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مدخل

الفكر يف النسوية العلم وفلسفة اإلبستمولوجيا ظهرت العرشين القرن ثمانينيات مطالع يف
والعرشون، الحادي القرن أقبل حتى منه، األخريين العقدين مدار عىل ُقُدًما وسارت الغربي،
مليدان حقيقية إضافة يُمثِّل ُمميزة، معالم ذي كتياٍر الفكري املشهد مالمح من باتت وقد
(امليثودولوجيا). العلمي واملنهج (اإلبستمولوجيا)، العلمية املعرفة ونظريات العلوم، فلسفة
العلم، وأخالقيات البيئة، فلسفة قضايا َقبيل من ة، ُمستِجدَّ قضايا يشهد امليدان هذا إنَّ
األخرى، االجتماعية واملؤسسات الحضارية باألبنية العلم وعالقة العلميَّة، املمارسة وقيم
عوب والشُّ الثقافات لقهر أداة واتخاذه املختلفة، الثقافية باألشكال العلم عالقة عن فضًال
بمنطلقاتها النسوية العلم وفلسفة … خط) األخرية القضيَّة هذه تحت (ويُوضع األخرى،
إىل النَّازع القائم، بالوضع التَّسليم الرَّافض النَّقدي وموقفها املغايرة، ورؤاها املستجدة
التَّيار هي … وتطويره تعديله إىل والهادف وحيوداته وتصوراته مثالبه عىل وء الضَّ إلقاء

لها. عطاءً واألنرض القضايا بتلك توشًجا األكثر
الجانب أحادي الذكورية، للقيم تجسيًدا سواه من أكثر الحديث العلم كان لقد
عىل يطرة والسَّ الهيمنة بروح فانطلق أنثوي، هو ما لكلِّ واستبعاده عليها باقتصاره
العلم قوى واستغالل البيئية، الكارثة عن ض تمخَّ ا ممَّ واستغاللها وتسخريها الطَّبيعة
يفقد بعالم لتنذر العوملة وجاءت األخرى، والشعوب الثقافات قهر يف والتكنولوجيَّة املعرفيَّة
الوحيد الذكوري لرتفضالتفسري النسوية العلم فلسفة وتأتي … وخصوبته وثراءه تعدديته
مختلفة وقيم ومجاالت جوانب وتفعيل إبراز و«تحاول السلبية، بنواتجه للعلم املطروح
يف الذكورية، السيطرة بُحكم شأنها من والحط وإنكارها تهميشها جرى باألنثى، خاصة
مسار يف منشود توازن إلحداث أكرب بدور وتقوم املجال لها يُفَسح أن يجب أنَّها حني

والفكر».1 الحضارة
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علمية تكون التي وبالقيم بامليتافيزيقا عالقتها تقطع التي اإلبستمولوجيا عن وكبديل
بني عالقة تمد تحريرية، تكون أن النسوية العلمية اإلبستمولوجيا تريد األصالة، عىل
العادل الشكل عن لتكشف وامليتافيزيقا؛ اإلبستمولوجيا بني والقيمة، والوجود املعرفة
االجتماعية، واألهداف بالقيم ل ُمحمَّ هو ما بقدر علًما العلم وترى العالم،2 يف لوجودنا
عىل االنفتاح إنَّه باآلخر. واالعرتاف الثقافية التعددية يقبل ديمقراطيٍّا يكون أن بدَّ وال
العلمية امليثودولوجيا تنفي ال الجانب، أحادية تداوي أنثوية بتصورات والعالم الطبيعة
املنشود؛ التوازن أجل من معها تتكامل أن فقط بل محلها، تحل أن تريد أو السائدة
العلم إىل تضيف أن النسوية الفلسفة تحاول هكذا واملركزية. االستقطابية ضد فالنسوية
ملتطلبات مستجيبًا إنسانية، ومواءمة دفئًا أكثر وإنتاًجا، إبداعيًة أكثر فتجعله أنكرها، قيًما
الحي بالواقع مرتبطة تطبيقية ذاتها العلم فلسفة وتجعل الحضاري، ودوره الثقايف واقعه
ومنهجه منطقه يف املنحرصة التقليدية العلم فلسفات إنَّ القول يمكن بحيث النابض،
فهي النسوية الفلسفة ا أمَّ العلم، منها تأخذ منها، وتستفيد العلم إيجابيات تُبلور جميعها

أفضل. ويجعله ينقصه ما العلم إىل تضيَف أن تحاول
النسوية للفلسفة ملحوًظا ًرا تطوُّ النسوية العلم وفلسفة اإلبستمولوجيا ظهور كان لقد
املركزية رفض أجل من أسايس بشكل وتقوم األخرية، العقود يف ظهرت التي عموًما
واعتبار الذكورية، بالخربة اإلنسانية الخربة مطابقة ورفض Androcentrism الذكورية
إلبراز وتُِجد جميًعا، والحضارة والتاريخ والفلسفة والعلم للعقل الوحيد انع الصَّ الرَّجل
تعمل هذا ويف وكبته. قمعه طال الذي اإلنسانية وللتجربة البرشي للوجود اآلخر الجانب
وأنثوية، ذكورية للبرشإىل القاطعة التصنيفات خلخلة عىل فروعها بسائر النسوية الفلسفة
واألدنى، األعىل وجود لتعني سادت (هرياركية) هرمية تراتبية بنية من عليه تنطوي بما
إىل الدولة إىل األرسة من الغربية الحضارة يف امتدَّت والخاضع. السيد واألطراف، املركز
الذي الظلم واإلمربيالية، االستعمارية األشكال يف صورها أعىل فكانت جمعاء، اإلنسانية
النامي، العالم شعوب معالجة يف الظلم عينه هو والعبيد للنساء أرسطو معالجة يف سنراه
الهيمنة هياكل كل فضح عىل النسوية الفلسفة وتعمل بمكيالني. والكيل البرش تصنيف إنَّه
االعتبار وإعادة االستبدادية، واملمارسات النماذج وتفكيك والقمع، والقهر الظلم وأشكال
عن والبحث االختالف، وجوهرية الهوية صياغة عىل والعمل واملقهور، املهمش لآلخر
تواُزنًا األكثر إىل ويؤدي مألوف هو ما يقلب الذي املتناغم واالرتقاء التطور من عملية
يف وتوغلت الرتاتبية، الذكورية للبنية النقدية تحليالتها يف النسوية الفلسفة أمعنَت وعدًال،
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حتى عنه، املسكوت أجواء وتخرتق الصمت تكرس وراحت العادلة، غري قسمتها استجواب
لها. عناوين ال مقوالت وعنونة لها اسم ال ملشكالت أسماء إعطاء عملية عن تولَّدت إنَّها قيل
مجال إىل امتدادها فإن النسوية، للحركة الفتًا إنجاًزا النسوية الفلسفة ظهور كان لنئ
للحركة أهداًفا سواها من أكثر أحرزت ا، حقٍّ اسرتاتيجية رضبة العلم وفلسفة اإلبستمولوجيا
الحضاري للموقف عمًقا أكثر واعية استجابة النسوية الفلسفة وجعلت النسوي، وللفكر

الراهن.
التنوير وملنطلقات الغربية الحضارة يف القائم للوضع املتقدة النَّقدية النَّزعة وبهذه
وما post-modernism الحداثة بعد ما إطار يف النسوية الفلسفة تندرج والحداثة،
للحضارة النقدية التيارات أقوى يستقطبان اللذين post-colonialism االستعمارية بعد
يف بينهما وتحاور تآزر وأعمق تشغيل أقوى شهدا املفهومني هذين أنَّ سنرى الغربية.

خصوًصا. النسوية العلم وفلسفة عموًما النسوية الفلسفة
كيف هي؟ ما الغربي، الفكر يف النسوية عىل الضوء إلقاء من بدَّ ال بدء، ذي بادئ
املرحلة وبلغت وتطوَّرت كيفنضجت وسارت؟ اتجهت كيف وجذورها؟ أصولها ما بدأت؟
حتى وتتوغل الفلسفة، ملصطلح األكاديمي باملفهوم الخاصة، فلسفتها فيها تطرح التي
أكثرها وأيًضا مراًسا، وأصعبها الفلسفة فروع أعقد من وهي العلوم، فلسفة ميدان تقتحم

وتطلعاته. العرص روح وتجريد تجسيد عىل واألقدر ومستقبلية، راهنيًة
أصًال؟ النسوية هي فما
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النسوية؟ ما (1)

وإثبات املرأة يفحقوق تتمثل اجتماعية، غايات تهدفإىل سياسية حركة أصولها يف النسوية
والتحليالت والقضايا املفاهيم من نظرية أنساق عام بشكل النسوي والفكر ودورها، ذاتها
امُلثىل االستفادة وكيفية وتفعيلها، تحسينها وُسبُل وخرباتهن، النساء أوضاع وتفرس تصف
ًرا، مؤخَّ تنامت وملا عينية، أهداف ذات واقعية تطبيقية ممارسات إذن النسوية منها،
بني قوية الرابطة ظلَّت ونضجت، النَّظرية تبلورت حتى النَّظري التأطري عىل قادرة وباتت
وظروف ملموسة أوضاع لتبديل الساحة عىل تعمل املمارسات أو الحركة والواقع. الفكر
وتتفرع تتشكَّل بدورها والنظرية وتوجهاتها، ُخطاها وتستلهم بالنظرية تتدعم اجتماعية،

املمارسة. يف مطلوبًا أو اًال وفعَّ عمليٍّا يبدو بما وتتطور
نسوي، فكر عنها توالد اجتماعية، حركة عرش التاسع القرن مع النسوية بدأت هكذا
بدورها ظلت نسوية، فلسفة العرشين القرن سبعينيات منذ عنها نشأت الحقة مرحلة ويف
واملعاش والعريضواليومي والجزئي والعيني بالواقعي ارتباًطا أخرى فلسفة أية من أكثر
منبت الواقع يف فعل وال العينية، املمارسة عن منفصلة نظرية ال حيث والشائع، والعادي
الفلسفة إنَّ القول يصح حتى متجاوران، وواقع فكر النسوية أنَّ الخالصة بالفكر، الصلة

مًعا. را تطوَّ اللذين للحركة، الجانبني هذين من جديل كرتكيب أخريًا أتت النسوية
الستجواب نظري أو عميل جهد كل النسوية تضم الشامل العريض اإلطار هذا يف
السائد patriarchal (األبوي) البطريركي النظام تعديل أو نقد أو مراجعة أو تحدي أو
التاريخ قبل إما البطريركي للنظام القليلة االستثناءات … الغربية الحضارة تاريخ طوال
أو — نادرة االستثناءات نجد حال كل ويف نطاقها، خارج وإما الغربية، للحضارة املدون

وعرضها. اإلنسانية الحضارة بطول — استثناءات ببساطة
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وتطوراتها مراحلها اختالف عىل — اإلنسانية الحضارة بنية هي البطريركية
وضعية ذات فيها املرأة تكون اجتماعية وعالقات مؤسسات عىل القائمة — وشعابها
سلطة يمتلكوا حتى األعىل، واملنزلة السيادة الرجال ويتبوأ الرجل، لصالح خاضعة أدنى
املرأة تُفرضعىل والكبت، القهر من ألشكال يخضعهن مما أنفسهن؛ النساء حيوات تشكيل
الحياة بدت حتى امرأة، ألنَّها فقط والعطاء؛ للنماء إمكانيات عنها وتُمنع وقيود، حدود

املرأة. عىل وواجب للرجل حق وكأنها
أي للرجل؛ بالنسبة قيمتها يف املرأة حرص الذكورية السلطة مصالح اقتضت لقد
املرأة، عىل مفروضة بيولوجيَّة حتمية األنوثة فتبدو وكأم، كزوجة … كأنثى دورها يف
األرسة وألن الرجل، ومتطلبات لرشوط ووفًقا الرجل، يرأسها التي األرسة داخل تحرصها
هما األرسة ورضورية البيولوجية الحتمية كانت الحياة، الستمرارية رضورية مؤسسة تبدو
الواقع األمر هي له رة وامُلسخَّ للرجل الخاضعة األدنى املرأة وضعية جعلتا اللتان الذريعتان
مصلحة ألنَّه عادًال؛ وأيًضا طبيعيٍّا هذا بدا لألشياء، الرضورية والطبائع سواه، واقع ال الذي
نفسها تفرض التي املقولة جمهوريته يف أفالطون ناقش وقديًما األقوى، الذكورية لطة السُّ

األقوى. مصلحة هي العدالة أنَّ عىل وتنص أحيانًا،
صالح يف وليس عدًال ليس كليٍّا لكنَّه الرجل، صالح يف جزئيٍّا هذا أنَّ النسوية تؤكد
أو فقط الرجل وليست مًعا، واملرأة الرجل هي التي جمعاء واإلنسانية الحضاري املسار
من طويًال البرشية خرست لقد سادت. التي للبطريركية الذكورية القيم تزعم كما أساًسا
بخس صورة يف ارتدَّ وأنَّه خصوًصا الحضاري، ولدورها املرأة لحقوق الجائر اإلهدار هذا
أو أنثوية ألنها فقط وشعورية، نفسية وخربات ومَلكات قدرات شأن من والحط وإهدار
حقوق نيل عىل عرش التاسع القرن يف األوىل موجتها يف النسوية عملت ولنئ باملرأة، خاصة
زاعمًة األنثوية الخربات هذه مثل وتفعيل إبراز عىل اآلن تعمل الجديدة النسوية فإنَّ املرأة،
وممارساتها املعارصة الحضارة منها تعاني مزمنة أدواء عالج يف اإلسهام عىل قادر هذا أنَّ

الحضاري. بالفعل وانفرادها سادت التي الذكورية املركزية من بسبب العلمية،
شتى، وبدائل ومتغريات عريض وطيف مراحل ذو اتجاه النسوية أنَّ يتضح هكذا
أوجه شتى، وروافد عديدًة فروًعا يضم عام إطار الكربى، الفكرية االتجاهات ككل وهي
حقوق عن بحثًا وقيمها البطريركية مساءلة عىل جميعها تتفق لكنها كثرية، بينها االختالف
نهايات يف الغربي الفكر يف مرة ألول Feminism النسوية مصطلح فظهر املرأة، ووجود
القرن، ذلك شهده االتجاه هذا يف ا مدٍّ ليبلور ١٨٩٥م، العام بالتحديد عرش، التاسع القرن

عرش. التاسع القرن وليد الغربية الحضارة يف النسوي الفكر كان أخرى: بعبارة
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جذور؟ من هل (2)

فإننا املطروحة، للقضية واإلرهاصات األصول تقيص هو الفلسفي البحث دأب كان لنئ
النسوية! ضد اتجاه يف تسري عام بشكٍل األصول نجد

كانت حيث األمومي، العرص األنثروبولوجي التاريخ من سحيقة مراحل شهدت أجل،
بني ُمعجز بتوازن الفرعونية الحضارة وتميزت االجتماعية، املؤسسة مركز هي املرأة
واملشاغل االقتصادي النشاط يف تشارك القديمة مرص يف املرأة كانت واألنوثة، الذكورة
عرص يف العرش وراثة اقترصت الُحكم. ويف بل الدينية، والشعائر الطقوس ويف العامة،
جعل مما الحكم؛ تويل يف النساء بحق االعرتاف تم حتى األمهات فرع عىل األرسات قبل ما
امرأة ل كأوَّ العرش تعتيل األوىل األرسة ملوك رابع وادجي امللك ابنة نيت» «مريت امللكة
التوازن ووصل (٣٢٥٠–٣٢٣٠ق.م)، عاًما مرصعرشين حكمت الحكم، تتوىل التَّاريخ يف
املعبودة األرباب عدد فكان الثيولوجي، املستوى إىل القديمة مرص يف واألنوثة الذكورة بني
تجسده عما فضًال العليا، املنزلة العدالة ربة ماعت احتلت املعبودات، الرَّبَّات لعدد مساويًا
التوازن هذا وصل الرش. ومحاربة األشالء ومللمة والوفاء اإلخالص قيم من إيزيس الربة
اليانج بني تواُزنًا القديمة الصني يف الطاوية حملت وباملثل … والتكوين1 الخلق مرتبة إىل

… واألنوثة الذكورة يُمثالن اللذين والني
مرياث وجدنا الغربي، الفكر تيارات من كتيار النسوية أصول عن نبحث كنا إذا ولكن
الغربية، الحضارة مكونات سائر شأن شأنه اإلغريق، من البادئ الطويل الغربية الفلسفة
إلخ؛ … والرتبوي الديني والخطاب والوعظ القانونية والرشائع واألدب واألساطري كالشعر
التجريبي العلم حتى الطبيعي. الوضع أنَّه عىل لها املحدد الوضع وبهذا املرأة، بدونية يقر
إىل اآلخر هو انضمَّ الحديث، العرص إبان الغربية الحضارة يف ساعده اشتدَّ حني ذاته
النفس،2 وعلم البيولوجيا طريق عن خصوًصا املرأة، بدونية ليقر الجائرة املسرية هذه
أي craniology؛ الكرانيولوجي مثل الغرض، لهذا يًصا خصِّ تكرس ما ظهور عن فضًال
أُجريت حيث عرش، التاسع القرن أواسط يف ساد الذي أحجامها، وقياس الجمجمة علم
املخ! بحجم مباًرشا ارتباًطا يرتبط هذا أنَّ أساس عىل الذهنية والقدرات الذكاء عىل أبحاث
لدى حجًما أصغر العام املعدل يف كانت وملا الجماجم. أو األدمغة أحجام يقيسون راحوا
أقل بالتايل وأنَّهن النساء، لدى أدنى الذكاء معدل أنَّ الكرانيولوجي علماء استنتج النساء،
واملناشط التفكري، بفعل تتيبَّس املبايض أنَّ هذا عىل العلماء زاد املجرد. النظر عىل قدرة
وقدرتها خصوبتها ُمعدَّل تُقلِّل الحساسة العصبية املرأة أجهزة عىل ثقيل عبء العقلية
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انتقل منازع بغري املعرفية املسرية تَصدَّر الذي الحديث العلم بفعل وهكذا، اإلنجاب،3 عىل
مؤزر. عرصي رصيح تسليم إىل البيولوجية بالحتمية الضمني التسليم

األسبق، الغربية الفلسفة مراحل يف متنامية إرهاصات للنسوية نجد لن أنَّنا الخالصة
قبيل من النسوية، منها تستفيد أن يمكن التي املبهمة العتيقة األفكار بعض وجدت ربما
لصداها خافت رْجع وتردد اإلغريق، مع ظهرت التي األبدي والعود الكربى الدورة نظريات
مغاير تصور عنها ينشأ أن يمكن أفكار وهي الغربي، الفكر مسار يف هناك أو هنا
يف خصوًصا — آخر أو فيلسوف تساءل ربما وأيًضا باألنوثة،4 الذكورة وعالقة للمرأة
أنَّها تصوره عن أعرب أو للمرأة، املتدني الوضع هذا سبب عن — الحديثة الفلسفة عرص
ديدرو دينس الفرنسيون املوسوعيون فعل هكذا الرجل، مثل كامًال إنسانًا تكون أن يمكن
(١٧٢٢–١٧٧١) A. C. Helvetiusهيلفسيوس وأدريان ،(١٧١٣–١٧٨٤) D. Diderot
أن إىل أشار حني البيولوجية، الحتمية يف وتربيته» ملكاته اإلنسان: «يف كتابه شكك الذي
–١٧٣٣) وهولباخ فيهن، فطرية دونية وليس الرتبية سوء هو وطيشهن النساء خفة سبب
التي العبودية أشكال من آخر شكًال يكون أن يعدو ال النساء وضع رأى الذي (١٧٨٩
التاريخ من أسبق مراحل يف كاتبات وجود بخالف هذا صورها. كلِّ يف عليها القضاء يجب
ومشاكل املرأة وضع عىل تحفظات إىل أرشن وواعظات، راهبات أو شاعرات هنَّ الغربي،
(١٦٩٤م)، للنساء» جاد «اقرتاح كتاب الصدد هذا يف ورد ما أهم ومن وخصوصياتها. املرأة
Poulain de la البار دي بولني هي قديمة نسوية قالت قبلها ومن ستيل، ماري آن تأليف

والحكم.5 الخصم هو الرَُّجل ألنَّ فيه؛ مشكوك املرأة عن الرَّجل كتبه ما كلَّ إنَّ Barre
تيار ابتلعها وباهتة، خافتة عرش التاسع القرن قبل العابرة اإلشارات هذه كل
الوحيد االستثناء للمرأة معني وضع تكريس نحو بَمجامعه السائر الغربية الحضارة
املثالية، الفلسفة شيخ أفالطون فعًال االستثنائي الفيلسوف هو يستوقفنا أن ينبغي الذي
A. N. Whitehead وايتهد نورث ألفرد العظيم والرياضياتي الفيلسوف قول جزاًفا وليس

أفالطون. فلسفة عىل هوامش الغربية الفلسفة تاريخ مجمل إنَّ :(١٨٦١–١٩٤٧)
لبس ال رصيحة الحديثة، للنسوية منطلقات الجمهورية من الخامس الكتاب يف نقرأ
األرسة محل أفالطون أحلَّ الحراس طبقة يف األرسة. كإلغاء شطًطا أكثرها حتى فيها،
ينتسب أن دون األطفال، برتبية الدولة تتعهد ثُمَّ ساللة، أفضل بإنتاج الكفيلة الرتتيبات
البيولوجية، الحتمية يرفض فيلسوف ل أوَّ أفالطون وكان زوجها، إىل زوجة أو أبيه إىل ابن
األحذية؟! لصنع مهارتهم يف الشعر ذوي عن لع الصُّ يختلف هل باستنكار: متسائًال
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نعهد ألسنا خصائصجسمانية؟ عىل بناءً فقط النساء عن الرجال اختالف نفرتض فلماذا
الجراء رعاية عىل الكالب إناث نقرص وال السواء، عىل وإناثًا ذكوًرا الكالب إىل بالحراسة
مع النساء فيه تتساوى فلسفي موضع أوَّل الجمهورية يف الحراس طبقة فكانت فقط؟!
لقدراته وفًقا موقعه يحتل فرد كل التقليدي. وضعها عن املرأة فيه وتنفصل تماًما، الرِّجال
بطبيعتها «املرأة أن عىل أفالطونرصاحًة أكد تمايًزا. تصنع ال األنوثة أو الذكورة قدراتها، أو
فيما يختلفن بل الرجال، عن النساء تختلف فال الرجال»،6 وكذلك الوظائف، كل عىل قادرة
ُوهبن ونساء شيئًا، منه يوهبن لم وغريهن الطب، يف موهوبات نساء هناك يقول: بينهن،

يوهبنها. لم وغريهن املوسيقى، عىل القدرة
شك. بال –

يملن ال وغريهن والحرب، البدنية الرياضة عىل القدرة ُوهبن نساء أيًضا هناك أليس –
تلك؟ إىل وال هذه إىل
ذلك. أعتقد –

وأُخريات بالشجاعة يتَِّصفن ونساء يبغضنها؟ وغريهن للحكمة، محبات ونساء –
بالجبن؟

أجل. –
بذلك، جديرات غري وأخريات الدولة، بحراسة باالشتغال جديرات نساء إذن فهناك –

الذكور.7 من حراسنا أساسها عىل اخرتنا التي هي السابقة الصفات إنَّ
وذهنيٍّا بدنيٍّا نفسها، والتدريبات التعليم الرجال مع النساء ى يتلقَّ سوف هذا وعىل
السالح.8 وحمل الخيل ركوب فيتعودن نفسها، املهام عليهن ُفرضت قد دامت ما وموسيقيٍّا،
أن وعليهن الفضيلة، برداء سيكتسني دمن ما عاريات يقفن أن الحراس نساء و«عىل
بأيِّ يقمن أن دون الدولة، بحراسة تتعلق التي األعمال كلِّ ويف الحرب، يف الرِّجال يُشاركن
الحراس، بني بشيوعيتها نادى أو امللكية وألغى األرسة أفالطون ألغى فقد آخر.»9 عمٍل

واغل. الشَّ عنه تشغلهم وال لعملهم ونساءً رجاًال يتفرغوا لكي
النصوص هذه من الرغم وعىل األخرى، النظر ووجهة الرَّدِّ من فلسفيَّة حجة تسلم وال
نقد إىل هادف أي النسوية؛ ُروَّاد من أفالطون أن عىل إجماع يوجد ال القاطعة يحة الرصَّ
يف بنسويتها متخصصة نسوية وهي أوكني، موللر سوزان ذهبت البطريركية. ومراجعة
يف التفكري يُعيد جعله الذي هو لألرسة أفالطون «إلغاء أنَّ إىل الغربية السياسية الفلسفة
وحجتها ذلك.»10 يفعل أن اضطره أكثر: بدقة قل بل الكامنة، وقدراتها املرأة دور موضوع
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وسوف ، هنَّ كما ظللن الدنيا الطَّبقة من النِّساء وأنَّ الحراس، طبقة قارصعىل هذا كلَّ أن
بشخصها تشارك لم املرأة أنَّ كما واملرأة، واملنزل األرض بملكية والُعمال الزُّراع يحتفظ
السائدة الذكورية الثقافة نهج عىل جرى النِّهاية يف وهو أفالطون، محاورات يف برأيها أو
فيها أصبحت التي اللحظة يف مشاًعا وأصبحن امللكية،11 من جزءًا النساء واعترب عرصه يف
إىل املرأة فعادت القوانني، محاورة يف عادت األرسة أن عن فضًال مشاًعا، األخرى املمتلكات

الحياة.12 يف الثانوية واألدوار الرتاجع
بل املرأة، تحرير إىل يرِم لم أفالطون أنَّ إىل ذلك، من أبعد إىل زكريا فؤاد ويذهب
الرياضة، (الحرب، منهم كواحد بالرِّجال وتختلط رجوليًة أوصاًفا تكتسب أن لها أراد فقط
مسألة وجعلها شخصية، أبعاد أو مشاعر أية من الجنسيَّة العالقة جرَّد أنَّه كما العري)،
تكون أن خاطر طيب عن تقبل أن املرأة وعىل الدولة، تُحدِّدها أوقات يف فحسب تناسلية
أنَّ عن فضًال هذا الجنسية، املمارسات من بمزيد شجعان محاربني ملكافأة وسيلة مجرد
عنده الحقيقي الحب أنَّ عن تنم بإشارات تحفل أفالطون محاورات من وغريها الجمهورية
إلفراط طبيعية كنتيجة اإلغريقي، املجتمع يف شائًعا كان الذي املثلية الجنسية حب هو
استقالل أو عمٍل بأيِّ لها مسموًحا يكن فلم املرأة، تحقري ويف الذكورية يف املجتمع هذا
عنها محجوبًا وكان العامة، أو السياسية الحياة يف مشاركة أية أو اقرتاع أو اقتصادي،
الزوج خدمة لواجبات يؤهلها ما إال التدريبات من تتلقى وال والرتقي، التعليم فرص كل
رجًال املرأة من يجعل أن أراد أفالطون أنَّ إىل هذا من زكريا فؤاد وينتهي الصغار، وتربية

املثليَّة.13 الجنسيَّة إىل منه ونزوًعا النساء، يكره ألنَّه
ألنَّها املثلية؛ والجنسية املرأة كراهية إىل فعًال تدفع كانت اإلغريقية الحضارة أنَّ والحق
درجة، أدنى إىل املرأة بوضعية االنحطاط يف أفرطت — مثًال الفرعونية لسابقتها خالًفا —
من ُولدن اإلغريقية األساطري يف اإلناث الربات فنجد األسطوري. األصل إىل تعود وبجذور
يدخل وما بالظالم اإلغريقي الالوعي يف املرأة فارتبطت الليل، نسل من وهي األرض، ربة
واملوت والرش والفوىض والشواش العماء بعالم مرتبط بدوره والظالم منه، ويخرج فيه
فقط. باالنحطاط وليس بالرش املرأة ارتبطت هكذا السفيل. بالعالم اإلجمال عىل والجحيم،
حال كلِّ يف لنجدها جميل. رش إنها هسيودوس وقال مستطري. رش إنها يوربيديس قال
بدَّ ال بل الفضيلة، واتباع نفسها يف التحكم عىل قادرة غري املرأة أن هذا تربير وكان ا. رشٍّ
الحضارة يف تكررت التي العتيقة املعزوفة تلك آخر إىل … الرجل14 بأمر هذا يف تأتمر أن

الحضارات. من سواها يف تكررت مما أكثر الغربية
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يصعب الغربية الحضارة ساد الذي للمرأة والشيطاني الحقري التصوير هذا مع لكن
كانت ولنئ املثلية. للجنسية ونزوًعا للمرأة أفالطون من كراهية برمتها املسألة اعتبار
أخصُّ أنها عىل العرف جرى طبقة فإنها الحراس، طبقة عىل قارصة بالرجل املرأة مساواة
ليست البطريركية أن يرى لتفكري فريد نموذج أفالطون أن شك وال الرجال. خصائص
تماًما واإلطاحة األمور، اقتضت إذا تقويضه يمكن نظام هي بل له، بديل ال مقضيٍّا حتًما
تعديل أو مراجعة فقط وليس النووية، األرسة ورضورة البيولوجية الحتمية وهما بحجتيه،
والحياة والعمل التنشئة يف الجنسني بني التامة املساواة أفالطون وطرح الحجتني. هاتني
الناس يوم حتى يظل األرسة إلغاء لكن القوانني، محاورة يف األرسة عادت أجل السواء. عىل
املتحمسات غالبية ومن الكثريين، من مقبول غري شطًطا والعرشين الحادي القرن يف هذا
بني العدالة من يشء هو املالزم الرشط املرأة. لتحرير مالزًما رشًطا أبًدا تكن ولم للنسوية،

طرفيها.
السواء. عىل الدولة وداخل الفرد داخل العدالة عن يبحث فيلسوًفا أفالطون كان لقد
املرأة، نصري أفالطون كان حدٍّ أيِّ إىل تؤكد التي باإلشارات «القوانني» محاورة وتحفل
قائًال البيولوجية، الحتمية رافًضا والتعليم، واملهر املتكافئ الزواج يف حقوق عن يبحث
ومن للمرشع، الخاطئ اإلرغام بسبب الفوىض من ألنواع تُرك قد األنثى «جنس برصاحة:
تُنظَّم أن يمكن وكان وتنتهي، تبطل أن كثرية ألشياء سمحتم للجنس اإلهمال ذلك خالل
هذا عن أيًضا «القوانني» يف أفالطون وبحث اآلن.»15 عليه هي مما بكثري أفضل تنظيًما
بدورها وتضطلع والعسكرية، الرياضية والتدريبات التعليم املرأة تتلقى بأن األمثل التنظيم

له. املالئم والسن هذا رشوط وبحث الدولة، حراسة وظائف يف
هو فيما أساًسا أرسطو يبحث بينما يكون، أن ينبغي ا عمَّ دائًما يبحث أفالطون كان
نظرة الغربية الحضارة وسادت الرتنسندنتايل. الفكر أضابري يف محاولته تقوقعت كائن،
الرجل لسيادة فلسفيًة أصوًال وتطرح الواقع، األمر عن تُعربِّ ألنها للمرأة؛ الدونية أرسطو
أرسطو قدرات وبكل البطريركية. ومجتمعاتها الغربية الفلسفة يف الذكورية واملركزية
ينقصها ألنها امرأة املرأة وأن نقصوتشوُّه، األنوثة أن يؤكد راح الهائلة واملنهجية املنطقية
وهي الحاكم هو يكون أن فيجب واألكمل، األرقى هو الرجل وبالتايل رجًال؛ يجعلها ما
هكذا والجسد. الروح بني كالفارق بأرسه، البرشي النوع يف جوهري فارق إنه املحكوم.
البيولوجية الحتمية أنصار أقوى من السنني من ألفني فلسفته سادت الذي ل األوَّ املعلم كان

للمرأة. الدونية الوضعية وتفرض تُربِّر التي
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النسوية ظهور بشائر (3)

من يتأتَّ لم النسوي الفكر وأن النسوية، يف والفكر الواقع جدلية عىل اتفقنا حال، أية عىل
الواقع يجعل أن بدوره ويحاول لواقع، كاستجابٍة بل والنظريات، األفكار وتحاور توالد

له. يستجيب
الواقع متغريات من الغربي الفكر يف الحديثة النسوية الحركة بشائر أتت هكذا
الغزل ماكينات واخرتاع الصناعية الثورة من عرش، التاسع القرن مشارف عىل األوروبي
املرأة لتظهر الغربية، الحضارة يف للمرأة التقليدي للوضع زعزعة أول كانت التي والنسج
بالعمل تقوم للرجل، منافسة عمل كقوة املصنع يف ظهرت الريفية، وملحقاته املنزل غري يف
… اإلخاء … «الحرية املرفوع وشعارها الفرنسية الثورة وتفجرت أقل. وتتقاىضأجًرا نفسه
الثورة، هذه يف بالفعل شاركت املرأة أن سيِّما ال املرأة، ومساواة حرية عن فماذا املساواة»،

النسوي. التاريخ يف بارزة كعالمات ١٩١٩ ثورة يف املرصية املرأة شاركت مثلما
نسويٍّا ا نصٍّ نسميه أن يمكن ما ١٧٨٢ العام يف اآلونة، تلك يف بإنجلرتا ظهر هكذا
M. Wollestoncraft ولستونكرفت ماري كتاب إنه النسوية، الحركة وفاتحة رصيًحا
فيلسوف من متزوجة ولستونكرفت كانت املرأة». حقوق عن «دفاع (١٧٥٩–١٧٩٧)
–١٧٩٧) ماري لطفلتها املتعرسة والدتها عقب يت وتُوفِّ جودوين، وليم هو إصالحي
مجموعة عىل وهوامش مقدمة وكتبت شييل، الكبري الشاعر من تزوجت التي (١٨٦١
رواية أعمالها أهم من أديبة، وأيًضا كأمها نسوية كانت شييل. لزوجها الكاملة األعمال
بينها خاصة برابطة تتمسك املعارصة النسوية تجعل التي الشهرية (١٨١٨) «فرانكشتني»
مثرية مضطربة كانت العاطفية ولستونكرفت ماري حياة أن عىل العلمي. الخيال أدب وبني
حق عن الدفاع عىل املذكور كتابها يف اقترصت وقد بخري. يذكرها ال زوجها ألن لألقاويل؛
وال كإنسان عقلها ينمي عقالنية، أكثر تعليم تلقي يف الوسطى الربجوازية الطبقة نساء
وأكدت متزوجات. ذكياتوغري منهن ٪٣٠ حوايل وأن خصوًصا كزوجة، تأهيلها يقترصعىل
ا أمَّ الوجوه. جميع من له مساوية لكانت الرجل يتلقاه الذي نفسه التعليم تلقت إذا املرأة أن
الصحة. من له أساَس ال فزعٌم والرتوي، والحكمة العقل إىل تفتقر بطبيعتها املرأة إن القول
البيولوجية. الحتمية لتقويض دائًما النسوية بها تتمسك التي األساسية الحجة هي وتلك
لجان الرتبية يف «إميل» كتاب عىل ا ردٍّ األساس يف كان ولستونكرفت كتاب أن نالحظ
والعقلية والنفسية الخلقية الرتبية جعل حيث (١٧١٢–١٧٧٩) J. J. Rosseau روسو جاك
تهدف لهذا، مناقضة تربية (األنثى) صويف تتلقى بينما فقط، الذكر نصيب من والجسدية
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موللر سوزان تذهب حتى الرجل، وراحة وخدمة متعة عىل وجودها وقرص تحجيمها إىل
يف تتفنن لكي بغيٍّا واحد، آٍن يف وراهبًة بغيٍّا تكون أن املرأة من يريد روسو أن إىل أوكني
وطره قضاء بعد إليه وأوالده ورثته وانتساب عرضه إىل يأمن لكي وراهبة الرجل، إمتاع
خضوعها أن مؤكًِّدا واإلنجاب، الجنس يف املرأة وجود تقليص يف روسو أرسف هكذا منها.

لألشياء. والرضوري الطبيعي النظام هو بل لُعرف، نتيجًة ليس للرجل
لم ثُمَّ طبيعي، نظام العبودية إن القائلة أرسطو نظرية عىل بشدة روسو اعرتض
كثريًا انشغل طبيعيٍّا. أمًرا النساء عبودية اعتبار يف يوافقه أن يف واحدة لحظة يرتدد
فقط، الذكور عالم يف املساواة عن باحثًا التفاوت»، «أصل كتابه يف البرش بني بالالمساواة
الدولة بني واضًحا تمييًزا أقام أدنى. أو أقدامهم تحت منزلة إىل ذلك بعد باإلناث ليبخس
مثل مثله األرسة، يف والخضوع العبودية ثُمَّ الدولة، يف واملساواة بالعدالة فاهتم واألرسة،
التيار يف يسري فإنه والحدة، الوضوح من عىليشءٍ روسو كان فلنئ … وهيجل ولوك أرسطو
مونتسكيو أمثال عليه، وتالون له ومعارصون رفاق فيه ويسري طبيعيٍّا يبدو الذي السائد
الطبيعي الوضع هي املرأة دونية أن وأكَّد كونت أوجست أتى حتى التنويريني، وجمهرة

إلخ. … الرجل قلب تحريك إالَّ الوجود يف لها دور ال املرأة أن بلزاك ورأى لها،

الليربالية النسوية (4)

الروحي األب وهو بالذات، (١٦٣٢–١٧١٤) J. Lock لوك جون آراء أن االعتبار يف أخذنا إذا
تختلف —ال العبيد! لتجارة يفرشكة نقوده من األكرب الجانب يستثمر كان الذي — لليربالية
يف وُمطلق أسايس يشء ألزواجهن النساء خضوع أن أكَّد حتى روسو، آراء عن جوهريٍّا
أدركنا هذا، يف شاركوه رفاقه من جمهرة وأن االجتماعية، باملتغريات له عالقة ال الطبيعة

نسوية. فلسفة ذاتها حد يف ليست الليربالية أن
عرش التاسع القرن يف الليربالية وعلو ونضج تبلور بأن االعرتاف عن مندوحة ال ولكن
األرسة بني االنفصال راية ارتفعت ومهما النسوية. للحركة القرن هذا أبواب فتح عىل عمل
هذا بظالل ألقت الدولة حكم يف البطريركية السلطة قوَّضت حني الليربالية فإن والدولة،
التعليم وحق الحرية عن الليربالية دفاع عن فضًال هذا للمجتمع. البطريركية الطبيعة عىل
والواجبات. الحقوق يف املجتمع أفراد وتشارك الفردية الذات إمكانيات وإطالق والتنافس
بأن واملناداة املرأة عىل املفروضة البيولوجية الحتمية لزعزعة أكثر مواتية األجواء باتت هكذا
الهوية. ونشدان الذات وفرصإثبات والتثقيف التعليم من لحرمانها نتيجة املتدني وضعها
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يف األوَّل االستقرائي واملنهج العلم وفيلسوف بامتياز الليربالية فيلسوف أتى هنا ها
رائد أبرز جدال بال ليكون (١٨٠٦–١٨٧٣) J. S. Mill مل ستيوارت جون وهو عرصه،
تلك يف كثرية كتابات ثمة كانت أجل آنذاك. املنطلقة األوىل موجتها يف للنسوية فلسفي
«استئناف ١٨٥٢ العام طومسون وليم كتاب أهمية لعل وتزكيها، للنسوية تمهد اآلونة
يرد وفيه الرجال)»، (أي اآلخر النصف ادِّعات ضد النساء) (أي البرشي الجنس نصف
«مقال كتابه يف املطروحة — مل ستيوارت جون والد — مل جيمس دعاوى عىل طومسون
التصويت حقِّ إىل العاملة والطبقة النساء حاجة مل جيمس يُنكر حيث الحكم»، عن
مدرجة العاملة الطبقة ومصالح أزواجهن مصالح مع مدرجة مصالحهن ألن االنتخابي؛16
مع مدرجة أيًضا العبيد مصالح أن هذا عىل ردٍّ أسهل وكان العمل. أصحاب مصالح مع
مل ستيوارت جون أستاذ بنتام جريمي وصديقة مل جيمس أن والحق سادتهم. مصالح
أكرب تحقيق هو الخري يرى الذي النفعي املذهب أقطاب ومن طبًعا ليرباليون وثالثتهم —
املرأة إعطاء إىل يميلون كانوا النفعيني وأقرانهما — الناس من عدد ألكرب املنفعة من قدر
عن للدفاع منربًا النفعي املذهب بلساِن ثة امُلتحدِّ ريفيو» «وستمنسرت جريدة وكانت حقوًقا،
األجواء أن رأيا بنتام وجريمي مل جيمس لكن آنذاك. ساعُدها اشتدَّ التي النسوية الحركة
عليهما. املذكور طومسون وليم رد فكان بالذات، التصويت حق املرأة ملنح بعد مواتية ليست
كثريين. طومسون أمثال كان عرش، التاسع القرن أواسط يف املوَّارة، الحقبة هذه يف
مثله مؤكًِّدا املرأة قضية مل ستيوارت جون بحجم فيلسوف أبًدا يتبن لم أفالطون منذ ولكن
النساء» «استعباد كتابه يف امُلتقد حماسه وبمثل السواء، عىل واملرأة للرجل واحد الخري أن
وقبل املعايري بكل الرائد النسوي والنص النسوية الحركة مانفستو17 اعتباره يمكن الذي
العام النساء» «استعباد كتابه مل ستيوارت جون كتب ذاته. النسوية مصطلح ظهور

سنوات. بعرش الحرية» «يف األكرب كتابه ظهور بعد ،١٨٦٩ عام إالَّ ينرشه ولم ،١٨٦١
الثامنة يف يزال ال كان العقلية. حياته مطالع منذ للنسوية ًسا متحمِّ نصريًا مل بدا
املعايري ازدواجية فيه يهاجم ريفيو» «وستمنسرت جريدة يف مقاًال نرش حني عمره من عرش
التي قناعاته أوىل أن بإعالنه النساء» «استعباد كتابه واستهل والنساء. للرجال الخلقية
الجنسني؛ بني الكائنة االجتماعية العالقات ينظم الذي املبدأ أن هي األيام مع رسوًخا ازدادت
محله يحل أن وينبغي ذاته، يف خاطئ مبدأ هو إنما لآلخر، القانونية أحدهما تبعية أي
ومثلما اآلخر.18 عىل الجانبني أحد سيادة أو بسلطة تسمح ال التي الكاملة املساواة مبدأ
فيما — واملساواة العدالة فإن القديمة، الرومانية الحضارة قيم والكرم الفروسية كانت
املرأة حرمان يشء يف العدالة من وليس الحديثة. الليربالية الحضارة قيم هي — مل يؤكد
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جنس من فرد وأحط ألغبى متاحة كانت لو حتى ربًحا، تدرُّ التي واملهن العمل من
املنزلية، والحياة للزوج املرأة إخضاع يف الرجال رغبة إىل يعود هذا أن إىل وأشار الرجال.
الفضيلة أن حني يف هذا نقبل كيف له. ِندٍّ مع منهم الواحد يعيش أن بعضهم وكراهية
هكذا الرجال يفعل ال فلماذا لآلخرين، نطلبه ما ألنفسنا نطلب أن هي لليربالية الحقيقية
االجتماعي، موقعه بأغالل ُمقيًَّدا يُوَلد الليربالية مع البرشي الكائن يعد لم النساء؟!19 مع
املمكن ومن له. يُفضِّ الذي املصري لتحقيق املتاحة والفرص ملكاته ويستخدم ُحرٍّا، يُوَلد بل
الذي التحريم نجد هذا ويف املجتمع. يف مركز أيِّ إىل الوصول شخص أي يحاول أن منطقيٍّا

الحديث.20 الترشيع يف له مثيل ال إناثًا مولدهن واقعة بمجرد النساء له تخضع
عىل الليربالية مبادئ تطبيق يف رشع الذي الوحيد الليربايل الفيلسوف مل كان هكذا
القانون أمام واملساواة والتصويت الشامل والتثقيف التعليم يف بحقوقهن ليطالب النساء،21
وخضوع الرجال سيطرة مل اعترب أطفالهن. عىل الوصاية وحق أموالهن يف والترصف
وسوء الجائرة األقوى وسيطرة لالستبداد البرشية شهدتها كثرية أشكال من شكًال النساء
… الفالحني عىل اإلقطاعيني وسطوة املطلقة امَلَلكية شأن مثًال شأنه السلطة، استخدام
من والثاني الخاضع ناحية من أحدهما اختالفني، األخرى األشكال عن يختلف لكنه إلخ،
بل منه يتذمرن ال فالنساء طواعية، يقبله الخاضع أن يف األوىل الناحية املسيطر. ناحية
واملنفعة الخدمة فقط يريد ال أنه يف فهو اآلمر امُلسيطر ناحية من ا أمَّ برضاهن. فيه يشرتكن
جميع الرجال استخدم وبالتايل والعواطف. املشاعر كذلك بل والطاعة، املادي واالستغالل
بأكملها، واألخالقيات والتنشئة الرتبية قوة استخدموا أيًضا. النساء عقول الستعباد الوسائل
العواطف يف إال حياة لها يكون وال للرجل، تروق أن هي للمرأة الوحيدة الغاية يجعلوا حتى
يف وأُغلقت إليه، تتطلع الذي مصريها هو الزوج أن عىل املرأة وتنشأ لها.22 بها يُسمح التي
جعلته الذي الزواج، عدا املجتمع يف مرشف وضع عىل للحصول أخرى فرصة أية وجهها
زوجته، سيد الرجل ي تَُسمِّ إنجلرتا يف القديمة القوانني فكانت استبداد. قانون الرجل أنانية
شيئًا تملك وال لزوجها، ملك تملكه ما كل وحطاًما، وماًال وروًحا جسًدا فعًال يمتلكها وكان
القديمة.23 روما يف العبيد من حاًال أسوأ لها، فكاك ال للزوج خادمة إنها هو. يملكه مما
لو حتى الوقت، طوال بسيدها مرتبطة فجارية الزوجة ا أمَّ محددة، واجبات عليه العبد

اليومية. متعته تعذيبها من جعل
ملطفة عوامل العادة يف ة وثمَّ الجهامة، بهذه ليس عمومه يف الواقع األمر أن شكَّ ال
ما وليس الغربية للمرأة القانوني الوضع يصف أنه يوضح مل لكن حميمة. وعالقات
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ال العادة يف النساء كانت ولنئ يطبِّقونها. الذين من أسوأ أحيانًا القوانني ألن بالفعل؛ تلقاه
عىل العمل من يمنع ال هذا فإن للرجال، القانون يكفلها التي كلها الطغيان سلطة يعانني
يتفرغ ولم التاريخ، يف مستبد أسوأ عرش الرابع لويس يكن فلم جذوره. الرشمن استئصال
الفرنسية.24 الثورة قامت هذا ومع خري، أي وبني بينهم الحيلولة أو شعبه بآالم لالستمتاع
الذي الواقع األمر أنه وأقواها للمرأة، الظالم الوضع هذا حجج تفنيد عىل مل يعمل لذا
أي — للمرأة املناقض الوضع أن عىل بينة توجد ال أنه مل يقول ظله، يف البرشية تقدمت

أكرب. تقدم إىل سيؤدي كان ما — املساواة
–١٨٠٧) مل تيلور بهارييت عالقته عن بالنسوية العارم مل إيمان فصل يمكن وال
كتبت وقد إجماًال، والنسوية الليربالية للنسوية التنظري رائدات أبرز من تَُعدُّ التي (١٨٥٩
وكانت ،١٨٣٠ العام مل مع التقت التصويت. حق النساء منح عن ريفيو» «وستمنسرت يف
من لحفنة ا وأُمٍّ الكيميائية، املواد يف لإلتجار رشكة يملك ثري أعمال رجل من متزوجة
تُويف حتى عاًما عرشين ينتظرها وظل لها! عجيب غرام يف مل وقع هذا ومع األطفال.
من واألربعني الخامسة يف وهي سنوات بثالث هذا بعد وتزوَّجها ،١٨٤٩ العام زوجها
Enfranchisement of بعنوان صغري كتيب نُرش العام هذا يف .١٨٥٢ العام عمرها
وفرص الخيارات بتوسيع يُنادي التصويت، حق ومنحهن النساء تحرير أي Women؛
أنها أكَّد بعد فيما مل لكن مل، ستيوارت جون اسم البداية يف حمل للمرأة، املتاحة العمل
هارييت أسلمت سنوات ست بعد مًعا. آراءهما يحمل وأنه الكتاب هذا كتبت التي هي
بجوار منزًال واشرتى هناك الرتاب فواراها فرنسا، يف وكانا السل، بمرض متأثرة الروح
وأفضالها ومناقبها البيضاء بأياديها اإلشادة دائم كان مثلما عليه، الرتدد دائم كان قربها.
الثابت لكن إليها. نسبها املرأة تحرير عن أفكار نٍرش يف مل وتفاني الفكري. إنتاجه عىل
التقليدية الزواج مؤسسة عيوب هارييت هاجمت فقد أفكاره. من تطرًُّفا أكثر أفكارها أن
من حياته يعيش الرجل يجعل فيها األجر املدفوع غري املرأة عمل أن إىل وأشارت بحدة
بني التامة القانونية املساواة أن ورأت الرجل، أجل من حياتها املرأة تعيش بينما ذاته، أجل
الطالق يف املرأة حق عن وتحدَّثت جدوى، ذات غري الزواج مؤسسة تجعل واملرأة الرجل
أكثر وتكون صادمة أفكاره تكون ال كي مل تجاوزها مسائل كلها وهذه النسل، وتحديد

املحافظ. الفيكتوري املجتمع يف قبوًال
جعل مما املرأة، قضية عىل الليربالية للمبادئ جليٍّا تطبيًقا وهارييت مل الثنائي يمثل
الليربالية كانت مهما ولكن وجذعها. النسوية صلب أنه يزعم قويٍّا تيَّاًرا الليربالية النسوية
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األجواء هذه استثمار وسواهما ورفيقته مل أجاد ومهما للنسوية، مواتية أجواء هيَّأت قد
لقضية منارصة أو نسوية فلسفة ليست — أرشنا كما — ذاتها حدِّ يف الليربالية فإن نسويٍّا،
تُقدِّسه الذي امللكية لحق وتوطيد تأكيد عليه هي ما عىل املرأة بقاء أن الواضح من املرأة.
االشرتاكية أي عرش؛ التاسع القرن يف املقابل التيار أن يف مفارقة تبدو ال ثَمَّ وِمْن الليربالية،
يف أكرب بنصيب وربما اآلخر هو يُساهم األخرية، هذه خصوًصا واملاركسية، والشيوعية

النسوي. والفكر النسوية الحركة صياغة

االشرتاكية النسوية (5)

والنضال املجتمع، يف والسلطة الثروة توزيع إعادة أجل من االشرتاكية قامت وقد ال؟! وكيف
يفتها لم واملقهورين، الكادحني عن الغبن ورفع االجتماعية، والعدالة املساواة أجل من
النسوية وأن الرأسمالية، تخلفه الذي البؤس أشكال من شكل املرأة قهر أن عىل التأكيد
جوفاء. صورية وأنها اجتماعية عدالة تكفل ال طبقية دعوة تكون أن تعدو ال الليربالية

بأن تسلم الليربالية ألن صوتًا؛ وأعىل وانطالًقا مرونًة أكثر االشرتاكية النسوية وكانت
يف «املرأة مشكلة إنها األرسة، داخل إالَّ املرأة قضية يف تفكري وال رضورية، مؤسسة األرسة
بعضها رأى دائًما. بهذا تسلِّم فال الشيوعية، وخصوًصا االشرتاكية، التيارات ا أمَّ األرسة.»
عن فضًال هذا واألرسة». «املرأة قضيتهم فكانت عليها، القضاء يمكن مؤسسة األرسة أن
املرأة وضع بدا فمهما نفسه، يفرض أو مثاليٍّا طبيعي هو ما يعتربون ال االشرتاكيني أن
القرن مطالع ومنذ تغيريه. من بد وال فرضه الرضوري من فليس طبيعيٍّا، التقليدي
املتساوية الحقوق عن وأملانيا وفرنسا إنجلرتا يف األوائل االشرتاكية روَّاد دافع عرش التاسع
فورييه شارل الرائد الفرنيس االشرتاكي كان لكليهما. تحرير االشرتاكية أن وعن للجنسني،
صغرية تعاونية مجتمعات يف االشرتاكية بتطبيق نادى الذي (١٧٧٢–١٨٣٧) C. Fourier
تقدمه، لدرجة كمقياس املجتمع يف النساء وضع استخدم من أول هو النقود، عن تستغنى
للتقدم أسايسٍّ كسبٍب املرأة وضع قدم من وأول هذه، أيامنا يف معتمد شبه بات وهذا
مسألة تقويم أن أعلن حني ،١٨٨٤ عام مخطوطات يف ماركس طوره ما وهذا االجتماعي،

بالرجل.25 املرأة عالقة تطور تقويم من يتأتى ككل اإلنسان تطور
فردريك رفيقه فإن رئيسيٍّا، موضوًعا ذاتها حدِّ يف النسوية يعترب لم ماركس كان ولنئ
األرسة «أصل الثاقب: مؤلفه ١٨٨٤ نفسه العام يف وأخرج ما، حدٍّ إىل هكذا اعتربها إنجلز
امللكية إىل أصله يف يعود للمرأة األدنى الوضع أن أوضح حيث والدولة»، الخاصة وامللكية
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–١٨٤٠) A. Bebel ببل أوجست التيار هذا يف ويسري عليها. القضاء الشيوعية تبغي التي
يؤكد عام وبشكل األملاني. الديمقراطي الشيوعي الحزب قادة أبرز من وهو ،(١٩١٣
بني الكاملة املساواة وتحمل حقوقها املرأة تُعطي التي هي االشرتاكية أن االشرتاكيون
املناضلة الثورية الخصوص وجه عىل منهم نذكر — املاركسيون املفكرون وعمل الجنسني،
للتحرير، كفلسفة املاركسية إبراز عىل (١٨٧٠–١٩١٩) R. Luxemburg لوكسمبورج روزا
وباملثل الشيوعية، نحو الحتمي االقتصادي بالتطور يتحرَّر كليهما والنساء الربوليتاريا وأن
— وسواها روزا تحليالت ربطت التي واإلمربيالية االستعمار نري من بأرسها البرشية تتحرر

الرأسمالية. وبني بينهما

األوىل النسوية املوجة إنها (6)

االجتماعي الفكر لقطبي امُلشكِّلني املتقابلني التيارين كال يف ماثلًة النسوية كانت هكذا
الفكر. يف الواقع لحركية شامٍل كانعكاٍس عرش، التاسع القرن يف والسيايس

١٨٤٨ العام أمريكا يف انعقد أُشدها. عىل النسوية الحركة كانت القرن هذا منتصف يف
بحركة ارتبط امرأة، وخمسون ومائتان رجًال أربعون وحرضه للمرأة فولز سينيكا مؤتمر
املرأة لحقوق ل األوَّ املؤتمر ويَُعد والواجبات، الحقوق يف البرش بني واملساواة العبيد تحرير
كانت .١٨٦١ العام األهلية الحرب نشوب حتى سنويٍّا يُعقد وظل املتحدة، الواليات يف
النسائي االتحاد تأسس نفسه العام ويف ،١٨٥٥ العام ُعقدت قد الرق إللغاء برلني معاهدة
بوالية السياسية للحقوق األمريكية املرأة جمعية ١٨٦٩ العام ست وتأسَّ أمريكا، يف الوطني
جمعيات تشكَّلت إنجلرتا ويف .١٨٩٠ املرأة لحقوق الوطنية الجمعية مع اندمجت ثُمَّ أوهايو،
التصويت يف املرأة حق عن بحثها يف العنيف الحاد السلوك من أشكال أحيانًا لها كانت

الزواج. قطار يفوتها حني والعمل التعليم ويف العامة الحياة يف واملشاركة
الزواج سنِّ يف الرجال من فقدت أمريكا كانت عرش التاسع القرن من األخري الربع يف
االستعمارية. توسعاتها يف ماليني خمسة إنجلرتا عن وغاب األهلية، الحرب يف ماليني ثالثة
الحركة أوار يشتد لكي آخر دافًعا هذا فكان املحيط، جانبي عىل العوانس جحافل تكاثرت
ًجا، توهُّ النسوية الحركة مراحل أكثر كانت و١٩١٠ ١٨٨٠ عاَمي بني وفيما النسوية.
مجال توسيع مطلوبًا بات فقد العلمي. والبحث العايل التعليم ملجال النساء اقتحام وكان
لألطفال. والتدريس كالتمريض التقليدي لوضعها امتداد هو ما يقترصعىل فال املرأة عمل
جامعة كانت وإن كمربدج، إىل املؤدي الطريق عىل إنجلرتا يف للبنات كلية أول أُنشئت
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26.١٩٤٨ العام يف إالَّ للطالب تماًما مساوية جامعية درجة الطالبات تمنح لم كمربدج
أبواب وفتح والياتها، بعض يف االنتخاب حق املرأة منح يف أسبق عام بشكل أمريكا كانت
العام أمريكا من شهادتها عىل حصلت إنجلرتا يف تعمل طبيبة وأول أمامها، العايل التعليم

27.١٨٥٩
مختلف بني مرتاوح بجهٍد النسوية، واملنشورات واللقاءات الدولية املؤتمرات توالت
الدويل املؤتمر شهد الذي ١٩١٠ العام ذراها من ذروة كانت حتى السياسية، التوجهات
زاتكني كالرا البارزة والنسوية املتحمسة االشرتاكية عقده عىل عاونت االشرتاكية، لنساء
مارس من الثامن إعالن وتم ،Feminism النسوية مصطلح اعتماد جرى وفيه ،C. Zatkin
يف العامالت بها قامت التي الثورة لذكرى إحياءً األمم عصبة واعتمدته للمرأة، عامليٍّا عيًدا
وتَدنِّي العمل أوضاع بؤس عىل احتجاًجا بعضهن فيها واستُشهد ١٨٥٩م، عام نيويورك

األجور.
مرص خصوًصا العربي، املرشق يف الحضور شديدة وكانت وجودها، النسوية فرضت
وطيس عال — عرش التاسع القرن من الثاني النصف — األوان هذا يف وتونس. والشام
تجاهد بحقوق تستمتع العربية املرأة كانت أجل، املرأة. حال إصالح حول الدائرة املناقشات
أية الغربية املرأة تفقد أوالدها. يف وحقها أموالها يف كالترصف الغربية، املرأة أجلها من
تَئُول وبينما بابنها. املرأة تُكنَّى بل الرشق يف هذا يحدث وال هذا، األب أراد إذا بأوالدها صلة
أموال يقرب أن يأبى املحتد الكريم العربي الرجل فإن زوجها، إىل الغربية الزوجة أموال
االجتماعي الغبن من خاصًة أشكاًال تعاني العربية املرأة أن هذا يمنع وال أصًال. زوجته
حياتها نطاق تقليص األم املشكلة كانت داٍع. بغري الزوجات وتعدد الجزايف كالطالق
لم التي والحجاب السفور قضية أُثريت والخمول. التبلد عليها تفرض التي الجهل وأستار
األوساط عىل نفسه يفرض التعليم يف املرأة حق بدأ لها. محدد مفهوم عىل األطراف تتفق
وأخرج النساء»، «تعليم عن خطابه البستاني بطرس ألقى ١٨٤٩م العام منذ الفكرية.
والبنني» البنات تعليم يف األمني «املرشد كتابه (١٨٠١–١٨٧٣م) الطهطاوي رفاعة الرائد
إسماعيل الخديو وافتتح الفتى، تعليم من أهم الفتاة تعليم أن إىل أشار حيث (١٨٧٣م)
وألََّف العامة، بنات لتعليم السنية املدرسة ١٨٦٣–١٨٧٩م عامي بني مرص حكم الذي
(١٨٨٩م)28 اإلسالم» يف النساء حقوق عىل الكالم «باكورة كتابه هللا فتح حمزة الشيخ
األصول عىل املرأة وضع إليه آل فيما باللوم تُلقي دائًما الغرب يف النسوية أن نالحظ
العربي املرشق يف النسوية حرصت بينما الجديد، والعهد اليهودية يف خصوًصا الرتاثية،
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دائمي الروَّاد بعض كان وإن للمرأة، اإلسالم منحها التي الحقوق وتفعيل استنطاق عىل
الجهود وتونس والشام مرص يف توالت الغرب. يف النسوية الحركة عنه أسفرت بما اإلشادة
املرأة» «تحرير أمني قاسم كتابَي يف ذروتها النسوية وبلغت النسائية. واملجالت والجمعيات
املتالحق التطور حصائل قويعن تعبري هما اللذين (١٩٠٠م) الجديدة» و«املرأة (١٨٩٩م)
ملثول ناضجة «صورة ويحمالن عرش التاسع القرن إبان ملرص السيسيولوجي التاريخ يف
ُقُدًما، البنات تعليم إىل الدعوة سارت العموم عىل املرصية»29 الثقافة بنية يف الحداثة عوامل
ويف … ١٩١٢م عام حتى ١٩٠٨م الوليدة املرصية الجامعة يف نسائي فرع افتتاح وتم بل
املرأة وعي إيقاظ يف ليساهم العمارنة تل يف نفرتيتي رأس اكتشاف كان ١٩١٣م مارس ٦
العاملي املرأة مؤتمر نرباوي وسيزا موىس ونبوية شعراوي هدى وحرضت بذاتها. املرصية
واملساواة املرأة أحوال تحسني عن الباحث املرصي النسائي االتحاد سن وأسَّ ١٩٢٢م، العام

… والواجبات الحقوق يف الرجل وبني بينها
وغايتها ُمهَدرة، حقوًقا املرأة نيل إىل تهدف والغرب الرشق يف النسوية كانت لقد

الرجل. وبني بينها املساواة من يشءٌ النهائية
املميزة الخصائص تهميش أو إلغاء إىل تلك األوىل موجتها يف النسوية دأبت ثَمَّ َوِمْن
الثقافة الرجل. وواجبات حقوق عىل املرأة حصول تعوق فال ثانوية بأنها الزعم أو لألنثى،
لإلنسان، املطروح والنموذج لألشياء الطبيعي املعيار هو الرجل جعلت السائدة الذكورية
قادرة أنها وإثبات الذكوري النموذج هذا من اقرتابها بمدى مقرتن ًة عامَّ حقوًقا املرأة ونيل
مع وتتماهى أنوثتها، عائق من تتخلص أن املرأة نجاح عالمة كانت الرجل. مثل وكفء
يُكال مديح أقىص وضعف. قصور األنوثة بأن تسليًما تماًما، كالرجل إنها فيُقال الرجل
ترتدي وهي ماثلة موىس نبوية صورة زالت وما رجل. بعقل امرأة أنها مثًال كوري ملاري

للمرأة! اإلسالمي الزي عىل حرصها برغم عنقه، ورابطة الرجل سرتة
املطالبة حجج تتجاوز فكرية أُُطر لها يكن لم األوىل النسوية املوجة أن نالحظه ما أهم
الرجال خنادقها يف األوىل العاملية الحرب أخذت العموم عىل ومساواتهن. النساء بحقوق
أكمل عىل وأدته منهم خلت التي العمل ملواقع النزول إىل املرأة واضطرَّت أوروبا، أنحاء من
االنتخاب بحقوق املرأة وظفرت الغربي، الفكر يف للجدل حسًما اعتباره يمكن فيما وجه،
ًدا ُممهَّ الطريق وبدا إلخ، … السوفيتي واالتحاد وأمريكا ونيوزيلندة إنجلرتا يف واملواطنة
العالم من شتى أنحاء يف أعىل كمثال املرأة تعليم حق وارتفع األخرى. البقاع يف تناله لكي
من كثريًا حققت قد النسوية كانت العرشين القرن عرشينيات ومع متفاوتة. بدرجات
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الحركة ودخلت العالم. يف العبودية انتهاء عن اإلعالن ١٩٢٦ العام شهد مثلما أهدافها،
ببوادر آنذاك منشغل الغربي العالم وأن خصوًصا نسبي، وهدوء كمون مرحلة يف النسوية
التحرر لحركات املمهد االستعمار ضد الباسل الكفاح ويواجه املقبلة، الثانية العاملية الحرب

الثالث. العالم يف القومي

الثانية النسوية املوجة (7)

بفعل الثانية موجتها الستينيات يف انفجرت حتى النسبي هدوئها يف النسوية الحركة ظلَّت
بأنها الثانية املوجة هذه J. Mitchall ميتشيل جولييت فتصف آنذاك، املوَّارة العوامل
االستعمار زوال يف تجسدت ظروف معينة، واجتماعية اقتصادية لظروف أيديولوجي وليد
تدعو التي األمريكية؛ الليربالية عود واشتداد العنرصي التمييز مناهضة حركات ونجاح
لحرب املناهضة األصوات وتعايل للجميع، الفرص وإتاحة املدنية الحقوق يف املساواة إىل
مظاهرة شهدت التي وأمريكا، أوروبا من وأنحاء فرنسا يف الشهرية الطالب وثورة فيتنام،
ما وسائر الجمال، ملكات مسابقات ضد والثورة الصدور ات ومشدَّ العالية الكعوب لحرق
(١٨٩٨–١٩٧٩) H. Marcuse ماركوز هربرت ُعد معروف هو وكما أنوثتها. يف املرأة يقرب
املنهاج أعملت التي فرانكفورت مدرسة سليل وهو الثورة، هذه فيلسوف أمريكا إىل املهاجر
من وتَُعدُّ عيوبها، وإبراز الرأسمالية ومجتمعاتها الغربية للحضارة حاد نقد يف املاركيس

الحداثة.30 بعد ما تمثيالت
الحضاري، موقفها أو التاريخية لحظتها وتمثيل تمثل الجديدة النسوية أجادت لقد
،post-colonialism االستعمارية بعد وما 31post-modernism الحداثة بعد ما موقف
جميًعا والحضارة العلم صانع األبيض الرجل وهو الحداثة مثال سقوط يعنيان إنهما
أهلية ذات كأطراف — األوروبية غري والثقافات والشعوب النساء أي — «اآلخر» وبروز
الخريطة يف جوهرية تغريات هذا عىل وترتب الحضارة. صنع يف للمشاركة كامل وحق
وليس العلم.32 فلسفة حتى بل السياسة، وفلسفة واألخالقية الغربية للميتافيزيقا العامة
بل الحداثة، بعد ما بأسئلة انشغلت النسوية أن — أحمد33 سارة تذهب كما — األمر
تؤكد كما هذا، ويتطلب الجديدة. النسوية منطلقات أملت التي هي الحداثة بعد ما إن
محددة، ومهمة ُمتعينة حدود ذات بوصفها الحداثة بعد ما لنصوص متأنية قراءة سارة،
عىل ترتكز التي القراءة إنها التاريخ. مراحل من جامعة ملرحلة عام توصيف مجرد وليست
ما وهذا (١٩٧٩م)، الحداثي» بعد ما «الرشط F. J. Lyotard ليوتارد فرانسوا جان كتاب

القادمة. الصفحات يف سيتضح
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التي — األوىل موجتها وتشكَّلت انطلقت النسوية أن كيف اآلن حتى رأينا حال أية عىل
تحرير قبيل من الحداثة منطلقات إطار يف — االجتماعي الواقع مقتضيات عىل اقترصت
النسوية أصول كانت اإلجمال عىل املواطنة، وحقوق واملساواة عنه الوصاية ورفع اإلنسان
وتُمثل الحداثة، بعد ما يف فهو مستقبلها ا أمَّ الحداثة، قيم األوىل موجتها ومثَّلت الحداثة يف
يف للنسوية أتاحت التي فقط هي الحداثة بعد ما إن الحداثة. بعد ما قيم الثانية موجتها
اإلبستمولوجي والسؤال الرصيحة والفلسفة النظرية مستوى إىل ترتفع أن الثانية موجتها
هكذا اإلبستمولوجي.34 السؤال طرح الحداثة بعد ما أعادت حيث من هذا العلم، وفلسفة
ودوافع املمارسة، مستوى عىل الحداثة دوافع بني انفالقة بوصفها النسوية نقرأ أن نستطيع
بعد وما الحداثة بني التمييز إن القول يمكن حتى النظرية،35 مستوى عىل الحداثة بعد ما
بدورها النسوية أن بالذكر وجدير والنظرية.36 املمارسة بني تمييز هو النسوية يف الحداثة
من شائًعا كان ما زيف عن النقاب ورفعت الحداثة، بعد ما تنظريات إىل مسائلها أضافت

الفلسفي. الخطاب لحياد تصور
ليس لكن التنظري. مدارج يف لتعلو النسوية أمام الباب فتحت الحداثة بعد ما أجل
واملمارسات الحي الواقع جزئيات عن تماًما تنفصل الثانية موجتها يف النسوية أن هذا يعني
متفاوتة. بدرجات والواقع الفكر بني دائم تحاور دائًما هي اتفقنا كما النسوية إن املعيشة.
املوجة أتت منها، األوىل املوجة إىل والنسج الغزل وماكينات الصناعية الثورة أدَّت ومثلما
ولنئ فيه. الحاصل االجتماعي والتطور العرشين القرن يف التكنولوجية للثورة نتيجة الثانية
املنزلية األجهزة انتشار بفعل العرشين القرن يف تحرَّرن النساء فإن العبيد، اآللة حررت
املستوى وارتفع املنزلية. األعباء فت خفَّ التي وامللبوسات، للمأكوالت التحضريية والصناعات
أصبح سبعة. أو ستة منهم ليعيش مثًال طفًال عرش خمسة تُنجب املرأة تعد فلم الصحي،
أخطر — الحمل منع وسائل اخرتاع ومع األطفال. من محدوٍد بعدٍد االكتفاء املمكن من
العمر سنوات يستغرق واإلرضاع والوالدة الحمل يعود ال األرسة، وتنظيم — األمر يف ما
بصورة الحياة تنظيم إمكانية توافرت لقد قبل. من يحدث كان كما للمرأة الطويل اإلنجابي
خارج للمرأة والواجبات والحقوق الفرص من بمزيد ينادي يشء كلُّ بات أكثر. إيجابية

كأنثى. دورها إطار
أخرى ومرة االجتماعية. أهدافها أيًضا لها أمريكا يف خصوًصا الثانية املوجة كانت
كانت أجلها، من تكافح الستينيات يف الغربية املرأة كانت التي الحقوق بعض أن نالحظ
الجنسني بني املساواة قبيل من العربية، األقطار بعض يف بالفعل بها ظفرت قد آنذاك املرأة
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واألجر العلمي، والبحث املهني العمل ممارسة فرص يف واملساواة بالجامعات االلتحاق يف
العامالت ألطفال حضانات بتوفري الحكومة واضطالع نفسه، العمل لقاء للجنسني املتساوي
والعنف االغتصاب جرائم عىل العقوبة تشديد عن أيًضا بحثت الرسمية. العمل ساعات إبان
رضورة عىل املوجة هذه ت أرصَّ النسوية. الصحية الخدمات وتحسني املرأة ضد الجسدي
بهذه املرأة تنفرد وأال املنزلية، واألعمال األطفال رعاية عبء يف والنساء الرجال يتشارك أن
املوجة هذه اقرتنت فيها، الفردية النزعة وعلو األمريكية الحضارة حال وبطبيعة املسئولية.

وحريتها. جسدها يف املرأة حق إىل الدعوى بارتفاع

الراديكالية النسوية (8)

الليربالية النسوية وتواصل العرشين، القرن يف ماثلني واالشرتاكي الليربايل التياران ظل
واملاركسية بل االشرتاكية النسوية زالت وما أطروحاتها.37 وتعميق تطوير عىل العمل
هارتسوك نانيس كتاب فيها البدء نقطة كانت حيث املتحدة! الواليات ويف حية، نابضة
(١٩٨٣م). نسوية» تاريخية مادة نحو والقوة: والجنس «النقود الشهري (١٩٤٣م–؟)
وثمة له.38 مالئمة تاريخية مادية أساس عىل النسوي املوقف صياغة عىل هارتسوك عملت
بني بالتفاعل املاركسية نسويتها يف ُعنيت التي (١٩٢٨–١٩٨٢) J. Kelly كييل جوان أيًضا
تصدر لم أخرى. عىل فئة وسيطرة االجتماعية التقسيمات خلق يف والعرق والطبقة الجنس
بعد ُجمعت الالفتة، واملقاالت العميقة الدراسات من سلسلة فقط حياتها، يف كتابًا كييل
النهضة تنقد حيث (١٩٧٧م)، للنساء؟» نهضة ثمة «هل مقالها ويَربز كتاب، يف وفاتها
الحضارة أصالب صلب يف مفطوًرا هذا وجعلت النساء، حقوق غبنت أنها وتوضح األوروبية

الغربية.
بتيارات يموج نسوي إطار يف خطني العرشين القرن يف باتا التيارين هذين أن عىل
تكون أن أرادت عموًما العرشين القرن نسوية إن الراديكالية. هو الالفت ومعلمه عديدة،
ليربالية تكون أن من وأشمل أعمق عرش، التاسع القرن يف قرينتها من نسويتها يف أعمق
أي إىل األنثى وضع ترجع ال جذرية، أي راديكالية نسوية تكون أن أرادت اشرتاكية، أو
إىل أساًسا أو فقط أرجعته بل واالستغالل، امللكية أو اإلقطاع كاستبداد معينة متغريات
إنها انتشاًرا. وأوسعها عمًرا وأطولها إلحاًحا البرشية قضايا أكثر املرأة قهر املرأة. أنوثة
النسوية تتفق البرشية. عرفتها التي القهر أشكال لكلِّ املثايل والنموذج األصيل األصل
يف نجدها الفروق أوضح منه. التخلص اسرتاتيجيات يف وتختلف هذا، عىل الراديكالية

الحضارية. أو الثقافية والراديكالية التحررية الراديكالية تياري بني أمريكا
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تنادي واإلنجاب. الجنسية العالقة يف املرأة دور من تنطلق التحررية الراديكالية
من بد وال دورها. وتقليص املرأة بقهر الكفيلة املؤسسة كانت ألنها األرسة؛ عىل بالقضاء
أن إىل ميشيل جوليت وذهبت فيها. القائمة املساواة عدم بسبب األرسة قداسة تحطيم
تقدمها أن السائدة الذكورية األيديولوجيا ووظيفة طبيعية، وليست ثقافية وضعية األرسة
ميل عىل اعتماًدا وتطويره، الوضع هذا تعديل يف آمال ثمة هذا ومع طبيعية. أنها عىل
وكلَّما الطبيعة، عن ا جدٍّ بعيدة املعارصة الحضارة وأن الطبيعة، من أكثر للثقافة اإلنسان

الطبيعة.39 عن بُعًدا ازدادت ًما تقدُّ ازدادت
البيولوجية الحتمية إىل عوًدا ليس البيولوجية، الظروف عىل ترتكز الراديكالية إن
ويؤكد للمرأة خصوصية يُمثل بيولوجي أساس إىل بل أدنى، وضًعا املرأة عىل فرضت التي
بالقدرة العظيم تفردها يف خصوًصا الرجل من أرقى يجعلها وربما الرجل، عن تمايزها
وإن واألقدر. األرقى أيًضا بل فحسب، األجمل الكائن املرأة فليست األطفال، إنجاب عىل
عبودية إىل الباب هو سواه ال اإلنجاب ورأى اآلخر االتجاه يف التحرريات من فريق تطرف
«جدلية الشهري كتابها يف (١٩٤٤م–؟) S. Firestone فايرستون شوالميت أبرزهنَّ املرأة،
طريق عن واإلنجاب الحمل من املرأة فيه تتحرَّر وضع إىل تطلعت (١٩٧٠م) الجنس»
رائدته روح مستلهمات العلمي، الخيال بأدب هذا يف واستعن الحديثة. اإلنجاب تقنيات
برييس مارج هي اشرتاكية نسوية إحداهما فيه، اثنتني اسم عال السبعينيات ويف ماريشييل.
يحرر تكنولوجي خيال يف انطلقتا روس، جوانا هي تحررية راديكالية واألخرى ،M. Piercy
للمجتمع التام باالنتهاء حلًما تجسد روس أعمال وكانت والوالدة، الحمل أعباء من املرأة
وإخراجه اإلباحي األدب عن دافعن التحرريات أن أيًضا نذكر األدب دور يرد وإذ األبوي.
وسيلة فيه رأوا إذ املطبوعات، عىل والرقابة واملتحررين املحافظني بني الرصاع دائرة من

صوره.40 أوسع يف املرأة ضد العنف لكشف الة فعَّ
الذكورية. باملركزية األنثوية املركزية استبدال املتطرفات التحرريات الراديكاليات رأت
حق ليتجاوزن املدى، آخر إىل جسدها يف املرأة بحق السري ويف هذا يف شططهن ويشتد
الحضارة يف السائدة الفردية أساسمن وعىل األرسة! مؤسسة حدود خارج اإلجهاضوالحق
رخاء كل جوهر هو النفسية الحاجات وإشباع الشعورية البنية فهم أن إىل ذهبن األمريكية،
ثُمَّ السحاق. ممارسة يف الحق عن دافعن وبالتايل املجتمع، ومستوى الفرد مستوى عىل
ا، حقٍّ النسويات هن فقط السحاقيات أن إىل منهن فريق ذهب بل هذا، عىل يقترصن لم
التي السحاقية النسوية وشكلن عاملها. عن واإلعراض الذكورية تحدي عىل فعًال القادرات
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لألرسة كنموذج اللواطية، األرسة وبالتايل السحاقية، واألرسة املثلية الجنسية عن تدافع
شئون. خلقه يف وهلل الجديدة!41

بأرسها األمريكية الحضارة وجموح انفالت عن تعبري املنفلتة الدعاوى هذه أمثال
فيها. النسوي التيار وجموح انفالت عن تعبريًا تكون أن قبل الغربية، والحضارة
وما والسحاق اإلجهاض وحق األرسة سحق دعاوى أصحاب التحرريات والراديكاليات
كادت حتى شهرة األكثر وبالتايل اإلعالم لوسائل جاذبية واألكثر صوتًا األعىل كن وإن إليه،
وال األهم، هن وال غالبية لسن فإنهن بهن، العامة أذهان يف ترتبط الراديكالية النسوية
بعد (ما الثمانينيات منتصف منذ «ظهرت بل النسويات، بني واسع بقبول دعاويهن تحظى
أيًضا ظهرت للمرأة بحقوق املطالبة يف اإلفراط عىل رجعي أو عكيس فعيل كردٍّ النسوية)
تيارات بني وتضارب حادة فكرية خالفات إىل أدَّى مما التسعينيات»،42 يف الثالثة املوجة

سياسيٍّا. موقًفا أو وحدًة تمثل ال جعلها الجديدة النسوية
التحررية الراديكالية من تتربأ الثقافية والراديكالية النسوية االتجاهات جمهرة
إثبات الذكورية باملركزية اإلطاحة الهدفمن أن ويرين دعاويها. مغبة من وتحذر املتطرفة،
لنداوي محلها، األنثوية املركزية إحالل وليس الحضارية البنى يف الذكورة بجوار األنوثة
ومن الجانب. أحادية عىل واإلبقاء اآلخر، االتجاه يف الخاطئ بالتطرف الخاطئ التطرف
التقليدية املؤسسات وتطوير الذكورية، انفراد طول بعد الجانبني بني املوازنة الرضوري
إىل الرجل مع وحربرصيحة عداء لتصعيد البتة داعيًا يجدن وال املرأة. عن الغبن يرفع بما
تريده «ما عدًال. وأكثر تكاُمًال أكثر حضارة بنية من املنشود ضد هذا إن بل الدرجة، هذه
اآلخر».43 عن أحدهما يستقل ال إذ واألنثوية، الذكورية بني للقطيعة نقد هو ا حقٍّ النسوية
هناك الشيوعية، ينارصون — إنجلز فردريك رأسهم عىل — برجوازيون ثمة كان ومثلما
ثمانينيات يف وظهر النسوية، يُنارصون — مل ستيوارت جون رأسهم عىل — رجال
النسوية األيديولوجيا يُنارص الذي New Man الجديد الرجل مصطلح العرشين القرن
الرأس مقطوع برجل له ويُرمز املنزلية. األعباء ببعض والقيام األدوار توزيع إعادة ويقبل
الجانب بتنمية االهتمام عىل للداللة طفًال ويحمل والرجولة، الوسامة بالغ العضالت مفتول
يحول ال املايض يف األرسة ساد الذي املساواة عدم الرجل. شخصية يف الحنون العاطفي
تُحل ال املنزلية األعباء مشكلة املستقبل. يف باملساواة تتسم أرسة تحقيق عىل العمل دون
األدوار توزيع وإعادة أدائها يف بالتعاون فقط بل اإلنجاب، عن واإلعراض األرسة بسحق
أن ينبغي وال الرجل عن مختلفة املرأة حال كل ويف األمومة. محل الوالدين مسئولية لتحل
األوىل. موجتها يف النسوية فعلت كما الذكورية، للمركزية تأكيًدا معه تتماهى أو به تتشبه
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أو الثقافية الراديكالية النسوية اآلخر، التيار هو الجديدة النسوية يف ا حقٍّ املهم
يف الدراسة برامج عىل نفسها وفرضت رصني، أكاديمي طابع ذات هي التي الحضارية
إىل فهدفت فكريٍّا، نضًجا اكتسبت النسوية أن تعني الثقافية الراديكالية شتى. جامعاٍت
املطالبة مجرد من وأشمل أعمق نظري إطار عن البحث إىل جامعة، حضارية ثقافية رؤية
استجواب من بدَّ فال لإلنسان-الرجل. السائد الذكوري للنموذج وطبًقا الرجال مع باملساواة
املرأة، نال الذي الطويل التهميش أعماق لسرب الحضاري، والسياق البرشي العقل تاريخ
األيديولوجية أطره لتغيري تمهيًدا ومنطلقاته أسسه فحص جائًرا، كان حدٍّ أيِّ إىل وإثبات
لذاتهن كنساء، ألنفسهن النساء اكتشاف إعادة من بدَّ ال جذوره. من واجتثاثه عليه للقضاء
عن نظرية صياغة ثُمَّ وفعالياتها، وإيجابياتها إظهارها عىل العمل جدوى وإثبات املقموعة،
فكانت املمكنة، وتحوالتها ،Feminine or Femininty األنثوية أي النسوية؛ الهوية هذه
التماهي من وبدًال الذات. اكتشاف مرحلة هي النسوية، الدعوى من متطورة مرحلة األنثوية
البرشي، للموجود جوهري كجانب األنثوية إبراز عىل العمل من بدَّ ال الذكوري، النموذج مع
تُكسب أن يمكن هائلة إلمكانيات حضاريٍّا ونزًفا عليه، السكوت طال اعتواًرا قمعه كان

التوازن. من شيئًا اإلنسانية
النساء وجحافل البحث مناهج وتنامي املعريف التطور بفضل هذا تحقيق أمكن وقد
الرجال عن فضًال األطروحة، تُعزِّز معمقة بحوث إخراج عىل القادرات األكاديميات

لها. املنترصين
الكربى التنظريات هذه من العرشين القرن نسوية يف الحقيقية الراديكالية تأتي هكذا
النسوية الرؤية لتثبت آخر، إىل معريف فرع من وتتوغل يوم، بعد يوًما مداها يتسع التي

وجدواها. وفعاليتها طويًال، تهميشها جرى التي
استرشاف إىل وصوًال اإلنسانية للحضارة العميقة األصول من التنظريات تبدأ
شتى أوضاٍع عىل الضوء إللقاء البرشية واألجناس األعراق علم من تستفيد مستقبلها.
بدائية ملجتمعات األنثروبولوجية والدراسات والقرابة،44 النسب وعالقات واألنوثة للذكورة
البرشية؛ تاريخ من املهدر السحيق األمومي العرص إىل وصوًال املركز، هي فيها األم كثرية
الدراسة هذا وتبع للبرشية. شامًال قانونًا ليست الرجل وسيادة الذكر تفوق أن إلثبات وذلك
الثقافات يف باملرأة الخاصة الفولكلورية األنماط عىل األنظار تصوب التي للفولكلور النسوية
القدامى واليهود الفراعنة وعند القديمة الحضارات يف املرأة بوضعية االهتمام برز الشتى.
وتميزت العالم. من األخرى البقاع ويف … والرومانية اإلغريقية الكالسيكية والحضارة
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وتقويم استكشاف أجل من ،cross cultural analysis للثقافات العابر بالتحليل الحركة
من مأخوذة معرفية أدوات تستخدم قد املختلفة. الثقافات عرب باملرأة املتعلقة املفاهيم
أو األخرى تفوق ثقافة ال بعض، مع بعضها تتحاور الثقافات لكن الغربية، الثقافة
الهرمي الرتاتب أشكال كل تقويض أجل من أصًال قامت فالنسوية األرقى، نفسها تعترب

(الهرياركية).
للتاريخ النمطية األكاديمية الصورة ليقابل ١٩٦٠ العام منذ النسوي التاريخ وبدأ
عىل يعمل أو املرأة دور يتجاهل وحده، الرجل صنعه لتاريخ صورة هي التي الذكوري
محاربة أو مللكة استثنائية منفردة شخصية عن حديثًا يُعدُّ لهذا استثناء أيُّ تهميشه،
املصادر كانت ولنئ املرأة. لوجود تأكيًدا وليس للتاريخ الذكوري السياق يف بدور قامت
القراءة مناهج فإن ذكوري، منظور من رجال كتبها قد العصور عرب القديمة التاريخية
الستخراج التاريخية الوثائق قراءة إعادة من تمكن املحدثة والهريومنيوطيقا والتأويل
أصح تصور عن بحٌث بل والنساء، الرجال بني مواجهة األمر وليس للمرأة. الحقيقي الدور

فقط. الذكورية عىل يقترص وال الطرفني، كال يضم الذي اإلنساني الوضع لتاريخ
تهدف التي والتفسري التأويل هريومنيوطيقية استغالل يف الجديدة النسوية تُرسف
امُلعنى املوضوع احتواء عىل قادرة موحدة نظرة عن لتُفصح الخادع السطح اخرتاق إىل
الشهري وكتابه لجادامر بالفضل يدن وبالتايل عنه؛ واملسكوت املسترت وكشف بمجامعه،
األفكار، أصول عن البحث يقابله قد بعضاألحيان يف التأويل .(١٩٦٠) واملنهج» «الحقيقة
الجينالوجيا عن دائًما يبحثن املحدثات النسويات نيتشه. إليها دعا التي الجينالوجيا عن

املتكامل. الطرح بغية والتأويل
يف مداها اتَّسع ثُمَّ املقدس، الكتاب لتفسري منهاًجا أصلها يف الهريومنيوطيقا كانت
إىل وبالعود النصوص.45 سائر مع للتعامل — وسواه جادامر بفضل — املعارص الفكر
للرؤية مقابلة وألهداف مقابل منظور من النسوية اإلنجيل دراسات املقدسظهرت الكتاب
الالهوتي الخطاب أن النسوي الالهوت يؤكد التاريخ. طوال الرجال احتكرها التي الذكورية
النسوي الالهوت يغدو وبالتايل باالنحياز، عليه حكمت التي بالذكورية محكوم التقليدي
بني الدائر السجال يف نسوي الهوت ثمة كان واكتماًال. توازنًا أكثر الهوتي خطاب إىل سبيًال
النسوي، التصوف دراسات أيًضا وظهرت يهودي. نسوي والهوت والربوتستانت، الكاثوليك
يف املتصوفات النساء عن وتكشف النسوية، الصوفية للخربة املميزة الخصائص تُربز التي
أعطينا أننا أحسب (ولكن عناية من تستحقه ما تلق لم التي وسريهن الوسطى العصور
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الذي الذاتية السرية فن أن إىل األنظار النسوية لفتت وأيًضا ويزيد). حقها العدوية رابعة
اهتمام ثمة يكون أن بدَّ وال العظام، الرجال عىل يقترص كاد عرش التاسع القرن يف ظهر

للمرأة. الذاتية السرية كتابة فن يف وأسلوب العظيمات، النساء بسري مماثل
ُمسلَّمة من ينطلق الفتًا، نسويٍّا ا مدٍّ شهدت التي املجاالت أبرز من اللغويات وكانت
مؤسسة ككل هو بل املعنى، يحمل شفاف وسيط مجرد ليست اللغة إن تقول معارصة
يف بدورها اللغة قامت وبالتايل املعني. املجتمع وقيم ومعايري بأهداف لة ُمحمَّ اجتماعية
الصدد هذا يف ونذكر منه. للتحرر توطيًدا كشفه ينبغي وهذا املهيمنة، الذكورية تجسيد
الرجل» صنيعة «اللغة (١٩٤٣م–؟) D. Spender سبندر ديل األسرتالية اللغوية كتاب
العالم تعالج هذا يف واللغة للعالم، إدراكنا أسلوب يف تساهم اللغة أن يوضح الذي (١٩٨٠م)
الدءوبة الدراسات تواترت نفسه السياق ويف مهمشة. املرأة خربة لتصبح الرجل يراه كما
والتعبريات الذكورية التعبريات بني الفوارق تدرس التي والثمانينيات السبعينيات منذ
الخطاب عىل ويؤثران تفكرينا يُشكِّالن واللغة املجاز أن شك ال ودالالتها. ومغزاها األنثوية،

الشخصية. معالم أهم ويُمثِّالن
أيِّ يف جاء مما وأبلغ أكثر األدبية األشكال يف جاء النسوية عن التعبري أن وبديهي
األدب يف نسوية نظرية اآلن ثمة النسويات. لألديبات األسماء عرشات وبرزت آخر، شكل
بدَّ ال كان الحال وبطبيعة املعنية. األوساط من كبريًا اهتماًما تُلقي األدبي النقد ويف
وعاملها باملرأة سواه من أكثر ارتبط الذي الفنون، مجال النسوي املد هذا يكتسح أن
دور تربز جديدة رؤى تقديم عىل خصوًصا املوسيقى عملت وعرضه. التاريخ طول عىل
يف عديدة أسماء وبرزت وعلومها. للموسيقى األنثوية والرؤية املوسيقى تاريخ يف املرأة
األنوثة استغالل عن الكف فيها ما أبسط لإلعالم نسوية ورؤية النسوية، الفيلم نظرية
عىل فسيًحا مكانًا احتلت املرأة دراسات أن الذكر عن وغنيٌّ … ورخيصة متاحة كسلعة
التي (١٩٣٦م–…) جيليان كارول كتاب نذكر النفيس، العالج وأيًضا النفس علم مرسح
ارتقاء أن حني يف معياريٍّا، نموذًجا الذكورية االرتقائي النفس علم اتخذ كيف أوضحت
النساء أن جيليان «اكتشفت النواحي.46 بعض من إيجابية وأكثر مختلف نموذج األنثى
الذاتي، واالستقالل االنفصالية عىل الرجل تأكيد مقابل ويف االتصال. فحوى عىل مجبوالت
ألنهم اإلقصاء إىل الرجال يميل وبينما العالقات. سياق يف ذاتها تحديد إىل املرأة تميل
يرفعن ألنهن االحتواء؛ إىل النساء تميل الذاتي، واالستقالل االنفصال قيمة من يرفعون
استحضار طريق عن الرصاع حلِّ عىل الرجال يعمل وبينما واأللفة. االتصال قيمة من
محاولة خالل من الرصاع حلِّ عىل النساء تعمل املجردة، املبادئ من منطقي تراتب

34



العلم وفلسفة النسوية

بدراسة تميز الجنون وحتى وأهدافه.»47 واحتياجاته شخص كل منظور سياق يف تفهمه
جهود من وتستفيد املرأة، وبني بينه الوعي يف مرتسب جائر ربط عن تكشف له، نسوية
مجال يف الحيوية بالغ بدور اضطلع االجتماع علم أن عىل الصدد، هذا يف فوكوه ميشيل
يستكشف الذي النسوي السيايس االقتصاد وظهر النسوية. الرؤى وتدعيم املرأة دراسات
بني العمل مجاالت يف التفرقة أن ومنطلقه اليومية، وحياتهن للنساء املادية الحياة وقائع
أخرى بعبارة البيولوجية، الطبيعة تفرضها ولم الذكوري املجتمع فرضها والرجال النساء
النسوي االقتصاد عود واشتدَّ نما .sex الجنس يفرضها ولم gander الَجنْوسة فرضتها
باملعنى السوق مفهوم يقترصعىل الذي التقليدي االقتصاد علم ويتجاوز الثمانينيات، منذ
يتجاوزه الشهادات… وسوق العمل الخدماتوسوق وسوق البضائع سوق للسوق، الواسع
قيام اقتصاديات تقنني عىل ويعمل االجتماعية، الحياة وبني االقتصاد بني الوثيق بالربط
النساء من املاليني مئات به تقوم ومثمر شاقٍّ عمل عن لتكشف املنزلية بالواجبات املرأة
العمل عن نظرية بدون الفهم حق هذا يفهم وال به، االقتصاد علم اعرتاف دون يوم كل
يشء كل تحويل أي commodification التسليع وقسوة السوق، بآليات وعالقته املنزيل
النسوي االقتصاد يدرس سلعة. إىل السوق. يف للتداول قابلة بضاعة إىل املجتمع يف قوة وكل
باألوضاع هذا ومقارنة املتالحقة، التكنولوجية التطورات بعد املنزيل العمل أوضاع أيًضا
أفراد بمصالح اآلبهة غري للقوميات العابرة العمالقة الرشكات وتأثري للمجتمع، الطبقية
وبات … اجتماعي وتدنٍّ كقهر املعيلة واملرأة الفقر نسوية عىل الضوء ويلقي … املجتمع
أصلها يف كانت النسوية أن رأينا وقد الدستور. صياغة وأسس للقانون نظرتها للنسوية
السياسة علم عن يتحدثن أن الطبيعي من فكان اجتماعية، غايات إىل تهدف سياسية حركة
لهذا. املقارنة والرؤية املختلفة السياسية األنظمة يف النساء أوضاع يبحث الذي النسوي
نزعة عىل تقوم املعياري، من أكثر الوصفي إىل تميل التي النسوية، السياسية النظرية
حيث من anti-militariarism Feminism العسكرية القوى ولتعظيم للحروب معادية
النساء ضد الحرب جرائم برصد النسوية عنيت هذا ويف للحياة.48 راعية كامرأة املرأة أن
يف اآلن يحدث كما وهادف.49 منظم منهجي جماعي اغتصاب حاالت من تشمله وما
فهو النسوية»، النظريات معارف «دائرة يف املطروح املثال ا أمَّ مثًال. العراق ويف فلسطني
عنهن، رغًما سفاًحا يَحملن لكي املسلمات، الكروات البوسنيات عىل الرصب الرجال اعتداء
أطفاًال ينجبن أن ويضمنوا اإلجهاض، وبني بينهن يحولوا حتى أسريات يأخذونهن وكانوا
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يف النساء وأنَّ خصوًصا الكروات، املسلمني ضد ُموِرس شامل إرهاب من كجزء رصبيني،
منهن والنيل واألمة، واملجتمع للثقافة ماثل وتجسيد الرجال ألخالقيات استهداف اإلسالم

جميًعا.50 هذا من نيل
معارصة الجديدة النسوية تكون ولكي الحياة، مجاالت سائر التكنولوجيا واخرتقت
للقيم وتأكيًدا ذكوريٍّا إنجاًزا األوىل للوهلة تبدو التي بالتكنولوجيا بالغة عناية عنيت ا، حقٍّ
ميزة كانت التي العضلية القوى أهمية معها يتضاءل األخرى الناحية من ولكن الذكورية.
ال اإلنرتنت وشبكة اإللكرتوني االتصال فضاء ويف املرأة، عىل الرجل لتفوق منكورة غري
التكنولوجيا مسألة من نسويتهن انطلقت الالتي أبرز ومن النساء. عن الرجال يتمايز
عن برسالة الفلسفة يف الدكتوراه عىل حصلت (١٩٤٤م–؟). D. Haraway هاراوي دونا
واآللة، اإلنسان بني الحدود تمييع إىل أدَّى الكومبيوتر أن رأت البيولوجيا. علم تاريخ
الذكر تصنيف فيها «يختفي بها، نحلم التي اليوتوبيا إىل النهاية يف يؤدي أن يمكن مما
يف هذا أعلنت النوعني».51 بني الفروق وراء فيما الحرية من لعالم الطريق وتفتح واألنثى،
حي كائن السيُربج (cyborg = cybernetic + organism) السيُربج» «مانفستو كتابها
الحداثة بعد فيما الحدود لتاليش تجسيًدا تكنولوجي، ونصفه عضوي نصفه سيربنطيقي،
ال السيُربج املتكامل. الكل إىل ترمز حقيقة أية تعد ولم منهجية، بصورة واآللة الطبيعة بني
عىل ينطوي مما واملتناقضات الحدود مع بسهولة يتعامل لكنه الثنائية، محل الكلية يحل
شعوب تحرر وإمكانية البطريركي، الثنائي الفكر يف التابع منزلة من املرأة تحرر إمكانية
النسوية نظريات يف ما أروع إن اإلمربيالية. وقهر الغربي العقل مركزية من الثالث العالم
بعد فلسفة هي حيث من للمرأة فلسفة فكانت التحررين، هذين بني تفصل ال أنها الجديدة

استعمارية.
املعريف الزخم دام فما فلسفات. من سواها أو باليوتوبيا تذكِّرنا ملسات األمر ليس لكن
الشاملة، النظرة أصول إىل ليصل مساره يواصل أن بدَّ ال كان البذخ هذا بكلِّ النسوي
النسوية الفلسفة اسمه يشء عن فيها يُسمع التاريخ يف مرة وأوَّل الرصيحة، الفلسفة إىل
النسوية، الفلسفة ظهرت لقد واعدة. ة مبرشِّ تتدفق وهي السبعينيات ومنذ ،١٩٧٠ العام
منظورات من والوسيطة القديمة الفلسفة يف وللبحث الفلسفة، تأريخ إلعادة كمنهاج
إنها متكاملة. أنثوية رؤى تقديم ثُمَّ سبق، فيما تُطَرح لم تساؤالت عن ولإلجابة مستجدة

قبل. من تُبذَر لم لبذور واستنبات العقلية، لألرضية حرث
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النسوية الفلسفة وظهور املعارصة للنسوية األم الفلسفة (9)

الثَّانية النسوية املوجة أنَّ أبًدا األنظار عن يغيبن ال الفلسفة غمار يف أخريًا نخوض وإذ
دي سيمون الفرنسية الوجودية للفيلسوفة العمدة بالكتاب أصًال تأتم أبيها بكرة عن
الحركة إنجيل اعتباره يمكن الذي (١٩٤٨م) الثَّاني» «الجنس (١٩٠٨–١٩٨٦م) بوفوار
يف النسوية الحركة شعار صارت شهرية بعبارة الكتاب هذا بوفوار دي تستهل بأرسها،
الكبري الدور إىل إشارًة امرأة»،52 تصبح بل امرأة، تولد ال «املرأة وهي توجهاتها، شتى
للخرافة وتقويًضا الذكر، وبني بينها والتفرقة األنثى وضع صياغة يف املجتمع به يقوم الذي
جعلت التي هي الطبيعة ليست الوضع، هذا حددت التي هي البيولوجيَّة الحتميَّة إنَّ القائلة:
سوف مفهوم مليالد الباب فتح وهذا الثقافية، ومحصالته املجتمع بل ثانيًا، جنًسا املرأة
الَجنْوسة أو النوع مفهوم الثمانينيات، منذ كبريًا دوًرا ويلعب صيته ويعلو شأنه يتعاظم
مصطلح وهو عدة) مقابالت ولها فضفاضة كلمة النَّوع ألنَّ أفضل؛ (والَجنْوسة gender
لألسماء، نحوي تصنيف إىل — املوجز أكسفورد قاموس يخربنا كما — أصله يف يُشري
مجمل إىل بل فحسب، (الجنس) البيولوجية الفوارق إىل ال يُشري لكي يستخدم بات لكنه
واملرأة رجًال الرجل كون عىل فقط ترتتب التي املختلفة واألدوار والخربات األوضاع وخالصة
تحيل — معريف كمصطلح — الَجنوسة باتت ،G. Bock بوك جيزيال تقول وكما امرأًة،
اكتشاف عىل تساعد تحليلية وأداة الشعوب، ودراسة لرؤية و«طريقة الثقافية، البنية إىل
الجنس عن االجتماعي الثقايف لالستقصاء نظري شكل إنَّها التاريخ، من املهملة املناطق

التقليدي».53 التاريخ يف األعمى
دخلت لكنها والَجنْوَّسة، gender الُجنْوسة مصطلح بوفوار دي سيمون تستخدم لم
املجتمع بل محتوًما، قدًرا ذاتها حدِّ يف ليست البيولوجيا أنَّ بها تُثبت عميقة تحليالت يف
الخربات تحليل عىل الكتاب من األوَّل الجزء يف تعمل هكذا، جعلها الذي هو البطريركي
التكوين»، «سنوات ب تبدأ الغربية الحضارة يف سيِّما ال جميًعا، اإلناث بني املشرتكة الفردية
الجنسني، بني حادة نوعية فوارق فيها توجد ال أنه إىل لتنتهي الطفولة، خربات فتفحص
… والفنون والعلوم واالقتصاد السياسة — كله العالم لتجد الطوق عن الفتاة تشب ثُمَّ
اللحى، تزينهم رجال واألنبياء للجميع، أب السماء يف الرب حتى الرجال، صنع من — إلخ
وسامة،54 ذوي فتيان هيئة ويتخذون الذكور، أسماء يحملون لكنهم لهم جنس ال املالئكة

زوجة. لتصبح رجل قلب تفتن أن هو األهم دورها أنَّ األنثى تتعلم النهاية ويف
يف األنثى الطفلة تبدأ التي املميزة الخربات تحليل يف الثاني الفصل يف ترشع ثُمَّ
لطبيعة الثالث الفصل يعرض امرأة، تصبح ألن تمهيًدا الصغرية الفتاة لتصبح تلقيها
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عند الرابع الفصل يف وتتوقف الرجل، خربة وبني بينها والخالف املرأة لدى الجنسية الخربة
املرأة وضعية األوَّل فصله يبحث «املوقف»، عنوان تحت الكتاب من الثاني الجزء حاق، السِّ
عىل االجتماعية الحياة ثُمَّ األمومة الثاني الفصل ويف الزواج، مؤسسة خالل من املجتمع يف
الخامس يعرضالفصل والبغاء، العهر ثُمَّ معزولة، منغلقة مؤسسة ليست األرسة أنَّ أساس
السادس الفصل يف لتوجز هذا كل خالصة تستجمع الشيخوخة، إىل النضج من املرأة انتقال
وأقل الرَّجل من أدنى وأنَّها ذكوري، أساًسا «العالم أنَّ إدراكها وشخصيتها، املرأة موقف
شأن هذا يف شأنها أبدية، كطفلة أمامهم املرأة وتبدو آلهة، كأنصاف الرجال يبدو منه،

املستعمرات».55 وسكان والعبيد العمال طبقة
هذا املرأة قبول مربرات أي «املربرات»، عنوان فيحمل الكتاب من الثالث الجزء ا أمَّ
املستقلة، املرأة عن األوَّل فصله يبحث التحرير» «نحو واألخري الرابع الجزء وكان الوضع،
املؤرشات أن إىل وتنتهي شاملة، اجتماعية حركة يكون أن بدَّ ال النساء تحرير أن فتؤكد
املساواة يف البائد السوفيتي االتحاد تجربة تبحث آٍت، املرأة عرصتحرير أن إىل تُشري الراهنة
الغربي العالم يف الجنسية الحرية وانطالق وفرصالعمل، والتدريب التعليم يف الجنسني بني
اقتصاديٍّا، املستقلة العاملة املرأة أعداد تنامي إىل تشري ثُمَّ اإلجهاض، وحق النسل وتنظيم
املمكن من بات لقد متساويني، طرفني بني تشاُرًكا بل للتعيش وسيلة الزواج يكون فال
وتظل املرأة، هي املرأة وستظل العام، والرأي والتقاليد واألعراف واملؤسسات القوانني تغيري

الحياتية.56 التجربة يتقاسمان متساويني ندِّين بني لكن الطرفني، بني االختالفات
بوفوار دي سيمون أردفته الثاني» «الجنس كتاب أحرزه الذي الساحق للنجاح ونظًرا
الحتمية مقولة رفض عىل أكثر يؤكد الثاني»، الجنس «طبيعة بعنوان حجًما أصغر بآخر
األنطولوجي السياق ضوء يف السيكولوجية الوقائع إىل النظر و«رضورة البيولوجية
األهمية، بالغة وقائع ألنثاه النوع استعباد ألنَّ والسيكولوجي؛ واالجتماعي واالقتصادي
لن … يكفي ال وحده الجسد لكن العالم، يف وجودها يف جوهري عنرص املرأة جسد أجل
من بدَّ وال اآلخر؟ هي املرأة تكون ملاذا املطروح: السؤال عىل لإلجابة أبًدا البيولوجيا تكفي

التاريخ.»57 سياق يف هذا تخلق كيف اكتشاف
التاريخية، النفيسواملادية التحليل يفعرصها، السائدة التيارات عند بوفوار دي توقفت
والوضع للقهر يتعرضان أنهما يف الربوليتاريا وضع مع املرأة وضع يتماثل كيف وأوضحت
النساء إال أقلية، كانت الظلم بها حط فئة كل بحال، أقلية ليسا أنَّهما حني يف الخاص،
موجودات فهن النساء ا أمَّ الحديث، العرص يف إالَّ توجد لم الربوليتاريا أنَّ عىل والربوليتاريا،
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تُمثل ال لذا تاريخي؛58 حدث أو معني اجتماعي لوضع ليسحدوثًا للرجال خضوعهن دائًما
الطبقات، كل يف مشتتات إنهن معها، املتضايفة األخرى الطبقة تواجه كي طبقة النساء

الرجل. يحكمه عالم أرجاء عرب
يف البطريركي الوضع وصياغة الزراعة إىل الرتحال من اإلنسان انتقال تناولت ثُمَّ
وكيفحرَّرت الفرنسية، والثورة وعرصالنهضة الوسطى بالعصور مروًرا القديمة العصور
القرن يف النسوية الحركة واستعرضت قدامى، نسويات إىل وأشارت والنساء، العبيد اآللة

عرش. التاسع
من األخري الجزء يف وقامت تعوقها، التي واألوثان ومخاوفها املرأة أحالم تناولت ثُمَّ

البارزة. األدبية األعمال بعض يف املرأة وضعية بتحليل الكتاب
ببساطة بلورتها النسوية، اإلشكالية وتمثيل تمثل بوفوار دي سيمون فلسفة أجادت
يف الفلسفة، منظور من النساء وضع عن كتابًا لتكتب تجلس أنها إىل أشارت حني نافذة
ألنَّ الفلسفة،59 منظور من الرجل وضع عن ليكتب رجل يجلس أن أبًدا يمكن ال أنه حني
ألن واملحتاج والغريب االستثنائي هو النساء ووضع الطبيعي الوضع هو الرجال وضع
تحقق التي ومؤسساته عامله يف لألنثى الرجل فرضه الذي الدور تجاوز إذا الفلسفة، تفرسه
بل ذاتها حدِّ يف تتعني ال واملرأة الذكورية، هي اإلنسانية أنَّ يعني مما وهيمنته،60 صالحه

بالرجل. عالقتها يف
وجودية، فيلسوفة وأخريًا أوًَّال — معروف هو كما — بوفوار دي سيمون أنَّ عىل
موضوع (١٦٤٦–١٧١٦) W. G. Leibnitz ليبنتز كان وإن وشوبنهاور، بنيتشه تأثرت
ن وكوَّ ١٩٣٠م، العام سارتر بول جان قابلت حيث السوربون، من للتخرج أطروحتها
وجوديتها من أساس وعىل العرشين، القرن يف الوجودية معالم من َمعَلًما مًعا ارتباطهما
يف بًرشا والنساء الرجال رؤية يف الوجودية من فاستفادت املرأة، لقضية طرحها كان
الوجودية الفلسفة يف املحورية الحرية مقولة من استفادت وبالطبع متجسدة، عينية مواقف
الفلسفة منطلقات آخر إىل … واملسئولية والقلق الحي الجسد وخربة اآلخرين مع والعالقات
وكيف ملاذا املبدئي: سؤالها فكان ،otherness الغريية أو اآلخرية خصوًصا الوجودية،61
الرجل؟ ومخاوف واهتمامات ومصالح رغبات يعكس للرجل، بالنسبة «آخر» املرأة تمثل
يوجد النساء جنس لكن املرأة، أو لألنثى الثابت األبدي املفهوم تنكر وجوديتها، وبحكم
النساء تحارب أن الرضوري من بات وقد ثاٍن، كجنس الرجال، جنس عن كمتمايز دائًما
ليناضلن الشخصية، لخرباتهن الفينومينولوجي بالتوصيف مستعينات الجائر الوضع هذا

ثاٍن.62 كجنس وليس كاملة، برشية ككيانات حقوقهن أجل من
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النسوية، الوجودية منها استفادت الفينومينولوجيا، من الوجودية استفادت ومثلما
تناول يف فعالية أبدت الفينومينولوجيا أنَّ والواقع الفينومينولوجية»، «النسوية تيار وثمة
إىل وتخرج الواقع، يف املعيشة الحية الخربة تحليل إىل يعمد فلسفي منهاج إنَّها املرأة، قضية
الفينومينولوجيا استخدام كان هنا من املتشابهة، الخربات كل يف متغرية الغري العموميات

وجنوستهن. بجنسهن ووعيهن تميزهن، التي للنساء العينية الخربة لتحليل
من الخصوص وجه عىل استفادت الحداثة، بعد ملا النسوية استيعاب ويف

.(١٩٠٨–١٩٩٥) E. Levinas ليفيناز إيمانويل الفرنيس الفينومينولوجي
ما حد إىل تميزها خاصة بمعالم تتَّسم معطاءة، متقدمة دائًما الفرنسية النسوية ظلت
وإىل التفلسف، وإىل التنظري إىل جنوًحا أكثر إنَّها باإلنجليزية، املتحدث العالم يف النسوية عن
النسوية ناهضت عام بشكل النفيس، التحليل ومع أسبق، فلسفات مع العميقة الحوارات
العداء فرويد وناصبت عنه، حيوًدا واألنوثة معياًرا الذكورة يجعل الذي النفيس التحليل

بتحليله. قام فقط بل البطريركي بالنظام يوِص لم أنَّه من الرغم عىل
كنظرية النفيس بالتحليل ونسويته باإلنجليزية املتحدث العالم يهتم لم حال، أية عىل
النسوية ا أمَّ التجريبية،63 وشواهدها التفسريية وقواها علميتها بمدى فقط بل للعقل،
.(١٩٠١–١٩٨١) J. Lacan الكان جاك مع سيِّما ال به، خاصة عالقة فلها الفرنسية
ظاهر دراسة يف البنيوي املنهج تطبيق طريق عن لفرويد، تجديدية قراءة صاحب إنه
اهتمت لغة، ذاتها هي كانت أو بنيويٍّا، اللغوية الظاهرة تماثل كانت لو كما الالشعور
جعلتها حتى الجنسني بني الفروق أصول حول الكان بنظريات املحدثة الفرنسية النسوية
النفسية واملحللة الفيلسوفة بفضل هذا ولعل األنثوية، والهوية األنثوي الوعي أسس من
ومفهوم الكان من استفادت التي (١٩٣٢م–؟) L. Irigaray إيرجاَرْي لويس االجتماعية
سيكولوجيٍّا مفهوًما معها يعد ولم العقالنية جوهر جعلته لديه، imaginary الخيالية

شامًال. وثقافيٍّا اجتماعيٍّا أيًضا بل فحسب،
الغربية، الفلسفة يف العقل مفهوم وتحيز قصور لكشف جهودها سياق يف هذا وكان
املرأة. لدى وخصوبة وحركية حيويَّة أكثر الخياليَّة أنَّ إىل الراجع النسوي العقل وتميز
الجنسية الخربة تحليل يف اإليغال خالل من الرجال عن النساء اختالف تأكيد يف أمعنت
حتى اللغوية، بالتعبريات هذا وربطت الجنسية، ميولها كبت عىل املرأة إجبار وأساليب

التحررية. الراديكالية إىل أقرب جعلتها شديدة بجرأة أعمالها تميزت
سيمون أشارت كما دائًما التاريخ أنكره النساء جنس بني توحد أو تآٍخ عن بحثت لقد
املنطق هيمنة من والتحرر الذات، تأكيد إىل الخضوع من املرأة وضع أرادت بوفوار، دي
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وال تأويالت، مجرد تقدم حال أية عىل وهي لألنثوية، املمكن املسار واكتشاف الذكوري،
الالوعي داخل االنحصار أن إىل انتهى رمزياتها داخل املرء ظل وإذا حلوًال، أو برامج تُقدِّم
واملنشودة. الشاملة النسوية الفلسفة تنشأ ولن األنثى،64 عىل املفروضة الحدود وداخل

بما دارها عقر يف ترتبط الفرنسية فالنسوية األمر، يف ما أهم النفيس التحليل ليس
ذهبية لحظة رأيناها التي الحداثة بعد ما تيارات بأقوى أي وسواها، إيرجاَرْي منه استفادت
اخرتاق — هاراوي مع مثاًال رأينا كما — شهدت التنظري، مدارج إىل بها ارتفعت للنسوية
ثقافة … والواقعي املعياري … والحياة الفن … واملمارسة النظرية بني التقليدية، الحدود
إليها هدفت ما إىل الباب فتح مما إلخ، … واملوضوع الذات … الجماهري وثقافة الصفوة
الرتاتبي الوضع زعزعة أجل من للبرش، القاطعة التصنيفات خلخلة أي دائًما؛ النسوية
بارت وأيًضا ليوتارد أمثال فرنسا فالسفة مع الحداثة بعد ما تجلت واألنوثة، للذكورة
وبالتايل املؤلف»، «موت مقال صاحب (١٩١٥–١٩٨٠م) بارت روالن … ودريدا وليفيناز
«الرشط كتاب صاحب ليوتارد فرانسوا جان ا أمَّ النص، معنى يف املساهم القارئ ميالد
الروح الحداثة، بعد ما روح د جسَّ من أقدر فهو آنًفا إليه أرشنا الذي الحداثي» بعد ما
العالم، يف املتفشية إلخ … واملجاعات والحروب والتفاوت والقهر الظلم تستشعر التي
انتظار هذا كل بعد املمكن من يَُعد ولم أهدافها تحقيق تستطع لم الحداثة أنَّ تعني والتي

به. وعدت الذي السعيد املستقبل
دها جسَّ التي ومنطلقاتها أفكارها نهاية يعني مسدود، طريق إىل الحداثة وصلت لقد
العدل من واملزيد الحقيقة نحو املطرد الخطي التقدم أفكار نهاية التنويري، العقل
أو محددة مرحلة ليست الحداثة بعد ما الوضعي، والعلم العقل عىل ارتكانًا والحرية،
األفكار وبكل هذا بكل التسليم تنقض راهنة للحظة حضاري منطق إنَّها معيَّنًا، اتجاًها
به. وعد ما تحقيق يف فاشًال مرشوعها ليجعل الحداثة فات وما البديل عن وتبحث املطلقة،
النسوية، عىل تأثريها فرنسا يف الحداثة بعد ملا العميقة النظرية التوجهات هذه تركت
إىل النسوية مع وتحوَّلت دريدا، جاك مع logocentrism العقل» «مركزية من استفادت
لفظاظة وقوقعة تجسيًدا أشد كتعبري Phallogocentrism القضيبي» العقل «مركزية
لقراءة جديًدا مفتاًحا النسوية دريدا منح أن بعد ،androcentrism الذكورية املركزية
اآلخر. تحجيم وعن لالختالف رفضها عن تكشف الغربية، الفلسفة لنصوص تفكيكية

البنيوية بعد ما الحداثية، بعد الفرنسية األطروحات هذه من النسوية تعلمت لقد
أبنية عن تكشف التي فوكوه ميشيل مع املعرفة وحفريات ودولوز دريدا جاك وتفكيكية
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املعرفية النظم تقويض تعلمت … السائدة األيديولوجيات يف املسترتة واإلخضاع التسلط
تبخيسها تم التي تلك أو التقليدية الفلسفة يف املهملة بالقضايا واالهتمام تشكيلها وإعادة
وتجسيدها ذاته تمثيل أو ذاته يف التفكري عن الفكر ف يتوقَّ أن لزاًما وبات الفالسفة، ِقبَل من
ما بكل االهتمام إىل االنتقال عليه معها، متطابقة أو مشابهة حقيقة عن بحثه طريق عن

الحياة. مكونات من ُمكوِّنًا الفلسفة تصبح كي عنه، ومختلف خارجه هو
وكان وبخسته،65 شته وهمَّ استثنته ما عىل اإلنسانية العلوم بقية لفتح دعوة ذلك ويف
من َشت وُهمِّ بُخست ما طويًال أنَّها هي القضية ألنَّ وللنسوية؛ للمرأة مؤاٍت من أكثر هذا

العلمي. والتفكري والفلسفة الفكر قبل
مقوالت توظيف يف جدَّت وقد النسوية، عىل سابغ فضل ذات الفرنسية العقلية إنَّ
الكربى األم بوفوار، دي لسيمون الرشعية الوريثة أنها ويكفي أجلها، من كربى فلسفية
فرنسا يف الجديدة النسوية وظلت بأرسها، املعارصة النسوية وللفلسفات جميًعا للحركة
الراديكالية النسوية ا أمَّ العتيقة، الوجودية للمؤثرات امتداًدا العيني املوقف بقضايا تُعنى
يف يتمثل جذريٍّا، اختالًفا الوجودية الفلسفة عن فتختلف باإلنجليزية املتحدث العالم يف
… واملعرفة والعقل باللغة الكربى، بالتنظريات بل الفردية، العينية بالخربة تهتم ال أنَّها
العلم فلسفة إىل أدت التي السبعينيات يف النسوية الفلسفة نشأت كانت املنطلق هذا ومن
القضية خدمة يف الفلسفية املقوالت ألثقل عميق توظيف مجرد األمر يعد لم النسوية،

أصًال. نسوية فلسفة خلق بل النسوي، والفكر النسوية
متطورة جديدة صورة عن تبحث عرش التاسع القرن يف النسوية الحركة كانت ولنئ
جديدة صورة عن تبحث العرشين، القرن من األخري الثلث يف النسوية الفلسفة فإن للمرأة،
صورة عن تبحث بدورها النسوية العلم وفلسفة العقلية، وبنياتها للحضارة متطورة

العلمية. واملمارسات للعلم متطورة جديدة
يف يبحث بعديٍّا، نشاًطا تكون أن الفلسفة عىل غلب باإلنجليزية امُلتحدِّث العالم يف
عالقة ال وبالتايل املعيش، الحي النابض العالم عن تماًما يده رافًعا واملناهج، املفاهيم
وكان منهجية. أو نظرية مقوالت محض يكونا لم ما والَجنْوسة بالجنس البتة للفلسفة
للفلسفة النسوية واقتحام وقرائنهما املفهومني هذين أساس عىل النسوية الفلسفة لقيام
املفاهيم صياغة إلعادة محاولة إنَّها كليهما، الفلسفة وعىل النسوي الفكر عىل الجذري تأثريه
محكومة تاريخها طوال سارت قد الغربية الفلسفة دامت ما املهيمن، املنظور من واإلفالت

الذكوري.66 واالنحياز الذكورية بالخربة
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ومنظومة املعالم، محددة مدرسة عىل املختلفة بفروعها النسوية الفلسفة تنطوي ال
نقض عىل تتفق عديدة، فروًعا يتفرع نقدي اتجاه هي ما بقدر واملعتقدات، املسلمات من
الفيلسوفات تختلف الهدف، هذا تحقيق اسرتاتيجيات يف وتختلف الذكورية، املركزية

الرجال. الفالسفة يختلف مثلما بينهن فيما النسويات
امليتافيزيقا نقد إىل تصل نقدية ونظرة مبدئي وموقف منطلق النسوية الفلسفة إنَّ
العقل … والجسد الروح وثنائية الذكوري الكون خلق يف بمجامعها ساهمت التي الغربية
ت َشقَّ طاملا التي الثنائيات، هذه إلخ … والطبيعة اإلنسان … والواقع الفكر … والعاطفة
وبخس بالذكورية) (املرتبط ل األوَّ الطرف قيمة إعالء منها الهدف الغربي، الفكر وأشقت
املعلم هو النقدي املنظور بها، لإلطاحة األوان وآن باألنثوية)، (املرتبط الثاني الطرف قيمة
هو ملا نقٍد عن بل بالنساء، خاصة نظرة عن تُعربِّ ال بهذا وهي النسوية، للفلسفة املميز

أجمعني. للبرش وشامل عام
ال الرِّجال أنَّ فقط بل الحقيقة، يمتلكن النساء أنَّ تزعم ال — أرشنا كما — فهي
موضوعية أكثر نظرة النسوية الفلسفة م تُقدِّ النقدي املنظور بفضل وهكذا بها. يستأثرون

السائد. التيار يف خطأ هو ما تعيني عىل قادرة انحياًزا وأقل
موقف من ينطلق النسوي النقد لكن أجل نقدية، بأرسها الفلسفة إنَّ قائل: ورب
يف شامل تغيري عىل ينطوي النسوي املوقف دائًما، ومحجوب الحياة يف مفطور معني
فقط، الذكوري املنظور يكشفها التي تلك من أوسع الكون يف أبعاد عن يكشف النظرة
يظفر ال بدونها املرأة، خصوصيات تمتلكها ثمينة خربة ثمة أن النسوية الفلسفة منطلق
ما نجد قد هذا ويف عنها، النقاب لرفع األوان آن متوازنة، متكاملة برؤية أنفسهم الرجال

الفلسفة.67 صميم يف يدخل قد بالفلسفة له عالقة ال ويبدو وشائع عادي هو
األولية التساؤالت عن لإلجابة عميقة محاوالت عن النسوية الفلسفة تخلَّقت هكذا
Sexism والجنسانية للجنُوسة الهرمية والرتاتبية املرأة وهوية املساواة بشأن للنسوية ا ِجدٍّ
األبنية سائر يف له والتحيز الجنسني أحد هيمنة تعني الجنيس التحيز أو (الجنسانية

طبًعا). الذكور لصالح التحيز هذا يكون ما وغالبًا جنسه، بسبب فقط واملؤسسات
لتاريخ وتأويل وفحص قراءة إعادة يف الفلسفية، كتب ألمهات نقدية بمرحلة وتبدأ
تهميش إىل أدَّت التي العوامل ومعرفة يشوهه، ذكوري انحياز لفضح واستجوابه الفلسفة

إنكاره. أو تجاهله جرى الفلسفة يف للمرأة دور عن للكشف أعماقه وسرب املرأة،
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عن للتنقيب ضخًما مرشوًعا شكََّلت التي أمريكا يف الفلسفة» يف املرأة «جمعية تأسست
العصور، أقدم إىل أبحر دقيق بحث خالل من إسهاماتهن لتعيني الفيلسوفات النساء تاريخ
املنزل. تدبري تتجاوز اهتمامات أية لهن ليس القديمة العصور يف النساء أنَّ به املسلَّم كان
اهتممن امليالد) قبل السادس (القرن فيثاغورث عرص يف نساء عن البحوث وكشفت
األرسة ثُمَّ الدولة، وتسيري بناء يف Harmony االنسجام أو التناغم عن مفهومه بتطبيق
هذا النساء بها تطبق أن يمكن التي الطريقة وناقشن للدولة، ًرا ُمصغَّ نموذًجا باعتبارها
املنزل، شئون تدبري يف نظرية هذه تكن ولم اليومية، لحياتهن األخرى الجوانب عىل املبدأ

تطبيقية.68 أخالقية نظرية بل
االختالف بإبراز املطروحة املناهج عنيت املرأة تميز إثبات عىل الراديكالية حرص ويف
النسوية، القضية أبًدا يعكس لم اإلسهام هذا أنَّ والحظت الفلسفي، النساء إسهام يف
العظام الفالسفة حياة وسري متبادلة ورسائل متناثرة شذرات يف البحث مادة ووجدت
لقد وفريًا، مدًدا األديرة مقتنيات يف وجدوا الوسيط للعرص وبالنسبة … وعظات وقصائد

الفلسفة. عصور بقية إىل البحث تواصل
عن نظريات بناء إىل والتمحيصية النقدية املرحلة من النسوية الفلسفة تنتقل ثُمَّ
االفرتاضات أبرز تحدي سبيل يف النسوية الفلسفية املرشوعات سارت بالذات، األنثوي الوعي
اللينة الفلسفة بفروع ى يُسمَّ ما بدأت التفصيل، شديدة بدائل وتقديم الجوهرية، الفلسفية

والجمال. واألخالق السياسة وهي السهلة
حني جذورها، من األوضاع وقلب الحقيقة كبد إىل وصلت قد كانت الثمانينيات ومع
واإلبستمولوجيا امليتافيزيقا وهي الشاقة العسرية الفلسفة بفروع ى يُسمَّ ما إىل تطرَّقت

العلوم. وفلسفة وامليثودولوجيا

النسوية العلم فلسفة نشأة (10)

الدوريات يف تظهر املجاالت هذه يف اإلسهامات بدأت النسوي، باملد الطافحة السنوات تلك يف
بمشاركة (١٩٣٥م–…) هاردنج ساندرا األمريكية الفيلسوفة قامت ثُمَّ الفلسفية. واملجالت
النسوية املنظورات الواقع: «اكتشاف بعنوان ُمجلَّد يف اإلسهامات بتجميع هينتيكا مرييل
عام ليعد ١٩٨٣م، العام صدر العلم»، وفلسفة وامليثودولوجيا وامليتافيزيقا لإلبستمولوجيا
هاردنج كتاب مع الالفت نضجها بداية كانت ثُمَّ النسوية، العلم لفلسفة الرسمي امليالد
قامة العلم فيلسوفات أعىل هاردنج تزال وال (١٩٨٦م). النسوية» يف العلم «سؤال الخطري
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قدميها عىل تقف النسوية العلم فلسفة جعلت التي وهي إنتاًجا،69 وأغزرهن شأنًا وأرفعهن
فريد، فرد يؤسسها أْن من أوسع الحركة أن لوال املؤسسة، إنها القول يمكن ُقُدًما. وتميض

الهرمية. والرتاتبية املركزية من املبدئي نفورها عن فضًال
بأرسها، النسوية الفلسفة هدف عن الواقع» «اكتشاف للكتاب األصيل العنوان يُعرب
بفعل ومهمشة مطمورة دائًما ظلت التي األنثوية الجوانب عن النقاب رفع أي
وامليتافيزيقا لإلبستمولوجيا النسوية «املنظورات الفرعي العنوان ا أمَّ الذكورية. الهيمنة
العلم فلسفة أن بدء ذي بادئ يخربنا إذ الداللة؛ بالغ فهو العلم» وفلسفة وامليثودولوجيا
التقليدية؛ العلم فلسفات يف عهدناه عما مختلفة زوايا من مستجدة منظورات تعني النسوية
من منظومة النسوية العلم فلسفة تكون أن نتوقع فال بأرسه. الغربية الفلسفة وتيار بل
مداخل هي بل بأرسهن، العلم فيلسوفات أو جميًعا النساء عليها تتفق القضايا الفروضأو

مستجدة. ومنطلقات
النسوية العلم فلسفة أن عىل الفرعي العنوان هذا يصادر مغزاها لها أخرى ناحية من
الذي أرسطو ل األوَّ املعلم بميتافيزيقا ل األوَّ فصله يف فيبدأ امليتافيزيقا، عن تنفصل ال
تأخذ لم التي الغربية امليتافيزيقا نقد ويواصل عاقًال، حيوانًا ليست املرأة بأن جاهر
الحديث العلم إىل وصوًال الذكوري، الكون يف بمجامعها وساهمت اعتبارها، يف أبًدا املرأة
يف فالعلم والجنسانية، الَجنْوسة تأثري عن بمعزل أبًدا تكن لم ذاتها الفيزياء أن ليثبت
التفكري أنماط فعكست محددة، وأمكنة معينة أزمنة يف يعيشون برش صنيعة النهاية
عريضة مساحة ثمة وبالتايل فيه؛ يعيشون واسع مجتمع يف السائدة التفكري أنماط لديهم
والتي العلم، أنتجت التي املجتمعات أيديولوجيا وبني العلمي التفكري بني التشارك من
البيولوجيا مجاالت إىل املسري استئناف الكتاب فصول عىل وكان ذكورية. أيديولوجيا هي
يف لألصلح والبقاء التنافس فكرة يحاربن االجتماعية، والبيولوجيا التطورية والنظرية
أكثر ومواتيًا وطبيعيٍّا تلقائيٍّا النسوي املد أتى ثُمَّ اليوجينيا، إىل أدت التي الداروينية
بجانب نسوية رًؤى طرح مجرد هذا كل يف املسألة تكن ولم … االجتماعية العلوم يف
إرشادي نموذج طرح وإعادة وتحدٍّ استجواب بل باملساواة، املرأة لتظفر الذكورية الرؤى
والعقالنية والتحليلية املوضوعية الذكورية القيم يلغي ال — جديد70 paradigm براديم —

األنثوية. القيم وبني بينها التكامل عىل يعمل بل … التجريبية
سياق يف الغربي العلم ظاهرة تفسري أساس عىل النسوية العلم فلسفة نشأت هكذا
لقد جذرية. نقدية كمعالجة ومضامينه، ولغته ومشاريعه مفرداته عىل وتأثريها الَجنْوسة
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لت وتكفَّ السياسية، والنظرية واألنثروبولوجيا االجتماعي والنقد والفنون األدب يف هذا تمَّ
الحديث. العلم … املجاالت أخطر يف بإنجازه النسوية العلم فلسفة

مثل من ينفر النقدي، العقالني التفكري بأنه يزهو الذي العلم أن للسخرية املثري ومن
بهذا، البداية يف العلم فالسفة يرحب لم العلم، هو العلم أن يزعم شعار وتحت له. النقد هذا
َجنْوسة عن الكشف القصري عمرها من وجيزة فرتة يف استطاعت النسوية الفلسفة لكن
تستبقي التي والنفسية واالجتماعية والسياسية االقتصادية اآلليات فهم وحاولت العلم،
ينبغي كما بجانبيها،71 أو بأرسها اإلنسانية التجربة ألبعاد شامًال وليس جنسانيٍّا، العلم

يكون. أن
كما موضوعها صميم يف وليست هامشية بأنها العلم فلسفة يف النسوية توصم وقد
رأس عىل العلم أن ذلك البتة، هكذا األمر وليس األخرى،72 امليادين يف النسوية حال هو
وعمق واالنفعال والشعور والحنو كالعاطفة — أنثوي هو ما كل اعتربت التي املؤسسات
الذكورية بقيمه العلم بات حتى للعلم، ونقيض علم وال العلم، ضد — … باآلخر االرتباط
منشط أي من إنسانية أكثر أنه حني يف لإلنسانيات، كنقيض يوضع ا جافٍّ خشنًا الخالصة
األخرى الناحية ومن فيه. األنثوية عن النقاب لكشف سواه من أكثر املحتاج وهو آخر،
النسوية اشتباك كان املعارصة، الحضارة يف العلم ءُه يتبوَّ الذي الصدارة وضع مع أنه نجد
الحركة به اشتبكت العلم فلسفة عن وفضًال واملرامي، األبعاد متعدد عريًضا طويًال معه
النسوية أهداف حرص ويمكن للمرأة. حقوق عن البحث ملجرد األويل اإلطار يف النسوية

كاآلتي:73 بالعلم يتعلق فيما

العلم، تاريخ قراءة إعادة طريق عن العلم، ممارسة عىل قادرات النساء أن تبيان (١)
قراءة بإعادة النسوية نهج عىل جريًا الفلسفة، مع حدث مثلما فيه، املرأة دور عن والتنقيب
فلسفة يف الكربى العناوين من العلم تاريخ قراءة إعادة إن العقل. وقصة الحضارة تاريخ
بدءًا املجهول، العاملات النساء دور عن للكشف دءوبة محاوالت وثمة النسوية.74 العلم
مثََّلت معارصات عاملات إىل وصوًال القديمة، العصور يف اإلهمال أو الظلم القني الالئي من
كان التي فرانكلني، روزاليند مثل كاملة، حقوقهن اكتسابهن دون يحول عائًقا أنوثتهن
العمر منتصف يف وماتت الوراثية، للشفرة املزدوج الرتكيب اكتشاف يف حاسم دور لها
وموسوعات معارف دوائر وخرجت الكبري. بدورها االعرتاف يتم ولم املبايض، يف برسطان
وتأويل قراءة وإعادة نقدي فحص إنه العلم.75 تاريخ عرب العاملات النساء عن مهيبة
أيًضا النسوية وتستشهد الحضارة. وقصة العلم وقصة العقل وقصة الفلسفة قصة ملجمل
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كوري، كماري االستثنائيات فقط وليس كثريات، نساءً أن يُبنيِّ الذي الراهن العلمي بالواقع
وامُلنظرات املستقالت الباحثات إىل الفنيات املساِعدات من العلم، مستويات كلِّ يف يساهمن
تأثري إبراز وهي النسوية، العلم فلسفة أهداف أهم من لهذا أخرى غاية وثمة الرائدات.
تحقيًقا النسوية، اإلبستمولوجيا يف سنرى كما وإنجازاتهن، أبحاثهن عىل العاملات أنوثة

األنثوية. الذات اكتشاف وهو الجديدة، للموجة األويل للهدف
هذا الناس يوم وحتى العلم، يف اإلسهام عن النساء تعوق التي العقبات إزاحة (٢)
الرفيع، العلمي البحث مجاالت املرأة اقتحام أمام أمريكا يف تُوضع العراقيل زالت ما
كوكبة انشغلت «أجل شيفرد: جني ليندا تقول والهندسية.76 الفيزيائية العلوم يف خصوًصا
كثرة من فأندهش أنا ا أمَّ العلم، يف النساء عدد قلة سبب عن بالسؤال النسويات من
وضغوطه، املجتمع قواعد التعليم، عىل مفروضة كانت التي القيود إىل بالنظر عددهن،
حديث وقت (حتى الضعيف األجر املهني، املسار يف التقدم يعوق الذي الزجاجي السقف
ما ربع فقط يتقاضني والفيزياء الفلك يف العاملات النساء كانت ١٩٤٨م، العام إىل يصل
البارد االستقبال املهنية، العلمية الجمعيات لتقدير افتقادهن الرجال)، نظرائهن يتقاضاه
من استبعادهن شائهة»، «أمساخ كأنهن لهم التام رفضهم أو الرجال زمالئهن جانب من

املطلوبة.»77 الشخصية والتضحيات الرسمي التواصل
التاسع القرن يف العمل عمل وقد املرأة. بيولوجيا عن الخاطئة املعلومات تصحيح (٣)
التي العلمية املكتشفات تتواتر واآلن العلم. وممارسة املرأة دون ليحول ترويجها عىل عرش
ملمارسة ُمهيَّأ املرأة عقل وأن الجنسني، بني العقلية الفروق حدود وتبنيِّ هذا، كل تنقض
العقل. قدرة من تنال ال اليأس وسن والحمل كالطمث البيولوجية خصوصياتها وأن العلم،
جوهري كائن أنها تثبت األقل عىل أو املرأة، كفة ح تُرجِّ التي املكتشفات بعض عن فضًال
نتحدَّث لن التاريخ. طوال الذكورية افرتضت كما الثانية الدرجة من مخلوًقا البتة وليست
آخر نوع اكتشاف — مثًال — جرى فقد ذكر. إىل الحاجة دون ولدت التي دوليل النعجة عن
امليتوكوندريا ى تَُسمَّ السيتوبالزم، أجزاء بعض داخل النواة، خارج موجود الجينات من
واألب األم من وليس وحدها األم من إالَّ تُوَرث ال الجينات هذه الخطية، الحبيبات أو
جينات دراسة بواسطة يمكن وبالتايل النواة، داخل املوجودة الجينات يف يحدث كما مًعا
العرق بها بدأ امرأة أول إىل نصل حتى األمهات نسب تسلسل إىل الوصول امليتوكوندريا
الراديكالية شطط يف للخوض حاجة يف لسنا األصل. هي األنثى لتكون العشرية،78 أو

املرأة. عن الغبن رفع فقط ويكفي التحررية،

47



العلم وفلسفة النسوية

… وممارساته ومناهجه ومحركاته ومعايريه وأهدافه العلم قيم نقد (٤)
التقليدي بمفهومها العلم فلسفة مع تشتبك الرابعة الوظيفة أن مالحظة ويمكن
البعد مرحلتها يف العلم بفلسفة املتوشجة فهي األسبق الثالث الوظائف ا أمَّ الوضعي، أو

.(١١) التايل الجزء سيعرضها التي الراهنة وتطوراتها وضعية

ثالث وتجادل التقاء من تشكَّلت النسوية العلم فلسفة أن هاردنج ساندرا وتوضح
النسوية التجريبية وهي — جلية واضحة سبق ما عىل بناءً تبدو — نسوية مقاربات

النسوية. الحداثة بعد وما النسوي واملوقف
فلسفة يف التقليدية التجريبية أن ترى Feminist Empiricism النسوية التجريبية
االجتماعية البنية عن العلم إقصاء عىل عملت وتطوراتها، وامتداداتها الوضعية أي العلم؛
االجتماعي التشكل لفكرة الوضعيني الفالسفة بكراهية وسارتمحكومة الثقافية، واملؤثرات
مقتضيات ومن القيم من العلم تحلل زعمها يف رديئة تجريبية إنها العلمية. للمعتقدات
يف S. Barteky بارتكي ساندرا تنادي حتى عليها الثورة النسوية تعلن العيني. الواقع
التجريبية عمدت إسارها، من الخروج أجل ومن معها. ُمطَلًقا التصالح بعدم تطرف
–١٩٠٨) W. V. Quine كواين أورمان فان فيالرد الكبري املنطقي الفيلسوف إىل النسوية
بعمله االستعانة وإىل — للدكتوراه هاردنج ساندرا رسالة موضوع كان — ٢٠٠٠م)
هما: Dogma الجازمتان العقيدتان هاتان (١٩٥١م). التجريبية» يف «عقيدتان الشهري

تجريبية. وتركيبية منطقية تحليلية إىل القضايا تقسيم •
معنى ذات تجريبية جملة كل أن تعني التي Reductionism االختزالية أو الردية •

تجريبية. وخربات وقائع إىل للرد قابلة

منيًعا سياًجا ويمثِّالن التجريبية، تشكيل يف األخرى العوامل أثر يتجاهالن القضيتان
الربجماتية يف يتَمثَّل عنهما بديًال واقرتح تجاوزهما إىل كواين دعا مما هذا، دون يحول
ذلك. يف وفشل تماًما الوضعية األسس هجران حاول كواين، أن النسوية رأت والسلوكية.
غايته، حتى فيه يرس ولم البائدة، التجريبية إسار من الخروج نحو الطريق نصف قطع
كواين من تأخذ الوضعي. اإلسار من التام للخروج النسوية التجريبية تفعله ما وهذا
فلسفة أعان مما االجتماعي؛ سياقها عن التجريبية املعرفة نزعتا اللتني العقيدتني تقويض
العلمي، املنهج نظرية عن العلم وسوسيولوجيا والقيم امليتافيزيقا فصل عىل التقليدية العلم
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منه تأخذ األخرى. االجتماعية واألبنية العلمية الظاهرة بني الداخلية العالقات قمع وبالتايل
ومعالجة النسوية املسرية مواصلة يمكن وبهذا السلوكية.79 ترفض لكن الربجماتية، أيًضا
واملتواضعات األيديولوجيا مؤثرات عن للكشف الثقافية البنية يف منخرًطا بوصفه العلم
ونفًعا. توازنًا أكثر أشمل، للتجريبية منظور عىل الحصول وبالتايل وتصويبها، االجتماعية
Feminist Standpoint النسوي املوقف وهي الثانية، املقاربة بواسطة ذلك ويتم
الحيود. جوهر لكشف للنصوص النقدية والقراءة الذكوري، االنحياز فضح إىل النازع
كنصوص العلمية املحصالت إىل النظر أي العلم؛ textuality بنصية فلسفتهن فتأخذ
النسوي املوقف ذكورية. تحيزات من بها عما للكشف العلمية النصوص قراءة وإمكانية
نطاقها اتسع التي والعبد السيد بني للعالقة هيجل رؤية عن ينبثق — هاردنج ترى كما —
الرجل سيادة أن ومفاده لوكاتش، وجورج إنجلز يد عىل وتطوَّرت ماركس، أعمال يف
الثقافية، األبنية سائر ساد النظرة يف وقصور الرؤية يف انحياز إىل أدَّت االجتماعية للحياة
عىل النسوي املوقف يعمل الذكورية. عىل قاًرصا الجانب أحادي فجعلته العلم، ومنها
النسوية الحداثية بعد ما املقاربة ا أمَّ معها. لتتكامل األنثوية والقيم األنثوي املنظور تقديم
ارتباط ويف إلخ. … والبينة والصدق واملوضوعية العقالنية مفاهيم وصياغة فحص فتعني
فلسفة سنجدها النسوية، العلم فلسفة يف االستعمارية بعد بما النسوية الحداثة بعد ما
والعنرصية األوروبية تناهضاملركزية حيث من الرجال وسطوة الذكورية تناهضاملركزية
أطراًفا تبخس التي الهرمية الرتاتبية األنماط وسائر والرأسمالية والطبقية واالستعمارية

سيد. أو مركز ملصلحة
تشارك التي للعلم، السائدة بالفلسفة للتسليم نقًدا النسوية العلم فلسفة كانت هكذا
واملحك األعىل املثال هو العقالني األبيض الرجل اعتبار جريمة التنويرية، الجريمة يف
إخفاق وجريمة الراهن البيئي الدمار جريمة يف تشارك وبالتايل التقدم، لقيم واملعيار
ضارة أو رجعية اتجاهات ملنارصة اآلن يُستخدم العلم الثالث. العالم يف التنمية مشاريع
القيم حول متمركزة وتطبيقاته ممارساته اإلنسان. بإنسانية تعصف أفعال أو بالبيئة
فقط، جنسانيٍّا ليس بهذا العلم للعمل. الجنويس والتقسيم الجنوسية والرمزية الذكورية
خارج آخر بوصفها املرأة كانت األخرى. للثقافات وقاهر وطبقي عنرصي أيًضا هو بل
هذه النسوية العلم فلسفة تتحدى واآلن غشوم. جعلها يف ساهم مما القاهرة، الثقافة هذه

جذورها.80 صميم يف البنية
التقديسية النظرة من تحرَّرت قد التنويرية بعد الحداثية بعد النسوية العلم فلسفة إن
فعالية كأية إنه حيث من وتعالجه الحكمة، شامل النعمة كامل الفائق الكيان بوصفه للعلم
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الرصف أو الزواج مثل ناجحة، اجتماعية مؤسسة كأية أفضل، تكون أن دائًما يمكن إنسانية
املنوطة املهام أداء يف الوظيفي لنجاحها تستمر واملعاشات، التأمينات نظام أو الصحي
يقل ال الخافقني، طبق نجاح من أحرزه وما إيجابياته بكل العلم أكفأ. جعلها ويمكن بها،
اجتماعية مؤسسة هو البطريركية، الغربية الحضارة يف أخرى ثقافية بنية أية عن يزيد وال
غلواء من عولج أنه لو أفضل يكون والجنسانية، والَجنْوسة الذكورية باملركزية موسومة
— املنطقية الوضعية بفضل خصوًصا — مشهورة كانت بدورها العلم فلسفة أن عىل هذا.

النسوي؟ النقد هذا ملثل اتَّسعت فكيف الصارمة، امليثودولوجية املنطقية بقيودها

للنسوية الباب تفتح العلم فلسفة (11)

العرصالحجري، يف البدائي اإلنسان مع إرهاصاته بدأت التاريخ، من عهًدا أقدم العلم أجل،
األسس صياغة يف بدورهم اإلغريق وقام القديمة، الرشقية الحضارات يف أصوله وألقيت
قامت الذي العظيم الدور وجاء السكندري، العرص يف فردية توهج مرحلة وشهد النظرية،
شديدة مرحلة الحديث العلم ليغدو الحديث العرص انبثق ثُمَّ … اإلسالمية الحضارة به
طريق واثقة بخًطى يقطع نظاميٍّا نسًقا أصبح فقد العلم، مراحل من والتألق التميز
قبل، من بها للبرش عهد ال النجاح من فريدة حالة ليمثل متسارعة، بمعدالت التقدم

اإلنسانية. املعرفة مسرية وامتياز باقتدار ويتصدر
— النسوية وتنامي نشأة أوان عني — عرش التاسع القرن أواسط ويف اإلطار هذا ويف
وطبيعتها املعرفة حول العريق اإلبستمولوجيا لسؤال كامتداد العلم فلسفة نشأت
حول السؤال هو العلم فلسفة يف املتمثل اإلبستمولوجيا سؤال فأصبح إلخ، … وحدودها
منطق هو الذي التجريبي املنهج يف اإلجابة وكانت ومربراته. وحيثياته النجاح هذا عوامل
فلسفة اقترصت هكذا التجريبية. واملعطيات النظرية بني أو والحواس، العقل بني التفاعل

ومنطقه. منهجه يف فقط لتتمثل الداخل، من العلم إىل النظرة عىل العلم
فيلسوفها نجم وعال سادت التي inductivism االستقرائية النزعة يف هذا د تجسَّ
النزعة تعني االستقرائية النزعة إن الكبري. النسوية نصري — مل ستيوارت جون الشهري
بوصفه الداخل من العلمي النسق إىل تنظر إنها العلم، لظاهرة مكتمل كتفسري الوضعية
واإلبستمولوجية باألدوات فقط محكومة مستقلة تخصصية فاعلية هو ووحيًدا، واحًدا نسًقا
وأبعاده العلم تاريخ ويغدو … والتفسري التنبؤ ودقة والتجربة واملالحظة الرياضية كاللغة

باملوضوع. صلة ذات غري والقيمية، والحضارية االجتماعية
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،Logical Positivism املنطقية الوضعية هيلمان بفعل هذا توطد العرشين القرن يف
علمية فلسفة كانت لكنها العلم، فلسفة أسس توطيد يف دورها يُنكر من فينا وليس
منطقية تحليالت محض عىل بأرسها والفلسفة العلم فلسفة قرصت متطرفة، تجريبية
حملًة وشنُّوا العلمية، وأبعادها الرحيبة آفاقها من الفلسفة مجرِّدين العلمية، للقضايا
مطلقة تجريبية إىل الوضعية نزعت فقد امليتافيزيقا. املدللة: الفلسفة ربيبة عىل شعواء
سيِّما ال أشالئها، وعىل بل األخرى، األنساق هامات فوق علمي ونسق بسواها، ترتبط ال
والتاريخية االجتماعية التفسريات من العلم فلسفة تنزيه يف وأمعنت امليتافيزيقا. أشالء
إطار عن تخرج ولكنها بالعلم، انشغاًال تكون قد التفسريات بهذه العناية ورأت والقيمية،
تمثيل أقوى تكون هذا كل يف العلم وفلسفة املنطقية. باملعايري فقط تتحدد التي فلسفته

والتنوير. الحداثة ملثل
الثاني النصف يف العلم فالسفة أهم (١٩٠٢–١٩٩٤) K. Popper بوبر كارل وكان
وحمل والتقدم، الكشف منطق إىل التربير منطق من العلم فلسفة نقل العرشين، القرن من
غلوائها، من للخروج الطريق وفتح املنطقية للوضعية الحاد والنقد العصيان لواء بوبر
والهم الحية الفعالية فلسفة هي بل منطقية، محضتحليالت ليست العلم فلسفة أن مؤكًِّدا
أكثر العلم الخصيبة. بالفروض يلهم الذي الرحيب أفقها امليتافيزيقا لإلنسان، املعريف
والتطوير، والتعديل للتكذيب دوًما قابلة قضاياه آخر، منشط أيِّ من وإنسانية حيوية
علمت التي املثرية العلم قصة رسم يف أساسيٍّا دوًرا املبدعة والعبقرية ق الخالَّ الخيال يلعب
الجذري التغري بمعنى الثورة، إالَّ تفرسه ال العلمي والتقدم للتقدم. الحقيقي املعنى اإلنسان
بقابلية فقط التقدم/الثورة هذا فرس بوبر أن من الرغم وعىل جديدة. معرفية دورة لبدء
الداخل من العلم إىل النظرة عىل مقتًرصا زال ما أي والتكذيب؛ التجريبي لالختبار العلم

منها. الخروج إلمكانية الطريق فتح أنه إال التنوير، مُلثُل حامًال زال وما
بوبر، كارل من الثورة أيقونة (١٩٢٢–١٩٩٦) T. Kuhn كون توماس التقط فقد
أو براديم من انتقال هي التي الثورة مفهوم من أساس عىل العلم لتاريخ تفسريه وأقام
العلمية» الثورات «بنية الشهري كتابه يف وذلك … آخر إىل Paradigmقيايسإرشادي نموذج
يعني وتاريخه. العلم فلسفة بني الوثيق للربط الرصيح اإلعالن بمثابة يَُعدُّ الذي (١٩٦٢م)
اإلنساني، التاريخ عرب متغرية اجتماعية ظاهرة فهو ووحيًدا، واحًدا ليسنسًقا العلم أن هذا
ال ذاته العلم ألن واأليديولوجية؛ والحضارية الثقافية الخارجية العوامل هذا يف وتتدخل
التنويري، الحداثي املثال أُُطر من خروًجا هذا وكان به. خاصة أيديولوجيا عن ينفصل
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مقدمة كان وبالتايل عامله؛ يف الثقافية التعددية وإلغاء والوحيد الواحد العلم نسق مثال
أي كونية؛ فلسفة ُعدَّت حتى له، االمتنان شديدة هي التي النسوية العلم لفلسفة رضورية
إىل بأرسها العلم فلسفة يقسمن إنهن كون. توماس ه شقَّ الذي الطريق إطار يف إال تفهم ال
أسايسيف Post-Kuhnian الُكونية بعد ما مصطلح ُكون، بعد العلم وفلسفة ُكون، قبل ما
وما الحداثة بعد وما التنويرية بعد ما مصطلحات كانت حيث من النسوية، العلم فلسفة

بعامة. النسوية الفلسفة يف أساسية االستعمارية بعد
الفيلسوف بوبر، تالميذ أخلص وفلسفته العلم تاريخ بني الربط بتوطيد تكفل
العلم فلسفة النافذ: املبدأ وصاغ (١٩٢٢–١٩٧٤) I. Lakatos الكاتوش إيمري املجري
فيريآبند بول رفيقه يأتي ثُمَّ عماء. فلسفته بدون العلم وتاريخ خواء، تاريخه بدون
وقدرتها العلم تاريخ يف القابعة النظريات أهمية ليربز (١٩٢٤–١٩٩٤) P. Feyerabend
النسبوية وتأكيد املنهجية، التعددية لتأكيد ويتكرس الراهن، العلمي الواقع إخصاب عىل
العلمية النظريات قابلية عدم بمعنى incommensurability والالمقايسة ،Relativism
لها نظرية كل باملقاييسنفسها، عليها والحكم نفسها للمعايري والخضوع للمقارنة املتتالية
والكذب، الصدق قيمتي إطار يف البتة ليس عليها والحكم العلم، تاريخ يف ومكانها دورها
جوهرها يف العلمية النظرية ألن وتحدياتها؛ لظروفها لسياقها، بالنسبة يكون أن يجب بل
أجرأ — فيريآبند نادى وبالتايل أخرى. طرق بجوار توضع العالم، إىل للنظر محضطريقة
جميًعا لها يتَّسع للمعرفة عديدة أشكال من شكًال العلم يكون بأن — الغربي العلم نقاد
خالفه. بما الكفر يستلزم ًسا ُمقدَّ نظاًما ليس العلم أن يؤكد الحر. الديمقراطي املجتمع
صنوف من عداها ما تنفي حني العلمية، واملعرفة العلمية الروح شوفونية برضاوة وحارب
املعيار، الغرب املتفوق، الغرب ألسطورة استعمارية ذريعة محض هذا مثل ورأى املعرفة.
وتوظيًفا تأكيًدا أكثر النسوية العلم فلسفة وسنجد العلم. باسم األخرى الحضارات وقهر
العلم. الستبدادية حربها يف رضاوة وأشد والنسبوية، والالمقايسة املنهجية التعددية لهذه
املنطقية، الوضعية بعد ما عرص ممثيل أبرز اإلبستمولوجي، الرباعي هذا بفضل
وأصبحت وتاريخه، العلم فلسفة بني أخريًا التالحم تم وأشياعهم، تالميذهم من وآخرين
رصامة عن طبًعا تستغني ال منطقية، تحليالت مجرد وليست اقة، خفَّ حية إنسانية فلسفة
من أكثر اإلنساني للموقف شاملة لتصبح وتتجاوزه، فتستوعبه به، تكتفي ال لكن املنطق،
من وأيًضا الداخل من للعلم تنظر جعلها العلم بتاريخ التحامها إن أخرى. فلسفة أية
العلم العام. الثقايف والسياق الحضارة إطار يف تنشأ إنسانية ظاهرة هو حيث من الخارج،
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أنجبته، التي الحضارة مهدتها أرًضا يفلح بل الفراغ، يف يحلق وال السماء من يهبط ال
األبعاد عن العلم فلسفة تنفصل ال وهكذا تثريها. التي األسئلة عن ويجيب احتياجاتها ليلبي
وقيم واإلبداع البحث قيم العلمي، اإلبداع سيكولوجية وبالتايل العلمية، للظاهرة االجتماعية
واألنظمة األيديولوجية باألُُطر العلم عالقة يكون، أن ينبغي وما الكائنة … العلمي املجتمع
التخطيطية واألسس العلمية، للمؤسسات املقارنة والدراسة العلم اقتصاديات السياسية،

… وأهدافها81 لنشأتها
الوضعية، مرحلتها يف كانت كما الوضعية، بعد مرحلتها يف العلم فلسفة تَُعد لم هكذا
والسببية والتفسري والفرضية التجربة مفاهيم بتحليل أساًسا أو فقط معنية تعد لم أي
إنه … العلمي التفسري وحدود العلمي والتقدم والتنبؤ والوصف والصدق والبينة والقانون
فلسفة أمام انفتح الذي الشامل واإلنساني واالجتماعي الحضاري وبالتايل التاريخي، األفق
مرصاعيه عىل الباب فتح الذي وهو العلم، سوسيولوجيا مع تتالحم كادت حتى العلم
وبالتايل البطريركي، املجتمع بنيات كإحدى العلم إىل للنظر للعلم، النسوية الفلسفة أمام
استحقاًقا أخرى بنية أية من أكثر الحديث العلم بدا هذا ويف فيه. السائدة الذكورية نقد

النسوية. للمعالجة

ذكوريته عن يفصح العلم (12)

أنه إثبات األمور أسهل من كان الغربية، الحضارة مؤسسات أمىض الحديث العلم وألن
وأن الذكورية، باملركزية محكوم — املعرفة الكتساب كطريقة أو ثقافية كبنية سواء —
منه تماًما األنثوية استبعاد عىل حرصت بل فحسب، العلم تحدد لم الذكورية القيم
أول لندن يف ست تأسَّ ١٦٢٢م العام يف علم. وال العلم وضد العلم نقيضة واعتبارها
يجتمع منتدى لتمثل للعلوم، امللكية الجمعية الحديث، العلم روح تجسد علمية، جمعية
،H. Oldenberg أولدنربج هنري و«كتب والكشوف. وفحصالنظريات ملناقشة العلماء فيه
شأن من الرفع هي الجمعية مهمة إن يقول علمية، مجلة أول ومحرر للجمعية سكرتري أول
طريق عن الرجل بعقل نرتقي أن يمكن حيث … الرجولة فلسفة أو الذكورية، الفلسفة
دور للنسوية يكن لم ألنفسهم، وضعوه الذي التعريف وبصميم الثابتة. الحقائق معرفة
لقب عليهم أطلقوا بأن الفرنسيني منافسيهم اإلنجليز العلماء ه سفَّ وبالفعل الجمعية. يف
وأنثوية.»82 وضعيفة سلبية بأنها األرسطية الفلسفة بيكون فرنسيس وهاجم «املتأنثني»،
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يَُعدُّ حتى التجريبي املنهج داعية هو (١٥٦١–١٦٢٧) F. Bacon بيكون فرنسيس إن
حركة مانفستو بمثابة (١٦٢٠م) «Novum Organon الجديد «األورجانون الشهري كتابه
هي الطبيعة إن يقول إذ الذكورية هذه عن بيكون يعرب منه األوىل الفقرة يف الحديث. العلم
طريق عن عليها والسيطرة غزوها اإلنسان يستطيع التي البرشية للمعرفة الكربى اململكة
األمريكي الكونجرس مكتبة تنقش الحديث، للعلم الروحي األب بمثابة إنه التجريب.83
الذين من واحًدا بوصفه املذهبة، بواباتها إحدى أعىل اسمه — العالم يف مكتبة أكرب —
التجريبي العلم روح تصوغ التي الشهرية بعبارته الحديث العرص إىل البرشية قادوا
تجسيد كأبرز القوة سوى آخر يشء أي أو انفتاًحا أو ًما تفهُّ ليس قوة» «العلم الحديث:
للميالد تدشينًا الجديدة التجريبية «الفلسفة عن مشبوب بحماس ودافع الذكورية. للروح
ملزمة أصبحت وقد بنيها بسائر الطبيعة إىل الرجال يقود لكي الذكوري، للعرص الحقيقي
كان وبينما أركانها. زلزلة أجل من وإخضاعها، قهرها … لكم جارية تكون وبأن بخدمتكم
بيكون استحث الطبيعة، بمسار االسرتشاد محض أجل من يكد الوسيط العرص يف العلم
الطبيعة، أحضان يف مستغلقة تزال ال التي األرسار الكتشاف منهجه استخدام عىل الباحثني
قالعها واحتالل ملهاجمة … املكنونة، خزائنها إىل الطريق لشق … وأكثر، أكثر القتحامها

اإلنسان.»84 إمرباطورية حدود وتوسيع وحصونها،
مقولة وبلورة صياغة يف آخر مفكر يبذله لم ما بذل بيكون أن من الرغم وعىل
يف نشأت هي وال الفكرة، مبتدع ليس فإنه عرصها، ودشن الطبيعة»،85 عىل «السيطرة
فيه. الذكورية املركزية تغلغل الغربي الرتاث يف متغلغلة هي بل تاله، وما النهضة عرص
التي القديم العهد تقاليد منذ الطبيعة عىل السيطرة فكرة جينالوجيا لتتبع محاوالت بُذلت
القديمة. والكوزمولوجيا والسيمياء السحر يف عنارصمنها وثمة الكون. سيد اإلنسان تصور
… الطبيعة أرسار لفك مفاتيح األرقام بأن فيثاغورث آمن اإلغريقية، الفلسفة فجر ومنذ
والتصنيع، امليكنة يف أوجه بلغ خفاق، بنجاح بتحقيقها تكفل الذي هو الحديث العلم لكن

الراهنة.86 التكنولوجية الثورة عن ناهيك
غزوها أجل من بل وئام، يف معها العيش أجل من ليفهمها ال الطبيعة يدرس العلم
القوة قوانينها. تطيع بأن ويأمرها يستجوبها اإلنسان، لسعادة واستغاللها وإخضاعها
سادت التي الذكورية للقيم العيني التمثيل هما الطبيعة عىل والسيطرة والهيمنة والقهر
قامت التي القيم إنها االستعمارية. والكوارث البيئية الكارثة إىل فأدَّت الحديث، العلم

نسوية. وميثودولوجيا إبستمولوجيا طريق عن ملواجهتها، النسوية العلم فلسفة
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النسوية اإلبستمولوجيا (13)

(نظرية العلوم فلسفة معقل تكون أن قبل املعرفة) (نظرية اإلبستمولوجيا أن نالحظ بدايًة
القيمة). الوجود، (املعرفة، للفلسفة األساسية الثالثة الفروع أحد هي العلمية) املعرفة
رشوط أي األساسية؛ اإلبستمولوجيا أسئلة األخرى هي تبحث النسوية واإلبستمولوجيا
وتضيف املعرفية، العملية يف العارف وموقف ومناهجها، ومعايريها ومصادرها املعرفة

املعرفة. عملية يف الَجنْوسة دور أو تأثري إليها
بالنساء، الخاصة املعرفية الخربات بتحليل النسوية تُعنَى أن الرضوري من كان
يحملنها، التي واإلمكانيات اإلنسانية املعرفة مايض يف املتقلص لدورهن أعمق وبتفسري
موضوع محض تَُعد لم الجديدة. النسوية محاور من محوًرا اإلبستمولوجيا فأصبحت
التأسيس العينية، األهداف لتحقيق شاملة اسرتاتيجية أصبحت بل تخصيص، منطقي
وبنيات أسباب تحليل يف ممارساتها مع تتكامل النسوية يد يف الة فعَّ أداة للمعرفة النظري
لقد التحرير. مرشوع دعاوى من وتوحد دورها، وتهميش للمرأة االجتماعي القهر وآليات

أطروحاتهن. يف متزايدة أهمية النسوية اإلبستمولوجيا اكتسبت
يف دوًرا دائًما تلعب التي الذاتية ملقولة محوري بدور النسوية اإلبستمولوجيا وتتميز
لحجب الرجل ذريعة الذاتية أن إىل أشارت التي ولستونكرفت ماري كتاب منذ النسوية،

السياسية. والحياة العامة الحياة عن املرأة
الذات إىل النظر يف الحداثة بعد ما تحوالت من الجديدة النسوية الفلسفة وتستفيد
موقًعا بوصفها أساًسا لكن املعرفة، عملية يف املحوري الدور لها إن حيث من العارفة،
يف املفهوم هذا وتقنني طرح إعادة من واستفادت له.87 مصدًرا وليس املعنى الستقبال
طريق عن … والتفكيكية والبنيوية والفينومينولوجيا هيدجر مع املعارصة الفلسفات
الغربية الفلسفة يف للذاتية الحقيقي الدور تفكيك عىل النسوية عملت التفكيكية املناهج
الذكورية — الذاتية أن هودج جوانا وأوضحت عنه، واملسكوت الالرشعي الدور التقليدية،
والثاني بالذكر ل األوَّ لريتبط الجسد، عن العقالني للوعي ديكارت فصل يف كامنة — بالطبع
الكشف النسوية تحاول هكذا أرسطو. ميتافيزيقا يف أيًضا هذا مثل نجد أن يمكن باألنثى.
توظيفها يف الذاتية إىل نظرنا وإذا ما. حد إىل مزيفة كانت الغربية املوضوعية أن عن
يُلقي أن عىل قادًرا الَجنْوسة مفهوم نجد الفردية، النزعة يف أي دارها، عقر يف السيايس،
أجل من توظيفه جرى قد للذاتية التقليدي الطرح يجعل الذي الزيف هذا عىل ضوءًا

الرجل.88 حقوق دمقرطة
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إبستمولوجي، كمفهوم وبينها أنطولوجي كمفهوم الذاتية بني النسوية ميزت
دورها يف بتطويرها هيوم أمثال البعض قام حيث التجريبية اإلبستمولوجيا يف خصوًصا
كثريًا، الجديدة النسوية بها تُعنَى التي األنطولوجية؛ داللتها تماًما وتجاهل اإلبستمولوجي
املوقف أن إىل تنتهي وبهذا املؤنثة. والذات املذكرة الذات بني التمايز عىل التأكيد سياق يف

الذكر. لذات املعريف املوقف تماًما ليس األنثى لذات املعريف
النسوية اإلبستمولوجيا ميالد النسوية للفلسفة البارزة املعالم أحد كان هنا من
يوليو– ١٢ (العدد الفلسفة وراء ما مجلة يف L. Code كود لورين نرشته مقال مع الرصيحة
اإلبستمولوجية؟ الناحية من مهم العارف جنس هل السؤال: فيه تطرح ١٩٨١م) أكتوبر
تملك تماًما مختلفة نسوية بإجابة تتقدم كود لكن القاطع، النفي هي التقليدية اإلجابة
فيه تختلف ما وأهم يعرفه، عما مسئول العارف أن كود أكَّدت ثُمَّ ومربراتها. حيثياتها
سنفعل؟ ماذا القرار: التخاذ طريق املعرفة باألخالق. املعرفة ربط هو للمرأة املعرفية الخربة
تستفيد اإلبستمولوجية. واملسئولية اإلبستمولوجي للموقف األخالقية األبعاد بحثت وبالتايل
عىل وتشييدها. الخربة اكتساب عىل تقوم الة فعَّ كعملية املعرفة رؤية يف الكانطية من
املتصلة والفضائل واملسئولية الحرية إىل تؤدي النسوي املنظور من املعرفية العملية أن
العملية هذه تعوق واملرأة الرجل عن النمطية األفكار والشجاعة. والتواضع باإلخالص
إىل االنتقال وحني الة.89 الفعَّ املسئولية عليها ينكر قالب يف املرأة تصب ألنها اإليجابية؛
وأخالقيات بالقيم النسوية امليثودولوجيا عناية يف هذا يتمثَّل سوف العلمية، اإلبستمولوجيا

العلم.
G. Lloyd للويد جنفييف األسرتالية الفيلسوفة بكتاب جت تأجَّ ثورة كود رت فجَّ
تتبعت حيث (١٩٨٤م)، الغربية» الفلسفة يف واألنثى الذكر العقل: «رجل (١٩٤١م–…)
التغريات كل برغم أنه لتبنيِّ بوفوار، دي سيمون حتى أرسطو منذ العقل، مفهوم تطور
الرجال ألن طبيعية؛ محصلة وهذه الذكوري. باالنحياز محكوًما ظل باملفهوم لحقت التي
عكست لذلك الحية؛ الخربة عن تنشأ بدورها والفلسفة تاريخها، طوال بالفلسفة استأثروا
مناقضة أساس عىل العقل مفهوم قام كيف للويد جنفييف أبانت خالصة.90 ذكورية خربة
الفيثاغورية املتقابالت جدول من هذا بدأ األنثوية. والتوجهات والقيم نسوي هو ما كل
متقابالت عرش من واحدة واألنوثة الذكورة فكانت ألرسطو، امليتافيزيقا كتاب يف املطروح
اإلغريقي عرصها منذ الفلسفة عملت لقد األخرى. املتقابالت كل لوائها تحت تضوي لكنها
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تصب السلبية. األنوثة عن اإليجابية الذكورة يفصل ميتافيزيقي مبدأ عن البحث عىل
العاطفة يجعل الذي التقليدي الغربية الفلسفة مفهوم عىل نقدها جام النسوية الفلسفة
مكمن هو هذا لكن الرجل، من عاطفية أكثر املرأة أن ويؤكدن يسلمن النسويات سلبًا.
يقدِّمن الديكارتي، التصور ينقد للعقل جديًدا ًرا تصوُّ يقدمن أطروحاتها. وخصوبة قوتها
نتيجة وباملثل الفهم، مصادر من مصدر الشعور إن أكرب. دوًرا الشعور فيه يلعب عقًال

قدميها. أخمص إىل رأسها من املعرفية العملية يف يتوشج إنه الفهم، نواتج من
بتأثري — ذكرنا كما — النسوية فاهتمت العلمية، اإلبستمولوجيا عىل هذا ينطبق
عىل الحاصلة كلينتوك ماك بربارة هو مثال أبرز العلمية. إنجازاتهن عىل العاملات أنوثة
ليربز عنها كيلر فوكس إيفلني كتاب وخرج الذرة نبات جينات يف ألبحاثها نوبل جائزة
مفهوم بتحليل كيلر قامت لها. أصدقاء الكروموسومات بأن تشعر كانت أنها وكيف هذا،
تكن لم لكنها العلمية. التعبريات وأسلوب العلم لغة يُشكِّل وكيف السائد، املوضوعية
الَجنْوسة من متحررة علمية إبستمولوجيا عن بل نسوية، علمية إبستمولوجيا عن تبحث
تقوله ملا «اإلنصات» عىل كلينتوك ماك تأكيد عند توقفت بامليدان. الذكورية انفراد ومن
ال البحث، بموضوع عميق شعوري ارتباط عىل تقوم حوارية منهجية فيه ورأت الطبيعة،
قسمة اصطنع الذي هو العلم يف السائد الذكوري التحيز أنَّ بَيَْد املالحظ. الجنس يرتبط
هكذا العلمية. باملوضوعية وبهتانًا جوًرا يَت ُسمَّ العقيل، والعمل العاطفي العمل بني جائرة
التي خطاه وتعرقل طبيعته وتشوه تفسده التي للعلم الذكورية التحيزات عن كيلر تكشف
وهي (١٩٣٥م–؟) H. Rose روز هيالري أيًضا نذكر وأكثر.91 أكثر تتسارع أن ينبغي
األساس هذا وعىل العلمية، املعرفة إنتاج يف املرأة بخصائصدور ُعِنيت نسوية اجتماع عاملة
العاملات بني ودانت العلميتني، واملمارسة النظرية يف والعقالنية املوضوعية مفهوم بحثت
للعلم تخليًصا األدب بعضخصائص استلهام عىل العلمية النسوية من حرًصا واألديبات،
القاطعة، التصنيفات وسائر العقلية املناشط بني القاطعة الفوارق من وتخلًُّصا جفافه، من

(١٩٩٤م). العلم» يف نسوية انقالبة نحو واملعرفة: والقوة «الحب كتابها يف وذلك
فلسفة وتخلَّت النيوتوني، املطلق فيه انهار قد الطبيعي العلم أن البال عن يغيبن وال
يف بالعلم اقرتنت والتي عارفة، ذات أية عن املستقلة امُلطلقة املوضوعية عن تماًما العلم
الذيشهدتمطالعه العرشين، القرن مع ١٩٠٠م. العام واستمرَّتحتى الكالسيكية مرحلة
فيها املوضوعية اتخذت وقد املحدثة العلمية اإلبستمولوجيا ظهرت والكوانتم، النسبية ثورة
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وال العارفة، الذوات بني املشرتك هو املوضوعي ،Intedrsubjectivity البني-ذاتية صورة
وراء من العالم يراقب سلبي مراقب محض وكأنها لها، تام استبعاد أو عنها انفصال
معادلة يف أسايس كمتغري العارفة الذات موقع عاد لهيزنربج تعني الال مبدأ ومع ستار.
وأدواتها برسعتها العارفة الذات وعادت املطلقة املوضوعية تماًما رت تبخَّ لقد الطبيعة.

العلمية.92 املعرفة منظومة يف وضعها لتحتل للرصد، وموقعها
اإلبستمولوجيا يف دورها الذاتية مقولة وأْوَلت الخيط، بهذا النسوية استمسكت
وتُعنى للعلم، «املوضوع» يُرتَك أن رأى الذي كواين من أيًضا مستفيدًة النسوية، العلمية
بحكم أبعد خطوة وتخطو املعرفة. عملية يف «للذات» الفريد باملوقع أساًسا اإلبستمولوجيا
مفهوم تطوير عن الدائم ببحثها — هاردنج ساندرا فتؤكد السوسيولوجي، الواقعي منزعها
بكافة التجريبية املعرفة تتوشج مثلما أنه — به اإلطاحة البتة وليس العلمية املوضوعية
املستويات يف محوري بدور يقوم الذات جنس فإن الذات، بمفهوم ومستوياتها مقاييسها
أو للصحة القومي املعهد يف أو السجائر رشكات يف هكذا فهو العلمية، للمعرفة التطبيقية
املستوى عىل العالم يف توجد الذات أخرى، بعبارة الحيوية. التكنولوجيا أبحاث مراكز يف
السوسيولوجي، االجتماعي املستوى وعىل الواقعي، التطبيقي املستوى وعىل النظري املعريف

جميًعا. الثالثة املستويات هذه عىل يوجد العلم يف املوضوع أن كما تماًما
األسايس املرمى فإن النظري، املعريف باملستوى أساًسا تُعنَى اإلبستمولوجيا كانت وملا
للكون امليكانيكي الحتمي نيوتن تصور فلول اجتثاث هو النسوية العلمية لإلبستمولوجيا
الوضعي أساسه فينقد وترسف العرشين، القرن مطالع حتى الكالسيكي العلم ساد الذي
تأكيًدا وتكميمه، اكتشافه يتم الذي املالحظ عن املنفصل املستقل املوضوعي للواقع البائد
الستيعاب حماًسا سواها من أكثر النسوية ذاتية. أو قيمية عنارص أية دابر لقطع
الالحتمية، والنسبية الكوانتم إبستمولوجيا العرشين، القرن يف تخلَّقت التي اإلبستمولوجيا
Fuzzy الغائم واملنطق الالخطي والجرب Chaos الشواش ونظرية الالتعني مبدأ ودالالت
عىل النسوية العلمية اإلبستمولوجيا تعمل العلمية الساحة ملستجدات التمثل بهذا … Logic
عن النظر وبرصف بأرسه. للعلم إرشادي) قيايس (نموذج كرباديم الفيزياء من الخروج
أخرى بدائل وتسود والعرشين الحادي القرن يف نفسه يفرض بدأ هذا أن نالحظ النسوية،
والشفرة البيولوجيا من متحاورة ثالثية منظومة حول تدور العلمية، للمعرفة كرباديم

املعلومات. وتكنولوجيا العام اللغة علم ثُمَّ الوراثية،

58



العلم وفلسفة النسوية

النسوية امليثودولوجيا (14)

كما — للتحدث النسوية امليثودولوجيا تأتي الذاتية، عىل النسوية اإلبستمولوجيا تؤكد إذ
العلم عن بعيًدا الذات تنحية من وبدًال الحب، يدفعه بحث عن — شيفرد جني ليندا فعلت
والذات املوضوع والشعور، التفكري من كل «ويغدو للفهم، كأداة الذات استغالل يمكن
ليز أمثال متطرفات نسويات ميثودولوجيات وتتحدَّث املعرفة.»93 تعقب عملية يف حليفني
الشخصية الخربة إبراز تتيح للعلم مناهج عن S. Wise وايز .L  وسو Stanely ستانيل
عقل مجرد ليس العاِلم إن سابقة. وضعية تحيزات ألية يخضعن بأالَّ وذلك للنساء،
تقوم التي املعهودة امليثودولوجيا تصوره مثلما التجريب، تبارشان ويدين ويفكر يالحظ
والتجربة، النظرية أو واملالحظة، الفرض هما؛ شقان العلمي املنهج عماد أن أساس عىل
يدخل وهو العادي، اإلنسان من ثراءً أكثر العاِلم والدماغ. اليد … والحواس العقل أو
تضيف وقد والحواس، العقل عىل تركز التقليدية امليثودولوجيا نفسه. بمجامع املخترب
والتذوق واالنفعال والوجد والعاطفة واإلحساس الشعور عن ماذا لكن والحدس. الخيال
أن ترى النسوية … العلمية املؤسسة ومع الزمالء مع والعالقات واملعايشة واالستمتاع

العلمي. للمنهج متكامًال تفسريًا ُرمنا إذا االعتبار يف أيًضا هذا كل يؤخذ
آبند، فيري بول من املأخوذة العلمية املناهج تعددية عىل النسوية امليثودولوجيا تتفق
النسوية امليثودولوجيا تُحبذ عامٍّ وبشكٍل الباحثني. وأيًضا البحث وموضوع للسياقات وفًقا
خلق وبالتايل املالحظة، عىل الفرض أسبقية ترى التي العلمي للمنهج املحدثة النظرة
الواقع من املستقرأة الوقائع تعميم مجرد وليس إبداًعا إبداعه أو خلًقا العلمي الفرض
كصديق الطبيعة إىل اإلنصات عىل يقوم مختلٍف طريٍق عن تتحدَّث لكنها املوضوعي.
مع حواًرا العلم يغدو والتلقي اإلنصات ومع أمامك، تتفتح كزهرة نفسه عن لك يحكي

تفتيش.94 محكمة يكون أن من بدًال الطبيعة
امليثودولوجيا وجدنا هرمي، تراتب تقويضكل عىل املبدئي النسوية دأب إىل عدنا وإذا
عن يدافعن وبالتايل التجربة. من أدنى اعتبارها من بدًال املالحظة لتقدير أميل النسوية
بوصفها عليها الهجوم من بدًال الوصفية، للعلوم العلمية املنظومة يف دائًما سيبقى دور

البحتة. أو التفسريية العلوم من قيمًة أدنى
املعرفة الكتساب نتبعها التي اإلجراءات عن التقليدي امليثودولوجيا سؤال كان وإذا
املمارسة مستوى عىل اإلجراءات هذه أعماق تغوصيف النسوية امليثودولوجيا فإن العلمية،
الشائع الذكوري التحيز عن يكشفن شديًدا. تركيًزا عليها يركزن التي الحية الفعلية العلمية
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للنظرة تتبدَّى ال قد وبسائط جزئيات يف يبدو مطلقة، معايري بوصفه العلمية املمارسات يف
أو الذكورية، الهيمنة تؤكد نتائج إىل ليصل البحث مرشوع تصميم قبيل من العابرة،
البحث يتجه السلبية الظواهر ويف الذكورة عىل اإليجابية الظواهر يف البحث عينات قرص
دورها أن من الرغم وعىل العاملة. املرأة له تتعرض الذي الغبن عن فضًال اإلناث، إىل أساًسا
والتوجه الرفيعة املناصب أن إالَّ اآليل، الحاسب وأيًضا البيولوجية العلوم يف بارًزا أصبح
األبحاث تخطيط وسلطة املناصب يملكون والرجال بالذكورية. محكوًما زال ما العام
تهدف ال فإنها هذا، عن النسوية امليثودولوجيا تكشف وإذ إلخ، … الدراسية املنح وإجازة
لتغيري تمهيًدا العلمي البحث اسرتاتيجيات يف أعمق تغيري إىل بل املرأة، إنصاف إىل فقط
حي، واقع هي ما بقدر منهجية قواعد ليست لديهن امليثودولوجيا خلفها. الكامنة الفلسفة
للعلم االجتماعية التنظيمات املختربات، جدران داخل تحدث التي العلمية املمارسات واقع
والعالقات العلمية، واملناصب والجوائز املنح العلمي، املجتمع يف السلطة توزيع وأسلوب
العلمية. النظرية تشكيل يف يُسهم األمر نهاية يف هذا كل أن اعتبار عىل … الباحثني بني

وهي آبند، فيري بها نوَّه أن سبق مقولة قيمة تُربز ملعالجة املجال ينفسح وهكذا
تفسري «أي أن تعني والتي النسوية، العلم فلسفة يف األساسية Contextualism السياقية
بالنسبوية يرتبط مما معني، سياق أو معني إطار داخل دائًما يحدث إنما معرفة أو تأويل أو
وما الحداثة بعد ما فلسفات من قرائنها سائر مع النسوية تراه ما هذا املطلقية. ورفض
املنظورية وهي لديهن أساسية أيًضا أخرى بمقولة ترتبط والسياقية االستعمارية»،95 بعد
وهذا معني. منظور ومن معني سياق إطار يف إالَّ تكون ال املعرفة أن أي Perspectivism؛
امليثودولوجيا املعارصيف االتجاه عن كثريًا يفرتق ال لكن املغاالة، من شيئًا يحمل قد بدوره
إمكانية وتنكر للعالم دقيًقا وصًفا املعرفة تكون أن تنكر باتت التي عام، بشكل العلمية
بحيث تماًما، املعرفة موضوع عن العارفة الذات تفصل للواقع، شاملة عامة نظرة وجود
ورسعاتها العارفة الذات موقع عن النظر برصف منها والتحقق املعرفة إعادة دائًما يمكن
قبل االستقرائية وأكدتها الحتمية امليكانيكية النظرة تزعم كانت كما … للرصد وأدواتها

العرشين. القرن يف والكوانتم النسبية ثورة
إلعادة املتعينة، والوقائع الفردية والحاالت والخصائص الكيفيات عن يبحثن إنهنَّ
بامليدان. اإلحصائية واملعدالت التكميمي املنهج ينفرد ال حتى الكيفية للمناهج االعتبار
الهرمي، والرتاتب السلطة رفض عىل تقوم التي الباحثني بني العالقات عن أيًضا يبحثن
من نسائج إىل ينزعن العلم، فروع بني أو العلمية املؤسسات بني أو العلماء بني سواء
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من بدًال انسجام، يف والعمل املتبادل االحرتام عىل يقوم الباحثني بني وتعاون التفاعالت
األبحاث واسرتاتيجيات collaboration التزامل قيمة من يعلني هذا ويف املحموم. التنافس
القرار، اتخاذ يف التشارك يشجع التزامل إن باحث. من أكثر فيها يشرتك بحيث امُلصممة
أعىل من العلم إىل والنظرة دائًما.96 يرمن كما هرمي، تراتب بال متعاونًا مجتمًعا ويخلق
وأسبقية اإلنجاز ورسعة العجلة مقابل ويف أسفل. من العلم إىل نظرة محلها يحل أن يمكن
واملقاربة والرعاية التعهد هي حميمة أنثوية قيمة إىل بعضهن يدعو والنرش، الكشف
إيجابياتهن ومن العجىل. البحوث عرشات عنه يكشف ال عما تكشف التي املدى، طويلة
والطالبات للطلبة جذابًا العلم جعل وكيفية العلوم تدريس بأساليب عنايتهن أيًضا الالفتة
كهنوتًا يكون فال العامة، الثقافة نسيج يف العلم وإدخال الهواة، واجتذاب خصوًصا،97

الصفوة. عىل مقصوًرا
بوقائع تربطها Naturalistic تطبيعية نظرة النسوية امليثودولوجيا تحمل هكذا
كواين حجة يستخدمن بالقيمة. األعظم ارتباطها أن عىل العامة، وخرباتها اليومية الحياة
والنموذج اإلرشادي، بالنموذج محملة والنظرية بالنظرية، لة محمَّ املالحظات إن القائلة
الوقائع قبيل من يشء ثمة يكون أن يمكن ال وبالتايل السائدة، بالثقافة محمل اإلرشادي
اإلبستمولوجيا طريق ت شقَّ التي هي كود لورين كانت ولنئ القيم.98 من املتحررة الطبيعية
روز هيالري ودافعت األخالق، وبني بينها الصلة عقدت كيف رأينا فقد أصًال، النسوية
ديمقراطية، أكثر إبستمولوجيا عن زيلر آن وبحثت املسئول. العلم فكرة عن النسوية باسم
الفلسفة، فروع من فرًعا مجرد ليست اآلخرين، مع والعالقة اآلخرين تجاه املسئولية حيث
إىل املسئول، العلم من أبعد ما إىل هاردنج ساندرا وذهبت املنهجية.99 أسسها من أساًسا بل
العلم ألن واإلبستمولوجية؛ العلمية املشاكل صياغة يف تُساهَم أن بدَّ ال االجتماعية القيم أن
أبًدا، موضوعيٍّا العلم يجعل ال القيم من «التحرر وأن اجتماعية، أهداف لتحقيق يُستَغل
أن عىل صادرت وبالتايل موضوعية.»100 أكثر كان كلما بالقيم ًال محمَّ العلم كان كلما بل
محملة علمية ممارسة وكل علمية، معرفة كل أن إثبات النسوية العلم فلسفة أهداف أهم

القيم. من املجرد للعلم الرديئة الصورة وإنهاء بالقيم،
فلسفة بني الصلة عقد يف يتمثل النسوية للميثودولوجيا العظيم الدور إن قيل هنا من
خصوًصا قبل، من بينهما كان الذي البائن االنفصال عىل والقضاء األخالق، وفلسفة العلم

الوضعية. عهود يف
وتكشف وتطبيقية. نظرية وأنها وفكر، واقع النسوية أن عىل صادرنا البداية منذ
ظهر تطبيقية. فلسفة أنها عن وقيمها املمارسات بواقع املعنية النسوية امليثودولوجيا
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مع ليتعامل الستينيات، يف الثانية النسوية املوجة مع متزامنًا التطبيقية الفلسفة مصطلح
جرى التي العينية االجتماعية واملشكالت اليومية الحياة واقع يف املماَرسة الفعلية األخالق
واألعمال املال رجال أخالقيات لتشمل وامتدت تجاوزها. عىل األكاديمي الفلسفي العرف
بقضايا وارتبطت جريمة، تكون ومتى مرشوعة الحروب تكون ومتى الدول بني والعالقات
ثورة ومع والبيئة. الحيوان وحقوق واملعاقني الضعفاء وحقوق والعنرصية اإلنسان حقوق
وما األعضاء ونقل األجنة عىل بتطبيقاتها املرتبطة الشائكة والقضايا البيولوجية العلوم
«أخالقيات بعد ومن قبل ومن البيولوجية، األخالقيات إىل التطبيقية الفلسفة امتدت إليه،
أهم أن عىل األصالة، عىل تطبيقية فلسفة النسوية العلم فلسفة تبدو هذا وعىل العلم.»101

البيئة. مشكلة مع العميق االشتباك هو إنما النسوية العلم فلسفة تطبيقيات

للبيئة فلسفة العلم فلسفة (15)

فرنسيس عنها وأفصح األيديولوجي، أساسه مثَّلت التي الذكورية بقيِمِه العلم إىل نعود
كآَخر الطبيعة إىل النظر يف وتمثَّلت الغرب، يف الحديث العلم مسرية مستهل منذ بيكون
معنى البيئة. كارثة إىل النهاية يف أدَّى مما مواردها، واستنزاف عليها، والسيطرة وغزوها
تقوم التي األنثوية بالقيم العلمي املرشوع وتوازن الذكورية املركزية قهر أن باختصار ذلك
يؤذن وتنميتها، ورعايتها بها والتعهد املرأة من الحياة وانبثاقة باآلخر، االرتباط عمق عىل
فقد الرجل. لصالح املهدر العتيق التاريخ يؤكده ما وهذا البيئة. مشكلة صالح يف بطرح
الفأس الرجل اخرتع والرعي. الزراعة املرأة واكتشفت والحرب، القنص الرجل اكتشف
واألواني القدور املرأة واخرتعت والرمح، والسهم والقوس والخنجر والسكني والبلطة
… والستائر والفراش الردهة املرأة وصنعت العجلة الرجل صنع واملوقد. واألقداح واألطباق
الذي (١٩٦٢م) الصامت» «الربيع وهو الخطورة، بالغ بكتاب البيئة عرص بدأ لقد
اتجاه وعن الحرشية املبيدات استخدام يف اإلفراط عن الناجمة الكوارث إىل االنتباه لفت
من وهو إلخ، … حية كائنات وانقراض الطبيعي، العالم نحو عموًما الصناعي املجتمع
يف بالجمال واإلحساس الدهشة روح األنثوية: الخصائص كتابتها وتعكس عاملة، تأليف
… علمي102 محتًوى عن تعبريًا أصدق أحيانًا يكون قد الشعر وأن الطبيعي، العلم عالم
لعرص األنظار لفت يف ساهمت ١٩٧٨م عام كربى حادثة ثمة كان الواقع مستوى وعىل
إلقاء بعد مسممة باتت نياجرا شالالت من القريبة الف قناة أن اكتشاف وهي البيئة،
تهجر أرسة مائة من أكثر جعل مما فيها؛ السامة الكيماويات نفايات من طن ألف عرشين
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اكتشفت التي هي Lois Gibbs جبس لويز تُدعى بيت ربَّة امرأة كانت وأيًضا منازلها،
البيئية. الكارثة هذه

وارتبطت خصوصياتها، من البيئة مشكلة بأن الزعم مربرات النسوية تملك هكذا
تعاظمت وملا البيئة. عىل الحفاظ إىل تهدف التي العديدة واالتجاهات الخرضاء بالحركة
«النسوية ١٩٧٤م العام ظهر الحياة، أشكال بهالك تنذر وباتت البيئية، املشكلة خطورة
بني الحميمة العالقة عن ليُعرب Ecofeminism البيئية النسوية ُمصطلح وصيغ املوت»، أو
من النسوية العلم فلسفة عليه تعمل وما طبيعة.103 واألنثى أنثى الطبيعة إن الطرفني،
ومنها الثنائيات وقهر امليكانيكية فلول واجتثاث بيكون دها جسَّ التي الذكورية تقويض
الصدع برأب الكفيل هو … عليها واالنفتاح الطبيعة إىل واإلنصات والطبيعة، اإلنسان ثنائية

البيئة. مع التصالح وإعادة
وتمخض الطبيعة»،104 عىل السيطرة آليات يف التقيا والرأسمالية «العلم كان وملا
الرأسمالية برفض املسري مواصلة إىل النسويات بعض دعت فقد االستعمارية، هذا عن
بتطور تعاظم الرحمة، يعرف ال للبيئة وتشويه للموارد استنزاف فكالهما واالستعمارية،

التكنولوجيا.
صياغة يف ساهمت (١٩٥٢م–…) شيفا فاندانا الهندية الفيزياء عاملة تبينه ما وهذا
الرأسمايل، التطور وبني الغربي العلم اختزالية بني التماثالت وأوضحت البيئية، النسوية
طرف إىل ويحيلها الطبيعة يستغل العلم االستغالل، يف يشرتكان الطرفني كال إن حيث من
بطرفيه االستغالل هذا وتعاظم سلبي. طرف إىل وتحيلها املرأة تستغل والرأسمالية سلبي،
أوضحت الحيوية. والتكنولوجيا اإلنجاب وتكنولوجيات الراهنة البيولوجية العلوم ثورة مع
بالربح إال يُعنى ال الذي الرأسمايل التطور يف االختزالية اإلبستمولوجيا تغلغلت كيف فاندانا
ووصم الثالث، العالم شعوب وقيمة الطبيعة وقيمة املرأة قيمة ويبخس الرسيعة، والفائدة
يزال ال األمومي املجتمع كان والتقدم. التطوير إىل والحاجة بالضعف مًعا الثالثة األطراف
به واستُبدل االستعماري املد عليه قىض البدائية، الثقافات من شتى مواطن يف يوجد
عىل قىض مثلما الغازية، الغربية الحضارة اتخذته الذي الشكل ألنه البطريركي؛ املجتمع
أشكاًال وفرض امُلميكنة، بالزراعة التحديث بزعم األفريقية الغابات من شاسعة مساحات
إنقاذ أجل ومن داٍع. بغري البيئي التوازن من وتنال مالئمة غري تكنولوجيات من أخرى
لألنطولوجيا كمقابلة بالطبيعة، املجتمع فيها يرتابط نسوية أنطولوجيا عن دافعت البيئة،
كوارث من كان ما فكان كآَخر، الطبيعة عن االنفصال عىل القائمة الغربية الذكورية

وبيئية.105 استعمارية
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الطبيعة عىل والسيطرة النساء عىل السيطرة بني الرابطة هو ا حقٍّ الفرس مربط إذن
العقل مركزية اقتالع أي — الجذر هذا اقتالع إن بحيث البيئة، مشكلة إىل أدَّى الذي
شعوب تحرير أيًضا وهو البيئة، عىل الحفاظ هو حيث من املرأة تحرير هو — الذكوري

واإلمربيالية. االستعمار نري من العالم

االستعمارية ضد للعلم فلسفة (16)

آثرنا أننا إال املبتدأ، كانت ربما التي البؤرة يف الخطوط كل تتجمع الَقِصيد، بيت هنا ها
تعيني للعلم، وفلسفتها النسوية وتقويم لنقد اآلن املجال يتسع ال ألنَّه الختام؛ مسك جعلها
إمكانياتها وشحذ العربية الثقافة خدمة يف إيجابياتها توظيف يمكن لكي عليها، وما لها ما

هللا. بإذن الحقة رضورية خطوة هذه املستقبلية،
هذا ويكفينا واإلمربيالية؛ االستعمار ضد فلسفة النسوية أنَّ نربز اآلن عنها وعوًضا
واملقاومة، واالستعمار الغزو تاريخ يكون أن عليه غلب الحديث العربي تاريخنا دام ما
البرشية. به ُمنيت ما شد هو االستعمار بل املرض، وال الجهل وال الفقر ال بأنه نؤمن دمنا وما
والسيطرة، الهيمنة عقل الذكوري، العقل املبحث، هذا يف الشاغل الشغل إىل ونعود
الحداثي التنويري العقل يف نهائيٍّا وتبلور تجسد لقد والتجريبية، التنظريية بخصائصه
قيم مثََّلت وآلياته، العلم بواسطة الطبيعة عىل بالسيطرة اإليمان سويدائه يف يرابط الذي
والوحيد، الواحد التقدم طريق عرش الثامن القرن منذ الحديثة الغربية الفلسفة يف التنوير
الشعوب عىل يفرضه أن وواجبه حقه ومن باقتدار، األبيض األوروبي الرجل قطعه والذي
البائدة. االستعمارية للحركة األيديولوجي األساس هو وهذا كرًها، أو طوًعا املتخلفة األخرى
آخر وجه ولها العاقل، الحداثي التنويري لإلنسان الذكوري النموذج مركزية إنها
وتعني املحيط، من اآلخر الشاطئ إىل امتدت التي Eurocentrism األوروبية املركزية هو
تُمثِّل وبالتايل املطلق، والتفوق بالسيادة تتمتع الغربية والثقافة األوروبية الحضارة أنَّ
اقرتابها ملدى تبًعا تقدمها ليكون األخرى، والثقافات الحضارات سائر عىل الحكم معايري

للجميع. األعىل املثل هو الذي الغربي النموذج من
مركز وحده فهو ،solipsism وحدية األنا حد تبلغ التي األبيض، الرجل فردانية إنها
أدنى، منزلة يف فأنت وإال األبيض الرجل تكون أن إما األشياء: كل ناموس أصبح الوجود،

الجامع. الهرمي الرتاتب يف منه االقرتاب ملدى تبًعا … العارشة أو الثالثة أو الثانية
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ثالوث وقهرت االستعماري، املد بفضل العاملني الغربية الحضارة مركزية سادت
الفلسفة وجاءت الثالث، العالم شعوب وقهرت الطبيعة، وقهرت املرأة، قهرت األطراف:
إىل نازعًة السواء، عىل الحضارة ويف العلم يف أصًال الهرمي الرتاتب ترفض للعلم، النسوية
ثُمَّ للبيئة، تحريًرا وباملثل األنثوية، وقيمها للمرأة تحريًرا الذكوري، العقل تقويضمركزية
الذكورية، للمركزية املتضخم اآلخر الوجه مواجهة عن سواها من أكثر مسئولة بأنها تشعر
كانت الغربية املركزية حجج وأقوى أدوات أمىض ألنَّ هذا الغربية، الحضارة مركزية أي
التجريبي بالعالم الوحيدة املرشوعة املعرفة هو الذي والوحيد الواحد الوضعي العلم نسق
املنطقية الداخلية بعالقاته فقط املحكوم العلم نسق فيه، نحيا الذي والوحيد الواحد
املعيار. هي الغربية/املركز الحضارة أن كما تماًما املعيار، هو الغربي العلم واملنهجية،

املتغريات ضوء أييف الخارج، من العلم إىل للنظرة الباب فتح قد توماسكون كان وملا
بقدر للمرأة فلسفة لتكون طريقها النسوية وجدت فقد االجتماعية، والعالقات التاريخية
الثالث العالم وشعوب والقوميات الثقافات لتحرر فلسفة هي ما بقدر للبيئة فلسفة هي ما
لقيم رافضة حداثية بعد فلسفة هذا كل يف وهي الغربية، واملركزية االستعمارية نري من

استعمارية. بعد فلسفة هي حيث من — االستعمارية — والتنوير الحداثة
أوان يف والسبعينيات، الستينيات يف — رأينا كما — الثانية النسوية املوجة نشأت لقد
االستعمارية بعد ما الذكورية، للفلسفة تجسيد أقوى يُمثِّل الذي البائد االستعمار106 انتهاء
واإلنتاج، املعرفة يف الغربية األبنية ملراجعة بمناهج لتتسلح النسوية تاريخ يف فارقة لحظة
العنرصية إىل أيًضا أدَّت هرمية وتراتبية جائرة مركزية من فيها عما الكشف من ومزيد

الحافل. الغربية الجرائم سجل يف واالستعمارية
مع وإنجلرتا أمريكا يف السوداء النسوية لتظهر املجال انفتح العنرصية، بمواجهة
ستيدي وفيلومينا A. Lord لورد وأندري A. Davis ديفيز أنجيال بريادة السبعينيات بداية
الربجوازية الليربالية النسوية تستجوب بالزنجيات الخاصة النسوية إنَّها ،F. Steady
عن الناجمة املعرفة تمثل خاصة إبستمولوجيا إىل وتُشري بيضاوات، نساء شيدتها التي
الرجال إلنفراد الخاص رفضها عىل تنطوي والتي السوداء، للمرأة املتميزة الحية الخربة
يف املعرفية بالسلطة البيضاوات النساء انفراد أيًضا ترفض مثلما املعرفية، السلطة بمراكز
وأمريكا أفريقيا من نسويات إليها وانضم التسعينيات، يف عودها اشتدَّ النسوية، الفلسفة

الالتينية.107
الثانية موجتها يف الغربية النسوية التقت فقد بعدها، وما باالستعمارية يتعلق فيما ا أمَّ
يف التقت الالتينية، وأمريكا وأفريقيا آسيا يف االستعمار من تحرَّرت التي املجتمعات مع
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بدور الغربية النسوية تفخر له، بالنسبة آخر كان كالهما األبيض، الرجل قهر الخالصمن
ولم بأنفسهن، شاركن االستعمار، من للتحرر النضال يف شاركن الالتي املكافحات النساء
من النضال يف ظاهرة وقوة خفية قوة املرأة فكانت املناضلني، الرجال إنجاب عىل يقترصن

القومية.108 الذات وتحقيق الحرية أجل
القومي، التحرر حركات يف انصهرت الثالث العالم يف النسوية الحركة أنَّ نالحظ وهنا

االستعمار.109 مقاومة يف بمجامعها ودخلت
حريد أبو وجميلة — املرصية ١٩١٩ ثورة شهيدات أوىل — محمد شفيقة وأمثال
الريايش… وريم األخرس وآيات إدريس وفاء الفلسطينيات: واملستشهدات املحيديل وسناء

الواقع. أو الفكر عرفه ما كل من أقوى للنسوية وبرهانًا وتبيانًا انتصاًرا يُمثلن إلخ،
واللغة بالهوية املتعلقة الشائكة بالقضايا للعلم وفلسفتها الجديدة النسوية اشتبكت
القوميات، ضد إنَّها ولف: فرجينيا املجددة األديبة قالت سابقة، مرحلة يف والقومية،
— وسواهن — االشرتاكيات النسويات وبحثت بلدها، هو كله العالم فهذا امرأة، وبوصفها
بحث يف القومية مسألة أهمية واضًحا بات اآلن ولكن القوميات، مواجهة يف التكتل عن
نجاح بعد الثالث العالم مجتمعات يف النساء وضع عن تنفصل ال التي الَجنْوسة، قضية

القومي. التحرر حركات
استعمال عن «يحجمن بعضهن املختلفة، والقوميات الثقافية السياقات النسوية بحثت

تقويضه».110 إىل يسعني الذي الهرمي الرتاتب يعكس ألنه الثالث العالم مصطلح
الثقافية األخطار ملواجهة الجنوب ونساء الشمال نساء التحاد الدعوة وظهرت
والعنرصية والعرق الطبقة بمسائل النسوية اهتمام معها تزايد التي للعوملة، واالقتصادية

املعهودة.111 الفلسفية النظم حدود يزعزع حد وإىل والدين،
التي كلينتوك ماك أن تتقدم والقوميات، الثقافات تحرر عىل حرصالنسوية إطار ويف
مدفوعة كانت وكيف االستعمارية قهر يف نجاحها ومدى القومي املد حركات بدراسة عنيت
العسكرية كالعروض القومية بالرموز وتلتهب واالستنارة، التقدم يف الصادقة بالرغبة
أن كلينتوك ماك رأت القدم، كرة مباريات يف واالنتصار الطعام وأصناف واألناشيد واألعالم
ليس العرق وسؤال اإلمربيايل، والنهب القهر عن بل العامل جنس عن سؤاًال ليست الَجنْوسة
اإلمربيالية تنفصل وال اإلمربيالية، بفعل املسلوبة العمل قوة عن بل البرشة، لون عن سؤاًال
بالثقافة وإحاللها البدائية، للثقافات وحيش وتدمري اآلخر ثقافة وقهر ثقايف غزو عن
اإلبقاء ومحاولة ثقافية، مقاومة عىل اإلمربيالية مقاومة تنطوي وبالتايل املنترصة: الغازية

اإلمربيالية. للثقافة نقد وعىل الضياع، من وحمايتها األنا ثقافة عىل
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مكانية، مفارقة عىل املنطوي الزمان هما: مجازيني، تعبريين كلينتوك ماك واستعملت
بأرسها األرضية الكرة تاريخ تمثل حيث يكون األوَّل زمانية، مفارقة عىل املنطوي واملكان
التامة، املوضوعية وكأنها تبدو حني يف معظمه تشوه — طبًعا غربية — واحدة نقطة من
أمامهم يبدون عمن الغربيون يتحدث حني فتكون زمانية، مفارقة عىل املنطوي املكان ا أمَّ
املكان خارج بأنهم والعمال املستعمرات وسكان النساء عىل فيحكموا متخلفني، رجعيني
الهيمنة يمارس كي لألمور وتشويه األبيض الرجل من أالعيب إنَّها والحداثة، املتحرض

والسيطرة.112
Trinh T. Minh-Ha ِمنْه-ها تي ترينْه الفيتنامية األصول ذات الكاتب عملت هنا من
العنارص مربزة الصينية، خصوًصا األقىص الرشق ثقافات تحليل عىل (١٩٥٢م–…)
الغربية الثقافة هيمنة عىل بالقضاء تتحقق النسوية القضية أنَّ عىل لتؤكد فيها؛ النسوية

ومركزيتها.
وتوجيهه اآلخر قهر واألطراف، املركز عرص ينتهي أن يجب االستعمارية بعد فيما
ظهور من بدَّ ال السيد، أو األقوى ومصالح لرؤى وفًقا ليسري عليه الوصاية وفرض
وبالتايل األطراف؛ تلك وحقوق بقيمة وتقر الجائرة املركزية تلك تنقض جديدة فلسفة
العلم فلسفة وكانت الثالث، العالم ولشعوب وللطبيعة للمرأة أهدرت التي الحقوق تصون
امتداًدا علمي تقدم كل اعتبار ترفض وهي االتجاه هذا يف للسري جادة محاولة النسوية
يُسميه (ما البائدة للتنويرية املؤمثلة الدعوى أن إىل األنظار وتلفت الغربية، للحضارة
جاهلني فتجعلهم العلم، بظاهرة املعنيني أذهان عىل تسيطر الخواجة) عقدة عندنا العامة

املحلية.113 بيئاتهم يف املعارف بأنماط
ديمقراطية عن الغربية، غري الثقافات يف والتكنولوجيا العلم رؤى عن النسوية تبحث
مفتوًحا مشرتًكا إنسانيٍّا إنجاًزا العلم فيكون باآلخر، واالعرتاف فيه الثقافية والتعددية العلم

امرأًة. أم كان رجًال إنسان أي وأمام رشقية، أم كانت غربية حضارة أي أمام
عما تكشف كانت القيمة، من العلم تحرَّر ومزاعم التقليدية للموضوعية نقدها ويف
الثقافات وإلغاء الغربية، والحضارة األبيض الرجل مركزية من املزاعم تلك خلف يكمن

األخرى. واألجناس واألعراق
كيانًا ليس الراهن الغربي العلم نسق أن أثبت الذي كون توماس مع البشائر بدأت
املنظومة داخل كمراحل وتطورت نشأت اجتماعية ظاهرة بل واحديٍّا، ذاته عىل منغلًقا

للمجتمع. العامة الثقافية
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معرفيًة أنساًقا ثمة أن يعني هذا أن لتوضح خطاه مقتفيًة النسوية العلم فلسفة وتأتي
كما الغربية الحضارة أو الغربي للعلم مركزية ال وبالتايل أخرى، وأمكنة أخرى أزمنة يف

آبند. فيري أكََّد
واملعقبات الغربية املركزية عىل رشسة حملة هاردنج ساندرا الكربى الرائدة شنَّت
هريوشيما كوارث من حملته بما الثانية العاملية الحرب رأت لإلمربيالية، اإلبستمولوجية
وبني بينه والفصل بالعلم، الوضعي التسليم زيف عن كشفت قد رهيب ودمار وموت
إقامة مرشوع نهاية هي الحرب هذه كانت مثلما والقيم، االجتماعية والعوامل التكنولوجيا
أكثر لنماذج الوصول إىل يدعونا الذي االستعمار بعد ما عرص إنه غربية، مستعمرات
نتاج علم عن تكشف ديمقراطية أكثر نماذج العارفة، الذات ولدور املعرفية لألنساق دقة
التحرر عن الناجمة اإلبستمولوجية املعقبات تنضيد طريق عن وذلك متعددة، لثقافات

العلم.114 عاملية مفهوم يف النظر وإعادة الثالث، العالم يف والتطور
بعد ما الثقافات: متعدد العلم «هل كتابها ساندرا أخرجت ١٩٩٨م العام يف
رائع من أكثر كتاب خرج ٢٠٠٠م العام ويف واإلبستمولوجيا». والنسوية االستعمارية
بعد الثقافات متعدد عالم أجل من الفلسفة املركز: «نقضمركزية وهو تحريره، يف ساهمت
بعد العلم وفلسفات والتنمية «الجنوسة عنوانها بدراسة فيه وشاركت ونسوي»، استعماري
قضايا أنَّ كيف توضح حيث ،(١٠٨ ،١٠٦ ،٣٢ أرقام البحث هوامش (راجع التنويرية»
االستعمارية، بعد العلم فلسفات يف جوهرية باتت املستدامة والتنمية والبيئة الجنوسة
ألن — عالقات مسألة أساًسا العرق أو الطبقة مثل هي التي — الجنوسة منظور ومن
وأن سيِّما ال التنمية، مشاريع إخفاق أو التنمية لحصائل املتلقية هي الثالث العالم يف املرأة
وتفرض القوميات، حدود تتجاوز االقتصادية والتنمية اإلنسان حقوق قضايا جعلت العوملة
االقتصادية وبالعالقات االستعماري التاريخ بعواقب االنشغال من مزيًدا النسوية عىل
هذا، أجل من ورفيقاتها هاردنج تعمل وإذ الجديدة، االستعمارية عن الناشئة والسياسية

الغربية. الفلسفة دعاوى أنبل رأس عىل بامتياز فلسفتها تقف
أن عىل النسوية» يف العلم «سؤال الرائد كتابها يف هاردنج صادرت البداية، منذ
والرأسمالية، واالستعمارية للعنرصية استبعاد هو العلم من الذكورية املركزية استبعاد
السيطرة ضد النسوي الكفاح من أهم والكثريات للكثريين بدا هذا ضد الكفاح كان وإذا

هذا.116 كلِّ عن تنفصل ال املرأة قضية فإن الذكورية،115
حركة كل مثل هذا يف «مثلها نقدي منزع النسوية العلم فلسفة إنَّ القول: لها وحقَّ
العنرصية ضد الكفاح أشكال كل مثل والغبن، للظلم أشكال عىل ينطوي قائم لوضع نقد
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الستينيات، يف الشباب وثورة املضادة الثقافية الحركات ومثل والرأسمالية، واالستعمارية
النقدية االتجاهات هذه كل … العسكرية الجهود ومناهضة البيئة عن الدفاع وحركات

عاريًا».117 عصبًا يالمس النسوي النقد لكن العلم، استغالل مثالب عند فت توقَّ
وسارت للرجل، بالنسبة «آخر» املرأة تظل ال كي أصًال النسوية قامت لقد وأخريًا،
مرتامية عميقة حضارية ألبعاد الشاملة العلم لفلسفة وصلت حتى الطريق هذا يف ُقُدًما
الحميمة الدافئة بقيمها فتنساب «آخر»، اتِّجاًها النسوية العلم فلسفة تظل أال باٍق اآلفاق،

السواء. عىل وعالقاته وتوظيفاته وممارساته وفلسفته العلم قلب يف النبيلة
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