مفهوم الجندر
ّ
الفكرية
دراسة يف معناه ،ودالالته ،وجذوره ،وتي�اراته
خرض إ .حيدر

[*][[[

إذا كانت املفاهيم التي أنتجتها الحداثة عىل مدى خمسة قرونٍ قد استهلكت مساح ًة
واسع ًة جداً من الجدل ،فإن مفهوم "الجندر" قد تجاوز نظرائه يف عامل املفاهيم من االهتامم
والدرس ،وما ذاك إال لتعدّ د تعريفاته والغموض الذي يرافق تنظرياته االصطالحية من دون أن
ٍ
تعريف جامعٍ له.
يتوصل الباحثون إىل تقديم
ّ
يف هذا البحث الذي أعده الباحث خرض إ .حيدر ،محاولة لإلحاطة بأبرز العنارص املكونة
ملفهوم "الجندر" سوا ًء لجهة نشأة املصطلح ،وتعدّ ديّته ،أو لجهة التيارات الفكرية التي
تف ّرعت عنه.

املحرر

احتل مصطلح “الجندر” أو “الجنوسة” مساح ًة واسع ًة يف تاريخ الغرب الحديث والقديم.
ّ

حتى إن عد ًدا من املؤرخني وعلامء األنرثوبولوجيا يردون والدته إىل املراحل األوىل للحضارتني
اليونانية والرومانية .إال أن بروز هذا املصطلح يف األزمنة الحديثة ترافق مع والدة الحداثة التي

بدأت مسارها مع نهايات القرون الوسطى ،ثم تطورت مع عرص النهضة والثورة الصناعية يف أوروبا.

أما يف الحقبة املعارصة فقد قطعت النقاشات حول قضية «الجندر” وحقوق املرأة أشواطًا متقدمةً.
فإىل جانب املنظامت النسوية الحقوقية والبيئية نشأت تياراتٌ اجتامعي ٌة وسياسي ٌة يف أوروبا لتنخرط

يف شبكات الضغط عىل الحكومات واملنظامت الدولية إىل درج ٍة تحولت فيها املسألة النسوية
ٌ
وباحث يف اإلعالم املعارص – لبنان.
*ـ كاتب
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إىل قضية لها تأثرياتٌ جدي ٌة عىل نطاقٍ
عاملي .غري أن هذه التأثريات مل تتوقّف عند شعارات الدفاع
ٍّ
ٍ
ترشيعات حكومي ٍة أسهمت يف
عن حقوق املرأة ،وإمنا وصلت يف كثريٍ من األحيان إىل إصدار
زعزعة أنظمة القيم األخالقية واالجتامعية والدينية كقوانني إباحة املثلية وسواها.

يف هذا البحث من عامل املفاهيم نسلط األضواء عىل معاين ودالالت املصطلح وتاريخ نشأته

والتيارات التي ساهمت يف والدته يف املجتمعات الغربية الحديثة.
مصطلح متنوع التعريفات

إذا كانت (الجنوسة ،)Genre /عىل مستوى االشتقاق اللغوي ،يف اللغات الالتينية ،قد ارتبطت

باللسانيات ،والنحو ،ونظرية األجناس األدبية واإلثنولوجية واألنرتوبولوجية ،فإن الجندر ()Gender

قد ارتبط بالعلوم االجتامعية واإلنسانية بصف ٍة خاص ٍة .ويعني هذا أن الجندر «مفهو ٌم متحورت
حوله الدراسات النسائية يف كافة املجاالت :السياسية ،واالجتامعية ،واالقتصادية ،والبيولوجية
الطبية ،والنفسية ،والعلوم الطبيعية ،والقانونية ،والدينية ،والتعليمية ،واألدبية ،والفنية ،وفضاءات

لربامج
العمل ،والتوظيف ،واالتصال ،واإلعالم ،والرتاجم ،والسري الذاتية؛ ما جعله حقالً علم ًّيا ثريًّا
َ
ٍ
ودراسات تخصصي ٍة بدأت تنشط يف الكليات والجامعات الغربية .ولعل املحرك األسايس ملثل
هذه الدراسات هو الدعوة التحررية التي تبنتها الحركات النسائية يف تركيزها عىل مفهوم الجنوسة

خصوصا».
يل يكشف الفرضيات املتحيزة املسبقة يف فكر الثقافة عمو ًما ،والغربية
ً
كعاملٍ تحلي ٍّ

[[[

بدأ مصطلح الجندر يف مرحلته الحديثة يف أمريكا ،لكن كلمة تنحدر من أصل التيني (،)Genus

ومن لفظة ( ) Gendreالفرنسية القدمية .أما معناها فيدل عىل النمط ،واملقولة ،والصنف،

والجنس ،والنوع ،والفصل بني الذكورة واألنوثة .بيد أن املرادف الحقيقي لكلمة ( )Genderهو

النوع االجتامعي ،أو الدور االجتامعي .ويعني هذا أن الجندر هو يف مختلف اشتقاقاته اللغوية،
عىل املدلول اللساين والنحوي يف أثناء الترصيف (املذكر واملؤنث،)masculine et feminine/
أو يشري إىل الضامئر الثالثة (هو/هي /املحايد) ،أو مجموعة من الضامئر التي تتجاوز الثالثة إىل

ٍ
لغات أخرى .ولكن مع بروز تيارات الحداثة انتقل مفهوم الجنس إىل مفهوم
العرشين نوعا يف

النوع ،فاستخدم يف حقل السوسيولوجيا ألول مر ٍة يف السبعينيات من القرن املايض .ويرى
[[[ – سعد البازعي وميجان الروييل :دليل الناقد األديب ،املركز الثقايف العريب ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الثانية ،سنة 2000م ،ص.149:
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الباحثون يف هذا امليدان أنه إذا كانت «الجنوسة اللغوية النحوية مجرد بنا ٍء أو تركيبة عرفية تقتضيها

تركيبي
خصائص اللغة ،فإن التمييز النوعي الجنيس (البيولوجي) بني الذكر واألنثى هو متيي ٌز
ٌّ
ٍ
إسقاط
يف ،وليس خاصيّ ًة بيولوجيّ ًة طبيعيةً .ولهذا تصبح الجربية البيولوجية مجرد
مؤسسايتٌّ ثقا ٌّ
يف ال عل َة طبيعي ًة لها يف التكوين البرشي نفسه .كام أن الجنوسة اللغوية النحوية ليست بني ًة
ثقا ٍّ

ٍ
قيم هرميةً .من هذه الخصائص سعت الدراسات
ضديةً ،بل تتسع إىل
تشعبات متساوي ٍة ال متيل ً
النسائية لدحض دعوى هرمية العالقة بني الذكر واألنثى التي اصطنعتها وأرستها الثقافة ليك تعطي

لسبب
الرجل قيم ًة ال تعتمد عىل غري تكوينه البيولوجي ،أما املرأة ،فتتدىن عىل السلم الهرمي ال
ٍ

سوى تكوينها الطبيعي»[[[.

ويف معظم األحوال يعترب الجندر ،أو الجنوسة )Gender( ،اآلن أحد املصطلحات األكرث

تعقيدا ً ،واألكرث شيوعاً يف املجتمعات املتحدثة باللغة اإلنكليزية .وهي كلمة تربز عىل نح ٍو غريِ
كل مكانٍ  .ومع أن استعامالتها تبدو متغري ًة دوماً ،بل إنها دامئًا يف حالة تقدم ،وتنتج
متوقَّعٍ يف ِّ

وخصوصا
كمي ًة كبري ًة من األوهام واملعاين ،بل غالبًا ما تكون مدهش ًة يف البيئات الطالبية والشبابية
ً
البيئات النسائية .يتحدث أغلب علامء االجتامع يف الغرب بيش ٍء من الريبة عندما يخوضون يف

تفصيل معنى هذا املصطلح ودوره .والالَّفت أن هؤالء وبسبب شكوكهم يتساءلون عام إذا كانت

طروحاتهم عن أدوار الجنوسة ( ،)gender rolesغري متحيزة جنوسياً [ألحد الجنسني] (gender-

 .)biasedهناك بالطبع معلوماتٌ إضافي ٌة عن هذه املوضوعات واملوضوعات املتصلة بها يف

قسم دراسات الجنوسة ( )gender studiesرسيع االتساع /يف الجامعات واملعاهد الغربية .لكن
هذه الوفرة اللغوية الغنية مشوش ٌة مبا يكفي ،مع أن كثريا ً من هذه املصطلحات الجديدة تدل عىل
ٍ
اتجاهات متعارض ٍة بحد ٍة .فالدور الجنويس ،عىل سبيل املثال ،يوحي بيش ٍء من الحرصية والتقييد.
تضارب اآلراء حول املصطلح
يعترب جون ستيوارت مل ( ،)J. S. mill) (1806 – 1883أحد أبرز منظري الفلسفة النسوية،

وخالصة رأيه يف هذا املجال «أن الكائن البرشي مل يعد يف عرص الليربالية يولد مقي ًدا بأغالل

ح ًّرا ويستخدم ملكاته والفرص املتاحة لتحقيق املصري الذي يفضله،
موقعه االجتامعي ،بل يولد ُ
[[[  -سعد البازعي وميجان الروييل :دليل الناقد األديب ،املركز الثقايف العريب ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الثانية ،سنة 2000م .ص .151
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ٍ
أي مرك ٍز يف املجتمع[[[.
أي
شخص الوصول إىل ّ
ومن املمكن منطق ًّيا أن يحاول ّ
تجدر اإلشارة إىل أن مصطلح (فيمينزم  )Feminismالذي يرتجم إىل (النسوية) أو (النسوانية)

مفهوم كامنٍ وراء املصطلح كام يقول املفكر
أي
ٍ
أو (األنثوية) ،وهي ترجم ٌة حرفي ٌة ال تفصح عن ِّ
املرصي عبد الوهاب املسريي .يضيف أنه قد يكون من املفيد أن نحاول تحديد البعد الكيل

والنهايئ لهذا املصطلح حتى ندرك معناه املركب والحقيقي .وإلنجاز هذا ال بد أن نضع املصطلح

ري من الحركات التحررية يف
يف سياقٍ أوس َع ،أال وهو ما نسميه (نظرية الحقوق الجديدة) .فكث ٌ
الغرب يف عرص ما بعد الحداثة (عرص سيادة األشياء وإنكار املركز واملقدرة عىل التجاوز وسقوط

كل الثوابت والكليات يف قبضة الصريورة) تختلف متاماً عن الحركات التحررية القدمية التي
تصدر عن الرؤية اإلنسانية (الهيومانية) املتمركزة حول اإلنسان[[[.

ٍ
خالف كبريٍ وال ميكن االستغناء عنه يف
تبني األمثلة املقتضبة ،أن مفهوم الجندر هو موضع

عدم استقرا ٍر أكرثَ مام هو موض ُع اتفاقٍ  .فحني استخدم الجندر لتحديد
الوقت نفسه .إال أنه مصد ُر ِ
االختالفات بني الرجال والنساء ،فإن كلامت مثل ازدواج الجنوسة أو امتزاج الجنوسة (gender-

 )blendingتشكك يف تلك الخالفات واالختالفات .هذا املعنى للخالف يستدعي – برأي عد ٍد

ٍ
تعريف
من علامء االجتامع األوروبيني  -الحذر من االستيالء بأرسع مام ينبغي من ناحية إصدار

موج ٍز للمصطلح[[[.

َ
فوارق
وعىل العموم تعترب الجندرية أن التاميزات املوجودة بني الرجل واملرأة ليست سوى

بيولوجية عضوية .وأن املساواة مطلقة يف الثقافة واالجتامع والدور .ولذلك فإن كل متاي ٍز هو أم ٌر
عوامل ديني ٍة ،وسياسي ٍة ،واجتامعي ٍة ،واقتصادي ٍة ،وذهني ٍة.
َ
مصطن ٌع ،يعود إىل
البعض يظن أن مصطلح (فيمينزم) هو مجرد تنويعٍ عىل مصطلح (Women’s Liberation

 )movementالذي يرتجم عاد ًة إىل (حركة تحرير املرأة والدفاع عن حقوقها) .وعليه فقد أخذ
املصطلح الجديد تدريجيًّا محل املصطلح القديم ،وكأنّهام مرتادفان أو متقاربان يف املعنى ،أو

[[[  -د .عطيات أبو السعود –نيتشه والنزعة اإلنسانية – مجلة فصول– العدد  65عام 2002م – صـ.37
[[[  -عبد الوهاب املسريي – قضية املرأة بني التحرير والتمركز حول األنثى – دار نهضة مرص – القاهرة –  – 2010ص .14
[[[  -ديفيد غلوفر – كورا كابالن – الجنوسة (الجندر) ترجمة :عدنان حسن – دار الحوار – دمشق –  2018-ص .17
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أن املصطلح الجديد ال يختلف عن القديم إال يف كونه أكرث شموالً أو أكرث جذريةً.

[[[

اضطراب
ونظ ًرا لتنوع التعريفات االصطالحية عىل أمد أجيا ٍل متعاقب ٍة فقد أدى ذلك إىل حدوث
ٍ

وفوض يف تعريف املصطلح .ال أحد يعرف بالضبط متى وأين ا ُستعمل مصطلح ()gender
ً

لإلشارة إىل الجوانب االجتامعية والثقافية لالختالف الجنيس ،لكن من الواضح أن املصطلح كان
جا من قبل يف علم الجنس يف أوائل الستينات .عىل سبيل املثال ،ال يظهر مصطلح ()gender
دار ً
يف عرض أليكس كومفورت ( )Alex Comfortبعد الحرب لكتاب السلوك الجنيس يف املجتمع

( )Sexual Behaviour in Society (1950إىل أن تم تنقيح الكتاب ألجل النرش بعد ذلك بثالثة
عرش عاماً (تحت العنوان الجديد ،الجنس يف املجتمع ( ،))Sex in Societعندما أضاف املؤلف

مناقش ًة مخترص ًة «لألدوار الجنوسية» .ما له أهميته ،أن هذه املناقشة قد ُوضعت يف فصلٍ حول
أي م ًدى
«الخلفية البيولوجية» للجنسانية البرشية ،أكد فيه كومفورت عىل الصعوبة يف معرفة إىل ِّ

كان سلوكنا الجنيس غريزياً ،نظرا ً ل«أهمية الوظائف العقلية العليا لدى اإلنسان األكرب منها بكثريٍ
لدى األنواع األخرى» (.)Comfort 1963:34
داللة املصطلح النسوي
النسويّة هي «نرصة حقوق النسوة» كام يعرب عن ذلك الباحث اإلنكليزي .ويف حني ظهر
املصطلح يف تسعينيات القرن التاسع عرش يف سياق حركة نسا ٍء نشيط ٍة ،صار يُستخدم اآلن لوصف
األفكار واألفعال املؤيّدة للنساء منذ األزمنة القدمية حتّى الوقت الحارض (.[[[)Evans, 2001

وغالباً ما ت ُ َر ّد أصول النسويّة الغربيّة الحديثة إىل حركة التنوير يف القرنني السابع عرش والثامن

عرش ،مبيولها يف املساواة والوقاحة ،وعالقاتها االجتامع ّية األكرث ميوعةً ،وبالذات تقوميها للمعرفة

والتعليم .وكان من أوائل املطالب النسوية الدعوة إىل تيسري أكرب للتعليم .ورسعان ما ظهرت فكر ٌة

أوس ُع عن حقوق النساء ،بلغت أوجها يف كتاب ماري ولستونكرافت (Wollstonecraft, 1975

 )1792إثبات حقوق النساء ( ،)A Vindication of the Rights of womenوهو يع ّد اآلن عمالً

أساس ّياً يف ظهور األفكار النسويّة .ودافعت ليربالية القرن التاسع عرش ،ال س ّيام يف كتاب جون
[[[ -د .عبد الوهاب املسريي – املصدر نفسه.
ّ
[[[ -آن كورثيوس – ضمن كتاب :مفاتيح اصطالح ّيةجديدة – ترجمة :سعيد الغامني – املنظمة العرب ّية للرتجمة – بريوت –  – 2010ص.683 :
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ستيوارت ِمل “إخضاع النساء” ( ،)The Subjection of Women) (Mill, 1988 -1869دفاعاً قويًّا
عن حريّة النساء ومساواتهن يف الفرص .وكان عمل ِمل قد ظهر نتيجة تط ّور الحمالت املطالبة
بحقوق النساء – القانونيّة والسياسيّة واالجتامعيّة – وأسهم فيها ،يف أوروبا ،وأمريكا الشامليّة،
وأماكن أخرى .كام دافع االشرتاك ّيون كثريا ً عن مساواة النساء ،ونظروا إىل إخضاع املرأة بوصفه
نتاج اإلقطاع ّية ،ث ّم الرأسامل ّية .و ُم ِن َح حق االقرتاع ،وهو الحق الذي كان واحدا ً من املطالب
النسويّة األساس ّية لهن عىل املستوى الدويل يف نيوزلندا أ ّو ًل ،ث ّم أسرتاليا ،وانترش بالتدريج يف

أماك َن أخرى .ومع نهاية الحرب العامليّة الثانية ،نجحت النسويّة يف البلدان الغربيّة بإزالة كثري من

املعوقات القانون ّية والسياس ّية التي كانت تقف يف طريق النساء ،عىل الرغم من أن الصورة حا ّدةٌ،
لفت عمل
اجتامع ًّيا وثقاف ًّيا واقتصاديًّا ،يف التمييز بني الرجال والنساء إال أنها بقيت موجودة .وقد َ

سيمون دو بوفوار عام ( )1949الجنس الثاين ( )The Second Sex) (De Beauvoir, 1973االنتباه
الدويل الستمرار امتهان النساء يف عموم أرجاء العامل.

يستعمل مصطلح «الجنوسة» هنا للداللة عىل التنوع الواسع يف أساليب السلوك بني

املجتمعات ،لكنه يوحي أيضً ا أن درجة االختيار بداخلها تكون محدود ًة متا ًما .بجعل قرائه مدركني

لهذه االختالفات الثقافية .كان كومفورت يأمل يف إزالة الغموض عن الجنسانية البرشية من أجل أن

ري عقالني ٍة .ومع
ري رضوري ٍة وغ ُ
يساعد حسب رأيه يف تحريرهم ،فهو يعتقد أنها تابوهاتٌ جنسي ٌة غ ُ
ذلك ،يف الوقت نفسه ،يبدو أن تشديده األكرث حذ ًرا عىل ال عكوسية األدوار الجنوسية ييش بنقيض
الوعد بأي طريق متاح بسهولة إىل التحرر الجنيس .بالنسبة إلنسانويني تحرريني مثل كومفورت

فقد كان من الصعب غالباً فهم السبب يف أن التنوير الجندري يبدو متخلفاً عىل هذا النحو عن
األمناط األخرى من التقدم االجتامعي والتكنولوجي.

رمبا كانت املحاولة األكرث شموالً لتنظري الفارق بني الجنس والجنوسة يف هذه الفرتة توجد

يف كتابات املحلل النفساين وعامل اإلناسة روبرت ج .ستولر ( ،)Robert J.Stollerالذي ظهر

كتابه الذي يحمل عنوان الجنس والجنوسة :حول تطور الذكورة واألنوثة (Sex and Gender.

 )On the Development of Masculinity and Feminityيف عام  .1968فقد حدد ستولر نقطة
االنطالق ألجل عمله يف ورقة فرويد حول «التكوين النفيس لحال ٍة جنساني ٍة مثلي ٍة لدى امرأ ٍة»
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( )1920التي جادلت بأن الصفات الجنسية الجسدية للشخص ،ومواقفه العقلية وموضوعات
رغبته ميكن أن تتغري بشكلٍ
خواص َذكَريّ ٍة سائد ٍة
مستقل عن بعضها البعض ،بحيث إن «رجالً ذا
ٍّ
ٍّ

يكون مذك ًرا يف حياته اإليروتيكية يظل من املمكن تحويله بالنسبة ملوضوعه ،يحب الرجال فقط
بدالً من النساء» ( .)9-Freud 1979:9.398بنغم ٍة مشابه ٍة ،استعمل ستولر مصطلح ()gender

لإلشارة إىل تعقيدات تلك «املناطق الهائلة من السلوك ،واملشاعر ،واألفكار واالستهامات التي

تكون مرتبط ًة بالجنسني ومع ذلك ال متتلك الدالالت البيولوجية أساساً» (.)Staller 1968. ix
مع ذلك ،فإننا ال منيل فقط إىل خلط الجنس والجنوسة ،بل نفرتض بسهول ٍة أيضً ا أن مختلف
ٍ
اتجاهات مختلف ٍة.
مكونات الجنوسة هي متبادلة الدعم ،يف حني أنها يف الحقيقة قد تشد يف

لقد وضع ستولر الفارق بني الجنس والجنوسة ،بقدر ما ميكن ألي شخص منفرد أن يفعل،

عىل الخارطة ألجل الكتّاب والباحثني يف اإلنسانيات والعلوم االجتامعية .لكن إذا كانت أفكاره
األساسية قد أصبحت شائع ًة برسع ٍة ،فإنها أيضً ا رسعان ما استعملت بطرق مل يكن قد تنبأ بها.
فمع اإلحياء الهائل للسياسة النسوية يف أمريكا الشاملية وأوروبا الغربية يف أواخر الستينات جاءت

املحاوالت املتجددة لفهم ومناقشة الظروف االجتامعية السيئة التي مرت بها النساء وحرش فصل

ستولر الجنس عن الجنوسة يف الخدمة بوصفه الح َّد القاطع من نقد الهيمنة الذكورية .لذلك،
عندما بدأت كيت ميليت ( )Kate Millettبرسم الخطوط العامة لنظريتها حول البطريركية يف كتاب

السياسة الجنسية ( ،)1977 - 1970الذي كان أحد النصوص املؤسسة لنسوية املوجة الثانية،
اعتمدت عىل عمل ستولر إلثبات حجتها أن “الذكر واألنثى هام يف الواقع ثقافتان” نظرا ً ألن أدلته

بدا أنها تلقي الشك عىل “مرشوعية واستمرار الهوية النفسية الجنسية” كحقيقة من حقائق الحياة.

مع ذلك ،باملراهنة عىل هذا الزعم ،كانت ميليت تتحرك بشكل فعيل يف االتجاه املعاكس متاماً

للتنظري التحلييل النفيس العايل الفردانية لستولر؛ ألنه ،عندما أعادت صياغة تفريقه لتقرأ« :الجنس

بيولوجي ،الجنوسة سيكولوجية» وبالتايل فهي ثقافية ،مل تكن تبعد سوى خطو ٍة واحد ٍة عن إرجاع
التضا ّد بني الجنس والجنوسة إىل ذاك الفارق بني الطبيعة والثقافة.)Millett 1977:29 -31( .
تارخيية املصطلح
عندما يتتبع املؤرخون «نشوء» األفكار الحديثة للجنوسة ،ينظرون إىل القرن الثامن عرش عادة عىل
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التغيات .فمن املؤكّد منذ عقوده األخرية فصاعدا ً أن األنوثة أصبحت
أنّه الزمن الذي بدأت تتسارع فيه
ّ

ريا من «العمل األيديولوجي» يف الثقافة الغرب ّية .إ ّن األنوثة ،التي تستخدم يف كثريٍ
مقول ًة تنجز ،قد ًرا كب ً

وسبب للتط ّور املتفاوت والحراكيّة املنذرة للمجتمعات بر ّمتها ،هي دوماً ذات
كمؤش
من األحيان
ٍ
ٍّ
وجه يانويس ( ،)Janus Facedتقرؤها الثقافة السائدة وتقرؤها النسويّة التي تسعى إىل الدفاع عنها

وتغيريها بوصفها يف الوقت نفسه عرضاً ( )symptomمتبق ّياً من أعراض تفاوتات أو فضائل ثقافات

املايض وكإشار ٍة ،ج ّيد ٍة أو س ّيئ ٍة ،عىل األشياء القادمة ،ففي الدفاع عن حقوق املرأة (A( )1792
 )vindication of the Rights of womenتستعمل الجمهوريّة والنسويّة ماري وولستونكرافت (Mary

 )Wollstonecraftهاتني الصيغتني للاميض واملستقبل لغاي ٍة اسرتاتيج ّي ٍة .إنّها تستحرض القوطي

( )Gothicواإلقطاعي ( )Feudalلوصف األنوثة املعرضة للخطر ،مص ّورة النساء الربجوازيّات اللوايت
ٍ
ِ
«مسجونات يف عائالتهن،
سجينات سلط ٍة مه ّدد ٍة وتعسف ّي ٍة ،حرف ًّيا ومجازيًّا
تكتب ألجلهن بوصفهن

يتلمسن طريقهن يف الظالم» (.[[[)Wollestone Craft 1988: 5

هذه املشاكل كانت تتّخذ شكالً واعيًا لذاته بالنسبة للكتّاب النسويني يف تسعينات القرن
ٍ
الثامن عرش .إنّها تطفو عىل السطح م ّر ًة أخرى بشكلٍ
مختلف يف بريطانيا أوائل العهد الفكتوري،

عندما يت ّم م ّر ًة أخرى تح ّدي الجنوسة بالتوازي مع أشكال االختالف واملراتب ّية األخرى يف زمن

االضطراب االجتامعي والسيايس .كانت أربعينات القرن التاسع عرش ( ،)1840مثل تسعينات

رصا مضطربًا بشكلٍ
خاص يف املجتمعات الربيطانيّة واألوروبيّة مع
ٍّ
القرن الثامن عرش ( ،)1790ع ً
اقتصادي فاقم الرصاع الطبقي يف بريطانيا .إن تهديد االنتفاض الثوري يف الداخل باإلضافة
ركو ٍد
ٍّ
إىل واقعه عىل القارة [األوروب ّية] قد ساهم بال ٍّ
شك يف [الوصول] إىل الحافّة القلقة التي يجدها

املرء يف كتابات النساء والرجال حول الجنوسة والجنسان ّية ،فمعظم روايات أربعينات وخمسينات

القرن التاسع عرش التي تضع الحركة الشارتيّة ( )Chartistللطبقة العاملة من أجل الحقوق السياسيّة
رصاح ًة أو خفي ًة يف مركز حبكاتها.

يف الثامنينات من القرن العرشين ( ،)1980عندما كانت فورة السنوات األوىل للنسويّة آخذ ًة يف

االنحسار ،كان هذا الكم األ ّويل من العمل عىل كتابات نساء القرن التاسع عرش عرض ًة للمراجعة
[[[  -ديفيد غلوفر – كورا كابالن – مصدر سابق – ص .62
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ضمن النسويّة (ما يعكس خالفات أوسع يف كل من النشاط الحريك والنشاط الفكري بسبب
إخفاقه يف أن يأخذ يف الحسبان التحيّزات الطبقيّة والفرضيّات العنرصيّة واإلمرباطوريّة املحش ّوة
يف الروايات واملؤلّفني الذين كان ينارصهم .تسأل غاياتري تشاكرافوريت سبيفاك (Gayatri
 )Chakravorti spivakيف مقال ٍة مزلزل ٍة عام ( )1985بعنوان «نصوص ثالث نسا ٍء ونقد لإلمربياليّة»،

النسويّة أن تفكّر م ّرة أخرى يف سياسة رواية جني آير ( )Jane Eyerالتي ،كام تجادل ،أصبحت «النص
املعبود» لفردانيّ ٍة نسويّ ٍة ليست تأ ّمليّ ًة وال انتقاديّ ًة يف املضامني األقل تقدميّ ًة الستثامراتها السياسيّة
( .)Spivak 1985: 263مث ّة مقال ٌة الحق ٌة بقلم سوزان ماير ( )Susan Meyerبعنوان «حرب الهند»:

الكولونياليّة واالسرتاتيجيّة املجازيّة لجني آير» ،تقتفي التمثيالت والتامهيّات العرقيّة املعقّدة التي
تنضوي تحت إبداع جني كبطل ٍة أخالق ّي ٍة وناجي ٍة ،مبين ًة كيف تتالعب برونتي باملجازات العرق ّية
لتدعم هويّة جني املقاومة ونشوءها النهايئ كزوج ٍة وأ ِّم بيضاء ( .)Meyer 1996يف دراس ٍة آرس ٍة
سيايس للرواية (Desire and Domestic( )1987
خ
ومؤث ّر ٍة بعنوان الرغبة والتخييل املنزيل :تاري ٌ
ٌّ
 )Fiction: A political History of the Novelتستعمل نانيس أرمسرتونغ ()Nancy Armstrong
وتوسع جوهر أطروحة وليامز كجز ٍء من سجا ٍل داخل النسويّة .إذ ترى
أعامل ميشيل فوكو لتط ّور
ّ
الرواية نفسها ،يف القرنني الثامن عرش والتاسع عرش ،عىل أنّها «تحتوي تاريخ الجنسانيّة بداخلها»،
وتعني بذلك تاريخ الجنوسة أيضً ا ( .)Armstrong 1987: 204لقد كان تطويرها األكرث إبداعاً هو

كل من األنوثة التي تصفها ،والرواية نفسها،
ين تص ّوره أرمسرتونغ أنثويًّا .إن ًّ
مل
ابتكا ُر عا ٍ
نفيس ُ
ج ّوا ٍّ
ٍّ

يُص ّوران بوصفهام شهوانيني واكتسابيني؛ يف الواقع .إن الشكل «القارت» ( )omnivoroللرواية

يعني أ ّن «مث ّ َة ما ّد ًة ثقافيّ ًة قليل ًة ج ًّدا ال ميكن تضمينها بداخل الحقل األنثوي» ( .)204إن كتابة
األخوات برونتي هي مفتاح ّي ٌة لتحليل أرمسرتونغ .فالعمل اإليديولوجي الذي تنسبه إىل «التخييل

املنزيل» عمو ًما .التخييل املكتوب من قبل النساء يف القرنني الثامن عرش والتاسع عرش الذي

يركّز عىل املجال الخصويص ،الذايت من الحياة[ ،هذا العمل] إنّ ا كان لتحويل «املعلومات
ٍ
«معلومات سيكولوجيّ ٍة» تصبح من ثم مجاالً لنو ٍع
السياسيّة» ،الذكوريّة املجنوسة ضمناً ،إىل
ٍ
ح،
جديد من األنوثة .حتّى حيثام تكون أهداف نقد شارلوت برونتي اجتامع ّي ًة عىل نح ٍو واض ٍ
كالنفاقات وإساءة املعاملة التي ميارسها ناظرو مدرسة لوود لليتيامت التي تداوم فيها جني آير،
تجادل آرمسرتونغ بأن برونتي ت ُبدل مظاملَ املرأة باإلجحافات األوسع للطبقة« :إنّها تسحب الرصاع
الطبقي عىل العالقة الجنسيّة» (.)200
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تيارات جندرية
يف أجواء الحراك الطويل واملديد عىل أمد أجيا ٍل متعاقب ٍة ،تشكلت تياراتٌ نسائي ٌة يف أوروبا

ٍ
وأمريكا مل تكن كلّها عىل خ ٍّ
واحد .وميكن يف ما ييل تقديم صور ٍة مجمل ٍة عن أبرزها:
ط

أوالً :النزعة األنثوية املتطرفة ( )Feminismالتي تبلورت يف ستينيات القرن العرشين ،فإنها

أث ٌر من آثار (ما بعد الحداثة) الغربية ،تحمل كل معامل تطرفها الذي بلغ بها حد الفوضوية
لكل األنساق الفكرية الحداثية التي حاولت تحقيق قد ٍر
والعدمية والال أدريّة والعبثية والتفكيك ّ

من اليقني الذي يعوض اإلنسان عن طأمنينة اإلميان الديني ،التي هدمتها الحداثة بالعلامنية
واملادية والوضعية منذ عرص التنوير الغريب العلامين ،يف القرن الثامن عرش[[[.

ٍ
وبعنف بني رؤية َمواطن االختالف
ثانياً :الداعون إىل نظرية حركة التمركز حول األنثى يتأرجحون

ٍ
اختالف
أي
بني الرجل واملرأة باعتبارها هو ًة سحيق ًة ال ميكن عبورها من جه ٍة ،وبني إنكار وجود ّ

من جه ٍة أخرى ..ولذا فهم يرفضون فكرة توزيع األدوار وتقسيم العمل ويؤكدون استحالة اللقاء بني
الرجل واملرأة ،وال يكرتثون بفكرة العدل ويحاولون إما توسيع الهوة بني الرجال واإلناث أو تسويتهم

ٍ
وأمهات يف الوقت نفسه ،وأن تصبح اإلناث بدورهن
بعضهم بالبعض ،فيطالبون بأن يصبح الذكور آبا ًء

ٍ
أمهات وآبا ًء[[[ .أما فيلسوفة هذه النزعة األنثوية –الكاتبة الوجودية «سيمون دي بوفوار» (– 1908
1986م) فلقد اعتربت (الزواج :السجن األبدي للمرأة ،يقطع آمالها وأحالمها!) واعتربت (مؤسسة

طبيعي للمرأة عن الرجل (فال
أي متي ٍز
الزواج مؤسسة لقهر املرأة ،يجب هدمها وإلغاؤها!) ،وأنكرت ّ
ٍّ

يولد املرء امرأةً ،بل يصري كذلك ..وسلوك املرأة ال تفرضه عليها هرموناتها وال تكوين دماغها ،بل
نتيجة لوضعها.[[[!)..

ثالثاً :الجندرية الليربالية :تدعو إىل توفري نو ٍع من املساواة يف العمل والتعليم واملؤسسات

الليربالية ،مبعنى أن « هذا االتجاه يعزو التفاوت بني الجنسني إىل التوجهات واملواقف االجتامعية

والثقافية .وخالفًا للمنحى الراديكايل ،فإن أنصار ونصريات النسوية الليربالية ال ينظرون إىل إخضاع
املرأة باعتباره من نسقٍ أو بني ٍة اجتامعي ٍة ضخم ٍة .وبدال من ذلك ،فإنهم يلفتون االنتباه إىل عد ٍد

[[[ -د .محمد عامرة – الغرب واإلسالم أين الخطأ؟ وأين الصواب؟  -ص .236
[[[-د .عبد الوهاب املسريي – قضية املرأة بني التحرير والتمركز حول األنثى – ص.31
[[[ -املصدر نفسه.

االستغراب 16

AL-ISTIGHRAB

صيــف 2 0 1 9

292

االستغراب
عالم المفاهيم

كبريٍ من العوامل املنفصلة التي تسهم يف إيجاد التفاوت بني الرجال والنساء .إنهم ،عىل سبيل
املثال ،يركزون جهودهم عىل إيجاد وحامية الفرص املتكافئة للنساء عرب الترشيعات والوسائل

الدميقراطية األخرى .يؤيدون إصدار مثل هذه الترشيعات مثل قوانني املساواة يف األجر والقوانني
املناهضة للتمييز ضد النساء والقوانني األخرى التي تجعل للنساء والرجال حقوقا متساوية أمام

القانون .كام يطالب التيار الجندري الليربايل الحكومات واملنظامت واملؤسسات الحاكمة بتطبيق
سياسي ٍة جندري ٍة نوعي ٍة دميقراطي ٍة قامئ ٍة عىل املساواة والتامثل والتكامل ،واإلنصاف يف ما هو

ونوعي بني الجنسني معا ،دون السعي إىل إسقاط النظام الليربايل بكامله ،كام تذهب إىل
مادي
ٌّ
ٌّ
ذلك النسوية الجذرية ذات الطابع الراديكايل ،أو النسوية املاركسية الرصاعية[[[.

رابعاً :الجندرية (النسوية) الراديكالية :وهذا التيار يدعو إىل إلغاء األرسة (النواتية) األم واألبناء.

أي التي ميارس عليها القمع واالستغالل والسطوة والعنف .ويعني هذا كله أن هذا االتجاه يثور

عىل ظلم الرجل البطريريك الذي يستعبد املرأة ويحولها إىل مجرد ظاهر ٍة جسدي ٍة .ومن ثم ،يستلبها
ظلم .وعليه« ،تنطلق النسوية الراديكالية املتطرفة من االعتقاد بأن الرجال
ويستغلها ويهيمن عليها ً

هم املسؤولون عن استغالل النساء وهم املنتفعون يف الوقت نفسه من هذا الوضع .كام تركز هذه
املدرسة عىل العائلة باعتبارها املنبع األول لقمع املرأة يف املجتمع .وفوق هذا ال تؤمن املدرسة

الراديكالية بأن املرأة ستتحرر من القمع الجنيس عن طريق اإلصالح أو التغيري التدريجي ،إذ ال بد
من اإلطاحة بالنسق البطريريك األبوي لتحقيق املساواة بني الجنسني .وقد غدا مفهوم البطريركية

كثري التداول يف أوساط من ينارصون النظرية النسوية ،كام أن األطروحات والدعوات التي عرضتها
املدرسة الراديكالية من خالل ممثليها من الرجال والنساء عىل السواء قد أثارت االهتامم عىل

املستويني الوطني والعاملي مبجموعة من القضايا البالغة األهمية مثل العنف ضد النساء ،وابتذال

وامتهان مكانة املرأة اإلنسانية عن طريق وسائل اإلعالم واإلعالن والرتويج»[[[.

خامساً :النسوية السوداء ،)Black feminism/féminisme noir( :وهي بيئ ٌة نسوي ٌة حفّزتها

املناخات العنرصية ض ّد الزنوجة يف أوروبا والواليات املتحدة .ولذا فهي تتميز بكونها حرك ًة
[[[  -أنتوين غدنز -علم االجتامع – ترجمة :فايز الصباغ – املنظمة العربية للرتجمة – بريوت – لبنان –  – 2005ص .196
[[[  -أنتوين غدنر – املصدر نفسه – ص .200-197
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نضالي ًة وحقوقي ًة[[[ ،وقد ظهرت هذه الحركة يف أمريكا يف ستينيات القرن العرشين وغايتها املطالبة
باملساواة مع النسوية البيضاء يف الحقوق والواجبات ،وعدم الفصل بينهام يف أثناء رسم السياسات

العمومية ،أو الفصل بينهام يف القطاعني العام والخاص .والنسوية السوداء ترفض التمييز العنرصي

من جه ٍة ،والتمييز اللوين من جه ٍة أخرى .كام يرى أنصار النسوية السوداء «أنه ينبغي استقصاء
عوامل جوهري ٍة أخرى غري الجندرية مثل الوضع الطبقي واألصول اإلثنية لفهم القمع الذي تعانيه
َ
النساء غري البيضوات»[[[.

ولقد اتخذت النسوية السوداء الكتابة األدبية والفكرية سالحا ملواجهة السياسية العرقية

البيضاء بالتحليل ،والنقد ،والتقويض؛ حيث «وسعت كاتبات مثل :باربرا سميث وبيل هوكس
أساس الدراسات العرقية من خالل زيادة الوعي لحالة الكاتبات النساء السودوات بشكلٍ عا ٍّم

والكاتبات السودوات السحاقيات عىل و جه الخصوص .وقد كتبت جون جوردان وبوال غن

آلن وأخريات عىل نطاقٍ واسعٍ عن التجربة األدبية للكاتبات الهنديات األمريكيات وكذلك
األمريكيات السودوات بشكلٍ عا ٍّم».
تعدد النظريات النسوية
ّ
اتفق معظم الدارسني لقضية الجندر عىل التعامل معها كمفهوم تحليل يف ميدان واسع من

الدراسات تتناول مفاهي َم مرتابط ًة مثل الرجال والنساء ،والذكور واإلناث ،والتذكري والتأنيث،
والجنس والجنس ّية .وهي ّ
تدل يف العادة عىل التمييزات االجتامع ّية ،والثقاف ّية ،والتاريخ ّية ،بني

الرجال والنساء ،وأحياناً توصف بأنّها دراسة التذكري والتأنيث.

غالباً ما يُعزى مفهوم الجنوسة إىل املوجة الثانية من النسويّة .ولقد كانت تنطوي عىل مع ًنى

أقد َم لـ «نوع» أو «صنف» أو «فئة» ،ويتك ّرر استخدامها كثريا ً يف مناقشات النحو .يف الستينات،

تغي معناها حني استخدمت يف علم الجنس والتحليل النفيس لوصف األدوار االجتامعيّة الذكريّة
ّ
واألنثويّة ،كام هو الحال حني كتب أليكس كومفورت ( )Comfort, 1964عن أدوار الجنوسة،

! [1] Elsa Dorlin, Introduction Black feminism Revolution ! La Révolution du féminisme Noir
(L’Harmattan, 2007).
[[[  -أنتوين غدنز :نفسه ،ص.222:
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عالم المفاهيم

ٍ
سنوات ،رأى روبرت ستولر ( )Stoller, 1968أنّه
التي ت ُعلَّم يف مرحل ٍة مبكر ٍة من العمر .بعد أربع

ٍ
تأثريات نفس ّي ٍة واجتامع ّي ٍة؛ والحقيقة
يف حني يتح ّدد الجنس بيولوج ًّيا ،فإن هويّة الجنوسة هي نتاج

أن هويّة الجنوسة والجنس البيولوجي ميكن أن يصطرعا ،كام يف حالة املتح ّولني جنسيًّا .وإذا

تابعنا ستولر ،فقد اعتُرب الجنس أساساً بيولوج ًّيا للفروق بني الذكر واألنثى ،يف حني أن الجنوسة
كانت بنا ًء اجتامع ًّيا وثقاف ًّيا .وهذا الفصل بني البيولوجيا والثقافة يتعارض مع املعتقدات الشائعة
يف وقتها ،التي كانت تفرتض أن الفروق االجتامع ّية والثقاف ّية بني الرجال والنساء كان لها أساسها

البيولوجي املؤكّد والرضوري[[[.

خالل الثامنينات ،ح َّولت تط ّوراتٌ متع ّدد ٌة من طرق فهم الجنس والجنوسة .واحد ٌة منها كانت

نت
سقوط الشكوك النسويّة األوىل بنظريّة التحليل النفيس باعتبارها ذكوريّ ًة يف جوهرها ،وتطوير م ٍ

خاص من نظريّ ِة تحليلٍ
نفيس نسويّ ٍة .وشاعت املقاربات املستم ّدة من سيغموند فرويد والراحل
ٍّ
ٍّ
ٍ
أدوات للتنظري يف االختالف الذكري – األنثوي بوصفه ظاهر ًة فرديّ ًة وثقاف ّي ًة
جاك الكان ،فوفّرت

ٍ
يف ٍ
واحد .ومتثل تط ّور آخر يف االهتامم املتزايد بالعرق واإلثنيّة .فصارت دراسة الجنوسة
وقت
ٍ
جامعات عرقيّ ٍة وإثنيّ ٍة «خارجيّ ٍة» .وصار
تتعرض باستمرا ٍر لتحديّات نسا ٍء يصفنها بأنّها تصدر عن
فحص متت تأديته
التأكيد عىل العرق واإلثن ّية باستمرار يضع أهم ّية الجنوسة موضع املساءلة ،وهو
ٌ

باسم الطبقة قبل ٍ
عقد من الزمن .فضالً عن ذلك ،مل يكن كافياً إضافة اآلثار االجتامع ّية والثقاف ّية معاً
كل منهام اآلخر.
للعرق والجنوسة ،بل كانت امله ّمة تتطلب رؤية الكيفيّة التي يشكّل بها ٌّ

خاص من
للتغي يتمثّل يف تأثري نظريّة ما بعد البنيويّة ،املستم ّدة بوج ٍه
كان املصدر اآلخر
ٍّ
ّ

منظّرين فرنسيني من طراز ميشال فوكو ،وجاك دريدا ،وجوليا كريستيفا ،وجاك الكان ،ولوس
أريغاي ،وقد أُعيد تشغيلها يف العامل األنجلوفوين .يؤكّد ما بعد البنيوي عىل أن األبنية االستطراديّة
والخطاب ّية للجسد كانت تعني نهاية ،أو يف األقل إضعافاً ،للتمييز بني الجنس والجنوسة .يرى
املنظّرون املا بعد بنيويون أننا ليس من الالزم أن نفكّر بالجسد الذكري واألنثوي ككيانني منفصلني
ومتناقضني؛ فهذه الثنائيّة مبنيّ ُة خطابيًّا واستطراديًّا .وهذا يعني أننا نستطيع أن نتع ّرف عىل الفروق
البيولوجيّة دون النظر إليها يف ٍ
يئ متقابلٍ  .ولكن إذا كانت ما بعد البنيويّة قد ه ّددت التمييز
منط ثنا ٍّ

[[[ -آن كورثيوس – مفهوم الجنوسة – راجع كتاب :مفاتيح اصطالح ّية جديدة – إعداد :طوين بنيت وميغان موريس – املنظمة العرب ّية
للرتجمة – ترجمة :سعيد الغامني – بريوت .2010
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بني الجنس والجنوسة ،فإنّها أيضً ا ،من خالل عمل جوديث بتلر ( ،)Butler, 1990قد أعادت إحياء
فعل ،وإن مل
يئ» ،هي «دامئاً ٌ
ٌ
مفهوم الج ُنوسة .ترى بتلر أن الج ُنوسة ليست اسامً بل هي
«فعل أدا ٌّ

يكن فعالً تؤديه ذاتٌ ميكن أن توصف بأنّها تسبق الفعل وجودا ً» (ص .)25-24 :يت ّم إنتاج الذاتيّة

الج َّنسة ( )genderedيف سلسل ٍة من الخطابات املتنافسة ،وليس من خالل إيديولوجيا أبوي ٍة مفرد ٍة،
ات واسرتاتيج ّي ٍ
وعالقات الج ُنوسة هي عمل ّي ٌة تنطوي عىل اسرتاتيج ّي ٍ
ات مضا ّد ٍة للسلطة .وقد أفىض
ٍ
عمل بتلر إىل ٍ
متزايد من الحديث عن التجنيس والتوليد والعمل ّيات االجتامع ّية املولَّدة.
منط

بعد فرت ٍة من اندالع حركة تحرير النساء يف أواخر الستينيات يف الواليات املتّحدة وأماكن أخرى،
أطلق اسم نسويّة املوجة األوىل عىل حركة النساء املبكرة ،وأُعلِ َن عن بدء نسويّة املوجة الثانية .وميكن
عزو هذه الصورة الجديدة ،األكرث جذريّة ،إىل عد ٍد من التط ّورات :انضامم النساء إىل ق ّوة العمل ،ومع

التغيات السكان ّية تضاؤل الحاجة إىل شغله ّن يف البيت؛ والنمو املتسارع يف تعليم النساء؛ واملقابلة
ّ

الصارخة بني توقعات النساء املتنامية والفرص االقتصاديّة والسياس ّية التي بقيت محدودة أمامهن.

اعتربت نسويّ ُة املوج ِة الثاني ِة النسا َء جمي ًعا يضط ِه ُد ّن الرجال جميعاً .ويف حني لوحظت فروق

الطبقة والعرق ،فإن هذه الفروق مل تعترب يف البداية كافية لنفي أو تعقيد االضطهاد العام للنساء الذي
يتّضح يف األجور املنخفضة التي تتقاضاها النسوة ،واملكانة يف ق ّوة العمل ،واملنزلة االجتامعيّة

املتدنيّة ،وتجربة الجوانب األكرث وحشيّة يف الهيمنة الذكوريّة من خالل العنف املنزيل واالعتداء
الجنيس.

وكان واح ٌد من االهتاممات األساس ّية للحركة الجديدة يتمثّل يف الحقوق الجنس ّية واملتعة عند النساء،

كام يتّضح عند النساء يف عناوين نصوص نسويّة أساس ّية مثل كتاب كيت ميليت :السياسة الجنس ّية
( )Millett, 1970وكتاب جرمني غريه الخص األنثوي ( .)Greer, 1970ويف حني كانت «النسويّة» تدعو

إىل مراعاة «املثقفة» املتطّهرة ،املحتشمة امللبس ،فقد صارت النساء بدءا ً من السبعينيّات كثريا ً ما

إل قليالً بالكياسة والتهذيب.
ت ُص َّورن أنّهن مهتامت بالجنس ،وغالباً سحاق ّيات ،ال يبالني ّ

كثريا ً ما أُلصقت الحركة النسويّة مبختلف الحركات السياسيّة األخرى .والتصنيف الشائع لها أن

تقسم إىل األجنحة الليربال ّية ،والجذريّة ،واالشرتاك ّية .ركّزت النسويّة الليربال ّية عىل إزاحة الحواجز
َّ
حا ملحوظًا.
عن تحقيق املساواة بالرجال ،وعملت يف الساحات القانون ّية والسياس ّية ،وأحرزت نجا ً
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