منازع المذهب النسوي

ُ ُ
ُُ
ّ
المثل اخللقية
تدنيس املقدس وجتاهل
[*]

قاسم أحمدي

تهدف هذه املقالة للباحث اإليراين قاسم أحمدي إىل بيان مكامن الخلل ال ِق َيمي يف
جهات النسوية ،كام يسعى إىل تقديم تص ّو ٍ
رات ورؤًى وحلولٍ تهدف إىل تجاوز
ش ّتى التو ّ
املعضالت األخالقية التي باتت عقب ًة جا ّد ًة أمام الفكر النسوي الذي تح ّول بالتدريج إىل ظاهر ٍة
عاملي ٍة.
بي أبرز
يُسلّط الباحث يف ما ييل طائف ًة من األضواء عىل هذا املوضوع اإلشكايل ثم يُ ِّ
عنارصه النظرية عرب ذكر خصائص ومتب ّنيات مختلف املذاهب النسوية التي ظهرت يف أزمنة
نقدي لتوجهاتها الفكريّة وبيان النتائج السلوكية
تقييم
ثم يتجه أخرياً نحو ٍ
الحداثة يف الغربّ ،
ٍّ
واألخالقية التي متخّضت عنها.

المحرر

ح يسعى دعاة حقوق املرأة عىل ضوئه إىل إعادة النظر
األخالق النسوية عبار ٌة عن مصطل ٍ
وتصحيح املسار بالنسبة إىل األصول األخالقية والسلوكية التقليدية السائدة يف العامل الغريب تجاه
املرأة بصفتها كائناً عديم القيمة وشأنه أدىن من شأن الرجل[[[.
ري أخالقي ٍة وسلوكي ٍة
األخالق النسوية تنطلق يف أساسها من التجارب العلمية للمرأة وفق معاي َ
خاص ٍة[[[.
ّ
املتط ّرفون من دعاة الدفاع عن حقوق املرأة والناشطون يف مجال ترويج املذهب النسوي
*ـ مفكّر وباحث يف علم األخالق ـ طهران ـ إيران.
[1] - Tong Rosemarie, 2003, Feminist Ethics, (on _ line) Available at, p. 170.
[[[  -إليزابيث برينر ،مقالة باللغة الفارسية تحت عنوان :علم اخالق زنانه نگر ،ترجمته إىل الفارسية سوگند نوروزي زاده ،مجلة «ناقد»،
الجزء الثالث ،العدد الثاين ،إيران ،طهران2004 ،م ،ص .96
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وجميع املنظّرين يف هذا املضامر يُصطلح عليهم ب"نسويون" ،حيث يؤكّدون يف أطروحاتهم
عام ،ومن هذا املنطلق رفعوا
ألفي ٍ
عىل أ ّن األخالق النسوية كانت مغ ّيب ًة يف العامل الغريب طوال ْ
شعار القضاء عىل التمييز الجنيس وسلّطوا الضوء يف دعواتهم ونظرياتهم عىل فلسفة األخالق
الغربية بهدف بيان الوجه الحقيقي مل ّدعياتهم[[[.
األخالق يف رحاب ّ
االتاه الفكري النسوي
يف ما ييل نسلّط الضوء عىل املعامل العا ّمة للمذهب النسوي يف رحاب مختلف التيارات
الفكرية التي ولدت من رحمه ،ونشري إىل النقد الذي يطرح بخصوص تداعياته عىل األخالق ضمن

مسريته التأريخية:

األول :نسوية ليربالية (التكافؤ الوجودي بني الرجل واملرأة)
التيار النسوي ّ
ٍ
التيار الفكري األ ّول الذي انطلق دفاعاً عن حقوق املرأة تبلور بشكلٍ
دعوات
أسايس ضمن
ٍّ
فيميني ٍة ليربالي ٍة ،وهو بطبيعة الحال أ ّول مرحل ٍة من مراحل النزعة النسوية.

الجدير بالذكر هنا أ ّن التقسيامت التي ذكرت حول مراحل نشأة النزعة النسوية وتط ّورها ليست
البت بكونها قطعي ًة ونهائيةً ،لكن مع ذلك ميكن االعتامد عليها لبيان معامل
دقيق ًة للغاية وال ميكن ّ
املسري التأريخية للفكر الفيميني يك يتس ّنى للمتابع معرفة مختلف أبعاده والظروف التي أث ّرت يف
ظهوره وبلورته بشكلٍ املعهود يف عرصنا الراهن.
يف النقطتني التاليتني نذكر أه ّم معامل الفكر النسوي الليربايل:

 ) 1املساواة بني الرجل واملرأة

النسوية الليربالية هي أكرث التيارات الفيمينية شهر ًة يف العامل ،ويف معظم األحيان ّ
تدل بانطباقٍ

أسايس للدفاع عن حقوق املرأة ،أي
كامل عىل النزعة النسوية يف إطارها العام وتُتّخذ كمنطلقٍ
ٍّ
ميكن االعتامد عىل مدلولها كإجاب ٍة توضيحي ٍة لالستفسارات التي تُطرح حول واقع هذا املذهب،

نسوي النزعة؟ هذه االستفسارات وما شاكلها عاد ًة
كالسؤالني التاليني :ما هي النسوية؟ هل أنت
ُّ

تنصب يف بوتقة الفكر الفيميني الليربايل ،وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن هذا النمط من النزعات
ما
ّ
ّ
رث عىل األخالق النسوية ،ويتض ّمن رضباً من
النسوية يعترب أكرث اعتداالً من نظائره
ويدل برسمي ٍة أك َ

[1] - Friedman Marilyn, 2000, Feminism in Ethics: Conception of Autonomy, in: The Cambridge, p. 205.
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النقد حول تقليص نطاق املبادئ األساسية لح ّرية املرأة وإرادتها الشخصية باعتبار أنّها تتع ّرض
ٍ
ملضايقات من قبل اآلخرين.
الخلفية الفكرية األساسية التي يتق ّوم بها التيار النسوي الليربايل هي املساواة بني الرجل
واملرأة ،ويف هذا السياق قالت الباحثة كريس بيسيل (« :)Chris Beasleyإ ّن النسويني الليرباليني
ال يعتقدون بوجود رصاع بني جنسني ،كام ال يرفضون تلك الخصائص الذاتية للرجل ،بل تتمحور
جهاتهم الفكرية حول الدعوة إىل املساواة بني الرجل واملرأة عىل ضوء اعتقادهم
نظرياتهم وتو ّ
ٍ
جذري يف ما بينهام ،وتأكيدهم عىل أ ّن املجتمعات البرشية حرمت املرأة
اختالف
أي
ٍّ
بعدم وجود ّ
من مزايا كثري ٍة تستحقّها بجدار ٍة»[[[.
 )2التشابه الوجودي بني الجنسني
أحد األصول األساسية للفكر النسوي الليربايل ا ّدعاء وجود تشاب ٍه تا ٍّم بني الجنسني املذكّر
واملؤنّث من الناحية األنطولوجية لدرجة أنّهام متكافئان بالكامل من الناحية العقلية ،وتتق ّوم هذه
الرؤية مببادئَ إنسانيّ ٍة ،لذلك اعترب الذين تب ّنوها أ ّن الخصائص الذكورية واألنثوية مج ّرد قضايا
جانبية وثانوية واملحور األسايس يف هذا املضامر هو كون الرجل واملرأة ينحدران من الجنس
البرشي ،ويف هذا السياق طرحوا فكرة الخنثوية «املرأة الرجل»  Androgynyحيث ّ
يدل هذا
املصطلح عىل أ ّن الخصائص الذكورية واألنثوية التي شاعت يف املجتمعات البرشية يجب أن
ج متداخلٍ للوجود
تؤخذ بعني االعتبار بصفتها قضايا مرتبط ًة مع بعضها البعض يف رحاب نسي ٍ
[[[
ين.
اإلنساين مبا هو إنسا ٌّ
سيايس ميكن اعتبارها أساساً للنزعة النسوية وهي األكرث تأييدا ً من
هذه الرؤية التي تتّسم بطابعٍ
ٍّ
قبل أتباع هذا التيار الفكري ضمن تنظريهم لألخالق والسلوكيات البرشية ،لذلك وصفت مبصطلح
«األخالق النسوية» ،ومن هذا املنطلق أكّدوا عىل أ ّن املجتمعات البرشية تظلم املرأة وتبخسها
حقوقها املرشوعة نظرا ً لتص ّور الناس بأ ّن املرأة من شتّى النواحي االجتامعية واألخالقية والسلوكية
[[[
بكل من يعتقد به.
تابعة للرجل وليست مستقلّةً ،لذلك شجبوا هذا التص ّور ون ّددوا ّ
[[[  -كريس بيسيل ،در آمدي بر چيستي فمينيسم (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية مح ّمد رضا مردي ،منشورات «روشنفكران و
مطالعات زنان» ،إيران ،طهران2006 ،م ،ص .88 - 85
[[[  -خرسو باقري ،مباين فلسفي فمينيسم (باللغة الفارسية) ،منشورات جامعة الزهراء التابعة لوزارة العلوم ،إيران ،طهران2003 ،م ،ج
 ،18ص .17
[[[  -مح ّمد تقي إسالمي وآخرون ،اخالق كاربردي (باللغة الفارسية) ،منشورات معهد العلوم والثقافة اإلسالمية ،إيران ،قم2007 ،م ،ص
.242 - 241
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نستشف من جملة ما ذُكر أ ّن النسويني الليرباليني يؤكّدون عىل التكافؤ التا ّم والكامل بني
ّ
ٍ
بغض النظر عن جنسه[[[.
فكل
الجنسنيّ ،
واحد منهام إنسا ٌن ّ
الجدير بالذكر هنا أ ّن داعية حقوق املرأة يف بريطانيا ماري ولستون كرافت (Mary Wellstone
 )Craftالتي ت ُع ّد واحد ًة من ر ّواد النزعة الفيمينية يف العرص الحديث ،وج ّهت نقدا ً الذعاً للتمييز
الجنيس بني الرجل واملرأة ،حيث تأث ّرت آراؤها إىل ح ٍّد كبريٍ بالظروف التي عارصتها حينام بدأت
الحركة الرأساملية تبسط نفوذها يف العامل.
داعية حقوق املرأة يف بريطانيا أيضً ا هاريت تايلور ميل ( )Harriet Taylor Millهي األخرى من
ر ّواد النزعة الفيمينية الليربالية يف العرص الحديث ،وهي كذلك أكّدت عىل أ ّن التمييز الجنيس بني
أحكام ومق ّر ٍ
رات ال تتناغم مع الطبيعة اإلنسانية،
الرجل واملرأة شاع يف املجتمعات البرشية ج ّراء
ٍ
ٍ
وأعراف اجتامعي ٍة حرمت املرأة من حقوقها املرشوعة.
فهو برأيها نتيج ٌة لتقالي َد
كذلك داعية حقوق املرأة األمريكية املعارصة بيتي فريدان ( )Betty Friedanأوعزت الظلم
والحرمان الذي تتع ّرض له املرأة يف املجتمعات البرشية إىل األعراف والتقاليد االجتامعية
[[[
واألسس الثقافية التي ق ّيدتها باألعامل املنزلية وحرمتها من حقوقها اإلنسانية املرشوعة.
* نقد وحتليل
عىل الرغم من أ ّن الرؤية النسوية املتق ّومة عىل مبدأ املساواة بني الجنسني تع ّد نقط ًة إيجابي ًة
ٍ
معضالت ج ّراء انخراطهم يف
تنصب يف حساب النزعة الفيمينية الليربالية ،إال أ ّن دعاتها واجهوا
ّ
التيار الفكري الليربايل وانتهاجهم أصوله الوضعية التي هي يف واقع الحال عرض ٌة للنقد من أساسها،
ومن املؤاخذات التي تطرح عليهم يف هذا السياق ا ّدعاؤهم أ ّن الح ّرية الفردية مق ّدم ٌة عىل املبادئ
االجتامعية ،حيث يرتت ّب عىل هذه النظرية استحالة تالحم البرش وعدم إمكانية ات ّحادهم ومن ث ّم
تهميش املبادئ األخالقية واإلنسانية الجامعية مثل اإليثار واملواساة والعفو والتضحية واملو ّدة يف
الحياة الزوجية وكذلك بني اآلباء واأل ّمهات واألبناء ،ناهيك عن أنّهم تجاهلوا االختالف البنيوي
بني الرجل واملرأة حينام أكّدوا عىل كونهام متساويني يف الحقوق والوظائف.
ويف هذا السياق أجرت الباحثة األمريكية بيتي فريدان املدافعة عن الفكر النسوي الليربايل
[[[  -أليسون جاجر ،چهار تلقي از فمينيسم (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية أميدي ،منشورات «هدى» الدولية ،إيران ،طهران،
الخاص بالنسوية2008 ،م ،ص .51
املنشور املرجعي
ّ
[2] - Tong Rosemarie, 1997, Feminist Thought London, rout ledge, London, p. 22- 23.
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ٍ
خ النزعة
تغيريات أساسي ًة عىل نظريتها النسوية ،وقالت« :لقد وقعنا يف بعض أطروحاتنا يف ف ّ
النسوية ج ّراء تجاهلنا البنية املحورية لشخصية املرأة والتي تتبلور عىل أرض الواقع يف رحاب
املحبّة والرتبية واملنزل ،وهذا الخلل طرأ عىل تيارنا الفكري ج ّراء ر ّدة فعلنا إزاء حرمان املرأة
يف املجتمع وتسليطنا الضوء فقط عىل ما يكتنف حياتها يف رحاب ارتباطها بالرجل كزوجة وأ ّم
وربّة ٍ
بيت»[[[.
التيار النسوي الثاين :النسوية يف هيئتها املاركسية والراديكالية واالشرتاكية
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
سيكولوجية)
ورؤية
وجودية
(فلسفة
التيار النسوي الثاين انطلق يف أوائل القرن العرشين وبقي فاعالً يف األوساط الفكرية حتّى
ٍ
نظريات ماركسي ٍة وراديكالي ٍة
نهايته ،وقد تبلورت يف رحابه نزعاتٌ فيمينيٌة جديد ٌة تق ّومت عىل
رؤى وجودي ٍة ( )Existentialismوسيكولوجي ٍة.
واشرتاكي ٍة ضمن ً
ويف ما ييل نسلّط الضوء عىل هذه النظريات يك تتّضح الصورة للقارئ الكريم بشكلٍ أفضل:
 )1النسوية املاركسية (انحطاط املرأة)
الفيلسوف األملاين الشهري كارل ماركس أكّد يف نظرياته عىل أ ّن تحرير املرأة هو ليس سوى
نتيج ٍة حتمي ٍة إلقرار النظام االشرتايك؛ أل ّن املجتمعات التي يحكمها النظام الرأساميل ال ت ُعري
أهمي ًة لها كام هو استحقاقها الفعيل.
وضمن إذعانه للوظائف التي تقع عىل كاهل املرأة باعتبارها أ ّماً وزوجةً ،أكّد عىل أ ّن انخراط
للعمل الذكور ،ويف هذا السياق قال إ ّن
النساء واألطفال يف املشاغل العا ّمة يع ّد تهدي ًدا جا ًّدا
ّ
الرأسامليني سخّروا األيدي العاملة من نسا ٍء وأطفا ٍل بهدف التقليل من نفقات اإلنتاج .استنادا ً إىل
هذه الرؤية ارتكز أتباع الفكر النسوي املاركيس يف نهجهم التنظريي عىل نظريات عامل االجتامع
[[[
األملاين فريدريك إنغلز.

الجدير بالذكر هنا أ ّن فريدريك إنغلز عزا الظلم الذي تتع ّرض له املرأة والتمييز الجنيس
الخاصة يف املجتمعات البرشية ،ومن هذا املنطلق
الذي تعاين منه إىل رواج مبادئ امللكية
ّ
[1] - Ibid.
[[[  -لالطّالع أكرث ،راجع :بامال أبوت  -فاالس كولر ،در آمدي بر جامعه شنايس نگرش هاي فمينيستي (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل
الفارسية مريم خراساين وحميد أحمدي ،منشورات «دنياي مادري» ،إيران ،طهران1997 ،م ،ص .249 - 248
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نظام اشرتايكٍّ تكون
أكّد عىل أ ّن السبيل الوحيد لنجاتها يكمن يف تغيري النظام الرأساميل إىل ٍ
ٍ
وإناث ،ففي هذه الحالة ال يبقى
وسائل اإلنتاج فيه ملكاً لجميع أعضاء املجتمع من ذكو ٍر
املاسة للامل ،كام
امل ُعدمون اقتصاديًّا تابعني لغريهم ومضطّرين لالنصياع لهم ج ّراء حاجتهم
ّ
أ ّن املرأة تتح ّرر من سلطة الرجل ومن ث ّم تتحقّق املساواة بني الجنسني يف املجتمع.
ومن جملة أطروحات إنغلز األخرى ا ّدعاؤه أ ّن النشاطات االقتصادية املتق ّومة عىل تدجني
الحيوانات وإيجاد قطعانٍ كبري ٍة مل تحقّق الغرض ومل تتح ّول إىل مصادر جديدة للرثوات املالية
بحيث تعتمد عليها املجتمعات البرشية لس ّد حاجتها بالكامل ،ومبا أ ّن الرجال يف املجتمعات
القبلية هم املرشفون عىل تربية الحيوانات التي كانت تع ّد ملكاً لهم ،فقد كانت لديهم سلط ٌة نسبية
يف األرسة واملجتمع عىل حساب النساء ،ألنّهم بفضل امتالكهم عددا ً كافياً أو حتّى إضافيًّا من

الحيوانات الداجنة ،كانوا يوفّرون حاجة أرسهم ومجتمعهم من اللحوم ومشتقات الحليب وغريها،
ٍ
ثروات مرتاكم ٍة متكّن الرجال بواسطتها من إجراء
واإلنتاج اإلضايف هنا تح ّول يف ما بعد إىل
ٍ
معامالت تجاري ٍة عىل نطاقٍ واسعٍ [[[.ويف هذا السياق قال إنغلز أ ّن املرأة باتت جاري ًة مسخّر ًة
إلشباع شهوات الرجل ،وعزا هذه الظاهرة إىل زوال سيادة األ ّم يف املجتمع ورواج سيادة األب.

[[[

وأ ّما االقرتاح الذي طرحه النتشال املرأة من واقعها املرير فهو يتق ّوم بتحريرها من القيود
األرسية املفروضة عليها وإقحامها يف الحياة االجتامعية العا ّمة عن طريق إرشاكها يف عملية
اإلنتاج والنشاطات االقتصادية وتحريرها من القيود التي فرضت عليها من قبل الرجل.
الفكر املاركيس الذي بسط نفوذه عىل الدراسات الفيمينية أسفر عن إيجاد نظر ٍة سلبي ٍة تجاه
األرسة والزواج اللذين هام يف واقع الحال مبثابة ركيزتني أساسيتني للنظام الرأساميل ،ومن أشهر
دعاة النسوية املاركسية ألكسندرا كولونتاي  Alexandra Kollontaiوكالرا زتكني Clara Zetkin
وروزا لوكسيمبورغ [[[.Rosa Luxemburg
* نقد وحتليل
النقد األسايس الذي يُطرح عىل النزعة النسوية املاركسية من الناحيتني النظرية واألخالقية،
أ ّن دعاتها تن ّزلوا بقضايا املرأة إىل مستوى مفاهي َم ماركسي ٍة وال س ّيام تلك املفاهيم االبتدائية لهذا
[1] - Tong Rosemarie, 1997, Feminist Thought London, rout ledge, London, p. 8 - 47.
[[[  -عيل رضا أفشاريان ،زن و رهايئ نريو هاي توليد (باللغة الفارسية) ،منشورات «پيشگام» ،إيران ،طهران1978 ،م ،ص .42
[[[  -خرسو باقري ،مباين فلسفي فمينيسم (باللغة الفارسية) ،ص .27
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أي أهمي ٍة للمبادئ األخالقية التي تتبلور يف رحاب سيادة األب وإرشافه عىل
الفكر ،كام مل يعريوا ّ
أرسته ،والوثائق الجديدة التي اكتشفها علامء األنرثوبولوجيا وحتّى بعض الوثائق التي حصل عليها
فريدريك إنغلزّ ،
ح عىل أ ّن املرأة يف املجتمعات التي سبقت ظهور املجتمعات الطبقية
تدل بوضو ٍ
مل تكن متكافئ ًة مع الرجل بانطباقٍ كاملٍ عىل الرغم من اشرتاكهام معاً يف توفري الطعام وإعداده،
لذا يرد عىل النسوية املاركسية أ ّن أتباعها حتّى وإن دعوا إىل حذف النظام املنزيل واألرسي باعتباره
الخاصة [[[،لكن ال ميكنهم تطبيق األخالق بشكلٍ أمثل
أ ّول وأبرز مظه ٍر للنظام اإلقطاعي وامللكية
ّ
عىل أساس هذه الدعوة وليس مبقدورهم تحرير املرأة من النظام األرسي ،ناهيك عن أ ّن سيادة
املرأة يف املجتمع تستتبع ذات املؤاخذات التي تطرح عىل سيادة الرجل.
 )2نسوي ٌة راديكالي ٌة (دعو ٌة إىل الخنثوية واملثلية)
بعض دعاة النسوية الراديكالية رفعوا شعار الخنثوية «املرأة الرجل» ( )Androgynyيف بادئ
غيوا اسرتاتيجيتهم يف ما بعد عندما وجدوا أ ّن هذا الشعار ال يضمن
نشاطاتهم ،لك ّن الكثري منهم ّ
ٍ
صفات نسائي ٍة
واضح من عنوانه يتض ّمن تركيبًا من
تحرير املرأة بالكامل وال يناسبها ،لكونه كام هو
ٌ
ورجالي ٍة ،وعىل هذا األساس فهو ال يتناغم مع مشاربهم الفكرية أل ّن معظمهم يؤكّدون عىل الصفات
األنثوية فقط بهدف أن يكون املستقبل للمرأة مبا هي أنثى.

[[[

أتباع التيار النسوي الراديكايل بدل أن يدعوا إىل إرشاك املرأة يف الحياة العا ّمة إىل جانب
الرجل ،دافعوا عن املبادئ النسوية بتط ّر ٍ
ف ،ويف هذا السياق قالت الباحثة سونيا جونسون (Sonia
كل امرأة قبل أن تكون شبيه ًة
« :)Johnsonأحد املبادئ األساسية للنزعة النسوية الراديكالية هو أ ّن ّ
بغض النظر عن طبقتها االجتامعية وعرقها
كأي امرأ ٍة أخرى
ّ
بالرجل يجب وأن تكون لها مصالح ّ
وس ّنها وقوميتها ووطنها»[[[.
إذا ً ،هذا التيار النسوي جعل عىل رأس أولوياته الدعوة إىل استقالل املرأة عن الرجل بالكامل،
وعىل أساسه ميكن لفئ ٍة من النساء أن ميضني حياته ّن مع بعضه ّن يف منأًى عن الرجال ،ومبا أ ّن
أتباعه يعتربون املرأة أفضل من الرجل ويعريون األولوية يف تحليل كافّة القضايا عىل ضوء أنثويتها،
الخاص بالنسوية،
[[[  -أليسون جاجر ،چهار تلقي از فمينيسم (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية س .اماليئ ،املنشور املرجعي
ّ
منشورات «هدى» الدولية ،إيران ،طهران2008 ،م ،ص .22
[[[  -املصدر السابق ،ص .42
[[[  -كريس بيسيل ،در آمدي بر چيستي فمينيسم (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية مح ّمد رضا مردي ،منشورات «روشنفكران و
مطالعات زنان» ،إيران ،طهران2006 ،م ،ص .82
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توصلوا إىل نتيج ٍة فحواها إشاعة املثلية بني النساء باعتبارها نشاطاً جنس ًّيا يليق بشأنه ّن ،وهذه
فقد ّ
املامرسات الجنسية برأيهم تتيح للمرأة أن تتع ّرف عىل قرينتها بشكلٍ
أفضل[[[.
َ
ومن أوائل دعاة الراديكالية النسوية الباحثة األمريكية التي تنحدر من أصلٍ
كندي شوالميث
ٍّ

فايرستون التي ألّفت كتاب "جدلية الجنس" يف عام 1791م ،حيث طرحت فيه نظري ًة حول التمييز
الجنيس وسلّطت الضوء فيها عىل العوامل البيولوجية والفيزيولوجية يف هذا الصعيد [[[،ونظريتها

آن أوكيل( )Oakley Annاعتربت األمومة وتقسيم الواجبات األرسية واالجتامعية بحسب الجنس

تراثاً أسطوريًّا ورثته البرشية من الثقافات السالفة وساعدت الحياة االجتامعية عىل بقائه ،وضمن

دفاعها عن شأن املرأة قالت أ ّن األطفال يف غ ًنى عن آبائهم وبحاج ٍة إىل أ ّمهاتهم فحسب ،لذا يجب
وأن تكون األ ّم مرتكزا ً أساس ًّيا لصقل سلوك طفلها وهيكلة شخصيته[[[.
ٌ
وحتليل
نقد
* ٌ
الكثري من دعاة الفكر النسوي الراديكايل يعتقدون أ ّن املرأة ببنيتها األنثوية تتمتّع بقابلية عىل

ٍ
فاسد ببنيته الذكورية ويف
تربية املجتمع وتفعيل الحياة فيه ،بينام الرجل برأيهم هو عبار ٌة عن كائنٍ

قلقٍ دائمٍ من أن يُفارق الحياة ونقطع نسله من الوجود.

كذلك ي ّدعون أ ّن املجتمع فرض عىل املرأة مبادئَ ازدواجي ًة ملؤها التمييز الجنيس بحيث باتت

مدعا ًة ملعاناتها وضياع حقوقها ،وهذه الحالة فرضها الرجل يف املجتمعات البرشية منذ العهود

السالفة ،لك ّن الطريف أنّه يحاول التملّص من هذه القيود.

وأ ّما أكرث الرؤى النسوية الراديكالية تط ّرفاً وأش ّدها انحرافاً أخالقياً ،فتتمثّل يف الدعوة إىل املثلية،

ففي أواخر عقد السبعينيات وأوائل عقد الثامنينيات من القرن املنرصم طُرحت هذه الفكرة كنظري ٍة

فحسب ،وت ّم تربيرها بأ ّن السبب األسايس يف معاناة املرأة يعود إىل ارتباطها الجنيس بالرجل،

أل ّن هذا االرتباط برأيهم يفقدها استقاللها ويجعلها مج ّرد كائنٍ تابعٍ للجنس املذكّر بحيث تصبح
[[[  -كريس بيسيل ،در آمدي بر چيستي فمينيسم (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية مح ّمد رضا مردي ،منشورات «روشنفكران و
مطالعات زنان» ،إيران ،طهران2006 ،م ،ص .95
[[[  -حسني بستان نجفي ،نابرابري و ستم جنيس از ديدگاه اسالم و فمينيسم (باللغة الفارسية) ،منشورات معهد دراسات الحوزة والجامعة،
إيران ،قم2003 ،م ،ص .50 - 49
[3] - Oakley Ann, 1976, Woman’s work: The Housewife, pas an present vintage Books, New york, p. 8 - 15.
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جليسة دارها .وعىل ضوء هذا االستدالل رفعوا شعار االستقالل التا ّم للمرأة عن الرجل ورضورة
اندماجها جنسياً بالكامل مع قريناتها النساء إلشباع رغباتها وليك تتح ّرر من القيود الجنسية التي

فرضت عليها من قبل الذكور[[[.

 ) 3نسوي ٌة اشرتاكي ٌة (سمو شأن الرجل واملرأة)
ٍ
مرتكزات فكري ٍة ما ّدي ٍة تأريخي ٍة ،وقد
أتباع النزعة النسوية االشرتاكية اعتمدوا يف نظرياتهم عىل
بادروا إىل تحليل النظريات التي طرحها أتباع النزعة النسوية الراديكالية استنادا ً إىل مبادئَ وأصو ٍل
ٍ [[[
ما ّدي ٍة ،ويف هذا السياق ا ّدعوا أ ّن املرأة تعاين من سلطة الرجل والطبقة الحاكمة يف آنٍ واحد.

الجدير بالذكر هنا أ ّن الذين يصفون أنفسهم نسويني اشرتاكيني ،يسعون إىل طرح آرا ٍء تتجاوز
األطر املاركسية التقليدية ،وذلك من منطلق تص ّورهم بأ ّن األسباب األساسية يف مشاكل املرأة ال
خاص ٌة بالرجل واملرأة
عوامل جنسي ٌة
ُ
تقترص عىل واقع األوضاع االقتصادية يف املجتمع ،بل هناك
ّ
أسفرت عن الكثري من هذه املشاكل ،فاألنوثة والذكورة ليستا مج ّرد شأنني جنس ّيني بحتني كام
أنّهام ليستا أزليتني ،وإنّ ا تدالن عىل طبقتني اجتامعيتني تتسلّط إحداهام عىل األخرى ،مبعنى أ ّن
الرجال لهم السلطة عىل النساء ،وبحسب األسس النظرية املاركسية فإ ّن تعريف الطبقة االجتامعية
عىل أساس الجنس يتعارض مع الرؤية التقليدية يف االقتصاد املاركيس ،والهدف منه هو الرتكيب
بني الرؤيتني الراديكالية (الجنسية) واملاركسية (االقتصادية).
هناك الكثري من املفكّرين ودعاة تحرير املرأة أيّدوا النزعة النسوية االشرتاكية ،ومن أبرزهم هايدي
هارمتان ( )Heidi Hartmannوزيال إيزنشتاين ( )Zillah Eisenteinوكرستني ديلفي (Christine
 )Delphyومارغريت بنغستون ( [[[،)Margaret Bengstonواألخرية دافعت عن النزعة النسوية
االشرتاكية وقالت أ ّن املرأة بحسب املبادئ الرأساملية تعترب عامل ًة منزلي ًة لكونها إنساناً مستهلكاً
أي واسط ٍة ،ولكن مبا أنّها ال تتقاىض
فحسب ،حيث تستثمر األرسة نتاجات عملها بشكلٍ مبا ٍ
رش ودون ّ
أجرا ً يف مقابل عملها ونظرا ً ألهمية الدخل املايل يف املجتمعات الرأساملية ،فهي ال تحظى مبكانتها
الحقيقية وتقبع يف مستوى متدنٍ باعتبار أ ّن عملها املنزيل عديم القيمة املالية[[[.
[[[  -خرسو باقري ،مباين فلسفي فمينيسم (باللغة الفارسية) ،ص .41
[[[  -أليسون جاجر ،چهار تلقي از فمينيسم (باللغة الفارسية) ،ص .42
راجع أيضاً :بامال أبوت  -فاالس كولر ،در آمدي بر جامعه شنايس نگرش هاي فمينيستي (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية مريم
خراساين وحميد أحمدي ،منشورات «دنياي مادري» ،إيران ،طهران1997 ،م ،ص .261
[[[  -خرسو باقري ،مباين فلسفي فمينيسم (باللغة الفارسية) ،ص .36
[[[  -املصدر السابق ،ص .37 - 36
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استنادا ً إىل ما ذُكر ا ّدعى بعض النسويني االشرتاكيني أ ّن املرأة التي ت ُق ّيد بالقوانني املنزلية
أي قيم ٍة مالي ٍة ،كام أنّها يف
محروم ٌة من هويتها الحقيقية ،وذلك أل ّن أعاملها املنزلية ليست لها ّ
هذا املضامر عبار ٌة عن إنسانٍ من الدرجة الثانية ج ّراء تقييد دورها يف الحياة بالقضايا العاطفية
فاعل يف الحياة االجتامعية العا ّمة[[[.
ً
واألمومة وبسبب حرمانها من أن تؤدي دو ًرا
ٌ
وحتليل
نقد
* ٌ
الحقيقة أ ّن األعامل املنزلية ال تقلّل من شأن املرأة مطلقًا ،ناهيك عن أ ّن تقسيم األعامل يف
املجتمع بحسب الجنس ال ميكن اعتباره منبثقاً من النظام الرأساميل فقط ،إذ هناك شواه ُد ّ
تدل

الخاصة باملنزل قبل أن يظهر النظام الرأساميل
عىل أ ّن املرأة كانت تنجز بعض األعامل البسيطة
ّ
سبب للح ّ
ط
يف املجتمعات البرشية ،لذا ليس من الصواب بتاتاً ا ّدعاء أ ّن هذه النشاطات العملية
ٌ
من قيمتها اإلنسانية.
أه ّم ٍ
نقد يطرح عىل أتباع النزعة النسوية االشرتاكية يتمثّل يف أنّهم تن ّزلوا بشأن املرأة إىل مج ّرد
كونها عامل ًة وتجاهلوا دورها املحوري يف املنزل بصفتها زوج ًة وأ ّماً ،فقيمتها الحقيقية ال تقترص
عىل القضايا املا ّدية الرصفة ،بل إ ّن الرؤية املا ّدية الرصفة تجاهها ت ُع ّد سبباً أساس ًّيا للتقليل من شأنها
األخالقي واإلنساين ،فضالً عن أ ّن هذا التصوير يطمس كرامتها الدينية.
 ) 4نسوي ٌة وجودي ٌة (غربة املرأة عن ذاتها)
الرؤية النسوية الوجودية طرحت أل ّول م ّرة من قبل الباحثة الفرنسية سيمون دي بوفوار (Simone
مم كان متعارفاً بخصوص املرأة من مزايا تتق ّوم بأصو ٍل
 )De Beauvoirوذلك ج ّراء امتعاضها ّ
بيولوجي ٍة وسيكولوجي ٍة واقتصادي ٍة ،حيث اعتربت هذه املزايا تحقريا ً لها استنادا ً إىل ما تب ّنته من ر ًؤى
فلسفي ٍة وجودي ٍة تأث ّرت يف طرحها بأفكار رشيك حياتها الفيلسوف الشهري جان بول سارتر(Jean
 )Paul Sartreويف هذا املضامر طرحت نظري ًة بيولوجي ًة ثقافي ًة قوامها كيان املرأة الوجودي.
ومم أكّدت عليه يف هذا الصعيد أ ّن علامء البيولوجيا وعلامء السيكولوجيا التحليلية من أتباع
ّ
ٍ
نظريات تستبطن قضايا ها ّم ًة ميكن من
سيغموند فرويد وكذلك أتباع النظرية املاركسية طرحوا
خاللها بيان األسباب التي أسفرت عن األوضاع التي تعاين منها املرأة يف املجتمعات البرشية،
لك ّنهم مل يوضّ حوا مطلقاً السبب يف كونها مج ّرد كائنٍ آخر بينام الرجل ال يطلق عليه أنّه كائ ٌن آخر،
[1] - Foreman Ann, 1997, Femininity as Alienation: women and the family in Marxism and psychoanalysis,
London, Pluto, p. 95.
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ومم ذكرته يف السياق ذاته« :املرأة عاد ًة ما يت ّم تعريفها نسب ًة إىل الرجل باعتبارها كائناً آخر ،وال يت ّم
ّ
ثانوي مقابل الرجل الذي يعتربونه األصل واألساس ،فهو
تعريف الرجل نسب ًة إليها ،فهي مج ّرد فر ٍع
ٍّ
العاقل الكامل واملوجود املطلق ،بينام املرأة ليست سوى كائنٍ آخر»[[[ .لذا إن أريد لها التح ّرر
من هذه القيود واستعادة شأنها الحقيقي يف الحياة باعتبارها إنساناً فاعالً وليست كياناً آخ َر بالنسبة
ٍ
حينئذ من االعتقاد بكونها إنساناً مثله متاماً والرقي بشأنها يف املستويات كافّة
إىل الرجل ،فال ب ّد
ٍ
بصفات ذاتي ٍة تسمو عن تلك الصفات التي ك ّبلتها بقيود التبعية عىل م ّر التأريخ،
وتعريف شخصيتها
التخل عن اإليديولوجيا الحالية التي تحكم املجتمعات البرشية ،وأفضل
ّ
ومن ث ّم ال محيص من
سبيل لتحقيق هذا الهدف هو اإلذعان بكونها كائناً واعياً ومستقالً وأصيالً حاله حال الرجل متاماً.
كام انتقدت دي بوفوار تقييد املرأة بخصائصها البدنية وبالدور التقليدي لها يف املجتمع

واألرسة مؤكّد ًة عىل أ ّن هذه األمور تع ّد عامالً أساسياً يف تقييدها وعرقلة مسريتها املرشوعة يف

يف باعتبارها
الحياة ،لذلك قالت« :يعتقد الرجل بأ ّن املرأة كائ ٌن عاج ٌز عن تحقيق ّ
أي إبدا ٍع ثقا ٍّ

مصدرا ً لإلنجاب ونظرا ً لخصائصها البيولوجية وما يتعلّق بها مثل االهتامم بشؤون اآلخرين وأداء
ٍ
خاص ٍة ومتتاز
ميزات بيولوجي ٍة
األعامل املنزلية امللقاة عىل كاهلها» ،فحتّى وإن كانت املرأة ذات
ّ
بطبيع ٍة أنثوي ٍة مع ّين ٍة ،لك ّنها قادر ٌة يف الواقع عىل النهوض بهذه الخصائص عن طريق عملها اإلنتاجي،

ويف رحاب هذا العمل يتس ّنى لها الولوج يف عامل الثقافة واإلبداع ومن ث ّم التح ّرر من القيود التي
[[[
فضال عمّ ذكر فقد عزت هذه الباحثة املعنية بشؤون املرأة االختالف بني
ً
فرضتها عليها الطبيعة.
الجنسني إىل قضايا ثقافي ٍة واجتامعي ٍة ال طبيعي ٍة[[[.

* نقد وحتليل
ناشئ من االستخفاف بشأنها
الباحثة الفرنسية سيمون دي بوفوار قالت أ ّن اعتبار املرأة كائناً آخ َر
ٌ
عوامل عديد ٍة ضمن كتابها الجنس اآلخر ،كام انتقدت
َ
طوال التأريخ ،ويف هذا السياق أشارت إىل
ٍ
ٍ
وتهميش للمرأة
صفات مثالي ٍة
بش ّدة ما تشهده املجتمعات البرشية من انحيا ٍز للرجل باعتباره ذا

عن طريق تصوير بدنها وأعضائها األنثوية بشكلٍ
سلبي ،كام انتقدت أصحاب الرؤية الذاتانية تجاه
ٍّ
الجنسني لكونهم اعتربوا الذكورة واألنوثة أمرين ذاتيني ال ينفكّان عن كيان الرجل واملرأة وال ميكن

[[[  -سيمون دي بوفوار ،جنس دوم (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية قاسم أصغري ،ج  ،1ص .41 - 40
[[[  -املصدر السابق.
[[[  -لالطّالع أكرث ،راجع :سيمون دي بوفوار ،جنس دوم (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية قاسم أصغري ،ج  ،2ص .686
AL-ISTIGHRAB

صيــف 2 0 1 9

االستغراب 16

المذهبتسالا
منازع بارغ
ي
النسو ّ

195

يتغيا ،ومن هذا املنطلق أكّدت عىل أ ّن املرأة يف جميع خصالها ومواصفاتها مك ّمل ٌة للرجل،
أن ّ

وهذا يعني االمتزاج الكامل يف ما بينهام ،أي أنّهام مك ّمالن لبعضهام يف مختلف الخصائص
ٍ
واحد منهام أداء دو ٍر ها ٍّم يف تكامل الطرف اآلخر أخالق ًّيا عىل
لكل
اإلنسانية واألخالقية ،لذا ميكن ّ
نحو التساوي والتكافؤ.

 ) 5نسوي ٌة سيكولوجي ٌة (االنحطاط األخالقي وأخالق األنوثة)
عامل النفس الغريب الشهري سيغموند فرويد أشار يف مباحثه التحليلية السيكولوجية إىل وجود

اختالف يف املثُل التي تنشأ عىل ضوئها شخصيات الذكور واإلناث خالل مرحلة الطفولة ،ويف

هذا السياق تجاهل االختالفات الوراثية ،لذا فهو بدل أن يسلّط الضوء عىل القضايا البيولوجية
أسباب سيكولوجي ٍة عزا إليها االختالف املشار
الخاصة بالبنية البدنية للجنسني ،تط ّرق إىل ذكر
ٍ
ّ
إليه ،حيث قال إ ّن الذكورة واألنوثة عبارة عن بنيتني نفسيتني تكتسبان خالل مراحل النمو النفيس
الجنيس ،فالطفل حني والدته حتّى وإن امتلك أعضا ًء بدني ًة توصف بكونها ذكوري ًة أو أنثويةً ،لك ّنه

 -برأي فرويد  -ال ميتلك هوي ًة جنسي ًة معيّنةً .لكن مع ذلك فالجهاز التناسيل الذكري يع ّد عامالً

أساس ًّيا يف تعيني الفكر والهوية من الناحية الجنسية.

[[[

وكام هو معلو ٌم فقد اعترب فرويد يف نظرياته السيكولوجية بعض الخصائص األنثوية ذات طابعٍ

سلبي كفقدان العضو التناسيل الذكري ،وهذه امليزة برأيه تُع ّد سبباً النحرافها أخالقياً وتضاؤل
ٍّ

الشعور األنثوي لديها ،لذا فإ ّن أخالقها تتنامى يف مستوى ضئيلٍ ال يوازي ما لدى الرجل من
ومم قاله يف هذا السياق« :عىل الرغم من
قابليات ،أي إ ّن وعيها السلويك ال يضاهي وعي الرجلّ .

عدم رغبتي يف الترصيح بهذا الكالم ،لك ّني غري قاد ٍر عىل كتامنه ،فأنا أعتقد بأ ّن ما لدى النساء من
السلوكيات األخالقية املطابقة للقواعد املعتربة ،يختلف مع ما لدى الرجال.

تتغي مطلقاً ،وهي ليست شأنًا شخص ًّيا كام
األنا العليا ( )Ego Supeللمرأة مستق ّرة وال ميكن أن ّ
ري مستقلّ ٍة عن مرتكزاتها العاطفية وبذات املستوى املوجود لدى الرجل ،وجميع امليزات
أنّها غ ُ
رص ميكن بيان واقعها عىل ضوء مسريتها التي
التي نسبها املنتقدون لشخصية املرأة يف ّ
كل ع ٍ
طوتها خالل نشأة ذاتها العليا ،فالعدل يف مشاعرها أدىن مست ًوى مقارن ًة مع الرجل وهي ليست
[1] - Weedon Chris, 1999, Feminism, Theory And The Politics Of Difference,Blackwell Publishers,
Oxford, p. 79 - 80.
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ّ
مشاق الحياة ،وتتأث ّر بعواطفها أكرث منه حينام تواجه مشاكل مع اآلخرين أو
متجلّد ًة مثله يف تح ّمل
[[[
عندما تقرتب منهم عاطف ًّيا».
التيار النسوي الثالث :نسوية ما بعد احلداثة
ثالثُ ت ّيا ٍر ظهر دفاعاً عن حقوق املرأة ُو ِسم باصطالح "نسوية ما بعد الحداثة" ،حيث بدأت
معامله األساسية تتبلور يف أوائل القرن العرشين بعد أن تب ّنى بعض دعاة حقوق املرأة ر ًؤى تتق ّوم
مببادئ ما بعد البنيوية ( )Post Structuralismوما بعد الحداثة (.)Post Modernism
كل وجه ٍة فكري ٍة ي ّدعي
املنضوون يف امل ّد الفكري املوسوم مبا بعد الحداثة يخطّؤون ّ
أصحابها أنّهم يدركون الحقيقة بشكلٍ متكافئٍ ومتكاملٍ  ،وال فرق لديهم يف ذلك بني الليرباليني
واملاركسيني واالشرتاكيني ،وسائر املدارس الفكرية .وأ ّما الفرضية االرتكازية التي يستندون إليها
أي حقيق ٍة مطلق ٍة ميكن إدراكها يف رحاب املفاهيم املصطلحة الجديدة مثل العقل
فهي عدم وجود ّ
واإلبستيمولوجيا والتي هي يف واقع الحال سمة بارزة لعرص التنوير الفكري ،فاملعرفة البرشية
ٍ
خاص ٍة ومحدود ٍة ،وعىل هذا األساس حينام نسلّط الضوء عىل
خطابات تأريخي ٍة
برأيهم تنبثق من
ّ
فكري ال ترتكز وجهات نظر أتباعه عىل مبادئ مستوحاة
معامل ما بعد الحداثة نجد أنفسنا أمام تيا ٍر
ٍّ
أي
من مدرس ٍة فكري ٍة
ّ
خاص ٍة ومتناغم ِة األجزاء ،وحينام منعن النظر أكرث يف املوضوع ال نلمس ّ
نظري ٍة مطلق ٍة لهذا التيار الفكري ،وإنّ ا نواجه عددا ً من الخطابات الفرعية التي ال ميكن تحديد
معي لها بتات ًا [[[،لذا نالحظ أ ّن املدافعني عن حقوق املرأة من الذين انضووا تحت مظلّة
أي إطا ٍر ّ ٍ
ّ
هذا التيار مثل جان فرانسوا ليوتار (  )Jean - Francois Lyotardوجوليا كرستيفا ()Julia Kristeva
فكري
سلكوا نهجاً مغايرا ً ملا ذهب إليه سائر النسويني ،فقد رفضوا تحقيق مطالبهم يف رحاب تيا ٍر
ٍّ
أساليب متع ّدد ًة ومتن ّوع ًة لفهم واقع شخصياته ّن.
معيٍ ،وب ّرروا ذلك بأ ّن النساء يتّبعن
فيميني ّ
َ
ٍّ
ويف هذا السياق أكّدوا عىل أ ّن مفهوم املرأة ليس ثابتاً وال افرتاض ًّيا ،وإنّ ا يحيك عن كائنٍ
يف حرك ٍة دائب ٍة وترتبط شخصيته الوجودية بالعديد من الظروف والعوامل ،لذا إ ْن أردنا فهم هويتها

[[[  -جنيفيف لويد ،مردانگي و زنانگي در فلسفه غرب :عقل مذكر (باللغة الفارسية) ،ترجمته إىل الفارسية محبوبة مهاجر ،منشورات
«ين» ،إيران ،طهران2002 ،م ،ص .10 - 8
راجع أيضاً:
Freud S. , 1925, Some Psychical Consequences Of The Anatomical Distinction Between The Sexes, In
Strachey J. , The Standard Edition Of The Complete Psychological Works Of Sigmund Freud, Vol. XIX,
London, Hogarth Press, p. 74 - 86.
[[[  -مح ّمد رضا تاجيك ،فرا مدرنيسم و تحليل گفتامن (باللغة الفارسية) ،منشورات «فرهنگ اسالمي» ،إيران ،طهران1999 ،م ،ص .10 - 9
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الحقيقية فال محيص لنا من التأ ّمل يف سلسل ٍة من العنارص املؤث ّرة عليها كالس ّن والقومية والعرق
والطبقة االجتامعية والثقافة والجندر والتجربة الشخصية لكون هذه العنارص تؤث ّر عىل بعضها وال
ٍ [[[
حد.
ميكن مطلقاً جمعها يف نطاق مذهب إيديولوجي مو ّ
الجدير بالذكر هنا أ ّن بعض دعاة حقوق املرأة واملدافعني عن النزعة النسوية عارضوا الوجهات
الفكرية املنبثقة من تيار ما بعد الحداثة عىل ضوء اعتقادهم بأ ّن الرؤية التع ّددية لواقع املرأة تحول
ح ٍد.
دون توحيد كلمة النساء ومللمة شمله ّن يف نطاقٍ شاملٍ ومو ّ

السائرون يف ركب نسوية ما بعد الحداثة ميتاز تيارهم الفكري بإضفاء أهمي ٍة بالغ ٍة للتع ّدد
ٍ
حدة وال يتب ّنون قواعد ثابتة
أي
وقت مىض لدرجة أنّهم ال يصدرون ّ
والتن ّوع أكرث من ّ
أي آراء مو ّ
حتّى بخصوص املرأة ،ومثال ذلك ما يرتبط بقضايا املرأة ذات البرشة السوداء ،فهي بحسب آرائهم
ونظرياتهم ليست عىل غرار قضايا املرأة بيضاء البرشة ،ومن هذا املنطلق تزايد اهتاممهم بشكلٍ
متواصلٍ بتحويل عنارص الفكر النسوي إىل قضايا محلّي ٍة ومن ث ّم أكّدوا عىل أ ّن االهتامم بالقضايا
الخاصة.
املشرتكة للمرأة ينبغي أن ال يكون مانعاً من االهتامم بتلك القضايا
ّ
ٌ
وحتليل
نقد
* ٌ
جهات النسوية ج ّراء عدم
املدافعون عن نسوية ما بعد الحداثة حتّى وإن انتقدوا سائر التو ّ
الخاصة [[[،هم عرض ٌة
اكرتاثها باالختالفات الكثرية املوجودة بني النساء وعدم اهتاممها بتجاربه ّن
ّ
جهاتهم املنبثقة من مبادئَ نسبي ٍة وعجزهم عن فهم أوجه التشابه واالشرتاك بني
للنقد أيضً ا نظرا ً لتو ّ
جميع النساء من حيث كونه ّن نسا ًء ،أضف إىل ذلك هناك الكثري من امليزات األخالقية واملبادئ
تختص بالجنس من حيث كون الفاعل ذكرا ً أو أنثى ،كام يرد عليهم أنّهم مل يستق ّروا
السلوكية ال
ّ
ٍ
أسس أخالقي ٍة مع ّين ٍة لطرح آرائهم ونظرياتهم يف هذا املضامر.
عىل
ُ
أخالق العناية Care Ethics
*
الباحثة النسوية كارول جيليغان ( )Carol Gilliganضمن بحوثها التحليلية السيكولوجية
التي د ّونتها بخصوص النمو  -التط ّور  -األخالقي واألصول األخالقية ،ا ّدعت أ ّن الفتيات ميتلكن
خاص.
خصائص سلوكي ًة وأخالقي ًة ذاتَ طابعٍ
ٍّ
َ
الخاص
[[[  -ريك ويلفورد ،مقدمه اي بر ايدئولوژي هاي سيايس (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية م .قائد ،املنشور املرجعي
ّ
بالنسوية ،الجزء الرابع ،منشورات «هدى» الدولية ،إيران ،طهران2008 ،م ،ص .68 - 67
[[[  -املصدر السابق.
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تجدر اإلشارة هنا إىل الباحث لورنس كولبريغ ( [[[)Lawrence Kohlbergهو أ ّول من طرح
قضية االختالف يف األصول األخالقية بني الذكور واإلناث [[[،وجيليغان بدورها أيّدت هذه الفكرة
إىل جانب تدوينها بحوثاً علمي ًة مستقلّ ًة بهذا الخصوص ،حيث متحورت نتاجاتها الفكرية حول
السلوكيات األخالقية لألطفال ،لك ّنها ع ّممت هذه السلوكيات يف ما بعد عىل الكبار أيضً ا اعتامدا ً
ٍ
ٍ
ومم ذكرته يف هذا السياق أ ّن األطفال الذكور يعريون اهتامماً
تخمينات
عىل
واستنتاجات ميداني ٍةّ ،
أكرث للعدل واإلنصاف ،بينام الفتيات يتح ّملن نقض القوانني أكرث منهم .وأ ّما النتائج النهائية التي
توصلت إليها ضمن هذه البحوث ففحواها أ ّن الذكور واإلناث يشعرون باملسؤولية تجاه غريهم
ّ
ويسعون إىل تأسيس عالقات معهم ،وأكّدت جيليغان يف هذه السياق عىل أ ّن هذا الشعور يربز
ٍ
لدى اإلناث بشكلٍ
مم يربز من جانب الذكور.
ملحوظ أكرث ّ
عىل الرغم من ات ّفاق كارول جيليغان مع لورنس كولبريغ عىل صعيد اختالف الذكور واإلناث
توصل إليها يف هذا املضامر ،إذ أكّد
يف األصول األخالقية ،إال أنّها مل تتّفق معه يف النتائج التي ّ
جهاتهم
يف استنتاجاته عىل أ ّن التط ّور األخالقي لدى الذكور أكرث بلوغاً ونضجاً من اإلناث نظرا ً لتو ّ
التي تنبثق من مبادئَ عا ّم ٍة وقضايا انتزاعي ٍة ،يف حني أ ّن األحكام األخالقية التي تصدرها اإلناث
[[[
أقل نضجاً وبلوغاً عىل ضوء ما تقتضيه أوضاعه ّن.
والقرارات التي يتّخذنها تع ّد ّ

ٍ
اختالف يف
عىل الرغم من أ ّن هذه الباحثة الغربية أيّدت كولبريغ ضمن تأكيده عىل وجود
توصل
األصول األخالقية التي يتّخذها ٌّ
كل من الذكور واإلناث ،إال أنّها عارضته يف النتائج التي ّ
مؤشا عىل فهمه الخاطئ والض ّيق للقضايا األخالقية،
إليها يف بحوثه  -كام ذكرنا أعاله  -معترب ًة إياها ّ ً
خاص ين ّم عن
ويف هذا السياق اعتربت هذا السنخ من األصول السلوكية لدى الفتيات ميتاز بطابعٍ
ٍّ
الحري مبكان ا ّدعاء أ ّن هذا النمو عبار ٌة عن ٍ
ج مقارن ًة مع
النمو األخالقي ،لذا ليس من
منط غري ناض ٍ
ّ
ما لدى األوالد ،فاألمنوذج األخالقي األنثوي برأيها عبار ٌة عن ٍ
منط مميّ ٍز من األخالق لدى الفتيات
[[[  -لورنس كوهلبريج (1927م 1987 -م) :عامل نفس أمرييك وأحد أبرز املنظّرين يف مجال النمو األخالقي ،وبحوثه العلمية تعدّ امتداداً
للبحوث التي أجراها عامل النفس السويرسي جان بياجيه  Jean Piagetوأ ّما الباحثة كارول جيليغان فقد كانت مساعد ًة له يف هذه البحوث
العلمية.
لالطّالع أكرث ،راجع :س ّيد حسن إسالمي ،مقالة باللغة الفارسية تحت عنوان :جنسيت وأخالق در حديث خصال النساء (باللغة الفارسية)،
مجلة «علوم حديث» ،السنة الثالثة عرشة ،العددان  3و 2008 ،4م ،ص .47
[2] - Gilligan Carol, 1982, In A Different Voice: Psychological Theory And Women’s Development,
Cambridge, Harvard University Press, p. 35 - 73.
[3] - Ibid, p. 69.
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وله ارتبا ٌ
ط مبسؤولية العناية أو الرعاية التي أطلقت عليها عنوان أخالق العناية.

[[[

توصلت إليها جيليغان م ّهدت األرضية املناسبة للنسويني
ال يختلف اثنان يف أ ّن النتائج التي ّ
يك يسلّطوا الضوء عىل الواقع األخالقي يف املجتمعات البرشية عىل ضوء االختالفات الجنسية
توصلت إليها،
بني الذكور واإلناث ليطرحوا من ث ّم آراءهم ونظرياتهم استنا ًدا إىل النتائج التي
ّ
أقل شأناً أخالقيًّا من الرجل
إذ باعتامدهم عىل هذه النتائج سوف ال يضط ّرون إىل اعتبار املراة ّ
وبالتايل يوضّ حون الواقع األخالقي لكال الجنسني عىل هذا األساس.
الرؤية السيكولوجية التي تب ّنتها جيليجان عىل صعيد النمو األخالقي لدى الفتيات ومسؤولياته ّن
األخالقية ،متخّض عنها طرح مفهوم أخالق العناية واتّباع فكرا ً نسوياً إزاء فلسفة األخالق ،وتجدر
اإلشارة هنا إىل أ ّن الشعور باملسؤولية األخالقية تجاه اآلخرين بنا ًء عىل هذا النهج الفكري يع ّد
محورا ً ارتكازياً.
الرؤية النسوية تجاه فلسفة األخالق املتق ّومة عىل مبدأ الشعور باملسؤولية تتعارض بشكلٍ
الحق والعدالة ،وأ ّول تعارض ميكن تص ّوره هنا
ح مع فلسفة األخالق املرتكزة عىل مبدأي
رصي ٍ
ّ
هو ما يحدث يف رحاب النزعة الفردانية لكون أخالق العدل تتمحور حول ر ًؤى فرداني ٍة ،بينام
أخالق املسؤولية النسوية تتمحور حول النزعة الجامعية [[[.التعارض بني العقل والعاطفة هو اآلخر
مطروح يف هذا املضامر ،وبيان ذلك أ ّن أخالق العدالة متنح العقل االستداليل سلط ًة بصفته رقيباً
ٌ
ومحاسباً ،وعىل هذا األساس فالذين تب ّنوا نظرية العقد االجتامعي طرحوا آراءهم ونظرياتهم يف
ٍ
كل إنسانٍ بإمكانه تحقيق متطلّباته الطبيعية بأمثل شكل
استدالالت عقلي ٍة ،وذلك كام ييلّ :
رحاب
عىل ضوء إذعانه للعقد االجتامعي [[[.ويف مقابل ذلك فأخالق املسؤولية تطغى عليها العاطفة بدل
العقل لكون املحور األسايس فيها هو رضورة شعور اإلنسان باآلالم واملعاناة يف حياة اآلخرين
كل ما بوسعه الستئصالها وتحسني أوضاع
وإدراكه لها بحيث يتأث ّر حينام يالحظها ومن ث ّم يبذل ّ
املجتمع.
ال ّ
شك يف أ ّن إقحام العاطفة يف األخالق ال ميكن اعتباره أم ًرا عقل ًّيا بالكامل ،وإنّ ا ترتت ّب عىل
[[[  -خرسو باقري ،مباين فلسفي فمينيسم (باللغة الفارسية) ،ص .154
راجع أيضاً:
[[[  -خرسو باقري ،مباين فلسفي فمينيسم (باللغة الفارسية) ،ص .154

[1] - Ibid, p. 174.

Kroeger 1994, p. 101.
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ذلك مفاهي ُم أخرى يجب وأن تراعى عىل الصعيد األخالقي مثل التضحية واإليثار ،ومن جملة
النسويني الذين تب ّنوا الرؤية العاطفية يف مقابل الرؤية العقلية التي تب ّنتها الفيلسوفة األمريكية نيل
نودينغز وتأكيدها عىل كون العاطفة جزءا ً من األخالق النسوية ،حيث اعتربتها متعارض ًة مع ما ذهب
[[[
إليه الفيلسوف إميانويل كانط.
خالصة الكالم أ ّن التعارضات التي تح ّدثنا عنها تتمحور بشكلٍ أسايس حول املواجهة بني
النزعة إىل العدل من جهة والنزعة إىل املسؤولية من جهة أخرى ،وكام ذكرنا فاألخالق الذكورية
الحق والعدل ،يف حني أ ّن األخالق األنثوية أو التي ميكن وصفها
تتق ّوم يف أساسها مبحوري
ّ
بالفيمينية تتق ّوم بشكلٍ أسايس عىل مبدأ املسؤولية التي وصفت بأخالق العناية.
أي مشاع َر عاطفي ٍة تجاه
األخالق الذكورية تؤكّد عىل رضورة نيل ّ
كل إنسان حقّه ّ
بغض النظر عن ّ
متطلّبات اآلخرين ومعاناتهم ،وهذه الرؤية تتعارض يف الحقيقة مع ما ذهب إليه إميانوئيل كانط
شامل» ،وأ ّما الرؤية النسوية التي يتب ّنى أتباعها الدفاع عن
ٌ
حينام قال« :ليكن سلوكك كأنّه قانو ٌن
األسس األخالقية املتمحورة حول املسؤولية ،فهي ترتكز عىل ما ييل« :ليكن الشعور باملسؤولية
[[[
ّ
املشاق واملعاناة املوجودة يف الحياة واعمل عىل تقليلها.
مرتكزا ً لسلوكك» ،أي اطّلع عىل
ٌ
وحتليل
نقد
* ٌ
أخالق املسؤولية النسوية التي ات ّضحت يف رحابها أوجه االختالف بني الخصائص األنثوية

من الناحية األخالقية وانعكست عىل ضوئها أهمية هذه الخصائص ،ح ّررت األخالق من طابعها

يب من هذا الجانب ،ولكن مع ذلك ترد
األحادي الذكوري يف العامل الغريب ،لذا فهي ذاتُ دو ٍر إيجا ٍّ
عليها مؤاخذتان أساسيتان إحداهام عدم استنادها إىل مبادئَ أخالقي ٍة أو أنّها ال تتكرتث باملبادئ
ناشئ يف الحقيقة من ارتكازها عىل الحاالت املوقفية
األصيلة يف مضامر األخالق ،وهذا األمر
ٌ
للفرد من منطلق كونها غري انتزاعي ٍة .املؤاخذة األخرى التي تطرح هنا هي وقوع هذه الرؤية األخالقية
سبب ملرونة املبادئ األخالقية العا ّمة ،فهي بالتايل
خ النسبوية ،إذ مبا أ ّن األخالق املوقفية
يف ف ّ
ٌ
ٍ
تداعيات إيجابي ٍة ،ولكن إن ات ّخذت هذه األخالق كمرتكز لنبذ املبادئ املشار إليها فسوف
ذاتُ
تصبح وازعاً لالنخراط يف الفكر النسبوي.

[1] - Nel Noddings, 1995, Care And Moral Education, In Wendy Kohli (ed), Critical Conversations In
Philosophy Of Education, London: rout ledge, p. 136.
[2] - Kroeger, p. 101 - 108.
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تداعيات األخالق النسوية
ال ّ
خاصةٌ ،ومن هذا املنطلق سوف نسلّط
كل تيا ٍر
شك يف أ ّن ّ
فكري عاد ًة ما تكون له تداعياتٌ
ّ
ٍّ

الضوء يف املباحث التالية عىل أه ّم التداعيات األخالقية للنزعة النسوية:
 ) 1مناهضة الرجل وتقديس املرأة

إن استطلعنا املسرية التأريخية للنزعة النسوية م ّر ًة أخرى ،سنجد الحركة التي حملت شعار
ٍ
وحركات إنسانوي ٍة حديث ٍة ظهرت يف املجتمعات
الدفاع عن حقوق املرأة منبثق ًة من مبادئَ أخالقي ٍة
الغربية وال س ّيام يف الواليات املتحدة األمريكية ،ومن أمثلة ذلك حركة إلغاء العبودية التي رفعت

شعار اإلنسانية املشرتكة وإقرار العدل لجميع البرش [[[.الجدير بالذكر هنا أ ّن هذه الحركات كانت
تستقطب النساء أكرث من الرجال عىل ضوء نزعاته ّن األخالقية والدينية ،إال أ ّن النسويني يف عرصنا

الحارض قلّام يلجؤون إىل طرح قضايا إنسانوية يف دعواتهم إىل إحقاق حقوق املرأة ،لذا نجد

مم
جل نشاطاتهم
ّ
تنصب يف تقديم الدعم للنساء فحسب لدرجة أنّهم بالغوا يف هذا املجال ّ
ّ
جعل نزعتهم النسوية تتح ّول إىل منطلق لتقديس املرأة ومناهضة الرجل ،وعىل هذا األساس ش ّنوا
ٍ
هجامت رشس ًة ض ّد الذكور وانتقدوهم يف شتّى الشؤون االجتامعية واألرسية األمر الذي أسفر عن
تزعزع أركان املجتمع واألرسة بالتدريج وتس ّبب يف تهميش واقعهام األكسيولوجي.

[[[

صحيح أ ّن الداعيات إىل حقوق املرأة انطلقت نشاطاته ّن بادئ األمر يف أجوا ٍء غربي ٍة مناهض ٍة
ٌ

بالكامل للعنرص األنثوي ،لك ّننا نجد أسالفه ّن اللوايت يعرفن اليوم بالفيمينيات قد رجعن إىل نقطة
ٍ
شعارات مناهض ًة للجنس املذكّر.
البداية ولكن بصور ٍة أخرى بعد أن رفعن
بغض النظر عن األشخاص ،ميكن القول إن الشعارات التي رفعت يف أ ّول خطوة للدفاع
إذا ً،
ّ

عن الحقوق املرشوعة للمرأة واالعرتاض عىل حرمانها من استحقاقاتها الثابتة وانتقاد تهميشها

اجتامع ًّيا وأرسيًّا ،باتت اليوم منطلقًا ملناهضة الرجال وتدنيس كرامتهم ،حيث كانت مثرة نشاطاتهم
ٍ
شديد إىل النزعات الجنسية املثلية [[[،والعبارة
التملّص من الحياة األرسية السليمة واللجوء بشبقٍ
[[[  -حمريا مشري زاده ،از جنبش تا نظريه اجتامعي (باللغة الفارسية) ،منشورات «شري زاده» ،إيران ،طهران2004 ،م ،ص .52
[[[  -روبرت إتش .يورك ،در رساشيبي به سوي گمراهي (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية إالهة هاشمي حائري ،منشورات
«حكمت» ،إيران ،طهران1999 ،م ،ص .447
[[[  -املصدر السابق ،ص .449
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التالية تن ّم عن الرأي األكرث تط ّرفاً يف هذا املضامر« :لقد حان الوقت لتوجيه صفعة لسيادة األب»[[[.
 ) 2نقض ركائز األرسة
الفيلسوفة األمريكية وأستاذة القانون واألخالق يف جامعة شيكاغو مارثا نوسباوم (Martha

 )Nussbaumتب ّنت نهجاً متط ّرفاً للغاية يف دفاعها عن حقوق املرأة لدرجة أنّها اعتربت األرسة أه ّم
عامل ملعاناة الفتيات والنساء وزعمت أنّها السبب الرئيس يف التمييز الذي يرتكب بحقّه ّن ،ويف
هذا السياق اقرتحت نبذ العالقات األرسية ومنح الجنس املؤنّث استقالالً تا ًّما عىل الصعيدين

الفكري والشخيص[[[.

لو ألقينا نظر ًة منصف ًة عىل واقع املرأة يف األرسة ،سنجدها يف بعض األرس تعاين ح ّقاً من ٍ
مآس

ٍ
مجحف بحقّها ،ولك ْن ليس من الصواب بتاتاً تعميم هذه الظاهرة املرفوضة التي تقترص عىل
ومتيي ٍز

عد ٍد ضئيلٍ من األرس ،وال ميكن مطلقاً انتقاد الكيان األرسي قاطب ًة بسببها ،فهذا الكيان املق ّدس
ٍ
وإناث
رص وطيد ٍة متق ّوم ٍة باملو ّدة واأللفة بني جميع أعضائه من ذكو ٍر
أرسيت دعامئه يف رحاب أوا َ
بالتخل عن أرسه ّن ال يضمن له ّن العيش
ّ
دون ظلمٍ ومتييزٍ ،ناهيك عن أ ّن ترغيب الفتات والنساء
حل لها ومفاس َد أخالقي ٍة ال
مشاكل ال ّ
َ
خ
باستقالل شخيص تا ٍّم ،بل قد يكون مدعا ًة لوقوعه ّن يف ف ّ

ت ُحمد عقباها ،ومن ث ّم تودي به ّن إىل قعر الهاوية.
 ) 3تدنيس كرامة األمومة

النسويون املتط ّرفون استهانوا بالدور الها ّم واملؤث ّر للمرأة يف العهود السالفة واعتربوا
انخراطها يف مختلف نشاطات الحياة العا ّمة هو أه ّم عامل لصقل هويتها ،وقد بالغوا يف رؤيتهم

هاميش ،وعىل هذا األساس طالبوا
اجتامعي
هذه بحيث قلّلوا من مقام األ ّم بزعم أنّه شأ ٌن
ٌّ
ٌّ
جنب مع الرجل يف تربية األطفال بشكلٍ متكافئٍ بالكامل ،وعىل الرغم من
بإرشاكها جنباً إىل
ٍ
عدم اعرتاضهم عىل تخصيص أحد أيام العام باسم «يوم األم» لك ّنهم مع ذلك أكّدوا عىل أ ّن

ثانوي بالنسبة إىل شخصية املرأة وهويتها األنثوية كام ذكرنا ،وانتقدوا يف هذا
األمومة مج ّرد أم ٍر
ٍّ
السياق الضغوطات االجتامعية التي تفرض عليها ألجل الحمل واإلنجاب بزعم أ ّن ذلك يه ّدد

[[[  -روبرت إتش .يورك ،در رساشيبي به سوي گمراهي (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية إالهة هاشمي حائري ،منشورات
«حكمت» ،إيران ،طهران1999 ،م ،ص .456
[[[  -املصدر السابق ،ص .41
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دورها االجتامعي ويع ّد عقب ًة تعرتض طريق إبداعها يف الحياة العا ّمة[[[.
املسألة التي ينبغي االلتفات إليها هنا هي أ ّن مساهمة املرأة يف الحياة االجتامعية حتّى وإن
جحن البقاء
كانت ذاتَ فائد ٍة وسبباً يف منو شخصيتها من الناحية االجتامعية ،لكن هناك نساء ير ّ
ٍ
ٍ
حيوي ضمن نطاق منازله ّن بصفته ّن أ ّم ٍ
بأي
وزوجات غري
هات
يف البيئة األرسية وأداء دو ٍر
عابئات ّ
ٍّ
مها َّم أخرى يف خارج حدود املنزل ،وال ّ
شك يف أ ّن األسباب والدواعي هنا عديدةٌ ،لذا ليس من
الصواب أخالقياً إجبار هذه الرشيحة من النساء عىل الخروج من املنزل واملساهمة يف الحياة
االجتامعية ،ومن البديهي أ ّن إجبارا ً بهذا الشكل يتعارض بالكامل مع مبادئ ح ّرية الفكر واستقالل
املرأة يف ات ّخاذ قراراتها الشخصية بصفتها إنساناً بالغاً وصاحب إراد ٍة ح ّر ٍة[[[.
 ) 4الدعوة إىل اإلجهاض
النسويون املتط ّرفون اقرتحوا ترويج ظاهرة اإلجهاض إلنقاذ املرأة من املسؤولية امللقاة عىل
شخيص تا ٍّم،
كاهلها واملتمثّلة يف تربية األطفال ،حيث زعموا يف هذا املجال أنّها ستنعم باستقال ٍل
ٍّ
بأي ٍ
وقت شاءت ومن ث ّم تخلّص نفسها من قيود اإلنجاب
لذا ُّ
كل امرأ ٍة ح ّر ٌة يف أن تجهض جنينها ّ
التي فرضت عليها من ِقبل األرسة واملجتمع[[[.
ال يختلف اثنان يف أ ّن اإلجهاض منذ العهود السالفة كان فعالً ذميامً يف معظم األديان والثقافات
البرشية ،وقد ت ّم تحرميه رشعاً يف الكثري من األديان ،وما يحظى بأهمية أكرب يف هذا املضامر هو أ ّن
القضاء عىل الجنني قبل والدته يتعارض بالكامل مع األصول األخالقية ومبا فيها املبادئ السلوكية
النسوية التي يدافع عنها دعاة تحرير املرأة واملوسومة بأخالق العناية ،حيث يؤكّد النسويون عىل أنّها
ٍ
أخالقي يتناسب مع شأن املرأة ،لذا يطرح عىل دعاة اإلجهاض السؤاالن التاليان :ما هو
سلوك
أفضل
ٍّ
ٍ
أسس أخالقي ٍة تصفونها بأخالق العناية؟ فيا
تقييمكم لعملية اإلجهاض يف رحاب ما تطرحونه من
ين ،أن يحظى مبح ّب ٍة وعناي ٍة من قبل
ترى أال
ّ
يستحق الجنني الذي يعترب أصغر وأضعف كيانٍ إنسا ٍّ
اآلخرين؟
تنصب يف مصلحة عواطف ومشاعر
إن ا ّدعى النسويون أ ّن املرأة مك ّبل ٌة بقيو ِد قواع َد أخالقي ٍة
ّ
اآلخرين ،يرد عليهم أ ّن اإلجهاض أيضً ا يع ّد من هذا النسق بالنسبة إىل النساء ،أي إ ّن الجنني
[[[  -معصومة أحمدي ،مقالة باللغة الفارسية تحت عنوان :تهاجم به مادري  -دين  -حاكميت ميل ،طرحت يف مؤمتر مكافحة جميع
أشكال التمييز ضدّ املرأة ،إيران ،طهران ،مكتب دراسات املرأة2004 ،م ،ص .131
[[[  -روبرت إتش .يورك ،در رساشيبي به سوي گمراهي (باللغة الفارسية) ،ص .461
[[[  -املصدر السابق ،ص .457
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يق ّدم قرباناً لعواطفه ّن ومشاعره ّن ،لذا كيف ميكن الحفاظ عىل حقوق الجنني وعدم تدنيسها يف
تستحق الحياة؟ هل ميكن القول أ ّن
منظومة أخالق العناية النسوية؟ أال ميتلك نفساً إنساني ًة محرتم ًة
ّ
إجهاضه والقضاء عىل حياته يع ّد فعالً أخالقياً برؤية النسويني الذين يح ّرضون النساء عىل ذلك؟
الباحثة األمريكية شوالميث فايرستون التي تنحدر من أصلٍ
كندي واملشهورة بدفاعها املستميت
ٍّ
عن حقوق املرأة بعد أن تب ّنت نهجاً نسوياً راديكاليًّا ،أكّدت يف هذا الصعيد عىل ما ييل« :الحمل
[[[
هو تغيري سيّئ لهيئة البدن بشكلٍ مؤق ٍ
ّت ،والغرض منه الحفاظ عىل بقاء النوع البرشي».

رصا سلبيًّا يف حياة املرأة
بنا ًء عىل ما ذكر تب ّنى النسويون نزع ًة متط ّرف ًة تجاه الطفل واعتربوه عن ً
يجسد
وكأنّه عد ٌو يه ّدد كيانها لدرجة أنّهم س ّوغوا إجهاض الجنني عىل الرغم من كونه فعالً شنيعاً ّ
أسوأ أنواع التع ّدي عىل حقوق األطفال ،بينام الجنني يف رحاب الرؤية الدينية يع ّد إنساناً حياً له
كرامته وحقّه املرشوع يف الحياة وهو تحت رعاية الله تعاىل ولطفه ،لذا دعت األ ّمهات إىل رعايته
كل ما يلزم للحفاظ عىل سالمته.
وفعل ّ
 ) 5النزعة املثلية
الح ّرية الجنسية املطلقة هي واحد ٌة من املبادئ األساسية التي تدرج ضمن الدعوات النسوية
املتط ّرفة ،وال ريب يف أنّها أسوأ نظري ٍة اجتامعي ٍة وأكرثها تخريبًا وإفسا ًدا للمجتمعات البرشية،
والواقع أ ّن الشعارات النسوية املؤيّدة لهذه الظاهرة املرفوضة مل ِ
تؤت أكلها لكون السلوكيات
الجنسية الشاذّة مل تضع حالً للمعضالت واملشاكل التي تعرتض طريق املرأة واملجتمع ،بل إ ّن
نتائجها معكوس ٌة ج ّراء تأزميها لألوضاع أكرث من السابق وخلقها لتح ّد ٍ
يات جديد ٍة يصعب التعامل
معها.
النسويون املتط ّرفون خرجوا عن نطاق األصول والقواعد املتّفق عليها يف دعواتهم التح ّررية،
ومن جملة شذوذهم الفكري يف هذا املضامر تأكيدهم عىل رضورة إشاعة السلوكيات الجنسية
لكل امرأ ٍة مزاولة الجنس مع قريناتها
الشاذّة التي يصطلح عليها «مثلية» ،وعىل هذا األساس أباحوا ّ
النساء واعتربوا ذلك مق ّدم ًة النخراطها يف ركب التيار الفيميني؛ أل ّن القضاء عىل هيمنة الرجل
ج يجعل املرأة يف غ ًنى عنه بالكامل ضمن جميع جوانب حياتها ومبا يف ذلك
يقتيض وضع برنام ٍ
رغباتها الجنسية ،أي أنّهم اقرتحوا سبيالً إلشباع غرائزها الجنسية يك ال تبقى بحاجة إىل الذكور.
[[[  -ويندي شليث  -باسنو ديان وآخرون ،فمينيسم در آمريكا تا سال 2003م از فمينيسم و مذهب (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية
زينب فرهمند زاده وبروين قامئي ،منشورات «معارف» ،إيران ،طهران2007 ،م ،ص .85
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أصحاب هذه الرؤية الشاذّة استهانوا بالحياة األرسية وقلّلوا من شأنها إىل أدىن درج ٍة بحيث
اعتربوا األرسة عنرصا ً أساس ًّيا لإلبقاء عىل الدور التقليدي الذي يلعبه الرجل يف املجتمعات البرشية
ٍ
عالقات زوجي ٍة وأرسي ٍة وكأنّها جاريةٌ ،ومن
بصفته سيّ ًدا مالكًا لرقبة املرأة التي تعيش يف خدمته يف
هذا املنطلق س ّوغوا السلوكيات الجنسية املثلية بني النساء.

اإلعالن النسوي الصادر عام 1791م تض ّمن ما ييل« :القضاء عىل س ّنة الزواج يع ّد رشطاً أساسياً

لتحرير املرأة ،لذا ال ب ّد من ترغيبها يف ترك زوجها»[[[.

النزعة النسوية تؤكّد غاية التأكيد عىل وجوب مناهضة املرأة للرجل كام أرشنا آنفاً ،وهذه

جا
الوجهة تع ّد سم ًة أساسي ًة للدعوات التي يرفعها املدافعون عن حقوق املرأة من الذين يتب ّنون نه ً
فيمينيًّا ،ومن الطبيعي أ ّن مثرة اعتقا ٍد كهذا ليست سوى اللجوء إىل أفعا ٍل جنسي ٍة مثلي ٍة ،وال يختلف
يل ،كانت منذ القدم
اثنان حول أ ّن السلوكيات الجنسية الشاذّة
ّ
املتجسدة مبزاولة الجنس بشكلٍ مث ٍّ

أي فعلٍ آخ َر ،كام نهت عنها معظم األديان
مرفوض ًة يف املجتمعات البرشية ومستقبح ًة أكرث من ِّ

والثقافات.

النسويون املثليون ينتقدون األوارص الزوجية التقليدية ويعتربون غالبيتها مهين ًة ومشين ًة للمرأة،

الحل املناسب إلشباع الغرائز الجنسية يكمن يف مزاولة الجنس مع
ّ
ويف هذا السياق ارتأوا أ ّن
املثيل ،وقد متادوا يف دعواتهم هذه وطالبوا برضورة تعليم أصول الجنس املثيل يف املدارس

الغربية بصفته موضوعاً دراسيًّا يف غاية األهمية [[[.دعوتهم الشاذّة هذه ليست مرفوض ًة أخالقيًّا
واجتامع ًّيا ودين ًّيا فحسب ،بل تُرفض أيضً ا من قبل األوساط الطبية وجميع املعنيني بشأن السالمة

حي ٌة وخيم ٌة ال ينكرها أح ٌد
البدنية باعتبار أ ّن مزاولة الجنس مع املثيل له تبعاتٌ سلبي ٌة
وعواقب ص ّ
ُ
ٍ
أمراض متن ّوع ٍة وقاتل ٍة أبرزها اإليدز ،والطريف أ ّن املثليني ودعاة املثلية
مطلقًا ،وال س ّيام شيوع
أنفسهم يدركون هذه الحقيقة ،لك ّنهم يف الواقع غري مكرتثني مبا يحدث ،واألسوأ من ذلك أ ّن
ري عابئ ٍة بسالمة مواطنيها ،ومن
رشع قوانني تبيح الجنس املثيل هي األخرى غ ُ
الحكومات التي ت ّ

املؤكّد أ ّن هذه الظاهرة السلوكية السيّئة ته ّدد مستقبل املجتمعات الغربية ومن املحتمل أنّها

ستزعزع أركانها وتسفر عن انهيارها بالكامل.

[[[ -وليام جاردنر ،جنگ عليه خانواده (باللغة الفارسية) ،ترجمته إىل الفارسية بتلخيص معصومة مح ّمدي ،منشورات مكتب دراسات
وبحوث املرأة ،إيران ،قم2007 ،م ،ص .170 - 167
[[[ -روبرت إتش .يورك ،در رساشيبي به سوي گمراهي (باللغة الفارسية) ،ص .464 - 463
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 )6هل النسوية مضام ٌر لرتويج األنوثة والذكورة أو أنّها مدعا ٌة إىل محو التباين بني الجنسني؟
حينام نتت ّبع مبادئ التيار النسوي نجد أ ّن أحد االختالفات الجذرية بني املفكّرين املسلمني

والغربيني عىل صعيد شؤون املرأة يتمثّل يف النزعة الفيمينية من الناحية األخالقية.

جهات النسوية إىل محو االختالف الكائن بني الجنسني أو
بينام يسعى أصحاب بعض التو ّ
حى آخ َر
التكتّم عليه عرب طرح مفهوم الخنثوية  -املرأة الرجل  -فاملفكّرون املسلمون ينحون من ً
من خالل اعتقادهم برضورة وجود جنسني برشيني مختلفني عن بعضهام ،أي الذكر واألنثى ،ويف
ٍ
وسلوكيات
خصائص
هذا السياق يبادرون يف دراساتهم وبحوثهم العلمية إىل التأكيد عىل وجود
َ
ٍ
واحد منهام.
لكل
أخالقي ٍة مستقلّ ٍة ّ
ٍ
ظروف
النسويون الجنسيون زعموا أ ّن األنوثة والذكورة ليسا أمرين طبيعيني ،حيث َع َز ْوهام إىل
اجتامعي ٍة وثقافي ٍة منحرف ٍة وغري متّزن ٍة ،ومن هذا املنطلق د َع ْوا إىل تهميش االختالفات بني الجنسني
ٍ
ٍ
وذكوري يف آنٍ
واحد ،حيث
أنثوي
سلوكيات تتّسم بطابعني
وتجاهلها بالكامل عىل ضوء تب ّني
ٍّ
ٍّ
كل إنسانٍ يك يتح ّرر البرش من القيود الجنسية
يعتقدون برضورة اجتامع خصال الجنسني معاً يف ّ
املفروضة عليهم ،وذلك يف رحاب مفهوم املرأة الرجل «الخنوثة».

الباحثة الفرنسية سيمون دي بوفوار عرفت عنها مقولتها الشهرية« :ال يولد املرأ امرأةً ،بل
[[[
ٍ
أسس طبيعي ٍة أو
ونستشف منها أ ّن الخصال األنثوية لدى املرأة ليست منبثق ًة من
يصبح كذلك»،
ّ
بيولوجي ٍة ،وإنّ ا املجتمع هو الذي يصوغها ،وأضافت يف هذا السياق قائلةً« :الرجل هو الكائن
ٍ
هدف للحياة ،واملرأة هي ذاك املخلوق الراغب دو ًما يف البقاء حيث
الس ّباق للبحث عن مع ًنى أو
[[[
يوجد ،ومجالها األرسة واألشياء القريبة التي تحيط بها».
نقول يف نقد هذه الرؤية إ ّن الحصيلة النهائية للنظرية الخنثوية فحواها رضورة تح ّول الجنس
ٍ
جنس
األنثوي إىل
ذكري يك يتحقّق مبدأ املساواة ،ولو ا ّدعي أ ّن الخصال األنثوية موروث ٌة من واقعٍ
ٍّ
كل
املختصة بالرجل واملرأة بحسب جنس ٍّ
يف ،فيا ترى كيف ميكن تربير الوظائف
ّ
تأريخي وثقا ٍّ
ٍّ
منهام؟ وما هي اللحظة التأريخية التي نشأت فيها امليزات األنثوية قبل نشأة العالقات االجتامعية
[[[
بني الرجل واملرأة باعتبارهام جنسني مختلفني؟
[[[  -سيمون دي بوفوار ،جنس دوم (باللغة الفارسية) ،ج  ،1ص .27
[[[  -املصدر السابق ،ص .20
[[[  -لالطّالع أكرث ،راجع :ساندرا هاردينج ،از تجربه گرايئ فمينيستي تا شناخت شنايس هاي ديدگاه فمينيستي (باللغة الفارسية) ،ترجمه
إىل الفارسية نيكو رسخوش وأفشني جهان ديده2002 ،م( ،يف كتاب لورنس كاهون :از مدرنيسم تا پست مدرنيسم (باللغة الفارسية)،
ترجمه إىل الفارسية عبد الكريم رشيديان ،منشورات «ين» ،إيران ،طهران) ،ص .38 - 32
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ويف مقابل هذه الرؤية النسوية التي يدعو أصحابها إىل نبذ جميع الخصال الذكورية واألنثوية

عن طريق املزج بينها يف هيكل إنسانٍ
خنثوي ،نجد أ ّن الرؤية اإلسالمية تحرتم الخصال اإلنسانية
ٍّ

األصيلة لكال الجنسني دون املساس بهويتهام املحرتمة ،ناهيك عن أ ّن تعاليمنا اإلسالمية تق ّر
ٍ
ٍ
ومم قاله العالمة مح ّمد حسني الطباطبايئ
لكل
أولويات سلوكي ًة وأخالقي ًة ّ
واحد منهام عىل انفرا ٍدّ ،

يف هذا السياق أ ّن الذكر واألنثى من خالل حفاظهام عىل االختالف الكائن بينهام ،تبقى ميزاتهام
ٍ
اإلنسانية السامية بصفتهام عضوين ينضويان تحت مظلّة كيانٍ
واحد ،وهذا االختالف ال
جامعي
ٍّ

ٍ
مشرتكات بينهام بزعم أ ّن أحدهام الجنس األ ّول والطرف املقابل
يع ّد وازعاً ال ّدعاء عدم وجود

هو الجنس الثاين أو كام يصطلح عليه (اآلخر) ،كام ال ميكن ات ّخاذه كذريع ٍة ال ّدعاء أ ّن أحدهام
ومم قاله يف هذا املضامر« :جسم املرأة أكرث نعوم ًة ولطاف ًة من جسم الرجل،
متعا ٍل واآلخر متدنٍّّ .

ويف مقابل ذلك فإ ّن جسم الرجل أش ّد خشون ًة وصالدةً ،كام أ ّن بعض املشاعر اللطيفة مستبطن ٌة

وحب الجامل والتزيّن ،بينام القابليات الفكرية
يف املرأة أكرث من الرجل مثل املحبّة ورقّة القلب
ّ

للرجل أعىل مست ًوى.

إذا ً ،حياة املرأة عاطفيةٌ ،وحياة الرجل فكريةٌ».

[[[

ري ملحو ٌ
وثابت عىل أخالق الجنسني
ظ
َ
فضالً عن ذلك أكّد عىل وجود
ٌ
مسائل تكويني ٍة لها تأث ٌ

كل
يختص بها ّ
وسلوكهام ،ومن ذلك الفطرة والهدف من الخلقة واملعامل البدنية والروحية التي
ّ

ٍ
واحد منهام عىل انفراد ،وهذه األمور نسيت أو ت ّم تناسيها يف املذهب النسوي .علم النفس

تجسد مرتكزات
الحديث أثبت صواب ّي ًة ما ذهب إليه العالمة الطباطبايئ باعتبار أ ّن آراءه يف الواقع ّ
النظرية اإلسالمية إزاء املوضوع ،حيث هناك قاعد ٌة سيكولوجي ٌة حديث ٌة فحواها ما ييل« :الرجال
خصائص ذكور ٍة أكرثَ من غريهم مييلون إىل النساء اللوايت لديه ّن خصائص أنوثة
الذين تربز لديهم
ُ

أكرث من غريه ّن» [[[.لذا ،حينام يتشابه النساء والرجال يف خصائصهام األنثوية والذكورية ،سوف
ٍ
يفتقدون قط ًعا تلك الجذابية املكنونة يف باطنهم ،وال ّ
لشخص
شك يف أ ّن معارشة اإلنسان زوج ًّيا

مم ينبغي يفقدهن
شبي ٍه له يف الجنس يع ّد أم ًرا متعبًا للغاية ،كام أ ّن مخالطة النساء للرجال أكرث ّ

مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،لبنان ،بريوت ،ج  ،2ص .275
[[[  -مح ّمد حسني الطباطبايئ ،امليزان يف تفسري القرآن ،منشورات ّ
[[[  -إليزابيث برينر ،مقالة تحت باللغة الفارسية تحت عنوان :علم اخالق زنانه نگر ،ترجمته إىل الفارسية سوگند نوروزي زاده ،مجلة
«ناقد» ،الجزء الثالث ،العدد الثاين ،إيران ،طهران2004 ،م ،ص .29
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ٍ
وسلوكيات رجولي ًة ال تتناسب مع شأنه ّن ،وهذا
أخالقه ّن األنثوية اللطيفة ويضفي إليه ّن أخالقًا
ٍ
مبيزات لطيف ٍة وفريد ٍة من نوعها.
تختص
بكل تأكيد يحول دون تنمية روحه ّن األنثوية التي
األمر ّ
ّ

ٍ
جنس
كل
جميع العلامء املسلمني استنادا ً إىل التعاليم اإلسالمية ،يؤكّدون عىل رضورة احتفاظ ِّ

بخصائصه وسلوكياته الخلقية التي متيّزه عن الجنس اآلخر من خالل الحفاظ عىل ذكورة الرجل
وأنوثة املرأة ليك يتمكّنا من الحركة يف املسار الصحيح ومن ث ّم بلوغ درجة الكامل األخالقي،

ٍ
واحد
بكل
التحل بالسلوكيات املثالية التي تليق ّ
ّ
وهذا الهدف اإلنساين ال يتحقّق إال يف رحاب
منهام ،ويف الحني ذاته يجب وأن يكونا عوناً لبعضهام ويشرتكا يف كنف حيا ٍة إنساني ٍة كرمي ٍة.
* نتيجة البحث
جا فكريًّا نسويًّا  -فيمين ًّيا  -رفعوا يف بادئ حركتهم
املدافعون عن حقوق املرأة من الذين تب ّنوا نه ً

خاصة
شعار املساواة بني الجنسني ،ومن ث َ ّم تط ّورت دعوتهم لتتّسم مبعاملَ جديد ٍة بعد أن تب ّنوا آرا ًء
ّ
تنصب لصالح
ًمثل إنكار تأثري الجنس البرشي عىل األخالق والسلوك ،وا ّدعوا أ ّن األرجحية الخلقية
ّ
املرأة ،وضمن مساعيهم الرامية إىل تحرير املرأة بالكامل من القيود املفروضة عليها وإثبات أنّها

الكائن األفضل يف املجتمعات البرشية ،لجؤوا إىل مبادئَ غريِ أخالقي ٍة مثل االستهانة بدورها
منطقي ليبيح املثلية يف مزاولة األفعال الجنسية.
كزوج ٍة وأ ٍّم بحيث تط ّرف البعض منهم بشكلٍ غري
ٍّ
ٍ
الحل الوحيد لها
ّ
ولربا
تأكيد،
بكل
أسايس ّ
حل
هذه األزمة األخالقية واالجتامعية بحاجة إىل ٍّ
ّ
ٍّ

هو العودة إىل الفطرة اإللهية السليمة التي تثبت إنسانية اإلنسان الحقيقية ،ففي رحابها يؤمن اإلنسان
التحل بالفضائل
ّ
بوجود مبادئَ أخالقي ٍة مشرتك ٍة بني الذكر واألنثى ،ويتمكّن عىل أساسها من
الخلقية والسلوكية املثىل ومن ث ّم نبذ جميع الرذائل التي تدنّس أخالقه وسلوكياته النزيهة.

ال ّ
الحل الناجع للخالص من األزمة األخالقية التي عصفت بالبرشية بعد رواج
ّ
شك يف أ ّن

الدعوات النسوية املتط ّرفة ،يتمثّل يف السري عىل نهج ع ّد ِة قواع َد ثابت ٍة ال محيص من العمل بها،
وميكن تلخيصها يف النقاط التالية:

ٍ
مشرتكات بني الذكر واألنثى من الناحيتني األخالقية واإلنسانية.
 -اإلقرار بوجود
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لكل من الذكر واألنثى متتاز بالش ّدة والضعف بحسب
خاص ٍة ٍّ
 اإلقرار بوجود خصا ٍل أخالقي ٍةّ

كل منهام.
جنس ٍّ

ٍ
لكل من الذكر واألنثى.
اختالف يف السلوكيات األخالقية ٍّ
 اإلقرار بوجودنحن كمسلمني نعتقد بوجود الكثري من األسس األخالقية واألكسيولوجية املتكافئة بني الجنسني،

وإىل جانب ذلك نق ّر بوجود بعض االختالفات يف هذا املضامر ،فهناك أخالقياتٌ وسلوكياتٌ

كل من الذكر واألنثى ،وبالتايل ال داعي لطمس الخصال الجنسية
ترتاوح بني الش ّدة والضعف لدى ٍّ
ٍ
جنس أو التكتّم عليها كام فعل النسويون املتط ّرفون الذين مل يجدوا ب ّدا ً ج ّراء
كل
يختص بها ّ
التي
ّ
ذلك سوى الدعوة إىل ظاهر ٍة مستهجن ٍة اجتامعيًّا وأخالقيًّا يصطلح عليها «خنوثة».
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