األنثوية المستلبة

ٌّ
ٌ
ّ
النسوية يف الغرب
نقدية على نظريات
إضاءات
[*]

إميان شمس الدين

[[[

ييضء هذا البحث عىل االضطراب املفهومي الذي عاشته الثقافة الغربية الحديثة حيال
املرأة ،حيث خلصت الباحثة إىل أن من أبرز تداعيات هذا االضطراب هو ظهور ما تسميه بـ
"األنثوية املستلبة".
وسعياً إىل مناقشة األطروحة الجندرية كام ظهرت يف االجتامع الغريب الحديث ،تنطلق
الباحثة من التأسيس القرآين ملوقعية املرأة بوصفها مخلوقاً يستمدّ حضوره ومكانته من إنسانية
اإلنسان ،التي تقوم عىل التكامل بني الذكر واألنثى ،وتشكّل املقدمة الرضورية لنقض جملة
مستقل عن مفهوم اإلنسان
ٍّ
األطروحات الجندرية التي عكفت عىل تصنيف املرأة كنوعٍ
كإنسان.

المحرر

ال ريب أن رضوب الظلم التي حاقت باملرأة كانت كثري ًة ومتعددةً ،وبعضها كان من أفظع
ٍ
تبعات جدير ٍة
أنواع الظلم وأقدمها يف التاريخ اإلنساين .وعندما كانت معالج ُة هذا املوضوع ذاتَ
كل
باالهتامم ،وتتعلّق بإنصاف املرأة وإعادتها إىل دورها املتوازن ،انقادت القضية النسوية وراء ّ
صيح ٍة ترفع شعار حقوقها وتحريرها ،من دون أدىن نظ ٍر منها يف حقيقة تلك الشعارات ومنشئها
كل من يطالب بإنصاف
ككل .فليس ُّ
وأثرها عىل شخص ّيتها وكينونتها وأرستها ومجتمعها ووظيفتها ّ
كل من ينتقد األنثوية هو من مناويئ حقوق املرأة ،بل القضية
املرأة هو من دعاة األنثوية ،وليس ُّ
ٍ
وبحث عن واقع األمر وعن الحقيقة التي تحقق العدالة واإلنصاف للجميع.
قضية معرف ٍة
*ـ باحث ٌة لبنانية يف علم االجتامع السيايس  -مقيمة يف دولة الكويت.
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ريب فإن حقيقة اإلنسان تكمن يف أصالة الروح وفرعية البدن ،إذ لو كان لهذا الجسد
وما من ٍ
أو للجنس مدخلي ٌة يف إنسانية اإلنسان ،لكان يدفعنا ذلك إىل الحديث عن املذكر واملؤنث ،ولكنا
عم إذا كان املذكر واملؤنث متساويني أو متفاوتني؟ أما الحقيقة فهي
سلطنا الضوء عرب السؤال ّ
أصالة الروح يف إنسانية اإلنسان وأداتية الجسد للتعبري عن هذه األصالة يف واقع الحياة والدنيا،
حيث يصبح الجسد األداة التي من املمكن أن تكون أنثى أو ذك ًرا.

كل إنسانٍ روحه ،والبدن أداتها ،وهذا ال يتناىف مع أن يكون لإلنسان
يف القرآن الكريم حقيق ُة ّ
بدن يف النشأة الدنيا والربزخ والقيامة ،وكام أن لديه بدنًا يف الدنيا ،والبدن هو فر ٌع – وليس أصالً أو
جز ًءا من األصل – كذلك أيضً ا يف الربزخ والقيامة .حيث إ ّن الله تعاىل ينسب البدن الذي هو فر ٌع
إىل الطبيعة والرتاب والطني ويسند الروح التي هي األصل إليه ،إذ كام يف قوله تعاىلَ N :و َي ْسأَلُونَكَ
ب َو َما أُوتِي ُتم ِّم َن الْ ِعل ِْم إِ َّل َقلِيالً .[[[ M
عَنِ ال ُّروحِ قُلِ ال ُّر ُ
وح ِم ْن أَ ْم ِر َر ِّ
مبدأ الزوجية (النوع وتنوع الوظائف):
لدليل عىل أصالة
ٌ
حينام ُجعل اإلنسان محو َر الخالفة اإللهية مباهيته ال بجنسه فإن ذلك
اإلنسانية يف املسرية التكاملية نحو الله تعاىل .إال أن مامرسة هذه الوظيفة والهدف العظيم يف
الدنيا انتقل بهذا اإلنسان ليلبس لباس الجسد فيعطى صفة الذكر وصفة األنثى ال عىل أساس
التناقض واملقابلة وإمنا عىل أساس تكامل األدوار ووحدة الهدف .وقد انقسمت اآلراء حول طبيعة
وظائف ُوزِّعت وفق
كل من املرأة والرجل ،فبعضهم ذهب إىل أن األدوار
األدوار وتوزيعها بني ٍّ
ُ
لكل من املرأة والرجل ،ورفض البعض هذه النظرية القائلة بتالؤم
مقتضيات الطبيعة البيولوجية ّ
الوظائف مع النظام الطبيعي للخلقة ،حيث اعتمد أصحاب الرأي األول عىل أن األرسة هي األساس
يف املنظومة االجتامعية ويف النظام الطبيعي أو نظام الخلقة ،حيث اعتربوا أن الرجل هو صانع
الحضارات ومدير املجتمع ويقع عىل عاتقه تقدم وتطور الحضارة والفكر اإلنسانيني ،أما املرأة
فوظيفتها القيام باألعامل التي تقع يف دائرة تحصني املقومات التي تساعد الرجل يف القيام بهذه
املهامت العظيمة امللقاة عىل عاتقه .تب ّنى أنصار النظام الطبيعي نظريّة ثبات األنواع التي تتبنى
كل زمانٍ ومكانٍ  ،أما أصحاب النظرة
ثبات االختالفات الجسدية والنفسية بني املرأة والرجل يف ِّ
الثانية أو أنصار القراءة التاريخية لالختالفات النفسية والجسدية بني املرأة والرجل فقد تب ّن ْوا نظرية
التكامل التاريخي التي ال ترى ثبات لهذه االختالفات الجسدية والنفسية وأنه ميكن للموجودات أن
[[[ -اإلرساء.85 :
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ٌ
نفسه هل املرأة التي كانت موجود ًة منذ آالف السنني هي
سؤال
ألف نو ٍع وشكلٍ .
يكون لها ُ
يطرح َ
ُ
نفسها جسديًّا ونفس ًّيا يف عرصنا هذا؟ وهل الوظائف التي كانت تؤديها املرأة يف السابق هي نفسها
الوظائف التي تؤديها اآلن؟ وهل بقيت املرأة يف أدوارها محصور ًة ضمن حدود وأطر األرسة فقط؟
أي ساح ٍة تاريخي ٍة من طرح إشكاالتها،
موضوع املرأة من املوضوعات القلقة التي مل ُ
تخل ُّ

ولعل أصل
ّ
ري من العادات والتقاليد مع األديان،
خاص ًة يف القرون األخرية التي اختلطت فيها كث ٌ
املوضوع ليس يف اختالف الجنس بني املرأة والرجل ،بقدر ما هو الكشف عن منظومة الحقوق

والواجبات ،ومحاولة اسرتجاع الحقوق املسلوبة ،أو سلب حقوقٍ ليست ذات صل ٍة بالجهة
تغافل عن أم ٍر ذي أهمي ٍة قصوى ،وهو عدم التطرق للمنظومة
ٌ
تجاهل أو
ٌ
املطالبة ،ولكن هناك

القيميّة الفردية واالجتامعية وعالقتها مبنظومة الحقوق والواجبات ،وأيهام يُق َّدم يف حال التزاحم؟

الحديث عن األنثوية يضط ّرنا إىل إطالل ٍة رسيع ٍة عن األسباب التي أدت إىل ظهور هذه الحركة،

والتي يف واقع األمر نشأت كرد فعلٍ إما عىل ظلم املرأة وسلبها حقوقاً واقعيّ ًة لها ،أو نتيجة االنحالل
التدريجي ملنظومة القيم الفردية واالجتامعية ،وقيام بني ٍة فلسفي ٍة مغاير ٍة اُت ُّخذت يف ما بعد كقاعد ٍة

كثي من اللوازم املعرفية واألفكار التي رسمت معامل العالقات الفردية
معرفي ٍة ،الزمها كبنا ٍء
فوقي ٌ
ٍّ

واالجتامعية ومنظومة القيم والحقوق والواجيات عىل ضوء تلك القاعدة الفلسفية.

للدين وظيف ٌة مهم ٌة يف الحياة ،إال أ ّن الخلط بني حقيقة الدين ومامرسته من قبل منظريه كاألنبياء

واألوصياء بطريق ٍة سليم ٍة تتناسب وفطرة اإلنسان يف حاجته لهذا الدين ،وبني املامرسات التاريخية

ٍ
لتحريفات
ملصالح شخصاني ٍة لرجاالته املتصدين لفهمه أو
والحالية املشوهة للدين نتيج ًة إما
َ
تاريخي ٍة طالته من الرصاع الدائر دوما بني الحق والباطل .هذا الخلط أقىص الدين عن ساحات
الحياة اإلنسان ّية وبدل وغري من حقيقة وظيفته ودوره يف الحياة.

إال أ ّن سرية األنبياء والرسل أصحاب الرساالت الساموية هي خري دليلٍ عىل رضورة التمييز

بني واقع املامرسة السليمة التي توظف الدين يف خدمة اإلنسان وواقع املامرسة الخاطئة.

وتطالعنا النصوص الصحيحة الرصيحة ،التي تح ِّدد رسالة الدين ووظيفته ،مبا ال يقبل االلتباس

ح أو تعليقٍ  .كقوله تعاىل:
أو التأويل وال يحتاج إىل رش ٍ
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اي ف ََل يَ ِ
ض ُّل َو َل يَشْ قَى.[[[ M
ـ َ Nف َمنِ اتَّ َب َع هُدَ َ
ني.[[[ M
 َ Nو َما أَ ْر َسلْ َناكَ إِ َّل َر ْح َم ًة لِلْ َعالَ ِم َ َ Nلقَد أَ ْر َس ْل َنا ُر ُس َل َنا بِا ْل َب ِّي َن ِاس بِالْ ِق ْسط ،[[[ Mإذا
ات َوأَنْ َز ْل َنا َم َع ُه ُم ا ْل ِك َت َ
اب َوا ْل ِمي َزانَ لِ َيقُو َم ال َّن ُ
كانت هذه هي نظرة اإلسالم القرآنية إىل النوع اإلنساين ،فكيف جرى تظهري النسوية أو ما يُسمى
بالنظريات الجندرية يف الغرب؟
املرأة يف العصور الوسطى:
لقد شاركت املرأة يف القرون الوسطى الرجل أشغاله يف الحقل ،والعناية بالحيوانات ،باإلضافة
إىل أشغال املنزل ،ومع التنمية العمرانية ،وظهور أشكال جديدة من العمل ،ساعدت املرأة زوجها
يف مهن وفنون إىل أن وصلت إىل النيابة عنه وتعويضه حسب الحاالت .وكان األب يلقن فنه ألوالده
الذكور منهم واإلناث عىل السواء .ويف القرن الثالث عرش ،أصبحت املرأة ال متارس فقط حرف
الحياكة والنسيج ،وإمنا أيضً ا أصبحت تقوم بأعامل الدباغة ومعالجة الجلد واملعادن .وبشكل
عام فإن األجور التي كانت تتقاضاها النساء ،كانت منخفض ًة عن تلك التي يتقاضاها الرجال ،األمر
الذي أدى إىل إسهام املرأة يف الحركات الثورية التي عرفتها املدن يف القرون الوسطى ،وحدث
يف القرن الخامس عرش أن اتهم عمل املرأة بكونه السبب يف البطالة التي يواجهها الرجال ،وقد نتج
ألي مهنة .وهكذا مع نهاية القرن
عن ذلك أن منعت مختلف الترشيعات األوروبية مامرسة النساء ّ
السادس عرش وحلول السابع عرش ،كانت املرأة قد أقصيت نهائ ًّيا من الحياة املهنية .ويف الجملة،
ٍ
إن عرص «املركنتلية» (التجارية) كان يعني موت املرأة ككيانٍ
نشيط .فلام حل القرن الذهبي ،وجد
املرأة محبوس ًة يف املنزل ،وقد اقترص دورها عىل تنشئة األوالد ،والقيام بأعامل البيت ،ورعاية
ٌ
خالف ما قد يتبادر إىل الذهن من
شؤون الزوج .أما عىل املستوى الفكري والثقايف ،فقد حدث
إقصاء املرأة ،حيث إنّها يف القرون الوسطى متتعت مبساوا ٍة نسبي ٍة مع الرجل يف املجال الثقايف،
غياب عا ٌّم للتعليم بالنسبة للرجل كام للمرأة عىل ح ٍّد سواء.
فعىل مستوى الطبقات الدنيا كان هناك
ٌ
ٍ
تحركات اجتامعي ًة نسائي ًة انطالقًا
أما يف املستويات االجتامعية العليا ،فقد عرفت القرون الوسطى
من القرن السادس عرش مطالب ًة بالحق يف التعليم الذي كان مقصو ًرا عىل الرجل ،مثل ما حدث يف
[[[ -طه.123 :
[[[ -األنبياء.107 :
[[[ -الحديد.25 :
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حق التعليم.
«بوركوس» و «بلنثيا» .يف القرن الثامن عرشُ ،وضع ح ٌّد للتمييز بني الرجل واملرأة يف ّ
يف هذا القرن الثامن عرش ،مع التطور الذي عرفته الحياة العمرانية ،أُنشئت مدرس ٌة للفتيات مثل
الفتيان عىل الرغم من أن عدد الفتيات كان أقل من عدد الذكور[[[ .وأما بالنسبة للجامعات ،فقد
منعن من االلتحاق بها ،باستثناء املدرسة الحرة «بسلونو» يف إيطاليا ،التي كانت متنح شهادات يف
الطب النسايئ منذ القرن العارش .ولن يحدث هذا يف املدن األوروبية الكربى إال يف نهاية القرن
الثالث عرش ،حيث سمح للمرأة مبامرسة الجراحة وطب األنف والحنجرة وأمراض النساء .وقد
اشتهرت القرون الوسطى باألساطري ،تعلقت مبالحقة الساحرات من طرف محاكم التفتيش ،وكانت
العقوبات التي كن يتعرضن لها خالل القرن السابع وإىل حدود القرن الثالث عرش ،تتلخص يف
ٍ
غرامات مادي ٍة عليهن»[[[.
استتابتهن أو فرض
وحول وضع املرأة يف القرون الوسطى رشح الكاتب الدمناريك ( )Wieth Kordstenاتجاه

الكنيسة الكاثوليكية نحو املرأة بقوله :خالل العصور الوسطى كانت العناية باملرأة األوربية محدود ًة
جدا ً تب ًعا التجاه املذهب الكاثولييك الذي كان يَ ُع ُّد املرأة مخلوقًا يف املرتبة الثانية.

ويف فرنسا ُعقد اجتام ٌع عام 1586م يبحث شأن املرأة وما إذا كانت ت ُ َع ُّد إنسانًا أو ال تع ّد إنسانًا؟

نصت املادة
وبعد النقاش ق ّرر املجتمعون أن املرأة إنسانٌ ،ولكنها مخلوق ٌة لخدمة الرجل ،وقد ّ
السابعة عرشة بعد املائتني من القانون الفرنيس عىل ما ييل:

املرأة املتزوجة حتى لو كان زواجها قامئًا عىل أساس الفصل بني ملكيتها وملكية زوجها ال

ٍ
ٍ
عوض بدون
بعوض أو بغري
يجوز لها :أن تهب ،وال أن تنقل ملكيتها وال أن ترهن ،وال أن متلك
اشرتاك زوجها يف العقد أو موافقته عليه موافق ًة كتابيةً.

ويف إنجلرتا حرم هرني الثامن عىل املرأة اإلنجليزية قراءة الكتاب املقدس وظلت النساء حتى

ٍ
َ
حقوق شخصي ًة لهن.
معدودات من املواطنني ،وظللن حتى عام 1882م ال
ري
عام 1850م غ َ

أي
يقول املؤرخ فردريك هري :إنه مل يكن للمرأة يف الغرب األورويب يف العصور الوسطى ُّ
خاصا بالرجال وحدهم ،والرجل هو صاحب السلطة الوحيد يف
أي يش ٍء ،فالقانون كان
ٍّ
ًّ
حق يف ِّ
ٍ
واحد فقط هو املرياث ،فقد كان من حقها أن
حق
العائلة ويف املجتمع ويف الدولة؛ هذا باستثناء ٍّ
[[[ -ملزيد من التفاصيل بصدد الواقع السوسيولوجي للمرأة يف العصور الغربية الوسطى ميكن العودة إىل كتاب :ديفيد غلوفر وكورا
كابالن ـ الجنوسة ـ ترجمة :عدنان حسن ـ دار الحوراء ـ دمشق ـ 2018م.
[2]-La Mujer en la edad Media.
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ترث والدها أو زوجها .عىل أن املؤ ّرخة بور توضح أن القانون اإلنجليزي كان يعترب املرأة النبيلة
غري املتزوجة أو التي ت ُوفِّ عنها زوجها ،شخصيّ ًة متميز ًة عن العامة ،فكان يهتم بحقوقها وواجباتها
لدرجة املساواة بالرجل ،فمن حقها حيازة األرض الزراعية ،وتحرير وصي ٍة أو ٍ
عقد ،ولها أن تقيم
دعوى أمام القضاء أو ترفع عليها الدعاوى ،لكن مبجرد زواجها فإن هذه الحقوق كلها تنسل من
يديها ليستحوذ عليها الزوج.

ج فإنها تُ نح نفوذًا وسلط ًة واسعةً ،وتصبح شخصيّ ًة
وإذا كانت سيد ٌة نبيل ٌة كبري ُة السن دون زو ٍ
ها ّم ًة ذات شأنٍ كبريٍ يف املحيط الذي تعيش فيه .أما يف ما يتعلق بحقوقها يف الزواج ،فإنه مل يكن
رأي يف اختيار رشيك حياتها ،إذ كانت املصالح املادية
أي ٍ
للفتاة من الطبقة العليا يف املجتمع ُّ
هي صاحبة الرأي األول واألخري يف هذا األمر ،وكان زواج املصلحة أم ًرا شائ ًعا ومألوفًا يف العصور
ريا ما أملتها املصالح التي تتعلق باألرض ،وكانت عبارة «ال أدري
الوسطى ،ومثل هذه الزيجات كث ً
أي عوائق تحول دون الزواج بني أصحاب االقطاعات الكبرية» هي العبارة التي اسرتشد بها كبار
السادة اإلقطاعيني للموافقة عىل زواج بناتهم ،أو (قارص) تحت وصاية أحدهم.

وكانت النظرة للمرأة يف أوروبا القرون الوسطى كام لخصها ترتوليان -أحد قادة الفكر األورويب
يف القرون األوروبية الوسطى« -أنها مدخل الشيطان إىل اإلنسان نفسه ،وأنها ناقض ٌة لقانون الله،
مش ِّوه ٌة لصورة الله .وبالتايل نرى أن املرأة يف تلك العصور وقع عليها ظل ٌم يف النظر إليها كإنسان ٍة
حتى وصل األمر إىل إقرار عدم أهليتها وقدرتها عىل اختيار الزوج والذي يعترب رشيك حياتها،
وكانت املسألة متعلق ًة بال ُبعد املادي لدى الطبقات الربجوازية .وعىل الرغم من أن املرأة كانت يف
فرت ٍة من الفرتات تشارك الرجل يف أعامل ت ُعترب شاق ًة لها مقارن ًة مع تركيبتها الجسدية ،إال أنه حتى
بكل ما متلك لزوجها ومن قبله ألبيها،
حرمت االستقاللية املادية لتعود ّ
هذا النزر اليسري ُسلب منها و ُ
بل حرمت حتى من املرياث حتى تبقى تحت السلطة األبوية التي كانت تعدها إنسانة من الدرجة
الثانية وغري مؤهل ٍة لحكم نفسها .فإن كانت الكنيسة ال ترى لها يف القرون الوسطى أهل ّي ًة عىل
تدبري شؤونها الخاصة فبالطبع هي ال تراها أصالً مؤهل ًة للدخول يف عامل السياسة واملشاركة يف
أي مجا ٍل من مجاالت العمل والحياة االجتامعية.
أي مست ًوى من مستويات صنع واتخاذ القرار أو ِّ
ِّ
ونحن هنا ال ننكر أب ًدا نضال املرأة األوروبية يف تلك الفرتة ليك تستطيع أن تخرج من هذه السلطة
البابوية واألبوية ،ولكن ما حصل هو خروجها من هذه السلطة ودخولها يف سلط ٍة أخرى أضاعت
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شخصيتها اإلنسانية وجعلتها أسرية النظام العلامين الرأساميل وهذا ما سنتطرق له يف البند التايل[[[.
املرأة األوروبية يف العرص احلديث:
ويف العرص الحديث ،عندما قامت الثورة الفرنسية -التي ينظر إليها األوروبيون عىل أنها أ ّم
محل فخر الدول األوروبية املسيحية -اعتربت املرأة إنسانًا
الثورات وأ ّم الحريات؛ حتى أصبحت ّ
رصا ال تستقل بشؤونها إىل أن ُع ّدلت تلك القوانني لصالح املرأة وأخذت بعض الحقوق .عقد
قا ً
يف فرنسا اجتامع سنة  1586م ليبحث شأن املرأة ،وما إذا كانت تُع ُّد إنساناً أو ال تُع ُّد إنساناً ،وبعد
النقاش ق ّرر املجتمعون أن املرأة إنسان ولكنها مخلوق ٌة لخدمة الرجل .ويف شباط عام  1938م،
صدر قانون يُلغي القوانني التي كانت متنع املرأة الفرنسية من بعض الترصفات املالية ،وجاز لها
وألول مر ٍة -يف تاريخ املرأة الفرنسية -أن تفتح حساباً جارياً باسمها يف املصارف .ويف إنكلرتا
ٍ
معدودات من املواطنني ،وظلت املرأة حتى سنة 1882م ال
بقيت النساء حتى السنة 1850م غري
َ
حق لها بالتملك .ومل ت َُس ِّو جامعة أكسفورد بني الطالبات والطالب يف
حقوق شخصي ًة لها ،فال ّ
الحقوق (يف األندية واتحاد الطلبة) إال بقرا ٍر صدر يف  26متوز 1964م[[[.
«إن قضية املساواة بني الرجل واملرأة مل تأت عقب الثورة الصناعية وحاجة املصانع إيل ٍ
أيد
ظل أجواء تبنتها الثورة
عامل ٍة من الجنسني ،وإمنا ترجع بجذورها إيل الثورة الفرنسية  1789يف ّ
حقيقي رسمت مالمحه
عن الحرية واملساواة واإلخاء ..حيث شعرت املرأة أنها تعيش يف ظلمٍ
ٍّ
الثقافة السائدة وطبيعة القوانني الجائرة ،فطالبت بحقها يف توسيع فرص التعليم للمرأة وتحسينها
ٍ
شعارات
واملساواة يف ذلك ،واملساواة القانونية يف العمل وتويل الوظائف الحكومية ورفعت عدة
منها أنّه إذا كان يحق للمرأة أن ترتقي منصة اإلعدام فمن حقها أيضً ا أن ترتقي املنرب»[[[.
ومبثل هذه الشعارات التي اجتاحت دول أوروبا وأمريكا يف القرن الثامن عرش ،انطلقت الحركة
ٍ
تغريات ،بتوفري ُدو ٍر
النسائية يف أوروبا تطالب؛ بعد أن نزلت إيل ميدان العمل وما صاحبه من
ٍ
ترشيعات تحمي النساء العامالت ،وحق
للحضانة ورعاية األطفال والحق يف األجر املتساوي ويف
وحق االنتخاب والرتشّ ح.
امللكية ،الطالق ،وحق التعليم العايل ومامرسة املهن الطبية ّ
ويف أمريكا عام  1848عقد يف «سينيكا فولز» أول مؤمت ٍر للنساء أعلنت فيه النساء املشاركات
[[[ -راجع :إتيان جلسون ،الفلسفة املسيحية ،ترجمة :إمام عبد الفتاح إمام ،دار التنوير ،بريوت  ،2009ص.207
[[[ -جلسون ،املصدر نفسه.
[[[ -انظر موقع الهيئة العامة لالستعالمات املرصية .
AL-ISTIGHRAB

صيــف 2 0 1 9

االستغراب 16

األنثويةغتسالا
بار
المستلبة

235

عن رغبتهن يف تنظيم جهودهن كحرك ٍة مجتمع ّي ٍة تسعى لإلصالح االجتامعي.

وشكلت املطالب االجتامعية للمرأة أهم مالمح هذه املرحلة ،ومع هذا استمرت أوضاع
املرأة عىل ما هي عليه وتعنتت األنظمة الحكومية يف الرد عيل املطالب األنثوية حتى ولو كانت
عادل ًة وح ّقةً ،حتى بدايات القرن العرشين خاصة مع الحرب العاملية األوىل التي أدت إىل زيادة
حجم التواجد النسايئ وبدأت كفة الحركات النسائية يف الرجحان لصالحها .ومن هنا نجد أن املرأة
حا ،وكان لها وجو ٌد مؤث ٌر تجىل يف الحربني الكونيتني األوىل
األوروبية أظهرت حراكًا سياسيًّا واض ً
حا للمشاركة السياسية من خالل الضغط الشعبي لتحصيل حقوقها،
والثانية ،ومارست مصداقًا واض ً
ريا يف مسريتها ،وإن كان هذا التغيري سار بشكلٍ بطي ٍء إال أنها استطاعت أن
وبالتايل أحدثت تغي ً
مكاسب ما كانت لتحلم بها بعد الظلم الذي مورس عليها يف ظل الحكم الكنيس .ولكن
تحقق لها
َ
أين وصلت املرأة األوروبية بعد إعالئها شعار التح ّرر ومطالبتها بحقوقها واملساواة بني الجنسني؟
األنثوية
قبل الولوج يف تعريف املصطلح ومنطلقاته الفلسفية واملادية ،علينا أن نعي متا ًما أن هناك
حا بني املطالبات الحثيثة يف رفع الغنب الذي لحق باملرأة العربية واملسلمة وإعطائها
فرقًا واض ً
حقوقها الطبيعية عىل ضوء الفهم األقرب للرشيعة اإلسالمية وبني الحركات األنثوية ()Feminism
ٍ
شعارات مامثل ًة أال وهي التحرير والحقوق إال أنها ترمي إىل مقاصد وتحقيق أهداف
التي ترفع
من هذه الشعارات هي غاي ٌة يف الخطورة يف كثريٍ من تياراتها ودعواتها ،وتكمن خطورة الشعار
وخطورة الحركات األنثوية يف أنها تنشط يف ساحاتنا التي امتألت غب ًنا للمرأة وسل ًبا لحقوقها
ٍ
شعارات ديني ٍة والدين منها برا ٌء .فهي تحاول أن توجه الرضبة القاضية للدين اإلسالمي
تحت
من خالل توجيه التهم املبارشة والعميقة واألسئلة الحرجة عىل مسامع النساء الناشطات يف
الساحة العربية واإلسالمية واستغاللهن ليك ّن األدوات الفاعلة يف نرش ثقافة األنثوية وإحاللها
كبديلٍ للدين والقيم واالخالق .ويأيت الدكتور عبد الوهاب املسريي إىل مصطلح ()Feminism
ٍ
مصطلح
سنوات
ليبي الفرق بينه وبني املصطلح القديم للحركة النسوية فيقول« :ظهر منذ عدة
ٌ
ّ
محل املصطلح األول (حركة تحرير املرأة والدفاع عن حقوقها)
ّ
وحل
ّ
آخر هو () Feminism
وكأنهام مرتادفان أو كأ ّن املصطلح األخري أكرث شموالً من املصطلح األول ،ولكننا لو دققنا
النظر يف املصطلح األخري لوجدنا أنه يشري يف واقع األمر إىل مدلولني مختلفني متام االختالف:
(حركة تحرير املرأة) و (حركة التمركز حول األنثى) ،وهام حركتان يف تصورنا مختلفتان ،بل
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متناقضتان ،فحركة تحرير املرأة هي حرك ٌة اجتامعيةٌ ،مبعنى أنها تدرك املرأة باعتبارها جز ًءا من
املجتمع ،ومن ث َ َّم تحاول أن تدافع عن حقوقها داخل املجتمع ،وهي واحد ٌة من حركات التح ّرر
ين يؤمن بفكرة مركزية اإلنسان يف الكون ،ولفكرة اإلنسانية
القدمية التي تدور يف إطا ٍر إنسا ٍّ
كل األجناس واأللوان وتشمل الرجال والنساء ،وبفكرة اإلنسان االجتامعي
املشرتكة التي تشمل ّ
الذي يستمد إنسانيته من انتامئه الحضاري واالجتامعي .واإلنسان من منظور حركة تحرير املرأة
مستقل عن عامل الطبيعة /املادة ال ميكنه أن يوجد إال داخل املجتمع ،ولذا ال
ٌّ
حضاري
كيا ٌن
ٌّ
ميكن تسويته بالظواهر الطبيعية/املادية ،ومن ث َ ّم تحاول هذه الحركة أن تدافع عن حقوق املرأة
داخل حدود املجتمع وخارج األطر الربجوازية الرصاعية الطبيعية /املادية الداروينية التي ترى
ٍ
اجتامعي يضطلع
ذرات متصارعةً .واملرأة من ثم ،يف تصور هذه الحركة ،كائ ٌن
املجتمع باعتباره
ٌّ
اجتامعي ،ولذا فهي حرك ٌة تهدف إىل تحقيق قدر من العدالة الحقيقية
بوظيف ٍة اجتامعي ٍة ودو ٍر
ٍّ
أي إنسانٍ
داخل املجتمع (ال تحقيق مساوا ٍة مستحيل ٍة خارجه) بحيث تنال املرأة ما يطمح إليه ّ
(رجل كان أم امرأة) من تحقيق لذاته إىل الحصول عىل مكافأ ٍة عادل ٍة (مادي ٍة أو معنوي ٍة) ملا
ً
يقدم من عملٍ  ...لذا تأخذ حركة تحرير املرأة بكثري من املفاهيم اإلنسانية املستقرة الخاصة
بأدوار املرأة يف املجتمع ،وأهمها ،بطبيعة الحال ،دورها كأ ٍّم .وعىل الرغم من أ ّن هذه الحركة
علامنية ـفي رأيناـ يف رؤيتها ،تستند إىل فكرة العقد االجتامعي واإلنسان الطبيعي واإلنسان
االقتصادي إال أ ّن مثلها األعىل يحوي داخله أبعا ًدا إنسان ّي ًة واجتامع ّي ًة لعلّها بقايا رؤى املجتمع
التقليدي الديني الغريب ،ومع تصاعد معدالت العلمنة ،بدأت هذه البقايا يف التبخر ،وتراجع
اجتامعي ،كأنها كائ ٌن قائ ٌم بذاته ،وظهرت
أي إطا ٍر
البعد االجتامعي ،وتم إدراك األنثى خارج ّ
ٍّ
نظرياتٌ تتحدث عن ذكورة وأنوثة اللغة ،والفهم األنثوي للتاريخ ،والجانب الذكوري أو األنثوي
يف رؤية اإلنسان لإلله ،أي إنّنا هنا لسنا أمام قضية حقوق املرأة االجتامعية واالقتصادية أو حتى
منفصل عن الذكر،
ٌ
الثقافية ،وإمنا أمام رؤي ٍة معرفي ٍة متكامل ٍة ،نابع ٍة من اإلميان بأن األنثى كيا ٌن
تاريخي معه ،األمر الذي أدى إىل تزايد هيمنة
ين
متمركز ٌة حول ذاتها ،بل ويف حالة رصا ٍع كو ٍّ
ٍّ
القيم الربانية املادية مثل الكفاءة يف العمل يف الحياة العامة مع إهامل الحياة الخاصة ـ االهتامم
بدور العاملة (الربانية) مع إهامل دور املرأة األم (الجوانية) ـ االهتامم باإلنتاجية عىل حساب
القيم األخالقية واالجتامعية األساسية (مثل متاسك األرسة ورضورة توفري الطأمنينة لألطفال)
-اقتحام الدولة ووسائل اإلعالم وقطع اللذة ملجال الحياة الخاصةـ إسقاط أهمية اإلحساس
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باألمن النفيس الداخيل ـ إسقاط أهمية فكرة املعنى باعتبارها فكر ًة ليست كمي ًة أو ماديةً ..إلخ.
ومن هنا فإ ّن ما تطرحه ال يهدف إىل تغيري القوانني ،أو السياق االجتامعي للحفاظ عىل إنسانية
املرأة باعتبارها أ ًّما وزوج ًة وابن ًة وعض ًوا يف املجتمع ،وإمنا تهدف إىل تغيري اللغة اإلنسانية،
ومسار التاريخ والطبيعة البرشية ذاتها حتى يتم اختالط األدوار متا ًما وحتى يتحسن أداء املرأة
يف إدارة الرصاع مع الرجل ،وقد نتفق أو نختلف يف هذا الوصف للحركتني ،ولكن املهم أنهام
حركتان مختلفتان ،ت ُستخدم كلم ٌة واحد ٌة لإلشارة لهام يف اللغات األوربية ،وقد بدأنا نحن أيضً ا
يف اتباع هذا األسلوب ،ونشري إىل كل من حركات تحرير املرأة والتمركز حول األنثى بأنها
تغييب ملجموع ٍة من الفروق الجوهرية بني
خلل أميا خللٍ  ،وهو
حركاتُ تحرير املرأة ،ويف هذا ٌ
ٌ
الحركتني»[[[.
[[[

تعريف األنثوية
هي «حرك ٌة فكريّ ٌة سياس ّي ٌة اجتامع ّي ٌة متع ِّدد ُة األفكار والتيارات ،ظهرت يف أواخر الستينات،
تسعى للتغيري االجتامعي والثقايف وتغيري بُنى العالقات بني الجنسني ،وصوالً إىل املساواة املطلقة
ٍ
اسرتاتيجي ،وتختلف نظرياتها وأهدافها وتحليالتها تب ًعا للمنطلقات املعرفية التى تتبناها،
كهدف
ٍّ
ٍ
قراءات
وتتسم أفكارها بالتطرف والشذوذ ،وتتبنى رصاع الجنسني وعداءهام ،وتهدف إىل تقديم
[[[
جديد ٍة عن الدين واللغة والتاريخ والثقافة وعالقات الجنسني».
وقد مال األستاذ مثنى إىل جعل الحركة النسوية الراديكالية املقياس يف التعريف لألنثوية.
فرنيس ،يعني الدفاع عن حقوق املرأة عن
مصطلح
ومصطلح األنثوية أو «الفيمينيسم» هو
ٌ
ٌّ
كل أنواع التمييز بني املرأة والرجل دون النظر إىل الفروقات
طريق تحقيق املساواة املطلقة ،وإزالة ّ
الطبيعية ،بل إعطاء الحق املطلق لإلنسان لتحديد جنسه ،بعنوان حق االختيار الحر.
ويقسم املفكِّر مثنى أمني هذا التعريف إىل عدة مفاهي َم فكريّ ٍة وسياسيّ ٍة واجتامعيّ ٍة يرشح من
ِّ
خاللها أهداف ومنطلقات هذه الحركة فيقول:
ميكن رشح مفردات هذا التعريف التقريبي عىل النحو التايل:
[[[ -قضية املرأة بني التحرير والتمركز حول األنثى ،د.عبد الوهاب املسريي ،نهضة مرص للطباعة والنرش والتوزيع ،ط  ،٢اغسطس
2010ـ ص .166
[[[ -املصدر نفسه :ص.171
[[[ -مثنى أمني ،بحث حركات تحرير املرأة من املساواة إىل الجندر ـ الهيئة املرصية للكتاب ـ القاهرة ـ ص.81
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خاص ًة وعندها نظرياتٌ لتفسري القضايا ذات
حرك ٌة فكري ٌة :مبعنى أنها متتلك أفكا ًرا وثقاف ًة
ّ
الصلة مبيدانها.
حرك ٌة سياسي ٌة :مبعنى أنها تلتمس لتحقيق أهدافها نو ًعا من مامرسة العمل السيايس عرب
املنظامت الجامهريية وجامعات الضغط ومؤسسات املجتمع املدين ،والتى هي قنا ٌة من قنوات
مامرسة العمل السيايس ،سوا ًء أكانت هذه املنظامت تابع ًة لألحزاب التى تكون موجود ًة أم تكون
مستقلةً ،بل إنها اآلن متارس العمل السيايس عىل مستوى العامل عرب الضغط عىل مؤسسات األمم
املتحدة ،وبالذات عرب املجلس االقتصادي واالجتامعي وصناديق السكان والطفل ،ولجنة املرأة
خاص من هذا البحث.
ومؤمتراتها املختلفة ،واتفاقياتها املتعددة ،وسوف نتطرق لهذا يف مجا ٍل
ٍّ

متس األرسة وبنى العالقات فيها ودور املرأة يف املجتمع .وهي متعددة
حرك ٌة اجتامعي ٌة :ألنها ّ
األفكار والتيارات ،وهذه إشار ٌة إىل تع ّدد الخلفيات الفكرية واإليديولوجية التى تستند إليها هذه
الحركة .ويف قولنا« :تسعى للتغيري االجتامعي والثقايف» إشارة إىل أن هذه الحركة ال تتبنى إصدار
بعض القوانني الشكلية لتحسني أوضاع املرأة ،وإمنا تريد تغيري الثقافة والنظرة والعالقات وصناعة
ٍ
أعراف وقيمٍ جديد ٍة ...إلخ ،فوضع املرأة القانوين ال يتحسن إال بوجود إراد ٍة سياسي ٍة ،وهي ال
ٍ
جديد ،وهذا ال ميكن إال بتغيريات ال ب ّد من حصولها يف نظرة الناس
يف
تتوفر إال بتوفر
ٍ
وعي ثقا ٍّ
وكيفية تناولهم لألمور وهلم ج ًّرا»[[[.

فكانت الحراكات النسوية يف أغلبها تتولد ضمن سياق فعلٍ
ريا عىل
ديني ،أوقع ً
ظلم كب ً
اجتامعي ٍّ
ٍّ
املرأة ،وجاءت هذه الحراكات كردود فعلٍ عكس ّي ٍة ومتطرف ٍة يف أغلبها ،وتحاول أن تدفع يف مسارات
حقوق املرأة إىل أقىص اتجا ٍه ،لدرجة أنها أخرجت نفسها من االستبداد إىل االستالب ،فاألول
جل حقوقها مبا فيها الطبيعية ،والثاين سلبها وجودها وكينونتها وهويتها حتى الطبيعية منها.
سلبها ّ
عىل الرغم من أن متايزا ً واضحاً بني حركات تحرير املرأة التي انطلقت إلنصاف املرأة ضمن إطارها
اإلنساين ،إال أن توغل الغرب يف التنميط املادي للمجتمع ،وتطوير النزعة االستهالكية املادية عىل
حساب النزعة اإلنسانية القيمية ،وتحويل الشأن الحقوقي من شأنٍ
ين إىل ماد ٍة تخاصمي ٍة
قيمي إنسا ٍّ
ٍّ
رصاعي ٍة يغيب فيها البعد األخالقي لحساب البعد املادي الفرداين الذي يخرج املرأة من شخصيتها
ككل ،إىل شخص ّي ٍة تتمحور حول ذاتها يف بعدها الجسدي
ٍّ
وكينونتها ضمن املنظومة اإلنسانية
املادي ال بعدها اإلنساين الذي يحقق كينونتها ضمن شخصيتها الحقيقية والحقوقية املرتبطة بذاتها
[[[ -مثنى أمني ،بحث حركات تحرير املرأة من املساواة إىل الجندر ـ الهيئة املرصية للكتاب ـ القاهرة ـ ص.81
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من جه ٍة كإنسان ٍة ،ومبحيطها الذي يشكل بعدها االجتامعي كأ ٍّم وزوج ٍة وابن ٍة.
وتقول الكاتبة مروة أحمد إبراهيم عن وضع املرأة يف الغرب الحديث« :ويكفي أن نشري إىل
أن إحدى السيدات األمريكيات يف  1986م قد ألّفت كتابًا أسمته (حيا ُة مهان ٍة :أسطورة تحرير
ٍ
إحصائيات دقيق ٍة ،حيث أكدت أن األجر (الراتب الشهري)
املرأة) واعتمدت يف كتابها عىل
للمرأة يف أمريكا ال يزيد عىل نسبة  64%من أجر الرجل عن العمل املؤ ّدى نفسه ،ويف السويد
ال تبلغ النسبة إال  81%فقط ،أما عن حوادث االغتصاب التي نتجت عن حرية املرأة املزعومة،
فقد سجلت التقارير أن نسبة إمكان اغتصاب األنثى يف أمريكا 1من  ،5والتقديرات املحافظة
كل سبع نسا ٍء يتعرضن لالغتصاب يف أمريكا.
1من  ،7أي أنه عىل أفضل تقدي ٍر فإن واحد ًة من ّ
ٍ
إحصائيات أخرى كان عدد املغتصبات الاليت سجلن حوادث اغتصاب يف الرشطة يف
ويف
عام  1996م هو  90430حالة ،أما الاليت مل يسجلن فيقدرن بحوايل  310000حال ٍة ،وسبب عدم
جلت
الشكوى هو اليأس من إمكان الرشطة أن تساعد أو تعرف ،وعدم جدوى التقرير .ويف كندا ُس ِّ
اغتصاب ،وليس هناك إحصا ٌء لغري املسجلني ،ويوجد يف كندا  150مرك ًزا ملساعدة
 20530حال َة
ٍ
املغتصبات ،ويف أسرتاليا  75مرك ًزا ،ويف نيوزلندا  66مرك ًزا ،ويف إرسائيل سبعة مراكز.

كل يوم عرش نساء من قبل الزوج أو الصديق،
أما عن قتل النساء يف الواليات املتحدة ،فإنه يُقتل ّ
من هذه الحاالت  75%يتم القتل بعد أن ترتك املرأة صديقها ،فينتقم منها بالقتل ،أو تطلب الطالق
من زوجها أو تعصيه ،ويف روسيا عام  1995م كانت نصف حاالت القتل ض ّد النساء من قبل
ٍ
جراحات شديدةً.
أزواجهن أو أصدقائهن ،ويف 1993م كان عدد القتىل ( ،)14000وجرح ()54000
أما عن املالجئ التي خصصت للنساء املرضوبات أو الهاربات من أزواجهن ،وهن الاليت ال
أقارب؛ فيوجد يف الواليات املتحدة ( )1400ملجأ ،ويف كندا ( ،)400ويف
يجدن ملجأً عند أهلٍ أو
َ
أملانيا ( ،)325ويف بريطانيا ( ،)300ويف أسرتاليا ( ،)270ويف نيوزيلندا ( ،)53ويف هولندا (،)40
ري األهمية يف اقتصاد بعض
ويف أيرلندا ( ،)10ويف اليابان ( .)5كام أن دعارة النساء متثل جانبًا كب َ
الدول ودخلها القومي مثل روسيا ،وكوبا ...وغريهام.
وسيلة للضغط السيايس:
وقد كان للحديث عن حقوق املرأة أبعادا ً يف غاية الخطورة ،حيث جرى التعامل مع هذه
ٍ
أدوات تتجاوز وظيفتها التقليدية (الدفاع
الحقوق عىل أنها ماد ٌة خام ميكن تصنيعها وتحويلها إىل
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عن املرأة وحريتها) إىل أدوات شديدة الفاعلية يف مامرسة الدول الكربى لإلكراه السيايس
واالقتصادي عىل الدول األخرى ،وذلك لحمل هذه الدول عىل قبول رشوطها يف إدارة سياساتها
الخارجية والداخلية ،أو يف الدعاية الرخيصة ضد ثقافة املجتمعات التي ال تروق للدول أو
ٍ
لثقافات مغاير ٍة ،ومن تحول جسد املرأة من االستثامر االقتصادي
املنظامت واألحزاب املحتضنة
إىل االستثامر السيايس».
وحول تجاوز املهام املركزية للمرأة ،ودورها الحقيقي يف البناء الحضاري السليم ،وما وقعت
فيه أوروبا الحديثة من أخطا ٍء بسبب مبالغتها يف تجاوز وظيفة املرأة يف الحياة اإلنسانية يقول
كل متييز
غورباتشوف يف البرييسرتويكا ما ييل« :لقد قضت الدولة السوفييتية بحزم وبال هوادة عىل ّ

بحق املرأة ما كان مييز روسيا القيرصية .وهي قد ساوت بينها وبني الرجل من الناحية االجتامعية
وضمنت هذه املساواة بالقانون .نحن نعتز مبا قدمته السلطة السوفييتية للنساء :الحق املتساوي
مع الرجل يف العمل وال وجود ألي فوارق يف األجور والحامية االجتامعية .وحصلت املرأة عىل
كل اإلمكانيات للحصول عىل التعليم والرتقية واملشاركة يف النشاط االجتامعي والسيايس .ولوال
املساهمة النشيطة للمرأة وتفانيها ما كان بإمكانها بناء املجتمع الجديد وال الصمود يف الحرب
ضد الفاشية .وببساط ٍة مل يعد للمرأة العاملة يف البناء واإلنتاج ومجال الخدمات ويف العلوم ولدى
تلك الغارقة يف العمل اإلبداعي ،الوقت الكايف للشؤون األكرث حيوي ًة وهي شؤون األرسة ،وتبني
مصائب كثريةً ،سوا ًء يف مجال ترصف األطفال والشبيبة أو يف مسائل األخالق االجتامعية
أن
َ
والتهذيب حتى يف اإلنتاج مرتبط ٌة بضعف األوارص العائلية وهبوط مستوى الواجب األرسي .هذه
مخلص تم التأكيد عىل صحته سياسيًّا
طموح
هي املفارقة التي حدثت عىل الرغم من أنه كان لدينا
ٌ
ٌ
كل يش ٍء .ولكن بدأنا تصحيح هذا التقصري الذي كام لو كان قد أصبح
بتساوي املرأة مع الرجل يف ِّ
ٍ
ونشاط يف الصحافة
من أفضليات املجتمع ،يف مسار البرييسرتويكا .ولذا تناقش عندنا اآلن بحد ٍة
كل مكانٍ  ،يف العمل واملنزل ،مسألة كيفية استعادة املرأة
واملنظامت االجتامعية بل حتى يف ِّ
لوضعها الحقيقي كامرأة».
وهنا يتضح لنا أن التقدم الذي أنجزته املرأة الغربية يف أوروبا الحديثة هو تقد ٌم موهو ٌم يف
كثري من نواحيه خاصة اإلنسانية منها والتي أبعدت املرأة عن دورها الحقيقي وأدخلتها يف
عامل املساواة مع الرجل والذي تختلف عنه يف تركيبتها السيكولوجية والبيولوجية كام أثبتت
الدراسات الحديثة ،حيث إ ّن األساس يف العالقة بني الرجل واملرأة هو العدالة .ولكن لِ َم أخفقت
املرأة الغربية عىل الرغم من أنها تحررت من الحكم األبوي والتسلطي وأصبحت رشيك ًة حقيقي ًة
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يب وكبريٍ عىل السياسة العامة للدولة.
يف الدخل القومي الذي يؤثر بشكلٍ إيجا ٍّ

وهذه إطالل ٌة عىل اإليديولوجيا الغربية والرؤية الكونية التي تعتمدها يف نظرية املعرفة والتي
هي األساس يف الفروقات والجدل الفكري العام يف العامل ككل.

إن نظرية املعرفة التي تعرب عن منظومة الفكر الغريب تعتمد عىل النظرية الحسية والتجربة
والتي تعترب فيها الحس هو املصدر الرئييس للمعرفة اإلنسانية عىل مستوى التصور والتجربة
عىل مستوى التصديق ،وانطلقت نحو رسم مرشوعها الفكري والسيايس ورؤيتها الكونية لتنتهي
إىل إيديولوجيا اعتمدتها يف منظومتها السياسية ضمن ثالوت (الدميقراطية-الليربالية-الرأساملية)
مثل األول نظام الحكم والثاين اعتمد الفرد كأساس للمجتمع أي آمن بأصالة الفرد والثالث
يف ينطلق
ّ
النظام االقتصادي.
ولعل ما حرك املجتمع اإلنساين نحو التفكري يف وضع ٍ
نظام معر ٍّ
منه ليح ّدد إيديولوجياه يف هذه الحياة املرتامية األطراف هو السؤال الذي يطرح نفسه :ما هو
النظام الذي يصلح لإلنسانية وتسعد به يف حياتها االجتامعية؟
وتصدى الغرب لإلجابة عن هذا السؤال بعد مروره يف تجربة الحكم الكنيس الذي حكم باسم
الدين فقمع الحريات وأنشأ محاكم التفتيش التي تعترب وصمة عا ٍر يف جبني العصور الوسطى،
ديني وكانت الثورة نتاج ردة فعلٍ ملا مارسته الكنيسة
لذلك كانت هناك ثور ٌة غربي ٌة عىل ّ
كل ما هو ٌّ
عىل املجتمع الغريب فانطلقت الثورة وتبنت إيديولوجيا أطاحت بلونٍ من الظلم يف الحياة
االقتصادية وبالحكم الديكتاتوري يف الحياة السياسية وبجمود الكنيسة وما إليها يف الحياة الفكرية
وهيأ مقاليد الحكم والنفوذ لفئ ٍة حاكم ٍة جديد ٍة حلت محل السابقني وقامت بدورهم االجتامعي
ٍ
جديد.
أسلوب
نفسه يف
ٍ
وكان النظام الجديد هو النظام الدميقراطي الرأساميل والذي قام عىل اإلميان بالفرد إميانًا
ال ح ّد له ،وبأن مصالحه الخاصة بنفسها تكفل -بصور ٍة طبيعي ٍة -مصلحة املجتمع يف مختلف
امليادين ..وأن فكرة الدولة إمنا تستهدف حامية األفراد ومصالحهم الخاصة ،فال يجوز لها أن
تتعدى حدود هذا الهدف يف نشاطها ومجاالت عملها ،إال أن الواقع هو التخلص من تغول الكنيسة
واالنتقال إىل تغول الدولة الحديثة ،وكأنها سلط ٌة انتقلت من جه ٍة إىل جه ٍة ،مع اختالف الشعارات
وتشابه املامرسات وإن بشكلٍ غريِ مبارشٍ.
ويتلخّص النظام الدميقراطي الرأساميل :يف إعالن الحريات األربع :السياسية واالقتصادية،
والفكرية والشخصية.
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ومن وجهة نظري أرى أن العامل اتجه نحو الرأساملية االقتصادية والتي نعتربها البوابة التي
من خاللها سيطرت القوى الكربى عىل العامل وأصبحت الحريات األخرى فرو ًعا ال أصال َة لها

كل الطاقات البرشية من الرجال
يف املنظومة الغربية الجديدة .لذلك قامت هذه القوى بتسخري ّ
والنساء يف عملية اإلنتاج.

ٍ
يئ
حقوقي ـ
سيايس ـ
حراك
ولعل االطالع عىل ما يحدث حال ًّيا يف الغرب من
ّ
اجتامعي نسا ٍّ
ٍّ
ٍّ
ٍّ
يُدلل عىل مدى معاناة املرأة الغربية وعدم وصولها إىل الكامل الذي حلمت به بعد الثورة الغربية
ديني عن الحياة العامة لإلنسان الغريب« ،فالروائية اإلنجليزية
عىل الكنيسة وبعد عزل كل ما هو ٌّ
فرجينيا وولف ( )1941واألديبة الفرنسية سيمون دي بوفوار ( )1986ـ وكانت األخرية من أهم وأشهر
فالسفة النسوية عىل اإلطالق ـ عالجتا قضايا املرأة وهمومها ،وعاشتا مع آالمها وتطلعاتها ،وتحدثتا
عن إيجاد الطرق الكفيلة مبعالجة الضمري اإلنساين ومشكالت الزواج ،والسعي نحو الحط من
اآلخر ،والدعوة بشكل رصيح إىل املساواة بني املرأة والرجل ،فضال عن إتاحة الخيارات املناسبة
والرئيسة للمرأة والتي يجب أن تتصف ـ حسب دعوتهام ـ بالخيارات نفسها املتاحة للرجل،
وبشكل مستقل عن التحيز الجنيس أو العرقي ،وقد أكدت دي بوفوار ـ يف إطار دعوتها إىل تحرير
املرأة ومساواتها بالرجل ـ عىل إلغاء الدعوة إىل األنوثة الخالد ( )L`Eternel Femininالتي تشري
إىل املعنى املتوارث عن املرأة[[[.
والحقيقة العلمية تؤكد عىل موضوعية أطروحات وولف ودي بوفوار القاضية مبنح الفرصة
للمرأة يك تثبت وجودها وإتاحة املجال لبناء الحضارة بوساطة املشاركة الفاعلة بني الرجل
أنثوي
يل بال أنثى ،أو وجود مجتمعٍ
ٍّ
واملرأة ،من دون الجنوح إىل فنتازيا تقر بوجود مجتمعٍ رجو ٍّ
بال رجل ،لذلك فالعالقة الرضورية الواجب توفرها هي عالق ٌة تفاعلي ٌة تكاملي ٌة ال عالق ُة هيمن ٍة أو
مفتعل»[[[.
ٌ
اتحا ٌد
«ونرشت دي بوفوار عام 1949م كتاب «الجنس الثاين» ،وحلّلت فيه العالقة بني املرأة
ٍ
أسس وجوديّ ٍة ـ ماركسي ٍة .ومبا أن الوجودية تؤكد عىل قضية حرية اإلنسان
والرجل عىل
ملاهيته ،تدعي دوبوفوار أن اإلنسان يختار جنسه بإرادته أيضً ا ،وتؤمن أن علم الحياة يستخف
بنا معرش البرش ،حيث إنّه حرر اإلنسان الذكر من قيود توليد املثل بينام مل يعط هذه الحرية

[[[( -املوسوعة الربيطانية).
[[[ -د.محمد سامل سعد الله /األسس الفلسفية لنقد ما بعد البنيوية.
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للمرأة ،ولذلك فإنها تعتقد بأن األنوثة متثل س ًّدا يف وجه التحول إىل إنسان حقيقي[[[.
ومن ضمن النقود التي ُو ّجهت لدي بفوار من قبل النسويني املتأخِّرين كانت أنّها تُح ّق ُر جسد
املرأة ،بل رأوا أنها تريد ترجيلها ،ومع ذلك اعرتفوا أنها طرحت أفكارا ً كان لها أث ٌر بال ُغ األهمية عىل
الكتابات النسوية الالحقة وأهمها متييزها بني الجنس والجنوسة (.)sex / gender
هذا وقد أشار برناردشو إىل أن وطأة النظام الرأساميل كانت أشد وأقىس عىل املرأة منها عىل
الرجل يف بعض النواحي ،ال سيام االجتامعية والسياسية[[[.
وعىل الرغم من قيام ثورة املثقف الغريب وما ادعاه الرجل املثقف الغريب عن إميانه برضورة
تحرير املرأة الغربية من استبداد الكنيسة وإعطائها حقوقها ومساواتها بالرجل ،إال أن كلامت بعض
املفكرين الغربيني بعد الثورة ال تدل أب ًدا عىل حقيقة هذا اإلميان أو حتى العمل بهذا الشعار ،وأن
ظل شعا ًرا ومازال شعا ًرا مل ينزل إىل اآلن إىل مستوى التطبيق الفعيل والعميل.
تحرير املرأة ّ
فعىل سبيل املثال ال الحرص يعترب«رامان سلدن» أن الرجل هو األحق يف متثيل اإلنسان ال
املرأة ،وح ّدد خمسة بؤ ٍر لالختالف الجنيس( :علم الحياة ،البيولوجي ،الخربة ،الخطاب الالوعي،
الظروف االجتامعية واالقتصادية) وقد حققت الرجولة هيمن ًة كامل ًة عىل خط سري هذه البؤر عىل
حد قول سلدن.[[[».

لذلك نجد أن الحضارة الغربية عىل الرغم من تقدمها املادي إال أنها مل تقدم شيئًا جدي ًدا
للمرأة عىل املستوى اإلنساين ،بل بالعكس فاملامرسات التعسفية الناتجة عن التمييز الجنيس
وعدم األخذ مبقياس الكفاءة واإلبداع كمعايري أولية للتعامل مع اإلنسان ال لكونه ذك ًرا أو أنثى،
ٍ
ٍ
حركات نسائي ٍة
بإبداعات وكفاء ٍة عالي ٍة أ ّهلته للتميز ،فإ ّن ذلك أدى إىل ظهور
بل لكونه إنسانًا يتميز
ذات فاعلي ٍة كبري ٍة تحت عنوان النقد النسوي ( .)Feminist Criticismوهو من وجهة نظري ر ّد
ٍ
فعلٍ
معاكس للمامرسات العنرصية ضد املرأة يف املجتمع الغريب ،وكان اإلفراط سم ًة واضح ًة
ٍ
كجسد وإعطاء هذا الجسد كل
يف هذا الحراك والذي أدى أيضً ا إىل ترسيخ فكرة النظر إىل املرأة
الصالحيات يف املامرسات االجتامعية والسياسية واالقتصادية وغريها ،وبالتايل سقوط املرأة
ٍ
خ أغرقت فيه نفسها ومل تستطع إيجاد الحل املناسب لتخرج بذاتها اإلنسانية
الغربية من
جديد يف ف ٍّ
جسدي.
وترتقي بها كإنسان ٍة ال كوجو ٍد
ٍّ
[[[ -املرأة وقضاياها ـ دراسة مقارنة بني النزعة النسوية والرؤية اإلسالمية ـ اإلسالم يف مواجهة النسوية تقابل يف الرؤية واألهداف ـ محمد
لغنهاوزن ـ مركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالمي ـ ص . 70
[[[ -دليل املرأة الذكية إىل االشرتاكية والرأساملية والسوفييتية والفاشية ,ت :عمر مكاري ص .16,352
[[[ -النظرية األدبية املعارصة ص (.)191 - 190 - 189
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االستغراب
حلقات الجدل

وبدأت يف اآلونة األخرية تتصاعد الحركة النسوية «األنثوية يف الغرب وبعد العوملة باتت الفكرة
أكرث انتشا ًرا ،خاص ًة يف العامل العريب واإلسالمي ،الذي ال نستطيع أن ننكر فيه التمييز الواقع بحق
املرأة ،وما تعانيه النساء من تضييق باسم الدين أو لتحكم العادات والتقاليد يف املجتمعات،
ألي بذ ٍر يرفع شعار حقوقهن وتحريرهن من القيود كاف ًة مبا فيها الضوابط
فأصبحن أرضي ًة خصب ًة ّ
الصحيحة .إال أن مراجعة التجربة النسوية الغربية مراجع ًة فاحص ًة دقيق ًة ستكون كفيل ًة يف دفع
الناشطات للتأين قبل قبول هذه الحركات بكلها كام هي ،والعودة لفهم جذور هذا الحراك ومآالته،
والفروق الجوهرية بني حال املرأة الغربية واالنتقاالت القاعدية التي تعرض لها الغرب ،وحال
املرأة العربية واملسلمة وكيفية االنتقال اآلمن الذي يضمن لها حقوقها من جه ٍة ،ويحفظ لها كينونتها
اإلنسانية والطبيعية ،فال رضوخ للظلم ،وال استسالم لظلمٍ من نو ٍع آخ َر يتم فيه استالب املرأة يف
هويتها ووجودها اإلنساين ،ويهدم فيه نواة املجتمع وهي األرسة ،ويشوه العالقات الطبيعية بني
املرأة والرجل .ويكون مبدأ االنطالق يف الدفاع عن الحقوق املستلبة هو مبدأ التكافؤ ال التامثل،
فاألول يشحذ طاقات الجنسني من دون مبالغ ٍة أو غل ٍّو ،ويتمم قاعدة التكامل يف األدوار والطاقات،
ٍ
رصاعات غري تقدمي ٍة وال
تنافري ،يستنزف الطاقات يف
سلبي
تنافيس
بينام الثاين يدخلنا يف رصا ٍع
ٍّ
ٍّ
ٍّ
أي إنجا ٍز يذكر.
تحقق َّ
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