بريوت 2016 ص177-176 .
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الخطبة الجندرية في معاثرها الفلسفية

 نانسي فريزر.. شاهدة

سارة دبويس]]] 

مة        مقدَّ

تتناول هذه الدراسة الُبعَد الفلسفي للنظرية الجندرية من خالل تنظريات الفيلسوفة 

والتي  املحورية،  فريزر  بأفكار  يتعلّق  ما  عىل  الباحثة  تركز  فريزر.  نانيس  األمريكية 

أخذت وال تزال تأخذ اليوم جدالً واسعاً يف األوساط الثقافية الغربية وال سيام الوسط 

النسايئ. صحيح أن قضية الجندر حظيت باهتامم العديد من املفكرات الغربيات، إال 

ا من تفكريها ضمن  أنها بدت ذات خصوصّيٍة عند نانيس فريزر حيث نالت جزًءا هامًّ

مسارها الفلسفي املفتوح، ما الذي ترمي إليه فريزر من أطروحاتها الجندرية.. وكيف 

تعاملت معه؟ وما هي الخلفيات الفكرية واملعرفية التي أفضت إىل ظهوره عىل الصعيد 

االجتامعي والثقايف العاملي؟

هذه  أبرز  بالنقد  تعالج  كام  الجندرية،  فريزر  أطروحات  أمام  الباحثة  تتوقَّف 

األطروحات. 

النسويّة  قضيّة  يطرح  معارٍص  نسويٍّ  فلسفيٍّ  فكٍر  استحضار  البحث  هذا  نحاول ضمن 

النسوية  الحركة  ورائدة  بالفيلسوفة  نلتقي  حيث  املعارصة،  السياسية  بالفلسفة  املتصلة 

]1]-  باحثة يف الفلسفة السياسية املعارصة ـ جامعة تونس املنار.تونس.
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الغربية املعارصة نانيس فريزر]1]، ونتعرف عىل أهم توجهاتها الفكرية، فكيف تناولت فريزر 

قضية النسوية املعارصة؟ وماهي أهم النقاط اإلشكالية التى أتت عليها يف فلسفتها. والحال 

أن حجم معاناة النسوية يف تزايٍد خاصًة أمام توّسع النظام الرأساميل يف طوره الليربايل؟ وماهي 

أهم الخلفيات الفكرية الناجمة عن تناولها لهذا اإلشكال عىل املستوى العاملي؟

قبل إمعان النظر يف كيفية تناول ابنة الجيل الثالث ملدرسة فرانكفورت لقضية النسوية، 

والكشف عن الفضائل الكامنة خلف تناول هذه املسألة، وتبيان رضوب اإلضافة القيّمة التي 

عامٍة،  بصفٍة  املعارصة  السياسية  والفلسفة  الخصوص  وجه  عىل  الجندر  دراسات  بها  أثْرَت 

توجب علينا أن نويل أنظارنا جهة التذكري بأهم املوضوعات الفلسفية السياسية التي شغلت 

تفكريها شأن موضوع العدالة والفضاء العمومي، والنظرية النسوية التي متثل مدار بحثنا عىل 

وجه الخصوص. فكيف متكنت فريزر من اإلملام مبثل هذا اإلشكال العويص؟

واالزدراء  واالستغالل  كالعنرصية  األمرييك  املجتمع  يعرفها  التي  اإلشكاالت  هي  عديدة 

تجوب  التي  االحتجاجية  الحركات  ومعاينة  فهم  دون  بها  اإلملام  يتعذر  لذلك  والنسوية، 

الشوارع األمريكية وتطالب بحقوقها املغتصبة علًنا من أجل معانقة التحرر الذي يُعّد مطلبًا 

مرشوًعا لكّل من تعرض للظلم بشتّى رضوبه املختلفة واملتعّددة. فلم يعد خافيًا عىل أحٍد ما 

حظيت به قضية النسوية من اهتامٍم واسعٍ يف الفلسفة السياسية املعارصة، ما جعلها ترتقي 

إىل مرتبة القضايا الكونية بامتياٍز، إذ مل تعد تنحرص يف مجرد األحاسيس السيكولوجية الذاتية 

وانتهت تلك الدراما التي تجرب النساء عىل القبول بالتبعية والضعف أمام الرجل إىل االنخراط 

يف النضاالت االجتامعية من أجل االحتجاج عىل واقعهن.

النسوية يف إطار اهتامماتها الكربى بالفلسفة السياسية،  يندرج اهتامم فريزر بالنظرية 

وقد ساهمت عدُة عوامَل شخصيٍة تكمن خلف ميوالتها السياسية والفكرية باعتبارها مناضلًة 

املتحدة  للواليات  والسيايس  االجتامعي  باملناخ  متعلقٌة  ظرفيٌة  وعوامُل  ومفكرة،  يساريًة 

األمريكية يف تغذية هذا االهتامم. لذلك احتلت هذه املسألة مكانًة هامًة يف تفكريها الفلسفي، 

]1]-  فيلسوفة أمريكية معارصة )1947(، تعمل يف املدرسة الجديدة لألبحاث االجتامعية ولها عدة مقاالت يف الفضاء العمومي.
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فاجتهدت لتشخيص الواقع الراهن للنساء داخل فضاء املجتمعات الغربية املعارصة من أجل 

إيجاد صيغ عملية تنقل النساء نحو أفق أفضل.

هـذا وقـد تنامـى الحديـث عـن حـراك النسـاء يف املرحلـة الراهنـة لإلنسـاية املعـارصة، 

لذلـك توّجـب علينـا تنـاول املسـألة مـن زاويـة املامرسـة امللموسـة وذلـك مـن خـالل قـراءة 

فريـزر لهـذا اإلشـكال. حيـث نجـد فريـزر تعمل جاهدًة عىل إرسـاء نظريـٍة نسـويٍة معياريٍة، 

لذلـك تعلـن منـذ السـطور األوىل لكتابهـا ثـروات النسـوية: من رأسـاملية الدولـة إىل األزمة 

النيوليرباليـة عـىل أن هدفهـا األسـايس يكمن خلف البحث عن العدالة بني الجنسـني وإرسـاء 

الجنسـية،  الدميقراطية 

»هدفنا هنا هو التحقق من أي تفاهامٍت يف الفكر والروح والهيمنة الذكورية، 

من  التي  الجنسية،  والدميقراطية  الجنسي  بي  بالعدالة  املتصلة  التفسريات  وهي 

املرجح أن تكون املفاهيم املتصلة باملساواة واالختالف هي األكرث نجاعًة لالرتباطات 

املستقبلية«]]] .

وقبل الخوض يف غامر هذه النظرية النسـوية املعيارية التي تسـعى فريزر إىل تجسـيدها 

عـىل أرض الواقـع الفعـيل للمجتمـع األمـرييك بصفـة خاصـة والغـريب يف عموميتـه، تبسـط لنا 

رائـدة الحركـة النسـوية مـن خـالل كتابهـا الهام »ثـروات النسـوية« تاريـخ الحركة النسـائية 

األمريكيـة منـذ سـتينات القـرن املـايض يف ثالثة أطـواٍر كربى. حيـث جاء الطور األول يف شـكل 

قـوة متـرٍد تسـعى إىل القضـاء عـىل الظلم بني الجنسـني؛ أي البحـث عن املسـاواة االجتامعية. 

وبحـث الطـور الثـاين يف إشـكال الهويـة االجتامعيـة. وأمـا الطـور الثالـث فقـد متحـور حـول 

الظلـم االقتصـادي الـذي جسـدته املركزيـة الذكوريـة املتأصلـة يف النظـام الرأسـاميل الليـربايل 

الـذي زاد مـن معاناة النسـوية.

[1[- Fraser Nancy, Fortunes of feminism: From State- Managed Capitalism to Neoliberal Crisis, New York, Verso, 

2013, p.2.
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أ - المساواة الجتماعية بين الجنسين

ولنئ كان امليز العنرصي بني الجنسني هو الدافع األسايس الذي حّفز النساء عىل الحراك 

االجتامعي من أجل املطالبة باملساواة االجتامعية بينهام، فإن فريزر تدعو إىل التعرف عىل هذا 

اإلشكال من جهة أنه يشتمل عىل بعدين أساسني: متثل األول يف الجانب السيايس االقتصادي 

الذي لخصته يف إعادة التوزيع، ومتثل البعد الثاين يف الجانب الثقايف املتحور أساًسا حول بحث 

النساء عىل االعرتاف بهن. وبذلك تدعونا فريزر من خالل كتابها املذكور آنفا إىل البحث يف ما 

تسميه بحاجة الحركة النسوية إىل خطابات تعرّب من خاللها عن احتياجاتها.

من  ننطلق  أن  علينا  النسوية  الحركة  لرائدة  الفكري  التطور  مناحي  عىل  نقف  وليك 

قراءتها  ضمن  األول  منطلقها  منه  وجعلت  عاتقها  عىل  فريزر  أخذته  هامٍّ  نسويٍّ  موضوٍع 

لألسس الكامنة حول نشأة املوجة األوىل للحراك النسوي، والذي متحور أساًسا حول التقسيم 

الجنيس للعمل الذي يُقيص املرأة من فضاء العمل ويجعلها مجرد تابعٍة للرجل. وبالتايل مييز 

بني املجال الخاص)املنزل( واملجال العام )العمل( وما يرتتب عن ذلك من هيمنٍة ذكوريٍة ترى 

يف األنثى القصور والعجز عن القيام بأعامٍل خارج نطاق املنزل، وهو ما يولد الحقد والضغينة 

املتمردة عىل  النسوية  الحركات  أدلَّ عىل ذلك من نشأة هذه  النساء، وال  العديد من  لدى 

النواميس التي وضعها املجتمع الذكوري. وحول مفهوم امليز الجنيس تقّر فريزر بأنه ميثل 

إعادة  نحو  يجذبها  اقتصاديٍّ  سيايسٍّ  جانٍب  عىل  تشتمل  األبعاد،  ثنائية  »فئة 

التوزيع وجانٍب ثقايفٍّ يجذبها نحو االعرتاف بها«]]] . 

النساء  عليه  راهنت  الذي  الجديد  التحدي  لنا هذا  تجسد  أن  فريزر  استطاعت  فكيف 

داخل مجتمعٍ يريدها تابعًة للرجل ال فاعلًة مثله؟

هذا وتشري فريزر إىل أن الحركة التمردية التي اتخذتها النساء منذ ستينات القرن املايض 

يف شكل حراٍك نضايلٍّ ضّد خضوع األنثى للذكر، قد جاءت كرّد فعٍل عن شعورها بالظلم الذي 

[1[- Fraser Nancy, Fortunes of feminism: From State- Managed Capitalism to Neoliberal Crisis, New York, Verso, 

2013, p.222.
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يفرضه عليها املجتمع الذكوري يف مرحلة الرأساملية الكالسيكية، وقد انصب اهتاممها بالعائلة 

الذكورية الحديثة واملقيدة أي العائلة التي يقوم فيها الرجل بدور العائل ويخترص دور املرأة 

فيها عىل القيام باألعامل املنزلية وتربية األطفال.

إّن مسعى فريزر يكمن خلف الكشف عن الظلم الجنيس الذي وضعه املجتمع الذكوري 

عىل شاكلة قواننَي اجتامعيٍة معّممٍة عىل املجتمعات الغربية، وترك األنثى تتخبّط يف املعاناة 

النفسية جراء الظلم والحيف املسلط عىل كيانها. ومن أجل تخطي هذه املظامل تذهب فريزر 

إىل البحث عن حلوٍل عمليٍة تستويف رشوط الحياة اإلنسانية العادلة بني الجنسني.

وعن تبعية النساء تُقّر فريزر بأن الفصل البنيوي الذي ساد املجتمع الرأساميل، والذي ميز 

بني العمل العام أي املأجور والعمل الخاص مثل أعامل الرعاية وهو تقسيٌم جنساينٌّ قد عّمق 

من معاناة النساء من جهة ومن جهة أخرى قد أثر سلبًا عىل املشاركة الفعالة للجنسني يف 

الحياة االجتامعية وزاد من تفقري بنية املجتمع. 

ومن أجل إيضاح هذا الظلم الجنيس تعود فريزر إىل النظرية النقدية مع ممثل جيلها 

الثاين هابرماس بصفة خاصة، والذي يبدو يف نظرها قد تجاهل إشكال النساء ضمن حديثه 

عن التحول البنيوي للفضاء العمومي، ومل يبِد أي اهتامم لهذا املوضوع عاى الرغم من أنه 

اهتم مبقولة الفضاء العمومي وما اكتنفه من إحراجاٍت متعددِة املدى ضمن مجمل اهتامماته 

املبكرة بالفلسفة السياسية.

ومن أجل الكشف عن تصور هابرماس الفلسفي حيال إشكال عدم املساواة بني الجنسني 

عنها  إنه سكت  بل  النسوية،  لقضايا  اهتامٍم  أي  يويل  يكن  مل  بأنه  فريزر  تقّر  الرفاه،  بدول 

وحرصها يف النوع االجتامعي والحامية االجتامعية، وبالتايل تظّل املرأة مجرد خاضعٍة للرجل 

ال فاعلة مثله يف تصور هابرماس، ولتربهن عىل ذلك نجدها تكتب يف القسم األول من كتاب 

ثروات النسوية ما ييل:

 »وعالوة عىل ذلك، فإن قراءة هذه الروابط الدالة عىل الفوارق بي الجنسي لها 

بعض اآلثار النظرية الهامة، باعتبارها تكشف أن هيمنة الذكور جزء ال يتجزأ من 
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الرأساملية الكالسيكية، داخل الهيكل املؤسيس لهذه الرتكيبة االجتامعية، التي يتم 

تفعيلها عن طريق أدوار الجندر. ييل ذلك هيمنٌة تبدو غري مدركٍة بصيغٍة سليمٍة 

حديثة  الواقع  يف  هي  بل  املرحلة،  قبل  ما  املساواة  عدم  من  املتبقية  الحالة  متثل 

املأجور ووضع  العمل  تقوم عىل فصل  باعتبارها  الحقيقي لدى هابرماس،  باملعني 

األنثى املقترص عىل تربية األطفال واألعامل املنزلية«]]].

انتقاد أستاذها  التلمذة الفلسفية بينهام إال أن ذلك مل ينِث فريزر عىل  وعىل الرغم من 

إنّه  الرفاه، بل  النسوية يف دول  أّي اهتامٍم لقضايا  يُعْر  بأنه مل  إقرارها  هابرماس، من خالل 

صمت عنها وتناولها تناوالً ذكوريًّا برجوازيًّا غري منصٍف حرصها يف النوع االجتامعي والحامية 

القضية  هذه  تناول  عن  بصمته  علنا  وأقرت  مناسباٍت  عدة  يف  انتقدته  لذلك  االجتامعية، 

الحارقة. 

املنزلية  األعامل  األنثي يف خانة  الذي يضع  الجنيس  امليز  لدراسة موضوع  ويف محاولتها 

البحث يف أهم  الوحيد لألرسة، تذهب فريزر إىل  العائل  الذكر  وتربية األطفال ويجعل من 

البدائل التي طالبت بها التحركات النسوية ضمن نضاالتها معتربًة أنه يجب تحقيق العدالة 

بني الجنسني، وذلك ال يكون ممكنا إال من خالل متكني املرأة من ولوج عامل العمل وجعلها 

تتوافق مع املعايري الذكورية يف هذا العامل. هذا باإلضافة إىل رضورة ترشيك الرجال بصورٍة 

عادلٍة يف أعامل الرعاية ما يساهم يف تجاوز النظرة الدونية للمرأة التي تجعلها حبيسة البيت 

وأعامله وتثنيها من النشاط اإلنتاجي االقتصادي املوكول للرجل، وترى بأن ذلك سيفيض حتاًم 

إىل اختفاء امليز االقتصادي والرمزي بني الجنسني .

الرأساملية  املجتمعات  هذه  داخل  متجذرًة  تبدو  الذكورية  الهيمنة  فكرة  أّن  صحيٌح 

الذكوري  التفكري  يرسمها  التي  األعامل  تقسيم  خالل  من  خاصة  تتجىل  والتي  الكالسيكية، 

خارج  عمٍل  عن  بحثه  يف  واملتجسدة  لنفسه  الرجل  أرادها  التي  الصورة  خالل  من  للحياة 

نطاق البيت مبقابٍل ماديٍّ ليك يعيل به أرسته، وتقابله يف الخانة املعاكسة الصورة التي أرادها 

[1[- Fraser Nancy, Fortunes of feminism: From State- Managed Capitalism to Neoliberal Crisis, New York, Verso, 

2013, p.38.
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 . لألنثى والتي حرصها يف أعامل املنزل كأعامل الرعاية مثاًل دون الحصول عىل مقابٍل ماديٍّ

ويبدو هذا التقسيم لألدوار يف نظر فريزر غرَي توافقيٍّ بني الجنسني باعتباره ساهم يف تفقري 

عدة نساٍء، لذلك تدعو إىل رضورة إرساء خطاٍب يعرب عن االحتياجات االجتامعية داخل فضاء 

املجتمع الغريب املعارص الذي يقوده التوجه الذكوري إىل الظلم املبني عىل الفوارق الجنسية. 

كام ترى أن الحديث عن الحاجة صار مبثابة السمة الثقافية والسياسية املميزة لدول الرفاه. 

يف هذا السياق، ترى فريزر أن امليز الجنيس مل يتوقف عند تقسيم األعامل بني املجال العام 

والخاص، بل تعداه إىل ما هو أعوص بكثري من ذلك وهو ما تجىل من خالل بروز عدة أشكاٍل 

سلطويٍة كبلت حرية النساء ومنعت فكرة تجسيد املساواة بينهام، لعل أهمها ما تجىل يف 

ظاهرة العنف، شأن العنف الزوجي كواقعة االغتصاب الزوجي التي تساهم يف تعميق معاناة 

املرأة وتجعلها تعاين العنف والقهر جراء امليز الجنيس الذي وضعه املجتمع الذكوري.

أفراد  من  العديد  منها  يعاين  التي  االجتامعية  االحتياجات  عن  حديثها  مجمل  وضمن 

املجتمعات الغربية وخاصًة النساء أقرت فريزر بأن 

»مناقشة الحاجات مل تكن دامئاً بارزًة يف الثقافة السياسية الغربية؛ فقد اعُتربت 

يف كثري من األحيان مناقضة للسياسة ووضعت عىل هامش الحياة السياسية«]]]. 

لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا، من الذي سينصف أولئك الذين يعانون من املظامل 

وما  الجنسني  بني  الفصل  جراء  النطاق  واسعة  معاناة  تتكبد  التي  النسوية  الحركات  شأن 

ترتب عنه من انتهاكاٍت اجتامعيٍّة عميقٍة أفضت بها إىل األمل الجسدي والنفيس املرير شأن 

واقعة التحرش الجنيس، واالغتصاب الزوجي، واالغتصاب يف املوعد الغرامي، واالغتصاب عند 

التعارف، والفصل بني الجنسني يف سوق الشغل؟

من هنا تخلص فريزر إىل القول برضورة إرساء خطاباٍت تعرب بها هذه الفئة عن احتياجاتها 

باعتبار أن حاجة املرأة ملثل هذه الخطابات أصبح رضورًة قصوى ال غناء عنها، كام أنه ميثل من 

[1[- Fraser Nancy, La lutte pour l’interprétation des besoins. Ébauche d’une Théorie critique féministe et socialiste 

de la culture politique du capitalisme tardif, dans QU’EST-CE QUE LUTTER POUR LA RECONNAISSANCE?  

sous la direction de Estelle Ferrarese, le bord de l’eau, Paris, 2013, p.42.
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الواجهة األخرى شكالً من أشكال املقاومة التي تدافع بها النسوية عن وضعها املزري الذي أحالها 

عليه املجتمع الذكوري ونظر إليها من زاوية امليز الجنيس وجعلها تتخبط يف املعاناة والال معنى.

وما ال شك فيه، أنَّ هذه املعاناة مل تُقلّْل من عزائم وإرادات الحركة النسوية، بل دفعتها 

إىل النضال ضّد الظلم الجنيس املسلّط ضّدها، وهذا ما رصدته فريزر من خالل نجاح النساء 

له رشعيته  سؤاالً  املنزيل  العنف  من  جعلن  وكيف  السبعينات،  مرحلة  يف  العنف-  -ضحايا 

السياسية »يف خطبهن، مل تكن النساء -ضحايا العنف- مهتامت كضحايا فرديني ولكن كناشطات 

نسويات محتمالت ينتمني إىل مجموعة مؤلفة سياسيًّا«.

وضمن مجمل بحوثها عن الواقع الراهن للنسوية، تذهب فريزر إىل البحث يف خطابات 

االحتياجات والعوائق املعرفية واألخالقية املتصلة به من أجل العثور عن حلوٍل تنصف هؤالء 

الذين يعانون التهميش وامليز العنرصي داخل فضاء املجتمعات الرأساملية املتأخرة، متخذًة 

من الواليات املتحدة مثاالً يف عدم اإليفاء بتحقيق احتياجات مواطنيها، وترى رضورة تأسيس 

خطاباٍت تكون مبستطاعها التكفل مبعالجة واقع االحتياجات املعربة عن النقص االجتامعي 

والسيايس واالقتصادي واملحيل.

ومن أجل التصدي لواقع النقص والحرمان، تذهب فريزر إىل رضورة االعتامد عىل خطابات 

االحتياجات من أجل تجسيد واقع املطالبات بالحقوق عىل أرض الواقع باعتبار أن:

الغربية)...( السياسية  الثقافة  يف  دامئا  يربز  ال  االحتياجات  حول  »الخطاب   

خطاب  متأسس  الرفاه،  لدولة  املتأخرة/  الرأساملية  املجتمعات  أن  من  الرغم  عىل 

االحتياجات كمثل رائد للخطابات السياسية«]]]. 

وذلك من أجل إيضاح واقع التغريات االجتامعية الدميقراطية بصورٍة عادلٍة عرب تجسيد 

خطاٍب تحرريٍّ للخطاب حول االحتياجات.

[1[-  Fraser Nancy, La lutte pour l’interprétation des besoins. Ébauche d’une Théorie critique féministe et socialiste 

de la culture politique du capitalisme tardif dans QU’EST-CEQUE LUTTER POUR LA RECONNAISSANCE?  

sous la direction de Estelle Ferrarese, le bord de l’eau, Paris, 2013, p.42.
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وما تجدر مالحظته هو أن فكرة امليز الجنيس مل تتوقف عند حدود تقسيم األعامل بني 

زادت من  مرضيٍة  إخالالٍت  فيه عدة  الثقايف، وزرعت  املجال  إىل  تعدته حتى  بل  الجنسني، 

تعميق معاناة النساء، لذلك راهنت فريزر عىل رضورة ولوج هذا املجال محاولة مراجعته 

نقديًّا من خالل النظر يف حدوده من جهة ويف إمكانية إصالحه من جهٍة ثانيٍة.

عىل هذا األساس، فإن مقاربة فريزر لظاهرة امليز الجنيس داخل البلدان الغربية تُعّمق 

من اهتاممها بحقوق النساء املغتصبة، وبالعدالة كمطلٍب معياريٍّ وهذا ما يدفعها أيًضا إىل 

فهم وضعية النساء املظلومات ال فقط من جهة ما يحتجن أو ما يعانني من ظلٍم، بل عىل جهة 

ما يستطعن بلوغه لتجاوز واقعهّن املزري. 

ب- تفقير الهوية النسوية

ويف محاولتها لدراسة موضوع النساء، وحقوقهن، وما اكتنفه من سيطرٍة عمياَء عليهن يف 

مختلف املجاالت وخاصًة الثقافية منها، ترى فريزر رضورة تناول إشكال الهوية النسوية، وتُقّر 

بأنه بات من الرضوري االعرتاف بهوية املرأة. ولكن كيف جاز لها ولوج هذا املجال والحال 

أن الهويات االجتامعية تبدو يف نظرها معقدًة ومركبًة جذريًّا؟ بحيث مل يعد اإلشكال مرتبطًا 

بالنضال ضّد امليز العنرصي بني الجنسني، الذي وضع األنثي يف دائرة األعامل املنزلية، وأوكل 

للرجل دور اإلعال، بل تجاوزه إىل البحث عن هويٍة جندريٍة حرٍة، وبذلك مل يعد األمر يتعلق 

بالبحث يف املظامل الجنسية التي لحقت النساء بقدر ما تعلق بالبحث العميق عن سبل فهم 

تحول الهويات االجتامعية التي تبدو يف نظرها معقدة ومتغرية ومبنية بشكٍل تباديلٍّ. 

تبدو الهوية الجندرية يف نظر فريزر معقدًة ومتغريًة، وترى رضورة االعرتاف بهوية النساء 

يف مجتمعٍ ذكوريٍّ يُقيص املرأة انطالقا من امليز الجنيس بينهام، وهو حاصل ثقافاٍت ومراحل 

تاريخية متعددٍة كرست هذا امليز العنرصي بينهام يف املجال الثقايف أيًضا. وهذا ما دفعها إىل 

القول بحاجة النسوية إىل نظرية خطاٍب.

 إّن ما يسرتعي االنتباه يف املنحى الفكري الذي نهجته فريزر ضمن حديثها عن خطابات 
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احراجاٍت  األفق لظهور عدة  الذي مهد  الجنيس  امليز  املتواصل إلشكال  االحتياج هو نقدها 

النموذج  إبدال  تقرتح  لذلك  النطاق،  واسعة  معاناة  يف  وجعلهن  النساء،  أمام  اجتامعيٍة 

التوزيعي بنموذج التواصل اإليجايب ما بني الجنسني، وهو منوذٌج يبدو يف نظرها جيًدا باعتبار 

العنف  النساء ضحايا  تتخذ من  ولتربهن عن كالمها هذا  الجنسني.  بني  الفوارق  يراعي  أنه 

املنزيل مثاال عىل النموذج التوزيعي لألعامل الذي جسده املجتمع الذكوري بني املجال الخاص 

)املنزل( واملجال العام )العمل(. لذلك تدعو يف الفصل الخامس من كتابها »ثروات النسوية« 

إىل حاجة الحركة النسوية إىل إنشاء نظرية خطاٍب، وذلك من أجل دمج مفاهيم الخطاب 

كام هو الحال لدى فوكو، بورديو، بختتني، غراميش والكان. ولكن فيم ستخدم نظرية الخطاب 

الحركة النسوية؟ 

 ضمن حديثها عن حاجة النسوية لنظرية الخطاب، ترى فريزر بأن هذه النظرية ستساعدنا 

يف فهم عدة نقاٍط هاّمٍة متصلٍة باملجال الثقايف، حيث شملت النقطة األوىل موضوع الهويات 

النقطة تؤكد عىل أهمية  الزمن. ومن أجل فهم هذه  االجتامعية وكيف تتحول وتتغري مع 

الحوار لتجاوز معانيها املعقدة. لذلك تقول:

»ليك تكون لديك هويٌة اجتامعيٌة، لتكون إمرأًة أو رجاًل، عىل سبيل املثال، فقط 

هو العيش والعمل تحت مجموعة من األوصاف«]]].

ومن مثة تقر فريزر بأن األجساد غري كافية للكشف عن األوصاف، حيث ال يكفي اإلملام 

بالبيولوجيا أو بعلم النفس لفهم كيف تتشكل الهوية، بل يتوّجب عىل املرء دراسة املامرسات 

االجتامعية املحددة تاريخيا والتي من خاللها يتم إنتاج السامت الثقافية املميزة للنوع. 

التي  الهويات االجتامعية  نقديًّا حيال موضوع  املستوى، تقف فريزر موقًفا  ضمن هذا 

تبدو يف نظرها جّد معقدٍة، حيث ترى أنه ال توجد إمرأٌة باملعايري نفسها كأن نقول عىل سبيل 

، باعتبار أن كّل  املثال: إمرأٌة بيضاُء يهوديٌة من الطبقة املتوسطة، أو مثليٌة، أو اشرتاكيٌة، أو أمٌّ

[1[- Fraser Nancy, Fortunes of feminism: From State- Managed Capitalism to Neoliberal Crisis, New York, Verso, 

2013, p.140.
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الناس يتحركون يف سياقاٍت اجتامعيٍة مختلفٍة. ومن ذلك تقر بأن الهوية االجتامعية لكل فرد 

الهويات االجتامعية  بأن  اإلقرار  الذي يتحرك فيه. وهذا ما دفعها إىل  السياق  تتشكل وفق 

لألفراد متغريٌة بتغري الزمن وليست ثابتًة، وهذا ما سيتيح لنا فهم كيفية تشكل املجموعات 

اإلنسانية وتفككها ضمن واقع الال مساواة. 

تُقّر فريزر أن لنظرية الخطاب دوراً فّعاالً باعتباره يساهم يف فهم الهيمنة الثقافية عىل 

ضّد  التحّرري  االجتامعي  التغري  نحو  املجال  فتح  يف  الفعالة  املساهمة  فيه  وترى  النساء، 

املامرسة السياسية للظلم. ومن ذلك فإن إرصارها خلف إرساء هذه النظرية يكمن من إميانها 

العميق برضورة تغيري واقع النساء يف ظل تنوع الهويات االجتامعية املميزة للنساء، خاصًة وأّن 

املرأة أصبحت نوعاً اجتامعيًّا مميزاً بهويته االجتامعية الخاصة. لذلك تؤكد أن مفهوم الخطاب 

سيسمح بفحص الهويات والجامعات وسيفيض إىل التطور الثقايف للنساء.

 إذا أولينا أنظارنا كرًّة أخرى جهة اإلملام بالرهانات العملية لدراسة فريزر للنظرية النسوية، 

وذلك من خالل العودة لكتابها الهام »ثروات النسوية«، فسوف يتضح لنا طموحها الفكري 

الكامن خلف حديثها عن حاجة الحركة النسوية لنظرية الخطاب، من خالل معاينتها ملختلف 

التحوالت التي عصفت باملجال الثقايف خاصًة يف مرحلة الثامنينات من القرن العرشين، حيث 

انخرطت عدة مناضالٍت سياسياٍت يف تحركاٍت اجتامعيٍة مطالبٍة باالعرتاف بهوية املرأة، كام 

هو الشأن يف االعرتاف بهوية الرجل. 

النسوية وما  بالهويات  املتعلقة  اإلشكاالت  أن  فريزر  تُقّر  الحسة،  الكثري من  فيها  بلغٍة 

اتصل بها من احراجاٍت كربى كاإلقصاء والتهميش واالزدراء املوجه ضّد النساء داخل املجتمع 

األمرييك مل تتقلص بعد، وتعلن كذلك بأن الحراك الثقايف االحتجاجي داخل شوارع هذا البلد مل 

يدرك بعد مطلبه األسايس. ومن أجل تجاوز هذه اإلشكاالت تراهن فريزر عىل رضورة املطالبة 

باالعرتاف بالهوية الجندرية.

يكشف لنا اهتامم فريزر باملجال الثقايف للنساء عن إميانها الكبري برضورة تجاوز معاناة 

االعرتاف  عنرص  وذلك ألن حضور  املجتمع،  يف  فاعٍل  كجزٍء  بهن  االعرتاف  تم  ما  إذا  النساء 
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الذكوري  املجتمع  التي وضعها  النوعية  الفروق  إزالة  االجتامعية سيساهم يف  املامرسات  يف 

من أجل السيطرة عىل النساء وجعلهن تابعاٍت ال فاعالٍت. ومن ذلك تُقّر برضورة االهتامم 

بهذا املجال اهتامًما واسًعا خاصًة وأن الدراسات الثقافية واالجتامعية التي تُجّسدها وسائل 

اإلعالم تبدو يف تقديرها غرَي كافيٍة ملجابهة الواقع االجتامعي املعارص الذي تجتاحه التوترات 

االجتامعية باستمرار.

ج- الظلم القتصادي حيال النساء

ومن أجل فضح وتعرية الغطرسة الرأساملية يف مرحلتها النيوليربالية، تذهب فريزر إىل 

البحث يف أشكال النضاالت التي تخوضها الحركة النسوية من أجل املطالبة باالعرتاف، وترى 

الظلم  باالعرتاف جاء عىل خلفية  املطالبة  التوزيع إىل  بإعادة  املطالبة  التحول من  بأن هذا 

الذي جسدته الرأساملية العدوانية بقيادة الواليات املتحدة يف شكل ال مساواٍة اقتصاديٍة بني 

الجنسني. وحتى تتمكن النساء من تجاوز هذه املظامل االقتصادية تقرتح فريزر رضورة التفكري 

مجدًدا يف مسألة االعرتاف.

 هكذا تصل فريزر إىل أن املطالبة باالعرتاف يف املرحلة الراهنة للمجتمع األمرييك صارت 

رضورًة قصوى خاصًة أمام تزايد الظلم االجتامعي، لذلك تبحث عن العدالة االجتامعية عرب 

تجسيد االعرتاف وترى بأنه:

وهي  تزايٍد  يف  االجتامعية  العدالة  أجل  من  املطالبات  تبدو  اليوم،  عامل  »يف 

نواجه  فإننا  ذلك،  التوزيع، ومع  بإعادة  املطالبة  درايًة، هي  واألكرث  أواًل،  نوعان: 

»سياسة  يف  االجتامعية  بالعدالة  للمطالبة  الثاين  النوع  متزايٍد؛  بشكٍل  اليوم 

االعرتاف«. هنا يربز الهدف، يف شكله األكرث قبوالً، هو عامل تختلف فيه الكلامت 

الصديقة، من حيث االستيعاب إىل األغلبية أو املعايري الثقافية السائدة فلم يعد 

مثن االحرتام عىل قدر املساواة. ومن األمثلة عىل ذلك نذكر املطالبات باالعرتاف يف 

الجنسية، فضالً عن  واألقليات  العنرصي«،  »التمييز  العرقية،  امليزة  النظر  وجهات 

االختالف بي الجنسي. هذا النوع من املطالبة قد جذب مؤخًرا مصلحة الفالسفة 
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السياسية، عالًوًة عىل ذلك، فإن بعضهم يسعى لتطوير منوذجٍ جديٍد من العدالة 

ويضع االعرتاف يف داخلها«]]]

وبالعودة إىل كتابها العمدة »ثروات النسوية«، تسلط فريزر الضوء عىل واقع الحركات 

املُطالب  الحراك  يف  البحث  نحو  متجهًة  العرشين  القرن  من  الثامن  العقد  يف  النسوية 

باالعرتاف بهوية املرأة. ويف خضم هذا املسعى الكبري الذي دفع بفريزر نحو تطوير النظرية 

النسوية وجعلها قابلة إلستيعاب نظرية االعرتاف، ستعمل رائدة الحركة النسوية عىل معاينة 

أهداف النساء انطالقًا من املطالبة بإلغاء الفوارق بني الجنسني والرتكيز عىل العمل والعنف 

وكذلك عىل الرصاعات بني الجنسني بشكٍل متزايٍد وما ترتب عن ذلك من إخضاع الرصاعات 

االجتامعية للنضاالت الثقافية، وسياسات إعادة التوزيع لسياسات االعرتاف. هذا وترى فريزر 

بأن »النظرية الحديثة للنوع االجتامعي تعكس تحّواًل أوسَع يف قواعد عملية صنع املطالبات 

برضورة  املطالبات  وتعددت  أساسيًّا  مطلباً  باالعرتاف  املطالبة  أصبحت  بحيث  السياسية«]2] 

اإلقرار بالتعددية الثقافية وحقوق اإلنسان واالستقالل الوطني.

 إن ما يسرتعي االنتباه يف مطالبة فريزر برضورة تجسيد سياسة االعرتاف الضامنة لالحرتام 

والتقدير الرضوري للنساء، وبالتايل إبعاد جل املامرسات التي تخدش من كرامتهن وتحط من 

قدرتهن عىل الفعل اإليجايب يف املجتمع، باعتبار أن النساء حني يتعرضن إىل الظلم واإلساءة 

قد يتعرضن إىل الرفض من املشاركة املنصفة يف الفعل االجتامعي، ما يجعل من حصولهن 

عىل االحرتام والتقدير الرضوريني يف غاية من الصعوبة داخل هذا االصطفاف العمودي الذي 

وضعه املجتمع الذكوري ومل يشارك النساء أصاًل يف بنائه، إن ما يسرتعي االنتباه هو دفعها 

مامرسة  أخالقيًّا عىل  الرجل  يلزم  أن  مبستطاعه  الذي  االعرتاف  مبدأ  تجسيد  نحو  املتواصل 

رشوط التفاعل املنصف بني الجنسني. ويف قراءتها للحراك النسوي الراهن، تذهب فريزر إىل 

القول بأّن: 

[1[- Fraser Nancy and Honneth Axel , Redistribution or Recognition ,?translated by Hoel Golb, James Ingram and 

Christiane Wilke, London. New York, Verso, 2004, p.7.

[2[- Fraser Nancy ,Fortunes of feminism: From State- Managed Capitalism to Neoliberal Crisis ,New York, Verso, 

2013, p.160.
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للعدالة  جديًدا  وفهاًم  الجندري  للنضال  امتداد  هو  االعرتاف  إىل  »التحّول 

الجندرية«]]] 

وهنا تصل إىل فكرٍة محوريٍّة مفادها أّن النضال النسوي تجاوز املطالبة بالعدالة الجنسية 

الجندرية ورمبا  والفروق  بالهوية  االعرتاف  املراهنة عىل  نحو  ليتجه  التوزيع  بإعادة  والقول 

التوصل إىل منوذٍج أوسع، وأكرث ثراًء يشتمل عىل إعادة التوزيع واالعرتاف مًعا.

ومع تصاعد وترية النضاالت النسوية داخل املجتمعات الغربية املعارصة، تتجه فريزر إىل 

تقويض إمكانية تواجد مقولة االعرتاف مبفردها لتضيف إليها مقولة إعادة التوزيع، وتراهن 

يف اآلن ذاته عىل رضورة تواجد الرضبني مًعا: أي إنّه ال اعرتاف بدون إعادة توزيعٍ. معتقدًة 

أن إرساءهام مًعا بإمكانه أن يساعد عىل إرساء منظومة العدالة االجتامعية ما بني الفئات 

املختلفة للمجتمع الواحد. 

الواقع النسوي  النسوية عن مقاصدها، تُشّدد فريزر عىل أن  وليك ال تنحرف املطالبات 

يحتاج إىل مقاربٍة بديلٍة ملفاهيَم الجنس والعدالة خاصة وأن النساء يعانني من سوء توزيعٍ 

، ومن ذلك تراهن عىل رضورة املطالبة العلنيّة بإعادة تعريف هويتهم الجامعية حتى  جنيسٍّ

يتمكن من اكتساب احرتام وتقدير املجتمع وذلك من خالل املطالبة بسياسة االعرتاف وإقامة 

عالقٍة ايجابيٍة بالنفس، وتُقّر بأن ما يتطلب االعرتاف ليس الهوية األنثوية ولكن وضع املرأة 

كرشيك كامل يف التفاعل االجتامعي.

 تقف فريزر عند قضيٍة يف غايٍة من األهمية تتعلق بوضع املرأة الثقايف داخل املجتمعات 

الغربية املعارصة يف عموميتها واملجتمع األمرييك عىل وجه الخصوص وما تتعرض له من ظلٍم 

جنيسٍّ مجحٍف عّمق من معاناتها من جهة، ودفعها لالحتجاج من جهٍة أخرى، ومن ذلك تؤكد 

أن ما يتطلب االعرتاف به ليس الهوية النسوية وإمنا االعرتاف باملرأة باعتبارها متثل رشيًكا يف 

عملية التفاعل االجتامعي. 

[1[- Fraser Nancy ,Fortunes of feminism: From State- Managed Capitalism to Neoliberal Crisis ,New York, Verso, 

2013, p.160.
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كام تُقّر فريزر أن عدم االعرتاف الجنيس كأن تُعترب املرأة أقل شأنًا من الرجل وتستبعد عن 

أفق الفعل االجتامعي انطالقًا من الظلم الجنيس املوجه ضّدها، شأن ما تطبقه بعض القوانني 

الجنائية التي تتجاهل االغتصاب الزوجي وبرامج الرعاية االجتامعية التي تصُم األمهات غري 

املتزوجات بعدم املسؤولية الجنسية وأيًضا سياسات اللجوء التي تعترب تشويه األعضاء التناسلية 

مامرسًة ثقافيًة كبقية املامرسات األخرى، فإن ذلك سيفيض بها إىل الشعور بالظلم والتبعية. وترى 

بأن هذه املامرسات ستعمق من حرمان النساء من تحقيق املساواة يف املشاركة الفعلية مع 

الرجل، لذلك تراهن عىل رضورة املطالبة باالعرتاف للخروج من وضع التبعية. 

 وضمن حديثها عن التبعية الجنسية وما ترتب عنها من إكراهاٍت أرغمت عليها النساء 

قرًصا، فإن اهتاممها بهذا اإلشكال مل يتوقف عند حدود دول الرفاه، بل نجدها تجادل أيًضا 

إشكال الحجاب والعالقات بني الجنسني بشكٍل عامٍّ يف املجتمعات اإلسالمية التي متنح الرجال 

التفوق والتسلط عىل النساء وتلغي بالتايل إمكانية التكافؤ بني الجنسني. كام ترى من الزاوية 

املعاكسة أن ما يسمونه ختان اإلناث ال يعني البتة مطالبة باالعرتاف ألنه ال ميثل يف الواقع 

محاور  باالعرتاف ضمن  املطالبة  تراهن عىل رضورة  لذلك،  التناسلية  لألعضاء  تشويه  سوى 

تشاركية فعلية شأن املساواة يف األجور مثال. 

ا لرتسيخ معايري االحرتام  ترمي فريزر إىل بلوغ أفق االعرتاف باعتباره ميثل براديغاًم هامًّ

والتقدير والثقة بالنفس، أي باعتباره يساعد عىل إرساء عدالٍة تقوم عىل املناصفة التشاركية 

التي  االعرتاف  النظري إلشكالية عدالة  األساس  املناصفة تشكل عندها  الجنسني، وهذه  بني 

تساعد عىل القطع مع التبعية الجنسية وبالتايل بلوغ أفٍق إنساينٍّ مناصٍف لكال الجنسني ما 

يجعل من العيش فيه ممكنا دون معاناٍة. 

االقتصادي  الظلم  مع هذا  القطع  املطالبة برضورة  إىل  فريزر  تذهب  ذلك،  مع  ومتاشيًا 

واالزدراء االجتامعي الذي صنعه املجتمع الذكوري الذي يُقلل من قدرة األنثى عىل الفعل 

العدالة  هي  ما  الهام  مبحثها  ضمن  وتراهن  معاناتها،  من  يعمق  ما  املجتمع  يف  اإليجايب 

االجتامعية: اعرتاٌف أم إعادة توزيعٍ عىل رضورة املطالبة بالتغيري الثقايف واالقتصادي وضمن 

هذا املستوى كتبت: 



363الخطبة الجندرية في معاثرها الفلسفية نانسي فريزر.. شاهدة

»تختلط املطالبات بالتغيري الثقايف مع املطالبات بالتغيري االقتصادي وأيًضا مع 

مجموع الحركات االجتامعية ويف داخل كلٍّ منها«]]]. 

ويف مجمل حديثها عن الظلم االجتامعي والثقايف املبنّي عىل امليز العنرصي بني الجنسني 

داخل فضاء املجتمع األمرييك، تعمل فريزر عىل رضورة التصدي لهذه املعاناة عرب بحثها الجاّد 

عن العدالة االجتامعية التي تكون كفيلة باحتواء هذه املظامل االجتامعية، إذ تقر بأنه »ميكننا 

ا إرساء عدالة للجميع«]2].  حقًّ

للفرد  الراهنة  والقضايا  يتواءم  بشكل  العدالة  نظرية  صياغة  إعادة  إىل  وتسعى  هذا 

املعارص بصفة عامٍة والنساء بصفٍة خاصٍة، داخل فضاء املجتمعات املعارصة ورمبا يكمن ذلك 

خلف إميانها العميق برضورة إصالح اإلشكاالت املتصلة بالعدالة االجتامعية، لذلك جمعت 

بني مفهومي االعرتاف وإعادة التوزيع سعيًا منها إىل البحث عن نظاٍم عادٍل قوامه املساوة 

أجل  من  وذلك  واالقتصادية.  والثقافية  االجتامعية  املجاالت  جل  يف  الجنسني  بني  والتكافؤ 

الخطابات  وترية  تزايد  مع  خاصًة  الجنسني،  بني  والتشارك  التفاعل  قوامه  ملجتمعٍ  التأسيس 

النسوية يف مرحلة الثامنينات.

ومن أجل اإلرتقاء بالنضاالت النسوية إىل ماهو أفضل تذهب فريزر إىل اإلقرار برضورة 

بإعادة  املطالبة  النضاالت  أن  معتربًة  االعرتاف،  وسياسة  التوزيع  إعادة  سياسات  بني  الجمع 

التوزيع ال تستطيع أن تنجح ما مل تتحد مع النضال الثقايف، أي املطالبة باالعرتاف الذي يؤثر 

عىل التوزيع ويلغي النظرة العنرصية املوجهة ضد النساء. 

تحاول فريزر بلوغ الخالص من خالل جمعها بني االعرتاف وإعادة التوزيع معتقدًة أن هذا 

الجمع يشكل واجهًة ملقاومة الظلم الجنيس، وبالتايل تحقيق عدالٍة اجتامعيٍة منصفٍة للنساء 

ألن تحقيق العدالة يتطلب الجمع بينهام من أجل إرساء مجتمع العدل. وعىل الرغم من أنها 

قد أقرت يف عدة مناسبات برضورة الفصل بني الرضبني، إال أنها تعود للقول برضورة الجمع 

بينهام، وذلك من أجل القضاء عىل الظلم الجنيس والرقي بالواقع الحيايت للنساء.

[1[-  Fraser Nancy, Qu’est ce que la justice sociale ?, reconnaissance et redistribution, Trad. Estelle Ferrarese, Paris, 

La Découverte, 2005, p.16.

[2[- Ibid., p.42.
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وعن تطرقها إلشكال العدالة أو التكافؤ يف املشاركة تقر فريزر بأنها عملت عىل إعادة بناء 

قواعد اللغة أي لغة املطالبات من الناحية النظرية وترى بأنه ال توجد عدالٌة حقيقًة حتى 

ولو كانت هناك مساواٌة. إذاً، تبدو قراءة فريزر إلشكال العدالة من خالل مطالبتها باالعرتاف 

الثقايف للنساء، قراءًة تحليليًة لنسق االعرتاف وجوانبه النظرية والعملية، وما يسرتعي انتبهنا 

لذلك عملت عىل دمج  إنسانيٍة،  بقيٍم  بناء عدالٍة متشبعٍة  إعادة  الجاد عن  بحثها  هنا هو 

مفهومي االعرتاف مع إعادة التوزيع متجاوزًة بذلك القراءات التاريخية للعدالة، ومعلنًة عن 

رضٍب جديٍد وهو العدالة الجنسية.

وضمن تفحصها للمرشوع السيايس الذي تبنته الحركة النسوية املعارصة أو ما سمته فريزر 

باملوجة الثانية، تُقّر بأّن نضاالت هذه الحركة قد اتجهت نحو نقد نظام املجتمع الرأساميل 

وخاصًة ضّد االستغالل االقتصادي للنساء والتسلسل الهرمي للمكانة واإلخضاع السيايس. لذلك 

قام الرصاع ضّد املظامل الجندرية وما اتصل بها من عنرصيٍة من أجل املطالبة بتغيري البنية 

العميقة للمجتمع الرأساميل الجائر عىل حقوق النساء االقتصادية خاصًة، كعدم املساواة يف 

األجور ويف فرص العمل بني الجنسني التي تجعل من النساء يف معاناٍة متعددة املشارب.

 هذا وتُقّر فريزر بأن التطورات التي عرفتها الحركات النسوية مؤّخرًا جعلتها تتحلل من 

قبضة الهيمنة الذكورية وما أفرزته من ظلٍم جنيسٍّ جعلها تتخبط يف املعاناة عىل أمٍد طويٍل، 

وترى بأنه مل يعد مبستطاعها الصمت وإخفاء مطالبها الحارقة، ولهذا فإن الحركات النسوية 

باتت يف املرحلة الراهنة مطالبة أكرث من أي وقٍت مىض بالدخول يف تحركاٍت اجتامعيٍة مطالبٍة 

بالرصاع من أجل االعرتاف والرصاع من أجل إعادة التوزيع االقتصادي معا ليك تتمكن من 

إرجاع حقوقها املفتكة منها علنا.

 مع إدراكها الواعي لجل املظامل التي تواجهها النساء داخل البلدان الغربية بصفة عامة 

بالعدالة  املطالبة  نحو  التوجه  رضورة  عىل  فريزر  تراهن  الخصوص،  وجه  عىل  واألمريكية 

تقسيم  ويف  الشغل  فرص  الجنسني يف  بني  التكافؤ  عدم  إشكال  تجاوز  أجل  من  االجتامعية 

النسوية إىل رضورة  الرأساميل. وتدعو يف اآلن ذاته الحركة  األدوار ضمن السوق االقتصادي 

أن ال تتخىل عن نضالها ضد السلطة الذكورية من جهٍة، ومن جهٍة ثانيٍة تراهن عىل رضورة 
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مضاعفة هذا النقد ضّد النظام االقتصادي الرأساميل. ولكن إىل أّي مدى ميكن أن تكون هذه 

الدراسة وفيًة لقضية النساء يف العامل؟ وهل ميكن لها أن تتطابق مع سائر نساء العامل أم إنها 

محدودُة الرهان؟

نقد نظرية فريزر 

التي طرحتها فريزر ضمن دراستها لفلسفة  القضايا االجتامعية والثقافية  وباإلستناد إىل 

الجندر، تبدو هذه الدراسة خروًجا عن النمط املعتاد يف العديد من املجتمعات، خاصًة وأنّها 

لكال  املوكولة  التقليدية  الثقافية واالجتامعية  لألدوار  الجنسني، متحديًة  باملساواة بني  نادت 

العلنية باملساواة املطلقة  لثنائية املرأة والرجل إىل املطالبة  الجنسني، معلنًة بذلك تجاوزها 

بينهام ضمن برنامجها البحثي املوسوم بالفلسفة النسوية. ف »حقيقة أن املرأة تابعٌة للرجل«]1] 

فسته فريزر عىل أنه رضٌب من اإلخفاق واالستعامر العائيل الذي حتمته هيمنة الرجال عىل 

النساء يف حني أنه حقيقٌة طبيعيٌة مالزمٌة للجنس البرشي.

وعىل أساس بحثها عن العدالة بني الجنسني وسعيها وراء إرساء الدميقراطية الجنسية، تبدو 

التي تقوم عىل سياسة انقسام واستقطاٍب جنيسٍّ  النسوية  دعوتها هذه رضبًا من الشعبوية 

واضحِة املعامل تضع النساء يف مواجهة الرجال بتعلة الظلم الجنيس. إال أن هذه الدعوة تتناقض 

، حيث إن الدعوة تبدو بنظرنا  مع ما بلغته اإلنسانية املعارصة من تقدٍم ورقيٍّ فكريٍّ وحضاريٍّ

رضبًا من الشعبوية الجنسية العنرصية التي تضع املرأة يف رصاٍع مستمرٍّ مع الرجل.

زد عىل ذلك فإّن استمرار فريزر بتأييد الحركات النسوية املتمردة عن الواقع الراهن يعترب 

اجتامعيٍّ  أفٍق  تبعث عىل خلق  إليها  تدعو  التي  الجنسية  فاملساواة  رأينا قضيًة خارسًة،  يف 

متوتٍر يرتب املواقع واألدوار جنسيًّا، والحال أن الرشع يُقّر خالف ذلك. أال يُعترب هذا رضبًا من 

تقديس الخصوصية واالختالف بدالً من الرتكيز عىل مبدأ الكرامة اإلنسانية الذي أقره اإلعالن 

العاملي لحقوق اإلنسان؟ 

[1[- Fraser Nancy, Fortunes of feminism: From State- Managed Capitalism to Neoliberal Crisis, New York, Verso, 

2013, p.28.
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كام أن مطالبة فريزر باملساواة بني الجنسني ضمن فضاء العمل تبدو متناقضًة بني املوجود 

واملنشود، حينام تُقّر بأن النساء والرجال متامثلون وال داعي للتمييز بينهام انطالقًا من الجنس، 

فإنه يتوجُب عىل املرأة أن تكون قادرًة عىل متثيل الرجل يف األعامل املوكولة إليه حينام أقرت 

برضورة حضور املرأة 

الرجل  مع  التفاعل  قادرًة عىل  باعتبارها  االجتامعية،  الحياة  كامٍل يف  »كرشيٍك 

 .[[[» كندٍّ

وهذا ما دفعنا إىل التساؤل مجّدًدا، فإذا كان بإمكان كالهام تبادل األدوار ضمن مجال 

العمل فام الداعي إذاً ملثل هذه املطالبة؟ 

أعامل  الجنسني سواًء يف  بني  األدوار  تبادل  فريزر عىل رضورة  مراهنة  من  الرغم  وعىل 

الرعاية أو يف مجال العمل، إال أن هذا الرهان ظّل مبتوًرا خاصًة وأنّها وجهت اهتاممها الواسع 

إىل وجود املرأة يف عامل الرجل وأهملت وجود الرجل يف عامل املرأة، وهذا ما يربهن عىل نظرتها 

الضيقة التي أوكلت اهتاممها الكبري لألعامل التي ينجزها الرجل وأحطت من شأن األعامل 

التي تؤديها املرأة ضمن الفضاء اإلنساين الذي تتحرك ضمنه.

 فام يعاب عليها أيًضا هو تركيزها العميق عىل الجانب االقتصادي يف حياة املرأة أكرث من 

الجانب األخالقي الذي كان من املفرتض أن توليه اهتامًما واسًعا، خاصة وأن قضية النسوية 

تقتيض هذا االهتامم الخاص مبجال األخالق باعتبار أن ما طالبت به يستهدف األخالق بدرجٍة 

أوىل.

كام تبدو الحلول التي قدمتها فريزر ضمن قراءتها لقضية النسوية قصريَة األمد وجوفاًء 

من العمق، وذلك ألنها ترى يف امليز الجنيس رضبًا من االضطهاد املجتمعي ال وضًعا طبيعيًّا 

أقرّه الخالق الذي خلق الكون مبنيًّا عىل االختالف والتباين بني الجنسني ليكون سببًا للتكامل 

مع بعضهام البعض. فمن سنة الله عّز جّل أنه مل يخلق موجوًدا مستغنيًا عن اآلخر املختلف 

[1[- Fraser Nancy, Fortunes of feminism: From State- Managed Capitalism to Neoliberal Crisis, New York, Verso, 

2013, p.169.
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أفرزته  الذي  التمييز  إن هذا  متكامالً، حيث  شامالً  نظاًما  االختالف  ذلك  بل وضع يف  عنه، 

الطبيعة ال يفيض إىل القول بوجود طائفيٍة أو تراتبيٍة بني الجنسني بقدر ما يفيض إىل التكامل 

واالنسجام. وهذا ما أقره القرآن الكريم

ًة  َودَّ ْن أَنُفِسكُْم أَْزَواًجا لَِّتْسكُُنوا إِلَْيَها َوَجَعَل بَْيَنكُم مَّ َوِمْن آيَاتِِه أَْن َخلََق لَكُم مِّ

.[1[  َوَرْحَمًة

البتة  الجنسني ال يعني  بيولوجيٍة وفيزيولوجيٍة بني  اإلقرار بوجود فوارَق واختالفاٍت  إن 

القول بأفضلية جنٍس عىل آخَر، ولكن ذلك يفيض إىل القول بالتكامل بينهام، ما يعني أنهام 

يتاميزان والينفّك أحدهام عن اآلخر، ألن كّل فرٍد منهام يُكمل اآلخر ويُتّممه يف وحدٍة طبيعيٍة 

الجنسني  كال  إىل  املوكولة  األدوار  وتتفاوت  اإلنساين.  املجتمع  واستمرار  تكون  أساس  تعترب 

وتختلف من بيئٍة اجتامعيٍة وثقافيٍة إىل أخرى، ومن ذلك تكون هذه األدوار نتيجًة لظروف 

املجتمع ونظامه السيايس القائم، وإنه من الخطأ أن تفس هذه الظاهرة انطالقًا من الدين 

عينه والعوامل االقتصادية.

الجنسني،  تامٍّ بني  إرساء متاثٍل  إىل  النسوية  لقضية  فريزر من خالل دراستها  لقد سعت 

ورفضت القول بوجود فوارَق بينهام حتى تلك التي تنبع من صميم الفطرة والخلق، ومل تكتِف 

باالهتامم بهذا اإلشكال ضمن الفضاء األنغلوسكسوين فحسب، بل إنها وّسعت اهتاممها به 

حينام أثارت إشكال الحجاب لدى األقلية املسلمة بفرنسا من خالل دفاعها عنه بقولها: 

متعدِد  مجتمعٍ  يف  املسلمة)...(  لهويّة  كرمٍز  الحجاب  الدولة  تُعامل  أن  »يجب 

الثقافات«]]].

 ما يعنى أنها رأت فيه رمزًا للمرأة املسلمة وهذا يحتسب لها ال عليها.

إال أن حديثها عن العالقات بني الجنسني بشكٍل عامٍّ يف املجتمعات اإلسالمية قد كان خالفًا 

]1]- سورة الروم: اآلية 21.

[2[- .Fraser Nancy, Fortunes of feminism: From State- Managed Capitalism to Neoliberal Crisis, New York, Verso, 

2013, p.170. 
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وتلغي  النساء  عىل  االجتامعي  التفوق  للرجال  متنح  العالقات  هذه  بأن  أقرت  حينام  لذلك 

إمكانية التكافؤ بينهام، بقولها عن »العالقات بني الجنسني باملجتمعات املسلمة بشكٍل عامٍّ 

تُفّسُ بصيغٍة أحاديِة الجانب متنح الرجال سلطة التفوق الوحيدة لتفسري اإلسالم«]1] . ولعّل 

هذا االهتامم يُضمر يف طياته محاولة نرش هذا التوجه الفكري بهذه املجتمعات اإلسالمية التي 

تعرتف بوجود فوارَق بني الجنسني نابعة من الفطرة التي ُجِباَل عليها، فالرشيعة اإلسالمية ترى 

أنهام يختلفان جذريًّا وال يتامثالن، وهذا ما تكفله الضوابط األخالقية والرشعية باملجتمعات 

اإلسالمية من خالل ما جاء يف القرآن الكريم.

َزْوَجَها  ِمْنَها  َوَخلََق  َواِحَدٍة  نَّْفٍس  ن  َخلََقكُم مِّ الَِّذي  َربَّكُُم  اتَُّقوا  النَّاُس  أَيَُّها  يَا   

كَاَن  اللََّه  إِنَّ  َواأْلَْرَحاَم  ِبِه  تََساَءلُوَن  الَِّذي  اللََّه  َواتَُّقوا  َونَِساًء  ِرَجااًل كَِثريًا  ِمْنُهاَم  َوبَثَّ 

.[[[ َعلَْيكُْم َرِقيًبا

ونظرا لطبيعة هذا الخطاب النسوي وأدواته فإنه يبدو عبارًة عن أداٍة للهيمنة الغربية 

عىل التاريخ اإلسالمي الذي يُقّر بوجود املرأة والرجل كجنسني مختلفني سواًء يف املكانة أو 

يف األدوار، خاصًة وأّن دوَر املرأة االجتامعي والثقايف وفق التصور اإلسالمي ال يشّكل مجاالً 

للتهميش والقهر والعزلة، وإمنا يرمز إىل الفعل البّناء من خالل توسيع أنشطتها يف املجتمع عرب 

ما تشغله املرأة من وظائَف فعالٍة به. 

املرأة  حول  اإلسالمية  باملجتمعات  النساء  لواقع  دراسته  الغريب ضمن  الجدل  تركز  لقد 

، واعتربها  عىل القرآن والحديث والرشيعة، حني تم النظر إىل املرأة املسلمة عىل نحٍو سطحيٍّ

ضحيًة لثقافتها ولدينها. ولعّل حديث فريزر عن العالقات بني الجنسني باملجتمعات اإلسالمية 

العامل  النساء يف  بلغتها  التي  التحوالت  خرُي شاهٍد عىل ذلك، فقد تغاضت هي األخرى عن 

اإلسالمي كالعديد من الحقوق التي نالتها املرأة هناك. فالوعي النسوي املرتبط بحقوق النساء 

بالعامل اإلسالمي يف الدين واملجتمع والثقافة ليس حديث النشأة، إذ تعود إرهاصاته التاريخية 

[1[-Fraser Nancy, Fortunes of feminism: From State- Managed Capitalism to Neoliberal Crisis, New York, Verso, 

2013, p.170.

]2]- سورة النساء: اآلية 1.
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أصبح  الزمن  من  عقوٍد  ومنذ  ومرص  ولبنان  تونس  يف  فمثاًل  التاسع عرش،  القرن  أواخر  إىل 

بإمكان املرأة مامرسة حّقها االنتخايب بينام يف بعض املناطق األمريكية مازالت بعض النساء ال 

تتمتعن بهذا الحق.

يبدو أن هذه الدعوة الرصيحة املطالبة بتجسيد الهوية الجنسية ومكافحة التمييز الجنيس 

لها عدة انعكاساٍت سلبيٍة إيديولوجيٍة من شأنها التأثري عىل الدول الغربية املتقدمة، ومن ذلك 

فإن هذه الدعوة تبدو دعوًة رصيحًة إىل إثارة خطاباٍت إيديولوجيٍة تحمل يف طياتها التحفيز 

عىل إثارة الرصاع بني املرأة والرجل.

وال يخفى عىل املتأّمل يف دراسة فريزر ملسألة تغري الهويات الثقافية والذي ربطته بتغري 

الزمن إال أن يُقّر مبحدودية رؤيتها حيث إنّها تناست القول بالبيولوجيا وبعلم النفس وكذلك 

االنتامء الحضاري واالجتامعي يف فهمها لتشكل الهوية الخاصة بالنوع حينام أقرت بأنها تتغري 

لهذا  أن  وبيدو  اإلنسانية،  املجموعات  تتحرك ضمنه  الذي  االجتامعي  السياق  وتتبدل وفق 

الطرح مضاعفاٍت كبريًة عىل العالقات االجتامعية وكذلك عىل تشكيل األرسة.

ومن منظوٍر مقارٍن بني العامل اإلسالمي والعامل الغريب فإّن دعوة فريزر إىل تحقيق عدالٍة 

جنسيٍة تبدو جوفاء من العمق: أوالً، ألنها ركزت اهتاممها الكبري عىل عامل الرجل، وأهملت 

عامل املرأة من حيث وجود الجنس اآلخر، وثانيًا تبدو هذه الدعوة من منظور الفكر اإلسالمي 

متعارضًة والرشيعة اإلسالمية التي تُقّر بالفصل بني الجنسني قصد التكامل والتوافق ال التنافر 

والرصاع كام برهنت هي األخرى عىل ذلك. كام أن موقفها هذا يحمل يف ثناياه الكثري من 

التنظري األجوف خاصة وأن هذه األفكار التي نادت بها تعاين من عدم التجانس بني النظري 

والعميل.

كام أن موقفها من االقتصاد وسوق العمل يبدو أنه حامٌل لبعٍد إيديولوجيٍّ عميٍق من 

شأنه أن يدمر هذه الدول، ويحرض عىل الرصاعات اإليديولوجية بني من يساند هذه الفلسفة 

ومن يعارضها فضاًل عن تكريسها لضغينة الكره بني الجنسني وزرع روح العداء بينهام وكأنهام 

متناقضان ومتنافران.
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كام أن هذا الخطاب النسوي الذي تنادي به فريزر ما زال يعاين من القصور الذايت، خاصًة 

وأّن مدلوله ارتبط بالنخبة النسوية الراقية واملتعلمة والبارزة يف املجتمع عىل حساب املرأة 

الفقرية واملقصية واملهّمشة من دائرة الفعل اإليجايب يف الوجود.

 خاتمة:

تخلص فريزر إىل اإلقرار بأن الظلم الجنيس له ثالثة أبعاد شملت املجال االقتصادي والثقايف 

والسيايس، وتُقّر أنه بإمكان الحركات النسوية اليوم أن تحارب من أجل املطالبة بنظاٍم سيايسٍّ 

جديٍد متعّدِد الوجوه أي نظاٍم دميقراطيٍّ عىل جميع املستويات الحياتية، ومكرٍَّس للتغلب 

عىل الظلم يف شتّى أبعاده. وتشدد عىل رضورة أن تفكر الحركات النسوية املعارصة يف بلوغ 

هذا النظام خاصة عىل إثر ما شهدته من مظاملَ عدٍة شأن املامرسات العنرصية التي جسدها 

النظام االقتصادي الرأساميل يف طوره النيوليربايل.

وباملحصلة فقد قامت أطروحة فريزر عىل نظرٍة نقديٍة استقرائيٍة للزوج املفهومي املضاد 

)هيمنٌة ذكوريٌة/ إرادُة تحّرٍر أنثويٍة(، من خالل ما عاينته ضمن دراستها للحركات النسوية 

داخل املجتمعات الغربية املعارصة واألمريكية عىل وجه الخصوص. فقد انطلقت من معالجة 

أشكال الهيمنة الذكورية وما احتملته من ميٍز جنيسٍّ وما ترتب عنه من تبعية األنثي للذكر 

وما لحقها أيًضا من معاناة، لذلك رأت بأن هذه الهيمنة متجذرٌة يف فكر املجتمع الذكوري، 

الفعل  مجاالت  عىل  معلوم  هو  كام  أتت  كربى  مستوياٍت  ثالثة  إىل  الهيمنة  هذه  وتصنف 

اإلنساين املتمثلة يف االقتصاد والثقافة والسياسة.

وترى فريزر أيًضا بأن الحديث عن التحّرر يحمل يف طياته طموحاً نقديًّا قويًّا، باعتبار أن 

البحث عن التحرر يعني إرادة التغلب عىل الهيمنة وهذا ما عاينته يف النضاالت النسوية عرب 

التاريخ شأن نضاالت املثليني ومطالبتهم بالتغيري الجنيس، ما يعني أن الحديث عن التحّرر 

يحمل يف ثناياه بعدين أساسني هامني، يتمثل األول يف الوعي بالظلم والجور، ويتمثل الثاين 

-وهو األساس- يف املطالبة بالتغري، وبالتايل التمرد عىل ما هو كائٌن قصد بلوغ األفضل.
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إن دافع فريزر لتناول إشكال الجندر يف املجتمعات الغربية يف عموميتها واألمريكية عىل 

نابعٍة من أعامق املجتمع، هذا  النقد وما مثّله من سلطٍة  إبراز أهمية  وجه الخصوص هو 

عالوة عىل انتامئها للحراك النسوي األمرييك ودعمها املتواصل لقضايا النساء عرب العامل. لذلك 

فهي ال تنفك تنتقد جل املظامل التي تعانيها النساء يف العامل وتعمل يف اآلن ذاته عىل إيجاد 

مخارَج رشعيٍة لهذه القضية الحارقة.

باعتبارها  بناءًة  مساهمًة  املوضوع،  هذا  تناول  يف  فريزر  مساهمة  تتمثل  الحقيقة  ويف 

عملت عىل إيجاد مخرٍج ينري درب النساء من مظامل املجتمع الذكوري الذي عرفته بدول الرفاه، 

وذلك من خالل بحثها الجاّد عن تجسيد عدالٍة جنسيٍة تقتيض التناصف يف املشاركة الفعلية 

بني الجنسني وبالتايل الرقي بالنساء من الظلم واالزدراء إىل االحرتام والتقدير االجتامعي.

إذا كان تفكري فريزر يف القضية النسوية قد انصب بالدرجة األوىل يف البحث عن الدوافع 

األساسية الكامنة خلف املطالبات النسوية بحقوقهن املهدورة يف صلب املجتمع، فإن ذلك 

مل يكن من باب الصدفة أو التالعب بالكلامت وإمنا مرده إىل معالجة واقع الظلم الجنيس 

املسلط عىل النساء والحال أن اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان أقر املساواة بني الجنسني ولكن 

ما يطبق عىل أرض الواقع مخالٌف لذلك.

كام أن هذه الدعوة التي أقرتها فريزر ضمن التيار النسوي الليربايل تبدو محفوفًة بالعديد 

من النقائص والحيفيات كباقي الدعوات التي أقرتها عدُة أقالٍم نسويٍة أخرى ضمن هذا التيار 

شأن معالجتها لهذا الطرح من زاوية وجود املرأة يف عامل الرجل ال العكس. كام أنها أهملت 

مجال األخالق واهتمت باملجال االقتصادي أكرث خاصًة وأّن هذه الدعوة املطالبة باملساواة 

الجنسية لها عدة خلفياٍت أخالقيٍة مرشوعٍة. زد عىل ذلك فإّن دعوتها هذه تبدو متضاربًة من 

حيث املوجود واملنشود، باإلضافة إىل أّن هذا الخطاب ما زال يعاين من املحدودية والنقص 

باعتباره شمل فئة النخبة املثقفة من النساء ومل يشمل بعد املرأة املهمشة وغري املتمدرسة.
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الفلسفة النسوّية 
رؤية نقدّية من منظور الفكر اإلسالمي

سلوى نرصة]]]

مة      مقدِّ

تتحّدث الباحثة املرصية سلوى نرصة عن موقعّية املرأة يف اإلسالم من خالل نظرة 

والسريورة  الالهوتية  النظرة  بي  تربط  كام  الدينية،  للنصوص  وفهمهم  علامئه  بعض 

حول  الجدل  من  واسعاً  مساراً  اتخذت  ثم  الغرب  يف  باملرأة  أحاطت  التي  التاريخية 

ر الباحثة أن الفكر النسوي الغريب ال  مكانتها يف بناء الحضارة الحديثة. يف املقابل تقرِّ

محل له يف الرشيعة اإلسالمية؛ ألنه يدعو أوالً إىل تفكيك األرسة، وثانياً إىل الرصاع بي 

الجنسي، وثالثاً إىل املساواة املطلقة بي الرجل واملرأة، بل إىل تفّوق جنس األنثى وما 

يستتبع ذلك من خلٍل يف الحياة اإلنسانية.

         

اإلنسان مخلوق الله املختار وخليفته يف إعامر األرض، وهذه املكانة الخاصة يتمتع بها كّل 

إنسان، ذكراً كان أم أنثى، باعتبار أّن حق الكرامة منصوٌص عليه يف القرآن لكّل بني آدم. إن 

العرص اإلسالمي األول شهد نقلًة كربى يف وضع املرأة، وحّررها من آثار الجاهلية التي حّقرت 

من شأنها.

]1]-  باحثٌة وأستاذة يف الفلسفة اإلسالمية، جامعة عني شمس، جمهورية مرص العربية.
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 وقد كان اإلمام محمد عبده]1] )1266-1323هـ / 1849-1905م( منشغالً مبسائل املرأة، 

واملرأة  املجتمع  تخص  التي  واالجتامعية  التعليمية  لإلصالحات  مُيهِّد  بدأ  )1881م(  عام  ويف 

باعتبارها نصف املجتمع، فكتب اإلمام يف موضوع الزواج يف مجلة الوقائع املرصية التي كان 

يرأس تحريرها يف )7 مارس 1881م( بعنوان )حاجة اإلنسان إىل الزواج(.

ويتضح رأي اإلمام يف املوقف اإلسالمي الحقيقي من قضايا األرسة وعالقات الرجل باملرأة، 

فلقد قدمه يف آثاره الفكرية التي عرض فيها – إجامالً أو تفصيالً– ملوقف الرشيعة من هذه 

القضايا الثالث: 

أوالً: عالقة الرجل باملرأة، وطبيعة الرابطة الزوجية، وموضوع املساواة بني الجنسني.

ثانياً: موقف الرشيعة من الطالق، وخاصة تقييد حّق الطالق لتاليف املضاّر املرتتبة عليه.

ثالثاً: موقف الرشيعة، واالجتهاد اإلسالمي الحديث، من موضوع تعّدد الزوجات]2].

 فقد شغلت قضية املرأة جزًءا من كتابات محمد عبده األخرية، وحاول بهذه الكتابات أن 

يسّد الفجوة القامئة بني واقع املدنية الحديثة التي أعطت املرأة كثريًا من الحقوق، وبني الواقع 

الذي تعيشه املرأة املسلمة يف عرصه]3]. 

وكان أهم ما مييز فكر اإلمام محمد عبده هو تفعيل القواعد الفقهية يف تأصيل الحلول 

الجزئية، بحيث أوضح أن الدين اإلسالمي

 »أبعد من أن يكون حجَر عرثٍة يف سبيل تطور املرأة، وأنه عىل العكس من ذلك 

مييل إىل رد حقوقها« ]]]. 

]1]- الشيخ محمد عبده هو محمد عبده بن حسن خري الله من آل تركامن، من قرية محلة نرص مبركز شرباخيت من أعامل مديرية البحرية 

يف أرسة تعتز بكرثة رجالها ونسبتها. مولده: ولد اإلمام يف شرتا )من قرى الغربية مبرص(. )أنظر: خري الدين الزركيل، األعالم، ج6، دار العلم 

للماليني، ط1990-9م- ص252(.

]2]- محمد عامرة، اإلسالم واملرأة يف رأي اإلمام محمد عبده، دار الهالل، القاهرة، العدد 347 – 1979 م- ص15.

]3]- منى أحمد أبو زيد، اإلمام محمد عبده وقضايا املرأة ، ص3.

]4]- إبراهيم عبده، درية شفيق ، تطور النهضة النسائية يف مرص منذ عهد محمد عىل إىل عهد فاروق، مرص – سنة 1945م – ص9.
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ومع تزايد الوعي بحقوق املرأة، ُسلّطت األضواء عىل التاميزات القامئة بينها وبني الرجل 

يف الرشيعة وأثري اللغط حول فكرة »القوامة«، وما صاحبه من حديٍث عن مشاركة املرأة يف 

املرياث، واعتامد  لغٌط مامثٌل حول نصيبها يف  أثري  الوالية – كام  العامة، وحظها من  الحياة 

شهادتها أمام القضاء. وركز البعض عىل مسألة رضب الزوجات، واعتربوها من أبرز املطاعن 

هذه  حول  دار  الذي  اللغط  أن  املؤسف  ومن  املرأة.  من  اإلسالم  موقف  بها  جرّحوا  التي 

العناوين كاد يقلب الصورة، موحيًا بأّن التاميزات هي األصل وأن املساواة هي االستثناء.

إن األصل يف أحكام اإلسالم هو املساواة بني الرجل واملرأة، إال ما بينت النصوص، اختصاص 

أحدهام به ومتيزه فيه، ألسباٍب ال تتعلق بالذكورة أو األنوثة، وإمنا تتعلق أساساً باملسؤوليّة 

االجتامعية والوضع القانوين. وال تخفى هنا داللة النص القرآين الذي تحدث عن أن الطرفني 

خلقا من نفٍس واحدٍة 

ن نَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنَها َزْوَجَها َوبَثَّ  يَا أَيَُّها النَّاُس اتَُّقواْ َربَّكُُم الَِّذي َخلََقكُم مِّ

ِمْنُهاَم ِرَجاالً كَِثريًا َونَِساء َواتَُّقواْ اللََّه الَِّذي تََساَءلُوَن ِبِه َواألَْرَحاَم إِنَّ اللََّه كَاَن َعلَْيكُْم 

 .[[[ َرِقيًبا

فكان  من جنسها  زوجها«، خلق  »منها  معنى خلق  أن  أيب مسلم  الرازي عن  نقل  وقد 

مثلها]2]، لذلك فالحقيقة املهمة التي تسجلها اآلية أن أصل البرش زوجان مخلوقان من جنٍس 

واحٍد أو مادٍة واحدٍة. فكأن اآلية حسب هذا التفسري ابتغت أن تربز فكرة التامثل والتساوي، 

وترضب فكرة التميّز واملفاضلة بني ِشّقي اإلنسانية]3]. 

أيًضا إن الخطاب القرآين ساوى بني الرجل واملرأة إذا ضّمتهام عائلٌة واحدٌة، ووصف كاّل 

اللغات  مختلف  الفريدة؛ ألن  الصياغة  بهذه  العربية  اللغة  متيّزت  وقد  »زوج«،  بأنه  منهام 

األخرى تفرق بينهام. وقد وردت هذه املساواة يف مواضيَع قرآنيٍة كثريٍة منها عىل سبيل املثال، 

قوله تعاىل: 

]1]- سورة النساء: اآلية 1. 

]2]- محمد عبده، ومحمد رشيد رضا، تفسري املنار، ج4- ص 330.

]3]- راشد الغنويش، املرأة بني القرآن وواقع املسلمني، املركز املغاريب للبحوث والرتجمة- 2000م- ص9.
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يَا  )َوُقلَْنا   .[[[
ِقنطَاًرا(  إِْحَداُهنَّ  َوآتَْيُتْم  َزْوجٍ  كَاَن  مَّ َزْوجٍ  اْسِتْبَداَل  أََردتُُّم  َوإِْن 

الَْمْرِء  بَْيَ  ِبِه  يَُفرُِّقوَن  َما  ِمْنُهاَم  َفَيَتَعلَُّموَن   [[[  [[[الَْجنََّة َوَزْوُجَك  أَنَْت  اْسكُْن  آََدُم 

 .[[[
 َوَزْوِجِه

إذ يتساويان يف األصل، فمن املُسلّم به أنهام يتساويان يف حّق الحياة والحق يف الكرامة 

باعتبارهام من الحقوق األساسية لكّل البرش يف اإلسالم. ثم إنّهام يتساويان يف املسؤولية:

َعِن  َويَْنَهْوَن  ِبالَْمْعُروِف  يَأُْمُروَن  بَْعٍض  أَْولَِياُء  بَْعُضُهْم  َوالُْمْؤِمَناُت  الُْمْؤِمُنوَن 

 .[[[الُْمْنكَر

ولذلك فإنهام يتساويان يف التكليف الرشعي والجزاء األخروي قال تعاىل:

ن  ن َذكٍَر أَْو أُنَثى بَْعُضكُم مِّ نكُم مِّ  َفاْسَتَجاَب لَُهْم َربُُّهْم أيَنِّ الَ أُِضيُع َعَمَل َعاِمٍل مِّ

نَْهاُر َخالِِديَن  بَْعٍض .[[[ َوَعَد اللَُّه الُْمْؤِمِنَي َوالُْمْؤِمَناِت َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحِتَها األَْ

ِفيَها َوَمَساِكَن طَيَِّبًة يِف َجنَّاِت َعْدٍن .[[[ َوَما كَاَن لُِمْؤِمٍن َوال ُمْؤِمَنٍة إَِذا َقَض اللَُّه 

 .[8[
 َوَرُسولُُه أَْمًرا أَن يَكُوَن لَُهُم الِْخرَيَُة ِمْن أَْمرِِهْم

اِرُق  َوالسَّ عن  الحدود  آيات  تتحدث  حيث  الحدود،  يف  الجزاء  يف  أيًضا  يتساويان 

]10]. يتساويان أيًضا يف أهلية الترصفات والتعاقدات املالية. فكلٌّ 
 الزَّانَِيُة َوالزَّايِن ،[9[ارَِقُة َوالسَّ

منهام إذا ما كان عاقالً ورشيداً له شخصيته القانونية الكاملة، التي تعطيه حّق الترصف يف 

ما ميلكه ِملكاً حرًّا بالبيع والهبة والوصية واإليجار والتوكيل والرهن والرشاء، وغري ذلك من 

]1]- سورة النساء: اآلية 20.

]2]- سورة البقرة: اآلية 35.

]3]- محمد البلتاجي، مكانة املرآة يف القرآن والُسنة الصحيحة، مكتبة الشباب مبرص- 1996م- ص 78. 

]4]- سورة البقرة: اآلية 102.

]5]- سورة التوبة: اآلية 71.

]6]- سورة آل عمران: اآلية 125.

]7]- سورة التوبة: اآلية 72.

]8]- سورة األحزاب: اآلية 36.

]9]- سورة املائدة: اآلية 38.

]10]- سورة النور: اآلية 2.
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 .[1[  الترصفات املالية، إذ القاعدة أنه: لِلرَِّجاِل نَِصيٌب ِمامَّ اكَْتَسُبوا َولِلنَِّساِء نَِصيٌب ِمامَّ اكَْتَسنْبَ

وال يعطي عقد الزواج يف الترشيع اإلسالمي أي حقٍّ للزوج يف أن يتدخل يف أمور أو ترصفات 

زوجته املالية، بدعوى أن له حق القوامة عليها، ألن ذلك الحقَّ شخيصٌّ ال مايلٌّ، وبالتايل فإنه 

ال يعطيه أّي ذريعٍة للتدخل يف ترصفاتها املالية.

ث اإلمام يف مقاالته عن إصالح املرأة بشكٍل مستقلٍّ بل ربط حديثه عن املرأة  مل يتحدَّ

ليتم بذلك صالح األرسة، فعمل عىل  بتنظيم عالقتها مع زوجها وتحسني أحوالها الشخصية 

الكريم  للقرآن  تفسريه  يف  تناول  ثم  الزوجات،  تعّدد  ويُقيّد  الطالق  يقيد  قانوٍن  استصدار 

موضوع مساواة الرجل واملرأة يف الرشيعة اإلسالمية، ليثبت ما منحه اإلسالم للمرأة من حقوٍق 

ضيعها املسلمون بالفهم الخاطئ لهذه الحقوق.

 إن مفهوم املساواة بني الرجل واملرأة يقوم عىل أساس الوحدة اإلنسانية املشرتكة بينهام 

والعدل يف التطبيق، فال يتحكم أحدهام باآلخر، وال تكون الحياة سعيدًة إال باحرتام كّل من 

الزوجني لآلخر والقيام بحقوقه]2].

الرجل  املساواة بني  إىل تحقيق  الكلامت  اإلمام محمد عبده من وراء هذه  لقد سعى   

واملرأة مجلياً الشكوك التي تُثار حول نظرة الرشيعة إىل وضع املرأة. فقد اعتقد أن الحقوق 

بني الرجل واملرأة متبادلٌة، فهام متامثالن يف الحقوق واألعامل كام أنهام متامثالن يف الذات 

َدَرَجٌة]3]، وإمنا  َعلَْيِهنَّ  َولِلرَِّجاِل  القرآن بقوله  إليه  واإلحساس والشعور والعقل. وما أشار 

يتعلق بالرياسة يف األرسة بحكم أن الرجل أعلم باملصلحة وأقدر عىل التنفيذ بقوته وماله. 

وعىل الرغم من ذلك تحّفظ اإلمام عىل رياسة الرجل للمرأة قائالً أنّها أمٌر يتعلق »باملؤهالت 

الفطرية والكسبية« التي إذا تحققت للمرأة بطلت رياسة الرجل لها]4]. 

إذا تطرقنا إىل فكرة الِقوامة فثمة آيتان تُطرحان يُستدّل بهام عليها، هام قوله تعاىل:

]1]- سورة النساء: اآلية 32.

]2]- محمد عبده، ومحمد رشيد رضا، تفسري املنار، ج2- ص 375.

]3]- سورة البقرة: اآلية 228.

]4]- محمد عبده، تفسري سورة البقرة من: األعامل الكاملة لإلمام محمد عبده، تحقيق: د. محمد عامرة ج5- ص 208.
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اُموَن  َولَُهنَّ ِمْثُل الَِّذي َعلَْيِهنَّ ِبالَْمْعُروِف َولِلرَِّجاِل َعلَْيِهنَّ َدَرَجٌة( ]]]، )الرَِّجاُل َقوَّ

.[[[ َل اللَُّه بَْعَضُهْم َعىَل بَْعٍض َومِبَا أَنَْفُقوا َعىَل النَِّساِء مِبَا َفضَّ

 وأول ما ياُلحظ املرء يف اآليتني هو ذلك الحرص عىل تقرير أصل املساواة يف كل منهام. 

فقبل الحديث عن »الدرجة«، مثة إشارٌة رصيحٌة إىل أن لهّن مثل الذي عليهن. ومع اإلشارة 

َل  إىل »القوامة«، جاء التنويه إىل أن الرجل ال ينفرد بالفضل، ولكن الله سبحانه وتعاىل َفضَّ

. اللَُّه بَْعَضُهْم َعىَل بَْعٍض

البقرة،  سورة  يف  إليها  املشار  »الدرجة«  أن  عىل  والفقهاء  املفسين  بني  إجامٌع  مثة   

ليست  أنها  يعني  الذي  األمر  النساء،  سورة  يف  عليها  املنصوص  »القوامة«  سوى  ليست 

مطلقًة بل محصورٌة يف دائرٍة معينٍة، لها إطارها وقواعدها الضابطة. فالخطاب هنا منرصٌف 

إىل حالة املرأة املتزوجة – ال أّي أمرأٍة – والقوامة املفرتضة يف شؤون البيت ال تتجاوزه إىل 

خارجه. بل إنها ليست مطلقًة يف هذه الدائرة، لكنها مرشوطٌة بقدرة الرجل عىل االستجابة 

ملتطلبات البيت واإلنفاق عليه. ويف القاموس املحيط: قام الرجل للمرأة وقام عليها، فأمنها 

)أي وفر لها مؤونة العيش( وقام بشأنها. لذلك يقول القرطبي:)إن العلامء فهموا من قوله 

تعاىل: َومِبَا أَنَْفُقوا ِمْن أَْمَوالِِهْم  أنه إذا عجز الرجل عىل نفقتها مل يكن قّواماً عليها. وإذا 

مل يكن قّواماً عليها، كان لها فسخ »العقد« وفيه داللٌة واضحٌة من هذا الوجه عىل ثبوت 

خالف  وفيه  والشافعي،  مالك  مذهُب  وهو  والكسوة.  بالنفقة  اإلعسار  عند  النكاح  فسخ 
أليب حنيفة( ]3]. 

الذي  البيت،  داخل  الرشكة  إلدارة  تنظيٍم  مجرد  هي  الحقيقي  مفهومها  يف  الِقوامة  إّن 

املرأة  أن  بذلك رشعاً، يف حني  وتأمينه، وهو مطالٌب  عليه  اإلنفاق  الرجل مسؤولية  يتحمل 

ليست مطالبة باإلنفاق حتى وإن كانت قادرًة عليه، علامً بأن اإلسالم مينع الرجل من الوالية 

بكامل  ما متلك  الترصف يف  ويعطيها حق  لها وحدها،  الوالية  تلك  زوجته، جاعالً  مال  عىل 

]1]- سورة البقرة: اآلية 228.

]2]- سورة النساء: اآلية 34.

]3]- القرطبي، تفسري القرطبي، ج5- ص 16.
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حريتها، من بيع ورشاء ورهٍن وإجارٍة، وهبٍة وصدقٍة. ولها أن تخاصم عليه غريها أمام القضاء، 

دون أن يكون لزوجها حّق التدخل يف يشٍء من ذلك. كام أن اإلسالم ال يجعل للرجل سلطاناً 

عىل دين زوجته، حيث ال إكراه يف الدين. فإذا كانت قوامة الرجل عىل زوجته ال متتد إىل 

بينها  الرأي، وال إىل حرية الترصف يف أموالها، وال إىل املساواة  الدين، وال إىل حرية  حرية 

َعىَل  اُموَن  َقوَّ الرَِّجاُل  تعاىل:  قوله  من  املنظرين  بعض  يخيف  فامذا  الحقوق،  يف  وبينه 

النَِّساء ]1]؟.

 أدار القرآن الحديث عن قوامة الرجال عىل النساء يف أسلوٍب منطقيٍّ مقنعٍ يحمل أويل 

غنيمٌة  بأنها  االعرتاف  إىل  بخاصة  النساء  ويدعو  مبزيتها،  واإلقرار  بها  التسليم  عىل  األلباب 

ببعيٍد،  عّنا  القرآن  وما  ال خساٌر يرضهّن،  يسّهّن  وكسٌب  عليهن،  ُغرًما  تكون  أن  قبل  لهن 

فلنطف بني آياته وجمله وجوامع كلمه نجده قد أحاط الرجل بأوامَر ونواٍه رصيحٍة وضمنيٍة 

الناس  الكالم كلها تكرم املرأة وتصّحح أوضاعها وتطيّب حياتها وتَحِمل  مستقاٍة من فحوى 

عىل االعرتاف بإنسانيتها غرَي مجذوذٍة وال منقوصٍة وتطمئنها عىل حقوقها يف حال اإلمساك 

والتسيح وتبلور مسؤوليةالرجل عنها كقوله سبحانه

ْعُروٍف أَْو رَسُِّحوُهنَّ  يٌح ِبإِْحَساٍن .[[[ َفأَْمِسكُوُهنَّ مبَِ  َفإِْمَساٌك مِبَْعُروٍف أَْو ترَْسِ

 .[[[  مِبَْعُروٍف َواَل مُتِْسكُوُهنَّ ِضَاًرا لَِتْعَتُدوا .[[[َفالَتَْعُضلُوُهنَّ أَْن يَْنِكْحَن أَْزَواَجُهنَّ

اَل تَُضارَّ َوالَِدٌة ِبَولَِدَها .[[[  َوَمتُِّعوُهنَّ َعىَل الُْموِسعِ َقَدُرُه َوَعىَل الُْمْقرتِِ َقَدُرُه َمَتاًعا 
 َوآتُواْ النَِّساء َصُدَقاتِِهنَّ نِْحلًَة .[[[ َولِلُْمطَلََّقاِت َمَتاٌع ِبالَْمْعُروِف .[[[ِبالَْمْعُروِف

] .[8يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا الَ يَِحلُّ لَكُْم أَن تَرِثُوا النَِّساَء كَرًْها َوالَ تَْعُضلُوُهنَّ لَِتْذَهُبوا 

]1]- البهي الخويل، اإلسالم وقضايا املرأة املعارصة، دار الرتاث- 1984م- ص 76، 77.

]2]- سورة البقرة: اآلية 229.

]3]- سورة البقرة: اآلية 231.

]4]- سورة البقرة: اآلية 232.

]5]- سورة البقرة: اآلية 233.

]6]- سورة البقرة: اآلية 236.

]7]- سورة البقرة: اآلية 241.

]8]- سورة النساء: اآلية 4.
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 .[[[  ِبالَْمْعُروِف وُهنَّ  َوَعارِشُ َبيَِّنٍة  مُّ ِبَفاِحَشٍة  يَأْتَِي  أَن  إِالَّ  آتَْيُتُموُهنَّ  َما  ِبَبْعِض 

يَاَمى  اأْلَ َوأَنِكُحوا   .[[[  الَْمْيِل كُلَّ  يلُواْ  متَِ َفاَل   .[[[  فريضة أجورهن  فآتوهن 

 .[[[  ِمنكُْم

وكقوله تعاىل يف شأن املطلقات: 

َوإِْن  َعلَْيِهنَّ  لُِتَضيُِّقوا  وُهنَّ  تَُضارُّ َواَل  ُوْجِدكُْم  ِمْن  َسكَْنُتْم  َحْيُث  ِمْن  أَْسِكُنوُهنَّ 

]]]. يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا    كُنَّ أُواَلِت َحْمٍل َفأَنِْفُقوا َعلَْيِهنَّ َحتَّى يََضْعَن َحْملَُهنَّ

 .[[[ أَنُْفَسكُْم َوأَْهلِيكُْم نَاًرا

يُضاف إىل هذا ما احتوته الُسنة املطهرة من الوصية بهن واملسؤوليّة عنهن والتحذير من 

الجور عليهن كقوله: »أتُّقوا اللّه يف الّنَساء«. وكقوله: »اْسَتْوُصوا بالّنَساِء َخرْيًا«]7]]]8]. 

وبذلك يضع اإلمام محمد عبده قاعدًة ثابتًة يف مفهومه للمساواة يُقّرر فيها أّن املساواة 

بني املرأة والرجل مساواُة تكامٍل ال تفاضٍل، أي إّن املرأة برعايتها لبيتها وقيامها بواجباتها اتجاه 

لٌة للرجل املكلّف رشعاً بحاميتها والنفقة عليها والّذود عنها فهام –الرجل  بيتها وزوجها مكمِّ

واملرأة- متساويان يف الحقوق والواجبات كلٌّ َحْسب دوره ومهمته يكمل الواحد دور اآلخر ال 

يتعاىل الرجل مبهمته وال تشعر املرأة بالنقصان اتجاه ِقوامة الرجل عليها ورعاية بيته]9]. 

]1]- سورة النساء: اآلية 19.

]2]- سورة النساء: اآلية 24.

]3]- سورة النساء: اآلية 129.

]4]- سورة النور: اآلية 32.

]5]- سورة الطالق: اآلية 5.

]6]- سورة التحريم: اآلية 6.

]7]- الحديث رواه البخاري يف صحيحه، كتاب النكاح، باب: الوصاة بالنساء، حديث 48 90- ج1، ص1987، ورواه مسلم يف كتاب الرضاع، 

باب: الوصية بالنساء، حديث 1468، ج2 – ص1090.

]8]- عبد املنعم سيد حسن، طبيعة املرأة يف الكتاب والسنة، مكتبة النهضة املرصية، القاهرة، ط1– 1985م ص161.

]9]- محمد عبده، ومحمد رشيد رضا، تفسري املنار، ج2- ص 375.
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سوي الغربي والفكر النسوي اإلسالمي:
ِّ
 بين الفكر الن

ٌ
مقارنة

تاريخيًّا  املرأة قد ُحّملت،  العقالء عىل أن  املرأة وتحريرها لن يختلف أغلب   يف قضية 

وحتى عرصنا الراهن ويف كل الحضارات، من املظامل والقيود أكرث ِماّم ُحّمل الرجل. ومن ثم 

فإن أغلب العقالء لن يختلفوا عىل أّن للمرأة قضيًّة، وأن تحريرها وإن ارتبط بتحرير الرجل، 

إال أنه يحتاج إىل كثريٍ من التميُّز وكثريٍ من االختصاص وكثريٍ من االهتامم، لكن األمر الذي يثري 

الكثري من االختالف – بل والخالف – عىل النطاق العاملي، هو »النموذج األمثل« الذي يحقق 

التحرير الحقيقي للنساء.

 إن حركة تحرير املرأة، ترى أن مثة إنسانيًة مشرتكًة بني كّل البرش، رجاالً ونساًء، وأّن هذه 

الرقعة الواسعة املشرتكة بيننا هي األساس الذي نتحاور عىل أساسه واإلطار الذي نبحث داخله 

عن تحقيق املساواة. ولذا ميكن للرجل أن ينضم إىل حركة تحرير املرأة، وميكنه أن يدخل يف 

حواٍر بشأن ما يطرح من مطالب لضامن تحقيق العدالة للمرأة. وميكن للمجتمع اإلنساين، 

والنساء  الرجال  لكل من  االتجاه، وميكن  لإلصالح يف هذا  برنامجاً  يتبنى  أن  وإناثه،  بذكوره 

تأييده والوقوف وراءه]1].

 إن الفارق بني الدعوة إىل تحرير املرأة وإنصافها، والحركات التي عملت عىل هذا التحرير 

واإلنصاف – سواء يف البالد الغربية أم الرشقية – وبني النزعة األنثوية املتطرفة]2] التي تبلورت يف 

الغرب يف ستينيات القرن العرشين، والتي تقلدها قلٌة قليلٌة من النساء الرشقيات.. إن الفارق 

بني هاتني الدعوتني والحركتني وفلسفتهام ومطالبهام، هو الفارق بني العقل والجنون..]3].

فأقىص ما طمحت إليه دعوات تحرير املرأة وحركاتها، هو إنصافها، ورفع الغنب االجتامعي 

والتاريخي الذي لحق بها، والذي عانت منه أكرث مام عاىن منه الرجل..، مع الحفاظ عىل فطرة 

التاميز بني األنوثة والذكورة، ومتايز توزيع العمل وتكامله يف األرسة واملجتمع، عىل النحو الذي 

يحقِّق مساواة الشقني املتكاملني بني الرجال والنساء.. وذلك حفاظاً عىل شوق كّل جنس إىل 

]1]- عبد الوهاب املسريي، قضية املرأة بني التحرير والتمركز حول األنثى، ص32 – 33. 

[2[- Feminism

]3]- محمد عامرة، الغرب واإلسالم أين الخطأ؟ وأين الصواب؟، مكتبة الرشوق الدولية، القاهرة ط1، 1424،  2004، ص235.
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اآلخر، واحتياجه إليه، وأنسه مبا فيه من متايٍز، األمر الذي بدونه لن يسعد أيٌّ من الجنسني 

يف هذه الحياة]1].

إن دعاة حركة تحرير املرأة يدركون متاماً الحقيقة البديهية اإلنسانية البسيطة وهي أّن 

مثة اختالفاٍت )بيولوجيًة ونفسيًة واجتامعيًة( بني الرجل واملرأة، وهي اختالفاٌت تتفاوت ـ من 

منظور سلوك كلٍّ منهام ـ يف درجات العمق والسطحية. وتعرب عن نفسها يف اختالف توزيع 

األدوار بينهام ويف تقسيم العمل، ولكن بدالً من أن يحاول دعاة حركة تحرير املرأة محو هذه 

االختالفات والقضاء عليها قضاًء مربماً فإنهم يبذلون قصارى جهدهم للحيلولة دون تحولها إىل 

ظلٍم وتفاوٍت اجتامعيٍّ أو إنساينٍّ يؤدي إىل توسيع الهوة بني الذكور واإلناث]2].

فهناك النموذج الغريب املتطرف، منوذج الحركات األنثوية الغربية التي يريد متركز األنثى 

حول ذاتها يف عامٍل خاٍل من الرجال، تثور فيه األنثى ضّد الرجل وضّد الفطرة السوية التي 

تطرفه وشذوذه حّد  بلغ يف  والديانات، وهو منوذٌج  القيم  كّل  عليها وضّد  الناس  الله  فطر 

الدين،  عىل  الراكدة  التقاليد  ويحمل  حمل  الذي  والتقليد  الجمود  منوذج  وهناك  الجنون. 

كّل  من  تحريرها  هو  النموذج  هذا  يف  املرأة  تحرير  لكأن  حتى  ويقّدسها  ويكرّسها  فيثبّتها 

دعوات ودعاوى التحرير.

آثار  من  أثراً  عرشـ  التاسع  القرن  منذ   – املرأة  تحرير  إىل  الغربية  الدعوة  كانت  ولقد 

الحداثة الغربية، التي أرادت تجاوز الرتاث الفلسفي واالجتامعي والقانوين الغريب ـ املعادي 

املعادي   – والنرصاين  اليهودي   – الغريب  الديني  للرتاث  التأويل  مع  لشأنها..  واملحقر  للمرأة 

للمرأة. وذلك دون إعالٍن للحرب عىل الدين ذاته، وال عىل الفطرة التي فطر الله الناس عليها 

عندما خلقهم ذكراناً وإناثاً.. وأيًضا دون إعالن للحرب عىل الرجال]3].

رشيحًة،  جعلت  ومامرساٍت  أفكاراً  أفرز  قد  »النسوية«،  للحركات  الغريب  فالنموذج   

ا مامثالً للرجل، ومنافسًة له، ألن تحّررها إمنا مير عرب  محدودَة العدد والتأثري، تُري املرأة نِدًّ

]1]- محمد عامرة، الغرب واإلسالم أين الخطأ؟ وأين الصواب؟، مكتبة الرشوق الدولية، القاهرة ط1، 1424،  2004، ص235.

]2]- عبد الوهاب املسريي، قضية املرأة بني التحرير والتمركز حول األنثى، ص31.

]3]- محمد عامرة، الغرب واإلسالم أين الخطأ؟ وأين الصواب؟، ص235.
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الرصاع ضده، وضّد منظومة القيم اإلسالمية والرشقية، التي تزاوج بني إنصاف املرأة وتحريرها 

وبني بقائها أنثى، تحافظ عىل فطرة التاميز بني اإلناث والذكور. رفضت هذه الرشيحة هذه 

املنظومة القيمية اإلسالمية والرشقية، ألنها يف نظرها – منظومٌة »ذكوريٌة«..]1].

تزايد  آثار  من  كأثٍر  العرشين  القرن  من  األخرية  العقود  يف  النموذج،  هذا  تطور  ولقد 

جرعات التقليد والتبعية للحركات النسوية الغربية، التي زاد وتصاعد متحورها ومتركزها حول 

األنثى والنزعة النسوية، إىل حيث أصبح التحرر من كل املنظومات الدينية والقيمية اإلميانية 

والحضارية والفلسفية واالجتامعية والتاريخية – مبا يف ذلك التحرر من األرسة، بشكلها الرشعي 

والتاريخي – سبيالً )لتحرير( النساء..]2].

فإنهـا  العرشيـن،  القـرن  سـتينيات  تبلـورت يف  التـي  املتطرفـة]3]  األنثويـة  النزعـة  أمـا 

أثـٌر مـن آثـار »مـا بعـد الحداثـة« الغربيـة، تحمـل كل معـامل تطرّفهـا الـذي بلـغ بهـا حـّد 

الفوضويـة والعدميـة والـال أدريّـة والعبثيـة والتفكيـك لـكل األنسـاق الفكريـة الحداثيـة 

التـي حاولـت تحقيـق قـدر مـن اليقني الـذي يعوض اإلنسـان عـن طأمنينة اإلميـان الديني، 

التـي هدمتهـا الحداثـة بالعلامنيـة واملاديـة والوضعيـة منـذ عـرص التنوير الغـريب العلامين، 

يف القـرن الثامـن عرش]4].

لذلك، كانت النزعة األنثوية املتطرفة هذه )ثورًة – فوضويًة(، تجاوزت وغايرت )ثورات 

اإلصالح(.. وكانت حرباً عىل )الفطرة السوية(، مبا يف ذلك فطرة األنوثة ذاتها..]5].

أما دعاة حركة التمركز حول األنثى فيتأرجحون وبعنف بني رؤية َمواطن االختالف بني 

الرجل واملرأة باعتبارها هوًة سحيقًة ال ميكن عبورها من جهٍة، وبني إنكار وجود أي اختالٍف 

من جهٍة أخرى.. ولذا فهم يرفضون فكرة توزيع األدوار وتقسيم العمل ويؤكدون استحالة 

الرجال  الهوة بني  العدل ويحاولون إما توسيع  الرجل واملرأة، وال يكرتثون بفكرة  اللقاء بني 

]1]- محمد عامرة، التحرير اإلسالمي للمرأة، ص6.

]2]- املرجع السابق، ص7.

[3[- Feminism

]4]- محمد عامرة، الغرب واإلسالم أين الخطأ؟ وأين الصواب؟، ص 236.

]5]- املرجع السابق، الصفحة نفسها.
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الوقت  وأمهاٍت يف  آباًء  الذكور  يصبح  بأن  فيطالبون  بالبعض،  بعضهم  تسويتهم  أو  واإلناث 

نفسه، وأن تصبح اإلناث بدورهن أمهات وآباء]1].

التمركز حول األنثى تنكر اإلنسانية املشرتكة ولذا ال ميكن أن ينضم لها الرجال،  فحركة 

التاريخ  فالرجل، باعتباره رجالً ال ميكنه أن يشعر مبشاعر املرأة، كام أنه مذنٌب يحمل وزر 

األنثى  التمركز حول  تنكر حركة  ليس من صنعه. كام  أنه  الرغم من  األبوي، عىل  الذكوري 

االختالف، ومن ثم ال مجال للتنوع وال مجال لوجود اإلنسانية كام نعرفها]2].

فأبو النزعة األنثوية الفرنسية -االشرتايك الفرنيس- »فوربيه« )1772 – 1837م( قد دعا إىل:

 »تحرير املرأة عىل كل األصعدة البيتي، واملهني، واملدين، والجنيس... وقال: إن 

ا يف وجه التقدم«..]]]. العائلة تكاد تشكل سدًّ

وفيلسوف هذه النزعة »هربرت ماركيوز« )1898 – 1979م( قد جعل من أسس نظريته 

النقدية: 

)التأكيد عىل انعتاق الغرائز الجنسية، وإطالق الحرية الجنسية بال حدود، سواًء 

ثورًة  باعتباره  ومتجيده،  بل  الشذوذ..  حرية  حتى  أي  الكيف،  أم  الكم  ناحية  من 

الجنيس  التحّرر  معترباً  الجنيس..  القمع  مؤسسات  وضّد  الجنس،  قمع  ضّد  ومترّداً 

بالتناسل  الجنس  ربط  ورافضاً  االجتامعي..  التحّرر  لعملية  ومتّمامً  مكمالً  عنرصاً 

واإلنجاب(... ]]].

كام رفضت هذه النزعة ربط املامرسة الجنسية باألخالق، فقال »ميشيل فوكو« )1926 – 

1984م(: »لَِم يُجعل السلوك الجنيس مسألًة أخالقيًة، ومسألًة أخالقيًة مهمًة؟«..]5].

]1]- عبد الوهاب املسريي، قضية املرأة بني التحرير والتمركز حول األنثى، ص31.

]2]- عبد الوهاب املسريي، قضية املرأة بني التحرير والتمركز حول األنثى ، ص33.

]3]- محمد عامرة، الغرب واإلسالم أين الخطأ؟ وأين الصواب؟ ، ص236.

]4]- املرجع السابق، ص237.

]5]- محمد عامرة ، الغرب واإلسالم أين الخطأ؟ وأين الصواب؟، ص237.
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 –  1908( بوفوار«  دي  »سيمون  الوجودية  –الكاتبة  األنثوية  النزعة  هذه  فيلسوفة  أما 

1986م( فقد اعتربت )الزواج: السجن األبدي للمرأة، يقطع آمالها وأحالمها( واعتربت )مؤسسة 

عن  للمرأة  طبيعيٍّ  متيٍّز  أّي  وأنكرت  وإلغاؤها(،  هدمها  يجب  املرأة،  لقهر  مؤسسة  الزواج 

الرجل: 

»فال يولد املرء امرأة، بل يصري كذلك.. وسلوك املرأة ال تفرضه عليها هرموناتها 

وال تكوين دماغها، بل هو نتيجة لوضعها..«]]].

وجعلت من الدين ومن األلوهية عدواً لهذه الفلسفة األنثوية:

  »فالدين – برأيها – كان محايداً عندما مل يكن لآللهة جنس، ثم انحاز الدين 

التفسريات  بسبب  للمرأة  عدو  إىل  تحول  ثم  إناثاً،  اآللهة  أصبحت  عندما  للمرأة 

الذكورية للدين«]]].

فبدأت الدعوات إىل )تغيري هياكل األرسة(، من األرسة الرشعية القامئة عىل االقرتان بني ذكر 

وأنثى، وفق الضوابط الرشعية إىل )األرسة( القامئة عىل مجرد االلتقاء االختياري بني )األفراد( 

رجل وامرأة.. أو رجل ورجل أو امرأة وامرأة.. ناضجني كانوا أم من املراهقني واملراهقات.

دمجاً  املنزل  يف  الرجل  ودمج  كامالً..  دمجاً  املجتمع  يف  املرأة  دمج  إىل  الدعوة  وبدأت 

كامالً..]3].

والبكارة،  العفة،  مثل  )املقدسات(  أي  )التابوهات(  تحطيم  رضورة  عن  الحديث  وبدأ 

واإلخالص واالختصاص بني األزواج.. حتى أصبح )الحياء( مرضاً نفسياً يطلبون له الربء والعالج 

لدى األطباء.. بعد أن كان شعبة من شعب اإلميان..]4].

وبدأ الحديث عن )حقوق( النشاط الجنيس و)حقوق( الناشطني جنسيًّا، دون قيود الرشع 

]1]- محمد عامرة ، الغرب واإلسالم أين الخطأ؟ وأين الصواب؟، ص237.

]2]- املرجع السابق، الصفحة نفسها.

]3]- محمد عامرة، التحرير اإلسالمي للمرأة، ص8.

]4]- املرجع السابق، الصفحة نفسها.
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وضوابطه لهذا النشاط، وإمنا باعتباره )حقاً( من حقوق الجسد، كالغذاء واملاء برصف النظر 

عن الحالل والحرام الديني يف هذا الغذاء واملاء.. فاملطلوب يف النشاط الجنيس عند دعاة هذا 

)الالهوت الالديني( أن يكون )مسؤوالً ومأموناً(، ال أن يكون )رشعياً ومرشوعاً(..]1].

وبدأت الدعوات إىل الثورة عىل )اللغة( بدعوى أنها لغة )ذكورية(.. واملطلوب أن تكون 

هناك لغة )مؤنثة( تنافس وتصارع لغة الذكور..

بل ووصلت هذه الدعوات )النسوية( إىل حد الثورة عىل الله )سبحانه وتعاىل(، فهو يف 

الذكر – ضّد حواء– األنثى فجاء يف  انحاز وتحيز إىل آدم  نظرها »ذكر« وألنه »ذكر« فلقد 

التنزيل أنه تاب عىل آدم، ومل يرد فيه أنه تاب عىل حواء]2].

ولقد غفلت البائسات الاليت سقطن يف هذا املستنقع عن أن هذا التنزيل هو الذي بّرأ 

حواء أصالً من العصيان وتحدث عن أن الفاعل األصيل للخطيئة والنسيان والعصيان إمنا هو 

آدم... فلام تاب تاب الله عليه.. ومل تكن هناك دواع لتوبة حواء حتى يتوب عليها التواب 

ى آَدُم ِمْن َربِِّه كَلِاَمٍت َفَتاَب َعلَْيِه إِنَُّه ُهَو  الذي يقبل التوبة من كل التائبني والتائبات َفَتلَقَّ

اُب الرَِّحيُم]3]. فآدم هو الذي عىص َوَعىَص آَدُم َربَُّه َفَغَوى ثُمَّ اْجَتَباُه َربُُّه َفَتاَب َعلَْيِه  التَّوَّ

]4]. لقد كانت الغواية الشيطانية لهام معاً.. لكن القرآن نص عىل أن آدم هو الذي   َوَهَدى

افتقد العزم، فنىس وعىص..]5].

تأيت الفلسفة النسوية وترفض التفسري الذكوري الوحيد املطروح للعلم بنتائجه وتحاول 

إبراز وتفعيل جوانَب ومجاالٍت وقيٍم مختلفٍة خاصٍة باألنثى تم تهميشها وإنكارها والحّط من 

قيمتها بحكم السيطرة الذكورية، يف حني يجب أن يفتح لها املجال لتقوم بدوٍر أفضَل وأكرَب 

إلحداث التوازن املنشود.

]1]-  محمد عامرة، التحرير اإلسالمي للمرأة، ص8.

]2]- محمد عامرة ، التحرير اإلسالمي للمرأة، ص9.

]3]- سورة البقرة: اآلية 37.

]4]- سورة طه: اآليتان 121 – 122.

]5]- محمد عامرة، التحرير اإلسالمي للمرأة، ص9.
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فالنسوية ضّد االستقطابية واملركزية. هكذا تحاول الفلسفة النسوية أن تضيف للعلم قيامً 

أنكرها لتجعله أكرث إبداعيًة وإنتاجاً ومستجيباً ملتطلبات الواقع الثقايف واالجتامعي، وتجعل 

من فلسفة العلم ذاتها تطبيقية ومرتبطة بالواقع الحي.

النسوية تقوم أساساً عىل رفض املركزية الذكورية ومطابقة الخربة اإلنسانية  الفلسفة  إن 

بالخربة الذكورية واعتبار الرجل هو الوحيد صانع العقل والعلم والتاريخ والفلسفة. وبهذا نجد 

أّن الفلسفة النسوية تعمل عىل خلخلة تصنيفات البرشية إىل ذكوريٍة وأنثويٍة وعىل فضح كل 

هياكل الهيمنة وأشكال الظلم والقهر والقمع وإعادة االعتبار لآلخر املهمش واملقهور، وصياغة 

الهوية وجوهر االختالف والبحث عن عملية التطور وقلب ما هو مألوٌف لتحقيق التوازن.

أما النموذج الثاين من مناذج التصورات والدعوات القامئة يف بالدنا حول املرأة وقضاياها، 

فهو ذلك الذي يرى دعاته أن ال مشكلة أصالً يف هذا امليدان. فليس يف اإلمكان أبدع وال أحسن 

مام كان.. فكل عاداتنا وتقاليدنا املوروثة خرٌي وبركٌة عىل النساء، ألن املرأة قد ُخلقت لتكون 

متعة الفراش الحالل.. ومعمل تفريخ النسل لبقاء النوع اإلنساين.. وال شأن لها مبا وراء هذه 

الرياضة«  »ومامرسة  السيارة«..  »قيادة  و  الهوية«  »بطاقة  فحتى  واالختصاصات..  الحدود 

العام« كل  السيايس واالجتامعي  العمل  »املشاركة يف  ناهيك عن  الرجال..  عن عيون  بعيداً 

ذلك حراٌم ومحظوٌر وسفوٌر وفسٌق وفجوٌر.. ولقد بلغ أصحاب هذا التصور ودعاته – يف سبيل 

تكريسه وتأبيده – إىل الحد الذي جعلوه دينا ساموياً إلهيًّا، ال مجرد عادات وتقاليد]1].

، املعرّبَ عن  أما النموذج الثالث – الذي يحسبه الدكتور محمد عامرة النموذج الوسطيَّ

القرآن  وفقه  ومنطق  نصوص  من  ينطلق  الذي  ذلك  فإنه   – للمرأة  اإلسالمي  التحرير  روح 

الكريم، يف تحرير املرأة وإنصافها، واملساواة بني النساء والرجال، الذين ساوى الله )سبحانه 

أمانة  بينهم جميعاً يف حمل  من نفٍس واحدٍة وساوى  بينهم عندما خلقهم جميعاً  وتعاىل( 

استعامر وعمران هذه األرض، عندما استخلفهم جميعاً يف حمل هذه األمانة. كام ساوى بينهم 

يف الكرامة –عندما كرّم كّل بني آدم– يف األهلية والتكاليف والحساب والجزاء مع الحفاظ عىل 

فطرة التاميز بني األنوثة والذكورة، لتتم نعمة السعادة اإلنسانية بشوق كلِّ طرٍف إىل الطرف 

]1]- محمد عامرة، التحرير اإلسالمي للمرأة، ص10.
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ا مامثالً ملا كان »آخر« وملا كان مرغوباً تهفو إليه القلوب  اآلخر، املتميز عنه – ولو كان ندًّ

والحساب  والتكاليف  واألهلية  والكرامة  األمانة  وحمل  الخلق  يف  املساواة–  هذه  –ولتكون 

والجزاء واالشرتاك – متضامنني – يف أداء فرائض العمل االجتامعي العام، أمراً باملعروف ونهيا 

ين  عن املنكر – لتكون هذه املساواة هي مساواة تكامل الشقني املتاميزين، ال مساواة النِّدَّ

املتامثلني – واملتنافرين]1].

بينام أشار اإلمام محمد عبده إىل أن الرشيعة اإلسالمية وضحت األهمية الخاصة لكل فرد 

يف األرسة ال باعتباره فرداً وحيداً، ولكن باعتباره فرداً متكامالً ال يستطيع الحياة وحده، ومن ثم 

اعتنت الرشيعة بإبراز وضع النساء )املرأة( تحديداً، حتى سميت سورة من أطول سور القرآن 

الكريم باسم النساء ويرجع ذلك إىل عوامل متعددٍة أبرزها العامل التاريخي إذ وقع امتهان 

املرأة يف األغلبية الساحقة من التاريخ اإلنساين قبل اإلسالم، وكذلك العامل العضوي حيث إن 

الظروف العضوية البيولوجية للمرأة قد تكون عامالً قويًّا يف ظلمها، فارتباطها بظروف الحمل 

واإلرضاع وتربية الصغار يدفعها إىل مساحٍة خاصٍة يف الحياة باإلضافة إىل أن عملها هذا عىل 

، وبالتايل حنٍي تنتكس الفطرة اإلنسانية السليمة قد يقابلها هذا  عظمٍة ال يقابله أجٌر ماديٌّ

بالتجرب عليها، ألنها ال متلك حيلًة وتعيش حياًة بائسًة رهينة املأكل وامللبس فكان ال بّد أن 

تعلنها الرشيعة اإلسالمية التي عامدها العدالة ثورًة عىل هذه األوضاع والتقاليد وال ترتكها 

فقط للحّس اإلنساين الذي قد يتبلد من جراء طول املامرسة التاريخية.

ويتضح من آراء اإلمام محمد عبده أن من املؤكد أن الرشيعة اإلسالمية ال تقبل بتشظية 

األرسة وتفكيك كيانها بحثاً عن حقوٍق متوهمٍة أو هرباً من واقعٍ ظامٍل مل تصنعه الرشيعة 

بل نادت بنقيضه، فالواقع السيئ الذي تعيشه حالياً املرأة املسلمة يف كثري من البيئات ناتج 

عن عدم تطبيق الرشيعة أو خلل يف تطبيقها، فالذي يُفهم من الِقوامة أن الرجل وحده هو 

الذي يتخذ القرارات املرتبطة باألرسة وأنه يستطيع إمالء قراراته بصوته املرتفع وأسلوبه النايب 

القوامة  الفوقية هو جاهل مباهية  إذا مل يتم االستجابة لهذه األوامر  العنف  ورمبا مبامرسة 

التي تعني القيام عىل األمر بعنايٍة شديدٍة من إنفاٍق عىل األرسة، إلشباع احتياجاتها ورعايٍة 

]1]- محمد عامرة، التحرير اإلسالمي للمرأة، ص11.
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نفسيٍة ومتابعٍة لكافة التفاصيل وبذل الجهد ملعرفة كل اآلراء واملشكالت الداخلية من أجل 

أرسٍة قويٍة متامسكٍة.

وينطلق هذا النموذج الوسطّي]1] – وهو ما ميثله اإلمام محمد عبده- من نصوص ومنطق 

فقه القرآن الكريم الذي جعل الرجل بعضاً من املرأة، واملرأة بعضاً من الرجل ال أُِضيُع َعَمَل 

َعاِمٍل ِمْنكُْم ِمْن َذكٍَر أَْو أُنَْثى بَْعُضكُْم ِمْن بَْعٍض ]2].فكل طرف هو لباس للطرف الثاين ُهنَّ 

 ]3]. وقد أفىض بعضهم إىل بعض َوَقْد أَْفَض بَْعُضكُْم إِىَل بَْعٍض  لَِباٌس لَكُْم َوأَنُْتْم لَِباٌس لَُهنَّ

يَثاًقا َغلِيظًا ]4]. وقامت روابط هذا امليثاق الغليظ – ميثاق الفطرة – الجامع  َوأََخْذَن ِمنكُم مِّ

لهم جميعاً عىل بنود عقد وعهد املودة والرحمة والّسكن والسكينة.

ًة   َوِمْن آيَاتِِه أَْن َخلََق لَكُْم ِمْن أَنُْفِسكُْم أَْزَواًجا لَِتْسكُُنوا إِلَْيَها َوَجَعَل بَْيَنكُْم َمَودَّ

.[[[ َوَرْحَمًة

أنثى، تسعد  بقائها  وإنصافها – مع  املرأة  تحرير  الوسطي يف  النموذج  ينطلق هذا  كام 

عندما تكون سوية وتفخر وتباهي بأنوثتها، وتنفر وتهرب وتخجل من »االسرتجال« كام يسعد 

الرجل السوي ويفخر ويباهي برجولته، وينفرد من »التخّنث« و »األنوثة«.. وينطلق أيًضا من 

التطبيقات النبوية لنصوص ومنطق وفقه القرآن الكريم، تلك التطبيقات، التي حررت املرأة 

املسلمة، وأنقذتها من »الوأد« املادي واملعنوي، وجعلتها طاقة فاعلة يف بناء األرسة والدولة 

واألمة والحضارة، ومشاركة يف سائر ميادين إقامة الدين والدنيا منذ اللحظات األوىل إلرشاق 

شمس اإلسالم]6].

أيًضا من االجتهاد اإلسالمي الحديث واملعارص الذي  النموذج الوسطي  كام ينطلق هذا 

أوىل املرأة ما تستحق وما يجب لها من العناية كطرٍف أصيٍل يف املرشوع النهضوي املنشود 

]1]- محمد عامرة، التحرير اإلسالمي للمرأة، ص11.

]2]- سورة آل عمران: اآلية 195.

]3]- سورة البقرة: اآلية 187.

]4]- سورة النساء: اآلية 21.

]5]- سورة الروم: اآلية 21.

]6]- محمد عامرة ، التحرير اإلسالمي للمرأة، ص12.
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تطبيقات  وإىل  الكريم  القرآن  إىل  مستنداً  والتجديد،  واالجتهاد  اإلحياء  تيار  استهدفه  الذي 

التحرير اإلسالمي للمرأة، يف مواجهة تصورات ومناذج الغلو اإلسالمي والغلو العلامين جميعاً]1]. 

وهو ما ميثله اإلمام محمد عبده.

 أشار اإلمام محمد عبده أن الرشيعة اإلسالمية ذكرت النساء باعتبارهن النسيج الطبيعي 

الذي تكتمل به الصورة البرشية التي أرادها الله سبحانه وتعاىل:

 َوُقلَْنا يَا آَدُم اْسكُْن أَنَْت َوَزْوُجَك الَْجنََّة َوكُاَل ِمْنَها َرَغًدا َحْيُث ِشْئُتاَم َواَل تَْقَربَا 

 .[[[ َجرََة َفَتكُونَا ِمَن الظَّالِِمَي َهِذِه الشَّ

ويرصح اإلمام محمد عبده أنه يف سياٍق تكاميلٍّ وضعت األحكام الرشعية املرتبطة بالنساء 

بحيث تشبه البناء العضوي الذي ال يتميز فيه عضٌو عن آخَر، ألن الكل يعمل يف توافٍق، لذا 

فاألرسة يف اإلسالم هي النواة الحقيقية يف املجتمع وليس الفرد أيّاً كان نوعه ذكراً أو أنثى.

الدين  سلطان  أنقاض  عىل  العلامء  كتحرير  جاءت  املرأة  لتحرير  األوربية  النهضة  إن   

والكنيسة والالهوت. ولذلك جاء ردُّ فعٍل ال دينيٌّ يحرر املرأة من الدين بدالً من أن يحررها 

بالدين.

ففي التحرير اإلسالمي عند اإلمام محمد عبده، هو يواجه فكر العلامنيني الذين ظلموا 

الدين اإلسالمي، وحملوا عليه العادات والتقاليد الجاهلية، ودعوا إىل تحرير املرأة من اإلسالم، 

والتقاليد،  العادات  عىل  الدين  قداسة  أضفوا  الذين  والتقليد  الجمود  أهل  فكر  يواجه  كام 

فدعوا إىل انتقاص أهلية املرأة، وتحريرها من مسؤوليات العمل العام.

تحمل  يف  والرجل  املرأة  إرشاك  يف  رصيحاً  جاء  اإلسالم  أن  حني  يف  بأنّه  اإلمام  ويرصح 

باملجتمع  النهوض  يف  ومتضامنان  نصريان  واملرأة  الرجل  أن  أي  الفرائض،  هذه  مسؤوليات 

والعمل العام، فإن عصور الرتاجع الحضاري قد أفرزت مقوالٍت كاذبًة نتيجًة لعادات الجاهلية، 

]1]-  محمد عامرة ، التحرير اإلسالمي للمرأة، ص12.

]2]- سورة البقرة: اآلية 35.
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أدت إىل حجب املرأة عن ميادين العمل العام بينام يقول سبحانه وتعاىل: 

َعِن  َويَْنَهْوَن  ِبالَْمْعُروِف  يَأُْمُروَن  بَْعٍض  أَْولَِياُء  بَْعُضُهْم  َوالُْمْؤِمَناُت  َوالُْمْؤِمُنوَن 

.[[[  الُْمْنكَِر

مستنقع  يف  الوقوع  من  املسلم  املجتمع  حامية  هي  املسلم  العقل  رسالة  كانت  لذلك 

التقليد للنموذج الغريب املغايل يف مناقضة الفطرة  التقليد، تقليد اآلخر الغريب، وسواًء أكان 

النموذج  ويف  مرذوٌل.  فإنه  البائدة،  االجتامعية  والتقاليد  للعادات  تقليداً  كان  أم  والقيم، 

اإلسالمي الوسطي لتحرير املرأة باإلسالم – وذلك ما ذهب إليه اإلمام محمد عبده– النموذج 

املثايل الذي يُحّرر املرأة مع الحفاظ عىل فطرة التاميز بني األنوثة والذكورة، تلك التي فطر 

الله الناس عليها، من الذكور واإلناث جميعاً، فهو تحريٌر تَسعد به املرأة بدالً من أن تشقى 

بالنموذج الغريب للتحرير، أو تظل حبيسة العادات والتقاليد الراكدة التي يحملها البعض زوراً 

وبهتاناً عىل حقيقة اإلسالم]2].

لقد تبّنت هذه النزعة األنثوية مبدأ الرصاع بني الجنسني –اإلناث والذكور– انطالقاً من 

الله  الدين وعىل  العداء والرصاع هام أصل العالقة بينهام.. ودعت إىل ثورٍة عىل  دعوى أن 

وعىل اللغة والثقافة والتاريخ والعادات والتقاليد واألعراف، بتعميٍم وإطالٍق وسعت إىل عامٍل 

تتمحور فيه األنثى حول ذاتها، مستقلًة استقالالً كامالً عن عامل الرجال.. ويف سبيل تحقيق 

اإلغراب  وبلغت يف  االنحاليل«  »التحرر  وإىل  النساء،  بني  حاقي  السُّ الشذوذ  إىل  ذلك، دعت 

مبلغاً ال يعرف الحدود.. األمر الذي جعل هذه النزعة األنثوية املتطرفة كارثًة عىل األنوثة، 

وعمت–  انترصت  إذا   – وجعلها  بل   ، عامٍّ بوجٍه  اإلنساين  االجتامع  وعىل  املرأة،  عىل  ووباالً 

َدة للوجود اإلنساين.. نعم، حتى للوجود اإلنساين ذاته..]3]. مهدِّ

فالفكر النسوي الغريب مرفوٌض من الرشيعة اإلسالمية، ألنه يدعو أّوالً إىل تفكيك األرسة 

وثانياً إىل الرصاع بني الجنسني وثالثًا إىل املساواة الفردية بني الرجل واملرأة بل إىل تفوق جنس 

]1]- سورة التوبة: اآلية 71.

]2]- محمد عامرة، التحرير اإلسالمي للمرأة، ص22 – 23.

]3]- محمد عامرة، الغرب واإلسالم أين الخطأ؟ وأين الصواب؟، ص236.
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األنثى وما يستتبع ذلك من خلل يف الحياة اإلنسانية فضالً عن كونه دعوًة خفيًة إىل الشذوذ 

واملثلية، ليك تستطيع املرأة االستغناء متاماً عن الرجل، ويكون االستنساخ والتلقيح الصناعي 

هو الحل األمثل ملشكلة األطفال، أو كام قال بعضهم: إذا كانت النسوية هي الفكر فإن املثلية 

هي التطبيق.

 ،  إن الدعوة إىل تحرير املرأة، ضمن الدعوة العامة إىل تحرير اإلنسان، هي دعوة حقٍّ

ومقصٌد من مقاصد االجتهاد واإلحياء اإلسالمي املعارص.. كام أن الدعوة إىل إيالء تحرير املرأة 

اهتامماً خاصاً وجهوداً متميزًة، هي دعوُة حقٍّ كذلك، لحجم القيود التي تكبل طاقات املرأة 

نوع  لتميز   – هامٌّ جداً  وهذا   – وأيًضا  الرجال،  طاقات  يكبل  ما  تزيد عىل  والتي  وملكاتها 

»التحرير« الذي تحتاجه املرأة، إن يف املقاصد أو السبل، عن »تحرير« الرجل، يف كثريٍ من 

امليادين]1].

 إننا أمام مهّمٍة حقيقيٍة لتحرير املرأة.. لكن الخالف بني دعوتنا اإلسالمية وبني الدعوات 

ويتبّنون  تبّنْوا  قد  فالعلامنيون  التحرير«..  »منوذج  حول  قائٌم  امليدان،  هذا  يف  العلامنية، 

أراد للمرأة أن تكون »الند – املامثل« للرجل..  الذي  املرأة.. وهو  الغريب لتحرير  )النموذج 

بينام ندعو نحن إىل »النموذج اإلسالمي لتحرير املرأة«، ذلك الذي يرى املرأة »الشق املكمل 

للرجل واملساوي له أيًضا«، فيحتفظ لها بتميزها كأنثى، دون أن ينتقض من مساواتها للرجل 

كإنسان، ويراعي هذا التاميز وهذه املساواة يف كل امليادين، ميادين التكوين والرتبية واإلعداد 

والتأهيل، وميادين املامرسة والعمل والتطبيق، يف املنزل واملجتمع عىل السواء..]2].

 إننا نريد تحريراً للمرأة، مرجعيته وضوابطه اإلسالم ال النموذج الغريب، الذي أراد املرأة 

سلعًة، أو »إسربطية – مسرتجلًة«، أو غانيًة يف سوق اللذات والشهوات.. نريد لها النموذج 

اإلسالمي، الذي يحقق تكاملها مع الرجل، ومتيزها عنه يف الوقت ذاته، والذي يراعي ذلك 

والذكورة  األنوثة  الله  التي فطر  اإللهية  الفطرة  يحفظ  الذي  النحو  العمل عىل  تقسيم  يف 

اإللهية  املنابع  وتحريرها من  تحررها  تستلهم منوذج  أن  إىل  املسلمة  املرأة  وندعو  عليها.. 

]1]- محمد عامرة، هل اإلسالم هو الحل؟ ملاذا وكيف؟، دار الرشوق، القاهرة، ط2، 1418هـ - 1998م – ص136.

]2]- املرجع السابق، ص136 – 137.
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للمرأة  وشقاٍء  بل  شكًوى،  مصدَر  غدا  الذي  الغريب،  النموذج  من  ال  النبوية.  والتطبيقات 

ذاتها..]1]. الغربية 

النموذج اإلسالمي لتحريرها، فسوى بينها  القرآن معامل   لقد حرَّر اإلسالم املرأة.. وحدد 

التكليف وملكاته والجزاء والحساب، مع  وبني الرجل يف الخلق واإلنسانية والكرامة ومناط 

التميز بني األنوثة والذكورة، حفظاً لتميز و تكامل الفطرة التي فطر الله عليها النساء والرجال، 

ليكون التكامل الدعوة الدامئة لتحقيق سعادة النوع اإلنساين]2].

الخاتمة

أهم النتائج التي استخلصت من موضوع البحث هي:

إن القرآن الكريم أحاط الرجل بأوامَر ونواٍه رصيحٍة وضمنيٍة مستقاٍة من فحوى الكالم، 

بإنسانيتها،  االعرتاف  الناس عىل  أوضاعها وتطيّب حياتها، وتحمل  املرأة وتصّحح  تكرم  كلُّها 

والتحذير من  بهن واملسؤولية عنهن  الوصية  املطهرة من  الُسنة  احتوته  ما  إىل هذا  يضاف 

الجور عليهن.

إن النموذج الغريب للحركات النسوية، قد أفرز أفكاراً ومامرساٍت جعلت رشيحًة محدودة 

العدد والتأثري ترى املرأة نداً مامثالً للرجل، ومنافسًة له، ألن تحررها إمنا ميّر عرب الرصاع ضّده، 

وضّد منظومة القيم اإلسالمية والرشقية، التي تُزاوج بني إنصاف املرأة وتحريرها وبني بقائها 

املنظومة  الرشيحة هذه  والذكور. رفضت هذه  اإلناث  التاميز بني  تحافظ عىل فطرة  أنثى، 

القيمية اإلسالمية والرشقية، ألنها يف نظرها – منظومة »ذكورية«.

إن النزعة األنثوية املتطرفة التي تبلورت يف ستينات القرن العرشين، متثل أثرًا من آثار 

الغربية، تحمل كل معامل تطرفها الذي بلغ بها حد الفوضوية والعدمية  »ما بعد الحداثة« 

والال أدرية والعبثية والتفكيك لكل األنساق الفكرية الحداثية التي حاولت تحقيق قدٍر من 

]1]- محمد عامرة، هل اإلسالم هو الحل؟ ملاذا وكيف؟، دار الرشوق، القاهرة، ط2، 1418هـ، 1998م، ص137. 

]2]- محمد عامرة، هل اإلسالم هو الحل؟ ملاذا وكيف؟، دار الرشوق، القاهرة، ط2، 1418هـ - 1998م – ص142. 
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بالعلامنية  الحداثة  هدمتها  التي  الديني،  اإلميان  عن طأمنينة  اإلنسان  يعوض  الذي  اليقني 

كانت  لذلك،  عرش،  الثامن  القرن  يف  العلامين،  الغريب  التنوير  عرص  منذ  والوضعية  واملادية 

النزعة األنثوية املتطرفة هذه »ثورًة – فوضويًة«، تجاوزت وغايرت »ثورات اإلصالح«.. كانت 

حرباً عىل »الفطرة السوية«، مبا يف ذلك فطرة األنوثة ذاتها..

ينطلق  الذي  فإنه ذلك  للمرأة،  اإلسالمي  التحرير  املعرب عن روح  الوسطي  النموذج  أّما 

النساء  املرأة وإنصافاها، واملساواة بني  الكريم، يف تحرير  القرآن  من نصوص ومنطق وفقه 

واحدٍة  نفٍس  من  عندما خلقهم جميعاً  بينهم  وتعاىل(  )سبحانه  الله  الذين سوى  والرجال، 

وساوى بينهم جميعاً يف حمل أمانة استعامر وعمران هذه األرض، كام ساوى بينهم يف الكرامة 

– عندما كرم كل بني آدم – يف األهلية، والتكاليف، والحساب، والجزاء، مع الحفاظ عىل فطرة 

التاميز بني األنوثة والذكورة لتتم نعمة السعادة اإلنسانية بسْوِق كلِّ طرٍف إىل الطرف اآلخر، 

ا مامثالً ملا كان »آخر« وملا كان مرغوباً تهفو إليه القلوب، لتكون  املتميز عنه – ولو كان ندًّ

هذه املساواة هي مساواة تكامل الشقني املتاميزين، ال مساواة الندين املتامثلني، واملتنافرين. 

الدين  العلامء – عىل أنقاض سلطان  النهضة األوربية لتحرير املرأة جاءت -كتحرير  إن 

والكنيسة والالهوت. ولذلك جاء ردُّ فعٍل ال دينيٌّ يحرر املرأة من الدين بدالً من أن يحررها 

بالدين، انطالقا من دعوى أن العداء والرصاع هام أصل العالقة بينهام، ودعت إىل ثورة عىل 

بتعميٍم  واألعراف،  والتقاليد  والعادات  والتاريخ،  والثقافة،  اللغة،  وعىل  الله،  وعىل  الدين، 

عامل  عن  كامالً  استقالالً  مستقلًة  ذاتها،  األنثى حول  فيه  تتمحور  عامٍل  إىل  وإطالٍق. وسعت 

)التحرر  وإىل  النساء،  بني  الُسحاقي  الشذوذ  إىل  دعت  ذلك،  تحقيق  سبيل  ويف  الرجال.. 

دًة للوجود اإلنساين ذاته. االنحاليل( مهدِّ

يتضح من آراء املفكرين املسلمني أن من املؤكد أن الرشيعة اإلسالمية ال تقبل بتشظية 

األرسة وتفكيك كيانها بحثاً عن حقوٍق متوهمٍة أو هروباً من واقعٍ ظامٍل مل تصنعه الرشيعة، 

بل نادت بنقيضه، فالواقع السيّئ الذي تعيشه حاليًّا املرأة املسلمة يف كثري من البيئات ناتٌج 

عن عدم تطبيق الرشيعة أو خلل يف تطبيقها، فالذي يفهم من القوامة أنه وحده الذي يتخذ 

ورمبا  النايب،  وأسلوبه  املرتفع  بصوته  قراراته  إمالء  يستطيع  وأنه  باألرسة،  املرتبطة  القرارات 
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مبامرسة العنف، إذا مل يتم االستجابة لهذه األوامر الفوقية، هو جاهٌل مباهية القوامة التي 

الجهد ملعرفة كل اآلراء واملشكالت  التفاصيل، وبذل  القياَم عىل األمر ومتابعًة لكافة  تعني 

الداخلية من أجل أرسٍة قويٍة متامسكٍة.

إن الفكر النسوي الغريب مرفوٌض من الرشيعة اإلسالمية، ألنه يدعو أوالً إىل تفكيك األرسة، 

وثانياً إىل الرصاع بني الجنسني، وثالثاً إىل املساواة الفردية بني الرجل واملرأة بل إىل تفوق جنس 

األنثى وما يستتبع ذلك من خلٍل يف الحياة اإلنسانية فضالً عن كونه دعوًة خفيًة إىل الشذوذ 

واملثلية، ليك تستطيع املرأة االستغناء متاماً عن الرجل.
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ٌ
 إسالمّية

ٌ
 معرفّية

ٌ
رؤية

حسن أحمد الهادي]]]

مة         مقدِّ

سياق  يف  املرأة  قضية  حول  إسالمية  دينية  رؤية  تظهري  إىل  الدراسة  هذه  متيض 

السجال املحتدم منذ عقود حول هذه القضية. لكن الباحث هنا ال يكتفي بتقديم ما 

بل  اإلسالم،  املرأة يف  منزلة  الديني من منظومة شاملة ومتكاملة حول  الفكر  يختزنه 

يدخل يف مناظرة انتقادية مع الفكرة الجندرية وتياراتها املختلفة يف الغرب. فقد سعى 

إىل تبيي فجوات ومعاثر التنظري الغريب حيال قضية شديدة الحساسية والتعقيد، مع ما 

يرتتّب عليها من آثار فكرية ومعنوية ومجتمعية عىل الواقع النسوي املعارص، وخصوصاً 

يف مجتمعاتنا العربية واإلسالمية.

        

شهد مجال دراسات الحركة النسوية )فيمينزم( سلسلًة من التحّوالت املذهلة عىل مدى 

العقدين األخريين من القرن العرشين، حيث تقّدمت الدراسات النسوية تدريجيًّا نحو إنتاج 

مساراٍت متنّوعٍة للدول املختلفة يف العامل واملنطقة، ودفع هذا الحراك املجتمع الدويل والعديد 

وترشيع  تقنني  بغية  واألممية  الدولية  املؤمترات  عقد  إىل  العامل  يف  النسوية  املؤسسات  من 

نتائجها عىل مستوى الدول، وهو ما أنتج سلًّة جديدًة من القوانني والترشيعات واملصطلحات 

]1]-  باحث يف الفكر اإلسالمي، وأستاذ يف الحوزة العلمية، ورئيس تحرير مجلة الحياة الطيّبة التخّصصية، لبنان.
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املثقلة بقيٍم وأفكاٍر وثقافاٍت غربيٍة جديدٍة، لتتحول بذلك إىل سلوٍك وثقافٍة يتكّون سلوك 

األفراد واملجتمعات عىل أساسها، ويُلحظ هنا أن الذي تغري ليس مجموعة ترشيعاٍت جزئيٍة أو 

كلامٍت ومصطلحاٍت، وإمنا تغرّيت مضامنُي ومعاٍن وقيٌم وثقافٌة وفكٌر. 

انتشارها، وعليه  املخاض مواثيٌق وترشيعاٌت حاميٌة لحضورها وقوة  تولّد من هذا  وقد 

 man& « بدالً من رجل وامرأة »Gender« :فقد عرّبت األنثوية عن أطروحاتها بكلامت مثل

woman «، لوصف عالقة الجنسني أو كلمة رشيك »partner« أو »Spose« بدالً من الزوج، 

الرشعي،  لألب   »Biological Father«و النساء،  حركة  عن  للتعبري   »Feminism« وكلمة 

وتسمي أّي تدخٍل للوالدين يف صالح أبنائهم وتربيتهم »Patriarchy«، وتسمي دعم املرأة 

»Empowerment«، وتسمي الطاعة الزوجية بعالقة القوة،]1] وتوّسع مفهوم األرسة]2] لتكون 

هناك أرسٌة تقليديٌة]3] وأرسٌة غرُي تقليديٍة، أو ال منطيٌة خاصٌة بالشاذين جنسيًّا أو مبجموعاٍت 

إباحيٍة تعيش مع بعضها البعض.

 على المصطلح
ٌ

إطاللة

، وتعني يف اإلطار اللغوي)Genus(، أي:  الجندر]4] كلمٌة إنجليزيٌة تنحدر من أصٍل التينيٍّ

العربية، منها:  اللغة  الذكورة واألنوثة(، ويرتجم إىل مصطلحات عدة يف  )الجنس من حيُث 

إىل  يشري  وهو  »الجنسوية«،  أو  االجتامعي]5]  النوع  الجنس االجتامعي،  البيولوجي،  الجنس 

الخصائص النوعية وإىل اإلقرار والقبول املتبادل ألدوار الرجل واملرأة داخل املجتمع، ويُستخدم 

للتعبري عن عملية دراسة العالقة املتداخلة بني املرأة والرجل يف املجتمع.

وقد بدأ مصطلح الجندر كمصطلح لغوي مجرّد، ثم تطّور استخدامه إىل أّن أصبح نظرية 

[1[-  Power relation

[2[-  Family

[3[-  Traditional

[4[-  Gender

]5]- يقصد بالنوع االجتامعي )Gander( مجموعة من السلوكيات واملفاهيم مرتبطة باإلناث والذكور ينشئها وينرشها املجتمع، وأن كل 

املجتمعات الثقافية تحول الفروقات البيولوجية بني اإلناث والذكور إىل مجموعة من املفاهيم حول التفرقة والنشاطات التي تعترب مالمئة.
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بالرجال  املتعلّقة  الخصائص  إىل  »يرجع  أنه:  عىل  الجندر  مصطلح  وتطّور  وأيديولوجية]1]، 

والنساء والتي تتشّكل اجتامعياً مقابل الخصائص التي تتأّسس بيولوجياً مثل اإلنجاب]2]. وقد 

كان الجندر مبنيًّا عىل أساس الجنس، ليتم تجاوز املصطلح يف مرحلٍة الحقٍة من استخدامه 

ليطلق  الجنس،  كلمة  والجندر، ومتييزه عن  الجنس  الرتابط بني مصطلحي  أبعد من حدود 

عىل دور ومكانة كلٍّ من الرجال والنساء الذي يتشّكل اجتامعيًّا، كّل ذلك بهدف إزالة الفجوة 

النوعية بينهام.

وعىل هذا األساس ترى الجندرية أنه ميكن تغيري بل وإلغاء األدوار املنوطة بالرجل واملرأة، 

وكذلك الفروق بينهام من ثقافة املجتمع وأفكاره السائدة، بحيث ميكن للمرأة أن تقوم بأدوار 

الفروق  لتأثري  تتنّكر  الجندرية  املرأة، وهذا يعني أن  بأدوار  الرجل، وميكن للرجل أن يقوم 

البيولوجية الفطرية يف تحديد أدوار الرجال والنساء، فالجندر بناٌء اجتامعيٌّ وثقايفٌّ أيًضا، وهو 

الحياة؛ ووسائل  يوم من  املجتمعية يف كل  املؤسسات  تدار يف كل  تاريخيٌة مستمرٌة  عمليٌة 

اإلعالم واملدارس، واألرس، واملحاكم..إلخ]3].

وبناًء عليه يتّخذ الجندر النسوي قاعدًة ينطلق منها، أال وهي إلغاء كّل الفروق الطبيعية 

أو املختصة باألدوار الحياتية بني الرجال والنساء، ويّدعي بأن أيَّ اختالٍف يف الخصائص واألدوار، 

إمنا هو من صنع املجتمع، وأن النوع االجتامعي حقٌّ أسايسٌّ من حقوق اإلنسان، واملجتمع 

وحده هو الذي يضمن أن كافة النساء والرجال يدركون ويستفيدون من هذا الحق.

الوثيقة كالتايل: »تدعيم األرسة بشكل أفضل  الفقرة 2، 15 تحدد أهداف  الخامس،  الباب  املتحدة:  الجندر يف وثيقة األمم  ]1]- تعريف 

أمناطها«. تعدد  االعتبار  بعني  األخذ  مع  استقرارها  وتدعيم 

تعريف الجندر يف املوسوعة الربيطانية Gender Identity: هو شعور اإلنسان بنفسه كذكر أو أنثى، ولكن هناك حاالت ال يرتبط فيها شعور 

اإلنسان بخصائصه العضوية، وال يكون هناك توافق بني الصفات العضوية وهويته الجندرية. إن الهوية الجندرية ليست ثابتة بالوالدة، بل 

تؤثر فيها العوامل النفسية واالجتامعية بتشكيل نواة الهوية الجندرية وتتغري، وتتوسع بتأثري العوامل االجتامعية كلام منا الطفل.

تعريف الجندر يف منظمة الصحة العاملية: هو املصطلح الذي يفيد استعامله وصف الخصائص التي يحملها الرجل واملرأة كصفات مركبة 

اجتامعية ال عالقة لها باالختالفات العضوية.

[2[- Significance of Gender: Theory and reserach about Difference, Blackswell Publishers, 1997, pp 122 - 125.

]3]- نقاًل عن حمدي عبد الرحمن حسن، املشاركة السياسية للمرأة، خربة الشامل األفريقي، القاهرة، مركز دراسات املستقبل األفريقي، 

2001، ص 9.
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الفيمينيزم وحركة تحرير المرأة

مثة فرٌق واضٌح بني الدعوة إىل تحرير املرأة وإنصافها، والحركات التي تبّنت هذه الدعوة 

الغرب،  يف  تبلورت  التي  املتطرّفة]1]  األنثوية  النزعة  الغربية أو الرشقية وبني  البالد  يف  سواًء 

والحركات التي تبّنت هذه النزعة املتطرّفة...، فأقىص ما طمحت إليه حركات تحرير املرأة، 

هو إنصافها... من الغنب االجتامعي والتاريخي الذي لحق بها، والذي عانت منه أكرث مام عاىن 

منه الرجال مع الحفاظ عىل فطرة التميّز بني األنوثة والذكورة، ومتايز توزيع العمل وتكامله 

يف األرسة واملجتمع، عىل النحو الذي يحّقق مساواة الشقني املتكاملني بني الرجال والنساء...، 

دون إعالٍن للحرب عىل الدين ذاته وسائر القيم االجتامعية يف هذا املجال، وال سيام ما يرتبط 

بالحرب عىل الرجال.

أما النزعة األنثوية املتطرّفة]2] أو األنثوية الراديكالية فهي حركٌة فكريٌة سياسيٌة اجتامعيٌة 

متعّددُة األفكار والتيارات، تسعى للتغيري االجتامعي والثقايف وتغيري بناء العالقات بني الجنسني 

، وتختلف نظرياتها وأهدافها وتحليالتها تبعاً  وصوالً إىل املساواة املطلقة كهدٍف اسرتاتيجيٍّ

للمنطلقات املعرفية التي تتبناها، وتتسم أفكارها بالتطرّف والشذوذ، وتتبنى رصاع الجنسني 

وعداءهام، وتهدف إىل تقديم قراءاٍت جديدة عن الدين واللغة والتاريخ والثقافة وعالقات 

الجنسني]3].

دراسة قضايا المرأة من وجهة نظر إسالمية:

لقد تعّددت االتجاهات بني علامء املسلمني ومفكِّريهم من املدافعني عن املرأة وجوداً 

وإنسانية وحقوقاً... وقّدموا لنا العديد من الدراسات يف قضايا املرأة. وبغّض النظر عن النوايا 

والدوافع التي انطلقوا منها، فقد وقع الكثري منهم يف العديد من الشبهات وأوقعوا املرأة نفسها 

يف الكثري من اإلشكاالت واألزمات، ما انعكس سلباً عىل حياة املرأة الفردية واالجتامعيّة، وأّدى 

[1[- Feminism

[2[- Feminism

العقيدة  يف  دكتوراه  باحث   - الكردستاين  نادر  أمني  مثنى  والطفل والدكتور  للمرأة  العاملية  اإلسالمية  اللجنة  رئيس  كاميليا،  ]3]- حلمي، 

بترصّف. األثر.   - املدلول   - املنشأ   ... الجنـــدر  والطفل،  للمرأة  العاملية  اإلسالمية  اللجنة  موقع  والفلسفة، 
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االجتامعيّة.  واملامرسة  التصّورات  بها عىل مستوى  الخاّصة  الحقوقيّة  املنظومة  تشويش  إىل 

ومُيكن تقسيم هذه االتجاهات إىل ثالثة اتجاهاٍت:

االتجاه األول: اتّجاه مقاضاة الفقه اإلسالمّي

نّصب بعض املفّكرين أنفسهم يف موقع مقاضاة الفقه اإلسالمّي بشكٍل عامٍّ وفقه املرأة 

بشكل خاّص، فعمدوا إىل محاكمة نصوصه القارصة – بنظرهم - عن إيفاء املرأة حّقها، حيث 

أفرط هؤالء يف نقد طريقة االستدالل الفقهّي املتعلّق باملرأة وحقوقها وواجباتها، واعتربوا أّن 

من املشكالت األساسية التي يواجهها البحث الفقهّي يف قضايا املرأة التعرَّض ملسائلها بشكٍل 

مشتٍّت، دون نظرٍة كليٍّة جامعٍة، أو حلقاٍت متّصلٍة، ما أنتج – بنظرهم – فتاَوى متناقضَة، 

أو غرَي منسجمة ٍعىل األقّل]1]، وظهرت آثاره يف الواقع االجتامعّي وبالنظرة القارصة إىل املرأة. 

ومن الواضح أّن هذا االتّجاه يعتمد يف الكثري من مرتكزاته عىل الدراسات الغربية يف العلوم 

مسارات  يف  وتحّكمت  واملدارس،  واالتّجاهات  النظريات  من  الكثري  أنتجت  التي  اإلنسانية 

املرأة  املتعلّقة بقضايا  الحقوقيّة  الفكرية لألنظمة  املرجعية  املجتمعات ومفاصلها، وشّكلت 

وحقوقها.

ومن الواضح أنّه قد غاب عن بال هؤالء أنّنا ال نستطيع االستناد إىل هذه الدراسات يف 

تحديد مسار السلوك اإلنسايّن عند الفرد واملجتمع؛ ألنّنا ال نستطيع االلتزام بنتائج الدراسات 

اإلنسانية أو املامرسات االجتامعيّة الغربية مبعزٍل عن القيم األخالقية واالجتامعيّة للمجتمع 

نفسه، هذا إضافًة إىل ما نلمسه من التقوقع واملحدودية يف هذا النمط من البحث، واملامرسة 

عىل جزئياٍت بعينها، ما يُفقد البحث العلمّي طابعه املوضوعّي والشمويّل، خاّصة وأّن العلوم 

اإلنسانية كلّها تستظّل - من وجهة النظر اإلسالمية- مبظلٍّة واحدٍة وهي الرشيعة، وتنبع من 

خالل وعاٍء واحٍد يحويها هو اإلسالم، كام أّن موضوعها واحد وهو اإلنسان بصفاته النفسية 

والبدنية املعروفة.

]1]- مهريزي مهدي، فقه املرأة )دراسات نقدية ومنطلقات التجديد املنهجي(، ص 34، ط 1، مركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالمّي، بريوت، 

2008م.
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أمام هذا االضطراب الفكرّي يف دراسة قضايا املرأة ال بّد من لفت النظر إىل أّن غاية البحث 

الفردية  املسلمني  حياة  تنظّم  التي  والقوانني  األحكام  استنباط  يف  تكمن  االجتهادّي  الفقهّي 

واالجتامعيّة، عىل قاعدة اشرتاك املكلّفني يف جميع األحكام يف أصل التكليف، عدا ما دّل الدليل 

الخاّص عىل تخصيصه بالرجل أو املرأة. وإّن الذي ينظر نظرًة علميًة فاحصًة ـ بعد أن يخلع 

ثوب مقاضاة الدين أو املرأة ـ إىل الفقه اإلسالمّي يجد أنّه يتضّمن منظومًة من األحكام يف فقه 

املرأة تغطّي مستلزماتها الفردية والحياتية الفردية والعامة، وترسم املسار الطبيعّي الذي حّددته 

الرشيعة للمرأة. وميكن القول بعد حذف املشرتكات أّن هذه األحكام تطغى عىل األحكام الخاّصة 

بالرجل، وال يوجد يف هذا جنبة تفاضل لنوع عىل آخر، بل هي الحكمة من الخلق.

وال بّد من اإللفات - أيًضا - إىل أّن منهج االستنباط الفقهّي يستند إىل ثابتٍة رئيسٍة وهي 

إقامة الحّجة عىل الحكم الرشعّي، فإذا قامت الحّجة عىل عدم إمكانية تويّل املرأة للسلطة 

مبعنى الحاكمية والوالية مثالً، فهذا ال يعّد انتقاصاً لحقوقها ومكانتها وإنسانيتها، إمّنا ييُضء 

مع عرشات  انسجاماً  واملرأة،  الرجل  لكلٍّ من  الشارع  يرتضيها  التي  الطبيعيّة  الوظيفة  عىل 

إّن  بل  والعطف،  األمومة  مركز  يف  لتكون  املرأة  وّجهت  التي  التفصيلية  واألحكام  الروايات 

أمومتها وعطفها من أحمز األعامل وأفضلها، وهو الحجر األساس لصالح مستقبل املجتمع.

االتجاه الثاين: االتّجاه اإلسقاطّي

 انطلق هؤالء يف دراساتهم من تبعيتهم للمنهج الذي أّسسه الغربيون يف دراسة قضايا 

املرأة، فأغرقوا ساحة البحث بعرشات النظريات واألفكار الغربية التي تستند إىل نظرٍة فلسفيٍة 

خاّصة للوجود والحياة واإلنسان. وبدأوا بدراسة النصوص الدينية والفتاوى الرشعيّة الخاّصة 

باملرأة بالنقد تارة، واملقارنة واملقايسة أخرى، والسعي لالستدالل ثالثة... ما جعلهم يتوّهمون 

قصور النصوص داللًة ومضموناً عن تلبية ومواكبة الترشيعات والقوانني الالزمة التي تحتاجها 

الرنّانة والجميلة مبظهرها  الغربية  األفكار  إسقاط  املعارص. عمل هؤالء عىل  العامل  املرأة يف 

مسلاّمٍت  عىل  اعتامداً  املسلمة  املرأة  واقع  وطرحها عىل  الكثري،  وغريها  واملساواة  كالحّرية 

حقوقيٍة  أو  إنسانيٍة  دراسٍة  أدىن  دون  الغربية،  والترشيعات  الدراسات  أنتجتها  ومامرساٍت 

متكاملٍة وشاملٍة، كام يتضح من تراكم املشكالت عندهم يف هذا العرص.
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أنّه  بوضوٍح  نُدرك  عندهم  باملرأة  املتعلّقة  الحقوقيّة  الدراسات  آثار  إىل  موجزٍة  وبنظرٍة 

يف ظّل شعار تحرير املرأة ُسحقت إنسانية املرأة، وُعطّل دورها اإلنسايّن الطبيعّي ورسالتها 

أجل  من  كلّه  يومها  لتكدح  املصانع  إىل  بها  ُدفع  حيث  األرسة،  دعائم  تشييد  يف  املقّدسة 

الحصول عىل لقمة العيش. واستُدرجت باسم الفن واملدنيّة إىل الرذيلة والفساد الخلقّي. ومن 

الدين  قيم  املسلمة، كونه يقيص  املرأة  املنهج عىل قضايا  الواضح خطورة وفساد مثل هذا 

ويسقط القيم الوضعية مكانها...

االتجاه الثالث: اتّجاه التلفيق وأسلمة املعرفة

 تعود جذور هذا االتّجاه إىل ما اصطلح عليه بني املفّكرين املسلمني بـ »أسلمة املعرفة« 

التي تفرتض أّن العلوم واملعارف اإلنسانية قامئٌة وينتجها غري املسلمني، ما يستبطن إقراراً بأّن 

تُحّدد  املعرفة«  أّن »أسلمة  الرتاث اإلسالمّي، أضف إىل  لها جذور يف  العلوم واملعارف ليس 

تخدم  أن  ميكن  اسرتاتيجيٍة  رؤيٍة  عىل  تنطوي  ال  وهي  إليه،  نطمح  الذي  املعريّف  السقف 

مرشوعاً علميًا كبريًا كأسلمة العلوم، أو مرشوع دراسة قضايا املرأة وفق الرؤية اإلسالمية.

ولهذا نجد دعاة هذا االتّجاه يعملون عىل التلفيق اإليجايّب ـ بنظرهم ـ بني النتاج املعريّف 

اإلنسايّن، الرتبوّي واالجتامعّي والسيايّس... عند الغربيني وبني الترشيعات واألفكار اإلسالمية 

بإسقاط النصوص واألفكار واألحكام اإلسالمية عىل ما توّصل إليه الغربيون من نتائج دراساٍت 

وأبحاٍث وتجارَب ماّم طبّق يف مجتمعاتهم والقى نجاًحا ظاهريًّا، ورواجاً بني الناس. 

ولهذا عمد هؤالء إىل محاولة نقل التجربة الغربية إىل العامل اإلسالمّي كأنّها تجربٌة متعاليٌة 

ُولِدت من رحم  العلمية قد  الغرب  أّن نهضة  آخَر، دون وعٍي منهم إىل  تصلح ألّي مجتمعٍ 

تناقضاتها ورصاعاتها وتدافعاتها الذاتية، وهذا أخطر ما يف هذا الطرح، محاولني بذلك إيجاد 

نوٍع من االنسجام بني األحكام الرشعيّة اإلسالمية والترشيعات الحقوقيّة الغربية من جهٍة، 

ال  التي  اإلسالمية  والترشيعات  النصوص  بعض  عن  القصور  أو  النقص  رفع  عىل  والعمل 

التي  ووظيفتها  املرأة  صورة  بني  الجمع  محاولة  خالل  من  األطروحات،  تلك  مع  تتوافق 

يرسمها النّص، وتلك التي تالئم املدنيّة الغربية مع مراعاة بعض الضوابط والقيم اإلسالمية 
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أنّها ال تنسجم مع  من جهة أخرى. وهذا ما أنتج صورًة جديدًة للمرأة أقل ما يقال فيها 

الصورة واملكانة التي أعطاها اإلسالم للمرأة.

تقويم منطلقات الحركة النسائية في الغرب

إّن النزعة التي ظهرت يف املجتمع الغريب هي نزعٌة تدعو إىل تحرير املرأة، ورفع الظلم 

عنها، ومساواتها بالرجل يف مختلف أشكال املساواة، والعمل الجاّد عىل التحّرر من الكثري مام 

اعتربوه قياًم وقواننَي وأعرافًا تقيّد املرأة وتحّد من حضورها الفاعل يف امليادين كافة. ولكن ملّا 

كانت هذه النزعة انفعاليًّة ورّدَة فعٍل عىل وضعٍ قائٍم، أودت باملرأة إىل الوقوع يف أرٍس جديٍد 

ولحق بها ظلٌم من نوٍع مختلٍف. وحول هذه الحقيقة يقول الشهيد مرتىض مطّهري: 

»لقد تأّخرت املجتمعات الغربّية يف التفكري يف حقوق املرأة، وأّدى هذا التأّخر إىل 

تغليب العواطف واملشاعر عىل العقل والعلم اللذين مل يُسمح لهام بإبداء رأيهام يف 

هذا الصدد. وقد نجحت هذه الحركة يف فتح بعض األبواب، ولكن ترّسبت من هذه 

األبواب التي ُفتحت يف وجه املرأة إىل املجتمع اإلنسايّن واملرأة عىل وجه التحديد، 

آالٌم ومصائُب رمّبا كانت أسوأَ ماّم سبقها«]]].

د الطريق الذي ترغب يف عبوره، أعلنت  واملالحظ هنا أن املرأة الغربية بدالً من أن تحدَّ

أنها تريد أن متيش ـ بجانب الرجل ـ وغاب عنها أن امليش بجانب الرجل عىل حّد املساواة 

مجرّد نظريٍة ال ميكن تحقيقها عمليًّا، وذلك ألن املساواة ال ميكن تحقيقها إال إذا تشابهت 

األهداف تشابهاً تاماً... والحياة ال تحتمل هذا التشابه، ألن كّل نوٍع يؤّدي مهّمًة تختلف عن 

اآلخر، ويستمّد بقاءه الطبيعي من هذه املهمة وحدها]2].

أضف إىل ذلك أنَّ الحركة النسويّة الّتي انطلقت يف الغرب مل تكن بعيدًة عن التأثّر باليد 

الخفيّة للرجل الغريّب الغنّي الشهوايّن. فقد كانت الحاجة إىل اليد العاملة الرخيصة سببًا مهامًّ 

]1]- مطّهري، مرتىض، نظام حقوق املرأة يف اإلسالم، ص184. 

]2]- النيْهوم، الصادق، الحديث عن املرأة والديانات، ص49، مكتبة الينهوم، سلسلة الدراسات)1(.
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من أسباب الدعوة إىل تحرير املرأة واالعرتاف مبلكيّتها لناتج عملها، مع أنها أُعطيت الوظائف 

بهذا  تورّطت  الّتي  باملرأة  أّدى  ما  والجسديّة  النفسيّة  التكوينيّة  بنيتها  تتناسب مع  الّتي ال 

النوع من الحريّة إىل رفع الصوت عالياً مناديًة بالندم. هذا من جهٍة ومن جهٍة أخرى، بدل 

أن تحّرر املرأة من قيود الرجل وأرسه ُحّررت من قيود األخالق لتتحّول إىل وسيلٍة من وسائل 

الغربيّة.  املجتمعات  األرسة يف  كيان  اهتزاز  إىل  التحّول  أّدى هذا  وقد  الرجل.  إشباع شهوة 

إىل شعار من  الدفاع عن األرسة وحاميتها  تحّول  الخطر  بهذا  الغريّب  الشعور  يدّل عىل  وما 

الشعارات الجامهرييّة. ومن هنا بدأنا نسمع أصواتاً غربيًّة عاليًة تدعو من جديٍد إىل استعادة 

الحقوق الواقعيّة للمرأة، بهدف التخفيف من حّدة تلك الحركة العجولة الّتي أطاحت بكرامة 

املرأة وأخالقها بعد أن أّدى االبتذال وسهولة نيل املرأة والحصول عليها إىل الزهد بها وعدم 

الرغبة فيها.

ا( ا وإناسيًّ رؤية اإلسالم إلى المرأة )المرأة قيميًّ

1. اإلسالم والحياة االجتامعية:

اإلسالم دين اإلنسانيّة، ونظامه نظاٌم شامٌل لجميع نواحي الحياة، يربط بعضها ببعضها 

اآلخر ربطًا عضويًّا منطقيًّا، وينطلق من واقع الحياة اإلنسانيّة وخصوصيّاته ملعالجة قضاياها 

بشتّى مستوياتها، ومبا يتناسب مع تطلّعات اإلنسان يف هذه الحياة وسواها من مراحل الحياة 

األخرى. واإلنسان )املرأة والرجل( كائٌن اجتامعيٌّ بالطبع، ال يستطيع أن يعيش مبعزٍل عن 

الجامعة وهو يتلّمس يف الجامعة إشباع حاجاته إىل االنتامء وحاجته إىل التقدير االجتامعي 

مع  الفرد  تفاعل  نتيجة  وينشأ  االجتامع  إىل  امليل  ويتّضح  االجتامعية،  واملكانة  واالحرتام 

أهداف  وتبّني  متثّل  امليل  هذا  إىل  يضاف  مختلفٍة...،  مستوياٍت  عىل  املجتمع  يف  اآلخرين 

الجامعة واتجاهاتها ومعايريها، وهنا نجد أّن الفرد يرى الجامعة وكأنّها امتداٌد لنفسه يسعى 

من أجل مصلحتها ويبذل كّل جهده من أجل إعالء مكانتها. ولهذا يسعى كّل فرٍد إىل أن ينضم 

إىل جامعٍة تالمئه من حيث ميوله وعواطفه وأهوائه ويجمع بينهم رباٌط متنٌي، وهؤالء األفراد 

يشبهونه ويشاركونه يف صفاته وعواطفه، يستجيبون بسهولٍة لعواطفه. وهذا يختلف كثرياً عن 
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، التي تعمل جادة  تعميامت وتحّكم الحركة النسوية العاملية بشكٍل عامٍّ والغربية بشكٍل خاصٍّ

إلدخال بل وهيمنة ثقافة الجندر يف عموم تفاصيل حياة املرأة الفردية والجتامعية.

2. االشرتاك واملساواة بي الرجل واملرأة

املرأة والرجل يف الرؤية اإلسالميّة صنفان من نوٍع واحٍد ال نوعان من جنٍس واحٍد، وعىل 

الرغم من الوحدة النوعيّة بينهام يتمتّع كّل منهام بخصائَص مميّزٍة له عن الصنف اآلخر. ورمّبا 

كانت هذه الخصائص املميّزة منشأً لالختالف يف الحقوق واألوضاع القانونيّة، دون أن يؤّدي 

هذا االختالف إىل التفاوت يف اإلنسانيّة أو القيمة. 

الكريم خاّصًة عن رؤيٍة واضحٍة إىل كّل من  النصوص اإلسالميّة عاّمًة والقرآن  فتكشف 

الرجل واملرأة، مفادها اشرتاكهام يف اإلنسانيّة وخصائصها ولوازمها، حيث إّن اإلنسان إنساٌن 

بروحه ال بجسده، ويف عامل الروح ال أنوثة وال ذكورة، بل هام من عامل الجسد. وتتجىّل هذه 

ينيّة منها أّن الرجل واملرأة  ٍة يف النصوص الدِّ الرؤية املوّحدة بني الرجل واملرأة يف موارَد عدَّ

متساويان من ناحية الخلق لجهة العالقة باملبدأ والهدف الّذي أُريد لكّل منهام، ومن ناحية 

املاهية والحقيقة، ومن ناحية االستعدادات والقابليات الذاتية للتكامل.

فمن ناحية املبدأ، يرتبط كالهام مببدأٍ واحٍد وبالدرجة نفسها، وهذا ينطبق عىل اإلنسان األول 

آدم وحواء، كام ينطبق عىل ذريّتهام. فالقرآن يرُّصح بخلق املرأة والرجل من نفس واحدة]1]... ويف 

املوقف اإلسالمّي من ذرية آدم نالحظ أنّه يجمع بني الرجل واملرأة يف أحكامه عليهام وإخباره 

عن طريقة خلقهام، فيُخربنا أنّه خلقهام من ماٍء، ومن طنٍي الزٍب، ومن نطفٍة أمشاجٍ، وصلصاٍل 

من حأٍم مسنوٍن، وصلصاٍل كالفّخار، ومن علقٍة إىل غري ذلك دون أن مييّز بينهام يف هذه األحكام.

ا الهدف الّذي ُخلقت املرأة من أجله، فهو عني الهدف الّذي ُخلق الرجل من أجله.  وأمَّ

ووحدة الهدف هذه تنطبق عىل الهدف من اإلنسان كإنساٍن كام تنطبق عىل الهدف القريب 

املرتبط بكال صنفي اإلنسان أي الرجل واملرأة. ويؤكّد بعض آيات القرآن الكريم هذه الحقيقة 

]-[1يا أَيَُّها النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الَّذي َخلََقُكْم ِمْن نَْفٍس واِحَدٍة َو َخلََق ِمْنها َزْوَجها... النساء: 1، ُهَو الَّذي َخلََقُكْم ِمْن نَْفٍس واِحَدٍة َوَجَعَل 

ِمْنها َزْوَجها لِيَْسُكَن إِلَيْها. سورة األعراف: اآلية 189.
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الِْجنَّ  َخلَْقُت  )َوما  العبادة:  التكامل من خالل  أجل  اإلنسان من  الله خلق  أنَّ  يُقّرر  عندما 

َواإْلِنَْس إِالَّ لَِيْعُبُدون( ]1]. كام تؤكّد بعض اآليات حقيقة التساوي بني الرجل واملرأة يف سلوك 

طريق التكامل والعبوديّة، واالبتالء بالعذاب نتيجة الشطط عن هذا الرصاط السوّي. وتؤكّد 

والصالحة  والصالح  والكافرة،  والكافر  واملؤمن،  املؤمنة  بني  واملآل  املصري  أخرى وحدة  آياٌت 

واملرشكة واملرشك]2]. ومن جهٍة أخرى، أشار إىل وحدة الهدف القريب املراد من خلق الرجل 

بالنسبة للمرأة والعكس، حيث تُشري اآلية إىل السكن املتبادل بني الرجل واملرأة]3]. فكام أّن 

الرجل يسكن إىل املرأة، فهي كذلك تسكن إليه، فاآلية إذاً تؤكّد أنَّ الحاجة متبادلٌة وليس أحد 

الطرفني طفيليًّا بالقياس إىل اآلخر.

يف االستعداد والقدرات: ومن لوازم وحدة الهدف من خلق الرجل واملرأة وجوب توفّرهام 

عىل استعداداٍت متساويٍة تسمح لهام بالرتقّي يف مدارج الكامل، دون أن يكون للرجولة أو 

األنوثة ميّزٌة عىل هذا الصعيد، فكالهام يتوفّر عىل نفخة من روح الله]4]، وكالهام مخلوٌق يف 

أحسن تقويٍم]5]، وكالهام مزّوٌد بالسمع والبرص وغريهام من وسائط اإلدراك واكتساب العلم]6]، 

ين الحنيف]7]، وكالهام ُعرِضت عليه األمانة اإللهيَّة وتحّملها]8]، وهام يف  وكالهام مفطوٌر عىل الدِّ

الضمري األخالقّي سواء]9]. كام أّن الله سّخر لإلنسان رجاًل وامرأًة ما خلقه من شمٍس وقمٍر وليٍل 

ونهاٍر.]10] ويتمتّع كالهام بالتعليم اإللهي]11] وقد حظيا بنعمة البيان دون أن يشري الله سبحانه 

]1]- سورة الذاريات: اآلية 56.

]2]- سورة النساء: اآلية 124؛ سورة التوبة: اآلية 72؛ سورة األحزاب: اآلية 35؛ سورة الفتح: اآليتان 5و6؛ سورة الحديد: اآليتان1و12؛ سورة 

يس،: اآلية 56؛ سورة املؤمنون: اآلية 8؛ سورة البقرة: اآلية 221.

] -[3ُهَو الَّذي َخلََقُكْم ِمْن نَْفٍس واِحَدٍة َوَجَعَل ِمْنها َزْوَجها، سورة األعراف: اآلية 189؛ َوِمْن آياتِِه أَْن َخلََق لَُكْم ِمْن أَنُْفِسُكْم أَْزواجاً 

لِتَْسُكُنوا إِلَيْها َوَجَعَل بَيَْنُكْم َمَودًَّة َورَْحَمًة إِنَّ يف  ذلَِك آَلياٍت لَِقْوٍم يَتََفكَُّروَن، سورة الروم: اآلية 21.

يْتُُه َونََفْخُت فيِه ِمْن ُروحي  فََقُعوا لَُه ساِجديَن، سورة الحجر: اآلية 29؛ وسورة ص: اآلية 72. ] -[4فَِإذا َسوَّ

نْساَن يف  أَْحَسِن تَْقويٍم، سورة التني: اآلية 4. ] -[5لََقْد َخلَْقَنا اإلِْ

فِْئَدَة لََعلَُّكْم تَْشُكُرون، سورة النحل: اآلية 78. بْصاَر َواألَْ ْمَع َواألَْ هاتُِكْم ال تَْعلَُموَن َشيْئاً َوَجَعَل لَُكُم السَّ ] -[6َواللَُّه أَْخرََجُكْم ِمْن بُطُوِن أُمَّ

يِن َحنيفاً ِفطْرََت اللَِّه الَّتي  فَطََر النَّاَس َعلَيْها، سورة الروم: اآلية 30. ]7]- فَأَِقْم َوْجَهَك لِلدِّ

َجُهواًل، سورة  إِنَُّه كاَن ظَلُوماً  نْساُن  رِْض َوالِْجباِل فَأَبنَْيَ أَْن يَْحِملَْنها َوأَْشَفْقَن ِمْنها َوَحَملََها اإلِْ امواِت َواألَْ مانََة َعىَل السَّ ] -[8إِنَّا َعرَْضَنا األَْ

اآلية 72. األحزاب: 

] -[9َونَْفٍس َوما َسوَّاها )7( فَأَلَْهَمها فُُجورَها َوتَْقواها، سورة الشمس: اآليتان 7و8.

]10]- سورة الجاثية: اآلية 13؛ سورة إبراهيم: اآلية 33.

]11]- سورة البقرة: اآلية 239؛ سورة األنعام: اآلية 91؛ سورة العلق: اآليتان 4 و5.
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إىل تفاوٍت بينهام يف أصل هذه املوهبة]1]. وأخرياً عندما بعث الله أنبياءه ورسله إىل البرش مل 

مييّز بني الرجل واملرأة يف توجيه الرسالة والخطاب اإللهّي إليهام]2].

يف  يشرتكان  كذلك  التكامل،  سبيل  يف  واملرأة  الرجل  يشرتك  كام  التكامل:  معيقات  يف 

معيقات التكامل؛ فهذا هو القرآن الكريم يُشري إىل النفس األّمارة بالسوء]3] بوصفها ُمفسدًة 

لسبيل التكامل، كام يصف الشيطان بأنّه عدّو لإلنسان]4]، دون أن يشري إىل االختالف بني الرجل 

واملرأة يف هذين املُعيقني.

3. التساوي يف القيمة بي الرجل واملرأة:

ويرتتّب عىل ما تقّدم كلّه أن تكون قيمة الرجل املتحيّل بالقيم األخالقيّة مساويًة لقيمة 

املرأة املتحلّية بالفضائل عينها، والعكس صحيٌح أيًضا، ونحن هنا نتحّدث عن القيمة املكتسبة 

من خالل اكتساب الفضائل واجتناب الرذائل. فاملرأة ال تقرص عن الرجل يف السبق إىل اإلميان 

والعمل الصالح والتقوى والهجرة والعلم. كام أنّها ال تهوي أكرث من الرجل وال تنحّط قيمتها 

عنه إذا تورّطت مثله يف الكفر والرشك والنفاق. ويكفي عموم بعض اآليات وإطالق بعضها 

من  فرّصح  إبهاٍم  أو  لبٍس  أّي  رفع  أراد  رمّبا  سبحانه  الله  ولكّن  املّدعى.  هذا  إلثبات  اآلخر 

خالل ذكر صيغة التذكري والتأنيث أثناء بيانه لهذه الحقيقة البيّنة]5]، كام ذكر إىل جانب بعض 

مناذج الخري والرّش بني الرجال، بعض مناذج الخري والرّش بني النساء أيًضا، مثل: آدم وحّواء، 

 ،وسارة، أّم النبّي يحيى زوج زكريا، مريم زوج عمران، مريم أّم النبّي عيىس إبراهيم

موىس وأمه وأخته، آسية زوج فرعون، ابنتي شعيب، بلقيس ملكة سبأ، وذكر من السيّئات 

امرأة نوح، وامرأة لوط، وزوج أيب لهب. بل جعل آسية زوج فرعون مثاالً يُحتذى للذين آمنوا]6] 

]1]- سورة الرحمن: اآليتان 1-3.

]2]- يُستفاد هذا املعنى من توجيه الخطاب إىل اإلنسان دون تقييده بالرجل واملرأة.

، سورة يوسف: 53؛ سورة فاطر: اآلية 6؛ سورة الزخرف: اآلية 62. وِء إاِلَّ ما رَِحَم َريبِّ ارٌَة ِبالسُّ مَّ ] -[3إِنَّ النَّْفَس ألََ

نْساِن َعُدوٌّ ُمبنٌي، سورة يوسف: 5. يْطاَن لإِلِْ ] -[4إِنَّ الشَّ

اِبراِت  َوالصَّ اِبريَن  َوالصَّ اِدقاِت  َوالصَّ اِدقنَي  َوالصَّ َوالْقانِتاِت  َوالْقانِتنَي  َوالُْمْؤِمناِت  َوالُْمْؤِمننَي  َوالُْمْسلِامِت  الُْمْسلِمنَي  إِنَّ  تعاىل:  كقوله   -[5[

اكِراِت أََعدَّ  اكِريَن اللََّه كَثرياً َوالذَّ امِئاِت َوالْحاِفظنَي فُُروَجُهْم َوالْحاِفظاِت َوالذَّ امِئنَي َوالصَّ قاِت َوالصَّ قنَي َوالُْمتََصدِّ َوالْخاِشعنَي َوالْخاِشعاِت َوالُْمتََصدِّ

اللَُّه لَُهْم َمْغِفرًَة َوأَْجراً َعظيامً، سورة األحزاب: اآلية 35.

ني  ِمَن الَْقْوِم الظَّالِمنَي  ني  ِمْن ِفرَْعْوَن َوَعَملِِه َونَجِّ َب اللَُّه َمثاًَل لِلَّذيَن آَمُنوا اْمرَأََت ِفرَْعْوَن إِذْ قالَْت رَبِّ ابِْن يل  ِعْنَدَك بَيْتاً يِف الَْجنَِّة َونَجِّ ] -[6َورَضَ

قَْت ِبَكلاِمِت َربِّها وَكُتُِبِه وَكانَْت ِمَن الْقانِتنَي، سورة التحريم: اآليتان 11و12. َوَمْريََم ابَْنَت ِعْمراَن الَّتي  أَْحَصَنْت فَرَْجها فََنَفْخنا فيِه ِمْن ُروِحنا َوَصدَّ
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كام أنّه رضب مثالً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط]1]. وهذه األمثلة كام تكشف عن قابليّة 

املرأة والرجل للتكامل واالنحطاط، تكشف أيًضا عن استقالل املرأة ومتتّعها بشخصيٍّة صالحٍة 

لتكون منوذجاً للتقوى والكفر يف آٍن واحٍد.

4. الحكمة يف متايز املرأة عن الرجل

إّن اختالف الرجل واملرأة يف بعض الخصوصيّات الجسديّة والعاطفية حقيقٌة واضحٌة ال 

ميكن إنكارها أو تجاهلها. واستغالل الرجل لهذه االختالفات ال يرّبر إنكارها. بل إّن معرفة 

هذه الفوارق والتعامل معها بحكمة هو الضامن األهّم لتنظيم العالقة بني الطرفني عىل أسٍس 

واضحٍة محكومٍة بضوابط العدالة. وصفوة القول أّن متايز الرجل عن املرأة هو تنويٌع حكيٌم 

هادٌف ال متييٌز ظاملٌ يحايب أحَد الجنسني عىل حساب اآلخر، وال يرتتّب عىل هذا التاميز أّي أثٍر 

قيميٍّ أو أخالقّي.

أدىن  والثاين جنًسا  أفضَل  املرأة جنًسا  أو  الرجل  بكون  لها  الفوارق ال عالقة  فإن »هذه 

وأحقَر وأنقَص، فإنَّ لقانون الخلقة قصًدا آخَر يف ذلك، فالله سبحانه أوجد هذه الفوارق من 

الرجل واملرأة، وتقوية أساس الوحدة بينهام. أوجد هذه  العائليّة بني  أجل توثيق العالقات 

لكلٍّ منهام عىل  والواجبات  الحقوق  ويُحّدد  بينهام  املسؤوليّات  يوزّع  أن  أجل  الفوارق من 

صعيد األرسة وغريها. وإّن الهدف من االختالف بني الرجل واملرأة يُشبه إىل حدٍّ بعيٍد الهدف 

والعمود  واليد  واألذن  العني  من  كلٍّ  موقع  عنّي  فحني  الواحد،  الجسد  أعضاء  اختالف  من 

ل عضًوا عىل عضٍو أو يُحّب عضًوا أكرثَ من اآلخر«]2]. الفقري... مل يُكن يُفضِّ

5. وجوه االختالف بي الرجل واملرأة

وعىل ضوء ما أسلفنا نعرض أبرز وجوه االختالف بني املرأة والرجل ضمن البنود اآلتية:

أ. التاميز الجسدّي: يختلف دور الرجل عن املرأة يف مسألة التناسل حيث تحضن األّم 

َب اللَُّه َمثاًَل لِلَّذيَن كََفُروا اْمَرأََت نُوٍح َواْمَرأََت لُوٍط كانَتا تَْحَت َعبَْديِْن ِمْن ِعباِدنا صالَِحنْيِ فَخانَتاُهام فَلَْم يُْغِنيا َعْنُهام ِمَن اللَِّه َشيْئاً  ] -[1رَضَ

اِخلنَي، سورة التحريم: اآلية 10. َوقيَل اْدُخالَ النَّاَر َمَع الدَّ

]2]- مطهري، مرتىض، نظام حقوق املرأة يف اإلسالم، ص 145 – 146، مؤسسة اإلعالم اإلسالمّي، بريوت، 1985.
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جنينها مّدة تسعة أشهٍر. ويحتاج هذا األمر إىل اختالف أجهزة األّم عن أجهزة األب ودورها 

األّم  بحكمته  الله  فجّهز  الغذاء  إىل  الوليد  الطفل  يحتاج  والوالدة  الحمل  وبعد  دوره.  عن 

بوسائل تغذيته. وبعد هذين العنرصين املميّزين للمرأة عن الرجل يبدو االختالف يف بنية 

الجسد واحًدا من وجوه التاميز بني الجنسني 

»فجسد الرجل وأعضاؤه أضخم من جسد املرأة وأعضائها، والرجل غالباً أطوُل 

من املرأة، وميتاز بخشونة صوته وهي بنعومته وتنمو املرأة أرسع من الرجل. وتصل 

مقاومة  منه  أكرث  وهي  قبله،  اإلنجاب  عن  وتتوّقف  الرجل  قبل  البلوغ  إىل  املرأة 

مرحلة  يف  التكلّم  عىل  القدرة  يف  له  سبقها  يف  الذكر  عن  األنثى  وتتمّيز  لألمراض، 

الطفولة، ودماغ الرجل أكرب من دماغ املرأة نسبيًّا، وإذا قيس دماغ املرأة إىل سائر 

أعضاء جسدها فهو أكرب من دماغ الرجل، ورئتا الرجل أكرب من رئتي املرأة، وتتفّوق 

املرأة عىل الرجل يف رسعة دّقات قلبها«]]].

ب. الخصائص الروحّية والعاطفّية:

الرجل  اشرتاك  الكّمي  التاميز  من  واملقصود  وكيًفا،  كامًّ  واملرأة  الرجل  عواطف  تختلف 

واملرأة يف مجموعٍة من العواطف اإلنسانيّة، ومتايزهام يف مقدار هذه العواطف عندما نُقارن 

الحنان  يف  وكاالختالف  وأمثالها  والرتّوي  والحزم  التعّقل  درجة  يف  كاالختالف  وذلك  بينهام، 

املرأة، وهي متلك عواطَف  أكرث من  دامئًا، مرتوٍّ  غالبًا، ال  فالرجل  الحّب وما شابه.  وعاطفة 

جيّاشًة أكرث ماّم يتوفّر هو عليه. ونذكّر مبا أرشنا إليه قبل قليل، وهو أّن هذا االختالف تابع 

للحكمة اإللهيَّة، فلوال هذا التاميز العاطفّي بني الرجل واملرأة ملا قامت لألرسة قامئٌة. وكيف 

تستقّر األرسة دون عاطفة األّم الجيّاشة الّتي تفدي ابنها بروحها؟ أو تستقّر األرسة دون ترّوي 

الرجل وترّدده قبل اإلقدام عىل اتّخاذ قرار يتعلّق بأرسته؟

واملقصود من التاميز الكيفّي هو الخصائص املرتبطة باملرأة مبا هي امرأٌة وبالرجل مبا هو 

رجٌل، فقد زّود الله كالًّ منهام بعواطف تختلف يف نوعها وكيفيّتها عن العواطف الّتي زّود بها 

]1]- مطهري، مرتىض، نظام حقوق املرأة يف اإلسالم، ص173.
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اآلخر. ومن أبرز أمثلة ذلك اختالف كلٍّ من الرجل واملرأة يف نظرته إىل اآلخر، فالرجل بطبيعته 

يف عالقته مع املرأة منجذٌب إليها وهي جاذبٌة، وهي تطلب الحامية وترغب يف اللجوء إىل 

رجٍل وهو بطبعه مييل إىل الحامية واالحتضان. وقد زّودهام الله بالخصائص الجسديّة الّتي 

تتناسب مع هذه الخصائص العاطفيّة.

6. منابع االختالفات الحقوقّية بي الرجل واملرأة

يُعلم ماّم تقّدم أّن اشرتاك املرأة والرجل يف الهويّة واملقام واملنزلة بل واألصول القانونيّة 

الكليّة، ال مينع من اختالف التفاصيل املرتبطة بكلٍّ منهام. ويحتاج تربير هذه الفوارق إىل بيان 

نقاٍط نُدرجها يف ما يأيت:

الهويّة والطبيعة اشرتاكهام يف الحقوق والتكاليف. ومن  الرجل واملرأة يف  يقيض اشرتاك 

هنا، فإنَّ اختالف بعض الحقوق أو التكاليف ال بّد من أن يكون استثناًء وعىل خالف القاعدة 

األصليّة.

، وال تؤّدي بأّي وجٍه إىل رفعة املرأة  هذه الحقوق والتكاليف املختلفة ليس لها بعٌد قيميٌّ

أو الرجل أو دناءة مقامهام، وال تؤّدي بالتايل إىل تقسيم النوع اإلنسايّن إىل مرتبتني.

إّن أكرث هذه االختالفات الحقوقيّة والقانونيّة ينشأ نتيجة طروء عناوين خاّصٍة عىل الرجل 

أو املرأة جرّاء موقعهام الّذي يأخذانه داخل األرسة، ومن هذه العناوين: أب، أّم، زوج وزوجة، 

أخ وأخت، عّم وعّمة، وهكذا... وليست هذه االختالفات مرتتّبًة عىل عنوان الرجولة أو األنوثة. 

وما يؤكّد هذا املّدعى هو أنَّ اختالف الرجل واملرأة يف الحقوق ميدانه ساحة األرسة. هذا وال 

ينفي وجود بعض االختالفات الجزئيّة املرتتّبة عىل عنوان الرجولة واألنوثة.

ينشأ أكرث األسئلة واالعرتاضات عىل حقوق املرأة يف اإلسالم من النظرة الجزئيّة، وإاّل فإنَّ 

والسيايّس  االجتامعّي  البعد  ذات  األخرى  األنظمة  جانب  إىل  املرأة  حقوق  نظام  إىل  النظر 

واألخالقّي.... سوف يساعد عىل تقديم الجواب عن األسئلة املثارة. 

يف البحث عن نظام حقوق املرأة يف اإلسالم ال بّد من االلتفات إىل نقاٍط رئيسٍة ثالٍث، هي:
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- إّن الهدف من القوانني املرتبطة باملرأة، كام سائر القوانني، هو األخذ بيد اإلنسان للوصول 

إىل السعادة والقرب من الله تعاىل. وهذا ما يرّبر اهتامم اإلسالم بعّفة املرأة وطهارتها. ومن 

هذا االهتامم ينشأ االختالف يف بعض الحقوق والتكاليف.

- يهتّم اإلسالم بشكٍل واسعٍ باألرسة، حيث إنّها املهد الّذي يحتضن حياة اإلنسان يف مرحلة 

رؤيته  اإلسالم  نظّم  وقد  وشخصيّته.  لهويّته  املكّونة  العنارص  أهّم  يكتسب  وفيها  طفولته، 

الحقوقيّة والقانونيّة عىل ضوء هذا االهتامم ما أّدى يف بعض األحيان إىل يشٍء من االختالف 

بني الرجل واملرأة يف بعض التفاصيل القانونيّة.

- إّن االختالف املشار إليه بني الرجل واملرأة يف الحقوق والواجبات يستند إىل منهٍج واقعيٍّ 

حكيٍم، وال يستند إىل التحّكم والظلم أو التمييز. وبعبارٍة أوضح: إنَّ االختالف بني الرجل واملرأة 

يُعطي كالًّ منهام دوراً خاّصاً به يف املجتمع وموقعاً كذلك. ومن الطبيعّي أن ترتتّب عىل األدوار 

املختلفة حقوٌق وواجباٌت مختلفٌة. فكام أّن اختالف القوانني يكون ظلامً مع وحدة الواقع، 

كذلك وحدة القوانني مع اختالف املواقع. واإلسالم يُعارض الظلم بكال نوعيه. ومن هنا فإنّه 

يف العنارص املشرتكة قد رّشع للرجل واملرأة أحكاماً متطابقًة، وميّز بينهام يف جهات االختالف.

فلسفة اختالف الموقع والدور الجتماعّي

ويبقى بعض األسئلة الجديرة بالبحث مثل: ما هي االختالفات الطبيعيّة الّتي يجب أن 

يرتتّب عليها اختالف املوقع والدور االجتامعّي وبالتّايل اختالف الحقوق والقوانني؟ أو كيف 

يرتتّب التمييز القانويّن والحقوقّي عىل االختالف الطبيعّي؟ وميكن اإلجابة عنها باختصاٍر كاآليت:

1. هذان سؤالن، وغريهام، يكشفان، بعد االعرتاف بأصل االختالف، عن الحاجة اإلنسانيّة 

الله سبحانه عن طريق الوحي واألنبياء، فإنَّ  العميقة إىل مصدٍر ترشيعيٍّ غري إنساينٍّ وهو 

اإلنسان قد يعلم بوجود اختالف يف الدور بني الرجل واملرأة، ولكّنه ال يدرك ما يناسبه، لو 

تُرك له اختيار القوانني املناسبة ملوقع كلٍّ من الرجل واملرأة. ومن هنا، فإنّنا سوف نتواضع إىل 

أقىص حدود التواضع ونُقّر بأّن اختالف موقع الرجل واملرأة ال بّد من أن يؤّدي إىل اختالٍف 
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عىل  القدرة  أو  التفاصيل  سائر  معرفة  عىل  القدرة  نّدعي  أن  دون  بينهام  وقانوينٍّ  حقوقيٍّ 

اكتشاف الجزئيّات أو تربيرها جميعاً. ونشري إىل أنّه يُشرتط يف تأثري االختالفات الطبيعيّة عىل 

مستوى القانون، أن تكون هذه االختالفات دامئًة وعاّمًة وثابتًة.

2. عىل ضوء ما تقّدم يتّضح رّس اجتامع أكرث نقاط التاميز القانويّن والحقوقّي بني الرجل 

واملرأة يف البيئة األرسيّة، وذلك أّن الرجل كام املرأة يأخذ كلٌّ منهام موقعاً خاّصاً يف األرسة مُييّزه 

عن موقع اآلخر وال ميكن أن يحّل محلّه بأّي وجٍه من الوجوه. ورمّبا يُفّس هذا األمر النهي 

اإللهّي عن متّني الرجل ما فّضل الله به املرأة والعكس]1].

3. املالزمة والرتابط بني الحقوق والواجبات، وبني الحرمان واإلعفاء من جهٍة أخرى، أي: 

ا -رجاًل كان أو امرأًة- ال بّد من أن يُطالب بتكليف بإزائه، كام أّن التكليف  أّن من يُعطى حقًّ

ا كذلك، وال ينبغي توّهم االنفصال بينهام؛ بحيث يكون لشخٍص ّما حقوٌق ال تُقابَل  يولّد حقًّ

بواجبات، فالتمكني حقٌّ للرجل وواجٌب عىل املرأة، ويف مقابل هذا األمر ناُلحظ أنَّ النفقة حّق 

للمرأة وواجب ٌعىل الزوج.

وإّن الحرمان من الحّق يقابله اإلعفاء من الواجبات الّتي كان ال بّد من ثبوتها عىل تقدير 

بني  والتمييز  الظلم  توّهم  يُزيل  الجوهريّة سوف  النقطة  إىل هذه  وااللتفات  الحّق.  ثبوت 

أحد مظاهر  والواجبات هو  الحقوق  التوازن بني  الله عن ذلك. وهذا  تعاىل  الرجل واملرأة، 

الحكمة والعدالة اإللهيَّة. وقد عرّب القرآن الكريم عن هذه الحقيقة بأخرص العبارات وأبلغها؛ 

.[2[ َولَُهنَّ ِمْثُل الَّذي َعلَْيِهنَّ ِبالَْمْعُروف :حيث قال

الفعالية الجتماعية للمرأة بنظر اإلسالم

تُطرح الكثري من التساءالت حول قضية عمل املرأة وحضورها االجتامعي الفاعل، اعتامًدا 

كائناً  املرأة  أن يجعل من  املادية، وأنه مل يشأ  قُوتها وحاجاتها  لها  الدين قد حفظ  أن  عىل 

َل اللَُّه ِبِه بَْعَضُكْم َعىل  بَْعٍض لِلرِّجاِل نَصيٌب ِمامَّ اكْتََسبُوا َولِلنِّساِء نَصيٌب ِمامَّ اكْتََسنْبَ َوْسئَلُوا اللََّه ِمْن فَْضلِِه إِنَّ اللََّه  ] -[1َوال تَتََمنَّْوا ما فَضَّ

كاَن ِبُكلِّ يَشْ ٍء َعليامً، سورة النساء: اآلية 32.

]2]- سورة البقرة: اآلية 228.
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ثقياًل،  بذلك قد وضع عنها عبئًا  ليكون  نفقاتها وأرستها،  تأمني  الرجال  محتاجاً، ففرض عىل 

وتبًعا لهذا املنطق يصبح موضوع عمل املرأة مسألًة اختياريًة محضًة، والواضح أن هذه النظرة 

الضيّقة، ال تستند عىل رؤيٍة موضوعيٍة ومتكاملٍة إىل وظيفة املرأة يف الحياة كرشيٍك للرجل 

تتناصف معه إدارة املجتمع، وتؤّدي دوًرا كبريًا يف تشييد أركانه.

والصحيح هنا، أنه يجب النظر إىل قضية فاعلية املرأة يف املجتمع ويف مختلف الوظائف 

واملواقع عىل أنها تشّكل بُعداً خاصاً من أبعاد الحضور االجتامعي الفاعل لها، وأداًء طبيعياً 

الحاجات  لتأمني  السعي  بالرضورة من  تنطلق  الحياة، وهي ال  العاّمة يف  لدورها ووظيفتها 

إليها يف وظائف  العمل كثريٌة ومتعّددٌة، كالحاجة  املادية فحسب، بل إن دوافع املرأة نحو 

يجب أن يؤّديها خصوص املرأة يف املجتمع اإلسالمي، أو أداء الوظيفة الطبيعية للمرأة يف ما 

يخّص النساء، بل حتى لو كان عملها من باب تحقيق الطموح والذات فهو من األمور الراجحة 

واملقبولة والرضورية، ألن املرأة بهذا تعيش األمل الذي يعطيها الثقة بالنفس، واملثابرة والقّوة 

يف حضورها اإليجايب يف املجتمع، ما ينعكس استقراراً عىل الشخصية، وعىل مجتمعها الخاص 

املرأة يف مجاالت عملها  لإلبداع عند  يكون محرّكاً  قد  بل  بالزوج واألرسة،  املتمثّل  والصغري 

املختلفة كام أثبتت التجربة.

خاتمة

يف  حاّدٍة  لتجاذباٍت  قد خضعت  وحقوقها  ودورها  املجتمع  يف  املرأة  موقع  قضية  إّن   -

القرون األخرية، وخلص الغرب إىل تصّوٍر خاصٍّ لهذا املوضوع، واختار لنفسه طريقاً محّدًدا 

وشاماًل نسبيًّا عىل هذا الصعيد، وذلك عىل الرُّغم ماّم مّر به هذا املوضوع من مراحل وخالفات 

وما دخله من إرهاصاٍت ومخاضاٍت. لكّن القرن العرشين كان مبثابة نوع من اكتامل الصورة 

كان،  نفسه  العرشين  القرن  لكن  التعقيد.  الغاية يف  بلغت  التي  اإلشكالية  لهذه   - غربياً   –

عىل صعيد العامل اإلسالمّي، مختلفاً جداً، ذلك أنّه شّكل قرن تفّجر الجدل حول هذه املقولة 

الشائكة، وُخلقت نتيجة ذلك اتّجاهاٌت وآراٌء ومدارُس كثريٌة ومتنّوعٌة، بلغت درجة التباين 

الحاّد.
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- بغّض النظر عن الفلسفة التي قامت عىل أساسها الحركة النسوية )الجندر(، وعن الغاية 

واألهداف التي رسمتها لنفسها، فإنّها حّققت تغيريًا اجتامعيًّا واضًحا وقويًّا يف قيم املجتمعات 

والشعوب وثقافاتها، إذ مل يكتف دعاة هذه الحركة بتياراتها وألوانها املتعّددة يف كل العامل 

الدينية. بل متّكن  الدينية وغري  أفكار اآلخر  بالشعارات ومواجهة  النظريات والصدح  بطرح 

من  وغريها  واإلعالمية  الرتبوية  املؤسسات  يف  والتغلغل  الدولية  املؤمترات  من خالل  هؤالء 

الحضور بفاعلية يف املحافل األممية، والتحرك لسن الرشع الدولية، وتعديل الكثري من قوانني 

الدول مبا ينسجم مع ثقافة الجندر وتطلّعاته، ومل يقترص ذلك عىل قوانني األحوال الشخصية 

عىل  كالكتابة  واإلدارة،  الحياة  وجزئيات  تفاصيل  إىل  بل رسى  ونحوها...،  والتعليم  والعمل 

تذاكر الطريان وغريها من الوثائق الرسمية كلمة الجندر بدل الجنس لإلشارة إىل الذكورة أو 

األنوثة.

الغربية  املجتمعات  حياة  انعكست عىل  والتي  الجندر،  عن  الناشئة  اآلثار  أخطر  من   -

تشكيل  املرأة يف  دور  بحرف  يرتبط  ما  ثانياً،  املحافظة  مجتمعاتنا  إىل  بالتسلّل  وبدأت  أوالً 

الرذائل، عن  اإلنسان وخلقه، وتربيتها، وتحصينها من  املنسجمة مع فطرة  الطبيعية  األرسة 

مساره الفطري، فُفتحت العالقات بني الذكر واألنثى وأصبح اإلنجاب خارج إطار األرسة أمرًا 

طبيعيًّا ومرّشًعا، بل وفُتح الباب القانوين للعالقات املثلية )الزواج املثيل( الذي يلغي كليّاً فكرة 

األرسة...، ويف الواقع إنهم قتلوا الروح يف البناء والروابط األرسية التي تشّكل املرأة )الزوجة 

واألم( ركنه األهم واألساس.

- مل يعد من حجة وال مرّبر للمفّكرين واملثقفني املسلمني عىل اختالف مذاهبهم ومواقعهم، 

بالتلّهي بقضايا املرأة املسلمة من الناحية الفكرية والحقوقية وغريهام مام شغل بال املسلمني 

لعقود من الزمن، وأغفلهم عن األفكار والثقافات الكثرية الوافدة إىل مجتمعاتنا ومؤسساتنا 

تحت عناوين مدنية برّاقة، ولكن تعود إىل مرجعيٍّة واحدٍة وهي الجندر.

- بناًء عىل رؤيتنا اإلسالمية، إننا نرى أّن املرأة قلب املجتمع، ومركز حياته وبقائه، فكام 

أّن القلب يف الجسم البرشّي مركُز حياٍة، ودميومُة بقاٍء واستمراٍر، كذلك املرأة قلب املجتمع، 

من  املجتمع  نصف  مُتثِّل  واملرأة  املجتمع.  فسد  فسدت  وإذا  املجتمع،  صلح  صلحت  فإذا 
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الناحية العددية، وتلد وتريّب النصف اآلخر منه، فتكون مبثابة كّل املجتمع ومدرسًة تربويًة له، 

مه ورفعته، وكذلك إذا فسدت املرأة تكون مصدر  وتعكس عنوان حضارته، وقّوته ومقدار تقدُّ

فساد املجتمع وضياعه. وقد عرب أحد عظامء هذا الزمان عن ذلك قائالً: 

»املرأة هي رمز تحّقق آمال البرشية، وهي املربّية للنساء والرجال العظام، فمن 

أحضان املرأة يتسامى الرجل، وحضن املرأة هو املوضع الذي يرتّب فيه النساء العظام 

والرجال«]]] .

املرأة وتحديد منزلتها االجتامعيّة يف عصور  املعيار االجتامعّي يف تقييم  - لقد اضطرب 

وأعطاها  املرأة  ترشيعاته  يف  لحظ  فقد  اإلسالمّي  ين  الدِّ أّما  الحديثة؛  أو  القدمية  الجاهلية 

حقوقها كافًة، فقد حفظ الحقوق املعنوية واملاّدية للمرأة، وساواها يف الحقوق مع الرجل 

ين اإلسالمّي  مبا ينسجم مع طبيعتها وتكوينها كأنثى. وترتبط فلسفة هذه الترشيعات يف الدِّ

فإّن  وبالتّايل  الرجل،  عن  يختلف  ونفيسٍّ  تكويٍن جسديٍّ  ذي  كإنساٍن  املرأة  إنصاف  بقضية 

مستوى  عىل  الترشيعات  يف  والتاميز  التفاوت  من  نوٍع  وجود  يقتضيان  والرحمة  اإلنصاف 

الحقوق والواجبات بني املرأة والرجل، وهو ما يُحّقق للمرأة شأنها املتعايل والرفيع، »كإنسان« 

ال كـ »رجل«، إذ الرجولة ليست من لوازم إنسانية املرأة.

الفكرية اإلسالمية هي مرجعية  االتّجاهات  التي عانت منها  أبرز اإلشكاالت  لعّل من   -

الغريّب، أي أّن فريًقا كان يرى األمثولة يف األمنوذج الغريّب، فكانت الرؤى والقراءات تُصاحب 

هذه األمثولة عىل الدوام أو غالبًا، لكّن فريًقا آخر كان يتموضع يف مكانه، واملرجعية العكسية 

التي تدفعه إىل هذا التموضع هي الغرب نفسه. لكّن املفّكر اإلسالمّي الذي يريد تقديم صياغٍة 

حقوقيٍة وقيميٍة متكاملٍة ملوضوع املرأة ال يحّق له من ناحيٍة منهجيٍة ومعرفيٍة أن يتامهى 

االعرتاف  مع  أمٌر،  وهو  املرشوعات،  أسلم  من  كان مرشوعه  لو  حتّى  والغريّب يف مرشوعه، 

الخصوصيات  أو تشويه  إلغاء  إليه، إىل  اليوم، يؤول يف ما يؤول  الثقافة  بعوملة بعض فروع 

الفكرية والثقافية للحضارات واألمم.

]1]- روح الله املوسوي الخميني، صحيفة اإلمام، مؤسسة تنظيم ونرش تراث اإلمام الخميني، 1430هـ - 2009م، ط1، ج7، ص 341.
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النَّسويَّة األدبية 
 للمعطى والمنهج

ٌ
 نقدّية

ٌ
رؤية

د. عبد املجيد زراقط]]]

مة      مقدِّ

راسة للباحث اللبناين الربوفسور عبد املجيد زراقط إىل تقديم تعريٍف  تهدف هذه الدِّ

ملاهّية الحركة النسويّة يف فضائها األديب واإلبداعي. كام يعرض إىل تّياراتها والنظريات 

عة. ويف سياق  دة واملتنوِّ التي قّدمتها يف سياق التجربة األدبية ومناهجها النَّقديَّة املتعدِّ

متاخامته النقدية للقضية النسوية يعقُد الباحُث جملَة مقارناٍت مع النظريات الحديثة 

الثقافة  الناشئة عن حضور  اآلثار  الرؤية واملنهج، وكذلك إىل  لُيبيِّ أوجَه االختالف يف 

النسوية الغربية عىل الحركة األدبية النسوية يف العامل العريب.

        

تطورَّت النِّسوية من حركٍة سياسيٍّة تنادي باملساواة بني املرأة والرَّجل، يف الحقوق... إىل 

فلسفة لها رؤيتها إىل الوجود واملعرفة والقيم واملجتمع، وهذا ما جعل روجيه غارودي يرى 

يؤمن  لكلِّ من  أي  معاً،  للجنسني  فلسفة  بل هي  النساء وحدهن،  عىل  »ليست حكراً  أنَّها 

مببادىء هذه الفلسفة، ويناضل من أجلها فكراً وقوالً وعمالً]2].

]1]-  باحث وأستاذ محارض ومرشف عىل الدكتواره يف الجامعة اللبنانية ـ لبنان.

]2]-  روجيه غارودي، من أجل ارتقاء املرأة، ترجمة جالل مطرجي، بريوت: دار اآلداب، طـ2، 1988، ص96.
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ولعلَّنا ال نبعد عن الّصواب عندما نرى أنَّ النِّسوية، بدأت حركًة سياسيًَّة اجتامعيًَّة ترى 

، يتخذ الرَّجل فيه دور املركز - الذات واملرأة  أنَّ الّنظام املجتمعي السائد نظاٌم أبويٌّ - ذكوريٌّ

ور الثانوي - اآلخر املساعد، دعت إىل مساواة الجنسني سياسيّاً واقتصادياً واجتامعياً ونيل  الدَّ

إىل حركٍة عقديٍَّة  ياسيَّة  السِّ الحركة  تطوَّرت هذه  ثم  الرَّجل.  بها  يتمتع  التي  الحقوق  املرأة 

البيولوجيَّة  ة  النِّسوية الخاصًّ التّجربة  لها رؤاها إىل الوجود وقضاياه؛ وهي رؤى تنطلق من 

واملجتمعيًّة: األمومة عىل سبيل املثال، وهي بوصفها هذا حركٌة عقديٌَّة للرِّجال والنِّساء معاً.

سوية
ِّ
في نقد الحركة الن

يرى،  كام  ألنه،  »النِّسوية«  مصطلح  الباحثني  بعض  يرفض  الحركة،  هذه  نقد  سياق  يف 

الجنس  د  يحدِّ ألنه  »أنثوي«  بني مصطلح  ومييِّز  سياسيًة،  وأهدافاً  مفاهيَم  من  يتضَّ مصطلٌح 

البيولوجي و »نسوي«، بوصفه مصطلحاً داالَّ عىل مفاهيَم ثقافيٍّة للنَّوع االجتامعي]1]. ويرى 

ٌة، إذ إن  أنَّ للمرأة، بوصفيها: األنثوي والنِّسوي خصوصية من دون شك، لكنَّها خصوصيٌَّة عامَّ

د النِّساء؛ األمر الذي  د بتعدُّ لكلِّ امرأٍة تجربتها الخاّصة، ما يعني أن التجارب النِّسوية تتعدَّ

يتيح القول:

« وخصوصيَّتها، فالنِّساء لسن كاّمً واحداً،  عب تحديد هوية »املرأة - األمنوذج الكيلِّ من الصَّ

عٌة، وكذلك هي تجاربهن املنتمية إىل »ما ال ميكن تحديده«.  دٌة ومتنوِّ ا هنَّ كائناٌت متعدِّ وإمنَّ

لهذا، فإنَّ الكتابة التي تتمثّل هذه التجربة ومتثِّلها لغًة أدبيًّة هي كتابٌة ال ميكن أن نحيط 

بها، وإن كان من إرصار عىل التَّحديد، فإنَّ ذلك ممكن إن تم وضع كلٍّ من الرَّجل واملرأة يف 

تكوينه البيولوجي، وهذا أمر غري صحيح، فالكتابة ال متثِّل هذا التكوين فحسب، وإمنا متثِّل 

التجربة اإلنسانيّة الكيانية املجتمعية لكل منهام، ليس بوصفه كائناً بيولوجياً مستقالًّ، وإمنا 

بوصفه كائناً مجتمعياً ينتظم يف بنيٍة مجتمعيٍة يتخذ فيها موقعاً يؤدِّي منه دوراً، أو مواقع 

يؤدِّي منها أدواراً.

]1]- بام موريس، األدب والنِّسوية، ترجمة سهام عبد السالم، القاهرة: املجلس األعىل للثقافة، طـ1، 2002، ص30.
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لطة/ الخطاب األبوي. وهذا املعيار  ، فإنََّه متييٌز يعتمد معيار السُّ وإن كان من متييٍز حقيقيٍّ

، فإن كان الّصوت الّسلطوي ذكريَّاً، فإن كثرياً  ا هو معياٌر سلطويٌّ ليس معياراً بيولوجياً، وإمنَّ

وت. من النِّساء ينطقن بهذا الصَّ

لطوية  السُّ نربتها  بسبب  بالّذكورية،  بوفوار«  دي  »سيمون  كتابة  إملان«  »ماري  تصف 

وت الذكوري ليس محصوراً يف جنس الرجال، كام هي الحال مع  الواضحة، فهي ترى أّن الصَّ

الصوت األنثوي، فهو ليس محصوراً يف جنس النِّساء.

لكن، وما دامت الكتابة النِّسوية تسعى إىل هدم هذا الخطاب األبوي املسيطر، منذ آالف 

رجة  النِّسويَّة باملرأة بالدَّ الكتابة  نني، وطاملا أنه ارتبط بالرَّجل، فمن الطّبيعي أن ترتبط  السِّ

دناه يف ما  األوىل، ولكن ليس بأيِّ امرأٍة، وإمنا باملرأة التي يصدر خطابها من منظور نسويٍّ حدَّ

سبق من قوٍل، وقد يشاركها رجاٌل يف الصدور عن هذا املنظور.

سوية
ِّ
شيٌء من تاريخ الحركة الن

الحركة النِّسوية األوىل طالبت، يف القرن التِّاسع عرش، باملساواة االجتامعية والقانونيّة بني 

الحركة  ا كانت حركًة مطلبيًَّة.  النِّسوية وإمنَّ بالحركة  ى، آنذاك،  تُسمَّ الرَّجل واملرأة، ومل تكن 

ياسات  السِّ عن  ميليت«  »كيت  كتاب  أوَّلهام  كتابني:  من  أفكارها  ت  استمدَّ الثانية  النِّسوية 

أن  فيه  وجاء  الخاّصة«،  وامللكية  العائلة  »أصل  أنغلز«:  »فردريك  كتاب  وثانيهام  الجنسيَّة، 

وأنًّ هذا  للمرأة،  الرَّجل عىل األرسة واضطهاده  قام عىل سيطرة  )البطريريك(  األبوي  النِّظام 

النِّظام ليس النِّظام الوحيد الذي عرفه التاريخ اإلنساين، فقد سبقه النِّظام األمومي الذي كانت 

فيه امللكيّة جامعيًّة والّنسب يعود إىل األم، ثم حدث التطوُّر الخطري، فتمَّ االنتقال إىل النِّظام 

ٌة والنَّسب يعود إىل األب، وفيه متَّت الهزمية التاريخيَّة للّنساء، إذ  األبوي؛ حيث امللكيَّة خاصَّ

ظهر شكل العائلة األبويّة، حيث الزِّواج اآلحادي، وهو آحاديٌّ للمرأة فحسب.

يف هذه العائلة، صار دور املرأة زوجًة تنجب األبناء، وتعمل يف املنزل يف املدينة، أو يف 

يف. وفُرضت عليها العّفة يك يضمن الرّجل أنَّ من تلدهم هم أوالده  املنزل والحقل يف الرِّ
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الذين يرثونه. حدث هذا نتيجة تغريُّ موقع كلٍّ من الرَّجل واملرأة يف البنية املجتمعية ودوره 

يف هذه البنية، فالرَّجل هو األقوى، فسيطر، وغدت سيطرته سياسة حكمت جميع املجتمعات 

البرشيَّة.

ٍر مجتمعيٍّ ميكن أن يتغريَّ  رأت الحركة النِّسويّة أَن هذا النِّظام الذي تشّكل نتيجة تطوُّ

ٍر مجتمعيٍّ آخَر، وهي تعمل من أجل حصول هذا التطوُّر الذي يغريِّ النظام األبوي  نتيجة تطوُّ

إىل نظام آخر يتمُّ فيه إلغاء األرسة األبوية التي تقوم عىل ركيزٍة مادِّيٍة هي عدم املساواة بني 

الزَّوج والزَّوجة، فالزَّوج يقوم بالعمل املنتج والزوجة تقوم باألعامل املنزلية املجانية.

كان كتاب أنغلز هذا، إضافًة إىل كتابات ماركس ومنظِّري املاركسيَّة، أساس الحركة النِّسوية 

النِّساء وهيمنة  أدَّى إىل هزمية  ما  ة هام  الخاصَّ الرأساملية وامللكية  أن  ترى  التي  املاركسيَّة 

والحقوق  الفرص  الرأساميل  النِّظام  يوفِّر  بأن  الليربالية فطالبت  النِّسوية  الحركة  أما  الرجال، 

نفسها للنساء والرِّجال، من طريق سنِّ القوانني القاضية بذلك، وتشكيل القوى الّضاغطة من 

أجل نيل املرأة حقوقها.

يف مسار هذه الحركة، دعت »فرجينيا وولف« )1882 - 1941(، منذ سنة 1919، النِّساء إىل 

ة بهّن، وتحرير قدراتهن اإلبداعيَّة والتعبري عن تجاربهّن  العمل من أجل تأسيس هويِّة خاصَّ

ى بالحركة  عاً، فمن حركاتها ما يسمَّ داً وتنوُّ ة. ثمَّ عرفت الحركات النِّسويّة تعدُّ الشخصيَّة الخاصَّ

النسوية الجديدة، وهي ترى أن العامل يعرف »مقهوراٍت هنَّ املرأة والطَّبيعة وشعوب العامل 

عي للتخلّص من سلطة هذا  الثَّالث«، ومن يقهرهن هو الرَّجل األبيض، ولهذا ال بّد من السَّ

الرجل املركزيَّة، وتحصيل الحقوق املهدورة لهذا الثاليث وصونها، وقد تفّرع من هذه الحركة 

يف  دوبون)1974(«  »فرانسواز  املصطلح  هذا  وضع  من  وأّول  البيئية،  بالنسوية  ي  سمِّ ما 

كتابها: »النِّسوية أو املوت«، وتطوَّرت رؤى هذه الحركة، فغدت تدعو إىل مناهضة كلِّ متييٍز 

.[1[ واضطهاٍد، عىل أيِّ أساٍس: عرقيٍّ أو طبقيٍّ أو جنيسٍّ أو بيئيٍّ

]1]- سارة جامبل، النَّسوية وما بعد النِّسوية، ترجمة أحمد الشامي، القاهرة: املجلس األعىل للثقافة، طـ1، 2002، ص323. مصطلحات 

www.annabaa.org املعلوماتية النبأ  املرأة(، شبكة  املرأة أرض... األرض   ( النسائية  نسوية، االيكولوجيا 
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سوية
َّ
تيارات الحركة الن

ميكن تصنيف تيارات الحركة النِّسوية كام يأيت:

1- النِّسوية الليرباليَّة: يعتمد هذا التيّار، إضافًة إىل ما قلناه قبل قليٍل، الفكر »اللِّيربايل«، 

ومحوره فكرة املساواة، بني الرّجل واملرأة وكلِّ البرش، يف توفري فرص العمل وتحقيق التكافؤ 

والتقدير، من دون التمييز عىل أساس اللون أو النَّوع أو العرق..

2- النِّسوية الرَّاديكالّية: يعتمد هذا التيّار ثنائيَّة الذَّكر/ األنثى، فإن كان الذكوريون يرون 

أن الجسد األنثوي عالمٌة تدلُّ عىل ضعف املرأة العقيل والثقايف والعلمي واالجتامعي...، فإن 

التيار األنثوي هذا يرى أن الجسد األنثوي عالمة تدّل عىل تفوُّق املرأة عىل الرَّجل، فهي »األم« 

ًة باملرأة. « املنجبة اجتامعيَّاً وثقافياً قيامً خاصَّ املنجبة بيولوجياً، و»األمُّ

التيار  هذا  أنَّ  هنا،  ونضيف،  االتجاه،  هذا  عن  ثنا  تحدَّ أن  املاركسّية: سبق  النَّسويَّة   -3

يركِّزعىل العامل االقتصادي، فريى أنَّ االختالف النَّوعي بني الرَّجل واملرأة، يُستخدم يف استغالل 

املرأة يف سوق العمل، ويف البيت، حيث يقترص دورها عىل اإلنجاب والخدمة املنزلية، ويدعو 

إىل املساواة واملشاركة.

4- النِّسوية ما بعد البنيويًّة: يقّر هذا التيّار بقبول االختالف، ويدعو إىل االعرتاف بكل 

صفات الشخصيّة وتقديرها جميعها من دون متييز، ويرى أنَّ هذا األمر يبرشِّ بحياٍة أفضل 

للفرد ذكراً كان أم أنثى، وأنَّ التمييز الّنوعي هو نسٌق ذهنيٌّ ال عالقة له باالختالف البيولوجي.

نة: يقُر هذا التيّار باالختالف كام أقرَّ به االتجاه ما بعد البنيوي، لكّنه  5- النَّسوية امللوَّ

قهراً  كان  فقهرهنَّ  الغربيّات،  النِّساء  تجارب  عن  تختلف  امللوَّنات  النِّساء  تجارب  أنَّ  يقرِّر 

ذه كلٌّ من الرجل الغريب  مزدوجاً، من مجتمعاتهن ومن االستعامر الغريب معاً، وهو استعامٌر نفَّ

ًة. واملرأة الغربيَّة. ويؤكِّد الخصوصيَّة التي تنتج رًؤى خاصَّ
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يرى »ديفيد كارتر« أنَّ 

ا  دًة، وإمنَّ د مختلف أنواع النَّظريَّة األدبيَّة النِّسويَّة ليس تقنيًَّة نقديًَّة محدَّ »ما يوحِّ

الهدف املشرتك، املتمثِّل يف رفع مستوى وعي املرأة ألدوارها...، والكشف عن مدى 

الهيمنة الذكوريَّة...«

، بني معظم الكتَّاب مفاده أنه ميكن تقسيم النَّظريَّة  ث عن اتِّفاٍق عامٍّ  ويضيف، فيتحدَّ

 - بوفوار« )1908  النِّسوية إىل مرحلتني برزت يف أوالهام »فرجينيا وولف« و»سيمون دي 

1986(، وبرزت، يف ثانيتهام »كيت ميليت« )1934(، و »ساندرا جيلربت« )1936( و»سوزان 

سيسو  و»هيلن   ،)1941( كريستيفا«  و»جوليا   ،)1941( شووالرت«  و»ألي   ،)1944( جوبر« 

»)1937(، و»لوس أيريغاري« )1932(، و»روث روبينز«]1].

ة ة اإلسالميَّ سوية العربيَّ
ِّ
الن

ميكن القول: إن الكالم عىل نسويٍة إسالميٍَّة يعود إىل الزَّمن الذي صدر فيه كتاب »نوليفر 

العاملني:  يف  املرأة  بحقوق  املطالبة  حركات  لكّن   .1991[2[ سنة  املمنوعة«  »الحداثة  غول«: 

العريب واإلسالمي تعود إىل أواخر القرن التاسع عرش وأوائل القرن العرشين.

األقطار  يف  املطالبة،  حركات  عليه  هي  كام  اإلسالميَّة،  العربيَّة-  النِّسوية  تصنيف  ميكن 

العربية واإلسالميَّة، بحقوق املرأة، يف هذه األيَّام، يف ثالثة تيَّارات هي:

1. نسويٌّة مستغربٌة، وهي حركٌة نسويٌَّة تتَّبع الحركات النِّسويَّة الغربيَّة، وترتبط مببادئها 

ورؤاها، وقد ُوصفت هذه الحركة بالتبعيَّة لهذا التيَّار أو ذاك من تيَّارات النِّسوية الغربيَّة. 

أن:  تقول »زهراء عيل«، يف هذا الشَّ

جازمٍة،  بطريقٍة  تُفهم  عندما  ياسيَّة،  السِّ الحقائق  »ككل  الغربيِّة،  النِّسوية  »إّن 

الفرتة  خالل  هكذا  عرفناها  ايديولوجيًة.  أداًة  لتصبح  النَّزعة  متلك  دوغامئيٍة،  أو 

]1]- ديفيد كارتر، النَّظريَّة األدبيَّة، ترجمة باسل املساملة، دمشق: دار التكوين، طـ 2، ص89 - 96.

]2]- دالل البزري، النِّسوية اإلسالمّية، موقع »مركز دراسات الظَّاهرة اإلسالميّة«.

www.islamismscope.org
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النِّسوية تستخدم لتساعد الهدف االستعامري والسيطرة  االستعامريَّة عندما كانت 

الغربيَّة عىل األرايض اإلسالمية«. ويرى اإلسالميون أن هذا االتِّجاه »ليس مجرَّد أفكاٍر 

عن حقوق املرأة االجتامعيَّة بقدر ما هو أفكار عن الهوية اإلسالميَّة نفسها«]]].

الغربيِّة  النِّسوية  مبادىء  بني  التّوفيق  تحاول  نسويٌة  حركٌة  وهي  توفيقيٌة،  نسويٌَّة   .2

واملبادىء اإلسالميَّة؛ وهي تفعل ذلك، كام يبدو، نظراً إىل أَن أّي حركِة مطالبٍة بحقوق املرأة، 

غ مطالبها مببادئ ورؤى إسالميّة تحكم عىل نفسها باإلخفاق. وهذه  يف مجتمعٍ إسالمي، ال تسوِّ

الحركة انتقائيٌَّة تنتقي من مبادىء النِّسويات الغربيَّة، ومن املبادىء اإلسالميَّة ما تراه مناسباً 

لها، وتحاول التَّوفيق بني ما تنتقيه، ما شكَّل اتجاهاً تصفه دالل البزري بقولها:

 »ورثت النِّسوية اإلسالميَّة كّل مفاعيل اندفاعة الّنسوية الغربّية، لكّنها تنكّرت 

لها، وقالت: إنه اإلسالم«]]].

املرأة، عرب تطبيق  اإلسالميَّة، وهي حركٌة تعمل عىل »متابعة قضيَّة حقوق  النَّسوية   .3

ع اإلسالمي بشكٍل كامٍل وشامٍل لكافة قضايا املجتمع، مبا فيها قضية املرأة... والناشطات  الرشَّ

يف التيارات اإلسالمية يتبَّنني رأياً يؤكِّد تكامل األدوار بني الرَّجل واملرأة«]3]. تحاول هذه الحركة 

أن تعيد النَّظر يف »القراءة األبويّة - الذكوريَّة« لإلسالم التي سمحت باضطهاد النِّساء ال يف 

وهي  اإلسالم«،  يف  »أخوات  لجامعة  التنفيذية  املديرة  أنور،  زينب  تقول  اإلسالمي.  ع  الرشِّ

منظمة ماليزية تعمل من أجل حقوق املرأة يف إطار العمل اإلسالمي:

يعنيه  أن  ينبغي  ما  يقرِّرون  وهم  السلطة،  ميتلكون  الرِّجال  مجتمعاتنا،  »يف   

اإلسالم، وكيف ميكننا أن نطيع هذا املفهوم املعيَّ يف اإلسالم...، ال أستطيع أن أعيش 

مع إالٍه ظامٍل القانون اإلسالمي نفسه تقّدمي، لكن أولئك الرِّجال الذين يسيطرون 

عليه ليسوا كذلك«]]].

]1]- مجلة الرثى، العدد 241، تاريخ 2010/7/10، السنة السادسة. »اإلسالم النِّسوي )تطبيق يف الحارض(، حوار مع زهراء عيل.

]2]- أحمد عمرو، النِّسوية من الراديكالية حتى اإلسالمية، قراءة يف املنطلقات الفكرية، التقرير االسرتاتيجي الثامن، ص152.

]3]- املرجع نفسه، ص151.

[4[- www.alarabiyanet/articles/200629233/20/11/.htm.
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لطة الذكورية« عىل فهم النُّصوص  املشكلة تتمثَّل، يف رأي هذه الحركة، يف سيطرة »السُّ

ينيَّة وتطبيقها يف الواقع، وليس يف هذه النُّصوص نفسها. لهذا ال بدَّ من إعادة قراءة هذه  الدِّ

النُّصوص.

كَُر  يقرُّ هذا التيَّار باالختالف بني الرَّجل واملرأة؛ ذلك أنَّه جاء يف القرآن الكريم: َولَْيَس الذَّ

كَاأْلُنَثى سورة آل عمران: اآلية 36، ومل يحل هذا االختالف دون تكرميهام معاً. وتقدير كلٍّ 

منهام يعود إىل عمله، كام تقول اآلية الكرمية:

ن َذكٍَر َوأُنَثى َوَجَعلَْناكُْم ُشُعوبًا َوَقَبائَِل لَِتَعاَرُفوا إِنَّ   أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقَناكُم مِّ

 .[[[
 أَكْرََمكُْم ِعنَد اللَِّه أَتَْقاكُْم

املوقع  إىل  أي  اإلنفاق،  عىل  »القدرة«  إىل  يعود  فذلك  وقوامٌة،  درجٌة  للرجل  كان  وإن 

الذي يتَّخذه يف البنية املجتمعيَّة، ويؤدِّي منه دوراً اقتصادياً واجتامعياً، كام يُفهم من اآليتني 

الكرميتني:

َدَرَجٌة]]]؛  َعلَْيِهنَّ  َولِلرَِّجاِل  ِباملَعُروِف  َعلَيِهنَّ  الَِّذي  ِمثُل  َولَُهنَّ    

ِمْن  أَنَفُقوا  َومِبَا  بَْعٍض  َعىَل  بَْعَضُهْم  اللَُّه  َل  َفضَّ مِبَا  النَِّساِء  َعىَل  اُموَن  َقوَّ الرَِّجاُل 

،[[[
 أَْمَوالِِهْم

ؤال الذي يُطرح، هنا، هو: ماذا لو مل ميتلك الرِّجال هذه القدرة، وفقدوا املوقع  ولكن السُّ

ور اللذين يتيحان لهم امتالكها. والدَّ

ين اإلسالمي توفَّر الحياة الطَّيبة لكلِّ من الذكر  يرى النَّاشطون، يف هذا التّيار، أنَّ نصوص الدِّ

واألنثى، من دون أّي متييٍز بينهام، وهذه الحياة حقٌّ ملن يعمل صالحاً منهام، وهو مؤمن، 

ادر عن املؤمن، هو املعيار يف الحصول عىل أحسن الجزاء، فقد جاء يف  فالعمل الصالح، الصَّ

القرآن الكريم: »من عمل صالحاً من ذكٍر أو أنثى وهو مؤمن فَلُْنحيينَّه حياًة طيبًة. ولنجزيَّّنهم 

]1]- سورة الحجرات: اآلية 13.

]2]- سورة البقرة: اآلية 228.

]3]- سورة النساء: اآلية 34.



نحن ومسألة المرأة 426

أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون« ]1]. ويف األساس ليس من تفضيل، فالنَّاس جميعهم خلقهم 

ربُّهم من نفٍس واحدة، وعليهم أن يتَّقوه، كام تقول اآلية الكرمية:

َزْوَجَها  ِمْنَها  َوَخلََق  َواِحَدٍة  نَّْفٍس  ن  َخلََقكُم مِّ الَِّذي  َربَّكُُم  اتَُّقوا  النَّاُس  أَيَُّها  يا   

.[[[
 ...َوبَثَّ ِمْنُهاَم ِرَجااًل كَِثريًا َونَِساًء

ويف التأريخ للحركة النِّسوية العربيَّة، تفيد الوقائع التاريخيَّة أن البدايات تعود إىل عام 

ها كثريون عالماٍت فارقًة يف  1909، عندما نرشت ملك حفني ناصيف مجموعَة مقاالٍت عدَّ

التَّابعة  الجريدة  »نسائيات، عىل صفحات  عنوان  تحت  املقاالت  هذه  نرُشت  املرأة.  تاريخ 

ة الوطني«. ويف عام 1923، استُخدم مصطلح النَّسوية من طريق الحزب النِّسايئ  لحزب األمَّ

اٍد منهم قاسم أمني،  املرصي. ومن يعد إىل الكتابات التي أرَّخت لهذه الحركة  يتبنيَّ جهود روَّ

أن معروٌف ومتداوٌل، كام أنَّ هذا املسار  ورائدات منهن هدى شعراوي، وما كتب يف هذا الشَّ

ة تفصيٌل لذلك لسنا بحاجٍة  من الحراك النِّسوي مل يتوقّف منذ ذلك الوقت، ويف الكتب املختصَّ

إلعاده كتابته هنا.

سوي
ِّ
األدب الن

الطَّريقة  تختلف عن  بطريقٍة  األدب  املرأة  تكتب  بدايًة، هو: هل  يُطرح،  الذي  ؤال  السُّ

، إن كان الجواب  التي يكتبه بها الرَّجل، فيكتسب أدبها خصوصيًّة متيِّزه من أدب الرّجل؟ ثمَّ

إىل  أو  البيولوجي،  االختالف  إىل  الكتابة  خصوصيَّة  يف  االختالف  هذا  يعود  هل  باإليجاب، 

االختالف املجتمعي، أو إليهام معاً؟

ؤال األخري يعود إىل أنه ينبغي التمييز بني مفهوم الجنس-  ومفهوم الهويَّة االجتامعيَّة  السُّ

د  فيتحدَّ »الجندر«  مفهوم  ا  أمَّ بيولوجياً،  د  يتحدَّ الجنس  فمفهوم   ،- »الجندر«  أو  الثَّقافية، 

مجتمعيّاً، فهو مفهوٌم اجتامعيٌّ ثقايفٌّ مكتسٌب غرُي خاصٍّ باملرأة، فال يهّم ما إذا كان الكاتب 

]1]-سورة النحل: اآلية 97.

]2]- سورة النِّساء: اآلية 1.
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رجالً أو امرأة بيولوجيّاً، وإمّنا املهّم هو الهوية النِّسوية املتمثِّلة يف النَّص، واملقصود بها نقد 

املجتمع األبوي والعمل عىل تغيريه.

تجربٌة  توجد  آخَر: هل  وبتعبريٍ  واحٌد؟  أديٌب  ورجٌل  واحدٌة  أديبٌة  امرأٌة  توجد  ثم هل 

مشرتكٍة  تجربٍة  من  وهل  واحٍد؟  لرجٍل  أدبيٌَّة  حياتيٌّة  وتجربٌة  واحدٍة  المرأٍة  أدبيٌّة  حياتيٌَّة 

بني جميع الرِّجال، وتجربٍة مشرتكٍة بني جميع النساء؟ أال توجد فروقات أخرى، بني النِّساء 

الرِّجال، وبني النِّساء أنفسهن والرِّجال أنفسهم، طبقيَّة وعرقيَّة ومجتمعيَّة: ثقافيَّة واجتامعيّة 

وسياسيَّة، وشخصيَّة؟ أال توجد رؤى مشرتكة بني نساء ورجال، منها كشف الهيمنة »األبويَّة« 

الواعية وغري الواعية؟ والهيمنة األبويَّة ال تقترص عىل هيمنة الرجل عىل املرأة فحسب، وإمّنا 

تشمل أي هيمنة ذكوريَّة: االستعامر مبختلف أشكاله، هيمنة الغريبِّ األبيض، هيمنة الرأسامل، 

ة... هيمنة أي سلطة مستبدَّ

يف اإلجابة عن هذه األسئلة، ميكن القول: إنَّ األدب الذي تكتبه املرأة هو »أدب املرأة«، 

الرَّجل، وليس هذا األدب »أدباً غري  الذي يكتبه  النِّسوي«، وهو مواٍز لألدب  وليس »األدب 

ينطق  « نسويٌّ  يُكتب من منظوٍر »عقديٍّ الذي  األدب  أن  إىل  يعود  التمييز  «، وهذا  نسويٍّ

برؤيٍة كاشفٍة للهيمنة األبوية، أياً يكن نوعها، سواًء أكتبته امرأٌة أم رجٌل، هو أدٌب نسويٌّ ميثِّل 

التجربة النِّسوية ورؤاها إىل العامل وقضاياه.

أن، ترى شريين أبو الّنجا أن النَّص األديب النِّسوي هو النَّص األديب الذي ميثِّل  يف هذا الشِّ

»الرؤية املعرفيَّة األنطولوجية للمرأة، واملهموم باألنثوي املسكوت عنه، األنثوي 

الذي يشكِّل وجوده خلخلًة للثَّقافة املهيمنة، وهو األنثوي الكامن يف فجوات هذه 

الثقافة، وأخرياً هو األنثوي الذي يشغل الهامش«]]].

ة الحياتية،  فاألدب النِّسوي، من هذا املنظور، هو األدب الذي يتمثَّل تجربة املرأة الخاصَّ

البنيويَّة. من منظور  أدبيَّاً، فام مييِّزه ليس اختالف كاتبه الجنيس، بل خصائصه  اً  وميثِّلها نصَّ

أنثويًة  تكون هويًة  أن  ينبغي  النِّسوي  األدب  أن هويَّة  النِّسويَّة  األدبيَّة  النظريَّة  ترى  آخر، 

ة للكتاب، طـ1، 1998، ص51. ]1]- شريين أبو النَّجا، نسايئ أم نسوي، القاهرة: مكتبة األرسة، الهيئة العامَّ
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، ذلك أن املرأة قد  ة، ومتثِّل واقع حياتها بشكٍل تفصييلٍّ ًة، تعربِّ عن تجربة املرأة الخاصَّ خاصَّ

مت، وألزمنٍة طويلة، بأمناط بعيدة عن الحقيقة والواقع، بوساطة مناذَج أدبيٍَّة مضلِّلًة. لذلك  قُدِّ

ال بدَّ من أن يتطابق األدب النِّسوي وتجربة املرأة، سعياً وراء فهٍم ملحِّ للتجربة األنثويّة، وهو 

الفهم الذي سيسهم يف زيادة وعي املرأة]1].

تنتج  التي تعيشها املرأة، وما يُفرض عليها من واجباٍت  الحياة  ترى »أيلني شووالرت« أن 

مضموناً أدبياً يختلف عامَّ ينتجه الكاتب )الرجل(؛ األمر الذي يجعل هذا األدب ميتلك خصائص 

مشرتكًة تكفي ليك تشكِّل تقاليَد أدبيًة نسائيًة واضحًة، وتقول: 

متِّصالً عىل  الكاتبات نستطيع أن نلمس ملمحاً  »عندما ننظر نظرًة جامعًة إىل 

مستوى الخيال، وأن نلحظ تكوُّن أمناٍط وموضوعاٍت ومشاكَل وصوٍر معيَّنٍة تظهر من 

جيٍل إىل جيٍل«]]].

وتدعو هيلي سيكسو املرأة إىل أن تكتب نفَسها، فتقول:

ر  »اكتبي نفَسك. يجب أن تسمعي صوت جسدك، فذلك وحده هو الذي يفجِّ

املصادر الهائلة لالَّشعور«]]]. وتقول يف موضعٍ آخَر: »إذ تكتب املرأة نفَسها، بوساطة 

خطاب النساء، فإنها تعود إىل الجسد، وتصبح اللغة وثيقة االرتباط بالنَّوع الجنيس«]]].

ث عن خصائص األدب النِّسوي، يرى جورج طرابييش أنَّ العامل هو املركز يف  وإذ يتم التحدُّ

رواية الرَّجل، والذات هي املركز يف رواية املرأة، وترى نوال السعداوي أنَّ اإلجرام يحتاج إىل 

ذكورٍة ال إىل أنوثة، وأنَّ أدب املرأة يتميَّز بأن مخيلته أكرث حيويًَّة وخصوبًة وحركيًة مام هو 

ه ثم تعود  عليه أدب الرجل، ويقول عفيف فراج: تتحرك املرأة يف عامل الرَّجل، إذ تتمرَّد ضدَّ

إليه، وينتقد املرأة التي ترغب يف الحرية الجنسيَّة لبطلتها من دون حسبان الواقع االجتامعي.

[1[- Eaglton Mary, feminist literary blackwel, Cambridge, uk, p.151.

امي، القاهرة: املجلس األعىل لثقافة، طـ1، 2002، ص198. ]2]- سارة كامبل، النِّسوية وما بعد النِّسوية، ترجمة أحمد الشَّ

]3]- بام موريس، األدب والنِّسويَّة، ترجمة سهام عبد السالم، القاهرة: املجلس األعىل للثقافة، طـ1، 2002، ص258.

القومي  املجلس  القاهرة:  سامي خشبة،  ترجمة  واإلنجليزية،  العربية  بني  الّنسوية  الرواية  النَّاعم:  الغضب  ارح،  الشَّ محمد  العنود   -[4[

ص18.  ،2007 طـ1،  للرتجمة، 
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النَّقاد من بواكري  ، من منظور بعض  وقد تكون رواية »أنا أحيا« لليىل بعلبيك التي تعدُّ

الرَّجل،  الرئيسيَّة تثور ضدَّ  إليه فرَّاج، فشخصيَّتها  النِّسوي، خري مثاٍل عىل ما يذهب  األدب 

وهذه  الجدوى،  حياتها  ويعطي  ذاتها،  يحقِّق  ما  هو  اإلنجاب  أنَّ  وتجد  إليه،  تعود  لكنَّها 

ٌة وصادقٌة، وليست تجربًة مفتعلًة. التجربة، كام هو واضح، تجربٌة نسويٌة حياتيٌة خاصَّ

ومن التّسميات الطّريفة التي تشري إىل خصائص هذا األدب نذكر ما يأيت: ظهرت، يف السويد 

ه »أنيس منصور«»أدب األظافر الطَّويلة«،  كاكني«، وسامَّ تسمية له هي »أدب املالئكة والسَّ

وس«»أدب الرُّوج واملانكري«؛ إذ رأى فيه أدباً صوتيّاً وشكليَّا]1]...وهذه  وساّمه »إحسان عبد القدُّ

ة. ٍة بها، وال ترى إىل جوهر تجربتها الخاصَّ التَّسميات تختزل املرأة يف بعض صفاٍت شكليٍَّة خاصَّ

ؤالني املركزيَّني، يف هذا الشأن، ويتبنيَّ اإلجابة عنهام كام يأيت: وميكن للباحث أن يثري السُّ

هل يختلف أدب املرأة عن أدب الرَّجل؟

هل من خصوصيٍّة ألدب املرأة متيِّزه من أدب الرَّجل؟

جرى، ويجري، نقاٌش طويٌل يف هذا الشأن. وميكن تصنيف اإلجابات يف رأيني يرى أوَّلهام 

أن أدب املرأة يختلف عن أدب الرجل، وأنَّه يتميَّز بخصوصيٍة متيِّزه منه، وذلك يعود، يف املقام 

يتمثَّل يف  ثقايفٍّ سيايسٍّ  املفيض إىل اختالف اجتامعيٍّ نفيسٍّ  البيولوجي،  األوَّل، إىل االختالف 

املوقع الذي تتخذه املرأة يف البنية املجتمعية واألدوار التي تؤدِّيها من هذا املوقع، األمر الذي 

يؤدِّي إىل اختالف التجربة الحياتية، وتالياً األدبيَّة التي تتمثَّل نّصاً أدبيّاً.

ن يرى هذا الرأي محمد برادة، فهو يقول: ممَّ

ات املتلفِّظة...، فأنا من هذه الزَّاوية ال أستطيع   »... هناك كالٌم يرتبط تلفُّظه بالذَّ

أن أكتب بدل املرأة، ال أستطيع أن أكتب عن أشياء ال أعيشها«]]] 

ومحمد نور الدين أفاية، فهو يرى أن املرأة تصوغ كتابتها بشكٍل مختلٍف متاماً عن أشكال 

]1]- أنظر: أرشف توفيق، اعرتافات نساء أديبات، القاهرة: دار األمني، طـ 1، 1998، ص 10 و11.

]2]- محمد برادة، هل هناك لغة نسائية؟ مجلَّة آفاق، املغرب، العدد 12، اكتوبر 1983، ص135.
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كتابة الرَّجل، سواًء أتعلَّق األمر بالكتابة املخطوطة أم بأشكال الكتابات التي ال تتوقَّف املرأة 

تكوينه وجسده عن  يف  مختلفاً  كائناً  باعتبارها  فاملرأة،  عن مامرستها يف عالقاتها بجسدها؛ 

بشكل  إظهار جسدها  وام عىل  الدَّ تعمل عىل  ذكوري،  تواجدها يف مجتمع  باعتبار  الرجل، 

مغاير]1]. ورشيدة بنمسعود، فهي ترى أنَّ املرأة، يف كثرٍي من الّنصوص السَّدية التي تكتبها، 

ها  تؤدِّي دورين هام: الرَّاوي والشخصيَّة الرئيسيَّة، فتعربِّ عن ذاتها، وهي تروي ما يجعل نصَّ

اتيّة التي تهيمن فيها الوظيفة التَّعبريية، أو االنفعاليَّة، من بني  رية الذَّ دي أقرب إىل السِّ السَّ

أن  الرَّجل  يكتبه  يتاح أليِّ نصٍّ  النَّص بخصائص ال  فيتميَّز هذا  ت،  السِّ وظائف جاكوبسون 

يتَّصف بها، ألنَّ هذا النَّص وليد تجربة تعيشها املرأة وال يعيشها الرَّجل، ومن هذه الخصا ئص 

كتابة الجسد: تفصيالته، وظائفه، إيحاءاته...، كتابة األدوار املجتمعية )الجندر(، ومنها معاناة 

ة إىل العامل]2]. الهيمنة الذكورية األبوية، كتابة الرؤية النِّسوية الخاصَّ

ويرفض ثانيهام التمييز بني أدٍب نسايئٍّ وأدٍب رجايلٍّ، فتقول »لطيفة الزَّيات«:

 »لقد رفضت، دامئاً، التَّمييز بي الكتابات النِّسائية وكتابات الرِّجال؛ وذلك عىل 

الرَّغم من أنَّ النساء والرِّجال يكتبون بشكٍل مختلٍف«،

 وتقّر »مينى العيد«
.
 وترفض »خالدة سعيد« مصطلح »اإلبداع الذُّكوري]3]

اً، واألدب النِّسايئ مفهوماً  ر النقدي الذي مييِّز بي األدب مفهوماً عامَّ  »برفض التَّصوُّ

خاّصاً، لتقرَّ بوجود نتاجٍ ثوريٍّ يلغي مقولة التمييز بي األدب النسايئ واألدب«]]].

»أحالم  وتقول  النسايئ«]5]  »األدب  مصطلح  بنونة«  »خناثة  و  بيومي«  »سهام  وترفض   

مستغامني«: 

]1]- محمد نور الدين أفاية، الهويَّة واالختالف...، الّدار البيضاء: أفريقيا الرشق، د. طـ، د. ت.، ص41.

]2]- رشيدة بنمسعود، املرأة والكتابة، الدار البيضاء: أفريقيا الرشق، طـ 2، 2002، ص75.

واية العربيَّة، بريوت: املركز الثقايف العريب، ط1، ص173. ]3]- حسن نجمي، شعرية الفضاء الرسَّدي املتخيَّل والهوية يف الرِّ

واية الّنسائية املغربيَّة، تونس: املغاربيَّة للطباعة، ط1، 2003، ص 17. ]4]- بوشوشة جمعة، الرِّ

]5]- املرجع نفسه ص 22 وزهور كرام، الرسد النسايئ العريب...، الدار البيضاء: رشكة النرش,,,، ط1، 2004، 94.
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املبدأ، ليس  السامَّن: »من حيث  النسايئ«]]]. وتقول غادة  باألدب  »أنا ال أؤمن 

هناك تصنيٌف ألدبي: نسايئٍّ ورجايلٍّ«]]].

ليس  أْن  إىل  يعود  وذلك  النِّساء،  تكتبه  ما  متيِّز جميع  من خصوصيٍَّة  ليس  أن  يل  يبدو 

فرديٌّة  التجربة  وهذه  شخصيٌَّة،  األدبيَّة  فالتجربة  األدب،  كتابة  يف  واحدٍة  ٍة  عامَّ تجربٍة  من 

وفريدٌة، واألدب الذي ميثلها شخيصٌّ وفرديٌّ وفريٌد، وإن كان من مشرتٍك فهو كائٌن بني الكتَّاب 

والكاتبات الذين يعيشون تجربًة حياتيًة تكوِّنها عوامل مشرتكة، فيتصف النَّصُّ املمثِّل لهذه 

التجربة بخصوصيَّتني: فريدة ومشرتكٍة يف الوقت نفسه، إضافة إىل أنَّ األديب املوهوب ميكن 

أن  أن يكتب التجربة، وإن مل يعشها، فالنَّص األديب متخيٌَّل ذو مرجعٍ، وليس رشطاً رضورياً 

ا ميكن أن يكون نتاَج معرفٍة وخربٍة،  يعيشه األديب فعالً، وإمنَّ يكون املرجع وقائعياً معيشاً 

ويف أيِّ حال، فإن متثيله لغًة أدبيًَّة هو عمٌل متخيٌَّل، وليس نقالً أو انعكاساً للمرجع، والتخيّل 

اً. شخيص وليس عامَّ

امي أن اللُّغة التي يكتب بها كلٌّ من الرَّجل واملرأة هي  من منظوٍر آخَر، يرى عبد الله الغذَّ

اللُّغة نفسها، وهي »لغة ذكوريٌَّة منحازٌة ومؤدلجٌة«، وألنَّها كذلك، »ال ميكن للمرأة أن تنتج 

ا ذا خصوصيًٍّة نسويًٍّة«. بها نصًّ

ها بلغة ليست من صنعها؟  ؤال الذي يُطرح هنا هو: هل ميكن للمرأة أن تكتب نصَّ والسُّ

، كام يضيف الغذامي، هو أنَّ املرأة،  والحلُّ

الذكوري  الطَّوق  لكرس  تحتال  راحت  اإلبداعي،  املعضل  لهذا  إدراكها  »بعد 

اكرة، فإن  املرضوب عىل اللغة، وراحت تسعى إىل تأنيث الَذاكرة، ألنَّه ما مل تتأنَّث الذَّ

اللغة ستظلُّ رجالً...«]]].

ؤال: هل يعني بـ »اللُّغة الذُّكورية« اللُّغة أو الكالم، أو الكالم األديب؟  امي السُّ يثري قول الغذَّ

]1]- القدس العريب، العدد 1076، السنة الرّابعة.

]2]- حسام الخطيب؛ حول الرواية النسوية يف سورية مجلة املعرفة، العدد 166، ص81.

]3]- عبد الله الغذامي، املرأة واللُّغة، بريوت: املركز الثقايف العريب، طـ 3، 2006، ص208.
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ٌة فرديٌَّة وفريدٌة، ال يكتبها رجٌل أو امرأٌة بوصفه،  فإن كان يعني الكالم األديّب، فهو لغٌة خاصًّ

ٌ وامرأٌة معيَّنٌة، ولكلٍّ منهام تجربته األدبيَّة  ا يكتبها رجٌل معنيَّ أو بوصفها، أمنوذجاً كلِّيَّاً، وإمنَّ

وهذا  بها،  وتنطق  متثِّلها  التي  ة...  الخاصَّ األدبيَّة  اللُّغة  التي متيل  والفريدة  الفردية  ة  الخاصَّ

يعني أنَّ هذه التجربة هي التي تصنع اللُّغة األدبيَّة ال الرجَل، أو املرأَة، بوصف كلٍّ منهام، 

كائناً عاّماً.

يف ضوء هذا الفهم، ميكن القول: ليس من أدٍب للمرأة مختلٍف، ذي خصوصيٍَّة، كام أنه 

ذو  وفريٌد،  فرديٌّ  أدٌب شخيصٌّ  يوجد  ا  وإمنَّ ذي خصوصيٍَّة،  مختلٍف  للرجل  أدٍب  من  ليس 

ناٍت معينٍة، أن يوجد أدٌب ذو خصوصيٍَّة  خصوصيٍَّة. وميكن، إن كان من تجارَب تشرتك يف مكوِّ

ناتها  ة مبكوِّ عامٍة وشخصيٍة يف آٍن، ومن هذا األدب األدب الذي ميثِّل التَّجربة النِّسويَّة الخاصَّ

الجسدية واملجتمعية والرؤيوية. هذا األدب هو ما تصحُّ تسميته باألدب النِّسوي املتميِّز ببنيٍة 

ة، وتنطق برؤيتها. لغويٍة متثل التجربة النِّسوية الخاصَّ

واب القول: إنَّ األدب الذي تكتبه املرأة يُنسب إليها، بوصفها منتجته،  وليس بعيداً عن الصَّ

«، متجانًسا، وكذلك هو األدب الذي يكتبه الرَّجل. يف اإلجابة عن السؤال: هل  وهو ليس »كامًّ

من خصوصيَّة لألدب الذي تكتبه املرأة، نتبنيَّ رأيني؟ يرى أوَّلهام أن أدب املرأة يختلف عن 

أدب الرَّجل بسبب االختالف البيولوجي املجتمعي بينهام، ويرى ثانيهام أّن التجارَب األدبيَّة 

شخصيًٌّة فرديٌَّة وفريدٌة، ومتثُّلها األديب كذلك، ما يعني أن االختالف كائٌن بني هذا األدب وذاك 

سواًء كان كاتبه امرأة أو رجالً. إضافة إىل هذا الرَّأي نجد من يرى أنَّ اللغة »ذكوريّة منحازة 

ومؤدلجة«، ما يجعل املرأة غري قادرة عىل إنتاج أدٍب مختلٍف عن أدب الرجل. ويفوت هذا 

الرَّأي أنَّ اللُّغة األدبيّة »كالم أديب« يصنعه األديب أو األديبة، وهو شخيصٌّ فرديٌّ وفريٌد، وليس 

هو كالَم جنٍس أو فئٍة. وما ميكن تقريره هو أن النَّص األديب لغة خاّصة يصنعها الفرد لتمثِّل 

ذا  أدباً  تنتج  أن  مشرتكٍة،  ناٍت  مكوِّ يف  تشرتك  تجارب  من  كان  إن  وميكن،  ة.  الخاصًّ تجربته 

ة،  ٍة وشخصيٍّة يف آٍن، ومن هذا األدب األدب الذي ميثل التجربة النِّسوية العامَّ خصوصيٍَّة عامَّ

والتجربة الشخصيّة الخاّصة يف آٍن. وهذا هو األدب النِّسوي.

ة النًّقد األديب النِّسوي دراسة النُّصوص األدبيَّة، ومتييزها وتبنيُّ  تأسيًسا عىل هذا، تكون مهمَّ
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التجربة النِّسوية وخصائص النصوص األدبية التي متثِّلها والرُّؤى التي تنطق بها، وإذ يتمُّ ذلك 

يف نصوٍص متثِّل ظاهرًة، يتم تجميع النتائج وتركيزها وبلورة خصائص نوع أديبٍّ يف آونٍة معيَّنٍة 

راسة التزامنية، تتمُّ املقارنة بني نتائج هذه الدراسات يف دراسٍة  من الزَّمن، وإذ تتكرَّر هذه الدِّ

تطوريٍَّة، وتتّم معرفة مسار تطوُّر هذا النَّوع من األدب.

سوي العربي
ِّ
إشكالّية األدب الن

ؤال الذي يُطرح، هنا، هو: هل من أدٍب نسويٍّ عريبٍّ؟ السُّ

ؤال بنعم أو ال، فاألدب الذي تكتبه املرأة يكاد يساوي األدب  ال ميكن أن نجيب عن هذا السُّ

الذي يكتبه الرَّجل، لكن: هل هذا األدب أدٌب نسويٌّ أو نسايئٌّ؟ وأيُّ مناذَج منه نسويٌَّة، وفاقاً 

دناه قبل قليل؟ تقتيض اإلجابة عن هذين السؤالني: أن ينهض النَّقد األديب  للمفهوم الذي حدَّ

ؤالني  النَّيصِّ بدراستني: تزامنيٍَّة وتطوُّريًٍّة لألدب العريب، يف مختلف مراحله لإلجابة عن هذين السُّ

إجاباٍت ملموسًة. وهذا، عىل حدِّ معلومايت، مل يحدث كام ينبغي. وإن كان من دراساٍت تبحث 

ع عنهام من أسئلٍة، ما  ل يف اإلجابة عن هذين السؤالني وما يتفرَّ يف »أدب املرأة«، فإنَّها مل تفصِّ

ة ينبغي أن تنهض  يعني أن لدى النَّقد األديب النِّسوي إشكاليّة ينبغي أن يبحث فيها، وهذه مهمَّ

ادها املنهجيِّني للنقد األديب النِّسوي.  بها كلِّيات اآلداب يف األقطار العربيَّة، من طريق مامرسة نقَّ

والسؤال الذي يطرح، هنا، هو: ما هو النَّقد األديب النِّسوي؟ وما هي مناهجه؟

سوي
ِّ
قد األدبي الن

َّ
الن

ينبغي التَّمييز، بدايًة، بني النقد األديب الذي تكتبه املرأة وبني النَّقد األديب النِّسوي، فليس 

ا هو نقٌد يُنسب إىل املرأة، بوصفها ناقدة  ، وإمنَّ كّل ما تكتبه املرأة من نقٍد أديبٍّ هو نقٌد نسويٌّ

د األديب الّنسوي هو الذي يصدر من منظور  أدبيَّة متارس النقد األديب كام ميارسه الرجل، فالنقَّ

نسوي كام تبينََّاه آنفاً، إىل األدب، ما يعني أنَّه مجاٌل من مجاالت النَّقد األديب، وهو، كام يرى 

.[1[ً غري باحٍث، من أشّد مجاالت النقد األديب تعقيدا

]1]- محمد عناين، املصطلحات األدبيَّة الحديثة، م.س.، ص180.
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ترى »ماري انغلتون«، يف كتابها: »النَّظرية األدبية النِّسوية«، خطأ القول: إنَّ النَّقد الذي 

، وإن النقد الذي ميارسه الرجل نقُد رجايلٌّ، وترى أن العمل األديب النسايئ  متارسه املرأة نقُد نسويٌّ

هو ذلك العمل غري املقيَّد باملفاهيم التقليديَّة، والذي ال يلقي باالً ملعايري الرجل، وهو بالرضورة 

يعكس واقع حياة املرأة بشكٍل صادٍق، بقصد زيادة وعيها، وال بدَّ من أن يحمل والًء لحركة تحرير 

املرأة، بحيث تشكل تجربة السعي إىل هذا التحرير عنرصاً أساسياً يف اإلبداع النِّسوي.

ا هو النقد األديب  وهذا يعني أنَّ النقد األديب النِّسوي ليس النَّقد األديب الذي تكتبه املرأة، وإمنَّ

الذي يبحث يف النَّص، أيِّ نّص، عن الرُّؤية النِّسوية إىل العامل وخصائص اللغة األدبيَّة التي تنطق 

بها، وأنَّ النقد األديب النِّسوي هو النَّقد األديب الذي يدرس النَّص األديب، بغية أن يتبنيَّ فيه صورة 

كلٍّ من الرَّجل واملرأة ورؤيته، واملنظور القيمي الذي ينطق به، ومعرفة ما إذا كان ذكورياً أو 

أنثوياً، ما يتيح معرفة الرُّؤى - القيم والخصائص البنيوية اللغوية الجامليَّة النِّسويِّة.

ومن مهامِّ هذا النَّقد، أيًضا، دراسة أدب املرأة بعيداً عن النَّظريات النقدية التي وضعها الرِّجال، 

ة التي  ما يقيض بإنتاج خطاٍب نسويٍّ حرٍّ غري مقيٍَّد باإلرث الّنقدي، ينظر إىل التجربة اإلنثويّة الخاصَّ

تكون املرأة األكرث قدرة عىل متثُّلها ومتثيلها، من منظوٍر مختلٍف تشكِّله هويتها وتجربتها.

النِّسويًّة؛ إذ إنَّه يعتمد مبادىء  النَّظرية  النَّقد األديب النِّسوي إىل النَّص من منظور  يرى 

هذه النَّظرية لدى دراسته النَّص، وبغية الرتكيز عىل النِّسويَّة اقرتحت »سوزان النس« تغيري 

االسم من النقد األديب النِّسوي إىل النَّقد النِّسوي األديب.

وترى جوليا كرستيفا أنَّ 

يتم  الرتميزي، ويعيد صياغته عىل أسس جديدة  النظام  يفكِّك  النِّسوي  »النَّقد 

فيها تعريف اآلخر، والتعامل معه بوصفه عنرصاً مامثالً«]]].

األديب  للنَّقد  ست  أسَّ التي  البداية  النِّسوّية«  »األسطورة  فريدان«:  »بيتي  كتاب  يعّد 

ع اللذين عرفهام تحت تأثري املناهج النقديَّة  النِّسوي، وفتحت أمامه آفاقاً رحبًة للتطوُّر والتَّنوُّ

]1]- صربي حافظ، أفق الخطاب النقدي، القاهرة: دار الرشقيات، طـ 1، د. ت.، ص15.
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ا يستخدم  ، وإمنَّ ٍ دة؛ وذلك يعود إىل أنه يسعى إىل أن يكون غري مقيٍَّد مبنهٍج نقديٍّ معنيَّ املتعدِّ

أيَّ مناهج متكِّنه من اإلجابة عن األسئلة التي يثريها.

من هذه األسئلة، كام يبدو لنا: ما الكتابة األدبيَّة النِّسوية؟ ما خصائصها؟ ما موضوعاتها؟ 

ٍة يف الكتابة األدبيَّة؟ هل لجنس الكاتبة دوٌر يف رسم صورة  ما رؤاها؟ هل من خربٍة نسويٍة خاصَّ

املرأة والرَّجل يف النَّص؟ أيُّ دور تؤدِّيه املرأة يف النَّص؟ هل تتخذ املرأة، يف النُّصوص، صورًة 

منطيًّة، أو صوًرا خاّصًة؟ ما املنظور الذي ينطق به النَّص إىل املرأة والرجل؟ ما املواقف؟ هل 

ٌة مختلفٌة؟ ما خصائصها؟ هل من خياٍل خاصٍّ باملرأة؟ للمرأة لغٌة خاصًّ

املرأة يف  يف كتاب »أيلي شووالرت«»نحو بالغٍة نسويٍَّة« - 1979، بحث يف طرق تصوير 

النُّصوص التي يكتبها الرَّجل، واستخدمت يف بحثها مصطلح »النَّقد النِّسوي«]1] . ومن أشهر 

 - باملرأة«  أملان«»التفكري  »ماري  كتاب  النِّسوي  النَّقد  تطوُّر  سياق  يف  التي ظهرت،  الكتب 

ياسة الجنسيَّة«  1968، وكتاب »فيلس شيلو »»النِّساء والجنون«، وكتاب »كايت ميلليت«»السِّ

و  - 1977، وكتاب »ساندرا جيلربت«  بهن«  - 1977، وكتاب »ألي شووالرت«: »أدب خاص 

»سوزان كوبار«: »املرأة املجنونة يف العلِّية« - 1977. واملشرتك، بني هذه الكتب، هو تأكيد 

مت الذكوري«  الكاتبات أنهن يكتنب عن اإلبداع النِّسوي ليعدنه إىل املنت، بعد أن جعله »الصَّ

. يف الهامش، وليبدلن القراءة األبوية بقراءٍة أخرى أكرث صواباً، تصدر من منظوٍر نسويٍّ

ويرى فوكو 

»أنَّ ما هو صواٌب، يف رأي املجتمع، يعتمد عىل من يهيمن عىل الخطاب يف هذا 

املجتمع، وكأن سيادة لغة الرجل تقوم بدور أسايس يف قمع املرأة، والعكس صحيٌح، 

وهو ما يوحيه كتاب Dal-Spender )لغٌة من صنع الرِّجال( مبا تراه املؤلّفة، من أّن 

ة فعل تواجه  املحاوالت التي تقوم بها املرأة، للسيطرة عىل الخطاب، ما هي إالَّ ردَّ

رٍة عن رجاٍل أقوياَء  بها املرأة منطاً أيديولوجياً بطريركياً حريصاً عىل إنتاج قوالَب مكرَّ

ونساٍء ضعيفاٍت«]]].

[1[-  feminist critique

]2]- رامان سلدن، النظرية األدبية املعارصة، ترجمة جابر عصفور، القاهرة: دار الفكر، طـ1، ص218 - 222.
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د املناهج التي يستخدمها النقد األديب النِّسوي. تقول النَّاقدة ك.ك. روتفن:  تتعدَّ

صة للنِّساء  ز اهتاممهم باألدوار املخصَّ »هناك النِّسويون االجتامعيون الذين حفَّ

النُّصوص األدبيَّة.  النِّساء يف  التي يجيء بها تصوير  الطُّرق  يف مجتمعنا عىل دراسة 

ويدرسون  السيميوطيقا،  من  ينطلقون  الذين  السيميوطيقيون  النِّسويون  وهناك 

الليَّة التي تشعر بوساطتها اإلناث، ويصنَّفن نساء، ليك تُحّدد لهنَّ أدوارهنَّ  النُّظم الدَّ

بون عن فرويد والكان بحثاً عن  االجتامعيَّة. وهناك الّنسويون النَّفسيون الذين ينقِّ

والذين  الذكريَّة،  والفئات  باملعايري  مقيَّدة  غري  األنثويَّة،  الجنسيَّة  للنَّاحية  نظرية 

يفحصون النُّصوص األدبيَّة بحثاً عن التعبريات الالواعية عن الرَّغبة األنثوية، أو عن 

ون بالقهر أكرث من اهتاممهم  آثار لكبتها. وهناك النِّسويون املاركسيون الذين يهتمُّ

بالكبت، والذين يحلِّلون النُّصوص األدبيَّة بأسلوٍب ماركيسٍّ واضحٍ...، وهناك النِّسويون 

من  يقتبسون  الذين  املاركسيون...   - النَّفسيون   - السيميوطيقيون   - االجتامعيون 

الذين يدعون إىل  الّشواذ  النِّسويون  الفرصة. وهناك  تتيح  كلِّ شٍء شذرة، حسبام 

ّية...  والنصِّ الجنسّية  الناحية  بي  العالقة  ويستكشفون  الكتابة،  يف  جسديٍَّة  نظريٍة 

ود الذين يشعرون بأنَّهم مقهورون بصورٍة مزدوجٍة، إن مل تكن  وهناك النسويون السُّ

 ، ثالثية، بوصفهم سوداً يف مجتمع يعلو فيه البيض، وبوصفهم نساء يف مجتمعٍ أبويٍّ

التَّام،  لرتكيزها  رة  املتأخِّ النسوية  يدنَّ  وهنَّ  الرأسامليَّة،  ظلِّ  يف  عامالٍت  وبوصفهم 

مة  تقريباً، عىل مشاكل النِّساء البيضاوات من الطَّبقة الوسطى يف املجتمعات املتقدِّ

تكنولوجياً...«، وهناك »نسويو ما بعد البنيويَّة« املعادين للنِّسوية، والذين يقاومون 

التسويات مع األبوية وإفساح املجال لها]]].

ويضيف »فنست ب.ليتش« إىل هذه القامئة 

استجابة  ونقد  والتفكييك،  الوجودي  النقد  ميارسون  الذين  النِّسويي  »النَّقاد 

الثالث  العامل  بيونغ، ونقد  املتأثِّر  نقد األسطورة  الكالم، بجانب  القارئ، ونقد فعل 

]1]- إبراهيم أحمد ملحم، تحليل النَّص األديب، ثالثة مداخل نقدية، إربد: عامل الكتب الحديثة، طـ1، 2016، ص107 و108، وانظر: فنست 

ب. ليتش، النقد األديب األمرييك من الثالثينيات إىل الثامنينيات، ترجمة محمد يحيى، القاهرة: املجلس األعىل للثقافة ط-1، 2000، ص320.
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فضفاضة،  النِّسوي  النَّقد  حركة  »أن  يرى  يجعله  الذي  األمر  لالستعامر«؛  املعادي 

وليست مدرسًة محبوكًة األطراف«]]].

املاركيس،  النفيس  منها:  كثريًة،  مناهَج  يستخدم  النِّسوي  األديب  الّنقد  إن  القول:  ميكن 

املعادي  ثالتي  العامل  الثقايف،  االجتامعي،  األسطوري،  السيميايئ،  التَّلقي،  التفكييك،  التاريخي 

لالستعامر، الوجودي، واألهم، من هذه املناهج، أربعة هي:

1. النقد النِّسوي النفيس، وهو اتجاهان: أولهام يعتمد نظرية سيغموند فرويد وثانيهام 

يجعل نظرية جاك الكان أساساً له؛ وتعدُّ الناقدات الفرنسيات األكرث متثيالً لهذا املنهج، ومنهن 

أيلني سيكسو وسوزان جوبار وساندرا جلربت.

2. النقد النِّسوي املاركيس، يعتمد هذا املنهج الرتاث الفكري املاركيس، فريكِّز عىل الدور 

الذي  األمر  االجتامعي؛  وموقعها  النسوية  الذات  تكوين  يف  االجتامعية  الرتبية  تؤديه  الذي 

يتمثل يف النص الذي تكتبه، وتعد الناقدات الربيطانيات األكرث متثيالً لهذا املنهج.

3. النقد النِّسوي االجتامعي، يبحث هذا املنهج يف الفوارق الجنسيَّة التي تكرِّسها الثقافة 

ائدة، ويتم عىل أساسها تحديد أدوار كل جنس من الجنسني يف املجتمع، إضافة إىل البحث  السَّ

يف القيم الثقافية واالجتامعية وما تولِّده من تصوُّرات عنها، وتعّد الناقدات األمريكيات األكرث 

متثيالً لهذا املنهج.

ٌع: ثقايفٌّ، تفكييكٌّ، نقد النِّسوي العامل ثالثي... 4. النقد النِّسوي ما بعد البنيوي، وهو نقٌد متنوِّ

ترى شريين أبو النَّجا، يف ضوء هذا الواقع، أن النقد األديب النِّسوي منهٌج نقديٌّ انتقايئٌّ، 

ابقة واملعارصة له، بغية تبنيُّ »النِّسوي« يف النَّص، ويف األماكن  يستفيد من جميع النَّظريات السَّ

املعتمة التي ال تسلِّط عليها البنية »األبوية« األضواء]2].

]1]- إبراهيم أحمد ملحم، تحليل النَّص األديب، ثالثة مداخل نقدية، إربد: عامل الكتب الحديثة، طـ1، 2016، ص107 و108، وانظر: فنست 

ب. ليتش، النقد األديب األمرييك من الثالثينيات إىل الثامنينيات، ترجمة محمد يحيى، القاهرة: املجلس األعىل للثقافة ط-1، 2000، ص320.

]2]- شريين أبو النجا، نسايئ أم نسوي، م.س.، ص58.
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هذا  تجمع  معيَّنًة  مفاهيَم  هناك  أن  إالَّ  هذه  د  التعدُّ نزعة  من  الرُّغم  »عىل 

تات، أهمها: عامل االختالف الجنيس يف إنتاج األعامل األدبّية وشكلها ومحتواها  الشُّ

وتحليلها وتقييمها، وعىل هذا ترتتب عدُة خصائَص متيِّز هذا النقد هي:

د العوامل الطبيعّية  كر )األب(... 2 - بينام تحدِّ 1-إن الثقافة الغربيَّة هي ثقافة الذَّ

النَّوع البرشي )ذكر أو أنثى(، فإنَّ هذا النَّوع ومفهومه )الجنس النَّوعي( هو بنيٌة 

كر  الذَّ يتَّصف  الغربيَّة حتى  الثقافة  ائدة يف  السَّ الذكورية  التحيُّزات  أنتجتها  ثقافيٌة 

والرضوخ  بالسلبّية  األنثى  تتصف  بينام  واإلبداع،  والعقالنية  واملغامرة  باإليجابيَّة 

الذكورية  اإليديولوجيا   -  3 والتقليد.  العرف  واتباع  والعاطفية  د  والرتدُّ واالرتباك 

اجتاحت كافة كتابات الثقافة الغربيَّة...«، 

ما أدى إىل أمرين: إما أن تتغرَّب األنثى القارئة أو أن تتبنَّى منظور الرَّجل فيجنِّدها، من 

حيث ال تدري ضدَّ نفسها...

ه كثري من أتباع هذا الّنقد إىل ما أسمته »أيلني شووالرت« بالنقد »الجينثوي،]1] أي النقد  توجَّ

وأهم صفات هذا  الوجوه...،  كافة  من  كافًة  النساء  بإنتاج  التحديد  وجه  يُعنى، عىل  الذي 

النقد: 1 - تحديد ماّدة كتابة املرأة وصفاتها: عامل املرأة الداخيل... تجاربها: الحمل، الوضع، 

يزة  الرِّضاعة... 2 - كشف تاريٍخ أديبٍّ للكتابة النِّسوية...، 3 - بلورة صيغة التجربة النِّسوية املتمِّ

يف التفكري والتقييم وإدراك الذات والعامل الخارجي، 4 - تحديد خصائص اللغة النِّسوية، أو 

األسلوب اللغوي النسوي املتميِّز]2].

يلتقي النَّقد النِّسوي االنتقايئ والنقد التفكييك يف النَّظرة إىل اإلرث النَّظري النَّقدي، فكل 

منهام ال يعتمد نظريَّة واحدة من نظريات هذا اإلرث، فانطالقاً من ثنائية املعنى املتحقِّق 

واملعنى املرجأ التي تعدُّ مبدأً من مبادىء النَّقد التفكييك، يعمد النقد النسوي هذا إىل إعادة 

قراءة النُّصوص األدبيَّة، بغية الكشف عاّم فيها من اتِّفاٍق أو اختالٍف مع الخطاب األبوي، وعامَّ 

د القراءات والعمل دامئاً عىل كشف املخبّأ. ٌق ومرجأٌ يف النَّص، ما يقيض بتعدُّ هو متحقِّ

[1[-  gynocriticism

]2]- ميجان الروييل وسعد البازعي، م.س.، ص329 - 332.
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النَّظري واإلفادة منه، ثم العمل عىل إنتاج خطاٍب  اتجاٌه آخُر يذهب إىل معرفة اإلرث 

معريفٍّ/ نقديٍّ خاصٍّ باملرأة، ويذهب اتجاٌه ثالٌث إىل استثامر اإلرث النَّظري يف خدمة النظرية 

األدبية النِّسوية والنقد النسوي، ومتثل هذا االتجاه الكاتبة »توريل موي«.

يف ضوء ما سبق، ميكن القول: إنًّ النقد األديب النِّسوي هو النقد األديب الذي تكتبه املرأة أو 

ة متييز  ، كام تبيَّنَّا هذا املنظور آنفاً، إىل األدب، فينهض هذا النقد مبهمَّ الرَّجل من منظوٍر نسويٍّ

النَّص وتبنيُّ الرُّؤية النِّسوية فيه وخصائصه اللغويَّة ورؤاه إىل املجتمع األبوي، وخصوصاً الرؤية 

النِّسوية إىل العامل وخصائص اللغة األدبيّة التي تنطق بها. لهذا النَّقد أسئلته التي يعمل عىل 

اإلجابة عنها، ومنها: ما الكتابة األدبيَّة النِّسوية؟ ما خصائصها؟ ما موضوعاتها؟ ما رؤاها؟...

يميايئ، والنَّفيس والتفكييك  د املناهج التي يستخدمها هذا النَّقد، ومنها: االجتامعي والسِّ تتعدَّ

والثقايف... واالنتقايئ...، ما يجعل حركة النقد األديب النِّسويَّة فضفاضًة.

سوي العربي
ِّ
النقد األدبي الن

النَّقد األديب الذي تكتبه املرأة ميأل املكتبات، وقد يزيد عىل ما يكتبه الرَّجل، وخصوصاً يف 

اآلونة األخرية التي تكاد صفوف كلِّيات اآلداب يف الجامعات العربية تقترص عىل الطَّالبات، 

لكن هذا يشء وتشكيل النقد األدب النِّسوي العريب ظاهرًة نقديًة مستقلًة يشٌء آخُر. صحيح 

زهرة  منهن:  النِّسوي  النقد  يف  يبحنث  متميزاٍت،  ناقداٍت  تعرف  العربيَّة  النَّقدية  الحياة  أنَّ 

وجليلة  املدغريي  ونعيمة  بنمسعود  ورشيده  النجا،  أبو  وشريين  األعرجي  ونازك  الجاليص 

ال وزهور كرام ووفيقة دودين...، لكني أميل إىل القول: الطريطر وزينب العسَّ

ٍة  ليس من نقٍد أديبٍّ نسويٍّ عريبٍّ ميثل ظاهرًة نقديًة مستقلًَّة ذاَت مفاهيَم وإجراءاٍت خاصَّ

بها، حارضًة وفاعلًة يف الحياة األدبيَّة العربيَّة. والنِّسوية نفسها، يف الوطن العريب، مل تنتج ما 

ميثِّل ظاهرة فكريّة ذات خصوصيَّة.

ي بعرص النهضة، فرنى  م معرفًة بهذه الحركة، فإنَّنا نعود إىل ما ُسمِّ وإن كان لنا أن نقدِّ

أنَّها بدأت بكتاباٍت تدعو إىل تحرير املرأة من القيود االجتامعية وإعطائها حقوقها املدنيَّة، 
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ويبدو أنَّ الرِّجال هم أوَّل من كتب يف هذا الشأن، مثل رفاعة الطهطاوي وقاسم أمني وأحمد 

فارس الشدياق، وغريهم، ثم بادرت النِّساء إىل تبنِّي قضية تحرُّر املرأة كتابًة ونشاطاً سياسيّاً 

وزينب  شفيق  ودريَّة  ثابت  ومنرية  عراوي،  الشَّ وهدى  ناصف  حفني  ملك  مثل  واجتامعياً، 

فواز. وإليها تُنسب كتابة أوَّل روايٍة عربيٍَّة هي »غادة الزاَّهرة أو حسن العواقب«، كُتبت سنة 

1895، وصدرت سنة 1899، يف رأي غريِ ناقدٍة وناقٍد..، وغريهن.

اإلنسانيّة  العلوم  من  علامً  األمريكية،  املتّحدة  والواليات  أوروبا  يف  النِّسويَّة،  غدت  وإذ 

أواخر  يف  النِّسوي  األديب  النقد  ظهر  وإذ  ساٍت،  ومؤسَّ تاريخيٍّ  ومساٍر  مبادئَ  ًذاَت  ونظرية 

كتابات »جوليا كريستيفا« و »شووالرت«، بدأت تظهر يف  نتيجة  العرشين،  القرن  سبعينيات 

ونوال  خوري  كوليت  منهن:  لكاتبات  نسويٌة،  ونقديٌَّة  وأدبيٌّة  فكريٌة  كتاباٌت  العريب  الوطن 

متأثرات  وجميعهن  وغريهن،  املرنييس  وفاطمة  العثامن  وليىل  ن  السامَّ وغادة  السعداوي 

بالحركة النِّسوية الغربيَّة.

وتذهب »سعاد املانع«، يف دراستها: »النقد األديب النسوي يف الغرب وانعكاساته يف النقد 

األديب املعارص«، إىل 

النقديّة  للمقوالت  املوظّفة  النسوية  النَّقدية  راسات  الدِّ يف  مستويَْي  »وجود 

لها معتدٌل يف التفاعل مع هذه املقوالت والتحمُّس لها، وثانيها  النسوية الغربيَّة، أوَّ

يسعى إىل تقديم شواهد من الرتاث واللغة إلثبات صدق مقولة من املقوالت«.

ال سائي...« لزينب العسَّ
ِّ
قد الن

َّ
كتاب »الن

بغية تحصيل معرفٍة ملموسٍة بهذا النَّقد نستقيها من كتاٍب مختصٍّ لناقدٍة متابعٍة لهذا 

ل إليه من نتائج، وهذا الكتاب هو كتاب  النَّقد، نعود إىل كتاٍب يبحث فيه، ونعرف ما يتوصَّ

ال. »النَّقد النِّسايئ لألدب القصيص يف مرص« لزينب العسَّ

نقٌد  لدينا  يوجد  هل  النِّسايئ؟  النَّقد  ما  منها:  أسئلة  الكتاب]1]،  مة  مقدِّ يف  ال،  العسَّ تثرُي 

ة للكتاب، طـ.1، 2008. ال، النَّقد النِّسايئ لألدب القصيص يف مرص، القاهرة: الهيئة املرصية العامَّ ]1]- د. زينب العسَّ
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نسايئٌّ؟ إىل أيِّ اتجاٍه ينتمي؟ ما اتجاهاته؟ إىل أيِّ مدى استطاع أن يصوغ رؤى متجاوزة ملا هو 

كائن بالفعل؟ وهل هو النَّقد النِّسوي أو يختلف عنه؟ وبم يختلف؟

النِّسايئ  النَّقد  نوِع  تحديِد  يف  تتمثَّل  البحِث،  موضوع  اإلشكاليَّة،  أن  األسئلة  هذه  تفيُد 

املوجود لدينا وتبنيُّ فاعليته، ال يف وجوده؛ إذ إنَّ غري سؤاٍل من األسئلة يقرُّ بهذا الوجود، كام 

أنَّ الباحثة تقول يف ما بعد: 

يها األديب والنَّقدي، شقَّت لنفِسها مساراً ال  »والحقيقة أنَّ الكتابات النِّسائية، بشقَّ

يزال يعمل يوماً بعد يوم«، 

الجنس  النِّساء/  إىل  النسائية  الكتابات  تنتمي هذه  نقاٍش هو: هل  إىل  يحتاج  ما  ولكن 

أو إىل النِّساء/ الجندر، أي هل تنتمي هذه الكتابات إىل املرأة بوصفها البيولوجي، أو إليها 

بوصفها املجتمعي الثقايف وتجربتها النِّسويّة الخاصة؟

يف إشارٍة أوىل ملقاربة هذه اإلشكالية، ترى الباحثة أنَّ النَّقد النِّسايئ مل يُذكر ضمن تلك 

التَّصنيفات التي أقرَّ بها كباُر الباحثني، كام أنَّ النَّاقدات النِّسويات كنَّ ينظرن إليه نظرًة تفيد 

يٌَّة،  أنَّه من أعامل املقاومة ضدَّ النَّظريات، وأنَّ العالقة بينه وبني النَّظريات النَّقدية عالقٌة ندِّ

وليست عالقَة تابعٍ مبتبوٍع.

ويف إشارٍة ثانيٍة، ترى الباحثة »أنَّ النَّقد النِّسايئ ارتبط بكتابة املرأة«، ما يثري سؤاالً، عن 

طبيعة االرتباط، مفاده: هل املقصود بالنَّقد النِّسايئ النَّقد الذي تكتبه املرأة، أو النَّقد الذي 

، أي من  يكتب عن األدب الذي تكتبه املرأة؟ أو األدب الذي يكتب من منظوٍر عقديٍّ نسويٍّ

منظور النظرية النسوية؟

الذي  النَّقد  اإلشارة، هو  يبدو، يف هذه  النِّسايئ، كام  النَّقد  فإن مفهوم  اإلجابة،  تكن  أيَّاً 

تكتبه املرأة، أو الذي يُكتب عنها، لكن هذا النَّوع من النَّقد ال يُعدُّ من أعامل املقاومة ضدَّ 

ا هي عالقُة انتامٍء إىل  يًة، وإمنَّ النَّظريات، كام أن العالقة بينه وبني النَّظريات ليست عالقًة ندَّ

نظريٍَّة، أو نظريَّاٍت، معيَّنٍة منها.
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ث عن موقفني،  يف صدد انتامء النَّقد النِّسايئ إىل نظريٍَّة نقديٍَّة، تعرض الباحثة رأياً يتحدَّ

د، انضواء النَّقد النِّسايئ تحت أيِّ نظريٍة نقديٍة، ويرى ثانيهام أنَّ  يرفض أوَّلهام، وهو املتشدِّ

مصلحة النَّقد النِّسايئ تتمثَّل يف أن تكون له نظريٌة، أو عىل األقل أن ينفتح عىل النَّظريات، أو 

التَّيارات، النَّقدية املوجودة.

مها الكتاب، كام يأيت: ميكن، يف ضوء ما سبق، تصنيف الرُّؤى إىل النَّقد النِّسايئ، كام يقدِّ

النُّصوص األدبية التي تكتبها املرأة  النَّقد الذي يدرس  1-النَّقد املرتبط بكتابة املرأة، أي 

باملنهج وكفاءة  إالَّ  الرَّجل  بكتابة  املرتبط  النَّقد  متيِّزه من  يتَّصف بخصوصيَّة  النَّقد ال  وهذا 

الّناقدة، أو النَّاقد، يف استخدامه.

ها،  ا للنَّظريات النَّقدية »الذكوريَّة«، وعمالً من أعامل املقاومة ضدَّ 2- النَّقد الذي يعّد ندًّ

بوصفه نقداً نسويَّاً، وهذا النَّقد إما أنَّه ميتلك نظريًة نقديًة نسويًة، أو يفتقر إىل أي نظرية، 

أو ينفتح عىل النظريات النقدية، ما يجعل نظريته انتقائية.

يثري هذا التَّصنيف أسئلًة كثريًة منها: هل يعدُّ النَّقد املرتبط بكتابَة املرأة نوعاً من أنواع 

التجاٍه  مميِّزاً  أمراً  املرأة  تكتبها  التي  النُّصوص  دراسة  تعدُّ  يتميَّز؟ وهل  وبم  متميّزاً؟  النَّقد 

؟ وهل ميكن أن تعدُّ النَّظريات النَّقدية التي يستخدمها هذا النَّقد، وهي إرث نظريٌّ  نقديٍّ

يستخدمه أي ناقد نظرياٍت نسائيًة؟ وهل توجد نظرية نقدية نسائية؟ وما هي؟ ثمَّ هل ميكن 

لنقٍد أديب يفتقر إىل أي نظريٍة أن يكون نوعاً نقدياً متميِّزاً وذا فاعليَّة؟

كتابات  ليقارب  املرأة،  تكتبه  الذي  النَّقد  إنَّ  األسئلة:  اإلجابة عن هذه  القول، يف  ميكن 

نسائية أو رجاليًة، معتمداً النَّظريات النَّقدية املتداولة، ال يتميَّز بخصوصيٍَّة تتيح تصنيفه نوعاً 

النَّقد الذي يفتقر إىل أّي نظريٍة ال ميكن أن  النَّقد األخرى، كام أنَّ  ا مقاوماً ألنواع  نقديًّا ندًّ

ه نوعاً نقدياً متميِّزاً وفاعالً، فقد يكون نقداً انطباعياً ال يختلف عن أي نقٍد انطباعيٍّ آخَر. نعدَّ

من  النُّصوص  إىل  ويرى  وأشيائه،  وقضاياه  العامل  إىل  رؤيًة  نظريًة/  املمتلك  النٌّقد  يبقى 

للمتلقِّي  املعرفة  م هذه  النُّصوص، ويقدِّ ل معرفًة بهذه  النَّظرية/الرؤية، فيحصِّ منظور هذه 
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ا مقاوماً له، أو نظرياً له،  ائد وندًّ منهجيَّاً، فهذا النَّقد ميكن أن يكون نوعاً نقديَّاً متميِّزاً من السَّ

أو متكاماًل معه.

واألسئلة التي تُطرح، هنا، هي:

هل توجد هذه النَّظرية/الرؤية؟ وما هي؟ وهل هي التي متيِّز النَّقد النسوي، وتكسبه 

خصوصيَّته/ هويته؟ ومن ثمَّ ما هو النَّقد النِّسايئ؟ وما مييِّزه من النَّقد النِّسوي؟

ثم هل يوجد نقٌد عريبٌّ نسويٌّ يدرس النُّصوص من منظوِر نظريٍة نقديٍة نسويٍة؟

ؤال املتعلِّق بتحديد مفهوم  ٍة، اإلجابة عن السُّ تحاول الباحثة، استناداً إىل مراجَع مختصَّ

النَّقد النِّسايئ، فتجد صعوبًة يف هذا التَّحديد مردُّها إىل كلمة »النِّسايئ« التي تثري سؤاالً مفاده: 

ما املقصود بها؟

ث الباحثة عن ثالثة مذاهب: أوَّلها »مذهب االنتصار  يف اإلجابة عن هذا السؤال تتحدَّ

للمرأة«، وثانيها »مذهب تحرير املرأة«، وثالثها »مذهب تحرُّر املرأة«.

والسياسيَّة  االجتامعيَّة  حقوقها  املرأة  نيل  إىل  عي  السَّ يعني  األوَّل  املذهب  يكن  إن 

واالقتصاديَّة، والثَّالث يرتكز عىل »حقِّ املرأة يف حياٍة جنسيٍَّة مستقلٍَّة«، قد تعني هنا، حرَّة. 

فإنَّ املذهب الثَّاين يفيد تحرير املرأة من القيود املجتمعيَّة التي تحول دون سعيها إىل تحقيق 

ذاتها.

جوهريُّة،  فروقاٌت  اآلخرين،  واالثنني  أوَّلها  بني  توجد  كانت  وإن  املذاهب،  هذه  تبرشِّ 

بتعديل أوضاع املرأة يف املجتمع، وتقوم عىل أساٍس فلسفي قوامه »التحيُّزات أو االنحرافات 

التي تتيح للمرأة نيل الحقوق نفسها التي للرِّجال، واحتالل مكانة الرجل واالبتعاد عن مكانة 

التَّابع«.

متثِّل هذه املذاهب جميعها حركًة نسائيًَّة تسعى إىل أن تحصل املرأة عىل الحقوق نفسها 

التي يتمتَّع بها الرَّجل، وإىل العبور من موقع »التَّابع« إىل موقعٍ آخر.
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هنا يبدأ الخالف، فأيُّ موقع تريد املرأة الوصول إليه لتؤدِّي منه دوراً يف املجتمع؟ هل 

له لها خصوصيتها، فتكون لها حقوقه نفسها، وتكون يف الوقت  هو موقع الرَّجل، أو موقع تؤهِّ

نفسه متميِّزًة بهذه الخصوصيِّة؟

إن يكن األمر هكذا، فهو يعني وجود حركٍة مطلبيٍَّة تسعى إىل تحقيق أهداٍف معيَّنٍة. 

إجراء  تتيح  نظريَّة  املتمثِّلة رؤية/  تلك »الخصوصيَّة«  الحركة، هو  يعنينا، هنا، من هذه  ما 

ا أليِّ كتابٍة قدميٍة  »قراءٍة جديدٍة« ال لكتابة جديدة فحسب، كام تقول شريين أبو النَّجا، وإمنَّ

أو جديدٍة، نسائيٍَّة أو رجاليٍَّة. فام هي هذه الخصوصيَّة املتمثِّلة رؤيًة/ نظريًَّة نقديًَّة؟

الثَّقايف عن  »التَّعبري  بوصفه  »الجندر«،  ث عن مصطلح  فتتحدَّ املحاولة،  الباحثة  تواصل 

االختالف الجنيس«. وإن يكن االختالف الجنيس، غري املقترص عىل املستوى البيولوجي، وإمنا 

امل املستويات جميعها: الجسدي والّنّفيس واالجتامعي والثَّقايف...، يؤيت تعبرياً مختلفاً، فإن  الشَّ

أساس الخصوصيَّة النسوية، ومن ثمَّ نظرية/ رؤية النَّقد النُّسوي، تنطلق من هذا االختالف، 

أي من اختالف التَّجربة وخصوصيَّتها.

ٍة مشرتكٍة، وتجربٍة فرديٍَّة يف آٍن، وإن كانت األوىل  هنا ينبغي أن نلحظ وجود تجربٍة عامَّ

عها. وتكون مهّمة النَّقد النِّسوي أن يتبنيَّ  تكوِّن الخصوصيَّة النِّسوية، فإنَّ الثَّانية تغنيها وتنوِّ

هذه الخصوصيَّة، كام تتمثَّل بنيًة لغوية تنطق برؤية إىل العامل، مبا يف ذلك الخصوصيَّة النِّسوية 

ؤال الذي يطرح هنا هو: هل يوجد  ة، والسُّ ة، كام متثِّلها فرادة التجربة النِّسوية الخاصَّ العامَّ

م إجابة  د؟ ومن مارسه؟ ليس يف الكتاب إجابة عن هذين السؤالني. لكنَّ الكتاب يقدِّ هذا النقَّ

عن سؤال آخر هو: ما منهج هذا النقد؟ فيستشهد مبا تراه سوسن ناجي يف هذا الشأن، فهي 

تقول: إنَّ منهج النَّقد األديب »النِّسوي«، بوصفه أحد املناهج النَّقديَّة الحديثة، يؤكِّد أهمية 

اء اإلجرايئ،  بالرثَّ ه  املعارصة، ما ميدُّ النَّقدية  املناهج  خصيَّة يف األدب، ويفيد من  الشَّ التَّجربة 

ويخوِّله الكشف عن مناطق مجهولة أغفلها النٌّقد الذكوري.

املقارب  الرُّؤية،  بهذه  إليه  الرَّايئ  بالعامل،  الوعي  هذا  عن  ادر  الصَّ النَّقد  يكون  وهكذا 

قادًرا  ائد،  والسَّ للتقليدي  مغايرًا  خطابًا  الرؤية،  الوعي/  هذا  من  مستقاٍة  بنظريٍة  للنُّصوص 
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عىل النَّفاذ إىل حقائق الثَّقافة املهيمنة وخلخلتها، ومعول هدم لكل ما هو ثابت، واسرتاتيجية 

ثقافيَّة تكشف عن البني املضمرة والالواعية، وتفكِّك األنساق الثَّقافية...

بهذا، يغدو النَّقد النسوي نظريًة ال عالقة لها بالجنس ذكراً أو أنثى، ما يعني أوَّالً أْن ليس 

، وثانياً أنَّ الرَّجل ميكن أن يكتب نّصا نسويًّا. كلُّ نصٍّ صادٍر عن امرأٍة هو بالرضورة نصٌّ نسويٌّ

راسة يف معظم حقول  الدِّ يُعتمد يف  النِّسوية، بوصفها منهًجا  التحرُّر  تراه حركة  هذا ما 

الليرباليَّة، واملاركسيِّة، واالشرتاكيَّة،  ع إىل اتجاهاٍت عديدٍة كالنسوية  العلوم اإلنسانيَّة، ويتفرَّ

والنَّفسيَّة، والوجوديَّة، وما بعد الحداثة...

النَّقد املرتبط  النِّسايئ، وهو  النَّقد  أوَّلهام  النَّقد:  لنا ما سبق الكالم عىل نوعني من  يتيح 

وهو  النِّسوي،  النَّقد  وثانيهام  نسويٍَّة،  نظريٍَّة  رؤيٍة/  عن  يصدر  أن  دون  من  املرأة،  بكتابة 

النَّقد املمتلك نظرية متميِّزة، تصدر عن خصوصيَّة التَّجربة الّنسويَّة، واملستفيد من إجراءات 

مختلف النَّظريات النَّقديَّة.

املادَّة  أنَّ هذه  لنا  تبنيَّ  النَّقديَّة،  الكتاب  مادَّة هذا  إىل  التَّقسيم،  رأينا، يف ضوِء هذا  إن 

، ال  تنتنمي إىل النَّقد النِّسايئ، مبعنى النَّقد املكتوب بأقالم النِّساء، استناداً إىل غري منهٍج نقديٍّ

إىل النَّقد النِّسوي املستند إىل نظريٍة نسويٍة.

، تقتيض معرفته  النِّسايئ ال يخلو من نقٍد نسويٍّ النَّقد  لكنَّ ما ينبغي ذكره هو أنَّ هذا 

البحث عنه يف ثنايا اإلرث النَّقدي، ومن مناذجه، أو من عالماته، كام تبيَّنت الباحثة، بنظرٍة 

 ، النَّصَّ تفكِّك  نظرة  الّنسوي واألمومي. وهذه  بني  زياده  مّي  النَّاقدة  األديبة  نافذٍة، مساواة 

وتبحث فيه عن قيٍم دالليٍَّة جامليٍَّة مختلفٍة عامَّ هو سائٌد.

وهذا أمٌر مدهٌش، كام تقول الباحثة، إذ إنَّ »أمثال مي زياده، وقبلها لبيبة هاشم وباحثة 

البادية، أدركن مفهوم النسويَّة، وتتبَّعن الخطاب النِّسوي الغريب، بل وتفوَّقن يف تبنِّيهن ملفهوم 

ياق الثَّقايف الذي تعيش فيه  النسويَّة، بحيث اعتمد عىل وضع املرأة العربيَّة، فجاء مسايراً للسِّ

املرأة، فكان دفاعهن صادقاً عن جهود الرِّائدات النسويات«.
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ل إليه الباحث النَّفيس، لويس ترمان  دد، ما توصَّ ما هو جديٌر بالتوقُّف عنده، يف هذا الصَّ

من نتائج، عندما أجرى بحثاً تبنيَّ فيه صفات سبعامئة طفٍل من املوهوبني، أو ذوي الذَّكاء 

ل إليها هو أنَّ الفتيات املوهوبات،  الخارق، النَّفسيَّة والعقليَّة والبدنيّّة، ومن النَّتائج التي توصَّ

وكان عددهن ثالمثئة، بدت عليهن مظاهر الذكورة، عندما قورنت جوانُب من شخصياتهن 

بنظريتها من الفتيات العاديات]1].

نه كتب  ، غري أنّه نقٌد تتضمَّ يفيد ما سبق أن اإلرث النَّقديًّ العريب ال يخلو من نقٍد نسويٍّ

النَّقد من  بأنَّهم ميارسون  ح معّدوها  به يرصِّ نقٍد خاّصًة  أبحاث  وليس  النَّقدي،  اإلرث  هذا 

منظور نظريٍة نقديّة نسويَّة معيَّنة، ما يعني أنّه ينبغي البحث عن هذا النَّقد وتبنيُّ نظرياته 

ل إليها يف دراساته لخصوصيَّة  ومناهجه ومفاهيم هذه املناهج وإجراءاتها والنَّتائج التي توصَّ

ة، وفرادة كلٍّ منها، من  ة وفرادتها وخصوصيات التّجارب النِّسوية الخاصَّ التجربة النِّسوية العامَّ

نحٍو أوَّل، كام تنبغي مامرسته، وفاقاً لهذا املفهوم، من نحٍو ثاٍن.

في الختام

راسة، معرفًة بالنِّسوية وأدبها ونقدها األديب، فميَّزنا بني أنثويٍّ ونسايئٍّ  قّدمنا، يف هذه الدِّ

دنا مفهوم النِّسوية، بوصفها نظريًّة وحركًة سياسيًّة، تطوَّرت إىل نظريٍة عقديٍّة  ، وحدَّ ونسويٍّ

لها رؤيتها إىل العامل وقضاياه، وعرضنا اآلراء التي تنقد هذه الحركة، وقّدمنا شيئاً من تاريخها، 

وعرَّفنا بتياراتها: الليربايل الرَّاديكايل، املاركيس، ما بعد البنيوي، امللّون، اإلسالمي. ثّم بحثنا يف األدب 

النِّسوي، فرأينا أنَّه األدب الذي ميثل التجربة النسويَّة وأن ما مييِّزه ليس اختالف كاتبه الجنيس، 

ثنا عن األدب النِّسوي العريب، ورأينا أنَّ من مهامت النقد  بل خصائصه البنيوية: رؤيًة ولغًة، وتحدَّ

ؤال: هل من أدٍب نسويٍّ عريبٍّ؟ ما مهَّد للبحث يف النقد األديب  األديب النِّسوي أن يجيب عن السُّ

النِّسوي، فرأينا أنه النقد األديب الذي يدرس النَّص األديب، ومييِّزه، ويتبني تجربة املرأة الخاصة فيه 

وخصائصه اللغويّة والرؤى التي تنطق بها، وهو نقٌد تتعّدد مناهجه، وتحّدثنا عن النَّقد األديب 

ٍة بها، وقّدمنا قراءًة  النِّسوي العريب، فرأينا أنَّه ال ميثِّل ظاهرًة مستقلًَّة ذاَت مناهَج وإجراءاٍت خاصَّ

يف كتاٍب يبحث يف هذا النَّقد هو كتاب: »النقد النِّسايئ« لزينب العسال.

]1]- مصطفى سويف، العبقرية يف الفن، القاهرة: مطبوعات الجديد، العدد 17، الهيئة املرصية العامة للكتاب، ص. 33 و34.
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النسوّية اإليكولوجية 
مسًعى نقديٌّ لتظهير مبانيها ومعاثرها

مصطفى النشار]]]

مة      مقدِّ

قضية  حول  املحتدم  النقاش  أوجه  من  مخصوصاً  وجهاً  الدراسة  هذه  تتناول 

النسوية  بتيار  االهتامم  إىل  مييض  النشار  مصطفى  الربوفسور  املرصي  الباحث  املرأة. 

اإليكولوجية، ويسعى إىل مراجعته وتفكيك مبانيه املعرفية والظروف التي أفضت إىل 

والدته يف الغرب األورويب واألمرييك.

للنظرية  والتطبيقية  النظرية  املعاثر  الباحث  يبيِّ  الدراسة  من  النقدي  الشطر  يف 

األيكولوجية، وال سيام لجهة سعي اآلخذين بها إىل ربطها بالتيارات البيئية واالجتامعية 

التي نشأت يف الغرب يف خالل العقود األخرية من حقبة ما بعد الحداثة.

       

لعل الحركة النسوية من أبرز التيارات الفلسفية يف الفكر املعارص. والنسوية بالطبع نسبة 

إىل النساء وهي تطلق بشكٍل عامٍّ عىل مجموعٍة مختلفٍة من النظريات االجتامعية والبيئية 

وقضاياها.  باملرأة  متعلقٌة  دوافُع  تحركها  التي  األخالقية  والفلسفات  السياسية  والحركات 

ويتفق فالسفة النسوية )أو األنثوية( عموًما سواًء كانوا نساًء أو رجااًل عىل »أن الهدف النهايئ 

]1]-  باحٌث وأستاٌذ يف الفلسفة الحديثة ـ جامعة القاهرة ـ جمهورية مرص العربية.
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هو القضاء عىل كلِّ أشكال القهر املتصل بالنوع الجنيس ليسمح املجتمع للجميع نساًء ورجااًل 
بالنمو واملشاركة يف املجتمع بأمان وحرية]1].

إن النسوية متثل بشكٍل عامٍّ »كلَّ جهٍد نظريٍّ أو عميلٍّ يهدف إىل مراجعة واستجواب أو نقد 

أو تعديل النظام السائد يف البنيات االجتامعية الذى يجعل الرجل هو املركز، هو اإلنسان، واملرأة 

جنًسا ثانًيا أو آخَر يف منزلٍة أدن، فتفرض عليها حدوًدا وقيوًدا، ومتنع عنها إمكاناٍت للنامء والعطاء، 

فقط ألنها امرأٌة، ومن ناحيٍة أخرى تبخس خرباٍت وسامٍت فقط ألنها أنثى، لتبدو الحضارة يف 

شتى مناحيها إنجازًا ذكوريًّا خالًصا يؤكّد ويوطّد سلطة الرجل وتبعية أو هامشية املرأة، وقد بدأت 

الحركة النسوية يف الفكر الغريب منذ القرن التاسع عرش حتى صيغ مصطلح النسوية]2] ألول مرٍة 

عام 1895م ليعرب عن تياٍر ترفده اتجاهاٌت عدٌة ويتشعب إىل فروعٍ عديدٍة«]3]. 

وقد تطّورت هذه الحركة يف القرن العرشين وكانت عميدتها الفيلسوفة الفرنسية سيمون 

دى بوفوار وكتابها »الجنس الثاين« عام 1949م حينام أعلنت فيه أن املرأة ال تولد امرأًة، بل 

تصبح امرأًة إشارًة إىل الدور الكبري الذى يقوم به املجتمع يف صياغة وضعها كأنثى. ومن هنا 

الجديدة اآلن  النسوية  املعارصة. وارتبطت  النسوية  للفلسفة  الكربى  األم  بوفوار  ُعّدت دي 

مبا بعد الحداثة وأصبح منطلقها األسايس هو نقد ورفض املركزية، مركزية النموذج الذكوري 

لإلنسان التنويري، الحدايث العاقل، الوجه اآلخر للمركزية األوربية ومركزية الحضارة الغربية. 

ويف تجسيد ملرمى التصويب لديهم اصطنعوا مصطلح »مركز العقل الذكوري]4] ليمثل القيم 

الذكورية املتسيدة املهيمنة عىل الحضارة، وكانت وسيلة الرجل األبيض لقهر العاملني وإحداث 

املصائب والويالت التي تعاىن منها الحضارة اإلنسانية يف أركان العامل األربعة والتي تتلخص 

يف أن مركزية العقل الذكوري الغريب قد قهرت ثالوث األطراف؛ قهرت املرأة وقهرت الطبيعة 

وقهرت شعوب العامل الثالث. ومن هنا خست الحضارة اإلنسانية والتجربة البرشية خسانًا 

كبريًا، آَن آواُن العمل عىل وقف نزيفه. ومن هذه الزاوية تبدو النسوية الجديدة من أهم 

Wikipedia.org/wiki )1]-  راجع مادة أنثوية باملوسوعة الحرة )ويكيبيديا[

[2[-  Feminism

]3]- د. مينى الخويل: تصدير ترجمتها العربية لكتاب: لينداجني شيفرد، أنثوية العلم- العلم من منظور الفلسفة النسوية، سلسلة عامل املعرفة 

)306(، الكويت 2004م، ص11.

[4[-  Pallogocentrism
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تيارات الفكر الغريب املعارص ألنها فلسفٌة للمرأة بقدر ما هي فلسفٌة للبيئة، بقدر ما هي 

فلسفة لتحرر القوميات]1]. 

معنى النسوية اإليكولوجية:

البيئة  فلسفة  يف  عليه  يطلق  ما  هذه،  النسوية  الفكر  تيارات  من  هنا  يعنينا  ما  ولعّل 

أنه ليس مثة نسويٌة واحدٌة عموًما، فليس مثة نسويٌة  النسوية، وكام  املعارصة، اإليكولوجيا 

املواقف  تنوًعا من  اإليكولوجية يعد مظلًة تغطى  النسوية  إيكولوجيٌّة واحدٌة ألن مصطلح 

تعكس  إنها  متنافسٍة،  وأحيانًا  مختلفٍة  نسويٍة  ومامرساٍت  نظرياٍت  إىل  جذورها  متتد  التي 

إدراكاٍت مختلفًة لطبيعة املشكالت البيئية املعارصة وحلولها. وعىل الرغم من هذه املواقف 

املتنوعة واملختلفة فإن مثة اتفاقًا بني النسويني اإليكولوجيني عىل ثالث مبادئَ رئيسٍة هي: 

- إّن مثة ارتباطًا داالًّ عىل الهيمنات غري املربرة عىل النساء وعىل اآلخر البرشى عموًما كاملهّمشني 

واملستَغلني واملسيطَر عليهم، وكذلك عىل غري البرش من الحيوانات والنباتات والطبيعة.

- إّن فهم الرتابطات بني النساء- اآلخر البرشي- والطبيعة شأٌن مهمٌّ بالنسبة إىل كلٍّ من 

النسوية واملذهب البيئي والفلسفة البيئية.

املربرة  غري  الهيمنة  بنيات  إلغاء  يف  يتمثل  اإليكولوجية  للنسوية  املركزي  املرشوع  إن   -

ا محلّها]2]. وإحالل بنياٍت ومامرساٍت عادلٍة حقًّ

إن النسوية اإليكولوجية ترتبط، بل وتستند عىل ذلك االتحاد القديم بني النساء والطبيعة 

اجتامعيتان حديثتان  القديم حركتان  االتحاد  وقد عرّبت عن هذا  والنساء،  الطبيعة  بني  أو 

بيتي  كتاب  انطالقها  إىل  رمز  التي  النساء  تحرير  حركة  هام  مريشانت]3]؛  كارولني  رصدتهام 

]1]- د. مينى الخويل: تصدير ترجمتها العربية لكتاب: لينداجني شيفرد، أنثوية العلم- العلم من منظور الفلسفة النسوية، سلسلة عامل املعرفة 

)306(، الكويت 2004م، ص13 - 14.

]2]- كارين ج. وارين: مقدمة للنسوية األيكولوجية، ضمن كتاب: مايكل زميرمان: الفلسفة البيئية، الرتجمة العربية ملعني شفيق رومية، 

الجزء الثاين- سلسلة عامل املعرفة )333(، الكويت 2006م، ص10- 11.

]3]- كارولني مريشانت Karolyn Merchant ولدت يف نيويورك عام 1936م، وهى أستاذة الفلسفة البيئية والتاريخ البيئي واألخالق البيئية 

يف قسم الحفاظ ودراسات املوارد البيئية يف جامعة كاليفورنيا، أصدرت العديد من املؤلفات النسوية األيكولوجية منها:

1. The Death of Nature: Women Ecology and the Scientific Revolution.)1980( 

2. Ecological Revolution. 

[ .wikipedia.org/wiki/Carolyn-merchant :انظر [
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نشأت  التي  البيئية  والحركة  1963م.  عام   Feminine Mystique للجدل  املثري  فريدان]1]  

كان  لقد  1975م،  عام  األرض  يوم  احتفاالت  يف  االنتباه  وشّدت  الستينات  عقد  يف  تدريجيًّا 

املشرتك بني الحركتني هو منظور املساواة، حيث نضال النساء حتى يحررن أنفسهن من القيود 

الثقافية واالقتصادية التي أبقتهن يف منزلٍة ثانويٍة بالنسبة إىل الرجال يف املجتمع األمرييك. 

القابلة  غري  الوخيمة  العواقب  من  التحذير  عىل  هذا  خالل  من  منهن  البيئيون  شّدد  وقد 

للمراجعة الناتجة عن االستغالل البيئي املستمر. إن النسوية األيكولوجية تعيد إىل األذهان 

البيئة  تاريخ  النساء مع  تاريخ  للطبيعة كأمٍّ حاضنٍة، وتربط  القدمية  الهوية  تلك  مرًة أخرى 

التي قوضتها  العضوية  الكوزمولوجيا  البيئي؛ فاألرض األنثى كانت فكرًة محوريًة يف  والتغري 

الثورة العلمية وثقافة السوق يف بواكري أوروبا الحديثة. وقد أيقظت الحركة البيئية من جديد 

االهتامم بالقيم واملفاهيم املرتبطة تاريخيًّا بالعامل العضوى ما قبل الحديث؛ فلقد كان محوريًّا 

يف النظرية العضوية التامهي بني الطبيعة وعىل األخص األرض واألم الحاضنة، األنثى اللطيفة 

املعطاء التي تلبى حاجات النوع البرشى يف كوٍن منظٍّم ومخطٍّط.. ومع تقّدم الثورة العلمية 

الحديثة يف مكننة وعقلنة النظرة إىل العامل بدأت صورة األرض كأمٍّ حاضنٍة تتالىش تدريجيًّا، 

التي لعبت األنثى فيها دوًرا مهامًّ  التوّجه العضوي  الذهنية ذات  لقد جرى منذئٍذ تقويض 

وأبدلت بالذهنية ذات التوجه اآليل التي إما حذفت املبادئ األنثوية أو استخدمتها بأسلوب 

فقهرت  السابع عرش  القرن  يف  متزايٍد  نحٍو  عىل  آليًة  الغربية  الثقافة  غدت  حتى  استغالىل 

األرض- األنثى وروح األرض العذراء بواسطة اآللة. 

لقد كانت الطريقة العلمية الجديدة، املتوافقة مع التقنية اآللية التي بدأت مع »أورغانون« 

فرنسيس بيكون، و»مقاٌل عن املنهج« لديكارت وما حدث بعدهام من تطوراٍت علميٍة ومامرساٍت 

فعليٍة وراء هذه السيطرة البرشية ذات النزعة الذكورية عىل الطبيعة وقهرها.

وتعد النسوية اإليكولوجية يف واقع الحال محاولة للعودة إىل األصل، العودة إىل إيقاظ 

]1]- بيتي فريدان Bety Fredan هي كاتبة أمريكية ناشطة يف مجال الحركة النسوية، ولدت يف 2 فرباير 1921 وتوفت يف 4 فرباير 2006م، 

ويؤرخ لها كرائدة للموجة الثانية من النسوية األمريكية يف القرن العرشين من خالل كتابها: 

)1963( The Feminine Mystique

 وقد أسست وانتخبت كأول رئيسية للمنظمة القومية للمرأة عام 1966م، التي استهدفت العمل عىل املساواة واملشاركة بني املرأة والرجل 

[ Wikipedia.org/wiki/Betty friedan :يف كل يشء يف الواليات املتحدة األمريكية. ] انظر
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النظرية  معارضة  عرب  وذلك  اإلمكان،  بقدر  واألنثى  الطبيعة  بني  باالتحاد  الخاصة  الذهنية 

املضادة، نظرية استعباد الطبيعة والنساء، من ثم فقد ارتبطت يف الحركة النسوية الحديثة 

الدعوة إىل املحافظة عىل الطبيعة مع حركة تحرر النساء؛ إذ تشّكلت الحركة النسوية القوية 

التي بدأت يف عام 1842 يف الواليات املتحدة األمريكية والداعية إىل حق النساء يف االقرتاع، مع 

الحركة النسوية الداعية إىل الحفاظ عىل الطبيعة التي تأسست من املنظامت النسوية التابعة 

التحاد النوادي النسوية عام 1890، وكلتاهام دعت وألحت عىل إصدار الترشيعات الحاضة 

عىل املحافظة عىل نظافة البيئة ونظافة املاء والهواء، إن األرض العليلة بل و »امليتة واملتعفنة« 

للقيم  الرئييس  التيار  مجرى  عكس  طرق  عن  فقط  صحتها  اسرتداد  الطويل  األمد  يف  ميكن 

البيئة  أساليب اجتامعية جديدة تعزز نوعية  تتبنى  النهاية سياسات  لتصبح يف  والسياسات 

وتحافظ عليها وتعود إىل أساليب الحياة البسيطة وتستخدم التقنيات اللينة« غري امللوثة. إن 

اإليكولوجيا النسوية إذاً دعوٌة إىل التوزيع املستقبيل للطاقة واملوارد بني املجتمعات وفق مبدأ 

التكامل بني الكائنات البرشية واملنظومات البيئية األخرى]1].

فإن ذلك  تحديًدا،  اإليكولوجية  النسوية  استخدم مصطلح  نعرف متى  أن  أردنا  ما  وإذا 

إمكان  إىل  االنتباه  تلفت  أن  أرادت  عام 1974 حينام  فرانسواز دوبون]2]  يد  قد حدث عىل 

أن تحدث النساء ثورًة إيكولوجيًة، وأشارت حينئٍذ إىل موقٍف فحواه أّن مثة ارتباطاٍت مهمًة 

تاريخيًة وتجريبيًة، رمزيًة ونظريًة بني الهيمنة عىل النساء والهيمنة عىل الطبيعة، وأن فهم 

هذه االرتباطات ميثل أمرًا جوهريًّا لكلٍّ من النسوية واألخالق البيئية]3]. ومهام يكن األمر فإن 

النسوية األيكولوجية تُعّد حركًة إلنهاء الجور الجنيس حيث تتضّمن إلغاء كل العوامل التي 

تسهم يف الهيمنة أو اإلخضاع املنهجي املتواصل املسلط عىل النساء. وتكون التقنية نسوية 

عندما تسهم بطريقٍة ما يف فهم الجور الواقع عىل النساء؛ فاملساواة يف األجر والعمل وإنتاج 

الغذاء جميعها قضايا نسويٌة حينام وكلام كان فهمها يسهم يف فهم االستغالل املستمر للنساء 

]1]- انظر: كارولني مريشانت: موت الطبيعة، ضمن كتاب: مايكل زميرمان، الفلسفة البيئية، الجزء الثاين، سبق اإلشارة إليه، ص33- 50.

]2]- فرانسوا دوبون eaubonne’Francoise d: فيلسوفة فرنسية ولدت بباريس 21 مارس 1920م وتوفيت يف 3 أغسطس 2005م، وهي 

تنتمى للحركة النسوية الفرنسية وهي صاحبة مصطلح اإليكولوجيا النسوية Ecofeminism عام 1974م، وقد كتبت حواىل 50 عمال منها 

الكثري من الروايات واملقاالت ودواوين الشعر.

]3]- كارين ج. وارين: قوة ووعد النسوية األيكولوجية، ضمن نفس الكتاب السابق لزميرمان، ص95.
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أو استعبادهن. وكذلك فإن نقل املياه والبحث عن حطب الوقود قضايا نسوية حيثام كانت 

وكلام كانت مسؤولية النساء عن هذه املهام تسهم يف حرمانهن من املشاركة الكاملة يف اتخاذ 

الرجال. ومن هنا فإن قضايا  التي يشغلها  العليا  إنتاج الدخل أو من املراتب  القرار أو من 

التدهور البيئي واالستغالل البيئي قضايا نسويٌة ألن فهمها يسهم يف فهم الجور الواقع عىل 

التمييز  القائم عىل  النسوية األيكولوجية تقوم عىل مقاومة الجور سواًء الجور  النساء]1]. إن 

الجنيس بني الرجال والنساء أو مقاومة الجور القائم عىل التمييز ضد الطبيعة.

أسس اإليكولوجيا النسوية:

تقوم اإليكولوجيا النسوية عىل أساسني يرتبطان ليشكال االلتزام األسايس لألخالق النسوية 

عموًما وما ينسحب منها عىل األخالق البيئية:

أولهام: نقد التحيز الذكوري ورفض املنظور الغريب للتنمية باعتباره منظوًرا ذكوريًّا متحيزًا.

أنثويٍة محددٍة تلتحم بالطبيعة  وثانيهام: تطوير أخالٍق غريِ متحيزٍة ذكوريًّا وفق مبادئَ 

وتنتقد كّل ما هو طبيعي. 

ويستند هذان األساسان عىل مسألٍة رضوريٍة أدركتها الحركة النسوية منذ بدايتها وحتى 

ليندا  تعبري  خري  عنه  عرّبت  والذى  الطبيعة  إىل  واإلنصات  التلّقي  وهي  املعارصة  تطوراتها 

شيفرد]2] يف كتابها »أنثوية العلم« حينام تقول: إن التلقي واحٌد من خصائص الطراز البدايئ 

لألنثوية. وإن هذا التلقي األنثوي يهب العلم انفتاًحا عىل اإلنصات للطبيعة واالستجابة لها 

للطبيعة واالستجابة  الطبيعة]3]. إن إهامل هذا اإلنصات  التشارك مع  أو  الحوار  يف ما يشبه 

لها هو ما سبب ويسبب الكثري من الكوارث العلمية؛ خذ مثال ما قاله أحد العلامء عن أنه 

تراها  وال  الحاسوبية  واألجهزة  اآلالت  إىل  الطبيعة  من  املأخوذة  املعطيات  تدخل  ما  عادًة 

]1]- كارين ج. وارين: قوة ووعد النسوية األيكولوجية، ضمن نفس الكتاب السابق لزميرمان، ص96.

]2]- د. ليندا جني شيفرد Linda Jean Shepherd عاملٌة أمريكيٌة معارصٌة، حاصلٌة عىل الدكتوراه يف الكيمياء الحيوية من جامعة بنسلفانيا 

ستيت. عملت كباحثة وعاملة ومديرة بحوث يف قطاع أبحاث الرعاية الصحية لصناعات التكنولوجيا الحيوية، وقد درست علم نفس كارل 

يونج عىل مدى خمسة عرش عاما قبل أن توظفه يف دراستها لفلسفة العلم النسوية. وقد انتقلت إىل مدينة سياتل بوالية واشنطن وقد 

منحتها حكومة الوالية جائزة عن كتابها أنثوية العلم الصادر 1993. ولها أيًضا كتاب األنفاس الحلوة للنباتات. 

راجع: كتاب »أثنوية العلم« الرتجمة العربية ليمنى الخويل، ص395].

]3]- د. ليندا جني شيفرد، أنثوية العلم- العلم من منظور الفلسفة النسوية، ترجمة د. مينى الخويل، سلسلة عامل املعرفة )306(، الكويت 

2004م، ص111.
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عني اإلنسان، ورضب مثاًل عىل ذلك بقوله: كيف أعاق »العلم الجسيم« سبيل اكتشاف ثقب 

والطائرة ومناذَج  والبالون  الصناعي  القمر  قياسات  أمواٌل طائلٌة عىل  أُنفقت  فلقد  األوزون. 

كمبيوتريٍة باهظِة الثمن للجزء األعىل من الغالف الجوي )االسرتاتو سفري( تحسن معها إىل 

أنهم عرفوا  الكمبيوتر عىل يقني من  الجوي. ولألسف كان مربمجو  بعيٍد فهمنا للغالف  حدٍّ 

كل ما يخص االسرتاتو سفري حتى برمجوا أجهزة القمر الصناعي بحيث ترفض املعطيات التي 

تختلف جوهريا عن منوذج التنبؤات. طالعت األجهزة ثقب األوزون ولكن أولئك املسؤولني 

عن التجربة تجاهلوه قائلني بانفعال »ال تزعجنا بوقائع منوذجنا يعرف أفضل« وخالل بعثة 

يف األنرتكتيكا رأى ثقب األوزون مالحظان وحيدان استعمال أداًة رخيصَة الثمن عتيقة الطراز]1].

وهكذا مثة أمثلٌة كثريٌة عىل عدم اإلنصات إىل الطبيعة والجري وراء التأكيد عىل افرتاضاتنا 

ونتائجنا الخاطئة، والخالصة أن النسوية واألنثوية تدعونا باستمراٍر إىل »اإلنصات العميق للطبيعة 

ألن هذا »يدفع العلم إىل مراجعة توصيفاته العميقة«]2]. إنها دعوٌة من »أصدقاء الكون« للتواصل 

املتبادل واالعتامد املتبادل حتى نعيد مباراة العلم من كسب/ خسارة إىل كسب/ كسب]3]. 

إن اإلنصات إىل الطبيعة يعني عند النسويني بالرضورة مراجعة أسس التنمية الذكورية 

الغربية املبنية - يف نظر فاندانا شيفا-]4] عىل افرتاضاٍت زائفٍة ومنحازٍة ذكوريًّا مثل: أن الطبيعة 

]1]- د. ليندا جني شيفرد، أنثوية العلم- العلم من منظور الفلسفة النسوية، ترجمة د. مينى الخويل، سلسلة عامل املعرفة )306(، الكويت 

2004م، ص118- 119.

]2]- نفس املصدر، ص123.

]3]- نفس املصدر، ص251.

]4]- فاندانا شيفا Vandana Shiva ولدت بالهند يف 5 نوفمرب 1952 وهي عاملٌة وأكادمييٌة وباحثٌة وناشطٌة بارزٌة حصلت عىل دكتوراه 
الفلسفة من جامعة غرب أونتاريا بكندا. وهى تعمل مديرة مؤسسة البحث حول العلم والتقنية واأليكولوجيا يف ديهران بالهند. وهى من 

املنتقدين بشدة للزراعة متعددة الجنسية والتقنيات اإلنتاجية والتنمية. ولها عدة مؤلفات أبرزها: 
الحصاد املسوق: اختطاف اإلمدادات الغذائية العاملية -

Stolen Harvest: The Hijacking of the Global Food Supply)2000( 
 عنف الثورة الخرضاء
 -The Violence the Green Revolution)1992( 

Biopiracy: The Plunder of Nature and Knowledge :القرصنة البيولوجية: نهب الطبيعة واملعرفة
حروب املياه والخصخصة والتلوث والريح:

 Water Wars; Privation pollution and proft)2002( 
Staying ALive البقاء عىل قيد الحياة

صنع السالم مع األرض
 Marking peace with the Earth)2013( 

Wikipedia.org/wiki/vandana Shiva :انظر
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غري منتجٍة، أن الزراعة العضوية القامئة عىل دورات التجدد يف الطبيعة تعني العوز والفقر، 

وأن املجتمعات النسوية والقبلية الفالحية امللتصقة بالطبيعة غرُي منتجٍة أيًضا ليس ألنه ثبت 

أنهم بتعاونهم ينتجون بضائَع وخدماٍت أقلَّ لسّد الحاجات، بل مبوجب الزعم بأّن اإلنتاج هو 

ما يتّم بتوسط تقنيات اإلنتاج السلعي حتى لو أن هذه التقنيات تدمر الحياة«]1].

ولعل السؤال اآلن: إذا ما أنصتنا مع دعاة النسوية إىل الطبيعة ووافقنا معهم عىل رفض 

املنظور الذكوري التمييزي الغريب للتنمية فام هي يا ترى املبادئ األخالقية واأليكولوجية التي 

؟ متيز فلسفتهم األخالقية عموًما وفلسفتهم البيئية بوجٍه خاصٍّ

لقد حاولت كارين ج وارين]2] حرص املبادئ العامة لألخالق النسوية بداية يف ما أسمته 

الرشوط الجدية ألخالق النسوية وهي مثانية رشوٍط]3]:

أوالً: إّن األخالق النسوية تهدف إىل إلغاء التمييز والتحيز الجنيس، ومبا أن التمييز الجنيس 

يرتبط مفهوميًّا وعمليًّا بالعنرصية والطبقية والتمييز ضد الطبيعة، فإن األخالق النسوية ال 

بّد أن تكون ضد هذه التمييزات ومعارضة أليِّ نزعٍة متييزيٍّة تفرتض مسبًقا منطق الهيمنة 

أو تعّززه.

الخطاب  ترى  التي  تلك  هي  السياقية  واألخالق  سياقية،  أخالق  النسوية  األخالق  ثانًيا: 

واملامرسة األخالقيني ناجمني عن أصوات الناس املوجودين يف ظروٍف تاريخيٍة مختلفٍة، إنها 

تقوم عىل منوذٍج من أصواٍت مختلفٍة ألناٍس موجودين يف ظروٍف مختلفٍة. ومن هنا فعندما 

تكون األخالق السياقية نسويًة فهي إذاً تلك األخالق التي تويل مكانًة محوريًة ألصوات النساء.

]1]- نقاًل عن: كارين وارين، مقدمة النسوية اإليكولوجية، ضمن كتاب مايكل زميرمان، الفلسفة البيئية )2(، ص15.

الغربية، وتعمل  الفلسفة  أمريكية ولدت يف 10 سبتمرب 1947م وهى متخصصة يف  ]2]- كارين ج وارين Karen J. Warren فيلسوفة 

أستاذة يف كلية ماك أليسرت يف سانت بول منيسوتا وقد بدأ اهتاممها األكادميي باألخالق البيئية منذ السبعينات من القرن العرشين عندما 

أنجـزت = = بحثها للدكتوراه عن املنزلة القانونية للمصنوعات الطبيعية غري البرشية. وقد شاركت يف تحرير خمسة كتب يف فلسفة النسوية 

األيكولوجية واألخالق البيئية ودراسات السالم. وقد نرشت خمسني مقالة يف قضايا األخالق النسوية األيكولوجية والفكر النقدي. 

Wikipedia.org/wiki/Karen J.Warren :انظر

وأيًضا: مايكل زميرمان: الفلسفة البيئية، الرتجمة العربية، الجزء الثاين، ص357.

]3]- انظر هذه الرشوط الجديدة لألخالق النسوية يف: كارين ج. وارين: قوة وقواعد النسوية اإليكولوجية، ضمن كتاب مايكل زميرمان: 

الفلسفة البيئية، سبق اإلشارة إليه )ج2(، ص110- 112.
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ثالًثا: إنّها تويل أهميًة محوريًة لتنوع أصوات النساء، إذ إنّها ترفض االفرتاض املسبق بوجود 

»صوٍت واحٍد« يتحكم يف تعيني القيم األخالقية واالعتقادات واملواقف السلوكية، ومن ثم فهي 

تعّد أخالقًا تعدديًة بنيويًّا وليست واحديًة أو اختزاليًة.

رابًعا: أنها تعد أخالقًا قيد التشّكل ومن ثم فهي رمبا تتغرّي عرب الزمن وإن كانت ككل 

النظريات األخالقية تستند إىل بعض التعميامت، وهذه التعميامت تعنى هي األخرى بإدراك 

وتقدير األصوات املختلفة املنبثقة عن الحاالت األخالقية املختلفة الناتجة عن مجموعٍة من 

الظروف االجتامعية والتاريخية واالقتصادية مبا يف ذلك ظروف العرق والطبقة والسن والتوجه 

العاطفي.

تكفل  فإنها  التشّكل،  وقيد  بنيويٌة،  وتعدديٌة  سياقيٌة،  النسوية  األخالق  أن  ومبا  خامًسا: 

تنّوع أصوات النساء وتساعد عىل تقليل التحيز التجريبي إىل الحد األدىن مثل التحيز الناتج 

عن التعميامت الخاطئة أو الزائفة القامئة عىل القولبة وعىل عدٍد ضئيٍل من األمثلة أو عىل 

أمثلٍة مشوهٍة.

سادًسا: إن األخالق النسوية ال تقوم بأّي محاولٍة لتقديم وجهة نظٍر »موضوعيٍة« ألنها 

تفرتض أنه يف الثقافة املعارصة ال توجد مثل هذه املوضوعية، ودعوتها إىل عدم التحيز ال تعنى 

تحيُّزًا  تتحيز  أن  إنّها ميكن  العكس حيث  تفرتض  لكنها  الحيادية،  أو  املوضوعية  إىل  الدعوة 

أفضَل منحازة إىل أصوات أشخاٍص مضطهدين وهذا يعنى أنها تفضل يف هذه الحالة التحيز 

عىل الحيادية حتى ال تستبعد تلك األصوات.

سابًعا: توفر األخالق النسوية مكانًة محوريًة لقيٍم كانت منطيًّا غرَي ملحوظٍة أو مهملًة أو 

محرفًة يف األخالق التقليدية كقيمة الرعاية والحب والصداقة والثقة واملالءمة. وهذا ال يعني 

االستبعاد التام العتبارات الحقوق أو القواعد أو املنفعة.

أجله  من  الذى  والهدف  البرشية  املاهية  ِل  تعقُّ إعادة  النسوية  األخالق  تتضمن  ثامًنا: 

ينخرط البرش يف اتخاذ القرار األخالقي، فهي ترفض عىل سبيل املثال تحديد ماهية البرشى أو 

الطبيعة البرشية بشكٍل مستقلٍّ عن أيِّ سياٍق تاريخيٍّ فأدقُّ فهٍم لكّل ما هو برشيٌّ يختص 
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بالطبيعة البرشية ومن ثم للسلوك البرشى يكون جوهريًّا من خالل شبكة العالقات التاريخية 

وامللموسة. 

لفلسفة  النسوية  الحركة  نظرة  عىل  النسوية  لألخالق  الثامنية  الرشوط  هذه  وتنسحب 

البيئة. ومن ثم فإن خصائص النسوية اإليكولوجية هي األخرى لدى كارين ج وارين مثانيٌة 

منبثقٌة عن هذه الرشوط والخصائص العامة لألخالق النسوية وهي كالتايل]1]:

التمييز ضّد الطبيعة، ومن ثم فهي ترفض  1. النسوية اإليكولوجية تعارض يف جوهرها 

الهيمنة وقيمها  يعكس منطق  البرشية  الطبيعة غري  إزاء  السلوك  أو  التفكري  أسلوٍب يف  أيَّ 

ومواقفها.

2. إن النسوية اإليكولوجية أخالٌق سياقيٌة مبعنى أنها تستبعد املفهوم التقليدي لألخالق 

عىل  يقوم  لألخالق  جديٍد  مفهوٍم  لصالح  سلًفا  محددٌة  مبادئُ  أو  وحقوٌق  قواعُد  أنها  عىل 

النظر إىل العالقات بني الكائنات املختلفة يف سياقاتها املتعددة. إذ إنه بالنسبة إىل النسوي 

الُخلُقي يف عالقته مع اآلخر ال  الفاعل  اإليكولوجي يكون االهتامم املحوري »هو ما يكونه 

أو  الواجبات  أو  الحقوق  قبل  من  ملزٌم  أنه  أو  خلقيٌّ  فاعٌل  هو  الخلقي  الفاعل  أّن  مجرد 

الفضيلة أو املنفعة بالسلوك بطريقٍة معينٍة«.

3. النسوية اإليكولوجية تعدديٌّة بنيويًّا مبا أنها تفرتض مسبًقا االختالف وتحافظ عليه سواًء 

كان اختالفًا بني البرش بعضهم البعض، أو بينهم وبني عنارص الطبيعة األخرى، فالبرش يعدون 

أعضاًء يف مجتمعٍ إيكولوجيٍّ من بعض الوجوه ومختلفني عنه من وجوٍه أخرى، ومن ثم فإّن 

انتباه النسوية اإليكولوجية إىل العالقات واملجتمع ال يُعّد محًوا لالختالف، بل هو إقراٌر به.

4. تعيد النسوية اإليكولوجية فهم النظرية مبا هي نظريٌة قيد التشّكل، إذ تركّز عىل مناذَج 

املعنى التي تنبثق من رواية القصص ورسديات صيغة املتكلم لدى النساء واآلخرين اللوايت 

يستنكرن الهيمنة املزدوجة عىل النساء والطبيعة.

]1]- انظر هذه الرشوط الجديدة لألخالق النسوية يف: كارين ج. وارين: قوة وقواعد النسوية اإليكولوجية، ضمن كتاب مايكل زميرمان: 

الفلسفة البيئية، سبق اإلشارة إليه )ج2(، ص113- 117.
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عىل  املؤذية  الهيمنة  يختربن  اللوايت  النساء  أصوات  من  تنشأ  اإليكولوجية  النسوية   .5

الطبيعة والطريقة التي ترتبط بها تلك الهيمنة بالهيمنة عليهن كنساء. ومن ثم فهي تنتقد 

املقاربات التقليدية لألخالق البيئية مبا هي أخالٌق بورجوزايٌة تخّص العرق األبيض وتخفق يف 

التعامل مع القضايا اإليكولوجية التي تخص كل البيئات البرشية وغري البرشية.

6. النسوية اإليكولوجية ومبا هي كذلك ال تبذل أّي محاولٍة لتقديم وجهة نظٍر موضوعيٍة، 

مشكلٌة  هي  والطبيعة  النساء  عىل  املزدوجة  الهيمنة  أّن  تُدرك  اجتامعيٌة  إيكولوجيا  فهي 

واالقتصادية  واالجتامعية  التاريخية  ا  جدًّ امللموسة  الظروف  يف  بجذورها  ترضب  اجتامعيٌة 

وكذلك يف األطر الجائرة التي تحافظ عىل هذه الظروف وتقرها.

والثقة،  والصداقة  والحب  الرعاية  لقيم  محوريًة  مكانًة  اإليكولوجية  النسوية  تُويل   .7

والعالقات املتبادلة التي تعني أن عالقتنا مع اآلخرين محوريٌة لفهم من نكون. 

8. تتضمن اإليكولوجيا النسوية إعادَة فهٍم ملا يعنيه كوننا برًشا ونتائج ذلك عىل السلوك 

األخالقى. ومن هنا تنكر النسوية اإليكولوجية الفردانية املجردة وتؤكد عىل أهمية السياقات 

التاريخية واالجتامعية والعالقات التي نكون كبرش طرفا فيها مبا يف ذلك عالقتنا مع الطبيعة 

. غري البرشية ألنها تلعب دوًرا جوهريًّا يف صياغة ما هو برشيٌّ

والخالصة أن النسوية اإليكولوجية تقدم إطاًرا ألخالٍق نسويٍة وبيئيٍة متميزٍة حيث تنبثق 

من االرتباط امللموس الذى تُْنظر له بني الهيمنة عىل النساء والهيمنة عىل الطبيعة، وباعتبارها 

أخالقًا سياقيًّة تُعيد النسوية اإليكولوجية توجيه األخالق البيئية لرتكز عىل ما تعنيه الطبيعة 

خلقيًّا للبرش وعىل كيفية العالقة بني البرش واآلخرين سواًء كانوا من البرش أو من غري البرش. 

وليس أدل عىل هذا املعنى التي تدعو إليها النسوية اإليكولوجية من هذه القصة التي رواها 

شيخ إحدى القبائل الهندية عن ابنه البالغ من العمر سبع سنواٍت حينام أرسله ليعيش مع 

جديه يف إحدى املحميات الطبيعية ليتعلم منهام »األساليب الهندية«. ومن ضمن ما علّمه 

الجدان لالبن، علامه كيفية اصطياد ذوات األربع فقاال له:

»أطلق السهم عىل أخيك ذي األربع يف ناصيته الخلفية بحيث تبطئه وال تقتله. 
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ثم خذ رأسه بيديك وانظر يف عينيه، ففي العيني تكون املعاناة كلها، انظر إىل عيني 

أخيك واشعر بأمله، بعدها خذ سكينك واذبح ذا األربع أسفل ذقنه، يف عنقه بحيث 

ميوت برسعٍة. وبينام تقوم بذلك اسأل أخاك ذا األربع أن يسامحك ملا فعلته. أقم 

أيًضا صالة الشكر لقريبك ذي األربع ألنه قدم جسده لك للتو لتأكل عندما تحتاج 

تدفن جسدك يف  بأنك سوف  األربع  ذا  وِعْد  الكساء.  تحتاج  الطعام وتلبس حيث 

األرض عندما متوت ليصبح غذاء لألرض وللزهور الشقيقة لك وللوعل أخيك. فمن 

الالئق أنك سوف تُصيّل مبارِكًا ذا األربع. وبدورك وىف الوقت املناسب ترد له التحية 

بجسدك بهذه الطريقة، فقد منحك ذو األربع حياته يك تبقى..«]]].

إن هذه القصة السدية تبدو فيها قوة األخالق البيئية ذات التوجه النسوي؛ فهي محملٌة 

بقيٍم ومواقَف عالئقيٍّة كالرعاية والتفهم املحب والتبادلية املالمئة..إلخ.

اإليكولوجية  والنسوية  األخالق  بني  االرتباط  يكشف عن  ما  أيًضا  القصة  ولعل يف هذه 

وبني ما يُسمى بأخالق الرعاية أو العناية، تلك األخالق التي ترفض املعايري املعتادة يف تبني 

وتفسري املشكالت األخالقية، وتقدم تصّوًرا جديًدا بحثًا عن صوٍر أكرث جدوى لتوجيه حياتنا 

األخالقية مبا يضمن التعاون والرعاية والعناية ملن يحتاجونها، رافضًة قيم العنف والسيطرة، 

إنها األخالق التي تتميز برتكيزها عىل العالقات بني األفراد واالعتناء بعضهم بالبعض]2]. 

وقد بدت أخالق العناية ذات التوجه النسوي بوضوٍح يف كتاب كارول جليغان ]3] »بصوت 

مختلف«]4] التي أكدت فيه أنه ميكن إدراك صوٍت مختلٍف عند كثري من البنات والنساء يف 

التاريخية  السياقات  عىل  اهتاممهن  يركّزن  إنهن  حيث  األخالقية  املشكالت  وتأويل  تفسري 

]1]-  انظر هذه الرشوط الجديدة لألخالق النسوية يف: كارين ج. وارين: قوة وقواعد النسوية اإليكولوجية، ضمن كتاب مايكل زميرمان: 

الفلسفة البيئية، سبق اإلشارة إليه )ج2(، ص117- 118.

]2]- انظر: فريجينا هيلد: أخالق العناية، ترجمة د. ميشيل حنا متياس، سلسلة عامل املعرفة )356(، الكويت 2008م، ص7- 8.

]3]- كارول جيلغان Carol Gillgan: من أعالم الحركة النسوية األخالقية األمريكية وهي عاملُة نفس شهريٌة. ولدت يف 28 نوفمرب 1936م 

يف مدينة نيويورك، وحصلت عىل درجة الدكتوراه من جامعة هارفارد عام 1964م يف علم النفس االجتامعي. وقد اشتهرت بكتابها »بصوت 

نيويورك  بجامعة  أستاذٌة  املختلفة. وهي  بالنسوية  ما يسمى  «الذى صدر عام 1982م. وتعترب مؤسسة   In a different voice مختلف

وأستاذٌة زائرٌة يف جامعة كبمردج ولها عدة مؤلفاٍت أخرى يف علم النفس والنسوية.

[ .wikipedia.org/wiki/carol Gillian :انظر [

[4[-  In different voice 1982
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لعاملة  الرؤية  هذه  مع  النسويون  الفالسفة  تفاعل  وقد  األشخاص.  بني  الواقعية  والعالقات 

السائدة.]1]  األخالقية  النظريات  عن  رضائهن  عدم  مع  يتجاوب  إنّه  حيث  األمريكية  النفس 

وهذا التجاوب يكشف بالطبع عن أخالق العناية والرعاية ميكن أن تنسحب من عامل البرش 

للرعاية  يحتاج  من  وكل  ومريضهم  بطفلهم  واالهتامم  بينهم  ما  يف  االجتامعية  والعالقات 

والعناية من بينهم، إىل عامل غري البرش بل وإىل الطبيعة ذاتها إذ إنها هي األخرى تحتاج لنظرٍة 

فيها املزيد من العناية والرعاية وبالتقليل من القهر واالستغالل السيّئ.. إلخ.

نقد النسوية اإليكولوجية:

النسوية تتقاطع هنا مع دعاة أخالق الرعاية والعناية وكذلك مع دعاة  إّن اإليكولوجيا 

للنسوية اإليكولوجية كانت  انتقاداٍت وجهت  اإليكولوجيا االجتامعية. ومع ذلك فإن أقىس 

من ِقبل اثنني من أعالم اإليكولوجيا االجتامعية هام موراي بوكتشي]2] وجانيت بيهل]3]؛ فقد 

رفضت األخرية النسوية اإليكولوجية تقريبًا واعتربتها شكاًل من الالعقالنية غرَي جديرٍة باالنتباه 

الطبيعة غري  إىل جانب  املرأة كآخر  ميّجدون  تقريباً  األيكولوجيني  النسويني  الجّدي، فجميع 

]1]- انظر: فريجينا هيلد: أخالق العناية، ترجمة د. ميشيل حنا متياس، سلسلة عامل املعرفة )356(، الكويت 2008م، ص40- 41.

]2]- موراي بوكتشني Murray Bookchin هو كاتٌب وفيلسوٌف أمرييكٌّ ال سلطويٌّ ولد يف نيويورك من عائلٍة روسيٍة يهوديٍة يف 14 كانون 

الثاين 1920 وتويف يف 30 متوز 2006م، له حواىل 24 كتابا يف الفلسفة والسياسة والتاريخ والتنبؤ والقضايا املدنية، والفلسفة الطبية. وهو 

مؤسس مشارك ومدير فخري ملعهد اإليكولوجيا االجتامعية، ومن أهم مؤلفاته: 

من التمدن إىل املدن أو نهوض التمدن وسقوط املواطنة.

The Rise of Urbanization and the Decline of Citizenship.

الالسلطوية االجتامعية أو الالسلطوية الحياتية.

Toward and Ecological Society. نحو اإليكولوجيا االجتامعية

The Ecology of Freedom .إيكولوجيا الحرية

 Philosophy of Social Ecology The فلسفة اإليكولوجيا االجتامعية

Remaking Society إعادة صناعة املجتمع

] انظر: موراي بوكتشني Wikipedia.org/wiki وأيًضا: كتاب زميرمان: الفلسفة البيئية، الرتجمة العربية، الجزء الثاين، ص358 ].

]3]- جانيت بيهل Janet Biehl هي إحدى فيلسوفات البيئة األمريكية، اشتهرت باالهتامم والكتابة يف اإليكولوجيا االجتامعية، ولدت عام 

1953م، وقد قدمت بعض أعاملها باالشرتاك مع موراي بوكتشني، أما أهم مؤلفاتها الخاصة فهي:

وجدنا طريقنا: إعادة التفكري يف األيكولوجيا النسوية السياسية.

Finding our way: Rethinking Ecofeminist politics)1991( 

الفاشية البيئية - دروس من التجربة األملانية.

Ecofascism: Lessons from the German experience.)1996( 

)1997( The politics of social ecology .سياسات اإليكولوجيا االجتامعية 
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للموضوع،]1] وترى  الحاذق  سيمون دي بوفوار يف عرضها  البرشية وذلك بتضخيٍم فجٍّ ألفكار 

بيهل أنه بداًل من العمل عىل االستعاضة عن فضائل دولة املدينة بتلك العائدة إىل األويكوس]2] 

)وهى اللفظة األغريقية التي اشتقت منها لفظة إيكولوجي( التي اضطهدتهن تاريخيًّا )وذلك 

البيئية االنغامس يف  النساء يف الحركات  النسويون اإليكولوجيون(، ينبغي عىل  وفق ما يظنه 

العلم السيايس كجزٍء من سياسٍة تحرريٍة حقه واملطالبة باملواطنية ألنفسهن، ينبغي عليهن يف 

األمد الطويل الخروج من األويكوس- سواًء باملعنى الحريف الذى يشري إىل منزل األرسة أو باملعنى 

املجازى الذى يشري إىل قيم النساء، والعمل عىل توسيع املجال الكامل لقدراتهن البرشية]3]. 

كام تنتقد بيهل أيًضا مفهوم الرعاية النسوي قائلًة أنه ميكن توسيعه من نطاقه املحّدد 

املناسب الذى تراه شاماًل العالقات الشخصية الحميمة إىل املجال األوسع لألخالق االجتامعية 

والسياسية. 

وقد اتهم بيهل وموراي بوكتشي مًعا النسويني اإليكولوجيني بأنهم أضعفوا الذات واختزلوها 

إىل الذات املتلقية املنفعلة القابلة للتالعب بها، وأكّدا عىل أن الذات الفردية »املزيفة« الذكورية 

للمواطن، وكذلك الرعاية مبضامينها املسهبة العاطفية والشخصية جًدا ستتحوالن عرب املداولة 

واملناظرة يف الجمعية إىل نواة فكرة املواطنية، ومن وجهة نظرهام ال مناص طبًقا لذلك من طرد 

الرعاية خارج مجال القيم السياسية العقالنية املتسقة ذات املعنى]4]. 

وبكلامت بيهل الخاصة فإن 

»عاطفة الرعاية ليست شيًئا ميكن للمرء منحه بشكٍل أصيٍل إىل الناس كافًة، كام 

ال ميكن للرعاية كعاطفٍة أن تعّمم وتعّد أساًسا للتنظيم االجتامعي خارج الجامعات 

الصغرية الخاصة باملرء استناًدا إىل القرابة«]]] 

[1[- Janet Biehl, Rethinking Ecofeminist Politics, Boston: South end Press, 1991, P. 15. 

 نقال عن: زميرمان: الفلسفة البيئية- الجزء الثاين، ص268- 269.

[2[-  Oikos

[3[- Ibid, P. 154 .269نقاًل عن نفس املرجع السابق، ص

[4[- Ibid, P. 148.270نقال عن نفس املرجع، ص 

[5[- Ibid, P. 148 .نقاًل عن: نفس املرجع السابق    
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أو  العام  االجتامعي  للنظام  بالنسبة  الرعاية  فكرة  لها  بالنسبة  فإنه  ثم  ومن 

السيايس تبدو فكرًة مضحكًة متاًما؛ إذ إن نوع الرعاية الذى تشعر به األم أو األب 

إزاء الطفل ال ميكن تعميمه، برصف النظر عن التغايض- يف ما يتعلق بفلسفة البيئة- 

عام إذا كان املرء يفكر كالجبل أو يسمح لنفسه بأن يكون شجرًة«]]].

وتستخلص بيهل من ذلك أن مصطلح النسوية اإليكولوجية قد أصبح مشوبًا بالالعقالنية 

وأنها ال تستطيع أن تعتربه مرشوًعا واعًدا؛ إذ يصعب بناء حركٍة استناًدا إىل مجازاٍت مرفوضٍة 

وعىل أفكاٍر مشوشٍة ال ميكن صياغتها يف أسلوٍب متسٍق]2]. 

والحقيقة أنه ميكن من وجهة نظر النسوية اإليكولوجية ومنارصيها القول ـ عىل حد تعبري 

جون كالرك]3]، أن املنظرين النسويني اإليكولوجيني قد تفادوا نظريًّا هذه الالعقالنية التي تشري 

إليها بيهل، بل إنهم قد قدموا أفكاًرا جوهريًة هامًة يف املجاالت ذاتها التي تكون فيها أفكار 

ا]4].  اإليكولوجيني االجتامعيني مثل بوكتشني وبيهل شاحبًة جدًّ

وبوجٍه عامٍّ فإّن النسوية اإليكولوجية قد قدمت لنا السبب الوجيه املوجب ألن نتوّجه 

بآمالنا إىل عامل الحياة والثقافة الكثيف وامللغز واملعقد الذى يعيش الناس فيه، ال إىل مجرد 

عالٍَم أثرييٍّ إليدولوجيا سياسيٍة مثاليٍة. إن السياسة النسوية اإليكولوجية يف الرعاية تعيننا عىل 

االحتفاظ مبثلنا لصيقة مبادية الحرية، كام تتجسد يف التفاعالت الواقعية بني الكائنات البرشية 

الحية واملجتمعات الحية واألرض الحية]5]. 

[1[- Ibid, P. 148 

 نقال عن: زميرمان: الفلسفة البيئية- الجزء الثاين،

البيئية- الجزء  الفلسفة  قضية الحرية: دروس نسويٌة إيكولوجيٌة لإليكولجيا االجتامعية، ضمن كتاب مايكل زميرمان:  ]2]- جون كالرك: 

العربية، ص270. الرتجمة  الثاين- 

]3]- جون كالرك Johan Clark أستاذ الفلسفة يف جامعة ليوال- نيو أورليانز، ويرأس حاليا برنامج مركز الدراسات البيئية، وقد نشط ملدٍة 

طويلٍة يف الحركات الخرضاء والحركة اإلقليمية الحيوية ومن كتبه:

The Anarchist moment: reflection an culture, Nature, and power.

Liberty, Ecology, Geography: The Social Thought of Elisse Reculus.

انظر: مايكل زميرمان، الفلسفة البيئية، الجزء الثاين من الرتجمة العربية، ص358.

]4]- نفس املصدر، ص270.

]5]- نفس املصدر، ص282.
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خاتمة نقدية:

ادها من  والحقيقة أنه برصف النظر عن الجدل الدائر بني أعالم النسوية اإليكولوجية ونُقَّ

أنصار املذاهب البيئية األخرى فإّن مثة مشكالٍت حقيقيًة تعوق الحلول التي تقدمها كل هذه 

املذاهب البيئية للمشكالت البيئية عىل الصعيدين النظري والعميل لعل أهمها ما يىل:

صعوبة جعل أّي واحٍد من هذه املذاهب البيئية إيديولوجيا عامليًة للحل؛ فالقيود التي 

تكبّل الدول النامية والتدخالت من قبل الدول املتقدمة قد سلبت الدول النامية فرصة اللحاق 

بركب التقدم الغريب حيث تطورت الدول الغربية بالصناعات الكبرية وباستنزاف املوارد املحدودة 

والتلوث..إلخ. وهى مامرسات تسعى الدول الغربية اآلن إىل إنكارها عىل الدول الساعية للتقدم. 

والغرب الصناعي مثله مثل العامل النامي غري مهيّأٍ ألخذ األولويات البيئية يف االعتبار حيث إّن 

ذلك يعني بالنسبة له التخيل عن الرخاء الذى ينعم به بوصفه أكرَب مستهلك للطاقة واملوارد]1].

عدم قدرة العلم املعارص عىل اإلسهام الحقيقي يف إيجاد حلوٍل لألزمات البيئية املتالحقة 

واملتفاقمة، ويف ذلك يقول هانزيوناس: 

»من الخطأ توّقع املعجزات بواسطة اإلميان الخرايف يف القدرة الكلية للعلم حيث 

يسود التوّقع بأّن نوًعا جديًدا متاًما ملصادر الطاقة سوف يتم اكتشافه.. فليست هناك 

املفاجآت  بأّن واحدًة من هذه  للتقدم. والسؤال  بها  التي نرحب  للمفاجآت  نهايٌة 

سوف تخرجنا من املأزق يف الوقت املناسب«]]] 

فكم كرثت الوعود العلمية بحلول ملشكالت سببها التقدم العلمي ومل نر منها عىل أرض 

الواقع ما يؤكد أنها كانت وعوًدا حقيقيًة فكم من أمراٍض استجدت عىل بني البرش والعجم 

البرش  يزال  وال  الفتاكة،  واألسلحة  واألسمدة  الكيامويات  واستخدام  البيئي  التدهور  نتيجة 

يعانون منها ومن آثارها املدمرة دون أن يجد العلم والتقدم التقني لها حلواًل ناجعًة

 www. global arab 1]- عصام محمد عبد الشاىف: البيئة وأخالقياتها بني الرشائع الساموية والتيارات الفلسفية، الشبكة العربية العاملية[

network. 2011، ص12.

[2[- Hans Jonas, The Imperative of responsibility in search of an ethics for the technological age, P. 121. 

نقال عن: وجدى خريى نسيم، الفلسفة وقضايا البيئة، سبق اإلشارة إليه، ص262.
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كرثة االستخدام السيايس للمشكالت البيئية ال تسهم حقيقًة يف حل مشكالتها، وعىل سبيل 

املثال فإّن ما يُسّمى باملذهب األخرض الذي تتبناه أحزاب الخرض يف بعض دول العامل ما هو 

الوعى  أن  يعنى  ما  الصناعية، وهو  الحركة  بعد  ما  بدعٌة حرضيٌة يف مرحلة  إال  يف حقيقته 

البيئي ما هو إال رد فعل مؤقت للتقدم الصناعي، ومييل إىل االقتصار عىل الشباب واألغنياء 

الذين ميلكون ترف االحتجاج. واألمر يتوقف عادًة مع هؤالء عند االحتجاج دون تحقيق نرٍص 

حقيقيٍّ لهم عىل أرض الواقع حول البيئة

إن الرؤية البيئية صعبة التحقيق يف الواقع ألنها تتضمن تضحياٍت ال يريد الكثريون تقدميها 

ويفضلون عليها مصالحهم العاجلة؛ فالبيئة الحقيقية أكرث راديكاليًة من االشرتاكية والفاشية 

والحركة النسوية أو أّي اعتقاٍد سيايسٍّ آخَر، فهذا املذهب ال يقترص عىل املطالبة بتحول النظام 

االقتصادي أو إعادة تنظيم العالقات بني السلطات داخل النظام السيايس فحسب، بل ال يرض 

بأقل من إقامة منٍط جديٍد للوجود أي أسلوٍب جديٍد مختلٍف يف تجربة الوجود وفهمه، واألكرث 

التي يهيمن  باملجتمعات  الخاصة  تلك  تتعارض مع  من ذلك أن نظرياته وقيمه وأحاسيسه 

عليها التقدم الصناعي]1].

تجعل  السائد  السيايس  للنظام  تبًعا  السياسية  النظر  وجهات  اختالف  فإن  وبالطبع 

أننا  يرى  البعض  كان  فإذا  البيئية،  املشكالت  لحّل  محددٍة  آليٍة  عىل  االتفاق  الصعب  من 

بالدميقراطية نستطيع إقناع الناس وأخذ موافقتهم عىل الحلول املقرتحة عرب برامَج سياسيٍّة 

واقتصاديٍّة يوافقون عليها ومن ثم يصوتون ملن يتبناها وينفذها، فإن آخرين يرون العكس 

هذا  يف  إىل شٍء  تقودنا  لن  الدميقراطية  »أن  يرى  إذ  هنا  يوناس  يقول  ما  إىل  انظر  متاًما؛ 

املوقف«]2] نظراً ألن الدميقراطية تقدم عىل تنفيذ رأي أغلبية املحكومني وبوصف هؤالء برًشا 

فهم يبحثون دامئًا عن منافعهم الخاصة، وعىل الرغم من أن هذا مردوٌد عليه بالقول بأنه 

ميكن لهؤالء املحكومني أن يختاروا ويتبنوا سياسات األحزاب البيئية الداعية إىل اخرضار البيئة 

واملدافعة عن حقوق الكائنات غري البرشية.. إلخ، فإن يوناس يعلن بكل بساطة تأييده لقيام 

]1]- عصام محمد عبدالشاىف، نفس املرجع السابق، ص12.

]2]- نقالً عن: وجدى خريى نسيم، الفلسفة وقضايا البيئة، سبق اإلشارة إليه، ص252.
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نظم حكم ديكتاتورية باعتبارها األقدر عىل انتشالنا من براثن املخاطر البيئية، ومن هنا ينارص 

ثم  املحكومني ومن  الوصاية عىل  نوًعا من  تفرض  أن  بإمكانها  التي  األبوية  الحكومات  فكرة 

التكنوقراط  البيئية عرب  التحديات  بالتايل مواجهة  فهي قادرٌة عىل توجيه أفعالهم، وتستطيع 

املتخصصني وتعهدها بحل هذه املشكالت البيئية وبأنها قادرٌة عىل مواجهتها. وبالطبع فإن هذا 

الرأى ليوناس يقودنا إىل إقراره نوًعا من الفاشية اإليكولوجية عىل اعتبار أنه يرى أن شكاًل من 

أشكال الديكتاتورية ميكن أن يقودنا إىل تجاوز األزمات الناتجة عن فرط استخدامنا للتكنولوجيا 

عىل أساس أن »مثل هذا الطغيان- عىل حّد تعبريه- ميكن أن يكون أفضل من الدمار الكيل، ولذا 

فهو »يوافق عليه أخالقيًّا باعتباره بدياًل«. وكأننا هنا مع يوناس كاملستجري من الرمضاء بالنار؛ فهو 

باسم الحفاظ عىل البيئة من الدمار يسلم الناس إىل حكوماٍت ديكتاتوريٍة قد تبدأ فعليًّا مبواجهٍة 

شاملٍة للمشكالت البيئية عرب استنادها لخرباء متخصصني يف ذلك، لكن ما الضامن ألن تتحول من 

ديكتاتورية مواجهة املشكالت البيئية إىل االستبداد السيايس واالحتكار االقتصادي. وال شك- يف 

اعتقادي- بأن االستمتاع بالحرية يف ظل التعايش مع مشكالٍت بيئيٍة رمبا يكون أفضَل كثريًا من 

املعاناة البرشية يف ظّل االستبداد السيايس وحكم الطغيان.

وبعيًدا عن كل هذه الرؤى واملناقشات شديدة األهمية التي تحاول التغلب عىل املشكالت 

البيئية املعارصة فإنني أرى أّن مثة رؤيًة وسطيًة بني املذاهب البيئية الغربية املختلفة ماثلًة 

يف الدين اإلسالمي والفقه اإلسالمي وهي رؤيٌة جديرٌة بالنظر بحيث ميكن أن يستفيد منها 

كل املهتمني وميكن أن ينبثق عنها فلسفٌة بيئيٌة وسطيٌة يسهل أن تتحول إىل تلك السياسات 

أحد  أجمل  وقد  البيئية.  املشكالت  من  الكثري  عىل  بالقضاء  الكفيلة  اإلسرتاتيجية  والخطط 

الباحثني الخطوط العريضة لهذه الرؤية القرآنية - اإلسالمية يف عدة نقاٍط أهمها]1]:

الكون  اإلنسان سيًدا يف  ترى يف  اإلسالمية  العقيدة  البيئية يف  للنظرية  الكلية  الرؤية  إّن 

اإلنسان  فيها  يستنزف  التي  البرشية  املركزية  إىل  متيل  ال  فهي  ذلك  ومع  فيه،  ومستخلًَفا 

للطبيعة بحيث تساوى بني اإلنسان واملادة واإلنسان  الطبيعة، وال هي كذلك متثل مركزية 

والحيوان وتتجاهل خالق الكون ورسالة البرش وأمانتهم املسؤولة يف الدنيا واآلخرة.

]1]- عصام محمد عبد الشايف، نفس املرجع السابق، ص13 - 14.
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إّن االستدامة يف األخالقيات البيئية موجودٌة يف الفقه اإلسالمي وهى تدخل يف إطار نظرية 

املقاصد يف العدل كمقصد وحفظ املال ومراتب هذا الحفظ من حفظ بقاٍء لحفظ أداٍء لحفظ 

مناٍء، والقيم األخالقية ال تقترص يف الرشيعة اإلسالمية عىل املسؤولية تجاه األجيال الحارضة 

واملستقبلية، بل املسؤولة أمام الله باألساس عن املوارد والكائنات منذ التوجيه النبوي بعدم 

فالتواصل مع كّل  بالحيوانات،  الواجبة  بالرحمة  الوضوء، مروًرا  املاء ولو بغرض  اإلرساف يف 

النباتية بل والجامدات التي يؤمن اإلنسان املسلم بأنها تُسبُّح لله. ويحكم  مكّونات الكون 

البيئة  لسياسات  توفر  واألمة  واملآل،  الحال  يف  والنفع  الرضر  ميزان  موقٍف  كلِّ  يف  اإلنسان 

التمويل الالزم عرب األوقاف وتضمن االلتزام بالقواعد والنظم والقانون وتهتم أكرث من ذلك 

بإدماج هذه األمور يف السلوكيات واآلداب اليومية العبادية الفردية والجامعية.

اإلسالم  يجعلها  كدائرٍة حيويٍة،  وأخالقياتها  البيئة  لفلسفة  اإليدولوجية  الرؤية  مقابل  يف 

أمانًة يف عنق اإلنسان ويتعامل معها مبنطق العامرة يف األرض. ولنالحظ هنا أن اإلنسان املسلم 

ينبغي أن يحمل قياًم ربانيًة ويستوي يف حملها الرجال والنساء؛ فليست املرأة أقرب للطبيعة 

من الرجل- كام يدعى النسويون اإليكولوجيون- وال هو أكرث إفساًدا للطبيعة من النساء، بل 

إّن املعيار هنا للتقوى وااللتزام بالعدل والقسط والرحمة وكلّها صفاٌت للمؤمن سواًء كان رجاًل 

أو امرأًة، إذ ليست هذه الصفات، صفاٍت نسويًة، بل هي صفاٌت عامٌة ينبغي أن يتحىل بها 

كّل املؤمنني باإلسالم ديًنا ورشيعًة.

وبالطبع ينبغي أن منيّز هنا بني اإلسالم واملسلمني؛ فاإلسالم كام أقول دامئًا أرقى وأسمى 

مام يقدمه كثري من املسلمني هذه األيام. فإذا كان ما سبق هو رؤية اإلسالم وخريطته الفقهية 

املتأسسة عىل عقيدة التوحيد لله الذى خلق اإلنسان وسائله عنها يوم القيامة، فإن الواقع هو 

أن املسلمني املعارصين وخاصة تلك التيارات اإلسالمية عىل الساحة مل تستنبط هذه املقاصد 

املرتبطة بالبيئة ومل تقدم لها صياغًة عرصيًة تأسيًسا عىل هذا الرتاث الفقهي الغنّي بل انرصفت 

لرؤيٍة مركزيٍة للدولة وبالتايل همشت قضايا البيئة عىل الرغم من أنها من أولويات املرشوع 

ا يف الواقع البيئي املعارص إقليميًّا ودوليًّا. الحضاري اإلسالمي إذا ما أراد املسلمون التأثري حقًّ
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إن التعاليم اإلسالمية قد حّددت لإلنسان املؤمن باإلسالم منهًجا محدًدا يتسم بالعلمية 

والتكامل يف ذات الوقت للتعامل مع مكونات البيئة الطبيعية، وهذا املنهج يبدأ بالحّض عىل 

االنتفاع بالبيئة ماديًّا وروحيًّا بحيث ال يجور األول عىل الثاين فيكون العداء واملغالبة، وال يجور 

فيه الثاين عىل األول فيكون االنزواء، وإمنا ينخرط يف الدورة البيئية الكربى ملتزًما مبا قدر له 

فيها من مهمٍة يف الحياة وملتزًما أيًضا مبا قدر له منها من مقدراٍت متكنه من أداء تلك املهمة. 

يجعله  رفًقا  بها،  انتفاعه  بالبيئة خالل  الرفق  إىل  اإلنسان  يدعو  يكتمل حينام  املنهج  وهذا 

ملتزًما بصيانة مقدراتها، وذلك بتنميتها أوال، وبحفظها من التلف والتلوث ثانيًا، كام يلتزم ثالثًا 

باالقتصاد يف استهالك مواردها املتجددة والناضبة عىل حدٍّ سواٍء.

البيئة  لحقيقة  العامة  الثقافية  الرؤية  فيها  تتكامل  اإلسالمية  البيئية  الفلسفة  هذه  إن 

وعالقتها باإلنسان وعالقة اإلنسان بها، مع الفقه البيئي العميل يف بيان كيفية التعامل الفعيل 

مع البيئة. وهذا التكامل بني النظر والعمل يف الفلسفة البيئية اإلسالمية بهذا التوجه الوسطى 

ليس إطاًرا مجرًدا، بل كان هو حال صانعي الحضارة اإلسالمية يف عرصها الزاهي وهو حصاد 

تجربٍة عاشها املسلمون بالفعل عىل أرض الواقع. فأين نحن املسلمني املعارصين من هذه 

الرؤية التي اقرتن فيها النظر بالعمل، وارتبط فيها القول بالفعل، أين نحن من كل ذلك؟ وأين 

أسئلٌة حائرٌة  الرؤية اإلسالمية؟ ولَِم ال يستفيدون منها؟  املعارصين من هذه  البيئة  فالسفة 

تبحث عن إجاباٍت رمبا تتكشف يف األيام والسنني القادمة. فقضايا البيئة املعارصة ال ميكن 

التعامل معها بهذا التطرف السائد سواًء من جهة اليمني أو من جهة اليسار، بل ينبغي أن 

يكون بهذه الطريقة الوسطية التي ال تلغى متيز اإلنسان وال تتجنب بالتايل حقوق الكائنات 

األخرى وحق األرض والطبيعة.
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الجنوسة )بين اإلسالم وحداثة الغرب(
رؤية نقدية مقارنة]1]

مجتبى عطّار زاده]]]

مة         مقدِّ

رغم أّن الحداثة أماطت اللثام عن الجانب الخفي إلنسانية املرأة، لكّنها هّمشت 

هويتها األنثوية التي هي امليزة الفارقة لكيانها؛ فقد دعا رّواد الفكر الحدايث إىل ضورة 

تشّبهها بالرجل قدر املستطاع يك تنال مقامها اإلنساين الالئق بها. 

عبارة  الحديثة  املرأة  أّن  هي  الرؤية  لهذه  النهائية  الحصيلة  إّن  قلنا  لو  نبالغ  ال 

ابتعدت  بعد  لتّتصف بخصال ذكورية، حيث  واقعها  تجرّدت عن  أنّها  إال  إنساٍن،  عن 

عن لطافة شخصيتها وتجاهلت واقعها األصيل، وإثر ذلك تبّنت آراء غريبة عن ذاتها 

وهزمت أمام املّد الجارف الذي جعلها تشارك الرجل يف ذكوريته؛ واألسوأ من كّل ذلك 

أنّها أهملت حقوقها كأنثى فأصبحت أمام تحّديات جاّدة وعرضًة ملخاطر عديدة. 

من الطبيعي أّن املرأة التي لها القدرة عىل أن تفي بدوٍر فاعٍل يف مجتمعٍ خاضعٍ 

]1]-  املصدر: مجتبى عطار زاده، مقالة تحت عنوان: برريس تطبيقي مفهوم جنسيت در اسالم و غرب، مجلّة »مطالعات راهربدي زنان« 

املعنية بشؤون البحث العلمي، شتاء 1387هـ. ش. )2008م(، العدد 42، الصفحات 43 - ص 78. 

ترجمة: أسعد مندي الكعبي.

]2]- دكتوراه يف العلوم السياسية وأستاذ مساعد يف جامعة الفّن مبدينة أصفهان-إيران .

من املقاالت التي دّونها: بنیاد مشرتک دین و هرن بر حقیقت گرایی، زن ایرانی در گفتامن »بازگشت به اصل«، رسانه ها و بازتاب هویت 

زن در عرصه عمومی، دین سیاسی یا سیاست دینی از نگاه امام محمد غزالی، عدالت جنسیتی، مرز تعامل جنسیت و سیاست.
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عن  تتجرّد  ما  عادًة  البطريريك،   أو  األبوي  النظام  عليها  يصطلح  التي  الرجل  لسيادة 

جانٍب من هويتها األنثوية وتصوغ شخصيتها بنمٍط ينسجم مع دور الرجل يف الحياة 

االجتامعية؛ وهي بكّل تأكيد تدفع مثن هذا السلوك االجتامعي لكون الرجل يعتربها 

خطراً يهّدد كيانه، ومن ثّم ال يجد محيصاً من معارضة سلوكها الغريب عن ذاتها. 

بلغت  اإلسالمية  تعاليمنا  نجد  البرش،  حياة  يف  الثابتة  الحقيقة  هذه  إىل  استناداً 

الذروة يف دّقتها، إذ اعتربت الهوية الجندرية للنسان أسمى من أن تقترص عىل خصائص 

بيولوجية، ومن هذا املنطلق أكّدت عىل مبدأ املساواة النوعية بي الجنسي أكرث من 

تأكيدها عىل املساواة الكّمية. 

مدخل

الناشطون يف مجال الدفاع عن حقوق املرأة يف البلدان الغربية ضمن معارضتهم للنظام 

األبوي، تحّدوا الواقع الجنيس والجندري يف حياة البرش، حيث اّدعوا أّن االختالف الفسيولوجي 

والبيولوجي بني الجنسني ناشٌئ من هذا النظام ومن العرف االجتامعي املتقّوم عىل االعتقاد 

بعدم اتّساق البنية الجسمية والروحية لكلٍّ من الذكر واألنثى، ومن هذا املنطلق أنيط للمرأة 

دوٌر اجتامعيٌّ ثانويٌّ أدىن مستًوى ماّم منح للرجل فواجهت جرّاء ذلك متييزاً جنسياً مجحفاً. 

إذاً، الحصيلة النهائية لهذه الظاهرة هي انعدام املساواة بني الجنسني. 

مفهوم النظام األبوي يدّل عىل النهج الذي يُتّبع لبسط السلطة عىل مستًوى شمويلٍّ من 

مختلف النواحي الجغرافية والتأريخية، ويّدعى أنّه يستبطن سلطة الرجل وانقياد املرأة عىل 

ضوء الخضوع لألعراف والتقاليد االجتامعية املتداولة، ومن ثّم يصبح موروثاً من جيٍل إىل آخَر 

بأساليَب رمزيٍة، لذا ال بّد وأن يتقّوم مببادئَ ثقافيٍة. 

الجدير بالذكر هنا أّن هذا النظام ترّسخ يف أذهان البرش بصفته نظاماً سلطوياً، ومن ثّم ال 

يرى من يعتقد به برضورة بيان أسسه االرتكازية باعتبارها قضايا طبيعيًة]1]. 

[1[- Millet K. )1972(, Sexual Politics, New York: Avon, p. 34. 
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استناداً إىل ما ذُكر، إذا افرتضنا صوابيّة ما يّدعيه البعض من وجود اضطهاٍد مشرتٍك للمرأة 

يف املجتمعات البرشية قاطبًة يف ظّل أعراٍف وتقاليَد عاّمٍة ومشرتكٍة مثل النظام األبوي والنظام 

الجنسوي، ففي هذه الحالة يصبح الفكر النسوي -الفيميني- حركًة فكريًة اجتامعيًة وسياسيًة 

ذات طابعٍ دويلٍّ يناهض دعاتها هذا االضطهاد وكّل ما يتسبّب يف رواجه. 

كام هو معروٌف فاملذهب النسوي أصبح رمزاً ملفهوم الجندر يف األوساط الفكرية الغربية، 

وذلك لعّدِة أسباٍب أهمها ما ييل: 

1( معظم مبادئ الفكر النسوي طُرحت من قبل نساٍء غربياٍت. 

ما يطرح من قبل شخصياٍت  2( الخطاب النسوي املطروح يف املجتمعات الغربية غالباً 

ومؤّسساٍت نافذٍة، وال سيّام الحركات االجتامعية األكرث رفاهيًة واملنبثقة من الطبقتني العليا 

واملتوّسطة، ما يعني أنّه يطرح ويرّوج له عىل نطاٍق واسعٍ من قبل الحركات النسوية النافذة. 

ثقافيٍة  وترويج دعواٍت  متنّوعٍة  إلنتاج نصوٍص  باعتباره مصدراً  الغريب  النسوي  املذهب 

، ميكن أن يُتّخذ كمرتكٍز إلصدار نتاجاٍت ثقافيٍة يف رحاب كتٍب ومجالٍت  ذاِت طابعٍ فيمينيٍّ

الربامج  وشتّى  والصور  كاألفالم  ومرئيٍة  صوتيٍة  ونتاجاٍت  لغاٍت،  وبعّدِة  متنّوعٍة  ونرشياٍت 

اإلذاعية، إىل جانب تأسيس مواقَع إلكرتونيٍة مختلفٍة اعتامداً عىل الوسائل املعتمدة يف الرتويج 

لهذا  تأثرٌي غرُي مبارش  الخاضعة ألتباعه. فضالً عن ذلك هناك  اإلعالم  الفكري وشتّى وسائل 

التيار الفكري عن طريق نرش أخباٍر خاّصٍة بنشاطات أتباعه يف مختلف وسائل اإلعالم املحلّية 

اللوايت  النساء  أذهان  يرتّسخ يف  األساس  الدولية وغريها، وعىل هذا  املنظاّمت  والعاملية ويف 

قبل  من  يُطرح  سلوطيٍّ  إىل خطاٍب  الحقاً  ليتحّول  ومتناٍم  تدريجيٍّ  بشكٍل  يواجهن خطابه 

النسوة املثقفات يف شتّى أرجاء العامل. 

الحلول املقرتحة من قبل الحركات النسوية غالباً ما تكون بحاجٍة إىل مرتكزاٍت قانونيٍة، 

ومبا أّن القانون جافٌّ وغري مرٍن، يرى أتباعها رضورة انخراطهم ومنارصيهم يف مراكز التقنني 

واملراكز الحكومية يك يتسّنى لهم صياغة قوانني تلبّي رغباتهم وتساعدهم عىل تطبيق الحلول 

، لكّن رؤيتهم هذه ليست صائبًة، فام مل متتزج  التي يقرتحونها دفاعاً عن املرأة بشكٍل عميلٍّ
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القوانني املرّشعة مع مبادئ النظام األكسيولوجي األصيل الذي يحكم املجتمعات، سوف لن 

يُوجد لدى البرش أيُّ وازٍع يحّفزهم عىل مراعاة حقوق اآلخرين والعمل باألسس التي تتضّمنها 

يف شتّى املجاالت، لذلك شهد العامل ظاهرًة يف منتصف عقد الثامنينيات من القرن املنرصم 

وضع  إىل  ومبادرتهم  النسوي  للمذهب  دعمهم  عن  األنرثوبولوجيا  علامء  تراجع  يف  متثّلت 

مبادئ أنرثوبولوجيا جندرية تحّولت يف عرصنا الراهن إىل فرٍع أسايسٍّ للنزعة الفيمينية، إال 

أّن هذا الفرع يف الواقع من طابع جديد لكون الذين ينضوون تحت مظلّته ال يعتقدون بأّن 

األنوثة هي املحور األسايس لبناء املجتمع اإلنساين املثايل، بل املرتكز فيه هو العمل عىل إجراء 

دراساٍت وبحوٍث لبيان واقع العالقة الجندرية بني الجنسني وتحديد أوجه التشابه واالختالف 

بني هويتيهام، واألهم من ذلك بيان العالقة بني الهوية الجندرية للبرش مع هوياتهم الثقافية 

يف العرص الحديث، ففي هذا العرص عادًة ما تولد هوياٌت ثقافيٌة جديدٌة ال حرص لها. وعىل 

هذا األساس انتقد علامء األنرثوبولوجيا الرؤى التي تطرح عىل ضوء جنس اإلنسان من حيث 

كونه أنثى أو ذكراً، إذ أكّدوا عىل أّن األنوثة والرجولة هويتان تتأثّران بالظروف الثقافية التي 

تكتنف حياة البرش بأرسهم والتي تسفر عن ظهور ميزات ثقافية خاّصة]1]. 

نستنتج ماّم ذكر أّن مجرّد مزاولة املرأة نشاطاٍت اجتامعيًة ورصف تحقيقها إنجازاٍت يف 

شتّى مجاالت الحياة الثقافية والسياسية واالقتصادية، ليسا وازعني لرفعة شأنها األنثوي، بل 

هناك رشٌط رضوريٌّ - وليس كافياً طبعاً - لتحّقق ذلك، وهو بلوغ مجموعٍة من البرش مرحلة 

الوعي الذايت عىل ضوء تجرّدهم عن ذاتهم وتأّملهم بواقعها عىل حقيقته، والتجرّد هنا يعني 

بذاته  اإلنسان  تأّمل  أّن  املؤكّد  أساس رؤية واقعية، ومن  الذات وتقييمها عىل  تجاه  الحياد 

يجب أن يتقّوم باستقالل رأيه وعدم استقصاء كيانه النفيس بتلقنٍي من اآلخرين جرّاء انبهاره 

بوجهات نظرهم. 

الرشيعة اإلسالمية بدورها طرحت مبادئها يف رحاب رؤيٍة حياديٍة تجاه الجنسني، ومن 

هذا املنطلق أقرّت لكّل واحٍد منهام وظائَف خاّصٍة ومحرتمٍة تليق بشأنه، والعدل الديني فيها 

يقتيض تقسيم األعامل بحسب هويتيهام الجنسوية، ومن املؤكّد أّن هذا التقسيم العادل يعود 

]1]- لالطاّلع أكرث، راجع: نارص فکوهي، مقالة باللغة الفارسية تحت عنوان: هويت جنيس، نرشت يف صحيفة »رشق«، العدد 374، 2004م. 
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فيه حقوقهام وتصاغ مسؤولياتهام بشكٍل متكافٍئ  بأرسه، حيث تصان  املجتمع  بالنفع عىل 

الجدير  الجهات.  التاّم من جميع  التساوي  التكافؤ عىل  يدّل هذا  أن  بالرضورة  ليس  ولكن 

بالذكر هنا أنّنا إن أردنا فهم معنى التساوي بني الجنسني يف رحاب التعاليم اإلسالمية، ال بّد 

لنا من فهم معامله من جميع الجهات. 

الرجل  من  كلٍّ  عاتق  عىل  امللقاة  املسؤوليات  بني  اختالٍف  بوجود  يعتقدون  املسلمون 

واملرأة من منطلق اعتقادهم بكون غالبية االختالفات بني وظائفهام طبيعيًة ومفيدًة، ويرّبرون 

ذلك بأّن البنية البدنية لكّل واحٍد منهام تقتيض حدوث هذا االختالف، لذلك أنيطت للمرأة 

مهامٌّ حّساسٌة وهاّمٌة للغاية تتمثّل يف مسؤوليتها الجنسية والرتبوية، فاملجتمع بحاجٍة ماّسٍة 

إىل هذه املسؤولية يك يعّم فيه الرفاه. 

البنية الجنسوية برؤية توحيدية 

الله الواحد طبقاً للمبادئ العقائدية هو الحقيقة املطلقة الالمتناهية، وهو الذي ابتدع 

أّول  أّن  املذكّر واملؤنّث، وتجدر اإلشارة هنا إىل  الجنسان  بها  التي ميتاز  الخصائص  بعظمته 

تقابل عادًة ما يبدأ من هذه النقطة، أي من مرتبة الذات اإللهية األحدية من حيث كونها 

مطلقًة والمتناهيًة بحيث ال تحّدها حدوٌد وال يقيّدها يشٌء. استناداً إىل هذا التعريف، فاألمر 

، وهو الذي يبتدع بقدرته كّل يشٍء ومكاٍن، وجميع القابليات  الالمتناهي ال ميكن أن يحّده حدٌّ

مكنونة يف ذاته، أي إّن عامل الخلقة بأرسه مل يكن ليوجد إال بفضل هذا الوجود الالمتناهي، 

وبالتايل فاألمر الالمتناهي ال ميكن أن يتحّقق يف منأى عنه. 

إذاً، حينام نتحّدث عن األمر املطلق فهذا يعني أنّنا نتحّدث عن األمر الالمتناهي، والعكس 

صحيٌح، إذ ال ميكن تصّور أحدهام دون اآلخر]1]. 

مطلق  أحدهام  جزئني  إىل  املطلق  تقسيم  هي  الوجود  يف  ثنوية  أّول  أّن  يف  شّك  ال 

واآلخر المتناٍه، فهو البنية لكّل فعل وانفعال يف عامل الخلقة، والتقابل القديس يف وجوده 

[1[-  Schuon F.)1980(, Summary of Integral Metaphysics, Fordham University, Foundation for International 

Philosophical Exchange, New York: NY, ETATS  –  UNIS, p. 29. 
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بشكٍل  اإلنساين  الوجود  يتجىّل يف  أنّه  إي  واألنوثة،]1]  للذكورة  األزيل  األمنوذج  املطلق هو 

رصيٍح. 

األديان الساموية تؤكّد عىل أّن اإلنسان خلق عىل صورة اإلله، لذا ال بّد أن تكون ذاته مرآًة 

ينعكس فيها نوره، وقد انعكس التقابل بني عامل العرش ـ العامل األكرب ـ يف هذه النفس التي 

هي يف الحقيقة العامل األصغر، لذا فكال الجنسني ذكوراً وإناثاً هو تبلوٌر لوجه الله عّز وجّل، 

ومن ثّم فاإلطالق الالمتناهي يصوغ مزيجاً لهذين الوجهني اإللهيني يف الوجود اإلنساين. 

الرؤية اإليجابية تجاه الخلقة فحواها أّن الرجولة تحيك عن األمر املطلق، واألنوثة تحيك 

لالحتكار  خطراً  تستبطن  فالرجولة  السلبية  الرؤية  أساس  عىل  وأّما  الالمتناهي،  األمر  عن 

والقسوة، واألنوثة تستبطن خطر االنفكاك والخروج عن الشأن الالمتناهي]2]. 

هي  اإلسالمية  الشمولية  الرؤية  رحاب  يف  واألنثوية  الذكورية  الشؤون  أّن  املؤكّد  من 

أصوٌل يتّضح من خاللها املقصود من القوانني الدينية التي تحّدد وظائف الجنسني يف جميع 

الحضارات البرشية، والقرآن الكريم ضمن تعريفه مفهوم النفس عىل ضوء مفهوم الوحدانية، 

ٍء َخلَْقَنا َزْوَجْيِ لََعلَّكُْم  أشار إىل خلقة الجنسني الذكر واألنثى، حيث قال تعاىل: )َوِمْن كُلِّ َشْ

تََذكَُّروَن(،]3] فاملسلمون يؤمنون بأّن الله عّز وجّل هو الذي خلق الساموات واألرض وجعل كّل 

واحدٍة منهام مستقلًّة عن األخرى، لذا هام أّول زوٍج خلقه تبارك شأنه:

اَمَواِت َواأْلَْرَض كَانََتا َرتًْقا َفَفَتْقَناُهاَم َوَجَعلَْنا ِمَن   أََولَْم يََر الَِّذيَن كََفُروا أَنَّ السَّ

 .[[[
 ٍء َحيٍّ أََفاَل يُْؤِمُنوَن الْاَمِء كُلَّ َشْ

تجدر اإلشارة هنا إىل أّن عبارة الساموات واألرض تكّررت يف القرآن الكريم مائتي مرّة نظراً 

ألهميتهام كوجودين اثنني منفصلني عن بعضهام، وقد أكّدت آياته عىل أّن خلقتهام أعظم 

من خلقة اإلنسان:

[1[- Lings, M.)2006(, Symbol and Archetype/A Study of the Meaning of Existence, US: Fonts Vitiate, p. 122. 

[2[- Schuon F. )1995(, The Reign of Quantity, Sophia Perini’s, p. 145. 

]3]- سورة الذاريات: اآلية 49.

]4]- سورة األنبياء: اآلية 30. 



نحن ومسألة المرأة 476

 [[[،اَمَواِت َواأْلَْرِض أَكْرَبُ ِمْن َخلِْق النَّاِس َولَِكنَّ أَكْرَثَ النَّاِس اَل يَْعلَُموَن  لََخلُْق السَّ

والسبب يف عظمتهام يعود إىل أنّهام أساس التأثري والتأثّر اللذين يتجىّل عىل ضوئهام كّل 

ما يف الوجود ومبا يف ذلك البرش. 

 - العامل األصغر  له نظري يف   - الدنيا  الحياة   - األكرب  العامل  السامء عن األرض يف  انفكاك 

النفس اإلنسانية - بعقيدة أتباع األديان التوحيدية، وهذا النظري هو خلقة آدم وحواء من 

نفس واحدة، فهام نفسان منشؤهام نفس واحدة وهام أّول زوجني من البرش، وقد خلقهام 

الله سبحانه وتعاىل يف السامء واألرض بشكٍل يعكس العالقة الزوجية الكائنة بينهام. 

حينام منعن النظر يف الخلقة الزوجية نستنتج أنّها ال تقتيض بتاتاً كون الرجل هو العنرص 

الفّعال ذاتاً واملرأة منفعلة ومتأثّرة به، بل كالهام عنرٌص مؤثٌّر ومتأثٌّر، لكون الفعل واالنفعال 

يتبلوران يف ذاتيهام. 

الله  نحو  بنفسه  والرقي  وجوده  من  املتسامي  الجانب  تفعيل  إنسان  كّل  عىل  يجب 

جموح  كبح  عليه  أخرى  ناحيٍة  ومن  الحسنة،  واألعامل  العبادة  طريق  عن  وتعاىل  سبحانه 

نزواته النفسية بتسليمة للترشيع اإللهي ورضاه مبا قسم له من مقّدراٍت، وبهذا تصبح نفسه 

وعاًء للطف الله وعنايته. 

البرش  الكريم خاطب  القرآن  أّن  الخامسة والثالثني من سورة األحزاب]2]  نالحظ يف اآلية 

واجباته  من  بكثري  أهّم  كاهله  عىل  امللقاة  املسؤولية  أّن  إىل  نبّهه  حيث  اإلنسان،  بضمري 

أم أنثى، كام أكّد يف آياٍت أخرى عىل أّن كال الجنسني  وحقوقه االجتامعية سواًء أكان ذكراً 

مرتبٌط بالله عّز وجّل، لذا ال رجولة لكّل رجل وال أنوثة لكّل أنثى بحقٍّ وحقيقٍة إال إذا عمال 

بوظائفهام اإلنسانية عرب االنصياع لإلرادة اإللهية، ومن هذا املنطلق فالسلوك األسايس للمرأة 

]1]-  سورة غافر: اآلية 57. 

اِدِقنَي  َوالصَّ َوالَْقانِتَاِت  َوالَْقانِِتنَي  َوالُْمْؤِمَناِت  َوالُْمْؤِمِننَي  َوالُْمْسلِامَِت  الُْمْسلِِمنَي  إِنَّ  األحزاب:  سورة  من  والثالثون  الخامسة  اآلية   -[2[

امِئَاِت َوالَْحاِفِظنَي فُُروَجُهْم َوالَْحاِفظَاِت  امِئنَِي َوالصَّ قَاِت َوالصَّ ِقنَي َوالُْمتََصدِّ اِبرَاِت َوالَْخاِشِعنَي َوالَْخاِشَعاِت َوالُْمتََصدِّ اِبِريَن َوالصَّ اِدقَاِت َوالصَّ َوالصَّ

 .َعِظياًم َوأَْجرًا  َمْغِفرًَة  لَُهْم  اللَُّه  أََعدَّ  اكِرَاِت  َوالذَّ كَِثريًا  اللََّه  اكِِريَن  َوالذَّ
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الحال  هو  وكذا  املعنوية،  وظائفها  أداء  ضمن  يشء  كّل  قبل  يتبلوران  الحقيقية  وفاعليتها 

بالنسبة إىل الرجل. وأّما السلوك الثاين الذي يريده الله تعاىل منهام فهو مواصلة الحياة ويف 

رحاب لطفه وعنايته، واملرأة يف هذا السياق تلتزم بسلوكها الوظيفي بشكٍل فاعٍل عىل ضوء 

الرحمة املستودعة يف ذاتها من خالل أمومتها وعنايتها بأبنائها. 

ورأفتها،  بنعمتها  غّذتها  التي  الحياة  انبثقت  ومنها  بالرحمة  زاخرة  األرض  أّمنا  أّن  وكام 

كذلك هي املرأة، فملؤها الرأفة والرحمة والتضحية، وتتجىّل كّل هذه الخصال الحميدة يف 

تربيتها ألبنائها. 

النسوية هي المنقذ.. هل هذا اّدعاٌء أو واقٌع؟ 

البنية االجتامعية املتقّومة عىل ترشيعٍ دينيٍّ ومسؤولياٍت وحقوٍق تجاه الله عّز وجّل لكال 

الجنسني بحيث تتجىّل عىل هذا األساس يف حياة بني آدم، هي يف الواقع ليست عىل نسق 

ما تبّناه أتباع الفكر النسوية الذين يرفعون شعار التجّدد ويدعون إىل منح الجنس األنثوي 

لكونهم  املرأة  يغفلون عن مسؤوليات  ما  غالباً  فهؤالء  فيه،  مبالغ  بشكل  وامتيازاٍت  حقوقاً 

التجّددية  النسوية  الحركات  أّن  إىل  هنا  اإلشارة  تجدر  حقوقها.  عىل  فقط  الضوء  يسلّطون 

حقوقاً  نيلها  إىل  وتهدف  املرأة  له  تتعرّض  الذي  االجتامعي  االضطهاد  مقارعة  إىل  تسعى 

اجتامعية واقتصادية وسياسية متساوية مع ما يتمتّع به الرجل، وكام هو معلوم فاألصول التي 

يتقّوم بها الفكر النسوي ال شأن لها بالخشية من الله تعاىل وال مبحبّته، كام ال ترتبط مبسألة 

علامنيٍّة  نهضٍة  من  منبثقاً  الفكر  هذا  لكون  الديني  وصالحها  اآلخرة  الحياة  يف  املرأة  نجاة 

تتجاهل التعاليم والترشيعات الدينية قاطبًة، فرعاته يزعمون أّن الدين يقيّد شخصية املرأة 

ويسلبها حّريتها ويّدعون أنّه ال يكرتث إال بتوجيه الجنسني نحو وظائفهام إزاء الرّب وقلاّم 

يعلّمهام الحقوق الشخصية. 

ميكن لكّل باحٍث دراسة وتحليل الفكر النسوي ضمن وجهتني أساسيتني ألجل بيان معامله 

تتمحور  التي  القضايا  جميع  طرح  أساسها  عىل  يتّم  وصفيٌة  إحداهام  أكرثَ،  بدقٍّة  الحقيقية 

حولها النزعة النسوية للبحث والتحليل عىل ضوء االعتقاد بكون املرأة موضوعاً حقيقياً وكائناً 
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يُنظر من خاللها  ارتكازيٍة  وأصوٍل  قواعَد  تتمحور حول  واألخرى طبيعيٌة  الواقع،  أرض  عىل 

إىل شخصية املرأة مبا هي امرأة كام يتناسب مع شأنها األنثوي. الجدير بالذكر هنا أّن هاتني 

املرأة  إىل  الرؤية  منط  يف  أساسيان  تحّوالن  عنهام  متّخض   - والطبيعية  الوصفية   - الرؤيتني 

وتغرّيت عىل أساسهام املناهج املعتمدة يف التعامل مع هويتها األنثوية، ويف هذا السياق واصل 

املدافعون عن الفكر النسوي مساعيهم وكفاحهم الفكري، حيث ركّزوا نشاطاتهم عىل الجانب 

الطبيعي للشخصية األنثوية ثّم بادروا إىل تقييمه مع األوضاع الراهنة يف املجتمعات البرشية. 

املفّكرون والباحثون الذين يتبّنون الوجهة الوصفية يقارنون بني الرجل واملرأة من حيث 

الحقوق والشأن اإلنساين، بينام من يتبّنى الوجهة الطبيعية فهو يتطرّق إىل تحليل املوضوع 

عىل ضوء اإللزام مببدأ التساوي التاّم يف الحقوق واحرتام الشأن اإلنساين،]1] ما يعني أّن اّدعاء 

املساواة التاّمة بني الجنسني يف الحقوق واملكانة هو يف الواقع اّدعاء طبيعي، بينام اّدعاء أنّهام 

النسويني يف مصداق  اختالف  ، ومثال ذلك  اّدعاٌء وصفيٌّ محرومان من حقوق متكافئة هو 

الظلم وانعدام املساواة، واختالفهم يف اآلراء بخصوص حقيقة القضايا غري العادلة التي تلحق 

الرضر باملرأة، ويف هذا الصدد وّضحت الباحثة النسوية سوزان جيمس اإلطار العاّم للرؤية 

الفيمينية بشكٍل وصفيٍّ حينام قالت: 

»الفيمينية تتقّوم باالعتقاد بكون املرأة مضطهدًة ومحرومًة مقارنًة مع الرجل، 

وهذا الظلم بحّقها مجحف وغري قانوين«.]]] 

الفكر النسوي يف رحاب الوجهة الطبيعية يتقّوم يف الحقيقة مببدأ أّن املرأة تستحّق االحرتام 

واملساواة مع الرجل وال بّد أن تنال حقوقها، وتجدر اإلشارة هنا إىل أّن النسويني ال يهدفون 

اجتامعيٍة  تغيرياٍت  إيجاد  إىل  يدعون  بل  املرأة،  بشأن  واملساواة  العدل  مبدأ  بيان  إىل  فقط 

وسياسيٍة وثقافيٍة تُسفر عن إقرار العدل واملساواة التاّمة بني الجنسني. 

[1[- Bordo, S. )2001(, Unbearable Weight: Feminism, Western Culture and the Body, University of California press, 

p. 97. 

[2[- Harding S. )1980(, The Norm of Social Inquiry and Masculinity Experience: Philosophy of Science Association, 

p. 112. 



479الجنوسة )بين اإلسالم وحداثة الغرب(

أكّد  وقد  النسوي،  الحداثة  بعد  ما  تيار  ظهر  املنرصم  القرن  من  السبعينيات  عقد  بعد 

الشاملة  الغيبية  البرش، ومن هذا املنطلق رفضوا املعتقدات  أتباعه عىل وجود اختالٍف بني 

ألنواٍع  أساساً  اعتربوها  النواحي، حيث  بعض  املرأة من  الرجل عىل  أفضلية  التي تحيك عن 

املرأة وأمومتها،  بالنسبة إىل زواج  املؤنّث. وأّما  الجنس  الظلم واالضطهاد بحّق  جديدٍة من 

فلم يعتربوهام سببني لعبودية املرأة وتدنيس حقوقها، وإمّنا قالوا أّن هناك مقّرراٍت صارمًة 

املرشوعة،  حقوقها  وتضييع  عبوديتها  عن  أسفرت  واألّم  الزوجة  املرأة  عىل  فُرضت  وجائرًة 

حيث أجربها املجتمع عىل الخضوع لسلطة الرجل واالنصياع ألوامره، وَعزَْوا جانباً من هذه 

السلطة املستبّدة إىل مناشَئ تربويٍة، أي أّن بعض السلوكيات املتقّومة باالختالف بني الذكر 

واألنثى منذ والدتهام تسفر عن إيجاد اختالٍف جذريٍّ يف ما بينهام، وعىل ضوء هذه التوّجهات 

اقرتحوا طرح تعريفني جديدين ملفهومي الذكر واألنثى باالرتكاز عىل تساويهام التاّم بالحقوق 

ترتتّب  التي  اآلثار  بيان  إىل  النسوي  التيار  أتباع هذا  تطرّق  واملجتمع. كام  األرسة  يف رحاب 

والحكايات  النظرية  األسس  عن  تتمّخض  التي  والنتائج  املطروحة  الخطابات  مختلف  عىل 

والروايات التي تطرح غالبيتها من قبل وسائل اإلعالم العاّمة لدى تعريفها الجندر البرشي، 

حيث اعتربوها ذات دوٍر فاعٍل يف تعيني واقع الجندر وتعيني الهوية الشخصية لكال الجنسني، 

وقد عزوا مناشئ هذا الواقع لقضايا اجتامعيٍة وسياسيٍة حكمت حياة البرش عىل مّر العصور]1]. 

التناظر الضّدي بين وجودين

هام  الوجود،  من  نوعني  بني  بالتفكيك  تتقّوم  النسوي  الفكر  ألتباع  االستداللية  األسس 

الفيلسوف  الوجود ألجل ذاته )لذاته( والوجود يف ذاته متأثّرين يف هذا املضامر مبا طرحه 

يتّصف  وأن  بّد  ال  فهو  الذايت  وعيه  منطلق  من  اإلنسان  أّن  ذلك  وفحوى  هايدغر،  مارتن 

بهذين النوعني من الوجود. الجدير بالذكر هنا أّن الوجود ألجل الذات يتمحور حول الجوانب 

النفسية املتعالية التي ترشف عىل كيان اإلنسان، يف حني أّن الوجود يف الذات يدّل عىل ذلك 

للوعي. هذان  النفس والذي يخضع لإلرشاف ويكون موضوعاً  الثابت واملتعنّي من  الجانب 

[1[- Jones, A. )1996(, Feminism Reclaimed, New York: Rutgers University Press, p. 92. 
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الجانبان يف شخصية اإلنسان تربطهام عالقٌة جدليٌة، إذ ال ميكن للجانب املرشف أن يتحّقق 

عىل أرض الواقع يف منأًى عن الجانب الخاضع لإلرشاف، كام أّن معرفة النفس واإلرشاف عليها 

الحال إال إذا كان هناك مرشٌف. أضف إىل ذلك فالوجود ألجل  ال ميكن أن يصدقا يف واقع 

الذات من خالل تجلّيه باستمراٍر وعىل ضوء تبلور إمكانياته الكامنة فيه، فهو يتمحور حول 

التحّقق والحدوث، ولكّن الوجود يف الذات يتقّوم عىل أساس أنّه كائٌن ومتحّقٌق عىل أرض 

الواقع، أي أنّه موجوٌد بالفعل. هذه العالقة الجدلية الكامنة يف باطن اإلنسان تتجىّل أيًضا 

يف املضامر االجتامعي عىل ضوء الذات مبا هي والذات األخرى، وكّل واحدٍة منهام تفتقر إىل 

األخرى ويف الوقت نفسه تنقضها، فكّل ذاٍت ال معنى لها إن مل تكن هناك ذاٌت أخرى، وهي 

إىل جانب ذلك تحظى بأهميٍة بالغٍة، إال أّن الذات األخرى مجرّد أمٍر هاميش بالنسبة إليها. 

البرشية  السائدة يف املجتمعات  الثقافات  أّن  اّدعت  النسوية سيمون دي بوفوار  الداعية 

اعتربت الذكورة موجوداً لذاته واألنوثة موجودًة يف ذاتها، وعىل هذا األساس فرجولة الرجل عبارٌة 

ٍ وظروٍف جديدٍة يشهدها  عن أمٍر يف حركٍة دائٍبة وذاُت شأٍن مستقلٍّ وتتفاعل دامئاً مع كّل تغريُّ

املجتمع، بينام أنوثة املرأة تجعلها مجرّد كائٍن قعيِد املنزل نظراً لخصائصها الكامنة يف ذاتها مثل 

سكونها عن الحركة وتبعيتها وعدم تفاعلها مع التغيريات والظروف الطارئة يف الحياة. 

االنفكاك  دوٌر مشهوٌد يف حدوث هذا  لها  واالجتامعية  الثقافية  الظروف  أّن  املؤكّد  من 

بني الجنسني، وأضافت إليها دي بوفوار مؤثّراٍت أخرى مثل الطبيعة البدنية لكلٍّ من الذكر 

واألنثى، فالبنية الجسمية برأيها تعّد سبباً أساسياً يف حصول انفكاٍك يف ما بينهام، ألّن املرأة 

عىل ضوء حملها الجنني يف بطنها وإرضاعها له بعد والدته ومن ثّم تربيته وتأهيله للولوج 

يف الحياة العاّمة، تضطّر إىل التأقلم مع السكون والتبعية لظروٍف معيّنٍة ومتكّررٍة يف منزلها، 

بينام الرجل عىل ضوء عدم تقيّده وتحّرره بدنياً عن العناية املبارشة باألطفال ونظراً لخصائصه 

ٍ يطرأ فيها، يهيّئ نفسه  املتحرّكة التي تجعله يتفاعل مع البيئة االجتامعية تزامناً مع كّل تغريُّ

للعمل عىل تلبية متطلّبات أرسته ويكون عىل أهبة االستعداد ملواجهة شتّى ظروف العمل 

الثابتة والطارئة]1]. 

[1[- Ibid, p. 98. 
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العالقة الجدلية بني الجنسني تبلورت عىل أرض الواقع حينام اعترُب الرجل موجوداً لذاته 

واعترُبت املرأة موجودًة يف ذاتها، إال أّن هذه العالقة افتقدت حيويتها ومل تعد فاعلًة بشأن كال 

الطرفني ومن ثّم تزعزعت أركانها، فالرجال تصّوروا أنفسهم أنّهم أصحاب الرأي النهايئ والقول 

الفصل معتربين املرأة ليست سوى كائٍن هاميشٍّ ال دور له، ومن ناحيٍة أخرى فاملرأة اضطرّت 

لإلذعان لهذه الظروف وتأصيلها يف باطنها عىل الرغم من كونها مجحفًة بحّقها، لذلك افتقدت 

استقاللها وتجاهلت صالحيتها يف اتّخاذ القرارات الحاسمة، وهو ما وصفه النسويون بأّن املرأة 

يف املجتمعات البرشية مجرّد كائٍن »آخَر«. 

الناشطة النسوية االسرتالية جي ماري دايل ارتكزت يف نظرياتها عىل مبادئ الهوتية أنطولوجية 

جرّاء تأثّرها بعالَِمِي الالهوت األملانيني بول يوهانس أوسكار تيليش ومارتن بوبر، حيث تجاوزت 

تيار االعتدال يف هذا الصدد وال سيّام ضمن كتابها الشهري »beyond God the father« وعىل 

هذا األساس اتّخذت خطواٍت هاّمٍة عىل صعيد الدفاع عن حقوق املرأة، حيث أكّدت عىل عدم 

صوابيّة تصوير الرّب بكونه أباً ومذكّراً، فهذا التصوير برأيها يثري شكوكاً حول واقع األمر ناهيك عن 

أنّه ميّهد األرضية املناسبة لرتويج أسٍس ثقافيٍة ذاِت طابعٍ ذكوريٍّ تنصّب يف مصلحة الرجل فقط، 

كام أكّدت عىل عدم صوابيّة تصوير الرّب بصفته كائناً متعالياً يعجز البرش عن االرتباط به.]1] ويف 

هذا السياق اعتربت العالقة املثالية بني اإلنسان والرّب بأنّها تتقّوم مببدأ »أنا وأنت« املطروح من 

قبل مارتن بوبر، فاإلنسان عىل ضوء هذه العالقة يرتبط باإلله بصفته شخصاً حيّاً وفاعالً. تجدر 

اإلشارة هنا إىل أّن اإلله الذي قصدته ماري دايل ال يتمثّل باملسيح عيىس  وال بذلك الوجود 

املتعايل الذي تؤمن به األديان، بل هو عبارٌة عن حركٍة وجوديٍة فاعلٍة مفعمٍة بالحياة. 

وماّم تعتقده هذه الباحثة النسوية أّن تحطيم صنمية الرّب األب يف حياة البرشية ليس 

كافياً يف نيل املرأة حقوقها املرشوعة، وإمّنا ال بّد لها أيًضا من كس القيود التي كبّلها بها الرجل 

عىل مّر العصور واملتمثّلة يف كونها كائناً »آخر«، لذا يجب أن تلج الحياة باعتبارها مخلوقاً 

متّسقاً مع الرجل بالكامل ال ثانوياً، ويف هذا املضامر أكّدت عىل وجود ارتباٍط بني تصوير الرّب 

باملذكّر وبني التقليل من شأن املرأة بصفتها كائناً »آخر«. 

[1[- Daly M. )1973(, Beyond God the Father: Toward a Philosophy of Women’s Liberation, Boston: Beacon, p. 32. 
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أالّ  اإلنسان والرّب عىل أساس مبدأ »أنا وأنت«، فهي برأي دايل يجب  العالقة بني  وأّما 

تقترص عىل هذا الجانب، بل ال بّد وأن تسي أيًضا بني البرش أنفسهم بذات الشكل، إذ يف 

رحابها تتغرّي األوضاع املزرية للمرأة واملتقّومة مبنح الرجل الحّق يف قول »أنا« وعدم امتالك 

الرجل حسب هذه  بالنسبة إىل  فاملرأة  الكائن »اآلخر«،  باعتبارها »ذلك«  الحّق  لهذا  املرأة 

الرؤية ليست سوى »يشء«، ومن ثّم فالعالقة بينهام من سنخ ارتباط األصل بالفرع. 

إن أرادت املرأة تحقيق هدفها وتجاوز هذه الرؤية املنحازة للرجل، فال محيص لها من 

اتّخاذ قراراٍت جريئٍة وشجاعٍة برأي بول يوهانس أوسكار تيليش، وعليها أن تسعى بشكٍل 

دؤوٍب للعيش يف رحاب وجودها اإلنساين األصيل، وتتصّدى بكّل ما أُوتِيت من قّوٍة للمقّررات 

كائناً  كونها  مثل  اإلنسانية،  بشخصيتها  الالئقة  غري  واألوصاف  بحّقها  اتّخذت  التي  الجائرة 

»آخر« أو مجرّد »يشٍء« ثانويٍّ يف الحياة االجتامعية التي متنح األولوية للرجل. 

النوع اآلخر من الالهوت األنطولوجي يتجّسد يف ما يسّمى يف العرص الحديث بـ »الهوت 

النسوي، حيث طرحت مفاهيمه األساسية ألّول  الفكر  أتباع  التحرير« الذي حظي باهتامم 

مرٍّة من قبل املفّكر جيمس كون الذي طرح مفاهيم الهوت تحرير السود املعروف باصطالح 

التي  الثيولوجية  واملبادئ  والتحرير«،  السوداء  »الثيولوجيا  كتابه  ضمن  السود«  »الهوت 

انبثقت من هذه التوّجهات الالهوتية انعكست يف الرؤى التي تبّناها املفّكرون تجاه الجنس 

األنثوي وتّم تطبيقها يف النظريات التي طرحها النسويون، وأّول من فعل ذلك الناشطتان يف 

مجال حقوق املرأة ليتي راسل وروز ماري روتر. 

ليتي راسل من خالل اعتامدها عىل مبادئ الهوت التحرير ضمن دعواتها إلقرار حقوق 

فقد   ، تحّرريٍّ وثيولوجيٍّ  ثوريٍّ  بأسلوٍب  املقّدس  الكتاب  مفاهيم  تفسري  إىل  بادرت  املرأة، 

فّست الفوز يف اآلخرة عىل سبيل املثال بأنّه ال يعني اإلعراض عن الدنيا، بل يراد منه التغلّب 

عىل املعاناة واآلالم والتمييز الذي يتعرّض له اإلنسان يف الحياة الدنيا، واعتربت الذنب بأنّه 

يدّل عىل معًنى مغايٍر للتحّرر، وعىل هذا األساس يجب اعتبار بعض القضايا ذنوباً، مثل الظلم 

واالضطهاد والتمييز الجنيس. 



483الجنوسة )بين اإلسالم وحداثة الغرب(

مبا أّن الظلم والتمييز يتجلّيان عىل أرض الواقع من خالل تجريد اإلنسان عن إنسانيته 

واعتباره مجرّد »يشٍء« أو كائٍن »آخَر«، فالذنب إثر ذلك يعني الخروج عن املبادئ اإلنسانية، 

ومثرة ذلك أّن تعاليم الكتاب املقّدس التي تؤكّد عىل وقوف اإلنسان بوجه الرّش واآلثام، يراد 

منها استئصال العقبات التي تعرتض حياة اإلنسان وتؤّدي إىل تجرّده عن إنسانيته الحقيقية. 

ويف هذا السياق قال أتباع هذا الفكر الالهويت أّن املرأة عىل مّر التأريخ عانت من اضطهاٍد 

، إذ ارتكبت البرشية آثاماً بحّقها، لذا ال بّد من لجوئها إىل مبادئ الهوت التحرير  ومتييٍز جنيسٍّ

إلنقاذ نفسها وتخليصها من القيود التي فرضت عليها ودنّست إنسانيتها]1]. 

التنافر بين األسس العقلية واألنوثة في الفكر الغربي 

املرأة الغربية إبّان القرن التاسع عرش ُحرمت من حّقها يف العمل والدراسة جرّاء االعتقاد 

الذي كان سائداً آنذاك بكونها متتلك قابلياٍت عقليًة أدىن ماّم ميتلكه الرجل وعدم تساويها معه 

ذاتياً وطبيعياً، فقد اعتربت كائناً ضعيفاً بالذات وليس من شأنها أن تضاهي الرجل بتاتاً لكونها 

تتبّنى  تجعلها  الحالة  بطبيعة  العواطف  تعتمد عىل عواطفها يف مختلف سلوكياتها، وهذه 

سلوكيات منفعلة غري عقالنية إىل حدٍّ ما لكون هذه امليزة من مقتضيات بنيتها األنثوية. تجدر 

اإلشارة هنا إىل أّن هذه الرؤية شاعت أيًضا بشأن الفئات التي هي أقلّياٌت اجتامعيٌة، مثل 

ُملَّوين البرشة وسائر األقلّيات القومية، فهي أضعف من سائر الفئات، ويُعزى هذا الضعف إىل 

االختالف الطبيعي والفسيولوجي يف مابينها. 

الفيلسوفة األسرتالية املدافعة عن حقوق املرأة جانفييف لويد قالت يف كتابها الذي دّونته 

تحت عنوان »الرجل العقل: »الذكر« و »األنثى« يف الفلسفة الغربية«: 

»دور العقل يف الثقافة الغربية ال يقترص عىل فهم املعتقدات، وإمّنا للعقل دور 

هامٌّ يف فهم شخصية اإلنسان، فهو ليس مجرّد جزء من املعايري الذاتية التي نعتمد 

عليها لتقييم الحقائق، بل هو جزٌء أسايسٌّ يف مجال معرفتنا واقع إنسانية اإلنسان 

]1]- توماس ميشيل، کالم مسيحي )باللغة الفارسية(، ترجمه إىل الفارسية حسني توفيقي، إيران، قم، منشورات معهد دراسات وبحوث 

األديان واملذاهب، 1998م، ص 54. 
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والظروف التي يصبح عىل ضوئها إنساناً حسناً، وفهمنا النسبة الصحيحة بي كونه 

إنساناً مدركاً وسائر شؤون حياته. 

األفكار الفلسفية التي تبّناها األسالف إزاء ذلك اليشء الذي يعترب أساساً إلنسانية 

اإلنساين،  بشأنه  تليق  حياًة  امتالكه  يف  ارتكازيًة  تعّد  التي  القضايا  وتجاه  اإلنسان 

منحت الطباع البرشية صفاٍت مثاليًة مبحورية العقل، وبكّل تأكيٍد ميكننا التشكيك 

بشكٍل جادٍّ بعمومية هذه املُثل وإثبات انحيازها«.]]] 

عىل  يرتكز  ال  ذكوري  بطابع  البرشي  العقل  تصوير  أّن  النسوية  الباحثة  هذه  وتعتقد 

مجرّد آراٍء مدّونٍة وسطحيٍة فحسب، بل يرضب بجذوره يف املبادئ الفلسفية الغربية، وقالت 

موّضحًة رأيها: 

»أفكارنا بالنسبة إىل الذكورة واألنوثة، والشعارات التي نرفعها يف هذا الصعيد، 

ناشئٌة يف الواقع من املرتكزات التي تتقّوم عليها السلطة مبحورية أفضلية البعض عىل 

من هم أدن رتبًة يف الحياة، ومبحورية الطبيعة والخروج عن قانونها الطبيعي، وعىل 

أساس مبادئ السلب واإليجاب، واألصل واملكّمل. 

ميكن  واضح  أخالقيٍّ  مبدأٍ  عىل  يتقّوم  ال  الجنسي  بي  اختالف  بوجود  االعتقاد 

وسيلٍة  رِصُف  هو  وإمّنا  متباينتي،  فئتي  ضمن  لتصنيفهام  كمرتكٍز  عليه  االعتامد 

معتمدٍة لبيان مكانتنا األكسيولوجية«.]]] 

وأضافت يف هذا السياق أّن االعتقاد باالزدواجية يف الوجود واملتقّوم بتفرّد الرجل باملقام 

األّول وكونه أفضَل من املرأة، يرضب بجذوره يف النظريات التي تبّناها الفيثاغوريون الذين 

كانوا ينسبون كّل فضيلٍة ومكرمٍة إنسانيٍة للجنس املذكّر، ومثرة هذه الرؤية املتطرّفة ليست 

سوى انحطاط األنوثة يف العامل الغريب وتصوير املرأة بكونها إنساناً دنيئاً ومن الدرجة الثانية:

]1]-  جينيفيف لويد، عقل مذکر: مردانگي و زنانگي در فلسفه غرب )باللغة الفارسية(، ترجمته إىل الفارسية محبوبة مهاجر، إيران، طهران، 

منشورات »ين«، 2002م، ص 22. 

]2]-  جينيفيف لويد، عقل مذکر: مردانگي و زنانگي در فلسفه غرب )باللغة الفارسية(، ترجمته إىل الفارسية محبوبة مهاجر، إيران، طهران، 

منشورات »ين«، 2002م، ص 147.
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 »حصيلة هذه الوجهة الفكرية مل تقترص عىل تهميش املرأة بكّل بساطٍة، وإمّنا 

تأسيس قضية تحت عنوان )أنوثة( عىل ضوء هذا التهميش«.]]] 

التصّور السائد يف األوساط الفلسفية الغربية املعارصة باعتبار العقل مذكّر الهيئة، نتيجته 

الحتمية هي تصوير أّن كّل ما يعقله الرجل يف ذهنه ويعتربه صائباً والزماً، ليس بالرضورة أن 

يتبادر يف ذهن املرأة، فضالً عن ذلك فالجندر هو أحد القضايا التي يعتقد البعض بوجوب 

تجرّدها عن الفكر العقيل، وال شّك يف أّن القابليات العقلية البرشية املتكافئة لكال الجنسني 

تعّد مرتكزاً أساسياً للكثري من النظريات األخالقية والسياسية، فهذه النظريات تتقّوم بعقل 

اإلنسان مبا هو إنسان وال ارتباط لها بكونه ذكراً أو أنثى. 

عىل الرغم من هذه األطروحات الفكرية التي رّوجت لها الداعية النسوية جينيفيف لويد، 

إال أنّنا نالحظ أصحاب الفكر النسوي يرّصون عىل رؤيتهم الجنسوية لجميع القضايا العقلية 

يف املجتمع، وذلك من منطلق اعتقادهم بأّن التفّوق يف الخطابات الشفوية هو للذكور، فكلاّم 

فيه وقلاّم  تعارض  للرجل، ألّن كالمه ال  الكالمي  التفّوق  يكون  الرجل واملرأة  دار حواٌر بني 

تستطيع املرأة مجاراته فيه، ومن ناحية أخرى فالنساء ال يتحّدثن كثرياً عن املنزل واألرسة.]2] 

تفيد الدراسات التي أجريت يف بريطانيا أّن الرجال من خالل بيانهم مختلف املواضيع للنساء، 

منهّن، ومن ثّم فال حيلة لهّن سوى اإلصغاء وتأييد ما يستمعن  يظهرون وكأّنّهم أكرث علامً 

قلاّم  الرغم من ذلك  يتحّدثن، وعىل  الرجال لهم صالحية قطع كالمهّن حينام  أّن  إليه، كام 

يعرتضن عىل هذه الحالة، ويف الحني ذاته نادراً ما يبادرن إىل قطع كالمهم.]3] أضف إىل ذلك 

فإنّهّن يطرحن أسئلًة أكرث منهم من منطلق تصّورهّن أّن السؤال يتيح لهّن مجاالً أكرث للكالم 

لكون الرجال بهذا الشكل يواصلون الكالم معهّن عرب اإلجابة عن استفساراتهّن، كذلك يكرثن 

الكالمية  يف كالمهّن من استخدام ضمريي »نحن« و »أنتم« وعىل أساس هذه االسرتاتيجية 

يحاولن التأقلم معهم قدر املستطاع يك يصبحن جزءاً من املجتمع. 

]1]- جينيفيف لويد، عقل مذکر: مردانگي و زنانگي در فلسفه غرب )باللغة الفارسية(، ترجمته إىل الفارسية محبوبة مهاجر، إيران، طهران، 

منشورات »ين«، 2002م، ص 150. 

[2[- Landis Vicky )1972(, Feminism & Social Studies, political Studies, xxix. 3, p. 112. 

[3[- Zimmerman jean )1975(, Public man, Private Women. Princeton: Princeton University Press, p. 48. 
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وتفيد الدراسات املشار إليها أّن الرجال لدى حديثهم مع أقرانهم الذكور عادًة ما يقطعون 

كالم بعضهم البعض األمر الذي يدّل عىل وجود تحّدياٍت فكريٍة يف ما بينهم ضمن اسرتاتيجيتهم 

السيطرة عىل  املقابل بقصد  الطرف  ما يطرحه  يتجاهلون بعض  السياق  الكالمية، ويف هذا 

املوضوع وتحقيق النتائج التي تنصّب لصالحهم، وغالباً ما يطرحون هذه النتائج ضمن جملة 

واحدة يك يطّلع عليها من يحاورهم، لكّنهم حينام يتناولون أطراف الحديث مع النساء تكون 

لهم السلطة يف الكالم باعتبار أنّهّن أدىن مستًوى منهم. إن أردنا بيان طبيعة هذا السلوك فال 

بّد لنا من تتبّع جذوره ضمن املجتمع الذي تبلور يف رحابه]1]. 

بناًء عىل ما ذُكر هناك اختالٌف بني الرجل واملرأة عىل صعيد الكالم، وهذا االختالف غالباً 

ما يتبلور ضمن البيئة الثقافية وقلاّم ينعكس يف مضامر اللغويات ما يعني أّن األصول الثقافية 

جنس  أساس  عىل  الخطايب  السلوك  منط  تحّدد  التي  هي  البرشية  املجتمعات  يف  املعتمدة 

املتكلّم ومقامه االجتامعي والطبقة التي ينحدر منها. 

النسويون مل يبادروا يف الحقيقة إىل تشذيب البنى الفكرية التي تقلّل من شأن املرأة يف 

العامل الغريب، وإمّنا قصدوا يف آرائهم ونظرياتهم التنسيق بني العقالنية والجنس، لذلك تشبّثوا 

ببعض القضايا مثل سلطة الرجل يف بعض املجاالت التي من جملتها الخطاب الشفهي، يف 

حني أّن الرؤية اإلسالمية ال ترتيض التقليل من شأن املرأة وترفضه من أساسه، حيث تؤكّد عىل 

عدم وجود اختالف بني الجنسني من الناحية العقلية، والشاهد عىل هذه الحقيقة أّن الفالسفة 

املسلمني عرّفوا اإلنسان - مبا هو إنسان وبغّض النظر عن ذكوريته وأنوثته - بالحيوان الناطق، 

وكام هو معلوٌم يف القواعد املنطقية فكلمة حيوان تدّل عىل الجنس البرشي والناطق فصل له. 

إذاً، الذكورة واألنوثة التي يتّصف بها البرش تقّسمهم إىل نوعني، لذا حينام يكتمل الحديث عن 

إنسانية اإلنسان وتتبلور كافّة املفاهيم املرتبطة به عىل صورتها اإلنسانية، يأيت الدور ملبحث 

التذكري والتأنيث ضمن مبادئ الذايت والعريض وما لهام من خصائص. 

الواقع  ماّدٍة وصورٍة، وماّدتها هي يف  مركّبٌة من  الفلسفية  الناحية  املاّدية من  الكائنات 

]1]-  جينيفيف لويد، عقل مذکر: مردانگي و زنانگي در فلسفه غرب )باللغة الفارسية(، ص 102. 
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قابليتها وصورتها تدّل عىل فعليتها باعتبارها أشياء موجودًة، وشيئية كّل كائٍن ترتبط بصورته 

ال مباّدته، ألّن ماّدة كّل يشٍء مشرتكٌة ولها القابلية عىل أن تتجىّل بصوٍر متنّوعٍة. 

اليشء ال من  التذكري والتأنيث من شؤون ماّدة  اعتربوا  الفالسفة  أّن  بالذكر هنا  الجدير 

أثر لهام مطلقاً عىل صورته وفعليته، وعىل  الذكورة واألنوثة ال  أّن  شؤون صورته، ما يعني 

هذا األساس استنتجوا أّن كون اإلنسان رجالً أو امرأًة، منبثٌق من ماّدتهام ال من صورتهام ألّن 

التذكري والتأنيث ليسا من مختّصات اإلنسان فحسب، بل موجودان يف الحيوانات والنباتات، 

ففيها ما هو مذكٌّر وما هو مؤنٌّث. لذا، حينام يتّصف هذا الحيوان بالكامل، فال دور حينذاك 

لذكوريته أو أنوثته، وإمّنا كّل حيوان له فعليته وصورته الخاّصة به ومن ثّم ترتكز كامالته 

عىل هذا املحور، لكن غاية ما يف األمر أّن الذكورية واألنوثة لهام تأثرٌي عىل القدرة البدنية وال 

تأثري لهام عىل الكامل الحقيقي، ناهيك عن أّن الزوجية يف شأن النباتات تعترب أدىن رتبًة من 

الزوجية الحيوانية. 

إذاً، التذكري والتأنيث ليسا من ذاتيات اإلنسان، فضالً عن ذلك فإّن إنسانيته منوطٌة بروحه، 

وروحه يف الواقع منبعٌث من عامل القدس ويُنسب إىل الله عّز وجّل، ومن البديهي أّن كّل يشء 

ينسب ترشيفاً إليه تبارك شأنه يجب أن ينزّه من الذكورية واألنوثة]1]. 

وقد أكّد البارئ سبحانه وتعاىل يف كتابه الحكيم عىل أّن اإلنسان حينام يتوىّف يُقبض روحه 

ليفارق بدنه ويبقى محفوظاً بالكامل دون أن يطرأ عليه أّي نقٍص، فحتّى وإن اندرس بدنه 

وتالىش يظّل روحه عىل حاله، وهذه الحقيقة تدّل عىل كون بدن اإلنسان ليس عني ذاته وال 

جزًءا منها وال حتّى الزماً لها، وإمّنا هو مجرُّد وسيلٍة لهذه الذات، ومن ناحية أخرى، فالحيوانية 

والناطقية هام املرتكز األسايس للذات بأرسها، ما يعني أّن الناطقية جزٌء من ذات اإلنسان 

مثلام أّن التعّجب من مستلزماتها، يف حني أّن البدن ال دور له هنا بتاتاً، لذلك وصف بعض 

الفالسفة البدن بأنّه مطيّة الروح، ومن البديهي أّن املمتطى يختلف عن املمتطي. 

]1]-  محّمد حسني فضل الله، املرأة يف ظل اإلسالم، الجزء الرابع، لبنان، بريوت، منشورات »دار الزهراء«، 1405هـ، ص 33.
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النسجام بين العقل والجنس 

العقل هو امليزة الفارقة لإلنسان عن سائر املخلوقات، إذ ال محيص له من التعّقل، والقرآن 

الكريم بدوره أكّد عىل أّن قيمة اإلنسان بعقله، ولواله فهو أسوأ من البهائم التي ال تعقل 

 .[1[ مُّ الُْبكُْم الَِّذيَن اَل يَْعِقلُوَن َوابِّ ِعْنَد اللَِّه الصُّ شيئاً: إِنَّ رَشَّ الدَّ

، عبارٌة عن وسيلة تتيح لإلنسان معرفة الحّق  العقل يف املفهوم القرآين والدين بشكٍل عامٍّ

والعمل عىل أساسه، لذا كّل من ال ميتلك إدراكاً صحيحاً فهو ليس بعاقٍل، كام أّن العامل الذي 

يعرف الحقيقة وال يعمل بها فهو أيًضا ليس بعاقٍل، ويف هذا السياق وصفه اإلمام جعفر بن 

محّمد الصادق حينام سأله أحد أصحابه عن حقيقة العقل، قائالً: »ما ُعبد به الرحمن 

الله سبحانه  يعبد  ال  الذي  اإلنسان  أّن  الحديث  نستشّف من هذا  الجنان«.]2]  به  واکتسب 

للجّنة، هو يف الواقع لس بعاقل، ألّن العقل يعني  وتعاىل أو ال يؤّدي عمالً يجعله مستحّقاً 

به  يعمل  ثّم  ومن  به  ويتيقّن  نظري  بربهان  شيئاً  اإلنسان  يدرك  عندما  إذ  والعمل،  اليقني 

استناداً إىل قابلياته العقلية، فهو عاقٌل بكّل تأكيٍد. 

استناداً إىل ما ذكر أعاله أكّد القرآن الكريم عىل كون املرأة ذات شخصيٍة إنسانيٍة حالها 

حال الرجل، ومن اآليات الدالّة عىل هذا الوصف للشأن البرشي، قوله تعاىل:

 َمْن َعِمَل َصالًِحا ِمْن َذكٍَر أَْو أُنَْثى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفلَُنْحِيَينَُّه َحَياًة طَيَِّبًة َولََنْجِزيَنَُّهْم 

 [[[.أَْجرَُهْم ِبأَْحَسِن َما كَانُوا يَْعَملُوَن

كان أو أنثى، خاضٌع لقانوٍن عامٍّ  هذه اآلية تدّل برصيح القول عىل أّن كّل إنسان ذكراً 

وشامٍل فحواه أنّه يقطف يف عامل اآلخرة مثار أعامله الدنيوية الصالحة التي أنجزها عىل ضوء 

إميانه، فسوف تتبلور حينذاك يف رحاب حياٍة طيّبٍة، حيث يعيش يف مجتمعٍ ملؤه الطأمنينة 

واألمن والرفاهية والسالم بعيداً عن كّل تشويٍش وقلٍق ومعاناٍة، ناهيك عن أّن كّل إنسان ذكراً 

كان أو أنثى سيتلّذذ بنعيم الجّنة بقدر أعامله الصالحة يف الحياة الدنيا. 

]1]- سورة األنفال: اآلية 20. 

]2]-  محّمد بن يعقوب الكليني الرازي، الکايف، إيران، طهران، منشورات دار الکتب اإلسالميه، 1988م، ج 1، ص 11. 

]3]- سورة النحل: اآلية 97. 
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اتّخاذه  أّي مفهوٍم ميكن  تتضّمن  الحقيقة وال  تدّل بوضوٍح عىل هذه  الكرمية  اآلية  إذاً، 

ذريعًة للتشكيك مبقام املرأة اإلنساين أو اّدعاء أنّها ستكون يف الحياة اآلخرة أقّل شأناً ومرتبًة 

من الرجل، وال نبالغ لو قلنا أّن هذه اآلية تدّل يف مضمونها عىل واقع الرؤية اإلسالمية تجاه 

إنسانية البرش، لذا فهي تدحض رأي أولئك املتطرّفني الذين يزعمون أّن اإلسالم ديٌن منحاٌز 

ينال  للجنس املذكّر، إذ تؤكّد عىل أّن الثواب ال شأن له بجنس اإلنسان، فمن يعمل صالحاً 

ثوابه ذكراً كان أو أنثى دون أدىن متييٍز أو إجحاٍف. 

تصوير اقتدار المرأة في جاذبيتها الجنسية 

معظم املبادئ التي تطرح يف املرشوع الفيميني الغريب تقتيض تجاهل الثنائية املفهومية 

بني الذكر واألنثى يف مختلف الجوانب الطبيعية والثقافية، املتعالية والباطنية، الكلّية والجزئية، 

أّن  املضامر  والخاّصة. ومرتكزهم يف هذا  العاّمة  والشعورية،  العقلية  والجسامنية،  الذهنية 

املجتمعات البرشية متنح الجنس املذكّر أهميًة أكسيولوجيًة عليا بينام تتنزّل بشأن الجنس 

املؤنّث إىل مقاٍم أدىن ضمن مختلف املصطلحات واملفاهيم املرتبطة بالذكورة واألنوثة، ومن 

ثّم تسفر هذه الثنائية ـ االزدواجية ـ عن تديّن شأن املرأة ثقافياً يف البنية العاّمة لحياة البرش. 

الفلسفية أسفر  القضايا  الخوض يف  املرأة من  قالوا إن حرمان  النسويني  الفالسفة  بعض 

الحالة  بالرجل، وميكن تشبيه هذه  التجارب واملهن املختّصة  عن رواج آراء قوامها أرجحية 

واملساواة  الرأي  كحّرية  القضايا  بعض  تأصيل  يف  الحديثة  الغربية  الفلسفة  إليه  ذهبت  مبا 

اإلنسان  هو  فالرجل  غريها،  عن  تختلف  وجودية  بشخصية  اإلنسان  تصوير  عرب  والفردانية 

واملرأة هي الغري. 

ازدواجيٍة  بأسٍس  متقّومٌة  األخالقية  النظريات  أّن  عىل  أكّدوا  املجال  هذا  يف  النسويون 

مبحورية تجارب الرجل وعرّفت النزعة األخالقية بكونها مضامراً عاّماً ال خاّصاً، وعىل الرغم 

من أّن األخالق النسوية قوامها رؤيٌة واحدٌة، لكّن مناهجها تتلّخص يف الرتويج لقضايا أنثويٍة 

متنّوعٍة عىل صعيد السلوك األخالقي، فقضية األمومة مثالً تدّل عىل وجود ارتباٍط ذي منٍط 

حّرية  وقضية  األخالقي،  للسلوك  أمنوذج  عن  عبارة  االرتباط  وهذا  وطفلها،  األّم  بني  معنّيٍ 
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الجنس املثيل بالنسبة إىل املرأة تدّل عىل ترتكز عىل حّرية االختيار بدل التكليف املتعارف، 

حيث يسعى النسويون إىل طرح مفاهيم ميكن للمثليات عىل أساسها أن يحّققن أهدافهّن 

ويبلغن أعىل مستًوى من الجنس املثيل، أضف إىل ذلك فاملنهج النسوي األخالقي يرتكز يف 

الرجل سلطًة عىل  املجتمع والتي متنح  املتعارفة يف  املبادئ  أساسه عىل إضفاء تغيرياٍت إىل 

املرأة يك تبقى خاضعًة له ومنقادًة ألوامره ورغباته يف شتّى املجاالت العاّمة والخاّصة. 

املناهج النسوية عىل الصعيد األخالقي ترضب بجذورها يف القرنني الثامن عرش والتاسع 

عرش امليالديني، حيث نلمسها جليًة يف آثار بعض املفّكرين الغربيني من أمثال ماري ولستون 

كرافت وجون ستيوارت ميل وهاريت تايلور، وهذه املناهج التي تدخل يف مراحَل جديدٍة 

يوماً بعد آخر، حيث تؤكّد عىل األهمية البالغة للخصائص التقليدية التي اتّصف بها املرأة مثل 

العناية بأرستها وشفقتها عىل أعضائها وإرادة الخري لها وتربية أبنائها والرأفة بهم والتعامل 

معهم بأخالٍق عالية، وهذه األهمية ال تقّل شأناً عن الخصائص التقليدية للرجل كالعقالنية 

والعدل والقدرة عىل االستدالل. ويف هذا السياق أكّدت الفيلسوفة وعاملة النفس األمريكية 

كارول جيليغان عىل أّن املرأة تنزع بشكٍل عامٍّ إىل طرح آرائها بلطٍف وعنايٍة ال بلحن العدالة، 

وذلك ألسباب عديدة، ويف كتابها الشهري »بصوٍت مختلٍف: النظرية النفسية وتنمية املرأة« 

قالت أّن األسس األخالقية للذكر تتّسم بطابعٍ مختلٍف بالكامل عن األخالق األنثوية، ومبا أّن 

املرأة تتوىّل مهّمة تربية األطفال وتربيتهم أخالقياً، فهي عىل إملاٍم باملبادئ األخالقية وتعرف 

املسؤوليات امللقاة عىل كاهلها.]1] لكن عىل الرغم من هذه الوجهة العلمية املتقّومة بأسٍس 

سيكولوجيٍة خاّصٍة بكّل واحٍد من الجنسني، إال أّن النسويني ال ينفّكون عن املبالغة يف القابليات 

الجنسية التي متتلكها املرأة، ومن هذا املنطلق طرحوا قضايا أخالقيًة خاّصًة مبحورية الخصال 

 - اإلنسانية  الكائن يف ميزاتها  الضعف  األنثوية هادفني من وراء ذلك إىل تعويض  الجنسية 

بحسب زعمهم - حيث اّدعوا أنّها افتقدت الكثري من خصالها األصيلة جرّاء خضوعها لسلطة 

الرجل وإثر تهميشها يف مضامر الحياة العاّمة. 

الجدير بالذكر هنا أّن العقود األخرية شهدت رواج قضايا جنسيٍة مرتكزٍة عىل إغراءاٍت 

[1[- Gilligan Carol, )1982(, In a Different Voice, Harvard University press, p. 131. 
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ودينيٍة  فلسفيٍة  رؤيٍة  شيوع  شهدت  السالفة  العهود  يف  البرشية  املجتمعات  أّن  إال  بدنيٍة، 

أفضلية  فكرة  تبّنى  املثال  سبيل  عىل  أفالطون  فالحكيم  لإلنسان،  الجسمية  الخصائص  إزاء 

الذهن عىل البدن املاّدي، وقال إّن هناك مراتَب خاّصًة مرتبطًة بهام مؤكّداً عىل أّن األرجحية 

فيها دامئاً ما تكون للذهن. بعد التغيريات الجذرية التي طرأت عىل الرؤى الغربية وترجيح 

الخصائص الجسامنية عىل الخصائص الذهنية، سادت فكرٌة فحواها أّن وظيفة املرأة تتلّخص 

يف منح الرجل السعادة يف الحياة، وعىل هذا األساس صّور الفيلسوف جان جاك روسو املرأة 

وكأنّها مجرّد وسيلة ال غاية، إذ رّصح يف كتابه املعنون »أميل« قائالً: 

وتنفعه  ترضيه  أن  فعليها  الرجل،  حول  يتمحور  أن  يجب  بأرسه  املرأة  »تعليم 

وتفعل ما يحّبه وتكّن له االحرتام، وعليها تعليمه يف طفولته، وحينام يكرب يجب أن 

تعتني به وتكون مصدراً لطأمنينته بحيث تجعل حياته بهيجًة. هذه املهّمة امللقاة 

عىل عاتق املرأة يجب أن ترّوج تربوياً يف جميع األزمنة ويجب أن تبدأ منذ سّن 

الرضاعة«.]]] 

الرؤية لدرجة  النسوية عارضا هذه  التيارين األّول والثاين للنزعة  أّن  الجدير بالذكر هنا 

وشبّها  الجامل  ملكة  الختيار  أو  املرأة  جامل  الستعراض  تقام  التي  املسابقات  انتقدا  أنّهام 

الحارضين فيها بقطعان املاشية، وذلك من منطلق اعتقادهم بأّن بعض السلوكيات من قبيل 

الرأساميل  الفكر  ملبادئ  تداعياٍت  سوى  ليست  والتعطّر  الباروكة  وارتداء  املكياج  استخدام 

الذي بسط نفوذه عىل نطاق واسع، والطريف أّن هذا التوّجه أمثر نتائَج ملموسًة تجّسدت 

يف أرضاٍر ماّديٍة للرشكات املنتجة لوسائل التجميل، لكن رسعان ما انقلبت الصورة وتغرّيت 

وجهات النظر النسوية وانطلق التيار النسوي الليربايل الذي سحب البساط من تحت قدمي 

سلفه الراديكايل، فحلت األستيطيقا الليربالية محّل األستيطيقا الراديكالية التي اعترب أتباعها 

االجتامعية  املنافسات  يف  ونفوذها  القتدارها  تبلوراً  تعّد  الجامل  عامل  يف  املرأة  مشاركة  أّن 

املحتدمة، فهي عىل ضوء خصائصها األستيطيقية تشعر باقتداٍر. 

]1]- جان جاك روسو، اميل يا آموزش وپرورش )باللغة الفارسية(، ترجمه إىل الفارسية منوتشهر کيا، إيران، طهران، منشورات گنجينه، 

1970م، ص 221. 
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جسم املرأة يف عرص ما بعد الحداثة أصبح وسيلًة تجاريًة رابحًة يف شتّى الصناعات والنشاطات 

االقتصادية، ومن هذا املنطلق بادرت الرشكات متعّددة الجنسيات]1] إىل إنجاز مشاريَع تعود عليها 

بفوائَد ماليٍة كبريٍة عن طريق الرتويج لظاهرة السفور الفاضح الذي مل يكن معهوداً يف املجتمعات 

القدمية، وبهذا استقطبت أنظار الناس نحو االهتامم بالجانب الجاميل يف الجسم وشّجعتهم عىل 

الزينة والتربّج، ويف يومنا هذا تكّفلت التقنية الحديثة بذلك وخضعت لها األسس الطبيعية التي 

كانت متعارفًة بني البرش مثل عملية اإلنجاب والعمليات الجراحية ومبا فيها عمليات التجميل 

البالستييك، حيث انترشت عىل نطاٍق واسعٍ وفق أسس أستيطيقية وما زالت تتمّدد يوماً بعد 

آخر وتبسط نفوذها بني البرش إىل أقىص حدٍّ ممكٍن، كام أّن التطّور اإللكرتوين لعب دوراً مصريياً 

يف التغيريات التي طرأت إبّان العرص الحديث، فاملواقع اإلنرتنتية التي ال حرص لها خلقت لدى 

متابعيها رغباٍت وطموحاٍت وهميٍة وافرتاضيٍة بدالً عن تلك الرغبات والطموحات الحقيقية. 

جسم اإلنسان يف عرص ما بعد الحداثة أصبح آلًة وموضوعاً من املواضيع العلمية، حيث 

متحورت بحوث بعض العلوم الجديدة حوله وال سياّم البيوكيمياء والجينات الوراثيية، لذلك 

خرج عن طبيعته امليتافيزيقية فأصبح ذا طابعٍ علامينٍّ، وإثر ذلك تغرّيت رؤية اإلنسان الغريب 

إزاء الجندر والبدن ومن ثّم ابتعد عاّم كان شائعاً بني أسالفه من مفاهيَم جنسويٍّة األمر الذي 

دعا الكثري من البلدان الغربية إىل أن تعيد النظر يف قوانني الزواج ومختلف املقّررات الرسمية 

والعرفية املرتبطة به لكون الرغبات واملامرسات الجنسية الخارجة عن النطاق العريف والقانوين 

أصبحت مرشوعًة اجتامعياً ومل يعد الناس يرفضونها كالسابق، كام أّن األطفال الذين يولدون 

ضمن عالقاٍت غري رشعية أصبح حالهم حال أقرانهم الذين يولدون من عالقاٍت رشعيٍة. تزامناً 

مع هذه التغيريات الجذرية شهد العامل الغريب شيوع مظاهَر جديدٍة أخرى من جملتها التأكيد 

عىل سالمة البدن ومختلف الشؤون الصّحية بفضل التطّور الطبي الكبري، ومن هذا املنطلق 

بدأ الناس يهتّمون بشكٍل ملحوٍظ بأوضاعهم الجسامنية ويعتنون بها قدر املستطاع. 

للعمل، أنيطت له يف عرص ما  إذاً، جسم اإلنسان الذي كان يف العصور السابقة مسّخراً 

بعد الحداثة مهام جديدة أبرزها استعراض محاسنه والتأكيد عىل جوانبه الجنسية، ومن هذا 

[1[- Multinational Corporation
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املنطلق متّكن الرأسامليون من تحقيق أرباٍح ماليٍة طائلٍة عىل املستويني الفردي والجامعي، إذ 

بات التنّوع أصالً ارتكازياً يف املجتمعات الغربية الحديثة، فهو بطبيعة الحال يرفع من مستوى 

االستهالك وبالتايل ينصّب يف مصلحتهم بعد أن بذلوا كّل ما بوسعهم لتأصيله يف حياة البرش 

وترويجه عىل نطاٍق أوسَع. 

االستهالك بات مرتكزاً أساسياً يف عرص ما بعد الحداثة، ومل يَعد الروح أهمَّ من البدن كام 

كان عليه الحال سابقاً، ناهيك عن أّن البدن أصبح مقّدساً وله األولوية يف كّل مضامٍر. 

أّن املرأة بفضل محاسنها الجسامنية وسحرها الجنيس لها القدرة عىل  يّدعي النسويون 

مواكبة املبادئ االجتامعية والسياسية التي شهدتها البرشية جرّاء سيادة النظام األبوي، لكّنهم 

غفلوا عن أّن القابليات الجندرية املستودعة يف باطنها ليست عاّمة بحيث يّدعى وجودها 

يف باطن جميع النساء، إذ ليس كّل امرأة لها القدرة عىل تسخري قابلياتها الطبيعية يف هذا 

املضامر أو استثامرها بشكٍل صائٍب، ومن ثّم ال ميكنها إثارة شهوة الرجل وتأجيج مشاعره 

بحيث تسرّيه كيفام تشاء وتجلعه عبداً لجسمها وجذابيتها الجنسية. إذاً، عىل الرغم من أّن 

الشبق والرغبة الجنسية الجامحة جزء من ذات األنثى وميزٌة أساسيٌة لطبيعة خلقتها، لكّن كّل 

قابليٍة جنسيٍة مفتقرٌة من األساس إىل تربيٍة صحيحٍة وعليها أن تحذر من عدم الوقوع يف فّخ 

الشذوذ الجنيس الذي بات ظاهرًة شائعًة يف العامل الغريب إبّان العرص الحديث، فقد تّم تسخري 

جسم املرأة ألغراض شهوانية وجنسية واقتصادية بعد أن خدعت بشعاراٍت فكريٍة وثقافيٍة 

برّاقٍة ومغريٍة أغفلتها عن أّن هدف من رّوج لها هو تحقيق مكاسَب اقتصاديٍة.]1] 

الحقيقة التي ال يُنكرها أحد هي أّن املرأة الغربية ُخدعت فكرياً مبظاهر الحياة العرصية 

ات املتسارعة، وذلك حينام لُّقنت  يف هذه الحقبة التأريخية الزاخرة بشتّى األحداث والتغريُّ

أفكاراً منحرفًة صّورت جسمها كآلٍة وجاملها كوسيلٍة، فتوّهمت إثر ذلك بأنّها ستقبى بهذا 

الشكل حتّى آخر عمرها، حيث توّهمت أنّها قادرٌة عىل استثامر جذابيتها الجنسية يف جميع 

األحيان لصياغة شخصيتها األنثوية التي يعشقها الرجال. 

]1]- مرتىض مطهري، نظام حقوق زن در اسالم )باللغة الفارسية(، الجزء الثامن، إيران، طهران، منشورات صدرا، 1996م، ص 9. 
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اإلغراءات الجنسية األنثوية يف الواقع ليست كام تتصّور املرأة الغربية املعارصة، فهي غرُي 

قادرٍة مطلقاً عىل تأصيل عشٍق أزيل يف عمق قلب الرجل، بل التعّري بحّد ذاته هو الذي يغتال 

النسوية  الباحثة  هنا باإلشارة إىل ما ذكرته  بأساً  الحقيقي، وال نرى  الحّب  العشق ويطمس 

وندي شليث نقالً عن الفيلسوف الشهري إميانويل كانط:

 »املعشوق يف الحّب الجنيس ليس سوى عنرٍص يثري الشهوة الجنسية، لذا بعد أن 

يُشبع العاشق رغبته من هذا املعشوق وتخمد شهوته فهو يتخىّل عنه ويلقيه بعيداً 

عنه كام تلقى الليمونة التي امتّص عصريها ومل يبَق فيها شٌء ميتّصه«.]]] 

خالفاً ملا ذهب إليه النسويون وبشهادة الحقائق التأريخية، فتحيّل املرأة بالخجل والحياء 

تتمّكن  التي  األصيلة  الغريزية  والقواعد  األخالقية  األصول  تلك  وفق  عملها  يعني  والعفاف 

يف رحابها من تأجيج نار العشق يف قلب الرجل لدرجة أنّها تصبح لديه مقّدسًة وذات شأٍن 

رفيعٍ،]2] ومبا أنّها خلقت بطبيعتها محبّبًة ولطيفًة، فهي بكّل تأكيد لديها مهارة امتالك قلب 

إىل  البرش  ينظر  لكن حينام  املستحيل.  يفعل ألجلها  فيه كمعشوقٍة  والرتبّع  املقابل  الجنس 

اإلنسانية  الشخصية  عنارص  الوفاض من  الهوية وخايل  عديٌم  وكأنه مخلوٌق  املؤنّث  الجنس 

الحقيقية باعتباره كائناً ميتلك بدناً مثرياً للشهوة، متيس املرأة آلًة جنسيًة ذاَت أعضاٍء بدنيٍة 

ناعمٍة ومثريٍة ميكن للرجل التمتع بها جنسياً إلشباع غرائزه وشهواته، ففي هذه الحالة تدنّس 

شخصيتها وتتعرّض هويتها لصفعٍة مؤملٍة تحّط من كرامتها اإلنسانية األصيلة. 

الذي  الحياء  بذلك  تحتفظ  تعد  مل  الغربية  الثقافة  املرأة يف رحاب  أّن  لألسف  يدعو  ما 

يجعلها تستهوي الذكر وهي مقتدرة إىل جانب كونها لطيفًة وناعمًة، بل جرّاء خسانها حياءها 

باتت ضعيفًة حّقاً وال محيص لها سوى أن متّد يد الحاجة والسؤال لآلخرين، وهذه الحالة 

تفاقمت أكرث بعد رواج الفكر النسوي الذي سّخر قدرتها عىل الجانب الجنيس الشهواين يف 

قم،  إيران،  الفارسية معصومة محمدي وآخرون،  إىل  ترجمته  الفارسية(،  )باللغة  تا سال 2003  آمريکا  فمينيسم در  ]1]- وندي شليث، 

 .35 املعارف، 2005م، ص  منشورات مكتب نرش 

]2]- ويل ديورانت، تاريخ متدن )باللغة الفارسية(، ترجمه إىل الفارسية أحمد آرام، إيران، طهران، منشورات آموزش و انقالب اسالمي، 

1994م، ص 614. 
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العامل الغريب، لذلك خست شأنها األنثوي اللطيف الذي هو جزٌء ال ينفّك عن شخصيتها ومن 

ثّم ُهزمت يف معرتك الحياة وطُمست كرامتها ودنّس رشفها الذي هو يف واقع الحال العنرص 

األسايس الذي يجعلها معشوقًة للرجل.]]] 

ال شّك يف أّن الحصيلة الطبيعية لطغيان هذه الظاهرة الشاذّة املتقّومة مبرتكزاٍت جنسيٍة 

شهوانيٍة، هي رواج معقتداٍت خاطئٍة فحواها قدرة املرأة عىل التصّدي للنظام األبوي - البطريريك 

- الذي جعل الرجل يستحوذ عىل مقاليد أمورها، واألمر هنا ال يقترص عىل املرأة فحسب، بل إّن 

أشّد املؤيّدين للمّد التنويري يف العرص الحديث وأبرز املفّكرين املعارصين يعريون أهمية بالغة 

ألنوثة املرأة بشكٍل مبارٍش، لكّنهم ينظرون إىل جانبها اإلنساين بشكٍل عريض. 

 النوعي 
ّ

الستحقاق الكّمي بدل الحق

النطاق يف  الغربية تحّوالت واسعة  السابع عرش امليالدي شهدت املجتمعات  القرن  منذ 

شتّى املجاالت جرّاء النهضة العلمية والفلسفية الكبرية التي اجتاحت األوساط الفكرية من 

ولدت من رحمها حركة  التي  االجتامعية  القضايا  سيّام عىل صعيد  وال  أقصاها  إىل  أقصاها 

والثامن  عرش  السابع  القرنني  يف  واملفّكرين  الباحثني  ومعظم  اإلنسان،  حقوق  عن  الدفاع 

عرش امليالديني سلّطوا الضوء يف كتاباتهم ودراساتهم عىل الحقوق الفطرية والطبيعية للبرش 

ودافعوا عنها بكّل قّوٍة من منطلق اعتقادهم بكونها حقوقاً إنسانيًة ال يحّق ألّي كائٍن تجريد 

أّي إنساٍن منها، ومل يتوانوا لحظًة عن الرتويج لهذه األفكار ودعوا إىل تعليم الناس أصولها، 

واألسامء الشهرية كثرية هنا لكن أبرزها يف العرص الحديث جان جاك روسو وفرانسوا ماري 

أرويه املعروف باسم »فولتري« وشارل لوي دي سيكوندا املعروف باسم »مونتسكيو«. 

أّن  هو  واملفّكرين  الفالسفة  هؤالء  ونظريات  آراء  عليه  ارتكزت  الذي  األسايس  املحور 

اإلنسان بفطرته وطبيعته اإلنسانية ميتلك مجموعًة من الحقوق والحّريات التي ال ميكن ألّي 

فرٍد أو جامعٍة تجريده منها، ناهيك عن أّن هذه الحقوق تسي لكّل قوٍم من البرش وهنا 

]1]- غالم عيل حداد عادل، فرهنگ برهنگي و برهنگي فرهنگي )باللغة الفارسية(، إيران، طهران، منشورات رسوش، 1980م، ص 61. 
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أيًضا تعّد الزمًة وال يحّق أليٍّ كان سلبها منهم تحت أّي ذريعٍة أو تربيٍر، وحتّى صاحب الحّق 

الفكرية  النهضة  هذه  وإرادته.  برغبته  لغريه  ومنحها  منها  نفسه  بتجريد  مخّوٍل  غري  بذاته 

ذات الطابع االجتامعي آتت أكلها ألّول مرٍّة يف بريطانيا عام 1668م ثّم يف الواليات املتّحدة 

األمريكية عام 1776م وبعد ذلك يف فرنسا عام 1789، حيث تبلورت ضمن حركاٍت وانتفاضاٍت 

وثوراٍت أسفرت عن تغيري األنظمة الحاكمة، ومتّخضت يف ما بعد عن إصدار مواثيق وتوقيع 

اتّفاقياٍت محلّيٍة ودوليٍة لتسي بالتدريج إىل شتّى أرجاء العامل. 

الجدير بالذكر هنا أّن أوجه الشبه واالختالف بني الذكر واألنثى هام املرتكز األسايس والعنرص 

املشرتك يف مختلف الرؤى النسوية يف الدفاع عن حقوق املرأة، حيث يعزو النسويون السبب يف 

تخلّف املرأة عن ركب الحضارة وحرمانها من حقوقها اإلنسانية الثابتة إىل انعدام العدل والتطرّف 

املجحف يف تقسيم األعامل بحسب الجنس وإبعادها عن الرجل يف املراكز الحّساسة وعدم منحها 

مناصَب هاّمًة إىل جانب تهميشها يف سائر املشاغل األساسية، ويف خضّم هذه األوضاع ُحرمت 

إليها املجتمع عىل  التعليم ومل يسمح لها بأداء دورها االجتامعي الالئق بشأنها، إذ ينظر  من 

ضوء جنسها األنثوي بصفتها إنساناً من الدرجة الثانية يف الحياة االجتامعية وحتّى يف األعامل 

التي تزاولها خارج املنزل، وقد انعكست هذه الرؤية يف األجور التي تتقاضاها إزاء األعامل التي 

تنجزها، فاملجتمع مل ينصفها حتّى يف مثن جهودها، ومن هذا املنطلق شّمر أتباع الفكر الفيميني 

عن سواعدهم إلعادة النظر بشكٍل أسايسٍّ يف املفاهيم الجنسية والجندرية - وال سيّام مفهوم 

األنوثة - بهدف تعيني املقصود من التأنيث وتحديد أطره الخاّصة النتشال املرأة من واقها املرير 

وتخليصها من القيود الجنسية التي تّم تكبيلها بها عىل مّر العصور. النسويون قالوا أّن مفهوم 

األنثى يف املجتمعات البرشية ال ينّم عن أمٍر واقعٍ، وإمّنا هو انعكاٌس ألمٍر مزيٍّف، وعىل هذا 

األساس اعتربوا مفهوم الجنس]]] مختلفاً عن مفهوم الجندر]]] وعىل الرغم من اعتقادهم بكون 

االختالفات الجنسية متأّصلة يف طبيعة البرش، لكّنهم عزوها إىل مناشئ ثقافيٍة واجتامعيٍة، لذلك 

قالوا من الخطأ مبكاٍن تصّور أّن الجندر له جذوٌر جنسيٌة، أي أنّه ليس من الصواب االعتقاد بكون 

كّل أنثى يجب أن تقتيض طبيعتها لعب دور املرأة، فهذا التالزم - برأيهم - من صياغة ثقافة البرش. 

[1[- sex

[2[- gender
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أيًضا له شخصيٌة جنسيٌة مزيّفٌة  الرجل  أّن  النسوي هي  الطبيعية لهذا االستنتاج  الثمرة 

أّن  إال  وحقيقياً  طبيعياً  شأناً  كانت  وإن  حتّى  فالذكورية  جنسه،  عن  مختلفاً  جندره  لكون 

الذي  األبوي  النظام  عن  متّخضت  التي  للثقافة  وحصيلة  البرش  صياغة  من  الذكري  الجنس 

هدف رعاته إىل اإلبقاء عىل سلطة الرجل وخلق تحّديات عىل ضوء مفهوم األنوثة املزيّف. 

القدمية  العصور  املرأة يف  التعامل مع  واقع  إىل  استندوا  النسويني  أّن  إىل  اإلشارة هنا  تجدر 

إلثبات مزاعمهم هذه، ويف هذا السياق طالبوا بإلغاء التقسيامت الجنسية يف مجال العمل 

معتربين هذه املطالبة ركناً أساسياً إلحقاق حقوق املرأة، حيث يعتقدون بأّن تقسيم األعامل 

والوظائف االجتامعية متقّوٌم بأسٍس جنسيٍة لكون األعامل اإلنتاجية تناط إىل الرجل يف حني 

أّن األعامل املنزلية وتربية األطفال تلقى عىل كاهل املرأة]]]. 

رّواد الفكر النسوي أكّدوا عىل عدم فائدة الشعارات التي تُرفع للمطالبة بحّرية الشعوب 

واحرتام حقوق اإلنسان ما مل مُتنح املرأة حّريًة تاّمًة وتتساوى مع الرجل بالكامل، وعىل الرغم 

من دورهم اإليجايب يف إثبات أّن املرأة تعرّضت لظلٍم واضطهاٍد بسبب أنوثتها، إال أنّهم أخفقوا 

تعالت صيحاٌت  الزمن  من  بحقوقها. يف حقبٍة  للمطالبة  ينتهج  أن  يجب  الذي  األسلوب  يف 

نسويٌة النتشال األنثى من األعامل اإلجبارية التي كلّفت بها قائلني إنّها ليست مجربًة عىل أن 

تبقى أنثى، لكّن بعضهم اليوم يقولون كفى، إذ تجاوزت الدعوات الحّد املقّرر لكونهم أدركوا 

أّن رجولة املرأة منهكٌة لها.]]] 

امللفت للنظر هنا أّن املرأة يف البلدان الغربية حتّى وإن منحت يف ظاهر الحال إرادًة حرًّة، 

إال أّن اإلرادة تختلف يف الواقع عن القدرة عىل االختيار الذي يعني رغبة اإلنسان يف انتخاب 

أمٍر من بني عّدة أموٍر، ومن املؤكّد أّن الرغبة ترتبط بالدوافع املكنونة يف النفس اإلنسانية 

. النظام املاّدي الغريب يعترب  والتي عادًة ما تتأّصل فيها إثر خلفياٍت سابقٍة ضمن نظاٍم معنّيٍ

أعضاءه ومؤّسساته ومختلف املكّونات التابعة له مسؤولًة عن تصميم وإنتاج شتّى القضايا 

]1]- فريبا عالسوند، مقالة باللغة الفارسية تحت عنوان: فمينيسم: خاستگاه کنوانسيون، نرشت يف مجلة »کتاب نقد« الفصلية، العدد 

29، 2003م، ص 24. 

]2]- توين جرانت، زن بودن )باللغة الفارسية(، ترجمه إىل الفارسية فروزان كنجي زاده، إيران، طهران، منشورات ورجاوند، 2002م، ص 86. 
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التي ميكن للمرأة اختيار ما يعجبها منها، بل وميكن لجميع الناس اختيار ما يرغبون به منها. 

التي  البيضاء  بالصفحة  اإليجاد، وميكن تشبيهه  االختيار عىل  يدّل  االنتخاب،  ويف مقابل 

يبادر اإلنسان إىل كتابة ما يشاء فيها، أي أنّه يصوغ ما يشاء بإرادته وليس كاالنتخاب الذي 

تصاغ له األمور فيختار منها ما يشاء بإرادته أيًضا. 

اإلنسان عىل  قدرة  الواقع ضمن  عامل  تتجىّل يف  الحقيقة  الحّرية  أّن  هنا  بالذكر  الجدير 

االختيار، واإلنسان بحسب الرؤية املاّدية عبارة عن كائن ينزع إىل االنتخاب وله الحّق يف أّن 

يتمتّع بحقوقه كإنساٍن وينعم بحّريٍة سياسيٍة يف شتّى املجاالت. املنظّرة النسوية أوكني مولر 

أكّدت عىل رضورة أّن تسعى املرأة إليجاد طبقٍة اجتامعيٍة خاّصٍة بها، واعتربت الشعارات التي 

ترفع دفاعاً عن حقوق اإلنسان تنصّب لصالحها، لذلك دعت النسويني إىل كسب دعم أصحاب 

هذه الشعارات.]]] 

حقوق  عن  واملدافعة  اإلنسان  بسيكولوجيا  املتخّصصة  غرانت  توين  األمريكية  الدكتورة 

املرأة، وصفت أوضاع الجنس املؤنّث يف العرص الراهن كام ييل:

 »املرأة املعارصة تحّررت إىل حدٍّ ما من الوضع السابق الذي كانت فيه مجرّد 

وسيلٍة إلشباع شهوة الرجل وعطشه الجنيس، إال أّن السؤال الذي يطرح اليوم هو: 

بعد أن تحّررت، ماذا عليها أن تفعل؟ الكثري من النساء ميضي حياتهًن مع الرجال 

تحت سقٍف واحٍد دون أن يفكّرن مبستقبلهّن، ومنهّن من مينحّن أبدانهّن لهم بكّل 

سهولٍة بشكٍل يفوق ما فعلته أسالفهّن عىل مّر العصور، لكن مع ذلك ليست لديهّن 

الكثري من املطالبات األساسية«.]]] 

مفهوم »املساواة« الذي رفع من قبل أتباع الفكر النسوي كشعاٍر ارتكازي، استخدم بدالً 

وعىل  واحداً،  شيئاً  اعتربوهام  حيث  مقصوٍد،  غري  أو  مقصوٍد  بشكٍل  »التشابه«  مفهوم  عن 

هذا األساس باتت إنسانية املرأة مدعاًة لنسيان أنوثتها، لذا ال نبالغ لو قلنا أّن هذه الحركة 

[1[-  Moller Okin, Susan )1998(, Is Multiculturism Bad for women, New Jersey: Preston University, p. 102. 

]2]-  توين جرانت، زن بودن )باللغة الفارسية(، ص 90. 
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ال تسعى يف واقع الحال إىل إقرار املساواة والعدل القانوين بني الجنسني ونبذ جميع أشكال 

التمييز بينهام، بل محورها إيجاد أوجه شبه آليٍة بينهام ومساواة يف الحقوق بغّض النظر عن 

قابليات كّل واحٍد منهام وهويته وواقعه التكويني. 

الجندر في التعاليم اإلسالمية 

املبادئ اإلنسانية املعتمدة يف التعاليم اإلسالمية كمعياٍر لتقييم البرش نساًء ورجاالً، هي يف 

الحقيقة متكافئة وال متييز فيها بني الجنسني لكونها تتقّوم بشكٍل أسايس بفضائل روح اإلنسان 

ال جسمه، إذ ال فرق بني الرجل واملرأة من هذا الجانب. 

هناك الكثري من اآليات القرآنية التي تطرّقت إىل بيان القيم األصيلة التي يتّم يف رحابها 

تصوير الشخصية الحقيقية لإلنسان وبيان املعامل األساسية لهويته بغّض النظر عن كونه ذكراً 

أو أنثى، ومن جملتها ما ييل: العلم والجهل، اإلميان والكفر، الكرامة والذلّة، السعادة والشقاء، 

والعصيان،  الطاعة  والفجور،  التقوى  والكذب،  الصدق  والباطل،  الحّق  والرذيلة،  الفضيلة 

االنصياع والتمرّد، الغيبة وتركها، األمانة والخيانة، وإلخ من مسائَل أكسيولوجيٍة أخرى تتجاوز 

نطاق الجندر والخصائص الجنسية، إذ مل يخّصص الفضل واالنحطاط فيها بالذكر أو األنثى. 

أضف إىل ذلك أّن املسائل العلمية ومختلف الشؤون األكسيولوجية الدينية وغري الدينية ال 

شأن لها بجنس اإلنسان، ومن املؤكّد أن النفس اإلنسانية هي موضوعها األسايس. 

ال ريب يف وجود اختالفاٍت بني بني آدم، فهم ليسوا عىل نسٍق واحٍد، وهي كثرية ومتنّوعة 

لدرجة أّن املقّنن عاجٌز عن سّن قوانني تعّمها قاطبًة، فهذا األمر إن مل يكن مستحيالً فهو غري 

عميل، ناهيك عن أّن سّن قوانني كهذه يتعارض مع مبادئ التقنني املتقّوم عىل رؤى واقعية 

اعتبارية. هذه  قضايا  مجرّد  ليست  الحقيقة  يف  القوانني  ألّن  واملفاسد،  املصالح  من  واملنبثق 

االختالفات التكوينية التي تتسبّب بحّد ذاتها يف حدوث اختالٍف عىل صعيد املصالح واملفاسد، 

هي يف الواقع منشأٌ الختالف الناس بالحقوق والتكاليف من مقتىض الحكم الرضوري بالقياس، أي 

أّن التكاليف واألحكام االجتامعية عندما تكون متناسقًة مع واقع الحياة فهي تضمن سعادة الفرد 

واملجتمع عىل حدٍّ سواء يف ما لو ُروعيت بشكٍل صحيحٍ، ومبا أّن هذه السعادة تعّد ركناً أساسياً يف 
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الحياة عىل الصعيدين الفردي واالجتامعي، فالعقل يحكم برضورة سّن قواننَي ومقّرراٍت تتناسب 

مع واقع الحياة استناداً إىل املصالح واملفاسد طبق ما تقتضيه خصائص وميزات كّل جنٍس. 

ال شّك يف أّن منشأ االختالف بني الذكر واألنثى يعود إىل عدم تشابه خصائصهام الجسامنية، 

املبادئ والترشيعات  القرآنية، وعىل أساسها صيغت  الواقعية  الرؤية  انعكس يف  األمر  وهذا 

القرآنية الخاّصة بكّل جنٍس، فاالختالف الجسامين يعّد بطبيعته منشئاً لكّل تباين بني الرجل 

واملرأة، لذا فهو وازُع لإلذعان بالحقائق والرضورات التي ال ميكن تجاهلها بتاتاً. 

مصدٌر  الحقيقة  يف  اإلنسان، هي  خلقة  بجذورها يف  التي ترضب  الجسامنية  الخصائص 

للقابليات واملؤّهالت البدنية والقدرات الفردية، ناهيك عن أنّها من الرضورات األساسية يف 

حياة البرش، لكن ال بّد من االلتفات هنا إىل أّن التأهيل الجسامين ال ميكن اعتباره مجرّد قدرة 

أّن  إال  املرأة،  املثال حتّى وإن كانت تفوق قدرة  للرجل عىل سبيل  البدنية  فالقدرة  بدنية، 

جسم املرأة فيه قابلياٌت ميكن استثامرها لكّن جسم الرجل محروٌم منها، وحتّى إن كان جسم 

الرجل أكرث مقاومًة أمام العوامل الخارجية، لكّن جسم املرأة ميتاز بلطافته وجامله، ومن هذا 

املنطلق فإّن فضائل البدن وقابلياته ومؤّهالته الخاّصة لكّل من الذكر واألنثى ترتبط بواقع 

الحياة واألطر التي ميكن أن تتبلور يف رحابها، لذا ال يوجد جسم أفضل من غريه ذاتياً، وإذا 

كان بدن الرجل أكرث مقاومًة وقدرًة عضليًة وأرقى قابليًة إنتاجيًة واقتصاديًة، فإّن بدن املرأة 

أكرث لطافًة وجامالً وأرقى إنتاجيًة لبني البرش، بل ال ميكن أن يولد إنسان بدونه. 

لها  صلة  ال  البرشية  حياة  يف  للمرأة  والحالية  السابقة  األوضاع  أّن  هنا  بالذكر  الجدير 

بهويتها األنثوية ومؤّهالتها الذاتية، وإمّنا يعود منشؤها إىل السلطة التي خضعت لها واملجتمع 

الذي حرمها من حقوقها املرشوعة وجعلها إنساناً من الدرجة الثانية، ألّن شخصيتها يف واقع 

كام  املستويات،  أعىل  إىل  وترتقي  وتتكامل  تتنامى  أن  شأنها  فمن  الرجل،  الحال كشخصية 

أنّها مثله حينام يخضع لنري االستعامر ويعاين من ظلم السلطة الحاكمة واضطهادها، فهو يف 

أوضاٍع كهذه يعاين من الجهل والحرمان، وكّل مسألٍة سلبيٍة يف هذا املضامر ليست منبثقة 

من مؤّهالته الذكرية وإمّنا هي ناجمٌة عن حرمانه من تفعيل هذه املؤّهالت وسلب حقوقه 

املرشوعة وقمع قابلياته املكنونة يف هويته اإلنسانية. 
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األرسية  ومبادئها  الحقوقية  منهجيتها  ضمن  اإلسالمية  التعاليم  طرحتها  الحقائق  هذه 

ورؤيتها تجاه الذكر واألنثى قبل أكرث من أربعة عرش قرناً، وهي تختلف يف الواقع عاّم هو 

شائٌع اليوم، فاإلسالم مل يقّر منطاً واحداً من الحقوق والتكاليف للذكر واألنثى يف جميع الشؤون 

والقضايا التشويقية والعقابية، حيث ارتأى الشارع املقّدس أّن بعضها مناسٌب للجنس املذكّر 

وبعضها اآلخر يتناسب مع كيان الجنس املؤنّث، فيام أقّر أحكاماً مشرتكًة يف بعض املوارد، وال 

شّك يف أّن تشابه الجنسني يف الخصال اإلنسانية وتكافؤهام من هذا الحيث يعني مساواتهام 

يف الحقوق اإلنسانية وليس يف القوانني التي يجب وأن يتناسق كلٌّ منها مع واقعهام الذايت. 

تقّر حقوقاً  الرشيعة اإلسالمية مل  أّن  البديهي  النوعية، ومن  الكّمية كام هو معلوم غري 

تكوينيًة لكّل واحٍد من الجنسني، لذا فهي مل متنح الجنس املذكّر أّي امتياٍز ومل ترّجحه عىل 

الجنس املؤنّث من الناحية الحقوقية، حيث راعت مبدأ املساواة بني البرش كأصٍل ارتكازي، 

وتجدر اإلشارة هنا إىل أنّها ال تعارض تساويهام يف الحقوق، لكّنها تعارض تشابه حقوقهام.]]] 

االشرتاك بني الذكر واألنثى يف الحرمة الشخصية والكرامة اإلنسانية ال يقتيض تشابههام من 

حيث الحقوق بالتامم والكامل، ألّن األصول واملقّررات الحقوقية ال يتّم إقرارها دامئاً للبرش 

مبا هم برش، وإمّنا هناك الكثري منها تسّن لتنظيم العالقات بني الناس مبختلف خصائصهم، إال 

أّن املرتكز األسايس هو تساوي الجنسني بحقوقهام العاّمة واإلنسانية، إذ مع وجود اختالٍف 

راسٍخ ومؤكّد بني الذكر واألنثى، فال بّد من تقسيم األعامل واملهاّم يف مابينهام إال إذا مسخت 

هويتيهام الذكرية واألنثوية ففي هذه الحالة ال ينبغي القيام بأّي تقسيٍم، فالتساوي يف الواقع 

غري التشابه، حيث يعني التكافؤ بينام الثاين يعني االنسجام. 

الرشيعة اإلسالمية كام ذكرنا آنفاً، مل متنح الجنس املذكّر أّي حقوق ومزايا عىل حساب 

الجنس املؤنّث ومل ترّجح الذكر عىل األنثى حقوقياً وأكسيولوجياً، لكن غاية ما يف األمر أنّها 

سّنت أحكاماً متباينًة عىل ضوء مبدأ الحّق والتكليف بحيث تتناسب مع قابليات كّل واحٍد 

منهام، ويف بعض املوارد منحت أحد الجنسني صالحيات أكرث]]]. 

]1]- مرتىض مطهري، نظام حقوق زن در اسالم )باللغة الفارسية(، الجزء الثامن، ص 15. 

]2]- منرية طاهري، مقالة باللغة الفارسية تحت عنوان: احقاق حقوق زن: کنوانسيون يا اسالم؟، نرشت يف مجلة »کتاب نقد« الفصلية، 

العدد 26، 2003م، ص 79 - 80. 
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خالصة الكالم أّن الرجل واملرأة يف رحاب الرؤية الحقوقية اإلسالمية مختلفان بالكامل عن 

بعضهام من الناحية التكوينية، أي أنّهام ليسا متشابهني بيولوجياً وسيكولوجياً وشعورياً، ونظراً 

لهذا االختالف ال ميكن تشابههام بالحقوق مطلقاً، فحسب أصول الجندر هام من نوٍع واحٍد لكّن 

اختالفهام يكمن يف صفاتهام، وعىل هذا األساس يصبح االختالف الحقوقي بينهام أمراً رضورياً، وال 

بّد من االلتفات هنا إىل أّن الحقوق الطبيعية تدّل بذاتها عىل هدفية الطبيعة، وعىل ضوء هذا 

الهدف اُستودعت يف باطن الكائنات قابلياٌت متباينٌة بحيث اختّص كّل نوٍع منها مبؤّهالٍت متيّزه 

عن غريه، لذا إن أردنا معرفة واقع الحقوق الطبيعية وأسسها النوعية فال بّد لنا من التحرّي يف 

طبيعة الخلقة، ألّن كّل قابليٍة مستودعٍة يف باطن اإلنسان تعّد برهاناً طبيعياً يدّل عىل وجود حقٍّ 

طبيعي، وهذا الحّق يوجب إقرار تناسٍب حقوقيٍّ بني الجنسني ال تشابهاً حقوقياً، إذ إّن اشرتاك 

الجنسني بالهدف األسايس من الخلقة ال يقتيض رضورة تشابه واجباتهام بالتامم والكامل. 

املقّومات  أّن  إال  الذكر واألنثى،  الجنسني  باطن كال  اإلنسانية موجودٌة يف  املقّومات  إذاً، 

أنّهام  أي  املرأة فقط،  األنثوية مستودعة يف  الرجل فقط واملقّومات  الذكورية مستودعة يف 

الديني املرشوط  فالتكليف  املنطلق  الجنس، ومن هذا  اإلنسانية ومختلفان يف  مشرتكان يف 

، لذلك نالحظ  بالوعي واالستطاعة واالختيار يتعلّق بجميع البرش وال يقترص عىل جنٍس معنّيٍ

الرؤية الدينية تجاه املرأة ترتكز عىل وجود اختالفاٍت طبيعيٍة بينها وبني الجنس املذكّر، وتؤكّد 

وبلورة جوهرتهام  الحياة  يف  املثايل  النظام  للحفاظ عىل  معهام  بعدٍل  التعامل  عىل وجوب 

اإلنسانية يف ظّل حقوٍق وتكاليف متبادلٍة. 

نتيجة البحث 

ثّم بسط نفوذه عىل نطاق  الحدايث، ومن  للفكر  الوجود كثمرة  النسوي ظهر إىل  التيار 

واسع يف األوساط الفكرية الغربية املعارصة، وهو يعترب رمزاً للدفاع عن الحقوق الجنسوية 

للمرأة بصفتها أنثى، ومبادؤه يف الواقع تتعارض مع الحقائق الطبيعية للوجود البرشي، بل 

وحتّى مع األسس العلمية الثابتة. 

النشاطات التي بذلت من شتّى الحركات التي تفّرعت عىل هذا االتّجاه الفكري مل تثمر 

سوى عن إيجاد خالفات وجدل محتدم بني الجنسني وتأزيم أوضاعهام أكرث ماّم مىض وتشديد 
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معضلة عدم التفاهم بني البرش، فالنسويون عىل ضوء تجاهلهم الدور الحقيقي للرجل واملرأة 

يف املجتمعات البرشية واستهانتهم بالوظائف الالئقة بشأن كّل واحٍد منهام والتي تتناسب مع 

بنيته التكوينية، حاولوا إيجاد تساٍو مفتعٍل، بل دعوا أحياناً إىل إقرار مقّررات تجعل الرجل 

خاضعاً للمرأة ومنقاداً لسلطتها. 

التيار  أتباع  أنكر  الغربية،  املجتمعات  األنوثة وشأنها يف  الدفاع عن حقوق  تحت مظلّة 

النسوي جميع االختالفات املوجودة بني الجنسني هادفني من وراء ذلك إىل منحهام حقوقاً 

متساوية بالكامل، ومن هذا املنطلق دعوا إىل إرساء دعائم مجتمع متقّوم عىل أسس جنسوية 

من منٍط موّحٍد، واملراد من هكذا مجتمع هو تعميم حقوق وتكاليف مقبولة لدى الجنسني 

بحيث يلتزم بها جميع أعضاء املجتمع بغّض النظر عن اختالفاتهم التكوينية من حيث الجنس. 

ويف  املرأة،  خدمة  يف  تنصّب  خاّصة  أهداف  تحقيق  إىل  يطمحون  الغربيون  النسويون 

للرجال  هذا السياق يدعون إىل منح النساء تلك املهاّم والشؤون التي كانت مخّصصًة عرفاً 

مناصب  وتويّل  مالية  ثروات  توفري  عىل  العمل  مثل  املتوارثة،  االجتامعية  التقاليد  بحسب 

سياسية وتنفيذية؛ ويف الحني ذاته لديهم رغبة جامحة يف تجريد املرأة عن مهاّمها التقليدية 

والعناية  االجتامعية  العالقات  مثل  األنثوي  شأنها  مع  معظمها  يتناسب  التي  واالجتامعية 

باألطفال واألعامل الظريفة والسلوكيات األستيطيقية ومساعدة الرجل عىل امتالك طأمنينة 

روحية جرّاء ما يواجهه من مصاعب يف حياته املهنية، فهذه األمور برأيهم عدمية الفائدة، بل 

تافهة بالنسبة إىل املرأة لكونها تقلّل من شأنها؛ وبهذا تصّوروا أن ال محيص لكال الجنسني من 

الخضوع ألسس موّحدة تحّرر املرأة من القيود املفروضة عليها، لكّن هذا االشرتاك التاّم يف 

الحقيقة يعّد قيداً جديداً بحّد ذاته، ورمّبا أكرث قسوًة من القيود السابقة حينام كانت توكل 

بعض املهاّم للذكر وبعضها اآلخر للمرأة. 

واملرأة  الرجل  أّن  هو  األمريكية،  سيّام  وال  الغربية  الفكرية  األوساط  يف  الشائع  العرف 

متكافئان بالتامم والكامل من جميع النواحي، يف حني أّن الدراسات والبحوث العلمية التي 

الخصائص  نطاق  يتجاوز   - الجنسية  الهوية   - الجندر  أّن  أثبتت  األخرية  اآلونة  يف  أجريت 

البيولوجية التي تتبلور عىل ضوء مقّومات جنسية؛ وامللفت للنظر أّن تعاليم رشيعتنا اإلسالمية 

الذكر واألنثى مكّمالن لبعضهام  أّن  أكّدت عىل  النتائج قبل قروٍن، حيث  توّصلت إىل هذه 
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البعض، لكّن االختالف كائن بينهام عىل صعيد الوظائف واملهام االجتامعية، أي أنّها تؤكّد عىل 

املساواة النوعية باعتبارها أكرث تحّققاً من املساواة الكّمية. 

والدته  لحظة  منذ  املستقلّة  هويته  يحافظ عىل  املسلمة  واملرأة  املسلم  الرجل  من  كلٌّ 

إىل أن يفارق الحياة، وهذه الشخصية الحقوقية لها صالحية التجارة وامللكية بشكٍل مستقلٍّ 

وبغّض النظر عن الجنس؛ وتجدر اإلشارة هنا إىل أّن الرابطة الزوجية ال تعّد وازعاً لنفي امللكية 

الشخصية وال تؤثّر عىل حقوقهام اإلنسانية، ناهيك عن أّن العقوبات املدنية التي تصدر بحّق 

من يرتكب مخالفة قانونية تعّم كال الجنسني دون متييٍز، إذ ال توجد عقوبات مدنية تطال 

املرأة أشّد أو أدىن من تلك العقوبات التي أقرّت بحّق الرجل؛ كذلك فهي مثله يف استحقاق 

غرامة حينام يتعّدى اآلخرون عىل حقوقها أو يطالها أذى منهم. 

التعاليم اإلسالمية حّددت مسؤوليات الذكر واألنثى يف الحياة االجتامعية، ويف هذا املضامر 

أناطت بعض املسؤوليات املختلفة لهام تناغامً مع مقتضياتهام الجنسوية مثل تلك األسس 

التي أقرّتها يف التعامل الذي يتناسب مع الفتاة عىل ضوء جنسها األنثوي، حيث حّفزتها عىل 

البقاء يف املنزل، فضالً عن سائر املقّررات التي تضمن إقرار حقوق املرأة يف املجتمع؛ فهذه 

املقّررات بأرسها تتناسب مع الواقع الجنسوي للمرأة وتصون حقوقها املرشوعة. 

تؤّهلها  التي  املناسبة  القابليات  متتلك  اإلسالمية  األكسيولوجية  األسس  بحسب  املرأة 

طبيعية  مؤّهالت  لديها  ذلك  جانب  وإىل  العبودية،  ذروة  وبلوغ  اإلنساين  بواقعها  للنهوض 

متّكنها من التصّدي ملسؤولية األمومة؛ وخروجها من املنزل للعمل أو ألّي غرٍض آخر ال يعني 

بالرضورة رقي شخصيتها اإلنسانية وتناميها، ومن هذا املنطلق سّوغت الرشيعة اإلسالمية لها 

أن تزاول نشاطات يف الحياة االجتامعية عىل نحو التجويز ال عىل نحو الرضورة. 

خالصة الكالم أّن املرأة يف اإلسالم عبارة عن إنساٍن حالها حال الرجل، ومن هذا املنطلق 

تتّسم بثالث خصال إنسانية مشرتكة هي حّرية اإلرادة واملسؤولية والقابلية عىل بلوغ مرتبة 

النهوض  قادرة عىل  تجعلها  إمكانيات  امتالكها  املذكّر من حيث  الجنس  مثل  فهي  الكامل؛ 

بشخصيتها والنجاح يف حياتها. 

إذن، خالصة الكالم أّن اإلسالم وقّر أنوثة املرأة إىل جانب احرتامه إنسانيتها.
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المذهب الفيميني: دعوات إلى تدنيس

 السلوك وتجاهل المُثل الخلقية]]] 

قاسم أحمدي]]]

مة       مقدِّ

الكثري من أتباع املذهب النسوي - الفيميني - يّدعون أّن سلوكيات املرأة وأخالقها 

واملهام امللقاة عىل كاهلها هي مجرّد قضايا مفروضة عىل شخصيتها األنثوية وقد نشأت 

يف شّتى املجتمعات البرشية خالل مّر التأريخ عىل ضوء جنسها األنثوي. 

ظهر هذا املذهب إىل الوجود بهدف إعادة النظر يف الرؤى التقليدية الغربية تجاه 

هذا  ويف  املستويات،  أدن  إىل  بشخصيتها  وانحطّت  كرامتها  من  جرّدتها  والتي  املرأة 

بواقع  ألفي عام مل تكرتث  الغريب طوال  العامل  أّن األخالق يف  أتباعه عىل  أكّد  السياق 

املرأة وطباعها األنثوية بحيث تجاهلتها بالكامل، ومن هذا املنطلق انطلقت دعوات إىل 

تجاوز هذه املرحلة والقضاء عىل التمييز بي الجنسي ألجل إيجاد توازن كامل بينهام؛ 

فالجنس بحّد ذاته ال يعّد أساساً إلنسانية اإلنسان وال تأثري له عىل القضايا األخالقية 

والسلوكية. 

الناحية  من  واملؤنث  املذكر  الجنسي  بتكافؤ  اعتقادهم  ضوء  عىل  النسوية  دعاة 

]1]- املصدر: قاسم أحمدي، مقالة تحت عنوان: ارزیايب انتقادی فمینیسم از منظر اخالقي، مجلّة »پژوهشنامه اخالق« املعنية بشؤون 

البحث العلمي، خريف 1395هـ. ش. )2016م(، العدد 33، الصفحات 115 - 136. 

- ترجمة: أسعد مندي الكعبي

]2]- مفّكر وباحث يف علم األخالق ـ طهران ـ إيران.
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السلوكية، تجاهلوا يف الحقيقة الدور الذي يفيه جنس اإلنسان يف هذا املضامر، فهذا 

الدور ليس اعتباطياً، بل هو أساس ارتكازي لكّل جنٍس عىل حدٍة وفقاً ملقتضيات نظام 

الخلقة والتكوين؛ حيث أكّدوا يف حركتهم األنثوية عىل التشابه التاّم واالمتزاج بي الرجل 

واملرأة لدرجة أنّهم طرحوا مفهوم الخنثوية]]] األمر الذي أسفر عن شيوع مظاهر شاّذة 

وغري أخالقية يف املجتمع مثل االستخفاف بشأن األرسة وتجويز العالقات الجنسية املثلية 

وإنكار الفطرة اإلنسانية النقية بزعم تجرّد الجنسي ذكوراً وإناثاً منها. 

استناداً إىل ما ذكر تطرّق كاتب املقالة إىل بيان واقع التوّجهات الفكرية النسوية - 

الفيمينية - ضمن تحليل نقدي ثّم سلّط الضوء عىل مختلف أصولها وخصائصها بهدف 

بيان مدى تأثريها عىل السلوك واألخالق يف املجتمعات البرشية. 

المعالم العاّمة للمذهب النسوي  

النزعة النسوية - الفيمينية - التي اجتاحت املجتمعات البرشية إبان العرص الحديث هي 

لكّنها  للمرأة واالنتقاص من شأنها،  والتحقري  اإلهانة  نتيجة لسنني متامدية من  الحقيقة  يف 

تحّولت إىل ظاهرة تسبّبت يف تأزيم أوضاع بعض املجتمعات. 

املرأة  املستميت عن حقوق  التي عرفت بدفاعها  بوفوار  سيمون دي  الفرنسية  الباحثة 

أكّدت يف بحوثها عىل أّن الخصال األنثوية والذكورية ليست عىل نسٍق واحٍد، فكّل جنٍس ينّم 

قالته ساخرًة يف هذا  البعض، وماّم  لكّنهام يكّمالن بعضهام  عن مفهوٍم مختلٍف عن اآلخر، 

السياق ما ييل: 

»الرجل هو الكائن السّباق للبحث عن معنى أو هدف للحياة، واملرأة هي ذاك 

املخلوق الراغب دوماً حيث يوجد، ومجالها األرسة واألشياء القريبة التي تحيط بها«.  

الباحثة سوزان بارسونز لـّخصت االستفسار األسايس الذي يطرحه فالسفة األخالق النسوية 

كام ييل: »هل األخالق عبارة عن موضوع ذكوري؟«،  وتجدر اإلشارة هنا إىل أّن هذا السؤال 

[1[- Androgyny
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الشامل له محاور عديدة، لذلك ظهرت عىل ضوئه العديد من املذاهب النسوية التي تنّوعت 

فيام  تختلف  نظر  تبّنوا وجهات  املذاهب  أتباع هذه  عليها.  تقّومت  التي  النظريات  بتنّوع 

بينها من بعض الجوانب، فبعهضم دافع عن السلوك األخالقي النسوي واعتربوا املرأة تحمل 

الحياة  اعتربوا شؤون  األساس  املجتمع، وعىل هذا  أعضاء  سائر  تجاه  كاهلها  مسؤوليًة عىل 

كافًّة تنضوي تحت مظلّة هذه املسؤولية الحّساسة؛ وهذه الرؤية نلمسها جليًة يف كتابات 

داعية حقوق املرأة والباحثة األكادميية كارول جيليجان]]] التي أوعزت السلوك األخالقي األمثل 

إىل املرأة وفّضلتها عىل الرجل، حيث طرحت مفهوم األخالق النسوية]]] تحت عنوان أخالق 

العناية]]] واعتربتها يف مقابل أخالق العدالة الرجالية. 

بعض النسويني تبّنوا فكرة التشابه بني الرجل واملرأة من ناحية السلوكيات األخالقية ويف 

عن  الخارجة  التكوينية  بنيته  بناًء عىل  بكّل جنس  الخاّصة  الوظائف  تجاهلوا  السياق  هذا 

إرادته، فالخلقة تقتيض أن يتّصف الرجل بأوصاف تختلف عاّم لدى املرأة والعكس صحيح. 

ومنهم من طرح فكرة الخنثوية]]] أي املرأة الرجل وعىل هذا األساس تجاهلوا كّل خصوصية 

الحال  بطبيعة  كهذا  واعتقاد  مختلفني،  جنسني  باعتبارهام  والرجل  املرأة  من  كلٌّ  بها  ميتاز 

تتمّخض عنه نتائج وخيمة، وبالفعل فقد واجه أصحاب هذا الرأي مشاكل ومعضالت أخالقية 

جعلتهم يف مأزٍق عىل الصعيدين الفردي واالجتامعي. 

الهدف من البحث 

التوّجهات  شتّى  يف  األخالقية  الخلل  مكامن  بيان  هو  املقالة  هذه  تدوين  من  الهدف 

النسوية والسعي إىل طرح حلول ناجعة لتجاوز املعضالت األخالقية التي باتت عقبًة جاّدًة 

الحميدة  األخالق  كيان  تهّدد  عاملية  ظاهرة  إىل  بالتدريج  تحّول  الذي  النسوي  الفكر  أمام 

والسلوكيات املثىل. 

[1[- Carol Gilligan

[2[- Feminist Ethics

[3[- Care Ethics

[4[- Androgyny
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اعتمد الباحث عىل أسلوب بحث تحلييل وسلّط الضوء عىل املوضوع من زاوية نقدية عرب 

ذكر خصائص ومتبّنيات مختلف املذاهب النسوية التي ظهرت عىل مّر الزمان، ثّم بادر إىل 

تقييم توّجهاتها الفكرية وبيان النتائج السلوكية واألخالقية التي متّخضت عنها. 

وفيام ييل نلج يف تفاصيل البحث: 

سيميولوجيا النسوية 

الفيمينية تّم تعريفها يف معجم أوكسفورد بكونها »خصائص الجنس املؤنّث«، ومن املؤكّد 

أّن هذا املصطلح مشتّق من اللغة الفرنسية ويراد منه بيان امليزات التي يتّصف بها الجنس 

األنثوي.  

الجدير بالذكر هنا وجود خطأ يف فهم املصطلحات املشتّقة من هذه الكلمة، حيث يخلط 

البعض يف غالبية األحيان بني داللة كلمة Feminine التي تعني نسوي، أي مختّص بالنساء؛ 

وكلمة Female التي تعنى أنثى وتدّل عىل الجنس الذي هو يف مقابل الذكر؛ فاألنوثة كام هو 

واضح عبارة عن صفة بيولوجية تتبنّي عىل أساسها أوجه االختالف بني هذا الجنس والجنس 

األنثوية فهي عبارة عن  أو  النسوية  وأّما  بيولوجي.  تدّل فقط عىل اختالف  أنّها  أي  املذكّر، 

مفهوم اجتامعي يشري إىل سلوكيات خاّصة بالجنس األنثوي ويفهم اإلنسان داللته عىل ضوء 

الواقع الثقايف واألصول االجتامعية. 

مصطلح النسوية عىل مّر الزمان تجرّد عن معناه اللغوي الحقيقي ليتحّول إىل اصطالح 

عام توصف عىل أساسه حركة ظهرت يف أواخر القرن الثامن عرش وأوائل القرن التاسع عرش 

الحديث  املرأة. ويف العرص  املتحدة األمريكية محورها شؤون  امليالديني يف أوروبا والواليات 

طرح بني األوساط الفكرية بهدف بيان رؤية ذات طابع خاص تتمحور حول الدفاع عن حقوق 

الجنس األنثوي والدعوة إىل تأصيل املساواة بني الجنسني يف املجتمعات البرشية.  

ويف العرص الحارض بات هذا املصطلح كمرتكز أسايس يتشبّث به املفّكرون والناشطون 

عىل صعيد حقوق املرأة الجتثاث الفكر السائد بني الناس والذي فحواه أّن املرأة تابعة للرجل 

وليست مستقلًّة يف حياتها وسلوكياتها. 
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األخالق والسلوكيات النسوية

األخالق النسوية عبارٌة عن مصطلٍح يسعى دعاة حقوق املرأة عىل ضوئه إىل إعادة النظر 

وتصحيح املسار بالنسبة إىل األصول األخالقية والسلوكية التقليدية السائدة يف العامل الغريب 

تجاه املرأة بصفتها كائناً عديم القيمة وشأنه أدىن من شأن الرجل]]]. 

أخالقيٍة  معايرَي  وفق  للمرأة  العلمية  التجارب  من  أساسها  يف  وتنطلق  النسوية  األخالق 

وسلوكيٍة خاّصٍة]]]. 

ترويج  والناشطني يف مجال  املرأة  الدفاع عن حقوق  املتطرِّفني من دعاة  ويُصطلح عىل 

املذهب النسوي وجميع املنظّرين يف هذا املضامر»نسويون«، حيث يؤكّدون يف أطروحاتهم 

املنطلق  ألفْي عاٍم، ومن هذا  الغريب طوال  العامل  النسوية كانت مغيّبًة يف  أّن األخالق  عىل 

رفعوا شعار القضاء عىل التمييز الجنيس وسلّطوا الضوء يف دعواتهم ونظرياتهم عىل فلسفة 

األخالق الغربية بهدف بيان الوجه الحقيقي ملّدعياتهم]]]. 

جاه الفكري النسوي 
ّ

األخالق في رحاب الت

يف ما ييل نسلّط الضوء عىل املعامل العاّمة للمذهب النسوي يف رحاب مختلف التيارات 

الفكرية التي ولدت من رحمه، ونشري إىل النقد الذي يطرح بخصوص تداعياته عىل األخالق 

ضمن مسريته التأريخية: 

التيار النسوي األّول: نسوية ليبرالية )التكافؤ الوجودي بين الرجل والمرأة( 

التيار الفكري األّول الذي انطلق دفاعاً عن حقوق املرأة تبلور بشكٍل أسايسٍّ ضمن دعواٍت 

فيمينيٍة ليرباليٍة، وهو بطبيعة الحال أّول مرحلٍة من مراحل النزعة النسوية. 

[1[- Tong Rosemarie, 2003, Feminist Ethics, )on _ line( Available at, p. 170. 

]2]- إليزابيث برينر، مقالة باللغة الفارسية تحت عنوان: علم اخالق زنانه نگر، ترجمته إىل الفارسية سوگند نوروزي زاده، مجلة »ناقد«، 

الجزء الثالث، العدد الثاين، إيران، طهران، 2004م، ص 96. 

[3[- Friedman Marilyn, 2000, Feminism in Ethics: Conception of Autonomy, in: The Cambridge, p. 205. 
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الجدير بالذكر هنا أّن التقسيامت التي ذكرت حول مراحل نشأة النزعة النسوية وتطّورها 

االعتامد  ميكن  ذلك  مع  لكن  ونهائيًة،  قطعيًة  بكونها  البّت  ميكن  وال  للغاية  دقيقًة  ليست 

عليها لبيان معامل املسري التأريخية للفكر الفيميني يك يتسّنى للمتابع معرفة مختلف أبعاده 

والظروف التي أثّرت يف ظهوره وبلورته بشكٍل املعهود يف عرصنا الراهن. 

يف النقطتني التاليتني نذكر أهّم معامل الفكر النسوي الليربايل: 

1 ( المساواة بين الرجل والمرأة 

تدّل  العامل، ويف معظم األحيان  الفيمينية شهرًة يف  التيارات  أكرث  الليربالية هي  النسوية 

بانطباٍق كامل عىل النزعة النسوية يف إطارها العام وتُتّخذ كمنطلٍق أسايسٍّ للدفاع عن حقوق 

املرأة، أي ميكن االعتامد عىل مدلولها كإجابٍة توضيحيٍة لالستفسارات التي تُطرح حول واقع 

هذا املذهب، كالسؤالني التاليني: ما هي النسوية؟ هل أنت نسويُّ النزعة؟ هذه االستفسارات 

وما شاكلها عادًة ما تنصّب يف بوتقة الفكر الفيميني الليربايل، وتجدر اإلشارة هنا إىل أّن هذا 

النمط من النزعات النسوية يعترب أكرث اعتداالً من نظائره ويدّل برسميٍة أكرثَ عىل األخالق 

النسوية، ويتضّمن رضباً من النقد حول تقليص نطاق املبادئ األساسية لحّرية املرأة وإرادتها 

الشخصية باعتبار أنّها تتعرّض ملضايقاٍت من قبل اآلخرين. 

الخلفية الفكرية األساسية التي يتقّوم بها التيار النسوي الليربايل هي املساواة بني الرجل 

واملرأة، ويف هذا السياق قالت الباحثة كريس بيسيل]]] :

 »إّن النسويي الليرباليي ال يعتقدون بوجود رصاع بي جنسي، كام ال يرفضون 

حول  الفكرية  وتوّجهاتهم  نظرياتهم  تتمحور  بل  للرجل،  الذاتية  الخصائص  تلك 

الدعوة إىل املساواة بي الرجل واملرأة عىل ضوء اعتقادهم بعدم وجود أّي اختالٍف 

جذريٍّ يف ما بينهام، وتأكيدهم عىل أّن املجتمعات البرشية حرمت املرأة من مزايا 

كثريٍة تستحّقها بجدارٍة«]]]. 

[1[- Chris Beasley

»روشنفكران  منشورات  مردي،  رضا  محّمد  الفارسية  إىل  ترجمه  الفارسية(،  )باللغة  فمينيسم  بر چيستي  آمدي  در  بيسيل،  كريس   -[2[

 .88 - إيران، طهران، 2006م، ص 85  زنان«،  ومطالعات 
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2( التشابه الوجودي بين الجنسين 

أحد األصول األساسية للفكر النسوي الليربايل اّدعاء وجود تشابٍه تامٍّ بني الجنسني املذكّر 

واملؤنّث من الناحية األنطولوجية لدرجة أنّهام متكافئان بالكامل من الناحية العقلية، وتتقّوم 

هذه الرؤية مببادئَ إنسانيٍّة، لذلك اعترب الذين تبّنوها أّن الخصائص الذكورية واألنثوية مجرّد 

قضايا جانبية وثانوية واملحور األسايس يف هذا املضامر هو كون الرجل واملرأة ينحدران من 

هذا  يدّل  الرجل«]]] حيث  »املرأة  الخنثوية  فكرة  السياق طرحوا  هذا  ويف  البرشي،  الجنس 

املصطلح عىل أّن الخصائص الذكورية واألنثوية التي شاعت يف املجتمعات البرشية يجب أن 

تؤخذ بعني االعتبار بصفتها قضايا مرتبطًة مع بعضها البعض يف رحاب نسيٍج متداخٍل للوجود 

اإلنساين مبا هو إنساينٌّ.]]] 

هذه الرؤية التي تتّسم بطابعٍ سيايسٍّ ميكن اعتبارها أساساً للنزعة النسوية وهي األكرث 

تأييداً من قبل أتباع هذا التيار الفكري ضمن تنظريهم لألخالق والسلوكيات البرشية، لذلك 

وصفت مبصطلح »األخالق النسوية«، ومن هذا املنطلق أكّدوا عىل أّن املجتمعات البرشية 

النواحي  شتّى  من  املرأة  بأّن  الناس  لتصّور  نظراً  املرشوعة  حقوقها  وتبخسها  املرأة  تظلم 

التصّور  لذلك شجبوا هذا  مستقلًّة،  وليست  للرجل  تابعة  والسلوكية  واألخالقية  االجتامعية 

ونّددوا بكّل من يعتقد به.]]] 

نستشّف من جملة ما ذُكر أّن النسويني الليرباليني يؤكّدون عىل التكافؤ التاّم والكامل بني 

الجنسني، فكّل واحٍد منهام إنساٌن بغّض النظر عن جنسه]]]. 

الجدير بالذكر هنا أّن داعية حقوق املرأة يف بريطانيا ماري ولستون كرافت]]]  التي تُعّد 

[1[- Androgyny

]2]- خسو باقري، مباين فلسفي فمينيسم )باللغة الفارسية(، منشورات جامعة الزهراء التابعة لوزارة العلوم، إيران، طهران، 2003م، ج 

18، ص 17. 

]3]- محّمد تقي إسالمي وآخرون، اخالق كاربردي )باللغة الفارسية(، منشورات معهد العلوم والثقافة اإلسالمية، إيران، قم، 2007م، ص 

 .242 - 241

إيران، طهران،  الدولية،  الفارسية أميدي، منشورات »هدى«  الفارسية(، ترجمه إىل  از فمينيسم )باللغة  چهار تلقي  أليسون جاجر،   -[4[

بالنسوية، 2008م، ص 51.  الخاّص  املرجعي  املنشور 

[5[- Mary Wellstone Craft
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واحدًة من رّواد النزعة الفيمينية يف العرص الحديث، وجّهت نقداً الذعاً للتمييز الجنيس بني 

الرجل واملرأة، حيث تأثّرت آراؤها إىل حدٍّ كبريٍ بالظروف التي عارصتها حينام بدأت الحركة 

الرأساملية تبسط نفوذها يف العامل. 

داعية حقوق املرأة يف بريطانيا أيًضا هاريت تايلور ميل]]]  هي األخرى من رّواد النزعة 

الفيمينية الليربالية يف العرص الحديث، وهي كذلك أكّدت عىل أّن التمييز الجنيس بني الرجل 

واملرأة شاع يف املجتمعات البرشية جرّاء أحكاٍم ومقّرراٍت ال تتناغم مع الطبيعة اإلنسانية، فهو 

برأيها نتيجٌة لتقاليَد وأعراٍف اجتامعيٍة حرمت املرأة من حقوقها املرشوعة. 

كذلك داعية حقوق املرأة األمريكية املعارصة بيتي فريدان]]]  أوعزت الظلم والحرمان الذي 

الثقافية  البرشية إىل األعراف والتقاليد االجتامعية واألسس  املرأة يف املجتمعات  له  تتعرّض 

التي قيّدتها باألعامل املنزلية وحرمتها من حقوقها اإلنسانية املرشوعة.]]] 

نقد وتحليل 

الجنسني تعّد نقطًة  املتقّومة عىل مبدأ املساواة بني  النسوية  الرؤية  أّن  الرغم من  عىل 

أّن دعاتها واجهوا معضالٍت جرّاء  إال  الليربالية،  الفيمينية  النزعة  تنصّب يف حساب  إيجابيًة 

الحال  واقع  يف  هي  التي  الوضعية  أصوله  وانتهاجهم  الليربايل  الفكري  التيار  يف  انخراطهم 

أّن  اّدعاؤهم  السياق  عليهم يف هذا  تطرح  التي  املؤاخذات  أساسها، ومن  للنقد من  عرضٌة 

استحالة  النظرية  هذه  عىل  يرتتّب  حيث  االجتامعية،  املبادئ  عىل  مقّدمٌة  الفردية  الحّرية 

تالحم البرش وعدم إمكانية اتّحادهم ومن ثّم تهميش املبادئ األخالقية واإلنسانية الجامعية 

مثل اإليثار واملواساة والعفو والتضحية واملوّدة يف الحياة الزوجية وكذلك بني اآلباء واألّمهات 

واألبناء، ناهيك عن أنّهم تجاهلوا االختالف البنيوي بني الرجل واملرأة حينام أكّدوا عىل كونهام 

متساويني يف الحقوق والوظائف. 

[1[- Harriet Taylor Mill

[2[- Betty Friedan

[3[- Tong Rosemarie, 1997, Feminist Thought London, routledge, London, p. 22- 23. 
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ويف هذا السياق أجرت الباحثة األمريكية بيتي فريدان املدافعة عن الفكر النسوي الليربايل 

تغيرياٍت أساسيًة عىل نظريتها النسوية، وقالت:

البنية  تجاهلنا  جّراء  النسوية  النزعة  فّخ  يف  أطروحاتنا  بعض  يف  وقعنا  »لقد   

والرتبية  املحّبة  رحاب  يف  الواقع  أرض  عىل  تتبلور  والتي  املرأة  لشخصية  املحورية 

املرأة يف  إزاء حرمان  الفكري جّراء رّدة فعلنا  تيارنا  الخلل طرأ عىل  واملنزل، وهذا 

بالرجل  ارتباطها  رحاب  يف  حياتها  يكتنف  ما  عىل  فقط  الضوء  وتسليطنا  املجتمع 

كزوجة وأّم وربّة بيٍت«]]]. 

التيــار النســوي الثانــي: النســوية فــي هيئتهــا الماركســية والراديكاليــة 

والشــتراكية 

)فلسفٌة وجوديٌة ورؤيٌة سيكولوجيٌة( 

الفكرية  األوساط  يف  فاعالً  وبقي  العرشين  القرن  أوائل  يف  انطلق  الثاين  النسوي  التيار 

حتّى نهايته، وقد تبلورت يف رحابه نزعاٌت فيمينيٌة جديدٌة تقّومت عىل نظرياٍت ماركسيٍة 

وراديكاليٍة واشرتاكيٍة ضمن رؤًى وجوديٍة]]]  وسيكولوجيٍة. 

بشكٍل  الكريم  للقارئ  الصورة  تتّضح  النظريات يك  الضوء عىل هذه  نسلّط  ييل  ما  ويف 

أفضل: 

1( النسوية الماركسية )انحطاط المرأة( 

الفيلسوف األملاين الشهري كارل ماركس أكّد يف نظرياته عىل أّن تحرير املرأة هو ليس سوى 

نتيجٍة حتميٍة إلقرار النظام االشرتايك؛ ألّن املجتمعات التي يحكمها النظام الرأساميل ال تُعري 

أهميًة لها كام هو استحقاقها الفعيل. 

[1[- Ibid. 

[2[- Existentialism
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أّن  أكّد عىل  وزوجًة،  أّماً  باعتبارها  املرأة  التي تقع عىل كاهل  للوظائف  إذعانه  وضمن 

انخراط النساء واألطفال يف املشاغل العاّمة يعّد تهديًدا جادًّا للعاّمل الذكور، ويف هذا السياق 

قال إّن الرأسامليني سّخروا األيدي العاملة من نساٍء وأطفاٍل بهدف التقليل من نفقات اإلنتاج. 

استناداً إىل هذه الرؤية ارتكز أتباع الفكر النسوي املاركيس يف نهجهم التنظريي عىل نظريات 

عامل االجتامع األملاين فريدريك إنغلز.]]] 

الجدير بالذكر هنا أّن فريدريك إنغلز عزا الظلم الذي تتعرّض له املرأة والتمييز الجنيس 

الذي تعاين منه إىل رواج مبادئ امللكية الخاّصة يف املجتمعات البرشية، ومن هذا املنطلق أكّد 

عىل أّن السبيل الوحيد لنجاتها يكمن يف تغيري النظام الرأساميل إىل نظاٍم اشرتايكٍّ تكون وسائل 

اإلنتاج فيه ملكاً لجميع أعضاء املجتمع من ذكوٍر وإناٍث، ففي هذه الحالة ال يبقى املُعدمون 

اقتصاديًّا تابعني لغريهم ومضطّرين لالنصياع لهم جرّاء حاجتهم املاّسة للامل، كام أّن املرأة 

تتحّرر من سلطة الرجل ومن ثّم تتحّقق املساواة بني الجنسني يف املجتمع. 

ومن جملة أطروحات إنغلز األخرى اّدعاؤه أّن النشاطات االقتصادية املتقّومة عىل تدجني 

الحيوانات وإيجاد قطعاٍن كبريٍة مل تحّقق الغرض ومل تتحّول إىل مصادر جديدة للرثوات املالية 

بحيث تعتمد عليها املجتمعات البرشية لسّد حاجتها بالكامل، ومبا أّن الرجال يف املجتمعات 

لديهم  كانت  فقد  لهم،  ملكاً  تعّد  كانت  التي  الحيوانات  تربية  عىل  املرشفون  هم  القبلية 

أو  كافياً  سلطٌة نسبية يف األرسة واملجتمع عىل حساب النساء، ألنّهم بفضل امتالكهم عدداً 

اللحوم  من  ومجتمعهم  أرسهم  حاجة  يوفّرون  كانوا  الداجنة،  الحيوانات  من  إضافيًّا  حتّى 

الحليب وغريها، واإلنتاج اإلضايف هنا تحّول يف ما بعد إىل ثرواٍت مرتاكمٍة متّكن  ومشتقات 

الرجال بواسطتها من إجراء معامالٍت تجاريٍة عىل نطاٍق واسعٍ.]]] ويف هذا السياق قال إنغلز 

أّن املرأة باتت جاريًة مسّخرًة إلشباع شهوات الرجل، وعزا هذه الظاهرة إىل زوال سيادة األّم 

يف املجتمع ورواج سيادة األب.]]] 

]1]- لالطاّلع أكرث، راجع: بامال أبوت - فاالس كولر، در آمدي بر جامعه شنايس نگرش هاي فمينيستي )باللغة الفارسية(، ترجمه إىل الفارسية 

مريم خراساين وحميد أحمدي، منشورات »دنياي مادري«، إيران، طهران، 1997م، ص 248 - 249. 

[2[- Tong Rosemarie, 1997, Feminist Thought London, rout ledge, London, p. 8 - 47. 

]3]- عيل رضا أفشاريان، زن و رهايئ نريو هاي توليد )باللغة الفارسية(، منشورات »پيشگام«، إيران، طهران، 1978م، ص 42. 
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وأّما االقرتاح الذي طرحه النتشال املرأة من واقعها املرير فهو يتقّوم بتحريرها من القيود 

األرسية املفروضة عليها وإقحامها يف الحياة االجتامعية العاّمة عن طريق إرشاكها يف عملية 

اإلنتاج والنشاطات االقتصادية وتحريرها من القيود التي فرضت عليها من قبل الرجل. 

الفكر املاركيس الذي بسط نفوذه عىل الدراسات الفيمينية أسفر عن إيجاد نظرٍة سلبيٍة 

تجاه األرسة والزواج اللذين هام يف واقع الحال مبثابة ركيزتني أساسيتني للنظام الرأساميل، ومن 

أشهر دعاة النسوية املاركسية ألكسندرا كولونتاي]]] وكالرا زتكي]]] وروزا لوكسيمبورغ]]].]]] 

نقد وتحليل 

النقد األسايس الذي يُطرح عىل النزعة النسوية املاركسية من الناحيتني النظرية واألخالقية، 

أّن دعاتها تنزّلوا بقضايا املرأة إىل مستوى مفاهيَم ماركسيٍة وال سيّام تلك املفاهيم االبتدائية 

األب  سيادة  رحاب  يف  تتبلور  التي  األخالقية  للمبادئ  أهميٍة  أّي  يعريوا  مل  كام  الفكر،  لهذا 

وإرشافه عىل أرسته، والوثائق الجديدة التي اكتشفها علامء األنرثوبولوجيا وحتّى بعض الوثائق 

التي حصل عليها فريدريك إنغلز، تدّل بوضوٍح عىل أّن املرأة يف املجتمعات التي سبقت ظهور 

املجتمعات الطبقية مل تكن متكافئًة مع الرجل بانطباٍق كامٍل عىل الرغم من اشرتاكهام معاً 

يف توفري الطعام وإعداده، لذا يرد عىل النسوية املاركسية أّن أتباعها حتّى وإن دعوا إىل حذف 

النظام املنزيل واألرسي باعتباره أّول وأبرز مظهٍر للنظام اإلقطاعي وامللكية الخاّصة،]]] لكن ال 

ميكنهم تطبيق األخالق بشكٍل أمثل عىل أساس هذه الدعوة وليس مبقدورهم تحرير املرأة 

من النظام األرسي، ناهيك عن أّن سيادة املرأة يف املجتمع تستتبع ذات املؤاخذات التي تطرح 

عىل سيادة الرجل. 

[1[- Alexandra Kollontai

[2[- Clara Zetkin

[3[- Rosa Luxemburg

]4]- خسو باقري، مباين فلسفي فمينيسم )باللغة الفارسية(، ص 27. 

]5]- أليسون جاجر، چهار تلقي از فمينيسم )باللغة الفارسية(، ترجمه إىل الفارسية س. اماليئ، املنشور املرجعي الخاّص بالنسوية، منشورات 

»هدى« الدولية، إيران، طهران، 2008م، ص 22. 
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 إلى الخنثوية والمثلية( 
ٌ

 )دعوة
ٌ

 راديكالية
ٌ

2( نسوية

بعض دعاة النسوية الراديكالية رفعوا شعار الخنثوية »املرأة الرجل«]]] يف بادئ نشاطاتهم، 

لكّن الكثري منهم غرّيوا اسرتاتيجيتهم يف ما بعد عندما وجدوا أّن هذا الشعار ال يضمن تحرير 

املرأة بالكامل وال يناسبها، لكونه كام هو واضٌح من عنوانه يتضّمن تركيبًا من صفاٍت نسائيٍة 

ورجاليٍة، وعىل هذا األساس فهو ال يتناغم مع مشاربهم الفكرية ألّن معظمهم يؤكّدون عىل 

الصفات األنثوية فقط بهدف أن يكون املستقبل للمرأة مبا هي أنثى.]]] 

أتباع التيار النسوي الراديكايل بدل أن يدعوا إىل إرشاك املرأة يف الحياة العاّمة إىل جانب 

الرجل، دافعوا عن املبادئ النسوية بتطرٍّف، ويف هذا السياق قالت الباحثة سونيا جونسون]]]  

»أحد املبادئ األساسية للنزعة النسوية الراديكالية هو أّن كّل امرأة قبل أن تكون 

شبيهًة بالرجل يجب وأن تكون لها مصالح كأّي امرأٍة أخرى بغّض النظر عن طبقتها 

االجتامعية وعرقها وسّنها وقوميتها ووطنها«]]]. 

الرجل  عن  املرأة  استقالل  إىل  الدعوة  أولوياته  رأس  النسوي جعل عىل  التيار  هذا  إذاً، 

عن  منأًى  يف  بعضهّن  مع  حياتهّن  ميضني  أن  النساء  من  لفئٍة  ميكن  أساسه  وعىل  بالكامل، 

كافّة  تحليل  يف  األولوية  ويعريون  الرجل  من  أفضل  املرأة  يعتربون  أتباعه  أّن  ومبا  الرجال، 

القضايا عىل ضوء أنثويتها، فقد توّصلوا إىل نتيجٍة فحواها إشاعة املثلية بني النساء باعتبارها 

نشاطاً جنسيًّا يليق بشأنهّن، وهذه املامرسات الجنسية برأيهم تتيح للمرأة أن تتعرّف عىل 

قرينتها بشكٍل أفضَل]]]. 

ومن أوائل دعاة الراديكالية النسوية الباحثة األمريكية التي تنحدر من أصٍل كنديٍّ شوالميث 

[1[- Androgyny

]2]- أليسون جاجر، چهار تلقي از فمينيسم )باللغة الفارسية(، ترجمه إىل الفارسية س. اماليئ، املنشور املرجعي الخاّص بالنسوية، منشورات 

»هدى« الدولية، إيران، طهران، 2008م، ص 42. 

[3[-  Sonia Johnson

»روشنفكران  منشورات  مردي،  رضا  محّمد  الفارسية  إىل  ترجمه  الفارسية(،  )باللغة  فمينيسم  بر چيستي  آمدي  در  بيسيل،  كريس   -[4[

 .82 2006م، ص  طهران،  إيران،  زنان«،  ومطالعات 

]5]- املصدر نفسه، ص 95. 
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فايرستون التي ألّفت كتاب »جدلية الجنس« يف عام 1971م، حيث طرحت فيه نظريًة حول 

التمييز الجنيس وسلّطت الضوء فيها عىل العوامل البيولوجية والفيزيولوجية يف هذا الصعيد،]]] 

ونظريتها آن أوكيل]]] اعتربت األمومة وتقسيم الواجبات األرسية واالجتامعية بحسب الجنس 

تراثاً أسطوريًّا ورثته البرشية من الثقافات السالفة وساعدت الحياة االجتامعية عىل بقائه، 

أّمهاتهم  إىل  وبحاجٍة  آبائهم  عن  غًنى  يف  األطفال  أّن  قالت  املرأة  شأن  عن  دفاعها  وضمن 

فحسب، لذا يجب وأن تكون األّم مرتكزاً أساسيًّا لصقل سلوك طفلها وهيكلة شخصيته]]]. 

نقٌد وتحليٌل 

الكثري من دعاة الفكر النسوي الراديكايل يعتقدون أّن املرأة ببنيتها األنثوية تتمتّع بقابلية 

عىل تربية املجتمع وتفعيل الحياة فيه، بينام الرجل برأيهم هو عبارٌة عن كائٍن فاسٍد ببنيته 

الذكورية ويف قلٍق دائٍم من أن يُفارق الحياة ونقطع نسله من الوجود. 

كذلك يّدعون أّن املجتمع فرض عىل املرأة مبادئَ ازدواجيًة ملؤها التمييز الجنيس بحيث 

باتت مدعاًة ملعاناتها وضياع حقوقها، وهذه الحالة فرضها الرجل يف املجتمعات البرشية منذ 

العهود السالفة، لكّن الطريف أنّه يحاول التملّص من هذه القيود. 

وأّما أكرث الرؤى النسوية الراديكالية تطرّفاً وأشّدها انحرافاً أخالقياً، فتتمثّل يف الدعوة إىل 

املثلية، ففي أواخر عقد السبعينيات وأوائل عقد الثامنينيات من القرن املنرصم طُرحت هذه 

الفكرة كنظريٍة فحسب، وتّم تربيرها بأّن السبب األسايس يف معاناة املرأة يعود إىل ارتباطها 

الجنيس بالرجل، ألّن هذا االرتباط برأيهم يفقدها استقاللها ويجعلها مجرّد كائٍن تابعٍ للجنس 

التاّم  االستقالل  رفعوا شعار  االستدالل  دارها. وعىل ضوء هذا  تصبح جليسة  بحيث  املذكّر 

للمرأة عن الرجل ورضورة اندماجها جنسياً بالكامل مع قريناتها النساء إلشباع رغباتها وليك 

تتحّرر من القيود الجنسية التي فرضت عليها من قبل الذكور]]]. 

الحوزة  دراسات  معهد  منشورات  الفارسية(،  )باللغة  فمينيسم  و  اسالم  ديدگاه  از  جنيس  ستم  و  نابرابري  نجفي،  بستان  حسني   -[1[

 .50  -  49 2003م، ص  قم،  إيران،  والجامعة، 

[2[- Oakley Ann

[3[- Oakley Ann, 1976, Woman’s work: The Housewife, pas an present vintage Books, New york, p. 8 - 15. 

]4]- خسو باقري، مباين فلسفي فمينيسم )باللغة الفارسية(، ص 41. 
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 )سمو شأن الرجل والمرأة( 
ٌ

 اشتراكية
ٌ

3( نسوية

أتباع النزعة النسوية االشرتاكية اعتمدوا يف نظرياتهم عىل مرتكزاٍت فكريٍة ماّديٍة تأريخيٍة، 

إىل  استناداً  الراديكالية  النسوية  النزعة  أتباع  التي طرحها  النظريات  تحليل  إىل  بادروا  وقد 

مبادئَ وأصوٍل ماّديٍة، ويف هذا السياق اّدعوا أّن املرأة تعاين من سلطة الرجل والطبقة الحاكمة 

يف آٍن واحٍد.]]] 

الجدير بالذكر هنا أّن الذين يصفون أنفسهم نسويني اشرتاكيني، يسعون إىل طرح آراٍء تتجاوز 

األطر املاركسية التقليدية، وذلك من منطلق تصّورهم بأّن األسباب األساسية يف مشاكل املرأة ال 

تقترص عىل واقع األوضاع االقتصادية يف املجتمع، بل هناك عوامُل جنسيٌة خاّصٌة بالرجل واملرأة 

أسفرت عن الكثري من هذه املشاكل، فاألنوثة والذكورة ليستا مجرّد شأنني جنسيّني بحتني كام 

أنّهام ليستا أزليتني، وإمّنا تدالن عىل طبقتني اجتامعيتني تتسلّط إحداهام عىل األخرى، مبعنى 

أّن الرجال لهم السلطة عىل النساء، وبحسب األسس النظرية املاركسية فإّن تعريف الطبقة 

االجتامعية عىل أساس الجنس يتعارض مع الرؤية التقليدية يف االقتصاد املاركيس، والهدف منه 

هو الرتكيب بني الرؤيتني الراديكالية )الجنسية( واملاركسية )االقتصادية(. 

ومن  االشرتاكية،  النسوية  النزعة  أيّدوا  املرأة  تحرير  ودعاة  املفّكرين  من  الكثري  هناك 

 [[[، بنغستون]]]  ومارغريت  ديلفي]]]  وكرستي  إيزنشتاين]]]  وزيال  هارمتان]]]  هايدي  أبرزهم 

واألخرية دافعت عن النزعة النسوية االشرتاكية وقالت إّن املرأة بحسب املبادئ الرأساملية 

عملها  نتاجات  األرسة  تستثمر  حيث  فحسب،  مستهلكاً  إنساناً  لكونها  منزليًة  عاملًة  تعترب 

بشكٍل مبارٍش ودون أّي واسطٍة، ولكن مبا أنّها ال تتقاض أجراً يف مقابل عملها ونظراً ألهمية 

]1]- أليسون جاجر، چهار تلقي از فمينيسم )باللغة الفارسية(، ص 42. 

راجع أيضاً: بامال أبوت - فاالس كولر، در آمدي بر جامعه شنايس نگرش هاي فمينيستي )باللغة الفارسية(، ترجمه إىل الفارسية مريم 

إيران، طهران، 1997م، ص 261.  خراساين وحميد أحمدي، منشورات »دنياي مادري«، 

[2[- Heidi Hartmann

[3[- Zillah Eisentein

[4[- Christine Delphy

[5[- Margaret Bengston

]6]- خسو باقري، مباين فلسفي فمينيسم )باللغة الفارسية(، ص 36. 
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الرأساملية، فهي ال تحظى مبكانتها الحقيقية وتقبع يف مستوى  الدخل املايل يف املجتمعات 

متدٍن باعتبار أّن عملها املنزيل عديم القيمة املالية]]]. 

استناداً إىل ما ذُكر اّدعى بعض النسويني االشرتاكيني أّن املرأة التي تُقيّد بالقوانني املنزلية 

محرومٌة من هويتها الحقيقية، وذلك ألّن أعاملها املنزلية ليست لها أّي قيمٍة ماليٍة، كام أنّها 

بالقضايا  الحياة  تقييد دورها يف  الثانية جرّاء  الدرجة  إنساٍن من  يف هذا املضامر عبارٌة عن 

العاطفية واألمومة وبسبب حرمانها من أن تؤدي دوًرا فاعاًل يف الحياة االجتامعية العاّمة]]]. 

نقٌد وتحليٌل 

الحقيقة أّن األعامل املنزلية ال تقلّل من شأن املرأة مطلًقا، ناهيك عن أّن تقسيم األعامل 

يف املجتمع بحسب الجنس ال ميكن اعتباره منبثقاً من النظام الرأساميل فقط، إذ هناك شواهُد 

تدّل عىل أّن املرأة كانت تنجز بعض األعامل البسيطة الخاّصة باملنزل قبل أن يظهر النظام 

الرأساميل يف املجتمعات البرشية، لذا ليس من الصواب بتاتاً اّدعاء أّن هذه النشاطات العملية 

سبٌب للحّط من قيمتها اإلنسانية. 

أهّم نقٍد يطرح عىل أتباع النزعة النسوية االشرتاكية يتمثّل يف أنّهم تنزّلوا بشأن املرأة إىل 

مجرّد كونها عاملًة وتجاهلوا دورها املحوري يف املنزل بصفتها زوجًة وأّماً، فقيمتها الحقيقية 

ال تقترص عىل القضايا املاّدية الرصفة، بل إّن الرؤية املاّدية الرصفة تجاهها تُعّد سبباً أساسيًّا 

للتقليل من شأنها األخالقي واإلنساين، فضالً عن أّن هذا التصوير يطمس كرامتها الدينية. 

 )غربة المرأة عن ذاتها( 
ٌ

 وجودية
ٌ

4 ( نسوية

الرؤية النسوية الوجودية طرحت ألّول مرّة من قبل الباحثة الفرنسية سيمون دي بوفوار]]] 

بيولوجيٍة  بأصوٍل  تتقّوم  مزايا  من  املرأة  بخصوص  متعارفاً  كان  ماّم  امتعاضها  جرّاء  وذلك 

]1]- خسو باقري، مباين فلسفي فمينيسم )باللغة الفارسية(، ص 36 - 37. 

[2[- Foreman Ann, 1997, Femininity as Alienation: women and the family in Marxism and psychoanalysis, London, 

Pluto, p. 95. 

[3[- eSimon De Beauvoir
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وسيكولوجيٍة واقتصاديٍة، حيث اعتربت هذه املزايا تحقرياً لها استناداً إىل ما تبّنته من رًؤى 

فلسفيٍة وجوديٍة تأثّرت يف طرحها بأفكار رشيك حياتها الفيلسوف الشهري جان بول سارتر]]] 

ويف هذا املضامر طرحت نظريًة بيولوجيًة ثقافيًة قوامها كيان املرأة الوجودي. 

وماّم أكّدت عليه يف هذا الصعيد أّن علامء البيولوجيا وعلامء السيكولوجيا التحليلية من 

أتباع سيغموند فرويد وكذلك أتباع النظرية املاركسية طرحوا نظرياٍت تستبطن قضايا هاّمًة 

ميكن من خاللها بيان األسباب التي أسفرت عن األوضاع التي تعاين منها املرأة يف املجتمعات 

البرشية، لكّنهم مل يوّضحوا مطلقاً السبب يف كونها مجرّد كائٍن آخر بينام الرجل ال يطلق عليه 

أنّه كائٌن آخر، وماّم ذكرته يف السياق ذاته:

يتّم  وال  آخر،  كائناً  باعتبارها  الرجل  إىل  نسبًة  تعريفها  يتّم  ما  عادًة  »املرأة   

تعريف الرجل نسبًة إليها، فهي مجرّد فرعٍ ثانويٍّ مقابل الرجل الذي يعتربونه األصل 

واألساس، فهو العاقل الكامل واملوجود املطلق، بينام املرأة ليست سوى كائٍن آخر«]]]. 

باعتبارها  الحياة  الحقيقي يف  شأنها  واستعادة  القيود  التحّرر من هذه  لها  أريد  إن  لذا 

إنساناً فاعالً وليست كياناً آخَر بالنسبة إىل الرجل، فال بّد حينئٍذ من االعتقاد بكونها إنساناً 

ذاتيٍة تسمو عن  بصفاٍت  كافّة وتعريف شخصيتها  املستويات  بشأنها يف  والرقي  متاماً  مثله 

تلك الصفات التي كبّلتها بقيود التبعية عىل مّر التأريخ، ومن ثّم ال محيص من التخيّل عن 

اإليديولوجيا الحالية التي تحكم املجتمعات البرشية، وأفضل سبيل لتحقيق هذا الهدف هو 

اإلذعان بكونها كائناً واعياً ومستقالً وأصيالً حاله حال الرجل متاماً. 

كام انتقدت دي بوفوار تقييد املرأة بخصائصها البدنية وبالدور التقليدي لها يف املجتمع 

واألرسة مؤكّدًة عىل أّن هذه األمور تعّد عامالً أساسياً يف تقييدها وعرقلة مسريتها املرشوعة 

يف الحياة، لذلك قالت: 

»يعتقد الرجل بأّن املرأة كائٌن عاجٌز عن تحقيق أّي إبداعٍ ثقايفٍّ باعتبارها مصدراً 

[1[- Jean Paul Sartre

]2]- سيمون دي بوفوار، جنس دوم )باللغة الفارسية(، ترجمه إىل الفارسية قاسم أصغري، ج 1، ص 40 - 41. 
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للنجاب ونظراً لخصائصها البيولوجية وما يتعلّق بها مثل االهتامم بشؤون اآلخرين 

وأداء األعامل املنزلية امللقاة عىل كاهلها«

فحتّى وإن كانت املرأة ذات ميزاٍت بيولوجيٍة خاّصٍة ومتتاز بطبيعٍة أنثويٍة معيّنٍة، لكّنها 

اإلنتاجي، ويف رحاب هذا  الخصائص عن طريق عملها  بهذه  النهوض  الواقع عىل  قادرٌة يف 

العمل يتسّنى لها الولوج يف عامل الثقافة واإلبداع ومن ثّم التحّرر من القيود التي فرضتها عليها 

الطبيعة.]]] فضاًل عامّ ذكر فقد عزت هذه الباحثة املعنية بشؤون املرأة االختالف بني الجنسني 

إىل قضايا ثقافيٍة واجتامعيٍة ال طبيعيٍة]]]. 

نقد وتحليل 

الباحثة الفرنسية سيمون دي بوفوار قالت إّن اعتبار املرأة كائناً آخَر ناشٌئ من االستخفاف 

بشأنها طوال التأريخ، ويف هذا السياق أشارت إىل عوامَل عديدٍة ضمن كتابها الجنس اآلخر، 

كام انتقدت بشّدة ما تشهده املجتمعات البرشية من انحياٍز للرجل باعتباره ذا صفاٍت مثاليٍة 

، كام انتقدت أصحاب  وتهميٍش للمرأة عن طريق تصوير بدنها وأعضائها األنثوية بشكٍل سلبيٍّ

الرؤية الذاتانية تجاه الجنسني لكونهم اعتربوا الذكورة واألنوثة أمرين ذاتيني ال ينفّكان عن 

املرأة يف جميع  أّن  عىل  أكّدت  املنطلق  هذا  ومن  يتغرّيا،  أن  وال ميكن  واملرأة  الرجل  كيان 

خصالها ومواصفاتها مكّملٌة للرجل، وهذا يعني االمتزاج الكامل يف ما بينهام، أي أنّهام مكّمالن 

لبعضهام يف مختلف الخصائص اإلنسانية واألخالقية، لذا ميكن لكّل واحٍد منهام أداء دوٍر هامٍّ 

يف تكامل الطرف اآلخر أخالقيًّا عىل نحو التساوي والتكافؤ. 

 )النحطاط األخالقي وأخالق األنوثة( 
ٌ

 سيكولوجية
ٌ

5 ( نسوية

عامل النفس الغريب الشهري سيغموند فرويد أشار يف مباحثه التحليلية السيكولوجية إىل 

وجود اختالف يف املثُل التي تنشأ عىل ضوئها شخصيات الذكور واإلناث خالل مرحلة الطفولة، 

]1]- سيمون دي بوفوار، جنس دوم )باللغة الفارسية(، ترجمه إىل الفارسية قاسم أصغري، ج 1، ص 40 - 41. 

]2]- لالطاّلع أكرث، راجع: سيمون دي بوفوار، جنس دوم )باللغة الفارسية(، ترجمه إىل الفارسية قاسم أصغري، ج 2، ص 686. 
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القضايا  عىل  الضوء  يسلّط  أن  بدل  فهو  لذا  الوراثية،  االختالفات  تجاهل  السياق  هذا  ويف 

إليها  عزا  سيكولوجيٍة  أسباٍب  ذكر  إىل  تطرّق  للجنسني،  البدنية  بالبنية  الخاّصة  البيولوجية 

االختالف املشار إليه، حيث قال إّن الذكورة واألنوثة عبارة عن بنيتني نفسيتني تكتسبان خالل 

توصف  بدنيًة  أعضاًء  امتلك  وإن  حتّى  والدته  فالطفل حني  الجنيس،  النفيس  النمو  مراحل 

بكونها ذكوريًة أو أنثويًة، لكّنه - برأي فرويد - ال ميتلك هويًة جنسيًة معيّنًة. لكن مع ذلك 

فالجهاز التناسيل الذكري يعّد عامالً أساسيًّا يف تعيني الفكر والهوية من الناحية الجنسية.]]] 

وكام هو معلوٌم فقد اعترب فرويد يف نظرياته السيكولوجية بعض الخصائص األنثوية ذات 

طابعٍ سلبيٍّ كفقدان العضو التناسيل الذكري، وهذه امليزة برأيه تُعّد سبباً النحرافها أخالقياً 

وتضاؤل الشعور األنثوي لديها، لذا فإّن أخالقها تتنامى يف مستوى ضئيٍل ال يوازي ما لدى 

الرجل من قابليات، أي إّن وعيها السلويك ال يضاهي وعي الرجل. وماّم قاله يف هذا السياق: 

»عىل الرغم من عدم رغبتي يف الترصيح بهذا الكالم، لكّني غري قادٍر عىل كتامنه، 

النساء من السلوكيات األخالقية املطابقة للقواعد املعتربة،  بأّن ما لدى  فأنا أعتقد 

يختلف مع ما لدى الرجال. 

األنا العليا]]]  للمرأة مستقرّة وال ميكن أن تتغريّ مطلقاً، وهي ليست شأنًا شخصيًّا 

كام أنّها غريُ مستقلٍّة عن مرتكزاتها العاطفية وبذات املستوى املوجود لدى الرجل، 

وجميع امليزات التي نسبها املنتقدون لشخصية املرأة يف كّل عرٍص ميكن بيان واقعها 

أدن  فالعدل يف مشاعرها  العليا،  ذاتها  نشأة  التي طوتها خالل  عىل ضوء مسريتها 

مستًوى مقارنًة مع الرجل وهي ليست متجلّدًة مثله يف تحّمل مشاّق الحياة، وتتأثّر 

بعواطفها أكرث منه حينام تواجه مشاكل مع اآلخرين أو عندما تقرتب منهم عاطفيًّا«.]]] 

[1[- Weedon Chris, 1999, Feminism, Theory And The Politics Of Difference,Blackwell Publishers, Oxford, p. 79 - 80. 

[2[-  Ego Supe

]3]- جنيفيف لويد، مردانگي و زنانگي در فلسفه غرب: عقل مذكر )باللغة الفارسية(، ترجمته إىل الفارسية محبوبة مهاجر، منشورات 

»ين«، إيران، طهران، 2002م، ص 8 - 10. 

راجع أيضاً: 

Freud S. , 1925, Some Psychical Consequences Of The Anatomical Distinction Between The Sexes, In Strachey J. , 

The Standard Edition Of The Complete Psychological Works Of Sigmund Freud, Vol. XIX, London, Hogarth Press, 

p. 74 - 86. 
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التيار النسوي الثالث: نسوية ما بعد الحداثة 

ثالُث تيّاٍر ظهر دفاعاً عن حقوق املرأة ُوِسم باصطالح »نسوية ما بعد الحداثة«، حيث 

بدأت معامله األساسية تتبلور يف أوائل القرن العرشين بعد أن تبّنى بعض دعاة حقوق املرأة 

رًؤى تتقّوم مببادئ ما بعد البنيوية]]] وما بعد الحداثة ]]]. 

يّدعي  فكريٍة  وجهٍة  كّل  يخطّؤون  الحداثة  بعد  مبا  املوسوم  الفكري  املّد  يف  املنضوون 

أصحابها أنّهم يدركون الحقيقة بشكٍل متكافٍئ ومتكامٍل، وال فرق لديهم يف ذلك بني الليرباليني 

واملاركسيني واالشرتاكيني، وسائر املدارس الفكرية. وأّما الفرضية االرتكازية التي يستندون إليها 

فهي عدم وجود أّي حقيقٍة مطلقٍة ميكن إدراكها يف رحاب املفاهيم املصطلحة الجديدة مثل 

العقل واإلبستيمولوجيا والتي هي يف واقع الحال سمة بارزة لعرص التنوير الفكري، فاملعرفة 

البرشية برأيهم تنبثق من خطاباٍت تأريخيٍة خاّصٍة ومحدودٍة، وعىل هذا األساس حينام نسلّط 

الضوء عىل معامل ما بعد الحداثة نجد أنفسنا أمام تياٍر فكريٍّ ال ترتكز وجهات نظر أتباعه 

عىل مبادئ مستوحاة من مدرسٍة فكريٍة خاّصٍة ومتناغمِة األجزاء، وحينام منعن النظر أكرث 

يف املوضوع ال نلمس أّي نظريٍة مطلقٍة لهذا التيار الفكري، وإمّنا نواجه عدداً من الخطابات 

الفرعية التي ال ميكن تحديد أّي إطاٍر معنّيٍ لها بتاتًا،]]] لذا نالحظ أّن املدافعني عن حقوق 

املرأة من الذين انضووا تحت مظلّة هذا التيار مثل جان فرانسوا ليوتار]]]  وجوليا كرستيفا]]] 

سلكوا نهجاً مغايراً ملا ذهب إليه سائر النسويني، فقد رفضوا تحقيق مطالبهم يف رحاب تياٍر 

واقع  لفهم  ومتنّوعًة  متعّددًة  أساليَب  يتّبعن  النساء  بأّن  ذلك  وبّرروا   ، معنّيٍ فيمينيٍّ  فكريٍّ 

شخصياتهّن. 

عن  يحيك  وإمّنا  افرتاضيًّا،  وال  ثابتاً  ليس  املرأة  مفهوم  أّن  عىل  أكّدوا  السياق  هذا  ويف 

إْن  لذا  والعوامل،  الظروف  من  بالعديد  الوجودية  شخصيته  وترتبط  دائبٍة  حركٍة  يف  كائٍن 

[1[- Post Structuralism

[2[- Post Modernism

]3]-  محّمد رضا تاجيك، فرا مدرنيسم و تحليل گفتامن )باللغة الفارسية(، منشورات »فرهنگ اسالمي«، إيران، طهران، 1999م، ص 9 - 10. 

[4[- Jean - Francois Lyotard

[5[- Julia Kristeva
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التأّمل يف سلسلٍة من العنارص املؤثّرة عليها  أردنا فهم هويتها الحقيقية فال محيص لنا من 

لكون  الشخصية  والتجربة  والجندر  والثقافة  االجتامعية  والطبقة  والعرق  والقومية  كالسّن 

هذه العنارص تؤثّر عىل بعضها وال ميكن مطلقاً جمعها يف نطاق مذهب إيديولوجي موّحٍد.]]] 

النسوية عارضوا  النزعة  املرأة واملدافعني عن  أّن بعض دعاة حقوق  بالذكر هنا  الجدير 

الوجهات الفكرية املنبثقة من تيار ما بعد الحداثة عىل ضوء اعتقادهم بأّن الرؤية التعّددية 

لواقع املرأة تحول دون توحيد كلمة النساء ومللمة شملهّن يف نطاٍق شامٍل وموّحٍد. 

بالغٍة  أهميٍة  بإضفاء  الفكري  تيارهم  ميتاز  الحداثة  بعد  ما  نسوية  ركب  يف  السائرون 

للتعّدد والتنّوع أكرث من أّي وقٍت مىض لدرجة أنّهم ال يصدرون أّي آراء موّحدة وال يتبّنون 

قواعد ثابتة حتّى بخصوص املرأة، ومثال ذلك ما يرتبط بقضايا املرأة ذات البرشة السوداء، 

فهي بحسب آرائهم ونظرياتهم ليست عىل غرار قضايا املرأة بيضاء البرشة، ومن هذا املنطلق 

تزايد اهتاممهم بشكٍل متواصٍل بتحويل عنارص الفكر النسوي إىل قضايا محلّيٍة ومن ثّم أكّدوا 

عىل أّن االهتامم بالقضايا املشرتكة للمرأة ينبغي أن ال يكون مانعاً من االهتامم بتلك القضايا 

الخاّصة. 

نقٌد وتحليٌل 

املدافعون عن نسوية ما بعد الحداثة حتّى وإن انتقدوا سائر التوّجهات النسوية جرّاء 

عدم اكرتاثها باالختالفات الكثرية املوجودة بني النساء وعدم اهتاممها بتجاربهّن الخاّصة،]]] هم 

عرضٌة للنقد أيًضا نظراً لتوّجهاتهم املنبثقة من مبادئَ نسبيٍة وعجزهم عن فهم أوجه التشابه 

واالشرتاك بني جميع النساء من حيث كونهّن نساًء، أضف إىل ذلك هناك الكثري من امليزات 

األخالقية واملبادئ السلوكية ال تختّص بالجنس من حيث كون الفاعل ذكراً أو أنثى، كام يرد 

عليهم أنّهم مل يستقّروا عىل أسٍس أخالقيٍة معيّنٍة لطرح آرائهم ونظرياتهم يف هذا املضامر. 

]1]- ريك ويلفورد، مقدمه اي بر ايدئولوژي هاي سيايس )باللغة الفارسية(، ترجمه إىل الفارسية م. قائد، املنشور املرجعي الخاّص بالنسوية، 

الجزء الرابع، منشورات »هدى« الدولية، إيران، طهران، 2008م، ص 67 - 68. 

]2]-  املصدر السابق. 
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 العناية]]] 
ُ

أخالق

دّونتها  التي  السيكولوجية  التحليلية  بحوثها  ضمن  جيليغان]]]  كارول  النسوية  الباحثة 

بخصوص النمو - التطّور - األخالقي واألصول األخالقية، اّدعت أّن الفتيات ميتلكن خصائَص 

 . سلوكيًة وأخالقيًة ذاَت طابعٍ خاصٍّ

تجـدر اإلشـارة هنـا إىل الباحـث لورنـس كولبـريغ]]] هـو أّول مـن طرح قضيـة االختالف يف 

األصـول األخالقيـة بـني الذكـور واإلنـاث،]]] وجيليغـان بدورهـا أيّدت هـذه الفكـرة إىل جانب 

تدوينهـا بحوثـاً علميـًة مسـتقلًّة بهـذا الخصـوص، حيـث متحـورت نتاجاتهـا الفكريـة حـول 

السـلوكيات األخالقيـة لألطفـال، لكّنهـا عّممـت هذه السـلوكيات يف مـا بعد عىل الكبـار أيًضا 

اعتـامداً عـىل تخمينـاٍت واسـتنتاجاٍت ميدانيـٍة، ومـاّم ذكرتـه يف هـذا السـياق أّن األطفـال 

الذكـور يعـريون اهتاممـاً أكـرث للعـدل واإلنصاف، بينـام الفتيـات يتحّملن نقـض القوانني أكرث 

منهـم. وأّمـا النتائـج النهائيـة التـي توّصلـت إليهـا ضمن هـذه البحـوث ففحواهـا أّن الذكور 

واإلنـاث يشـعرون باملسـؤولية تجـاه غريهـم ويسـعون إىل تأسـيس عالقـات معهـم، وأكّـدت 

جيليغـان يف هـذه السـياق عـىل أّن هـذا الشـعور يربز لـدى اإلناث بشـكٍل ملحـوٍظ أكرث ماّم 

يـربز مـن جانـب الذكور. 

الذكور  اختالف  صعيد  عىل  كولبريغ  لورنس  مع  جيليغان  كارول  اتّفاق  من  الرغم  عىل 

واإلناث يف األصول األخالقية، إال أنّها مل تتّفق معه يف النتائج التي توّصل إليها يف هذا املضامر، 

اإلناث  من  ونضجاً  بلوغاً  أكرث  الذكور  لدى  األخالقي  التطّور  أّن  عىل  استنتاجاته  يف  أكّد  إذ 

نظراً لتوّجهاتهم التي تنبثق من مبادئَ عاّمٍة وقضايا انتزاعيٍة، يف حني أّن األحكام األخالقية 

[1[- Care Ethics

[2[- Carol Gilligan

األخالقي،  النمو  املنظّرين يف مجال  أبرز  وأحد  أمرييك  نفس  عامل  - 1987م(:  )1927م   )Lawrence Kohlberg( لورنس كوهلبريج   -[3[

وبحوثه العلمية تعّد امتداداً للبحوث التي أجراها عامل النفس السويسي جان بياجيه Jean Piaget وأّما الباحثة كارول جيليغان فقد كانت 

مساعدًة له يف هذه البحوث العلمية. 

لالطاّلع أكرث، راجع: سيّد حسن إسالمي، مقالة باللغة الفارسية تحت عنوان: جنسيت وأخالق در حديث خصال النساء )باللغة الفارسية(، 

مجلة »علوم حديث«، السنة الثالثة عرشة، العددان 3 و 4، 2008م، ص 47. 

[4[-Gilligan Carol, 1982, In A Different Voice: Psychological Theory And Women’s Development, Cambridge, 

Harvard University Press, p. 35 - 73. 
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تقتضيه  ما  وبلوغاً عىل ضوء  أقّل نضجاً  تعّد  يتّخذنها  التي  والقرارات  اإلناث  التي تصدرها 

أوضاعهّن.]]] 

عىل الرغم من أّن هذه الباحثة الغربية أيّدت كولبريغ ضمن تأكيده عىل وجود اختالٍف يف 

األصول األخالقية التي يتّخذها كلٌّ من الذكور واإلناث، إال أنّها عارضته يف النتائج التي توّصل 

إليها يف بحوثه - كام ذكرنا أعاله - معتربًة إياها مؤرّشًا عىل فهمه الخاطئ والضيّق للقضايا 

األخالقية، ويف هذا السياق اعتربت هذا السنخ من األصول السلوكية لدى الفتيات ميتاز بطابعٍ 

خاصٍّ ينّم عن النمو األخالقي، لذا ليس من الحرّي مبكان اّدعاء أّن هذا النمو عبارٌة عن منٍط 

غري ناضٍج مقارنًة مع ما لدى األوالد، فاألمنوذج األخالقي األنثوي برأيها عبارٌة عن منٍط مميٍّز 

من األخالق لدى الفتيات وله ارتباٌط مبسؤولية العناية أو الرعاية التي أطلقت عليها عنوان 

أخالق العناية.]]] 

ال يختلف اثنان يف أّن النتائج التي توّصلت إليها جيليغان مّهدت األرضية املناسبة للنسويني 

يك يسلّطوا الضوء عىل الواقع األخالقي يف املجتمعات البرشية عىل ضوء االختالفات الجنسية 

بني الذكور واإلناث ليطرحوا من ثّم آراءهم ونظرياتهم استناًدا إىل النتائج التي توّصلت إليها، 

إذ باعتامدهم عىل هذه النتائج سوف ال يضطّرون إىل اعتبار املراة أقّل شأناً أخالقيًّا من الرجل 

وبالتايل يوّضحون الواقع األخالقي لكال الجنسني عىل هذا األساس. 

الفتيات  لدى  األخالقي  النمو  صعيد  عىل  جيليجان  تبّنتها  التي  السيكولوجية  الرؤية 

ومسؤولياتهّن األخالقية، متّخض عنها طرح مفهوم أخالق العناية واتّباع فكراً نسوياً إزاء فلسفة 

األخالق، وتجدر اإلشارة هنا إىل أّن الشعور باملسؤولية األخالقية تجاه اآلخرين بناًء عىل هذا 

النهج الفكري يعّد محوراً ارتكازياً. 

الرؤية النسوية تجاه فلسفة األخالق املتقّومة عىل مبدأ الشعور باملسؤولية تتعارض بشكٍل 

رصيٍح مع فلسفة األخالق املرتكزة عىل مبدأي الحّق والعدالة، وأّول تعارض ميكن تصّوره هنا 

[1[- Ibid, p. 69. 

[2[- Ibid, p. 174. 
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هو ما يحدث يف رحاب النزعة الفردانية لكون أخالق العدل تتمحور حول رًؤى فردانيٍة، بينام 

والعاطفة  العقل  بني  التعارض  الجامعية.]]]  النزعة  حول  تتمحور  النسوية  املسؤولية  أخالق 

هو اآلخر مطروٌح يف هذا املضامر، وبيان ذلك أّن أخالق العدالة متنح العقل االستداليل سلطًة 

بصفته رقيباً ومحاسباً، وعىل هذا األساس فالذين تبّنوا نظرية العقد االجتامعي طرحوا آراءهم 

ونظرياتهم يف رحاب استدالالٍت عقليٍة، وذلك كام ييل: كّل إنساٍن بإمكانه تحقيق متطلّباته 

الطبيعية بأمثل شكل عىل ضوء إذعانه للعقد االجتامعي.]]] ويف مقابل ذلك فأخالق املسؤولية 

تطغى عليها العاطفة بدل العقل لكون املحور األسايس فيها هو رضورة شعور اإلنسان باآلالم 

واملعاناة يف حياة اآلخرين وإدراكه لها بحيث يتأثّر حينام يالحظها ومن ثّم يبذل كّل ما بوسعه 

الستئصالها وتحسني أوضاع املجتمع. 

ال شّك يف أّن إقحام العاطفة يف األخالق ال ميكن اعتباره أمرًا عقليًّا بالكامل، وإمّنا ترتتّب 

عىل ذلك مفاهيُم أخرى يجب وأن تراعى عىل الصعيد األخالقي مثل التضحية واإليثار، ومن 

جملة النسويني الذين تبّنوا الرؤية العاطفية يف مقابل الرؤية العقلية التي تبّنتها الفيلسوفة 

األمريكية نيل نودينغز وتأكيدها عىل كون العاطفة جزءاً من األخالق النسوية، حيث اعتربتها 

متعارضًة مع ما ذهب إليه الفيلسوف إميانويل كانط.]]] 

املواجهة  حول  أسايس  بشكٍل  تتمحور  عنها  تحّدثنا  التي  التعارضات  أّن  الكالم  خالصة 

بني النزعة إىل العدل من جهة والنزعة إىل املسؤولية من جهة أخرى، وكام ذكرنا فاألخالق 

الذكورية تتقّوم يف أساسها مبحوري الحّق والعدل، يف حني أّن األخالق األنثوية أو التي ميكن 

وصفها بالفيمينية تتقّوم بشكٍل أسايس عىل مبدأ املسؤولية التي وصفت بأخالق العناية. 

مشاعَر  أّي  عن  النظر  بغّض  حّقه  إنسان  كّل  نيل  رضورة  عىل  تؤكّد  الذكورية  األخالق 

عاطفيٍة تجاه متطلّبات اآلخرين ومعاناتهم، وهذه الرؤية تتعارض يف الحقيقة مع ما ذهب 

]1]- خسو باقري، مباين فلسفي فمينيسم )باللغة الفارسية(، ص 154. 

 .Kroeger 1994, p. 101:ًراجع أيضا

]2]- خسو باقري، مباين فلسفي فمينيسم )باللغة الفارسية(، ص 154. 

[3[- Nel Noddings, 1995, Care And Moral Education, In Wendy Kohli )ed(, Critical Conversations In Philosophy 

Of Education, London: rout ledge, p. 136. 
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إليه إميانوئيل كانط حينام قال: »ليكن سلوكك كأنّه قانوٌن شامٌل«، وأّما الرؤية النسوية التي 

ما  عىل  ترتكز  فهي  املسؤولية،  حول  املتمحورة  األخالقية  األسس  عن  الدفاع  أتباعها  يتبّنى 

ييل: »ليكن الشعور باملسؤولية مرتكزاً لسلوكك«، أي اطّلع عىل املشاّق واملعاناة املوجودة يف 

الحياة واعمل عىل تقليلها.]]] 

نقٌد وتحليٌل 

أخالق املسؤولية النسوية التي اتّضحت يف رحابها أوجه االختالف بني الخصائص األنثوية 

من  األخالق  حّررت  الخصائص،  هذه  أهمية  ضوئها  عىل  وانعكست  األخالقية  الناحية  من 

طابعها األحادي الذكوري يف العامل الغريب، لذا فهي ذاُت دوٍر إيجايبٍّ من هذا الجانب، ولكن 

مع ذلك ترد عليها مؤاخذتان أساسيتان إحداهام عدم استنادها إىل مبادئَ أخالقيٍة أو أنّها ال 

تتكرتث باملبادئ األصيلة يف مضامر األخالق، وهذا األمر ناشٌئ يف الحقيقة من ارتكازها عىل 

الحاالت املوقفية للفرد من منطلق كونها غري انتزاعيٍة. املؤاخذة األخرى التي تطرح هنا هي 

وقوع هذه الرؤية األخالقية يف فّخ النسبوية، إذ مبا أّن األخالق املوقفية سبٌب ملرونة املبادئ 

األخالقية العاّمة، فهي بالتايل ذاُت تداعياٍت إيجابيٍة، ولكن إن اتّخذت هذه األخالق كمرتكز 

لنبذ املبادئ املشار إليها فسوف تصبح وازعاً لالنخراط يف الفكر النسبوي. 

تداعيات األخالق النسوية 

ال شّك يف أّن كّل تياٍر فكريٍّ عادًة ما تكون له تداعياٌت خاّصٌة، ومن هذا املنطلق سوف 

نسلّط الضوء يف املباحث التالية عىل أهّم التداعيات األخالقية للنزعة النسوية: 

1( مناهضة الرجل وتقديس املرأة 

التي حملت  الحركة  أخرى، سنجد  مرًّة  النسوية  للنزعة  التأريخية  املسرية  استطلعنا  إن 

شعار الدفاع عن حقوق املرأة منبثقًة من مبادئَ أخالقيٍة وحركاٍت إنسانويٍة حديثٍة ظهرت 

[1[- Kroeger, p. 101 - 108. 
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الغربية وال سيّام يف الواليات املتحدة األمريكية، ومن أمثلة ذلك حركة إلغاء  يف املجتمعات 

العبودية التي رفعت شعار اإلنسانية املشرتكة وإقرار العدل لجميع البرش.]]] الجدير بالذكر 

هنا أّن هذه الحركات كانت تستقطب النساء أكرث من الرجال عىل ضوء نزعاتهّن األخالقية 

والدينية، إال أّن النسويني يف عرصنا الحارض قلاّم يلجؤون إىل طرح قضايا إنسانوية يف دعواتهم 

للنساء فحسب  الدعم  تقديم  تنصّب يف  نشاطاتهم  نجد جّل  لذا  املرأة،  إحقاق حقوق  إىل 

لدرجة أنّهم بالغوا يف هذا املجال ماّم جعل نزعتهم النسوية تتحّول إىل منطلق لتقديس املرأة 

وانتقدوهم يف شتّى  الذكور  األساس شّنوا هجامٍت رشسًة ضّد  الرجل، وعىل هذا  ومناهضة 

بالتدريج  أركان املجتمع واألرسة  الذي أسفر عن تزعزع  الشؤون االجتامعية واألرسية األمر 

وتسبّب يف تهميش واقعهام األكسيولوجي.]]] 

غربيٍة  أجواٍء  يف  األمر  بادئ  نشاطاتهّن  انطلقت  املرأة  حقوق  إىل  الداعيات  أّن  صحيٌح 

بالفيمينيات قد  اليوم  اللوايت يعرفن  لكّننا نجد أسالفهّن  األنثوي،  للعنرص  بالكامل  مناهضٍة 

رجعن إىل نقطة البداية ولكن بصورٍة أخرى بعد أن رفعن شعاراٍت مناهضًة للجنس املذكّر. 

إذاً، بغّض النظر عن األشخاص، ميكن القول إن الشعارات التي رفعت يف أّول خطوة للدفاع 

عن الحقوق املرشوعة للمرأة واالعرتاض عىل حرمانها من استحقاقاتها الثابتة وانتقاد تهميشها 

مثرة  كانت  كرامتهم، حيث  وتدنيس  الرجال  ملناهضة  منطلًقا  اليوم  باتت  وأرسيًّا،  اجتامعيًّا 

النزعات الجنسية  نشاطاتهم التملّص من الحياة األرسية السليمة واللجوء بشبٍق شديٍد إىل 

املثلية،]]] والعبارة التالية تنّم عن الرأي األكرث تطرّفاً يف هذا املضامر: »لقد حان الوقت لتوجيه 

صفعة لسيادة األب«]]]. 

]1]- حمريا مشري زاده، از جنبش تا نظريه اجتامعي )باللغة الفارسية(، منشورات »شري زاده«، إيران، طهران، 2004م، ص 52. 

]2]- روبرت إتش. يورك، در رساشيبي به سوي گمراهي )باللغة الفارسية(، ترجمه إىل الفارسية إالهة هاشمي حائري، منشورات »حكمت«، 

إيران، طهران، 1999م، ص 447. 

]3]- املصدر السابق، ص 449. 

]4]- روبرت إتش. يورك، در رساشيبي به سوي گمراهي )باللغة الفارسية(، ترجمه إىل الفارسية إالهة هاشمي حائري، منشورات »حكمت«، 

إيران، طهران، 1999م، ص 456. 
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2( نقض ركائز األرسة 

الفيلسوفة األمريكية وأستاذة القانون واألخالق يف جامعة شيكاغو مارثا نوسباوم]]] تبّنت 

نهجاً متطرّفاً للغاية يف دفاعها عن حقوق املرأة لدرجة أنّها اعتربت األرسة أهّم عامل ملعاناة 

الفتيات والنساء وزعمت أنّها السبب الرئيس يف التمييز الذي يرتكب بحّقهّن، ويف هذا السياق 

الفكري  الصعيدين  عىل  ا  تامًّ استقالالً  املؤنّث  الجنس  ومنح  األرسية  العالقات  نبذ  اقرتحت 

والشخيص]]]. 

لو ألقينا نظرًة منصفًة عىل واقع املرأة يف األرسة، سنجدها يف بعض األرس تعاين حّقاً من 

مآٍس ومتييٍز مجحٍف بحّقها، ولكْن ليس من الصواب بتاتاً تعميم هذه الظاهرة املرفوضة التي 

تقترص عىل عدٍد ضئيٍل من األرس، وال ميكن مطلقاً انتقاد الكيان األرسي قاطبًة بسببها، فهذا 

بني جميع  واأللفة  باملوّدة  متقّومٍة  وطيدٍة  أوارَص  رحاب  دعامئه يف  أرسيت  املقّدس  الكيان 

بالتخيّل  والنساء  الفتات  ترغيب  أّن  ناهيك عن  أعضائه من ذكوٍر وإناٍث دون ظلٍم ومتييٍز، 

لوقوعهّن يف  بل قد يكون مدعاًة   ، تامٍّ باستقالل شخيص  العيش  لهّن  عن أرسهّن ال يضمن 

فّخ مشاكَل ال حّل لها ومفاسَد أخالقيٍة ال تُحمد عقباها، ومن ثّم تودي بهّن إىل قعر الهاوية. 

3( تدنيس كرامة األمومة 

واعتربوا  السالفة  العهود  يف  للمرأة  واملؤثّر  الهاّم  بالدور  استهانوا  املتطرّفون  النسويون 

يف  بالغوا  وقد  لصقل هويتها،  عامل  أهّم  العاّمة هو  الحياة  نشاطات  مختلف  انخراطها يف 

، وعىل هذا األساس  رؤيتهم هذه بحيث قلّلوا من مقام األّم بزعم أنّه شأٌن اجتامعيٌّ هاميشٌّ

بالكامل، وعىل  األطفال بشكٍل متكافٍئ  تربية  الرجل يف  إىل جنٍب مع  بإرشاكها جنباً  طالبوا 

ذلك  مع  لكّنهم  األم«  »يوم  باسم  العام  أيام  أحد  تخصيص  اعرتاضهم عىل  عدم  من  الرغم 

أكّدوا عىل أّن األمومة مجرّد أمٍر ثانويٍّ بالنسبة إىل شخصية املرأة وهويتها األنثوية كام ذكرنا، 

واإلنجاب  الحمل  عليها ألجل  تفرض  التي  االجتامعية  الضغوطات  السياق  وانتقدوا يف هذا 

[1[- Martha Nussbaum

]2]- روبرت إتش. يورك، در رساشيبي به سوي گمراهي )باللغة الفارسية(، ترجمه إىل الفارسية إالهة هاشمي حائري، منشورات »حكمت«، 

إيران، طهران، 1999م، ص 41. 
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بزعم أّن ذلك يهّدد دورها االجتامعي ويعّد عقبًة تعرتض طريق إبداعها يف الحياة العاّمة]]].

املسألة التي ينبغي االلتفات إليها هنا هي أّن مساهمة املرأة يف الحياة االجتامعية حتّى 

وإن كانت ذاَت فائدٍة وسبباً يف منو شخصيتها من الناحية االجتامعية، لكن هناك نساء يرّجحن 

وزوجاٍت  أّمهاٍت  بصفتهّن  منازلهّن  نطاق  ضمن  حيويٍّ  دوٍر  وأداء  األرسية  البيئة  يف  البقاء 

األسباب والدواعي هنا  أّن  املنزل، وال شّك يف  بأّي مهامَّ أخرى يف خارج حدود  غري عابئاٍت 

عديدٌة، لذا ليس من الصواب أخالقياً إجبار هذه الرشيحة من النساء عىل الخروج من املنزل 

واملساهمة يف الحياة االجتامعية، ومن البديهي أّن إجباراً بهذا الشكل يتعارض بالكامل مع 

مبادئ حّرية الفكر واستقالل املرأة يف اتّخاذ قراراتها الشخصية بصفتها إنساناً بالغاً وصاحب 

إرادٍة حرٍّة]]]. 

4( الدعوة إىل اإلجهاض 

امللقاة  النسويون املتطرّفون اقرتحوا ترويج ظاهرة اإلجهاض إلنقاذ املرأة من املسؤولية 

باستقالٍل  أنّها ستنعم  املجال  زعموا يف هذا  األطفال، حيث  تربية  واملتمثّلة يف  كاهلها  عىل 

، لذا كلُّ امرأٍة حرٌّة يف أن تجهض جنينها بأّي وقٍت شاءت ومن ثّم تخلّص نفسها  شخيصٍّ تامٍّ

من قيود اإلنجاب التي فرضت عليها من ِقبل األرسة واملجتمع]]]. 

ال يختلف اثنان يف أّن اإلجهاض منذ العهود السالفة كان فعالً ذميامً يف معظم األديان 

والثقافات البرشية، وقد تّم تحرميه رشعاً يف الكثري من األديان، وما يحظى بأهمية أكرب يف 

هذا املضامر هو أّن القضاء عىل الجنني قبل والدته يتعارض بالكامل مع األصول األخالقية ومبا 

فيها املبادئ السلوكية النسوية التي يدافع عنها دعاة تحرير املرأة واملوسومة بأخالق العناية، 

حيث يؤكّد النسويون عىل أنّها أفضل سلوٍك أخالقيٍّ يتناسب مع شأن املرأة، لذا يطرح عىل 

دعاة اإلجهاض السؤاالن التاليان: ما هو تقييمكم لعملية اإلجهاض يف رحاب ما تطرحونه من 

]1]- معصومة أحمدي، مقالة باللغة الفارسية تحت عنوان: تهاجم به مادري - دين - حاكميت ميل، طرحت يف مؤمتر مكافحة جميع أشكال 

التمييز ضّد املرأة، إيران، طهران، مكتب دراسات املرأة، 2004م، ص 131. 

]2]- روبرت إتش. يورك، در رساشيبي به سوي گمراهي )باللغة الفارسية(، ص 461. 

]3]- املصدر السابق، ص 457. 
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أسٍس أخالقيٍة تصفونها بأخالق العناية؟ فيا ترى أال يستحّق الجنني الذي يعترب أصغر وأضعف 

كياٍن إنساينٍّ، أن يحظى مبحبٍّة وعنايٍة من قبل اآلخرين؟ 

عواطف  مصلحة  يف  تنصّب  أخالقيٍة  قواعَد  بقيوِد  مكبّلٌة  املرأة  أّن  النسويون  اّدعى  إن 

ومشاعر اآلخرين، يرد عليهم أّن اإلجهاض أيًضا يعّد من هذا النسق بالنسبة إىل النساء، أي إّن 

الجنني يقّدم قرباناً لعواطفهّن ومشاعرهّن، لذا كيف ميكن الحفاظ عىل حقوق الجنني وعدم 

تدنيسها يف منظومة أخالق العناية النسوية؟ أال ميتلك نفساً إنسانيًة محرتمًة تستحّق الحياة؟ 

الذين  النسويني  برؤية  أخالقياً  فعالً  يعّد  حياته  والقضاء عىل  إجهاضه  أّن  القول  ميكن  هل 

يحرّضون النساء عىل ذلك؟ 

بدفاعها  واملشهورة  كنديٍّ  أصٍل  من  تنحدر  التي  فايرستون  شوالميث  األمريكية  الباحثة 

املستميت عن حقوق املرأة بعد أن تبّنت نهجاً نسوياً راديكاليًّا، أكّدت يف هذا الصعيد عىل 

ما ييل:

 »الحمل هو تغيري سّيئ لهيئة البدن بشكٍل مؤّقٍت، والغرض منه الحفاظ عىل 

بقاء النوع البرشي«.]]] 

بناًء عىل ما ذكر تبّنى النسويون نزعًة متطرّفًة تجاه الطفل واعتربوه عنرًصا سلبيًّا يف حياة 

املرأة وكأنّه عدٌو يهّدد كيانها لدرجة أنّهم سّوغوا إجهاض الجنني عىل الرغم من كونه فعالً 

شنيعاً يجّسد أسوأ أنواع التعّدي عىل حقوق األطفال، بينام الجنني يف رحاب الرؤية الدينية 

يعّد إنساناً حياً له كرامته وحّقه املرشوع يف الحياة وهو تحت رعاية الله تعاىل ولطفه، لذا 

دعت األّمهات إىل رعايته وفعل كّل ما يلزم للحفاظ عىل سالمته. 

5 ( النزعة املثلية 

الدعوات  تدرج ضمن  التي  األساسية  املبادئ  من  واحدٌة  املطلقة هي  الجنسية  الحّرية 

]1]-  ويندي شليث- باسنو ديان وآخرون، فمينيسم در آمريكا تا سال 2003م از فمينيسم و مذهب )باللغة الفارسية(، ترجمه إىل الفارسية 

زينب فرهمند زاده وبروين قامئي، منشورات »معارف«، إيران، طهران، 2007م، ص 85. 
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النسوية املتطرّفة، وال ريب يف أنّها أسوأ نظريٍة اجتامعيٍة وأكرثها تخريبًا وإفساًدا للمجتمعات 

البرشية، والواقع أّن الشعارات النسوية املؤيّدة لهذه الظاهرة املرفوضة مل تؤِت أكلها لكون 

املرأة  طريق  تعرتض  التي  واملشاكل  للمعضالت  حالً  تضع  مل  الشاّذة  الجنسية  السلوكيات 

واملجتمع، بل إّن نتائجها معكوسٌة جرّاء تأزميها لألوضاع أكرث من السابق وخلقها لتحّدياٍت 

جديدٍة يصعب التعامل معها. 

وخرج النسويون املتطرّفون عن نطاق األصول والقواعد املتّفق عليها يف دعواتهم التحّررية، 

ومن جملة شذوذهم الفكري يف هذا املضامر تأكيدهم عىل رضورة إشاعة السلوكيات الجنسية 

الشاّذة التي يصطلح عليها »مثلية«، وعىل هذا األساس أباحوا لكّل امرأٍة مزاولة الجنس مع 

عىل  القضاء  ألّن  الفيميني؛  التيار  ركب  يف  النخراطها  مقّدمًة  ذلك  واعتربوا  النساء  قريناتها 

بالكامل ضمن جميع جوانب  الرجل يقتيض وضع برنامٍج يجعل املرأة يف غًنى عنه  هيمنة 

الجنسية يك ال  أنّهم اقرتحوا سبيالً إلشباع غرائزها  الجنسية، أي  حياتها ومبا يف ذلك رغباتها 

تبقى بحاجة إىل الذكور. 

أصحاب هذه الرؤية الشاّذة استهانوا بالحياة األرسية وقلّلوا من شأنها إىل أدىن درجٍة بحيث 

املجتمعات  الرجل يف  يلعبه  الذي  التقليدي  الدور  لإلبقاء عىل  أساسيًّا  اعتربوا األرسة عنرصاً 

البرشية بصفته سيًّدا مالًكا لرقبة املرأة التي تعيش يف خدمته يف عالقاٍت زوجيٍة وأرسيٍة وكأنّها 

جاريٌة، ومن هذا املنطلق سّوغوا السلوكيات الجنسية املثلية بني النساء. 

اإلعالن النسوي الصادر عام 1971م تضّمن ما ييل: 

»القضاء عىل سّنة الزواج يعّد رشطاً أساسياً لتحرير املرأة، لذا ال بّد من ترغيبها 

يف ترك زوجها«]]]. 

النزعة النسوية تؤكّد غاية التأكيد عىل وجوب مناهضة املرأة للرجل كام أرشنا آنفاً، وهذه 

الوجهة تعّد سمًة أساسيًة للدعوات التي يرفعها املدافعون عن حقوق املرأة من الذين يتبّنون 

الفارسية بتلخيص معصومة محّمدي، منشورات مكتب دراسات  الفارسية(، ترجمته إىل  ]1]- وليام جاردنر، جنگ عليه خانواده )باللغة 

وبحوث املرأة، إيران، قم، 2007م، ص 167 - 170. 
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نهًجا فيمينيًّا، ومن الطبيعي أّن مثرة اعتقاٍد كهذا ليست سوى اللجوء إىل أفعاٍل جنسيٍة مثليٍة، 

 ، وال يختلف اثنان حول أّن السلوكيات الجنسية الشاّذة املتجّسدة مبزاولة الجنس بشكٍل مثيلٍّ

كانت منذ القدم مرفوضًة يف املجتمعات البرشية ومستقبحًة أكرث من أيِّ فعٍل آخَر، كام نهت 

عنها معظم األديان والثقافات.

التقليدية ويعتربون غالبيتها مهينًة ومشينًة  وينتقد النسويون املثليون األوارص الزوجية 

مزاولة  يكمن يف  الجنسية  الغرائز  املناسب إلشباع  الحّل  أّن  ارتأوا  السياق  هذا  للمرأة، ويف 

الجنس مع املثيل، وقد متادوا يف دعواتهم هذه وطالبوا برضورة تعليم أصول الجنس املثيل 

يف املدارس الغربية بصفته موضوعاً دراسيًّا يف غاية األهمية.]]] دعوتهم الشاّذة هذه ليست 

مرفوضًة أخالقيًّا واجتامعيًّا ودينيًّا فحسب، بل تُرفض أيًضا من قبل األوساط الطبية وجميع 

املعنيني بشأن السالمة البدنية باعتبار أّن مزاولة الجنس مع املثيل له تبعاٌت سلبيٌة وعواقُب 

أبرزها اإليدز،  صّحيٌة وخيمٌة ال ينكرها أحٌد مطلًقا، وال سيّام شيوع أمراٍض متنّوعٍة وقاتلٍة 

غري  الواقع  يف  لكّنهم  الحقيقة،  هذه  يدركون  أنفسهم  املثلية  ودعاة  املثليني  أّن  والطريف 

املثيل  الجنس  تبيح  قوانني  ترّشع  التي  الحكومات  أّن  ذلك  واألسوأ من  مبا يحدث،  مكرتثني 

هي األخرى غرُي عابئٍة بسالمة مواطنيها، ومن املؤكّد أّن هذه الظاهرة السلوكية السيّئة تهّدد 

مستقبل املجتمعات الغربية ومن املحتمل أنّها ستزعزع أركانها وتسفر عن انهيارها بالكامل. 

بي  التباين  محو  إىل  مدعاٌة  أنّها  أو  والذكورة  األنوثة  لرتويج  مضامٌر  النسوية  هل   )6

الجنسي؟ 

حينام نتتبّع مبادئ التيار النسوي نجد أّن أحد االختالفات الجذرية بني املفّكرين املسلمني 

والغربيني عىل صعيد شؤون املرأة يتمثّل يف النزعة الفيمينية من الناحية األخالقية. 

بينام يسعى أصحاب بعض التوّجهات النسوية إىل محو االختالف الكائن بني الجنسني أو 

التكتّم عليه عرب طرح مفهوم الخنثوية - املرأة الرجل - فاملفّكرون املسلمون ينحون منًحى 

الذكر  أي  بعضهام،  عن  مختلفني  برشيني  جنسني  وجود  برضورة  اعتقادهم  خالل  من  آخَر 

]1]- روبرت إتش. يورك، در رساشيبي به سوي گمراهي )باللغة الفارسية(، ص 463 - 464. 
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وجود  عىل  التأكيد  إىل  العلمية  وبحوثهم  دراساتهم  يف  يبادرون  السياق  هذا  ويف  واألنثى، 

خصائَص وسلوكياٍت أخالقيٍة مستقلٍّة لكّل واحٍد منهام. 

النسويون الجنسيون زعموا أّن األنوثة والذكورة ليسا أمرين طبيعيني، حيث َعزَْوهام إىل 

ظروٍف اجتامعيٍة وثقافيٍة منحرفٍة وغري متّزنٍة، ومن هذا املنطلق دَعْوا إىل تهميش االختالفات 

بني الجنسني وتجاهلها بالكامل عىل ضوء تبّني سلوكياٍت تتّسم بطابعني أنثويٍّ وذكوريٍّ يف آٍن 

واحٍد، حيث يعتقدون برضورة اجتامع خصال الجنسني معاً يف كّل إنساٍن يك يتحّرر البرش من 

القيود الجنسية املفروضة عليهم، وذلك يف رحاب مفهوم املرأة الرجل »الخنوثة«. 

الباحثة الفرنسية سيمون دي بوفوار عرفت عنها مقولتها الشهرية: »ال يولد املرأ امرأًة، 

بل يصبح كذلك«،]]] ونستشّف منها أّن الخصال األنثوية لدى املرأة ليست منبثقًة من أسٍس 

طبيعيٍة أو بيولوجيٍة، وإمّنا املجتمع هو الذي يصوغها، وأضافت يف هذا السياق قائلًة: 

»الرجل هو الكائن السّباق للبحث عن معًنى أو هدٍف للحياة، واملرأة هي ذاك 

املخلوق الراغب دوًما يف البقاء حيث يوجد، ومجالها األرسة واألشياء القريبة التي 

تحيط بها«.]]] 

نقول يف نقد هذه الرؤية إّن الحصيلة النهائية للنظرية الخنثوية فحواها رضورة تحّول 

األنثوية  الخصال  أّن  اّدعي  ولو  املساواة،  مبدأ  يتحّقق  يك  ذكريٍّ  جنٍس  إىل  األنثوي  الجنس 

موروثٌة من واقعٍ تأريخيٍّ وثقايفٍّ، فيا ترى كيف ميكن تربير الوظائف املختّصة بالرجل واملرأة 

بحسب جنس كلٍّ منهام؟ وما هي اللحظة التأريخية التي نشأت فيها امليزات األنثوية قبل 

نشأة العالقات االجتامعية بني الرجل واملرأة باعتبارهام جنسني مختلفني؟]]] 

الذكورية  الخصال  جميع  نبذ  إىل  أصحابها  يدعو  التي  النسوية  الرؤية  هذه  مقابل  ويف 

]1]- سيمون دي بوفوار، جنس دوم )باللغة الفارسية(، ج 1، ص 27. 

]2]- املصدر السابق، ص 20. 

]3]- لالطاّلع أكرث، راجع: ساندرا هاردينج، از تجربه گرايئ فمينيستي تا شناخت شنايس هاي ديدگاه فمينيستي )باللغة الفارسية(، ترجمه 

إىل الفارسية نيكو رسخوش وأفشني جهان ديده، 2002م، )يف كتاب لورنس كاهون: از مدرنيسم تا پست مدرنيسم )باللغة الفارسية(، ترجمه 

إىل الفارسية عبد الكريم رشيديان، منشورات »ين«، إيران، طهران(، ص 32 - 38. 
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تحرتم  اإلسالمية  الرؤية  أّن  نجد   ، خنثويٍّ إنساٍن  هيكل  يف  بينها  املزج  طريق  عن  واألنثوية 

أّن  عن  ناهيك  املحرتمة،  بهويتهام  املساس  دون  الجنسني  لكال  األصيلة  اإلنسانية  الخصال 

قاله  وماّم  انفراٍد،  عىل  منهام  واحٍد  لكّل  وأخالقيًة  سلوكيًة  أولوياٍت  تقّر  اإلسالمية  تعاليمنا 

العالمة محّمد حسني الطباطبايئ يف هذا السياق أّن الذكر واألنثى من خالل حفاظهام عىل 

االختالف الكائن بينهام، تبقى ميزاتهام اإلنسانية السامية بصفتهام عضوين ينضويان تحت 

مظلّة كياٍن جامعيٍّ واحٍد، وهذا االختالف ال يعّد وازعاً الّدعاء عدم وجود مشرتكاٍت بينهام 

بزعم أّن أحدهام الجنس األّول والطرف املقابل هو الجنس الثاين أو كام يصطلح عليه )اآلخر(، 

. وماّم قاله يف هذا املضامر:  كام ال ميكن اتّخاذه كذريعٍة الّدعاء أّن أحدهام متعاٍل واآلخر متدنٍّ

»جسم املرأة أكرث نعومًة ولطافًة من جسم الرجل، ويف مقابل ذلك فإّن جسم 

الرجل أشّد خشونًة وصالدًة، كام أّن بعض املشاعر اللطيفة مستبطنٌة يف املرأة أكرث 

من الرجل مثل املحّبة ورّقة القلب وحّب الجامل والتزيّن، بينام القابليات الفكرية 

للرجل أعىل مستًوى. إذاً، حياة املرأة عاطفيٌة، وحياة الرجل فكريٌة«.]]] 

فضالً عن ذلك أكّد عىل وجود مسائَل تكوينيٍة لها تأثرٌي ملحوٌظ وثابٌت عىل أخالق الجنسني 

وسلوكهام، ومن ذلك الفطرة والهدف من الخلقة واملعامل البدنية والروحية التي يختّص بها كّل 

واحٍد منهام عىل انفراد، وهذه األمور نسيت أو تّم تناسيها يف املذهب النسوي. علم النفس 

الحديث أثبت صوابيًّة ما ذهب إليه العالمة الطباطبايئ باعتبار أّن آراءه يف الواقع تجّسد مرتكزات 

النظرية اإلسالمية إزاء املوضوع، حيث هناك قاعدٌة سيكولوجيٌة حديثٌة فحواها ما ييل: 

النساء  إىل  مييلون  أكرثَ من غريهم  ذكورٍة  لديهم خصائُص  تربز  الذين  »الرجال 

اللوايت لديهّن خصائص أنوثة أكرث من غريهّن«.]]] 

يفتقدون  سوف  والذكورية،  األنثوية  خصائصهام  يف  والرجال  النساء  يتشابه  حينام  لذا، 

قطًعا تلك الجذابية املكنونة يف باطنهم، وال شّك يف أّن معارشة اإلنسان زوجيًّا لشخٍص شبيٍه 

]1]- محّمد حسني الطباطبايئ، امليزان يف تفسري القرآن، منشورات مؤّسسة األعلمي للمطبوعات، لبنان، بريوت، ج 2، ص 275. 

مجلة  الفارسية سوگند نوروزي زاده،  علم اخالق زنانه نگر، ترجمته إىل  الفارسية تحت عنوان:  باللغة  إليزابيث برينر، مقالة تحت   -[2[

إيران، طهران، 2004م، ص 29.  الثاين،  العدد  الثالث،  الجزء  »ناقد«، 
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له يف الجنس يعّد أمرًا متعبًا للغاية، كام أّن مخالطة النساء للرجال أكرث ماّم ينبغي يفقدهن 

شأنهّن،  مع  تتناسب  ال  رجوليًة  أخالقًا وسلوكياٍت  إليهّن  ويضفي  اللطيفة  األنثوية  أخالقهّن 

وهذا األمر بكّل تأكيد يحول دون تنمية روحهّن األنثوية التي تختّص مبيزاٍت لطيفٍة وفريدٍة 

من نوعها. 

جميع العلامء املسلمني استناداً إىل التعاليم اإلسالمية، يؤكّدون عىل رضورة احتفاظ كلِّ 

عىل  الحفاظ  خالل  من  اآلخر  الجنس  عن  متيّزه  التي  الخلقية  وسلوكياته  بخصائصه  جنٍس 

بلوغ درجة  ثّم  الصحيح ومن  املسار  الحركة يف  يتمّكنا من  املرأة ليك  وأنوثة  الرجل  ذكورة 

املثالية  بالسلوكيات  التحيّل  الهدف اإلنساين ال يتحّقق إال يف رحاب  الكامل األخالقي، وهذا 

التي تليق بكّل واحٍد منهام، ويف الحني ذاته يجب وأن يكونا عوناً لبعضهام ويشرتكا يف كنف 

حياٍة إنسانيٍة كرميٍة. 

نتيجة البحث 

املدافعون عن حقوق املرأة من الذين تبّنوا نهًجا فكريًّا نسويًّا - فيمينيًّا - رفعوا يف بادئ 

حركتهم شعار املساواة بني الجنسني، ومن ثَّم تطّورت دعوتهم لتتّسم مبعاملَ جديدٍة بعد أن 

تبّنوا آراًء خاّصة ًمثل إنكار تأثري الجنس البرشي عىل األخالق والسلوك، واّدعوا أّن األرجحية 

الخلقية تنصّب لصالح املرأة، وضمن مساعيهم الرامية إىل تحرير املرأة بالكامل من القيود 

غريِ  مبادئَ  إىل  لجؤوا  البرشية،  املجتمعات  يف  األفضل  الكائن  أنّها  وإثبات  عليها  املفروضة 

بشكٍل غري منطقيٍّ  منهم  البعض  تطرّف  بحيث  وأمٍّ  بدورها كزوجٍة  االستهانة  مثل  أخالقيٍة 

ليبيح املثلية يف مزاولة األفعال الجنسية. 

هذه األزمة األخالقية واالجتامعية بحاجة إىل حلٍّ أسايسٍّ بكّل تأكيٍد، ولرمّبا الحّل الوحيد 

لها هو العودة إىل الفطرة اإللهية السليمة التي تثبت إنسانية اإلنسان الحقيقية، ففي رحابها 

أساسها من  الذكر واألنثى، ويتمّكن عىل  أخالقيٍة مشرتكٍة بني  مبادئَ  بوجود  اإلنسان  يؤمن 

تدنّس أخالقه  التي  الرذائل  نبذ جميع  ثّم  املثىل ومن  والسلوكية  الخلقية  بالفضائل  التحيّل 

وسلوكياته النزيهة. 
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ال شّك يف أّن الحّل الناجع للخالص من األزمة األخالقية التي عصفت بالبرشية بعد رواج 

الدعوات النسوية املتطرّفة، يتمثّل يف السري عىل نهج عّدِة قواعَد ثابتٍة ال محيص من العمل 

بها، وميكن تلخيصها يف النقاط التالية: 

- اإلقرار بوجود مشرتكاٍت بني الذكر واألنثى من الناحيتني األخالقية واإلنسانية. 

والضعف  بالشّدة  متتاز  واألنثى  الذكر  من  لكلٍّ  خاّصٍة  أخالقيٍة  خصاٍل  بوجود  اإلقرار   -

بحسب جنس كلٍّ منهام. 

- اإلقرار بوجود اختالٍف يف السلوكيات األخالقية لكلٍّ من الذكر واألنثى. 

املتكافئة بني  الكثري من األسس األخالقية واألكسيولوجية  نعتقد بوجود  نحن كمسلمني 

أخالقياٌت  فهناك  املضامر،  االختالفات يف هذا  بوجود بعض  نقّر  الجنسني، وإىل جانب ذلك 

وسلوكياٌت ترتاوح بني الشّدة والضعف لدى كلٍّ من الذكر واألنثى، وبالتايل ال داعي لطمس 

الخصال الجنسية التي يختّص بها كّل جنٍس أو التكتّم عليها كام فعل النسويون املتطرّفون 

الذين مل يجدوا بّداً جرّاء ذلك سوى الدعوة إىل ظاهرٍة مستهجنٍة اجتامعيًّا وأخالقيًّا يصطلح 

عليها »خنوثة«. 
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