امل
بتدأ
ُ
المثنَّى..
ر
تهافت "الجندر"...
ُ
ِفعة ُ
محمود حيدر
الوقت كثريا ً حتّى تظهر يف الغرب عبارة «ما بعد الجندر» .ال نقول هذا حرصا ً أل ّن
ربا لن ميت َّد
ُ
ّ
ري غواي ِة االنقالب عىل مفاهيمه ومصطلحاته؛ وإنّ ا لكون املوجة النسويّة
املزاج الغريب بات أس َ
يف الغرب مل تعرث عىل هويّتها بعد ،ومل تست ِو عىل قرا ٍر يختم اضطرابها ومنازعاتها .ما يعني أ ّن
والسخَط منذ إرهاصاته األوىل.
النسوي مل يُنجز بعد ،ولو أ ّن أهله سلكوا دروب التحيُّز َ
املفهوم َ
جوهري يعود إىل املعاثر التكوينيّة التي تعرتيه ،جاز حملُ ُه عىل محمل
ولسبب
ربا لهذين السببني
ٍ
ٍّ
ّ
جح القول إ ّن املوجة النسويّة التي طاولت قرناً كامالً من أزمنة الحداثة لن تنجو ـ ولو
«املابعد» .وأر ّ
بعد حني ـ من غواية املراجعة والتجاوز.
***
ٍ
عارض منش ُؤه حكم القيمة السلبي عىل «الجندريّة» ،األمر الذي
ليس ما نذهب إليه مج ّرد توقُّعٍ
جوا به ،ممن ال يزالون عىل سريتهم األوىل يف تلقي املفاهيم كيقينيّ ٍ
ات ال ترتيض
يطيب لكرثة أن يحت ُّ
املساءلة .وإلن كانت مسأل ًة ـ كالتي نحن بصددها ـ تبتغي محالً استثنائيًّا من التدبّر ،كان مسعانا عىل
ٍ
تفصيالت ال طائل منها .ذلك بأنّنا هنا تلقاء
وجه الضبط ،تعيني أصل النزاع مبنأى من االستغراق يف
رضب من معضل ٍة وجوديّ ٍة مفتعل ٍة .سوى أ ّن
مشكل ٍة سوسيو-ثقافيّ ٍة ح َّولتها مساجالت الحداثة إىل
ٍ
مناص من مراجعتها وفهم تداعياتها وأبعادها .ما يضاعف من وجوب االعتناء
املشكلة حاصل ٌة وال
ّ
ٍ
بها ،أنها تسلَّلت إىل
بي يف أوساطها.
بيئات وازن ٍة يف العاملني العريب واإلسالمي ،وصار لها أث ٌر ِّ ٌ
فالرتكيز املكثّف عىل «الجندر» بدالً من العناية بقضايا املرأة وحقوقها البديهيّة مل يكن شيئاً محموالً
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عىل الرباءة املعرف ّية .لقد بدا هذا الرتكيز أدىن إىل رحل ٍة مضني ٍة تروم صناع ًة ظاهرةً ،وإن جاءت أرضارها
فادح ًة حتّى عىل املرأة نفسها .املفارقة يف التنظري الجندري أنّه جاء يف الغالب األعم يف سياق رؤي ٍة
مضطرب ٍة دفعت مشكالت املرأة نحو مسا ٍر ال مستق ّر له .رؤي ٌة تبدأ من الفوارق البيولوج ّية والتكوين ّية
اللواعي للفكرة
وال تنتهي بالفوارق الثقاف ّية والتاريخ ّية أو االستالب الطبقي واملعنوي .لكأن العقل ّ
الجندريّة يجري عىل نح ٍو ال يُراد فيه لهذه الفكرة أن تنضب َ
ط داخل حدود املفهوم ،بل أ ْن تبقى ساري ًة
يف حقلٍ ال متنا ٍه من الجاذب ّية املفتوحة .يف املقابل حرص الوعي الجندري عىل نقل هواجسه إىل
ميدان التجربة وهنا تكمن املفارقة التي تصل ح ّد التناقض بني أفعاله وتنظرياته .األمر الذي حال دون
ح لهويّته امللتبسة.
التوصل إىل تعي ٍ
ني رصي ٍ
ّ
***
إذا كان ملفوظ الجندر ،ينطوي باألصل عىل دواف َع غريزي ٍة بيولوج ّي ٍة ،فإ ّن هذا امللفوظ سيتم ّدد
ليعب عن نفسه بظهور ت ّي ٍ
ارات نسويّ ٍة اتّخذت خطاباً أنطولوج ًّيا وسوسيولوج ًّيا وحضاريًّا
بالفعل ِّ
يف آن .وعىل الرغم من التنظريات التي زعمت أن التمييز بني الجنسني ال يتح ّدد وفق املقرتب
البيولوجي ،بل عىل أساس األدوار والوظائف االجتامع ّية ،فإنّها مل تستطع أن تطوي سجل الحديث
عن النزعة البيولوج ّية من أجل تظهري هويّتها التمثيل ّية .ذلك ما سنالحظه يف الخطبة الجندريّة التي
بدت حريص ًة عىل تظهري النوع األنثوي ككينون ٍة منفرد ٍة ومستقلّ ٍة يف عامل الوجود .فضالً عن ذلك،
تبي أ ّن التيارات النسويّة التي انخرطت يف الرصاع السيايس االجتامعي ،مل ت ُس ِقط الوجه
فقد َّ
البيولوجي من خطابها ،ولو أ ّن هذا الوجه استرت غالباً تحت عناوين محض حقوق ّية .ما ّ
يدل عىل
استالب لحقوقٍ
هذا أ ّن القض ّية النسويّة يف الغرب استحالت مع التنظري الجندري من مشكلة
ٍ
طبق ّي ٍة ومعنويّ ٍة ميكن تسويتها يف إطار «عقد اجتامعي» ،إىل معضل ٍة أنطولوج ّي ٍة ُغلِّقت أبوابها أمام
تتعي يف أبعادها االجتامع ّية واالقتصاديّة واملعنويّة،
التسويات .فلنئ كانت مشكلة املرأة وحقوقها ّ
ٍ
حضاري ومستوى تط ّوره ،فإ ّن خصوص ّيات املعضلة تكمن
محيط
كل
وهي مشكل ٌة مرتبط ٌة بظروف ِّ
ٍّ
ين ال
يف اندفاعها إىل الحدود القصوى .أي نحو أفق «مابعد طبيعي» يحيل املرأة إىل نو ٍع جوهرا ٍّ
إل باالنفصال عن منشئه األصيل الذي هو اإلنسان.
تتحقق جوهريّته ّ
***
لقد أنشأت «الجندريّة» مبسلكها االنفصايل رضباً من غرييّ ٍة متحيّز ٍة ذات سم ٍة إيذائيّ ٍة لألصل
مؤس ٍ
اإلنساين .مل تج ِر األطروحة النسويّة التأسيسيّة عىل نح ٍو تنظر فيه إىل األنثى كمخلوقٍ
س
ِّ
حق اإلقرار ببعدها التكويني ككائنٍ متميّ ٍز عن سائر
للنوع اإلنساين .األمر الذي يحجب عنها ّ
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زوج ينتمي
الكائنات .لقد انربى منظِّروها إىل نسيان الحقيقة الوجوديّة التي تق ّرر أ ّن الرجل واملرأة ٌ
طرفاه إىل ٍ
نفس واحد ٍة .وهذا مرجعه إىل التشظ ّيات التي أحدثتها الحضارة التقن ّية يف البنية النفس ّية
ٍ
جنايات سوف تودي بالوحدة الطبيع ّية
والثقاف ّية لإلنسان الحديث .فام اقرتفته هذه الحضارة من
ري حاس ٌم عىل
بني الرجل واملرأة إىل االستغراق التا ّم يف قيم املاديّة ومعايريها .ومل ّا كان للقيم تأث ٌ
سلوك اإلنسان ،فإ ّن مدى تركيز األفراد عىل املساعي والغايات املاديّة سيكون له تأثريه الحاسم
عىل الطريقة التي يتعاملون فيها مع بعضهم البعض .ففي هذه الوضع ّية يصبح الناس اآلخرون -كام
ٍ
كائنات أو إىل أشيا ٍء ال تختلف إال قليالً عن
بي الفيلسوف األملاين مارتن بوبر -مختزلني إىل
يُ ِّ
املنتجات التي ميكن أن تُرشى وتستخدم ويُستغنى عن رضورتها.
عم انرصفت إليه الجندريّة لجهة صوغ فكرتها عىل آخَريّ ٍة ذات طبيع ٍة إقصائيّ ٍة.
ال تنأى تعليقة بوبر ّ
بل يجوز القول إنّها إقصائيّ ٌة مستم ّد ٌة من «عنرصيّ ٍة بيولوجيّ ٍة» غايتها تقويض املركزيّة الذكوريّة وإنشاء
مركزيّ ٍة أنثويّ ٍة تُعيد صياغة معادلة (ذكر-أنثى ،وامرأة-رجل) عىل نصاب الن ِّدية واالختصام...
***
مل تكن الحركة الجندريّة خارج احتدامات الحداثة وتحوالتها الفكريّة واالجتامع ّية .أفادت كثريا ً
الخاصة بها .لقد تأث ّرت
من نزعات التحديث الفلسفي والتقني من أجل أن تصوغ نظريّة املعرفة
ّ
مراتب الذروة .لهذا السبب
عىل وجه الخصوص بالنزعة العدم ّية حتّى بلغت يف أحوا ٍل مح ّدد ٍة
َ
حق توصيف النسويّة ( )Feminismبأنّها إحدى أبرز االستظهارات الصادمة لحقبة مابعد الحداثة.
َّ
فمثلام وقعت هذه األخرية يف زحمة االضطراب املفاهيمي منذ والدتها إىل يومنا الحايل كذلك
ح يف التفكري
يف واض ٍ
كان حال الجندريّة .عىل سبيل املثال ،ال يوجد ،ما يومئ إىل إجام ٍع ثقا ٍّ
أي
النسوي حول ماهية الجندر ووظيفته وإطاره التمثييل .وهذا
منطقي ما دام اإلعراب عن ماهية ِّ
ٌّ
حرك ٍة أو فكر ٍة يستلزم توفّر هندسة تعريف ّية جلية لهويّتها ودورها وغاياتها .وهذا ما نالحظه يف النزعة
التربيريّة التي شهدها تاريخ الفكر النسوي لجهة سعيه إىل مجابهة التمثيل املش َّوه للنساء ،والسعي
إىل استعادة التمثيل السليم والعمل عىل ابتكار األشكال املناسبة له.
ومم يشهد عىل عمق املأزق التمثييل استرشاء ظاهرة التسليع النسوي عرب إدخال املرأة يف
ّ
ِحمى املنافسات االقتصاديّة للرأسامليّة النيوليرباليّة .وهو ما أشارت إليه الباحثة الكنديّة «ليندا
هنتشيون» مبا اعتربته اقتصا ًدا جنسيًّا يُفيض إىل تحويل الجسد األنثوي إىل إشكاليّ ٍة .وهذا هو أحد
املواقع املفصلية الذي تتالقى فيه الحداثة النيوليرباليّة والحركات النسويّة لكونهام يركّزان معاً عىل
متثيل الجسد باعتباره تحديًّا أنثويًّا ألسس النظام األبوي والذكوري.
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من هذا النحو وجب النظر إىل أزمة الجندر كامتدا ٍد ألزمة اإلنسان الحديث وكثمر ٍة غري ناضج ٍة
البي يف هذا الصدد أن
ملعاثر مابعد الحداثة بأبعادها الفلسف ّية واملعرف ّية وأمناط سلوكها .ومن ِّ
امليتافيزيقا التي تعاملت مع اإلنسان الحديث كمرك ٍز للكون ما لبثت أن جعلته خاضعاً ألوثان التقن ّية.
ولقد نالت األطروحة النسويّة نصيبها الوفري من مآ ٍل كهذا .فقد شكّلت التقن ّية ليست فقط تهدي ًدا
وأساسا ،تبدي ًدا ألسس امليتافيزيقا التي انبنى عليها عرص التنوير .فأزمة
للمصري اإلنساين ،وإنّ ا أيضً ا
ً
األنسية -كام يق ّرر الفيلسوف األملاين مارتن هايدغر -عائد ٌة إىل التقن ّية التي كشفت عن مسا ٍر عا ٍّم يسري
نحو نزع اإلنسان ّية ( ،)Disumanizzazioneويرتجم انحطاط ِق َي َمها وتهافت معايريها.
***
رجو ٌع عىل بَد ٍء..

ليست غايتنا من هذه الفسحة نقض األطروحة الجندريّة يف مقصدها املجتمعي والحقوقي،
ٍ
مكتف بذاته .مع ما يرتت ّب
أنطولوجي
وإنّ ا لبيان املغالطة األصل ّية التي تحيل املرأة إىل نو ٍع
ٍّ
ٍ
مناص من مسعى
إعراض عن فهم حقيقته الوجوديّة .مثل هذه املغالطة ال
عىل هذا االكتفاء من
ّ
ح يقوم عىل تكامل النوع البرشي بدالً من فصله وتجزئته .وهذا التكامل
لتصحيحها يف إطار مقرت ٍ
وجودي ال يقبل االنفصال .فاإلنسان ليس جوهرا ً مفردا ً
ج
يفرتض النظر إىل الرجل واملرأة كزو ٍ
ٍّ
مبعنى إما أن يكون ذك ًرا أو أنثى ،وإنّ ا هو كينون ٌة جوهريّ ٌة تستوي يف مقام املثنى .فاإلنسان مشك ٌّل
أنس مع ٍ
أنس يساوي اإلنسان .وبهذا التأويل الذي ينفرد به لسان العرب
من زوج ّية الذكر واألنثىٌ .
انشق إىل نصفني يُ ِ
بط ْل أحدهام اآلخر ،فال يعود
تصبح كلمة إنسان مفردة بصيغة املثنى؛ فإذا
َّ
اإلنسان إنساناً ،وتنتفي الذكورة واألنوثة معاً ،وهذا محال كام تُق ّرر حكمة الخلق.
***
املؤسسة للنوع البرشي.
يظهر األساس األنطولوجي للمثنى بوصف كونه متثيالً ح ًيًا للزوج ّية
ِّ
وهو فضالً عن ذلك يحوي «النشأة األصل ّية لهذه الزوج ّية التي تؤلّف بني جناحني ينتسبان ألصلٍ
ٍ
كل من طريف الزوجية يف الصفة
واحد .ففي زوجية املثنى ال انفصال عن األصل ولكن متيي ٍز بني ّ

والوظيفة والدور .هام نظريان متعادالن يف أصل النشأة ،لك ّنهام يتاميزان ويختلفان بحكم ما يفرتضه
تج ّدد الخلق وتط ّور الحياة .فالكون مثالً يدار بسلسل ٍة من األنظمة والقوانني الذاتية الثابتة التي ال
تتغري .وهذه القوانني واألنظمة هي نظائ ٌر متعادل ٌة يف أصل ظهورها يف الوجود رغم االختالفات
مراتب
والتفاوتات بني شخوصها وأفرادها ..ولذا يقوم العدل يف نظام النشأة الكونية عىل وجود
َ
ٍ
ودرجات متفاوت ٍة للوجود .وهذا هو منشأ ظهور االختالف والنقص والعدم .وأل ّن التفاوت
مختلف ٍة
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واالختالف والنقص يف املخلوقات أمو ٌر ال تتعلق بأصل الخلق ،بل هي من لوازم ومقتضيات تلك
جح بعض مخلوقاته عىل بعض .أما الرتجيح فهو
املخلوقات ،فمن الخطأ الظ ّن بأ ّن الخالق قد ر ّ
الذي يؤدي إىل نقض العدالة والحكمة وهو من فعل الفاعل البرشي[[[.

ولنئ كان املثنى هو يف حيثي ٍة ما حاصل لقاء الغريية يف املوجودات ،فذلك يعني أ ّن حارضيّته
يف الوجود هي نتيج ٌة فعلي ٌة الستبدال مفهوم التناقض الوضعي مبفهوم التكامل والوحدة .ولذا ال
يقوم املثنى عىل قانون نفي النفي كام ت ُق ّرر املادية الديالكتيكية؛ وال عىل قانون التناقض السلبي
الخلق يف عامل املث ّنى» ...ففي
َّ
كام وجدت الهيغلية ،وإمنا عىل ما نسميه بـ«زوجية التناغم
إلهي للتناظر الخالَّق بني الكرثات الوجوديّة بحيث ال يعود
هذا العامل بالذات يولد املثنى كمبدأٍ ٍّ
جوهري للنظائر املتآلفة يف ما بينها .يف مثل هذه
النظري نقيضً ا لنظريه وإنّ ا هو سريية امتدا ٍد
ٍّ
كل نظريٍ محفوظًا يف محراب املثنى .الذات باقي ٌة تحتفظ بفرديّتها واستقاللها،
الوضعيّة يصري ُّ
كل منهام مجرى املو ّدة يُفتح لهام باب الكامل ليناال مقام
وكذلك ذات النظري باملثل .وإذ يجري ٌّ
املؤسسة عىل العدل.
الكرامة اإلنسانيّة
َّ
ٍ
َ
طرف املثنى متضمناً يف نفس اآلخر فلن ينفصال أبدا ً،
طرف من
كل
تبعاً ملبدأ االمتداد يغدو ّ
كل موجو ٍد بحسبه يف ُس َّنة التدافع،
تتول الرحامن ّية بعنايتها تثبيت املث ّنى وتسديده .ولذا يدخل ُّ
ّ
فيام
ُيس سبيله إىل السعادة
مبا هي ُس ّن ٌة عمراني ٌة متنع الفساد يف األرض ،وت ّ
ُؤسس إلعام ِر دنيا اإلنسان وت ِّ
القصوى.
بهذا يستطيع كل من طريف املثنى أن يتمثّل حال سواه ويك ّونه ،برشط أن يعقد الن ّية عىل الخروج
ٍ
وحالئذ
كل ما يغايرها هويتها.
من كهف الثنائ ّية واحرتابها .ففي هذا الكهف تحتدم املوجودات مع ّ
كل منهام إىل تدمري
يغدو كل منهام نقيضني متنافرين ال يلتقيان عىل كلم ٍة سواء .بل قد يسعى ٌّ
نظريه ،أو -يف أحسن حال -ليقيم معه توازن هلع ال يلبث بعد هنيه ٍة أن ينفجر لتصيب شظاياه
ٍ
اإلثنني معاً .وإذن ال يولد املثنى الكامل إالّ يف مكانٍ
نظيف خارج الكرثة املشحونة بالتحاسد.
وسيكون له ذلك حني تبلغ أحوال العامل درجة االختناق .فعند هذه الدرجة ال يعود مثة انبثاق
للحقيقة السامية إالّ حني يُفارق النوع اإلنساين جاهليته ليصبح معادالً للصفاء الكوين.
***
كان نيتشه يتساءل ـ وهو ينقد ثنائية الخري والرش يف عقل الحداثة ـ عن الكيفية التي ميكن
ليش ٍء ما أن يولد عن ض ّده :الحقيقة عن الضالل ،إرادة الحقيقة عن إرادة الخداع .الفعل الغريي عن
[[[ -مرتىض مطّهري -العدل اإللهي -ص.82 :
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الني الخالص عن الشهوة ...وكان يقول :إ ّن تولُّ ًدا من هذا النوع
املصلحة الذاتية .ونظر الحكيم ّ
ممتن ٌع ..إذ يجب أن يكون لألشياء ذات القيمة األسمى منبع آخر وخاص .وهذه القيمة ال ميكن
أن ت ُشتّق من هذه الدنيا الفانية الغاوية املخادعة الوضيعة ،أو من هذا الهرج واملرج من األوهام
واألهواء .إن منبع هذه القيمة األسمى يجب أن يكون هنالك يف حضن الكون ،يف الالّفاين يف اإلله
محل آخر[[[.
املخفي ،يف اليشء يف ذاته ،هناك ،وليس يف ٍّ
***
كتب للزوج ّية أن تجتاز التناقض املرير لتجد سبيلها
ّ
عىل هذا النصاب من التكامل
الخلق ،س ُي ُ
إىل االنسجام يف وحدة املث ّنى .لقد صار األمر بي ّناً ملن رأى نقيضه قامئاً يف ذاته .يف هذه الحال
ٍ
كلً من الزوجني قائ ٌم يف
ألحد من حاج ٍة ألحد إىل البحث عن صاحبه يف غري ذاته ،ألن ّ
ال يعود
كل من الزوجني
علمت أ ّن الحركة يف ّ
يحس بزوجه .ولنا يف هذا مثال :فلو
وكل م ّنهام
ذات اآلخرّ ،
َ
ّ
ٍ
النظريين تنتهي وتبدأ يف الزوج اآلخر يف ٍ
جدْتَ أن السبب يف ذلك إمنا هو من أجل
وقت
واحد ،لَ َو َ
تظل مستم ّر ًة دامئاً وأبدا ً .فاليشء املتح ّرك الذي تنتهي حركته يف أحد الزوجني وتبدأ يف الزوج
أن ّ
ٍ
ٍ
واحد ،إمنا هي حرك ٌة مستمر ُة ال تتوقف .أما ما يحكم التفاعل يف املث ّنى الذي
وقت
اآلخر يف
يحتضن اآلخر والذات معاً ،فإنّ ا هو مبدأ التح ّول والتكامل .ذاك أ ّن طريف املث ّنى هام يف تح ّو ٍل
مست ّم ٍر بحكم أ ّن نهاية الطرف األول هي بداية الطرف الثاين.
***
ومن بعد ..حني يكون «الجندر» انشقاقاً أو انزياحاً عن األصل ،فإنّه يفقد أصالً من وجوده
ومكانته ،وحني يفتقد نظريه يف التكوين ال يقدر عىل بلوغ رِفعة املثنى ،ثم يتيه يف ضالالت
التفكيك واالنشطار...
حق املرأة يف األصل والفرع ،وبالجندر يضيع املبتدأ والخرب...
باملثنى إذا ً ،يُحفظ َّ
***
يعتني هذا العدد من "االستغراب" مبفهوم الجندر يف نشأته التاريخية وتداعياته الفكرية والثقافية
والسوسيولوجية ،سوا ًء يف املجتمعات الغربية حيث منا وتط ّور ،أو يف تداعياته عىل املجتمعات
العربية واإلسالمية .وقد تناولت األبحاث والدراسات التي شارك فيها مفكرون وباحثون عرب
وغربيون نقداً ألبرز املباين املعرفية للنظريات النسوية.
[[[ -نيتشه  -ما وراء الخري والرش – ترجمة :جيزيلال فالور حجار ،إرشاف :موىس وهبة  -دار الجديد -بريوت  ،1995ص .18
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