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 دراسة تحميمية نقدية :اً بتمر أنمو جالجندر وا يالق في الفمسفة النسوية: جوديث 
 الدكتور/ يالد بن محمد القرني

 السعودية -ا ستا  المشارك بقسم العقيدة والم اىب المعاصرة بجامعة الممك يالد
 ، العدمية األخبلقية، ما بعد الحداثة.الجندر، النسكية، فمسفة األخبلؽالكممات المفتاحية: 

ؼ عػػف الػػدكر الػػذم يمعبػػو "الجند/اليكيػػة" الجنسػػية فػػي الخطػػاب الفمسػػفي البحػػث إلػػى الكشػػ ييػػدؼ ىػػذاالمميااص: 
النسػػكما كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ الكشػػؼ عػػف مفيػػـك الجنػػدر فػػي فكػػر الفيمسػػكفة األمريكيػػة: جكديػػث بتمػػر باعتبارىػػا أىػػـ 

جنػدر المنظريف ليذه القضػية فػي الفكػر النسػكم المعاصػر. كقػد تضػمف ىػذا البحػث عرضػان تاريخيػان لكيفيػة تىكىػكًف ال
كأحد القضايا الفمسفية الرئيسة كالمعاصرة، كما تضمف البحث تحمػيبلن لمفيػـك اليكيػة عنػد بتمػر، كأثػر ذلػؾ المفيػـك 
ميقية عندىا، كعرضان نقديان ألىـ المآخػذ عمػى طػرح بتمػر فػي الجنػدر ك ثػاره عمػى األخػبلؽ.  في التأسيس لمنظرية الخي

يػا: أف بتمػر تمغػي كػؿ أسػاسو مركػزم لػػ "اليكيػة الجنسػية/الجندر" كقد خمص البحػث إلػى عػددو مػف النتػائج لعػؿ أىم
عنػد اإلنساف،كالكشػؼ عػػف كقكعيػا فػي عػػددو مػف التناقضػات المنيجيػػة التػي تحػكؿ دكف قبػػكؿ طرحيػا كفػؽ المػػنيج 

ءى بػيف تىٍنصػب العػدا-بقكليا بعدمية اليكية األخبلقية عند اإلنساف كتحريره مػف أم بيٍعػدو قبمػي-العممي، كما أف بتمر 
نىػػة مػػف ثنائيػػة جنسػػية، تسػػتمـز ثنائيػػة تكامميػػة تيمىكٍّػػف مػػف العػػيش  اإلنسػػاف كخالقػػو، كمػػا بػػيف اإلنسػػاف كماىيتػػو المككَّ

تنتيػي إلػى العدميػة التػي ال يمكػف  –كفؽ الرؤيػة التػي تتبناىػا بتمػر–السميـ. كينتيي البحث إلى أف الفمسفة النسكية 
 .معيا إقامة فمسفة أخبلقية أك إنسانية
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Gender and Ethics in the Philosophy of Feminism: Judith Butler as a model: a 
Critical Analytical Study 

 

Keywords: gender, feminism, moral philosophy, moral nihilism, postmodernism. 

 

Abstract: This research aims to reveal the role that gender/gender identity plays in 
the philosophical discourse of feminism by revealing the concept of gender in the 
thought of the American philosopher Judith Butler as the most important theorist of 
this issue in the contemporary thought of feminism. This research included a 
historical overview of how gender was one of the major and contemporary 
philosophical issues; it also analyzed Butler's concept of identity and its impact on 
the founding of her moral theory. The research also included a critical review and a 
number of reservations on Butler's arguments on gender and its implications for 

ethics .  

The research has concludes a number of results, the most important of which was 
that Butler abolishes every central basis of the "gender identity/gender" in humans; it 
was also revealed that she fell in a number of methodological contradictions that 
cannot be accepted according to the logic of research methodologyButler - by 
suggesting the nihilism of moral identity in man and his liberation from any preceding 
dimension- establishes for hostility between the man and his creator, as well as 
between the man and his being which is composed of two genders which entails an 
integral dualism that enables a healthy life. The research concludes that the 
philosophy of feminism according to Butler's vision, ends in nihilism, with which no 

moral or humanist philosophy can be established.. 
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 ادقدمة

لىٍيسى الذَّكىري كىاأٍليٍنثىى﴾القائؿ: الحمد   ] ؿ ﴿كى
، كالصبلة كالسبلـ عمى ىادم الثقميف [ّٔعمراف:

كعمى  لو كأصحابو كالتابعيف  محمد بف عبد ا 
 حساف إلى يـك الديف. ثـ أما بعد:بئ

لقد بات مف المتقرر أف الحداثة الغربية منذ 
ـ، قد قامت ُٓانطبلقتيا المبكرة حكالي القرف الػ

عمى أساًس التباعد بيف اإللو كاإلنساف، كأثمر ذلؾ 
التباعد في مراحؿ متبلحقة مف تطكر ىذه الحضارة 

كعممية، إنتاجى منيجياتو كأخبلقياتو كنظرياتو عمميةو 
تيدعـ ىذا االنفصاؿ عف عالـ السماء المتعالي، 
كتيقرب اإلنساف إلى الطبيعة المادية. كقد ازدادت 
شراسة ىذا التدعيـ مع ظيكًر عصًر ما بعد 
الحداثة الغربية الذم اتجو فيو فبلسفتييا نحك 
تقكيض السرديات الكبرل، كتيديـ كافة المركزيات 

ـ النسبية كالتفكيؾ، كدع -باعتبارىا كىمان -الثابتة 
 مف ىجكـو  "تيار ما بعد الحداثة يقـك عمى أساسو فػ
عمى قيـ الحداثة الغربية، كمفاىيميا  كزو رى مي 

المحكرية، بؿ كيذىب إلى الزعـ بأف مشركع الحداثة 
قد سقط نيائيان، بعد أف كصؿ إلى نيايتو، كأخفقت 
الحداثة في تحقيؽ كعكدىا، كعكد عصر التنكير 

الغربية بتحقيؽ التطابؽ الكامؿ بيف العقؿ كالعقبلنية 
ا كفي ىذه السياقات نشأت الفمسفة (ْ)"كالعالـ

لمميبلد بكصفيا  َِالنسكية في حدكد القرف الػ
ذٍّر عمميةى"النقد الما بعد حداثي" لكف  فمسفةن نقديةن تيجى
فيما يخص المرأة، كتدعـ االتجاه الحقكقي الذم 

تمكينياا إالَّ أف يناصر قضاياىا كيدافع عف ضركرة 
                                                      

 (.ُّْ. ص ََُِ)عطية.  (ْ)

الفمسفة النسكية بدأت تأخذ بيعدان  خر ال يتمثؿ في 
نما في إرادًة إنتاًج فكرو كتنظيرو  مجرد النقد، كا 
لتكجيو العالـ في المجاالت الحياتية كالفكرية 
المختمفةا فنشطت األمريكية جكديث بتمر كأحد أىـ 
ممثمي تيار ما بعد الحداثة النسكم متخذةن مف قضية 

كية الجنسية أداةن نقدية جذرية، كفي الكقت ذاتو الي
أداةى تكليدو لما ينبغي أف يككف عميو العالـ اإلنساني 
كما تريده. كنظران لككنيا الممثؿ األبرز ليذا االتجاه، 
 ، كلكجكد الكثير مف المتأثريف بيا في العالـ اليـك
كلمحضكر البلفت لنتاجيا في معارض الكتاب 

كاصؿ االجتماعي، كقياما الدكلية كشبكات الت
ا رأيت ضركرة  بالكاجب الشرعي تجاه الجيؿ اليـك
الكتابة في ىذا األمر كفؽ الرؤية اإلسبلمية 
الصحيحة التي يقـك عمييا معتقد أىؿ السنة 

 كالجماعة.
يكمف السؤاؿ الرئيس ليذا البحث  مشكمة البحث:

في: كيؼ أثر مفيـك الجندر عند جكديث بتمر عمى 
بلؽ لدييا؟، كقد تفرع عف ىذا السؤاؿ فمسفة األخ

 عدده مف األسئمة الفرعية ىي:
ما حقيقة "الجندر/اليكية الجنسية" عند جكديث  -

 بتمر؟
ما ىي معالـ النظرية األخبلقية عند جكديث  -

 بتمر؟
 ما أثر مفيـك الجندر عمى فمسفة األخبلؽ لدييا؟ -
ما ىك المكقؼ الصحيح مف:"أثر مفيـك الجندر  -

 األخبلؽ"؟ لدل بتمر عمى
 أىمية البحث:

اإلسياـ في مجاؿ الكعي بقضايا الفكر النسكم  .ُ
 الفمسفية، كتكصيؼ خطابيا الفكرم.
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ضركرة أف يكتب المختصكف في عمـ االعتقاد  .ِ
في نقد ىذه القضايا المعاصرة كفؽ منيج أىؿ 
السنة كالجماعة، بمغة تناسب اآلخر، كتناسب 

أحد أىـ الجيؿ الذم باتت تمؾ الفمسفات الكافدة 
 ركافد المعرفة لديو.

إلقاء الضكء عمى الدراسات الجندرية المعاصرة  .ّ
التي تشكؿ جكديث بتمر أىـ أعبلميا 

 المعاصريف.
تكفير أسسو عمميةو سميمةو نابعةو مف القراءة  .ْ

التاريخية الكصفيةا تسيـ في عممية نقد كتفكيؾ 
الخمؿ كالخطأ كالقصكر في الخطاب النسكم 

 ؤية اإلسبلمية.الفمسفي، كفؽ الر 
 أىداف البحث:

تكصيؼ السياؽ التاريخي لتشكؿ الجندر كقضية  .ٔ
 فمسفية.

الكشؼ عف مفيـك "اليكية الجنسية/الجندر" عند  .ٕ
 جكديث بتمر كنقده.

تحميؿ أثر مفيـك اليكية الجنسية عند بتمر عمى  .ٖ
 أسس النظرية الخمقية عندىا.

بياف  ثار الجندر عمى األخبلؽ عند بتمر، كنقده  .ٗ
 ؽ الفكر اإلسبلمي.كف

اإلسياـ في تقديـ عمؿو نقدم لبلتجاىات  .٘
 المخالفة لئلسبلـ كفؽ المنيج اإلسبلمي.

بغية تحقيؽ أىداؼ الدراسة أعممت منيج البحث:
كذلؾ الستقراء تىشىكاؿ الجندر  المنيج التارييي؛

كمكضكعو فمسفيو في الفكر النسكم، كما أعممت 
عطاء تكصيؼو ا كذلؾ حتى يمكف إالمنيج التحميمي

لمفيـك اليكية الجنسية عند بتمر كالكشؼ عف 
أسسو، كحقيقة نظريتيا األخبلقية، كأثر مفيـك 
الجندر في النظرية األخبلقية عندىا. كأعممت 

حتى يتبيف مكقؼ العقيدة  المنيج النقدي؛

اإلسبلمية مف مفيـك اليكية الجنسية عند بتمر، كنقد 
ة كأحد أىـ أسسو ك ثاره في نظريتيا األخبلقي

.  المنظريف لمفكر النسكم اليـك
لـ أقؼ مف خبلؿ بحثي عمى  الدراسات السابقة:

مف تناكؿ العبلقة بيف مفيـك الجندر كاألخبلؽ عند 
 جكديث بتمر تحميبلن كنقدان كفؽ الرؤية اإلسبلمية.

: ستقتصر ىذه الدراسة عمى تحميؿ حدود الدراسة
ديث بتمر، مفيـك "الجندر/اليكية الجنسية" عند جك 

كبياف أثر ذلؾ المفيـك عمى أسًس نظرية األخبلؽ 
 عندىا، كنقد ذلؾ كمو كفؽ العقيدة اإلسبلمية.

: قسمت البحث إلى مقدمة تتضمف: تبويب البحث
عرض مشكمة البحث، كأىميتو، كأىدافو، كمنيجو، 

 كحدكده، كىيكمتو.
يتضمف عرضان تاريخيان مكجزان لتطكر تمييد:  -

 تعريفان بجكديث بتمر.الحركة النسكية ك 
: مفيـك فكرة الجندر كتاريخو المبحث ا ول -

 في الفكريف الفمسفي كالديني.
نظرية األخبلؽ عند جكديث المبحث اللاني:  -

 بتمر.
أثر مفيـك الجندر عند بتمر المبحث اللالث:  -

ميقية.  عمى النظرية الخي
المكقؼ مف مفيـك اليكية عند المبحث الرابع:  -

 ه في نظريتيا األخبلقية.جكديث بتمر ك ثار 
 تضمنت نتائج البحث كتكصياتو.الياتمة:  -
 فيرس المصادر والمراجع. -
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 تمييد
قامت الحركة النسكية "مع الثكرتيف: األمريكية 

التي  (ٓ)مف ناحية، كالفرنسية مف ناحية أخرل"
ساىمت في خمؽ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف كالحرية 

الظمـ كالمساكاةا فػ"بدأ النساء في طرح قضية 
، كييعد (ٔ)الكاقع عمييف كعدـ مساكاتيف بالرجاؿ"

كتاب: دفاع عف حقكؽ المرأة أساسان نظريان 
لمحركة النسكية في نقد الييمنة الذككرية 

، كقد (ٕ)كالطغياف األبكم عمى النساء  نذاؾ
تبلصدكره عدده مف المؤتمرات التي بدأت تطالب 
 بحقكؽ المرأة في التعميـ كالعمؿ كاالستقبلؿ
كنحكىا مف مجاالت كمطالب الحياة المختمفة، 
"كاستمرت ىذه الكتابات كالمطالبات حتى 

إلى حركاتو  ُٗتحكلت في منتصؼ القرف الػ
كاستطعف (ٖ)نسائيةو منظمةو كمؤثرةو في المجتمع"

تحقيؽ عددو مف اإلصبلحات اليامة في كضع 
المرأة،كذلؾ حتى حدكد الستينيات مف القرف 

ت إبَّاف ذلؾ العيد رؤيةه جديدة ـا إذ انطمقَِالػ
لمحركة النسكية جعمت منيا فمسفةن تعيد قراءة 
نتاج مختمؼ مجاالت المعرفة كالحياة  كا 
كالسياسة كالعمـ كالتاريق كنحكىا، كنىًشطى اتجاه 
النسكية الراديكالية التي رأت "أف السمطة 
ز مف خبلؿ مؤسساتو  الذككرية تمارىس كتعزَّ

                                                      
 (.َُ. ص ََِٓ)كاتكنز ك ركيدا ك خريف.  (ٓ)
كاتكنز ك ركيدا ك خريف، أقدـ لؾ الحركة النسكية،  (ٔ)

 . ِِص 
(. كاتكنز ك ركيدا، ّٗ. صََِِانظر: )جامبؿ.  (ٕ)

 . ِٕص  أقدـ لؾ الحركة النسكية،
 (.ٕٓ. صََِْ)الكردستاني.  (ٖ)

عاية األطفاؿ شخصية مثؿ الزكاج كر 
، كقد استيدفف مجابية (ٗ)كالممارسات الجنسية"

تمؾ المؤسسات بالمجكء إلى التشكيؿ االجتماعي 
لميكية الجنسية كأداًة نقدو مركزيةو لتعريًة تمؾ 

جوديث . كتيعد األمريكية: (َُ)الييمنة كتقكيضيا
مف أبرز زعماء النظرية النقدية المتأثرة (ُُ)بتمر

الحديث، فقدمٍت بتمر العديدى بيذا االتجاه النسكم 
مف األطركحات التي تعتمد عمى تكليد المعاني 

                                                      
 .ٗٓجامبؿ، النسكية كما بعد النسكية، ص  (ٗ)
 كما بعدىا(.  َُُ. ص َُِْ( انظر: )تايسكف. َُ)
ـ(، مف أشير ُٔٓٗ( فيمسكفة أمريكية معاصرة )ُُ)

فبلسفة ما بعد الحداثة في الفكر النسكم، تنتمي 
إلى أصؿ ييكدم، كتشغؿ أستاذان في قسـ األدب 

يرتكز  .رف كالببلغة في جامعة كاليفكرنيامقاال
اىتماميا الفمسفي حكؿ قضية النكع كالجندر كما 

جتماعي مف دكر في إيجادىا، ليا يمعبو الشكؿ اال
 -تيا المركزية المتمثمة في الجندرإلى جانب قضي-

اىتمامات في مجاالت عدة: كالفمسفة السياسية، 
أسمكبيا  كاالجتماعية، كنظرية األدب. متأثرة في

الفمسفي بعدد مف فبلسفة ما بعد الحداثة لعؿ 
أىميـ: دريدا. كتمتمؾ بتمر حضكران إعبلميان بارزان 
عبلف تضامنيا  يسيؿ عمييا طرح فكرىا الفمسفي، كا 
مع عدد مف القضايا كالشعارات، كتأييدىا لكثير مف 
التحركات التي تنتمي لمشأف الثقافي، خصكصان 

المرأة، كدعـ األقميات،  قضايا النسكية، كاضطياد
كدعـ االعتراؼ بكثير مف الممارسات التي برزت 
في الغرب كحركة حقكؽ الشكاذ كنحكىا. مف أىـ 
مؤلفاتيا: الذات تصؼ نفسيا. انظر: )العمكم. 

. َُِٓكما بعدىا(، )بتمر.  ِّ. ص َُِٕ
 (.     ِٗ-ُٓص
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كاستخراج المسككت عنو في نصكص الفبلسفة، 
فمف ذلؾ أطركحاتيا لمدكتكراه "حكؿ مفيـك 

ـ ُْٖٗالرغبة عند ىيغؿ، كنشرت رسالتيا 
تحت عنكاف: ذكات راغبة: تأمبلت ىيغيمية حكؿ 

ييا فيمان جديدان فرنسا القرف العشريف، كطكرٍت ف
لمعبلقة بيف الرغبة كاالعتراؼ، دمجان لفكر 

ا "فالرغبة في العيش كما (ُِ)اسبينكزا كىيغؿ"
دَّث عنيا اسبينكزا غير ممكنة في نظرىا إالَّ  تىحى
مف خبلؿ االعتراؼ بتحقيؽ الرغبة في العيش 

نما العيش بطريقةو حيرة كمختارة" ، (ُّ)فقط، كا 
ؿ لمذات ككيفية كبدأت بتمر بعدىا في الدخك 

تىشىكؿ اليكية عند اإلنساف، كيعد كتابيا "مشكمة 
الجندر" أىـ ما طرحتو في ىذا المجاؿا حيث 
بدأت فييبطرح مفيكـو مغاير لماىيًة اليكيًة 
الجنسية، كمناقشة مسألة أسسيا الطبيعية، كليذا 
عيرفت بتمر مؤخران بأنيا فيمسكفة النكع كاليكيةا 

س عمى ىذا األمر، كما نظران الشتغاليا الرئي
تمثمو بالفعؿ ىذه القضية مف مركزية في فكرىا 

لى جانب ذلؾ تعد بتمر مف أىـ (ُْ)الفمسفي . كا 
أكجو النزعة النقدية المعاصرة في الفكر النسكم 
التي باتت معركفة لدل القارئ العربيا كيعكد 
ذلؾ إلى نشاط بتمر اإلعبلمي بالدرجة األكلى 

ما يعكد إلى الكجية لطرح فمسفتيا لآلخر، ك
 ةالسياسية التي اتخذتيا بشأف القضية الفمسطيني

 .(ُٓ)كدعميا لػ"االعتراؼ المتبادؿ بيف الشعبيف"

                                                      
 .ّّالعمكم، الفمسفة بصيغة المؤنث، ص (ُِ)
 .ّْسفة بصيغة المؤنث، ص العمكم، الفم (ُّ)
 (.ِِٔ. صََِِ)انظر: جامبؿ.  (ُْ)
، كانظر: ّٔالعمكم، الفمسفة بصيغة المؤنث، ص  (ُٓ)

 كما بعدىا(.  ّٗ. ص َُُِ)الشيق. 

 
وتارييو في (ُٔ)رالجند مفيوم فكرة المبحث ا ول:

 الفكرين الفمسفي والديني
ييعد لفظ "الجندر أك الجنكسة...أحد 
ي المصطمحات األكثر تعقيدان، كاألكثر تقمقبلن ف

المغة اإلنكميزية، كممة تبرز عمى نحك غير 
متكقع في كؿ مكاف، مع أف استعماالتيا تبدك 

بحثية  ا ذلؾ أف نشاطو كمسألةو (ُٕ)متغيرة دكمان"
مف العكامؿ الفمسفية، إلى جانب  قد تأثر بعددو 

أبحاث عمـ االجتماع، كاألبحاث الطبية 
السيككلكجية، كالحركة النسكية، كما عيرؼ حديثان 

.كىك في أصمو مأخكذ مف الكممة مـ الجنسبع
( كالتي تعني نكع الجنس مف genusالبلتينية )

حيث الذككرة كاألنكثة، ثـ مر بعدة مراحؿ 
لينتيي في الفمسفة النسكية إلى ككنو "الفركقات 
بيف الجنسيف عمى أسسو ثقافيةو كاجتماعية، 

 .(ُٖ)كليس عمى أساسو بيكلكجي فسيكلكجي"

                                                      
يعكد االشتقاؽ المغكم لمفظة "الجندر" أك "الجنكسة"  (ُٔ)

، التي تعني األصؿ genusإلى المفردة البلتينية: 
ان بعد الحرب العالمية أك النكع، ثـ تحدرت حديث
التي تعني:  gendreالثانية عف المفظة الفرنسية: 

النكع أك الجنس، كما تعني باإلضافة إلى ىذا في 
قامكس المغة اإلنكميزية: الممارسة النحكية لتصنيؼ 

ة أك مؤنثة أك حيادية، كفي األسماء بكصفيا مذكر 
يستعمؿ لفظ الجندر  ةالحديثبعض االستعماالت 

عمى جنس الشخص، إلى جانب استعمالو لمداللة 
. ص ََِِالنحكم. )انظر: الركيمي ك البازعي. 

، َُ، ٖ. صَُِٖ. غمكفر ك كاببلف. َُٓ
ُُ.) 

 .ٕغمكفر ككاببلف، الجنكسة الجندر، ص  (ُٕ)
 .َُّأبك بكر، كشكرم، ص ((ُٖ
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ر ومفيومو في الفكر تاريخ فكرة الجند .ُ
 الفمسفي.

البداية تعمقت  الجندر في الفمسفة اليونانية:. ُ، ُ
الفمسفية لمكضكع الجندرمنذي انطبلقتيا بالمكانة التي 

طركحات أتحتميا المرأة بالنسبة لمرجؿا حيث جاءت 
ككأنيا تصب  -ممف اىتمكا بيذه العبلقة-الفبلسفة 
لرجؿ، فقد اإلعبلء مف جنس ا :ىك كاحدو  في اتجاهو 

اعتبر أفبلطكف قديمان أف "الطبيعة البشرية نكعاف: 
الجنس األسمى كسكؼ نسميو مف اآلف فصاعدان 
نما جاءت المرأة مف الرجؿ، لكف  باسـ الرجؿ... كا 

ر شيكتو مف الرجاؿ، يى ليس مف أم رجؿ: فمف قى 
كعاش فاضبلن عمى األرض سكؼ يعكد إلى أعمى 

فشؿ منيـ  حيث يسكف نجمو األصمي... لكف مف
كاستعبدتو شيكاتو كعاش شريران رذالن... فئنو 

)سيتحكؿ في ميبلده الثاني إلى امرأة"
19
، كعمى ىذا (

بدايةن مف تصكره لعممية -أفبلطكف  ؿى النحك أصَّ 
كما ييعد  .بيف الجنسيف البشرييف لطبقيةو  -الخمؽ

أرسطك أيضان مف أىـ المساىميف في التأصيؿ ليذا 
لجنسيفا إذ اعتبر "أرسطك أف التصكر الطبقي بيف ا

دكنية المرأة ىي نتاج لطبيعتيا البيكلكجية، كأف 
كظيفة األنثى األكلى ىي اإلنجاب، كالسبب في 
ضركرة كجكد الشكؿ الجنسي لئلنجاب مرده إلى 
تفكؽ الصكرة عمى المادةا فالذكر مف خبلؿ 
حيكاناتو المنكية يزكدنا بالصكرة، بينما األنثى تزكدنا 

مف خبلؿ تدفؽ الطمث، كمادامت الصكرة بالمادة 
أفضؿ كأقدس مف المادة، فمف األفضؿ انفصاؿ 
األعمى عف األدنى، أم ضركرة أف ينفصؿ الذكر 

                                                      
 (.َُِ)إماـ. دكف عاـ. ص (ُٗ)

)عف األنثى"
21
). 

بدايات :في . الجندر في الفمسفة الحديلةٔ، ِ
اليكية  مسألةي  خذتٍ العصكر األكربية الحديثة أى 

التنظير في ا إذ استمر السابؽ السياؽ الجنسية ذاتى 
عممية النكع الجنسي مرتبطان بالفركؽ البيكلكجية بيف 
الرجؿ كالمرأة، كرجحاف كفة الطبقية لصالح الرجؿ 

 (ُِ)عمى حساب المرأةا فقد اعتبر أكجست ككنت
األنثى مف أجؿ  جنسى  كجدتٍ أى  مثبلن "أف الطبيعةى 

كىذا األمر يضعيا في مرتبة أدنى مف  احفظ النسؿ
 فَّ كي يى  ب عمى النساء أفٍ الذكر. كمف ىنا يج

ليـا ألف النساء بحكـ  لمرجاؿ كتابعاتو  خاضعاتو 
تككينيف األضعؼ فيزيقيان فيف لذلؾ أضعؼ كأدنى 
مف الناحية العقمية مف الرجاؿ، كلتعكيضيف عف 

 .(ِِ)المشاعر كالعكاطؼ" رقةى  الطبيعةي  يفَّ تٍ ذلؾ منحى 
إلى أف  (ِّ)كبالمثؿ ليذا فقد ذىب جاف جاؾ ركسك

أة كالرجؿ "مف حيث الجانب المشترؾ بينيما المر 
متساكياف. أما مف حيث جانب التبايف فبل كجو 
 لممقارنة بينيما، كحيف يجتمع الجنساف يسيـ كؿٌّ 

                                                      
 (. ِّ. صََِٗ)حكسك.  (َِ)

فرنسي كضعي،  ـ( فيمسكؼُٕٖٓ -ُٖٕٗ) (ُِ)
اعتبر العمـ التجريبي ىك أرقى اإلمكانات التي كصؿ 
إلييا العقؿ اإلنساني بعد أف خمع عنو الميتافيزيقا 

 (.ُُِّ/ ِ. ََُِكالبلىكت. انظر: )الحنفي. 
حكسك، الجندر األبعاد االجتماعية كالثقافية، ص  (ِِ)

 بتصرؼ يسير. ّٓ
ـ( فيمسكؼ فرنسي، اىتـ بكضع ُٖٕٕ -ُُِٕ)(ِّ)

نظرية في التربية كالسياسة، تقـك ىذه األخيرة عمى العقد 
االجتماعي. انظر: الحنفي، مكسكعة الفمسفة كالفبلسفة، 

ُ /ٖٔٔ-َٕٔ. 
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منيما في األمكر العامة، كلكف ليس بنفس 
األسمكب... فأحد الجنسيف ينبغي أف يككف إيجابيان 
ذا قكيان، كاآلخر يجب أف يككف سمبيان ضعيفان، كل

يجب أف يككف أحدىما مريدان قادران فعاالن، في حيف 
يسيرة. كمتى  اآلخر مقاكمةن  بدم الجنسي يكفي أف يي 

رتب عميو أف المرأة مجعكلة تى  اكضعنا ىذا المبدأ
عمييا  بى جَّ كى ، كمف ىنا تى (ِْ)أساسان إلرضاء الرجؿ"

بدالن مف أف  -أم الرجؿ-"أف تسعى لمفكز برضاه 
لخاص بيا قائـ في مفاتنيا، تتحداه، فعنفكانيا ا

كبتمؾ المفاتف يجب أف ترغمو عمى شحذ قكتو 
باتجاه الفكز بالمرأة كالحصكؿ  (ِٓ)كاستخداميا"

عمييا، كىذا ىك قانكف الطبيعة القائـ بيف الجنسيف 
بحسب ركسك، بؿ إف ركسك قد صرح باالرتباط بيف 
األساس البيكلكجي لمجنس البشرم كبيف الدكر 

-ننا "بالتشريح المقارف إـز لوا إذ االجتماعي البل
، بؿ كبالنظر المجرد نجد بينيما -يقكؿ ركسك

اختبلفات عامة تبدك ككأنيا ال صمة بينيا كبيف 
 بلتو صً الجنس، في حيف أنيا متصمة بالجنس بً 

كما ذىب الحقان  .(ِٔ)عف متناكؿ مبلحظتنا" بعيدةو 
إلى أف ىذا الفرؽ البيكلكجي بيف الجنسيف  (ِٕ)كانط
ككنان رئيسان في تشكيؿ القدرات الخاصة بكؿ د مي ييعى 

                                                      
 .(ِّٓ)ركسك. دكف عاـ. ص  (ِْ)
ركسك، إميؿ أك تربية الطفؿ مف الميد إلى الرشد،  (ِٓ)

 .ِّٔص
ركسك، إميؿ أك تربية الطفؿ مف الميد إلى الرشد،  (ِٔ)

، ُٔ. ص َُِّكانظر: )المحمداكم.  ،ِّٓص
ُٕ.) 

ـ( فيمسكؼ َُْٖ -ـُِْٕإيمانكيؿ كانط ) (ِٕ)
ألماني، أبك الفمسفة المثالية النقدية الحديثة، قدـ نقدان 
ىامان في مجاؿ االبستمكلكجيا. انظر: بدكم، مكسكعة 

 كما بعدىا. ِٗٔ/ ِالفمسفة، 

 اال سيما القدرات العقمية، كما بد ،مف المرأة كالرجؿ
كانط كىك يتحدث عف التربية مستثنيان األنثى عف 
دائرة اإلعداد كالتربية ال سيما مع تجاكزىا مرحمة 

 .(ِٖ)الطفكلة
إالَّ أف ىػػػػذا الػػػػربط بػػػػيف الػػػػدكر االجتمػػػػاعي كاليكيػػػػة 

مػف الفمسػفات  عمى يػد عػددو  -لئلنساف، بدأ  الجنسية
لتفكيكػو،  يمقػى محػاكالتو  -ـ ُٗالعممية فػي القػرف الػػ

فػ"الجنسانية بدءان مف القرف التاسع عشر، قػد اتخػذت 
العمميػػػػػة  تػػػػػدريجيان منزلػػػػػة جديػػػػػدة كمكضػػػػػكع لممعرفػػػػػةً 

 إلػػػى(َّ)ا إذ ذىػػػب جػػػكف سػػػتيكرات مػػػؿٌ (ِٗ)كالشػػػعبية"
ت االجتماعيػػػػة بػػػػيف ظـ العبلقػػػػانى "أف المبػػػػدأ الػػػػذم ييػػػػ

الجنسػػػػيف )الػػػػذككر كاإلنػػػػاث(، كيجعػػػػؿ خضػػػػكع أحػػػػد 
مبػػدأ خػػاطئ فػػي  :الجنسػػيف لآلخػػرعمبلن مشػػركعان ىػػك

رئيسة أمػاـ التقػدـ البشػرما  ذاتو، كما أنو يمثؿ عقبةن 
ليحػؿ محمػػو مبػػدأ المسػػاكاة  ،كمػف ثػػـ ينبغػػي أف يػػزكؿ

أك ميػػػػزة فػػػػي التامػػػػة، الػػػػذم ال يسػػػػمح بكجػػػػكد سػػػػمطةو 
، (ُّ) خػػػػر" ـ أىميػػػػة فػػػػي جانػػػػبو جانػػػػب، كعجػػػػز كعػػػػد

كاعتبػػػر "أف الػػػرأم الػػػذم يؤيػػػد النظػػػاـ الحػػػالي الػػػذم 
يخضػػع فيػػو الجػػنس الضػػعيؼ خضػػكعان تامػػان لمجػػنس 

يقػػـك عمػػى النظريػػة فحسػػب، بمعنػػى أنػػو لػػـ  :األقػػكل

                                                      
انظر لتفصيؿو أكثر في مكقؼ كانط مف المرأة:  (ِٖ)

ماـ، عبد الفتاح إماـ. كانط كالمرأة. كانط، )إ
إيمانكيؿ. ثبلثة نصكص: تأمبلت في التربية ما 

كما  ُُىي األنكار؟ ما التكجو في التفكير، ص 
 بعدىا(. 

 .ُُغمكفر ككاببلف، الجنكسة الجندر. ص  (ِٗ)
ـ( فيمسكؼ إنجميزم، اىتـ ُّٕٖ -َُٖٔ) (َّ)

مذىب بالمنطؽ كمناىج البحث العممي، كىك مطكري 
المنفعة في الفمسفة الحديثة. انظر: بدكم، مكسكعة 

 . ْٔٔ/ ِالفمسفة، 
 (.ّٓ. صُٖٗٗ)مٌؿ.  (ُّ)
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يحػػدث قػػط تجربػػة أم نظػػاـ  خػػر، كىكػػذا ال نسػػتطيع 
بمعناىػػا البسػػيط الػػذم يجعميػػا -أف نقػػكؿ إف التجربػػة 

قػػػػػػد أصػػػػػػدرت حكميػػػػػػا فػػػػػػي ىػػػػػػذا  -ظريػػػػػػةتقابػػػػػػؿ الن
 المكضػػكع. ثانيػػان: لػػـ يكػػف األخػػذ بيػػذا النظػػاـ الحػػالي

نظػػػػػػاـ البلمسػػػػػػاكاة الػػػػػػذم يجعػػػػػػؿ المػػػػػػرأة خاضػػػػػػعة -
لمتفكير أك التركم، أك بيعد النظػر،...  نتيجةن  -لمرجؿ

أك يعمػػػؿ  ،أك أيػػػة أفكػػػار عمػػػا ىػػػك صػػػالح لممجتمػػػع
نػو أ :خير البشرية، بؿ إنػو انبثػؽ ببسػاطة مػف كاقعػةً ل

 منػػػػذ الخيػػػػكط األكلػػػػى لفجػػػػر المجتمػػػػع البشػػػػرم ككػػػػؿا 
مػا... كتبػدأ  لرجػؿو  عبكديػةو  امرأة تجد نفسيا في حالػةً 

 بالعبلقػػػػاتً  بػػػػاالعتراؼً  السياسػػػػية باسػػػػتمرارو  القػػػػكانيفي 
بالفعػػػؿ بػػػيف األفػػػراد، فيػػػي تحيػػػؿ  التػػػي تجػػػدىا قائمػػػةن 

مشػػػػركع، كتضػػػػفي عمييػػػػا  الكاقػػػػع المػػػػادم إلػػػػى كاقػػػػعو 
ع...  كىكػذا يصػبح أكلئػؾ الػذيف تصديقان مػف المجتمػ

ف بيػػا يرغمػػكا عمػػى الطاعػػة )النسػػاء أك العبيػػد( ممػػزمأي 
كسػػػػػتيكرات بيػػػػػذا يحػػػػػاكؿ  .(ِّ)عػػػػػف طريػػػػػؽ القػػػػػانكف"

 ،بالفعػػؿ الفصػػػؿ بػػػيف اليكيػػة الجنسػػػية لممػػػرأة خاصػػػة
كبػػػيف دكرىػػػا االجتمػػػاعي الػػػذم تمارسػػػو، فيشػػػير إلػػػى 

كعػػدـ صػػحة ارتباطػػو  ،كضػػعيا االجتمػػاعي كضػػعيةً 
البيكلػػػكجي لممػػػرأة، كضػػػركرة تحريػػػر المػػػرأة  باألسػػػاس
 .(ّّ)مف ذلؾ

لػػػى جانػػػب ىػػػذا  فمسػػػفة نيتشػػػو فػػػي مجػػػاؿ  تٍ أسػػػيمكا 
تفكيؾ الميتافيزيقا كتحطيـ كؿ المركزيات الكبرل فػي 
الفمسفة الغربية: كمركزية العقؿا "ذلؾ أف نيتشو رأل 
أف اإلنسػػػػػانية قػػػػػد عاشػػػػػت حتػػػػػى اآلف عمػػػػػى عبػػػػػادة 

كأصناـ في السياسة،  األصناـ، أصناـ في األخبلؽ،
كأصناـ في الفمسفة... كميمتو ىي الكشؼ عف ىػذه 

                                                      
 .َْ، ّٗمؿ، استعباد النساء، ص (ِّ)
 كما بعدىا.  ُّْانظر: مؿ، استعباد النساء، ص  (ّّ)

مػػػػػػػف ىػػػػػػػذه  األصػػػػػػػناـ كتحطيميػػػػػػػا فػػػػػػػي كػػػػػػػؿ ميػػػػػػػدافو 
فػػؽ منيجػػو الجنيػػالكجي الػػذم ذلػػؾ ك ، ك (ّْ)الميػػاديف"

الكبػػػػرل  بيػػػػا المفػػػػاىيـي  تٍ نىػػػػكَّ كى يػػػػدرس الكيفيػػػػة التػػػػي تى 
األخبلؽ...إلػػق، فيطػػرح ك لمميتافيزيقػػا كالعقػػؿ كالفمسػػفة 

ألنػػو يفتػػرض  اكيفيػػة بػػدالن عػػف سػػؤاؿ األصػػؿال سػػؤاؿى 
نمػػػا مي  ان أف األصػػػؿ لػػػيس جكىريػػػ اءن ابتػػػد  بفعػػػؿً  تكػػػكفه كا 
ا كىكػػذا إذف يغػػدك الكػػػبلـ (ّٓ)التػػي خمقتػػو القػػكةً  إرادةً 

"عمػػػػى الحقيقػػػػة بحصػػػػر المعنػػػػى عػػػػف الحقيقػػػػي كمػػػػا 
أك حتى ألجمنا نحف،  ،يككف في ذاتو، أك ألجؿ ذاتو

كػػػػػػرة ىػػػػػػذه عمينػػػػػػا أف نسػػػػػػأؿ أم قػػػػػػكل تختبػػػػػػئ فػػػػػػي ف
، كبفعػػػؿ ىػػػذه االسػػػتراتيجية الجينيالكجيػػػة (ّٔ)الحقيقػػػة"

أخػػػػذ نيتشػػػػو فػػػػي نقػػػػد مقػػػػكالت الفكػػػػر كعػػػػدـ اعتبػػػػار 
ـه   امقصػػػػػكد حقيقتيػػػػػا، فػػػػػاعتبر أكالن أف المنطػػػػػؽ "كىػػػػػ

فمبادئ الفكػر )الشػيء، الجػكىر، الػذات، المكضػكع، 
ضػػػػركرية  العميػػػػة، الغائيػػػػة إلػػػػق( ليسػػػػت غيػػػػر أكىػػػػاـو 

باسػػػػػػػػػػـ  (ّٕ)كاالمػػػػػػػػػػتبلؾ" لمظفػػػػػػػػػػر لمحيػػػػػػػػػػاة... كأدكاتو 
 ان "الذاتيػػة أك اليكيػػة شػػرط قػػانكفى  الحقيقػػة، كمػػا اعتبػػرى 

فػػػي التفكيػػػر، إالَّ أنػػػو لػػػيس شػػػرطان فػػػي الكجػػػكد، ألف 
مسػػػػػػػػتمر كصػػػػػػػػيركرة  ره ياػػػػػػػػغى تى  -فػػػػػػػػي رأيػػػػػػػػو-الكجػػػػػػػػكد 
ا خبلفػػان لمميتافيزيقػػا السػػائدة التػػي رأت فػػي (ّٖ)دائمػػة"

إذ  الكجكد الثبػات، كالبلكجػكد ىػك الصػيركرة كالتغيػر،
 :كيجعؿ معنى الكجكد ىػك ،يقمب نيتشو ىذا التصكر

كالميػػػػـ ىنػػػػا أف . الصػػػػيركرة كنفػػػػي الثابػػػػت كالمطمػػػػؽ

                                                      
 بتصرؼ يسير. َٗٓ/ ِبدكم، مكسكعة الفمسفة،  (ّْ)
. بنعبد كما بعدىا َِ. ص ََِٔ)انظر: نيتشو.  (ّٓ)

 (. ِٗ-ِٔ. صَََِالعالي. 
 (.ُّّ. صََُِ)دكلكز.  (ّٔ)
 . ُّٓ/ ِبدكم، مكسكعة الفمسفة،  (ّٕ)
 بتصرؼ يسير. ُّٓ/ ِبدكم، مكسكعة الفمسفة،  (ّٖ)
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نيتشػػػو بيػػػذا النقػػػد قػػػدـ إسػػػيامان كبيػػػران فػػػي مجػػػاؿ نقػػػد 
القكؿ: بكجػكد مػا يسػمى اليكيػة الثابتػة لؤلشػياء، كأف 

الجندرم  و الدكري ئيتحدد في ضك  سابؽه  الذات ميعطىن 
 المبلئـ.

ىػػػػذه فػػػػي ناااادر فااااي الفمساااافة المعاصاااارة:. الجُ، ّ
اليكيػػػة الجنسػػػية تتػػػداخؿ مػػػع  مسػػػألةي  تٍ مرحمػػػة أخػػػذى ال

مػػػػػػػػػػػف العمػػػػػػػػػػػـك الطبيػػػػػػػػػػػة ال سػػػػػػػػػػػيما الطػػػػػػػػػػػب  عػػػػػػػػػػػددو 
ح "ابينا، الطبيب النفسي رَّ صالنفسي/السيككلكجياا إذ

كاضػػح  النمسػػاكم،... بأنػػو ال يكجػػد حتػػى اآلف دليػػؿه 
عمػػى أيػػف يمكػػف بالتحديػػد أف تكجػػد الغريػػزة الجنسػػية 

ي الػػدماغ... األمػػر الػػذم دفعػػو نحػػك الػػرأم القائػػؿ فػػ
 بػػأف السػػمكؾ الجنسػػي يكػػكف عمػػى الػػدكاـ مقيػػدان بنػػكعو 

مػف ذلػؾ  ، كتكلدتٍ (ّٗ)معيف مف الشخصية الجنسية"
التػػػػػي تػػػػػرل بأنػػػػػو "لػػػػػـ تعػػػػػد اليكيػػػػػة الجنسػػػػػية  الرؤيػػػػػةي 

مرتبطة حصران بالبنية التشػريحية لؤلعضػاء التناسػمية 
سػػػػػألة نػػػػػػزكات، أذكاؽ، الداخميػػػػػة كالخارجيػػػػػة، إنيػػػػػػا م

 حادثػػػػةو  (َْ)"نفسػػػػيةو  كسػػػػماتو  ،اسػػػػتعدادات، إشػػػػباعات
باعتقػػاده  (ُْ)األمػػر الػػذم دعمػػو فركيػػد.كىك كمتككنػػة

 بأحادية الجنس الذككرم، كذلؾ بالكشػؼ عػف مرحمػةو 
بحسػػػػػػب مرضػػػػػػاه مػػػػػػف -تمػػػػػػر بيػػػػػػا االنثػػػػػػى  جنسػػػػػػيةو 

سػػػػػػػماىا: عقػػػػػػػدة حسػػػػػػػػد أ، كىػػػػػػػي مػػػػػػػػا -العصػػػػػػػابيات
مػػػػػػف تحميػػػػػػػؿ  القضػػػػػػيب، فيقػػػػػػكؿ: "لقػػػػػػد اتضػػػػػػػح لنػػػػػػا

أنيف يمررف في مسػتيؿ حيػاتيف  عديداتو  عصابياتو 
 يحسػػػدف فييػػػا أخػػػاىف عمػػػى امتبلكػػػو عبلمػػػةى  بمرحمػػػةو 

                                                      
بتصرؼ  ُٕ، ُٔغمكفر ككاببلف، الجنكسة، ص (ّٗ)

 يسير.
 .ُٕغمكفر ككاببلف، الجنكسة، ص  (َْ)

 ـ( طبيبُّٗٗ -ـُٖٔٓسيجمكند فركيد ) (ُْ)
كمحمؿ نفسي، يعد مؤسس التحميؿ النفسي كمطكره 
كمنيجيةو لمختمؼ القضايا المتعمقة باإلنساف. انظر: 

 كما بعدىا. ُِِ/ ِسكعة الفمسفة، بدكم، مك 

ذككرة، كيعتبرف أنفسيف لحرمػانيف منيػا... مغبكنػات 
بئدخالػػػو األنثػػػى  -فركيػػػد  ، كىنػػػا نجػػػد(ِْ)كميمػػػبلت"

فػػػي مرحمػػػة الصػػػدمة مػػػف ذاتيػػػا كاسػػػتمرارية حسػػػدىا 
ػػتى  ييشػػير إلػػى بعديػػةً  - لمقضػػيب الجنسػػية  ف اليكيػػةً كا كى

األنثكيػػػػة لػػػػدييا، كتػػػػداخؿ ىػػػػذا التكػػػػكف مػػػػع الصػػػػكرة 
ػ الػػػ بفعػػؿً  عميػػو المػػرأةي  كفي كيػػػالمجتمعيػػة كالثقافيػػة لمػػا تى 

، "فئف االختبلؼ الجنسي (تربية/تككيف األنا األعمى)
يتأسس ثقافيان فػي المرحمػة األكلػى مػف  -لدل فركيد-

فػػػػرؽ بػػػػيف عقػػػػدة أكديػػػػب، كتبديػػػػدىا )حميػػػػا( يضػػػػع ال
 .(ّْ)اإلناث" الذككر كىكياتً  ىكياتً 

خػػػػػػػػارج الثكابػػػػػػػػت -كاسػػػػػػػػتمر التفكيػػػػػػػػر فػػػػػػػػي اليكيػػػػػػػػة 
طركحػػػػات أمػػػػع  يكاصػػػػؿ تقدمػػػػو-كالتحديػػػػدات القبميػػػػة

"حػػاكؿ معظػػـ إذ مػػا بعػػد الحداثػػة،  مػػف فبلسػػفةً  عػػددو 
المفكػػػريف المعاصػػػريف أف يفكػػػركا فػػػي اليكيػػػة خػػػػارج 

ذىب كالتحديػػػػدات القبميػػػػة، فػػػػ (ْْ)منطػػػػؽ الميتافيزيقػػػػا"
إلػػػػػػػى أف الػػػػػػػذات متككنػػػػػػػة بفعػػػػػػػؿ  (ْٓ)ميشػػػػػػػيؿ فككػػػػػػػك

في  (ْٔ)الخطابا كذلؾ بئعمالو المنيج األركيكلكجي
البحػػث عػػف تشػػكؿ الػػذات اإلنسػػانية، فػػػػ"األركيكلكجيا 

                                                      
 (.َُٕ. صُٗٗٗ)فركيد.  (ِْ)
(. ك انظر: غمكفر ّْ. ص ََِٓ)فككا كرايت.  (ّْ)

 .  َٔ، ٗٓككاببلف، الجنكسة، ص
كر الفمسفي المعاصر، ص بنعبد العالي، أسس الف (ْْ)

ّٗ ،ْٗ  . 
ـ( فيمسكؼ كمؤرخ فرنسي، يعد ُْٖٗ -ُِٔٗ) (ْٓ)

مف أىـ فبلسفة تيار ما بعد الحداثة المتأثريف بعدمية 
نيتشة في قراءتو لعدد مف قضايا الثقافة الغربية. انظر: 

 (.ِٕٗ -ِٖٖ. صَُِٓ)دكالككبماف. 
، ترادؼ األركيكلكجيا كممتي الحفريات أك اآلثار (ْٔ)

كتشير سابقان إلى دراسة كؿ مممكسات القدماء مف 
 ُٔ. صُُٖٗاألحجار كالنقكش كنحكىا. )البحرم. 

 كما بعدىا(.
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 عػػػػف كػػػػؿ سػػػػياؽو  صػػػػكرم كمجػػػػردو  فػػػػي ميػػػػدافو  ثه بٍحػػػػ
بشػػرم أك تػػاريخي، ييػػدؼ إلػػى الكشػػؼ عػػف القكاعػػد 

 حقيقػػػةو  الصػػػكرية لتشػػػكؿ الخطابػػػات التػػػي تػػػزعـ قػػػكؿى 
ا كذلػػػػؾ (ْٕ)معينػػػػة" تاريخيػػػػةو  عػػػػف اإلنسػػػػاف فػػػػي فتػػػػرةو 

بالتكجػػو إلػػػى دراسػػػة الخطابػػػات المسػػػيطرة عمػػػى تمػػػؾ 
"إف مػا كليػذا يقػكؿ: كمة لتمؾ الحقيقػة، الحقبة، كالػميشى 

نفسػيا  الذاتً  في كا كى تى  َـّ حاكلت أف أكضحو ىك، كيؼ تى 
مجنكنػة أك  داخؿ ىذا الشكؿ المحػدد أك ذاؾ، كػذاتو 

 مػػػف خػػػػبلؿ عػػػػددو  ،أك غيػػػر منحرفػػػػة رفػػػػةو سػػػكية، منح
معػػيف مػػف الممارسػػات التػػي كانػػت ألعابػػان لمحقيقػػة... 
كػػػاف عمػػػي أف أرفػػػض عػػػددان مػػػف النظريػػػات المسػػػبقة 
عػػػػػػف الػػػػػػذات، لكػػػػػػي أسػػػػػػتطيع القيػػػػػػاـ بيػػػػػػذا التحميػػػػػػؿ 
لمعبلقات التي يمكف أف تككف بػيف تشػكؿ الػذات، أك 
مختمػػػؼ أشػػػكاؿ الػػػذات كألعػػػاب الحقيقػػػة كممارسػػػات 

ا كمػػف ىنػػا فػػئف "الػػذات ليسػػت جػػكىران... (ْٖ)ة"السػػمط
إنيػػا شػػكؿ، كىػػذا الشػػكؿ لػػيس دائمػػان كال ىػػك بخاصػػة 

الػػػنمط مػػػف  إذ لػػػف يكػػػكف لمفػػػرد نفػػػسي  امطابقػػػان لذاتػػػو
فػػػػي مكاقػػػػؼ مختمفػػػػة، كبالتػػػػالي لػػػػيس  (ْٗ)العبلقػػػػات"
 .محدد لذاتو شكؿه 

ىـ بتفكيكػػػو اقػػػد سػػػ (َٓ)كفػػػي ذات السػػػياؽ كػػػاف دريػػػدا
يػػػػة الجنسػػػػية الثابتػػػػةا الػػػػذم مفيػػػػـك اليك  فػػػػي خمخمػػػػةً 

لكافػػػػة  نػػػػةً كٍّ كى المي  لميتافيزيقػػػػا الحضػػػػكرً  ان اعتبػػػػره امتػػػػداد

                                                      
 (.َُْ)الداكم. دكف عاـ. ص (ْٕ)
 (.ّٓ، ِٓ. ص َُِٓ)فككك.  (ْٖ)
 .ّٓفككك، االنيماـ بالذات، ص  (ْٗ)

ـ( فيمسكؼ فرنسي، ََِْ -ـَُّٗجاؾ دريدا ) (َٓ)
حضارة الغربية مف خبلؿ اىتـ بنقد مركزياًت ال

استراتيجية التفكيؾ. انظر: دكالككبماف، تاريق الفمسفة 
 . َُّ -َّّفي القرف العشريف، ص 

الصػػػػكت،  كمركزيػػػػةً  ،فػػػػي الفكػػػػر الغربػػػػي المركزيػػػػاتً 
، كمركزيػػػػػػة القضػػػػػػيب كنحكىػػػػػػا، (ُٓ)كمركزيػػػػػػة العقػػػػػػؿ

بػالقكؿ بازدكاجيػة -فاعتبر أف تفكيؾ اليكية الجنسية 
ىػك  -تيامعانييا التي تيحيؿ إلييا، كعدـ تحػدد مػدلكال

انفتػػػاح ضػػػركرم يفرضػػػو منطمػػػؽ تفكيػػػؾ الميتافيزيقػػػا 
يقػػػػكؿ دريػػػػدا: "كيػػػػؼ سػػػػيككف حػػػػاؿ  ،الغربيػػػػة برمتيػػػػا

جنسػػػػػػي أك حػػػػػػكؿ الجنسػػػػػػانية ال يسػػػػػػػتدعي  خطػػػػػػابو 
اإلبعػػػػػػػػاد داخميػػػػػػػػا كخارجيػػػػػػػػان، كال يسػػػػػػػػتدعي التفرقػػػػػػػػة 

 ؟، إف نظاـ االقتضاءات ىذا ينفتح عمى فكػرً ربكالق
ثنائيػػػػػة  االخػػػػػتبلؼ الجنسػػػػػي الػػػػػذم لػػػػػـ يصػػػػػبح بعػػػػػد

مسػػػػػبقة، كبالتػػػػػالي  (ِٓ)كال اختبلفػػػػػان كثنائيػػػػػة" ،جنسػػػػػية
البػػػػػدء  :"يمكننػػػػػا عبػػػػػر المجػػػػػكء إلػػػػػى التفرقػػػػػة كالتعػػػػػدد

جنسػػػػػػي )دكف سػػػػػػمبية بكػػػػػػؿ  بػػػػػػالتفكير فػػػػػػي اخػػػػػػتبلؼو 
ثنيف، بحيػث لػف يكػكف مف اال كـو عغير مد (ّٓ)تأكيد(

ىػك ىنػا كمػا يرمػي إليػو دريػدا  .(ْٓ)كلف يعكد كذلؾ؟"
ثنائيػػػػػة لميكيػػػػػة الطكلكجيػػػػػا نألتقػػػػػكيض التفكيػػػػػر فػػػػػي ا

"أف ثمػػػػػػة  ا ليؤكػػػػػػد عمػػػػػػىمحػػػػػػددة مسػػػػػػبقان الالجنسػػػػػػية 
جنسػػػػػػانية أكثػػػػػػر بدائيػػػػػػة مػػػػػػف التضػػػػػػاد المثنػػػػػػى بػػػػػػيف 

اخػػػػػتبلؼ جنسػػػػػي يكػػػػػكف حياديػػػػػان بالنسػػػػػبة  .الجنسػػػػػيف
لمجنسػػيف كمػػا يػػتـ تمثيميمػػا فػػي الكقػػت الحػػالي، مػػادة 
خػػاـ يػػتـ جعميػػا مممكسػػة كمعينػػة، مػػف خػػبلؿ التشػػتت 

 .(ٓٓ)كاالنشطار"

                                                      
 (.َُٖ. ص ُٔٗٗ)انظر: ستركؾ.  (ُٓ)
 (. ُٖٔ، ص َُِّ)دريدا،  (ِٓ)
أم: دكف كجكدو لغيابو مقابؿو لحضكر، أك مخفي  (ّٓ)

 مقابؿو لكاضحا فالكؿ حضكر. 
 .ُٖٔية التفكيؾ، ص دريدا استراتيج (ْٓ)
، ص ََِْكاتبات ترجمة حسف، )مجمكعة مف ال (ٓٓ)

ُِْ.) 
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عمػػػػػػػػى جيػػػػػػػػػة -بيػػػػػػػػذا تكػػػػػػػػػكف الفمسػػػػػػػػفة التفكيكيػػػػػػػػػة ك 
قػػد كضػػػعت األسػػاس كميػػدت الطريػػػؽ  -الخصػػكص

لمعدميػػةا ليػػتـ اسػػتثمارىا الحقػػان فػػي الفمسػػفة النسػػكية 
 لدل بتمر.
تاااريخ فكاارة الجناادر ومفيومااو فااي الفكاار  .ٕ

 الديني.
لقد أظيرت الجندر في الرؤية الييودية:. ِ، ُ

 -ريؼالتي دخميا التبديؿ كالتح-نصكص التكراة 
مفيكمان لمجندر ذا صمةو بعبلقًةالجنسيف بعضيما 
البعضا حيث اعتبر عدده مف نصكص األسفار 
الخمسة أف المرأة لعنةه لككنيا السبب الرئيس في 

فقد جاء في سفر إغكاء  داـ لمخركج مف الجنةا
يًَّة  يىكىانىاًت اٍلبىرٍّ ًميًع حى يَّةي اٍحيىؿى جى كىانىًت اٍلحى التككيف: )كى

ًممىيىا الرَّبا االلىوي فىقىالىٍت ًلٍممىٍرأًة: الَّتً  ٌقا قىاؿى اي أ»ي عى حى
يًَّة:  ٍرأةي ًلٍمحى نًَّة؟. فىقىالىًت اٍلمى ًر اٍلجى ال تىأكيبل ًمٍف كيؿٍّ شىجى

نًَّة نىاكيؿي كى » ًر اٍلجى رىًة الًَّتي أًمٍف ثىمىًر شىجى مَّا ثىمىري الشَّجى
نًَّة فىقىاؿى اي  سىًط اٍلجى : ال تىأكيبل ًمٍنوي كىال تىمىسَّاهي ًفي كى

يَّةي ًلٍممىٍرأًة:  لىٍف تىميكتىا! بىًؿ اي »ًلئىبلَّ تىميكتىا. فىقىالىًت اٍلحى
اًلـ  تىكيكنىاًف أعى نَّوي يىٍكـى تىأكيبلًف ًمٍنوي تىٍنفىًتحي اٍعيينيكيمىا كى

ٍيرى كىالشَّرَّ  اًرفىٍيًف اٍلخى ٍرأةي «. كىاً عى رىةى  فَّ أفىرىأًت اٍلمى الشَّجى
يٍّدىةه ًلؤلٍكًؿ كى  ةه ًلٍمعيييكًف كى أجى رىةى شىًييَّةه أنَّيىا بىًيجى فَّ الشَّجى

ذىٍت ًمٍف ثىمىًرىىا كى  مىيىا أكىمىٍت كى أًلمنَّظىًر. فىأخى ٍعطىٍت رىجي
ٍكتى الرَّبٍّ اإلأٍيضا مىعىيىا فى أ سىًمعىا صى . كى اًشيا كىؿى لىًو مى

نًَّة ًعٍندى ىيبيكًب  ـي كىاٍمرى  ًريًح النَّيىاًر فىاٍختىبىا ًفي اٍلجى تيوي أدى
نًَّة. فىنىادىل ًمٍف كىٍجًو الرَّبٍّ اإل ًر اٍلجى سىًط شىجى لىًو ًفي كى

:  لىوي الرَّبا اإل ـى ؟أ»دى : «. ٍيفى اٍنتى سىًمٍعتي »فىقىاؿى
ًشيتي ألنٍّي عيٍريىافه فىاٍختىبى  نًَّة فىخى ٍكتىؾى ًفي اٍلجى «. تي أصى

 : ؟ ىىٍؿ أٍعمىمىؾى أمىٍف »فىقىاؿى كىٍمتى ًمفى أنَّؾى عيٍريىافه
رىًة الًَّتي  ٍيتيؾى اٍف ال تىأكيؿى ًمٍنيىا؟أالشَّجى  فىقىاؿ«. ٍكصى

ـي:   عىٍمتىيىا مىًعي ًىيى »دى ٍرأةي الًَّتي جى ٍعطىٍتًني ًمفى أاٍلمى
رىًة فىأكىٍمتي  قىاؿى ًلٍممىٍرأًة: «. الشَّجى ٍتعىابى أكىثٍّر أتىٍكًثيرا »كى

بىًمؾً  ًع تىًمًديفى حى ًمًؾ يىكيكفي ا  ٍكالدا. كى أ. ًباٍلكىجى لىى رىجي
مىٍيؾً  56)«(اٍشًتيىاقيًؾ كىىيكى يىسيكدي عى

. كما نجد في "التاريق (
الذم يتحدث عف العبرانية أف الييكد األكائؿ كانكا 

)يعتبركف المرأة لعنةن استنادان"
57
إلى أمثاؿ ىذه  (

كدم عمى اليي ،فقد كافبؿ أبعد مف ذلؾالنصكص، 
أف "يقدـ صبلة شكر ثبلث مرات في اليـك يحمد 

)ا عمى أنو لـ يخمقو امرأة"
58
، كما أف المرأة في (

الييكدية تعاني مف ىضـو لكثيرو مف حقكقيا جراء 
جنسياا فتحـر مف الميراث مثبلن مع كجكد الذكرا 
ألف الذكر ىك صاحب األكلكية في اإلرث بناءن 

تىقيكؿ ًلبىًني ًإٍسرىاًئيؿ: كى عمى جنسوا ففي سفر العدد: )
لٍيسى لوي اٍبفه تىٍنقيميكفى ميمكىوي ًإلى  ؿأىيامىا رىجي  مىاتى كى

، كمف ىنا ساىمت الييكدية في أف تؤخذ (ٗٓ)(اٍبنىًتوً 
اليكيةي الجنسية باعتبارىا محددان لمدكر االجتماعي 
بصفةو سمبيةو،كتيصكر المرأةي عمى أف ىذا الدكر 

 أصؿ الًخمقة. السمبي منيا:كضعيٌّ في
ظيرت الرؤية  الجندر في الرؤية النصرانية:. ِ، ِ

لمجندر في المسيحية متأثرةن بالرؤية الييكدية التي 
رىسَّخٍت الطبقيةى الدكنيةى لممرأة بالنسبة لمرجؿ، 

ـ دعى حيث ا كاعتبرت دكرىا االجتماعي دكران سمبيان 
مف  يات كتفسيرات الكتاب المقدس ذلؾ  عدده 
اعتدادىا  بقي بيف الجنسيف، مف ذلؾالط يقالترس

بالنص السابؽ الكارد في سفر التككينكاالستناد عميو 
كما أف  ،البشرالمرأة أصبلن لخطيئةً  في تدعيـ ككف

ال سيما في القركف -النصرانية بجانب اعتمادىا 

                                                      
، ٓ، ْ، ّ، ِ، ُ: ّ)سفر التككيف. االصحاح:  (ٔٓ)

ٔ ،ٕ ،ٖ ،ٗ ،َُ ،ُُ ،ُِ ،ُٔ.) 
 (.ْٔـ. ص ُُٖٗ -قَُُْ)كياؿ.  (ٕٓ)
 (.ُْ)طو. دكف عاـ. ص  (ٖٓ)
 (.ٖ: ِٕ)سفر العدد. االصحاح:  (ٗٓ)
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فقد تأثرت  اعمى أف المرأة أصؿ الشركر -الكسطى
مف  بالتصكر الييكدم لممرأة كاعتبارىا في عددو 

ىذه القضية أحد مسائؿ  أضحتك ،ساألكقات نجى 
)الجدؿ في المسيحية

61
،كما أف نظرة معظـ (

"البلىكتييف كالفبلسفة المسيحييف تركز عمى 
الجنسا فالمرأة ال ىي إنسانة، كال صديقة، كال 

)زميمة... كلكنيا مجرد كعاء لمتناسؿ"
61
، فقد اعتبر (

)األككيني القديس تكما
62
ركرة في مثبلن أف كجو الض(

"خمؽ المرأة ىي لكي تككف معينان نظيران لمرجؿ كما 
نما  جاء في الكتاب المقدس ال لكي تساعده... كا 

كتساعده في عممية  عيف الرجؿى المقصكد ىنا أف تي 
التناسؿ... كتعكد القدرة اإليجابية في عممية التناسؿ 
إلى جنس الذكر، بينما تنتمي القدرة السمبية إلى 

)جنس األنثى"
63
،فػ"الطبيعة الفردية لممرأة... تؤكد (

ذلؾ  امكجكد ناقص، كمشكه، كمعيب -برأيو-أنيا 
كىي األساس في -ألف القكة اإليجابية عند الذكر 

يشبو الذكر  تتجو إلنتاج مكلكدو -عممية التناسؿ
في  تمامان، فئف جاءت المكلكدة أنثى دؿ عمى نقصو 

)القدرة اإليجابية"
64
). 

                                                      
س الثاني كاألنبا بفنكتيكس )انظر: األنبا تكاضرك  (َٔ)

كما  ُِٗ،ُٗ. ص َُِٔمطراف سمالكط. 
 بعدىا(.

 (.َُ. ص ُٔٗٗ)إماـ. (ُٔ)
ـ( أحد أىـ فبلسفة المسيحية في ُِْٕ -ـُِِٓ) (ِٔ)

/ ُ. ُْٖٗلمميبلد. انظر: )بدكم.  ُّالقرف الػ 
 كما بعدىا(.  ِْٔ

، ُُٓإماـ، الفيمسكؼ المسيحي كالمرأة. ص  (ّٔ)
ُِٓ. 

 ُّٓسيحي كالمرأة. ص لفيمسكؼ المإماـ، ا (ْٔ)

في الديانتيف -دينية كىكذا أسيمت النصكص ال
في ترسيق مفيـك  –الييكدية كالنصرانية كشركحيا

دكنية المرأة، األمر الذم تـ استثماره في الحراؾ 
النسكما لمدعكة إلى نبذ الذككرية التي ترسخيا 
نصكص تمؾ األدياف، بؿ إلى نبذ الديف ذاتو لدل 

 بعض المنتميف لمفمسفة النسكية.
بداية فئف مف  :(٘ٙ)الجنوسة والحركة النسوية .ٖ

المتقرر ما يستيدفو كؿ بحثو نسكم مف الكشؼ 
عف "اآلليات التي تتكئ عمييا المجتمعات األبكية 
)البطريركية(... ألنيف يعتقدف أف المجتمع األبكم 
يقـك عمى أفضمية الرجاؿ... كالنتيجةي المباشرةي لذلؾ 
المعتقد ىي فكرة أف المجتمع األبكم يضطيد 

ية التي يحاكؿ االتجاه النسكم مف . كاآلل(ٔٔ)النساء"
خبلليا إعادة النظر في اليكية ىي التأكيد الدائـ 
عمى أف "الذات ليست جزءان فطريان مف تككيننا 
البيكلكجي... لكنيا تتككف عبر التفاعؿ االجتماعي 

                                                                      

 بتصرؼ يسير.
( لف نتمكف ىنا مف التفصيؿ في ىذا المصطمح (ٓٔ

كتشكبلتو التاريخية كرصد جميع المساىمات النسكية 
حكلوا لطبيعة األبحاث المقدمة لممجبلت العممية. 

/ ُ مكسكعة النظرية األدبية المعاصرةكلبلستزادة انظر: 
كدليؿ  كالجندر" كامبل، الجنكسة، ككتاب: ِِٗ – ُٕٓ

 – ِّٗ، ُْٓ – ُْٗ، ٔٔ – ِٔالناقد األدبي: 
 – ُٖٓ، كمفاىيـ أساسية في عمـ االجتماع: ُّّ
ُُٕ ،َُِ – ُِْ ،ِِٖ – ُّّ ،َِٕ – ِٕٖ ،

، َُٗ، َٗكمعجـ المصطمحات الدكلية حكؿ المرأة: 
ُِٖ. 
إيرينا ر، مكاريؾ، مكسكعة النظرية األدبية ((ٔٔ

 .ُٕٓ/ ُالمعاصرة 
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في حدكد السبعينيات مف . كىكذا (ٕٔ)مع اآلخر"
ية نطكلكجيا اليك ؤلتقكيضً الـ أخذ تياري َِالقرف الػ

الجيؿ الثاني مف الجنسية الثنائية ينشط عمى يدً 
طركحات أمستفيدان بدرجة كبيرة مف  ،الحركة النسكية

الحركة حيث عمدت مف السابقيف لو، دريدا كعددو 
 ،إطبلؽ اليكية الجنكسيةإلى " النسكية بعد الحرب

عادة تعريفيا بكصفيا غير مستقرة كقابمة  كا 
)لمتغيير"

68
ية الثانية بمسألة كيرجع اىتماـ النسك  .(

مف الظمـ  ان اليكية الجنسية إلى أنيا رأت أف كثير 
كالقير الذم ألحؽ بالمرأة يعكد تبريره إلى اليكية 

 ذلؾ في نقدً االجنسية الطبيعية المعطاة لؤلنكثةا كبد
ؿ ىذا المفيـك الثابت لميكية الجنسية القبمي، كا شى تى 

جية منيف أف "سمات اإلنساف السيككلك  عدده ىحيث رأ
مف التحضر  خاصو  كدكافعو كسمككو ىي نتاج شكؿو 

كالشركط االجتماعية، كأف الطبيعة اإلنسانية يمكف 
مختمفة كفقان لطبيعة المجتمع  أف تتشكؿ بطرؽو 
)المتعيف كمعاييره"

69
، كبدأ التشكيؾ عمى أكسع (

 ىكيةو  عمى كجكدً المؤكد نطاؽ في المكقؼ العاـ 
معب فييا التأثير عند اإلنساف ال ي ثابتةو  جندريةو 

 (َٕ)عد سيمكف دم بكفكاركتي  .االجتماعي أٌم دكر
أىـ مف قاـ بالتنظير ليذه المسألة "كخاصة بعد 
نشر كتابيا الجنس اآلخر، الذم يعتبره البعض 

                                                      

 .ِِٖأنتكني غندر، فيميب صاتف، ص ((ٕٔ
 .ّٓغمكفر ك كاببلف الجنكسة الجندر، ص  (ٖٔ)
 (.ُُٓ، صََِٓ)العزيزم،  (ٗٔ)

ـ( فيمسكفة كجكدية كناقدة ُٖٔٗ -َُٖٗ) (َٕ)
نسكية، اشتيرت بأطركحتيا عف االختبلؼ الجنسي الذم 
قدمتو في كتاب الجنس اآلخر، الذم اعتيبر أساسان في 

م في المكجة الثانية حتى المعاصرة. تطكر النقد النسك 
 كما بعدىا(.  ِّٓ/ ِ. َُِْانظر: )مكاريؾ. 

)بمثابة إنجيؿ الحركة النسكية المعاصرة"
71
ا ذلؾ أف (

 ان سيمكف قد طرحت فيو ككف الجنسية األنثكية نتاج
 عي رجً ة الذككر االجتماعيةالتي تي يدلكجيا ىيمنأل

أنو "ال يمكننا  رأتيا إلى العصكر القديمة، ك أصكلى 
نثى كالذكر في النكع البشرم إالَّ أف نقارف بيف األ

نساف إال بأنو مف الزاكية اإلنسانية، كال يعرؼ اإل
كيقرر  ،كأنو يصنع نفسو بنفسو ،كائف غير معطى

بؿ ىك  ،يان ما ىك عميو... ليس اإلنساف نكعان طبيع
بؿ ىي  ،فكرة تاريخية، كالمرأة ليست كاقعان الزبان 

)صيركرة"
72
يا ىكيتً  ؿً شكا سيـ في تى يمستمرة،  (
سيمكف  ناكلتيات ، كقدكاجتماعيةه  ثقافيةه  محدداته 

)بالقراءة التاريخية
73
أنو عمى ، التي انتيت بالتأكيد (

مف تجربة العبلقة -مدل مبلييف مف السنيف في "
الممارسة التاريخية لحياة الرجؿ االجتماعية ك 

الييمنة الذككرية كالقيـ البطريركية  ترسختٍ  -كالمرأة
عند مختمؼ الشعكب كالمجتمعات، حتى اكتسبت 

مة مَّ سى الضركرة الطبيعية البيكلكجية كالمي  صكرةى 
عف  كالتساؤؿى  د تيثير الشؾَّ عي التي لـ تى  ،البدييية

)حقيقة مشركعيتيا"
74
كثيرات مف ، كمف ىنا انتيت ال(

النسكيات إلى أف "النكع الجنسي كالجنسانية... تمثؿ 
خطابا محددا لمجنسانية، بدال مف ككنيا تحيؿ إلى 

، كأف "تؤمف بأنو أف (ٕٓ)شيءو مكضكعيو حقيقة"
 .(ٕٔ)تككف منحرفا ىك ظاىرةه طبيعيةه تماما"

                                                      
 .َُمجمكعة مف الكاتبات، ثنائية الكينكنة، ص (ُٕ)
 (.ُٗ)دم بكفكار، دكف عاـ، ص (ِٕ)
كما  ّّار الجنس اآلخر، ص انظر: دم بكفك  (ّٕ)

 بعدىا.
 (.ُُٕ، صََُِ)المحبشي،  (ْٕ)

 .ُِّصأنتكني غندر، فيميب صاتف، ((ٕٓ
 .ِٖٔر ك كاببلف، الجنكسة الجندر، ص غمكف((ٕٔ
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يرتبط مفيـك "الجنس"  الجندر واليوية الجنسية: .ْ
ت البيكلكجية المميزة ك"اليكية الجنسية" بالصفا

لمذكر كاألنثى، كبالتالي فيك غير متشكؿ عبر 
. كىك مف ىذه الجية كاف (ٕٕ)السياقات الثقافية

 –كما سبؽ معنا–مرادفان لمجندر في أصمو الجذرم 
في اتجاىيا النقدم  استمرت الحركة النسكية إال أف

لتمؾ النظرة التاريخية كمحاكلة تفكيكيا، كييعد طرحيا 
 :الجنسيةكقضايا االختبلؼ الجنسي اليكيةً  لمفيكـً 

أحد أىـ قضايا الفمسفة المعاصرة التي تسعى مف 
)تجذير ذلؾ النقد، فػ"ترل ايريغاراملخبلليا النسكية

78
) 

 -أحد أىـ أعبلـ الفمسفة النسكية الثانية الفرنسية-
أف االختبلؼ الجنسي ىك المسألة األخبلقية 

بلؼ الجنسي ىك االخت ،األساسية لمحقبة المعاصرة
إحدل القضايا الفمسفية الكبرل، إف لـ يكف القضية 

)الكبرل لعصرنا"
79
كالميـ في طرح النسكية الثانية  .(

اليكية الجنسية كخمخمتيا ىك تحميؿ  ازدكاجيةً لمسألةً 
"الطريقة التي تـ بيا اعتبار تمؾ االختبلفات 
الجنسية... ضمانة لترتيباتنا االجتماعية، كال سيما 

تبدك تمؾ المقاربة سميمة بفضؿ طريقة اشتغاؿ كيؼ 

                                                      

، أبك غزالة، كشكرم، َٖانظر: حكسك، ص ((ٕٕ
 .ُُص

نسكية فرنسية، ـ( فيمسكفة ُّْٗلكس ايريغارام ) (ٖٕ)
ظرات النسكية الفرنسية المعاصرة، أحد أىـ من

كتتحدد كجيتيا الرئيسة في بحث قضية االختبلؼ 
النفسي كدكر  الجنسي كدراستو باستعماؿ التحميؿ

المغة في تشكيؿ الذكر كاألنثى. انظر: مكاريؾ، 
كما  ٖٗٓ/ ِة المعاصرة، مكسكعة النظرية األدبي

 بعدىا.
 .َِمجمكعة مف الكاتبات، ثنائية الكينكنة، ص (ٕٗ)

مؤسساتنا االجتماعية، كبالفعؿ فئنو يمكف التأكيد أف 
األثر األساسي لحركة النسكية ىذه ليس ىك 
التحسيف المباشر لمصير النساء، بقدر ما ىك 

حتى  عمتٍ إضعاؼ المعتقدات اإليديكلكجية التي دى 
)الجنسي لبلستحقاؽ كالعمؿ" اليـك التقسيـى 

81
بالمجكء  (

 إلى االختبلؼ الجنسي.
ي دشػػػنتيا الحركػػػة تػػػكمنسػػػياؽ الدراسػػػات الجندريػػػة ال 

طركحػػػػػػات: أالنسػػػػػػكية فػػػػػػي جيميػػػػػػا الثػػػػػػاني انطمقػػػػػػت 
فػػػي اليكيػػػة الجنسػػػية كالنظػػػر لماىيػػػة  جودياااث بتمااار

ا إذ اعتبػػػرت أف "النػػػكع االجتماعي/الجنػػػدر كالجػػػنس"
"التمييػػػػز بػػػػيف الجػػػػنس كالجنػػػػدر لطالمػػػػا كػػػػاف ميمػػػػان 

د النسػكم القػديـ فػي تفنيػد االدعػاء بػأف التشػريح لمجي
ر. فػػػػػالجنس يمثػػػػػؿ الجكانػػػػػب الثابتػػػػػة، دى البيكلػػػػػكجي قىػػػػػ

كالمتمػػػػػايزة تشػػػػػريحيان... بينمػػػػػا الجنػػػػػدر ىػػػػػك المعنػػػػػى 
الثقػػافي كالشػػكؿ الػػذم يكتسػػبو ىػػذا الجسػػد، كاألنمػػاط 
المتغيػػػػرة الناتجػػػػة عػػػػف تكييفػػػػو الثقػػػػافي. كبئبقػػػػاء ىػػػػذا 

يػػػػر الممكػػػػف عػػػػزك قػػػػيـ التفريػػػػؽ قائمػػػػان يصػػػػبح مػػػػف غ
المرأة ككظائفيا االجتماعيػة إلػى الحتميػة البيكلكجيػة، 

 دو إلػػػػػى سػػػػػمكؾو ٍجػػػػػمي  كمػػػػػا ال نسػػػػػتطيع اإلشػػػػػارة بشػػػػػكؿو 
طبيعي ك خر غير طبيعي، حيث أف الجنػدر  جندرمو 

كلنا أف نبلحظ  .(ُٖ)كمو بحكـ التعريؼ غير طبيعي"
ثػػؿ مى تي  -بتأييػػدىا لمثػػؿ ىػػذا التفريػػؽ-أف جكديػػث ىنػػا 
إف -لمػػػف سػػػبقيا مػػػف فبلسػػػفة سػػػيكلة الػػػذات  ان دامتػػػدا

عنػػدىا شػػيء يتكػػكف  "األنا/الػػذاتػ "، فػػ-صػػح التعبيػػر
كييصػػػػػنع فػػػػػػي المغػػػػػة، كلػػػػػػذا فيػػػػػي صػػػػػػيركرة ال تيحػػػػػػد 

                                                      
 بتصرؼ يسير(. ّٓ. صَُِٗغكفماف. ) (َٖ)
. الجنس كالجندر في الجنس اآلخر َُِٔ)بتمر.  (ُٖ)

لسيمكف دم بكفكار( 
https://t.co/JX5F599wPH. 

https://t.co/JX5F599wPH
https://t.co/JX5F599wPH
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 إذ األنػػػػػػا اأك ال يمكػػػػػػف أف تصػػػػػػؼ نفسػػػػػػيا بكصػػػػػػؼو 
عػػػػادةً  اسػػػػتعادةو  "منيمكػػػػة فػػػػي حالػػػػةً  عنػػػػدىا  تكػػػػكيفو  كا 

كػػػار دائمػػػة، كمترككػػػة لنسػػػج الحكايػػػات الخياليػػػة كابت
خرافػػػػػػة األصػػػػػػكؿ التػػػػػػي ال أسػػػػػػتطيع معرفتيػػػػػػا. فػػػػػػي 

جديػد، منٌصػبةن  أخمؽ نفسي بشكؿو  :أنا صناعة قصةً 
أنػػا سػػردية ترتقػػي قمػػة األنػػا، التػػي أسػػعى إلػػى ركايػػة 
حياتيػػا الماضػػية. كاألنػػا السػػردية تضػػيؼ مػػف عنػػدىا 

كعندئػػذ تتكػػكف  ،(ِٖ)إلػػى القصػػة كممػػا حاكلػػت الكػػبلـ"
 .بيغيػة كصػؼ نفسػيا اأك تكلد في سياؽ السػرد ،األنا

فػ"محاكالتي إلعادة تككيف السردية تتعػرض لممراجعػة 
ىنالػػػػؾ فػػػػي ذاتػػػػي كعػػػػف ذاتػػػػي مػػػػا ال  .عمػػػػى الػػػػدكاـ

 .(ّٖ)أستطيع أف أقدـ كصفان لو"
إلى جانػب تأييػدىا ىػذا التفريػؽ -كالميـ ىنا أف بتمر 

بػػػيف الجنػػػدر كالجػػػنس كتأكيػػػدىا عمػػػى انعػػػداـ ماىيػػػة 
ردية تتشػػػكؿ فػػػي سػػػياؽ األنػػػا الثابتػػػة بكصػػػفيا أنػػػا سػػػ

تجػػػادؿ إلػػػى مػػػا ىػػػك أبعػػػد مػػػف ذلػػػؾا إذ  -المخاطبػػػة
لميكيػػػة  مفيػػػكـو  طػػػرحً  عكسػػػي لمقاربػػػةً  تنطمػػػؽ باتجػػػاهو 

كيخػػػرج عػػػف  ،و األقميػػػاتئالجنسػػػية يراعػػػي فػػػي ضػػػك 
 السػػائد فػػػي ماىيػػة الجنػػػدر، حيػػػث بػػدأت بتمػػػر بطػػػرحً 

مػػػػف نػػػػكع "كيػػػػػؼ لمممارسػػػػات الجنسػػػػية غيػػػػػر  أسػػػػئمةو 
الجنػدر مػف  ؤاؿ اسػتقرارى السكية أف تضع مكضع الس

حيػػث ىػػك مقكلػػة تحميػػؿ؟. كيػػؼ لػػبعض الممارسػػات 
الجنسية أف تجبرنا عمى التساؤؿ: مػا ىػي المػرأة، مػا 
ذا مػا الجنػدر لػـ يعػد مفيكمػان باعتبػاره  ىك الرجػؿ؟، كا 
 اشػػيئان مرسػػخان كمكٌطػػدان بكاسػػطة الجنسػػانية المعياريػػة

 بالسػػياقات فػػي الجنػػدر خاصػػةه  فيػػؿ ثمػػة عندئػػذ أزمػػةه 
كجكديػث بتسػاؤالتيا ىػذه تػرل  .(ْٖ)المتعمقة بالشكاذ؟"

                                                      
 (.ٖٗ. ص َُِٓ)بتمر.  (ِٖ)
 .َٗبتمر، الذات تصؼ نفسيا، ص  (ّٖ)
. تصدير الطبعة الثانية مف كتاب: َُِٔ)بتمر.  (ْٖ)

"أف الممارسػػػػة الجنسػػػػية تمتمػػػػؾ القػػػػدرة عمػػػػى زعزعػػػػة 
مػف  كبئلقائيا الضكء عمػى عػددو  .(ٖٓ)استقرار الجندر"

كالسػػحاؽ كالمػػكاط كالسػػمككيات -الممارسػػات الجنسػػية 
تػػػػذىب إلػػػػػى أف  -فة بكصػػػػفيا غيػػػػر طبيعيػػػػةالمصػػػػنَّ 

 غػػامضو  ا عمػػى نحػػكو الجنكسػػة "ىػػي ىكيػػة يػػتـ تككينيػػ
خػػػػارجي مػػػػف  الػػػػزمف، تيدشػػػػف فػػػػي فضػػػػاءو  فػػػػي سػػػػياؽً 
كالخارج عػف ذلػؾ  ،(ٖٔ)مؤسمب لؤلفعاؿ" خبلؿ تكرارو 

أك غيػػر طبيعػػي  ان ؼ بكصػػفو شػػاذالتكػػرار ىػػك المصػػنَّ 
كسػػػكم، كىػػػذا يعنػػػي أف بتمػػػر تنفػػػي أف يقػػػـك الجػػػنس 

قبمػيا  طبيعي يحدد المرغػكب فيػو بشػكؿو  عمى محددو 
ت بتمػػر تؤكػػد عمػػى أنػػو كمػػا ال كترتيبػػان عمػػى ىػػذا أخػػذ

طبيعػػػػػػػػي، ال يمكػػػػػػػػف  يمكػػػػػػػػف الحػػػػػػػػديث عػػػػػػػػف جػػػػػػػػنسو 
اجتمػػاعي طبيعػػي أك  "جنػػدر/نكع"بالتاليالحػػديث عػػف 

ال يمكػػػػػف  :غيػػػػػر طبيعػػػػػي، كبمعنػػػػػى أكثػػػػػر كضػػػػػكحان 
قبمػي  تكجد كمحػددو  طبيعيةو  كأنكثةو  الحديث عف ذككرةو 

لئلنسػػػػػػػػػػػاف، بئمكانيػػػػػػػػػػػا أف تيشػػػػػػػػػػػكؿ سػػػػػػػػػػػمككو كأداكره 
و ة العاديػة، بػؿ كأف تحػدد رغباتًػاالجتماعية في الحيا

عممي متخيؿ  الجنسية، "فئف افتراض الجنس كحدسو 
يسػػػػمح لنػػػػا أف نػػػػرل الجنػػػػدر غيػػػػر طبيعػػػػي، أم أنػػػػو 
جانػػػب مػػػف الكجػػػكد منػػػكط اإلمكػػػاف بالثقافػػػة، كىكػػػذا 

لمثقافػػػة أك  سػػػابؽو  فئننػػػا ال نصػػػبح جنػػػدرنا مػػػف مكػػػافو 
 الحيػػػػػػػاة المتجسػػػػػػػدة، بػػػػػػػؿ كفقػػػػػػػان لشػػػػػػػركطيما بشػػػػػػػكؿو 

، كمجمكع األفعاؿ التي يقـك بيا اإلنساف (ٕٖ)أساسي"
و الجنسيةا فػالكجكد اإلنساف إذف ىي مف تخمؽ ىكيتى 

                                                                      

 .www.alawan.orgمشكمة الجندر( 
مشكمة الجندر، مكقع جمعية بتمر، تصدير كتاب  (ٖٓ)

 .www.alawan.orgاألكاف: 
 .ُّلجندر، ص غمكفر ك كاببلف، الجنكسة ا (ٖٔ)
بتمر، الجنس ك الجندر في الجنس اآلخر لسيمكف  (ٕٖ)

دم بكفكار، مدكنة نظر: 
9wPHhttps://t.co/JX5F59. 

http://www.alawan.org/
http://www.alawan.org/
https://t.co/JX5F599wPH
https://t.co/JX5F599wPH
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تقػػكؿ -يسػػبؽ اليكيػػة أك يسػػبؽ مػػف أكػػكف، ك"الجنػػدر 
سػػػػػمكؾ تفػػػػػاعمي... نحػػػػػف نتصػػػػػرؼ كنمشػػػػػي  -بتمػػػػػر

كنتكمـ كنناقش بالطريقة التي نيعزز بيا انطباع ككننا 
مػػػػا  دكف أف نسػػػػتند عمػػػػى شػػػػيءو  (ٖٖ)أك امػػػػرأة" رجػػػػبلن 
كاني أك داخمػػػي فػػػي ذكاتنػػػا، كاليكيػػػة الجنسػػػية إذف جػػػ

فػػػػي ضػػػػكء المعػػػػايير  (ٖٗ)"ظػػػػاىرة تيصػػػػنع كتستنسػػػػق"
عػػػػػػدة كالػػػػػػديف  المحػػػػػػددة سػػػػػػمفان مػػػػػػف ًقبػػػػػػؿ مؤسسػػػػػػاتو 

كتمػد .كالمجتمع كالممارسات الثقافية لمشعكب كنحكىػا
عنػػد  اليكيػػة الجنسػػيةو  عدميػػةً  يػػا فػػي تأكيػػدً بتمػػر دفاعى 

 يمكػػػف حتػػػى اإلنسػػػاف إلػػػى أقصػػػى مػػػدل، فبرأييػػػا ال
لشػػػػكؿ الجسػػػػد أف يقػػػػكؿ شػػػػيئان عػػػػف ماىيػػػػة اليكيػػػػة، 
"فحتػػػػػػػػػى رؤيػػػػػػػػػة الجسػػػػػػػػػـ يمكػػػػػػػػػف أال تيجيػػػػػػػػػب عػػػػػػػػػف 

مف أنا؟، فتقػكؿ بتمػر: "ربمػا نحػف نعتقػد  :(َٗ)السؤاؿ"
أننا نعرؼ تشريح الشخص ما ىك...، أك أننا نسػتمد 
ىػذه المعرفػة مػف المبلبػس التػي يرتػدييا الشػخص أك 

مرتديػػة. إنيػػا  بلبػػسي مػػف الطريقػػة التػػي تكػػكف بيػػا الم
معرفػػػػة مطبعػػػػة، حتػػػػى كلػػػػك كانػػػػت تأخػػػػذ قاعػػػػدة ليػػػػا 
مجمكعػػػة مػػػف االسػػػتدالالت الثقافيػػػة، كالػػػبعض منيػػػا 

. كترتيبػػػػان عمػػػػى إثبػػػػات بتمػػػػر ىػػػػذا (ُٗ)خاطئػػػػة تمامػػػػان"
مػػف -االزدكاج فػػي التحديػػد المػػاىكم ليكيػػة اإلنسػػاف 

خػػػبلؿ تسػػػميط الضػػػكء عمػػػى المصػػػنؼ بكصػػػفو غيػػػر 
                                                      

. سمككؾ يخمؽ جندريتؾ( َُِٔتمر. )ب (ٖٖ)
https://www.youtube.com/create_channel 

بتمر، سمككؾ يخمؽ جندريتؾ،  (ٖٗ)
nnelhttps://www.youtube.com/create_cha
    . 

بتمر، تصدير كتاب مشكمة الجندر، مكقع جمعية  (َٗ)
 .   www.alawan.orgاألكاف: 

بتمر، تصدير كتاب مشكمة الجندر، مكقع جمعية  (ُٗ)
 .www.alawan.orgاألكاف: 

نسػػػػية الشػػػػاذة، كأشػػػػكاؿ سػػػػكم مػػػػف الممارسػػػػات الجال
 :عمى أمريف ميميف تؤكدي  -الجندر كالخنكثة

يتشػػػػػكؿ أك  لمػػػػػذاتً  أف الجنػػػػػدر ىػػػػػك شػػػػػكؿه أوليماااااا: 
ييصػػنع بكاسػػػطة الممارسػػػات الجنسػػػية أكالن، فئنػػػو "فػػػي 

الجنسػػػانية  تحكميػػػا معػػػاييري  أك شػػػركطو  ظػػػؿ ظػػػركؼو 
أم: التػػػي تكػػػكف قائمػػة بػػػيف المػػػرأة كالرجػػػؿ -الغيريػػة 

ط الجنػدر مسػتعمبلن فػي بعػض إنمػا يكػكف ضػب -فقط
األحيػػػػػػػػػػػاف بكصػػػػػػػػػػػفو طريقػػػػػػػػػػػة لتػػػػػػػػػػػأميف الجنسػػػػػػػػػػػانية 

، أم أف اسػػػتمرارية نمػػػط التحديػػػدات فػػػي (ِٗ)الغيريػػػة"
الممارسػػػػة الجنسػػػػية صػػػػار ىػػػػك العامػػػػؿ الػػػػرئيس فػػػػي 
تحديػػػػد مػػػػػا ىػػػػك الجنػػػػػدر، كبالتأكيػػػػػد فػػػػئف قمػػػػػب ىػػػػػذه 
ظيػػػار كػػػؿ الجزئيػػػات  المعادلػػػة:مف خػػػبلؿ التفتػػػيش كا 

، (ّٗ)عػػػف مػػػا صػػػدؽ الجنػػػدر كاالسػػػتثناءات المعزكلػػػة
الجندر/اليكيػػػػػػػػة "بئمكانيػػػػػػػػا أف تكسػػػػػػػػع مػػػػػػػػف مفيػػػػػػػػـك 

كتنسػػػؼ كػػؿ مػػػا ىػػك معػػػركؼ فيػػو بكصػػػفو  "الجنسػػية
 الطبيعػػػػػػةا كلػػػػػػذا يصػػػػػػبح معنػػػػػػى أف تكػػػػػػكف ذا ىكيػػػػػػةو 
جنسػػية أك "أف تكػػػكف جنػػدران سػػػكاء رجػػبلن أك امػػػرأة أك 

ثقػػػافي  غيػػػر ذلػػػؾ، ىػػػك أف تكػػػكف منيمكػػػان فػػػي تأكيػػػؿو 
 لي أف تكػػكف متمكضػػعان بشػػكؿو لمجسػػد، كبالتػػا مسػػتمرو 

يجػػب  .مػػف اإلمكانػػات الثقافيػػة دينػػاميكي داخػػؿ حقػػؿو 
أف ييفيـ الجندر كصيغة لتبٌني أك تحقيؽ اإلمكانػات، 

. كىػذا (ْٗ)و الثقػافي"لمجسد كمنحو شكمى  تأكيؿو  كعمميةً 

                                                      
الجندر، مكقع جمعية  بتمر، تصدير كتاب مشكمة (ِٗ)

 .www.alawan.orgاألكاف: 
انظر: بتمر، تصدير كتاب مشكمة الجندر، مكقع  (ّٗ)

 . www.alawan.orgجمعية األكاف: 
بتمر، الجنس ك الجندر في الجنس اآلخر لسيمكف  (ْٗ)

دكنة نظر: دم بكفكار، م
https://t.co/JX5F599wPH. 

https://www.youtube.com/create_channel
https://www.youtube.com/create_channel
https://www.youtube.com/create_channel
https://www.youtube.com/create_channel
http://www.alawan.org/
http://www.alawan.org/
http://www.alawan.org/
http://www.alawan.org/
https://t.co/JX5F599wPH
https://t.co/JX5F599wPH


 

 

 

 

 

 

 
 

 
    

 
 

 

 

 

061 
 

 

  

ىػػػػػك مػػػػػا اسػػػػػمتو  "لجندر/اليكيػػػػػة الجنسػػػػػيةػ "االفيػػػػػـ لػػػػػ
 ى معيػػػارو جكديػػػث بػػػػ"اليكية الػػػػميطبعة التػػػي تتحػػػكؿ إلػػػ

 .(ٓٗ)مف خبلؿ تكرار أدائيا"
بسػػػػيكلة - أف بتمػػػػر نتيجػػػػةن لقكليػػػػا السػػػػابؽ لانييمااااا:

 ان عائمػػػػػػ ان كجعمػػػػػػو مفيكمػػػػػػ "الجنػػػػػػدر/اليكيػػػػػػة الجنسػػػػػػية"
معرفػػػػة إيػػػػاه  يتشػػػكؿ فػػػػي صػػػػيركرة دائمػػػػة، كاعتبارىػػػػا

مػف خػبلؿ ذلػؾ  سػعتٍ  -ميطبعة تكتسػي بيػا األجسػاد
ار تيخمػػػؽ مػػػف رحػػػـ اإلقػػػر  جندريػػػةو  إلػػػى إنتػػػاج أشػػػكاؿو 

بالمختمؼ كاألقمياتكالشكاذ ككؿ ما ىك غيػر سػكما إذ 
بػػػػػرأم -نػػػػػو ال كجػػػػػكد لمسػػػػػمى االخػػػػػتبلؼ الجنسػػػػػي إ

نمػػػػا ىنػػػػاؾ "نظػػػػاـ رمػػػػػزم  -بتمػػػػر أك جػػػػنس  خػػػػر، كا 
ذكػػػكرم مفتػػػرض بمػػػا يجػػػب أف يسػػػتبعده، ككيػػػؼ أف 
ذلػػػػؾ النظػػػػاـ الػػػػذككرم المفتػػػػرض يتطمػػػػب مػػػػف ىػػػػذا 

، (ٔٗ)األنثػػػكم المسػػػتبعد أف يػػػزداد كيعيػػػد إنتػػػاج نفسػػػو"
كليذا فئف الطريؽ المبلئـ لمقابمة ذلػؾ النظػاـ ككسػره 
ىػػك القػػكؿ: بأنػػو "ال يكجػػد... جنسػػاف: يكجػػد الجػػنس 
الػػػػذم ىػػػػك كاحػػػػد، كمػػػػف ثػػػػـ فػػػػئف األنثػػػػكم ضػػػػركرم 

إنتػػاج  :، كبمعنػػى أدؽ(ٕٗ)إلعػػادة إنتػػاج تمػػؾ الػػذككرة"
أيػػػػػديكلكجيا لػػػػػذلؾ الجػػػػػنس الكاحػػػػػد البلمتمػػػػػايز بػػػػػأم 

اختيػاران  "جنسػية/الجندراليكية ال"حدكد، كتصبح فييا 
تقػػػػػكؿ  .الػػػػػزمف المتبلحقػػػػػة فرديػػػػػان يكلػػػػػد فػػػػػي متكاليػػػػػةً 

 مػػػػا لػػػػيس ممكنػػػػان بشػػػػكؿو  جكديػػػػث: "إف اتخػػػػاذ جنػػػػدرو 
فػػػػكرم، لكنػػػػو مشػػػػركع اسػػػػتراتيجي كخفػػػػي ال يتكشػػػػؼ 
لمفيـ التأممي إالَّ نادران. كأف تصبح جندران ىػي عمميػة 
تأكيػػػػػؿ عفكيػػػػػة كلكػػػػػف كاعيػػػػػة لمكاقػػػػػع الثقػػػػػافي...، أف 

                                                      
فككا ك رايت، أقدـ لؾ ما بعد الحركة النسكية، ص  (ٓٗ)

ُُٗ. 
 .َِٓمجمكعة مف الكاتبات، ثنائية الكينكنة، ص  (ٔٗ)
، َِٓمجمكعة مف الكاتبات، ثنائية الكينكنة، ص  (ٕٗ)

ُِٓ. 

جنػػدران يعنػػي تأكيػػؿ المعػػايير الجندريػػة السػػائدة  تختػػار
جديد. عكضان عػف ككنػو  تيعيد تنظيميا بشكؿو  بطريقةو 
جػػػػػذرما فػػػػػئف الجنػػػػػدر مشػػػػػركع ضػػػػػمني  خمػػػػػؽو  فعػػػػػؿى 

لتجديػػػػػػػػد المػػػػػػػػرء تاريخػػػػػػػػو الثقػػػػػػػػافي كفقػػػػػػػػان لشػػػػػػػػركطو 
مػػػػف خػػػػبلؿ -، كمػػػػف ىنػػػػا نػػػػرل جكديػػػػث(ٖٗ)الخاصػػػػة"

 "سػػيةلجندر/اليكيػػة الجنػ "أشػػمؿ لػػ مفيػػكـو  إعػػادة تكليػػدً 
 تمػػد نطػػاؽ النسػػكية مػػف مجػػرد حركػػةو  -عنػػد اإلنسػػاف

جذريػػػة بشػػػأف المغػػػة،  تممػػػؾ  راءن  حقكقيػػػة إلػػػى فمسػػػفةو 
 ،كالتػػاريق، كالسياسػػة، كالمعرفػػة، كاألخػػبلؽ، كالكجػػكد

 .(ٗٗ)كنحكىا مف مجاالت الفكر اإلنساني المتنكعة
كىكػػػػػذا إذف رأينػػػػػا جكديػػػػػث تسػػػػػير مػػػػػف خػػػػػبلؿ إبػػػػػراز 

ية، إلػػػى قمػػػب مفيػػػـك الشػػػذكذ فػػػي الممارسػػػات الجنسػػػ
تأكيػػػػػد عمػػػػػى أف عدميػػػػػة الالنػػػػػكع اإلنسػػػػػانيا كذلػػػػػؾ ب

اليكيػػة الجنسػػية الزمػػة بالضػػركرة عػػف انعػػداـ الميػػكؿ 
الطبيعيػػػة لمجػػػنس عنػػػد بعػػػض النػػػاس، كىػػػك اسػػػتثناء 

أف مػػػػػف الضػػػػػركرة  فيػػػػػو بتمػػػػػر حتػػػػػى أكػػػػػدتٍ  تٍ تكسػػػػػعى 
 ليسػػالتكقؼ عنػػد مجػػرد النقػػد، كالقػػكؿ بعدميػػةو  :بمكػػافو 

نمػػػػػػا الك   تفعيػػػػػػؿ المختمفمخمػػػػػػؽً  :اجػػػػػػب ىػػػػػػكعائمػػػػػػة، كا 
متنكعػػػة تسػػػعى ليػػػدـ مركزيػػػة  فػػػي مجػػػاالتو  فمسػػػفاتو 

 .أخرل الذككرة ككؿ ما دعميا مف مركزياتو 
منػا أف نتسػاءؿ ىنػا عػف ماىيػة نظريػة إذا تبيف ذلػؾ ف

انطبلقػػان مػػف مفيكميػػا األخػػبلؽ التػػي تيقيميػػا جكديػػث 
 العدمي لميكية الجنسية/الجندر.
إن شا  لمبحث التالي  لك ىو محل التحميل في ا

 .اهلل تعالى

                                                      
الجنس اآلخر لسيمكف دم  بتمر، الجنس كالجندر في(ٖٗ)

 .https://t.co/JX5F599wPHبكفكار، مدكنة نظر:
انظر مثبلن: جامبؿ، النسكية كما بعد النسكية، ص  (ٗٗ)

كلي، ، )شفيرد، ليندا جيف. ترجمة الخِِٗ-َِِ
 . أنثكية العمـ(.ََِْيمنى. 

https://t.co/JX5F599wPH
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 المبحث اللاني: نظرية ا يالق عند جوديث بتمر.

النسػػكية فػػي سػػنكاتيا األخيػػرة الفمسػػفة مػػف المعمػػـك أف 
الضػػػػػػد مػػػػػػف عمػػػػػػى  تقػػػػػػؼ أخبلقيػػػػػػةن  طػػػػػػكرت فمسػػػػػػفةن 

فيػػػػو انحيػػػػازان  األخػػػػبلؽ التقميػػػػدما إذ رأتٍ كعمـ فمسػػػػفةً 
لغػػػاءن تامػػػان لقػػػيـ المػػػرأة  األخبلقيػػػة، صػػػريحان لمػػػذككرة كا 

حيػػػث "أنكػػػر مفكػػػركف... مػػػف مفكػػػرم القػػػرف التاسػػػع 
 -أك ينبغػػػػػي أف تكػػػػػػكف-عشػػػػػر أف تكػػػػػكف الفضػػػػػيمة 

 لكػػبل الجنسػػيف. كقػػػدمكا بػػدالن مػػف ذلػػؾ نظريػػػةن  كاحػػدةن 
لمفضيمة كلكنيا مكافئة، يختمؼ الرجاؿ فييا  منفصمةن 

 عف النساء كفقان ليػا نكعػان مػا. أك أنيػـ شػرحكا نظريػةن 
عتبػػر فييػػا فضػػيمة كغيػػر مكافئػػة، تي  منفصػػمةن  لمفضػػيمةً 

، (ََُ)األنثػى فػػي األسػػاس أفضػؿ مػػف فضػػيمة الػػذكر"
األخبلقيػػػػػػػات النسػػػػػػػكية أف "انحيػػػػػػػاز عمػػػػػػػـ  بػػػػػػػرتٍ كاعتى 

األخػػػػبلؽ التقميػػػػدم ضػػػػد المػػػػرأة يتمظيػػػػر فػػػػي عػػػػدـ 
المبلءمة العممية لنظرياتو حكؿ العدالة، كتمييػزه بػيف 
العػػػاـ كالخػػػاص، كمثالياتػػػو حػػػكؿ الشػػػخص الفاضػػػؿ 

عمػػػػػػػـ األخػػػػػػػبلؽ  كالمعنػػػػػػػى ليػػػػػػػذا أفَّ  .(َُُ)يػػػػػػػان"أخبلق
ال  ممعنى العدالةً عمى نظرياتو  -برأييف-التقميدم قائـ 

تػػتبلءـ مػػع طبيعػػة التحػػديات التػػي تكاجػػو المػػرأة فػػي 
البيت كالرعاية االجتماعية كتحقيؽ الػذات مػثبلن، كمػا 

غيػػر  ان خاصػػ ان طػػاران معينػػان بكصػػفو شػػأنإأنيػػا قػػد تحػػدد 
نيػة أك العكػس، مػع ككنػو يحمػؿ لمرقابػة القانك  خاضعو 

كأخيػران رأيػف  .أخطاران عمػى المػرأة أك األمكمػة كنحكىػا

                                                      
: ستيربا. . كانظر أيضان ٔٗ. ص َُُٖ)تكنا.  (ََُ)

. ص َُِّكما بعدىا. عطية.  ٖٓ. ص ََِٗ
 كما بعدىا(. َٓ

ستيربا، ثبلثة تحديات أماـ عمـ األخبلؽ التقميدم،  (َُُ)
 .ُِِص 

إنسػػانية  ان مة بكصػػفيا أخبلقػػالقػػيـ األخبلقيػػة الػػػميقدَّ  أفَّ 
لمجػػنس ىػػك الػػذكر،  أحػػادمو   عمػػى تصػػكرو ال تقػػـك إالَّ 

عبػػػر ىػػػي مػػا يي  -أم الػػذكر-فتصػػبح بالتػػالي ماىيتػػػو 
قابػػػؿ إلغػػػاء القػػػيـ كبالم ،عػػػف ماىيػػػة القػػػيـ األخبلقيػػػة

 كػػافا كمػػف ىنػػا (َُِ)الخاصػػة بػػالمرأة كالرعايػػة مػػثبلن 
التبلـز بيف التنظيرات النسكية لمجندر كبيف األخبلؽ 

 الذككريػػػػػػػةً  مركزيػػػػػػػةي  لػػػػػػػدييف تمظيػػػػػػػرت فيػػػػػػػو كحقػػػػػػػؿو 
. كجب نقػدىا كتقػكيض مقكالتيػا الكبػرلفالميتافيزيقية 

أحد أكجػو الحػؿ التػي  (َُّ)كييعد تبني "مثاؿ الخنكثة"
 "مػػا بعػػد النسكية/النسػػكية الثانيػػة"ا التنظيػػرات تطرحيػػ
ػػػمي  غيػػػرً  أخبلقػػػيو  عمػػػـو  إليجػػػادً   ألحػػػدً  أك منحػػػازو  سو نَّ جى

 الجنسيف عمى حساب اآلخر.
صػػٍت األخػبلؽى بجػػزءو  بتمػرك  ىنػػا مػف الرائػػدات التػي خى

حقيقة القػػػػػػػػػيـ مػػػػػػػػػف اىتماميػػػػػػػػػا الفمسػػػػػػػػػفي، فاستشػػػػػػػػػكمتٍ 
م التػػي يطرحيػػا عمػػـ األخػػبلؽ التقميػػدم، أ األخبلقيػػة

رفضػػػػٍت النظػػػػرى لمقػػػػيـ األخبلقيػػػػة عمػػػػى أنيػػػػا صػػػػفاته 
ذاتية لؤلفعػاؿا ذلػؾ أف جعػؿ القػيـ األخبلقيػة حقػائؽ 
تجػػد قيمتيػػا فػػي ذاتيػػا: ييعػػد لػػدل بتمػػر مػػؤامرة تيفػػرض 

لباسو جندران محػددان يكصػؼ  مف أجؿ تطبيع الجسد كا 
إكراىػػػػػات سػػػػػمطكية  ، كحقيقتيػػػػػا عندئػػػػػذ أنيػػػػػابالسػػػػػكم

مػف رؤيػة  ىػذاطمػؽ فػي تنىػي ك  عمػى الػذات. سمارى تي 
تقػػػكؿ -فككػػػك كدريػػػدا معػػػان: "فعنػػػدما نػػػرل مػػػع فككػػػك 

بػػأف القػكة كالخطػػاب ينتجػػاف ذاتػان، يجػػب عمينػػا  -بتمػر

                                                      
طكرت النسكية مفيـك أخبلؽ "الرعاية/ العناية"  (َُِ)

كنمكذج لمفمسفة األخبلقية النسكية راجع في تفصيؿ 
 (. عطية، األخبلقياتُّ، صََِٖذلؾ: )ىميد، 
 .  ََُ. يكنا، ص ُٓالنسكية، ص

ستيربا، ثبلثة تحديات أماـ عمـ األخبلؽ، ص  (َُّ)
ُُِ . 
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كما يكشفو لنا دريدا  .أف نيظير كيؼ يتـ ىذا اإلنتاج
ىػػػػػػك أف تكػػػػػػرار المعػػػػػػايير ال يعطػػػػػػي دائمػػػػػػان النتيجػػػػػػة 

 -عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ- نفسػػيا، كلػػذلؾ يمكننػػا أف نػػرل
كػػػػف لتكػػػػرار المعػػػػايير التػػػػي تحكػػػػـ اليكيػػػػات كيػػػػؼ يم

 الكطنيػػػػػة أك الجنسػػػػػية أف يفػػػػػتح المجػػػػػاؿ إلمكانيػػػػػاتو 
أرل بػػػػأف المعػػػػايير  .ىػػػػذا التكػػػػرار جديػػػدة فػػػػي مسػػػػارً 
كىػػػػػػذه الرؤيػػػػػػة التػػػػػػي تنفػػػػػػي  .(َُْ)مترسػػػػػب تػػػػػػاريخي"

أنػػػػو "عنػػػػدما أطػػػػرح  تعنيالقػػػػيـ الذاتيػػػػة الكجػػػػكد لقيمػػػػةً 
 يَّ : كيػؼ يتكجػب عمػػ-تقػكؿ بتمػػر-السػؤاؿ األخبلقػي 

 مممكػةو  أنا أقع مباشػرة فػي قبضػةً  اعامؿ اآلخر؟أف أي 
مػػػف المعياريػػػة االجتماعيػػػة، مػػػاداـ اآلخػػػر ال يظيػػػر 
 لي، كال يشػتغؿ بكصػفو  خػر بالنسػبة لػي، إالَّ ضػمف

سػػػػػتطيع ضػػػػػمنو أف أراه كأفيمػػػػػو فػػػػػي انفصػػػػػالو أطارو إ
، فالمعياريػػػػة األخبلقيػػػػة القبميػػػػة غيػػػػر (َُٓ)كخارجيتػػػػو"

نمػػا المعياريػػ ة ىػػي اجتماعيػػة كمتكلػػدة فػػي مكجػػكدة، كا 
كمتػػى نفػػت بتمػػر المعياريػػة السػػياؽ الظرفػػي لمحادثػػة، 

الطبيعيػػة كجعمػػت األخػػبلؽ قكانينػػان اجتماعيػػةن نسػػبيةا 
فقد بدأت في تيػديـ القػيـً األخبلقيػًة السػائدة بتقػديميا 

عبػػػػر ىػػػػك مػػػػا تي عمػػػػى أنيػػػػا معػػػػايير لتطبيػػػػع الجنػػػػدر ك 
ميػػػػػػؽ فػػػػػػي إنتػػػػػػاج الػػػػػػذات" ، (َُٔ)عنيبقكليػػػػػػا: "قػػػػػػكة الخي

فالنظاـ األخبلقي ال يككف "مكجكدان منذ البداية، لكنو 
باىظػػػة تػػػدفعيا الغرائػػػز  يتأسػػػس عبػػػر الػػػزمف كبتكمفػػػةو 

 لمػذاتً  شػكبلن  تطبيعوً  ، كينتج باستمراريةً (َُٕ)البشرية"
يكصػػؼ بػػاألخبلقي، تقػػكؿ بتمػػر: "تسػػتكجب الكصػػايا 

ٍمػػ الػػذات، كىػػك مػػا يعنػػي  لمػػذات أك اسػػتنباتً  ؽو فعػػؿ خى
ارس فعميا عمى نحك منفرد أك حتمي عمى أنيا ال تم

                                                      
 بتصرؼ يسير(. ٓ. صَُِٖ)بتمر.  (َُْ)
 . ٗٔبتمر، الذات تصؼ نفسيا، ص  (َُٓ)
 .ْٖبتمر، الذات تصؼ نفسيا، ص  (َُٔ)
 .ْٗبتمر، الذات تصؼ نفسيا، ص  (َُٕ)

الػػػػذات. إنيػػػػػا تقػػػػػيـ المسػػػػرح لقيػػػػػاـ الػػػػػذات باسػػػػػتنبات 
مػػػػػع  نفسػػػػػيا، كىػػػػػك أمػػػػػر يقػػػػػع دائمػػػػػان ضػػػػػمف عبلقػػػػػةو 

، كىػػػذا ييشػػػير (َُٖ)مجمكعػػػة مػػػف القكاعػػػد المفركضػػػة"
التػػي  األخبلقيػػةً  اإلنسػػانيةً  لمػػذاتً  كجػػكدو بتمرل إلػػى نفػػي

 يمكػػف ال تتػنظـ بػػالقيـ كتسػػتدعييا بكصػػفيا ضػػركراتو 
قػػػػػػدـ المعػػػػػػايير دكنيػػػػػػا، كبػػػػػػدالن عػػػػػػف ذلػػػػػػؾ تي  العػػػػػػيشي 

اجتماعيػػة كثقافيػػة، يمكػػف  ان األخبلقيػػة بكصػػفيا معػػايير 
يصػػػػػػبح "السػػػػػػؤاؿ ليػػػػػػذا تجاكزىػػػػػػا كتبريػػػػػػر خبلفيػػػػػػاا ك 

األخبلقػػػػي الجػػػػكىرم... ىػػػػك ىػػػػؿ ىػػػػذا يتماشػػػػى مػػػػع 
ىػػػػػؿ ىػػػػػذا  :إبػػػػػداعي كحريتػػػػػي كتحػػػػػررم؟، بػػػػػدالن مػػػػػف

بكصػػفو  ددٍ ، كمػػا يتحػػ(َُٗ)خيػػر؟، أك ىػػؿ أنػػا خٌيػػرة؟"
، و عندئػػػػذو ذاتىػػػػ الخيػػػػرى  بكصػػػػفوً  ٍر ييبػػػػرَّ  الذاتيػػػػةى  الرغبػػػػةى 

كيمكػػػػف لمػػػػذات بالتػػػػالي أف تبػػػػرر البلأخػػػػبلؽ نتيجػػػػػةن 
 لفقداًف المعيارية األخبلقية.

كيؼ نظػػػػرٍت كأمػػػػاـ ىػػػػذا التكصػػػػيؼ لنػػػػا أف نتسػػػػاءؿ:
بتمػػػر لؤلحكػػػاـ األخبلقيػػػة؟، كىػػػؿ يمكػػػف عنػػػد فقػػػداف 

تيفاضػػؿ بتمػػر بػػيف القاعػػدة األخبلقيػػة المكضػػكعية أٍف 
فػػػي الحقيقػػػة إننػػػا نجػػػد األفعػػاؿ أك تسػػػتنكر إحػػػداىا؟، 

بتمر قد طرحت مسألة الحكـ األخبلقي عمى األفعاؿ 
مع مفيكميا لمذات، أعني:  اإلنسانية لكف في عبلقةو 

كمػػػا -الػػػذات السػػػردية المتكلػػػدة فػػػي سػػػياؽ المخاطبػػػة
ا إذ تػػرل أف محدكديػػة اإلمسػػػاؾ -أشػػرنا لػػذلؾ سػػابقان 

فػػػي متكاليػػػة السػػػرد يكقفنػػػا عنػػػد التفكيػػػر فػػػي  (أناػ)بالػػػ
الحكػػػػـ األخبلقػػػػي عمػػػػى أىميػػػػة التفريػػػػؽ بػػػػيف  مسػػػػألةً 

، فبرأييػػػػا "ال يمكػػػػف "اإلدانػػػػة/الحكـ"االعتػػػػراؼ كبػػػػيف 
اختػػزاؿ االعتػػراؼ إلػػى تكػػكيف األحكػػاـ عػػف اآلخػػريف 
صػػػدارىا. فممػػػا ال خػػػبلؼ عميػػػو أف ىنػػػاؾ حػػػاالتو   كا 

إصػػدار مثػػؿ ىػػذه يكػػكف لزامػػان فييػػا  كقانكنيػػةو  أخبلقيػػةو 

                                                      
 .َٔبتمر، الذات تصؼ نفسيا، ص  (َُٖ)
 . ُُّاألخبلقيات النسكية، ص  يكنا، (َُٗ)
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األحكػػػػاـ، لكػػػػف عمينػػػػا أال نخمػػػػص مػػػػف ىػػػػذا إلػػػػى أف 
قػػػػانكني باإلدانػػػػة أك البػػػػراءة ىػػػػك نفسػػػػػو  اتخػػػػاذ قػػػػرارو 

مزمنػػػا االعتػػػراؼ ياالعتػػػراؼ االجتمػػػاعيا فػػػي الكاقػػػع 
أخبلقيػػان فػػي بعػػض األحيػػاف بتعميػػؽ الحكػػـ لكػػي نفيػػـ 

 كلػػد فػػي سػػياؽً ىنػػا بكصػػفيا تي  "أنػػاػ "، كالػػ(َُُ)اآلخػػر"
ػ إلػػػػػػػػػى جانػػػػػػػػػب كجكدىػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػ مػػػػػػػػػبي المخاطبػػػػػػػػػة كتتط

خمػػػػؽ ذاتيػػػاا فػػػػئف تػػػػبلـز أيضػػػػان حتػػػى تى  "أنػػػت/اآلخر"
 -يػػاو خمػػؽ الػػذات ذاتى تسػػميمػػا يمكػػف ت أك–االعتػراؼ 

كاآلخػر يمكػػف أف يػػؤثر عمػػى مفيكمنػا لمػػا ىػػك الحكػػـ 
األخبلقػػػػي، كليػػػػذا تتسػػػػاءؿ بتمػػػػر قائمػػػػةن: "ىػػػػؿ يػػػػكفر 
االعتػػػػراؼ إطػػػػاران أكسػػػػع يمكػػػػف داخمػػػػو تقػػػػكيـ الحكػػػػـ 

 :ي نفسػػو؟، ىػػؿ مػػا زاؿ ممكنػػان طػػرح السػػؤاؿاألخبلقػػ
كاستحضػػػػار كػػػػكف  .(ُُُ)ماقيمػػػػة الحكػػػػـ األخبلقػػػػي؟"

في أثناء الحكػـ يجعػؿ بتمػر تػرل فػي  ااالعتراؼ ميم
انطبلقػػان مػػف الكاجػػب أك كمػػا يػػراه -الحكػػـ األخبلقػػي 

فعػػػػبلن ييقػػػػارف  -العقػػػػؿ كمػػػػا تقتضػػػػيو الفطػػػػرة السػػػػميمة
شػكؿ مػػف  كىػي-العنػؼ!!!ا إذ برأييػا "تكػكف اإلدانػة 

فػػػي الغالػػػب فعػػػبلن ال يكتفػػػي بػػػئعبلف  -أشػػكاؿ الحكػػػـ
فقداف الثقة في الػميداف، لكنو يسعى أيضػان إلػى إيقػاع 

ا كذلػػػػؾ ألف كجػػػػكد (ُُِ)العنػػػػؼ بػػػػو باسػػػػـ األخػػػػبلؽ"
الحكػػـ األخبلقػػي أك القػػكؿ بالخطػػأ كالصػػكاب كالقػػبح 

 -بػػػرأم بتمػػػر-كالحسػػػف عمػػػى السػػػمكؾ اإلنسػػػاني ىػػػك
نطكلػػػػكجي بػػػػيف الحػػػػاكـ أ فاصػػػػؿو  خػػػػطو  طريقػػػػة "لرسػػػػـً 

، بؿ ىي تيطير الذات مػف اآلخػر، فتصػبح  كالمحكـك
طريقػة نؤسػس بيػا اآلخػر بكصػفو ال  -مثبلن -اإلدانة 

                                                      
بتصرؼ  ٖٗبتمر، الذات تصؼ نفسيا، ص  (َُُ)

 يسير.
 .ٗٗبتمر، الذات تصؼ نفسيا، ص  (ُُُ)
 .َُِبتمر، الذات تصؼ نفسيا، ص  (ُُِ)

يسػػػتحؽ االعتػػػػراؼ...، كبيػػػذا المعنػػػػى يكػػػكف الحكػػػػـ 
ضربان مف اإلخفػاؽ فػي اإلقػرار بمحػدكديتنا، كبالتػالي 

، (ُُّ)ال يػػػكفر أساسػػػان مكفقػػػان لبلعتػػػراؼ بػػػيف البشػػػر"
إصػػدار حكػػـ أخبلقػػي مباشػػر تقتػػرح بتمػػر  كبػػدالن مػػف

بأنػػو: "البػػد قبػػؿ الحكػػـ عمػػى شػػخص  خػػر أف نػػدخؿ 
معػػػػػػو أك معيػػػػػػا. كىػػػػػػذه العبلقػػػػػػة تمثػػػػػػؿ  فػػػػػػي عبلقػػػػػػةو 

األرضػػية لؤلحكػػاـ األخبلقيػػة التػػي نتخػػذىا كنشػػكميا. 
ذا نسػػػػػػػينا  سػػػػػػيككف عمينػػػػػػػا أف نسػػػػػػػأؿ مػػػػػػف أنػػػػػػػت؟، كا 
ارتباطنا بأكلئؾ الذيف نمعػنيـ، أك حتػى بأكلئػؾ الػذيف 

أف نككف مثقفػيف  صةً رٍ ط بفي رٍّ فى جب أف نمعنيـ، فئننا ني ي
أك مخػػاطبيف أخبلقيػػػان عبػػر نظػػػرو فػػيمف يكػػػكف ىػػػؤالء 
كمػػػػػا تقػػػػػكؿ شخصػػػػػانيتيـ عػػػػػف اإلمكانيػػػػػة اإلنسػػػػػانية 
المتاحة...، كما أننا ننسػى أف الحكػـ عمػى  خػر ىػك 

، كعندئػػذ سػػتككف "القيمػػة (ُُْ)ضػػرب مػػف المخاطبػػة"
كؿ المخاطبػة الػذم األخبلقية لمحكـ... مشػركطة بشػ

ال عمػػػػػى أسػػػػػاس مػػػػػا يقتضػػػػػيو الكاجػػػػػب  (ُُٓ)يتخػػػػػذه"
األخبلقي، كينتفي بيذا الكجكد لما يمكف لئلنساف أف 

 ان.كمستيجن ان يسميو خطأ أك قبيح
كذات األمػػػػػر طبقتػػػػػو بتمػػػػػر فػػػػػي تنظيرىػػػػػا لممسػػػػػؤكلية 

لمػذات  ماىيػةو  كجػكدً  فبرأييا أف إدراؾ تعذرً ،األخبلقية
ػسردية تيحى في ذاتيا بسبب صيركرتيا ال ـ مػف حػدكد جٍّ

المسؤكلية الممقػاة عمػى عاتقنػا، مػا دمػت "ال أسػتطيع 
عف اآلخر،  المسؤكلية كحدم بمعزؿو  أف أفكر بسؤاؿً 

ف فعمػػػت ذلػػػؾ أكػػػكف قػػػد أخرجػػػت نفسػػػي مػػػف نمػػػط  كا 
المخاطبػػة )أف يخػػاطبني اآلخػػر كأف أخاطبػػو أيضػػان( 

                                                      
بتصرؼ  َُُبتمر، الذات تصؼ نفسيا، ص  (ُُّ)

 يسير.
 .َُُ، ََُبتمر، الذات تصؼ نفسيا، ص  (ُُْ)
 .َُُبتمر، الذات تصؼ نفسيا، ص  (ُُٓ)
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ا (ُُٔ)فيػػػػو مشػػػػكمة المسػػػػؤكلية ابتػػػػداءن" تٍ الػػػػذم تخمقىػػػػ
مػػر ال كجػػكد لمسػػؤكلية أخبلقيػػة قبميػػة مناطػػة فبػػرأم بت

ػػػػػر  عػػػػػاقبلن  ان باإلنسػػػػػاف بكصػػػػػفو كائنػػػػػ نمػػػػػا تكلػػػػػد ان كحي ، كا 
المسػػؤكلية بفعػػؿ كقػػكع الػػذات تحػػت تػػأثير اآلخػػر مػػف 

تحمػػػؿ أسػػػكاءا فػػػػ"أنا  األفعػػػاؿ كاألشػػػخاص عمػػػى حػػػدو 
المسػػػؤكلية بفضػػػؿ مػػػا يقػػػع تػػػأثيره عمػػػٌي مػػػف أفعػػػاؿ، 

تػأثيره عمػٌي  لكني ال أتحمؿ المسؤكلية بفضؿ مػا يقػع
إذا كنػػػػػػػػػا نقصػػػػػػػػػد بالمسػػػػػػػػػؤكلية لػػػػػػػػػـك الػػػػػػػػػنفس عمػػػػػػػػػى 

رتكػػب بحقنػػا، عمػػى العكػػس لسػػت االنتياكػػات التػػي تي 
مسػػؤكلة بفضػػؿ أفعػػالي ابتػػداءن، كلكػػف بفضػػؿ العبلقػػة 

، كفقػػداف قبميػػة المسػػؤكلية األخبلقيػػة (ُُٕ)مػػع اآلخػػر"
يعنػػػػي إزاحػػػػة اإلنسػػػػاف عػػػػػف مسػػػػتكل مػػػػف الحاكميػػػػػة 

مر: "أف ما أقكؿ عف يقاضي بو اآلخريفا إذ تقكؿ بت
ميقيػػا عاليػػان يتكػػكف ببسػػاطة  المسػػؤكلية ال يعنػػي حسػػان خي
مػػػػػف تحكيػػػػػؿ الغضػػػػػب إلػػػػػى الػػػػػداخؿ كتعزيػػػػػز األنػػػػػػا 
األعمػػى، كال ىػػػك يشػػػير إلػػى إحسػػػاس بالػػػذنب يسػػػعى 

فػي ذاتػو لمػا  منو إلى العثكر عمػى سػببو  المرء بدافعو 
يعػػػػػػاني منػػػػػػو... فجميعيػػػػػػا اسػػػػػػتجابات تيصػػػػػػعد مػػػػػػف 

الػػػػػػػذات كدعاكاىػػػػػػػا باالكتفػػػػػػػاء  االنعكاسػػػػػػػية، كتعػػػػػػػزز
الذاتي، كمركزيتيا كأىميتيا التي ال غنى عنيا لحقػؿ 

مػػف النرجسػػية  تجربتيػػا، فالضػػمير المثقػػؿ إذف شػػكؿه 
السػػػمبية... كألنػػػو شػػػكؿ مػػػف النرجسػػػية فئنػػػو يػػػنكمش 
مبتعػػػػػػػػػدان عػػػػػػػػػف اآلخػػػػػػػػػر، عػػػػػػػػػف التػػػػػػػػػأثر كالحساسػػػػػػػػػية 

 -أم الضػػػمير-كالضػػػعؼ... فضػػػبلن عػػػف ذلػػػؾ فيػػػك 
الكبػػػػت نفسػػػػيا متشػػػػكمة مػػػػف ىػػػػذه ييظيػػػػر أف كسػػػػيمة 

الدكافع، إذ ىي تخمؽ دائرية مف التكرار العقيـ الػذم 

                                                      
بتصرؼ  ُٖٓبتمر، الذات تصؼ نفسيا، ص  (ُُٔ)

 يسير.
 .ُٓٔبتمر، الذات تصؼ نفسيا، ص  (ُُٕ)

، (ُُٖ)يغذم بو الدافع القانكف الػذم بػو يحرمػو نفسػو"
بكصػػػػػػػفيا أحػػػػػػػد تمػػػػػػػثبلت -كعندئػػػػػػػذ "تبػػػػػػػدك اإلدانػػػػػػػة 

فػػي الكاقػػع فعػػبلن إراديػػان يصػػدر  -المسػػؤكلية األخبلقيػػة
عػػػف أخػػػبلؽ القناعػػػات، أخػػػبلؽ فرديػػػة، إف لػػػـ تكػػػف 

رجسػػػػػية تمامػػػػػان... فػػػػػي الكاقػػػػػع تنتمػػػػػي اإلدانػػػػػة ىػػػػػي ن
األخرل إلى أخبلؽ القناعات أكثػر منيػا إلػى أخػبلؽ 
المسػػػػؤكلية... كتنتمػػػػي القناعػػػػات إلػػػػى أخػػػػبلؽ تتخػػػػذ 

، بينمػػا (ُُٗ)الػػذات أرضػػية كمقياسػػان لمحكػػـ األخبلقػػي"
يقع عمػٌي تػأثيرو  كػؿٍّ تقـك أخبلؽ المسػؤكلية عمػى حيثياتً 

عمػٌي أف أكػكف مسػؤكالن أـ كتقرير ما إذا كػاف يتكجػب 
ال!، "كىكػػذا فػػئف المسػػؤكلية ال تنشػػأ مػػع األنػػا، كلكػػف 

، (َُِ)مػػػػػع تمػػػػػؾ األنػػػػػا المفعكليػػػػػة الخاضػػػػػعة لمتػػػػػأثير"
كىكذا تػكازف بتمػر بػيف نفييػا لمحكػـ األخبلقػي الثابػت 
كالمنطمػػػػػػؽ مػػػػػػف الضػػػػػػركرة كبػػػػػػيف إخفػػػػػػاء المسػػػػػػؤكلية 
لباسػػػػيا ثكبػػػػان يظيػػػػر كجكدىػػػػا فيػػػػو كعدمػػػػو، إذ لػػػػف  كا 

ي كفػػؽ تأكيػػؿ بتمػػر لممسػػؤكلية أف أبػػرر قيػػامي يمكننػػ
 متعػػػاؿو  مػػػثبلن بكصػػػفو متكلػػػدان مػػػف حػػػسو  غريػػػؽو  بئنقػػػاذً 

كضركرم بالكاجب، كما ال يمكنني تبرير إدانتػي لمػا 
أك عمػػى غيػػرم مػػف منطمػػؽ ىػػذا  كقػػع عمػػٌي مػػف أذلن 

اإلحسػػػػػاس حتػػػػػى ال أقػػػػػع فػػػػػي كىػػػػػـ مركزيػػػػػة الػػػػػذات 
 بحسب بتمر.

مػػػػف  كاضػػػػحو  بشػػػػكؿو كالنتيجػػػػة إذف أف بتمػػػػر انطمقػػػػت 
نسفيا لميكية اإلنسػانية الثابتػة الػذم قدمتػو فػي شػكؿ 
ؽ اإلعػػػبلف عػػػف الػػػذات بكصػػػفيا متكاليػػػة سػػػردية تخميػػػ

في المغة، أقكؿ انطمقت مف ذلؾ إلى  ذاتيا باستمرارو 
 قػػػػيـو  كجػػػػكدى  فنفػػػػتٍ  ااألخبلقيػػػػةً  المسػػػػألةً  أسػػػػسً  بحػػػػثً 

                                                      
بتصرؼ  ُٕٗبتمر، الذات تصؼ نفسيا، ص  (ُُٖ)

 يسير.
 .َُٗبتمر، الذات تصؼ نفسيا، ص  (ُُٗ)
 .ُٖٔبتمر، الذات تصؼ نفسيا، ص  (َُِ)
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فػػػي الػػػذات اإلنسػػػانية ألنػػػو ال كجػػػكد  فطريػػػةو  أخبلقيػػػةو 
إلػى مقارنػة  ؿ ىذه الذات في األصؿا كلذا لجػأتٍ لمث

القػػيـ األخبلقيػػة بكػػؿ مػػا ىػػك اصػػطبلحي كاجتمػػاعي 
تكػراره كاسػتمرارية  انطبع في المخياؿ الجمعي بفضؿً 

تأكيػػػده بعػػػػدة كسػػػػائؿ منيػػػا الػػػػديف كالفمسػػػػفة الذككريػػػػة 
كنحكىػػا. كمتػػى نفػػت بتمػػر القػػيـ أمكنيػػا أف تنفػػي كػػؿ 

أعنػػػػي  ،نػػػػد اإلنسػػػػافمػػػا يتعمػػػػؽ باليكيػػػػة األخبلقيػػػػة ع
 األحكػػػاـ األخبلقيػػػة، كضػػػركرة كجػػػكدً  ضػػػركرة كجػػػكدً 

ػػػػػدعماتيا مػػػػػف العقػػػػػؿ  ،المسػػػػػؤكلية اإلنسػػػػػانية ككػػػػػؿ مي
، كبالتػػػالي انتيػػػٍت نظريتيػػػا فػػػي الجنػػػدر إلػػػى كالحريػػػة

إنكػػػارو كاضػػػحو لميكيػػػة اإلنسػػػانية، كبػػػاألخص مككنيػػػا 
نما اليكيػة  –عندىا–األخبلقيا إذ ال كجكد  لمثباًت كا 

 ائمة.صيركرة د
إذا تبػػيف ىػػذاا فمنػػا أف نتسػػاءؿ عنأكجػػو تػػأثير مفيػػـك 
الجندر عند بتمػر عمػى نظريتيػا فػي األخػبلؽ؟، كىػؿ 
اسػػػتطاعت بتمػػػر أف تنكػػػر المحػػػدد األخبلقػػػي لميكيػػػة 

 الجندرية عند اإلنساف؟.
ى ا ما سيتضح إن شا  اهلل تعالى في المبحث 

 اللالث.
عمى المبحث اللالث: ألر مفيوم الجندر عند بتمر 

 النظرية الُيُمقية.
تتخذ مف مقدمة: )أف اليكية الجنسية بتمر بدايةن نجدبأنَّ 

ال كجكد ليا بالطبيعة، كمقدمة تيديميا عمـ 
ذككرية( نقطةى  ااألخبلؽ التقميدم بكصفو إيديكلكجي

انطبلؽو لمحديث عف أخبلؽ "الجندر/اليكية 
إلى ضركرة  أكالن  تيشيرالجنسية" عند اإلنساف، ف

ؼ بكصفو غير المصنَّ " ك"األقميات"ت إلى االلتفا
 "الممارسة الجنسية"مف أشكاؿ الجندر ك "سكم

أخبلؽ الجندر بكصفيا نماذج يمكف ليا تيديـ 

ا ففي تصديرىا لكتابيا األىـ: مشكمة القائمة بالفعؿ
الجندر/الجنكسة تقكؿ بتمر: "إف نكتة اإلشكاؿ في 

س ىذا النص ليس االحتفاؿ بظاىرة التشبو بالجن
حقيقي  اآلخر في المباس بكصفو تعبيران عف جندرو 

كنمكذجي )حتى كلك كاف مف الميـ أف نيقاـك 
التحقير الذم يصيب المتشبييف كالمتشبيات في 
بعض األحياف(، بؿ أف نبيف أف المعرفة الػميطبعة 
عف الجندر ىي تعمؿ باعتبارىا إحاطة كقائية 

ر... ىي كعنيفة بالكاقع، كبقدر ما أف معايير الجند
التي تقرر ما الذم سكؼ يككف كما الذم سكؼ لف 
يككف مف حيث إمكانية الفيـ إنسانيان، ما الذم 

فئف ىذه  اسكؼ ييعتبر أك سكؼ لف ييعتبر كاقعيان 
المعايير إنما تقرر أيضان الحقؿ االنطكلكجي الذم 
في نطاقو يمكف لؤلجساـ أف تحصؿ عمى التعبير 

ف  كاف ثمة مف ميمة المشركع الذم مف شأنيا، كا 
معيارية مكجبة في كتاب مشكمة الجندر، فيي 
التأكيد عمى تكسيع ىذه المشركعية كي تشمؿ 
األجساـ التي كاف يينظر إلييا باعتبارىا أجسامان 

كفتح  (ُُِ)خاطئة، غير كاقعية، كغير قابمة لمفيـ"
كىي في لمجسد مشركعةا  إمكانية اعتبارىا أشكاالن 
تقؼ التي خبلؽ النسكية األىذا تستند إلى أساس 

قبمي عمى الضد مف "المنطؽ األخبلقي  بشكؿو 
الذككرم الذم يشدد عمى القكاعد كالحقكؽ كالعالمية 
كالمكضكعية، بينما يشدد المنطؽ األخبلقي األنثكم 

ا كذلؾ (ُِِ)عمى العبلقات... كالخصكصية كالتحيز"
 لخمؽ"أخبلقيات جندرية تيدؼ إلى إزالة اضطيادً 

                                                      
بتمر، تصدير كتاب مشكمة الجندر، مكقع جمعية  (ُُِ)

 .www.alawan.orgاألكاف: 
 بتصرؼ.  ّٗتكنا، األخبلقيات النسكية، ص  (ُِِ)

http://www.alawan.org/
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ف الناس كالنساء خصكصان، أك أم مجمكعة م
 .(ُِّ)تخفيفو عمى أقؿ تقدير"

بدأت بتمر في إثارة التشكيؾ في كثير مف كلذا 
باليكية الجنسية عند الثكابت األخبلقية المتعمقة 
الممارسات الجنسية اإلنساف مف خبلؿ نقد 

المكصكفة بالطبيعية، كتقكيض مفيـك المعيار 
 لجنسيا األخبلقي القبمي الحاكـ عمى الفعؿ

كذلؾ انطبلقان مف نفييا "اليكية/الجندر  اإلنسانيا
الطبيعي" تقكؿ: "ال نستطيع تتبع أصؿو محددو بدقة 
لمجندرا ألنو في ذاتو نشاط إنشائي يحدث ببل 

أف القيـ األخبلقية التي تكجو ، أي(ُِْ)انقطاع"
ت الجسد في المجتمع مظيراالممارسة الجنسية كت

سياؽ االجتماعي ىي إكراىات تكلدت مف خبلؿ ال
كىيمنت عمى الحياة اإلنسانية لفترات  ،كالثقافي

أف غيرىا غير مكجكد أك ىك  اطكيمة، حتى بد
الكجكد، حيث "إف القيكد االجتماعية المفركضة 
عمى االمتثاؿ كاالنحراؼ الجندرم كبيرة جدان بحيث 
أف معظـ الناس يشعركف بجرح عميؽ إذا قيؿ ليـ 

نيـ قد فشمكا أ، ك كاؼو  ءن بشكؿو بأنيـ ليسكا رجاالن كنسا
في أداء رجكلتيـ أك أنكثتيـ كما ينبغي... فبالقدر 
الذم يتطمب فيو الكجكد االجتماعي تجانسان كاضحان، 
فئنو ليس مف الممكف الكجكد اجتماعيان بشكؿ ذك 

خارج المعايير الجندرية المعترؼ بيا... فئذا  معنىن 
الحيد عف كاف الكجكد دائمان كجكدان مجندران فئف 

. في كجكد المرء ما تشكيؾه  المعترؼ بو ىك بمعنىن 
االنسبلخ الجندرم ىذه كالتي ندرؾ  في لحظاتً ك 

                                                      
 .ْٗتكنا، األخبلقيات النسكية، ص  (ُِّ)
بتمر، الجنس كالجندر في الجنس اآلخر لسيمكف  (ُِْ)

دم بكفكار، مدكنة نظر: 
https://t.co/JX5F599wPH. 

فييا أف ككننا الجندر الذم أصبحناه بالكاد يككف 
فئننا نكاجو عبء االختيار الكامف في  اضركريان 

جندرية أخرل،  أك أم ىكيةو  أك امرأةو  الحياة كرجؿو 
كد االجتماعية ميرىقة"كىي حرية تجعميا القي

(ُِٓ) .
كجيد بتمر ال يتكقؼ عند مجرد النقد ألخبلؽ 
نما يأخذ بيعدان إضافيان يكمف في دفاعيا  الجندر كا 
عف كؿ ما ىك مخالؼ ليذه األخبلؽا ذلؾ أف فيـ 
الجندر "كمينتىج لعبلقاتو ثقافيةو كنفسيةو قديمة ىك 
طريقة معاصرة لتنظيـ معايير ثقافية... مستقبمية، 

ريقة لتحديد عبلقتنا بيذه المعايير، كىك بالتالي ط
، كيمثؿ (ُِٔ)نمط فاعؿ لعيش الجسد في العالـ"

تبنييا الصريح لمشذكذ الجنسي أبرز مبلمح ىذا 
"أف  -بحسب بتمر-إذ باإلمكاف النمط الفاعؿ برأيياا

ننظر إلى السحاؽ مثبلن عمى أنو محاكاة ساخرة 
إليو عمى أنو لمغيرية الجنسية، بدالن مف أف ننظر 

، كبيذا يمكف (ُِٕ) خر لمعايير الغيرية الجنسية"
عرض كافة أشكاؿ الشذكذ بكصفيا ليست  خر 
لمغيرية الجنسية، كذلؾ إلرادة زعزعة المعايير الثابتة 
لمجنسية الغيرية/الثنائية/الطبيعية، كترسيق إمكانية 

بكصفو -ما يضادىا، كيساعد النظر لمجسد  قبكؿ
عمى تسكيا ىذا الشذكذ -ة الجندرانفعاالن الختياري

ٌرـ، تقكؿ: "إذا فيمنا الجسد  كعدـ النظر إليو كميحى
ككضعو ثقافيا فئف مفيـك الجسد الطبيعي كالجنس 

                                                      
بتمر، الجنس ك الجندر في الجنس اآلخر لسيمكف  (ُِٓ)

دم بكفكار، مدكنة نظر: 
https://t.co/JX5F599wPH .بتصرؼ يسير 

بتمر، الجنس كالجندر في الجنس اآلخر لسيمكف  (ُِٔ)
دم بكفكار، مدكنة نظر: 

tps://t.co/JX5F599wPHht. 
فككا ك رايت، أقدـ لؾ ما بعد الحركة النسكية، ص  (ُِٕ)

ُُٗ . 

https://t.co/JX5F599wPH
https://t.co/JX5F599wPH
https://t.co/JX5F599wPH
https://t.co/JX5F599wPH
https://t.co/JX5F599wPH
https://t.co/JX5F599wPH
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الطبيعي سيككف عرضة لمتشكيؾ بشكؿو 
 .(ُِٖ)متزايد"

 دتٍ إذا ما كلَّ  كالسؤاؿ ىنا ىك: ىؿ يمكف لبتمر
فتكحة جنسية م كممارساتو  جندريةو  ألشكاؿو  إمكانياتو 

أف  -بدعكل الحرية كنصرة األقمية كنبذ التيميش-
عمى  لمحكـ األخبلقي لنا شيئان عف معيارو  تقكؿى 

 .؟األفعاؿ الجنسية
تتحدث  كىياألمريتضح حينما ننظر لبتمر  إف ىذا

عف قيمة الحكـ األخبلقي بالنسبة لمشاذ مف أشكاؿ 
الجندر أك حتى الممارسات الجنسيةا إذ تقكؿ: "إف 

صدركف مثؿ ىذه األكامر اإللزامية أك الذيف يي أكلئؾ 
صدركا القرار الفصؿ ما بيف التعابير يريدكف أف يي 

اليدامة كالتعابير غير اليدامة عف الجندر، ىـ 
 -أم لمذات-بعينو  يؤسسكف أحكاميـ عمى كصؼو 

ذا بحكـو يي   ظير الجندر في ىذا الشكؿ أك ذاؾ، كا 
قاعدة  معيارم قد صدر حكؿ ىاتو الظيكرات كعمى

... كالسؤاؿ عٌما يمنح صفة الجندر ىك ،ما يظير
 لمسمطةً  معياريةو  بحد ذاتو سؤاؿ يشيد عمى فعاليةو 

. كبرأييا أف "المعايير الجندرية (ُِٗ)متفشية جدان"
القمعية كالظالمة إنما تدـك بقدر ما يتبناىا الناس 

 كبتمرا (َُّ)كيمنحكنيا الحياة مرة تمك األخرل"

                                                      
بتمر، الجنس كالجندر في الجنس اآلخر لسيمكف  (ُِٖ)

دم بكفكار، مدكنة نظر: 
https://t.co/JX5F599wPH. 

ية بتمر، تصدير كتاب مشكمة الجندر، مكقع جمع (ُِٗ)
 . www.alawan.orgاألكاف: 

بتمر، الجنس كالجندر في الجنس اآلخر لسيمكف  (َُّ)
دم بكفكار، مدكنة نظر: 

https://t.co/JX5F599wPH. 

 ليست ميتمة بئصدارً  منظكرانطبلقان مف ىذا ال
معيارية/أخبلقية حكؿ المقبكؿ كالطبيعي مف  أحكاـو 

ضده بالنسبة لمجنسانية كأشكاؿ الشذكذ الجندرم 
"ليس فقط ألف أحكامان مف ىذا القبيؿ ال يمكف القياـ 

نو ال يمكف القياـ بيا ألبيا خارج السياؽ، بؿ أيضان 
ا عمى نحك دائـ في الزماف )السياقات ىي ذاتي

كحدات مفترضة تخضع لمتغير الزماني كتكشؼ 
عف خمميا الجكىرم(، تمامان كما أف المجازات تفقد 
 مجازيتيا عندما تتجمد عبر الزمف في شكؿً 

، كبالتالي تدعـ الجسد المفتكح عمى (ُُّ)مفاىيـ"
فػ"اإلنساف  اختيار كجكده كجندريتو كيفما شاء،

 نتنفيأالطبيعية ليذا  كالنتيجة ا(ُِّ)يختار جندره"
لمجندر يمكف مف خبللو  محددو  كجكد تكصيؼو بتمر 

 ات الجنسية،لمحكـ عمى السمككي إقامة معيارو 
و بتمر ينافي معيارية القيـ مي دٍّ قى فالجندر كما تي 

 .األخبلقية كما يينافي الحكـ كفؽ ىذه المعيارية
تيقيـ تبلزمان بيف نظريتيا في األخبلؽ  كىكذا إذف

عند  "ندر/اليكية الجنسيةالج"كبيف مفيكميا لماىية 
مخص ىذا التبلـز كفؽ ىذه اإلنساف، كيمكننا أف ني 

نسانية، ول لك ال اإل م ات لماىيٍةلال وجود المعادلة: 
عميو عند اإلنسان، و  "جندر/ىوية جنسيةا "وجود ل

إ ن: ال وجود  ؛أيالقية لنظريةٍ  ال وجود  سسٍ 
 لميوية الجنسية.  يالقٍ 

                                                      
بتمر، تصدير كتاب مشكمة الجندر مكقع جمعية  (ُُّ)

 .www.alawan.orgاألكاف: 
بتمر، الجنس كالجندر في الجنس اآلخر لسيمكف  (ُِّ)

دم بكفكار، مدكنة نظر: 
https://t.co/JX5F599wPH. 

https://t.co/JX5F599wPH
https://t.co/JX5F599wPH
http://www.alawan.org/
https://t.co/JX5F599wPH
https://t.co/JX5F599wPH
http://www.alawan.org/
https://t.co/JX5F599wPH
https://t.co/JX5F599wPH
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مفيوم اليوية عند  من الموقف: الرابع بحثالم
ا يالقية. نظريتياجوديث بتمر وآلاره في   

لقػػػػػد رأينػػػػػا أف بتمػػػػػر تيقػػػػػيـ تبلزمػػػػػان بػػػػػيف نظريتيػػػػػا فػػػػػي 
الجندر/اليكيػػػػػػة "األخػػػػػػبلؽ كبػػػػػػيف مفيكميػػػػػػا لماىيػػػػػػة 

مخػػػػػص ىػػػػػذا عنػػػػػد اإلنسػػػػػاف، كيمكننػػػػػا أف ني  "الجنسػػػػية
إنسػػانية،  الػػتبلـز كفػػؽ ىػػذه المعادلػػة: ال كجػػكد لػػذاتو 

عند اإلنسػاف،  "جندر/ىكية جنسيةػ "ل كلذلؾ ال كجكد
إذف: ال كجكد اأخبلقية لنظريةو  ال كجكد ألسسو عميو ك 

زاء مػػػا طرحتػػػو بتمػػػر كمػػػا  ألخػػػبلؽو  لميكيػػػة الجنسػػػية.كا 
حفػظ اليكيػة االنتصػار لمحقيقػة ك تزاؿ نجد أننػا بػدافع 

اإلنسػػػانية، كبػػػدافع المعياريػػػة الفاضػػػمة التػػػي تفرضػػػيا 
يذا كاسػػػػػػتيجانً  نكػػػػػػارً العقيػػػػػػدة اإلسػػػػػػبلميةا ممزمػػػػػػكف بئ
ر فػػي صػػكرًة انتصػػارو الطػػرح العػػدمي الػػذم تقدمػػو بتمػػ

 .لممرأةكالفكر النسكم
يتمثؿ الرفض لمفيـك اليكيػة الجنسػية الػذم طرحتػو ك 

أعنػػػػي كصػػػػفيا إياىػػػػا بالمعرفػػػػة الػػػػػميطبعة -جكديػػػػث 
المتكلػػػدة فػػػي السػػػياؽ الثقػػػافي االجتمػػػاعي، كبالتػػػالي 

 ذاتيػػةن  ال حقيقػػةن  ،اه اإلنسػػافنػػيتب ان تظيػػر بكصػػفيا دكر 
في كػكف ىػذا  -عف كجكده ر بيا اإلنسافي بٍّ عى يي  طبيعيةن 
 :الطرح
موضوعي ُيوجب احترام  ال يقوم عمى أساسٍ  :أوالً 

الجندر ودوره في  القرا ة التي ُيقدميا لماىيةِ 
ا إذ أف بتمر تنطمؽ في تشكيل ا دوار االجتماعية

سمفان كىك: الخصكمة مع  محددو  تنظيرىا مف ىدؼو 
رادة نسؼ كممقكماتً  ،لذكرا  ان مقالكاقع بكصفيا خى  كا 

متى ما  ظاىره ة، كىذا ييديكلكجيا الذككر لؤل
عد مف أىـ ديعاة "النزعة استحضرنا ككف بتمر تي 

األنثكية المتطرفة التي... تمثؿ أثران مف  ثار ما بعد 
الحداثة الغربية، كالتي تحمؿ كؿ معالـ تطرفيا الذم 

ية كالبلأدرية كالعبثية بما حد الفكضكية كالعدم

كال شؾ أف عدـ  .إلى ما النياية(ُّّ)كالتفكيؾ"
 كؿٍّ  محكً  كالمتمثؿ في إرادةً -المكضكعية لدل بتمر 

- ما ىك كائف بالفعؿ في الكاقع كتشريع ما يضاده
 أماـ قبكؿ ما تطرحو. ان كمنيجي ان ؿ عائقان منطقيكٌ شى يي 

قض يتنامجندر ل إن ما تقدمو بتمر من مفيومٍ لانيًا: 
 :مع الحق في كلير من ا مور

ا الفطرة التي يمق اهلل تعالى اإلنسان عمييا .ٔ
ذلؾ أف مفيـك "اليكية الجنسية/الجندر" كما تقدمو 

 "ما ىك اإلنساف بذاتوػ "في كجيو المعنى ل يقؼ
، حيث قاـ توفطر ضركرة مف مٌنابال المعمـك لكؿٍّ 

ي الت الحقيقة الكجكديةً  منظكرىا لميكية عمى "نسيافً 
تقرر أف الرجؿ كالمرأة زكج ينتمي طرفاه إلى نفس 

)كاحدة"
134
لى أصؿ كاحد ىك: اإلنسانية، قاؿ  ( كا 
ـٍ ًمٍف ﴿:هلالج لجالخالؽ مىقىكي ـي الًَّذم خى بَّكي يىا أىيايىا النَّاسي اتَّقيكا رى

االن  بىثَّ ًمٍنييمىا ًرجى يىا كى ٍكجى مىؽى ًمٍنيىا زى نىٍفسو كىاًحدىةو كىخى
ًنسىاءنكى  ـى ًإفَّ كىًثيرنا كى ا اتَّقيكا المَّوى الًَّذم تىسىاءىليكفى ًبًو كىاأٍلىٍرحى

ًقيبنا ـٍ رى مىٍيكي ؼ ، حيث "كصى [ُ]النساء:﴾المَّوى كىافى عى
جميع األناـ  و بأنو المتكحد بخمؽً ه نفسى ري كٍ تعالى ذً 

ه كيؼ كاف مبتدأ عرفان عبادى ، مي كاحدو  مف شخصو 
عمى  إنشائو ذلؾ مف النفس الكاحدة، كمنبييـ بذلؾ

يـ كأف بعضى  كاحدةو  كأـو  كاحدو  ك رجؿو أف جميعيـ بني 
 كاجبه  ـ عمى بعضو مف بعض، كأف حؽ بعضيً 

الجتماعيـ في النسب  احؽ األخ عمى أخيو كجكبى 
كأف الذم يمزميـ مف رعاية  ،كاحدةو  كأـو  كاحدو  إلى أبو 

مثؿ الذم يمزميـ مف ذلؾ ... بعضيـ حؽ بعض
135)ى"في النسب األدن

في  هلالج لجضان قكلو ، كمف ذلؾ أي(
يا أييا الناس، أال إف ربكـ ؽ: "أياـ التشريخطبتو 

                                                      
 (.ٖٗ. ص َُِٗ)نصرة.  (ُّّ)
 (.ٖ. ص َُِٗ)المثنى.  (ُّْ)
 (.ُِٓ/ ٕـ. َََِ -قَُِْ)الطبرم.  (ُّٓ)
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ف أباكـ كاحد، أال ال فضؿ لعربي عمى  كاحد، كا 
عجمي، كال لعجمي عمى عربي، كال أحمرعمى 

"، غتي مَّ أبى  .أسكد، كال أسكد عمى أحمر، إال بالتقكل
136)"ا رسكؿ اقالكا: بمَّ 

أنو قاؿ: "الناس  ، كعنو (
مؽ مف تراب" كميـ بنك  دـ )ك دـ خي

137
لى جانب ( ، كا 

االشتراؾ في أصؿ الجنس، قرر الخالؽ أف ثنائية 
شيء فطرم،  -أم: الذككرة كاألنكثة-الجنس 

بذلؾ كما أخبر كقانكف طبيعي، كسنة ككنية مطمقة 
ٍيًف الذَّكىرى ﴿ فقاؿ: تعالى ٍكجى مىؽى الزَّ كىأىنَّوي خى
عىؿى ًمٍنوي فى ، كقاؿ جؿ ذكره ﴿[ْٓ]النجـ:﴾كىاأٍليٍنثىى جى

ٍيًف الذَّكىرى كىاأٍليٍنثىى ٍكجى ،كقاؿ تعالى: [ّٗ]القيامة:﴾الزَّ
ا﴾ ـٍ أىٍزكىاجن مىٍقنىاكي ـٍ : ، كقاؿ[ٖ:بأ]الن﴿كىخى عىؿى لىكي ﴿كىالمَّوي جى

ـٍ بىًنيفى  ـٍ ًمٍف أىٍزكىاًجكي عىؿى لىكي ا كىجى ـٍ أىٍزكىاجن ًمٍف أىٍنفيًسكي
ـٍ ًمفى الطَّيٍّ  قىكي زى فىدىةن كىرى بىاًت أىفىًباٍلبىاًطًؿ ييٍؤًمنيكفى كىحى
﴾ كفى ـٍ يىٍكفيري ًبًنٍعمىًت المًَّو ىي ، كىذا الذم [ِٕ:النحؿ]كى

كبالتالي ايقرره القر ف يعممو كؿ أحدو مف نفسو ضركرةن 
فئف ما تزعمو بتمر مف أف اليكية متككف بعدم 
منفعؿ بالعكامؿ االجتماعية كالثقافيةا إضافةن لككنو 

ركرة مف الديف كالفطرة: ىك يخالؼ المعمـك بالض
كالعداء  ،عمى االنفعاؿ بالعنصرية المسبقةزعـ قائـ 

                                                      
، ْْٕ/ ّٖ)ركاه اإلماـ أحمد في مسنده،  (ُّٔ)

، ُِّ/ ٕ، كالبييقي في شعب اإليماف، ِّْٖٗ
، كصححو اإللباني في السمسمة الصحيحة، ْْٕٕ

قاؿ: "كىذا إسناد صحيح رجالو  ََِٕ، ْْٗ/ ٔ
، كميـ ثقات رجاؿ مسمـ، غير مف سمع خطبتو 

 فئنو لـ يسـ، كذلؾ مما ال يضر، ألنو صحابي
 كالصحابة كميـ عدكؿ"(. 

، ّٓٓٗ، ّْٕ/ ٓ)ركاه الترمذم في السنف،  (ُّٕ)
 كقاؿ: حديث حسف(.

يستمـز إعادة تركيب . كتصكرىا ىذا الػمطمؽ لمذكر
لجميكر القيرَّاء المتأثريف  البدىيات كالتذكير بيا

المنتسبيف إلى األدياف  ، كتذكيرعمكمان بفكر بتمر
ير بأف اإلنساف مخمكؽ لخالؽ عميـ خب خصكصان:

-و كأن ،كماؿ سبحانو كتعالىالصفات متفردو بحكيـ 
 –هكجكدى  ال أفَّ  ،أكجده لػمحدثو  حادثه  -أم اإلنساف

تككينو أك أفَّ "بذاتوا  حادثه  -كما تزعـ بتمر
تىخمقو ذاتيو كفؽ مبدأ  شيء "الجنسي/ىكيتو

الصيركرة الذم ال يعترؼ بالثبات أك كجكًد خالؽو 
 كًعمَّةو غائية.

:فا تعالى خمؽ يمق اإلنسانالوظيفة/عمة  .ٕ
مىٍقتي اٍلًجفَّ اإلنساف لعبادتو قاؿ تعالى:  مىا خى ﴿كى

ٍنسى ًإالَّ ًليىٍعبيديكًف﴾ كقرر أصؿ  ،[ٔٓ:الذاريات]كىاإٍلً
ـٍ ًمٍف تيرىابو ثيَـّ ًإذىا الخمؽ فقاؿ:  مىقىكي ًمٍف  يىاًتًو أىٍف خى ﴿كى

﴾ كفى :]أىٍنتيـٍ بىشىره تىٍنتىًشري كد الجنسيف كقرر كج ،[َِالرـك
ا فقاؿ:  ـٍ أىٍزكىاجن ـٍ ًمٍف أىٍنفيًسكي مىؽى لىكي ًمٍف  يىاًتًو أىٍف خى ﴿كى

دَّةن كىرىٍحمىةن ًإفَّ ًفي ذىًلؾى  ـٍ مىكى عىؿى بىٍينىكي ًلتىٍسكينيكا ًإلىٍييىا كىجى
﴾ كفى يىاتو ًلقىٍكـو يىتىفىكَّري :]آلى ما تقدمو بتمر . ك[ُِالرـك

مف كجكد الذكر  يتعارض تمامان مع ما يقرره اإلسبلـ
كاألنثى مف جية، ك"كحدة البشرية مف حيث المنشأ 

)كالخمؽ"
138
كالذم ىك األساس الذم بينى عميو (

التكميؼ الشرعي مف جيةو أخرل. فا خاطب الذكر 
كاألنثى بصفتيـ بشرانا فأخبرىـ تعالى عف عمة 

ٍنسى ًإالَّ ﴿و قكلاإليجاد ب مىٍقتي اٍلًجفَّ كىاإٍلً مىا خى كى
 أنو ال عبرة بجنسيـ، ك [ٔٓ]الذاريات:﴾ديكفً ًليىٍعبي 
ٍؿ ًمفى ﴿ :تعالى لحساب كالجزاء فقاؿفيا ٍف يىٍعمى مى كى

اًت ًمٍف ذىكىرو أىٍك أيٍنثىى كىىيكى ميٍؤًمفه فىأيكلىًئؾى  اًلحى الصَّ
نَّةى كىالى ييٍظمىميكفى نىًقيرنا ميكفى اٍلجى ، [ُِْ]النساء:﴾يىٍدخي

                                                      
 (.ُٕ. ص ََِٓ)الحيت.  (ُّٖ)
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ا ًمٍف ذى ﴿:كقاؿ اًلحن كىرو أىٍك أيٍنثىى كىىيكى مىٍف عىًمؿى صى
ـٍ ًبأىٍحسىًف  ـٍ أىٍجرىىي لىنىٍجًزيىنَّيي يىاةن طىيٍّبىةن كى ميٍؤًمفه فىمىنيٍحًييىنَّوي حى

ميكفى  ا كىانيكا يىٍعمى "كمف المجمع عميو  [ٕٗ]النحؿ:﴾مى
المعمـك مف ديف اإلسبلـ بالضركرة أف عمى النساء 
ة ما عمى الرجاؿ مف أركاف اإلسبلـ، إالَّ أف الصبل

تسقط عف المرأة في زمف الحيض كالنفاس مطمقان... 
كأما الصياـ فيسقط عنيا في زمنيما، كتقضي ما 
أفطرتو مف أياـو في رمضاف لقمتيا، كأما حجيا 
فيصح في كؿ حاؿ، كلكنيا ال تطكؼ بالبيت الحراـ 

)إالَّ كىي طاىرة"
139
). 

كفي الجانب األخبلقي كضركرة التزاـ الفضيمة 
كا ﴿لؾ يقكؿ تعالى:كالجزاء عمى ذ قيٍؿ ًلٍمميٍؤًمًنيفى يىغيضا

ـٍ  ًإفَّ  ـٍ  ذىًلؾى أىٍزكىى لىيي يي كجى يىٍحفىظيكا فيري ـٍ كى اًرًى ًمٍف أىٍبصى
ٍضفى  قيٍؿ ًلٍمميٍؤًمنىاًت يىٍغضي *كى ا يىٍصنىعيكفى ًبيره ًبمى المَّوى خى

ييفَّ كىالى ييٍبًديفى ًزينىتى  كجى يىٍحفىٍظفى فيري اًرًىفَّ كى ييفَّ ًمٍف أىٍبصى
، كقاؿ [ُّ-َّ]النكر:﴾ًإالَّ مىا ظىيىرى ًمٍنيىا

زىاءن ًبمىا ﴿تعالى: كىالسَّاًرؽي كىالسَّاًرقىةي فىاٍقطىعيكا أىٍيًديىييمىا جى
ًكيـه  ، [ّٖ]المائدة:﴾كىسىبىا نىكىاالن ًمفى المًَّيكىالمَّوي عىًزيزه حى

كنحك ذلؾ مف دالئؿ عمى أف األصؿ في ىذا 
)نساف بما ىك كذلؾالخطاب ىك أنو عاـ لئل

141
. كقد (

في ذىب عمماء األصكؿ إلى أف النساء يدخمف "
الجمع المضاؼ إلى الناس كما ال يتبيف فيو لفظ 

كال يدخمف فيما .التذكير كالتأنيث، كأدكات الشرط
يختص بالذككر مف األسماء، كالرجاؿ كالذككر. 
فأما الجمع بالكاك كالنكف، كالمسمميف، كضمير 

عالى: }ككمكا كاشربكا{فاختار المذكريف كقكليت
كاختار أبك الخطاب ، القاضي أنيف يدخمف فيو

 -تعالى-كاألكثركف: أنيف ال يدخمف فيو، ألف ا 

                                                      
 (.ٗـ. صُْٖٗ -قَُْْ)رضا. (ُّٗ)
 (.ٔٓ/ ُـ. َُْٗ -قُّٖٓ)انظر: الشافعي.  (َُْ)

، ذكر "المسممات" بمفظ متميز، فما يثبتو ابتداءن 
كيخصو بمفظ "المسمميف" ال يدخمف فيو إال بدليؿ 
 خر، مف قياس، أك ككنو في معنى المنصكص، 

141)"جراهكما يجرم م
، كالراجح أنيا تدخؿ "إذا (

)اجتمعكا في الحكـ"
142
ا كاقتصر المفظي عمى التذكيًر (

لجيًة التغميبا فئنو "متى اجتمع المذكر كالمؤنث 
غمب التذكير، كلذلؾ لك قاؿ لمف بحضرتو مف 

)الرجاؿ كالنساء: قكمكا كاقعدكا يتناكؿ جميعيـ"
143
). 

ة حيث أف مكانة المرأ الضرورات االجتماعية: .ٖ
-في اإلسبلـ القائمة عمى أصميا اإلنساني تيراعي 
 -إلى جانب المساكاة بيف الجنسيف بكصفيـ بشران 

جانبى حقيقًة الطبيعًة المتعمقًة بأصًؿ الجنس عند 
الرجؿ كالمرأة، كتىبني عمى ذلؾ عددان مف الكاجبات 
كالحقكؽ، فيي عبلقة تقـك عمى العدؿ مف جية، 

براز الجكانب الطبيعية ال تي تتميز بيا األنثى عف كا 
عطائيا الحؽ الكامؿ في المراعاة مف جيةو  الذكر كا 
أخرل، فػ"ىناؾ بعض الفكارؽ بيف الرجؿ كالمرأة في 
بعض المجاالت، اقتضتيا ضركراته اجتماعيةه 
كاقتصاديةه كنفسية، كمف المؤكد أف ىذه الفكارؽ ال 
عبلقة ليا بالمساكاة بيف الرجؿ كالمرأة في اإلنسانية 

)كالكرامة كاألىمية التي قررىا اإلسبلـ"
144
، كال عبلقة (

أيضان بسائر الحقكؽ التي ليما، أك الحكـ المطمؽ 
عمى القدرات كالميكؿ النسبية بطبيعتيا، فقد كجد أف 
اختبلفات الجنسيف في ىذا المجاؿ ىي "اختبلفات 

                                                      
/ ِـ. ََِِ -قُِّْ)ابف قدامة المقدسي.  (ُُْ)

ْٓ.) 
 (.ُِْـ. ص ُّٗٗ -قُُّْ)الغزالي.  (ُِْ)
 .ْٔ/ ِابف قدامة المقدسي، ركضة الناظر،  (ُّْ)
الحيت، قضايا المرأة بيف الشريعة اإلسبلمية  (ُْْ)

 ْٕكالمكاثيؽ الدكلية، ص 
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متكسطة بيف الجنسيف، كليست بمثابة فركؽو 
)فئكيةو"

145
دٍّدي مسبقان  ( الميكؿى كالقدرات.كالميـ ىنا  تيحى

التأكيد عمى كجكد ىذه الفركؽ بيف الجنسيف 
المتصمة باألصؿ الطبيعي لمجنس، كأف اإلسبلـ قد 
أرشد كدعـ اختصاص كؿٍّ منيما بدكرو اجتماعي 
ف  يتبلءـ معتمبية حاجاتو أساسيةو في طبيعتو، كا 
كاف ذلؾ يتضمف ضركرةن يفرضيا المجتمع أك الديف 

المؤسسات، كذلؾ: كاألمكمة كالرضاعة  كنحكىا مف
مثبلن المنكطة بالمرأةا فقد أشار ا لذلؾ بمطؼ 

كىأىٍصبىحى فيؤىادي أيٍـّ ميكسىى ﴿:هلالج لجفقاؿ عف أـ مكسى 
مىى قىٍمًبيىا  بىٍطنىا عى ا ًإٍف كىادىٍت لىتيٍبًدم ًبًو لىٍكالى أىٍف رى فىاًرغن

إلى -ا فيي[َُ]القصص: ﴾ًلتىكيكفى ًمفى اٍلميٍؤًمًنيفى 
جانب ككنيا تفرضيا الضركرة االجتماعية حتى 

تتطمبيا إلى جانب ذلؾ حاجاته فطرية -تنتظـ الحياة
في نفس اإلنساف يكتمؿ بيا كيحقؽ بيا ذاتىو، 
فالجبمة كالحاجات الخارجية تىفرض ىذا الدكر، ال 
أنو إسقاطه خارجي بحت مف ًقبؿ المؤسسات 

 السمطكية كما تزعـ بتمر.
ية الجنسية لئلنساف، كثنائية ، فاليك التربية .ٗ

اإلنساف  الجنس ىي إلى جانب ككنيا فطريةا لككف
،فئف اليكية في جانب سبحانو كتعالىان  مخمكق

–كنمكىا  اييسيـ في تدفؽ تمقائيتي خر منيا مكتسبة 
لتربكية كاالجتماعية العكامبًل كؿا –كفؽ أصؿ الًخٍمقة

)كالنفسية التي يعيش في كنفيا اإلنساف
146
فقد ثبت ا (

                                                      
 (.ّٓ. صَُِْ)كارتكف.  (ُْٓ)
لبلستزادة حكؿ ىذا انظر مثبلن: )العيسكم، عبد  (ُْٔ)

. سيككلكجية التنشئة االجتماعية. ُٖٓٗالرحمف. 
اـ(. سيككلكجية المرأة. إبراىيـ، زكريا. )دكف ع
. المدخؿ إلى عمـ ُٗٗٗعكض، عباس محمكد. 

أف مف أىـ العكامؿ التي تؤثر في نمك الطفؿ إلى 
جانب العكامؿ الفطرية كالكراثية الجنينية ىي "البيئة 
االجتماعية كما يكجد بيا مف مؤثرات، كما تتيح 
لمفرد مف فيرًص التعميـ كاكتساب الخبرات كتنمية 

)مياراتو كقدراتو"
147
. كتتسـ العبلقة بيف الفطرة (

عبلقة تفاعؿو كتأثيرو متبادؿا فالكراثة كالتربية بأنيا "
تعطي المكاد الخاـ عمى شكؿ استعدادات كقدرات 
فطرية، كالبيئة تتناكؿ ىذه االستعدادات بالتنمية 
كالتطكير كالتعديؿ بحيث تعطييا شكمىيا 

)النيائي"
148
 اليكية الجنسية،كنتيجة ىذا أف تيفيـ (

 ةو كاجتماعي ثقافيةو  لمعاييرو  ان تطبيعليس بكصفيا 
نما بكصفيا تيفرض عمى الفرد مف خارج ذاتو ، كا 

مكتسبة انطبلقان مف فطريتيا ككفؽ ما تقتضيو 
 حاجاتيا الجبمية.

نا ىنا لمكانة المرأة استحضار كىكذا إذف فئف  
في اإلسبلـ مف خبلؿ الجكانب األربعة المتكاممة 

مف حيث العقيدة -ؿ كاؼو ىك دلي فيما بينيا:
لعمـ كالضركرات اإلسبلمية بؿ كمف حيث ا

دىا التي ابطبلف قضية بتمر كفسعمى -اإلنسانية
المرأة  دكنيةى  زعمت فييا: بأف ثنائية الجندر رسختٍ 

مكانتيا كلذا يمـز إبطاؿ مفيـك النكع  كتيميشى 
اإلنساني كما ىك قائـ بالفعؿ حتى تبطؿ الييمنة 

 .الذككرية
كألف ما ذكرناه في إبطاؿ نظريتيا في عدمية اليكية 

اد يككف محؿ اتفاؽ لدل الناسا فمنا أف نتساءؿ: يك
                                                                      

 كما بعدىا(. ُِنفس النمك. ص
 .ِٗالعيسكم، سيككلكجية التنشئة االجتماعية، ص (ُْٕ)
العيسكم، سيككلكجية التنشئة االجتماعية، ص  (ُْٖ)

َّ. 
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ىؿ كانت نظريتيا تمؾ محؿ قبكؿ مف الفمسفة 
 النسكية؟ ىذا محؿ الجكاب في الفقرة التالية.

لاللًا: النقد النسوي  طروحة بتمر، وتناقضيا 
التي  "اليكية الجنسية/الجندر"أف عدمية : ذلكال اتي

عف المسار  ظر ليا بتمر اليمكف ليا أف تيعبرتينى 
األساسي الذم دخؿ فيو مفيـك الجندر إلى حقؿ 

 إلى إجماعو  يكمئالدراسات النسكيةا إذ "ال يكجد ما 
في التفكير النسكم حكؿ ماىية الجندر  كاضحو  ثقافيو 

طاره التمثيمي" مف ان"، كما أف كثير (ُْٗ)ككظيفتو كا 
الحركات التحررية في الغرب في عصر ما بعد 

نكار المركز ،ألشياءالحداثة )عصر سيادة ا  ،كا 
كسقكط كؿ الثكابت كالكميات  ،كالمقدرة عمى التجاكز

في قبضة الصيركرة( تختمؼ تمامان عف الحركات 
التحررية القديمة التي تصدر عف الرؤية اإلنسانية 

كاألمر ذاتو في  .(َُٓ)المتمركزة حكؿ اإلنساف"
الدراسات  تٍ ففي حيف عنيى  االمعنى المراد بالجندر

ة في بداية انطبلقيا بالكشؼ عف الدكر الجندري
الذم شكمو التذرع بجنس المرأة في حرمانيا مف 

، كالحٌد مف فاعميتيا في مجاالت أساسيةو  حقكؽو 
 ىكيةً  الحياة المختمفة باالستناد إلى التصكرلطبيعةً 

الجنسية)النسبي بيف المجتمعات كالثقافات  المرأةً 
 خدمتٍ استى ته دراساكذلؾ (، فيي (ُُٓ)اإلنسانية عمكمان 

                                                      
، كانظر: ٗالمثنى، تيافت الجندر، ص  (ُْٗ)

المساكاة إلى  الكردستاني، حركات تحرير المرأة مف
 .ُْ – ّٕالجندر، ص 

 (. ْ. ص ََُِ)المسيرم.  (َُٓ)
أم: أف تحديد ما ىك صالح لممرأة كضمف حدكد  (ُُٓ)

قدراتيا أمر يخضع لتصكرات تحددىا أطر 
اجتماعية كاقتصادية كثقافية تختمؼ مف شعب إلى 
شعب، كتتفاكت أيضان في داخؿ الشعكب كالثقافات 

 الكاحدة. كالنساء أنفسيف داخؿ الحضارة

 األدكارً  لرفضً  نقديةن  مفيـك الجندر بكصفو أداةن 
االجتماعية المرتبطة بالنكع أك اليكية الجنسية، كلـ 
تسمط ىذا اإلعماؿ في تفكيؾ اليكية اإلنسانية ذاتيا 

عف  مع ككنيا أسيمت في جعؿ الجندر مفصكالن -
ا إذ أف ىذه الحركات -األساس البيكلكجي لئلنساف

مقت مف "الكاحدية اإلنسانية التحررية انط
كمف اإليماف بتميز اإلنساف عف  ،)الييكمانية(

كبتفكقو عمييا كمركزيتو فييا... ككانت ، الطبيعة
تتسـ المطالبة النسكية بالمساكاة بيف البشر داخؿ 

الجندر/اليكية "ؿ كَّ في حيف شى  ،(ُِٓ)ىذا اإلطار"
جذرم  نقدو  "أداةى  -كما رأينا-لدل بتمر  "الجنسية

الجنسي ذاتيا، كلعاقبتيا الكخيمة  الشكؿً  زدكاجيةً ال
أك  ،كىي: تطبيع المغايرة الجنسية -في رأييا-

المزٌية الممنكحة اجتماعيان لممغايرة  :أدؽ بصيغةو 
الجنسية. مف ىنا فئف االتجاىيف الرئيسيف في... 
طريقة جكديث بتمر: إبراز المثمية الجنسية بكصفيا 

 شيء ييييئ سمفان جنسانية شرعية كغيرىا )فبل
لكي يحب المرأة كبالعكس(،  الرجؿى  فطريةو  بصكرةو 

كمف جية أخرل إبراز اليكيات الجنسية المضطربة 
القائمة: بأف الرئيسية أك البلنمكذجية في مقابؿ الفكرة

، فيك (ُّٓ)رئيسية إالَّ جنساف" ليس ىناؾ بصكرةو 
 ممجندرً استخداـ لميكية الجنسية ينتيي إلى تقكيضو 

الرجؿ عف ذكاتيماا كمف ىنا ك المرأة  ىكيةً  بنزعً ذاتو 
أخذ النقد يتكجو إلى بتمر كاإلشارة إلى كقكعيا في 
التناقض الذاتيا حيث يقع تناقض بتمر مع ذاتيا 

الجنسية  لميكيةً  في ككف ما تطرحو مف عدميةو 

                                                      
المسيرم، قضية المرأة بيف التحرير كالتمركز حكؿ  (ُِٓ)

 .ٗاألنثى، ص 
)مجمكعة مف الباحثيف في حركة المظاىرة ألجؿ  (ُّٓ)

 (.ّْ. ص َُِٗالجميع بفرنسا. 
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يقضي عمى كياف األنثى التي تمركزت حكليا 
ؿ الذم قد "السؤاكمظمكمة،  كدعمتيا بكصفيا أقميةن 

في ىذا الصدد ىك: إذا كاف... ال  حدث الشقاؽى يي 
أك الجنس، فما الذم  لمنكعً  طبيعيةه  يكجد أسسه 

سيحدث لممرأة أك النساء؟، ىؿ يمكف أف تككف 
إذ شككنا أصبلن في كجكد  نسكيةه  ىناؾ فيمسكفةه 

جراء تناقضيا  بتمري  قد كاجيتٍ . كلبالذات(ُْٓ)المرأة؟"
يفة أحيانان مف ًقبؿ نسكييف عن "معارضةن  ىذا الذاتي

يتمسككف بالرصانة في التحقيؽ كالتفكير، كمف ًقبؿ 
كؿ المكاتي يفيمف أف النسكية، مف حيث ىي دفاع 

تؤكد أف فئة  نظريةو  عف المرأة... تصبح الغيةن بفعؿً 
 ذات حقيقةو  (ُٓٓ)"النساء ال تتناسب مع أم كحدةو 

كىذا النقد أدل إلى التأكيد عمى خركج  .كجكدية
أطركحة بتمرعف ككنيا "تتداخؿ مع بعض النضاالت 
المشركعة لمحركات النسكية التي تيحارب المقكلبات 
االختزالية، كاعتبارىا بمثابة ذريعة لتدخبلت الدكلة 

كعمى  ،باسـ تحرير األفراد في النطاؽ التربكم
 ،تجاه أبنائيـ (ُٔٓ)حساب حرية األىؿ كمسؤكليتيـ"
فيي إذف إعبلء  كضركرة تربيتيـ تربية سميمةا

أليديكلكجيا تيفرض باسـ الدعكة لمحرية الفردية، كما 
كاضحممعداء بيف  ييظير ىذا أف أطركحة بتمر ترسيقه 

يذاف بتيديمأٌم تكامؿ قائـ  جنسي الكجكد اإلنساني،كا 
كتسميط المؤسسات  ،في الكاقع بيف الذكر كاألنثى

عبلـ كالحككمات لمقضاءعمى األسرة الطبيعية كاإل

                                                      
 .ِِٔجامبؿ، النسكية كما بعد النسكية، ص  (ُْٓ)
مجمكعة مف الباحثيف في حركة المظاىرة ألجؿ (ُٓٓ)

 .ِٓندر، ص الجميع، إيديكلكجيا الج
مجمكعة مف الباحثيف في حركة المظاىرة ألجؿ  (ُٔٓ)

 .ّٗ، ّٖالجميع، إيديكلكجيا الجندر، ص 

الكالديف كالقيـ كاألدياف كاألعراؼ التي تحفظ  كسمطة
أصكؿ تأممنا إذا ما  ظاىركىذا  ،كرامة اإلنساف

دعكة بتمر التي تنمي إلى "حركة التمركز حكؿ 
 مكاطفً  بيف رؤيةً  األنثى التي تتأرجح كبعنؼو 

االختبلؼ بيف الرجؿ كالمرأة باعتبارىا ىكة سحيقة 
أم  كجكدً  ال يمكف عبكرىا مف جية، كبيف إنكارً 

مف جية أخرل، كلذا فيـ يرفضكف فكرة  اختبلؼو 
تكزيع األدكار كتقسيـ العمؿ، كيؤكدكف استحالة 

 ،كف بفكرة العدؿثر تالمقاء بيف الرجؿ كالمرأة، كال يك
أك  ،كيحاكلكف إما تكسيع اليكة بيف الرجاؿ كاإلناث

تسكيتيـ ببعضيـ البعض، فيطالبكف بأف يصبح 
الكقت نفسو، كأف تصبح الذككر  باء كأميات في 

 .(ُٕٓ)اإلناث بدكرىف أميات ك باء"
مف جية أخرل لنا أف نسأؿ: ىؿ تنتج المقدمة لدل 

إظياربتمر  كاف النتيجة؟أعني ىؿ بتمر ضركرةن 
لبعض مظاىر الخمؿ في بعض أشكاؿ الغيرية 
الجنسية كأشكاؿ الجندر يسيـ بالفعؿ في إنتاج: 

 .تو لدىاالنساف؟في ذا "النكع/الجندر"عدميةً ك  انمحاءً 
لو  لقد تعرضت بتمر في إحدل حكاراتيا إلى سؤاؿو 

بتمر:"أليس  فتقكؿ محاكرةي  هذات المعنى الذم نقصد
صحيحان أف االختبلؼ الجنسي ال يزاؿ يحدد كيؼ 
يككف المرء لكطيان كرجؿ ككيؼ يككف سحاقيان كامرأة 
عمى سبيؿ المثاؿ؟ فأجابت: أظف أف ذلؾ يمنحو 

سحاقي  كاحدو  لف أمنحو إياىا بمعنىن  أساسيةن  منزلةن 
ككاحد لكطي... كاألمر يسير عكس ذلؾ إذا كاف 

يجد  ا إذالمرء يتابع فعبل النتائج النظرية لمكاطة
أنو حتى االفتراض المسبؽ  -برأييا-المرء 

                                                      
المسيرم، قضية المرأة بيف التحرير كالتمركز حكؿ  (ُٕٓ)

 بتصرؼ يسير. ُّاألنثى، ص 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
    

 
 

 

 

 

075 
 

 

  

خطيرة  لبلختبلؼ الجنسي يتحكؿ إلى أزمةو 
خركج إال ىك ما كما أجابت بو بتمر  .(ُٖٓ)فعبلن"

كاتجاه إلى نفي الثنائية الجنسية  ،اؿعف صمب السؤ 
في جكابيا ىك: األمر الذم لـ تفصح عنو بالذات، ك 

ميما قكضت  -مف حيث تشعر أك ال تشعر–أنيا 
نطكلكجيا اليكية الجنسية القائمة بالفعؿ فئنيا تعكد أ

 مشركعةو  جندريةو  لبلعتراؼ بيا إلنتاج أشكاؿو 
ف ك ثميف بتمر تريد أف يحظى المإبالنسبة لياا إذ 

 لمجندر، لكف المثمي مع اضطرابً  مشركعو  بشكؿو 
الجنسية ال يزاؿ محافظان عمى نكعو  غيريتوً  كمرضيةً 

كعمى ىذا  ،أك امرأة أك ىكيتو الجنسية ككنو رجبلن 
مكاطية أك السحاقيةا فبتمر لاألساس تكصؼ مثميتو با

إذف لـ تستطع الخركج عف الجندر حتى عندما 
 كلعؿ دراساتً  .شاذة يةو جندر  حاكلت إنتاج أشكاؿو 

لعدـ إمكانية  كمؤكدةن  سيككلكجيا الجنس تأتي ميدعمةن 
الخركج عف الغيرية الجنسية حتى في صمب 
الممارسات المثميةا فقد اىتمت السيككلكجيا بدراسة 
ظاىرة المثمية ال سيما عند "األشخاص الذيف يتكفر 

 -أم ممارسة الغيرية الجنسية-ليـ ىذا اإلمكاف 
 يفضمكف أفرادان مف جنسيـ كمكضكعو  كمع ذلؾ

أنو عادة  ،كانتيت بالتأكيد عمى(ُٗٓ)لمحب كالجنس"
 ..."السيككلكجيكف الميتمكف بيذه المشكمة ما يبدأ
.. إالَّ أف ىذه الغرابة... عف الرغبة الغريبة. بأفكارو 

ليست مكجكدة إالَّ بالنسبة لمكاقع المادم المجسد، 
ال يمضي إلى  فالرجؿ.. أما في حقؿ االستيياـ.

مع رجؿ  خر، كال المرأة مع امرأة أبدان الفراش 
أخرل. ذلؾ أف أحد الرجميف يمعب دكر المرأة 

                                                      
 ِّْمجمكعة مف الكاتبات، ثنائية الكينكنة، ص  (ُٖٓ)

 بتصرؼ يسير.
 (.ٗٔ. ص ََِٓ)رايؾ.  (ُٗٓ)

كالعكس بالعكس، كبالطبع فئف تبادؿ األدكار ممكف 
بصكرة -كمعتاد، كلكف يبقى ىنالؾ عمى الدكاـ 

شخصاف مف جنسيف مختمفيف  -كاعية أك ال كاعية
الرغبة الفطرية  كفي (َُٔ)حاضريف في االستيياـ"

كا تبارؾ كتعالى قد اعتبر ىذه .عند اإلنساف
جد لو ك الفاحشة مف االعتداء الذم ال يمكف أف ي

ـٍ ﴿ :في الكينكنة اإلنسانية، فقاؿ جؿ شأنو مبرره  ًإنَّكي
اؿى شىٍيكىةن ًمٍف ديكًف النٍّسىاًءبىٍؿ أىٍنتيـٍ قىٍكـه  لىتىٍأتيكفى الرٍّجى

كفى ﴿ :جؿ شأنو، كقاؿ [ُٖ]األعراؼ:﴾ميٍسًرفيكفى  تىذىري كى
ـٍ بىٍؿ أىٍنتيـٍ قىٍكـه  ـٍ ًمٍف أىٍزكىاًجكي باكي ـٍ رى مىؽى لىكي مىا خى

 .[ُٔٔ]الشعراء:﴾عىاديكفى 
كبطبلف مفيـك اليكية الجنسية كما طرحتو بتمر 

عميو مف  يقتضي بالضركرة بطبلف كؿ مارتبتٍ 
في كافة المجاالت ال سيما النظرية األخبلقية  أفكارو 
اا إذ أف بتمر كانت قد نفت قبمية القيـ األخبلقية ىن

ميطبعةا كىذا  معياريةو  مجردى  -ا اليكيةمى كى -كجعمتيا 
"فىطىر عباده هلالج لجتيبطمو الفطرة اإلنسانية ذاتيا، فئف ا 

عمى استحساف الصدؽ كالعدؿ، كالعفة كاإلحساف، 
كمقابمة النعـ بالشكر، كفطرىـ عمى استقباح 

إلى فطرىـ كعقكليـ كنسبة أضدادىا، كنسبة ىذا 
الحمك كالحامض إلى أذكاقيـ، ككنسبة رائحة المسؾ 
كرائحة النتف إلى مشاميـ، ككنسبة الصكت المذيذ 
كضده إلى أسماعيـ، ككذلؾ كؿ ما يدرككنو 
بمشاعرىـ الظاىرة كالباطنة، فيفرقكف بيف طيبو 

يدؿ لذلؾ قكلو تعالى  (ُُٔ)كخبيثو، كنافعو كضاره"
ا ﴿ :اإلنسانية في ماىية النفس مى نىٍفسو كى كى

تىٍقكىاىىا*قىٍد أىٍفمىحى مىٍف  سىكَّاىىا*فىأىٍليىمىيىا فيجيكرىىىا كى

                                                      
 .ٗٔايؾ، سيككلكجيا العبلقات الجنسية، ص ر  (َُٔ)
/ ُـ. ََِٓ -قُِْٔ)ابف قيـ الجكزية.  (ُُٔ)

ُُٗ.) 
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ٍف دىسَّاىىا ابى مى قىٍد خى كعف  [َُ-ٕ]الشمس:﴾زىكَّاىىا*كى
ٍنسىافى ًمٍف نيٍطفىةو أىٍمشىاجو نىٍبتىًميًو ﴿ :اإلنساف مىٍقنىا اإٍلً ًإنَّا خى

عىٍمنىاهي سىًميعنا بىًصيرن  ا*ًإنَّا ىىدىٍينىاهي السًَّبيؿى ًإمَّا شىاًكرنا فىجى
مَّا كىفيكرنا كذلؾ اإلدراؾ األكلي  .[ّ-ِ]اإلنساف:﴾كىاً 

في كامنة القيـ  مكانةً عند اإلنساف مرتبط بككف 
ذاتو، كأف "األفعاؿ في نفسيا حسنة كقبيحة كما أنيا 

فتيٍعرؼ لذلؾ بالعقؿ كيأتي  ا(ُِٔ)نافعة كضارة"
كمكافقان ليذا الحكـ الضركرم الشرع تارة مقرران 

العقمي بحسًف فعؿو أك استيجاًف  خر، كتارة يأتي 
سٍّف أك يقىبٍّح ما ال يستقؿ العقؿ فيو بحكـو  مكمبلن فييحى
سٍّنو لتغميب المصمحة فيو كالحكمة،  أكلي، أك يحى
فئف "الشارع عىرَّؼ بالمكجكد، كأثبت المفقكد، 

ما إثبات أل مكر في فتحسينو: إما كشؼ كبياف، كا 
يستحيؿ أف تتعارضى مع (ُّٔ)األفعاؿ كاألعياف"

إدراؾو ضركرمو عقمي، كىذا يتضحباالستقراء 
ألسمكب الكحي في الحث عمى الفضائؿ كالنيي عف 

ـٍ أىٍف ﴿أضدادىا، مف ذلؾ قكلو تعالى: ًإفَّ المَّوى يىٍأميريكي
كىٍمتيـٍ بىٍيفى  ذىا حى انىاًت ًإلىى أىٍىًميىا كىاً  داكا اأٍلىمى النَّاًس أىٍف  تيؤى

ـٍ ًبًو ًإفَّ المَّوى كىافى  ا يىًعظيكي تىٍحكيميكا ًباٍلعىٍدًؿ ًإفَّ المَّوى ًنًعمَّ
قيٍؿ تىعىالىٍكا أىٍتؿي مىا ﴿، كقكلو:[ٖٓ]النساء:﴾سىًميعنا بىًصيرنا

ًباٍلكىاًلدىٍيًف  ـٍ أىالَّ تيٍشًركيكا ًبًو شىٍيئنا كى مىٍيكي ـٍ عى باكي ـى رى رَّ حى
يَّاىيـ ًإٍحسىاننا كىالى  ـٍ كىاً  قيكي قونىٍحفي نىٍرزي ـٍ ًمٍف ًإٍمبلى دىكي  تىٍقتيميكا أىٍكالى

ا بىطىفى  كىالى  مى بيكا اٍلفىكىاًحشى مىا ظىيىرى ًمٍنيىا كى كىالى تىٍقرى
ـٍ  اكي ـٍ كىصَّ ؽٍّ  ذىًلكي ـى المَّوي ًإالَّ ًباٍلحى رَّ تىٍقتيميكا النٍَّفسى الًَّتي حى

ـٍ تىٍعًقميكفى  ،كمنو ما صح [ُُٓ]األنعاـ:﴾ًبًو لىعىمَّكي
ذًر قمكب  هلالج لجعنو ًمف: "أفَّ األمانة نزلت في جى

الرجاؿ، ثـ عممكا مف القر ف، ثـ عممكا مف 
                                                      

 .ُِٗ/ ُابف قيـ الجكزية، مدارج السالكيف،  (ُِٔ)
 (.ِِ/ ٖـ. ُُٗٗ -قُُُْ)ابف تيمية.  (ُّٔ)

، كنحكىا مف دالئؿ فطرية المبادئ (ُْٔ)السنة"
األخبلقية كتنبيو الشارع في األكامر كالنكاىي عمى 

 .(ُٓٔ)ذاتيتيا
 رأف بتمإف معرفة مكانة األخبلؽ ىذه دليؿ يؤكد عمى

قيـ عدمية القيمة الذاتية لم في دعكاىا إلى
تقؼ في مكاجية ليس مع اليكية  األخبلقية:
، كضركرات مع الماىية اإلنسانية ذاتيا :الذككرية بؿ

، كمع القكانيف الطبيعية الناظمة لمكجكد العقؿ
دكف أف ، بؿ كمع العمـ التجريبي ذاتو، كالمعرفة معان 

 بالعصبيةً  منفعؿو  تبرر ذلؾ الخركج سكل بزعـو 
اليستيرم لآلخر ككؿ مقكمات الثنائية في  كالعداءً 
دعكل بتمر لمعدمية  كمف جية أخرل فئف .الكجكد

األخبلقية ىك في حقيقتو تشريع لميكل كلمرغبات 
الذاتية الفردية التي يؤذف اعتبارىا معياران بالقضاء 
عمى كؿ تقدـو ككماؿو كرقي يطمح إليو اإلنساف 

ـٍ ﴿المكلى: بفطرتوا كليذا قاؿ قاأىٍىكىاءىىي لىًك اتَّبىعى اٍلحى كى
ـٍ  ٍف ًفيًيفَّ بىٍؿ أىتىٍينىاىي مى لىفىسىدىًت السَّمىاكىاتي كىاأٍلىٍرضي كى

ـٍ ميٍعًرضيكفى  ـٍ عىٍف ًذٍكًرًى ـٍ فىيي ، [ُٕ]المؤمنكف:﴾ًبًذٍكًرًى
كبىيَّف تعالى المفاسد المترتبة عمى اعتبار الرغبة 

ذى ًإلىيىوي ىىكىاهي أى ﴿الذاتية معياران بقكلو: ًف اتَّخى فىرىأىٍيتى مى
عىؿى  قىٍمًبًو كىجى مىى سىٍمًعًو كى تىـى عى مىى ًعٍمـو كىخى مَّوي المَّوي عى كىأىضى
ٍف يىٍيًديًو ًمٍف بىٍعًد المًَّو  أىفىبلى  ًرًه ًغشىاكىةن فىمى مىى بىصى عى

كفى  ا فجٍعؿي اليكل حاكمان ىك [ِّ]الجاثية:﴾تىذىكَّري
 اإلنساف أيضان. تشريع لمقضاء عمى

كقسرىا  ،حكـ األخبلقيتعنيفان كأما جعؿ بتمر ال

                                                      
)أخرجو البخارم في صحيحو، كتاب الرقاؽ، باب  (ُْٔ)

 (.ْٕٗٔ، ّّْ/ ُُرفع األمانة، 
: "األخبلؽ في  يات األحكاـ" د/ كتاب (انظر لزامان (ُٓٔ

 شككت طو طبلفحة.
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مع اآلخر،  تفاعميو  المسؤكلية اإلنسانية عمى شكؿو 
يك في حقيقتو تمظير سافر لفكرتيا: بأف الخطأ ف

خركج عف األخبلؽ كما أنو كجكد،  يس لوكالقبيح ل
إذ الشر األخبلقي  ر ليااظٌ نى تي  أفذاتيا فضبلن عف 

ة كجكده بيذا الكصؼ متعمؽ بفاعمو مكجكد، كحقيق
ابىؾى ًمٍف ﴿كما بيف ذلؾ ا تعالى بقكلو: ا أىصى مى

ابىؾى ًمٍف سىيٍّئىةو فىًمٍف  ا أىصى مى سىنىةو فىًمفى المًَّو كى حى
بياف أف فئف ىذه اآلية تضمنت " [ٕٗ]النساء:﴾نىٍفًسؾى 

كأنو يستحؽ عمييا  ،اإلنساف ىك فاعؿ السيئات
 -عمميا كجزائيا-و بالحسنات كا ينعـ عمي،العقاب

 ا فئنو إذا كاف ما أصابيـ مف حسنة فيك مف ا
 ،أك كانت جزاءن  سكاء كانت ابتداءن  ، فالنعـ مف ا

ذا كانت جزاءن  : فالعمؿ الصالح -كىي مف ا - كا 
الذم كاف سببيا: ىك أيضا مف ا أنعـ بيما ا 

ال فمك كاف ىك مف نفسو  ،عمى العبد انت كما ك-كا 
كا  ،لكاف كؿ ذلؾ مف نفسو -السيئات مف نفسو

، فمعدـ فعؿ (ُٔٔ)"تعالى قد فرؽ بيف النكعيف
اإلنساف الخير حصؿ الشر، "فئف عدـ صدكر 
الخير مف إنساف معيف شر عدمي، فالشر ىنا عدـ 
صدكر الخير منيا...، كىذا الشر إنما كاف لعدـ 

أك  السبب كالعمة المقتضية لمخير في ذلؾ اإلنساف،
لفكات شرطو منو، أك لكجكد مانع الخير في ذلؾ 
اإلنساف، فيككف ىذا الشر مضافان إلى ذلؾ 

، ككجكد الخطأ أك القبيح ىك أمر قائـ (ُٕٔ)اإلنساف"
عمى ككف اإلنساف كائنا مختارا، كبالتالي ال يمكف 
لنا المصادرة عمى كجكد الحكـ األخبلقي الذم 

ا صادرنا عمى يستدعي ثنائية الخير كالشر إالَّ إذ

                                                      
(، ِْٕ/ ُْـ. ُٓٗٗ -قُُْٔ)ابف تيمية.  (ُٔٔ)

 كانظر الفصؿ الذم يمي ىذا الكبلـ فيك ميـ.
 (.ِّٓ/ ُ. ُِّْ)الشيرم.  (ُٕٔ)

حقيقة اإلنساف ذاتو، كاألمر ذاتو يقاؿ في مصادرة 
بتمر عمى ككف المسؤكلية استعدادا قبميا عند 
اإلنسافا ينتج متى تكفرت شركطو كانتفت مكانعو، 
فػ"المسؤكلية قبؿ كؿ شيء ىي استعداد فطرم، 
كقدرة عمى أف ييمـز المرء نفسو أكالن،... كأف يفي بعد 

ا فئقرار (ُٖٔ)سطة جيكده الخاصة"ذلؾ بالتزامو بكا
بدىية إدراؾ اإلنساف لمسؤكليتو عف فعمو متى كاف 
ران عاقبلن عالمان ىي السبب في عدـ إمكانية تنصؿ  حي
اإلنساف منيا أماـ ذاتو كأماـ ا تعالى كأماـ 

ٍف ﴿مجتمعو، قاؿ تعالى: كىالى تىًزري كىاًزرىةه ًكٍزرى أيٍخرىل كىاً 
لىٍك كىافى تىٍدعي ميٍثقىمىةه ًإلى  ٍؿ ًمٍنوي شىٍيءه كى ى ًحٍمًميىا الى ييٍحمى

ـٍ ًباٍلغىٍيًب كىأىقىاميكا  بَّيي ا تيٍنًذري الًَّذيفى يىٍخشىٍكفى رى ذىا قيٍربىى ًإنَّمى
لىى المًَّو  ا يىتىزىكَّى ًلنىٍفًسًو كىاً  مىٍف تىزىكَّى فىًئنَّمى ةى كى بلى الصَّ

قكمات بتمرلم ا كليذا فئف نسؼى [ُٖ]فاطر:﴾اٍلمىًصيري 
ران - اليكية األخبلقية اإلنسانية أعنى ككنو كائنان حي

في  أصيبلن  ان كفصميا عف أف تككف جزء مسؤكالن،
في  صريحه  -النكع اإلنساني )الذكر كاالنثى(

تشريع الالقضاء عمى اإلنساف ذاتو، ك تياإراد
إليديكلكجيا "مدمرة كظبلمية كال اجتماعية كال شعبية 

آلثارىا المدمرة عمى  نتيجةن (ُٗٔ)كأيضان ال فطرية"
بؿ عمى الكجكد اإلنساني برمتو  ،الفرد كالمجتمع

مطمقة، كما تقضي عمى  م تنادم فيو بفرديةو ذال
ال نمطية  كياف األسرة التقميدم كتدعك إلى أشكاؿو 

يمكف أف يتكامؿ  لؤلسرة، كتقضي عمى أم مصمحةو 
مف خبلليا الذكر كاألنثى، كتسيـ في تكليد العديد 

ابات التي تحدث بفعؿ تشكيو معالـ مف االضطر 
الفطرة اإلنسانية كمناىضتيا كقمب كيمياتيا 

                                                      
 (.ُّٕ. صَُِٔ)دراز.  (ُٖٔ)
مجمكعة مف الباحثيف في حركة المظاىرة ألجؿ  (ُٗٔ)

 .ْٓص  الجميع، إيديكلكجيا الجندر،
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،إذ بدت بتمر متمركزة حكؿ ذاتيا (َُٕ)المطمقة
كتسعى إلى "عالـ تتمحكر فيو األنثى حكؿ ذاتيا، 
مستقمةن استقبلالن كامبلن عف عالـ الرجاؿ، كفي سبيؿ 
ذلؾ رأيناىا دعت إلى الشذكذ السحاقي بيف النساء، 
لى التحرر االنحبللي ميددة لمكجكد اإلنساني  كا 

كأقصى ما يمكف ألخبلؽ بتمر أف تؤكده .(ُُٕ)ذاتو"
مف أٌم قيمة، كىك  خاؿو عدميٌّ ك ىك أف عالـ األنثى 

عالـ تكلد فيو الخطيئة كالشر كال يمكف الكثكؽ بو 
في إنارة طريؽ اإلنسانيةا ألنيا ستسقط كتسقطيـ 

في كحؿ  -تفعؿ كما فعمت بتمر كال تزاؿ-معيا 
االنحبلؿ كالظبلمية كالقضاء الذاتي عمى الحياة 

 برمتيا.
-كأخيران لنا أف نبلحظ أف تمركز بتمر حكؿ ذاتيا 

ييعد طريقان تعكد  -الذم انتيى إلى عدمية األخبلؽ
منو بتمر لتمتقي فيو مع خصكميا، أصحاب التمركز 

كأف  ،الذككرما فيي تؤكد مثميـ أف الجنس أيحادم
كما اعتقدكا ىـ -نكثة أف تعيد إنتاج الذككرة عمى األ

، كال -ناقص ذكره  كالمرأةي  ،مذكرً لأف ال كجكد إاٌل 
االختبلؼ الجنسي  كجكد عند كبل الفريقيف لحقيقةً 

كثنائية الجندر، فكيؼ تعيب بتمر عمى أصحاب 
قصاءو  الييمنة الذككرية ما قامكا بو مف ظمـو  لممرأة  كا 

                                                      
انظر لبلستزادة حكؿ اآلثار السمبية مثبلن:  (َُٕ)

كما بعدىا.  ِّالكردستاني كمحمد، الجندر، ص 
حكسك، الجندر األبعاد الثقافية كاالجتماعية، ص 

. مجمكعة مف الباحثيف في حركة ُُٗ -ُٖٗ
المظاىرة ألجؿ الجميع، إيديكلكجيا الجندر، ص 

ْٔ- ْٖ. 
ية نقدية مف منظكر نصرة، الفمسفة النسكية رؤ   (ُُٕ)

 .َٗالفكر اإلسبلمي، ص 

يـ في األصؿ كىك إذا كانت ستعكد كتمتقي مع
 .دية الجندر؟!احأي 

 الياتمة
تتمثؿ اإلجابة عف اإلشكاؿ الجكىرم ليذا  .ُ

ليكية البحث في أف بتمر انطمقت مف ككف "ا
داخؿ سياؽ المخاطبة "شكبلن يتككف الجنسية/الجندر

، إلى نفي المحددات كالكصؼ البلمتناىي الداللة
األخبلقية لميكية الجنسيةا فرأيناىا تشجع عمى 

ذكذ الجنسي، كتصؼ السحاؽ عمى أنو شكؿ مف الش
 أشكاؿ الجنس الذم يحرر المرأة مف سمطة الرجؿ.

انتيينا إلى أف حقيقة مفيـك الجندر عند  .ِ
ف اليكية الجنسية عند اإلنساف ال بتمر: يؤكد عمى إ
نما ىي مجرد معرفةو ةطبيعي تنتمي إلى أسسو   ، كا 

ثقافية نتجت مف رحـ المعايير االجتماعية كال ميطبعةو 
ـى ا كلذا المتكاطئة مع السمطة الذككرية  قكضت معال

الثبات في ىذه اليكية، كنفت ككف الثنائية الجنسية 
 .في اإلنساف بالطبيعة ان مكجكد ئان شي
تكمف معالـ نظرية األخبلؽ عند بتمر في:  .ّ

معاييرسمطكية أف القيـ األخبلقية الفطرية ىي 
لخطأ نفتحقيقة اا كليذا تمارس استبلبان لمذات

حيف اعتبرت الحكـ األخبلقي فعبلن  ،كالقبيحبالذات
مف تحقؽ الذات في صيركرة الخطاب،  دا حي يى 

مف أشكاؿ كىـ المركزية الذاتية  شكبلن  وكاعتبرت
 ان إلى ىذا نفت حقيقةاستناد. ك الذككرية في أصميا

ميقية عند اإلنساف، حينما اعتبرت أنو  المسؤكلية الخي
ؤكلية األخبلقية عند قبمي لممس دكجك  ليس ثمة

نما تى  بعدم كفي  ث المسؤكلية بشكؿو دي حٍ اإلنساف، كا 
خضـ الحادثة، كال تتخذ شكبلن ميعبران عف الكاجب 
نما تتأثر بحيثيات الحدثا كلذا ال يمكف  الفعمي كا 
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مقي الحسف أك القبيح باالستناد  لى إتبرير السمكؾ الخي
 دافع المسؤكلية.

جندر عند م لمفيـك الالنقدالمكقؼ أظير  .ْ
 بتمر كأثره في أخبلؽ اليكية الجنسية:

أف مفيـك بتمر في اليكية الجنسية   . أ
 يتذرعمع الماىية اإلنسانية، ك  صريحو  يقؼ في عداءو 

مؽ اإلليي لئلنساف، بالمغة حتى ينفي حقيقة الخى 
 كقبمية فطرتو ككينكنتو الجنسية.

ذاتي تناقض  أف بتمر تقع في . ب
اليكية الجنسية : أنيا بقكليا بعدمية يكمف في

لئلنساف، ال يمكف ليا أف تعكد فتقرر كجكد المرأة 
عندما تتحدث عف األقمياتا مادامت قد نسفت 

ض بتمر رَّ كجكد المرأة بالذات، كىذا التناقض عى 
طركحاتيا ىذه خركجان ألمعديد مف النقد الذم اعتبر 

 عف قضية المرأة الرئيسة، كالقضاء عمييا كيميةن.
كأخبلؽ اليكية  ؽعدمية األخبل أف . ت

عمى أساس التمركز تقـك عند بتمر الجنسية بالتحديد 
دت مف خبللو أف تكتفي فيو احكؿ األنثى، الذم أر 

المرأة بذاتيا في كافة المجاالت حتى عمى المستكل 
لمجنسا  طبيعيةو  كنفت لذلؾ أٌم محدداتو  ،الغريزم

بتناقض بتمر حينما تدعي أف  ؿي طي بٍ كىذا مف جية يى 
)ألنو ال كجكد ثابت لمذات(، ثـ  الذات كىـه مركزية 

تعكد فتتمركز حكؿ ذاتيا أك حكؿ األنكثة بالذات. 
مف جية أخرل بالضركرة الفطرية عند  ؿي طي بٍ كما يى 

إثبات الثنائية كقبمية  اإلنساف التي تؤكد عمى:
كأف محددات الرغبة الجنسية تنطمؽ مف  األخبلؽ،
ى: قمب القضية، القائـ عم زعـ بتمرانلخبلفمر ىذا األ

كجعؿ اليكية الجنسية كما يتبعيا خاضعان لمسياقات 
 .الثقافية، كمحككمان بعدـ الثبات

 التوصيات:

التي  فمسفيةضركرة االشتغاؿ باألسس ال -
يقـك عمييا الفكر النسكم الغربي في قراءتو 

كفؽ الرؤية اإلسبلمية  نقدىا، ك لمختمؼ القضايا
 .كالمشتركات اإلنسانية

مقارنة تقـك عمى القراءة ساتتقديـ درا -
تفرؽ بيف النسكية كحركة إنسانية  ،التاريخية

 تنتمي إلى تياراًت  حقكقية، كبيف النسكية كفمسفةو 
الحداثة الغربية كما بعدىا، كأثر ذلؾ عمى تقديـ 

 نصاؼ.يتصؼ بالمكضكعية كاإل مفيكـو 
وصمى اهلل وسمم عمى نبينا محمد 

 وعمى آلو وصحبو أجمعين
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مراجع.الصادر و مالفيرس   
 القر ف الكريـ. .ُ
 الكتاب المقدس. .ِ
ابػػػف قػػػيـ الجكزيػػػة، محمػػػد بػػػف أبػػػي بكػػػر. تحقيػػػؽ  .ّ

مػػػػػػػدارج ـ(. ََِٓ -قُِْٔعػػػػػػػامر، عمػػػػػػػاد. )
يػػػاؾ نسػػػتعيف.  السػػالكيف بػػػيف منػػػازؿ إيػػػاؾ نعبػػػد كا 

 )د. ط(. دار الحديث. القاىرة.
ابػػػف تيميػػػة. تحقيػػػؽ قاسػػػـ، عبػػػد الػػػرحمف محمػػػد.  .ْ

)د.  تػػػػػػػػػػػاكل.مجمػػػػػػػػػػػكع الفـ(. ُٓٗٗ -قُُْٔ)
ط(. مجمػػػػػػػع الممػػػػػػػؾ فيػػػػػػػد لطباعػػػػػػػة المصػػػػػػػحؼ 

 الشريؼ. المدينة المنكرة. السعكدية.
ابف تيمية، أحمد بف عبػد الحمػيـ الحرانػي. تحقيػؽ  .ٓ

درء ـ(. ُُٗٗ -قُُُْسػػػالـ، محمػػػد رشػػػاد. )
. جامعػة اإلمػاـ محمػد ِط تعارض العقؿ كالنقؿ.

 بف سعكد اإلسبلمية. السعكدية.
قبلني. اعتنػى بػو ابف حجر، أحمد بػف عمػي العسػ .ٔ

فػػتح البػػارم (. َُِّعمػػر، محمػػد بػػف سػػامح. )
. دار ابػػػف الجػػػكزم. ُط شػػػرح صػػػحيح البخػػػارم.

 القاىرة.
ابػػػف حنبػػػؿ، أحمػػػد بػػػف محمػػػد الشػػػيباني. تحقيػػػؽ  .ٕ

شػػػػػػػعيب األرنػػػػػػػاؤكط. عػػػػػػػادؿ مرشػػػػػػػد ك خػػػػػػػركف. 
مسػػػػند اإلمػػػػاـ أحمػػػػد بػػػػف ـ(. ََُِ -قُُِْ)

 . مؤسسة الرسالة. بيركت. لبناف.ُط حنبؿ.
مػػػػػػػة المقدسػػػػػػػي، عبػػػػػػػد ا بػػػػػػػف أحمػػػػػػػد. ابػػػػػػػف قدا .ٖ

ركضػػػػػػػة النػػػػػػػاظر كجنػػػػػػػة ـ(. ََِِ -قُِّْ)
المنػػػاظر فػػػي أصػػػكؿ الفقػػػو عمػػػى مػػػذىب اإلمػػػاـ 

 . مؤسسة الرياف. ِط أحمد بف حنبؿ.
(، ََِِأبػػػػك بكػػػػر، أميمػػػػة، كشػػػػكرم، شػػػػيريف، ) .ٗ

المرأة كالجندر إلغػاء التمييػز الثقػافي كاالجتمػاعي 
 ، دار الفكر، دمشؽ. ُبيف الجنسيف، ط

(، ََِٔبػػػك غزالػػػة، ىيفػػػاء، كشػػػكرم، شػػػيريف، )أ .َُ
الكاشػػػػؼ فػػػػي الجنػػػػدر كالتنميػػػػة حقيبػػػػة مرجعيػػػػة، 

. عمػػػػاف، صػػػػندكؽ األمػػػػـ المتحػػػػدة اإلنمػػػػائي ْط
 لممرأة. 

-ُٓٗٗاأللبػػػػػػػػػاني، محمػػػػػػػػػد ناصػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػديف. ) .ُُ
سمسػػػػمة األحاديػػػػث الصػػػػحيحة كشػػػػيء ـ(. ََِِ

)د. ط(. مكتبػػػة المعػػػارؼ.  مػػػف فقييػػػا كفكائػػػدىا.
 الرياض.

الفيمسػػػػػكؼ (. ُٔٗٗالفتػػػػػاح إمػػػػػاـ. )إمػػػػػاـ. عبػػػػػد  .ُِ
 . مكتبة مدبكلي. القاىرة.ُط المسيحي كالمرأة.

 أفبلطكف كالمػرأة.إماـ. عبد الفتاح إماـ. )د.ت(.  .ُّ
 )د. ط(. مكتبة مدبكلي. القاىرة.

األنبا تكاضركس الثػاني. األنبػا بفنكتيػكس مطػراف  .ُْ
-المػػػػػرأة فػػػػػي المسػػػػػيحية (. َُِٔسػػػػػمالطكف. )

ط(. مطرانيػػة سػػػمالكط  )د. قضػػايا مثيػػرة لمجػػدؿ.
 لؤلقباط األرثكذكس.

أنتػػػكني غيػػػدنز، فيميػػػب صػػػاتف، ترجمػػػة: محمػػػكد  .ُٓ
(. مفػػػػػاىيـ أساسػػػػػية فػػػػػي عمػػػػػـ َُِٖالػػػػػذكادم، )

االجتمػػػػػػاع، المركػػػػػػز العربػػػػػػي لؤلبحػػػػػػاث كدراسػػػػػػة 
 السياسات، الدكحة، قطر.

إيرنا ر. مكاريؾ. ترجمة: حسػف البنػا عػز الػديف،  .ُٔ
عاصػػػرة، (. مكسػػػكعة النظريػػػة األدبيػػػة المَُِٔ)
 ، المركز القكمي لمترجمة، القاىرة. ُط

.سػػمككؾ يخمػػؽ جنػػدريتؾ، َُِٔبتمػػر، جكديػػث.  .ُٕ
https://www.youtube.com/create_ch

annel. 
. َُِٔجكديث. ترجمة فتحػي المسػكيني. بتمر،  .ُٖ

. رتصػػدير الطبعػػػة الثانيػػػة لكتػػػاب: مشػػػكمة الجنػػػد
مكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع جمعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة األكاف 

 .www.alawan.orgالثقافية:
(. َُِٓجكديػػػػث. ترجمػػػػة فػػػػبلح رحػػػػيـ. ) ،بتمػػػر .ُٗ

. التنػػػػػكير لمطباعػػػػػة ِط الػػػػػذات تصػػػػػؼ نفسػػػػػيا.
 كالنشر كالتكزيع. بيركت. لبناف.

https://www.youtube.com/create_channel
https://www.youtube.com/create_channel
http://www.alawan.org/
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بتمػػػر، جكديػػػث. ترجمػػػة لجػػػيف اليمػػػاني. مراجعػػػة  .َِ
الجنػػػػػدر فػػػػػي . الجػػػػػنس ك َُِٔأحمػػػػػد العػػػػػكفي. 

. مدكنػػة نىظػػر الجػػنس اآلخػػر لسػػيمكف دم بكفػػكار
لترجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة األعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ االجتماعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 . https://t.co/JX5F599wPHكاإلنسانية:
بتمػػر، جكديػػث. ترجمػػة كحػػكار: القطػػاف. حسػػيف.  .ُِ

(. "الجنػػػػػػػػػػػػػػػدر َُِٖالصػػػػػػػػػػػػػػمعاف. يكسػػػػػػػػػػػػػػؼ. )
كالجنسػػػػػانية: حػػػػػكار مػػػػػع جكديػػػػػث بتمػػػػػر". مجمػػػػػة 

 -ّٕٕ: ُمؤسسة ريـ كعمػر الثقافيػة.  -الحكمة
ّٖٗ. 

(. "نحػػػك ُُٖٗالبحيػػػرم، صػػػبلح الػػػديف سػػػيد. ) .ِِ
نسػػاني فػػي دراسػػة األركيكلكجيػػا".  مػػنيج تحميمػػي كا 

: ْالككيػػػػت.  -المجمػػػة العربيػػػػة لمعمػػػـك اإلنسػػػػانية
ُُ- ِٔ. 

مكسػػػػػػػػػكعة (. ُْٖٗبػػػػػػػػػدكم، عبػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػرحمف. ) .ِّ
. المؤسسػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػة لمدراسػػػػػػػػات ُط الفمسػػػػػػػػفة.

 كالنشر. بيركت. لبناف.
أسػػػػػس (. َََِد السػػػػػبلـ. )بنعبػػػػػد العػػػػػالي، عبػػػػػ .ِْ

. الفكػػػػر الفمسػػػػفي المعاصػػػػر مجػػػػاكزة الميتافيزيقػػػػا
. دار تكبقػػػػػػػػػاؿ لمنشػػػػػػػػػػر. الػػػػػػػػػػدار البيضػػػػػػػػػػاء. ِط

 المغرب.
البييقػػػي، أحمػػػد بػػػف الحسػػػيف الخراسػػػاني. تحقيػػػؽ  .ِٓ

ـ(. ََِّ -قُِّْعبد الحميػد، عبػد العمػي. )
. مكتبػػػػة الرشػػػػد. الريػػػػاض. ُطشػػػػعب اإليمػػػػاف. 

 .الدار السمفية. بكمبام. اليند
تايسػػػػػػكف، لػػػػػػكيس. ترجمػػػػػػة مكتبػػػػػػي، أنػػػػػػس عبػػػػػػد  .ِٔ

النظريػػػات النقديػػػة المعاصػػػرة (. َُِْالػػػرزاؽ. )
)د. ط(. جامعػػػػة الممػػػػؾ الػػػػدليؿ الميسػػػػر لمقػػػػارئ. 

 النشر العممي. السعكدية. -سعكد
الترمذم، محمد بف عيسى. تحقيؽ شاكر، أحمد.  .ِٕ

 -قُّٓٗعبد الباقي، فؤاد. ك خريف. )
مصطفى  . مكتبةِـ(. سنف الترمذم. طُٕٓٗ

 البابي الحمبي. مصر.

تكنػػػػػا، ركزميريكنانسػػػػػي كيميػػػػػامز. ترجمػػػػػة زينػػػػػب  .ِٖ
(. "األخبلقيػػات النسػػكية". مجمػػة َُِٖصػػبلح. )
 -ّٗ: ُمؤسسػػة ريػػـ كعمػػر الثقافيػػة:  -الحكمػػة
ُِٖ. 

جامبػػػؿ، سػػػارة. ترجمػػػة الشػػػامي، أحمػػػد. مراجعػػػة  .ِٗ
النسػػػػػػكية كمػػػػػػا بعػػػػػػد (. ََِِالصػػػػػػدة، ىػػػػػػدل. )

. المجمػػس ُط .النسػػكية )دراسػػات كمعجػػـ نقػػدم(
 األعمى لمثقافة. القاىرة. مصر.

مكسػػػػػػػػػكعة (. ََُِالحنفػػػػػػػػي، عبػػػػػػػػػد المػػػػػػػػػنعـ. ) .َّ
 . مكتبة مدبكلي. القاىرة.ّطالفمسفة كالفبلسفة. 

الجنػػػػػػػدر (. ََِٗحكسػػػػػػك. عصػػػػػػػمت محمػػػػػػد. ) .ُّ
. دار الشػركؽ. ُط األبعاد االجتماعيػة كالثقافيػة.

 عٌماف. األردف.
ة (. "قضػػػايا المػػػرأََِٓالحيػػػت، ركال محمػػػكد. ) .ِّ

بػػيف الشػػريعة اإلسػػبلمية كالمكاثيػػؽ الدكليػػة دراسػػة 
مقارنة". كمية الدراسات العميا قسـ الفقو كأصكلو. 

 الجامعة األردنية. األردف.
مػكت اإلنسػاف الػداكم، عبػد الػرزاؽ. )دكف عػاـ(.  .ّّ

. )دكف طبعػػة(. فػػي الخطػػاب الفمسػػفي المعاصػػر
 دار الطميعة لمطباعة كالنشر. بيركت. لبناف.

عبػػػػػػد ا. تعريػػػػػػب شػػػػػػاىيف، عبػػػػػػد  دراز، محمػػػػػػد .ّْ
 دستكر األخػبلؽ فػي القػر ف.(. َُِٔالصبكر. )

 . شركة الرسالة العالمية. دمشؽ. سكريا. ِط
دريػػػػػػدا، جػػػػػػاؾ. ترجمػػػػػػة عػػػػػػز الػػػػػػديف الخطػػػػػػابي.  .ّٓ

اسػػػػتراتيجية التفكيػػػػؾ )نصػػػػكص حػػػػكؿ (. َُِّ)
الجامعػػػػػػػة كالسػػػػػػػمطة كالعنػػػػػػػؼ كالعقػػػػػػػؿ كالجنػػػػػػػكف 

عػػػػػػة(. . )دكف طبكاالخػػػػػػتبلؼ كالترجمػػػػػػة كالمغػػػػػػة(
 أفريقيا الشرؽ. المغرب.

دكالككمبػػػاف، كريسػػػتياف. ترجمػػػة احجػػػيج، حسػػػف.  .ّٔ
 تػػػػاريق الفمسػػػػفة فػػػػي القػػػػرف العشػػػػريف.(. َُِٓ)
. جداكؿ لمنشر. بيركت. مؤمنػكف بػبل حػدكد. ُط

 المغرب.
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(. ََُِدكلػػكز، جيػػؿ. ترجمػػة الحػػاج، أسػػامة. ) .ّٕ
. المؤسسػػػػػػػػػة الجامعيػػػػػػػػػة ِط نيتشػػػػػػػػػو كالفمسػػػػػػػػػفة.

 . لبناف. لمدراسات كالنشر. بيركت
دم بكفػػػػكار، سػػػػيمكف. ترجمػػػػة لجنػػػػة مػػػػف أسػػػػاتذة  .ّٖ

. دكف الجػػػػػػػنس اآلخػػػػػػػرالجامعػػػػػػػة. )دكف عػػػػػػػاـ(. 
 طبعة. دكف ناشر.

(. ََِٓثػػػػائر. ) ،ترجمػػػػة ديػػػػب ،رايػػػػؾ، ثيػػػػكدكر .ّٗ
. دار المػػػدل ُط سػػيككلكجيا العبلقػػػات الجنسػػػية.

 العراؽ. -لبناف. بغداد -لمثقافة كالنشر. بيركت
اني، محمػػػػػد رضػػػػا، محمػػػػػد رشػػػػػيد. تعميػػػػػؽ. األلبػػػػػ .َْ

حقػػػػػػػكؽ ـ(. ُْٖٗ -قَُْْناصػػػػػػػر الػػػػػػػديف. )
النسػػػػػاء فػػػػػي اإلسػػػػػبلـ كحظيػػػػػف مػػػػػف اإلصػػػػػبلح 

)د. ط(. المكتػػػػػب اإلسػػػػػبلمي. المحمػػػػػدم العػػػػػاـ. 
 بيركت. دمشؽ.

ركسػػػك. جػػػاف جػػػاؾ. ترجمػػػة لكقػػػا. نظمػػػي. تقػػػديـ  .ُْ
إميػػػػػؿ أك محمػػػػد. أحمػػػػػد زكػػػػي محمػػػػػد. )د. ت(. 
)د. ط(.  تربيػػػػة الطفػػػػؿ مػػػػف الميػػػػد إلػػػػى الرشػػػػد.

 عربية لمطباعة كالنشر. القاىرة.الشركة ال
(. ََِِالركيمػػػػػػي. ميجػػػػػػاف. البػػػػػػازعي. سػػػػػػعد. ) .ِْ

. المركز الثقػافي العربػي. ّط دليؿ الناقد األدبي.
 الدار البيضاء. المغرب. بيركت. لبناف.

سػػػػػػػػتركؾ، جػػػػػػػػكف. ترجمػػػػػػػػة عصػػػػػػػػفكر، محمػػػػػػػػد.  .ّْ
البنيكيػػة كمػػا بعػػدىا مػػف شػػتركاس إلػػى (. ُٔٗٗ)

 . الككيت.. )دكف طبعة(. عالـ المعرفةدريدا
(. ََِٗستيربا، جيمس. ترجمة جػكاف صػفير. ) .ْْ

ثبلثػػػػػة تحػػػػػػديات أمػػػػػػاـ عمػػػػػـ األخػػػػػػبلؽ: البيئكيػػػػػػة 
)دكف طبعػػػػػػػػة(. كالنسػػػػػػػػكية كالتعدديػػػػػػػػة الثقافيػػػػػػػػة. 

أكاديميا إنترناشيكناؿ. ك مؤسسػة محمػد بػف راشػد 
. بيركت. لبناف.   ؿ مكتـك

الشػػػػػافعي، محمػػػػػد بػػػػػف إدريػػػػػس. تحقيػػػػػؽ شػػػػػاكر،  .ْٓ
. ُط الرسػػػػػػػػػالة.ـ(. َُْٗ -قُّٖٓأحمػػػػػػػػػد. )

 مكتبة الحمبي.  

ق(. "الحكمػػػة ُِّْالشػػػيرم، عبػػػد ا ظػػػافر. ) .ْٔ
كالتعميؿ في أفعػاؿ ا عنػد أىػؿ السػنة كالجماعػة 
عرض كدراسة". كمية الشريعة. جامعة أـ القػرل. 

 مكة. السعكدية. 
(. "المثقفػػػة َُُِالشػػػيق، عبػػػد الػػػرحيـ محمػػػد. ) .ْٕ

الييكديػػػػػة األخيػػػػػرة، جكديػػػػػث بتمػػػػػر قارئػػػػػة لسػػػػػعيد 
 -ةكدركيػػػػػػػػػػش". مجمػػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػػات الفمسػػػػػػػػػػطيني

 -ّٗ: ٕٖمؤسسػػػػػػػػات الدراسػػػػػػػػات الفمسػػػػػػػػطينية. 
ُُٗ  . 

الطبػػرم، محمػػػد بػػػف جريػػػر. تحقيػػػؽ أحمػػػد محمػػػد  .ْٖ
جػػامع البيػػاف فػػي ـ(. َََِ -قَُِْشػػاكر. )

. مؤسسػػػػة الرسػػػػالة. بيػػػػركت. ُط تأكيػػػػؿ القػػػػر ف.
 لبناف.

ـ(، األخػػبلؽ فػػي ََِِطبلفحػػة، شػػككت طػػو. ) .ْٗ
الـ الكتػب الحػػديث لمنشػػر ، عػػُ يػات األحكػػاـ، ط
 كالتكزيع، إربد.

تػػػأمبلت فػػػي مكانػػػة عمػػػي. )د. ت(.  ةطػػػو. عزيػػػ .َٓ
)د. ط(.  المرأة في الييكدية كالمسيحية كاإلسػبلـ.

 دار القمـ. الككيت.
األسػػػػس الفمسػػػػفية (. ََِٓالعزيػػػػزم، خديجػػػػة. ) .ُٓ

. بيسػػػػػػػاف لمنشػػػػػػػر ُ. طلمفكػػػػػػػر النسػػػػػػػكم الغربػػػػػػػي
 لبناف.كالتكزيع كاإلعبلـ. بيركت. 

نيتشػػو (. ََُِ، أحمػػد عبػػد الحمػػيـ. )عطيػػة .ِٓ
. دار الفػػارابي. ُط كجػػذكر مػػا بعػػد الحداثػػة.

 بيركت. لبناف.
(. َُِّعطيػػػػػػػػػة، أحمػػػػػػػػػػد عبػػػػػػػػػد الحمػػػػػػػػػػيـ. ) .ّٓ

"األخبلقيػػػات النسػػػكية". مجمػػػة أكراؽ فمسػػػفية: 
ّٕ :ْٗ- ِٔ. 

الفمسػػػػفة بصػػػػيغة (. َُِٕالعمػػػػكم، رشػػػػيد. ) .ْٓ
 )د. ط(. مؤسسة ىنداكم. المؤنث.
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مػػد الطكسػػػي. تحقيػػػؽ الغزالػػي، محمػػػد بػػػف مح .ٓٓ
 -قُُّْعبد الشافي، محمد عبد السبلـ. )

. دار الكتػػػػػػػػػػب ُطالمستصػػػػػػػػػػفى. ـ(. ُّٗٗ
 العممية. بيركت.

غمػػكفر. ديفيػػد. كػػاببلف. كػػكرا. ترجمػػة حسػػف.  .ٔٓ
. ِطالجنكسػػػة الجنػػػدر.  (. َُِٖعػػػدناف. )

 دار الحكار لمنشر كالتكزيع. البلذقية. سكريا.
غكفمػػػػػػاف، إرفينػػػػػػا. ترجمػػػػػػة ىػػػػػػدل كريممػػػػػػي.  .ٕٓ

(. َُِٗراجعػػػػػة كتقػػػػػديـ حسػػػػػف احجػػػػػيج. )م
. ُ. طالبنػػػػػػاء االجتمػػػػػػاعي لميكيػػػػػػة الجنسػػػػػػية

مؤمنػػػػػػكف بػػػػػػبل حػػػػػػدكد لمدراسػػػػػػات كاألبحػػػػػػاث. 
 الرباط. المغرب.

الحيػػػػػػػػػػػػػاة (. ُٗٗٗفركيػػػػػػػػػػػػػد، سػػػػػػػػػػػػػيجمكند. )  .ٖٓ
. دار الطميعة لمطباعة كالنشر. ّط الجنسية.
 بيركت.

فككػػػا، صػػػكفيا. رايػػػت، ريبيكػػػا. ترجمػػػة جمػػػاؿ  .ٗٓ
ريف أبػػك النجػػا. إشػػراؼ الجزيػػرل. مراجعػػة شػػي
أقدـ لػؾ مػا (. ََِٓإماـ عبد الفتاح إماـ. )
. المجمػػس األعمػػى ُ. طبعػػد الحركػػة النسػػكية

لمثقافػػػػة المشػػػػركع القػػػػكمي لمترجمػػػػة. القػػػػاىرة. 
 مصر.

االنيمػػػػاـ بالػػػػذات (. َُِٓفككػػػػك، ميشػػػػيؿ. ) .َٔ
. ُ. طجماليػػػػػة الكجػػػػػكد كجػػػػػرأة قػػػػػكؿ الحقيقػػػػػة

 أفريقيا الشرؽ. المغرب.
ثنػػػػػى أمػػػػػيف. محمػػػػػد، كاميميػػػػػا الكردسػػػػػتاني، م .ُٔ

الجنػػػػػػػػػػػػػػدر ـ(. ََِْ -قُِْٓحممػػػػػػػػػػػػػػي. )
. جمعيػة عفػاؼ ُطالمنشأ. المػدلكؿ. األثػر. 

 الخيرية. عٌماف.
تطػكر ـ(. ُُٖٗ -قَُُْكياؿ. باسػمة. ) .ِٔ

)د. ط(. مؤسسػػػػة عػػػػز المػػػػرأة عبػػػػر التػػػػاريق. 
 الديف. بيركت.

(. "تيافػػػت الجنػػػدر". َُِٗالمثنػػػى، رفعػػػة. ) .ّٔ
سػػػػػػػػػػبلمي المركػػػػػػػػػػز اإل -مجمػػػػػػػػػػة االسػػػػػػػػػػتغراب

 .ُِ -ٔ: ُٔلمدراسات االستراتيجية. 
مجمكعػػػة مػػػف البػػػاحثيف فػػػي حركػػػة المظػػػاىرة  .ْٔ

ألجػػػؿ الجميػػػع بفرنسػػػا. ترجمػػػة عمػػػاد أيػػػكب. 
(. "إيػػػػػػػػػػػػديكلكجيا الجنػػػػػػػػػػػػدر". مجمػػػػػػػػػػػػة َُِٗ)

المركػػػػػػز اإلسػػػػػػبلمي لمدراسػػػػػػات  -االسػػػػػػتغراب
 .ْٓ -ّٕ: ُٔاالستراتيجية. 

مجمكعة مف الكاتبات. ترجمة عػدناف حسػف.  .ٓٔ
نائية الكينكنة النسكية كاالختبلؼ ث(. ََِْ)

.دار الحػػكار لمنشػػر ك التكزيػػع. ُ. طالجنسػػي
 البلذقية. سكريا.

(. ََُِالمحبشػػػػػي، قاسػػػػػػـ عبػػػػػد عػػػػػػكض. ) .ٔٔ
"األسػػػػس الفمسػػػػفية لمفيػػػػـك الجنكسػػػػة". مجمػػػػة 

جامعػػػػػة عػػػػػدف  -النػػػػػكع االجتمػػػػػاعي كالتنميػػػػػة
 -ُُٓ: ْمركػػػز المػػػرأة لمبحػػػكث كالتػػػدريب: 

ُّْ. 
(. َُِّك خػريف. ) المحمداكم. عمي عبػكد. .ٕٔ

الفمسػػػػػفة كالنسػػػػػكية فػػػػػي فضػػػػػح ازدراء الحػػػػػؽ 
 األنثػػػػكم كنقضػػػػو كالتمركػػػػز الػػػػذككرم كنقػػػػده.

. دار األمػػػػػػػػػاف. منشػػػػػػػػػكرات االخػػػػػػػػػتبلؼ. ُط
 منشكرات ضفاؼ. 

قضػػػػػية (. ََُِالمسػػػػػيرم، عبػػػػػد الكىػػػػػاب. ) .ٖٔ
 المػػػرأة بػػػيف التحريػػػر كالتمركػػػز حػػػكؿ األنثػػػى.

. نيضة مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع. ِط
 زة. مصر.الجي

مكاريػػػػؾ، إيرينػػػػا. ترجمػػػػة عػػػػز الػػػػديف، حسػػػػف  .ٗٔ
مكسػػػػػكعة النظريػػػػػة األدبيػػػػػة (. َُِْالبنػػػػػا. )

. المركػػػػػز القػػػػػكمي لمترجمػػػػػة. ُطالمعاصػػػػرة. 
 القاىرة.
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مػػؿ. جػػػكف سػػػتيكرات. ترجمػػة كتعميػػػؽ كتقػػػديـ  .َٕ
اسػػػتعباد (. ُٖٗٗإمػػػاـ. عبػػػد الفتػػػاح إمػػػاـ. )

 . مكتبة مدبكلي. القاىرة.ُط النساء.
(. "الفمسػػػػفة النسػػػػكية َُِٗنصػػػػرة، سػػػػمكل. ) .ُٕ

رؤيػػػة نقديػػػة مػػػف منظػػػكر الفكػػػر اإلسػػػبلمي". 
المركػػػػػػػػػػز اإلسػػػػػػػػػػبلمي  -مجمػػػػػػػػػػة االسػػػػػػػػػػتغراب

 .َٗ -ِٕ: ُٔلمدراسات االستراتيجية. 
نيتشػػػػػػو، فردريػػػػػػؾ. ترجمػػػػػػة النػػػػػػاجي، محمػػػػػػد.  .ِٕ

)د. ط(.  جينيالكجيػػػػػػػػػا األخػػػػػػػػػبلؽ.(. ََِٔ)
 أفريقيا الشرؽ. الدار البيضاء. المغرب.

يشػػػيؿ حنػػػا متيػػػاس. ىيمػػػد، فرجينيػػػا. ترجمػػػة م .ّٕ
)دكف طبعػػػػػػػة(. أخػػػػػػػبلؽ العنايػػػػػػػة. (. ََِٖ)

المجمػػػػػس الػػػػػكطني لمثقافػػػػػة كالفنػػػػػكف كاآلداب. 
 الككيت.

كاتكنػػػػػػز، سػػػػػػكزاف. ركيػػػػػػدا، مريػػػػػػزا. ك خػػػػػػريف.  .ْٕ
أقػػدـ لػػؾ (. ََِٓترجمػػة الجزيػػرم، جمػػاؿ. )

. المجمػػػػػػػس األعمػػػػػػػى ُطالحركػػػػػػػة النسػػػػػػػكية. 
 لمثقافة. القاىرة.

ي كراتػػػػػػكف، إيمػػػػػػي إس. ترجمػػػػػػة عبػػػػػػده، ىػػػػػػان .ٕٓ
عمـ اجتمػاع النػكع مقدمػة (. َُِْخميس. )

. المركػػػز القػػػكمي ُطفػػػي النظريػػػة كالبحػػػث. 
 لمترجمة. القاىرة.

 


