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

ا ستا المشارك بقسم العقيدة والم اىب المعاصرة بجامعة الممك يالد -السعودية

الكممات المفتاحية:الجندر ،النسكية ،فمسفة األخبلؽ ،العدمية األخبلقية ،ما بعد الحداثة.

المميااص :ييػػدؼ ىػػذا البحػػث إلػػى الكش ػؼ عػػف الػػدكر الػػذم يمعبػػو "الجند/اليكيػػة" الجنسػػية فػػي الخطػػاب الفمسػػفي
النسػػكما كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ الكشػػؼ عػػف مفيػػكـ الجنػػدر فػػي فكػػر الفيمسػػكفة األمريكيػػة :جكديػػث بتمػػر باعتبارىػػا أىػػـ

المنظريف ليذه القضػية فػي الفكػر النسػكم المعاصػر .كقػد تضػمف ىػذا البحػث عرضػان تاريخيػان لكيفيػة تى ىك ً
ػكف الجنػدر
كأحد القضايا الفمسفية الرئيسة كالمعاصرة ،كما تضمف البحث تحمػيبلن لمفيػكـ اليكيػة عنػد بتمػر ،كأثػر ذلػؾ المفيػكـ

الخميقية عندىا ،كعرضان نقديان ألىـ المآخػذ عمػى طػرح بتمػر فػي الجنػدر ك ثػاره عمػى األخػبلؽ.
في التأسيس لمنظرية ي
كقد خمص البحػث إلػى ع و
ػدد مػف النتػائج لعػؿ أىميػا :أف بتمػر تمغػي كػؿ أس و
ػاس مركػزم ل ػ "اليكيػة الجنسػية/الجندر"
عنػد اإلنساف،كالكشػؼ عػػف كقكعيػا فػي عػ و
ػدد مػف التناقضػات المنيجيػػة التػي تحػكؿ دكف قبػػكؿ طرحيػا كفػؽ المػػنيج
العممي ،كما أف بتمر -بقكليا بعدمية اليكية األخبلقية عند اإلنساف كتحريره مػف أم يب ٍع وػد قبمػي-تىٍنصػب العػدا ىء بػيف
المككىنػػة مػػف ثنائيػػة جنسػػية ،تسػػتمزـ ثنائيػػة تكامميػػة تي ىم ٍّكػػف مػػف العػػيش
اإلنسػػاف كخالقػػو ،كمػػا بػػيف اإلنسػػاف كماىيتػػو
َّ

السميـ .كينتيي البحث إلى أف الفمسفة النسكية –كفؽ الرؤيػة التػي تتبناىػا بتمػر– تنتيػي إلػى العدميػة التػي ال يمكػف

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
الحمد ﵀ القائؿ﴿ :كلىٍيس َّ
األ ٍينثىى﴾[ ؿ
الذ ىك ير ىك ٍ
ى ى
عمراف ،]ّٔ:كالصبلة كالسبلـ عمى ىادم الثقميف

محمد بف عبد ا﵀  كعمى لو كأصحابو كالتابعيف

بئحساف إلى يكـ الديف .ثـ أما بعد:
لقد بات مف المتقرر أف الحداثة الغربية منذ
انطبلقتيا المبكرة حكالي القرف الػُٓـ ،قد قامت

ً
أساس التباعد بيف اإللو كاإلنساف ،كأثمر ذلؾ
عمى
التباعد في مراحؿ متبلحقة مف تطكر ىذه الحضارة
و
أخبلقيات كنظر و
و
و
عممية كعممية،
يات
منيجيات ك
إنتاج
ى
تيدعـ ىذا االنفصاؿ عف عالـ السماء المتعالي،
كتيقرب اإلنساف إلى الطبيعة المادية .كقد ازدادت
ً
ً
عصر ما بعد
ظيكر
شراسة ىذا التدعيـ مع
الحداثة الغربية الذم اتجو فيو فبلسفتييا نحك
تقكيض السرديات الكبرل ،كتيديـ كافة المركزيات
الثابتة -باعتبارىا كىمان -كدعـ النسبية كالتفكيؾ،

و
و
ىجكـ
أساس مف
فػ"تيار ما بعد الحداثة يقكـ عمى

يم ىر و
كز عمى قيـ الحداثة الغربية ،كمفاىيميا
المحكرية ،بؿ كيذىب إلى الزعـ بأف مشركع الحداثة
قد سقط نيائيان ،بعد أف كصؿ إلى نيايتو ،كأخفقت

الحداثة في تحقيؽ كعكدىا ،كعكد عصر التنكير

كالعقبلنية الغربية بتحقيؽ التطابؽ الكامؿ بيف العقؿ

كالعالـ"(ْ)ا كفي ىذه السياقات نشأت الفمسفة
النسكية في حدكد القرف الػَِ لمميبلد بكصفيا
فمسفةن نقديةن تي ىج ٍّذر عمميةى"النقد الما بعد حداثي" لكف

فيما يخص المرأة ،كتدعـ االتجاه الحقكقي الذم
يناصر قضاياىا كيدافع عف ضركرة تمكينياا َّإال أف
(ْ)

(عطية .ََُِ .ص ُّْ).

الفمسفة النسكية بدأت تأخذ يبعدان خر ال يتمثؿ في
مجرد النقد ،كانما في إر ً
و
إنتاج و
كتنظير
فكر
ادة
ً

لتكجيو العالـ في المجاالت الحياتية كالفكرية
المختمفةا فنشطت األمريكية جكديث بتمر كأحد أىـ

ممثمي تيار ما بعد الحداثة النسكم متخذةن مف قضية
اليكية الجنسية أداةن نقدية جذرية ،كفي الكقت ذاتو
أداةى و
تكليد لما ينبغي أف يككف عميو العالـ اإلنساني

كما تريده .كنظ انر لككنيا الممثؿ األبرز ليذا االتجاه،
كلكجكد الكثير مف المتأثريف بيا في العالـ اليكـ،

كلمحضكر البلفت لنتاجيا في معارض الكتاب
الدكلية كشبكات التكاصؿ االجتماعي ،كقياما
بالكاجب الشرعي تجاه الجيؿ اليكـا رأيت ضركرة

الكتابة في ىذا األمر كفؽ الرؤية اإلسبلمية
الصحيحة التي يقكـ عمييا معتقد أىؿ السنة
كالجماعة.
مشكمة البحث :يكمف السؤاؿ الرئيس ليذا البحث
في :كيؼ أثر مفيكـ الجندر عند جكديث بتمر عمى

فمسفة األخبلؽ لدييا؟ ،كقد تفرع عف ىذا السؤاؿ

عدد مف األسئمة الفرعية ىي:
ه
 ما حقيقة "الجندر/اليكية الجنسية" عند جكديثبتمر؟
 ما ىي معالـ النظرية األخبلقية عند جكديثبتمر؟

 ما أثر مفيكـ الجندر عمى فمسفة األخبلؽ لدييا؟ ما ىك المكقؼ الصحيح مف":أثر مفيكـ الجندرلدل بتمر عمى األخبلؽ"؟
أىمية البحث:

ُ .اإلسياـ في مجاؿ الكعي بقضايا الفكر النسكم
الفمسفية ،كتكصيؼ خطابيا الفكرم.
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ِ .ضركرة أف يكتب المختصكف في عمـ االعتقاد

اإلسبلمية مف مفيكـ اليكية الجنسية عند بتمر ،كنقد

في نقد ىذه القضايا المعاصرة كفؽ منيج أىؿ

أسسو ك ثاره في نظريتيا األخبلقية كأحد أىـ

السنة كالجماعة ،بمغة تناسب اآلخر ،كتناسب

المنظريف لمفكر النسكم اليكـ.

الجيؿ الذم باتت تمؾ الفمسفات الكافدة أحد أىـ

الدراسات السابقة :لـ أقؼ مف خبلؿ بحثي عمى

مف تناكؿ العبلقة بيف مفيكـ الجندر كاألخبلؽ عند

ركافد المعرفة لديو.
ّ .إلقاء الضكء عمى الدراسات الجندرية المعاصرة
التي

تشكؿ

جكديث

بتمر

أىـ

جكديث بتمر تحميبلن كنقدان كفؽ الرؤية اإلسبلمية.

أعبلميا

حدود الدراسة :ستقتصر ىذه الدراسة عمى تحميؿ

و
و
و
و
نابعة مف القراءة
سميمة
عممية
أسس
ْ .تكفير

ً
أسس نظرية األخبلؽ
كبياف أثر ذلؾ المفيكـ عمى

المعاصريف.

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

الفمسفي ،كفؽ الرؤية اإلسبلمية.
أىداف البحث:

مفيكـ "الجندر/اليكية الجنسية" عند جكديث بتمر،
عندىا ،كنقد ذلؾ كمو كفؽ العقيدة اإلسبلمية.

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

كحدكده ،كىيكمتو.

ٔ .تكصيؼ السياؽ التاريخي لتشكؿ الجندر كقضية

-

تمييد :يتضمف عرضان تاريخيان مكج انز لتطكر

ٕ .الكشؼ عف مفيكـ "اليكية الجنسية/الجندر" عند

-

المبحث ا ول :مفيكـ فكرة الجندر كتاريخو

ٖ .تحميؿ أثر مفيكـ اليكية الجنسية عند بتمر عمى

-

المبحث اللاني :نظرية األخبلؽ عند جكديث

ٗ .بياف ثار الجندر عمى األخبلؽ عند بتمر ،كنقده

-

المبحث اللالث :أثر مفيكـ الجندر عند بتمر

و
عمؿ نقدم لبلتجاىات
٘ .اإلسياـ في تقديـ

-

المبحث الرابع :المكقؼ مف مفيكـ اليكية عند

منيج البحث:بغية تحقيؽ أىداؼ الدراسة أعممت
المنيج التارييي؛ كذلؾ الستقراء تى ىش اكؿ الجندر

-

الياتمة :تضمنت نتائج البحث كتكصياتو.

-

فيرس المصادر والمراجع.

فمسفية.

جكديث بتمر كنقده.

أسس النظرية الخمقية عندىا.

كفؽ الفكر اإلسبلمي.

المخالفة لئلسبلـ كفؽ المنيج اإلسبلمي.

فمسفي في الفكر النسكم ،كما أعممت
كمكضكوع
و
و
تكصيؼ
المنيج التحميميا كذلؾ حتى يمكف إعطاء

الحركة النسكية كتعريفان بجكديث بتمر.
في الفكريف الفمسفي كالديني.

بتمر.

الخميقية.
عمى النظرية ي

جكديث بتمر ك ثاره في نظريتيا األخبلقية.

لمفيكـ اليكية الجنسية عند بتمر كالكشؼ عف

أسسو ،كحقيقة نظريتيا األخبلقية ،كأثر مفيكـ
الجندر في النظرية األخبلقية عندىا .كأعممت
المنيج النقدي؛ حتى يتبيف مكقؼ العقيدة
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شخصية

تمييد

(ٗ)

قامت الحركة النسكية "مع الثكرتيف :األمريكية

كالممارسات الجنسية"  ،كقد استيدفف مجابية

التي

تمؾ المؤسسات بالمجكء إلى التشكيؿ االجتماعي
ية لتعر ً
نقد مركز و
كأداة و
ً
ية تمؾ
لميكية الجنسية

(ٓ)

مف ناحية ،كالفرنسية مف ناحية أخرل"

ساىمت في خمؽ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف كالحرية

(َُ)

كالمساكاةا فػ"بدأ النساء في طرح قضية الظمـ

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

(ٔ)
كيعد
الكاقع عمييف كعدـ مساكاتيف بالرجاؿ"  ،ي

كتاب :دفاع عف حقكؽ المرأة أساسان نظريان

العديد
فقدمت بتمر
بيذا االتجاه النسكم الحديث،
ى
ٍ
مف األطركحات التي تعتمد عمى تكليد المعاني

لمحركة النسكية في نقد الييمنة الذككرية

كالطغياف األبكم عمى النساء نذاؾ(ٕ) ،كقد

عدد مف المؤتمرات التي بدأت تطالب
تبلصدكره ه
بحقكؽ المرأة في التعميـ كالعمؿ كاالستقبلؿ
كنحكىا مف مجاالت كمطالب الحياة المختمفة،

(ٗ)

جامبؿ ،النسكية كما بعد النسكية ،ص ٗٓ.

(َُ) انظر( :تايسكف .َُِْ .ص َُُ كما بعدىا).

(ُُ) فيمسكفة أمريكية معاصرة (ُٔٓٗـ) ،مف أشير

"كاستمرت ىذه الكتابات كالمطالبات حتى
و
حركات
تحكلت في منتصؼ القرف الػُٗ إلى
و
و
منظمة كمؤثروة في المجتمع"(ٖ)كاستطعف
نسائية

المقارف كالببلغة في جامعة كاليفكرنيا .يرتكز

المرأة،كذلؾ حتى حدكد الستينيات مف القرف

يمعبو الشكؿ االجتماعي مف دكر في إيجادىا ،ليا

لمحركة النسكية جعمت منيا فمسفةن تعيد قراءة

اىتمامات في مجاالت عدة :كالفمسفة السياسية،

تحقيؽ و
عدد مف اإلصبلحات اليامة في كضع
الػَِـا إذ انطمقت إبَّاف ذلؾ العيد رؤيةه جديدة
كانتاج

(ٓ)

مثؿ

الزكاج

كرعاية

األطفاؿ

مختمؼ

مجاالت

المعرفة

كالحياة

فبلسفة ما بعد الحداثة في الفكر النسكم ،تنتمي

إلى أصؿ ييكدم ،كتشغؿ أستاذان في قسـ األدب
اىتماميا الفمسفي حكؿ قضية النكع كالجندر كما

إلى جانب قضيتيا المركزية المتمثمة في الجندر-كاالجتماعية ،كنظرية األدب .متأثرة في أسمكبيا

الفمسفي بعدد مف فبلسفة ما بعد الحداثة لعؿ

ط اتجاه
كن ًش ى
كالسياسة كالعمـ كالتاريق كنحكىا ،ى
النسكية الراديكالية التي رأت "أف السمطة
و
َّ
مؤسسات
كتعزز مف خبلؿ
تمارس
الذككرية
ى

مع عدد مف القضايا كالشعارات ،كتأييدىا لكثير مف

(كاتكنز ك ركيدا ك خريف .ََِٓ .ص َُ).

قضايا النسكية ،كاضطياد المرأة ،كدعـ األقميات،

أىميـ :دريدا .كتمتمؾ بتمر حضك انر إعبلميان بار انز

يسيؿ عمييا طرح فكرىا الفمسفي ،كاعبلف تضامنيا

التحركات التي تنتمي لمشأف الثقافي ،خصكصان

(ٔ)

كاتكنز ك ركيدا ك خريف ،أقدـ لؾ الحركة النسكية،

كدعـ االعتراؼ بكثير مف الممارسات التي برزت

(ٕ)

انظر( :جامبؿ .ََِِ .صّٗ) .كاتكنز ك ركيدا،

مؤلفاتيا :الذات تصؼ نفسيا .انظر( :العمكم.

(ٖ)

(الكردستاني .ََِْ .صٕٓ).

صُٓ.)ِٗ-

ص ِِ.

أقدـ لؾ الحركة النسكية ،ص ِٕ.

في الغرب كحركة حقكؽ الشكاذ كنحكىا .مف أىـ

َُِٕ .ص ِّ كما بعدىا)( ،بتمر.َُِٓ .
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كاستخراج المسككت عنو في نصكص الفبلسفة،
فمف ذلؾ أطركحاتيا لمدكتكراه "حكؿ مفيكـ
الرغبة عند ىيغؿ ،كنشرت رسالتيا ُْٖٗـ

المبحث ا ول :مفيوم فكرة الجندر(ُٔ)وتارييو في

تحت عنكاف :ذكات راغبة :تأمبلت ىيغيمية حكؿ

ييعد

فرنسا القرف العشريف،
كطكرت فييا فيمان جديدان
ٍ
لمعبلقة بيف الرغبة كاالعتراؼ ،دمجان لفكر

الفكرين الفمسفي والديني

لفظ

"الجندر

أك

الجنكسة...أحد

المصطمحات األكثر تعقيدان ،كاألكثر تقمقبلن في
المغة اإلنكميزية ،كممة تبرز عمى نحك غير

اسبينك از كىيغؿ"(ُِ)ا "فالرغبة في العيش كما
تىح َّدث عنيا اسبينك از غير ممكنة في نظرىا إالَّ
ى

متكقع في كؿ مكاف ،مع أف استعماالتيا تبدك
و
كمسألة بحثية
متغيرة دكمان"(ُٕ)ا ذلؾ أف نشاطو
قد تأثر و
بعدد مف العكامؿ الفمسفية ،إلى جانب

مف خبلؿ االعتراؼ بتحقيؽ الرغبة في العيش
فقط ،كانما العيش بطر و
يقة يحرة كمختارة"(ُّ)،
كبدأت بتمر بعدىا في الدخكؿ لمذات ككيفية

أبحاث

عمـ

االجتماع،

كاألبحاث

الطبية

السيككلكجية ،كالحركة النسكية ،كما يعرؼ حديثان
بعمـ الجنس.كىك في أصمو مأخكذ مف الكممة

تى ىشكؿ اليكية عند اإلنساف ،كيعد كتابيا "مشكمة

الجندر" أىـ ما طرحتو في ىذا المجاؿا حيث
ً
ً
و
اليكية
لماىية
مفيكـ مغاير
بدأت فييبطرح

البلتينية ( )genusكالتي تعني نكع الجنس مف

الجنسية ،كمناقشة مسألة أسسيا الطبيعية ،كليذا

لينتيي في الفمسفة النسكية إلى ككنو "الفركقات
و
و
ثقافية كاجتماعية،
أسس
بيف الجنسيف عمى

حيث الذككرة كاألنكثة ،ثـ مر بعدة مراحؿ

يعرفت بتمر مؤخ انر بأنيا فيمسكفة النكع كاليكيةا
نظ انر الشتغاليا الرئيس عمى ىذا األمر ،كما

و
أساس بيكلكجي فسيكلكجي"
كليس عمى

(ُٖ)

تمثمو بالفعؿ ىذه القضية مف مركزية في فكرىا

الفمسفي(ُْ) .كالى جانب ذلؾ تعد بتمر مف أىـ

(ُٔ)

أكجو النزعة النقدية المعاصرة في الفكر النسكم

.

يعكد االشتقاؽ المغكم لمفظة "الجندر" أك "الجنكسة"
إلى المفردة البلتينية ،genus :التي تعني األصؿ

التي باتت معركفة لدل القارئ العربيا كيعكد

أك النكع ،ثـ تحدرت حديثان بعد الحرب العالمية

لطرح فمسفتيا لآلخر ،كما يعكد إلى الكجية

النكع أك الجنس ،كما تعني باإلضافة إلى ىذا في

ذلؾ إلى نشاط بتمر اإلعبلمي بالدرجة األكلى

الثانية عف المفظة الفرنسية gendre :التي تعني:

السياسية التي اتخذتيا بشأف القضية الفمسطينية

قامكس المغة اإلنكميزية :الممارسة النحكية لتصنيؼ

األسماء بكصفيا مذكرة أك مؤنثة أك حيادية ،كفي

كدعميا لػ"االعتراؼ المتبادؿ بيف الشعبيف"(ُٓ).

(ُِ)

العمكم ،الفمسفة بصيغة المؤنث ،صّّ.

(ُْ)

(انظر :جامبؿ .ََِِ .صِِٔ).

(ُّ)

العمكم ،الفمسفة بصيغة المؤنث ،ص ّْ.

(ُٓ)

العمكم ،الفمسفة بصيغة المؤنث ،ص ّٔ ،كانظر:
(الشيق .َُُِ .ص ّٗ كما بعدىا).

بعض االستعماالت الحديثة يستعمؿ لفظ الجندر
لمداللة عمى جنس الشخص ،إلى جانب استعمالو

النحكم( .انظر :الركيمي ك البازعي .ََِِ .ص

َُٓ .غمكفر ك كاببلف .َُِٖ .صٖ،َُ ،
(ُٕ)

ُُ).

غمكفر ككاببلف ،الجنكسة الجندر ،ص ٕ.

)ُٖ)أبك بكر ،كشكرم ،ص َُّ.
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ُ .تاريخ فكرة الجندر ومفيومو في الفكر
الفمسفي.

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

تحتميا المرأة بالنسبة لمرجؿا حيث جاءت أطركحات

عف األنثى"( ).
21

ِ .ٔ ،الجندر في الفمسفة الحديلة:في بدايات

خذت مسألةي اليكية
العصكر األكربية الحديثة أى ٍ
ذات السياؽ السابؽا إذ استمر التنظير في
الجنسية ى
عممية النكع الجنسي مرتبطان بالفركؽ البيكلكجية بيف

الفبلسفة -ممف اىتمكا بيذه العبلقة -ككأنيا تصب
اتجاه ك و
و
احد ىك :اإلعبلء مف جنس الرجؿ ،فقد
في

عمى حساب المرأةا فقد اعتبر أكجست ككنت

الجنس األسمى كسكؼ نسميو مف اآلف فصاعدان

جنس األنثى مف أجؿ
كجدت
مثبلن "أف الطبيعةى أى
ٍ
ى
حفظ النسؿا كىذا األمر يضعيا في مرتبة أدنى مف

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

تككينيف األضعؼ فيزيقيان فيف لذلؾ أضعؼ كأدنى

اعتبر أفبلطكف قديمان أف "الطبيعة البشرية نكعاف:
باسـ الرجؿ ...كانما جاءت المرأة مف الرجؿ ،لكف

حيث يسكف نجمو األصمي ...لكف مف فشؿ منيـ

كاستعبدتو شيكاتو كعاش شري انر رذالن ...فئنو

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

أص ىؿ أفبلطكف -بدايةن مف تصكره لعممية
النحك َّ
و
لطبقية بيف الجنسيف البشرييف .كما ييعد
الخمؽ-
أرسطك أيضان مف أىـ المساىميف في التأصيؿ ليذا

الرجؿ كالمرأة ،كرجحاف كفة الطبقية لصالح الرجؿ
(ُِ)

أف ىي يك َّف
الذكر .كمف ىنا يجب عمى النساء ٍ
و
و
كتابعات ليـا ألف النساء بحكـ
خاضعات لمرجاؿ
مف الناحية العقمية مف الرجاؿ ،كلتعكيضيف عف

منحتٍ َّ
يف الطبيعةي رقةى المشاعر كالعكاطؼ"(ِِ).
ذلؾ ى
(ِّ)
كبالمثؿ ليذا فقد ذىب جاف جاؾ ركسك إلى أف

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

التصكر الطبقي بيف الجنسيفا إذ اعتبر "أرسطك أف
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
بالمادة مف خبلؿ تدفؽ الطمث ،كمادامت الصكرة
أفضؿ كأقدس مف المادة ،فمف األفضؿ انفصاؿ
األعمى عف األدنى ،أم ضركرة أف ينفصؿ الذكر

(َِ)

(حكسك .ََِٗ .صِّ).

)ُِ( (ُُٖٕٖٕٗٓ -ـ) فيمسكؼ فرنسي كضعي،
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 ،تقكـ ىذه األخيرة عمى العقد

(ُٗ)

(إماـ .دكف عاـ .صَُِ).

االجتماعي .انظر :الحنفي ،مكسكعة الفمسفة كالفبلسفة،

ُ.َٕٔ-ٖٔٔ /
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منيما في األمكر العامة ،كلكف ليس بنفس

مف المرأة كالرجؿ ،ال سيما القدرات العقمية ،كما بدا

األسمكب ...فأحد الجنسيف ينبغي أف يككف إيجابيان

كانط كىك يتحدث عف التربية مستثنيان األنثى عف

يجب أف يككف أحدىما مريدان قاد انر فعاالن ،في حيف

الطفكلة(ِٖ).
إالَّ أف ىػ ػػذا ال ػ ػربط بػ ػػيف الػ ػػدكر االجتمػ ػػاعي كاليكيػ ػػة
الجنسية لئلنساف ،بدأ  -عمى يػد ع و
ػدد مػف الفمسػفات
العممية فػي القػرف ال ػُٗـ  -يمقػى محػاك و
الت لتفكيكػو،

قكيان ،كاآلخر يجب أف يككف سمبيان ضعيفان ،كلذا

الجنس اآلخر مقاكمةن يسيرة .كمتى
يكفي أف ييبدم
ي
كضعنا ىذا المبدأا تىرتب عميو أف المرأة مجعكلة
(ِْ)
ب عمييا
أساسان إلرضاء الرجؿ"  ،كمف ىنا تىىك َّج ى
"أف تسعى لمفكز برضاه -أم الرجؿ -بدالن مف أف

تتحداه ،فعنفكانيا الخاص بيا قائـ في مفاتنيا،
كبتمؾ المفاتف يجب أف ترغمو عمى شحذ قكتو
كاستخداميا"

(ِٓ)

باتجاه الفكز بالمرأة كالحصكؿ

دائرة اإلعداد كالتربية ال سيما مع تجاكزىا مرحمة

فػ"الجنسانية بدءان مف القرف التاسع عشر ،قػد اتخػذت
تػ ػػدريجيان منزل ػ ػػة جديػ ػػدة كمكض ػ ػػكع لممعرفػ ػ ًػة العممي ػ ػػة
(ِٗ)

(َّ)

إل ػػى

كالشػػعبية" ا إذ ذى ػػب ج ػػكف س ػػتيكرات م ػ ٌػؿ
"أف المبػ ػػدأ الػ ػػذم يي ػ ػىنظـ العبلقػ ػػات االجتماعيػ ػػة بػ ػػيف

عمييا ،كىذا ىك قانكف الطبيعة القائـ بيف الجنسيف

الجنس ػػيف (ال ػػذككر كاإلن ػػاث) ،كيجع ػػؿ خض ػػكع أح ػػد

بحسب ركسك ،بؿ إف ركسك قد صرح باالرتباط بيف

الجنسػػيف لآلخػػرعمبلن مشػػركعان ىػػك :مبػػدأ خػػاطئ فػػي

االجتماعي البلزـ لوا إذ إننا "بالتشريح المقارف -

كمػف ثػػـ ينبغػػي أف يػػزكؿ ،ليحػؿ محمػػو مبػػدأ المسػػاكاة
التامػ ػػة ،الػ ػػذم ال يسػ ػػمح بكجػ ػػكد سػ ػ و
ػمطةأك مي ػ ػزة فػ ػػي

اختبلفات عامة تبدك ككأنيا ال صمة بينيا كبيف
ص و
الجنس ،في حيف أنيا متصمة بالجنس بً ً
بلت
(ِٔ)
و
بعيدة عف متناكؿ مبلحظتنا"  .كما ذىب الحقان

،

األساس البيكلكجي لمجنس البشرم كبيف الدكر
يقكؿ ركسك ،-بؿ كبالنظر المجرد نجد بينيما

كانط

(ِٕ)

إلى أف ىذا الفرؽ البيكلكجي بيف الجنسيف

يي ىعد يمككنان رئيسان في تشكيؿ القدرات الخاصة بكؿ
(ِْ)

ذاتو ،كما أنو يمثؿ عقبةن رئيسة أمػاـ التقػدـ البشػرما

جان ػػب ،كعج ػػز كع ػػدـ أىمي ػػة ف ػػي جان ػ و
ػب خ ػػر"

(ُّ)

كاعتب ػػر "أف الػ ػرأم ال ػػذم يؤي ػػد النظ ػػاـ الح ػػالي ال ػػذم
يخضػػع فيػػو الجػػنس الضػػعيؼ خضػػكعان تامػان لمجػػنس

األقػػكل :يقػػكـ عمػػى النظريػػة فحسػػب ،بمعنػػى أنػػو لػػـ
(ِٖ)

(ركسك .دكف عاـ .ص ِّٓ).

و
لتفصيؿ أكثر في مكقؼ كانط مف المرأة:
انظر

(إماـ ،عبد الفتاح إماـ .كانط كالمرأة .كانط،

(ِٓ)

ركسك ،إميؿ أك تربية الطفؿ مف الميد إلى الرشد،

إيمانكيؿ .ثبلثة نصكص :تأمبلت في التربية ما

(ِٔ)

ركسك ،إميؿ أك تربية الطفؿ مف الميد إلى الرشد،

بعدىا).

صِّٔ.

صِّٓ ،كانظر( :المحمداكم .َُِّ .ص ُٔ،

ُٕ).

)ِٕ( إيمانكيؿ كانط (ُِْٕـَُْٖ -ـ) فيمسكؼ

ألماني ،أبك الفمسفة المثالية النقدية الحديثة ،قدـ نقدان

ىامان في مجاؿ االبستمكلكجيا .انظر :بدكم ،مكسكعة
الفمسفة ِٔٗ /ِ ،كما بعدىا.

ىي األنكار؟ ما التكجو في التفكير ،ص ُُ كما

(ِٗ)

غمكفر ككاببلف ،الجنكسة الجندر .ص ُُ.

)َّ( (َُُّٖٖٕٔ -ـ) فيمسكؼ إنجميزم ،اىتـ
مطكر مذىب
بالمنطؽ كمناىج البحث العممي ،كىك
ي
المنفعة في الفمسفة الحديثة .انظر :بدكم ،مكسكعة
الفمسفة.ْٔٔ /ِ ،
(ُّ)

(م ٌؿ .ُٖٗٗ .صّٓ).
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يحػػدث قػػط تجربػػة أم نظػػاـ خػػر ،كىكػػذا ال نسػػتطيع

األصػ ػ ػػناـ كتحطيميػ ػ ػػا فػ ػ ػػي كػ ػ ػػؿ ميػ ػ ػ و
ػداف مػ ػ ػػف ىػ ػ ػػذه

أف نقػػكؿ إف التجربػػة -بمعناىػػا البسػػيط الػػذم يجعميػػا

الميػػاديف"

 ،كذلػػؾ كفػػؽ منيجػػو الجنيػػالكجي الػػذم

تقابػ ػ ػػؿ النظريػ ػ ػػة -قػ ػ ػػد أصػ ػ ػػدرت حكميػ ػ ػػا فػ ػ ػػي ىػ ػ ػػذا

ػاىيـ الكبػ ػػرل
يػ ػػدرس الكيفيػ ػػة التػ ػػي تى ىك َّكىن ػ ػ ٍ
ت بيػ ػػا المفػ ػ ي
لمميتافيزيقػػا كالعقػػؿ كالفمسػػفة كاألخبلؽ...إلػػق ،فيطػػرح

-نظػ ػ ػػاـ البلمسػ ػ ػػاكاة الػ ػ ػػذم يجعػ ػ ػػؿ الم ػ ػ ػرأة خاضػ ػ ػػعة

سػؤا ىؿ الكيفيػػة بػػدالن عػػف سػؤاؿ األصػػؿا ألنػػو يفتػػرض
ػكف بفعػ ًػؿ
اء أف األصػػؿ لػػيس جكىري ػان كانمػػا يمتكػ ه
ابتػػد ن
(ّٓ)
إر ً
ادة القػػكًة التػػي خمقتػػو ا كىكػػذا إذف يغػػدك الكػػبلـ

من ػػذ الخي ػػكط األكل ػػى لفج ػػر المجتم ػػع البش ػػرم ككػ ػ اؿ
امرأة تجد نفسيا في حال ًػة عبكدي وػة لرج وػؿ مػا ...كتبػدأ

يككف في ذاتو ،أك ألجؿ ذاتو ،أك حتى ألجمنا نحف،

المكضػػكع .ثانيػان :لػػـ يكػػف األخػػذ بيػػذا النظػػاـ الحػػالي

لمرجؿ -نتيجةن لمتفكير أك التركم ،أك يبعد النظػر...،

أك أي ػػة أفك ػػار عم ػػا ى ػػك ص ػػالح لممجتم ػػع ،أك يعم ػػؿ
لخير البشرية ،بؿ إنػو انبثػؽ ببسػاطة مػف كاقع ًػة :أنػو

اؼ بالعبلقػ ػ ً
الق ػ ػكانيف السياسػ ػػية باسػ ػػتمر وار بػ ػػاالعتر ً
ػات
ي
التػػي تجػػدىا قائم ػةن بالفعػػؿ بػػيف األف ػراد ،فيػػي تحيػػؿ
الكاقػ ػػع المػ ػػادم إلػ ػػى كاق ػ ػ وع مشػ ػػركع ،كتضػ ػػفي عمييػ ػػا

تصديقان مػف المجتمػع ...كىكػذا يصػبح أكلئػؾ الػذيف
أيرغمػكا عمػػى الطاعػػة (النسػػاء أك العبيػػد) ممػػزميف بيػػا
عػ ػػف طريػ ػػؽ القػ ػػانكف"(ِّ) .كسػ ػػتيكرات بيػ ػػذا يحػ ػػاكؿ
بالفعػػؿ الفصػػؿ بػػيف اليكيػػة الجنسػػية لمم ػرأة خاصػػة،

كبػػيف دكرىػػا االجتمػػاعي الػػذم تمارسػػو ،فيشػػير إلػػى
كضػ ً
ػعية كضػػعيا االجتمػػاعي ،كعػػدـ صػػحة ارتباطػػو
باألسػػاس البيكلػػكجي لممػػرأة ،كضػػركرة تحريػػر المػػرأة
مف ذلؾ(ّّ).

ت فمس ػػفة نيتش ػػو ف ػػي مج ػػاؿ
كال ػػى جان ػػب ى ػػذا أس ػػيم ٍ
تفكيؾ الميتافيزيقا كتحطيـ كؿ المركزيات الكبرل فػي

(ّْ)

"عمػ ػػى الحقيقػ ػػة بحصػ ػػر المعنػ ػػى عػ ػػف الحقيقػ ػػي كمػ ػػا
عمين ػ ػػا أف نس ػ ػػأؿ أم ق ػ ػػكل تختب ػ ػػئ ف ػ ػػي فكػ ػ ػرة ىػػ ػػذه

الحقيقػػة"(ّٔ) ،كبفعػػؿ ىػػذه االسػػتراتيجية الجينيالكجيػػة
أخػ ػػذ نيتشػ ػػو فػ ػػي نقػ ػػد مق ػ ػكالت الفكػ ػػر كعػ ػػدـ اعتبػ ػػار

حقيقتي ػ ػػا ،ف ػ ػػاعتبر أكالن أف المنط ػ ػػؽ "كى ػ ػ هػـ مقص ػ ػػكدا
فمبادئ الفكػر (الشػيء ،الجػكىر ،الػذات ،المكضػكع،
العميػ ػػة ،الغائيػ ػػة إلػ ػػق) ليسػ ػػت غيػ ػػر أكىػ ػ وػاـ ضػ ػػركرية
لمحي ػ ػ ػ ػػاة ...كأدك و
ات لمظف ػ ػ ػ ػػر كاالم ػ ػ ػ ػػتبلؾ"

(ّٕ)

باس ػ ػ ػ ػػـ

ػانكف "الذاتيػػة أك اليكيػػة شػػرطان
الحقيقػػة ،كمػػا اعتبػ ىػر قػ ى
ف ػػي التفكي ػػر ،إالَّ أن ػػو ل ػػيس ش ػػرطان ف ػػي الكج ػػكد ،ألف
الكج ػ ػ ػػكد -فػ ػ ػ ػػي أري ػ ػ ػػو -تى ىغاي ػ ػ ػ ػهر مس ػ ػ ػػتمر كصػ ػ ػ ػػيركرة
دائمػػة"(ّٖ)ا خبلف ػان لمميتافيزيقػػا السػػائدة التػػي رأت فػػي
الكجكد الثبػات ،كالبلكجػكد ىػك الصػيركرة كالتغيػر ،إذ

يقمب نيتشو ىذا التصكر ،كيجعؿ معنى الكجكد ىػك:
الصػ ػػيركرة كنفػ ػػي الثابػ ػػت كالمطمػ ػػؽ .كالميػ ػػـ ىنػ ػػا أف

الفمسفة الغربية :كمركزية العقؿا "ذلؾ أف نيتشو رأل
أف اإلنس ػ ػػانية ق ػ ػػد عاش ػ ػػت حت ػ ػػى اآلف عم ػ ػػى عب ػ ػػادة

األصناـ ،أصناـ في األخبلؽ ،كأصناـ في السياسة،

(ّْ)
(ّٓ)

(انظر :نيتشو .ََِٔ .ص َِ كما بعدىا .بنعبد

(ّٔ)

(دكلكز .ََُِ .صُّّ).

(ّٖ)

بدكم ،مكسكعة الفمسفة ُّٓ /ِ ،بتصرؼ يسير.

كأصناـ في الفمسفة ...كميمتو ىي الكشؼ عف ىػذه
(ِّ)
(ّّ)

مؿ ،استعباد النساء ،صّٗ.َْ ،

انظر :مؿ ،استعباد النساء ،ص ُّْ كما بعدىا.

بدكم ،مكسكعة الفمسفة َٓٗ /ِ ،بتصرؼ يسير.

(ّٕ)

العالي .َََِ .صِٔ.)ِٗ-

بدكم ،مكسكعة الفمسفة.ُّٓ /ِ ،
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نيتشػػو بي ػػذا النقػػد ق ػػدـ إسػػيامان كبيػ ػ انر فػػي مج ػػاؿ نق ػػد

القكؿ :بكجػكد مػا يسػمى اليكيػة الثابتػة لؤلشػياء ،كأف

الدكر الجندرم
عطى
ه
سابؽ يتحدد في ضكئو ي
الذات يم ن
المبلئـ.
ّ .ُ ،الجناااادر فااااي الفمساااافة المعاصاااارة:ف ػػي ى ػػذه

ت مسػػألةي اليكيػػة الجنسػػية تتػػداخؿ مػػع
المرحمػػة أخ ػ ىذ ٍ
عػػػػػ و
ػدد م ػ ػ ػ ػ ػػف العم ػ ػ ػ ػ ػػكـ الطبي ػ ػ ػ ػ ػػة ال س ػ ػ ػ ػ ػػيما الط ػ ػ ػ ػ ػػب
النفسي/السيككلكجياا إذصَّرح "ابينا ،الطبيب النفسي

النمسػػاكم ...،بأنػػو ال يكجػػد حتػػى اآلف دلي ػ هؿ كاضػػح
عمػػى أيػػف يمكػػف بالتحديػػد أف تكجػػد الغري ػزة الجنسػػية

ف ػي الػػدماغ ...األمػػر الػػذم دفعػػو نحػػك ال ػرأم القائػػؿ
بػػأف السػػمكؾ الجنسػػي يكػػكف عمػػى الػػدكاـ مقيػػدان بنػػكوع

كتكلدت مػف ذلػؾ
معيف مف الشخصية الجنسية"(ّٗ)،
ٍ
الرؤي ػ ػةي التػ ػػي تػ ػػرل بأنػ ػػو "لػ ػػـ تعػ ػػد اليكيػ ػػة الجنسػ ػػية

مرتبطة حص انر بالبنية التشػريحية لؤلعضػاء التناسػمية

الداخمي ػ ػػة كالخارجي ػ ػػة ،إني ػ ػػا مس ػ ػػألة ن ػ ػػزكات ،أذكاؽ،
ػمات نفس ػ و
اس ػػتعدادات ،إش ػػباعات ،كس ػ و
ػية"(َْ) حادث ػ وػة

كمتككنػػة.كىك األمػػر الػػذم دعمػػو فركيػػد(ُْ) باعتقػػاده
بأحادية الجنس الذككرم ،كذلؾ بالكشػؼ عػف مرحم وػة

ذككرة ،كيعتبرف أنفسيف لحرمػانيف منيػا ...مغبكنػات

كميمػػبلت"(ِْ) ،كىنػػا نج ػػد فركيػػد  -بئدخالػػو األنثػػى
ف ػػي مرحم ػػة الص ػػدمة م ػػف ذاتي ػػا كاس ػػتم اررية حس ػػدىا
لمقضػػيب  -ييشػػير إلػػى بعديػ ًػة تى ىك ػ اكف اليكيػ ًػة الجنسػػية
األنثكيػ ػػة لػ ػػدييا ،كتػ ػػداخؿ ىػ ػػذا التكػ ػػكف مػ ػػع الصػ ػػكرة

كف عميػػو الم ػرأةي بفعػ ًػؿ الػ ػ
المجتمعيػػة كالثقافيػػة لمػػا تى يك ػ ي
(تربية/تككيف األنا األعمى)" ،فئف االختبلؼ الجنسي
-لدل فركيد -يتأسس ثقافيان فػي المرحمػة األكلػى مػف

عقػ ػػدة أكديػ ػػب ،كتبديػ ػػدىا (حميػ ػػا) يضػ ػػع الفػ ػػرؽ بػ ػػيف
ً
ً
كىكيات اإلناث"(ّْ).
ىكيات الذككر
كاسػ ػ ػ ػػتمر التفكيػ ػ ػ ػػر فػ ػ ػ ػػي اليكيػ ػ ػ ػػة -خػ ػ ػ ػػارج الثكابػ ػ ػ ػػت

كالتحديػ ػػدات القبمي ػػة-يكاص ػػؿ تقدم ػػو م ػػع أطركحػ ػػات
ػدد مػػف فبلسػ ً
عػ و
ػفة مػػا بعػػد الحداثػػة ،إذ "حػػاكؿ معظػػـ
المفكػ ػريف المعاصػ ػريف أف يفك ػػركا ف ػػي اليكي ػػة خ ػػارج
(ْْ)

منط ػػؽ الميتافيزيق ػػا"
(ْٓ)

ميشػ ػ ػػيؿ فككػ ػ ػػك

كالتحديػ ػػدات القبمي ػػة ،فػ ػذىب

إلػ ػ ػػى أف الػ ػ ػػذات متككنػ ػ ػػة بفعػ ػ ػػؿ
(ْٔ)

الخطابا كذلؾ بئعمالو المنيج األركيكلكجي

في

البحػػث عػػف تشػػكؿ الػػذات اإلنسػػانية ،ف ػػ"األركيكلكجيا

جنسػػ ػ و
ػية تم ػ ػػر بي ػ ػػا االنث ػ ػػى -بحس ػ ػػب مرض ػ ػػاه م ػ ػػف

(ِْ)

العص ػ ػ ػػابيات ،-كى ػ ػ ػػي م ػ ػ ػػا أس ػ ػ ػػماىا :عق ػ ػ ػػدة حس ػ ػ ػػد

(ّْ)

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

(ْْ)

بنعبد العالي ،أسس الفكر الفمسفي المعاصر ،ص

القضػ ػ ػػيب ،فيقػ ػ ػػكؿ" :لقػ ػ ػػد اتضػ ػ ػػح لنػ ػ ػػا مػ ػ ػػف تحميػ ػ ػػؿ
و
و
عديدات أنيف يمررف في مسػتيؿ حيػاتيف
عصابيات

بمرحمػ وػة يحسػػدف فييػػا أخػػاىف عمػػى امتبلكػػو عبلم ػةى

(فركيد .ُٗٗٗ .صَُٕ).

ككاببلف ،الجنكسة ،صٗٓ.َٔ ،

ّٗ.ْٗ ،

)ْٓ( (ُُِْٖٔٗٗ -ـ) فيمسكؼ كمؤرخ فرنسي ،يعد

(ّٗ)

غمكفر ككاببلف ،الجنكسة ،صُٔ ُٕ ،بتصرؼ

مف أىـ فبلسفة تيار ما بعد الحداثة المتأثريف بعدمية

(َْ)

غمكفر ككاببلف ،الجنكسة ،ص ُٕ.

(دكالككبماف .َُِٓ .صِٖٖ.)ِٕٗ -

يسير.

)ُْ( سيجمكند فركيد (ُٖٔٓـُّٗٗ -ـ) طبيب

كمحمؿ نفسي ،يعد مؤسس التحميؿ النفسي كمطكره
و
كمنيجية لمختمؼ القضايا المتعمقة باإلنساف .انظر:

بدكم ،مكسكعة الفمسفة ُِِ /ِ ،كما بعدىا.

نيتشة في قراءتو لعدد مف قضايا الثقافة الغربية .انظر:

)ْٔ( ترادؼ األركيكلكجيا كممتي الحفريات أك اآلثار،
كتشير سابقان إلى دراسة كؿ مممكسات القدماء مف
األحجار كالنقكش كنحكىا( .البحرم .ُُٖٗ .صُٔ

كما بعدىا).
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ػداف صػ ػػكرم كمجػ ػػرود عػػػف كػ ػػؿ سػ ػػيا و
ث فػ ػػي مي ػ و
ؽ
بحػ ػ ه
ٍ
بشػػرم أك تػػاريخي ،ييػػدؼ إلػػى الكشػػؼ عػػف القكاعػػد
الصػػكرية لتشػػكؿ الخطابػػات التػػي تػػزعـ قػػك ىؿ حقيقػ وػة
ع ػػف اإلنس ػػاف ف ػػي فتػ ػروة تاريخيػػ وػة معينػػػة"(ْٕ)ا كذلػػػؾ
بالتكجػػو إلػػى د ارسػػة الخطابػػات المسػػيطرة عمػػى تمػػؾ

المركزي ػ ً
ػات ف ػػي الفك ػػر الغرب ػػي ،كمركزي ػ ًػة الصػػػكت،

كمركزي ػ ػػة العق ػ ػػؿ(ُٓ) ،كمركزي ػ ػػة القض ػ ػػيب كنحكى ػ ػػا،
فاعتبر أف تفكيؾ اليكية الجنسية -بػالقكؿ بازدكاجيػة

معانييا التي تيحيؿ إلييا ،كعدـ تحػدد مػدلكالتيا -ىػك
انفت ػػاح ض ػػركرم يفرض ػػو منطم ػػؽ تفكي ػػؾ الميتافيزيق ػػا

الحقبة ،كال يػم ىشكمة لتمؾ الحقيقػة ،كليػذا يقػكؿ" :إف مػا
ً
الذات نفسػيا
حاكلت أف أكضحو ىك ،كيؼ تىَّـ تى ىك اك يف
داخؿ ىذا الشكؿ المحػدد أك ذاؾ ،ك و
ػذات مجنكنػة أك
س ػػكية ،منحرف ػ وػة أك غي ػػر منحرف ػػة ،م ػػف خ ػػبلؿ ع ػ و
ػدد

اإلبعػ ػ ػ ػػاد داخميػ ػ ػ ػػا كخارجي ػ ػ ػ ػان ،كال يسػ ػ ػ ػػتدعي التفرقػ ػ ػ ػػة
كالقرب؟ ،إف نظاـ االقتضاءات ىذا ينفتح عمى فك ًػر

معػػيف مػػف الممارسػػات التػػي كانػػت ألعاب ػان لمحقيقػػة...

االخ ػ ػػتبلؼ الجنس ػ ػػي ال ػ ػػذم ل ػ ػػـ يص ػ ػػبح بع ػ ػػد ثنائي ػ ػػة

كػػاف عمػػي أف أرفػػض عػػددان مػػف النظريػػات المسػػبقة

الغربي ػػة برمتيػػػا ،يقػػػكؿ دريػ ػػدا" :كيػ ػػؼ س ػػيككف حػ ػػاؿ

خطػ ػ ػ و
ػاب جنسػ ػ ػػي أك حػ ػ ػػكؿ الجنسػ ػ ػػانية ال يسػ ػ ػػتدعي

(ِٓ)

جنسػ ػػية ،كال اختبلف ػ ػان كثنائيػ ػػة"

مسػ ػػبقة ،كبالتػ ػػالي

ع ػ ػػف ال ػ ػػذات ،لك ػ ػػي أس ػ ػػتطيع القي ػ ػػاـ بي ػ ػػذا التحمي ػ ػػؿ

"يمكننػ ػػا عب ػ ػػر المجػ ػػكء إل ػ ػػى التفرق ػ ػػة كالتع ػ ػػدد :الب ػ ػػدء
ب ػ ػػالتفكير ف ػ ػػي اخ ػ ػ و
ػتبلؼ جنس ػ ػػي (دكف س ػ ػػمبية بك ػ ػػؿ

مختم ػػؼ أش ػػكاؿ ال ػػذات كألع ػػاب الحقيق ػػة كممارس ػػات

تأكيد)

إنيػػا شػػكؿ ،كىػػذا الشػػكؿ لػػيس دائمػان كال ىػػك بخاصػػة

تقػ ػػكيض التفكي ػ ػػر ف ػ ػػي األنطكلكجي ػ ػػا الثنائي ػ ػػة لميكي ػ ػػة

لمعبلقات التي يمكف أف تككف بػيف تشػكؿ الػذات ،أك
السػػمطة"(ْٖ)ا كمػػف ىنػػا فػػئف "الػػذات ليسػػت جػػكى انر...

(ّٓ)

غير مدع و
كـ مف االثنيف ،بحيػث لػف يكػكف

كلف يعكد كذلؾ؟"(ْٓ) .كمػا يرمػي إليػو دريػدا ىنػا ىػك

ػس ال ػػنمط م ػػف
مطابقػ ػان لذات ػػوا إذ ل ػػف يك ػػكف لمف ػػرد نف ػ ي
العبلقػ ػػات"(ْٗ) فػ ػػي مكاقػ ػػؼ مختمفػ ػػة ،كبالتػ ػػالي لػ ػػيس

الجنسػ ػ ػػية المحػ ػ ػػددة مسػ ػ ػػبقانا ليؤكػ ػ ػػد عمػ ػ ػػى "أف ثمػ ػ ػػة
جنس ػ ػػانية أكثػػ ػػر بدائيػػ ػػة مػػ ػػف التض ػ ػػاد المثنػػ ػػى بػػ ػػيف

لذاتو شك هؿ محدد.

الجنسػ ػػيف .اخػ ػػتبلؼ جنسػ ػػي يكػ ػػكف حيادي ػ ػان بالنسػ ػػبة

(َٓ)

قػػد س ػاىـ بتفكيكػػو

كفػػي ذات السػػياؽ كػػاف دريػػدا
فػ ػػي خمخمػ ػ ًػة مفيػ ػػكـ اليكيػ ػػة الجنسػ ػػية الثابتػ ػػةا الػ ػػذم
اعتبػ ػره امت ػػدادان لميتافيزيق ػػا الحض ػ ً
الم ىك ٍّكن ػ ًػة لكاف ػػة
ػكر ي
(ْٕ)

(الداكم .دكف عاـ .صَُْ).

(ْٗ)

فككك ،االنيماـ بالذات ،ص ّٓ.

(ْٖ)

(فككك .َُِٓ .ص ِٓ.)ّٓ ،

)َٓ( جاؾ دريدا (َُّٗـََِْ -ـ) فيمسكؼ فرنسي،
اىتـ بنقد مركز ً
يات الحضارة الغربية مف خبلؿ
استراتيجية التفكيؾ .انظر :دكالككبماف ،تاريق الفمسفة

في القرف العشريف ،ص َّّ.َُّ -

لمجنسػػيف كمػػا يػػتـ تمثيميمػػا فػػي الكقػػت الحػػالي ،مػػادة

خػػاـ يػػتـ جعميػػا مممكسػػة كمعينػػة ،مػػف خػػبلؿ التشػػتت

كاالنشطار"(ٓٓ).
(ُٓ)

(انظر :ستركؾ .ُٗٗٔ .ص َُٖ).

(ّٓ)

و
و
مقابؿ لحضكر ،أك مخفي
لغياب
أم :دكف كجكود
و
مقابؿ لكاضحا فالكؿ حضكر.

(ٓٓ)

(مجمكعة مف الكاتبات ترجمة حسف ،ََِْ ،ص

(ِٓ)

(دريدا ،َُِّ ،ص ُٖٔ).

(ْٓ)

دريدا استراتيجية التفكيؾ ،ص ُٖٔ.
ُِْ).
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كبيػ ػ ػ ػػذا تكػ ػ ػ ػػكف الفمسػ ػ ػ ػػفة التفكيكيػ ػ ػ ػػة -عمػ ػ ػ ػػى جيػ ػ ػ ػػة
الخصػػكص -قػػد كضػػعت األسػػاس كميػػدت الطريػػؽ
لمعدميػػةا ليػػتـ اسػػتثمارىا الحق ػان فػػي الفمسػػفة النسػػكية
لدل بتمر.

ًً
ًً
ًً
كف
يف أ ٍكالدا .ىكالىى ىريجمؾ ىي يك ي
ىحىبمؾ .بًا ٍل ىك ىج ًع تىمد ى
كد ىعمىٍي ًؾ»)( ) .كما نجد في "التاريق
ا ٍشتًىياقي ًؾ ىك يى ىك ىي يس ي
56

الذم يتحدث عف العبرانية أف الييكد األكائؿ كانكا
()57

يعتبركف المرأة لعنةن استنادان"

إلى أمثاؿ ىذه

ٕ .تاااريخ فكاارة الجناادر ومفيومااو فااي الفكاار

النصكص ،بؿ أبعد مف ذلؾ،فقد كاف عمى الييكدم

ُ .ِ ،الجندر في الرؤية الييودية:لقد أظيرت

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

الديني.

نصكص التكراة -التي دخميا التبديؿ كالتحريؼ-
ً
و
بعبلقةالجنسيف بعضيما
صمة
مفيكمان لمجندر ذا
عدد مف نصكص األسفار
البعضا حيث اعتبر ه
الخمسة أف المرأة لعنةه لككنيا السبب الرئيس في

إغكاء داـ لمخركج مف الجنةافقد جاء في سفر
ات ا ٍلبٍّري ً
احي ىؿ ج ًمي ًع حيك ىان ً
ً
َّة
ى
(ك ىك ىانت ا ٍل ىحَّيةي ٍ ى ى
ى ىى
التككيف :ى
ب االلىو فىقىالى ٍ ً ً
الر ا
الَّتًي ىع ًممىيىا َّ
ي
ت ل ٍم ىم ٍرأة« :أ ىحقٌا قىا ىؿ ا﵀ي
ال تىأ يكبل ًم ٍف يك ٍّؿ ىشج ًر ا ٍلجَّن ًة؟ .فىقىالى ًت ا ٍلمرأةي لً ٍمحي ً
َّة:
ى
ى
ى
ىٍ
ً
َّ
ً
َّ
ً
« ًم ٍف ثى ىم ًر ىش ىج ًر ا ٍل ىجَّنة ىنا يك يؿ ىكأ َّما ثى ىم ير الش ىج ىرة التي
ً
ً
ً
ً
في ىك ىسط ا ٍل ىجَّنة فىقىا ىؿ ا﵀ي :ال تىأ يكبل م ٍنوي ىكال تى ىمسَّاهي
ً ً
ً
ً َّ
ً
لىئبل تى يمكتىا .فىقىالىت ا ٍل ىحَّيةي ل ٍم ىم ٍرأة« :لى ٍف تى يمكتىا! ىبؿ ا﵀ي
كن ً
ىعالًـ أَّنوي ىي ٍكىـ تىأ يك ً
اف
بلف ًم ٍنوي تىٍنفىتً يح ٍ
اعييين يك ىما ىكتى يك ى
ىك ً
الشَّر» .فىر ً
أت ا ٍلم ٍرأةي أ َّف َّ
ا﵀ ىع ًارفىٍي ًف ا ٍل ىخ ٍير ك َّ
الش ىج ىرةى
ى
ى
ى ى
ً ً
ىجي ى ً ً
كف كأ َّف َّ
الش ىج ىرةى ىش ًيَّيةه
ٍّدةه لؤل ٍكؿ ىكأَّنيىا ىبي ىجةه ل ٍم يعيي ً ى
ت ىر يجمىيىا
ت ىكأ ٍعطى ٍ
ت ًم ٍف ثى ىم ًرىىا ىكأ ىكمى ٍ
أخ ىذ ٍ
لً َّمنظى ًر .فى ى
ب اإللى ًو م ً
ً
الر ٍّ
اشيا
ت َّ
ص ٍك ى
أ ٍيضا ىم ىعيىا فىأ ىك ىؿ .ىك ىسم ىعا ى
ى
ًفي ا ٍل ىجَّن ًة ًع ٍن ىد يىيب ً
كب ًري ًح َّ
النيى ًار فى ٍ
ام ىأرتيوي
اختىىبا ىد يـ ىك ٍ
الر ٍّ
ادل
ًم ٍف ىك ٍج ًو َّ
ب اإللى ًو ًفي ىك ىس ًط ىش ىج ًر ا ٍل ىجَّن ًة .فىىن ى
الر ا
ت
َّ
ت؟» .فىقىا ىؿ « :ىس ًم ٍع ي
ب اإللىوي ىد ىـ« :أ ٍي ىف ٍان ى
يت ٍّ
ت».
ص ٍكتى ى
اف فى ٍ
اختىىبأ ي
ؾ ًفي ا ٍل ىجَّن ًة فى ىخ ًش ي
ألني يع ٍرىي ه
ى
ت ًم ىف
ؾ أَّن ى
فىقىا ىؿ « :ىم ٍف أ ٍعمى ىم ى
اف؟ ىى ٍؿ أ ىك ٍم ى
ؾ يع ٍرىي ه
َّ ً
َّ
اف ال تىأ يك ىؿ ًم ٍنيىا؟» .فىقىاؿ
ص ٍيتي ى
ؾ ٍ
الش ىج ىرًة التي أ ٍك ى
طتٍنًي ًم ىف
ىد يـ« :ا ٍل ىم ٍرأةي الَّتًي ىج ىع ٍمتىيىا ىم ًعي ًى ىي أ ٍع ى
ً
ً ً
َّ
اب
الش ىج ىرًة فىأ ىك ٍم ي
ت» .ىكقىا ىؿ ل ٍم ىم ٍرأة« :تى ٍكثي ار أ ىكثٍّر أتٍ ىع ى

أف "يقدـ صبلة شكر ثبلث مرات في اليكـ يحمد
58

و
و
لكثير مف حقكقيا جراء
ىضـ
الييكدية تعاني مف
جنسياا فتحرـ مف الميراث مثبلن مع كجكد الذكرا

بناء
ألف الذكر ىك صاحب األكلكية في اإلرث ن
عمى جنسوا ففي سفر العدد ( :ىكتىقيكؿ لًىبنًي إً ٍس ىرائًيؿ:
كف يمم ىكوي إًلى
اما ىريجؿ ىم ى
ات ىك ٍلي ىس لوي ٍاب هف تىٍن يقمي ى
أىي ى
ٍابىنتً ًو)(ٗٓ) ،كمف ىنا ساىمت الييكدية في أف تؤخذ
اليكيةي الجنسية باعتبارىا محددان لمدكر االجتماعي
و
و
سمبية،كتيصكر المرأةي عمى أف ىذا الدكر
بصفة
منيا:كضعي في أصؿ ً
الخمقة.
السمبي
ٌّ

ِ .ِ ،الجندر في الرؤية النصرانية :ظيرت الرؤية

لمجندر في المسيحية متأثرةن بالرؤية الييكدية التي
َّخت الطبقيةى الدكنيةى لممرأة بالنسبة لمرجؿ،
ىرس ٍ
دعـ
كاعتبرت دكرىا االجتماعي دك انر سمبيانا حيث ى
عدد مف يات كتفسيرات الكتاب المقدس ذلؾ
ه
الترسيق الطبقي بيف الجنسيف ،مف ذلؾ اعتدادىا
بالنص السابؽ الكارد في سفر التككينكاالستناد عميو
ً
لخطيئةالبشر ،كما أف
في تدعيـ ككف المرأة أصبلن
النصرانية بجانب اعتمادىا -ال سيما في القركف

(ٔٓ)

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

(ٕٓ)

(كياؿَُُْ .قُُٖٗ -ـ .ص ْٔ).

(ٗٓ)

(سفر العدد .االصحاح.)ٖ :ِٕ :

(ٖٓ)

ٔ.)ُٔ ،ُِ ،ُُ ،َُ ،ٗ ،ٖ ،ٕ ،

(طو .دكف عاـ .ص ُْ).

055

كىكذا أسيمت النصكص الدينية -في الديانتيف

الكسطى -عمى أف المرأة أصؿ الشركرا فقد تأثرت
و
عدد مف
بالتصكر الييكدم لممرأة كاعتبارىا في

الييكدية كالنصرانية كشركحيا– في ترسيق مفيكـ

نجس،كأضحت ىذه القضية أحد مسائؿ
األكقات ى

دكنية المرأة ،األمر الذم تـ استثماره في الحراؾ

الجدؿ في المسيحية( )،كما أف نظرة معظـ

النسكما لمدعكة إلى نبذ الذككرية التي ترسخيا

"البلىكتييف كالفبلسفة المسيحييف تركز عمى

نصكص تمؾ األدياف ،بؿ إلى نبذ الديف ذاتو لدل

61

الجنسا فالمرأة ال ىي إنسانة ،كال صديقة ،كال

بعض المنتميف لمفمسفة النسكية.

(٘)ٙ

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

ٖ .الجنوسة والحركة النسوية
و
بحث نسكم مف الكشؼ
المتقرر ما يستيدفو كؿ

"خمؽ المرأة ىي لكي تككف معينان نظي انر لمرجؿ كما

عف "اآلليات التي تتكئ عمييا المجتمعات األبكية

61

القديس تكما األككيني( )مثبلن أف كجو الضركرة في
62

جاء في الكتاب المقدس ال لكي تساعده ...كانما

المقصكد ىنا أف تيعيف الرج ىؿ كتساعده في عممية
التناسؿ ...كتعكد القدرة اإليجابية في عممية التناسؿ
إلى جنس الذكر ،بينما تنتمي القدرة السمبية إلى

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

أنيا -برأيو -مكجكد ناقص ،كمشكه ،كمعيبا ذلؾ
ألف القكة اإليجابية عند الذكر -كىي األساس في

 :بداية فئف مف

(البطريركية) ...ألنيف يعتقدف أف المجتمع األبكم

يقكـ عمى أفضمية الرجاؿ ...كالنتيجةي المباشرةي لذلؾ
المعتقد ىي فكرة أف المجتمع األبكم يضطيد
النساء"(ٔٔ) .كاآللية التي يحاكؿ االتجاه النسكم مف
خبلليا إعادة النظر في اليكية ىي التأكيد الدائـ

عمى أف "الذات ليست جزءان فطريان مف تككيننا
البيكلكجي ...لكنيا تتككف عبر التفاعؿ االجتماعي

عممية التناسؿ-تتجو إلنتاج مكلكود يشبو الذكر

و
نقص في
تمامان ،فئف جاءت المكلكدة أنثى دؿ عمى
القدرة اإليجابية"( ).
64

(َٔ)

(ُٔ)
(ِٔ)

(انظر :األنبا تكاضركس الثاني كاألنبا بفنكتيكس

بتصرؼ يسير.

)ٓٔ) لف نتمكف ىنا مف التفصيؿ في ىذا المصطمح

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

مطراف سمالكط .َُِٔ .ص ُٗ ُِٗ،كما

كلبلستزادة انظر :مكسكعة النظرية األدبية المعاصرة ُ/

(إماـ .ُٗٗٔ.ص َُ).

الناقد األدبي– ِّٗ ،ُْٓ – ُْٗ ،ٔٔ – ِٔ :

بعدىا).

ُٕٓ – ِِٗ ،ككتاب :الجنكسة كالجندر" كامبل ،كدليؿ

(ُِِٓـُِْٕ -ـ) أحد أىـ فبلسفة المسيحية في

ُّّ ،كمفاىيـ أساسية في عمـ االجتماع– ُٖٓ :

ِْٔ كما بعدىا).

كمعجـ المصطمحات الدكلية حكؿ المرأة،َُٗ ،َٗ :

القرف الػ ُّ لمميبلد .انظر( :بدكم/ُ .ُْٖٗ .

ُُٕ،ِٕٖ – َِٕ ،ُّّ – ِِٖ ،ُِْ – َُِ ،

(ّٔ)

إماـ ،الفيمسكؼ المسيحي كالمرأة .ص ُُٓ،

ُِٖ.

(ْٔ)

إماـ ،الفيمسكؼ المسيحي كالمرأة .ص ُّٓ

المعاصرة ُ.ُٕٓ /

ُِٓ.

)ٔٔ)إيرينا ر ،مكاريؾ ،مكسكعة النظرية األدبية
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مع اآلخر"(ٕٔ) .كىكذا في حدكد السبعينيات مف
ً
تقكيضؤلنطكلكجيا اليكية
تيارال
القرف الػَِـ أخذ ي
الجنسية الثنائية ينشط عمى ًيدالجيؿ الثاني مف
الحركة النسكية ،مستفيدان بدرجة كبيرة مف أطركحات
و
كعدد مف السابقيف لو،حيث عمدت الحركة
دريدا

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

سيمكف قد طرحت فيو ككف الجنسية األنثكية نتاجان
ً
أليدلكجيا ىيمنة الذككر االجتماعيةالتي تيرجعي
أصكلىيا إلى العصكر القديمة ،كرأت أنو "ال يمكننا
أف نقارف بيف األنثى كالذكر في النكع البشرم إالَّ

النسكية بعد الحرب إلى "إطبلؽ اليكية الجنكسية،

مف الزاكية اإلنسانية ،كال يعرؼ اإلنساف إال بأنو

لمتغيير"( ) .كيرجع اىتماـ النسكية الثانية بمسألة

ما ىك عميو ...ليس اإلنساف نكعان طبيعيان ،بؿ ىك

كاعادة تعريفيا بكصفيا غير مستقرة كقابمة
68

كثير مف الظمـ
اليكية الجنسية إلى أنيا رأت أف
ان

كالقير الذم ألحؽ بالمرأة يعكد تبريره إلى اليكية
الجنسية الطبيعية المعطاة لؤلنكثةا كبداذلؾ في ً
نقد

تى ىش اكؿ ىذا المفيكـ الثابت لميكية الجنسية القبمي،
عدد منيف أف "سمات اإلنساف السيككلكجية
حيث أرى ه
كدكافعو كسمككو ىي نتاج و
و
خاص مف التحضر
شكؿ

كالشركط االجتماعية ،كأف الطبيعة اإلنسانية يمكف

أف تتشكؿ بطر و
ؽ مختمفة كفقان لطبيعة المجتمع
المتعيف كمعاييره"( ) ،كبدأ التشكيؾ عمى أكسع
69

و
ىكية
نطاؽ في المكقؼ العاـ المؤكد عمى كجكًد
و
جندر و
ثابتة عند اإلنساف ال يمعب فييا التأثير
ية
(َٕ)

أم دكر .كتيعد سيمكف دم بكفكار
االجتماعي ٌ
أىـ مف قاـ بالتنظير ليذه المسألة "كخاصة بعد
نشر كتابيا الجنس اآلخر ،الذم يعتبره البعض

كائف غير معطى ،كأنو يصنع نفسو بنفسو ،كيقرر
فكرة تاريخية ،كالمرأة ليست كاقعان الزبان ،بؿ ىي
صيركرة"( ) مستمرة ،يسيـ في تىش اك ًؿ ىكيتًيا
72

محددات ثقافيةه كاجتماعيةه ،كقد تناكلتيا سيمكف
ه
( )
بالقراءة التاريخية  ،التي انتيت بالتأكيد عمى أنو
73

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

ترسخت الييمنة الذككرية كالقيـ البطريركية
كالمرأة-
ٍ
عند مختمؼ الشعكب كالمجتمعات ،حتى اكتسبت
الم ىسمَّمة
صكرةى الضركرة الطبيعية البيكلكجية ك ي
َّ
التساؤؿ عف
الشؾ ك
البدييية ،التي لـ تى يعد تيثير
ى
حقيقة مشركعيتيا"( ) ،كمف ىنا انتيت الكثيرات مف
74

النسكيات إلى أف "النكع الجنسي كالجنسانية ...تمثؿ
خطابا محددا لمجنسانية ،بدال مف ككنيا تحيؿ إلى
و
مكضكعي حقيقة"(ٕٓ) ،كأف "تؤمف بأنو أف
شيء
و

تككف منحرفا ىك ظاىرةه طبيعيةه تماما"(ٕٔ).
)ٕٔ)أنتكني غندر ،فيميب صاتف ،ص ِِٖ.
(ٖٔ)
(ٗٔ)

غمكفر ك كاببلف الجنكسة الجندر ،ص ّٓ.

(العزيزم ،ََِٓ ،صُُٓ).

)َٕ( (َُُٖٖٗٗٔ -ـ) فيمسكفة كجكدية كناقدة
نسكية ،اشتيرت بأطركحتيا عف االختبلؼ الجنسي الذم

قدمتو في كتاب الجنس اآلخر ،الذم اعتيبر أساسان في
تطكر النقد النسكم في المكجة الثانية حتى المعاصرة.
انظر( :مكاريؾ ِّٓ /ِ .َُِْ .كما بعدىا).

(ُٕ)
(ِٕ)
(ّٕ)

(ْٕ)

مجمكعة مف الكاتبات ،ثنائية الكينكنة ،صَُ.

(دم بكفكار ،دكف عاـ ،صُٗ).

انظر :دم بكفكار الجنس اآلخر ،ص ّّ كما
بعدىا.

(المحبشي ،ََُِ ،صُُٕ).

)ٕٓ)أنتكني غندر ،فيميب صاتف ،صُِّ.

)ٕٔ)غمكفر ك كاببلف ،الجنكسة الجندر ،ص ِٖٔ.
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ْ .الجندر واليوية الجنسية :يرتبط مفيكـ "الجنس"

مؤسساتنا االجتماعية ،كبالفعؿ فئنو يمكف التأكيد أف

ك"اليكية الجنسية" بالصفات البيكلكجية المميزة

األثر األساسي لحركة النسكية ىذه ليس ىك

لمذكر كاألنثى ،كبالتالي فيك غير متشكؿ عبر

التحسيف المباشر لمصير النساء ،بقدر ما ىك

السياقات الثقافية(ٕٕ) .كىك مف ىذه الجية كاف

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

كيعد طرحيا
لتمؾ النظرة التاريخية كمحاكلة تفكيكيا ،ي
ً
ً
اليكية الجنسيةكقضايا االختبلؼ الجنسي:
لمفيكـ

عمت حتى
إضعاؼ المعتقدات اإليديكلكجية التي ىد ٍ
التقسيـ الجنسي لبلستحقاؽ كالعمؿ"( ) بالمجكء
اليكـ
ى
81

إلى االختبلؼ الجنسي.

كمنسػػياؽ الد ارسػػات الجندريػػة الت ػي دشػػنتيا الحركػػة

النسػ ػ ػػكية فػ ػ ػػي جيميػ ػ ػػا الثػ ػ ػػاني انطمقػ ػ ػػت أطركحػ ػ ػػات:

أحد أىـ قضايا الفمسفة المعاصرة التي تسعى مف
()78

جودياااث بتمااار ف ػػي اليكي ػػة الجنس ػػية كالنظ ػػر لماىي ػػة
"النػػكع االجتماعي/الجنػػدر كالجػػنس"ا إذ اعتبػػرت أف

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

"التمييػ ػػز بػ ػػيف الجػ ػػنس كالجنػ ػػدر لطالمػ ػػا كػ ػػاف ميم ػ ػان
لمجيد النسػكم القػديـ فػي تفنيػد االدعػاء بػأف التشػريح

األساسية لمحقبة المعاصرة ،االختبلؼ الجنسي ىك

البيكلػ ػػكجي قى ػ ػ ىدر .فػ ػػالجنس يمثػ ػػؿ الجكانػ ػػب الثابتػ ػػة،
كالمتم ػ ػػايزة تشػ ػ ػريحيان ...بينم ػ ػػا الجن ػ ػػدر ى ػ ػػك المعن ػ ػػى

خبلليا النسكيةلتجذير ذلؾ النقد ،فػ"ترل ايريغارام

إحدل القضايا الفمسفية الكبرل ،إف لـ يكف القضية

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

لمسألةازدك ً
ً
اجية اليكية الجنسية كخمخمتيا ىك تحميؿ
"الطريقة التي تـ بيا اعتبار تمؾ االختبلفات

الجنسية ...ضمانة لترتيباتنا االجتماعية ،كال سيما

كيؼ تبدك تمؾ المقاربة سميمة بفضؿ طريقة اشتغاؿ

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

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

كتتحدد كجيتيا الرئيسة في بحث قضية االختبلؼ

الجنسي كدراستو باستعماؿ التحميؿ النفسي كدكر
المغة في تشكيؿ الذكر كاألنثى .انظر :مكاريؾ،

مكسكعة النظرية األدبية المعاصرة ٖٓٗ /ِ ،كما

(ٕٗ)

بعدىا.

مجمكعة مف الكاتبات ،ثنائية الكينكنة ،صَِ.

الثقػػافي كالشػػكؿ الػػذم يكتسػػبو ىػػذا الجسػػد ،كاألنمػػاط
المتغيػ ػرة الناتج ػػة ع ػػف تكييف ػػو الثق ػػافي .كبئبق ػػاء ى ػػذا

التفري ػػؽ قائمػ ػان يص ػػبح م ػػف غي ػػر الممك ػػف ع ػػزك ق ػػيـ

المرأة ككظائفيا االجتماعيػة إلػى الحتميػة البيكلكجيػة،
ػكؿ م ٍج ػ ػ ود إلػ ػػى سػ ػ و
و
ػمكؾ
كمػ ػػا ال نسػ ػػتطيع اإلشػ ػػارة بشػ ػ ي
جندروم طبيعي ك خر غير طبيعي ،حيث أف الجنػدر
كمو بحكـ التعريؼ غير طبيعي"(ُٖ) .كلنا أف نبلحظ

ىنػػا أف جكديػػث -بتأييػػدىا لمثػػؿ ىػػذا التفريػػؽ -تي ىمثػػؿ
امتػػدادان لم ػػف س ػػبقيا مػػف فبلس ػػفة س ػػيكلة ال ػػذات -إف
صػػح التعبيػػر ،-ف ػ "األنا/الػػذات" عنػػدىا شػػيء يتكػػكف

كيص ػ ػػنع ف ػ ػػي المغ ػ ػػة ،كل ػ ػػذا في ػ ػػي ص ػ ػػيركرة ال تيح ػ ػػد
ي
(َٖ)
(ُٖ)

(غكفماف .َُِٗ .صّٓ بتصرؼ يسير).

(بتمر .َُِٔ .الجنس كالجندر في الجنس اآلخر
لسيمكف

دم

.https://t.co/JX5F599wPH

بكفكار)
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بكص ػ ػ و
ػؼ أك ال يمكػ ػ ػػف أف تصػ ػ ػػؼ نفسػ ػ ػػياا إذ األنػ ػ ػػا
ػتعادة كاع ػ ً
عن ػػدىا "منيمك ػػة ف ػػي حال ػ ًػة اس ػ و
ػادة تكػػ و
ػكيف

دائم ػػة ،كمتركك ػػة لنس ػػج الحكاي ػػات الخيالي ػػة كابتك ػػار

خ ارفػ ػ ػػة األصػ ػ ػػكؿ التػ ػ ػػي ال أسػ ػ ػػتطيع معرفتيػ ػ ػػا .فػ ػ ػػي
ً
و
قصة أنا :أخمؽ نفسي
صناعة
منصػبةن
بشكؿ جديػدٌ ،
أنػػا سػػردية ترتقػػي قمػػة األنػػا ،التػػي أسػػعى إلػػى ركايػػة

حياتيػػا الماضػػية .كاألنػػا السػػردية تضػػيؼ مػػف عنػػدىا

إلػػى القصػػة كممػػا حاكلػػت الكػػبلـ"(ِٖ) ،كعندئػػذ تتكػػكف

"أف الممارس ػػة الجنس ػػية تمتمػ ػػؾ الق ػػدرة عمػ ػػى زعزعػ ػػة
استقرار الجندر"(ٖٓ) .كبئلقائيا الضكء عمػى ع و
ػدد مػف
الممارسػػات الجنسػػية -كالسػػحاؽ كالمػكاط كالسػػمككيات

المصػ ػ َّػنفة بكصػ ػػفيا غيػ ػػر طبيعيػ ػػة -تػ ػػذىب إلػ ػػى أف

الجنكسػػة "ىػػي ىكيػػة يػػتـ تككينيػا عمػػى نحػ وػك غػ و
ػامض
ؽ ال ػػزمف ،تيدش ػػف ف ػػي فض ػ و
ف ػػي س ػػيا ً
ػاء خ ػػارجي م ػػف

خبلؿ تكر وار مؤسمب لؤلفعاؿ"(ٖٔ) ،كالخارج عػف ذلػؾ
التكػرار ىػػك المصػ َّػنؼ بكصػػفو شػػاذان أك غيػػر طبيعػػي

األنا ،أك تكلد في سياؽ السػردا يبغيػة كصػؼ نفسػيا.
فػ"محاكالتي إلعادة تككيف السردية تتعػرض لممراجعػة

كسػػكم ،كى ػػذا يعن ػػي أف بتم ػػر تنف ػػي أف يق ػػكـ الج ػػنس
و
محدد طبيعي يحدد المرغػكب فيػو بش و
ػكؿ قبمػيا
عمى

عمػ ػػى الػ ػػدكاـ .ىنالػ ػػؾ فػ ػػي ذاتػ ػػي كعػ ػػف ذاتػ ػػي مػ ػػا ال

كترتيبػان عمػػى ىػػذا أخػػذت بتمػػر تؤكػػد عمػػى أنػػو كمػػا ال
يمك ػ ػ ػػف الح ػ ػ ػػديث ع ػ ػ ػػف ج ػ ػ ػ و
ػنس طبيع ػ ػ ػػي ،ال يمك ػ ػ ػػف

كالميـ ىنا أف بتمر -إلى جانػب تأييػدىا ىػذا التفريػؽ

بالتاليالحػػديث عػػف "جنػػدر/نكع" اجتمػػاعي طبيعػػي أك

ب ػػيف الجن ػػدر كالج ػػنس كتأكي ػػدىا عم ػػى انع ػػداـ ماىي ػػة

غي ػ ػػر طبيع ػ ػػي ،كبمعن ػ ػػى أكث ػ ػػر كض ػ ػػكحان :ال يمك ػ ػػف
طبيعية تكجد كمح و
و
الحديث عف ذككروة ك و
ػدد قبمػي
أنكثة

الجنس ػػية ي ارع ػػي ف ػػي ض ػػكئو األقمي ػػات ،كيخ ػػرج ع ػػف

و
كحدس عممي متخيؿ
الجنسية" ،فئف افتراض الجنس

أستطيع أف أقدـ كصفان لو"(ّٖ).

األن ػػا الثابت ػػة بكص ػػفيا أن ػػا سػ ػردية تتش ػػكؿ ف ػػي س ػػياؽ

المخاطب ػػة -تج ػػادؿ إل ػػى م ػػا ى ػػك أبع ػػد م ػػف ذل ػػؾا إذ
تنطم ػػؽ باتج ػ و
ػاه عكس ػػي لمقارب ػ ًػة ط ػػرًح مفي ػ و
ػكـ لميكي ػػة

لئلنس ػ ػ ػ ػ ػػاف ،بئمكاني ػ ػ ػ ػ ػػا أف تيش ػ ػ ػ ػ ػػكؿ س ػ ػ ػ ػ ػػمككو كأداكره
االجتماعية في الحياة العاديػة ،بػؿ كأف تحػدد رغباتًػو

السػػائد فػػي ماىيػػة الجنػػدر ،حيػػث بػػدأت بتمػػر بطػػرًح
أسػ ػ و
ػئمة مػ ػػف نػ ػػكع "كيػ ػػؼ لمممارسػ ػػات الجنسػ ػػية غيػ ػػر

جان ػػب م ػػف الكج ػػكد من ػػكط اإلمك ػػاف بالثقاف ػػة ،كىك ػػذا

السكية أف تضع مكضع السؤاؿ اسػتقرىار الجنػدر مػف
حيػػث ىػػك مقكلػػة تحميػػؿ؟ .كيػػؼ لػػبعض الممارسػػات

الحي ػ ػ ػػاة المتجس ػ ػ ػػدة ،ب ػ ػ ػػؿ كفقػ ػ ػ ػان لش ػ ػ ػػركطيما بش ػ ػ ػ و
ػكؿ

ىك الرجػؿ؟ ،كاذا مػا الجنػدر لػـ يعػد مفيكمػان باعتبػاره

اإلنساف إذف ىي مف تخمؽ ىكيتىو الجنسيةا فػالكجكد

الجنسية أف تجبرنا عمى التساؤؿ :مػا ىػي المػرأة ،مػا
طػػدان بكاسػػطة الجنسػػانية المعياريػػةا
شػػيئان مرسػػخان كمك ٌ
فيػػؿ ثمػػة عندئػػذ أزمػةه فػػي الجنػػدر خاصػةه بالسػػياقات

المتعمقة بالشكاذ؟"(ْٖ) .كجكديػث بتسػاؤالتيا ىػذه تػرل

(ِٖ)

(بتمر .َُِٓ .ص ٖٗ).

(ْٖ)

(بتمر .َُِٔ .تصدير الطبعة الثانية مف كتاب:

(ّٖ)

بتمر ،الذات تصؼ نفسيا ،ص َٗ.

يس ػػمح لنػػػا أف نػػػرل الجنػ ػػدر غيػ ػػر طبيعػ ػػي ،أم أنػ ػػو
ػاف س ػػاب و
فئنن ػػا ال نص ػػبح جن ػػدرنا م ػػف مك ػ و
ؽ لمثقاف ػػة أك
أساسي"(ٕٖ) ،كمجمكع األفعاؿ التي يقكـ بيا اإلنساف

مشكمة الجندر) .www.alawan.org

(ٖٓ)

بتمر ،تصدير كتاب مشكمة الجندر ،مكقع جمعية

(ٖٔ)

غمكفر ك كاببلف ،الجنكسة الجندر ،ص ُّ.

(ٕٖ)

األكاف.www.alawan.org :

بتمر ،الجنس ك الجندر في الجنس اآلخر لسيمكف
دم

بكفكار،

مدكنة

.https://t.co/JX5F599wPH

نظر:

061

يسػػبؽ اليكيػػة أك يسػػبؽ مػػف أكػػكف ،ك"الجنػػدر -تقػػكؿ

السػ ػػكم مػ ػػف الممارسػ ػػات الجنسػ ػػية الشػ ػػاذة ،كأشػ ػػكاؿ

بتم ػ ػػر -س ػ ػػمكؾ تف ػ ػػاعمي ...نح ػ ػػف نتص ػ ػػرؼ كنمش ػ ػػي

تؤكد عمى أمريف ميميف:
الجندر كالخنكثة -ي
أوليماااااا :أف الجنػ ػػدر ىػ ػػك شػ ػػك هؿ لمػ ػ ً
ػذات يتش ػ ػػكؿ أك

كنتكمـ كنناقش بالطريقة التي ينعزز بيا انطباع ككننا
رجػ ػبلن أك ام ػ ػرأة"(ٖٖ) دكف أف نسػ ػػتند عمػ ػػى شػ ػ و
ػيء مػ ػػا

ج ػكاني أك داخم ػػي ف ػػي ذكاتن ػػا ،كاليكيػػة الجنسػػية إذف
"ظػ ػػاىرة تيصػ ػػنع كتستنسػ ػػق"(ٖٗ) فػ ػػي ضػ ػػكء المعػ ػػايير
المح ػ ػػددة س ػ ػػمفان م ػ ػػف ًقب ػ ػػؿ مؤسس ػ ػ و
ػات ع ػ ػػدة كال ػ ػػديف

ييصػػنع بكاسػػطة الممارسػػات الجنسػػية أكالن ،فئنػػو "فػػي
و
و
ػايير الجنس ػػانية
ظ ػػؿ ظ ػػركؼ أك ش ػػركط تحكمي ػػا مع ػ ي
الغيريػػة -أم :التػػي تكػػكف قائمػػة بػػيف الم ػرأة كالرجػػؿ
فقط -إنمػا يكػكف ضػبط الجنػدر مسػتعمبلن فػي بعػض

كالمجتمع كالممارسات الثقافية لمشعكب كنحكىػا.كتمػد
بتمػػر دفاعيػػا فػػي تأكيػ ًػد عدميػ ًػة اليكيػػة الجنسػ و
ػية عنػػد
ى
اإلنس ػػاف إل ػػى أقص ػػى م ػػدل ،فبرأيي ػػا ال يمك ػػف حت ػػى

الغيريػػة"(ِٗ) ،أم أف اسػػتم اررية نمػػط التحديػػدات فػػي
الممارس ػػة الجنس ػػية ص ػػار ى ػػك العام ػػؿ الػ ػرئيس ف ػػي

لشػ ػػكؿ الجسػ ػػد أف يقػ ػػكؿ شػ ػػيئان عػ ػػف ماىيػ ػػة اليكيػ ػػة،

تحديػ ػػد مػ ػػا ىػ ػػك الجنػ ػػدر ،كبالتأكيػ ػػد فػ ػػئف قمػ ػػب ىػ ػػذه

"فحت ػ ػ ػ ػػى رؤي ػ ػ ػ ػػة الجس ػ ػ ػ ػػـ يمك ػ ػ ػ ػػف أال تيجي ػ ػ ػ ػػب ع ػ ػ ػ ػػف

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

ػس مرتديػػة .إنيػػا
مػػف الطريقػػة التػػي تكػػكف بيػػا المبلبػ ي
معرف ػػة مطبع ػػة ،حت ػػى كل ػػك كان ػػت تأخ ػػذ قاع ػػدة لي ػػا
مجمكع ػػة م ػػف االس ػػتدالالت الثقافي ػػة ،كال ػػبعض مني ػػا

خاطئػ ػػة تمام ػ ػان"(ُٗ) .كترتيب ػ ػان عمػ ػػى إثبػ ػػات بتمػ ػػر ىػ ػػذا

االزدكاج فػػي التحديػػد المػػاىكم ليكيػػة اإلنسػػاف -مػػف

خػػبلؿ تسػػميط الضػػكء عمػػى المصػػنؼ بكصػػفو غيػػر
(ٖٖ)

(ٖٗ)

(بتمر.

َُِٔ.

يخمؽ

سمككؾ

جندريتؾ)

https://www.youtube.com/create_channel

بتمر،

سمككؾ

يخمؽ

جندريتؾ،

https://www.youtube.com/create_channel
.

(َٗ)

بتمر ،تصدير كتاب مشكمة الجندر ،مكقع جمعية

(ُٗ)

بتمر ،تصدير كتاب مشكمة الجندر ،مكقع جمعية

األكاف.www.alawan.org :

األكاف.www.alawan.org :

األحي ػ ػ ػ ػ ػػاف بكص ػ ػ ػ ػ ػػفو طريق ػ ػ ػ ػ ػػة لت ػ ػ ػ ػ ػػأميف الجنس ػ ػ ػ ػ ػػانية

المعادلػػة:مف خػػبلؿ التفتػػيش كاظيػػار كػػؿ الجزئيػػات

كاالسػػتثناءات المعزكلػػة عػػف مػػا صػػدؽ الجنػػدر(ّٗ)،
بئمكاني ػ ػ ػػا أف تكس ػ ػ ػػع م ػ ػ ػػف مفي ػ ػ ػػكـ "الجندر/اليكي ػ ػ ػػة
الجنسػػية" كتنسػػؼ كػػؿ مػػا ىػػك معػػركؼ فيػػو بكصػػفو
الطبيع ػ ػػةا كل ػ ػػذا يص ػ ػػبح معن ػ ػػى أف تك ػ ػػكف ذا ىكي ػ ػ وػة

جنسػػية أك "أف تكػػكف جنػػد انر س ػكاء رج ػبلن أك ام ػرأة أك
غيػػر ذلػػؾ ،ىػػك أف تكػػكف منيمك ػان فػػي تأكيػ وػؿ ثق ػػافي

ػتمر لمجسػػد ،كبالتػػالي أف تكػػكف متمكضػػعان بشػ و
مسػ و
ػكؿ
دينػػاميكي داخػػؿ حقػ وػؿ مػػف اإلمكانػػات الثقافيػػة .يجػػب
لتبني أك تحقيؽ اإلمكانػات،
أف ييفيـ الجندر كصيغة ٌ
ً
و
تأكيؿ لمجسد كمنحو شكمىو الثقػافي"(ْٗ) .كىػذا
كعممية
(ِٗ)

بتمر ،تصدير كتاب مشكمة الجندر ،مكقع جمعية

(ّٗ)

انظر :بتمر ،تصدير كتاب مشكمة الجندر ،مكقع

(ْٗ)

بتمر ،الجنس ك الجندر في الجنس اآلخر لسيمكف

األكاف.www.alawan.org :

جمعية األكاف.www.alawan.org :
دم

بكفكار،

مدكنة

.https://t.co/JX5F599wPH

نظر:

060

الفيػ ػػـ لػ ػ ػ "الجندر/اليكيػ ػػة الجنسػ ػػية" ىػ ػػك مػ ػػا اسػ ػػمتو

جكديػػث ب ػػ"اليكية ال ػ يػمطبعة التػػي تتحػػكؿ إل ػى معيػ و
ػار
مف خبلؿ تكرار أدائيا"(ٓٗ).

لانييمااااا :أف بتمػ ػػر نتيج ػ ػةن لقكليػ ػػا السػ ػػابؽ -بسػ ػػيكلة

"اليكي ػ ػػة الجنس ػ ػػية/الجن ػ ػػدر" كجعم ػ ػػو مفيكمػ ػ ػان عائمػ ػ ػان
يتش ػػكؿ ف ػػي ص ػػيركرة دائم ػػة ،كاعتبارى ػػا إي ػػاه معرف ػػة

ػعت مػف خػبلؿ ذلػؾ
يمطبعة تكتسػي بيػا األجسػاد -س ٍ
إل ػػى إنت ػػاج أش ػ و
ػكاؿ جندري ػ وػة تيخم ػػؽ م ػػف رح ػػـ اإلق ػػرار
بالمختمؼ كاألقمياتكالشكاذ ككؿ ما ىك غيػر سػكما إذ

تختػػار جنػػد انر يعنػػي تأكيػػؿ المعػػايير الجندريػػة السػػائدة
بطر و
و
بشكؿ جديد .عكضان عػف ككنػو
يقة تيعيد تنظيميا

فع ػ ػ ىؿ خم ػ ػ و
ؽ ج ػ ػػذرما فػ ػػئف الجن ػ ػػدر مشػ ػػركع ضػ ػػمني
لتجديػ ػ ػ ػػد المػ ػ ػ ػػرء تاريخػ ػ ػ ػػو الثقػ ػ ػ ػػافي كفق ػ ػ ػ ػان لشػ ػ ػ ػػركطو
الخاص ػػة"(ٖٗ) ،كم ػػف ىن ػػا ن ػػرل جكدي ػػث-م ػػف خ ػػبلؿ
إعػػادة تكليػ ًػد مفيػ و
ػكـ أشػػمؿ ل ػ "لجندر/اليكيػػة الجنسػػية"

عنػػد اإلنسػػاف -تمػػد نطػػاؽ النسػػكية مػػف مجػػرد حركػ وػة
و
اء جذري ػػة بش ػػأف المغ ػػة،
حقكقي ػػة إل ػػى فمس ػػفة تمم ػػؾ ر ن
كالتػػاريق ،كالسياسػػة ،كالمعرفػػة ،كاألخػػبلؽ ،كالكجػػكد،
(ٗٗ)

إنػ ػػو ال كجػ ػػكد لمسػ ػػمى االخػ ػػتبلؼ الجنسػ ػػي -ب ػ ػرأم

كنحكىا مف مجاالت الفكر اإلنساني المتنكعة

بتمػ ػػر -أك جػ ػػنس خػ ػػر ،كانمػ ػػا ىنػ ػػاؾ "نظػ ػػاـ رمػ ػػزم

كىكػ ػػذا إذف رأينػ ػػا جكديػ ػػث تسػ ػػير مػ ػػف خػ ػػبلؿ إب ػ ػراز

ذك ػػكرم مفت ػػرض بم ػػا يج ػػب أف يس ػػتبعده ،ككي ػػؼ أف
ذلػ ػػؾ النظػ ػػاـ الػ ػػذككرم المفتػ ػػرض يتطمػ ػػب مػ ػػف ىػ ػػذا

األنثػػكم المسػػتبعد أف يػػزداد كيعيػػد إنتػػاج نفسػػو"(ٔٗ)،

كليذا فئف الطريؽ المبلئـ لمقابمة ذلػؾ النظػاـ ككسػره
ىػػك القػػكؿ :بأنػػو "ال يكجػػد ...جنسػػاف :يكجػػد الجػػنس
الػ ػػذم ىػ ػػك كاحػ ػػد ،كمػ ػػف ثػ ػػـ فػ ػػئف األنثػ ػػكم ضػ ػػركرم

إلعػػادة إنتػػاج تمػػؾ الػػذككرة"(ٕٗ) ،كبمعنػػى أدؽ :إنتػػاج
أي ػ ػػديكلكجيا ل ػ ػػذلؾ الج ػ ػػنس الكاح ػ ػػد البلمتم ػ ػػايز ب ػ ػػأم
حدكد ،كتصبح فييا "اليكية الجنسػية/الجندر" اختيػا انر
فرديػ ػ ػان يكل ػ ػػد ف ػ ػػي متكالي ػ ػ ًػة ال ػ ػػزمف المتبلحق ػ ػػة .تق ػ ػػكؿ

ػدر مػ ػػا لػ ػػيس ممكن ػ ػان بشػ ػ و
جكديػ ػػث" :إف اتخػ ػػاذ جنػ ػ و
ػكؿ

ف ػػكرم ،لكن ػػو مش ػػركع اس ػػتراتيجي كخف ػػي ال يتكش ػػؼ
لمفيـ التأممي إالَّ ناد انر .كأف تصبح جند انر ىػي عمميػة
تأكيػ ػػؿ عفكيػ ػػة كلكػ ػػف كاعيػ ػػة لمكاقػ ػػع الثقػ ػػافي ،...أف

.

الشػػذكذ ف ػػي الممارس ػػات الجنسػػية ،إل ػػى قم ػػب مفي ػػكـ

الن ػ ػػكع اإلنس ػ ػػانيا كذل ػ ػػؾ بالتأكي ػ ػػد عم ػ ػػى أف عدمي ػ ػػة
اليكيػػة الجنسػػية الزمػػة بالضػػركرة عػػف انعػػداـ الميػػكؿ
الطبيعي ػػة لمج ػػنس عن ػػد بع ػػض الن ػػاس ،كى ػػك اس ػػتثناء

ػدت أف مػ ػػف الضػ ػػركرة
ت فيػ ػػو بتمػ ػػر حتػ ػػى أكػ ػ ٍ
تكسػ ػ ىػع ٍ
بمكػ و
ػاف :ليسػػالتكقؼ عنػػد مجػػرد النقػػد ،كالقػػكؿ بعدميػ وػة
عائم ػ ػػة ،كانم ػ ػػا الكاج ػ ػػب ى ػ ػػك :تفعي ػ ػػؿ المختمفمخمػ ػ ػ ً
ؽ
ػفات ف ػػي مج ػ و
فمس ػ و
ػاالت متنكع ػػة تس ػػعى لي ػػدـ مركزي ػػة
الذككرة ككؿ ما دعميا مف مركز و
يات أخرل.

إذا تبيف ذلػؾ فمنػا أف نتسػاءؿ ىنػا عػف ماىيػة نظريػة
األخػػبلؽ التػػي تيقيميػػا جكديػػث انطبلق ػان مػػف مفيكميػػا
العدمي لميكية الجنسية/الجندر.

لك ىو محل التحميل في المبحث التالي إن شا
اهلل تعالى.

(ٓٗ)

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

(ٖٗ)بتمر ،الجنس كالجندر في الجنس اآلخر لسيمكف دم

(ٔٗ)

مجمكعة مف الكاتبات ،ثنائية الكينكنة ،ص َِٓ.

(ٗٗ)

(ٕٗ)

ُُٗ.

مجمكعة مف الكاتبات ،ثنائية الكينكنة ،ص َِٓ،
ُِٓ.

بكفكار ،مدكنة

نظر.https://t.co/JX5F599wPH :

انظر مثبلن :جامبؿ ،النسكية كما بعد النسكية ،ص

َِِ( ،ِِٗ-شفيرد ،ليندا جيف .ترجمة الخكلي،

يمنى .ََِْ .أنثكية العمـ).
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المبحث اللاني :نظرية ا يالق عند جوديث بتمر.

مػػف المعمػػكـ أف الفمسػػفة النسػػكية فػػي سػػنكاتيا األخيػرة

أف القػػيـ األخبلقيػػة ال ػ يػم َّ
َّ
قدمة بكصػػفيا أخبلق ػان إنسػػانية
ال تقػػكـ َّإال عمػػى تصػ و
ػادم لمجػػنس ىػػك الػػذكر،
ػكر أحػ و
فتصػػبح بالتػػالي ماىيتػػو -أم الػػذكر -ىػػي مػػا ييعبػػر
ع ػػف ماىي ػػة الق ػػيـ األخبلقي ػػة ،كبالمقاب ػػؿ إلغ ػػاء الق ػػيـ

طػ ػ ػػكرت فمسػ ػ ػػفةن أخبلقي ػ ػ ػةن تقػ ػ ػػؼ عمػ ػ ػػى الضػ ػ ػػد مػ ػ ػػف
فمسػ ػ ً
أت فيػ ػػو انحيػ ػػا انز
ػفةكعمـ األخػ ػػبلؽ التقميػ ػػدما إذ ر ٍ

الخاصػػة بػػالمرأة كالرعايػػة مػػثبلن

عش ػ ػػر أف تك ػ ػػكف الفض ػ ػػيمة -أك ينبغ ػ ػػي أف تك ػ ػػكف-

الميتافيزيقية فكجب نقػدىا كتقػكيض مقكالتيػا الكبػرل.

ػاء تامػ ػان لقػػيـ الم ػرأة األخبلقي ػػة،
صػػريحان لمػػذككرة كالغػ ن
حي ػػث "أنك ػػر مفك ػػركف ...م ػػف مفك ػػرم الق ػػرف التاس ػػع

كاحػػدةن لكػػبل الجنسػػيف .كقػػدمكا بػػدالن مػػف ذلػػؾ نظري ػةن
منفصمةن لمفضيمة كلكنيا مكافئة ،يختمؼ الرجاؿ فييا
عف النساء كفقان ليػا نكعػان مػا .أك أنيػـ شػرحكا نظريػةن
لمفضػ ً
ػيمة منفصػػمةن كغيػػر مكافئػػة ،تيعتبػػر فييػػا فضػػيمة
األنثػى فػػي األسػػاس أفضػؿ مػػف فضػػيمة الػػذكر"(ََُ)،

ػرت األخبلقيػ ػ ػػات النسػ ػ ػػكية أف "انحيػ ػ ػػاز عمػ ػ ػػـ
كاعتىبػ ػ ػ ٍ
األخػ ػػبلؽ التقميػ ػػدم ضػ ػػد الم ػ ػرأة يتمظيػ ػػر فػ ػػي عػ ػػدـ
المبلءمة العممية لنظرياتو حكؿ العدالة ،كتمييػزه بػيف

الع ػػاـ كالخ ػػاص ،كمثاليات ػػو ح ػػكؿ الش ػػخص الفاض ػػؿ

أخبلقيػ ػ ػ ػان"(َُُ) .كالمعن ػ ػ ػػى لي ػ ػ ػػذا َّ
أف عم ػ ػ ػػـ األخ ػ ػ ػػبلؽ
ً
العدالة ال
التقميدم قائـ -برأييف -عمى نظرياتوممعنى
تػػتبلءـ مػػع طبيعػػة التحػػديات التػػي تكاجػػو الم ػرأة فػػي

البيت كالرعاية االجتماعية كتحقيؽ الػذات مػثبلن ،كمػا

أنيػػا قػػد تحػػدد إطػػا انر معينػان بكصػػفو شػػأنان خاصػان غيػػر

خاض وع لمرقابػة القانكنيػة أك العكػس ،مػع ككنػو يحمػؿ
أخطا انر عمػى المػرأة أك األمكمػة كنحكىػا .كأخيػ انر أريػف

(َُِ)

التبلزـ بيف التنظيرات النسكية لمجندر كبيف األخبلؽ
كحق ػ ػ ػ وػؿ تمظي ػ ػ ػػرت في ػ ػ ػػو ل ػ ػ ػػدييف مركزيػ ػ ػ ػةي الذككري ػ ػ ػ ًػة
(َُّ)

كيعد تبني "مثاؿ الخنكثة"
ي
تطرحي ػا التنظي ػرات "مػػا بعػػد النسكية/النسػػكية الثانيػػة"
إليج ػ ً
ػاد عم ػ وػـ أخبلق ػ وػي غي ػ ًػر يم ىجػ ػَّن و
س أك منح ػ و
ػاز ألح ػ ًػد
الجنسيف عمى حساب اآلخر.

األخبلقيػػة التػػي يطرحيػػا عمػػـ األخػػبلؽ التقميػػدم ،أم

ػفات
ػت النظ ػ ىػر لمق ػػيـ األخبلقي ػػة عم ػػى أني ػػا ص ػ ه
رفض ػ ٍ
ذاتية لؤلفعػاؿا ذلػؾ أف جعػؿ القػيـ األخبلقيػة حقػائؽ
تجػػد قيمتيػػا فػػي ذاتيػػا :ييعػػد لػػدل بتمػػر مػؤامرة تيفػػرض
مف أجؿ تطبيع الجسد كالباسو جند انر محػددان يكصػؼ

بالسػ ػػكم ،كحقيقتيػ ػػا عندئ ػ ػػذ أنيػ ػػا إك ارى ػ ػػات سػ ػػمطكية

مارس عمػى الػذات .كىػي تنطمػؽ فػي ىػذا مػف رؤيػة
تي ى
فكك ػػك كدري ػػدا معػ ػان" :فعن ػػدما ن ػػرل م ػػع فكك ػػك -تق ػػكؿ

بتمػر -بػػأف القػكة كالخطػػاب ينتجػػاف ذاتػان ،يجػػب عمينػػا

طكرت النسكية مفيكـ أخبلؽ "الرعاية /العناية"

(تكنا .َُُٖ .ص ٔٗ .كانظر أيضان :ستيربا.

كنمكذج لمفمسفة األخبلقية النسكية راجع في تفصيؿ

َٓ كما بعدىا).

النسكية ،صُٓ .يكنا ،ص ََُ.

ََِٗ .ص ٖٓ كما بعدىا .عطية .َُِّ .ص
(َُُ)

أحد أكجػو الحػؿ التػي

ػبلؽ بجػػزوء
ػت األخ ى
كبتمػر ىنػػا مػف ال ارئػػدات التػي ىخصػ ٍ
مػ ػ ػ ػػف اىتماميػ ػ ػ ػػا الفمسػ ػ ػ ػػفي ،فاستشػ ػ ػ ػػكمتٍحقيقة القػ ػ ػ ػػيـ

(َُِ)
(ََُ)

ا كمػػف ىنػػا كػػاف

ستيربا ،ثبلثة تحديات أماـ عمـ األخبلؽ التقميدم،

ص ُِِ.

ذلؾ( :ىميد ،ََِٖ ،صُّ) .عطية ،األخبلقيات

(َُّ)

ستيربا ،ثبلثة تحديات أماـ عمـ األخبلؽ ،ص

ُُِ.

062

أف ينظير كيؼ يتـ ىذا اإلنتاج .كما يكشفو لنا دريدا
ى ػ ػػك أف تكػ ػ ػرار المع ػ ػػايير ال يعط ػ ػػي دائمػ ػ ػان النتيج ػ ػػة

الػ ػػذات .إنيػ ػػا تقػ ػػيـ المسػ ػػرح لقيػ ػػاـ الػ ػػذات باسػ ػػتنبات
نفس ػ ػػيا ،كى ػ ػػك أم ػ ػػر يق ػ ػػع دائمػ ػ ػان ض ػ ػػمف عبلق ػ ػ وػة م ػ ػػع

نفسػػيا ،كلػػذلؾ يمكننػػا أف نػػرل -عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ-

مجمكعػػة مػػف القكاعػػد المفركضػػة"(َُٖ) ،كىػػذا ييشػػير
ػذات اإلنسػ ً
إلػػى نفػػي بتمرلكجػػكود لمػ ً
ػانية األخبلقيػ ًػة التػػي

جدي ػػدة ف ػػي مس ػ ً
ػار ى ػػذا التكػ ػرار .أرل ب ػػأف المع ػػايير

ػيش دكنيػ ػ ػػا ،كبػ ػ ػػدالن عػ ػ ػػف ذلػ ػ ػػؾ تيقػ ػ ػػدـ المعػ ػ ػػايير
العػ ػ ػ ي
ػايير اجتماعيػػة كثقافيػػة ،يمكػػف
األخبلقيػػة بكصػػفيا معػ ان

السػؤاؿ األخبلقػي -تقػكؿ بتمػػر :-كيػؼ يتكجػب عمػ َّي
أف أيعامؿ اآلخر؟ا أنا أقع مباشػرة فػي قبض ًػة مممك وػة

األخبلق ػػي الجػ ػػكىرم ...ىػ ػػك ى ػػؿ ىػ ػػذا يتماشػ ػػى مػ ػػع

كي ػػؼ يمك ػػف لتكػ ػرار المع ػػايير الت ػػي تحك ػػـ اليكي ػػات
الكطني ػ ػػة أك الجنس ػ ػػية أف يف ػ ػػتح المج ػ ػػاؿ إلمكاني ػ ػ و
ػات
مترس ػ ػػب ت ػ ػػاريخي"(َُْ) .كى ػ ػػذه الرؤي ػ ػػة الت ػ ػػي تنف ػ ػػي
الكج ػػكد لقيم ػ ًػة الق ػػيـ الذاتي ػػةتعني أن ػػو "عن ػػدما أط ػػرح

تتػنظـ بػػالقيـ كتسػػتدعييا بكصػػفيا ضػػركر و
ات ال يمكػػف

تجاكزى ػ ػػا كتبري ػ ػػر خبلفي ػ ػػاا كلي ػ ػػذا يص ػ ػػبح "السػ ػ ػؤاؿ
إبػ ػػداعي كحريتػ ػػي كتحػ ػػررم؟ ،بػ ػػدالن مػ ػػف :ىػ ػػؿ ىػ ػػذا

م ػػف المعياري ػػة االجتماعي ػػة ،م ػػاداـ اآلخ ػػر ال يظي ػػر
لي ،كال يشػتغؿ بكصػفو خػر بالنسػبة لػي ،إالَّ ضػمف

(َُٗ)
دد بكصػػفو
خي ػرة؟"  ،كمػػا يتح ػ ٍ
خيػػر؟ ،أك ىػػؿ أنػػا ٌ
الرغب ػ ػةى الذاتي ػ ػةى يبػ ػ َّػرر بكصػ ػ ً
ػفو الخيػ ػ ىػر ذاتى ػ ػو عندئػ ػ وػذ،
ي ٍ
كيمكػ ػػف لمػ ػػذات بالتػ ػػالي أف تبػ ػػرر البلأخػ ػػبلؽ نتيج ػ ػةن

مكجػػكدة ،كانمػػا المعياريػة ىػػي اجتماعيػػة كمتكلػػدة فػػي

ػرت
كأم ػػاـ ى ػػذا التكص ػػيؼ لن ػػا أف نتس ػػاءؿ:كيؼ نظػػ ٍ
بتم ػػر لؤلحك ػػاـ األخبلقي ػػة؟ ،كى ػػؿ يمك ػػف عن ػػد فق ػػداف

الطبيعيػػة كجعمػػت األخػػبلؽ قكانين ػان اجتماعي ػةن نسػػبيةا
فقد بدأت في تيػديـ الق ً
ػيـ األخبلقي ًػة السػائدة بتقػديميا

أف تيفاضػػؿ بتمػػر بػػيف
القاعػػدة األخبلقيػػة المكضػػكعية ٍ
األفعػػاؿ أك تسػػتنكر إحػػداىا؟ ،فػػي الحقيقػػة إننػػا نجػػد

عمػ ػػى أنيػ ػػا معػ ػػايير لتطبيػ ػػع الجنػ ػػدر كىػ ػػك مػ ػػا تيعبػ ػػر

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

فالنظاـ األخبلقي ال يككف "مكجكدان منذ البداية ،لكنو
يتأسػػس عبػػر الػػزمف كبتكمفػ وػة باىظػػة تػػدفعيا الغ ارئػػز

ال ػػذات الس ػػردية المتكل ػػدة ف ػػي س ػػياؽ المخاطب ػػة-كم ػػا
أش ػرنا لػػذلؾ سػػابقان-ا إذ تػػرل أف محدكديػػة اإلمسػػاؾ

يكصػػؼ بػػاألخبلقي ،تقػػكؿ بتمػػر" :تسػػتكجب الكصػػايا
ؽ لمػػذات أك اسػ ً
فعػػؿ ىخ ٍمػ و
ػتنبات الػػذات ،كىػػك مػػا يعنػػي

االعت ػ ػراؼ كبػ ػػيف "اإلدانػ ػػة/الحكـ" ،فبرأييػ ػػا "ال يمكػ ػػف

طارس ػ ػػتطيع ض ػ ػػمنو أف أراه كأفيم ػ ػػو ف ػ ػػي انفص ػ ػػالو
إ وأ

كخارجيت ػػو"(َُٓ) ،فالمعياري ػػة األخبلقي ػػة القبمي ػػة غي ػػر
السػػياؽ الظرفػػي لمحادثػػة ،كمتػػى نفػػت بتمػػر المعياريػػة

الخمي ػ ػػؽ ف ػ ػػي إنت ػ ػػاج الػػ ػػذات"(َُٔ)،
عنيبقكلي ػ ػػا" :ق ػ ػػكة ي

تطبيعو شػكبلن لم ً
ً
البشرية"(َُٕ) ،كينتج باستم ارر ً
ػذات
ية

أنيا ال تمارس فعميا عمى نحك منفرد أك حتمي عمى

(َُْ)

(بتمر .َُِٖ .صٓ بتصرؼ يسير).

(َُٔ)

بتمر ،الذات تصؼ نفسيا ،ص ْٖ.

(َُٓ)

بتمر ،الذات تصؼ نفسيا ،ص ٗٔ.

(َُٕ)

بتمر ،الذات تصؼ نفسيا ،ص ْٗ.

ً
لفقداف المعيارية األخبلقية.

بالػ ػػ(أنا) ف ػػي متكالي ػػة الس ػػرد يكقفن ػػا عن ػػد التفكي ػػر ف ػػي
مس ػ ً
ػألة الحكػ ػػـ األخبلق ػػي عم ػػى أىمي ػػة التفريػػػؽ ب ػػيف
اخت ػزاؿ االعت ػراؼ إلػػى تكػػكيف األحكػػاـ عػػف اآلخ ػريف
كاص ػػدارىا .فمم ػػا ال خ ػػبلؼ عمي ػػو أف ىن ػػاؾ ح ػ و
ػاالت
أخبلقيػ وػة كقانكنيػ وػة يكػػكف ل ازمػان فييػػا إصػػدار مثػػؿ ىػػذه
(َُٖ)
(َُٗ)

بتمر ،الذات تصؼ نفسيا ،ص َٔ.

يكنا ،األخبلقيات النسكية ،ص ُُّ.
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األحك ػػاـ ،لك ػػف عمين ػػا أال نخم ػػص م ػػف ى ػػذا إلػػػى أف

يس ػػتحؽ االعتػ ػراؼ ،...كبي ػػذا المعن ػػى يك ػػكف الحك ػػـ

اتخػ ػػاذ ق ػ ػر وار قػ ػػانكني باإلدانػ ػػة أك الب ػ ػراءة ىػ ػػك نفسػ ػػو

ضربان مف اإلخفػاؽ فػي اإلقػرار بمحػدكديتنا ،كبالتػالي

أخبلقيػان فػػي بعػػض األحيػػاف بتعميػػؽ الحكػػـ لكػػي نفيػػـ
اآلخػػر"(َُُ) ،كالػ ػ "أنػػا" ىنػػا بكصػػفيا تيكلػػد فػػي سػػيا ً
ؽ

كبػػدالن مػػف إصػػدار حكػػـ أخبلقػػي مباشػػر تقتػػرح بتمػػر

االعت ػراؼ االجتمػػاعيا فػػي الكاقػػع يمزمنػػا االعتػػراؼ

ػب إل ػ ػ ػ ػػى جان ػ ػ ػ ػػب كجكدى ػ ػ ػ ػػا ال ػ ػ ػ ػ ػ
المخاطب ػ ػ ػ ػػة كتتطم ػ ػ ػ ػ ي
"أن ػػت/اآلخر" أيضػ ػان حت ػػى تىخم ػػؽ ذاتي ػػاا ف ػػئف ت ػػبلزـ

االعتػراؼ –أك مػػا يمكػػف تسػػميتو خمػػؽ الػػذات ذاتىيػػا-
كاآلخػر يمكػػف أف يػػؤثر عمػػى مفيكمنػا لمػػا ىػػك الحكػػـ

األخبلقػ ػػي ،كليػ ػػذا تتسػ ػػاءؿ بتمػ ػػر قائم ػ ػةن" :ىػ ػػؿ يػ ػػكفر
االعت ػ ػراؼ إطػ ػػا انر أكسػ ػػع يمكػ ػػف داخمػ ػػو تقػ ػػكيـ الحكػ ػػـ

األخبلق ػي نفسػػو؟ ،ىػػؿ مػػا زاؿ ممكن ػان طػػرح الس ػؤاؿ:

ماقيم ػػة الحكػػػـ األخبلقػ ػػي؟"(ُُُ) .كاستحض ػػار كػ ػػكف

االعتراؼ ميما في أثناء الحكػـ يجعػؿ بتمػر تػرل فػي
الحكػػـ األخبلقػػي -انطبلق ػان مػػف الكاجػػب أك كمػػا ي ػراه
العقػ ػػؿ كمػ ػػا تقتضػ ػػيو الفط ػ ػرة السػ ػػميمة -فع ػ ػبلن ييقػ ػػارف

ال ي ػػكفر أساسػ ػان مكفقػ ػان لبلعتػ ػراؼ ب ػػيف البش ػػر"(ُُّ)،

بأنػػو" :البػػد قبػػؿ الحكػػـ عمػػى شػػخص خػػر أف نػػدخؿ
ف ػ ػػي عبلق ػ ػ وػة معػػ ػػو أك معي ػ ػػا .كىػػ ػػذه العبلقػػ ػػة تمثػػ ػػؿ
األرضػػية لؤلحكػػاـ األخبلقيػػة التػػي نتخػػذىا كنشػػكميا.

سػ ػ ػػيككف عمينػ ػ ػػا أف نسػ ػ ػػأؿ مػ ػ ػػف أنػ ػ ػػت؟ ،كاذا نسػ ػ ػػينا

ارتباطنا بأكلئؾ الذيف نمعػنيـ ،أك حتػى بأكلئػؾ الػذيف
يجب أف نمعنيـ ،فئننا ينفىٍّرط بفير ً
صة أف نككف مثقفػيف
ٍ
أك مخػػاطبيف أخبلقي ػان عبػػر نظػ وػر فػػيمف يكػػكف ى ػؤالء
كم ػ ػػا تق ػ ػػكؿ شخص ػ ػػانيتيـ ع ػ ػػف اإلمكاني ػ ػػة اإلنس ػ ػػانية
المتاحة ،...كما أننا ننسػى أف الحكػـ عمػى خػر ىػك

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

يتخ ػ ػػذه"

ال عم ػ ػػى أس ػ ػػاس م ػ ػػا يقتض ػ ػػيو الكاج ػ ػػب

العنػؼ!!!ا إذ برأييػا "تكػكف اإلدانػة -كىػي شػكؿ مػػف

األخبلقي ،كينتفي بيذا الكجكد لما يمكف لئلنساف أف

أشػػكاؿ الحكػػـ -فػػي الغالػػب فع ػبلن ال يكتفػػي بػػئعبلف

يسميو خطأ أك قبيحان كمستيجنان.

فقداف الثقة في ال يػمداف ،لكنو يسعى أيضػان إلػى إيقػاع
العنػ ػػؼ بػ ػػو باسػ ػػـ األخػ ػػبلؽ"(ُُِ)ا كذلػ ػػؾ ألف كجػ ػػكد
الحكػػـ األخبلقػػي أك القػػكؿ بالخطػػأ كالص ػكاب كالقػػبح

كالحس ػػف عم ػػى الس ػػمكؾ اإلنس ػػاني ى ػػك-بػ ػرأم بتم ػػر-
طريق ػػة "لرس ػ ًػـ خ ػ و
ػط فاص ػ وػؿ أنطكل ػػكجي ب ػػيف الح ػػاكـ
كالمحككـ ،بؿ ىي تيطير الذات مػف اآلخػر ،فتصػبح
اإلدانة -مثبلن -طريقػة نؤسػس بيػا اآلخػر بكصػفو ال
(َُُ)

(ُُُ)
(ُُِ)

بتمر ،الذات تصؼ نفسيا ،ص ٖٗ بتصرؼ

يسير.

بتمر ،الذات تصؼ نفسيا ،ص ٗٗ.

بتمر ،الذات تصؼ نفسيا ،ص َُِ.

كذات األمػ ػػر طبقتػ ػػو بتمػ ػػر فػ ػػي تنظيرىػ ػػا لممسػ ػػؤكلية
األخبلقية،فبرأييا أف إدراؾ ً
تعذر كجػكًد ماىي وػة لمػذات

في ذاتيا بسبب صيركرتيا السردية تي ىحجٍّػـ مػف حػدكد
المسؤكلية الممقػاة عمػى عاتقنػا ،مػا دمػت "ال أسػتطيع
و
أف أفكر بسؤ ً
بمعزؿ عف اآلخر،
اؿ المسؤكلية كحدم
كاف فعمػػت ذل ػػؾ أكػػكف ق ػػد أخرجػػت نفس ػػي مػػف نم ػػط
المخاطبػػة (أف يخػػاطبني اآلخػػر كأف أخاطبػػو أيض ػان)
(ُُّ)

(ُُْ)
(ُُٓ)

بتمر ،الذات تصؼ نفسيا ،ص َُُ بتصرؼ

يسير.

بتمر ،الذات تصؼ نفسيا ،ص ََُ.َُُ ،
بتمر ،الذات تصؼ نفسيا ،ص َُُ.
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ػداء"(ُُٔ)ا
الػ ػػذم تخمقى ػ ػ ٍ
ت فيػ ػػو مشػ ػػكمة المسػ ػػؤكلية ابتػ ػ ن
فبػرأم بتمػػر ال كجػػكد لمسػػؤكلية أخبلقيػػة قبميػػة مناطػػة

ػر ،كانمػ ػػا تكل ػ ػػد
كح ػ ػ ان
باإلنسػ ػػاف بكصػ ػػفو كائنػ ػ ػان عػ ػػاقبلن ي
المسػػؤكلية بفعػػؿ كقػػكع الػػذات تحػػت تػػأثير اآلخػػر مػػف
األفع ػػاؿ كاألش ػػخاص عم ػػى ح ػ وػد سػ ػكاءا فػ ػػ"أنا أتحم ػػؿ
ػي م ػػف أفع ػػاؿ،
المس ػػؤكلية بفض ػػؿ م ػػا يق ػػع ت ػػأثيره عم ػ ٌ
ػي
لكني ال أتحمؿ المسؤكلية بفضؿ مػا يقػع تػأثيره عم ٌ

يغذم بو الدافع القانكف الػذم بػو يحرمػو نفسػو"(ُُٖ)،
كعندئػ ػ ػػذ "تب ػ ػ ػػدك اإلدان ػ ػ ػػة -بكص ػ ػ ػػفيا أح ػ ػ ػػد تم ػ ػ ػػثبلت
المسػػؤكلية األخبلقيػػة -فػػي الكاقػػع فعػبلن إراديػان يصػػدر

ع ػػف أخ ػػبلؽ القناع ػػات ،أخ ػػبلؽ فردي ػػة ،إف ل ػػـ تك ػػف

نرجسػ ػػية تمام ػ ػان ...فػ ػػي الكاقػ ػػع تنتمػ ػػي اإلدانػ ػػة ىػ ػػي

األخرل إلى أخبلؽ القناعات أكثػر منيػا إلػى أخػبلؽ

المس ػػؤكلية ...كتنتم ػػي القناعػػػات إلػ ػػى أخ ػػبلؽ تتخ ػػذ

إذا كنػ ػ ػ ػػا نقصػ ػ ػ ػػد بالمسػ ػ ػ ػػؤكلية لػ ػ ػ ػػكـ الػ ػ ػ ػػنفس عمػ ػ ػ ػػى

الػػذات أرضػػية كمقياسػان لمحكػػـ األخبلقػػي"(ُُٗ) ،بينمػػا
ً ٍّ
و
ػي
تقكـ أخبلؽ المسػؤكلية عمػى حيثياتكػؿ تػأثيريقع عم ٌ
ػي أف أكػكف مسػؤكالن أـ
كتقرير ما إذا كػاف يتكجػب عم ٌ

يعنػ ػػي إ ازحػ ػػة اإلنسػ ػػاف عػ ػػف مسػ ػػتكل مػ ػػف الحاكميػ ػػة

مػ ػػع تمػ ػػؾ األنػ ػػا المفعكليػ ػػة الخاضػ ػػعة لمتػ ػػأثير"(َُِ)،

االنتياكػػات التػػي تيرتكػػب بحقنػػا ،عمػػى العكػػس لسػػت
ػداء ،كلكػػف بفضػػؿ العبلقػػة
مسػػؤكلة بفضػػؿ أفعػػالي ابتػ ن

مػػع اآلخػػر"(ُُٕ) ،كفقػػداف قبميػػة المسػػؤكلية األخبلقيػػة

ال!" ،كىكػػذا فػػئف المسػػؤكلية ال تنشػػأ مػػع األنػػا ،كلكػػف

يقاضي بو اآلخريفا إذ تقكؿ بتمر" :أف ما أقكؿ عف

كىكذا تػكازف بتمػر بػيف نفييػا لمحكػـ األخبلقػي الثابػت

المسػػؤكلية ال يعنػػي حسػان يخميقيػػا عاليػان يتكػػكف ببسػػاطة

كالمنطم ػ ػػؽ م ػ ػػف الض ػ ػػركرة كب ػ ػػيف إخف ػ ػػاء المس ػ ػػؤكلية

م ػ ػػف تحكي ػ ػػؿ الغض ػ ػػب إل ػ ػػى ال ػ ػػداخؿ كتعزي ػ ػػز األن ػ ػػا
األعمػػى ،كال ىػػك يشػػير إلػػى إحسػػاس بالػػذنب يسػػعى

المرء بداف وع منو إلى العثكر عمػى س و
ػبب فػي ذاتػو لمػا

يعػ ػ ػػاني منػ ػ ػػو ...فجميعيػ ػ ػػا اسػ ػ ػػتجابات تيصػ ػ ػػعد مػ ػ ػػف

كالباسػ ػػيا ثكب ػ ػان يظيػ ػػر كجكدىػ ػػا فيػ ػػو كعدمػ ػػو ،إذ لػ ػػف

يمكنن ػي كفػػؽ تأكيػػؿ بتمػػر لممسػػؤكلية أف أبػػرر قيػػامي
بئنقػ ً
ػس متعػ و
ؽ مػػثبلن بكصػػفو متكلػػدان مػػف حػ و
ػاذ غري ػ و
ػاؿ
كضركرم بالكاجب ،كما ال يمكنني تبرير إدانتػي لمػا

االنعكاس ػ ػ ػػية ،كتع ػ ػ ػػزز ال ػ ػ ػػذات كدعاكاى ػ ػ ػػا باالكتف ػ ػ ػػاء

أذل أك عمػػى غيػػرم مػػف منطمػػؽ ىػػذا
ػي مػػف ن
كقػػع عمػ ٌ
اإلحس ػ ػػاس حت ػ ػػى ال أق ػ ػػع ف ػ ػػي كى ػ ػػـ مركزي ػ ػػة ال ػ ػػذات

تجربتيػػا ،فالضػػمير المثقػػؿ إذف شػػك هؿ مػػف النرجسػػية

بحسب بتمر.

الذاتي ،كمركزيتيا كأىميتيا التي ال غنى عنيا لحقػؿ

الس ػػمبية ...كألن ػػو ش ػػكؿ م ػػف النرجس ػػية فئن ػػو ي ػػنكمش

مبتعػ ػ ػ ػػدان عػ ػ ػ ػػف اآلخػ ػ ػ ػػر ،عػ ػ ػ ػػف التػ ػ ػ ػػأثر كالحساسػ ػ ػ ػػية

كالضػػعؼ ...فض ػبلن عػػف ذلػػؾ فيػػك -أم الضػػمير-

ييظيػ ػػر أف كسػ ػػيمة الكبػ ػػت نفسػ ػػيا متشػ ػػكمة مػ ػػف ىػ ػػذه
الدكافع ،إذ ىي تخمؽ دائرية مف التكرار العقيـ الػذم

كالنتيجػ ػػة إذف أف بتمػ ػػر انطمقػ ػػت بشػ ػ و
ػح مػ ػػف
ػكؿ كاضػ ػ و
نسفيا لميكية اإلنسػانية الثابتػة الػذم قدمتػو فػي شػكؿ

اإلعػػبلف عػػف الػػذات بكصػػفيا متكاليػػة سػػردية تخمي ػؽ

ذاتيا باستمر وار في المغة ،أقكؿ انطمقت مف ذلؾ إلى
ػس المسػ ػ ً
بحػ ػ ً
ػكد قػ ػ و
ػث أسػ ػ ً
ػيـ
ػت كجػ ػ ى
ػألة األخبلقيػ ػ ًػةا فنفػ ػ ٍ
(ُُٖ)

(ُُٔ)

(ُُٕ)

بتمر ،الذات تصؼ نفسيا ،ص ُٖٓ بتصرؼ

يسير.

بتمر ،الذات تصؼ نفسيا ،ص ُٓٔ.

(ُُٗ)
(َُِ)

بتمر ،الذات تصؼ نفسيا ،ص ُٕٗ بتصرؼ

يسير.

بتمر ،الذات تصؼ نفسيا ،ص َُٗ.
بتمر ،الذات تصؼ نفسيا ،ص ُٖٔ.
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أخبلقيػ وػة فطريػ وػة فػػي الػػذات اإلنسػػانية ألنػػو ال كجػػكد

القائمة بالفعؿا ففي تصديرىا لكتابيا األىـ :مشكمة

ػأت إلػى مقارنػة
لمثؿ ىذه الذات في األصؿا كلذا لج ٍ
القػػيـ األخبلقيػػة بكػػؿ مػػا ىػػك اصػػطبلحي كاجتمػػاعي
ً
بفضؿ تكػ ارره كاسػتم اررية
انطبع في المخياؿ الجمعي

الجندر/الجنكسة تقكؿ بتمر" :إف نكتة اإلشكاؿ في
ىذا النص ليس االحتفاؿ بظاىرة التشبو بالجنس

تأكي ػػده بع ػػدة كس ػػائؿ مني ػػا ال ػػديف كالفمس ػػفة الذككري ػػة

و
جندر حقيقي
اآلخر في المباس بكصفو تعبي انر عف

كنحكىػػا .كمتػػى نفػػت بتمػػر القػػيـ أمكنيػػا أف تنفػػي كػػؿ

كنمكذجي (حتى كلك كاف مف الميـ أف ينقاكـ

التحقير الذم يصيب المتشبييف كالمتشبيات في

م ػػا يتعم ػػؽ باليكي ػػة األخبلقي ػػة عن ػػد اإلنس ػػاف ،أعن ػػي

بعض األحياف) ،بؿ أف نبيف أف المعرفة ال يػمطبعة

المس ػ ػػؤكلية اإلنس ػ ػػانية ،كك ػ ػػؿ يم ػ ػػدعماتيا م ػ ػػف العق ػ ػػؿ
ػت نظريتيػػا فػػي الجنػػدر إلػػى
كالحريػػة ،كبالتػػالي انتيػ ٍ

كعنيفة بالكاقع ،كبقدر ما أف معايير الجندر ...ىي

ض ػػركرة كج ػػكًد األحك ػػاـ األخبلقي ػػة ،كض ػػركرة كج ػػكًد

إنك ػ و
ػار كاضػ ػ وح لميكي ػػة اإلنس ػػانية ،كب ػػاألخص مككني ػػا
ً
لمثبات كانما اليكيػة
األخبلقيا إذ ال كجكد –عندىا–

صيركرة دائمة.

عف الجندر ىي تعمؿ باعتبارىا إحاطة كقائية

التي تقرر ما الذم سكؼ يككف كما الذم سكؼ لف
يككف مف حيث إمكانية الفيـ إنسانيان ،ما الذم
سكؼ ييعتبر أك سكؼ لف ييعتبر كاقعيانا فئف ىذه
المعايير إنما تقرر أيضان الحقؿ االنطكلكجي الذم

إذا تبػػيف ىػػذاا فمنػػا أف نتسػػاءؿ عنأكجػػو تػػأثير مفيػػكـ

في نطاقو يمكف لؤلجساـ أف تحصؿ عمى التعبير

الجندر عند بتمػر عمػى نظريتيػا فػي األخػبلؽ؟ ،كىػؿ

المشركع الذم مف شأنيا ،كاف كاف ثمة مف ميمة

اسػػتطاعت بتم ػػر أف تنكػػر المح ػػدد األخبلقػػي لميكي ػػة

معيارية مكجبة في كتاب مشكمة الجندر ،فيي

ى ا ما سيتضح إن شا اهلل تعالى في المبحث

األجساـ التي كاف يينظر إلييا باعتبارىا أجسامان
خاطئة ،غير كاقعية ،كغير قابمة لمفيـ"(ُُِ) كفتح

المبحث اللالث :ألر مفيوم الجندر عند بتمر عمى

إمكانية اعتبارىا أشكاالن لمجسد مشركعةا كىي في

َّ
نجدبأنبتمرتتخذ مف مقدمة( :أف اليكية الجنسية
بدايةن

و
بشكؿ قبمي عمى الضد مف "المنطؽ األخبلقي

الجندرية عند اإلنساف؟.

اللالث.

النظرية ال ُيمُقية.

ال كجكد ليا بالطبيعة ،كمقدمة تيديميا عمـ

األخبلؽ التقميدم بكصفو إيديكلكجيا ذككرية) نقطةى
انطبل و
ؽ لمحديث عف أخبلؽ "الجندر/اليكية
الجنسية" عند اإلنساف ،فتيشير أكالن إلى ضركرة
َّ
المصنؼ بكصفو غير
االلتفات إلى "األقميات"ك "
سكم" مف أشكاؿ الجندر ك"الممارسة الجنسية"
بكصفيا نماذج يمكف ليا تيديـ أخبلؽ الجندر

التأكيد عمى تكسيع ىذه المشركعية كي تشمؿ

ىذا تستند إلى أساس األخبلؽ النسكية التي تقؼ

الذككرم الذم يشدد عمى القكاعد كالحقكؽ كالعالمية
كالمكضكعية ،بينما يشدد المنطؽ األخبلقي األنثكم

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

بتمر ،تصدير كتاب مشكمة الجندر ،مكقع جمعية

(ُِِ)

تكنا ،األخبلقيات النسكية ،ص ّٗ بتصرؼ.

األكاف.www.alawan.org :
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أم مجمكعة مف الناس كالنساء خصكصان ،أك

تخفيفو عمى أقؿ تقدير"(ُِّ).

كلذا بدأت بتمر في إثارة التشكيؾ في كثير مف

فييا أف ككننا الجندر الذم أصبحناه بالكاد يككف
ضركريانا فئننا نكاجو عبء االختيار الكامف في
و
الحياة كر و
ىكية جندرية أخرل،
جؿ أك امروأة أك أم

الثكابت األخبلقية المتعمقة باليكية الجنسية عند
اإلنساف مف خبلؿ نقد الممارسات الجنسية

كىي حرية تجعميا القيكد االجتماعية يمرىقة"(ُِٓ).

كجيد بتمر ال يتكقؼ عند مجرد النقد ألخبلؽ

المكصكفة بالطبيعية ،كتقكيض مفيكـ المعيار

الجندر كانما يأخذ يبعدان إضافيان يكمف في دفاعيا
عف كؿ ما ىك مخالؼ ليذه األخبلؽا ذلؾ أف فيـ
و
و
و
كنفسية قديمة ىك
ثقافية
لعبلقات
"كمنتىج
الجندر ي
طريقة معاصرة لتنظيـ معايير ثقافية ...مستقبمية،

لمجندرا ألنو في ذاتو نشاط إنشائي يحدث ببل

طريقة لتحديد عبلقتنا بيذه المعايير ،كىك بالتالي

األخبلقي القبمي الحاكـ عمى الفعؿ الجنسي
اإلنسانيا كذلؾ انطبلقان مف نفييا "اليكية/الجندر
و
و
محدد بدقة
أصؿ
الطبيعي" تقكؿ" :ال نستطيع تتبع
انقطاع"(ُِْ) ،أيأف القيـ األخبلقية التي تكجو

(ُِٔ)

نمط فاعؿ لعيش الجسد في العالـ"

 ،كيمثؿ

الممارسة الجنسية كتمظي ارت الجسد في المجتمع

تبنييا الصريح لمشذكذ الجنسي أبرز مبلمح ىذا

ىي إكراىات تكلدت مف خبلؿ السياؽ االجتماعي

النمط الفاعؿ برأييااإذ باإلمكاف -بحسب بتمر" -أف

كالثقافي ،كىيمنت عمى الحياة اإلنسانية لفترات

ننظر إلى السحاؽ مثبلن عمى أنو محاكاة ساخرة

طكيمة ،حتى بدا أف غيرىا غير مكجكد أك ىك

لمغيرية الجنسية ،بدالن مف أف ننظر إليو عمى أنو

عمى االمتثاؿ كاالنحراؼ الجندرم كبيرة جدان بحيث

عرض كافة أشكاؿ الشذكذ بكصفيا ليست خر

الكجكد ،حيث "إف القيكد االجتماعية المفركضة

خر لمعايير الغيرية الجنسية"

(ُِٕ)

 ،كبيذا يمكف

أف معظـ الناس يشعركف بجرح عميؽ إذا قيؿ ليـ
بشكؿ و
و
كاؼ ،كأنيـ قد فشمكا
بأنيـ ليسكا رجاالن كنسا نء
في أداء رجكلتيـ أك أنكثتيـ كما ينبغي ...فبالقدر

لمجنسية الغيرية/الثنائية/الطبيعية ،كترسيق إمكانية

قبكؿ ما يضادىا ،كيساعد النظر لمجسد -بكصفو

الذم يتطمب فيو الكجكد االجتماعي تجانسان كاضحان،

انفعاالن الختيارية الجندر-عمى تسكيا ىذا الشذكذ

فئنو ليس مف الممكف الكجكد اجتماعيان بشكؿ ذك

معنى خارج المعايير الجندرية المعترؼ بيا ...فئذا
ن
كاف الكجكد دائمان كجكدان مجند انر فئف الحيد عف

ؾ في كجكد المرء.
المعترؼ بو ىك
بمعنى ما تشكي ه
ن
ً
لحظات االنسبلخ الجندرم ىذه كالتي ندرؾ
كفي

لمغيرية الجنسية ،كذلؾ إلرادة زعزعة المعايير الثابتة

كم ىحٌرـ ،تقكؿ" :إذا فيمنا الجسد
كعدـ النظر إليو ي
ككضع ثقافيا فئف مفيكـ الجسد الطبيعي كالجنس
و
(ُِٓ)

دم

(ُِٔ)
(ُِّ)
(ُِْ)

تكنا ،األخبلقيات النسكية ،ص ْٗ.

بتمر ،الجنس كالجندر في الجنس اآلخر لسيمكف

دم

بكفكار،

مدكنة

.https://t.co/JX5F599wPH

نظر:

بتمر ،الجنس ك الجندر في الجنس اآلخر لسيمكف

 https://t.co/JX5F599wPHبتصرؼ يسير.

بتمر ،الجنس كالجندر في الجنس اآلخر لسيمكف

دم

(ُِٕ)

بكفكار،

مدكنة

نظر:

بكفكار،

مدكنة

.https://t.co/JX5F599wPH

نظر:

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

ُُٗ.
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الطبيعي
متزايد"

(ُِٖ)

سيككف

لمتشكيؾ

عرضة

و
بشكؿ

.

ً
بئصدار
انطبلقان مف ىذا المنظكر ليست ميتمة
و
أحكاـ معيارية/أخبلقية حكؿ المقبكؿ كالطبيعي مف

دت
كالسؤاؿ ىنا ىك :ىؿ يمكف لبتمر إذا ما كلَّ ٍ
و
ألشكاؿ جندر و
و
و
كممارسات جنسية مفتكحة
ية
إمكانيات

ضده بالنسبة لمجنسانية كأشكاؿ الشذكذ الجندرم

-بدعكل الحرية كنصرة األقمية كنبذ التيميش -أف

بيا خارج السياؽ ،بؿ أيضان ألنو ال يمكف القياـ بيا

و
معيار لمحكـ األخبلقي عمى
تقك ىؿ لنا شيئان عف
األفعاؿ الجنسية؟.

إف ىذا األمريتضح حينما ننظر لبتمر كىي تتحدث
عف قيمة الحكـ األخبلقي بالنسبة لمشاذ مف أشكاؿ
الجندر أك حتى الممارسات الجنسيةا إذ تقكؿ" :إف

أكلئؾ الذيف ييصدركف مثؿ ىذه األكامر اإللزامية أك
يريدكف أف ييصدركا القرار الفصؿ ما بيف التعابير

اليدامة كالتعابير غير اليدامة عف الجندر ،ىـ
و
كصؼ بعينو -أم لمذات-
يؤسسكف أحكاميـ عمى
و
بحكـ
ييظير الجندر في ىذا الشكؿ أك ذاؾ ،كاذا
معيارم قد صدر حكؿ ىاتو الظيكرات كعمى قاعدة

عما يمنح صفة الجندر ىك
ما يظير ...،كالسؤاؿ ٌ
ً
فعالية معيار و
و
لمسمطة
ية
بحد ذاتو سؤاؿ يشيد عمى

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

كيمنحكنيا الحياة مرة تمك األخرل"(َُّ)ا كبتمر

(ُِٖ)

بتمر ،الجنس كالجندر في الجنس اآلخر لسيمكف

دم

بكفكار،

مدكنة

.https://t.co/JX5F599wPH

(ُِٗ)

(َُّ)

بتمر ،الجنس كالجندر في الجنس اآلخر لسيمكف

األكاف.www.alawan.org :
دم

بكفكار،

.https://t.co/JX5F599wPH

عمى نحك دائـ في الزماف (السياقات ىي ذاتيا

كحدات مفترضة تخضع لمتغير الزماني كتكشؼ

عف خمميا الجكىرم) ،تمامان كما أف المجازات تفقد
ً
شكؿ
مجازيتيا عندما تتجمد عبر الزمف في

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

يختار جندره"(ُِّ)ا كالنتيجة الطبيعية ليذا أنتنفي
و
و
محدد لمجندر يمكف مف خبللو
تكصيؼ
بتمركجكد
و
معيار لمحكـ عمى السمككيات الجنسية،
إقامة

فالجندر كما تيقى ٍّد يمو بتمر ينافي معيارية القيـ
األخبلقية كما يينافي الحكـ كفؽ ىذه المعيارية.
كىكذا إذف تيقيـ تبلزمان بيف نظريتيا في األخبلؽ
كبيف مفيكميا لماىية "الجندر/اليكية الجنسية" عند

اإلنساف ،كيمكننا أف ينمخص ىذا التبلزـ كفؽ ىذه
ٍ
لماىيةلم ات اإل نسانية ،ول لك ال
المعادلة :ال وجود

وجود لا "جندر/ىوية جنسية" عند اإلنسان ،وعميو
ٍ
ٍ
لنظرية أيالقية؛ إ ن :ال وجود
سس
ال وجود
يال ٍ
ق لميوية الجنسية.

نظر:

بتمر ،تصدير كتاب مشكمة الجندر ،مكقع جمعية

مدكنة

"ليس فقط ألف أحكامان مف ىذا القبيؿ ال يمكف القياـ

نظر:

(ُُّ)

بتمر ،تصدير كتاب مشكمة الجندر مكقع جمعية

(ُِّ)

بتمر ،الجنس كالجندر في الجنس اآلخر لسيمكف

األكاف.www.alawan.org :
دم

بكفكار،

مدكنة

.https://t.co/JX5F599wPH

نظر:
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المبحث الرابع :الموقف من مفيوم اليوية عند
جوديث بتمر وآلاره في نظريتيا ا يالقية.

لقػ ػػد رأينػ ػػا أف بتمػ ػػر تيقػ ػػيـ تبلزم ػ ػان بػ ػػيف نظريتيػ ػػا فػ ػػي
األخػ ػ ػػبلؽ كبػ ػ ػػيف مفيكميػ ػ ػػا لماىيػ ػ ػػة "الجندر/اليكيػ ػ ػػة
الجنسػ ػػية" عنػ ػػد اإلنسػ ػػاف ،كيمكننػ ػػا أف ينمخػ ػػص ىػ ػػذا
الػػتبلزـ كفػػؽ ىػػذه المعادلػػة :ال كجػػكد لػ و
ػذات إنسػػانية،

كلذلؾ ال كجكد لػ "جندر/ىكية جنسية" عند اإلنسػاف،
ألسس لنظر و
و
ية أخبلقيةاإذف :ال كجكد
كعميو ال كجكد

ألخػػبل و
ؽ لميكيػػة الجنسػػية.كازاء مػػا طرحتػػو بتمػػر كمػػا

تزاؿ نجد أننػا بػدافع االنتصػار لمحقيقػة كحفػظ اليكيػة
اإلنسػػانية ،كبػػدافع المعياريػػة الفاضػػمة التػػي تفرضػػيا
العقي ػ ػػدة اإلس ػ ػػبلميةا ممزم ػ ػػكف بئنك ػ ػ ً
ػار كاس ػ ػػتيجانًيذا
الطػػرح العػػدمي الػػذم تقدمػػو بتمػر فػػي صػػكرًة انتصػ و
ػار

لممرأةكالفكر النسكم.
كيتمثؿ الرفض لمفيكـ اليكيػة الجنسػية الػذم طرحتػو
جكديػ ػػث -أعنػ ػػي كصػ ػػفيا إياىػ ػػا بالمعرفػ ػػة ال ػ ػ يػمطبعة

المتكل ػػدة ف ػػي الس ػػياؽ الثق ػػافي االجتم ػػاعي ،كبالت ػػالي

تظيػػر بكصػػفيا ان
دكر يتبن ػاه اإلنسػػاف ،ال حقيق ػةن ذاتي ػةن
اإلنساف عف كجكده -في كػكف ىػذا
طبيعيةن يي ىعٍّبر بيا
ي
الطرح:

ٍ
أساس موضوعي ُيوجب احترام
أوالً :ال يقوم عمى
ِ
لماىية الجندر ودوره في
الق ار ة التي ُيقدميا
تشكيل ا دوار االجتماعيةا إذ أف بتمر تنطمؽ في
و
و
محدد سمفان كىك :الخصكمة مع
ىدؼ
تنظيرىا مف

ً
الذكر ،كارادة نسؼ
كممقكمات الكاقع بكصفيا ىخمقان
ظاىر متى ما
لؤليديكلكجيا الذككرية ،كىذا
ه
استحضرنا ككف بتمر تيعد مف أىـ يدعاة "النزعة
األنثكية المتطرفة التي ...تمثؿ أث انر مف ثار ما بعد
الحداثة الغربية ،كالتي تحمؿ كؿ معالـ تطرفيا الذم

بما حد الفكضكية كالعدمية كالبلأدرية كالعبثية

كالتفكيؾ"(ُّّ)إلى ما النياية .كال شؾ أف عدـ
المكضكعية لدل بتمر -كالمتمثؿ في إر ً
محك ٍّ
ادة ً
كؿ

ما ىك كائف بالفعؿ في الكاقع كتشريع ما يضاده -

يي ىش ٌكؿ عائقان منطقيان كمنيجيان أماـ قبكؿ ما تطرحو.
ٍ
مفيوم لمجندريتناقض
لانياً :إن ما تقدمو بتمر من
مع الحق في كلير من ا مور:

ٔ .الفطرة التي يمق اهلل تعالى اإلنسان عميياا

ذلؾ أف مفيكـ "اليكية الجنسية/الجندر" كما تقدمو

يقؼ في كجيو المعنى لػ "ما ىك اإلنساف بذاتو"
المعمكـ ٍّ
منابالضركرة مف فطرتو ،حيث قاـ
لكؿ ٌ
ً
ً
الكجكدية التي
"نسياف الحقيقة
منظكرىا لميكية عمى
تقرر أف الرجؿ كالمرأة زكج ينتمي طرفاه إلى نفس
كاحدة"
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كالى أصؿ كاحد ىك :اإلنسانية ،قاؿ

اتَّقيكا ىرَّب يك يـ الًَّذم ىخمىقى يك ٍـ ًم ٍف
ىزك ىجيا كىب َّ
ث ًم ٍنيي ىما ًرىج ناال
ٍ ى ى

الخالؽﷻ﴿:ىيا أىيايىا َّ
اس
الن ي
س كً
و
ؽ ًم ٍنيىا
اح ىد وة ىك ىخمى ى
ىن ٍف ى
َّ ًَّ
كف بً ًو ىك ٍاأل ٍىرىح ىاـ إً َّف
ىكثً نا
اءلي ى
اء ىكاتَّقيكا الموى الذم تى ىس ى
ير ىكنً ىس ن
َّ
"كصؼ
اف ىعمىٍي يك ٍـ ىرًق نيبا﴾[النساء ،]ُ:حيث
الموى ىك ى
ى
ً
نفسو بأنو المتكحد بخم ً
ؽ جميع األناـ
تعالى ذ ٍك يره ى
شخص ك و
و
عباده كيؼ كاف مبتدأ
مف
احد ،يمعرفان
ى
إنشائو ذلؾ مف النفس الكاحدة،
جؿ ك و
أف جميعيـ يبنك ر و
احد ك وأـ

مف بعض ،كأف حؽ بعض ًيـ

كمنبييـ بذلؾ عمى
ك و
بعضيـ
احدة كأف
ى
و
اجب
عمى
بعض ك ه

كجكب حؽ األخ عمى أخيوا الجتماعيـ في النسب
ى
و
و
و
إلى و
أب كاحد كأـ كاحدة ،كأف الذم يمزميـ مف رعاية
بعضيـ حؽ بعض ...مثؿ الذم يمزميـ مف ذلؾ
في النسب األدنى"( ) ،كمف ذلؾ أيضان قكلو ﷻ في
135

خطبتو أياـ التشريؽ" :يا أييا الناس ،أال إف ربكـ
(ُّّ)

(نصرة .َُِٗ .ص ٖٗ).

(ُّٓ)

(الطبرمَُِْ .قَََِ -ـ.)ُِٓ /ٕ .

(ُّْ)

(المثنى .َُِٗ .ص ٖ).

071

كاحد ،كاف أباكـ كاحد ،أال ال فضؿ لعربي عمى

الػمطمؽ لمذكر .كتصكرىا ىذا يستمزـ إعادة تركيب

عجمي ،كال لعجمي عمى عربي ،كال أحمرعمى
غت"،
أسكد ،كال أسكد عمى أحمر ،إال بالتقكل .ىأبمَّ ي
قالكا :بمَّا رسكؿ ا﵀"( ) ،كعنو  أنو قاؿ" :الناس

البدىيات كالتذكير بيا لجميكر القيَّراء المتأثريف

136

كميـ بنك دـ ك دـ يخمؽ مف تراب"( ) ،كالى جانب
137

االشتراؾ في أصؿ الجنس ،قرر الخالؽ أف ثنائية

الجنس -أم :الذككرة كاألنكثة -شيء فطرم،

كقانكف طبيعي ،كسنة ككنية مطمقة كما أخبر بذلؾ
َّ
َّ
الذ ىك ىر
الزٍك ىج ٍي ًف
ؽ
تعالى فقاؿ ﴿ :ىكأَّىنوي ىخمى ى
ً
ىك ٍاأل ٍينثىى﴾[النجـ ،]ْٓ:كقاؿ جؿ ذكره ﴿فى ىج ىع ىؿ م ٍنوي
الزكج ٍي ًف َّ
الذ ىك ىر ىك ٍاأل ٍينثىى﴾[القيامة،]ّٗ:كقاؿ تعالى:
َّ ٍ ى
﴿كالمَّوي ىج ىع ىؿ لى يك ٍـ
﴿ك ىخمى ٍقىنا يك ٍـ أ ٍىزىك ن
اجا﴾[النبأ ،]ٖ:كقاؿ :ى
ى
ًم ٍف أ ٍىنفي ًس يكـ أ ٍىزكاجا كجع ىؿ لى يكـ ًم ٍف أ ٍىزكا ًج يكـ بنً
يف
ى ٍ ى ى
ٍ ى ن ىىى
ٍ
ً
َّ ً
ً
كف
ىك ىحفى ىدةن ىكىرىزقى يك ٍـ م ىف الطٍّيىبات أىفىبًا ٍلىباط ًؿ يي ٍؤ ًمين ى
ً ً َّ ً
كف﴾[النحؿ ،]ِٕ:كىذا الذم
ىكبًن ٍع ىمت المو يى ٍـ ىي ٍكفيير ى
يقرره القرف يعممو كؿ و
أحد مف نفسو ضركرةناكبالتالي
فئف ما تزعمو بتمر مف أف اليكية متككف بعدم

منفعؿ بالعكامؿ االجتماعية كالثقافيةا إضافةن لككنو

يخالؼ المعمكـ بالضركرة مف الديف كالفطرة :ىك

زعـ قائـ عمى االنفعاؿ بالعنصرية المسبقة ،كالعداء
(ُّٔ)

(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).

عمكمان بفكر بتمر ،كتذكير المنتسبيف إلى األدياف

خصكصان :بأف اإلنساف مخمكؽ لخالؽ عميـ خبير
حكيـ متفرود بصفات الكماؿ سبحانو كتعالى ،كأنو -

و
ػمحدث أكجده ،ال َّ
كجكده–
أف
حادث ل
أم اإلنساف-
ه
ى
حادث بذاتوا أك َّ
أف "تككينو
كما تزعـ بتمر-
ه

الجنسي/ىكيتو" شيء تىخمقو ذاتيو كفؽ مبدأ
الصيركرة الذم ال يعترؼ بالثبات أك كجكًد خال و
ؽ
ً
كعمَّ وة غائية.
ٕ .الوظيفة/عمة يمق اإلنسان:فا﵀ تعالى خمؽ

ت ا ٍل ًج َّف
﴿ك ىما ىخمى ٍق ي
اإلنساف لعبادتو قاؿ تعالى :ى
ك ًٍ
اإل ٍن ىس إً َّال لًىي ٍعيب يد ً
كف﴾[الذاريات ،]ٓٔ:كقرر أصؿ
ى
ً
ً
ىف ىخمىقى يكـ ًم ٍف تير و
ً
اب ثيَّـ إً ىذا
أ
و
ات
ي
ف
م
﴿ك
فقاؿ:
الخمؽ
ٍ
ى ٍ ى
ى
ٍ
ً
كف﴾[الركـ ،]َِ:كقرر كجكد الجنسيف
أ ٍىنتي ٍـ ىب ىشهر تىٍنتىش ير ى
ً
ً
اجا
ىف ىخمى ى
﴿ك ًم ٍف ىياتً ًو أ ٍ
ؽ لى يك ٍـ م ٍف أ ٍىنفيس يك ٍـ أ ٍىزىك ن
فقاؿ :ى
ؾ
ًلتى ٍس يكينكا إًلىٍييىا ىك ىج ىع ىؿ ىب ٍيىن يك ٍـ ىم ىكَّدةن ىكىر ٍح ىمةن إً َّف ًفي ىذًل ى
و ً
كف﴾[الركـ .]ُِ:كما تقدمو بتمر
ىآلىيات لقى ٍكوـ ىيتىفى َّك ير ى
يتعارض تمامان مع ما يقرره اإلسبلـ مف كجكد الذكر
كاألنثى مف جية ،ك"كحدة البشرية مف حيث المنشأ
()138

كالخمؽ" كالذم ىك األساس الذم يبنى عميو
التكميؼ الشرعي مف و
جية أخرل .فا﵀ خاطب الذكر

كاألنثى بصفتيـ بش انرا فأخبرىـ تعالى عف عمة
ت ا ٍل ًج َّف ك ًٍ
اإل ٍن ىس إً َّال
اإليجاد بقكلو ﴿ ىك ىما ىخمى ٍق ي
ى
لًىي ٍعيب يد ً
كف﴾[الذاريات ،]ٓٔ:كأنو ال عبرة بجنسيـ
فيالحساب كالجزاء فقاؿ تعالى ﴿ :ىك ىم ٍف ىي ٍع ىم ٍؿ ًم ىف
الصالًح ً
ات ًم ٍف ىذ ىك ور أ ٍىك أ ٍينثىى ىك يى ىك يم ٍؤ ًم هف فىأيكلىئً ىؾ
َّ ى
ير﴾[النساء،]ُِْ:
كف ىنًق نا
كف ا ٍل ىجَّنةى ىكىال يي ٍ
ظمى يم ى
ىي ٍد يخمي ى
(ُّٖ)

(الحيت .ََِٓ .ص ُٕ).
070

ً
صالً نحا
كقاؿ ﴿:ىم ٍف ىعم ىؿ ى
يم ٍؤ ًم هف ىفمىين ٍحيًىيَّنوي ىحىياةن طىيىٍّبةن

ًم ٍف ىذ ىك ور
ىكلىىن ٍج ًزىيَّنيي ٍـ

أ ٍىك أ ٍينثىى ىك يى ىك
ىح ىس ًف
ىج ىريى ٍـ بًأ ٍ
أٍ
المجمع عميو

كف﴾[النحؿ" ]ٕٗ:كمف
ىما ىك يانكا ىي ٍع ىممي ى
المعمكـ مف ديف اإلسبلـ بالضركرة أف عمى النساء
ما عمى الرجاؿ مف أركاف اإلسبلـ ،إالَّ أف الصبلة
تسقط عف المرأة في زمف الحيض كالنفاس مطمقان...

كأما الصياـ فيسقط عنيا في زمنيما ،كتقضي ما
أفطرتو مف و
أياـ في رمضاف لقمتيا ،كأما حجيا

فيصح في كؿ حاؿ ،كلكنيا ال تطكؼ بالبيت الحراـ
إالَّ كىي طاىرة"( ).
139

كفي الجانب األخبلقي كضركرة التزاـ الفضيمة
ً ً
يف ىي يغ ا
ضكا
كالجزاء عمى ذلؾ يقكؿ تعالى ﴿:يق ٍؿ ل ٍم يم ٍؤ ًمن ى
ً
ؾ أ ٍىزىكى لىيي ٍـ إً َّف
كجيي ٍـ ىذلً ى
ص ًارًى ٍـ ىكىي ٍحفىظيكا فيير ى
م ٍف أ ٍىب ى
ً
ً
َّ
ض ىف
ض ٍ
*كيق ٍؿ ل ٍم يم ٍؤ ًمىنات ىي ٍغ ي
صىن يع ى
الموى ىخبً هير بً ىما ىي ٍ
كف ى
ً
ً
يف ًز ىينتىيي َّف
ص ًارًى َّف ىكىي ٍحفى ٍ
ظ ىف فيير ى
كجيي َّف ىكىال يي ٍبد ى
م ٍف أ ٍىب ى
إً َّال ىما ظىيى ىر ًم ٍنيىا﴾[النكر ،]ُّ-َّ:كقاؿ
ً
ؽ ىكالس ً
تعالى ﴿:ىكالس ً
اء بً ىما
َّار ي
َّارقىةي فىا ٍقطى يعكا أ ٍىيدىييي ىما ىج ىز ن
ً
َّ َّ
ً
يـ﴾[المائدة،]ّٖ:
ىك ىسىبا ىن ىك ناال م ىف الم ًي ىكالموي ىع ًز هيز ىحك ه
كنحك ذلؾ مف دالئؿ عمى أف األصؿ في ىذا

الخطاب ىك أنو عاـ لئلنساف بما ىك كذلؾ( ) .كقد
141

ذىب عمماء األصكؿ إلى أف النساء يدخمف "في

ابتداء،
ذكر "المسممات" بمفظ متميز ،فما يثبتو
ن
كيخصو بمفظ "المسمميف" ال يدخمف فيو إال بدليؿ

خر ،مف قياس ،أك ككنو في معنى المنصكص،

كما يجرم مجراه"( ) ،كالراجح أنيا تدخؿ "إذا
141

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

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

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

ٖ .الضرورات االجتماعية :حيث أف مكانة الم أرة

في اإلسبلـ القائمة عمى أصميا اإلنساني تيراعي -
إلى جانب المساكاة بيف الجنسيف بكصفيـ بش انر-
ً
ً
ً
ً
بأصؿ الجنس عند
المتعمقة
الطبيعة
حقيقة
جانب
ى
الرجؿ كالمرأة ،كتىبني عمى ذلؾ عددان مف الكاجبات
كالحقكؽ ،فيي عبلقة تقكـ عمى العدؿ مف جية،

كابراز الجكانب الطبيعية التي تتميز بيا األنثى عف
الذكر كاعطائيا الحؽ الكامؿ في المراعاة مف و
جية
أخرل ،فػ"ىناؾ بعض الفكارؽ بيف الرجؿ كالمرأة في
ات اجتماعيةه
بعض المجاالت ،اقتضتيا ضركر ه
كاقتصاديةه كنفسية ،كمف المؤكد أف ىذه الفكارؽ ال
عبلقة ليا بالمساكاة بيف الرجؿ كالمرأة في اإلنسانية

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

الجمع المضاؼ إلى الناس كما ال يتبيف فيو لفظ

أيضان بسائر الحقكؽ التي ليما ،أك الحكـ المطمؽ

يختص بالذككر مف األسماء ،كالرجاؿ كالذككر.

اختبلفات الجنسيف في ىذا المجاؿ ىي "اختبلفات

التذكير كالتأنيث ،كأدكات الشرط.كال يدخمف فيما

فأما الجمع بالكاك كالنكف ،كالمسمميف ،كضمير
المذكريف

كقكليتعالى:

{ككمكا

عمى القدرات كالميكؿ النسبية بطبيعتيا ،فقد كجد أف

كاشربكا}فاختار

(ُُْ)

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

(ُِْ)

القاضي أنيف يدخمف فيو ،كاختار أبك الخطاب

(ُّْ)
(ُّٗ)
(َُْ)

(رضاَُْْ.قُْٖٗ -ـ .صٗ).

(انظر :الشافعيُّٖٓ .قَُْٗ -ـ.)ٓٔ /ُ .

(ُْْ)

(ابف قدامة المقدسيُِّْ .قََِِ -ـ/ِ .

ْٓ).

(الغزاليُُّْ .قُّٗٗ -ـ .ص ُِْ).

ابف قدامة المقدسي ،ركضة الناظر.ْٔ /ِ ،

الحيت ،قضايا المرأة بيف الشريعة اإلسبلمية

كالمكاثيؽ الدكلية ،ص ْٕ
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متكسطة بيف الجنسيف ،كليست بمثابة فرك و
ؽ
و
فئكية"( ) تي ىح ٍّد يد مسبقان الميك ىؿ كالقدرات.كالميـ ىنا
145

التأكيد عمى كجكد ىذه الفركؽ بيف الجنسيف
المتصمة باألصؿ الطبيعي لمجنس ،كأف اإلسبلـ قد

أرشد كدعـ اختصاص ٍّ
كؿ منيما و
بدكر اجتماعي
و
و
أساسية في طبيعتو ،كاف
حاجات
يتبلءـ معتمبية

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 في ً
رص التعميـ كاكتساب الخبرات كتنمية
()147

مياراتو كقدراتو"  .كتتسـ العبلقة بيف الفطرة
و
و
كتأثير متبادؿا فالكراثة
تفاعؿ
كالتربية بأنيا "عبلقة
تعطي المكاد الخاـ عمى شكؿ استعدادات كقدرات

كاف ذلؾ يتضمف ضركرةن يفرضيا المجتمع أك الديف
كنحكىا مف المؤسسات ،كذلؾ :كاألمكمة كالرضاعة

فطرية ،كالبيئة تتناكؿ ىذه االستعدادات بالتنمية

مثبلن المنكطة بالمرأةا فقد أشار ا﵀ لذلؾ بمطؼ

شكمىيا

كالتطكير

كالتعديؿ

بحيث

تعطييا

كسى
ىصىب ىح في ىؤ ي
فقاؿ عف أـ مكسى ﷻ ﴿:ىكأ ٍ
اد أ ٍّيـ يم ى
طىنا ىعمىى ىق ٍمبًيىا
ىف ىرىب ٍ
اد ٍ
فى ًارنغا إً ٍف ىك ى
ت لىتيٍب ًدم بً ًو لى ٍكىال أ ٍ
ً
ً
ً
يف﴾[القصص]َُ :ا فيي-إلى
كف م ىف ا ٍل يم ٍؤ ًمن ى
لتى يك ى
جانب ككنيا تفرضيا الضركرة االجتماعية حتى

النيائي"( )،كنتيجة ىذا أف تيفيـ اليكية الجنسية
و
و
ثقافية كاجتماعي وة
لمعايير
ليس بكصفيا تطبيعان

حاجات فطرية
تنتظـ الحياة-تتطمبيا إلى جانب ذلؾ
ه
في نفس اإلنساف يكتمؿ بيا كيحقؽ بيا ذاتىو،

حاجاتيا الجبمية.

فالجبمة كالحاجات الخارجية تىفرض ىذا الدكر ،ال
أنو إسقاطه خارجي بحت مف ًقبؿ المؤسسات
السمطكية كما تزعـ بتمر.

ٗ .التربية ،فاليكية الجنسية لئلنساف ،كثنائية
الجنس ىي إلى جانب ككنيا فطريةا لككف اإلنساف

مخمكقان ﵀ سبحانو كتعالى،فئف اليكية في جانب

خر منيا مكتسبة ييسيـ في تدفؽ تمقائيتيا كنمكىا –
الخ ٍمقة–ك اؿ العك ً
كفؽ أصؿ ً
امبللتربكية كاالجتماعية
كالنفسية التي يعيش في كنفيا اإلنساف( )ا فقد ثبت
146
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تيفرض عمى الفرد مف خارج ذاتو ،كانما بكصفيا
مكتسبة انطبلقان مف فطريتيا ككفؽ ما تقتضيو
كىكذا إذف فئف استحضارنا ىنا لمكانة المرأة

في اإلسبلـ مف خبلؿ الجكانب األربعة المتكاممة
و
كاؼ -مف حيث العقيدة
فيما بينيا :ىك دليؿ
اإلسبلمية بؿ كمف حيث العمـ كالضركرات
اإلنسانية -عمىبطبلف قضية بتمر كفسادىا التي

رسخت دكنيةى المرأة
زعمت فييا :بأف ثنائية الجندر
ٍ
كتيميش مكانتيا كلذا يمزـ إبطاؿ مفيكـ النكع
ى

اإلنساني كما ىك قائـ بالفعؿ حتى تبطؿ الييمنة

الذككرية.

كألف ما ذكرناه في إبطاؿ نظريتيا في عدمية اليكية

يكاد يككف محؿ اتفاؽ لدل الناسا فمنا أف نتساءؿ:
(ُْٓ)
(ُْٔ)

(كارتكف .َُِْ .صّٓ).

لبلستزادة حكؿ ىذا انظر مثبلن( :العيسكم ،عبد

الرحمف .ُٖٗٓ .سيككلكجية التنشئة االجتماعية.

إبراىيـ ،زكريا( .دكف عاـ) .سيككلكجية المرأة.
عكض ،عباس محمكد .ُٗٗٗ .المدخؿ إلى عمـ

(ُْٕ)
(ُْٖ)

نفس النمك .صُِ كما بعدىا).

العيسكم ،سيككلكجية التنشئة االجتماعية ،صِٗ.

العيسكم ،سيككلكجية التنشئة االجتماعية ،ص

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

طروحة بتمر ،وتناقضيا

ال اتي :ذلكأف عدمية "اليكية الجنسية/الجندر" التي

تيىنظر ليا بتمر اليمكف ليا أف تيعبر عف المسار
األساسي الذم دخؿ فيو مفيكـ الجندر إلى حقؿ
إجماع
الدراسات النسكيةا إذ "ال يكجد ما يكمئ إلى
و

ثقافي كاض وح في التفكير النسكم حكؿ ماىية الجندر
و

مفيكـ الجندر بكصفو أداةن نقديةن لر ً
فض األدك ًار
االجتماعية المرتبطة بالنكع أك اليكية الجنسية ،كلـ

تسمط ىذا اإلعماؿ في تفكيؾ اليكية اإلنسانية ذاتيا

-مع ككنيا أسيمت في جعؿ الجندر مفصكالن عف

األساس البيكلكجي لئلنساف-ا إذ أف ىذه الحركات
التحررية

انطمقت

مف

"الكاحدية

اإلنسانية

(الييكمانية) ،كمف اإليماف بتميز اإلنساف عف
الطبيعة ،كبتفكقو عمييا كمركزيتو فييا ...ككانت

كثير"مف
ككظيفتو كاطاره التمثيمي"(ُْٗ) ،كما أف
ان

تتسـ المطالبة النسكية بالمساكاة بيف البشر داخؿ
ىذا اإلطار"(ُِٓ) ،في حيف ىش َّكؿ "الجندر/اليكية
الجنسية" لدل بتمر -كما رأينا" -أداةى و
نقد جذرم

في قبضة الصيركرة) تختمؼ تمامان عف الحركات

في رأييا -كىي :تطبيع المغايرة الجنسية ،أكو
بصيغة أدؽ :المزٌية الممنكحة اجتماعيان لممغايرة

الحركات التحررية في الغرب في عصر ما بعد

الحداثة (عصر سيادة األشياء ،كانكار المركز،

كالمقدرة عمى التجاكز ،كسقكط كؿ الثكابت كالكميات
التحررية القديمة التي تصدر عف الرؤية اإلنسانية

المتمركزة حكؿ اإلنساف"(َُٓ) .كاألمر ذاتو في

ت الدراسات
عني ٍ
المعنى المراد بالجندرا ففي حيف ى
الجندرية في بداية انطبلقيا بالكشؼ عف الدكر

الذم شكمو التذرع بجنس المرأة في حرمانيا مف
و
حقك و
الحد مف فاعميتيا في مجاالت
ؽ
أساسية ،ك ٌ
ً
ً
ىكية
لطبيعة
الحياة المختمفة باالستناد إلى التصكر
المرًأة الجنسية(النسبي بيف المجتمعات كالثقافات
(ُُٓ)
خدمت
اإلنسانية عمكمان ) ،فيي كذلؾ دراساتهاستى
ٍ
(ُْٗ)

المثنى ،تيافت الجندر ،ص ٗ ،كانظر:

الكردستاني ،حركات تحرير المرأة مف المساكاة إلى

(َُٓ)
(ُُٓ)

الجندر ،ص ّٕ – ُْ.

(المسيرم .ََُِ .ص ْ).

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
كالنساء أنفسيف داخؿ الحضارة الكاحدة.

الزدك ً
ً
الشكؿ الجنسي ذاتيا ،كلعاقبتيا الكخيمة
اجية

الجنسية .مف ىنا فئف االتجاىيف الرئيسيف في...

طريقة جكديث بتمر :إبراز المثمية الجنسية بكصفيا
جنسانية شرعية كغيرىا (فبل شيء ييييئ سمفان
بصكروة فطر و
ية الرج ىؿ لكي يحب المرأة كبالعكس)،
كمف جية أخرل إبراز اليكيات الجنسية المضطربة

أك البلنمكذجية في مقابؿ الفكرةالرئيسية القائمة :بأف
ليس ىناؾ بصكروة رئيسية إالَّ جنساف"(ُّٓ) ،فيك

و
ً
ممجندر
تقكيض
استخداـ لميكية الجنسية ينتيي إلى
ً
ىكية المرأة كالرجؿ عف ذكاتيماا كمف ىنا
ذاتو بنزًع
أخذ النقد يتكجو إلى بتمر كاإلشارة إلى كقكعيا في

التناقض الذاتيا حيث يقع تناقض بتمر مع ذاتيا
ً
و
لميكية الجنسية
عدمية
في ككف ما تطرحو مف

(ُِٓ)

المسيرم ،قضية المرأة بيف التحرير كالتمركز حكؿ

(ُّٓ)

(مجمكعة مف الباحثيف في حركة المظاىرة ألجؿ

األنثى ،ص ٗ.

الجميع بفرنسا .َُِٗ .ص ّْ).
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يقضي عمى كياف األنثى التي تمركزت حكليا

كسمطة الكالديف كالقيـ كاألدياف كاألعراؼ التي تحفظ

كدعمتيا بكصفيا أقميةن مظمكمة ،ك"السؤاؿ الذم قد

كرامة اإلنساف ،كىذا ظاىر إذا ما تأممنا أصكؿ

الشقاؽ في ىذا الصدد ىك :إذا كاف ...ال
ييحدث
ى
أسس طبيعيةه لمنكًع أك الجنس ،فما الذم
يكجد
ه
سيحدث لممرأة أك النساء؟ ،ىؿ يمكف أف تككف

ىناؾ فيمسكفةه نسكيةه إذ شككنا أصبلن في كجكد

(ُْٓ)
بتمر جراء تناقضيا
المرأة؟" بالذات .كلقد ك ٍ
اجيت ي
الذاتي ىذا "معارضةن عنيفة أحيانان مف ًقبؿ نسكييف

يتمسككف بالرصانة في التحقيؽ كالتفكير ،كمف ًقبؿ

دعكة بتمر التي تنمي إلى "حركة التمركز حكؿ
ً
و
رؤية مك ً
اطف
كبعنؼ بيف
األنثى التي تتأرجح
االختبلؼ بيف الرجؿ كالمرأة باعتبارىا ىكة سحيقة

ً
ً
كجكد أم
إنكار
ال يمكف عبكرىا مف جية ،كبيف
و
اختبلؼ مف جية أخرل ،كلذا فيـ يرفضكف فكرة
تكزيع األدكار كتقسيـ العمؿ ،كيؤكدكف استحالة
المقاء بيف الرجؿ كالمرأة ،كال يكترثكف بفكرة العدؿ،

كؿ المكاتي يفيمف أف النسكية ،مف حيث ىي دفاع
بفعؿ نظر و
عف المرأة ...تصبح الغيةن ً
ية تؤكد أف فئة

تسكيتيـ ببعضيـ البعض ،فيطالبكف بأف يصبح

كجكدية .كىذا النقد أدل إلى التأكيد عمى خركج

اإلناث بدكرىف أميات ك باء"(ُٕٓ).

و
كحدة"
النساء ال تتناسب مع أم

و
حقيقة
ذات

(ُٓٓ)

كيحاكلكف إما تكسيع اليكة بيف الرجاؿ كاإلناث ،أك
الذككر باء كأميات في الكقت نفسو ،كأف تصبح

أطركحة بتمرعف ككنيا "تتداخؿ مع بعض النضاالت

مف جية أخرل لنا أف نسأؿ :ىؿ تنتج المقدمة لدل

المشركعة لمحركات النسكية التي تيحارب المقكلبات
االختزالية ،كاعتبارىا بمثابة ذريعة لتدخبلت الدكلة

بتمر ضركرةن النتيجة؟أعني ىؿ كاف إظياربتمر
لبعض مظاىر الخمؿ في بعض أشكاؿ الغيرية

باسـ تحرير األفراد في النطاؽ التربكم ،كعمى
(ُٔٓ)

حساب حرية األىؿ كمسؤكليتيـ"

تجاه أبنائيـ،

كضركرة تربيتيـ تربية سميمةا فيي إذف إعبلء
أليديكلكجيا تيفرض باسـ الدعكة لمحرية الفردية ،كما
ترسيق كاضحممعداء بيف
ييظير ىذا أف أطركحة بتمر
ه

بتيديمأم تكامؿ قائـ
جنسي الكجكد اإلنساني،كايذاف
ٌ
في الكاقع بيف الذكر كاألنثى ،كتسميط المؤسسات

كاإلعبلـ كالحككمات لمقضاءعمى األسرة الطبيعية
(ُْٓ)

جامبؿ ،النسكية كما بعد النسكية ،ص ِِٔ.

(ُٓٓ)مجمكعة مف الباحثيف في حركة المظاىرة ألجؿ
(ُٔٓ)

الجميع ،إيديكلكجيا الجندر ،ص ِٓ.

مجمكعة مف الباحثيف في حركة المظاىرة ألجؿ

الجميع ،إيديكلكجيا الجندر ،ص ّٖ.ّٗ ،

الجنسية كأشكاؿ الجندر يسيـ بالفعؿ في إنتاج:
انمحاء ك ً
ً
عدمية"النكع/الجندر" في ذاتو لدىاالنساف؟.
لقد تعرضت بتمر في إحدل حكاراتيا إلى سؤ و
اؿ لو

ذات المعنى الذم نقصده فتقكؿ محاكرةي بتمر":أليس
صحيحان أف االختبلؼ الجنسي ال يزاؿ يحدد كيؼ

يككف المرء لكطيان كرجؿ ككيؼ يككف سحاقيان كامرأة

عمى سبيؿ المثاؿ؟ فأجابت :أظف أف ذلؾ يمنحو
منزلةن أساسيةن لف أمنحو إياىا بمعنى ك و
احد سحاقي
ن
ككاحد لكطي ...كاألمر يسير عكس ذلؾ إذا كاف
المرء يتابع فعبل النتائج النظرية لمكاطةا إذ يجد

المرء -برأييا -أنو حتى االفتراض المسبؽ
(ُٕٓ)

المسيرم ،قضية المرأة بيف التحرير كالتمركز حكؿ

األنثى ،ص ُّ بتصرؼ يسير.
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و
أزمة خطيرة
لبلختبلؼ الجنسي يتحكؿ إلى

فعبلن"(ُٖٓ) .كما أجابت بو بتمر ما ىك إال خركج
عف صمب السؤاؿ ،كاتجاه إلى نفي الثنائية الجنسية

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

كاعية أك ال كاعية -شخصاف مف جنسيف مختمفيف
(َُٔ)

بالذات ،كاألمر الذم لـ تفصح عنو في جكابيا ىك:

حاضريف في االستيياـ"

أنيا –مف حيث تشعر أك ال تشعر -ميما قكضت

عند اإلنساف.كا﵀ تبارؾ كتعالى قد اعتبر ىذه

أنطكلكجيا اليكية الجنسية القائمة بالفعؿ فئنيا تعكد
و
أشكاؿ جندر و
و
مشركعة
ية
لبلعتراؼ بيا إلنتاج

الفاحشة مف االعتداء الذم ال يمكف أف يكجد لو

بالنسبة لياا إذ إف بتمر تريد أف يحظى المثميكف

و
بشكؿ مشركوع لمجندر ،لكف المثمي مع اضطر ً
اب
كمرضية غير ً
ً
يتو الجنسية ال يزاؿ محافظان عمى نكعو
أك ىكيتو الجنسية ككنو رجبلن أك امرأة ،كعمى ىذا
األساس تكصؼ مثميتو بالمكاطية أك السحاقيةا فبتمر

كفي الرغبة الفطرية

مبرر في الكينكنة اإلنسانية ،فقاؿ جؿ شأنو﴿ :إًَّن يك ٍـ
ه
ً
ً
الر ىجا ىؿ ىش ٍي ىكةن م ٍف يد ً
كف ٍّ
الن ىساءىب ٍؿ أ ٍىنتي ٍـ قى ٍكهـ
كف ٍّ
لىتىأٍتي ى
كف
كف﴾[األعراؼ ،]ُٖ:كقاؿ جؿ شأنو ﴿ :ىكتى ىذ ير ى
يم ٍس ًرفي ى
ؽ لى يكـ راب يكـ ًم ٍف أ ٍىزك ً
اج يك ٍـ ىب ٍؿ أ ٍىنتي ٍـ قى ٍكهـ
ىما ىخمى ى ٍ ى ٍ
ى
كف﴾[الشعراء.]ُٔٔ:
ىع ي
اد ى

كبطبلف مفيكـ اليكية الجنسية كما طرحتو بتمر

إذف لـ تستطع الخركج عف الجندر حتى عندما
ية شاذة .كلعؿ در ً
أشكاؿ جندر و
و
اسات
حاكلت إنتاج

تبت عميو مف
يقتضي بالضركرة بطبلف كؿ مار ٍ
و
أفكار في كافة المجاالت ال سيما النظرية األخبلقية

سيككلكجيا الجنس تأتي يمدعمةن كمؤكدةن لعدـ إمكانية
الخركج عف الغيرية الجنسية حتى في صمب
ظاىرة المثمية ال سيما عند "األشخاص الذيف يتكفر

ىناا إذ أف بتمر كانت قد نفت قبمية القيـ األخبلقية
مجرد معيار و
ية يمطبعةا كىذا
كجعمتيا  -ىك ىما اليكية-
ى
تيبطمو الفطرة اإلنسانية ذاتيا ،فئف ا﵀ ﷻ"فىطىر عباده
عمى استحساف الصدؽ كالعدؿ ،كالعفة كاإلحساف،

ليـ ىذا اإلمكاف -أم ممارسة الغيرية الجنسية-

كمقابمة النعـ بالشكر ،كفطرىـ عمى استقباح

لمحب كالجنس"(ُٗٓ)،كانتيت بالتأكيد عمى أنو عادة

الحمك كالحامض إلى أذكاقيـ ،ككنسبة رائحة المسؾ

الممارسات المثميةا فقد اىتمت السيككلكجيا بدراسة

كمع ذلؾ يفضمكف أفرادان مف جنسيـ كمكضكوع
ما يبدأ "السيككلكجيكف الميتمكف بيذه المشكمة...
و
بأفكار عف الرغبة الغريبة ...إالَّ أف ىذه الغرابة...
ليست مكجكدة إالَّ بالنسبة لمكاقع المادم المجسد،

أما في حقؿ االستيياـ ...فالرجؿ ال يمضي إلى

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

(ُٖٓ)

مجمكعة مف الكاتبات ،ثنائية الكينكنة ،ص ِّْ

(ُٗٓ)

(رايؾ .ََِٓ .ص ٗٔ).

بتصرؼ يسير.

أضدادىا ،كنسبة ىذا إلى فطرىـ كعقكليـ كنسبة
كرائحة النتف إلى مشاميـ ،ككنسبة الصكت المذيذ
كضده إلى أسماعيـ ،ككذلؾ كؿ ما يدرككنو
بمشاعرىـ الظاىرة كالباطنة ،فيفرقكف بيف طيبو
(ُُٔ)

كخبيثو ،كنافعو كضاره"
في

ماىية

اىا*فىأىٍليى ىميىا
ىس َّك ى
(َُٔ)
(ُُٔ)

النفس
كرىىا
في يج ى

يدؿ لذلؾ قكلو تعالى

اإلنسانية:

﴿كىن ٍف و
س
ى

اىا*قى ٍد
ىكتى ٍق ىك ى

أى ٍفمى ىح

ىك ىما
ىم ٍف

رايؾ ،سيككلكجيا العبلقات الجنسية ،ص ٗٔ.

(ابف قيـ الجكزيةُِْٔ .قََِٓ -ـ/ُ .

ُُٗ).
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َّاىا﴾[الشمس ]َُ-ٕ:كعف
اب ىم ٍف ىدس ى
ىزَّك ى
ا*كقى ٍد ىخ ى
اى ى
طفى وة أىم ىشا وج ىن ٍبتىمً ً
اإل ٍنس ً
يو
اإلنساف﴿ :إًَّنا ىخمى ٍقىنا ًٍ ى ى
اف م ٍف ين ٍ ٍ
السبًي ىؿ إً َّما ىش ً
فىجع ٍمىناه س ًميعا ب ً
اك نار
ص نيرا*إًَّنا ىى ىد ٍيىناهي َّ
ىى ي ى ن ى

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

ذاتيتيا(ُٓٔ).

كر﴾[اإلنساف .]ّ-ِ:كذلؾ اإلدراؾ األكلي
ىكًا َّما ىكفي نا
ً
مكانة القيـ كامنة في
عند اإلنساف مرتبط بككف

في دعكاىا إلى عدمية القيمة الذاتية لمقيـ

ذاتو ،كأف "األفعاؿ في نفسيا حسنة كقبيحة كما أنيا

األخبلقية :تقؼ في مكاجية ليس مع اليكية

نافعة كضارة"(ُِٔ)ا فتي ٍعرؼ لذلؾ بالعقؿ كيأتي
الشرع تارة مقر انر كمكافقان ليذا الحكـ الضركرم
بحسف و
ً
ً
استيجاف خر ،كتارة يأتي
فعؿ أك
العقمي
مكمبلن يفي ىحسٍّف أك يقىبٍّح ما ال يستقؿ العقؿ فيو و
بحكـ
يحسٍّنو لتغميب المصمحة فيو كالحكمة،
أكلي ،أك ى
فئف "الشارع ىعَّرؼ بالمكجكد ،كأثبت المفقكد،

فتحسينو :إما كشؼ كبياف ،كاما إثبات ألمكر في
تتعارض مع
األفعاؿ كاألعياف"(ُّٔ)يستحيؿ أف
ى
إدر و
اؾ ضركروم عقمي ،كىذا يتضحباالستقراء

ألسمكب الكحي في الحث عمى الفضائؿ كالنيي عف
ً َّ
ىف
ٍم يريك ٍـ أ ٍ
أضدادىا ،مف ذلؾ قكلو تعالى﴿:إ َّف الموى ىيأ ي
تيؤادكا ٍاألىم ىان ً
الن ً
ىىمًيىا ىكًا ىذا ىح ىك ٍمتي ٍـ ىب ٍي ىف َّ
ىف
ات إًلىى أ ٍ
اس أ ٍ
ى
ى
َّ
ً
َّ ً ً ً
اف
تى ٍح يك يمكا بًا ٍل ىع ٍد ًؿ ًإ َّف الموى نع َّما ىيعظي يك ٍـ بًو ًإ َّف الموى ىك ى
س ًميعا ب ً
ير﴾[النساء ،]ٖٓ:كقكلو ﴿:يق ٍؿ تى ىعالى ٍكا أ ٍىت يؿ ىما
ص نا
ى ن ى
ً
ً
ىحَّرىـ ىراب يك ٍـ ىعمىٍي يك ٍـ أ َّىال تي ٍش ًريككا بًو ىش ٍينئا ىكبًا ٍل ىكال ىد ٍي ًف
َّاىـ
إً ٍح ىس نانا ىكىال تى ٍقتيميكا أ ٍىكىال ىد يك ٍـ ًم ٍف إً ٍم ىبل وقىن ٍح يف ىن ٍريزقي يك ٍـ ىكًاي ي
كىال تى ٍقربكا ا ٍلفىك ً
ظيى ىر ًم ٍنيىا ىك ىما ىبطى ىف ىكىال
ش ىما ى
اح ى
ىي
ى
ى
ً
َّ
ً
َّ
َّ
الن ٍف ىس التي ىحَّرىـ الموي ًإال بًالٍ ىح ٍّ
تى ٍقتيميكا َّ
صا يك ٍـ
ؽ ىذل يك ٍـ ىك َّ

ً
َّ
ً
كف﴾[األنعاـ،]ُُٓ:كمنو ما صح
بًو لى ىعم يك ٍـ تى ٍعقمي ى
"أف األمانة نزلت في ىج ً
عنوﷻ ًمفَّ :
ذر قمكب
الرجاؿ ،ثـ عممكا مف القرف ،ثـ عممكا مف

(ُِٔ)
(ُّٔ)

ابف قيـ الجكزية ،مدارج السالكيف.ُِٗ /ُ ،

(ابف تيميةُُُْ .قُُٗٗ -ـ.)ِِ /ٖ .

إف معرفة مكانة األخبلؽ ىذه دليؿ يؤكد عمىأف بتمر

الذككرية بؿ :مع الماىية اإلنسانية ذاتيا ،كضركرات
العقؿ ،كمع القكانيف الطبيعية الناظمة لمكجكد

كالمعرفة معان ،بؿ كمع العمـ التجريبي ذاتو ،دكف أف
ً
تبرر ذلؾ الخركج سكل بز و
و
بالعصبية
منفعؿ
عـ

ك ً
العداء اليستيرم لآلخر ككؿ مقكمات الثنائية في
الكجكد .كمف جية أخرل فئف دعكل بتمر لمعدمية
األخبلقية ىك في حقيقتو تشريع لميكل كلمرغبات
الذاتية الفردية التي يؤذف اعتبارىا معيا انر بالقضاء
عمى كؿ و
و
ككماؿ كرقي يطمح إليو اإلنساف
تقدـ

اء يى ٍـ
اتَّىب ىع ا ٍل ىحقاأ ٍ
ىى ىك ى
اى ٍـ
ًفي ًي َّف ىب ٍؿ أىتىٍيىن ي

بفطرتوا كليذا قاؿ المكلى ﴿:ىكلى ًك
ً
ض ىك ىم ٍف
َّم ىاك ي
ات ىك ٍاأل ٍىر ي
لىفى ىس ىدت الس ى
ً
ً
كف﴾[المؤمنكف،]ُٕ:
بًذ ٍك ًرًى ٍـ فىيي ٍـ ىع ٍف ذ ٍك ًرًى ٍـ يم ٍع ًر ي
ض ى

كبيَّف تعالى المفاسد المترتبة عمى اعتبار الرغبة
ى
الذاتية معيا انر بقكلو﴿:أىفى ىأرٍىي ى
ت ىم ًف اتَّ ىخ ىذ إًلىيىوي ىى ىكاهي
ىضمَّوي المَّوي ىعمىى ًع ٍموـ ىك ىختى ىـ ىعمىى ىس ٍم ًع ًو ىكىق ٍمبً ًو ىك ىج ىع ىؿ
ىكأ ى
عمىى بص ًرًه ًغ ىشاكةن فىم ٍف يي ًد ً
يو ًم ٍف ىب ٍع ًد المَّ ًو أىفى ىبل
ى ى ى
ى ى ىٍ
فجع يؿ اليكل حاكمان ىك
كف﴾[الجاثية]ِّ:ا
ٍ
تى ىذ َّك ير ى
تشريع لمقضاء عمى اإلنساف أيضان.

كأما جعؿ بتمر الحكـ األخبلقيتعنيفان ،كقسرىا

(ُْٔ)

(أخرجو البخارم في صحيحو ،كتاب الرقاؽ ،باب

رفع األمانة.)ْٕٔٗ ،ّّْ /ُُ ،

)ُٓٔ)انظر لزامان كتاب" :األخبلؽ في يات األحكاـ" د/
شككت طو طبلفحة.
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المسؤكلية اإلنسانية عمى و
تفاعمي مع اآلخر،
شكؿ
و

فيك في حقيقتو تمظير سافر لفكرتيا :بأف الخطأ

كالقبيح ليس لو كجكد ،كما أنو خركج عف األخبلؽ
ذاتيا فضبلن عف أف تيىنظٌر لياا إذ الشر األخبلقي
مكجكد ،كحقيقة كجكده بيذا الكصؼ متعمؽ بفاعمو
ؾ ًم ٍف
ىص ىاب ى
كما بيف ذلؾ ا﵀ تعالى بقكلو ﴿:ىما أ ى
َّ ً
و ً
ؾ ًم ٍف ىسيىٍّئ وة فى ًم ٍف
ىص ىاب ى
ىح ىسىنة فىم ىف المو ىك ىما أ ى
ؾ﴾[النساء ]ٕٗ:فئف ىذه اآلية تضمنت "بياف أف
ىن ٍف ًس ى
اإلنساف ىك فاعؿ السيئات ،كأنو يستحؽ عمييا

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 ييمزـ المرء نفسو أكالن ...،كأف يفي بعد
ذلؾ بالتزامو بكاسطة جيكده الخاصة"(ُٖٔ)ا فئقرار

بدىية إدراؾ اإلنساف لمسؤكليتو عف فعمو متى كاف

يح انر عاقبلن عالمان ىي السبب في عدـ إمكانية تنصؿ
اإلنساف منيا أماـ ذاتو كأماـ ا﵀ تعالى كأماـ

العقاب،كا﵀ ينعـ عميو بالحسنات -عمميا كجزائيا-

يخ ىرل ىكًا ٍف
مجتمعو ،قاؿ تعالى ﴿:ىكىال تى ًزير ىك ًازىرةه ًكٍزىر أ ٍ
ً
ً ً
اف
تى ٍدعي يمثٍىقمىةه إًلىى ح ٍمميىا ىال يي ٍح ىم ٍؿ م ٍنوي ىش ٍي هء ىكلى ٍك ىك ى
ً ًَّ
ً ً
امكا
ىذا قي ٍرىبى إًَّن ىما تيٍنذ ير الذ ى
يف ىي ٍخ ىش ٍك ىف ىربَّيي ٍـ با ٍل ىغ ٍيب ىكأىقى ي
َّبلةى ىك ىم ٍف تىىزَّكى فىًئَّن ىما ىيتىىزَّكى لًىن ٍف ًس ًو ىكًالىى المَّ ًو
الص ى
ا ٍلم ً
نسؼ بتمرلمقكمات
ص يير﴾[فاطر]ُٖ:ا كليذا فئف
ى
ى
اليكية األخبلقية اإلنسانية -أعنى ككنو كائنان يح انر

تعالى قد فرؽ بيف النكعيف"(ُٔٔ) ،فمعدـ فعؿ

يح في
النكع اإلنساني (الذكر كاالنثى) -صر ه
إرادتياالقضاء عمى اإلنساف ذاتو ،كالتشريع

الخير مف إنساف معيف شر عدمي ،فالشر ىنا عدـ

إليديكلكجيا "مدمرة كظبلمية كال اجتماعية كال شعبية

السبب كالعمة المقتضية لمخير في ذلؾ اإلنساف ،أك

الفرد كالمجتمع ،بؿ عمى الكجكد اإلنساني برمتو
و
بفردية مطمقة ،كما تقضي عمى
الذم تنادم فيو
و
أشكاؿ ال نمطية
كياف األسرة التقميدم كتدعك إلى
و
مصمحة يمكف أف يتكامؿ
لؤلسرة ،كتقضي عمى أم

فئنو إذا كاف ما أصابيـ مف حسنة فيك مف ا﵀ ا

اء،
فالنعـ مف ا﵀  ،سكاء كانت
ابتداء أك كانت جز ن
ن
اء -كىي مف ا﵀  :-فالعمؿ الصالح
كاذا كانت جز ن
الذم كاف سببيا :ىك أيضا مف ا﵀ أنعـ بيما ا﵀

عمى العبد ،كاال فمك كاف ىك مف نفسو -كما كانت

السيئات مف نفسو -لكاف كؿ ذلؾ مف نفسو ،كا﵀
اإلنساف الخير حصؿ الشر" ،فئف عدـ صدكر
صدكر الخير منيا ،...كىذا الشر إنما كاف لعدـ
لفكات شرطو منو ،أك لكجكد مانع الخير في ذلؾ

اإلنساف ،فيككف ىذا الشر مضافان إلى ذلؾ

اإلنساف"(ُٕٔ) ،ككجكد الخطأ أك القبيح ىك أمر قائـ

مسؤكالن ،كفصميا عف أف تككف جزءان أصيبلن في

(ُٗٔ)

كأيضان ال فطرية"

نتيجةن آلثارىا المدمرة عمى

عمى ككف اإلنساف كائنا مختارا ،كبالتالي ال يمكف

مف خبلليا الذكر كاألنثى ،كتسيـ في تكليد العديد

لنا المصادرة عمى كجكد الحكـ األخبلقي الذم
يستدعي ثنائية الخير كالشر إالَّ إذا صادرنا عمى

مف االضطرابات التي تحدث بفعؿ تشكيو معالـ

(ُٔٔ)

(ُٕٔ)

(ابف تيميةُُْٔ .قُٗٗٓ -ـ،)ِْٕ /ُْ .

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

الفطرة
(ُٖٔ)
(ُٗٔ)

اإلنسانية

كمناىضتيا

كقمب

يكمياتيا

(دراز .َُِٔ .صُّٕ).

مجمكعة مف الباحثيف في حركة المظاىرة ألجؿ

الجميع ،إيديكلكجيا الجندر ،ص ْٓ.
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المطمقة(َُٕ)،إذ بدت بتمر متمركزة حكؿ ذاتيا

إذا كانت ستعكد كتمتقي معيـ في األصؿ كىك

كتسعى إلى "عالـ تتمحكر فيو األنثى حكؿ ذاتيا،

أيحادية الجندر؟!.

مستقمةن استقبلالن كامبلن عف عالـ الرجاؿ ،كفي سبيؿ

ذلؾ رأيناىا دعت إلى الشذكذ السحاقي بيف النساء،

كالى التحرر االنحبللي ميددة لمكجكد اإلنساني
ذاتو"(ُُٕ).كأقصى ما يمكف ألخبلؽ بتمر أف تؤكده
عدمي ك و
أم قيمة ،كىك
ىك أف عالـ األنثى
ٌّ
خاؿ مف ٌ

عالـ تكلد فيو الخطيئة كالشر كال يمكف الكثكؽ بو

ُ.

الياتمة

تتمثؿ اإلجابة عف اإلشكاؿ الجكىرم ليذا

البحث في أف بتمر انطمقت مف ككف "اليكية

الجنسية/الجندر"شكبلن يتككف داخؿ سياؽ المخاطبة

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

في إنارة طريؽ اإلنسانيةا ألنيا ستسقط كتسقطيـ

الشذكذ الجنسي ،كتصؼ السحاؽ عمى أنو شكؿ مف

االنحبلؿ كالظبلمية كالقضاء الذاتي عمى الحياة

انتيينا إلى أف حقيقة مفيكـ الجندر عند

معيا -كما فعمت بتمر كال تزاؿ تفعؿ -في كحؿ
برمتيا.

كأخي انر لنا أف نبلحظ أف تمركز بتمر حكؿ ذاتيا -
الذم انتيى إلى عدمية األخبلؽ -ييعد طريقان تعكد
منو بتمر لتمتقي فيو مع خصكميا ،أصحاب التمركز
الذككرما فيي تؤكد مثميـ أف الجنس أيحادم ،كأف

عمى األنكثة أف تعيد إنتاج الذككرة -كما اعتقدكا ىـ

أشكاؿ الجنس الذم يحرر المرأة مف سمطة الرجؿ.

ِ.

بتمر :يؤكد عمى إف اليكية الجنسية عند اإلنساف ال
و
و
معرفة
أسس طبيعية ،كانما ىي مجرد
تنتمي إلى
م و
طبعة نتجت مف رحـ المعايير االجتماعية كالثقافية
ي
معالـ
قكضت
كلذا
ا
ية
ر
الذكك
السمطة
مع
اطئة
ك
المت
ى
الثبات في ىذه اليكية ،كنفت ككف الثنائية الجنسية

شيئان مكجكدان في اإلنساف بالطبيعة.

أف ال كجكد إالٌ ل ً
ذكر ناقص ،-كال
مذكر ،كالمرأةي ه
ً
لحقيقة االختبلؼ الجنسي
كجكد عند كبل الفريقيف

ّ.

كثنائية الجندر ،فكيؼ تعيب بتمر عمى أصحاب
ظمـ كا و
الييمنة الذككرية ما قامكا بو مف و
قصاء لممرأة

تمارس استبلبان لمذاتا كليذا نفتحقيقة الخطأ

(َُٕ)

انظر لبلستزادة حكؿ اآلثار السمبية مثبلن:

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

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

(ُُٕ)

ْٔ.ْٖ -

نصرة ،الفمسفة النسكية رؤية نقدية مف منظكر

الفكر اإلسبلمي ،ص َٗ.

تكمف معالـ نظرية األخبلؽ عند بتمر في:

أف القيـ األخبلقية الفطرية ىي معاييرسمطكية

كالقبيحبالذات ،حيف اعتبرت الحكـ األخبلقي فعبلن
ىي يح اد مف تحقؽ الذات في صيركرة الخطاب،
كاعتبرتو شكبلن مف أشكاؿ كىـ المركزية الذاتية
الذككرية في أصميا .كاستنادان إلى ىذا نفت حقيقة

الخميقية عند اإلنساف ،حينما اعتبرت أنو
المسؤكلية ي
ليس ثمة كجكد قبمي لممسؤكلية األخبلقية عند
و
بشكؿ بعدم كفي
اإلنساف ،كانما تى ٍح يدث المسؤكلية

خضـ الحادثة ،كال تتخذ شكبلن يمعب انر عف الكاجب
الفعمي كانما تتأثر بحيثيات الحدثا كلذا ال يمكف
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الخمقي الحسف أك القبيح باالستناد إلى
تبرير السمكؾ ي
دافع المسؤكلية.
ْ.

أظير المكقؼ النقدم لمفيكـ الجندر عند

بتمر كأثره في أخبلؽ اليكية الجنسية:
أ.

أف مفيكـ بتمر في اليكية الجنسية

و
عداء صري وح مع الماىية اإلنسانية ،كيتذرع
يقؼ في
الخمؽ اإلليي لئلنساف،
بالمغة حتى ينفي حقيقة ى
كقبمية فطرتو ككينكنتو الجنسية.

ب.

أف بتمر تقع في تناقض ذاتي

يكمف في :أنيا بقكليا بعدمية اليكية الجنسية
لئلنساف ،ال يمكف ليا أف تعكد فتقرر كجكد المرأة
عندما تتحدث عف األقمياتا مادامت قد نسفت

-

ضركرة االشتغاؿ باألسس الفمسفية التي

يقكـ عمييا الفكر النسكم الغربي في قراءتو

لمختمؼ القضايا ،كنقدىا كفؽ الرؤية اإلسبلمية
كالمشتركات اإلنسانية.
-

تقديـ د ارساتمقارنة تقكـ عمى القراءة

التاريخية ،تفرؽ بيف النسكية كحركة إنسانية
كفمسفة تنتمي إلى تيار ً
و
ات
حقكقية ،كبيف النسكية
الحداثة الغربية كما بعدىا ،كأثر ذلؾ عمى تقديـ

و
مفيكـ يتصؼ بالمكضكعية كاإلنصاؼ.

وصمى اهلل وسمم عمى نبينا محمد
وعمى آلو وصحبو أجمعين

كجكد المرأة بالذات ،كىذا التناقض ىعَّرض بتمر
لمعديد مف النقد الذم اعتبر أطركحاتيا ىذه خركجان
عف قضية المرأة الرئيسة ،كالقضاء عمييا يكميةن.

ت.

أف عدمية األخبلؽ كأخبلؽ اليكية

الجنسية بالتحديد عند بتمر تقكـ عمى أساس التمركز
أردت مف خبللو أف تكتفي فيو
حكؿ األنثى ،الذم ا
المرأة بذاتيا في كافة المجاالت حتى عمى المستكل
و
و
طبيعية لمجنسا
محددات
أم
الغريزم ،كنفت لذلؾ ٌ
كىذا مف جية ىي ٍبطي يؿ بتناقض بتمر حينما تدعي أف
كىـ (ألنو ال كجكد ثابت لمذات) ،ثـ
مركزية الذات ه
تعكد فتتمركز حكؿ ذاتيا أك حكؿ األنكثة بالذات.

كما ىي ٍبطي يؿ مف جية أخرل بالضركرة الفطرية عند
اإلنساف التي تؤكد عمى :إثبات الثنائية كقبمية
األخبلؽ ،كأف محددات الرغبة الجنسية تنطمؽ مف
ىذا األمرخبلفانلزعـ بتمر القائـ عمى :قمب القضية،
كجعؿ اليكية الجنسية كما يتبعيا خاضعان لمسياقات
الثقافية ،كمحككمان بعدـ الثبات.
التوصيات:
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فيرس المصادر والمراجع.

ُ.

القرف الكريـ.

ّ.

ابػػف ق ػػيـ الجكزي ػػة ،محم ػػد ب ػػف أب ػػي بك ػػر .تحقي ػػؽ

ِ.

الكتاب المقدس.

(د .ط) .دار الحديث .القاىرة.

اب ػػف تيمي ػػة .تحقي ػػؽ قاس ػػـ ،عب ػػد ال ػػرحمف محم ػػد.

(ُُْٔقُٗٗٓ -ـ) .مجمػ ػ ػ ػ ػػكع الفتػ ػ ػ ػ ػػاكل( .د.
ط) .مجم ػ ػ ػػع المم ػ ػ ػػؾ في ػ ػ ػػد لطباع ػ ػ ػػة المص ػ ػ ػػحؼ

ٓ.

الشريؼ .المدينة المنكرة .السعكدية.

ُْ.

القاىرة.

ُٓ.

ُٔ.

ُٕ.

حنبؿ .طُ .مؤسسة الرسالة .بيركت .لبناف.

اب ػ ػ ػػف قدا م ػ ػ ػػة المقدس ػ ػ ػػي ،عب ػ ػ ػػد ا﵀ ب ػ ػ ػػف أحم ػ ػ ػػد.

(ُِّْقََِِ -ـ) .ركض ػ ػ ػػة الن ػ ػ ػػاظر كجن ػ ػ ػػة

ُٖ.

المن ػػاظر ف ػػي أص ػػكؿ الفق ػػو عم ػػى م ػػذىب اإلم ػػاـ

ٗ.

َُ.

المرأة كالجندر إلغػاء التمييػز الثقػافي كاالجتمػاعي

بيف الجنسيف ،طُ ،دار الفكر ،دمشؽ.

أبػػك غ ازلػػة ،ىيفػػاء ،كشػػكرم ،شػػيريف،)ََِٔ( ،

الرياض.

إمػ ػػاـ .عبػ ػػد الفتػ ػػاح إمػ ػػاـ .)ُٗٗٔ( .الفيمسػ ػػكؼ

المسيحي كالمرأة .طُ .مكتبة مدبكلي .القاىرة.

إماـ .عبد الفتاح إماـ( .د.ت) .أفبلطكف كالمػرأة.

(د .ط) .مكتبة مدبكلي .القاىرة.

األنبا تكاضركس الثػاني .األنبػا بفنكتيػكس مطػراف

س ػ ػػمالطكف .)َُِٔ( .المػ ػ ػرأة ف ػ ػػي المس ػ ػػيحية -
لؤلقباط األرثكذكس.

أنت ػػكني غي ػػدنز ،فيمي ػػب ص ػػاتف ،ترجم ػػة :محم ػػكد

الػ ػػذكادم .)َُِٖ( ،مف ػ ػػاىيـ أساس ػ ػػية ف ػ ػػي عم ػ ػػـ
السياسات ،الدكحة ،قطر.

إيرنا ر .مكاريؾ .ترجمة :حسػف البنػا عػز الػديف،

(َُِٔ) .مكس ػػكعة النظري ػػة األدبي ػػة المعاصػ ػرة،
طُ ،المركز القكمي لمترجمة ،القاىرة.

بتمػػر ،جكديػػث.َُِٔ .سػػمككؾ يخمػػؽ جنػػدريتؾ،
https://www.youtube.com/create_ch

.annel

بتمر ،جكديث .ترجمة فتحػي المسػكيني.َُِٔ .
تصػػدير الطبعػػة الثانيػػة لكتػػاب :مشػػكمة الجنػػدر.
مكق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع جمعي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة األكاف

أحمد بف حنبؿ .طِ .مؤسسة الرياف.

أب ػػك بك ػػر ،أميم ػػة ،كش ػػكرم ،ش ػػيريف،)ََِِ( ،

ََِِـ) .سمس ػػمة األحادي ػػث الص ػػحيحة كش ػػيء

االجتم ػ ػػاع ،المرك ػ ػػز العرب ػ ػػي لؤلبح ػ ػػاث كد ارس ػ ػػة

اب ػػف حنب ػػؿ ،أحم ػػد ب ػػف محم ػػد الش ػػيباني .تحقي ػػؽ
ش ػ ػ ػػعيب األرن ػ ػ ػػاؤكط .ع ػ ػ ػػادؿ مرش ػ ػ ػػد ك خ ػ ػ ػػركف.

األلب ػ ػ ػ ػػاني ،محم ػ ػ ػ ػػد ناص ػ ػ ػ ػػر ال ػ ػ ػ ػػديف-ُٗٗٓ( .

قضػػايا مثي ػرة لمجػػدؿ( .د .ط) .مطرانيػػة سػػمالكط

عمػػر ،محمػػد بػػف سػػامح .)َُِّ( .فػػتح البػػارم

(ُُِْقََُِ -ـ) .مسػ ػػند اإلمػ ػػاـ أحمػ ػػد بػ ػػف
ٖ.

ُّ.

ابف حجر ،أحمد بػف عمػي العسػقبلني .اعتنػى بػو

شػػرح صػػحيح البخػػارم .طُ .دار ابػػف الجػػكزم.

ٕ.

ُِ.

س ػػالـ ،محم ػػد رش ػػادُُُْ( .قُُٗٗ -ـ) .درء

بف سعكد اإلسبلمية .السعكدية.

لممرأة.

م ػػف فقيي ػػا كفكائ ػػدىا( .د .ط) .مكتب ػػة المع ػػارؼ.

ابف تيمية ،أحمد بف عبػد الحمػيـ الح ارنػي .تحقيػؽ

تعارض العقؿ كالنقؿ .طِ .جامعػة اإلمػاـ محمػد
ٔ.

ُُ.

عػ ػ ػػامر ،عم ػ ػ ػػادُِْٔ( .قََِٓ -ـ) .م ػ ػ ػػدارج

السػػالكيف بػػيف منػػازؿ إيػػاؾ نعبػػد كايػػاؾ نسػػتعيف.

ْ.

طْ .عمػ ػػاف ،صػ ػػندكؽ األمػ ػػـ المتحػ ػػدة اإلنمػ ػػائي

ُٗ.

الثقافية.www.alawan.org:

بتم ػػر ،جكدي ػػث .ترجم ػػة ف ػػبلح رح ػػيـ.)َُِٓ( .
ال ػ ػػذات تص ػ ػػؼ نفس ػ ػػيا .طِ .التن ػ ػػكير لمطباع ػ ػػة

كالنشر كالتكزيع .بيركت .لبناف.

الكاشػ ػػؼ فػ ػػي الجنػ ػػدر كالتنميػ ػػة حقيبػ ػػة مرجعيػ ػػة،
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َِ.

بتم ػػر ،جكدي ػػث .ترجم ػػة لج ػػيف اليم ػػاني .مراجع ػػة

أحم ػ ػػد الع ػ ػػكفي .َُِٔ .الج ػ ػػنس كالجن ػ ػػدر ف ػ ػػي

ِٖ.

الجػػنس اآلخػػر لسػػيمكف دم بكف ػكار .مدكنػػة ىنظػػر
لترجمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة األعمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ االجتماعيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

ُِ.

كاإلنسانية.https://t.co/JX5F599wPH:

بتمػػر ،جكديػػث .ترجمػػة كح ػكار :القطػػاف .حسػػيف.

ِِ.

ِْ.

ِٕ.

الصػ ػ ػػدة ،ىػ ػ ػػدل .)ََِِ( .النسػ ػ ػػكية كمػ ػ ػػا بعػ ػ ػػد

النسػػكية (د ارسػػات كمعجػػـ نقػػدم) .طُ .المجمػػس

األعمى لمثقافة .القاىرة .مصر.

الحكمة -مؤسسة ريـ كعمػر الثقافيػة-ّٕٕ :ُ .
البحي ػػرم ،ص ػػبلح ال ػػديف س ػػيد" .)ُُٖٗ( .نح ػػك

ُّ.

حكسػ ػ ػػك .عصػ ػ ػػمت محمػ ػ ػػد .)ََِٗ( .الجنػ ػ ػػدر

ّٖٗ.

مػػنيج تحميمػػي كانسػػاني فػػي د ارسػػة األركيكلكجيػػا".
ُُ.ِٔ -

ب ػ ػ ػ ػػدكم ،عب ػ ػ ػ ػػد ال ػ ػ ػ ػػرحمف .)ُْٖٗ( .مكس ػ ػ ػ ػػكعة

ِّ.

الفمسػ ػ ػ ػػفة .طُ .المؤسسػ ػ ػ ػػة العربيػ ػ ػ ػػة لمد ارسػ ػ ػ ػػات

كالنشر .بيركت .لبناف.

بنعب ػ ػػد الع ػ ػػالي ،عبػ ػ ػد الس ػ ػػبلـ .)َََِ( .أس ػ ػػس

الفكػ ػػر الفمسػ ػػفي المعاصػ ػػر مجػ ػػاكزة الميتافيزيقػ ػػا.

المغرب.

البييق ػػي ،أحم ػػد ب ػػف الحس ػػيف الخ ارس ػػاني .تحقي ػػؽ

عبد الحميػد ،عبػد العمػيُِّْ( .قََِّ -ـ).
شػ ػػعب اإليمػ ػػاف .طُ .مكتبػ ػػة الرشػ ػػد .الريػ ػػاض.

ِٔ.

جامب ػػؿ ،س ػػارة .ترجم ػػة الش ػػامي ،أحم ػػد .مراجع ػػة

َّ.

طِ  .دار تكبق ػ ػ ػ ػػاؿ لمنش ػ ػ ػ ػػر .ال ػ ػ ػ ػػدار البيض ػ ػ ػ ػػاء.

ِٓ.

ِٗ.

ُِٖ.

الحنفػ ػ ػ ػػي ،عبػ ػ ػ ػػد المػ ػ ػ ػػنعـ .)ََُِ( .مكسػ ػ ػ ػػكعة

المجم ػػة العربي ػػة لمعم ػػكـ اإلنس ػػانية -الككي ػػت:ْ .

ِّ.

صػػبلح" .)َُِٖ( .األخبلقيػػات النسػػكية" .مجمػػة

الحكمػػة -مؤسسػػة ريػػـ كعمػػر الثقافيػػة-ّٗ :ُ :

الصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمعاف .يكسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؼ" .)َُِٖ( .الجنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدر

كالجنسػ ػػانية :حػ ػ ػكار م ػ ػػع جكدي ػ ػػث بتم ػ ػػر" .مجم ػ ػػة

تكنػ ػػا ،ركزميريكنانسػ ػػي كيمي ػ ػػامز .ترجمػ ػػة زين ػ ػػب

الدار السمفية .بكمبام .اليند.

الفمسفة كالفبلسفة .طّ .مكتبة مدبكلي .القاىرة.

األبعاد االجتماعيػة كالثقافيػة .طُ .دار الشػركؽ.

عماف .األردف.
ٌ
الحي ػػت ،ركال محم ػػكد" .)ََِٓ( .قض ػػايا المػ ػ أرة
بػػيف الش ػريعة اإلسػػبلمية كالمكاثيػػؽ الدكليػػة د ارسػػة
مقارنة" .كمية الدراسات العميا قسـ الفقو كأصكلو.

ّّ.

ّْ.

ّٓ.

الجامعة األردنية .األردف.

الػداكم ،عبػد الػرزاؽ( .دكف عػاـ) .مػكت اإلنسػاف
فػػي الخطػػاب الفمسػػفي المعاصػػر( .دكف طبعػػة).

دار الطميعة لمطباعة كالنشر .بيركت .لبناف.

دراز ،محمػ ػ ػػد عبػ ػ ػػد ا﵀ .تعريػ ػ ػػب شػ ػ ػػاىيف ،عبػ ػ ػػد

الصبكر .)َُِٔ( .دستكر األخػبلؽ فػي القػرف.
طِ .شركة الرسالة العالمية .دمشؽ .سكريا.

دريػ ػ ػػدا ،جػ ػ ػػاؾ .ترجمػ ػ ػػة عػ ػ ػػز الػ ػ ػػديف الخطػ ػ ػػابي.

(َُِّ) .اس ػػتراتيجية التفكي ػػؾ (نص ػػكص حػ ػػكؿ

تايس ػ ػػكف ،لػ ػ ػػكيس .ترجم ػ ػػة مكتبػ ػ ػػي ،أن ػ ػػس عبػ ػ ػػد

الجامعػ ػ ػػة كالسػ ػ ػػمطة كالعنػ ػ ػػؼ كالعقػ ػ ػػؿ كالجن ػ ػ ػػكف

ال ػػدليؿ الميس ػػر لمقػ ػػارئ( .د .ط) .جامع ػػة الممػ ػػؾ

أفريقيا الشرؽ .المغرب.

ال ػػرزاؽ .)َُِْ( .النظري ػػات النقدي ػػة المعاصػ ػرة
سعكد -النشر العممي .السعكدية.

الترمذم ،محمد بف عيسى .تحقيؽ شاكر ،أحمد.

عبد الباقي ،فؤاد .ك خريفُّٗٓ( .ق-

ُٕٓٗـ) .سنف الترمذم .طِ .مكتبة مصطفى
البابي الحمبي .مصر.

كاالخػ ػ ػػتبلؼ كالترجمػ ػ ػػة كالمغػ ػ ػػة)( .دكف طبعػ ػ ػػة).

ّٔ.

دكالككمبػػاف ،كريسػػتياف .ترجمػػة احجػػيج ،حسػػف.

(َُِٓ) .تػ ػػاريق الفمسػ ػػفة فػ ػػي القػ ػػرف العش ػ ػريف.
طُ .جداكؿ لمنشر .بيركت .مؤمنػكف بػبل حػدكد.

المغرب.
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ّٕ.

ّٖ.

ّٗ.

َْ.

دكلػػكز ،جيػػؿ .ترجمػػة الحػػاج ،أسػػامة.)ََُِ( .
نيتش ػ ػ ػ ػػو كالفمس ػ ػ ػ ػػفة .طِ .المؤسس ػ ػ ػ ػػة الجامعي ػ ػ ػ ػػة

ْٔ.

لمدراسات كالنشر .بيركت .لبناف.

دم بكفػ ػكار ،س ػػيمكف .ترجم ػػة لجن ػػة م ػػف أس ػػاتذة

الجامع ػ ػ ػػة( .دكف ع ػ ػ ػػاـ) .الج ػ ػ ػػنس اآلخ ػ ػ ػػر .دكف

طبعة .دكف ناشر.

ْٕ.

ْْ.

الييكديػ ػػة األخي ػ ػرة ،جكديػ ػػث بتمػ ػػر قارئػ ػػة لسػ ػػعيد

لمثقافة كالنشر .بيركت -لبناف .بغداد -العراؽ.

ُُٗ.

سػػيككلكجيا العبلقػػات الجنسػػية .طُ .دار المػػدل
رضػ ػػا ،محمػ ػػد رشػ ػػيد .تعميػ ػػؽ .األلب ػ ػاني ،محمػ ػػد

ناص ػ ػ ػػر ال ػ ػ ػػديفَُْْ( .قُْٖٗ -ـ) .حق ػ ػ ػػكؽ

بيركت .دمشؽ.

ركسػػك .جػػاف جػػاؾ .ترجمػػة لكقػػا .نظمػػي .تقػػديـ
محمػ ػػد .أحمػ ػػد زكػ ػػي محمػ ػػد( .د .ت) .إميػ ػػؿ أك

الشركة العربية لمطباعة كالنشر .القاىرة.

مؤسسػ ػ ػ ػػات الد ارسػ ػ ػ ػػات الفمسػ ػ ػ ػػطينية-ّٗ :ٖٕ .

ْٖ.

دليؿ الناقد األدبي .طّ .المركز الثقػافي العربػي.

الدار البيضاء .المغرب .بيركت .لبناف.

ْٗ.

َٓ.

دريدا( .دكف طبعة) .عالـ المعرفة .الككيت.

ُٓ.

أكاديميا إنترناشيكناؿ .ك مؤسسػة محمػد بػف ارشػد
ؿ مكتكـ .بيركت .لبناف.

الشػ ػػافعي ،محمػ ػػد ب ػ ػػف إدريػ ػػس .تحقيػ ػػؽ ش ػ ػػاكر،

أحم ػ ػ ػ ػػدُّٖٓ( .قَُْٗ -ـ) .الرس ػ ػ ػ ػػالة .طُ.

لبناف.

طبلفحػػة ،شػػككت طػػوََِِ( .ـ) ،األخػػبلؽ فػػي
يػات األحكػػاـ ،طُ ،عػالـ الكتػب الحػػديث لمنشػػر

كالتكزيع ،إربد.

ط ػػو .عزيػ ػة عم ػػي( .د .ت) .ت ػػأمبلت ف ػػي مكان ػػة

المرأة في الييكدية كالمسيحية كاإلسػبلـ( .د .ط).
العزيػ ػػزم ،خديجػ ػػة .)ََِٓ( .األسػ ػػس الفمسػ ػػفية
لمفكػ ػ ػػر النس ػ ػ ػػكم الغربػ ػ ػػي .طُ .بيس ػ ػ ػػاف لمنش ػ ػ ػػر

كالتكزيع كاإلعبلـ .بيركت .لبناف.
ِٓ .عطيػػة ،أحمػػد عبػػد الحمػػيـ .)ََُِ( .نيتشػػو
كجػػذكر مػػا بعػػد الحداثػػة .طُ .دار الفػػارابي.

ستيربا ،جيمس .ترجمة جػكاف صػفير.)ََِٗ( .
ثبلث ػ ػػة تح ػ ػػديات أم ػ ػػاـ عم ػ ػػـ األخ ػ ػػبلؽ :البيئكي ػ ػػة

شػػاكرَُِْ( .قَََِ -ـ) .جػػامع البيػػاف فػػي

دار القمـ .الككيت.

س ػ ػ ػػتركؾ ،ج ػ ػ ػػكف .ترجم ػ ػ ػػة عص ػ ػ ػػفكر ،محم ػ ػ ػػد.

(ُٔٗٗ) .البنيكيػػة كمػػا بعػػدىا مػػف شػػتركاس إلػػى

الطبػػرم ،محمػػد بػػف جريػػر .تحقيػػؽ أحمػػد محمػػد

تأكيػ ػػؿ القػ ػػرف .طُ .مؤسسػ ػػة الرسػ ػػالة .بيػ ػػركت.

الركيم ػ ػػي .ميج ػ ػػاف .الب ػ ػػازعي .س ػ ػػعد.)ََِِ( .

كالنسػ ػ ػ ػػكية كالتعدديػ ػ ػ ػػة الثقافيػ ػ ػ ػػة( .دكف طبعػ ػ ػ ػػة).

ْٓ.

الش ػػيق ،عب ػػد ال ػػرحيـ محم ػػد" .)َُُِ( .المثقف ػػة

اري ػػؾ ،ثيػ ػػكدكر ،ترجم ػػة ديػ ػػب ،ثػ ػػائر.)ََِٓ( .

تربيػ ػػة الطفػ ػػؿ مػ ػػف الميػ ػػد إلػ ػػى الرشػ ػػد( .د .ط).

ّْ.

مكة .السعكدية.

كدركيػ ػ ػ ػ ػػش" .مجمػ ػ ػ ػ ػػة الد ارسػ ػ ػ ػ ػػات الفمسػ ػ ػ ػ ػػطينية-

المحمػ ػػدم العػ ػػاـ( .د .ط) .المكتػ ػػب اإلسػ ػػبلمي.

ِْ.

كالتعميؿ في أفعػاؿ ا﵀ عنػد أىػؿ السػنة كالجماعػة

عرض كدراسة" .كمية الشريعة .جامعة أـ القػرل.

النس ػ ػػاء ف ػ ػػي اإلس ػ ػػبلـ كحظي ػ ػػف م ػ ػػف اإلص ػ ػػبلح

ُْ.

الش ػػيرم ،عب ػػد ا﵀ ظ ػػافرُِّْ( .ق)" .الحكم ػػة

بيركت .لبناف.
ّٓ.

عطي ػ ػ ػ ػػة ،أحم ػ ػ ػ ػػد عب ػ ػ ػ ػػد الحم ػ ػ ػ ػػيـ.)َُِّ( .
"األخبلقي ػػات النس ػػكية" .مجم ػػة أكراؽ فمس ػػفية:
ّٕ.ِٔ -ْٗ :

ْٓ .العمػ ػػكم ،رشػ ػػيد .)َُِٕ( .الفمسػ ػػفة بصػ ػػيغة
المؤنث( .د .ط) .مؤسسة ىنداكم.

مكتبة الحمبي.

082

ٓٓ.

الغ ازلػػي ،محمػػد بػػف محمػػد الطكسػػي .تحقيػػؽ

ّٔ .المثن ػػى ،رفع ػػة" .)َُِٗ( .تياف ػػت الجن ػػدر".

عبد الشافي ،محمد عبد السبلـُُّْ( .ق-

مجم ػ ػ ػ ػػة االس ػ ػ ػ ػػتغراب -المرك ػ ػ ػ ػػز اإلس ػ ػ ػ ػػبلمي

ُّٗٗـ) .المستصػ ػ ػ ػ ػػفى .طُ .دار الكتػ ػ ػ ػ ػػب
العممية .بيركت.
ٔٓ.

لمدراسات االستراتيجية.ُِ -ٔ :ُٔ .

ْٔ .مجمكعػػة م ػػف الب ػػاحثيف ف ػػي حرك ػػة المظ ػػاىرة

غمػػكفر .ديفيػػد .كػػاببلف .كػػكرا .ترجمػػة حسػػف.

ألج ػػؿ الجمي ػػع بفرنس ػػا .ترجم ػػة عم ػػاد أي ػػكب.

عػػدناف .)َُِٖ( .الجنكسػػة الجنػػدر .طِ.

(َُِٗ)" .إي ػ ػ ػ ػ ػػديكلكجيا الجن ػ ػ ػ ػ ػػدر" .مجم ػ ػ ػ ػ ػػة

غكفم ػ ػػاف ،إرفين ػ ػػا .ترجم ػ ػػة ى ػ ػػدل كريممػ ػ ػػي.

االستراتيجية.ْٓ -ّٕ :ُٔ .

دار الحكار لمنشر كالتكزيع .البلذقية .سكريا.

ٕٓ.

االس ػ ػػتغراب -المرك ػ ػػز اإلس ػ ػػبلمي لمد ارس ػ ػػات

مراجع ػ ػػة كتق ػ ػػديـ حس ػ ػػف احج ػ ػػيج.)َُِٗ( .

ٓٔ .مجمكعة مف الكاتبات .ترجمة عػدناف حسػف.

البنػ ػ ػػاء االجتمػ ػ ػػاعي لميكيػ ػ ػػة الجنسػ ػ ػػية .طُ.

(ََِْ) .ثنائية الكينكنة النسكية كاالختبلؼ

مؤمن ػ ػػكف ب ػ ػػبل ح ػ ػػدكد لمد ارس ػ ػػات كاألبح ػ ػػاث.

الجنسػػي .طُ.دار الح ػكار لمنشػػر ك التكزيػػع.

الرباط .المغرب.

ٖٓ.

ٗٓ.

فركي ػ ػ ػ ػ ػ ػػد ،س ػ ػ ػ ػ ػ ػػيجمكند .)ُٗٗٗ( .الحي ػ ػ ػ ػ ػ ػػاة

البلذقية .سكريا.

ٔٔ.

المحبش ػ ػػي ،قاس ػ ػػـ عب ػ ػػد ع ػ ػػكض.)ََُِ( .

الجنسية .طّ .دار الطميعة لمطباعة كالنشر.

"األسػ ػػس الفمسػ ػػفية لمفيػػػكـ الجنكسػ ػػة" .مجمػ ػػة

بيركت.

الن ػ ػػكع االجتم ػ ػػاعي كالتنمي ػ ػػة -جامع ػ ػػة ع ػ ػػدف

فككػػا ،صػػكفيا .اريػػت ،ريبيكػػا .ترجمػػة جمػػاؿ

مرك ػػز المػ ػرأة لمبح ػػكث كالت ػػدريب-ُُٓ :ْ :

الجزيػػرل .مراجعػػة شػػيريف أبػػك النجػػا .إش ػراؼ

ُّْ.

إماـ عبد الفتاح إماـ .)ََِٓ( .أقدـ لػؾ مػا

ٕٔ.

المحمداكم .عمي عبػكد .ك خػريف.)َُِّ( .

بعػػد الحركػػة النسػػكية .طُ .المجمػػس األعمػػى

الفمس ػ ػػفة كالنس ػ ػػكية ف ػ ػػي فض ػ ػػح ازدراء الح ػ ػػؽ

مصر.

طُ .دار األمػ ػ ػ ػػاف .منشػ ػ ػ ػػكرات االخػ ػ ػ ػػتبلؼ.

األنثػ ػػكم كنقضػ ػػو كالتمركػ ػػز الػ ػػذككرم كنقػ ػػده.

لمثقاف ػػة المشػ ػػركع الق ػػكمي لمترجمػ ػػة .القػ ػػاىرة.

َٔ .فكك ػػك ،ميش ػػيؿ .)َُِٓ( .االنيم ػػاـ بالػ ػػذات
جماليػ ػػة الكجػ ػػكد كج ػ ػرأة قػ ػػكؿ الحقيقػ ػػة .طُ.
أفريقيا الشرؽ .المغرب.

ُٔ .الكردس ػ ػػتاني ،مثن ػ ػػى أم ػ ػػيف .محم ػ ػػد ،كاميمي ػ ػػا
حمم ػ ػ ػ ػ ػ ػػيُِْٓ( .قََِْ -ـ) .الجنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدر
المنشأ .المػدلكؿ .األثػر .طُ .جمعيػة عفػاؼ
عماف.
الخيريةٌ .

ِٔ .كياؿ .باسػمةَُُْ( .قُُٖٗ -ـ) .تطػكر
المػ ػرأة عب ػػر الت ػػاريق( .د .ط) .مؤسس ػػة ع ػػز

منشكرات ضفاؼ.
ٖٔ.

المسػ ػػيرم ،عبػ ػػد الكىػ ػػاب .)ََُِ( .قضػ ػػية
المػ ػرأة ب ػػيف التحري ػػر كالتمرك ػػز ح ػػكؿ األنث ػػى.

طِ .نيضة مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع.
الجيزة .مصر.
ٗٔ .مكاري ػػؾ ،إيرينػ ػػا .ترجم ػػة ع ػػز ال ػػديف ،حس ػػف
البنػ ػػا .)َُِْ( .مكسػ ػػكعة النظريػ ػػة األدبيػ ػػة

المعاص ػ ػرة .طُ .المركػ ػػز القػ ػػكمي لمترجمػ ػػة.
القاىرة.

الديف .بيركت.
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َٕ .مػػؿ .جػػكف سػػتيكرات .ترجمػػة كتعميػػؽ كتقػػديـ
إم ػػاـ .عب ػػد الفت ػػاح إم ػػاـ .)ُٖٗٗ( .اس ػػتعباد
النساء .طُ .مكتبة مدبكلي .القاىرة.

ُٕ .نصػ ػرة ،س ػػمكل" .)َُِٗ( .الفمس ػػفة النس ػػكية
رؤي ػػة نقدي ػػة م ػػف منظ ػػكر الفك ػػر اإلس ػػبلمي".
مجم ػ ػ ػ ػػة االس ػ ػ ػ ػػتغراب -المرك ػ ػ ػ ػػز اإلس ػ ػ ػ ػػبلمي
لمدراسات االستراتيجية.َٗ -ِٕ :ُٔ .

ِٕ .نيتش ػ ػػو ،فردري ػ ػػؾ .ترجم ػ ػػة الن ػ ػػاجي ،محم ػ ػػد.
(ََِٔ) .جينيالكجي ػ ػ ػ ػػا األخ ػ ػ ػ ػػبلؽ( .د .ط).
أفريقيا الشرؽ .الدار البيضاء .المغرب.
ّٕ .ىيم ػػد ،فرجيني ػػا .ترجم ػػة ميش ػػيؿ حن ػػا متي ػػاس.
(ََِٖ) .أخػ ػ ػػبلؽ العنايػ ػ ػػة( .دكف طبعػ ػ ػػة).
المجمػ ػػس الػ ػػكطني لمثقافػ ػػة كالفن ػ ػػكف كاآلداب.
الككيت.
ْٕ .كاتكن ػ ػػز ،س ػ ػػكزاف .ركي ػ ػػدا ،مريػ ػ ػزا .ك خػ ػ ػريف.
ترجمػػة الجزيػػرم ،جمػػاؿ .)ََِٓ( .أقػػدـ لػػؾ
الحرك ػ ػ ػػة النس ػ ػ ػػكية .طُ .المجم ػ ػ ػػس األعم ػ ػ ػػى
لمثقافة .القاىرة.
ٕٓ .ك ارت ػ ػػكف ،إيم ػ ػػي إس .ترجم ػ ػػة عب ػ ػػده ،ىػ ػ ػػاني
خميس .)َُِْ( .عمـ اجتمػاع النػكع مقدمػة
ف ػػي النظري ػػة كالبح ػػث .طُ .المرك ػػز الق ػػكمي
لمترجمة .القاىرة.
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