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 تقدمي
والذي لم يخلد  0202مارس  8يتزامن اصدار هذدا الكتاب الرقمي مع حدثين: اليوم العالمي للمرأة 

، ثم رحيل مفكرة نزع الذكورية والنضال ضد هضم 21عادة هذا العام بسبب انتشار فيروس كوفيد كال

 .لروحها السالم نوال السعداويكتورة دحقوق النساء في مجتمعاتنا ال

نروم من هذا الكتيب أن يكون دليال لنزع االعتراف بحق النساء في المساواة والديمقراطية 

زال تئن إلى تقاليد القرون تالتفاوتات بينها وبين الذكور في مجتمعات ال والمشاركة السياسية، ومحو 

نفس العالقات االجتماعية السائدة،  ةتعمل ليل نهار من أجل استدام يالوسطى، وتدعم القوى المحافظة الت

 تقدم.ا ضد كل تيارات التنوير والعقالنية التي تتطلع إلى مجتمع الحداثة والشرسوتشن هجوما ايديولوجيا 

ذكور لم ينفلت   –الذكور قد هيمنوا على تاريخ الفلسفة، فالسفة  –من المعلوم جيداً أن الفالسفة 

منهم من ُسلطة المجتمعات الذكوريّة إال النّزر اليسير، ولكن مع تناسل مقاومات الحركة النسائيّة وانتزاعها 

عهد قريب حكراً على الرجال، ومع لحق المساواة والحريّة واالنصاف لولوج مجاالت عمل كانت إلى 

الدور الذي لعبته األنظمة الديموقراطيّة والحركات النسائيّة في العالم، سيتعزز دور المرأة في المجتمعات 

 .الغربيَّة التي أقرت أنظمة علمانيَّة منحت للنِّساء حقوقاً لم يكن يسمح بها من ذي قبل

اجة إلى تحرير المرأة كما طرح في بداية القرن لم يعد السؤال في مجتمعات اليوم يتعلق بالح

العشرين )مع الموجة النسويَّة األولى(، بل صار سؤاالً ينصُب حول مستقبل هذا التحرر، من جهة أن 

هناك مشكالت جديدة صاحبت االعتراف بالمرأة ودورها السيَّاسي واالجتماعي والثقافي واالقتصادي، من 

 .ناهيك عن التَّعدد الثقافي والِديني واللُّغوي… ختالف الجنسي والتحول الجنسيقبيل الحقوق الِجنسيَّة، واال

ماذا لو قلبنا التاريخ رأساً على عقب، فإذا كان تاريخ الفكر الفلسفي في مجمله تاريخاً ذكورياً 

اللَّواتِي لِعبن  بامتياز كتبه فالسفة ذكور، فماذا عساه يصير لو كان تاريخاً نسوياً؟ ماذا لو كانت النِّساء هنَّ 

دوراً هاماً في تاريخ هذا الفكر؟ ألن نجد أنفسنا أمام قضايا فلسفيَّة مغايرة، ومنهجيَّات فلسفيَّة مختلفة، 

ولربما أمام فكر مختلف جذرياً عن فلسفة الفالسفة الُذكور، وأمام فلسفة جديدة حتى ال نقول فلسفة نِسويَّة، 

 نزعة ذكوريَّة حيث يتم التمييز بين فلسفة ذكوريَّة ونسويَّة؟ألن هذا النَّعت يضمر بين ثناياه 

ستكون لثورة المساواة في الحقوق ولولوج عالم الشغل والفكر والثقافة انعكاسات جديدة على بنيات 

دون الجزم  –التفكير، وعلى طبيعة القضايا الفلسفيَّة كما نجد ذلك في عالم السيَّاسة واالقتصاد. لذا نعتقد 

أن التاريخ المقبل للفلسفة سيكون تاريخاً مغايراً ومختلفاً، ليس بسبب ثورة المساواة والحقوق  –ك في ذل
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وحدها، وإنما بسبب اجتياح النساء لنسب الساكنة العالميّة، وتفوقهن في مجاالت التعليم والسيّاسة 

 .يوواالقتصاد على حد سواء، وبسبب ثورة الحب كما نظَّر لها لوك فيري وأالن باد

إننا أمام فكر فلسفي طرح قضايا سيّاسيّة راهنة تتصل بالفلسفة السيّاسيّة تحديداً، حيث التقينا بوجوه 

 بارزة لعبت أدوراً هامة في التَّنظير لقضايا لم تطرح من قبل، كما هو الشأن بالنسبة للفيلسوفة جوديث بتلر

Judith Butler  أو سيال بنحبيب  Seyla Benhabibي فريزر، أو نانسNancy Fraser وبوجوه لم ،

تلقى كامل الحفاوة واالهتمام في الجامعات وكليات الفلسفة على األقل في عالمنا العربي من قبيل سيمون 

 ... Simon Weill فايل

ال يسعنا في مجتمعاتنا الذكوريَّة بامتياز رغم الكليشيهات التي تظهرها بعض األنظمة السيّاسيّة في 

النقديّة في سبيل الفلسفية العالم، إال أن نعلي من شأو التفكير الفلسفي الذي تركته الوجوه هذه الرقعة من 

الدفع بتفكير من هذا النوع في مجتمعاتنا، حيث ال تزال النساء عرضت لكل أنواع االضطهاد والتهميش 

اليوم تيارات محافظة  والتحقير بفضل بنيات التسلط الذكوريّة المتعششة في تربتنا، والتي ترسخها في عالم

لن تزيدنا إال انتكاسة نحو الوراء )الماضي الذهبي الذي يحلمون به وينادون به حيث تُطالب المرأة 

(. فالتنوير يقتضي أول األمر "ناقصة عقل ودين"بالخنوع والطاعة والخضوع لسلطة الرجل بدعوى 

يومياً من مآسي وجرائم في حق الخروج مع حالة الوصاية والخضوع، فكيف يمكن قبول ما نشاهده 

؟ كيف لنا …النساء، والدَّعوة الى جهاد النكاح، وإلى حق سبي نساء العدو )هذا اذا صحَّ فعال انه عدو؟(

 السكوت عن أنظمة الذل التي تبتغي ابقاء الوضع على ما هو عليه؟

قة بدأت تظهر بوادرها اليقين أن ثورة الحقوق والمساواة قد أدت فعالً إلى تحوالت عمي ينايزداد لد

في مجموع الكوكب األزرق. ورغم أن هدف الليبراليّة السيّاسيّة والرأسماليّة العالميّة هو إدخال النساء في 

إلى عالم المال واألعمال بهدف تلطيف االستغالل وترسيخ االستعباد الجديد  "مقاربة النوع"اطار أسطورة 

ا بنفسها، ألن الفردانيّة كمبدأ قد يؤدي بالمجتمعات المعاصرة إلى للنساء، فإنها في حقيقة األمر تحفر قبره

نتائج عكسيّة. يتم تبرير الفردانيّة بدعوى الحريّة الفرديّة التي هي شرط الديمقراطيّة الليبراليّة، لكن يتم 

لماديّة تناسي أن الحرية في شموليتها والسيّاسيّة تحديداً هي شرط ال مناص منه ألن منح االستقالليّة ا

النساء تستعمل كجيش احتياطي للصناعة "للمرأة هو مفتاح تحررها الشامل. هكذا ترى نادية دو موند أن 

ح في فترة االنكماش  –)ماركس( في االقتصاد الرأسمالي  يُدِمج في فترات التوسع االقتصادي ولكنه يُسرِّ

ديولوجيّة مفادها أن الرجل هو من يلبي ويتم تبرير هذه الممارسة بفكرة اي… االقتصادي أو فترات األزمة

أساساً حاجيات األسرة، وأن المكان الطبيعي للمرأة هو المنزل كربة بيت. وتستخدم النِّساء مكان قوة العمل 

 "ضعيفة"الذكوريّة ألضعاف الطبقة العاملة وتقسيمها. كما تستعمل النِّساء بطبيعة الحال في أقسام 

 ."ة كما هو حال المهاجرين والمهاجراتمن الطبقة العامل "هامشيّة"و
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شرعيته في طبيعة الموضوعات التي تناولها بقليل من التفصيل، ولكن بعمق فلسفي  هذا الكتابجد ي

 .في تاريخ الفلسفة المعاصرة احي يروم إبراز دوره

 

 هيئة كوة.
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 والفلسفة بتلر..الجندر جوديث

 "السامية معاداة" و

 

ر فليحنصي  

 

 

 ثمة اسماء عديدة نشطت في الدراسات النسوية )الفمنستية(، والفيلسوفة والمنظرة النسوية جوديث بتلر

Judith Butler (1956)  من ابرزها. وفي هذا المضمار تمثل بتلر شخصية فكرية مثيرة للسجال

سماء البارزة في حقل والجدال، بحكم اطروحاتها الجذرية التي تتقاطع مع الكثيرين بمن فيهم بعض اال

الدراسات الفمنستية. لكن عمل جوديث بتلر الفكري ال ينحصر في مجال الفمنستية، بل يمتد الى مجاالت 

مثل الفلسفة، والفلسفة االخالقية، واللغة، واالونطولوجيا )مبحث او دراسة الوجود او الكينونة( فضال عن 

المتعاطفين معها داخل الواليات المتحدة وخارجها، واتهام كتاباتها السياسية التي اثارت حفيظة اسرائيل و

 .”معاداة السامية“بتلر بالتهمة الجاهزة، اي 

لجوديث بتلر عشرات الكتب والمقاالت في مواضيع مختلفة، وشغلت وما تزال مناصب اكاديمية مرموقة، 

متاعب  = ) Gender Trouble ولكن عملها الرئيسي الذي ظهر في مجال الدراسات الفمنستية وهو

، طبعة منشورات 2111، طبعة ثانية 2112الجندر( اصبح َمعلما رئيسيا في هذا المجال )الطبعة االولى 

 .(0222رتلج 

الفكرة االساسية التي تدافع عنها بتلر في مجال الدراسات الفمنستية هي رفضها لمحاولة تأسيس هذه 

ية يتم االنطالق منها في مقاربة موضوع الجندر. الدراسات على اساس ثوابت او تمايزات اصلية او كل

دون تحديدات اولية مسبقة للهوية  performativity ”األدائية“ذلك انها ترى أن الجندر نفسه يتشكل عبر 

 .ينطلق منها او يستقر عليها

كما قد  –وهنا نستطيع ان نالحظ اثر تفكيكية دريدا في مقاربة من هذا النوع، هذه التفكيكية التي ال ترى 

مستمرا  différance مدلوالت نهائية يستقر عليها الدال، وان هناك اختالفا مرجأً  –يعرف القارئ الكريم 
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 في احاالت المعنى. لكن التفكيكية ليست الوحيدة في هذا النزوع، فمجمل االتجاهات ما بعد البنيوية

poststructuralism سيسية الراسخة، من قبيل السرديات تميل الى مناهضة التصورات الكالنية او التا

الكبرى، او وجود هويات او ماهيات نهائية قاّرة. ودريدا ليس التأثير الوحيد الهام في فكر بتلر، فميشيل 

فوكو، ال سيما في كتابه )تاريخ الجنسانية(، يمثل مصدرا هاما آخر، بل ان كتاب بتلر الرئيسي الذي 

 .ويقتبس الكثير من فوكو من عمله هذاذكرناه، اي )متاعب الجندر(، يستشهد 

بتلر ترى ان الجندر يتشكل في الممارسة، وعبر تكرار افعال معينة، وهي اذ تنطلق من فكرة سيمون دي 

بوفوار الشهيرة عن الدور االجتماعي الذي يترتب على الذكورة واالنوثة )هذه الفكرة التي تقول ان المراة 

حان كذلك( فانها تحاججها وتنتقدها. فقراءة بتلر لسيمون دي بوفوار او الرجل ال يولدان كذلك، بل يصب

تجري، وليس هوية ذات اساس متجذر في التمايز االصلي ” عملية“تقودها الى تصور الجندر باعتباره 

هنا هي ” العملية”التي تقول بها بتلر. و” االدائية“بين الذكر/ االنثى. وهذا هو المعنى االساسي الذي يميز 

ارات معينة من انماط السلوك، من ايماءات الجسد وحركاته واالفعال والتشريعات المتنوعة ذات تكر

 .الصلة

في )متاعب الجندر( تبتعد بتلر عن سيمون دي بوفوار والظاهراتية، وتؤسس مقاربتها على أسس نيتشوية 

عني بمصطلحات الجندر وهذا ي”. فالواقعة هي كل شيء…ال كينونة هناك في ما وراء الفعل“من قبيل ان 

ان ليس هناك هوية جندرية في ما وراء تعبيرات الجندر، وان الهوية تتأسس ادائيا تماما عبر التعابير التي 

 .يقال انها نتيجة لها

واطروحات بتلر هذه جعلت منها موضع سجال شديد بما في ذلك مع شخصيات بحثية هامة في الدراسات 

فاطروحات بتلر  .Monique Wittig و مونيك ِوتِغ Luce Irigarayَريالفمنستية، من امثال لوس إريغا

بما في ذلك بعض المحاوالت الفمنستية في عصرنا الحاضر ” الهوية“تناهض التصورات الجوهرانية عن 

المؤسسة على منطلق حضارة مفترضة طوبائية لعصر امومي في الماضي البعيد. فهذا في نظرها ايضا 

 .)اي الحنين الى الماضي( ال صله له بصراعات المرأة في عصرنا الحالينوع من النوستالجيا 

افكار بتلر هذه تمد جذورها الفلسفية في مجاالت اللغة، واالونطولوجيا، والفلسفة االخالقية، وهو ما تتناوله 

ن افعال في اعمالها، بما في ذلك تلك المتعلقة بتوظيفاتها للظاهراتية، والتفكيكية، ونظرية جون اوستن ع

 .theory Speech acts الكالم

اما بخصوص اتهامها بمعاداة السامية في كتاباتها السياسية الالحقة، فقد اثارت جدال ال يقل عن االولى ان 

لم يكن اكثر، بحكم ادانتها التي ال مواربة فيها لسياسات الحكومات االسرائيلية تجاه الفلسطينيين. وهذا كما 

ظى بشعبية كبيرة في الواليات المتحدة بوجه خاص، بحكم النفوذ اليهودي هو معروف اتجاه ال يح

واالسرائيلي والدعم الرسمي االميركي المستمر السرائيل منذ تأسيسها. ولكنها قاومت هذه الضغوط، 
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وتصر على انها تدافع عن القيم اليهودية التقليدية المتعارفة عن العدالة االجتماعية ضد تشويهها بواسطة 

 :Parting of the Ways صهيونية. وهذا النقد والموقف يمتد في عدة اعمال لها من قبيلال

Jewishness and the Critique of Zionism ( =  الى )مفترق الطرق: اليهودية ونقد الصهيونية

 = ) On Anti-Semitism: Solidarity and the Struggle for Justice واحد من آخر كتبها هو

 .(0222السامية: التضامن والصراع من اجل العدالة( ) عن معاداة
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 العصيان، التنافر، الخالف، الحكمانية، سؤال لوجييه: ساندرا
 الديمقراطية

 
   تقديم و ترجمة : محمد ازويتة

 

 

 . هارفارد جامعة و العليا بالمدرسة درست . بالسوربون الفلسفة أستاذة لوجييه ساندرا

 في واسع نطاق على نشرت  . بالسوربون الفلسفية و القانونية العلوم معهد مدير بةنائ

 ، األخالقي )الكمال األخالقية والفلسفة ، أوستن( ، )فيتجنشتاين العادية اللغة فلسفة

 ودراسات ، إيمرسون( ، ثورو ، )كافيل األمريكية والفلسفة ، الرعاية( وأخالقيات

  ” .المدني والعصيان اطيةالديمقر ” حـــــــــــول

 

 

يمكن القول ، إجماال ، بأن الدراسات التي اهتمت بسؤال الحكمانية عامة و النظام الديمقراطي بشكل 

منحيين متعارضين : المنحى األول   خاص في الغرب قد اتخذت ، انطالقا من تصورها لمفهوم األزمة ،

حكم الديمقراطي كما تبلورت مع التجربة اليونانية معياري ينطلق من قواعد و مبادئ معينة في تنظيم ال

فيقارنها مع الديمقراطية في الوضع في الحاضر ، حيث ينتهي الى الحديث عن تراجعات ، انحرافات و 

مفهوم األزمة هنا يحمل داللة معيارية تابثة ويكرس نموذجا مثاليا لنظام في الحكم ، كما أن  …. سقطات 

    . زمن تابث منعدم الحركة الزمن الذي يتحرك فيه هو

المنحى الثاني نقدي ينطلق من التجربة اليونانية نفسها ، ال ليجعل منها نموذجا متعاليا ، و ال ليصدر حكما 

ما ، و إنما يسائل االشكاليات التي طرحت على الفاعلين السياسيين و الباحثين معا ، و ما تولد عن ذلك من 

، و التي كان لها تأثير فعلي على األفراد و المؤسسات . مفهوم األزمة مناظرات و حوارات و ردود فعل 

هنا يحمل دالالت المراجعة ، التحول و االنتقال ، و الزمن الذي تتحرك فيه ليس تابثا متموجا بل هو 

  . متغير و انفصالي
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اتجاهين : االتجاه ، قد تمظهر من خالل  يمكن القول بأن المنحى النقدي للتجربة الديمقراطية في الغرب 

هابرماس ، هونيث … كما مثله ميشيل فوكو ، فريديريك غرو ، ساندرا لوجييه   الفرنسي ـ األلماني

 … و االتجاه االمريكي كما تبلور مع كافيل ، ثورو و ايميرسون   …

ي تمحورت مثال ، و الت هذا ال يعني أن هناك انفصال تام بين االتجاهين ، فدروس فوكو في الثمانينات ، 

هي في صلب اشتغال و اهتمامات الفالسفة االمريكيين ، من دون أن يمنع ذلك من   حول شجاعة الحقيقة ،

 . تميز المقاربة الجنيالوجية لفوكو كما توضح ذلك محاضراته بجامعة كاليفورنيا ببيركلي

، لنطلع جميعا على  نريد في هذا الموقع المعرفي المتميز نقل نصوص االتجاهين الى اللغة العربية 

 .  منهجيات و اشكاليات مقاربة نظام الحكم المعاصر ممثال في المنظومة الديمقراطية الغربية

 

 النص

 

يتضمن سؤال المقاومة بالضرورة سؤال العصيان . لماذا الطاعة؟ سنجيب أن الحياة في المجتمع هي حياة 

في مجتمع مستبد ، فال بد أن أقاوم بالتأكيد ؛ و  و للقواعد . إذا كنت أعيش الطاعة : لألشخاص ، للسلطة 

أليس هناك تناقض بين المقاومة والديمقراطية ؟ بدال من ذلك ، لدينا انطباع بأن  لكن في الديمقراطية ؟ . 

الديمقراطية هي مكان الحوار والتفاوض ، وليس مكانا للمقاومة . تبدو الرغبة في العصيان في 

 . وخطيرة ترفا ، و في األسوأ غير مسؤولة  حوال نزوة ، في أحسن األ  الديمقراطية

لكن السؤال ليس بهذه البساطة . أال توجد في الديمقراطية أشكال مقاومة ممكنة وضررية ؟ . تستند العديد  

من أشكال المقاومة المدنية الحالية إلى فكرة ، استعارية أحيانًا ، الديكتاتورية : دكتاتورية السوق ، 

ية اإلعالم . هذه خطوة مشروعة ، وبالتالي ففكرة المقاومة هي فكرة احتجاج قد يكون عنيفًا ، ودكتاتور

ولكنه ضروري ، ضد قيود لم نخترها أبًدا . لكن فكرة العصيان المدني مختلفة وأكثر تعقيًدا وتجبرنا على 

االنصياع و الطاعة . إن الديكتاتورية : مقاومة   التفكير في فكرة مقاومة ال تحتاج إلى ذريعة شكل من

إنها مرتبطة بتعريف الديمقراطية  بالعكس   فكرة المقاومة في الديمقراطية ليست رفًضا للديمقراطية .

نفسه ، بحكم الشعب ، أي من قبل الشعب ، كما نص إعالن االستقالل األمريكي بوضوح شديد : الحكم 

يعبر عني . مسألة الديمقراطية على حد تعبير  الذي –الديمقراطي الجيد هو الحكم الذي لنا نحن ، لي 

الصوت الدال على الحضور . يجب أن  ، هي مسألة   Emerson إيمرسون  بعد Stanley ستانلي كافيل

يكون لي صوت في حياتي ، وأن أتعرف على نفسي فيما يقال أو يعرض في مجتعي ، وبالتالي ، بطريقة 

 . إن هذه اإلمكانية لتناغم األصوات ، أو  ما ، منحه صوتي ، وقبول أن يتحدث باسمي

Ubereinstimmung   (  . هي التي تحدد التوافق االجتماعي )الستخدام تعبير فيتجنشتاين الشهير

العصيان هو الحل األساسي عندما يكون هناك تنافر أو عدم توافق : لم أعد أسمع نفسي ، في خطاب يبدو 

 . (2كاذبًا )
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السؤال السياسي هو سؤال التعبير . إذا كان مجتمعي حًرا وديمقراطيًا بشكل  في هذه المقاربة ، يصبح

معقول ، إذا كان بإمكاني التعبير عن نفسي ، فال داعي على ما يبدو لوجود مقاومة . كما لو أنه بطريقة ما 

ة على لم يكن التعبير عن خالفي في شكل مقاومة ، كما لو كنت قد وافقت على الحد األدنى من الموافق

المجتمع ، بحيث يمكن التعبير عن خالفي بشكل معقول في هذا اإلطار . ولكن ما هي الموافقة التي 

، أنا لم أعط موافقتي الكاملة : ليس  أعطيتها ؟ العصيان هو شكل من أشكال المقاومة في ما يعتبره رفضا 

 . على كل شيء

عصيان المدني . أطروحتي هي أن هذا العصيان للمقاومة إذن مكانها في الديمقراطية ، في شكل محدد لل

 هو في أساس الديمقراطية ، إنه ليس انحاللها ، انحطاطها أو ضعفها الداخلي . ففكرة العصيان المدني

(Civil Disobédience  )  نفسها نشأت في سياق ديمقراطي : في كتابات الفيلسوف األمريكي هنري

وفي الدائرة الصغيرة من المفكرين المجتمعين حوله و ،  H D Thoreau(1817-1862) ديفيد ثورو

في كونكورد ، ماساتشوستس في الواليات  Emerson (1803-1882) بأستاذه وصديقه إيمرسون

المتحدة . يتعلق األمر بمقاربة أمريكية للديمقراطية ، في الفترة التي حاولت تجديد نفسها على األراضي 

صادرها األوروبية . في هذه الظرفية ، حيث يقع المرء يوضع بين رغم أن لها بالطبع م –األمريكية 

لإلمبريالية األمريكية ، من المهم بشكل خاص إعادة اكتشاف  أو اإلعجاب أالمتثالي التام  معاداة أمريكا 

هذا المسار ، على وجه التحديد األمريكي ، للمعارضة ، لعصيان السلطة القائمة . إن مقاومة انحرافات 

ة الديمقراطية وفقدان طبيعتها الديمقراطية على وجه التحديد هي أساسية لنوع معين من التعارض و السلط

العديد من التعبيرات المختلفة في السينما ، بدء من الكوميديا  نمط معين من المقاومة المدنية. هنا نجد 

 . و حتى اليوم 2122إلى سنوات   2192الهوليوودية لسنوات 

 الشعب نحن

 

ن موقف ثورو وإيمرسون بسيط من حيث المبدأ : ليس للفرد الحق فقط بل واجب المقاومة ، وبالتالي إ

. رفض ثورو االعتراف بالحكومة على أنها  ممارسة العصيان ، عندما تتصرف الحكومة ضد مبادئها 

بودية و تشن تروج للع حكومته ، ورفض إعطائها صوته و التحدث نيابة عنه ، و السبب في ذلك هو أنها 

الحرب في المكسيك. هذا هو الشعور السياسي األساسي ، والذي نجده مؤخًرا في المعارضات الداخلية 

 . للحرب فـي العراق : ليس باسمنا

الشعب ” لكلمة  لماذا هذه العبارة ؟ يمكننا أن نفكر هنا في تحديد الشعب األمريكي ، و في الغموض الشديد 

نقرأ في بداية ” . نحن الشعب ” الواحد و الكثرة ، كما يشير الى ذلك التعبير   اراعتب  ، التي تميل الى” 

نحن شعب الواليات المتحدة ، من أجل تشكيل اتحاد أكثر كمااًل ، ننظم : ”  2282الدستور الفيدرالي لعام 

ية يتم تعريف الشعب وبالمثل ، يمكننا أن نرى في األوراق الفدرالية أنه منذ البدا” . هذا الدستور  و نرسي 
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يجب أن يقوم صرح اإلمبراطورية األمريكية على أساس متين من ” على أنه المصدر الوحيد للسيادة : 

. مسألة هذه  (  46ماديسون “)تكمن السلطة العليا في الشعب وحده ” ( ،  00)هاملتون ” موافقة الشعب

للمجتمع   في موافقة الشعب ، أي كل فرد ،الموافقة هي في أساس التفكير في الديمقراطية : كيف ننظر 

                                             ؟

” المشترك األسمى ” ( على هذه السيادة المطلقة للشعب ،  46األوراق الفيدرالية رقم  أصر ماديسون ) 

العظيم للحق المبدأ ” يؤكد ” .  مصدر كل سلطة ” للحكومة العامة وحكومات الواليات . إنه بذلك 

كل السلطة ، وفقًا للفيدراليين ، تكمن في الشعب ، وليس في ”  “. األصلي بأن السلطة تكمن في الشعب 

بتفويض للفاعلين السياسيين لتشكيل حكومة تعتقد الغالبية أنها ” يتعلق األمر هنا ” . حكومة الواليات 

في ما إذا كانت قادرة على ” تلك  إن قدرتها على نقد هذه الحكومة أو” . ستساهم في إسعادها 

                         . للشعب” السلطة المتعالية ” ، هي التي تحدد ” سعادتها  تحقيق 

ليست التنظيم النهائي للسلطة   الدستور :  إن إعادة تعريف الشعب هي أيًضا إعادة تعريف لما يقوم عليه  

تفويضه إلى حكومة معيبة ، و إعادة  –وء إلى ثورة دون اللج –، يمكن للشعب أن يسحب في أي وقت 

نحن الشعب ، نمتلك كل قوة ، سنشكل حكومة نعتقد أنها ”  و بالتالي  مسائلة دستورها مرة أخرى . 

موافقة ” ، أي ” موافقة الشعب وتصديقه ” )ويلسون( . يقوم الدستور على أساس ” ستضمن سعادتنا 

ماديسون ، األوراق   لطة العليا لكل والية ، سلطة الشعب نفسه (وتصديق الواليات المستمدة من الس

في الفقرة من المفرد إلى الجمع . إن هذه  هنا نالحظ ازدواجية الشعب ، المدرجة  ( . 91الفيدرالية 

 Wood وتضاعف مسألة الموافقة . كما الحظ جوردون وود” الشعب “هي التي تحدد ” للناس” التعددية 

Gorden (2)ن األمريكيين بدؤوا ثورتهم من خالل اعتبارهم الشعب وحدة متجانسة ، تقف ضد ، فإ

شامل للعصيان . مشكلتهم إذن هي إطالة أمد هذا العصيان بالمقاومة ، ليس  الحكام ، هنا نقف على نموذج 

في المستقبل ، ستكون الصراعات السياسية ” كشعب موحد ، بل كشعب محطم ، بدون وحدة مصلحة . 

ية للشعب ، ستتعارض مختلف الجماعات واألفراد ، الذين يطمحون إلى خلق عدم المساواة من خالل داخل

، أو ” أهلية االنتخاب ” ( . كيف نجعل الشعب مصدرا للسلطة ــ استخدام المصطلح بمعنى 9” )مساواتهم 

ا اهتمامات فردية أو ــ والشعوب التي له  – ”People  vsX“ في الـــــــــــــمجال القضائي مع تعبير

مجتمعية متباينة ؟ . يصبح العصيان إذن تذكيًرا بالمطلب األول للشعب األمريكي ، ويصبح ال غنى عنه 

موضع تساؤل . لكنه لم يعد بحاجة إلى أن ” السعي وراء السعادة ” عندما تكون الحرية أو المساواة أو 

مجموعة منعزلة . ذلك أن كل واحد هنا مطالب  يكون عاما ، ويمكنه )ينبغي له ( أن يكون عمل فرد أو

باآلخر ، و الصوت الفردي الواحد مطالب بالعمومية : إنه مبدأ االعتماد على الذات مع ايميرسون ، إن 

 . ، اليوم ، بتوسيع نموذج العصيان  هذه االمكانية في المطالبة هي التي تسمح
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 الهادئ اليأس حياة

جتماعي ، بل إعادة تفسيره . ألن مجتمعه ينكر الحقوق المتساوية التي ينادي العصيان ليس اتهاما للعقد اال

بها دستوره ، فإن ثورو يطالب بالحق في االنسحاب من / داخل هذا المجتمع . االستقرار المؤقت في 

هو احتجاج ضد الحياة التي يعيشها اآلخرون )حياة اليأس الهادئ( ، ضد مجتمعه كما هو  Walden والدن

ود . رفض إيمرسون وثورو المجتمع في عصرهم لألسباب نفسها التي أرادتها أمريكا من أجل موج

االستقالل ، وطالبوا بحقوق الحرية والمساواة والسعي نحو السعادة . لقد تمثال إعالن االستــــــقالل حرفيا 

افقة المحكومين . كلما تنشأ الحكومات بين الناس لضمان هذه الحقوق ، وسلطتهم العادلة تنبع من مو: ” 

 . ” صار شكل من أشكال الحكم مدمراً لهذا الهدف ، يحق للشعب تغييره وإلغائه ، وإنشاء حكومة جديدة

؛ فأنا لم أمنحها ، بطريقة ما ، مرة واحدة وإلى  هنا واآلن ، و كل يوم ، يتم تنظيم موافقتي مع مجتمعي 

كنها ، باستمرار ، في المناقشة و المحادثة . هذا ما يحدد مشروطة : ول  األبد . ال يعني ذلك أن موافقتي

تغيير الحكومة ، فإنه يمكنني على األقل رفض أو  إمكانية االختالف و التنافر . إذا لم يكن في استطاعتي 

كان ” هو الرفض الداخلي لمجتمع هو نفسه يائس :  Walden تعليق موافقتي . انعزال ثورو في والدن

، لكنني فضلت أن يندفع المجتمع  مة بالقوة بتأثير أكثر أو أقل ، أن أندفع بقوة ضد المجتمع بإمكاني المقاو

 . ، قال ثورو” الشخص اليائس   ضدي ، فهو 

ال يتعلق األمر بالمفكر األمريكي لتلك الفترة ، لكي يثور على المجتمع ) موقف في بعض األحيان خادع ، 

إثارة العداء ، والذي لن يهم الشعب و إنما النخبة . تحدث إيمرسون ، بل متفاخر( ولكن على األقل لتحمل و

حالة العداء االفتراضي التي يبدو فيها الباحث على صلة “في خطابه الشهير للمثقفين في عصره ، عن 

ال يتعلق األمر بتكرار أسطورة المفكر المضطهد والمعزول ، “. بالمجتمع ، وخاصة المجتمع المثقف 

بالقول  إليها الفالسفة منذ فترة طويلة في توافق مع شخصية سقراط . يتعلق األمر باألحرى  والتي أشار

بأن على المثقف أن يكون يقظًا وأال يتغاضى عن انتهاك المبادئ ذاتها التي يدعي الدفاع عنها. عندما 

الشهيرة )عامي تبنى قضية إلغاء عقوبة اإلعدام في الخطابات   عرف إيمرسون نفسه كأول مفكر أمريكي

فساد مبادئ الدستور األمريكي  ( ، وفي دفاعه عن جون براون ، فإنه ندد مع العبودية ، 2826و  2866

ذاتها ، وفساد السياسيين ممثلي األمة . فهو لم يتردد في اتخاذ مواقف متطرفة ، مطالبا بعصيان القانون ، 

 . ص بالعبيد الهاربينكما يتضح من إدانته الفاضحة للقانون الجائر الـــــخا

يرفض الخضوع لمنطق الدولة ، و يفضل االنسحاب منها أو ” العصيان المدني ( بأنه   أعلن تورو في )

االنعزال ليس مجازيًا للمثقف الذي يضع نفسه فوق النزاعات ، خارج المؤسسة ، “. االنعزال عنها فعليًا 

على كل مواطن ” اتحادها مع مالك العبيد ، فإن  بل هو رفض للوالء و االنصياع . إذا رفضت الدولة فك

ال يمكنني االعتراف بهذه الحكومة كحكومتي ، ألنها ” قال إيمرسون : “. في الدولة أن يفك ارتباطه معها 

إذا قبلت المجتمع ، واعترفت به على أنه ملكي ، فأنا عبد ، فنحن جميًعا كذلك ، “. حكومة العبيد أيًضا 
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أتساءل في بعض األحيان كيف نكون تافهين بما يكفي ، ” ي شمال الواليات المتحدة . حتى لو كنا نعيش ف

إذا جاز لي القول ، لالنتباه إلى هذا الشكل الجسيم من العبودية المسمى عبودية الزنوج ، حيث يوجد الكثير 

وإيمرسون ضد الدولة تمرد ثورو “.  الستعباد الشمال والــــــــــجنوب على السواء   من السادة الماكرين

الذين تدافع عنهم ، هنود وعبيد ،   عن حقوق فئات معينة . –على طريقة الشيوعية  –ليس من أجل الدفاع 

ليس لديهم حقوق ) ليس لديهم صوت في تاريخهم ، كما يقول كافيل( . بدالً من المطالبة نيابة عنهم ، 

وحيدة التي يمكنهما الدفاع عنها ، وهي حقوقهم . حقهم وإبقائهم صامتين ، فإنهما فضال المطالبة بالحقوق ال

في أن تكون لهم حكومة تتحدث وتعمل نيابة عنهم ، ويعترفون بها ، ويعطون موافقتهم عليها . يجب أن 

 . أوافق على حكومتي ، أي أن أعتبرها تتحدث نيابة عني ، باختصار ، إعطائها صوتي

 

 والطاعة المحادثة

، حتى في نظرية ي كل الفلسفة السياسية األمريكية، بأشكال مختلفةكزي فالمحادثة مفهوم مر  

. و بما أن  الليبرالية( : لكي تكون الحكومة شرعية ، يجب أن يجد الجميع فيها صوتهم  Rawls   راولز

الوضع في أمريكا القرن التاسع عشر لم يكن كذلك )بالنسبة لثورو وإيمرسون ، اإلرادة السياسية األصلية 

 .  سحب أصواتهما فقد قررا   ، استبعاد البعض من هذه المحادثة ألمريكا ضاعت ( ، إذ تم

، حث ايميرسون زمالئه ، العلماء األمريكيين اآلخرين على تحرير أنفسهم من ” الباحث االمريكي ” في  

ة وخاضعة . يشك المرء بالفعل في أن روح المواطن األمريكي خجولة ، مقلد” تأثير أوروبا بالقول : 

لماذا ” . الجشع العام والخاص يجعل الهواء الذي نتنفسه كثيفًا و ملوثا . الباحث ، محتشم ، متراخ و راض 

السياسة والمجتمع ؟ ألن األمر متروك   ندين الباحث والمفكر الموظف على وجه التحديد بدالً من مهاجمة

الجميع . المجموعة هي ما يعطيني الصوت ، والتحدث عالنية نيابة عن  له لضمان مناقشة المجتمع 

أن تسحبه مني ، أو أن تخيب ظني ، أو خيانتي لدرجة أنني لم أعد أرغب في   السياسي ، والتي يمكنها

( . ألن مجتمعه ينكر الحقوق المتساوية التي ينادي بها 6التحدث نيابة عنها ، أو أدعها تتحدث نيابة عني )

حق في االنسحاب و االنعزال من )في( هذا المجتمع ، و رفض دفع ثورو يطالب بال دستوره ، فإن 

 (2حتى ال يفسح المجال للشر الذي يدينه . )” الضرائب 

، على فكرة أنني أستطيع نوًعا ما أن أحكم نفسي   الحق في سحب صوت المرء من المجتمع يعتمد ، أوالً 

االعتماد على الذات لدى ايميرسون . سيكون )الحكم الذاتي على أساس إعالن االستقالل( . هذا هو مبدأ 

ذلك أن ما هو أكثر حميمية ينتهي به األمر دائًما إلى أن يصبح ” صوتي الخـــــاص هو الشعور العام . 

. االنتماء للمجتمع  : تلك هي مشكلة الديمقراطية   سيكون صوتي الخاص عموميا” .  األكثر عمومية 

، فإنه يمكنني إعطاء موافقتي في أي وقت ، وهو   اركة في المجتمعمعطى . ليس ألني قررت المش ليس 



 

 19   www.couua.com 

 

ما سيكون وجهة نظر مبسطة للموافقة . أنا ال أتفق مع اآلخرين مسبقا . بدالً من ذلك ، فإن مشاركتي هي 

   . فـــــــــــــــــي عالقتي بالمجموعة –في المحادثة  –  دائما موضع تساؤل

،  ري ، حتى لو كان يدعو إلى التساؤل عن أسطورة االنتماء الى المجموعة هذا الموقف الفردي الجذ  

فإنه ال يؤدي بالضرورة إلى نقيضه الليبرالي . إنه يقود كافيل ليقرأ ، على وجه الخصوص داخل نظرية 

 ، إمكانية استبعاد أصوات معينة ، من البداية ، عن النقاش الديمقراطي ، عما أسماه كافيل Rawls راولز

النقد الذي يمكن توجيهه إلى الليبرالية الحديثة   ” . بالمناقشة العدالة ” ” الشروط النبيلة و الدنيئة ” ، في 

الصريح  Rawls الفردية حتى النهاية . إن رفض رولز يهدف إلى بيان عدم قدرتها على احترام المطالب 

انب الليبرالية السياسية ، رغم هو أحد أعراض الرفض األساسي من ج Emerson إلكتمالية إيمرسون

صوت من سيكون في حالة ظلم مطلق ، و الذي لن يكون له صوت في   طموحه الديمقراطي ، إلسماع

مناقشة العدالة . إن موقفا مثل موقف ثورو وإيمرسون يمس كل من الليبرالية الحديثة والتشاركية ، كاشفا 

ت هنا ، يجب أن أوافق بالضرورة ) على قواعد مجتمعي مسبقا عن قاعدتهما المشتركة : فكرة أنني إذا كن

أو تراث يمكنه أن يتكلم نيابة عني ( ، لقد أعطيت موافقتي . هذا األساس المشترك ، أطلق عليه إيمرسون 

اسًما : إنه االنصياع ، وهذا بالضبط هو ما يجب على الثقة في الذات أن تزعزعه و تحرره ، كما يجب 

 . ف األمريكي ) المقبل ( هدمهعلى الباحث أو المثق

ليس الصمت هو من يراقب المثقف و لكن االنصياع . أثيرت هذه النقطة داخل عبارات مماثلة مع جون 

   . ” الحرية ” في كتابه عن   J S Mill  ستيوارت ميل

يهم مياًل ألي ال أود القول بأنهم اختاروا اتباع العرف على ما يناسب ميولهم الخاصة. ال يخطر ببالهم أن لد

شيء آخر غير المعتاد. وهكذا فإن العقل نفسه ينحني تحت العبودية : حتى في ما يفعله الناس من أجل 

 (4(. )4§ ،  9متعتهم ، فإن االمتثال هـــــــــــــو أول ما يفكرون فيه )الفصل 

، التي وافقنا عليها ، ميل بحياة تكون لنا  و ستيوارت  ثورو  ضد االنصياع ، طالب كل من إيميرسون ، 

بصوتنا الخاص : الحياة كمحادثة ، باختصار الديمقراطية. هل العدالة كما حددها راولز ، على سبيل 

المثال ، تلبي هذا المطلب ؟ بالطبع ، فكرة الموقف األصلي تنطوي على مناقشة مشتركة لمبادئ العدالة . 

دئ العدالة تجعل األشخاص المنخرطين في مؤسسات أكد راولز على أن مبا” نظرية العدالة ” في مقدمة 

يمكنهم أن يقولوا فيما بينهم بأن تعاونهم يمارس داخل شروط يتفقون عليها ، إذا كانوا أشخاًصا ” ترضيهم 

ومع ذلك ، وفقًا لكافيل ، فإن هذا يقصي فكرة “. متساوين وأحرار ، حيث عالقاتهم المتبادلة ستكون عادلة 

ليس بالخسارة في معركة غير متكافئة ، مهما كانت عادلة ، ولكن بالتخلف ” الشعور   ، الظلم الراديكالي

                     .“ عن الركب منذ البداية
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جاهزين إلظهار لماذا بعض  الذين يعبرون عن االستياء يلزمهم أن يكونوا  : ”   عندما قال راولز

فكرة الطبقة   ، فإنه بذلك استبعد من محادثة العدالة ( 2)” المؤسسات ظالمة أو كيف أساء إليها اآلخرون 

” تبرهن ” ، ال يمكنها أن  التي )باستخدام تعبير آخر عن ميل( في مجموعها ستُحرم من الصوت الخاص 

. بالنسبة للمفكر الليبرالي ، فإن الديمقراطية تستلزم المناقشة و  على أن المؤسسة هــــــــــي ظالمة إزاءها 

ار الذي يؤدي إلى تبرير عدم المساواة عندما يتم االعتراف بها على أنه ال غنى عنها ، أو على أي الحو

كيف يمكنهم  –( . لكن أولئك الذين ليسوا جزًءا من المحادثة العامة 8” )مبررة في نظر األقل حظًا “حال 

راولز األخيرة ، كتب جون كما أشارت خيبة أمل ل مناقشة وضع الظلم الذي هم عليه و االحتجاج ضده ؟ 

 J Dupuy ديبي

مجتمعه الجيد يظهر علنًا كعادل ، فإن الذين  ربما أحس راولز بما لم يتم التعبير عنه فلسفيًا . إذ بسبب أن 

 (1ال يمكنهم سوى التعبير عـــــــــن غيــــــــظهم و حقدهم . ) في وضع الدونية  وجدوا أنفسهم 

على الناس أن يقرروا “معرفة ما وافق عليه المرء . فكرة راولز هي أن المشكلة هي ، مرة أخرى ،  

مطالبهم المتبادلة ، وما الذي يجب أن يكون عليه الميثاق التأسيسي  مسبقًا وفق أية قواعد سيختارون 

اتفاق أصلي حول نطاق وطبيعة المطالب المصرح بها ، القواعد  ( . ليكن إذن ، و مسبقا، 22” )للمجتمع 

. إن التفكير في العصيان ال يعني غياب قواعد محددة مسبقًا لألداء االجتماعي ) وهناك   ي ستحكمها الت

العديد من الليبراليين على استعداد لالعتراف به ( ، و إنما غياب لقواعد تحد مقبولية المطالب وشكلها . ما 

العديد من المذاهب السياسية الشائعة في  –أراد كافيل مساءلته مستدعيا إيمرسون وثورو هو فكرة 

أن بعض المطالب مستحيلة ، أو في غير محلها ، ألنها تقع خارج قواعدها ، و ترفض  –المعاصرة 

. العصيان هو بالضبط مساءلة هذه الفكرة ، التي تطفو على السطح بشكل   االتفاق األولي الذي يؤسسها

حدود ال يمكن تجاوزها ،   تعبير احتجاجي دوري ، بمجرد أن يكون هناك صراع خطير ، يكون داخل أي

و التي في ما وراء ذلك هناك تشكيك في اللعبة االجتماعية بأكملها. هناك ، في عمق الموقف األصلي 

( ؛ قبول قواعد 22بشكل صحيح ) واالتفاق المسبق ، فكرة أنه يجب علينا بطريقة ما أن نتعلم المطالبة 

حتى نتمكن من المطالبة بأي شيء . لكن ال. كما ذكر كافيل : ال “( ولها قب” معينة ) لعبة المجتمع كما تم 

المعيارية التي تغزو الفكر السياسي )نتفق على القواعد(  توجد قاعدة تخبرنا كيف نطالب . إنه بذلك يهاجم 

لذي هو في ، الفكر االجتماعي )نحن نتبع القواعد االجتماعية ، سواء أردنا ذلك أم ال( ، والفكر المعياري ا

عن طبقة محرومة من صوتها الخاص ، يجب Mill . عندما تحدث ِميل الواقع العالمة النهائية لإلنصياع 

              . ، في العمق ، بالطبقة المثقفة عندما تتذوق االنصياع أن يُفهم أيًضا بأن األمر يتعلق 

. عندما   عدة من قبل المفكرين أنفسهمواستبطان القا هاجم كل من كافيل وإيمرسون النزعة األخالقية 

، بعد إيمرسون ،  Walden أختار قاعدتي ، فأنا لست أقل من عبد لها . قال ثورو بشكل جميل ، في والدن

من الصعب أن يكون لديك رئيس عمال جنوبي ؛ من األسوأ أن يكون ” منتظما مع المنظور الكانطي : 

الحرية بالنسبة لكانط هي االستقاللية   ”أن تكون سجينا لنفسك . لديك شمالي ؛ لكن األسوأ من ذلك كله هو 
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: إنها القانون الذي أمنحه لنفسي . مستعيدا ذلك ، فإن رولز وريث روسو وكانط ، و لفكرة حكم الذات ، 

ولكن بطريقة منحرفة . الموافقة على المجتمع هي الموافقة على المبادئ التي تم تبنيها أوالً ، اعتبار هذه 

المبادئ كأساس في المناقشات المستقبلية . لكن ماذا لو لم يكن لنا صوت في مناقشة المبادئ؟ ، نقدم ألنفسنا 

قانون اآلخرين . مدهش . وبهذا المعنى ، يقول إيمرسون ، ليس العبيد أو الهنود وحدهم المستبعدون من 

تلك ، في  . ماذا عن موافقتهم؟  ر عن ذاتها التي ال تعب المناقشة األصلية ، ولكن أيًضا الجماهير الشعبية ، 

النهاية ، هي مفارقة العصيان : ال يمكن الدفاع عن مطالبهم إال أولئك الذين طُلبت منهم موافقتهم )والذين 

الذين يشاركون في مناقشة العدالة . ولكن ماذا لو لم يطلب مني شيء؟  –يمكنهم بالتالي سحبها بحق( 

عطي لنفسه القانون الذي أقره اآلخرون ، يذهب إلى نهاية االنصياع . يمكن أن المثقف ، عندما يأتي لي

االثنان ليسا االثنين الحقيقيين ، واألربعة ليسوا األربعة الحقيقيين ، وكل كلمة ” نقول مع إيميرسون : 

 . ” يقولونها تحزننا

 

 االستقالل يوم

)في يوم  2862يوليوز  6بالصدفة ،  ”، كان ذلك ، كما يقول ،  Walden عندما استقر ثورو في

بالصدفة ” من جانب ثورو ، لكنه يقول ”  إعالن الستقالل مثالي “تم تفسير ذاك على أنه ” . االستقالل( 

يريد  ، و يستهزء بما سمي باالستقالل ؛ لدرجة أن إعالنه ربما يكون إعالن استقالل عن المجتمع . ” 

االستعمار ، لحظة نشوء أمته ، ولكن أيًضا إلظهار   ستقرار أوثورو ، من خالل ذلك ، تكرار لفتة اال

بمعنى ما )حيث يمكن للمرء أن يفعل الشيء نفسه عن طريق الصدفة( أنه لم يحدث شيء ، و أن 

             (20االستقرار مستحيل أو فاشل أو دائًما عن طريق الصدفة . )

سي . ماذا يعني ثورو بانعزاله و انسحابه من المجتمع ؟ لكنه أيًضا من أجل إقامة قطيعة في العمل السيا 

هوليوود بعنوان لماذا يحق لنا عزل أنفسنا عن مجتمع غير مرٍض ؟ كافيل ، في كتابه الكبير عن كوميديا 

الطالق  و سؤال  ، رسم تشابهًا مثيًرا لالهتمام بين سؤال المجموعة السياسية  ” في البحث عن السعادة ” 

القطع مع  من القرن الماضي ، تتميز بإمكانية  2162و  2192إعادة الزواج ، في ، فإن كوميديا  . بحسبه 

المحادثة السياسية ، و العمل على إعادة تشكيلها . ومن هنا جاء التحديد ، تماشياً مع دفاع ميلتون السياسي 

جميلة للمحادثة في نص ميلتون  توجد نظرية” االجتماعية :  عن الطالق ، بين الزواج والـــــــــوحدة 

( . المحادثة العادية )التي تم 29” )الثوري تبرر الطالق ، وتجعل من إرادة المحادثة أســــــــاس الزواج 

تصويرها بشكل ملحوظ في األفالم التي حللها كافيل( بين الزوجين هي قصة رمزية لمحادثة سياسية . ما 

زواج مرة أخرى )التي يتم فيها التغلب على الطالق( هو مصير إعادة الهو على المحك في كوميديا 

 الديمقراطية . يمكن التفكير في أحد أشهر األفالم في المسلسل ، قصة فيالدلفيا ، من تأليف كوكور

Cukor حيث يجري الحدث بالضبط في مكان تأسيس األمة األمريكية ، وحيث يتكرر بإلحاح بأن الزواج ،

، تريسي لورد ، الذي تلعبه كاثرين هيبورن ، مع رجل أعمال سينتهي في إعادة  المعلن )زواج البطلة
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مسألة ذات أهمية ” زواج تريسي وسي كيه ديكستر هافن ، زوجها السابق الذي يؤديه كاري غرانت( هو 

نبل الحوار المالئم والسعيد هو النهاية الرئيسية واأل” يلمح الشريط الى ميلتون ، الذي يرى أن “. وطنية 

يتبين أن هذا المفهوم للمحادثة هو محوري بين العام والخاص ، و بمعنى آخر بين مسألة  ” . للزواج 

زواجهما  يفسرون ” هي أن األبطال ” قصة فيالدلفيا ” تبرير الدولة ومسألة العالقة الخاصة . خصوصية 

كانوا أسياده ؛ وأنهم يفسرون  ، يقول كافيل ، على أنه نموذجي أو رمزي لمجتمعهم في مجموعه ، كما لو

 . ” مجتمعهم كما لو أنه هــــــــو نفسه شرع في بعض المغامرة

، في سياق الحق في C K Dexter Haven في هذا الشريط ، أعلن البطل ، سي كيه ديكستر هافن

يهم في وجوده االعتماد على الذات ، بأنه قادر على تحديد ما هو مهم وما ليس كذلك : بالنسبة له ، فإن ما 

لكن كيف سيكون للتعبير عن الرغبة الفردية والخاصة أهمية سياسية ؟ . “. أهمية وطنية ” الشخصي ، له 

لجون لوك ، جعل ميلتون عقد ” المقالة الثانية ” لهوبز و   le Léviathan في مقاله عن الطالق قبل

ف الطالق بأنه شرعنة للمعارضة و االختالف الزواج نظيًرا للعقد أو الميثاق الذي يخلق المجتمع . ثم يعرّ 

 : ، وانسحاب للوالء

. شعب بكامله مع  من يتزوج ليس لديه نية في التآمر على سقوطه الشخصي كالذي يود االنصياع 

الحكومة السيئة كما يرتبط الرجل بزواج سيء. إذا كان بإمكان الرجال ، ضد أي سلطة أو أي ميثاق أو أي 

عوا ، بموجب المرسوم السيادي لألعمال الخيرية ، أال ينقذوا حياتهم فحسب ، بل إذا استطا –قانون 

الذي أبرم عقًدا خاًصا ، والذي  ينتزعوا أيًضا حريات صادقة من العبودية التي ال تستحق ، فإن االنسان 

لسالمه لن يتعاقد عليه أبًدا بسبب سوء حظه ، يمكنه بنفس السهولة تحرير االضطرابات التي ال تطاق 

 (26الصادق ورضاه العادل. )

لقد انتهى كل أمل في اإلصالح الحقيقي للدولة ، مادمنا لم ” مع ميلتون ، سوء الحظ المحلي سيء للدولة : 

كما لو أن األمر لم يكن يتعلق باالنفصال عن األمة ” . نأخذ في االعتبار أو أننا أهملنا هذا الشر في البيوت 

انفصال األمة عن المصيبة الخاصة . ومن أقسم على األمة يلزم أن يدين لها ببعض بقدر ما يتعلق باحتمال 

ومن ثم فإننا ندين  –كما لو أن عقد الزواج كان نموذًجا مصغًرا للعقد التأسيسي لألمة  –السعادة 

الحفاظ عليها ، حتى على حساب ” : محادثة متطابقة و سعيدة “للجمهورية بالمشاركة التي تتخذ شكل 

” قصة فيالدلفيا ”   لعصيان ، واجبنا . يمكن أن نتساءل عما إذا كان ذلك بالصدفة )كما يقول ثورو( أنا

لها كإطار الفضاء الرمزي إلعالن االستقالل . يتعلق األمر باألهمية الممنوحة ، في الثقافة األمريكية ، 

صال عن دولة لم تعد تعترف به ، الحق ، العزيز على ثورو ، في االنف –للحق في االنفصال و المعارضة 

 . وحيث الحوار و المحادثة قد سقطت و توقفت
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 كمقاومة  الكمالية أو اإلكتمالية

كافيل( والنظريات  -ثورو -هنا ينشأ اختالف كبير بين ما يقترحه التراث االكتمالي أو الكمالي )إيمرسون

نفصالً ، خارج عن العمومي : في الخاص الخاص ليس فضاًء م  السياسية الموروثة عن جون لوك مثال .

تتحدد رهانات العمومي . لكن الرهانات تظل سياسية بحتة . بفرضنا سؤال العدالة السياسية في القطاع 

 . كافيل التشابه بين الزواج والديمقراطية الخاص ، سيقيم 

)التي تصور استحالة المحادثة ، ولكن أيًضا مع الميلودراما   إعادة الزواجما أظهره كافيل ، مع كوميديا 

كالتربية المتبادلة لألبطال( ، هو بالضبط التعبير )الذي يأخذ شكل مطالبة( عن ظلم عام ، وليس خاصا 

ال يمكن أن تتأسس هذه المطالبة بشكل آخر إال على مطلب البحث عن السعادة ، المتمثلة في المحادثة   .

          . ـــــــــــــرط لموافقتيشـــ ، التي هي  الكمالية  التي تتطلبها 

الخلق  ، فهي تحدد شرط   بالعكس  إن مقاومة السلطة ليس مجرد تساؤل عن الموافقة على المجتمع .

للديمقراطي العادي . ومن هنا يأتي الموقف غير المريح للمفكر ، الذي ال يستطيع إغالق باب المجتمع 

أنا ال أقول أنه يجب ” تعبير عن عدم موافقته . كما يقول كافيل ، بالكامل ، بينما يظل في وضع يسمح له بال

علينا أن نأخذ إجازتنا ، ونغلق الباب في وجه جميع المجتمعات التي تنحرف حدسيًا عن التوافق المثالي مع 

                   (22” )العدالة . 

الذين ، ألسباب هيكلية ال يستطيعون الكالم لذا فإن مسألة العصيان ال تهم فقط أولئك الذين ال يتكلمون ، و  

من محادثة العدالة ( ، ولكن أولئك الذين يمكنهم التحدث ، ولكنهم في ” استبعادهم ” الذين تم بالتأكيد   )

في المجتمع الحاضر ، بشكل شبه مفارق ، فإن المشكلة ال تهم فقط   ( .24مواجهة عدم كفاية خطابهم )

لكن أيًضا أولئك الذين ال يُستمع إلى كالمهم بقيمته الحقيقية ، التي يتم العمل على ، و المقصيين من الكالم 

هو تداول الكالم ، حيث ال يكون أحد قاصًرا  –للديمقراطية   –. سيكون مثال المحادثة السياسية  تبخيسها 

مقاومة المدنية ، بدون صوت ، وهنا نجد المساواة كمطلب سياسي ، و المطالبة بها كشكل لالحتجاج و ال

المثقف ، الذي يمكنه على سبيل المثال ،  ، من لديه الكلمة )  بماذا يذكرنا إيمرسون وثورو؟          .

التحدث علنًا ( يمكنه أن يقول ما ال يستطيع اآلخرون قوله . إنه ليس إلزاًما ، ولديه دائًما الحق في الصمت 

ن أولئك الذين ال يتكلمون ، و أنه يلزمهم أن ؛ ولكن عندما يتكلم ، فليس من أجل أن ينوب ع

قاسيا ويائسا ، سواء بالنسبة  قواعد اللعبة االجتماعية . يحمل هذا التوافق لكالم المثقف شيئا   يطيعوا

ألولئك الذين يخاطبهم ، أو لمؤلفيه ؛ إن تحويل الصوت الفكري إلى طاعة خالصة و حرمانه من الحضور 

امتثالهم ” باالمتثال للسلطة ، هو ما استنكره إيمرسون في االعتماد على الذات : ، و كذا اإلعجاب المرفق 

ولكن يجعلهم خاطئين في  خاطئين في بعض التفاصيل ، وال يجعلهم مؤلفين بعض األكاذيب ،  ال يجعلهم 

ليسوا األربعة كل التفاصيل . ال شيء من حقائقهم صحيحة تماًما. االثنان ليسا االثنين الحقيقيين ، واألربعة 
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التنافر ، مثل ” . الحقيقيين ؛ لدرجة أن كل كلمة يقولونها تؤلمنا ، وال نعرف من أين نبدأ في تصحيحها 

الثقة بالنفس ، هو رفض هذا االنصياع ، والبحث عن النبرة الصحيحة بكل الوسائل ، بما في ذلك الرفض 

 . و المعارضة

أثناء ليلة في سجن كونكورد ،  2868ي وجد نفسه في عام سوف نفهم اآلن بشكل أفضل موقف ثورو ، الذ

المنازل الوحيدة في دولة   ”السجون هي  –لرفضه دفع ضرائبه لدولة شنت حربًا غير عادلة في المكسيك 

 . ”  العبيد حيث يمكن للرجل الحر أن يقيم بكرامة

قرية ألخذ حذاء من اإلسكافي ، تم عند ظهر أحد األيام ، قرب نهاية الصيف األول ، وأنا في طريقي إلى ال

تشتري أو تبيع   دولة ” القبض علي ووضعي في السجن ، ألنني لم أدفع الضرائب و لمعتراف بسلطة 

 . (8الرجال والنساء واألطفال ، مثل الماشية ، عند باب مجلس الشيوخ )والدن ، الفصل 

أراد ثورو أن يسلط الضوء على حتمية االنتماء بعيًدا عن الطابع التافه المتعمد ، وحتى المهرج للحلقة ،  

أينما ذهب الرجل ، سيجد نفسه مالحقًا ” إلى المجتمع ، حتى بالنسبة ألولئك الذين يريدون االنسحاب منه : 

ولكن أيًضا ” . من قبل الرجال ، مرتبطا و مقيًدا ، إذا استطاعوا ، باالنتماء إلى مجتمعهم القديم اليائس 

للعصيان ، حتى لو كان غير ضروري وفردي . وإيمرسون جاد تماًما عندما يقول في قيمة أدنى عمل 

هناك فئة من األشخاص الذين سلمت إليهم يدي وقدمي مقيدين بكل ” : “االعتماد على الذات ”      كتابه

رية التقارب الروحي في العالم ؛ بالنسبة لهم ، سأذهب إلى السجن إذا لزم األمر . لكن جمعياتك الخي

أعترف بخزي أنني أستسلم لهم أحيانًا وأنني أساهم بدوالري ؛ لكنها مساهمة سيئة )…( الشعبية المتنوعة 

، وسأمتلك قريباً الطاقة لرفضها. هنا يتبين أن كراهية األخالق واالمتثال ال تنفصل عن نقد الوضع الحالي 

ب اإلصالح فقط )ومن هنا السخرية ، عن االشمئزاز التام ) و الخاص باالكتمالية ( الذي ال يتطل

، ولكن تحواًل جذريًا للذات و األشياء ، “( االصالحيين ” لثورو و ايميرسون حول  المتكررة 

 . للنموذج ، حيــــــــث ستتبدل قواعد التغيير ذاتها تغييرا 

دالة التي ، حتى يمتلك كل شخص حرمة تستند إلى الع” بدء من نظريته في العدالة ، يقول راولز بجدارة : 

( . ولكن ماذا لو كان لدى المرء شعور بانتهاك هذه 22) ” باسم رفاهية المجتمع ، ال يمكن انتهاكها 

أشار كافيل ، في نقده لرولز ، إلى اللحظة التي كتب فيها  ؟ . “كل كلمة تحزننا ” الحرمة ، وعالم حيث 

مجموعة اجتماعية ال تطالب بأي ” تحدث عن، حيث ” (  من أجل نقد فلسفة الحق عند هيغل “ماركس ) 

في هذه الحالة ، ال ” . حق معين ، ألنها ليست موضوع أي ظلم معين ، بل هي موضوع ظلم بشكل عام 

يمكن فعل أي شيء سوى العصيان . لن يكون العصيان المدني على الهامش أو الحد من الديمقراطية ، 

 . ولكنه في أساسها
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 الهــــــــــــامش

 

  ( 0229لوجييه ” ) صوت من أجل الفلسفة ” انظر كافيل . 

  2141” والدة الجمهوريةاألمريكية . 

  229نفس المرجع ص . 

  2114” صوت العقل ” كافيل . 

  26ص ” في االصالح ” ثورو . 

  91ص  2182” نظرية العدالة ” راولز . 

  224نفس المرجع ص . 

  082نفس المرجع ص . 

 (9)        ” 0229مجلة الفلسفة االقتصادية ” لسفة العقالنية فتحات الف . 

  92نفس المرجع ص . 

 مثال عدم ايقاف المدرسين لعمل المؤسسات العلمية و التربوية ، حتى لو كانوا مضربين . 

 (12)  ”  2119لوجييه ” في البحث عن السعادة . 

 (13)  ”  2112شيكاغو ” احتجاج الدموع . 

  نضباطنظرية الطالق واال” ج ميلتون ” 

  2119” شروط نبيلة و دنيئة ” كافيل . 

 (16)   المطالبة كحقيقة لعدم التوازن االجتماعي” انظر بينوازيت ” 

 (17)   92ـ  01راولز ، نفس المرجع ص . 
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 :رودو مايويني

 اللحظة التأسيسية ملفهوم التضامن

 
 ترجمة وتقديم: كمال بومنير

 

 

فيلسوفة فرنسية معاصرة، تشغل حاليا منصب أستاذة  Maiwenn Roudaut مايويين رودو

كان موضوع رسالتها . Nantes محاضرة في الفلسفة األلمانية المعاصرة بجامعة نانت

وقد كانت هذه الرسالة بمثابة اللبنة األولى ”. حول التسامح واالعتراف“للدكتوراه بعنوان: 

عية والسياسية المعاصرة. هذا، وقد لكل أعمالها الالحقة المتخصصة في الفلسفة االجتما

انصب اهتمام مايويين رودو على موضوع االعتراف ومختلف اإلشكاالت التي يثيرها هذا 

البراديغم في الحقل السياسي واالجتماعي واألخالقي المعاصر. من بين أعمالها التي عرفت 

” والمواطن التنوير والثورة: حول شروط تحّرر اإلنسان“صدى في السنوات األخيرة: 

االعتراف كمبدأ “، 0222” حول التسامح واالعتراف″0226باالشتراك مع باتريك أوليفييه 

 .0222ترجمة وتقديم، ” في النظرية النقدية

 

 :النص

لقد أشار أكسل هونيث منذ تسعينيات القرن الماضي إلى طابع المفارقة التي أصبحت تتسم بها المجتمعات 

لتضامن. وإنه مهٌم في هذا الشأن أن ناُلحظ أّن هذا الموضوع أصبح المعاصرة فيما يخص مفهوم ا

مطروحا للنقاش بشكل الفت للنظر أمام الرأي العام. ولكن ومع ذلك، يبدو أّن المجتمعات الرأسمالية 

 الليبرالية لم تعد تمتلك اإلمكانيات المعيارية الالزمة لتفعيل هذا المفهوم. وهذا ما حدا بهونيث إلى الحديث

عن مكتسبات وحدود التضامن التي ظهرت في المجتمعات الليبرالية والرأسمالية منذ أواخر القرن الثامن 

عشر وبداية القرن التاسع عشر. والجدير بالذكر بهذا الصدد هو أّن هذا التطور أثّر سلبا على مفهوم 

ستخدم اليوم في العديد من التضامن وأفرغه من محتواه. هذا، وقد أوضح هونيث أّن هذا المفهوم أصبح ي
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السياقات، ولكن بشكل خاطئ في كثير من األحيان. كما أشار في العديد من المرات إلى الخلط الذي قد يقع 

بين التضامن والشفقة وبين التضامن والتعاطف أو بين التضامن والتسامح. وعلينا أن نذّكر عند هذه النقطة 

أ، حسب منظور هونيث،في تصور التضامن على أنه مجرد بأّن في هذه الحاالت الثالث، يكمن الخط

يتنافى مع “تعاطف مع اآلخرين. وفي هذا المضمار، يسهم تعريف يورغن هابرماس، من حيث هو مفهوم 

، في إضعاف هذا المفهوم. وعلينا أن نذّكر عند هذه النقطة بأنّه يتعيّن على دولة الحق االجتماعي ”العدالة

مانا. غير أنّه ال يصح أن يتم هذا الدعم بطريقة تجعلنا نعتبر أّن التضامن مجرد آلية دعم الفئات األكثر حر

قانونية. وتبعا لذلك، ومن وجهة نظر هونيث، يجب أن يُفهم التضامن كشعور حقيقي بالتعاطف مع 

يس الخصوصية الفردية لشخص آخر. لذلك، ومن خالل وثبة التضامن التي أشعر بها فإنني أمّر بتجربة، ل

فقط من خالل تعاطفي مع اآلخر، ولكن أيضا من خالل أخذ بعين االعتبار قيمة مساهمته في تحقيق غايتنا 

المشتركة. ضمن هذا السياق أّكد هونيث أّن مفهوم التضامن ال ينفصل عن فكرة المساهمة الفردية تجاه 

ة الشعور باالنتماء وتحديد الجماعة وعن الغاية المشتركة. لذلك سيكون من الضروري العودة إلى مسأل

الغاية االجتماعية المشتركة. ووفقا لهذه النظرة، يجب أن يكون مفهوما أن اختبار قيمة مساهمة اآلخرين، 

–فيما يخص تحقيق هذا الغاية، يشترط وضع أنفسنا في نفس مستواها من وجهة نظر اجتماعية، باإلضافة 

بحسب –. ووفقا لهذه النظرة، يجب اعتبار التضامن إلى اعتبارها ضمن إطار وظيفتها الخاصة -طبعا

نتاًجا للمجتمعات البرجوازية الرأسمالية. هذا وتجدر اإلشارة إلى أّن هذا األخير كان قد استعمل -هونيث

مصطلح التضامن بغية وصف العالقات المرتبطة ” الصراع من أجل االعتراف“ـــ بفي كتابه الموسوم 

الضروري للفرد، أي التقدير االجتماعي. غير أنه قد تم وصف هذا المجال  بالشكل الثالث من االعتراف

كنتيجة لتفكك المجتمعات التي عرفها النظام القديم إثر ظهور المجتمعات البرجوازية الرأسمالية. فمن 

ذا المعلوم أّن في المجتمعات اإلقطاعية كان الشرف ضمن النظام التراتبي هو معيار التمييز االجتماعي. له

السبب كان االعتراف الذي يتمتع به الفرد محّددا بحسب المكانة االجتماعية التي يحتلها هذا الفرد في 

المجتمع. وبالمقابل، شهد ظهور المجتمعات الرأسمالية البرجوازية منذ نهاية القرن الثامن عشر انفصااًل 

تيجة لتوسيع عالقات السوق، تعرض بين المكانة االجتماعية وما يسمى باالعتراف القانوني. وهكذا، ون

مبدأ االحترام القانوني إلعادة بنينة معيارية. وعلى هذا النحو، أخذ مبدأ المساواة طابعا كونيا ومؤسساتيا 

 .أمام القانون

 المرجع:

Maiwenn Roudaut, « Solidarité et capitalisme chez Axel Honneth » in 

Capitalisme et démocratie : autour de l’œuvre d’Axel Honneth, (dir) Christophe 

Bouton et Guillaume Le Blanc, Bordeaux, éditions LE BORD DE L’EAU, 

2015, p 132. 
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  :فريزر نانيس مع حوار

 النيولربالية األزمنة يف النسوية

 

 هشام عمر النور

 

 

والمفكرين النسويين. هي أستاذة  تعتبر نانسي فريزر اليوم واحدة من أبرز المنظرين النقديين

 new school for) الفلسفة والسياسة في مدرسة البحوث االجتماعية الجديدة في نيويورك

research in new york)  في عدد من المنشورات التي قرأت بكثافة، من بينها إعادة

 )ونيت( ومن خالل النقاش مع أكسيل ه0229التوزيع أم االعتراف؟ حوار سياسي فلسفي )

axel honnet)  طورت مفهوما نظريا حول العدالة والالعدالة معتبرة أن العدالة يمكن أن

 تكون محل مفهمة من طريقين: بوصفها عدالة توزيعية وبوصفها عدالة

اعتراف. وهي ترى أن كال إعادة التوزيع واالعتراف مركزيان في المجابهة الراهنة ألشكال 

، نشرت فريزر عددا كبيرا من -مناضلة سواء بسواء-وناشطةالالعدالة. بوصفها أكاديمية 

الكتب والمقاالت حول النسوية والقضايا النسوية، من بينها مآالت النسوية: من رأسمالية 

 christine )(. فيما يلي تحاورها كريستين شيكرت0229الدولة إلى أزمة النيولبرالية)

schickert) مجتمعات ما بعد النمو العاملة ضمن ” ي المديرة التنفيدية لمجموعة البحث ف

 .وهي محررة مساعدة في حوار كوني (jena) قسم علم االجتماع في جامعة سينا
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” النسوية الرأسمالية ومكر التاريخ” كريستين شيكرت: مضت عشر سنوات تقريبا على نشر مقالتك

ستيعاب من قبل الرأسمالية ولخدمة وقد تضمن محاججتك للنسوية السائدة أو النيولبرالية انتهت إلى اال

 غاياتها هل لك أن تجملي لنا برهنتك هاهنا؟

لقد كانت كتابتي للورقة في لحظة ذات خصوصية بالغة، بالضبط حين كانت األزمة المالية نانسي فريزر: 

ت تلك العالمية بصدد التوسع وكان باراك أوباما، في حديثه عن األمل والتغيير، سائرا إلى الرئاسة. كان

فترة اعترف فيها كل واحد أنًا كنّا ماًرين بلحظة بالغة الحسم والتخويف وأن تمة الكثير من األمل في أن 

يحدث شيء ما مغاير.في تلك اللحظة كان تمة شيئا ما جعلني فجأة قادرة على التفكير في تاريخ تلك 

راضية حيال المنحى الذي كانت اللحظات وفي تاريخ النسوية كالً. على امتداد زمن طويل ، كنت غير 

تتبعه النسوية الليبرالية أو السائدة، تلك التي حاولت أن أكتب عنها قبل ذلك من خالل الحديث عن التركيز 

المبالغ فيه على االعتراف والتقليل من االنتباه للتوزيع، ولكن ذلك منح لي مزيدا من الوضوح في النظر 

تحوال كبيرا كان يمس حينها طبيعة المجتمع الرأسمالي موازيا لتطور إلى لحظة األزمة تلك. كان رأيي أن 

كنّا على  2122وبدايات السنوات 2142النسوية. فحين حلًت الموجة الثانية من النسوية أواخر السنوات 

المنعطف بالضبط، وكنا نعتقد أنه لًما يزل بإمكاننا أن نتصرف ضمن نظام آمن من الديمقراطية 

رأسمالية الدولة. كنا نرى أن المغانم التي جلبها لنا النظام مؤًمنة إلى هذا الحد أو ذاك وأنه االجتماعية أو 

كان باستطاعتنا أن نمضي من تًم نحو عالم أكثر راديكالية في مساواته وديمقراطيته تكون فيه النسوية 

لتي كانت بالضبط على فاعال رئيسا. ولَك ما حدث بدال عن ذلك، كانت أزمة الديمقراطية االجتماعية ا

وشك الحدوث وظهور النيولبرالية. كان ذلك شكال جديدا تماما من الرأسمالية، وكانت النسويات، وكذلك 

العديد من فاعلي الحركات التقدمية واالجتماعية، بالغي البطء في رؤية ذلك.وبتعبير بسيط لًما نزل حينها 

العتراف من دون أن نفهم الكيفية التي بها كان مستمرين في ذلك النوع من األجندة المركزة على ا

االقتصاد السياسي قد تغير. لم يعد األمر مقتصرا على أننا كنّا نسينا إعادة التوزيع بل بأننا في الحقيقة ، 

ومن دون أن نعي ذلك، أو على األقل من دون أن يعي الكثيرون ذلك، كنّا نسهم إسهاما إيجابيا وأساسيا في 

كنّا أكسبناها نوعا من الكاريزما والشرعية سامحين لها بأن تستخدم كاريزمات االستقاللية  النيولبرالية.

والتحررية على أنها نوع من األداة التبريرية أو التعلة التي تشرعن للنظام االقتصادي السياسي الجديدالذي 

 .كان بصدد النشوء

، نمر بلحظة أزمة، اعتقدت أن 0221-0228كانت تلك هي برهنتي، وإذا كنّا ، على ما يبدو، خالل سنة 

تلك لحظة مناسبة يمكن لنا فيها، كما قلت في آخر المقالة، أن نفكر على صعيد ضخم، أن نفكر من خارج 

الصندوق وأن ندرج نوعا جديدا من النسوية من خالل تحويل للمسار أو تصحيح له، حيث يكون بنشاطاتنا 

 .للنيولبراليةأن نكون جزءا من مشروع مناهض حقيقة 

ك.ش : أتصور أن عددا كبيرا من النساء الالئي يعرفن أنفسهن على أنهن ناشطات نسويات أو 

 .أكاديميات رأين أن قضاياهن النسوية صارت محل شك وأصبحن مدافعات عنها ضد تحليلك
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ل كثيرا عند نشري للمقالة كنت أتوقع الحصول على ردة فعل كثيفة، والحقيقة أنني حصلت على أقن.ف: 

مما توقعت، على األقل في األوساط األكاديمية النسوية التي مررت بها، وحتى إن لم يكونوا يوافقونني، 

فهم كانوا يََرْون أنني حيال شيء ما وأن شيئا ما كان غير صائب في النسوية. كانت تمة قناعة واسعة 

ذلك الذي كنّا نعيش فيه فعال. وكان تمة عدد  االنتشار بأن العالم الذي كنّا نظن أننا نتقدم نحو صنعه لم يكن

 .من الناس أكثر بكثير مما توقعت يميلون إلى التفكير في هذه األطروحة

أنا أشعر أن األمر ال يتعلق باتهام وال بلوم، بل هو باألحرى بصدد الحاجة الملحة إلى فهم الكيفية التي بها 

برالية أن تبني نفسها وتنتصر في معركة الحس المشترك كان يمكن لشكل ما من الهيمنة التقديمية والنيول

السائد في زمن ما. أعتقد أننا في حاجة إلى فهم بأي األدوار اصطلحنا من دون وعي بحيث يكون من 

الممكن أن يكون أداؤنا أفضل وأن ننجز تصحيحا للمسار. لم تكن أي من النسويات البيض ترغب في أن 

ممن دون أن نقصد، أعدنا إنتاج العديد من االفتراضات التي كانت في اآلن تسمع من نساء سوداوات أننا، 

نفسه ذات ارتباط بالتفوق األبيض أو لم تكن كلها ذات حساسية تجاه مختلف أوضاع النساء الملونات . 

ولكن كان علينا أن نستمع إلى ذلك وأن نهضمه وأعتقد أن ذلك كان صائبا . أول ردود األفعال يكون على 

 .غالب هجوميا ولكن ليس بمستطاعك أن نكتفي بالبقاء على هذه الحالال

ك.ش: ولكنني أفترض أن النسويين الليبراليين ال يعتبرون أنفسهم دافعين بأجندة نيولبرالية بل 

 …مناضلين من أجل مساواة جندر أكبر

هيم الجوهرية التي توضع السئوال هاهنا يتعلق بما نعنيه بالمساواة. المساواة واحد من هذه المفا ن. ف:

محل محاججة بتأويلها متنوعة. التأويل الليبرالي هو التأويل الذي يمكن أن نسميه استحقاقها على قاعدة 

الجدارة، عماده تلك الفكرة التي ترى أن النساء في نهاية األمر أفراد، يتوجب أن تكون لهن، مثلهن في 

إلى أبعد مستوى تسمح به لهن مؤهالتهم بوصفهن  ذلك كمثل الرجال، الفرصة والحظ في أن تذهبين

أفرادا. هاهنا المساواة تعني العمل على تفكيك الحواجز التي تتسبب في التمييز بين الرجل والمرأة، ذلك أن 

مشكل الالمساواة هو مشكل تمييز ، وبإنهاء الحواجز التمييزية يمكن لهؤالء النسوة، الموهوبين أن تبلغن 

 .يبلغه الرجال من مستوى أرفع ما يمكن أن

أول ما أريد أن أقوله حيال هذا هو أنه مثل مخصوص الطبقية. ما يعنيه حقيقة هو أن النساء تردن بالنسبة 

إلي فكرة أكثر صالبة وراديكالية عن المساواة ت ، بتنويع الهرمية الجنسية بل بإنهائها ، أو التقليل على 

مساواة االستحقاقية على قاعدة الجدارة مساواة حقيقية. صحيح أن أية حال، وعليه فإنني لن أسمي فكرة ال

االستحقاق على قاعدة الجدارة الليبرالي بوصفه تأويال جلب بعض الغنائم الحقيقية ولكنها انحصرت في 

شريحة رقيقة جدا من النساء. ولم تتمكن الغالبية العظمى من النساء من اختراق الحاجز الزجاجي ، وبقين 

ع توظفت شظايا البِلّور وتكنسنها. أنا جزء من محاولة تطوير نمط من النسوية بديل عن هذا النمط في القا

 .االستحقاقية على قاعدة الجدارة
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ك.ش: منذ انتخاب عدد من القادة اليمينيين في الواليات وفي أوروبا، ثارجدل حول ما إذا كان تركيزا 

االجتماعية على حساب مواجهة مظاهر الالمساواة  داخل الحركات” الهوية”أحادي محتمل على قضايا

االقتصادية هو ما انبنى عليه الجناح اليميني، ما الذي يعنيه هذا الجدل بالنسبة إلى حركة نسوية يظهر 

 ؟(shared identity )على سطحها التعبوي عامل الهوية النسائية المتقاسمة

مختلفة، على المستوى المفهومي، كنت دائما أحاجج أظن أنه يمكننا أن نعالج األمر في مستويات  ن. ف:

بأن الفكرة القائلة بوجود بعض الحركات التي تتصف بكونها حركات هوياتية والبعض اآلخر موصوفة 

بكونها حركات طبقية تخطئ الفهم. للحركات ذات األساس الطبقي مظهران، لها مظهر بنيوي حاولت أن 

ن ثمة طرق أخرى لتفسيرها على أن لها على الدوام مظهرا هوياتيا، أنظره باستخدام مفاهيم التوزيع ولك

يعني ذلك أن كل الصراعات الطبقية ، حتى في الحالة التي التي تكون فيها صريحة التأكيد على طبقيتها، 

إلخ. أظن أن ….تستدعي تحديد من يمكن أن ينسب له الصراع، سواء أكان من انتصر أم من انهزم

لفة في شيئ عن ذلك، إذ أن إخضاع النساء في المجتمعات الرأسمالية موجود في كل النسوية ليست مخت

منحى بذات البنيوية لالستغالل الطبقي، وعليه فأنا أجد نفسي منزعجة عندما يقول البعض إن النسوية 

ية حركة هوياتية وإن ذلك النضال اآلخر هو حركة طبقية. أعتقد أن مطلبنا بذات العمق والترسح، في بن

التناقضات األولية كما يقال ، وفي اآلن ذاته لكل الحركات أساس هوياتي. على أن األساس الهوياتي يمكن 

لي بعض  . (intersectionality )أن تضللك، وثمة في هذا السياق كلمة واسعة الرواج هي التقاطعية

هو أن ليست كل النساء في نفس  االنتقاد تجاه هذه اللغة ولكن النقطة الرئيسية صائبة ، مفاد هذه النقطة

المركب، وال كل المنتمين إلى الطبقة العاملة في المركب عينه وال كل ذوي البشرة المبشرات الملونة في 

ذات المركب. ثمة ال تناظرات بنيوية متقاطعة ، ال تناظرات سلطة وال تناظرات استفادة وال تناظرات 

” نظر إلى هذه القضايا ، بل سنقتصر على الحديث عن النساءنحن لن ن” خسران، إلخ. النسوية التي تقول

ستنتهي إلى أن ينحصر المستمعون إليها. في شريحة محظوظة من النساء. هذا ما أظن أن النسوية 

الليبرالية االستحقاقية على قاعدة الجدارة قد فعلت، على النسوية أن تكون في كل مكون من مكوناتهابنفس 

 .ة والعرق وكل محاور االضطهاد الكبرى في المجتمعات الرأسماليةالحساسية تجاه الطبق

ك.ش: لقد توليت أنت ذاتك مؤخرا ، وبمعية عدد من المفكرين النسويين المرموقين، تأسيس حركة 

أيمانكم أن تدلي لنا بالمزيد حول ” نسوية التسعة والتسعين بالمائة” نسوية أكثر إدماجية وطورت فكرة 

 هذه المبادرة؟

يمكن القول إنها ، من  . (occupy )هذا نوع من اللغة الشعبوية التي اقترضناها من حركة احتلوا .ف:ن

وجهة سوسيولوجية معنى الكلمة، غير ذات صرامة معتبرة ولكن لها قدرة تعبوية هائلة وأشير مباشرة إلى 

 Hillary rod)ونوهيالري رودام كلينت (Christine lagrade )أتخذ ليست نسوية كريستين الغراد

ham clinton)  في نعت نفسك بأنك ” الكلمات الصادمة” هي على األغلب طريقة في الوصف تستخدم

والنسوية  (crack-the–glass-ceiling )مضادة لتسوية التي لم تستطع إال شعر السقف الزجاجي

عشرينات األخيرة، هي بالتدقيق محاولة لتحويل المسار. ما حدث خالل ال (lean-in )حفيضة المستوى
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على ما شخصته في المقالة التي تسيرين إليها ، هو أن النسوية ، أو التيارات الهامة والمهيمنةفيها انزلقت 

 (dangerous liaison )”صلة خطيرة“في معنى ما ، نحو نوع من التحالف، أو مثلما هيّئت إيزنشتاين، 

نسبة إليهم تحتل موقع المبرر. وعليه فإن نقيض القوى مع هذا النوع من القوى النيولبرالية بحيث كانت بال

% . كانت تلك مجرد استراتيجية بالغية. ما هو مهم في 11% هو نسوية تمثل 2النيولبرالية التي تمثل

ن حلموا بها ، أنها علقت باألذهان وكان لها بعض جاذبية وهو ما يظهر  ًً ًً األمر ، ولم نكن إال قليلين مًم

ن ثمة انتظارا لشيء ما من هذا القبيل. كان ثمة شعور حقيقي بالحاجة إليها . نسوية بالنسبة إلي أنه كا

% هذه تهم فعال الوضعية التي عليها الغالبية الساحقة من النسوة الالئي يتحملن العبئ األكبر في إعادة 11

لبرالي اإلنتاج االجتماعي والعمل المأجور والالئي تتدهور ظروف معيشتهن في ظل النظام النيو

والرأسمالية المالية. يتطلب هذا الشكل من الرأسمالية ساعات من العمل لكل عائلة أكثر بكثير مما كان 

يتطلبه نوع الرأسمالية الذي سبقه، وهو ينقض على الرعاية االجتماعية وعلى األنظمة القومية ويشهر 

الهجوم على إعادة اإلنتاج الديون سالحا في وجه خصومه. وتقف النساء على خط المواجهة في هذا 

% على هذه المظاهر وتربطها فعال بمشكل هذا الشكل من الرأسمالية.نحن 11االجتماعي، وتركز نسوية 

، وفيما يتعلق بأمر ”طالب من أجل مجتمع ديمقراطي” نعمل على تسمية النظام، كما اعتدنا أن نقول في 

الطرق التي تمكن بها النظام من جعل حياتنا خارج  نفاذ النسوية الليبرالية إلى النظام، نحن نتحدث عن

 .نطاق االحتمال

، ذاك 2016% من نساء الواليات المتحدة البيض صوتن لفائدة دونالد ترامب سنة 53ك.ش: ولكن 

المرشح الذي لم يكتف بأن ينحاز إلى جنسه فحسب بل كان ذلك الذي ال ينشغل بأي نوع من أنواع 

% أن يبلغ هؤالء النسوة ؟99طاع مدى فكرة نسوية المساواة الجندرية، أبمست

ليس جميعهن ، بل قسما مهما منهن على ما أعتقد . من المؤكد أن منهن من هن مثيالت للرجال  ن. ف:

الذين صوتوا لفائدة ترامب وهن جمهوريات يكرهن هيالري كلينتون ولم يكن ليصوتوا لصالحه، ونساء 

اق الحرة..إلخ. الكثير منهن ممن تظنن على الغالب أنهن يصوتن أعمال، وأخريات يرغبن بتوفر األسو

لصالح الجمهوريين ولكن ليس جميعهن. البعض منهن نساء من الطبقة العاملة من المناطق التي كانت قبل 

صناعية ودمرت بالكامل جراء نقل المصانع إلى خارج الواليات المتحدة والبعض منهن نساء جنوبيون . 

لجديد الذي كان بصدد اإلنجاز في الجنوب ولم يكن فيه نقابات على األغلب، هو أيضا تعرض التصنيع ا

إلى التدمير خالل السنوات األخيرة. كن مصدومات هن أيضا. وكان منهن نساء ريفيات ونساء المدن 

نا الصغيرة التي صارت فيها البطالة مروعة واإلدمان متفش وما إلى ذلك بل وأكثر منه. ما يمكن قوله ه

هو أن هؤالء لسن ممن سيستخدم من النسوية حفيضة المستوى أو أية صيغة أخرى من النيولبرالية 

 .المتزايدة

لمم نر بعد أية دراسة جدية وصارمة وإثنوغرافية للسبب الذي جعلهم يصوتن بمثل ما صوتن به، ولكن 

األمرنسقيا، يمكن للقارئ أن  الدراسات ستجرى . في عدد من المقابالت التي اطلعت عليها ، وإن لم يكن
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 Hollywood)يتحسس ما الذي كان الناس يشعرون به. لماذا استمعت لتسجيالت هوليود أكسس

access) أمسكوا النساء من ” التي كانت قبل انتخاب ترامب مباشرة تتباهى بإذاعة ما قاله من أنه

وأنهن لم يحبذوه وأن األمر كان وقلن أشياء من قبيل أن شعورهن حيال ذلك كان سيئا فعال ” فروجهن

مهينا وأنهن لم يكن يردنه أن يتحدث عنهن بما قال ولكنه وبصرف النظر عن أي شيءآخر كان هو أفضل 

فرصهم. وفضال عن ذلك، أعتقد أنه كان ثمة من الناس من لم يعجبه حديثه عن المكسيكيين والمسلمين، 

نا لهؤالء الناس إلى ذلك الحد، فإنه كان يقول لهم إنه ولكن وحتى إذا ما كان األمر مروعا وأنه كان مهي

 .سيجعل أحوالهم أفضل

أنا ال أقصد طبعا أن كل أنصار ترامب عنصريون، إذ من صوتوا له من هم عنصريون فعال ولكن هؤالء 

الغ لن نتمكن من الوصول إليهم ولست معنية بهم. أنا مهتمة بأوالئك الذين يمكن لهم ، وأعتقد أن هذا أمر ب

مليون أمريكي صوتوا 8,2األهمية بالنسبة إليهم، أن يكونوا في متناول اليسار. نحن نعرف أنه كان ثمة 

 .0220كانوا قد صوتوا لفائدة أوباما سنة 0224لفائدة ترامب سنة 

أكثر النقاط أهمية هو أنه حين حل موعد االنتخابات في نوفمبر كان البديل الوحيد هو هيالري كلينتون، 

تمثل شيئا آخر ولكنها كانت  (Bernie sanders )نت تعني الليبرالية التقدمية، وكانت بيومي ساندرزوكا

 .خارج اللعبة في هذا الخصوص

 مليون أمريكي في متناول اليسار؟ 8,5ك. ش: كيف يمكن حسب ما ترين ، أن يكون هؤالء 

في السعي إلى إعادة إحياء شيء ما  %11تتمثل السياسات التي أدعمها ، ومن بين مكوناتها نسوية  ن.ف:

يشبه خيار ساندرز) أنا ال أذكر إسمها بوصفها اختزاال( يتطلب هذا التعويل على أية حركة اجتماعية 

%. هذا عام جدا طبعا 2% ومن يدعمون 11تقدمية ، مع العمل على إحداث شرخ فيها، بين من يدعمون 

. ما كان أمامنا مع ساندرز كانت الفكرة التي مفادها أنه ولكن أعتقد أن الفكرة واضحة، وتجميعها ممكنا 

باإلمكان الوصل بين الكثير من مناصري الطبقة العاملة ومناصري العائلة وقضايا المعيشة من قبيل 

 …الرعاية الصحية للجميع وكسر األنظمة البنكية والمعاهد من دون رسوم تسجيل

فحسب، ففي عداد الطبقة العاملة في الواليات المتحدة وعندما أقول الطبقة العاملة ال أقصد البيض 

األمريكية العديد من الملونين والنساء وهم يََرْون أنفسهم أكثر فأكثر على أنهم في عداد الطبقة العاملة. 

% ولنجمعها مع مسائل أخرى من قبيل إصالح نظام العدالة 11وعليه لنأخذ مسائل المعيشة هذه التي تهم 

قضية حارقة بالنسبة للملونين، إضافة إلى حرية اإلنجاب وهي قضية حارقة بالنسبة إلى الجنائية وهي 

النساء وقضايا أخرى بنفس األهمية البنيوية والمادية ، وهي قضايا ينظر لها، وما كان يجب أن ينظر لها، 

ى أن تحتذيه ، % مثال على حركات اجتماعية أخر11على أنها قضايا هوياتية، وعليه أنا أعتقد أن نسوية 
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% . هذه التيارات موجودة أمامنا ولكن لنوجه لهم الدعوة حقا ولوضعهم 11وليكن لنا، مثال أنصار بيئة 

 .واحدا إلى جوار اآلخر على طريق واضحة
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 ساندرا لوجييه:
 انثروبولوجيا الكارثة، الرعاية وأشكال الحياة

 

 

 ترجمة : محمد ازويتة

 

نى العام جدا ، تشير الرعاية إلى نوع من النشاط يتضمن كل ما نقوم به للحفاظ على عالمنا بالمع

حتى نتمكن من العيش فيه قدر اإلمكان . يشمل هذا العالم أجسادنا ، ما نحن عليه كافراد ، بيئتنا   وإصالحه

 .، كل ما نسعى لنسجه مًعا في شبكة ضيقة ومعقدة هدفها الحفاظ على الحياة

ر االنتباه إلى الكوارث إلى تحوالت عميقة للعالم المعاصر ، مما يثير أسئلة أخالقية جذرية . تنتج يشي

الكوارث الجماعية الكبيرة ) الكوارث الطبيعية والبيئية والتقنية الصناعية ؛ وعواقبها من حيث األضرار 

د . ومع ذلك ، فإن حاالت التي تلحق بصحة ونوعية حياة األفراد والسكان( أشكااًل من الضعف الشدي

 . الضعف هذه تنشأ من تعريض أشكال الحياة البشرية ، معتبرة عادية ، للخطر أو حتى لخسارة كاملة

ما هي اإلمكانات التي تظل مفتوحة للبشر في مثل هذه الحاالت؟ كيف نفهم ونستوعب هذه المواقف التي  

رنا عن ظروف هذه األشكال من الحياة ، والتي عادة ما تؤدي إلى فقدان أشكال الحياة ؟. ماذا يمكنها أن تخب

، حتى عندما ال تؤثر على السكان المعرضين للخطر  نأخذها كأمر مسلم به ؟ هذه الخسارة ألشكال الحياة 

 . بمعنى أنه ال يزال يتعين استكشافها –بطريقة مماثلة أو متساوية ، هي أشكال عالمية وسياسية 

” ، بل بنفاق منا   وارث المتوقعة والمرتبط بتغير المناخ هو مخترق بالصمتالخطاب الحاضر بشأن الك

، هاته النحن ، كما هو الحال في أي حالة من حاالت الهيمنة ، هي إسقاط انطالقا من االمتيازات . ” نحن 

ير يدعونا السياق الخاص للمناخ إلى اعتبار البشر ككيان موحد متضامن وملتزم داخل منظور مشترك . غ

مستقبلنا ، تخفي العديد من ” يتم طرحها باستمرار في التفكير الحالي حول“ ، التي ” النحن ” أن هذه 

 A االنقسامات والوقائع االجتماعية والسياسية غير المتجانسة و غير المتكافئة تاريخيا ) لقد أبرز أ. سين

Sen 2الجنوب والدول الناشئة ( )بوضوح المواقف المختلفة في مواجهة تغير المناخ في الشمال و . )
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تعتمد أية خطة عمل أو تدابير للتخفيف أو التكيف مع تغير المناخ على هذا التباين االجتماعي واالقتصادي 

 .والسياسي ، وعلى ما يسمى منذ هذه األلفية الجديدة بالتفاوتات البيئية ــ أو العالمية

 

 الرعاية والكارثة

.  إلى دمج هذا البعد العالمي الذي تطرحه اليوم قضايا العدالة و أسئلتها لقد سعى فكر الرعاية مؤخًرا 

التي نرى تطبيقها اليوم ،  –تحديًا لمبادئ العدالة المجردة وغير المتحيزة   شكلت الرعاية ، منذ نشأتها ،

البلدان  على سبيل المثال ، مع الجهود المطلوبة فيما يتعلق بالتلوث أو التحكم في استهالك الطاقة في

سمعة سيئة في تدهور البيئة . أخالق الرعاية هي أوالً أخالق الضعف و   الناشئة أو البلدان التي لديها

[ ؛ لكنها أيًضا أخالق خصوصية تأخذ بعين االعتبار خصوصية الحاالت و تمايز أشكال 0الهشاشة ]

 Lovell   ،. Pandolfo الضعف . فالمؤلف المشترك ل

. V. Daset S. Laugier  الذي هو حوار و مناقشة متعلقة ” في مواجهة الكوارث ” ، و المعنون ب ،

أنثروبولوجيا جديدة راسخة داخل  يقترح  ( ، 9بالجنون ، الرعاية و األخطار الجماعية الكبرى )

و هشاشة أشكال الحياة . اليوم ، يظهر طموح في اقتراح تساؤل حول المعنى الجديد للرعاية  ضعف 

أنثروبولوجيا جديدة للضعف و الهشاشة هي  .زم مواجهة خسارة كاملة لحـــــــماية الحياة البشريةعندما يل

في طريق التشكل ، و التي محورها ، ليست العالقات االجتماعية بين مقدم الرعاية / متلقيها ، ولكن 

استكشاف الــــطرق التي ، بالنسبة لليومي ، تجسيد ذاتيته و الهشاشة التي يشعر بها كل واحد عندما يود 

تجعله إنسانا . هشاشة جذرية تظهر بشكل أكبر عندما يكون العالم العادي والعالم االجتماعي والطبيعي 

بأكمله مهدًدا ألولئك المتضررين من كارثة ، أو المنخرطين في صراع أو الوقوع في البقع العمياء 

 . Calais أو كاليهLampedusa للمؤسسات السياسية ، مثل المهاجرين من المبيدوزا

يثير الضعف أو الهشاشة الكلية للبشر في حالة الكوارث مسألة حدود الرعاية . ما الذي يمكن للرعاية أن  

، غير قادرة على معالجة الدمار الشامل ، ” حجم الكارثة ” تهتم به ؟. أليست وسيلة بائسة جًدا في مواجهة 

 . [؟6فعالية داخل الظلم العالمي ] تكون له المتمركز جًدا على القريب من أجل أن 

هو معرفة حول ما إذا كان الضعف يعرف خصوصية داخل الوضعيات  السؤال الذي يطرح نفسه أيًضا 

( متجاوز ، صار 2)  وأدوات خاصة لوصفه وفهمه . مفهوم الخطر” رؤى ” القصوى ، والتي تتطلب 

فعال ؟ .  ؤ الوضعيات التي هي في الواقع حقيقية : كيف نجعل موضوعا حساب و تنب سخيفا و مبتذال 

يظهر الخطر كشكل من  مهددة ؟  كيف نتحدث عن األجــــــيال القادمة عندما تكون حياة األحياء نفسها 

طريقة مالئمة إلدارة   أشكال تلطيف للضرر الذي تم التعرض له بالفعل ، أو تهديدات حقيقية للغاية ،

، وليس قياس المشاكل الصحية ، البيئية ، االقتصادية والبشرية ، كاختزال  العوامل الخارجية للتقدم
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للحساب والنمذجة والتدبير . ربما ستكون العقود األولى من هذه األلفية الجديدة هي  للضعف اإلنساني 

 . عقود لتقادم مفهوم الخطر في مواجهة التحقق الهائل للكارثة

بوضوح حدود هذا  تغير النموذج . لقد أظهرت وضعيات الكارثة الخطر أو الرعاية ، يقول ترونتو :  

للتفكير في احتياجات اإلنسان الضعيف وأخذها في  المفهوم وسلطت الضوء على أهمية موارد أخرى 

االعتبار: أخالق الرعاية وتحليل القدرات هي أدوات أساسية عندما يتعلق األمر بمواجه خسارة كاملة لكل 

 . ة البشريةأشكال حماية الحيا

لم تعد فكرة الخطر ، التي تم تطويرها في العقود األخيرة ، مناسبة للحاالت التي ال يمكن حسابها  

التحكم فيها ، و حيث فكرة المنع أو الحماية ال معنى لها بالفعل مادام الواقع هو بالفعل كارثي . سلط   وال

منذ كتاب أولريش ” . الخطر والرعاية ” كتابه ترونتو الضوء على تقادم الفكرة الذكورية عن الخطر في 

، كشف مفهوم الخطر ، على الرغم من اندماجه في جميع السياسات ” مجتمع الخطر  ” O  Beck بيك

العامة المعاصرة ، عن حدوده : التقليل من الضرر الذي تم التعرض له بالفعل أو التهديدات 

خارجية للتقدم ، وعدم قياس الضرر البيئي ، الصحي ، طريقة مالئمة لتدبير العوامل ال  ،  الحقيقية

 . االقتصادي والبشري ، اختزال الهشاشة اإلنسانية في الحساب ، النمذجة والتدبير

تظهر هذه المواقف قوة نموذج الرعاية مقابل نموذج الخطر ؛ ولكن أيًضا المعنى الجديد الذي يجب أن  

مواجهة الخسارة الكاملة لحماية الحياة البشرية : عندما تظهر تأخذه الرعاية عندما يكون ذلك ضروريًا ل

عدم جدوى وفراغ الشعارات العامة ، واالهتمام بمصادر أخرى للتفكير في احتياجات البشر باعتبارهم 

 . ضحايا و ضعفاء

لكارثة تسونامي و الزلزال ( ، و ا” ) الطبيعية ”  وضعية فوكوشيما ، التي جمعت بشكل دائم بين الكارثة  

للطاقة النووية ( ، والبيئية ) تلوث األراضي المحيطة ( ، والصحية   محطة فوكوشيما  الصناعية )حادث

)تعرض السكان المحليين للتلوث اإلشعاعي بمعدل غير مقبول بالنسبة للفئات األخرى ( ، والغذائية ) 

لحاالت الصغيرة لهذه المنطقة تلوث المحاصيل والحيوانات ( ، التي يرجع أصلها كما مفعوالتها في ا

االنبهار المؤسف  ، في ما وراء  هي مثال إشكالي … وسكانها ، الذين يعتبرون ضئياًل من حيث الكمية 

 . بالكارثة ، بالتفاوتات البيئية التي تشكل الكوكب

 New orléans تدعونا هذه الوضعيات إلى إعادة النظر فيما نعتبره أشكااًل للحياة البشرية . نيو أورلينز 

هي المشاهد التي تم فيها اختراع طرق جديدة للوجود … [ ، 4التي دمرها إعصار كاترينا ، فوكوشيما ]

والتعبير عن نفسها ، وأشكال جديدة من االهتمام باآلخر. وهي أيًضا مناطق تأثرت منذ فترة طويلة بأوجه 

ة والمكانية( . في مواجهة الكارثة ، في حالة عدم المساواة والضعف التراكــــــمية )االجتماعية ، العرقي

 .االستعجال وعدم اليقين ، كيف نرسم حدود الرعاية ، محيط ما يجب أن تكون عليه الرعاية ؟
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يجب  يتم الحفاظ على الرعاية في جميع ظروف مسار الحياة العادية ، على حساب التعبئة غير العادية . 

شاشة اإلنسانية ، كإبداع متناقض في مواجهة هشاشة العالم و هشاشة أن تفهم الرعاية إذن كدعم للحياة وله

األشكال الحيوية ، ولكن في نفس الوقت كاهتمام بما يشكل داخل الحياة البشرية مقاومة للكارثة . توفر 

 ولكن أيًضا تسليط الضوء على الموارد البشرية التي تجعل بهذه الهشاشة ،  الكوارث سياقًا معينًا ، مذكرة 

ممكنا التغلب عليها و تجاوزها ، أو االعتناء بأشكال الحياة ، نظًرا لضرر ال يمكن إصالحه . كما أنها 

، والتي نميل إلى التأكيد على  تسلط الضوء على الطبيعة النوعية للكارثة ، و على تفاوتات الهشاشة 

النساء ، وهن في الكثير من عالميتها ألسباب مميزة ، ولكنها اليوم تظهر موزعة بشكل غير متساٍو . 

                    [2األحيان أول ضحايا الكارثة ، يمثلن موارد ضرورية بشكل خاص لمواجهتها . ]

ولذلك فإن الرعاية مناسبة لسياقات هذا الترسيخ للضعف ، بشرط االنتقال من االهتمام بالقريب ، لالنتباه 

إلى االهتمام بالضعف العالمي والمتباين مكانيًا ؛ لالنتقال  لقي ، اليقظ للعالقة الفردية مقدم الرعاية / المت

من فكرة ضعف أشكال حياة اإلنسان )أشكال الحياة( ، إلى الضعف األساسي لألشكال الحيوية )أشكال 

، اللذان ورثا عن Stanley cavell وستانلي كافيلVeena Das الحياة(، للكائن الحي . تعّرف فينا داس

والمنضمين إلى فوكو ، الهشاشة كشيء ليس خاصا باإلنسان ، بل بشكل الحياة العادية ، الشكل فيتجنشتاين 

 . الذي تتخذه الحياة عندما يتم التعبير عنها لغويا

كاستجابة للحاجة التي أصبحت حساسة على مدى العقود القليلة الماضية ” يظهر مفهوم شكل الحياة 

طبيعية الشاملة ، وذاك في اتجاهين متكاملين : اإلنساني ال ” الرهانات ” لتضمين األخالق في 

داخل البيئة ، داخل مجموعة من القيود والمعطيات الطبيعية . و بالمثل فإن اإلنساني هو جزء من   مرسخ

بالتغيير ” السلسلة السببية للطبيعة ، من خالل التحوالت التي يحدثها في العالم الذي يعيش فيه . ما نسميه 

، ومفهوم شكل الحياة يسمح باالهتمام بهذا التحول للعالقة  هو بالتحديد هذا الخضوع المزدوج ” الشامل 

بين االجتماعي والطبيعي : تحول العالقات والتراتبيات بين أشكال الحياة ، تغير العالقة بين الطبيعة و 

، تكنولوجيات و بيئات جديدة ،  الثقافة ، مقاييس جديدة للمكان والزمان ؛ أشكال جديدة للهشاشة االجتماعية

تفاوتات شاملة و تنوع في ظروف المعيشة ، وحتى تعريفات الحياة ، حتى خطر تدمير أشكال الحياة 

، حيث يتأثر ” نهاية العالم ” أو أشكال الحياة في سيناريوهات من نوع   البشرية في حالة الكارثة ،

 . ة بشكل عامالبـــــــــــــــــــــــــشر والكائنات الحي

تتجلى هذه الهشاشة الجذرية لشكل الحياة بشكل أكبر عندما تكون الحياة العادية والعالم االجتماعي 

والطبيعي برمته مهددين بالنسبة ألولئك المتضررين من الكارثة . تكشف حالة الكارثة شكل الحياة علنا 

، يمكننا  Sen وأمارتيا سين  Nussabaum نوسباوم  ومارتا Das [. تماشيًا مع تفكير فينا داس8]

محاولة إعادة تصور األخالق ، ليس على مبادئ عالمية كبرى ، ولكن على أساس االحتياجات اإلنسانية 

األساسية : المقصود مفهوم القدرة ، و مفهوم األمن اإلنساني . يتعلق األمر بتحديد الشروط الدنيا لكرامة 
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لجسدية ، الوصول إلى الموارد و الثروات ، وما إلى ذلك( ، التفكير اإلنسان العادي و رفاهيته )السالمة ا

 . ، المتعلقة بضمانها في الشروط الملموسة ، وليس فقط الشروط القانونية أو النظرية 

مقولة أعيد اختراعها على وجه التحديد لمراعاة التفاوتات العالمية بخصوص األمن االنساني . ” الرفاه “

إلى ما يمكن للفرد اختياره و ” القدرة ” ، يشير مصطلح  Nussabaumونوسباوم Sen في تعريف سين

مفهوم تم طرحه ألنه   [ .1مجموعة من اإلمكانيات )غالبًا مترابطة( لالختيار والتصرف ]“القيام به : 

بترجمة الحقوق المجردة إلى شيء ملموس وحقيقي ــ يمكن لألفراد تحقيقه اعتماًدا على صفاتهم   يسمح

سليمة من الناحية ” . تسعى القدرات إلى تجاوز الحقوق . قد تظل حقوق الفرد  البدنية وموارد بيئتهم 

بشدة . تقدم لنا الكارثة أو الموقف الخطير هذا النوع من   المادية ، بينما قدرات الوجود و الفعل تتأثر

لقدرات األساسية : تم تصور السياق بالضبط : المشكلة ليست تعد مباشر ضد حقوق الفرد ، ولكن ضد ا

مفهوم القدرة بدقة للتأكيد على شروط تحقق ـ الحقوق التي يقال إنها غير مشروطة ، ولكن يجب أن يكون 

كانت على وجه التحديد دراسة   Sen تحقيقها أيًضا غير مشروط . واحدة من أولى وأشهر دراسات سين

، التي قتلت ، وفقًا للتقديرات ، ما بين  2169ال عام في هذه الحالة ، عواقب مجاعة البنغ –عواقب كارثة 

 . مليون ونصف وثالثة ماليين شخص

إن تصور الحقوق كقدرات لن يكون لها وظيفة الحفاظ على االستقالل الطبيعي والموجود مسبقًا ، 

باختصار  . و المتأصل في شكل الحياة البشرية ، ولكن في خلق االستقالل الذاتي لدى الفرد الضعيف أوال 

، في بناء شكل للحياة . إن تصور القدرات كاستجابة منظمة لهذه الهشاشة البشرية األساسية يجعل من 

 .الممكن استكمال ما يبدو غير ُمرٍض وغير متكافئ في نموذج الخطر

 الرعاية ، أنثروبولوجيا جديدة

ساؤل عن كيفية تطبيقها على المواقف إذا كانت الرعاية هي االهتمام اليومي بمن هو قريب ، فإنه يمكننا الت

تحديدا يقصد منه أن يكون عاًما للرعاية ، بحيث يجب أن تتجاوز   J. Tronto البعيدة واالستثنائية. اقترح

 : تحليالته العالقات الوحيدة بين األشخاص في دائرة قريبة

ما نقوم به لصيانة ، إدامة على المستوى العام ، نقترح أن يتم اعتبار الرعاية نشاطًا عاًما يشمل كل 

العيش داخله بقدر اإلمكان . يشمل هذا العالم أجسادنا ، أنفسنا وبيئتنا ، وكل   وإصالح العالم ، بحيث يمكننا

 . لدعم الحياة  العناصر التي نسعى إلى جمعها داخل شبكة معقدة

لمبادئ العامة ، أخالق تتكيف إذا كانت الرعاية قضية مسؤولية عالئقية ، فإنها أيضا ، وربما أفضل من ا

 . مع حاالت الشدة واالهتمام الموجه للضعفاء اآلخرين
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الرعاية هي أيضا الحفاظ على جميع ظروف الحياة العادية ، ويجب اعتبارها دعما للحياة ، إبداعا مزدوجا 

حياة من مقاومة يوجد في ال في مواجهة هشاشة العالم و ضعف أشكال الحياة ، و بالموازاة كانتباه إلى ما 

، محاوال نزع  ، أنثروبولوجيا جديدة للضعف االنساني “عالم هش ” داخل  Tronto للكارثة . حدد ترنتو

لكن هذه األنثروبولوجيا )ومن هنا كان  .  ” أمومية “الجنسي عن رعاية يُنظر إليها على أنها  الطابع 

ددة إلى حد ما بشأن النسوية ( بقيت على النمط نجاح تونتو في تعميم الرعاية في الدوائر الفلسفية المتر

، المبنية على مفهوم أشكال ” مشاعرها األخالقية“، مستوحاة من التجريبية البريطانية و ” الكالسيكي“

 . الحياة البشرية كقاعدة غير هشة . إنها بالفعل أنثروبولوجيا جديدة للرعاية التي تتطلبها حاالت الكوارث

ية ، من خالل اقتراح تقييم القيم األخالقية التي تم تحديدها أوالً على أنها رعاية نسائية أدت أخالقيات الرعا

ـ العناية ، االهتمام باآلخرين ، المؤازرة ــ إلى تعديل المفهوم السائد لألخالق . وبذلك ، أدخلت رهانات 

موا إلى أخالق فيتجنشتاين انض ايتيكية في السياسة ، كما وضعوا الضعف في صميم األخالق . و بذلك فقد 

( . قام ستانلي كافيل و كورا دايموند ، ومؤخراً فينا داس ، بربط ضعف اإلنسان بالضعف في شكل 22)

”. بالحياة اليومية لإلنسان ” Das و ما أسمته داس” بالغرابة المزعجة للعادي ” الحياة . ما أسماه كافيل 

شرية العادية . أخالقيات الرعاية تدعونا إلى االنتباه الى ما هو الرعاية هي االهتمام أوالً بهذه الحياة الب

أمام أعيننا وال نراه لنقص االنتباه أو االهتمام . بهذا المعنى فإن منظورات و آفاق الرعاية هي حاملة 

يفترض بأن التبعية والضعف هي سمات ” لمطالب أساسية تتعلق بأهمية رعاية حياة اإلنسان . االعتراف 

 .“ الضعفاء” ال الجميع ، وليست مقتصرة على فئة يتــــــم تكريمها وإبقائها على مسافة منتهم ح

” الشرط األصلي ” ، يميل منظور الرعاية إلى وضع هذا  Rawls لراولز“الموقف األصلي ” رًدا على 

، للضعف كنقطة ارتكاز للفكر األخالقي  Nel Noddings  الستخدام مصطلحات نيل نودين ــ 

السياسي . لكن الحذر ضروري عندما يتعلق األمر بالضعف أو تناسقه ، ذلك ألنه ال ينبغي للمرء ، كما و

هو الحال مع تقييمات تمركزية عرقية األخرى ، التمييز بين األشخاص الضعفاء الذين هم دائًما اآلخرون 

أو على العكس من ذلك تعميم  النساء ، أو المجموعات التي تعاني من العنصرية أو المهملة اجتماعياً   ــ

ضعف التوزيع غير المتكافئ )لكننا ال نعرف كيفية قياسه(. يسمح االنتباه إلى شكل الحياة بإعطاء مضمون 

 .  لهـــــــــــــــذا اإليتيك الضعيف أو الهش

ذي في أنثروبولوجيتها ، فكرة شكل الحياة بهشاشة التعبير البشري ، ال Veena Das تربط فينا داس

يمفصل اللغة وشكل الحياة . إن شكل الحياة البشرية هو الذي يحدد بنية التعبير ، التي تعيد ، عكس ذلك ، 

صياغتها و منحها شكال . العالقة باآلخر ، نوع االهتمام الذي نوليه لآلخرين ، واألهمية التي نوليها لهم ، 

( 2182رادي( عن الذات . بالنسبة لغوفمان )ال تأخذ معنى إال داخل إمكانية الكشف )اإلرادي أو غير اإل

تتحدد الرعاية انطالقا من هذا االهتمام الخاص بأهمية غير ” . ضعيفة بنيويا ” فإن التجربة العادية 

 . لألشياء و اللحظات المرئي 
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تي تم فالرعاية ، باقتراحها على طريقة غوفمان اهتمام جديد بالتفاصيل غير المكتشفة للحياة أو للعناصر ال

إهمالها ، تواجهنا بعدم قدراتنا الخاصة وعدم انتباهنا . يبدو الرهان معرفيا بقدر ما هو أخالقي : تسليط 

  .  الضوء على الرابط بين عدم انتباهنا لحقائق تم إهمالها

 : يمكننا التفكير ، في هذا الصدد ، فيما اقترحه ميشيل فوكو تحت اسم الفلسفة التحليلية للسياسة

مدة طويلة و نحن نعلم بأن دور الفلسفة ليس هو اكتشاف ما هو مخفي ، ولكن إظهار ما هو مرئي  منذ 

بالذات ، ما هو قريب جًدا ، ما هو فوري و مباشر جًدا ، ما هو مرتبط بنا ارتباطًا وثيقًا ، و أنه بسبب ذلك 

 .[22ال ندركه ]

ما هو حق تحت أعيننا ، والذي يجب أن نتعلم  ال يوجد العادي إال في هذه الصعوبة المحددة للوصول إلى

[ ، ال يُعطى أبًدا ، يجب تحقيقه 20نمط المراقبة البراغماتية ]  رؤيته . إنه موضوع التحقيق و البحث ــ 

لفينا داس ، أشار كافيل إلى أن ” الحياة والكلمات ”   [ . في مقدمته لكتاب29دائًما باالهتمام و االنتباه ]

صورة فيتجنشتاين للفيلسوف  نا العادية ، على اعتبار أننا نجعله دائًما غريبا ، مستعيدين اليومي هو لغت

[: هذه القبيلة هي نحن كغرباء ، وغرباء على أنفسنا . هذا التقاطع بين 26كمستكشف لقبيلة أجنبية ]

 .  المألوف والغريب ، الشائع بين األنثروبولوجيا والفلسفة ، هو فضاء اليومي

وأخالقي :  ، بل أنثروبولوجي  هو إذن ، ليس فقط اجتماعي وبيولوجي ” شكل الحياة ” ى األول لـ فالمعن

إنه مشتق من مجموعة من األفعال المؤسسة باعتبارها غير منفصلة عن مجموعة من ردود الفعل 

لسلوك البشري بسمات ا  ، معايير أو قواعد ، بل  الطبيعية . ال يتعلق األمر بمؤسسات أو بنيات اجتماعية

التعبير . ومن هنا فقرة كافيل الغامضة التي تصلح كدليل للتعبير عن الهشاشة ، شكل الحياة و  ، قاعدة 

 . الرعاية

القبول البيولوجي أو العمودي لشكل الحياة االختالفات بين أشكال الحياة االنسانية ، و تلك التي  يستدعي 

، بين ، لنقل وخز طعامك ، ربما بشوكة ، ووضع مخلبك أو  ”  العليا” أو ” الدنيا ” نسميها باألشكال 

منقارك فيه . هنا تتدخل الحكاية الجميلة لليد ، للوقوف المستقيم والعينان الموجهتان نحو السماء . ولكن 

 .[22أيًضا القوة والبعد الخاص للجسد وللصوت اإلنساني ]

والقواعد األساسية التي تنبثق عنها . نشير مرة أخرى تتكشف القواعد النحوية على خلفية التعبير البشري  

أو مهدد في الكارثة هو أشكال حياتنا . ال يشير  : الشكل الحيوي . ما هو معطى   هنا إلــــــــــى الصيغة

االستخدام إلى القواعد المطبقة ميكانيكيًا ولكن إلى مجموعة أشكال الحياة ، المجموعة التي ال تقتصر على 

[. ومن 24البنيات االجتماعية فحسب ، بل يشمل كل ما يشكل نسيج الوجود والنشاطات البشرية ]مشاركة 
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ثم فإن النظام المهدد هو الذي يكون شكل الحياة العادية : الشكل الذي تأخذه الحياة داخل مجموعة من 

 . االنتظامات والعادات التي يتأصل فيها التعلم واإلدراك

، من أحداث الطبيعة نفسها ،  التوافقات  حياة البشرية نفسها يتم تثبيت االعراف وفاستنادا الى طبيعة ال  

، في رأيي ، من أحداث عامة كليا  ، و بشكل خاص ” غير المدركة ألنها جد بديهية ” ،  العامة جدا 

، و هذه  يتطلب فعاًل ، وهذا الفعل يتطلب حركة لصالح الطبيعة االنسانية : مثال ، إن تحقيق مقصدية ما 

األخيرة تدمج النتائج التي ال يتضمنها قصدنا ، وأن معرفتنا )وجهلنا( بأنفسنا واآلخرين يعتمد على كيفية 

التعبير عن أفكارنا )وتشويهها( من خالل الكلمات ، األفعال و العواطف . و أن األفعال والعواطف لهما 

 . تاريخ

اللحظة ، التي يتعين علينا فيها تذكير أنفسنا بتوجهنا نحو  تسم هذه” األبحاث ” وفقًا لكافيل ، فإن بداية  

. كان بإمكاني وصف ذلك على أنه بادرة لوسم خضوعنا للغتنا . هذا الخضوع للغة و  اللغة اليومية العادية 

 . لشكل الحياة ال يشير إلى القبول القدري للكارثة أو الظلم

 أشكال الحياة

لكن هذه االتفاق ، هذا التناغم ، هذا الحفل الموسيقي ، لكي نستعيد أحد [. 22نحن نتفق في أشكال الحياة ]

فيتجنشتاين ، ال تشرح وال تبرر شيئا . أظهر كافيل ، في  المصطلحات الموسيقية التي نجدها بانتظام مع 

شتاين الوقت نفسه ، هشاشة وعمق توافقاتنا ، ويرتبط بطبيعة الضروريات نفسها التي تنشأ ، بالنسبة لفيتجن

 . ، من أشكال حياتنا

، الشكل الحيوي  Lifeform : إنه معنى النقد الذي قدمه كافيل للتفسيرات المعتادة ألشكال الحياة. ، بصيغة

شكل الحياة في أبعادها ، ليس فقط البعد  –)وليس أشكال الحياة( . ما هو معطى ، هو أشكال حياتنا 

ألمر ) أو ليس فقط( بأشكال الحياة االجتماعية ، بل باألشكال . ال يتعلق ا االجتماعي ، ولكن البيولوجي 

التي تتخذها حياتنا داخل اللغة . ليست مجموعة أشكال الحياة ، فقط ، القسمة المعيارية للبنى االجتماعية 

 . والمؤسسات ، ولكن لكل ما يشكل النسيج البيولوجي للوجود والنشاطات اإلنسانية

في نفس الوقت ، راديكالية و خادعة . إنها تشير إلى عمق التوافق في أشكال إن مقاربة فيتجنشتاين هي 

الحياة ، وهشاشتها نفسها ، إمكانية الخسارة المستمرة ، التي أطلق عليها كافيل اسم الشكوكية . لكن األمر 

تمييز هو ، اجتماعي وبيولوجي للحياة ؛ ما هو على المحك في ال ال يتعلق بمعنيين مختلفين و متراتبين 

تشابك االجتماعي والبيولوجي في أشكال الحياة ، أو بشكل أكثر تحديًدا إدماج األشكال الـــــــــحيوية 

 . ()أشكال الحياة( في أشكال الحياة )أشكال الحياة



 

 43   www.couua.com 

 

، ضعف اإلنسان  V Das ، وفينا داس C Diamend ، كورا دايموند S Cavell يربط ستانلي كافيل

بشرية . الكوارث الجماعية الكبرى تكشف عن ظروف هذه األشكال من الحياة ، بضعف شكل الحياة ال

والتي عادة ما نأخذها كأمر مسلم به ، لدرجة أن اليومي ال يمكن أن يتحدد إال بشكل سلبي ، كقبل ـ 

ث كما في تلك األفالم حيث عرض الحياة العادية هو بالتأكيد مقدمة لكارثة . لقد عملت هذه الكوار كارثي 

على إظهار المعنى الجديد للرعاية ، عندما يلزم مواجهة خسارة جذرية للعناصر األساسية ، وإعادة النظر 

أكثر  تحديدا   Tronto في ما نتصوره كأشكال بشرية للحياة ، ولكن أيًضا حدود مفهوم الرعاية . قدم

 : عمومية للرعاية ، مرتبط بالمحافظة على الحياة

تشير الرعاية إلى نوع من النشاط يتضمن كل ما نقوم به للحفاظ على عالمنا بالمعنى العام جدا ، 

حتى نتمكن من العيش فيه قدر اإلمكان . يشمل هذا العالم أجسادنا ، ما نحن عليه كافراد ، بيئتنا   وإصالحه

 [28، كل ما نسعى لنسجه مًعا في شبكة ضيقة ومعقدة هدفها الحفاظ على الحياة . ]

، لتصير جزء من الحــــياة   الحياة  رعاية متضمنة بالضرورة في التعريف نفسه لشكلولذلك فإن ال

، التعبير عن ماهية   و لكننا نريد أن نصف فعال ما هي حيواتنا  اإلنسانية ، التي ال نراها في ما هي عليه .

 . ة كارثيةالحياة العادية ، بينما األنشطة المتعلقة بالرعاية هي مركزية ، بقدر ما هي وضعي

 : ” الحياة والكلمات” فــــــــــــــــي  Das كافيل حول عمل داس  أعود إلى مالحظة 

أنها تدرك بأنه داخل قسمة عمل الحداد في وجه كل ما يسببه العنف ،   هو ، Das الحدس اآلخر لداس

ياة اليومية التي تسمح لكل الح  بدور النساء ، هو االنتباه ، داخل عالم ممزق ، لتفاصيل قسمة تم تحديدها 

أسرة بالعمل ، بجمع المؤن ، بالطهي ، و التنظيف ، ترتيب كل شيء و العناية باألطفال ، وما إلى ذلك 

 . (21) و باختصار ، كل ما يسمح للحياة إلعادة االتصال مع نفسها ، وإيجاد إيقاع قابل للحياة     .

دعم الحياة واالهتمام بهشاشة اإلنسان .  –الحياة العادية الرعاية في الواقع هي الحفاظ على جميع ظروف 

الصوت و ” ، إلى مقطع مشهور من ” الحياة والكلمات  ”،  Veena Das يشير عنوان كتاب فينا داس

، الكلمات  H Putnam لكافيل ، والذي تمت اإلشارة إليه بالفعل في عنوان كتاب لهيالري بوتنام” العقل 

وضع الكلمات في هذا الترتيب ، الحياة ثم الكلمات ، فذلك لإلشارة    Das اختارت داسو الحياة . لكن إذا 

لكلماتنا  أهمية حاجتنا لمنح الحياة  –، ليس فقط إلى أهمية الحياة العادية ، و لكن إلى أهمية الحياة بالكلمات 

الصحيحة والتعبير الصحيح ، حاجة تم التعبير عنها في المطالب السياسية اليوم كمجال للبحث عن النغمة 

 [02، وفي الوقت نفسه استكشاف أشكال جديدة للحياة. ]
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تخيل لغة يعني تخيل شكل من أشكال الحياة . بصفتي فيلسوفًا ، يجب أن أحمل ، في مخيلتي ، لغتي 

الخاصة وحياتي الخاصة . أستدعي مجموعة من معايير ثقافتي ، ألواجهها مع كلماتي وحياتي ، مثلما 

 .[02رسها وكما أتخيلها ]أما

 : صوت ومن هنا الحاجة المستمرة إلقامة معايير جديدة للحياة إليجاد  

فكرتي هي أن هذا االمتصاص المتبادل للطبيعي واالجتماعي هو نتيجة لرؤية فيتجنشتاين لما قد نسميه  

به ، فإنه ال يُطلب منا قبول ،  أيًضا الشكل االنساني للحياة . عندما يطلب منا قبولها أو تحملها ، كأمر مسلم

على سبيل المثال ، الملكية الخاصة ، ولكن تمييزا ؛ ليست حقيقة معينة من القوة ، ولكن حقيقة كونك إنسانًا 

بهذا االتساع أو الحجم ، بالقدرة على العمل ، على المتعة ، على التحمل و اإلغراء . االتساع أو  ، منعما 

 [00بليا ، مثلما أنه ال يمكن معرفة مسبقًا مدى أو حجم الكلمة . ]الحجم الدقيق غير معروف ق

لبيئة ، نحن من   يسمح تصور أشكال الحياة على هذا النحو ، بإعادة التفكير في وضعنا الجديد للخضوع  

إلى الطبيعة و  لشكل من الحياة ؟ . سمحت اإلحالة  مجانسة  عمل على تنظيمها . كيف يمكننا إذن أن نمنح 

تقليدانية حددت ، من خالل معيارية القاعدة ، قيوًدا على أشكال  لى التاريخ الطبيعي ، لكافيل ، بنزع إ

 . أقوى من القوانين الطبيعية  –الحياة 

” لعلماء األنثروبولوجيا باستخدام مفهوم أشكال الحياة كمرادف   Das وهكذا فإن النقد الموجه من قبل

و قد قادها ذلك إلى إعادة تعريف ، ليس االجتماعي ، بل  صدره كافيل . ، م” طرق العيش“أو ” للثقافة 

البيولوجي . أوضحت داس أن العنف الذي مورس على النساء أثناء تقسيم الهند وباكستان ، ال ينشأ عن 

اختالف ثقافي في أشكال الحياة ، ولكنه يطرح مسألة إعادة تعريف ما هي الحياة البشرية ، مع التركيز 

شكل الحياة . إن الهدف من إضفاء الطابع البيولوجي على األنثروبولوجيا ، والذي يكشف أيًضا عن على 

، هو شكل الحياة ، الحدود بين األحياء وغير األحياء  نفسه ، في فهم جديد للسياسة الحيوية الفوكوية 

قًا لـألفعال التي [: في حاالت العنف المفرط للحرب أو الكارثة ، يمكن تغيير طبيعة البشر وف09]

 .يمارسونها و المعاناة التي يتحملونها

 في المحافظة على الحياة

، حد اإلنساني متقاطع   األشكال الحية  إن مسألة شكل الحياة ال تنفصل عن التساؤل حول معرفة و تحول 

ن الطابع ، بأنه ال يمكن الفصل بي” القول و إرادة القول ” مع حد الكائن الحي . أكد كافيل ، منذ 

الدائمة لفقدان االرتباط بالمجتمع  ، والتجمع البيولوجي لشكل الحياة ، وربطه باإلمكانية ” العضوي“

 . البشري والحياة العادية ، وهو ما يمكننا تسميته بالشكوكية
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نتعلم ونعلم الكلمات في سياقات معينة ، ومن ثم يتوقع ، ويتوقع من اآلخرين ، أن نكون قادرين على 

ها في سياقات أخرى. ال شيء سيضمن أن هذا اإلسقاط سيحدث )خاصة إذا كان من المقرر أن عرض

يلتقط الكليات أو كتيبات القواعد( ، تماًما كما ال يوجد ضمان أننا سنقوم بعمل وفهم نفس االسقاطات . 

ماط رد فعلنا ، بشكل عام ، هي مسألة مسار مشترك لمصالحنا ومشاعرنا ، وأن حقيقة أننا نصل إلى ذلك ، 

، لما هو شبيه بشيء آخر ، لما  لمعنى حس الفكاهة لدينا ، لما هو مهم أو صحيح ، لما هو شائن مستفز 

كل زوبعة الكائن الحي التي  –يجعل من القول و التأكيد ، دعوة أو تفسير   هو اللوم أو التسامح ، لما

ه ، الصحة و المجموعة االنسانية ، ال تقوم على لغة اإلنسان ونشاط  ”.أشكال الحياة“يسميها فيتجنشتاين 

شيء أكثر وال أقل . إنها رؤية بسيطة بقدر ما هي صعبة ، وصعبة بقدر ما هـــــــــــي مرعبة ــ صعبة 

 .[06ألنها مرعبة ]

لذلك فإن هشاشة أشكال الحياة هي هشاشة العادي بما هو كذلك ، ومن هنا القيمة النموذجية لفقدان الحياة 

 . ” الكائن الحي” أو فوكو ” أشكال الحياة ” لعادية من أجل تحديد وإدراك ما أسماه فيتجنشتاين ا

إن إمكانية حدوث تحول جذري ألشكال حياتنا هو أفق سياسي ، سواء في التكيف مع الظروف المناخية  

ن في العلم( الهجرة نحو )التي يتم استغاللها على نطاق واسع في العمل واآل  أو البيئية الجديدة ، إمكانية

واكتشاف أشكال الحياة غير األرضية ، أو بشكل سريع ، في إعادة تعريف حدود اإلنسان  كواكب أخرى 

 . والكائن الحي…( )البيولوجيا التركيبية ، اإلنسان المتطور

ة للتفكير نحن من يحول أشكال حياتنا . يغير أشكال الحياة ، في ما وراء خطاب ما بعد اإلنساني ، مساح

األخالقي وللحريات الجديدة ؛ كما كتب بيرجورجيو دوناتيللي ببراعة ، إذا صارت الحياة نفسها رهانا 

 . للحرية و الفعل ، فذاك بشرط أن نكيفها و نالئمها

، أشكال جديدة للحياة المشتركة ، تجارب  إذا أردنا الدفاع عن نماذج جديدة للذاتية ، أشكال جديدة للتجربة 

، فإن الحجة العامة لصالح حرية االختيار والعمل في جميع المجاالت ليست كافية . يجب   دة للحياةجدي

: كأماكن  كأماكن خاصة بنا ، حيث لالختيار معنى  علينا أوالً ، إعادة استكشاف ، لذاتها ، تلك المجاالت 

بشرية كمجال للحرية يعني اعادة مضيافة من أجل الحرية والممارسة اإلبداعية للذات . إن تملك الحياة ال

استكشاف الذات و بصم حركة محددة لما يعنيه لنا اإلنجاب ، الموت ، وامتالك حياة جنسية وأشياء أخرى 

 .[02أيضا ]

هي على وجه التحديد موضوع   فضاءات للتجربة التكوينية للشكل البشري للحياة ــ –هذه الحريات 

مثل ” السمات العامة للطبيعة البشرية ” أشكال الحياة . تساعد  د صراعات سياسية وأكثر يومية حول تعد

 :P Winch الوالدة ، الموت والجنس ، على منح الحياة الشكل الذي هي عليه ، كما الحظ بيتر وينش
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األشكال المحددة التي تتخذها هذه المفاهيم ، والمؤسسات الخاصة التي يتم التعبير عنها فيها ، تختلف 

؛ لكن موقعها المركزي داخل مؤسسات المجتمع هي ، و يلزمها أن تكون  من مجتمع إلى آخربشكل كبير 

 [04عامال تابثا . ]

إلى هذه السمات ) الوالدة ، الموت ، الجنس( كمكونة لمفهوم الكائن اإلنساني و  Winch يشير ونش 

رام لهذه المفاهيم ، أي ، يقول لشكل الحياة البشرية ، ولكنه يقر و يقبل بطرق متنوعة للتعبير عن االحت

طرق مختلفة حيث حيواتنا هي إنسانية ، في نطاق أن أنشطتنا وتصوراتنا عن ذواتنا تعبر عن ” دوناتيلي 

المركزية التي تضفيها الوالدة ، الموت والجنس بالنسبة لنا . تظهر إنسانيتنا نفسها بالضرورة في كون 

 [02حياتنا قاتلة وجنسية ]

تُحدد ، بعبارات شكل الحياة أخالق بيوـ ايتيكية ، ايتيكا للحياة ” البيولوجية ”  بـالحياة  هذه العالقة 

مختلفة من قبل قراء فوكو وفتجنشتاين . يبقى أن نرى كيف صار طاقة  المشتركة ، رغم أن صياغتها 

ياسة الحيوية ، يمكننا للسياسة باعتبارها تطبيقا عمليا وتنظيما للحياة المشتركة . لهذا المعنى الجديد للس

 . العمل اآلن

ما يهمنا هنا باألحرى ” : االهتمام بالحياة ” في حاالت الكوارث ، لم يعد المهم حداثة السلطة السيادية في 

، كتهديد يهم حياة اإلنسان . القسمة ” يموتون  دعهم “داخل السياسة الحيوية ، مثل فوكو ، مثل داس ، هو 

زيز حياتهم و من يجب أن يتركوا للموت )بيولوجيًا و / أو اجتماعيًا(. فالتمفصل المعتمدة بين من يجب تع

بين االجتماعي والبيولوجي يعمل أيًضا في ترك اإلنسان يموت والخيارات التي يتضمنها ، من الرعاية 

سلطة ، الشيء المهم ليس السياسة بما هي كذلك لترك االنسان يموت ) مفعوالت لداسلبالنسبة  . وعدمها 

. وهذا ما دفع داس إلى إعادة النظر   السيادة( بدال من تركه يموت كرهان تابث لعالقاتنا العادية بأقربائنا

الطرائق االجتماعية والتوافقية للعالقات  –عند فيتجنشتاين  Lebensform في التمييز بين معنيين لمفهوم

عوالم االجتماعية التي تنظمها اللغة كممارسة ؛ ، وبعبارة أخرى أشكال الحياة ، ال بين الكائنات البشرية 

 . وأنماط الحياة الناشئة ، انطالقا من األفعال اإلنسانية

ال يمكن التقليل من أهمية أصالة تغيير المنظور الناجم عن عمودية أشكال الحياة وإضفاء الطابع 

قدان اللغة والتعبير ، واختفاء البيولوجي على أشكالها ، والتركيز الجديد فيه على التهديد المتزامن لف

اإلنسان من خالل إعادة توزيع الكائنات الحية . أنثروبولوجيا فيتجنشتاين تنفتح على التطورات الحالية 

ألنثروبولوجيا الحياة ، وهي الحياة البشرية التي جردت داخل الكارثة وأجبرت على ابتكار أشكال جديدة 

                                . ولوجية : تلك المتعلقة بمفهوم الحياة نفسهمن الحياة ، بما في ذلك األنواع البي
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مفهوم أشكال الحياة يدعو إلى سياسة تضع في جوهرها مفهوًما وشعوًرا باإلنسان ككائن حي ــ وإعادة  

الرعاية القدرة الفعلية كما المعاناة ، الهشاشة كما المقاومة ، لكي نجعل من  ، بناء ، على هذا األساس

 . النموذج الجديد لعالم هش و ضعيف

 

 :الهامش

 New Republic انظر موقع (1)

 . 0222” االهتمام باآلخرين ” لوجييه  (2)

 . 0220حول الهشاشة ، موجز من إنجاز لوجييه  (3)

 . 0222” الرعاية و االيتيك الشامل ” لوجييه  (4)

 . 2184” مجتمع الخطر ” ايريش بيك (5)

 أيضا تحليل نيسابومانظر  (6)

 . 0222توماس  (7)

 . 0226فوشيرسل  (8)

 . 0222و لوجييه  0220مارتا نيسابوم  (9)

 . 0224لوجييه  (10)

 . 2128فوكو  (11)

 . 0226لوجييه  (12)

 . ” من أجل ايكولوجيا االنتباه” سيتون  (13)

 . 024أبحاث فلسفية ص  (14)

 . ” دةامريكا الجديدة مازالت بعي” كافيل  (15)

 . هي أيضا موضوعا لسلسلة تلفزية (16)

 . ” أبحاث فلسفية” فتجنشتاين  (17)

 . ” نحو نظرية نسوية للرعاية” ترونتو  (18)

 . 0221كافيل  (19)

 . 0222لوجييه  (20)

 . 2114كافيل  (21)

 . 2112نفس المرجع ص  (22)

الحياة ، موضوع ” انظر عمل بيترو  (23)

 . ” لالنثروبولوجيا

 . 2141” القول و إرادة القول ” كافيل  (24)

 . ” طرق في الكينونة االنسانية” دوناتيلي  (25)

 . 2120” في فهم المجتمع البدائي ” وينش  (26)

 . نفس المرجع (27)
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 نوسباوم: مارثا
  نسقط أو ننجح أن إما

 
 معا

 

 ترجمة: منعم الفيتوري

 

 

 وأكسفورد، وبراون  كهارفارد عّدة بجامعات دّرست معروفة، أميركّية فيلسوفة نوسباوم

 
 
رات أكثر  إحدى وهي شيكاغو، بجامعة وأخيرا

ّ
 حسن   وصيت احترام ذات املعاصرات املفك

 جائزة على حصلت وقد فخرّية دكتوراه شهادة ٣٦ على يقارب ما لها عالمي. مستوى  على

 .٢١٠٢ عام: أستورياس أمير 
 

 

 ؟”الخوف أنانيّة“ بأنّه وصفته ما من كثرأ الوباء من نرى أن يمكن هل– 

 

هناك خطر كبير عند عزل أنفسنا عن اآلخرين، حيث أّن الخوف يجعلنا ندرك أجسامنا، ونرى معظم 

أحبابنا من خالل الشاشة، وهذا ال يحدث مع بقية المجتمع. في الوقت نفسه فإّن الوباء أتاح لنا فرصة 

 .سانحة لنفتح حياتنا على حقائق اآلخرين

في مدينتي وواليتي، نتلقى كل يوم أدلّة جدة حول حقائق مروعة، والتي تقول بأن األميركيين من ذوي 

األصول األفريقيّة يمرضون ويموتون ) من القرن التاسع عشر( بأعداد كبيرة، وأكبر من أعداد موتى 

لة، كشكاوى األقليات بشأن البيض. وهذا في النهاية يرجع إلى أن الناس تجاهلوا هذا الشيء منذ فترٍة طوي

 .عدم المساواة في الصحة والسكن والحصول على أطعمة جيّدة. والصحافة الجيدة قد ساهمت في ذلك

لكن علينل أن تتصرف اآلن. وهذا صعب جدا لما مضى عليه من وقت، مع االقتصاد المنهار حاليّا. 
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من الناس الذين يساعدون من أجل  ولحسن الحظ فإّن عمدتنا ومحافظنا قد كانوا جيدين. أعرف كثير

 .تخفيف عبء الجوع، ومساعدة الشركات في مجتمعنا، ودعم الكيانات الثقافيّة والتعليميّة المعّرضة للخطر

 

 ؟٩١-كوفيد ينتهي عندما المحتمل السيناريو ما– 

قد فهم ” ات المتحدةالوالي“ال أحّب التّكهّن. ألنّني سأكون غير مسؤولة عن ذلك. لكنّني آمُل أن يكون بلدي 

 .أخيراً أّن األفراد ال يمكنهم التّعامل من دون حكومة، وال يستطيعون حّل أّي مشكلٍة لوحدهم

خالل الصفقة الجديدة، فإّن األميركيين فهموا، لكن هذا الفهم سرعان ما تالشى. حاليا علينا أن ندرك 

تصّرف بذكاء لحّل مشاكلنا وأن نبقى على ما نحن جميعاً، إّما أن ننجح معاً، أو نسقط معاً؛ لذا علينا أن ن

 .عليه

 

 هذه خالل يفعلوا أن المواطنين على وماذا الحكومة، تتحّملها التي المسؤوليّات هي ما– 

 األزمة؟

على المدى القصير، فإنّنا ملتزمون بمساعدة بعضنا البعض، مهما كان عملنا، أطبّاء، حيث عاد األطباء 

لتلبية الحاجات. أيضاً، عاد المعلّمون للتدريس؛ وبالتأكيد، بالتزاماتنا كأصدقاء  المتقاعدين إلى عملهم

وأفراد األسرة. أيضا في التزاماتنا الماليّة، يجب أن نتبّرع بالمال إذا كانت لنا قدرة على ذلك؛ لمساعدة 

 .المؤسسات التي تواجه المشاكل

أيضاً: لن تكون هناك حاجة لحزم اإلنقاذ فحسب، بل  وبالطبع، فإّن هناك حلوال هيكليّة طويلة المدى مهمة

سيكون هناك تغيير في السياسة العامة. يجب علينا أن نتأّكد من أن كّل شخٍص لديه تأمين ضد البطالة، 

وأيضاً، له تأمين صّحي، والشركات الصغرى لديها شبكات من اإلغاثة في األوقات الّصعبة. وبالتالي، 

 .كألزمة، فهي تفيدنا للتّعلم والحّل. اليوم لدينا وقت للتفكير بأنّنا لم نتوقّع ذليجب أن نستفيد من هذه ا

 

 الفقيرة؟ بالدول يتعلق فيما المتقّدمة الدول تلعبه أن ينبغي الذي الدور ما– 

امية كنُت أعتقد أن الدول الغنيّة ملزمة بمساهمة باثنين في المائة من الناتج المحلّي اإلجمالي إلى البلدان الن

دون إعطاء أولويّة لنزوات البلدان المتقّدمة المساهمة بها، وذلك من خالل منحها السيطرة على تلك 

 .األموال إلى البلدان الفقيرة بحيث تحّددها بمفردها وفقاً للعمليّة الديمقراطيّة الخاّصة بها

د، وهو أحد كبار لكن فكرتي تضاءلت بعد عمل أنجوس ديتون الحائز على جائزة نوبل في االقتصا

اقتصاديّي الّصحة. وأوضح من خالل المقارنة أّن المساعدات نادراً ما تساعد، وعلى األغلب تأتي بنتائج 

عكسيّة. فاإلرادة الّديمقراطيّة من قبل تصويت الّشعب عليها والّسياسات التي ستطبّقُها، يمكُن أن تُطّور 
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ما ذلك. وإذا تّم استهالك األموال األجنبيّة بشكٍل سّيء، فإن  نظاماً صحيّا جيّداً إذا أرادت دولةٌ أو منطقةٌ 

 .ذلك يؤّدي لضعف ووأد اإلرادة الّديمقراطيّة لصالح السياسات الجيّدة

ونصيحة ديتون تعتبر محبطةً بما أّن المواطنين فقط هم الذين يمكنهم حّل مشاكل بلدانهم، في القطاع 

 .لتشاُؤم فيما يخّص مجال التعليمالصحي على أقّل تقدير. لكنّني قليلة ا

يمكننا أن نساهم في بنية تحتية تعليمية للمعرفة والتكنولوجيا ونقلها بطرق عديدة. أيضاً، يمكن تخصيص 

 .األموال في جامعاتنا لتعليم كالّب الدول النّامية الذين سيتولّون أدواراً قياديّة في بلدانهم

 

 اآلن؟ ثيرا  ك مهّمة   الفلسفة أنّ  تعتبرين لماذا– 

ألن الفلسفة تطرُح أسئلة كبيرة، األسئلة التي يحتاجها أّي شخٍص يريد أن يعيش جيّداً: ما هي الحياة 

” العواطف والعقل والقانون” الجيدة؟ ما هو المجتمع العادل؟ ففي الوقت الحالي أقوم بتدريس فصل 

منهم مشاركة في هذه القضايا. هناك لطالب الدراسات العليا وخّريجي القانون، ولم أَر محموعة أكثر 

سواء كان ذلك  –حاجة ماّسة، بأّن الفلسفة ضروريّة. أسئلتك معنا ليالً ونهاراً، وإذا لم نهتم بها وندرسها 

فمن المحتمل أن نجيب على هذه األسئلة الكبيرة  –في الفصل أو من خالل مجموعة تقرأ جماعيّا لوحدها 

 .على عجل، وبدون أن نفّكر فيها

الشيء اآلخر: الفلسفة ممتعة. فهي تثير أسئلة كبرى لمناقشتها. بدأ زميٌل في مناقشة جماعية غير رسمية 

مع الطالب من غير الفلسفة حول أسئلة كبيرة تتّم مناقشتها عند منتصف الليل، حالما يكون الشباب 

 .مستيقظاً. تسّمى مجموعة البوم اللّيلي ، وتضّم معلمين: هي والّزائر

طالبا فحسب لحبهم األسئلة الفريدة و الغير متوقعة. إّن ذلك شيء ثمين للغاية.  ٠٥٢ةّ ما يشارُك حوالي عاد

وال يجب أن تقتصر الفلسفة على الجامعات، فالنّاس ال ينفصلون عن قضاياهم الكبرى بمجرد أن يبدؤوا 

 .أعمالهم
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 جوديث بتلر: للرأسمالية حدود
 
 

 ترجمة جميلة حنيفي 

 

 

وآثاره السياسية  21-وباء كورونا فيروس Judith Butler تناقش الفيلسوفة جوديث بوتلر

 واالجتماعية المتصاعدة في أمريكا

 

 

يتزامن األمر بالحجر الصحي مع اعتراف جديد بترابطنا الكوني المتبادل خالل زمان ومكان جديد للوباء. 

ة أو فضاءات سكنية مشتركة أو منازل فردية، من جهة نحن مطالبون بحجز أنفسنا في وحدات عائلي

محرومين من التواصل االجتماعي وُمحالين إلى دوائر من العزل النسبي؛ ومن جهة أخرى نحن نواجه 

فيروًسا يعبر الحدود بسرعة، متجاهال الفكرة العميقة للحدود الوطنية. ماهي عواقب هذا الوباء على 

 المتبادل والتزاماتنا تجاه بعضنا بعضا؟  التفكير في المساواة والترابط الكوني

إن الفيروس ال يمارس عنصرية. يمكننا أن نقول إنه يعاملنا على قدم المساواة، ويعرضنا على قدم 

المساواة لخطر اإلصابة بالمرض، ولفقدان أحد أقربائنا، والعيش في عالم من التهديد الوشيك. من المناسب 

ب المجتمع البشري ويثبت بأنه عرضة للخطر. ومع ذلك وفي الوقت التذكير بأن الفيروس يتحرك ويصي

نفسه، فإن فشل بعض الدول أو المناطق في االستعداد مسبقًا )ربما تكون الواليات المتحدة اآلن أكثر الدول 

شهرة في هذا المضمار(، وفي تعزيز السياسات الوطنية وإغالق الحدود )مصحوبة غالبًا برهاب 

من المعاناة الكونية، كلها  capitalize ظهور رجال األعمال الحريصين على الرأسملة األجانب(، وكذلك

أمور تشهد على السرعة التي بواسطتها تجد الالمساواة الجذرية التي تتضمن القومية، وتفوق الجنس 

، واالستغالل  Trans-people والمتحولين جنسيا Queer األبيض، والعنف ضد المرأة، والكويير
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سمالي، كلها تجد طرقًا إلعادة إنتاج وتعزيز قواها داخل مناطق الوباء. لكن هذا ال ينبغي أن يكون الرأ

 .أمرا مفاجئا

إن سياسة الرعاية الصحية في الواليات المتحدة تعالج ذلك بطريقة مميزة. أحد السيناريوهات التي يمكننا 

حريص  Trump ن الرئيس ترامبإ .COVID-19 تصورها بالفعل هو إنتاج وتسويق لقاح فعال ضد

بشكل واضح على تسجيل النقاط السياسية التي ستضمن إعادة انتخابه، وقد سعى بالفعل إلى شراء )نقًدا( 

ممولة من قبل الحكومة األلمانية.  CureVac الحقوق األمريكية الحصرية للقاح من شركة ألمانية تدعى

نا أن يخفي سروره، للصحافة األلمانية أن العرض قد تم لقد أكد وزير الصحة األلماني، الذي لم يكن ممك

يجب بكل “بقوله:  Karl Lauterbach تقديمه فعال. وعلق أحد السياسيين األلمان وهو كارل لوترباخ

أعتقد أنه ”. الوسائل منع البيع الحصري للقاٍح محتمل للواليات المتحدة األمريكية. للرأسمالية حدود

ولن يكون أكثر سروًرا لو تم تطبيق هذا البند نفسه على األلمان ” ام الحصرياالستخد“اعترض على بند 

فقط. دعونا نأمل ذلك ألنه يمكننا أن نتخيل عالماً حيث الحيوات األوروبية تقّدر أكثر من حيوات كل 

 .اآلخرين. وإننا نشاهد ذلك التقدير يحدث بعنف على حدود االتحاد األوروبي

رة أخرى ما الذي كان ترامب يفكر فيه ؟ لقد طُرح السؤال مرات عديدة في من غير المجدي السؤال م

حالة من السخط التام بحيث ال يمكن ربما أن نتفاجأ. هذا ال يعني أن غضبنا يقل مع كل حالة جديدة من 

غير األخالقي أو اإلجرامي. لو نجح ترامب في جهوده لشراء  self-aggrandizement تعظيم الذات

محتمل وقصر استخدامه على المواطنين األمريكيين فقط، فهل يعتقد أن المواطنين األمريكيين اللقاح ال

سيشيدون بجهوده، وهم يشعرون بسعادة غامرة بفكرة نجاتهم من تهديد مميت بينما الشعوب األخرى 

مريكي، تعاني؟ هل سيحبون حقًا هذا النوع من عدم المساواة االجتماعية الراديكالية واالستثناء األ

في إبرام الصفقات؟ هل يتخيل أن معظم الناس يعتقدون أن ” الرائعة“ويؤكدون، حسب وصفه، طريقته 

السوق يجب أن تقرر كيف يتم تطوير اللقاح وتوزيعه؟ هل من الممكن التفكير ضمن عالمه باإلصرار 

يحق له االفتراض على هاجس الصحة العالمي الذي يجب أن يتجاوز معقولية السوق في هذا الوقت؟ هل 

أننا نعيش أيًضا ضمن معايير مثل هذا العالم المتخيل؟ حتى إذا لم يتسن تطبيق هذه القيود على أساس 

المواطنة القومية، فسوف نرى بالتأكيد اندفاع األثرياء والمؤّمنين بالكامل لتأمين الوصول إلى أي لقاح من 

لتوزيع يضمن أن البعض فقط سوف يكون لديهم هذا هذا القبيل عندما يصبح متاًحا، حتى إذا كان نمط ا

الحق وسيتم التخلي عن اآلخرين بغرض استمرار الندرة وتكثيفها. إن عدم المساواة االجتماعية 

واالقتصادية ستؤكدان معا بأن الفيروس يمارس عنصرية. الحق إن الفيروس وحده ال يمارس أي تمييز، 

إلى تركيبتنا وحركيتنا بواسطة القوى المتشابكة للقومية والعنصرية  ولكن نحن البشر بالتأكيد نفعل، بالنظر

وكراهية األجانب والرأسمالية. يبدو من المحتمل أننا سنشهد في العام المقبل سيناريو مؤلًما تؤكد فيه بعض 

الموجودات البشرية حقوقها في العيش على حساب اآلخرين، وإعادة كتابة التمييز الزائف بين حيوات 

أذية وحيوات غير متأذية؛ أي حياة أولئك الذين يجب حمايتهم من الموت بأي ثمن، والذين ال تستحق مت

 .حياتهم الحماية من المرض والموت
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 Bernie كل هذا يحدث ضمن سباق الرئاسيات األمريكية التي تبدو فيها اآلن فرص بيرني ساندرز

Sanders  دة للغاية، على الرغم من أن ذلك ليس في الحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي بعي

هو المرشح األول الحاسم  Biden مستحيال من الناحية اإلحصائية. إن التوقعات الجديدة التي تجعل بايدن

دافعا عن  Warren Elizabeth عارمة خالل هذه األوقات على وجه التحديد ألن كل من ساندرز ووارن

نامج رعاية صحية عام وشامل يضمن الرعاية الصحية للجميع، وهو بر Medicare الرعاية الطبية

األساسية للجميع في البالد. من شأن مثل هذا البرنامج أن يضع حداً لشركات التأمين الخاصة الخاضعة 

العتبارات السوق التي تتخلى بانتظام عن المرضى، وتحّمل األفراد نفقات غير قابلة للدفع، وتديم التسلسل 

لمؤّمن عليه وغير المؤّمن عليه وغير القابل للتأمين. يمكن وصف مقاربة ساندرز الهرمي الوحشي بين ا

االشتراكية للرعاية الصحية على نحو أكثر مالءمة على أنها منظور ديمقراطي اجتماعي ال يختلف 

في المراحل األولى من حملتها. من  Elizabeth Warren اختالفًا جوهريًا عما اقترحته إليزابيث وارن

، يعني أن لكل إنسان الحق في نوع من الرعاية ”حقا من حقوق اإلنسان“ة نظره، تعد التغطية الطبية وجه

الصحية الذي هو في حاجة إليها. ولكن لماذا ال نفهمها على أنها التزام اجتماعي ينتج عن العيش في 

من ساندرز  مجتمع مع بعضنا بعضا؟ من أجل فرض إجماع شعبي على مثل هذه الفكرة، يجب على كل

ووارن إقناع الشعب األمريكي بأننا نريد العيش في عالم ال ينكر فيه أي منا الرعاية الصحية ألي واحد 

منا. بعبارة أخرى، سيتعين علينا الموافقة على عالم اجتماعي واقتصادي يكون فيه من غير المقبول جذريًا 

بينما يحرم اآلخرون منه على أساس أنهم ال  أن يتمكن البعض من الوصول إلى لقاح يمكن أن ينقذ حياتهم

 .يستطيعون الدفع أو ال يمكنهم الدفع أو ضمان تأمين من شأنه أن يدفع بدال عنهم

سبب واحد جعلني أصّوت لصالح ساندرز في االنتخابات األولية في والية كاليفورنيا إلى جانب غالبية 

رن قد دشن طريقة إلعادة تصور عالمنا كما لو كان الديمقراطيين المسجلين، يتمثل في كونه إلى جانب وا

منظما بواسطة رغبة جماعية في مساواة راديكالية، عالم اجتمعنا فيه لإلصرار على أن الشروط المطلوبة 

للعيش، بما في ذلك الرعاية الطبية، ستكون متاحة على قدم المساواة بغض النظر عمن نحن أو ما إذا كان 

أن هذه السياسة أن تثبت تضامنها مع البلدان األخرى الملتزمة بالرعاية الصحية لدينا المال. كان من ش

الشاملة، وبذلك ستضع سياسة للرعاية الصحية عابرة لألوطان ملتزمة بتحقيق ُمثل المساواة. تكشف 

االستطالعات الجديدة أن الخيار الوطني ضيق على ترامب وبايدن على وجه التحديد حيث يؤدي الوباء 

وقف الحياة اليومية، مما يزيد من مخاطر المشردين وغير المؤّمن عليهم والفقراء. إن فكرة أننا قد  إلى

نصبح أشخاًصا يأملون في رؤية عالم يُلتزم فيه بتوفير السياسة الصحية بالتساوي لجميع الحيوات، وفك 

ن تركهم بسهولة إلى قبضة السوق عن الرعاية الصحية التي تميز بين المستحقين وأولئك الذين يمك

المرض والموت، كانت هذه الفكرة حية لفترة وجيزة. لقد توصلنا إلى فهم أنفسنا بشكل مختلف ولقد نادى 

 ساندرز ووارن بهذا االحتمال اآلخر. 

أدركنا أنه يمكننا ربما البدء في التفكير والتقويم خارج الحدود التي وضعتها الرأسمالية لنا. على الرغم من 

ن لم يعد مرشًحا، ومن غير المرجح أن يستعيد ساندرز زخمه، إال أنه ما يزال يتعين علينا السؤال، أن وار

خاصة اآلن، لماذا نحن كشعب ما نزال نعارض معاملة جميع الحيوات كما لو كانت ذات قيمة متساوية؟ 
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حياة األمريكيين )كما لماذا ما يزال البعض يشعر باإلثارة لفكرة أن ترامب سيسعى إلى تأمين لقاح يحمي 

يحددها( قبل كل اآلخرين؟ لقد جّدد اقتراح الصحة الكونية والعامة المخيال االشتراكي في الواليات 

المتحدة، لكن البد اآلن من االنتظار ليصبح محققا كسياسة اجتماعية والتزام عام في هذا البلد. ولسوء الحظ 

 ار. في وقت تفشي الوباء ال أحد منا يستطيع االنتظ

من الضروري أن يبقى المثل األعلى حيا اآلن في الحركات االجتماعية التي تركز اهتمامها على الصراع 

الطويل األمد الذي ينتظرنا بدال من حملة الرئاسيات. هذه الرؤى الشجاعة والمتعاطفة التي لقيت استهزاء 

واستقطبت االهتمام الكافي، وذلك  الرأسماليين ورفضهم، حازت على الوقت الكاف من البث،” الواقعيين“

 .في أن ترغب في عالم متغير –وبعضها للمرة األولى  -من أجل السماح لألعداد المتزايدة من البشر

 .آمل أننا نستطيع الحفاظ على هذه الرغبة متّقدة

 

  Verso على موقع 0202مارس  91تم نشر المقال يوم 

 

https://www.versobooks.com/blogs/4603-capitalism-has-its-limits 
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 : مارزانو ميشيال

 البشري الوضع لفهم كمدخل الجسد فلسفة
 

 

العلوي رشيد   

 
 

العاِهرة )أو الفاِسقة بالمصطلح الديني( إلى بداية  :La catin تعود أحداث شريط

لطة (، حيث تحولت ُسلطة الِجنس إلى مرتبة ومقا2626القرن الخامس عشر ) م السُّ

ينيَّة، ففي ظل تحكم السَّاسة ورجال الدِّين في شؤون المجتمع، لفظ هذا  السيَّاسيَّة والدِّ

األخير ظواهر اجتماعيَّة فرضت نفسها على ُصنَّاع القرار، وصار معها صوت 

كصوت العاهرة سالحاً ذو ” المستضعفين في األرض“المنبوِذين والمقهورين أو 

طلة الفيلم من فرض سلطتها على الحاكم الذي رضخ لمطالِبها حدَّين، فقد تمكنت ب

ال لشيء إالَّ ألنها استطاعت بجسدها أن تبلغ سريره وأن تجعله أسير غرائزه 

الشهوانيَّة وعبداً لجسِدها، فالجسد المنبُوذ والمتنقل في قوافل ال حق لها في اختراق 

لط  .ة السيَّاسيَّةجدار المدن، أصبح سلطة اجتماعيَّة تُنافِس السُّ

حظي مفهوم الجسد في تاريخ البشريَّة باهتمام بالغ استفرد به البحث السوسيولوجي واألنثربولوجي 

والتاريخي والفينومينولوجي، غير أن فلسفة الجسد ستفتح باب الوضع البشري على مصراعيه مع 

جسد ليست في الواقع إال فلسفة تأخذ الفيلسوفة االيطاليَّة المعاصرة ميشيال مارزينو التي ترى أن فلسفة ال

كمنطلق لها هذا الجسم ذاته، وتتساءل عن الوجود في العالم الجسمي لكل فرد. إنها الفلسفة التي تسعى لفهم 

الفعل اإلنساني دون أن تنسى مطلقاً بعده الجسمي، ألن أية فلسفة، وبمعزل عن واقع أن الجسم ربما اعتبر 

لمعرفة والفضيلة، لم نستطع مطلقاً دراسة بنية وجوده، تطرح سؤال: هل للفرد أحيانا ثقالً باهضاً يمنع ا

 الحق في ملكيَّة جسِده والتصرف فيه على نحو ما يبتِغيه؟
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 1بروما، وتابعت دراستها الثانوية في ثانوية بيو  2122غشت  02ولدت الشابَّة ماريا ميشيال مارزانو في 

ت نحو الدراسات الفلسفيَّة وخاصة الفلسفة التحليليَّة والبيوإتيقا التي بروما، وفي المدرسة العليا بيز اتجه

ناقشت أطروحتها بالمدرسة العليا حول قانون الجسد  2118ألهمتها في جامعة روما )سابينزا(، وفي 

البشري والتي ساهمت في تطوير أبحاثها الحالية، وبعدها بسنة دخلت الى فرنسا حيث أدمجت في المعهد 

 –صارت أستاذة التعليم العالي بجامعة باريس  0222وفي سنة  0222لألبحاث االجتماعية سنة  الوطني

ر الجسد  ديكارت. وخالل عقد ونصف استطاعت أن تنتج نصوصا هامة في مجال االخالق والسياسة: تفكُّ

نية (، قلق في الجنسا0222(، الوفاء أو الحب )0229(، الصناعة الجنسية أو نزيف الرغبة )0220)

(، عقد الثقة: في مدح 0222(، االثيقا المطبقة )0222(، قاموس الجسد )0222(، فلسفة الجسد )0224)

(. و كباحثة في الفلسفة وكاتبة انخرطت سياسيّاً في اليسار 0226(، كل ما أعرفه عن الحب )0222الثقة )

 .0229االيطالي وانتخبت نائِبة برلمانيَّة في فبراير 

الجسد تعيين الحدود بين الجسم البيولوجي وبين الجسد بمعناه الثقافي، من جهة أن  يستوجب الحديث عن

التمييز بين الفطري والمكتسب في الجسم البشري يضع الحد الفاصل بين البعد الطبيعي والثقافي، ألن 

ما هو ، غير أن الجسد ب”هي ما يتيح للناس االرتقاء لما فوق وجودهم الطبيعي“الثقافة في نظر ماريا 

كذلك أنواع: الجسد الَمخفي )بيكيت(، الجسد الُمشفر )باختين(، الجسد الُمشرح والذي أُِعيد تشكيله )وحش 

… فرانكنشتاين(، الجسد الُمروض و الُمطيع )فوكو(، الجسد الَعاري، الجسد الَمشلول، الجسد الَمصلوب

البشري ليس حراً في اختيار الحياة التي الجسد هو قدرنا. ليس ألن الكائن “هكذا ترى ميشيال مارزانو أن 

تُناسبِه أكثر وأنه مصمم وراثيّاً إلنجاز بعض المهام أكثر من غيرها بسبب طبيعته الجسميَّة، بل ألن الجسم 

 .”وبمعزل عن كل خيار وكل قرار هو حاضر دائماً، غير قابل للتجاوز

، التي ال تزال محفوظة في األذهان ”ورةستر الع“تعود عالقة االنسان بجسده إلى الخطيئة األولى مع 

بفضل التنشئة االجتماعيَّة، وقد خضع لشتى أنواع التنِكيل والتعِذيب وتأرجح بحسب الثقافات بين الُمباح 

والممنوع بين العاِري والمستُور، وكان موضوع تأمالت فلسفيَّة عدة اختلفت بحسب السيَّاقات التاريخيَّة 

إننا ما زلنا نصطدم اليوم بمواقف ايديولوجيَّة تختصر الجسد إما إلى حمل ينبغي “والرؤى االيديولوجيَّة: 

ر منه، وإما إلى جهاز معقد خاضع لنظام من نقاط اشتباك عصبية تحدد كل سلوك أو قرار إنساني ، ”التحرُّ

و التعبير بيد أن تجربة المسرح بما هو تجسيد للعبة الجسد، قد ساهمت في كشف خباياه، وأطلقت عنانه نح

 .الحر وصارت له في الساحة العامة سلطة فنيَّة وجماليَّة وسيَّاسيَّة وأخالقيَّة ال تضاهى

تستند ماريا في تحليلها لموضوعة الجسد على إرث فلسفي عميق نجده في كتابات أفالطون، وديكارت، 

عن الوجود وتتساءل: كيف يمكن الحديث … وسبينوزا، وهوسرل، وميرلوبونتي، ونيتشه، وفوكو

لتقنيات “الجسدي دون االنزواء في خطاب اختزالي أو على العكس دون السقوط في مطب التعداد الساذج 

 ؟ كيف نبني فلسفة للجسد قادرة على إبراز المعنى والقيمة الجسميَّة؟”الجسد
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يشيال فلسفة الجسد عالمة انسانيتنا وذاتيتنا: فهل بمقدور المرء حقيقة أن يضعه على مسافة منه؟ تبني م

تبدو غالبية النقاشات المتعلقة بالجسم عالقة في مأزق: فمن جهة “الجسد على مفارقة حقيقيَّة حيث تقول: 

يجري تحليله بوصفه مادة ينبغي قولبتها وفقاً ألهوائِنا الُمتقلِّبة وغير المكتفيَّة اطالقاً، ومن جهة أخرى، 

ِكيزة الجسديَّة لكل فإنه متماثل مع القدر أو مع الحتميَّة. وهو م قبول، بالطبع، من قبل الكثيرين بوصفه الرَّ

شخص ومقر التجارب الشخصيَّة، لكنه أيضاً، وربما في أغلب األحيان، يعتبر موضوع المالحظات 

 –ذات وجسم  –والمعالجات، واالهتمامات والمنظومات الثقافيَّة والطبيَّة. وبدل التجاذب ما بين جسم 

مجموع أجهزة الذي  –كلية والذي يتطابق مع الشخص وبين جسم  –بين جسم  موضوع حل التناقض

سيكون له وضع األشياء ذاته. لكن إذا كانت المماثلة في الحالة األولى تترجم باالختزال المادوي للشخص 

اته كما فإن الغيريَّة في الثانية تقود إلى الثقة بامتالك جسم / موضوع، بحيث أن االنسان يستطيع التفكير بذ

)فلسفة الجسد، ص ” بالنسبة لجسمه: فكيف يمكن الخروج عندئذ من هذه المفارقة” آخر“لو أنه يفكر ب 

(. ولمعالجة هذه المفارقة فحصت مجموع المذاهب الفلسفيَّة التي قاربت موضوع الجسد من وجهات 1

ديَّة مع الميتري، والفينومينولوجيا مع نظر متابينة: النزعة األحاديَّة مع ديكارت واسبينوزا، االختزاليَّة الما

هوسرل وميرلوبونتي ولفيناس، والنزعة الُعصبُونيَّة مع شونجو، لتصل إلى االزدراء المعاصر بالجسد، 

حيث تنامت نزعات تدميريَّة غير مسبوقة تحولت من التعبير عن صوت أقليات داخل المجتمعات الغربية 

ب. لقد تحول اإلنسان من الكائن اآللة كشخص متجسد )دون جسد إلى حركات لها وزنها في مجموع الكوك

لن يكون له وجود أبداً، فهو، عبر الجسد، مشدود إلى مادية العالم(، إلى الكائن العصبي لتقارب سؤال: 

كيف جرت مفهمة الجسد في الثقافة الغربيَّة؟ في التأمل الثالث لديكارت يصرف النظر عن الجسم وكل 

سأغمض اآلن عينّي، وسأصم أذنّي، وسأنصرف كل حواسي، “ا تُفِسد عمليَّة التفكير: االحساسات ألنه

وسأمحي حتى من فكري كل صور األشياء الجسمية، أو على األقل، ألن هذا قد ال يكاد يحدث، فإني 

وفاً سأعتبرها باطلة وخاطئة؛ وسأحاول، محافظاٍ فقط على ذاتي، ومتأمال داخلي، أن أغدو شيئاٍ فشيئاً معر

، ألن الحقيقة عند ديكارت ترتبط بالتفكير الذي هو من ”أكثر ومألوفاً أكثر لدى ذاتي. فأنا شيء يفكر

خصائص النفس المتميزة عن الجسم )الفكر واالمتداد كجوهران متمايزان(، وقد حاول ايجاد االتحاد بين 

 – 2228كتشفها ويليام هارفي )الروح والجسد رغم كونهما متمايزان، من خالل الغذة الصنوبرية التي ا

( طبيب انجليزي، مؤسس علم وظائف األعضاء، ويعود له الفضل في استئناف البحث في التشريح 2422

سنة قضاها في محاولة إلقناع  20وقد كلفه ذلك  2622ووظيفة القلب والدورة الدمويَّة بعد أن توقفت سنة 

ربه وأبحاثه(، غير أن سبينوزا وإن كان حبيس الواحديَّة الكليَّة الطبيَّة الملكيَّة في لندن بجدوى تجا

النفس والجسم هما فرد واحد وذاته منظوراً إليه تارة، تحت صفة الفكر “الديكارتيَّة فقد كتب في االتيقا: 

أما االختزاليَّة الماديَّة عند الميتري كأقصى تجلٍّ لفلسفة ديكارت فقد اختزلت ”. وتارة تحت صفة االمتداد

 .(2262اآللة  –نسان في المادة وفق فيزياء العصر ليلغي النَّفس الالَّماديَّة )كتاب اإلنسان اإل

كانت أبحاث هارفي وغيره من ميكانيكيي القرن السادس عشر مجرد بداية، تواصلت في خضم الصراع 

صاب الذي األع –اآللة لصالح الدماغ محور الجسم  –مع الكنيسة لتزيح القلب كعضو محوري في الجسم 
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اعتبر مع بداية القرن العشرين مركز المعرفة واالنفعال، وتنامى اكتشاف خاليا الجهاز العصبي 

والتي ساهمت في نمو وتطور بيولوجيا األعصاب مع جون  2124مع غولجي وكاجال ” العصبونات“

مينولوجيا هوسرل في بيير شونجو الذي ربط الوعي والحاالت العقليَّة بالُسياالت العصبيَّة. وساهمت فينو

وضع فلسفة حقيقيَّة للجسد، كما غيرت نظرة ميرلوبونتي للجسد العديد من األفكار من منطلق أن الجسد 

هو بوابة الذات نحو العالم واآلخرين والوسيلة العامة المتالك األشياء بفضل ما تمنحه من معاٍن للعالم 

الجسد على أنه: ما يتجاوز السيطرة ” الزمن واآلخر“واألشياء معاً. وبفضلهما تصور لفيناس منذ كتابه 

والملكيَّة من خالل الشعور؛ وما يعرض أمام النظر قابليَّة الكائن البشري للُجرح وهشاشته مدى الحياة: 

يتعرى الجسم حتى من شكله لكي يعرض نفسه بوصفه ُعري جنسي. في  –تقول ماريا  –ففي الُمداعبة 

الجسم عن وضعيَّة الكائن. وفي عالقة الحنان تلك، ليس هناك موضوع أو ذات: جسديَّة الُمداعبة، يتخلى 

لطة. وال يدرك المرء  –الموضوع للعالم الفيزيولوجي وال الجسم  –فالجسدي ليس الجسم  الذات للسُّ

سَّاسة جسميَّته إال انطالقاً من نداء اآلخر. ومع ذلك فإن الذاتيَّة بوصفها كائن جسدي فقط يمكنها أن تكون ح

إن ذاتيَّة الذات، هي القابليَّة للجرح، التعرض للعاطفة، حساسيَّة سلبية أكثر سلبية من كل “لهذا النِّداء: 

سلبية، زمن غير قابل لالستعادة، تعاقب غير قابل للدَّمج من الصبر، عرض ُمعد للعرض دائما، عرض 

 .”للتعبير وكذلك للقول وكذلك للعطاء

ً وجينالوجياً واضحا تمزج فيه بين معطيات التاريخ ووقائع العصر، تتبع ميشيال مارزانو م نهجاً تفكيكيّا

ُمستنِدة في ذلك على إرث فلسفي عميق لتصل إلى كشف سر أمراض العصر المتناميَّة نتيجة الدِّعاية: 

الذات: أفال  الريَّاضة، الِحمية، انقاص الوزن، شفط الُدهون، التجميل وتقويم المظهر، التدخل العالجي، جلد

يختزل كل هذا الجهد العلمي في مبحث الجينات خالالً ما؟ لماذا كل هذا الهوس حول االختبارات الجينيَّة 

إلثبات انتساب الفعل اإلجرامي إلى مجرم ما، أو اختبارات األبوة؟ لماذا كل هذا الجري وراء نزعة 

قة وبلوغ الحقيقة؟  علمويَّة ُمغاليَّة في تحري الدِّ

حقل الداللي الذي تستخدمه الِدعاية شديد اإليحاء: فالمنتجات التي يجري إعالء شأنها في أغلب إن ال

” حرق الشحوم بالبقاء نحيفاً “و ” النحافة حيث يشاء اإلنسان وحينما يشاء“األحيان هي تلك التي تتيح 

الذي يحافظ على بريق الُمرهم اليومي “، ”الُمستحضر الذي يُعيد الشباب“والجمل األكثر استخداماً هي 

وقد صار هذا الجسد المعتنى به ليس ”. الُمنتج الذي يُكِسبُك عشرة أعوام في عشر دقائق“، ”وحيويَّة الجلد

هل يستطيع ”: وفقط رمزاً للجمال الجسمي، لكن أيضا خالصة النجاح االجتماعي، والسعادة والكمال

ن التساؤل عن قيمة هذا الجسد المعذب اإلنسان المعاصر أن يحقق سعادته في مسايرة العصر دو

 والمستعبد؟
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 الجنس/الجندر ثنائية تفكيك

 بتلر جوديث اطروحة
 

 
 يوسف شوقي مجدي 

 

 

لم تنشأ حركات التحرر الجنسي الحالية من فراغ بل سبقتها الكثير من العوامل المادية 

ر مباشرة او غي  والفكرية كانت اساسا لها و من المفكرين الذين اسسوا بطريقة

 .لظهور تلك الحركات ، جوديث بتلر  مباشرة

 

و قد جمعت  هي مفكرة امريكية لها نفوذ فكري واسع و من مؤسسي النسوية الما بعد حداثية،

طويال ساهم في   بتلر الكثير من االتجاهات الفلسفية واللغوية التي خاضت معها بتلر حوارا  اطروحات

 :خيص تلك االتجاهات في االتيتحديد معالم فكرها، و يمكن تل

، و هو حقل يهتم باالستخدام العملي للغة، او كيف يستخدمون pragmatics علم اللسانيات، حقل ال اوال :

، من مفاهيمها او مجال بحثها، هو  speech-act البشر اللغة في حياتهم اليومية، و توجد نظرية تسمي ال

او احداث تغيير   رة الكلمات علي التأثير علي االفعال اليوميةكيفية تأثير اللغة علي اداء البشر او قد

 221واقعي، مثل اعالن الزواج و من ثم اعالن كل ما يتبعه ،عن طريق بضعة كلمات..الخ. )انظر ص.

 2من الهامش 
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( و هو من اكثر المفكرين المثيرين للجدل، اهتم كثيرا بالكتابة، و اعتبر ان اي 0جاك دريدا،) ثانيا :

، او قابلية  iterability مة قابلة للقراءة ) بمعني تصنيفها كونها كذلك( يجب ان تتمتع بصفة العال

االعادة، فاي نص يجب ان يكون قابال لالستخدام و التداول و اعادة التأويل.. الخ في سياقات تختلف عن 

علي النفاذ التاريخي و  السياق االصلي الذي نشأ فيه، و بذلك تكتسب النصوص او الكلمات عامة ، قدرة

 .المكاني، اي تكتسب سلطة تؤسس فيما بعد لتثبيت اداء الفرد

يمتليء باقتباسات لفوكو (هو المعلم االول بالنسبة لبتلر ، و من خالله  2ميشيل فوكو، )الهامش رقم  ثالثا :

اصغر وحدة و هو  ستكتسب نظرية بتلر مكونها الخطابي ، فالسلطة بالنسبة لفوكو منتشرة او موزعة الي

الجسد البشري و ربما اعضاءه ايضا، تلك السلطة ال تتحكم في االجساد فقط و لكنها تشكلها او تصنعها 

، فالخطاب هو خطاب تنظيمي ، يمثل االفكار و انماط discursive power عن طريق القوي الخطابية

لسائد فى ذلك العصر( ، كل ذلك يشترك في االداء و التأويالت الجديدة و اللغة الجديدة )او نمط المعرفة ا

تشكيل الجسد، و لجلب امثلة واقعية سنذكر تلك الصور التي نراها علي مواقع التواصل، و تتميز 

بصورتين، االولي تمثل الشخص و هو سمين و الثانية بعد ان خسر الكثير من الوزن، فذلك الخضوع و 

ونستنتج مما سبق، ان نفس تلك القوي  .نتاج للقوي الخطابيةالتفاني الديني في تحقيق الوزن المثالي، هو 

 .هي التي تشكل االداء و من ثم الهوية الجندرية

النظريات السوسيولوجية التي اهتمت بالجندر و الجنس، و قامت بتلر باقامة حوار تفكيكي مع تلك  رابعا :

 .النظريات لتؤكد اطروحاتها و سنتعرف علي تلك النظريات فيما بعد

النهاية يجب اال ننكر االصل الفينومينولوجي لدي باتلر، االكثر تمثال عند ميرلوبونتي، الذي   خامسا : في

 .قال ان الجسد فكرة تاريخية و ليست طبيعية

عبارة عن اداء، و وراء  gender في عجالة افكار بتلر التي تتلخص في كون الجندر  و االن نستعرض

جندرية ثابتة او طبيعية، و يتم اكتساب الهوية و تعميقها من خالل الخطابات  ذلك االداء ال توجد اي هوية

، و التكرار ، المحاكاة لمن يقعون في نفس الفئة imitation العامة و الخاصة، و التقليد او المحاكاة

 الجندرية و يجب ان نشدد هنا علي نقطة عدم وجود اي شيء وراء االداء، فاالداء ال تحكمه اي عوامل

( بالنسبة للجندر، االول يضع الجندر في 2بيولوجية او نفسية ، و هنا يجب ان نفرق بين التعبير و االداء )

مركز اولي تنبع منه عدة تعبيرات اخري او تترتب عليه اشياء كثيرة )اى ان الجندر يعبر عن شىء اكثر 

نخراط الدائم( المرء في ذلك االداء اداءا، اذا انخرط)اال  صالبة و ثباتا(، اما الثاني فيجعل من الجندر

 او performed ( في وصف الجندر كونه9اكتسب تلك الهوية الجندرية، و يتضح الفرق اكثر)

performative  في التعبير االول نري ان الجندر و كأنه تمثيل او اداء درامي، يقوم به الفرد صاحب ،

هو هنري جوفمان، مؤسس المماثلة الدرامية في تقليد  الذات االصلية او االساسية، و من اتباع تلك النظرة

( ان المؤدي )او الممثل( لديه مجاالن يتحرك خاللهما، و هما خشبة 6التفاعل الرمزي، يري جوفمان )

االداء اقل حدة من المجال االول، و   المسرح و الكواليس، و في المجال االخير، تصبح الحاجة الي ضبط

جه، يفترض وجود شيء داخلي عند االنسان، سواء كان االنا او الذات..الخ، حتي مشكلة بتلر ان ذلك التو

، فتقول بتلر ان كل شيء و ذلك يتضمن الجندر، ينشأ  not sexed لو كان ذلك الشيء ليس له جنس محدد
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و نالحظ هنا   في الخارج، و ذلك الخارج هو الذي يشكل او يعطي االنطباع بوجود الداخل من االساس

 .رها بفلسفة موت الذات عند فوكوتأث

، نستشف منه ان الجندر عبارة عن اداء و ليس شيئا يتم التعبير عنه  performativeاما التعبير الثاني، 

 .عن طريق االداء، فال توجد نقطة مرجعية

ديكالي ما سبق يمكن ان نعتبره النقطة الهامة االولي في اطروحة باتلر، النقطة الثانية هي اعتراضها الرا

علي التفريق بين الجنس و الجندر، ففي مختلف دوائر العلوم االنسانية، جرت العادة علي اعتبار الجنس 

 .ُمحَدد بيولوجيا و الجندر محدد ثقافيا

و تستمر تلك الثنائية في العمل حتي االن، و اول من وجه اليها النقد هو فوكو، عندما قال ان الجنسانية 

اك و الثقافة( هي السبب الرئيسي في االهتمام الطبى و النفسى بالجنس، اى اننا ال )موقع الجنس في االدر

يجب افتراض ان الجنس هو الواقع و الجنسانية وهم ، بل العكس ، فالجنس يرتبط بالجنسانية و له موقعه 

ء ثنائي ذلك النقد بتفكيك المفاهيم اللغوية حول الجنس كونه شي  (2(، و تستكمل بتلر)2فى التاريخ )

هي ايضا طبيعية؟! ، ام انها مجرد تعبير لغوي عن اختالف  –القطبين، هل الثنائية اللغوية ـ ذكر/ انثي 

يشددون علي وجود الجنس و حضوره البيولوجي ال يفهمون كيف وصلت تلك  مورفولوجي غير هام، من 

 .(لتغييرالمفاهيم الي ادراكنا، اي انهم ينكرون تاريخيتها )خضوعها للتاريخ و ا

و حتي االن، ظهرت بعض  02االمر الثالث يترتب علي الثاني، ففي النصف الثاني من القرن ال

، يدرس ذلك التوجه الطرق و المناهج الواقعة  ethnomethodology  التوجهات السوسيولوجية مثل ال

ساسية عند هؤالء ان تحت المالحظة المباشرة و التي يستخدمها البشر في حياتهم بشكل دائم، و الحجة اال

، ليست نتاج ثقافة معينة او ليست نتاج ثانوي، فهم يهتمون بالطرق و ليس  methods تلك الطرق او ال

للمحادثات اليومية، ال يهتمون   الثقافي الذى يحكم تلك الطرق، فمثال في دراستهم -بالمحتوي الفكري

كلمات الذي تحتوي عليه المحادثة، فهم يعتقدون بمحتوي المحادثة و لكن بالطرق و اإليماءات و ترتيب ال

 .ان تلك االشياء هي التي تقود المحادثة و بالتالي هي الموضوع االجتماعي الوحيد الذي يستحق الدراسة

، و  doing genderو من اشهر الدراسات االثنوميثودولوجية التي تعلقت بالجندر، دراسة زيمرمان، 

نقسم الي ثالثة اجزاء، االول هو الجنس ، الثاني هو الفئة الجنسية، الثالث نموذج ي  علي  (4التي احتوت )

جنس المرء، يتم ضمه تحت فئة جنسية محددة،   هو الجندر، الجنس هو شىء محدد بيولوجيا و بناءا علي

ساب تؤهل الفرد في النهاية الكت  تلك الفئة لها لوازم و توابع اجتماعية و ثقافية و مؤسساتية و تفاعلية

الجندر، و تلك الرؤية تحمل في طياتها نفس الثنائية السالف ذكرها، و باالضافة الي ذلك ال تحتوي تلك 

ثقافية و   الرؤية علي امكانية تحررية، فالجندر و االداء المرتبط به محدد و منضبط بعدة ضوابط

 .جنسيةمؤسساتية، باالضافة الي كون الجنس مبررا اوليا لتصنيف االفراد في فئات 



 

 62   www.couua.com 

 

رؤية بتلر هي رؤية راديكالية تؤكد ان الجندر ال يتعلق بشيء و ذلك ادي الى احتواء اطروحاتها   و لكن

علي امكانية تحررية كبيرة للغاية، و صعود مفاهيم مثل الجندرية السائلة، نتيجة عدم ارتكاز الجندر علي 

يمة و الخطاب السائد و البني معارضة و تفكيك للنظريات القد  اي شيء داخلي، و ما يتبقي هو

 .السلطوية..الخ التي تعيق التحرر

  :الهوامش
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 مارزانو: ميشيال

 الجنسانية مفارقات – والكرامة العنف
 

 ترجمة: خالد جبور

 

 

تباطه باآلخر، تأثير الجنسانية ليشمل كل مناحي وجود الكائن البشري؛ عالقته بالعالم وبالحياة، ثم ار يمتد

فالغريزة الجنسية هي مجموع االندفاعات الحيوية التي تستِحثُّ الوجود وتُِدبُّ فيه الحيوية وتَبُثُّ فيه الحياة، 

لتلعب دورا محوريا في رسم السمات األساسية لالرتباط باآلخر من جهة، وفي تحديد ماهية وطبيعة 

ى. مع العلم أن هذه الدوافع تستمرُّ في لعب هذه األدوار العالقة التي تجمع بين اإلنسان وذاته من جهة أخر

  .-بلغة التحليل النفسي –المحورية حتى وإن تَمَّ َكْبتُها أو تَْحويلُها 

اختبار مْلِزم للجميع، إذ أنه يشمل الشرط اإلنساني في أكثر ” إن الجنسانية، حسب تعبير ميرلوبونتي، هي

فبالجنسانية وتحديدا في تجربة الرغبة، يغدو الفرد في مواجهة دائمة ؛ ”لحظات استقالليته وتبعيته تعميما

متَِّسعة النطاق، إذ تتجاوز تجربة التبعية، لتصير مواجهة لالستقاللية َعْينِها. فرغم كون الفرد دائم التبعية 

ُل   لآلخر وٱلاستجابته، فإنه يسعى للسيطرة على هذا اآلخر بواسطة رغبته، الشيء هذا األخير الذي يَُحوٍّ

إلى موضوع بمقدوره االستغناء عنه، وباستطاعته تركه واألفول عنه دون ضرر، وبال أي شعور 

  .بالخسارة. وهكذا ففي كل عالقة جنسية، يُْعتَبَُر كل طرف من الطرفين موضوعا لآلخر

 كرامته وفي الجذرية، اآلخر هذا غيرية في تجد به، واالرتباط باألخر االلتقاء إلى تدفع التي الرغبة

 في ويجبرنا ينقصنا، عمَّا النقاب يزيل فاآلخر األحوال؛ من حال بأي تخطيه يمكن ال حاجزا الجوهرية،

 .مطلقا امتالكا امتالكه فكرة عن التخلي على نكرانه، وال رفضه يمكن ال الذي بحضوره ذاته، اآلن
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لربح والخسارة، إذا ما افترضنا فإلى ماذا يؤدي هذا الوضع؟ وهل تخضع الرغبة بشكل منهجي لمنطق ا

ُل أحدهما إلى شيء، إذا ما رِغب به الطرف  استحالة االلتقاء المتكافئ بين طرفين يصبح ضروريا تََحوُّ

  ؟”الوجود والعدم” اآلخر، كما يدعي جون بول سارتر في 

؟ وما الذي وهل يمكن التسليم بموقف كانط الذي اعتبر الجنسانية في جوهرها، نقيض لكرامة اإلنسان

 نعنيه بالكرامة؟

 اإلنسانية للكرامة الكانطية الجذور

شيئا خالصا ال يعود إالَّ ” ِمَن الَمْعلوم أن مفهوم الكرامة، من ِوجهة نظر فلسفية، يحيل إلى فكرة أن          

كانط،  ، وتنبثق جذور هذه الفكرة من أعمال الفيلسوف األلماني إيمانويل”للكائن البشري فقط ألنه كذلك

ما له “)األشياء(، و ” ما له ثمن“حيث نرى أن الجزء األكبر من متنه الفلسفي يتمركز حول التمييز بين 

على سبيل المثال ال الحصر، ’’ أسس ميتافيزيقا األخالق” األشخاص(. ففي كتابه الموسوم ب ” ) كرامة

ة خاصة وثابتة ال تُْمنَُح إالَّ لألشخاص، بين قيمتين مختلفتين؛ الكرامة باعتبارها قيم  نجد الفيلسوف يقابل

وهو قيمة اعتيادية تُمنح لألشياء المادية وللمشاريع ذات ” الثمن“وقيمة أخرى متقلبة وهي ما نسميه 

الطابع النفعي، وتجدر اإلشارة إلى أن هذا التقسيم والتمييز بين القيمتين )الثابتة والُمتحولة( أدَّى إلى 

 .ليس فقط عن موقعه االجتماعي وشعبيته، وإنما أيضا عن نفعيتهاستقالل كرامة الشخص، 

فخالفا لألشياء المادية التي نستطيع منحها ثمنا مشروطا، قابال للتغيير بِتغيُِّر نفعيتها وبِتَقَلُِّب أحوال           

يضة، سوق المبادالت، ال يمكن تحديد ثمن لألشخاص؛ ألن كرامة الشخص غير قابلة للمقارنة والمقا

إن الكائنات العاقلة تسمى أشخاصا، ألن “ويستحيل قياسها، عكس ما هو قابل للقياس وبالتالي للتعويض 

طبيعتها تجعلها، منذ البداية، تتَعيَُّن كغايات في ذاتها، أي ككائنات ال يُمِكن أن تُْستَعمل باعتبارها مجرد 

 .بارهم وحسرهم في كونهم موضوعا للذة ال غير، وبالتالي فال يُمكن اعت”وسائل، بل كمحط احترام وتقدير

وبذلك فإن اإلنسان، حسب نفس الفيلسوف، هو األصل والمعيار األساسي لألخالق، األمر الذي ال يمكن 

أن يُبَْلَوَر إال على صيغة قوانين ذات طابع كوني. فالموضوع األخالقي، ال يُْمِكن أن ينظر إلى ذاته كذات 

إذا اعتبر نفسه فاعال عقالنيا، ساعيا وراء كل ما هو كوني، يُنتِج قوانينه الخاصة، مستقلة ذات كرامة، إال 

ُر إذ ذاك من قوانين الطبيعية ومن القوانين اإللهية، لكنه عوض ذلك، يُْخِضُع نفسه ويلِزُمها بالعقل  ويتحرَّ

األمر بارتباطنا  التشريعي بحيث أن ممارسة الحرية تقتضي وضع واحترام ثلة من الوجبات، سواء تعلق

 .باألخر أو في عالقتنا مع ذواتنا

يجب ” عندما نقوم بفعل ما أخالقياً، فإننا ال نقوم به ابتغاء تلبية رغباتنا، بل نُْقِدُم عليه على أساس أنه فعل 

دََّدةُ إن اإلرادة مستقلة استقالال تاما عن الشروط العملية، إنها إرادة خالصة، ُمحَ “إذ يقول كانط: ” أن يُْفَعل
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فلإلنسان حرية داخلية ال تتجلى في استطاعته القيام بكل ما يُريد، وإنما ”. فقط بواسطة القانون األخالقي

إن اإلنسان ككائن عاقل يوجد ” مجموعة من القوانين التي يُْلِزُم بها نفسه:   تتمظهر في قدرته على وضع

تعملها لصالحها. يَتََعيَُّن دوما اعتبار اإلنسان غاية كغاية في ذاته، وليس كمجرد أداة يمكن ألي إرادة أن تس

هة نحو كائنات أخرى عاقلة  .“ في حد ذاته، في كل أفعاله؛ في األفعال التي تعنيه كما في تلك الموجَّ

في االحترام، يعترف اإلنسان ويرضخ ألمر ليس غريب عنه، وغير مفروض عليه بواسطة قيد أو شرط 

ففي هذه التجربة، يُْعتَبَُر اآلخر صورة تنعكس من خاللها الذات مع كل ما  يوجهان سلوكه من الخارج،

تحمله من عيوب ونقصان، إذ في اإلنسان، أي إنسان، أرى صورة النقصان وعدم الكمال الذي يُمكن أن 

 .يكون محدوديتي ونقصي

ن ما هو والشيء، الشخص بين الجوهري االختالف إن  في  واالستقاللية الفردية الحرية جعل من يُمكِّ

 في ترتكز sexuelle morale جنسية أخالق وتحديد ببلورة يسمح وبالتالي بها، يُْستَهان ال مكانة

 .الشركاء مختلف بين المتبادل التوافق وهم على بنائها

لكن ورغم ذلك، فإنَّ موقف كانط يبقى موقفا إشكاليا بامتياز وعلى عدة مستويات، خصوصا إذا ما تم 

ق فيه وبلوغ أقصى حدوده، فعلى سبيل المثال، ال يُمكن غض الطرف عن أقواله الصارمة ومواقفه  التعمُّ

لم يتوانى عن اإللحاح على اعتبار الزواج، للرجل وللمرأة على حد  الراديكالية حول الجنسانية؛ حيث أنه 

لتدهور والخراب، ومن سواء، الوسيلة الوحيدة الكفيلة بضمان استمتاع أحدهما باآلخر، دون الدنو نحو ا

هنا نخلص إلى أن كانط انحسر في دائرة الزواج باعتباره حالَّ قانونيا لمعضلة تشمل الجميع دون استثناء، 

شريطة اعتبار الزواج عقدا يجمع الطرفين معا، إلزاميا وبصفة رسمية شفافة، لكن فيلسوفنا يلزم الصمت 

لجسد الراغب والجسد المرغوب فيه، و لم ينبس ببنت حول طبيعة االرتباط )العالقة الجنسية(، وحول ا

شفة حول هذه األمور ذات األهمية الكبرى، والتي ال تخلو من صعوبات وتعقيد. لكن، والحق يُقال، إذا 

اقتصرنا على تأمالت كانط ومالحظاته العامة حول الفرق بين الثمن والكرامة، دون الذهاب بعيدا في 

ية، نكتشف مسارا مرسوما للبحث والتنقيب وتمحيص العالقة بين الجنسانية تصوره الفلسفي حول الجنسان

 .والعنف والكرامة

في   إن االختالف الجوهري بين الشخص والشيء، هو ما يُمكِّن من جعل الحرية الفردية واالستقاللية

رتكز في بنائها ت morale sexuelle مكانة ال يُْستَهان بها، وبالتالي يسمح ببلورة وتحديد أخالق جنسية

 .على وهم التوافق المتبادل بين مختلف الشركاء
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 اآلخر َؤضَعنَةُ  وَ  الجنسية العالقات

في كل عالقة objectivation de l’autre ال أحد يستطيع إنكار وجود شكل من أشكال َوْضَعنَة اآلخر

خضم هذه العالقة مجرد  للّذة حتى يتم تشييئه، فيصير في  جنسية، إذا يكفي أن يكون اآلخر موضوعا

  .شيء هشِّ وعاِر ومستسلم للمداعبات والقُبَِل ومنتظرا لتودد اآلخر، راضخا مستكينا تحت قبضته

لكن هذا ال يعني أنَّ الشخص يغدو مجرد شيء ما إن نرغب به، ألن كل موضوع للذة يمكن إن يكون ذاتا 

  .راغبة

إلى الكثير من سوء الفهم، وبالتالي يجب تحليل السياق  إنَّ كثرةَ أشكال الَوْضَعنَة واختالفها، يؤدي

وتمحيص الظروف الداخلية حيث تَتِمُّ العالقة، من أجل معرفة ما إذا تمَّ األخذ بعين االعتبار وجود اآلخر 

َر كأداة لتلبية الرغبة   .موضوع اللذة، كجسد لكن كذات راغبة أيضا، أم أنَّه فقط ُسخِّ

ر وتشييئه تختلف اختالفا جوهريا على الوضعنة التي تحترمه باعتباره شخصا؛ والحال أنَّ وضعنة اآلخ

ا في الحالة الثانية،  ففي الحالة األولى، يتعلق األمر بإضفاٍء للطابع المادي على الشخص، أي جعله شيئا، أمَّ

ٍد لذات هذا الشخص   .فيُْمَكُن الحديث عن عملية تجسُّ

يجعل منه بطريقة حتمية شيئا كباقي األشياء، فحتى في الجانب  إن اعتبار شخص ما موضوعا للذٍة ال

اللغوي وإذا ما قرأنا في المعاجم وبحثنا عن االختالف بين الموضوع والشيء، نجد أن العبارتين ال 

كل شيء صلب ذي تأثير على ” إلى  (chose) تتعديان كونهما مرادفين، ففي كلِّ معجم، يُحيل الشيء

، ”فيعني شيء صلب ذو وحدة واستقاللية، يستجيب لغرض معين (objet) عأما الموضو” الحواس

ه تجاهه إحساسا ما، وما تميل نحوه غرائزنا،  باإلضافة إلى أن نفس العبارة قد تحيل إلى الكائن الذي نَُوجِّ

ه وإرادتنا، ومجهوداتنا بل وحتى أفعالنا، وهنا يكمن االختالف الجوهري؛ بحيث أن الشيء ال يتعدى كون

 .”وحدة مادية، جامدة ومتوفرة بشكل تام

 شخصا؛ باعتباره تحترمه التي الوضعنة على جوهريا اختالفا تختلف وتشييئه اآلخر وضعنة أنَّ  والحال

 الحالة في أمَّا شيئا، جعله أي الشخص، على المادي للطابع بإضفاء   األمر يتعلق األولى، الحالة ففي

د   ليةعم عن الحديث فيُْمَكنُ  الثانية،  . الشخص هذا لذات تجسُّ

 الجنسية؟ العالقة إطار في الموضوع يكتسبه معنى فأي

في الحقيقة، تكتسي العالقة الجنسية في هذا السياق طابعا شديد التعقيد األمر الذي يتجلى بوضوح من 

رية العالقة الجنسية استمرا  خالل موقف سيغموند فرويد، الذي ذهب إلى حد اعتبار، وبشكل منهجي،

للعالقة التي عاشها الفرد مع والديه في ماضيه السحيق، وخاصة عندما كانت سعادته تْكُمن وتنحصر في 

االندماج مع األم وتذويب الذات في ذاتها؛ وبذلك نستنتج أن النمو، إذا ما قاربناه من هذه الزاوية، هو 
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االندماج المذكور أعاله، األمر سيرورة اكتساب هوية منفصلة خصوصا عن األم، وبالتالي التخلِّي عن 

الذي يؤّدي إلى والدة شعور بالفقدان ورغبة في إعادة البحث، بوسائل مختلفة، السترجاع الموضوع 

المفقود، ومن هذا الُمْنطَلَِق نفسِّر كيف أّن الفرد، في العالقة الجنسية، يُْظِهُر في اآلن ذاته ُضعفه وقّوته: 

 .وع المفقود وحاجته إلى التحكم فيه وٱامتالكه ومنع أُفولِهرغبته في إيجاد واسترجاع الموض

إن الجنسانية موضوع ال يمكن أن يكون، بأي شكل من األشكال، موضوعا يكتسي طابع الهدوء والبساطة، 

موضوعا ينحو منحى خطيا، إذ أن الجنسانية دائما ما تقتضي رغبات وحاجات، تثير شهوات واندفاعات، 

  .سبِّب تخيُّالت وانكساراتومخاوف وحرمان، وتُ 

، يجعل الفرد في حالة تََدْبُدٍب ”انت” و ال ” أنا“إن تخطي حدود الجسد واجتياز الحواجز الفاصلة بين ال 

مستمر وتأرجح دائم بين ميوالت تُجرُّ نحو االندماج واالنصهار واندفاعات تدفع في اتجاه التدمير والفناء؛ 

م في هذا اآلخر والحيلولة دون السقوط فالرغبة في أحد ما تعني دائما ا لذهاب واإلياب والنؤوس بين التَّحكُّ

في حالة الفقدان، سواء تعلق األمر بفقدان موضوع الرغبة أو بفقدان الذات الراغبة لذاتها، وبالتالي، فَما إن 

اتنا، نعرض أنفسنا لآلخر، فإننا نسمح له برؤيتنا، إذ نقدم له صورة بدون مؤثرات، صورة تعكس ذ

وقوتها، وهشاشة وضعيتها، األمر الذي قد يدفعنا إلى التسليم بالخالصة القائلة بأن كل عالقة من هذا النوع 

تؤدِّي إلى حالة استالب إذ نضع، في خضم هذه العالقة حريتنا بين يدي اآلخر مع وجود إمكانية إنكار 

  .رغبتنا، أو اعتبارنا بدورنا مجرد وسائل

اآلخر شخصا وموضوعا في الوقت نفسه، ذاتاً وجسداً، فما الذي يتبقى، في هذه الحالة  وبالتالي فإذا كان

  من كرامة اإلنسان؟ وهل يُمِكن رسم خط التقاء وتحديد مجال مشترك بين الرغبة والعنف؟

 الـِجنسـية الـرغبة رهـانـات

رغبتنا، فهذه األخيرة تُساٍوُمنا؛ إذ عندما نرغب في أحد ما فإننا ال نفعل ذلك ونحن ُمتََمْوقِعون خارج نطاق 

ننا من الوعي بكينونتنا كأجسـاد ، وهكذا ”être un corps“ أن كل واحد منا متواطئ مع رغبته التي تُمكِّ

َد نوع من أنواع  )اعتبار اآلخر وسيلة( ” الوسائلية” فإن َوْضعنَة اآلخر ال يُمِكن أن تنْحَصر في كونها مجرَّ

  .آلخر دون نكران طابع التبادل والتشارك الذي يطبع عملية التملك تلكإذ بإمكاننا امتالك ا

إنَّ الشخص المرغوب فيه، كما يشرح ليفيناس، ليس آخرا كالخبز الذي نَأُْكـل، أو البلد الذي نَْسُكُن، أو 

، ففي كل هذه الحاالت، تستطيع األنا أن تغذي نفسها، بل وأكثر من ذ لك، المنظر الطبيعي الذي نتأملُّ

تستطيع بلوغ اإلشباع، لكن عندما يكون أحد األشخاص مرغوبا به، فإنه كموضوع للرغبة يكون قابال 

قابل للتملك، ولكنه في نفس الوقت في منأى  Féminin  فالُمَؤنَّث” لالنتزاع وسليما منه في اآلن ذات؛ 

  .من القبض عليه، حتى أثناء االرتباط أثناء اللذة والمتعة
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ن القول أن الجنسانية مرآة الشرط البشري، تعكس صورة اإلنسان مع كل ما يحمل من ولهذا يُمكِ 

تناقضات؛ فمن جهة، تُْعتَبر الجنسانية تمظهرا للرغبة؛ الرغبة في الذهاب نحو اآلخر وتََملُِّكه، ومن جهة 

نسان، وفي للهجر واإلحباط. ففي االستمتاع الجنسي تََمظهٌر لنقاط ضعف اإل آخرى، فهي مجال ِخصٌب 

نفس الوقت، انفتاح على البُعد الخالَّق لتجربة االلتقاء باآلخر واالرتباط به، وعندما يْكِشف الجسد عن 

نفسه، وعلى طبيعته، فإنَّ المثالية التي تتغنَّى بها النفس تخرص وتستَتِر: إنَّ الذات، عند االلتقاء الجسدي، 

وبناء األنا، إذ أن األمر يتعلَّق باستسالِم لسلطان المتعة الذي ال تتأرجُح بين التَّفكك والتِّيه وإعادة تركيب 

م، وإبعاد للعقل ولملكة الحكم مع توجيه الجهود نحو إعادة ٱاجتياح حدود  يُـجابهَ، وإعادة المسك بزمام التحكُّ

 .أصقاع الجسد والفضاءات النفسية العميقة التي ال تطفو على السطح إال من خالل الجنسانية

نَّ االلتقاء باآلخر يعني مشاهدته ورؤيته، لكن هذا ال يتسنى إال إذا سمحنا له بمشاهدتنا ورؤيتنا، إذ يجعل إ

م أنفسنا له كما تجعل تقديمه لنفسه لنا ممكنا؛ إًن المداعبة والقُبل  الكالم والحركات هذا االلتقاء ممكنا، فنُقدِّ

ا يستعصي عن تجعلنا ُعراة في حضرة اآلخر، فالمداعبة تلمس األ شياء دائمة األفول، والقبلة تبحث عمَّ

الوصف وتُعبُِر عنه، فهي ال تسعى إلى التملُّك وال تهدف إلى الكشف: إن الجنسانية هي التعبير األوضح 

عن خروج الذات وابتعادها عن منطق السيطرة والرضوخ؛ فأَن أرى اآلخر وألمسه، فهذا يعني أن أقبل 

  .ا أيضا عرضة للرؤية واللمس من طرف اآلخرالشرط القائل بأنني أن

وباإلضافة إلى ذلك فإن اآلخر، بُِعْريِه، يظهر أمام ُعْري ذواتنا ويتحداه بانكشافه وبتنازله،           

وبالتالي يجعل فرصة لقياه ممكنة، في إطار عالقة تبقى مستحيلة إذا لم يتحقق شرط االعتراف بقيمة 

  .ا، وطمسهااآلخر، وعدم غض الطرف عنه

ومن هنا يمكن القول أن الجنسانية فضاء التناقضات بامتياز: فتجربة السَّلب والحرمان هي تجربة استالب، 

بحيث نستلب في هذه التجربة ما ليس قابال لالستالب، أي الجسد والخصوصية، يعني الذات، لكن، ورغم 

حالة االستالب التي يعيشها في خضم ذلك، فإن عدم قابلية الشخص لالستالب تتمظهر بوضوح من خالل 

العالقة الجنسية. إن التدبدب بين النكوص واإليناع، والتأرجح بين الكبت واإلشباع، يمكنان األنا من 

االنبالج والبزوغ، حتى في فترات الفقدان األشد استبدادا، عندما نتنازل على االحتفاظ بوحدتنا الداخلية، 

اآلخر، حيث نكتشف أصالة ال مثيل لها، أصالة هوية مدعومة ونتخلى على ممارسة السيطرة على 

بالرغبة، باختصار، عندما نتخلى عن السيطرة ونقبل المجازفات ومخاطر التورط والهجر، نكِسُب إمكانية 

 .استعادة ذواتنا في إيماءاتها األصيلة وتمظهرها الخالص

ننا بالتالي من الرقي إلى درجة الذاتيؤكد حضور اآلخر حضورنا ويسلط الضوء عليه أكثر فأكثر ويُم  كِّ

sujet  ،عبر وساطة الجسد، ولهذا فإن األخذ والعطاء، خصوصا في العالقة الجنسية، يشكالن الشيء عينه

في حركة تََعاقٍُب وَدَوراٍن ال متناهية بين التملك وعدمه. وجدير بالذكر أن شيئا ما يبقى في منأى عن 

 .قائمة رغم امتالكنا للعديد من األشياء المتعلقة باآلخر اإلشباع بحيث تبقى الرغبة به
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 أو َنْسُكُن، الذي البلد أو َنْأُكـل، الذي كالخبز آخرا ليس ليفيناس، يشرح كما فيه، المرغوب الشخص إنَّ 

 ذلك، من وأكثر بل نفسها، تغذي أن األنا تستطيع الحاالت، هذه كل ففي نتأملُّ، الذي الطبيعي المنظر

 قابال يكون للرغبة كموضوع فإنه به، مرغوبا األشخاص أحد يكون عندما لكن اإلشباع، بلوغ تستطيع

 منأى في الوقت نفس في ولكنه للتملك، قابل  Féminin فالُمَؤنَّث ” ذات؛ اآلن في منه وسليما لالنتزاع

 . والمتعة اللذة أثناء االرتباط أثناء حتى عليه، القبض من

ربة االستمتاع لهو أمر بديهي ال جدال فيه، لكن هذا ال يعني أن حدود موضوع إن الخلل والغياب في تج

الرغبة وحدود جسده تُمَسح وتُلغى ويُنَكر وجودها، رغم وضعها موضع ٱاختبار، بل وحتى تجاوزها من 

حين آلخر. صحيح أننا نبحث عن سبل للذهاب بعيدا عن حدودنا، لكن، ورغم ٱاستبداد هذه الرغبة في 

الحدود، فنحن ال نكاد نجتازها حتى نعود أدراجنا؛ فالرغبة ترمي بنا خارج ذواتنا، لكننا نبقى داخل  تجاوز

  .النطاق الذي يرسمه جسدنا بالتقائه مع جسد اآلخر

االستمتاع، وضرورة -وفي النهاية، ال بد من التأكيد على وجوب عودة الذات إلى نفسها، بعد لحظة اإلمتاع

وتثبيت العتبات، وتحديد الحدود التي تأبى إال أن تحمي هذه الذات من االنعراج إلى إعادة بناء األنا، 

 .الهاوية والسقوط في مستنقع االنحراف

تعتبر الروابط والعالقات التي توجد بين العنف والحنان تجليا لمظهٍر من مظاهر الجنسانية األشد            

ذي تطرحه مكانة الشهوات في إطار الجنسانية، والحال أن كل تعقيدا، وما يزيد هذا التعقيد هو المشكل ال

عنف الشهوات(. فكل ” ال تخلو من الشهوات والعنف )ما نسميه غالبا  -وهذا أمر بديهي-عالقة جنسية 

فرد، عندما تستبد به الرغبة، يدخل في حالة َكرٍّ و فَرٍّ بين الرغبة في تملُِّك اآلخر واالستغناء عن ذاته، 

ذهب ويجيء بين الحاجة إلى السيطرة على اآلخر وجعل نفسه عرضة للسيطرة، ما يعني أنه يجد فتراه ي

  .نفسه في حالة أشبه بحالة فائض من الشهوات والعنف الذي تولده هذه األخيرة

ومع ذلك فإن االعتراف بالعنف الضمني الذي تتضمنه الشهوة ال يعني، في المقام األول، أن العنف مصدر 

ومنبع للرغبة، كما أن الرغبة التي قد تدفعنا إلى تملك اآلخر وإخضاعه واحتجازه داخل حدود  لإلثارة

عالمنا الخاص، ال تعني بالبث المطلق طمس ذات اآلخر واعتباره مجرد أداة في متناول أيدينا. ففي 

اآلن ذاته، التوازن التجربة الجنسية، تكتشف الذات الجوانب الغير قابلة للتقليد في هويتها كما تكتشف في 

المتقلب بين الرغبة في اإلتحاد مع اآلخر، والرغبة المنبثقة من االندفاع والشهوة والميل نحو تدميره 

 .”غريزة الموت” والسيطرة عليه بتحريض من 

ع إن االلتقاء باآلخر يعني االنفتاح عليه، وهذا االنفتاح ال يصبح ممكنا إال إذا احتُِرم شرط أخذ ما يُعطى، م

عدم وضع اآلخر في وضعية إجبار، أي عدم انتزاع أي شيء منه بطريقة قسرية، أما العنف، فهو الشاهد 

األبرز والتجلي األوضح الستالب اآلخر ونكران وجوده كذات، األمر الذي يجعل حتى ٱمكانية االلتقاء به 

  .مستحيلة
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بالتمثل واالستهالك، فإن الرغبة،  ومن جهة أخرى، وبما أن الحاجة موصوفة ومتميزة بطابع الضرورة،

ر، وعندما يكون موضوع الرغبة في منأى  على عكس ذلك، ال تبدأ إال عندما يكون اإلشباع غير ُمتََصوَّ

  .عن ٱاستهالكنا له

إن المطلب األساسي للحاجة هو االستجابة لها وتلبيتها، الشيء الذي ال يتسنى إال باستهالك موضوع هذه 

على سبيل المثال، باعتباره حاجة إلى التغذية، يختفي بمجرد استهالك غذاء ما: الحاجة؛ فالجوع، 

الجوع، يلغي أحدهما اآلخر، وبالتالي فإننا نخلص إلى أن الرغبة تجعل  –الغذاء والحاجة  –الموضوع 

ممكنة، لدرجة في مرتبة أدنى بالمقارنة مع نفعيتها واستعماالتها ال -التي نفتقدها –األشياء التي نحتاج إليها 

  .أنها تصبح ُمْختََزلَة في المتعة التي يمكن ٱاستخالصها منها

وخالصة القول، إنَّ كلُّ ما قيل إلى حد اآلن كفيل بتبيان وتوضيح كيف أن سلب َغْيِريَّة اآلخر، في الرغبة 

عملها على الجنسية، أمر مستحيل، ألنها رغبة تعترف بكون اآلخر أسمى وأكثر قيمة من مجرد وسيلة نست

هوانا، وال مجرد شيء نستطيع امتالكه: إن اآلخر هو ما ال نُكونُه نحن، هو من يُحيل ويشير إلى فراغنا 

م نفسه في صورة الشخص القادر الذي بدونه لن يُمأل هذا الفراغ: إن اآلخر  بسبب الحرمان، وهو من يُقَدِّ

قيق الكمال، إذ أن عيبنا األساسي عيب ال يمكن أن يكون بأي حال من األحوال وسيلة نبتغي بها تح

  .أنطولوجي بامتياز، بيد أن اآلخر يبقى دائما في مرتبة أعلى وأبعد من قابلية التملك

أن الرغبة التي تدفع إلى االلتقاء باألخر واالرتباط به، تجد في غيرية   وفي األخير، ال بد من اإلشارة إلى

، حاجزا ال يمكن تخطيه بأي حال من األحوال؛ فاآلخر يزيل هذا اآلخر الجذرية، وفي كرامته الجوهرية

ا ينقصنا، ويجبرنا في اآلن ذاته، بحضوره الذي ال يمكن رفضه وال نكرانه، على التخلي عن  النقاب عمَّ

  .فكرة امتالكه امتالكا مطلقا
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 النسوية الدراسات في ”التفكيك“ تطبيقات
 المعاصرة

 
 نصير فليح

 

 

التطبيقات المعاصرة التي توظف التفكيكية في المجاالت البحثية المختلفة تؤكد الخصوبة واألهمية الكبيرة 

لها. فتأثيراتها وتوظيفاتها الفاعلة مستمرة في زمننا الحالي في مجاالت متعددة، حتى بعد موت رائدها 

سسها جاك دريدا باكثر من خمسة عشر عاما، ورغم التعارضات الحادة في ما يخص النظرة الى ومؤ

 .التفكيكية نفسها

 

 

ومن المجاالت البحثية المعاصرة التي يمكن فيها مالحظة خصوبة تطبيقات التفكيكية هو مجال النظرية 

وضوع الفمنستية اكبر واكثر تعقيدا وتتوجب االشارة هنا أوالً الى ان م .(feminism النسوية )الفمنستية

بكثير مما يتم تداوله في اوساطنا الثقافية باعتباره مجرد السعي للمساواة بين الرجل والمرأة، رغم ان هذا 

بالموجة “جانب رئيسي فيه. والحقيقة ان الفمنستية المعاصرة في وقتنا الحالي تندرج ضمن ما يعرف 

ولى من نهايات القرن الثامن عشر الى بدايات القرن العشرين، والثانية ، بعد ان امتدت الموجة اال”الثالثة

تتميز عن سابقاتها بتضمنها لمواضيع ” الموجة الثالثة“من ستينات القرن الماضي الى ثمانيناته. وهذه 

او ” الموجة الثالثة“التمييز العنصري والطبقي والجندر ضمن نطاقها. ومن المتعارف ان انطالق هذه 

بتعرضها للتحرش الجنسي عام  Anita Hill ها كانت مع القضية الشهيرة التي رفعتها أنيتا ِهلْ شرارت

من جانب المرشح للمحكمة العليا في الواليات المتحدة انذاك كالرنس توماس ورفض شهادتها  2112

لسفي وتحول الموضوع الى قضية رأي عام. كما نشير ايضا هنا وبايجاز الى ان معجم كاْمبِرْج الف

مناقشة االنهمامات الفلسفية التي ترفض مماهاة الخبرة البشرية مع الخبرة “( يعرف الفمنستية بانها 0222)

 .، وبالتالي فهو موضوع واسع ومتشعب كما هو واضح”الذكورية
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وبالعودة الى تطبيقات التفكيك في الفمنستية المعاصرة يمكن ان نالحظ ان هذا التوظيف ليس بمستغرب، 

دامت الفمنستية واحدة من المجاالت الرئيسية للنظرية النقدية المعاصرة التي تسعى الى مساءلة فما 

ومراجعة جذور الفكر ال سيما الغربي منه، فال غرابة ان تكون التفكيكية حاضرة بقوة أيضا. ونظرة 

 Luce ريغاَريسريعة لألسماء األبرز في مجال الدراسات النسوية في عالمنا المعاصر من قبيل لُوس إ

Irigaray وإيلين ِسْكسو Hélène Cixousوجوديث بَْتلر ، Judith Butler تبين ان اسماء كهذه رغم ،

التباينات الكبيرة في ما بينها وفي طريقة تناولها للبحث الفمنستي، وجدت في التفكيكية فضاء مشتركا 

تمد جذورها عميقا الى مناطق تتعلق  مالئما لالنطالق او التوظيف. ال سيما ان النظرية الفمنستية قد

 .(بالوجود والكينونة نفسها )االونطولوجيا

القارئ العراقي والعربي المطلع على التفكيكية يعرف بعض عناصرها الرئيسية مثل عدم وجود مدلول 

ا نهائي للدال، وان المعنى ال يستقر على ارضية نهائية، وبالتالي هناك ارجاء مستمر للمعنى، ومناهضته

وما الى ذلك )ويجدر الذكر هنا ايضا اننا ” فلسفة الحضور”و” مركزية اللوغوس”و” للمركزية الصوتية“

، وهو ما ناقشناه بتفصيل في كتابنا deconstruction هي الترجمة األدق لمصطلح” التقويضية“نرى ان 

تواترها الذي جعل منها هنا لشيوعها و” التفكيكية“( ولكننا نستعمل 0228)دار نينوى ” ميراث الغائب“

 .(ترجمة متعارفة شائعة

لوس إريغاَري من المنظرات اللواتي يرين ان االختالف بين الجنسين اختالف موجود واساسي، اي ان 

فكرتها ال تدعو ببساطة الى تطبيق امتيازات الرجل والمجتمع الذكوري على المرأة، وانما على تأكيد 

رامه والتعامل معه على هذا االساس. فإريغاَري ترى ان العالم الداخلي االختالف الجذري بينهما ولكن احت

للمرأة فكريا ونفسيا، اي هويتها الداخلية، بطبيعتها تعددية، على خالف الهوية الداخلية للرجل التي تكون 

اساس  اكثر تمركزا ونزوعا للهيمنة على بيئتها المحيطة. وهوية المرأة هذه دائما ما تم ويتم تصورها على

والعالمية أيضا  –بالتالي في وضع ادنى. فالثقافة الغربية  –اي هوية المرأة  –معايير ذكورية، مما يجعلها 

بالنسبة إلريغاَري ذكورية التمركز في مواقفها واتجاهاتها وتنظيمها ايضا. وهذه الهوية للمرأة، في فكر  –

المراة في حركة -في نقطة محددة، فهوية االنثى إريغاَري، مثل المعنى لدى جاك دريدا، ال يمكن تسميرها

 .وتغير، بحكم طبيعتها التعددية نفسها، ومن هنا كان ثمة ارضية خصبة لتطبيقات التفكيك في فكرها

المقموع في السياق  –اما إيلين ِسْكسو فانها ايضا تشدد على جذرية االختالف بين الرجل والمرأة 

على موضوع الكتابة النسوية وتطويرها لدحر الثقافة البطريكية. ولكنها تركز  –الحضاري والتاريخي 

فهي ترى ان ثمة حاجة الى شكل حصري من الكتابة النسوية ينفصل عن تقاليد الكتابة التقليدية بتوجهاتها 

وانساقها ذات الهيمنة الذكورية. ومن هنا يمكن ايضا رؤية الوشائج القوية بين فكر سكسو والتفكيكية. 

كية هي التيار الرئيسي في فلسفات االختالف ما بعد البنيوية، وتعمل على تسليط الضوء بكثافة على فالتفكي

واالختالفات المقموعة، بعيدا عن التمركزات الفكرية، ” الكتابة”و” فضلة النسق”و” الهامش“أهمية 

 .وتفتح الباب امام وعي التنوع والمغايرة
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ف شديد مع المقاربة الفمنستية لجوديث بتلر، التي ال تقّر بأن وكل من إلين سكسو ولوس إريغاَري في خال

االختالفات بين الجنسين تتمأسس على االختالفات البايولوجية والفسيولوجية وترفض وجود هوية متمايزة 

نفسه بالنسبة لبتلر هو في حركة مستمرة ” الجندر“للمرأة تختلف بطبيعتها عن الهوية الذكورية. فمعنى 

تمايزات ال يمكن ردها او اختزالها الى اختالفات مسبقة اصلية، وانما يتشكل من خالل الممارسة ودائبة و

مع ذلك، فان  .performativity االجتماعية في افعال االداء االجتماعي، اي ما تسميه بتلر األدائية

، التي ترى ان الجندر اختالفات كهذه بين المفكرات الثالث ال تمنع من اهمية التفكيكية لدى بَْتلر ايضا

ُمرّكب مؤسس على االختالف. بمعنى انه بال ماهية محددة في لحظة معينة من الزمان، وهذا معنى وثيق 

، حيث ال يوجد موضع او différance بمفهوم دريدا عن االختالف المرجأ –كما هو واضح  –الصلة 

 .مرسى يستقر عليه المدلول باعتباره ارضية نهائية

نات والجدل والجداالت الفكرية العديدة المناهضة للتفكيكية او المناصرة لها، او المناهضة رغم التباي

التي تمثل الفمنستية  –للفمنستية والمناصرة لها، ورغم التبايات الكبيرة ايضا في النظرية النقدية المعاصرة 

النقد يسجل حضوره بقوة. وهو ما فان التفكيك باعتباره اداة فاعلة في المراجعة و –احد تياراتها الرئيسية 

يراه مناصروه دليال على فاعليته المنهجية، التي تتخطى اتهامات مناهضيه بنزوعه الى العدمية والريبية 

 .او حتى تبديده في النهاية –أي معنى  –، واختزاله الى ما يفضي الى تمييع المعنى (skeptic )الشّكية
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 يةاالجتماع الجنوسة حول
 

 رقية لكبير
 

 

يهتم علم اإلجتماع بالدراسة التفصيلية للمجتمات البشرية، و االنساق اإلنسانية، و العالقات األسرية، 

وسائر التفاعالت االجتماعية و الجماعية و التنشئة االجتماعية و كل ما يتعلق بالتمثالت و االتجاهات في 

 .جتماعية لألفراد سواء بشكل مجموعات أو مجتمعاتالحياة البشرية، فهو علم يهتم بدراسة الحياة اال

و من بين أهم القضايا التي يتناولها علم االجتماع نجد الجنوسة فهي واحدة من اإلشكاليات التي تطرح 

باستمرار في العلوم االجتماعية الحديثة.فالجنوسة أو الجندر باالنجليزيه هو علم الجنس السوسيولوجي 

حول مكانة كل من المرأة و الرجل في المجتمع بغض النظر عن الفروقات  ويعني دراسة المتغيرات

البيولوجية بينهما وفق لدراسة األدوار االجتماعية التي يقومان بها ، أي بمعنى أن المرأة أو الرجل ينبغي 

 .النظر إليهما من منطلق كونهما إنسان بغض النظر عن جنس كل منهما

 

 

 االجتماعي النوع/الجندر

 

ز هذا المفهوم الجندر أو النوع االجتماعي بصورة واضحة في بداية السبعينات من القرن الماضي و بر 

من أوائل من حدد مفهوم النوع من وجهة نظر سوسيولوجيا نسائية هي آن اوكلي التي ميزت بين الجنس و 

الفوارق الظاهرة بين النوع ، فكلمة الجنس تحيل على الفوارق البيولوجية بين الذكور واإلناث ، و إلى 

االعضاء الجنسية، و كذا إلى الفوارق في ارتباطها بالوظيفة الفيزيولوجية و االنجاب . أما النوع فهو 

معطى ثقافي يحيل على التصنيف االجتماعي مذكر/مؤنث ، و تخلص اوكلي إلى القول بأن النوع 

التي اعتبرت أن  Antoinette Fouque .في هذا السياق نجد¹االجتماعي هو بمثابة الجنس االجتماعي 

مفهوم النوع االجتماعي يعني مميزات الرجل و المرأة و هي مميزات تتصل بعالقتهما االجتماعية تحت 

تأثير عوامل اقتصادية و ثقافية و أيديولوجية تحدد ادورهما ، و ناقشت أيضا مسألة المساواة بين الجنسين 

حكومية.إذن إن الفروقات في الجنوسة أو بين األنواع االجتماعية في السياسات العامة الحكومية و غير ال
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ليس من الضروري نابع من الفروقات البيولوجية بين الذكر و االنثى إنما هي فروقات مترجمة عن نظرة 

المجتمع و الحضاره للنوع االجتماعي بشكل أساسي و على التوقعات التي يبنيها المجتمع نفسه من النوع 

اآلنف ذكره . اي ان نظرة المجتمع و التوقعات الجندرية فيه هي التي تبني و تصمم مراحل االجتماعي 

تطور الذكر كرجل و االنثى كامرأة و هي نفسها التي تصمم الطبقية و المجتمعية القائمة على تفوق لصالح 

بالتفاوت و عدم الرجل عن المرأة.نظرا إلرتباط الفوارق الجنوسية ارتباطا وثيقا بالمسائل المتعلقة 

المساواة و القوة في المجتمع فإن هذه القضية تستحوذ على اهتمام كثير من علماء االجتماع . يضاف إلى 

ذلك أن التغيرات التي أحدثتها الحركات النسائية خالل العقود القليلة الماضية قد أدت إلى االعتقاد لدى 

إنما يجري إنتاجها و تعزيز وجودها بل و تحويلها من  الكثيرين بأن أنماط التفاوت و الالمساواة الجنوسية

جانب المجتمع . و قد غادت الدراسات المتخصصة بشؤون الجنوسة و السلوك الجنسي من الموضوعات 

 .²التي يكثر اإلقبال عليها في العلوم االجتماعية الحديثة 

 الجنوسة و االجتماعية التنشئة

 

ماذا يعني أن يكون امرأة ؟ قد يتبادر إلى الذهن للوهلة األولى أن  ماذا يعني أن يكون اإلنسان رجال ؟ و

يكون اإلنسان رجال أو امرأة أمر مرتبط بجنس الخصائص البيولوجية الجسدية التي ولدنا بها بمعنى أنه 

يتعلق بالتميز الجنسي بين الجنسين اي من خالل الوصف التشريحي . غير أنه في منظور علم الجنس 

ي أمر مختلف فالمرء يولد كائنا بيولوجيا و النظم و األنساق االجتماعية و الثقافية هي من السوسيولوج

تحوله إلى ماهو عليه ، اي انه يولد ذكر أو أنثى ، و التنشئة االجتماعية و التربية هي التي تحوله إلى 

و التصورات   إن تصورنا عن الهوية الجنوسية، بل و عن االتجاهات و التمتالت إمرأة أو رجل .

والتفاعالت و العالقات و الميوالت الجنسية تشكل جانبا أساسيا من شخصيتنا تبلور في مرحلة مبكرة جدا 

من حياتنا و أصبح راسخا في أعماق نفوسنا طيلة العمر .فالجنوسة أو النوع االجتماعي ليس أمرا مقدرا 

إنها أمر نسهم نحن في صنعه و تنميته خالل مند اللحظة التي نتكون فيها قبل تسعة أشهر من والدتنا بل 

حياتنا اليومية عبر تفاعلنا االجتماعي مع اآلخرين فمن الوجهة االجتماعية ننتج و نعيد إنتاج الجنوسة من 

  .³خالل آالف من األفعال و الممارسات في الحياة اليومية

 

جوهري البد لنا أن نستحضره و هو نفس إن طرحنا لهذه المسألة و بهذه الكيفية يحيلنا مباشرةً إلى إشكال 

ليس بوسع » حيث قالت   ”الجنس اآلخر“اإلشكال الذي طرحته سيمون دي بوفوار في كتابها الشهير 

البيولوجيا اإلجابة على السؤال الذي يشغل بالنا : لمذا تكون المرأة الجنس االخر؟ ينبغي لنا أن نعرف ما 

ي نفس السياق عند دي بوفوار ترى أنه ال يمكن ألي حدث بيولوجي أو .ف⁴«فعلته اإلنسانية باألنثى البشرية

نفسي أو اقتصادي أن ينفرد بتحديد الشكل الذي ستتخده االنثى البشرية في قلب المجتمع، لكن مجموعة 

الظروف الحضارية هي التي تكون هذا المنتوج المتوسط بين الذكر و الخصي ، الذي نسبغ عليه صفة 

 .⁵مرأةاألنوثة عند ال
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 البيولوجيا و الجنوسة

 

لكن رغم هذا التوجه فإن هذه المسألة تطرح نقاشات مغايرة فهناك اختالف العلماء فيما بينهم حول الدرجة 

التي تتحكم فيها الخصائص البيولوجية التي نولد بها على شخصيتنا الجنوسية و أنشطتنا الجنسية بصورة 

فروق »تتحدث ميليسا هاينز في كتابها جنوسة الدماغ عن  .و في هذا الصدد⁶قاطعة مطلقة و دائمة

،بحيث تعد فروق الجنوسة محددة اجتماعيا، في حين « فرق جنسي»و  «gender differences جنوسية

أنه نظرا إلى محدودية معرفتنا بماهو محدد إجتماعيا »تقوم الفروق الجنسية على أسس بيولوجية، و تقول 

الفروق السلوكية و الجنسية هي نتاج   . و تعتبر أن ⁷«د استحالة مثل هذا التمييز أو بيولوجيا ؛ فإني اعتق

تفاعالت معقدة بين عدد من المؤثرات المتباينة ، يعتبر بعضها بيولوجيا و البعض االخر اجتماعيا ، لكنها 

و تقول في هذا تستنج أخيرا أن التمييز بين المؤثرات البيولوجية و االجتماعية هو أمر زائف نوعا ما، 

.يتضح اذن أن ⁸«كل سلوكنا محكوم من قبل أدمغتنا ، و بهذا المعنى هو ذو أساس بيولوجي » السياق 

أصحاب هذا التوجه يعتبرون أن التكوين الجسمي البيولوجي لإلنسان مثل ) الهرمونات و الكروموزومات 

. حيث ⁹سلوك الرجال والنساء و حجم الدماغ و المؤثرات الجينية هي المسؤولة عن فروق فطرية في

يعتبرون أصحاب هذا الرأي أنه يمكن مالحظة هذه االختالفات في مختلف الثقافات مما يعني أنه ثمة 

عوامل طبيعية تؤدي إلى الالمساواة بين الجنسين في جميع المجتمعات تقريبا .هكذا يتضح أن الدارسين 

 .نساء محدد جينيافي هذا السياق يعتبرون أن الفروق بين الرجال وال

لكن هذا التوجه يواجه الكثير من النقد ، ذلك أن النظريات القائمة على االختالفات الطبيعية كثيرا ما تعتمد 

؛ ال على البيانات  -مثل التفوق في النزعة العدوانية-على البيانات التي تتوافر عن السلوك الحيواني 

ساني.يضيف النقاد لهذه النظريات أن شيوع صفة ما في االنثروبولوجية أو التاريخية عن السلوك اإلن

جميع المجتمعات ال يعني أنها بيولوجيا في أصولها، حيث أنها قد تنتج عن عوامل ثقافية متماثلة في تلك 

 .المجتمعات أو انشاءات اجتماعية متشابهة

 

 لى سبيل الختمع

ج بيولوجي أو لها عالقة بالفروق الطبيعية يمكن القول بأن وضعيات الرجال والنساء في المجتمع ليست نتا

و إنما هي عبارة عن انشاءات اجتماعية لها عالقة باألساس بالتنشئة االجتماعية و العوامل الثقافية.فيمكن 

أن نشير في هذا السياق إلى الحديث عن التقسيم الجنسي للعمل أو التقسيم االجتماعي للعمل بين الجنسين 

انه ال يترجم التكامل بين المهام بقدر ما يترجم السلطة التي تمارس على النساء و  هذا التقسيم الذي يتضح

كل انواع القهر و اإلقصاء و التهميش الذي تعانيه المرأة داخل المجتمع ، حيث أنه يتضمن نوع من 

ح من خالل األولوية بين الرجال و دائرة اإلنتاج ، بينما يحصر النساء في دائرة إعادة اإلنتاج . هذا يتض

حيث هناك أعمال خاصة بالرجال و أخرى خاصة بالنساء ، و مبدأ   مبدأي هذا التقسيم ؛ مبدأ الفصل

التراتبية فنجد أن أعمال الرجال لها قيمة أكثر من أعمال النساء .هذه المفارقة التي تبدو في أغلبية 
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كل المجتمعات هذه األيديولوجيا التي المجتمعات إلى درجة يبدو فيها هذين المبدأين أمر طبيعي وا صالح ل

تحيل إلى أن األمر بديهي ، نجد أن الواقع التاريخي و األبحاث االنثروبولوجية تثبت العكس و توضح أن 

التقسيم الجنسي للعمل ليس ثابتاً أو جامداً أو طبيعياً ، هذا ألن قسيم العمل بين الجنسين يتغير تبعا للتغير 

ائع التاريخية و الدراسات االنثروبولوجية تظهر ذلك و تعر لنا الواقع فمثال المهام الزمان و المكان ، الوق

التي تعتبر أنثوية في مجتمع ما يمكن أن تعتبر ذكورية في مجتمع آخر و يمكن اإلشارة باألعمال الرائدة 

الخلط  مستويات عديدة يسهل  لمارغريت ميد .حيث أن سؤال هل يختلف الرجال والنساء فعال ؟ يطرح

بينها لكن البحوث االنثروبولوجيا و السوسيولوجيا التي أجرتها مارغريت ميد تشير إلى أن الجنوسة بنية 

ثقافية ، و ثمة في المقابل أقطاب البيولوجيا االجتماعية أمثال ويلسون بثوا الحياة في الحجة القائلة إن 

وجيا . انها مناظرة الطبيعية مقابل التنشئة . و األنماط السلوكية القياسية الذكور واإلناث قد تحددت بيول

 ! 22فيما بين هذين الطرفين تقع مساحة واسعة من الظالل الكثيفة و وفرة من تساؤالت بال جواب 

من الناحية العقلية ثمة كوكبة من النساء المتخصصات في العلوم و الرياضيات مشهود لهن بإنجازاتهن . و 

 عديد من الذكور الفنانين و الموسيقيين و الكتاب أفصحوا عن أن الكروموزوممن الناحية العاطفية ثمة ال

(y) لم يحل بينهم و بين المشاعر العاطفية . 
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  …البشر ومستقبل ”السايبورغ“
 وبوتون هاراوي بين

 
 نصير فليح

 

يمتد في مجاالت متعددة مثل أغلب الفالسفة والمنظرين النقديين  Donna Haraway فكر دونا هاراَوي

كري ما يزال مستمرا من عقود والى زمننا الحاضر. المعاصرين في عالمنا الحالي، وكتاباتها ونتاجها الف

فضالً عن العلم والنظرية ” السايبورغ“لكن ابرز مجاالت فكرها يرتبط بما بعد االنسانوية ومفهوم 

 .A Cyborg Manifesto ”بيان سايبورغ“النسوية. وكتابها المعروف الشهير في هذا السياق هو 

تدربت ودرست في مجال البايولوجيا الجزيئية والتطورية،  في توصيف ذاتي طريف لنفسها تقول: ألني

فأني أُحدَّد كمؤرخة للعلم. وألني قّدمت على فيزا ألجل بقاء طويل األمد في المناطق المتداخلة 

لألنثروبولوجيا، فاني كائن فضائي مقيم في هجين من المباحث المتقاطعة. لكن وطني الحقيقي هو المادة 

 .technoscience علم-خيالية للتكنوالفَظة، والمناطق ال

 السايبورغ

مفهوم رئيسي في فكر هاراَوي، والسايبورغ عبارة عن كائن هجين او  cyborg ”السايبورغ“مفهوم 

تركيب من المواد العضوية واالجهزة االلكترونية والميكانيك. ولعل كثير من القراء العرب شاهد افالما 

عن كائنات من هذا النوع، لكن للموضوع ابعاده المعرفية النظرية ذات سينمائية من افالم الخيال العلمي 

الصلة بالواقع ايضا، باالقتران مع تطورات البحوث في حقول البايولوجيا والوراثة والتكنولوجيا 

والسيبرنيطيقا )لعل من مفارقات الترجمة الطريفة الى العربية وجود ترجمة على الشبكة العنكبوتية 

 .(!!، الكائن الخرافي المعروف”سعالة“، اي جمع ”سعالي“الى ” السايبورغ“ر ترجمت مجهولة المصد

” االنسان“ولهذا المفهوم او الكائن ظالله التي يلقيها على العالم الحالي ومستقبله، سواء على مفهوم 

ر فيها وما علم( واتجاهاته التي يسي-وطبيعته وحدوده وافاقه، او مواضيع التطور العلمي التقني )التكنو
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يمكن ان يفضي اليه، باالضافة الى مواضيع الجندر والنسوية. وفي رؤية هاراَوي ان الحركة الجارية 

كفيلة ايضا بتخطي االشكاليات المزمنة في التاريخ البشري مثل التمييز على اساس ” السايبورغ“باتجاه 

 .الجندر او العرق او العنصر وما شابه

 وبوتون هاراوي

مالحظة شيء من الشبه بين فكر هاراوي وفكر االن دو بوتون. فمن يطلع على ارائه في كتاب وهنا يمكن 

)هل أفضل ايام البشر قادمة؟( )الذي ترجمناه وقدمنا له بشأن المحاججة عن مستقبل البشر في ضوء 

جوزة “لك ، يمت”الهوموسابينز“القرنين الماضيين من الزمان( سنراه يقول ان الجنس البشري الحالي، اي 

في رأسه، اي الدماغ البشري، مشبها اياه بشكل الجوزة. ذلك ان آالفا من السنين اثبتت عدم قدرة ” خطّاءة

ما لم يحدث ما يفني البشر اصال او  –البشر على التعلم من اخطائهم. واذا كان ثمة امل في المستقبل 

الحالي، على اساس تغيرات االنسان فان ظهور جنس جديد من هذا الجنس  –يعيدهم عصورا الى الوراء 

نفسه بفعل التداخل التكونولوجي، قد يفتح افقا ألمل آخر لجنس جديد نكون نحن اسالفه. وهنا نجد االقتراب 

وما يمكن ان يحققه في المستقبل لدى هاراوي )كما سنعرج على توظيف جيجك ” السايبورغ“من فكرة 

 .(صلته بموضوع المنشور الحالي للسايبورغ في فلسفته في منشور قادم، لعدم

 وضدها هاراَوي مع

بالطبع اطروحة من هذا النوع لهاراوي ال بد ن تتلقى نقدا قويا من اكثر من اتجاه، فضال عن وسمها 

بالالواقعية، او ضعف الواقعية على االقل. فالنقد من االتجاهات النسوية الفكار هاراَوي يركز على ال 

ان تتحول الى ادوات في منهج سياسي محدد في الخطاب والممارسة الفمنستية. واقعيتها وانها ال يمكن 

فضال عن النقد المقترن بنقد التطور العملي والتكنولوجي الحالي وما يفضي اليه في ظل الراسمالية 

والعولمة من ابتعاد عن االحتياجات واالوضاع الفعلية الكثرية البشر، ومخاطر البيئة والحروب، 

 .ب والقلق، وهو نقد واسع النطاق بين عدد من ابرز مفكري العالم المعاصر ومنظريهواالغترا

علم الجاري بتوجهاته -انها اوالً ليست مع التكنو –وكما تدافع هاراَوي عن آرائها  –لكن تتوجب االشارة 

ا هذا التقدم لتخطي الحالية بما لها وما عليها. وانها ال تدعو الكثر من االستفادة من االمكانات التي يوفره

اشكاليات مزمنة في حاضر وماضي التاريخ البشري. ذلك ان السايبورغ كيان او مفهوم ال يندرج بطبيعته 

ضمن تقسميات العرق والعنصر والجندر التي وسمت ماضي البشر وحاضرهم. وهي تؤكد ان هناك 

ونية في عمليات القلب واجزاء حركة فعلية تجري في هذا االتجاه، مثل استخدام بعض االجهزة االلكتر

وكما هو  –أي هاراَوي  –بشرية اخرى، او في االستخدام الواسع النطاق لالطراف الصناعية، وانها 

 .على ما يجري” شاهد متواضع“عنوان احد كتبها، 
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ن ولكنها تنتقد الكثير من ممارسات العلم الجاري بما فيها تكثير كائنات مثل فئران التجارب وما يثيره م

اسئلة اخالقية عن تعامل االنسان مع بيئته والكائنات االخرى فيها. ويمكن المالحظة، على اساس 

فما بعد االنسانوية  .posthumanism تصورات كهذه، ان هاراَوي تندرج في االتجاه ما بعد االنسانوي

ناهضة التصورات عن والنزعة االنسانوية التي اقترنت به، بمعنى م” االنسان“اتجاه نقدي يناهض مفهوم 

مركزية االنسان واولويته التي تتيح له تسخير كل شئ لصالحه فقط بعيدا عن التاثيرات الناجمة عن ذلك 

باالنسان الغربي بوجه خاص ” االنسانوية“وعن حق الكائنات االخرى في الحياة، وايضا ارتباط مفهوم 

لكبرى في التاريخ االستعماري وما بعد الذي تمت باسمه عمليات الهيمنة ا” االنسان“باعتباره هو 

االستعماري وعالمنا الحالي، فضال عن التهديدات الخطيرة للبيئة وكوكب االرض نفسه التي وصلت حدا 

 .تلوح فيه كوارث على المستوى الكوني

 العلمي والخيال العلم

جليات الخيال العلمي من لعل من المفيد االشارة هنا الى ضرورة التمييز بين العلم والنظرية من جهة، وت

جهة أخرى. فاالفالم الهوليوودية التي يعرفها مشاهدونا دأبت على تقديم مواضيع من هذا النوع، عادة 

ممزوجة بالكثير من العنف الغراض االثارة وجذب المشاهدين )أفالم األكشن، حرب النجوم، بشر 

وع التطور العلمي والتكنولوجي، وما يترتب الخ(. ولكن المقاربة العلمية والنظرية الرصينة لموض…أليين

، بعيدة كثيرا عن هذه االثارات السطحية. ”السايبورغ“او يمكن ان يترتب عليه بما في ذلك موضوع 

فنظرة الى التطور المستمر الواقعي للعلم والتكنولوجيا، تشير الى انهما يتحركان بثبات واستمرارية )وهنا 

ودرجة اخالقيته ودوره في تحسين اوضاع البشر ام القلة فقط(. وان ما  سؤال اخر مهم عن اتجاه الحركة

قد نتصوره خياال اليوم، قد ال يكون كذلك بعد قرن من الزمان مثال، كما حدث كثيرا في التاريخ. ألم يكن 

 الصعود الى القمر يوما خياال علميا ال غير؟
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  كريجنون: كلير
 الممكن الدور هو ما – كورونا فيروس

 الوباء؟ زمن في للفيلسوف
 

 مرسلي لعرج
 

وأستاذة محاضرة في الفلسفة في جامعة  CNRSكلير كريجنون دكتورة في الفلسفة في 

السوربون. تسلط الضوء الفلسفي على األزمة التي نمر بها، عن طريق استحضار -باريس 

 كبار المفكرين منذ أفالطون. مقابلة.

 
 الجائحة؟ / الوباء زمن في سوفللفيل الممكن الدور هو ما
 

كلير كرينيون: يجب أن ننتبه لما يقوله فالسفة الطب بالضبط. عالقة أفالطون بهذا الفرع أبعد ما تكون 

عن اللبس. فلئن أشاد بالطبيب، فأفالطون يصر أيًضا على البعد التقريبي للطب كفن. إنه ضروري 

يقة، أنه على عكس الحيوانات الحائزة على مخالب لإلنسان في نفس الوقت، لكنه يشير أوالً إلى حق

وأصداف وقرون للدفاع عن نفسها، نحن نولد معدمين وضعفاء، وأننا بحاجة إلى اللجوء للفنون والتقنيات 

للبقاء )أسطورة بروميثيوس(. إن األمراض بشكل عام، واألوبئة أكثر، تأتي لتذكرنا بهذه الحقيقة، لكن 

مه اليوم ليس له عالقة كبيرة تذكر بالطب الموجود في زمن أفالطون. ماذا يمكن الطب الذي يمكننا استخدا

 أن يكون دور الفيلسوف في زمن الوباء؟ 

الطبيب ينقذ … إذا أجبنا انطالقا من أفالطون، وتبنينا القياس الذي بناه، فال يمكن للفيلسوف أن يفعل شيئًا 

من شرورها. وهكذا يمارس سقراط فن الحوار وما  الجسم من أمراضه، ويطمح الفيلسوف لتخليص الروح

يسمى بالميوتيك )والدة النفوس( إلخراج االنسان من معرفته المزعومة وتوعيته بجهله. ومع ذلك، هناك 

نقطة مشتركة بين االثنين: إن عملية الخالص هذه أو العالج من الشرور لن ينظر إليها بشكل إيجابي من 

، الناس يفضلون دائًما The Gorgias (طون في الجرجس )البعد الرابعقبل الجمهور. كما يوضح أفال
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طاهيًا يبتكر أطباقا ممتعة على طبيب يصف جرعات مريرة وعالجات غير سارة. وبالطريقة نفسها، 

يفضل الناس السفسطائيين، الذين يلقون خطابات تسر السامعين وتشبع عواطفنا، بدالً من الفالسفة الذين 

م لدفعنا إلدراك جهلنا وتشجيعنا على معرفة أنفسنا. تحدثنا عن إنكار الواقع بشأن األزمة يجهدون أنفسه

الصحية التي نعرفها. ربما يشير هذا اإلنكار إلى أننا ال نريد عفويا أن نسمع طبيبًا أو فيلسوفًا، لكننا نفضل 

طرحه هو التساؤل عما إذا خطابات مثل تلك الخاصة بالطاهي أو السفسطائي. فالسؤال الذي ربما ينبغي 

كان ما بعد لحظة األزمة نلتفت إلى الطبيب أم إلى الفيلسوف، أخشى أال نعود بسرعة إلى هذا االتجاه 

 .الطبيعي

 

 أطباء؟ يصبحوا أن الفالسفة على يجب هل
 

 كلير كرينيون: هذا السؤال سيتلقى ردا بشكل مختلف حسب الظرف الذي طرح فيه. أكد جاليان أن الطبيب

يجب أن يصبح فيلسوفًا، لكنه أراد أوالً أن يشير بهذا إلى ضرورة أن يعتمد الطب على أدوات مثل 

المنطق، والمنهج البرهاني، والحجاج، لتشكيل معرفة حقيقية وليس روتينا تجريبيا بسيطا. وبعبارة أخرى، 

ه بشأن الممارسات الجيدة هذا ال يعني على اإلطالق حضور الفيلسوف إلى جانب الطبيب لتقديم المشورة ل

اليوم  .(V. Boudon-Millot من وجهة نظر أخالقية )كما هو واضح في عمل المتخصصين، انظر

 (SHS) نعيش زمن التخصص. يجري تدريس الفلسفة في كليات اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية

لوم االنسانية واالجتماعية في والطب في كليات الطب، على الرغم من وجود طلب متزايد على إدماج الع

بعض الفالسفة لديهم أيًضا تكوين طبي، ”. اإلنسانيات الطبية” الدراسات الطبية وتنامي حقل مهم جدا 

وهذا يتوافق مع تقاليد طويلة منذ الجمهورية الثالثة، والتيأمثلتها: من جورج كانجيليهم إلى آن فاغوت 

فجأة ” أطباء“األطباء تابعوا تكوينا طوياًل، ولم يصبحوا -سفةالرجو أو آن ماري موالن. لكن هؤالء الفال

عن الفلسفة. هذا ال يعني أن الفيلسوف ” مادة غريبة“أو لتلبية احتياجات األزمة. اعتبر كانجيليهم الطب 

ليس له دور يلعبه في التفكير في الطب، لكن هنا ال يحل محل الطبيب، يمكن أن يكون دوره أكثر تواضعا، 

بيل المثال، التشكيك النقدي في المصطلحات المستخدمة لعرض خطر الوباء للجمهور، كما فعل على س

للتساؤل عن حالة عدم اليقين التي يضعنا فيها هذا الوباء، ”. الحرب“إيمانويل ماكرون عند الحديث عن 

ضررها )النقاش حيث يجد األطباء أنفسهم مضطرين إلى تقديم العالجات دون التأكد من فعاليتها أو عدم 

حول الكلوروكين، مالحظة المحرر(. طرح السؤال األخالقي، لتمكن الجميع من العالجات في حالة 

 … . هذه لها تاريخ طويل21محدودية خدمات العناية المركزة. لم تنشأ هذه القضايا فجأة مع وباء كوفيد 

 الفلسفة؟ ضوء في الوباء هذا به يذكرنا الذي ما
 

 Theory of Moral أجيب بجملة آلدم سميث من )نظرية المشاعر األخالقية( فيكلير كرينيون: س

Feelings كتبه الشخص الذي يجري تقديمه على أنه مؤسس الليبرالية  2221، هذا النص يعود إلى العام
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ن والذي فكر أيًضا وكثيًرا في العالقة التي نحتفظ بها إزاء وضعيات اآلخرين. مع تقلبات الثروة التي يمك

أن نالحظها، والطريقة التي نتعامل بها مع األلم، واألوجاع، أو األمراض، أو على العكس مع المتعة، 

، بما ال يحصى من ”امبراطورية الصين العظيمة“والفوائد المفاجئة للثروة. في هذا النص، يتخيل سميث 

في أوروبا، الذي ” ذو اإلنسانية“سكانها وقد ابتلعها الزلزال فجأة. إنه يتساءل كيف سيكون رد فعل الرجل 

سيقدم “ال عالقة له بهذا الجزء من العالم، عندما يصله هذا الخبر. يوضح أوالً أنه يعبر عن حزنه، ألنه 

العديد من األفكار الكئيبة حول عدم استقرار الحياة البشرية وعلى الغرور الذي يعاني منه عمل االنسان 

اآلثار التي يمكن “إذا ذهب إلى أبعد من ذلك بقليل، فسوف يفكر في ”. كله، والذي يمكن إبادته في لحظة

ولكن، ”. أن تحدثها هذه الكارثة على التجارة في أوروبا وعلى المعامالت والشؤون العالمية بشكل عام

بمجرد أن تنتهي هذه الفلسفة الجميلة، بمجرد التعبير عن كل هذه المشاعر اإلنسانية بشكل “يقول سميث، 

سيعود إنساننا إلى عمله أو للذاته، أو يستريح أو يستمتع بنفس الرفاهية ونفس الشيء إلى راحة صحيح، 

البال وكأن سيئا لم يحدث. الحادث األكثر تفاهة الذي يمكن أن يحدث له سيسبب له المزيد من المتاعب 

عمق إحساس باألمن على الحقيقية. فإذا فقد إصبعه الصغير في اليوم الموالي لن ينام ليال، لكنه يشخر بأ

الرغم من تدمير مائة مليون من إخوانه، شريطة لم يراهم أبدا؛ ويبدو أن تدمير هذا الحشد الضخم يثير 

يكفي فقط استبدل الزلزال بالوباء الذي نعرفه حاليًا. هذا يلقي “. اهتمامه أقل بكثير من مصيبته البائسة 

عنها أعلى سلطات الدولة( لما يمكن أن يحدث في  الضوء بأثر ارجعي على الالمباالة )التي عبرت

الصين. يمكن طرح نفس السؤال فيما يتعلق بمواطنينا الذين يقعون حاليًا ضحايا للوباء. ألن نميل إلى 

العودة بسرعة إلى ما يهمنا، إلى مصلحتنا الذاتية؟ إلى أي مدى نحن على استعداد لجعل هذه التجربة 

 ع العالقة التي تربطنا بأحبائنا ومواطنينا وجيراننا، إلخ. ؟؟؟فرصة للمراجعة الدائمة لنو

 

 عن به لنا تبوح أن يمكن ماذا مجتمعنا؟ في يظهر الذي الضعف من نتعلم أن يمكننا ماذا

 حضارتنا؟
 

كلير كرينيون: لقد تحدثت بالفعل عن حقيقة وجود الطب في حد ذاته والذي هو عالمة واضحة على حالة 

ميل إلى نسيانها ألننا نعيش في مجتمعات محمية للغاية )مجتمعات أوروبا الغربية(، لكن البشر الهشة، ن

العرض الحالي لألطباء ومقدمي الرعاية والممرضات وأولئك الذين يقدمون أنشطة حيوية والطعام والذين 

غيرهم،  هم في وضع األكثر تعرًضا لخطر )وأشرنا إلى أن هذا يؤثر أيضا على النساء غالبا أكثر من

المحاسبات في السوبر ماركت(، يوضح أن هناك فئات معينة من السكان أكثر عرضة للخطر من فئات 

أخرى. مثلما ال يعاش الحجر على اإلطالق في نفس الظروف من قبل المتميزين الذين يمكنهم عزل 

يشون في مدن وشقق أنفسهم في منازلهم الريفية واالحتفاظ بصحف الحجر، وأولئك األكثر فقًرا الذين يع

مزدحمة، في بعض األحيان بدون اتصال باألنترنت، وأحيانًا أيًضا بدون دخل، الطالب هم أيضا جزء من 

 .هؤالء السكان المعرضين للخطر



 

 85   www.couua.com 

 

 

 الوباء؟ بهذا المرتبط التحدي هو ما
 

للتفكير في  كلير كرينيون: التحدي في رأيي هو أن نتذكر، بمجرد انتهاء األزمة، أخذ المزيد من الوقت

أنماط حياتنا، والليبرالية، والعولمة، وعالقتنا بالبيئة والحيوانات. في الستينيات من القرن العشرين، أكد 

واضع أخالقيات علم األحياء )البيوإتيقا(، فان رينسيالر بوتر، بأن أسئلة األخالقيات الطبية يجب أن 

، أخالقيات بيئية، يكمن التحدي بال شك ”land ethic“، ”أخالقيات األرض“تُطرح في إطار ما أسماه 

في قياس هذه العالقة بين حدوث األمراض الوبائية الناشئة والتغيرات التي أجريناها على الطبيعة، على 

العالقات التي لدينا مع الحيوانات البرية والداجنة )األليفة(: يظهر هذا، على سبيل المثال بحث عالم 

األوبئة، من السابق ألوانه تعلم الدروس. أعتقد بشكل خاص أن الفيلسوف  عن F. Keck األنثروبولوجيا

 …ليس هنا إلعطاء الدروس، لكن لطرح األسئلة، وبالمناسبة، دون الحاجة بالضرورة إلى إجابات

 

 كسبب يُستنفد اإلرهاب“ أن يعتقد الذي أغامبين جورجيو اإليطالي للفيلسوف تقولين ماذا

 ؟”الحدود أبعد إلى لتمديدها المثالية الذريعة )يمنح( وباء عواخترا الطوارئ لتدابير
 

كلير كرينيون: أفضل تجنب الدخول في جدل. بداية، لست متأكدة من أن اإلرهاب قد استنفد كسبب لتدابير 

الطوارئ. حتى أنني أرى تقاربًا معينًا بين حالة الصدمة التي نمر بها حاليًا والصدمة الناتجة عن الهجمات 

ي وقعت قبل خمس سنوات. في الحالتين، يبدو لي من المهم أن أستغرق وقتًا في التفكير، هذا ال يستبعد الت

لم يتم اختراع الوباء هنا، بالفعل إنه  .G. Agamben اليقظة، مثل تلك التي يدعو إليها جورجيو أعامبين

كن أن يصبح عاطفيًا، قبول حقيقي، الذي يمكن بناؤه وتضخيمه وتشويهه هو عالقتنا بالوباء، الذي يم

التورط في الخوف أو الثقة المفرطة. وإذا كان لدينا أي قوة، فهذا فقط في هذا األمر: حول العالقة التي 

يمكن أن تكون لدينا مع ما يحدث لنا، لمحاولة التفكير في األمر، واالستفهام بطريقة نقدية عن عالقاتنا مع 

والدور الذي نود أن نعطيه للدولة في الوقاية من … ادية والسياسية اآلخرين، نماذجنا المجتمعية، االقتص

هذا النوع من المخاطر )وهنا أحيل مرة أخرى إلى تفكير كيك، الذي يلفت االنتباه إلى دور مبلغي 

الطوارئ، على نموذج قوة يعتمد على المطاردة، وليس على القوة الرعوية التي تؤسس لمراقبة وتحكم 

 .(معممين

 A 2020 avril ?14 d’épidémie temps en philosophe du rôle le être peut quel : avirusCoron

Lamy Guillaume par , 12:12 

 

 

 

https://www.lyoncapitale.fr/author/glamy/
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 يجب لماذا ”:االجتماعي العقد“ أزمة يبي: ليا
 ديمقراطيتنا؟ تغيير علينا

 
 يوسف عيدانعقيل : ةترجم

 

  لالقتصاد لندن بكلية السياسية النظرية أستاذة Lea (Ypi يبي )ليا 

 األسترالية الوطنية بالجامعة الفلسفة فى مساعد وأستاذ

 

ا، ويوجد اإلنسان مقيّد ا في كلِّ مكان"  يبدو هذا وكأنه وصٌف للعالم في عصر وباء. "يولُد اإلنساُن ُحر 

Covid-19. لطوارئ الدائمة، تذّكرنا السطور االفتتاحية لكتاب )العقد االجتماعي( غير أنه في أوقات ا

لمؤلفه الفيلسوف جان جاك روسو، بالتوازن الهَش القائم بين مفاهيم الديمقراطية  2240الصادر عام 

  .والحماية والطاعة للدولة

سيادة الشعبية التي تعمل على إذا خرجت الدولة من الوباء كقوٍة أكثر بروًزا في حياتنا العامة، فإن فكرة ال

هي ضعيفة  –فكرة أننا ُمؤلِّفون ُمتساوون للقوانين التي يتعيّن علينا االمتثال لها  –إضفاء الشرعية عليها 

  .جًدا أو باهتة اآلن

تدعم المفهوم الحديث للسيادة. وهي تشرح لماذا يضّحي األفراد، الذين يولدون ” العقد االجتماعي“إن فكرة 

ومتساوين في حالة الطبيعة، بحّريتهم الطبيعية من أجل الحرية المدنية التي يتمتّعون بها باالشتراك  أحراًرا

أيًضا سبب امتالك الدولة، في حاالت ” العقد االجتماعي“مع اآلخرين وتحكمها القوانين. كما يوضح 

النقابات والجمعيات الطوارئ، سلطة تعليق أو تقييد الحريات األساسية، مثل حرية التنقّل وتكوين 

  .والمشاركة في االنتخابات وغيرها

معظم الحريات مكفولة في الوثائق التأسيسية ودساتير الديمقراطيات الليبرالية، لكنه تم تعليق أو تقييد 

معظم، إِْن لم يكن كل، تلك الحريات كجزء من االستجابة الطارئة للوباء. وقد تّم تبرير ذلك من خالل 

الذي، كمواطنين، يربط ” العقد االجتماعي“أعلى مستوى لحياتنا المشتركة، عبر مناشدة  التذرع بتهديدِ 

   .مصيرنا مًعا ويجعلنا مسؤولين عن بعضنا البعض
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لقد قيل إننا في حالة حرب مع عدو غير مرئي ويجب علينا أن نتّفق على التضحيِة بحريّتنا الفردية حتى 

ّن الدولة تخبرنا بذلك؛ إذ ال يوجد شخص أو مؤّسسة أخرى لديها يمكن حماية حياة الجميع. نفعل ذلك أل

   .حّق المطالبة ذاتها َعلينا

لقد شهدنا عودة السيادة عملياً تأكيداً لقيمتها من الناحية النظرية، لكن فكرة أننا نتشارك التهديدات نفسها 

قد كشفت أزمة الوباء حقيقة أن حرية التي تجعلنا أطرافًا متساويةً في عقٍد اجتماعّي تبدو خادعة اآلن. ف

   .بعض الناس تهم أكثر؛ وأن بعض األرواح تعد أكثر جدارة بالعيش من أخرى

في  22إذ مع فقدان ماليين األمريكيين لوظائفهم، تضاعفت ثروة المليارديرات األمريكيين بأكثر من 

أربع  Covid-19 لسوداء من وباءالمائة. وفي المملكة المتحدة، من المرّجح أن يموت أصحاب البشرة ا

مرات أكثر من ذوي البشرة البيضاء. كما تعني متطلبات رعاية األطفال، أو الُمسنين، أن العودة إلى العمل 

ستكون أكثر صعوبة بالنسبة للنساء من الرجال. وفي أثناء اإلغالق العام، عادت فجوة التحصيل الموجودة 

ات إلى الوراء. علًما بأن العواقب النفسية طويلة المدى لألزمة، بما لدى األطفال من خلفيّاٍت محرومة سنو

  .في ذلك القلق واالكتئاب، سيشعر بها الفقراء بشّدة

البشر عن النوم خوفًا من فقدان  لقد تخيّلُت أوصاف حالة الطبيعة كحالٍة خارجٍة عن القانون يعجز فيها

لى الضروريات المعيشية األساس. بينما يسعى حياتهم، ويتنافس البعض باستخدام العنف للحصول ع

آخرون للحصول على مرتبة الشرف وتقدير األْتراب كطريقٍة لجعل أنفسهم ُمحّصنين ضّد أي تهديد 

ضروري إلنهاء ما أطلق عليه فيلسوف القرن السابع عشر توماس هوبز ” العقد االجتماعي“خارجي. إن 

د جزًءا من حريّتهم، ولكنهم يصبحون أكثر أمانًا عندما يعلمون أّن ))حرب الُكل ضّد الُكل((، إذ يفقد األفرا

   .الدولة هي من تنظّمها

إن المجتمع الليبرالي ال يخلو من خوف. فبينما نأخذ واجباتنا في طاعة السلطة السياسية كأمٍر مسلٍّم به، 

بتقديم التضحيات نفسها، لكن هناك تناقضات كبيرة في الدول التي توفّر الحماية لرعاياها. إننا مطالبين 

   .الدولة ال تتحمل المسؤولية نفسها عن الجميع

قد تمّر حالة الطوارئ الصحية التي نواجهها حاليًا، غير أن األزمات االقتصادية والسياسية واالجتماعية 

  .”العقد االجتماعي“التي أثاَرتها ستظّل باقية. ولعّل في ذلك أزمة النظام؛ أي تفّكك 

وقّعت منظمة التجارة العالمية أسوأ انهيار للتجارة العالمية منذ جيل، ومستويات غير مسبوقة من لقد ت

البطالة، وزيادة في الفقر الُمدقع، وأزمة اقتصادية تاريخية. إّن خطاب التضامن والتعاون الُمنبثق من 

لواقع الوحشي للتفاوتات الحكومات الوطنية والمؤسسات عبر الوطنية، كاالتحاد األوروبي، يتناقض مع ا
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االجتماعية واالقتصادية العميقة. وبالفعل، فإّن صعود اليمين المتطرف يغّذيه نظام يُطالب بشكل متزايد 

  !بطاعة الجميع بينما يوفّر الحماية للبعض فقط

ذج من هنا، يجب علينا إعادة النظر في أساس عقدنا االجتماعي. وينبغي أن نطرح أسئلة أساسية عن النمو

الذي بَنَت الدول الليبرالية حوله عالقاتها االجتماعية: في مكان العمل، في األسرة، في المؤسسات 

التعليمية، في السياسة وفي نظام العدالة. إّن هذه أزمة للشرعية الليبرالية. علًما بأنه ال يمكن أن تكون هناك 

نتخابات وستواصل األحزاب التناوب في حلول تكنوقراطية بدون تغيير جذري في الرؤية. إذ ستستمّر اال

الحكومة والمعارضة طالما أنهم يكّررون أخطاء الماضي، ومن ثم فإن أجزاًء كبيرة من الناخبين ستظّل 

   .محرومة من حّق التصويت

إّن الخطر الذي يتهّدد حالتنا المدنية ليس األزمة الصحية فقط، ولكن حالة الطوارئ الدائمة التي تنتظرنا 

ا. فقد وضعت إدارة الوباء تركيًزا غير مسبوق للسلطة في أيدي قلّة من األفراد هم الخبراء العلميّون، أيضً 

م في البيانات، والنخب االقتصادية والسياسية. إنهم سيستمّرون في االعتماد على سلطة  وكاالت التحكُّ

   .الدولة للمطالبة بطاعِة الجميع مع تقديم حماية جزئية فقط

في اتجاه المساواة الِجْذري، فإن العالقة مع الدولة التي يُتيحها العقد قد ” العقد االجتماعي“ا لم نحّرك إننا إذ

تنهار. ومن ثم، تفقد الدولة سلطتها، وتفقد الديمقراطية وظيفتها كآلية تجعل هذه السلطة شرعية. ال تنقل 

أموال، أو أسلحة، أو مزيج من كّل ذلك. إّن السياسة إالّ صوت األقوى، أو أولئك الذين لديهم بيانات، أو 

   .الدولة وكالة تحتكر استخدام القوة، لكنها ال تمتلك سلطة شرعية بدون رضى الناس

أن اإلنسان يولُد ُحًرا ولكنه مقيّد في كلِّ مكان، لم يكن يقصد ” العقد االجتماعي“عندما كتب روسو في 

ُسلطتها. عند ذلك قّدم روسو حالً بسيطًا واحًدا هو شرح سبب فشل الدول، وإنما كيف يمكن تبرير 

الديمقراطية، ذلك النظام الذي تطلّب ترسيخ العقد االجتماعي في اإلرادة العامة، والقضاء على التفاوتات 

   .في الثروة والسلطة، وتحويل الدولة من أداٍة للهيمنة إلى دولة للتحّرر

يدين عن المثل األعلى للديمقراطية كما عبّر عنه روسو في في قرننا الحادي والعشرين، قد ال نكون بع

 .القرن الثامن عشر، لكننا لسنا قريبين منه أيًضا

  :المقالة مصدر

A crisis of the social contract: why we must transform our democracy. BY LEA 

YPI. New Statesman, 03 July 2020 
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 المؤنث بصيغة الفلسفة
 

  ليقعحنان
 

تاريٌخ ممتد من فرض الرواية الذكورية على التاريخ ألقى بظالله على بلورة منظور واضح 

وكلي إلسهامات المرأة في المجال الفكري في ظل هيمنة الفلسفة الذكور على تاريخ الفلسفة، 

لالتي من هنا تكتسب الكتابات عن الفكر النسائي أهميتها في تبيان الجانب الفكري للنساء ا

 .طالما عانين من حصرهن في دائرة الجسد في مقابل التعتيم على جهدهن الفكري

للباحث المغربي رشيد العلوي، والصادر حديثًا عن مؤسسة هنداوي ” الفلسفة بصيغة المؤنث“في كتاب 

م الكاتب سيرة وفلسفة بعض النساء اللواتي دخلن عالم التفلسف، وجوه بارزة لعبت   للنشر، أدواًرا يُقدِّ

مهمة في التنظير لقضايا لم تطرح من قبل، كما هو الوضع بالنسبة إلى الفيلسوفة جوديث بتلر أو سيال بن 

حبيب أو نانسي فريزر. جميعهن رغم اختالف مشاربهن وانتماءاتهن تركن أثًرا فلسفيًا عميقًا، وبعضهن 

 .لُمعقّدة والُمتشابكةمعاصرات ال تزال رؤاهن الفكرية تُنير الواقع الراهن بقضاياه ا

 

 ذكورية هيمنة
 

م الكتاب نظرة بانورامية على المالمح العامة لسيرة وفلسفة كل من: إديث شتاين، سيمون فايل، صبا  يُقدِّ

محمود، نادية دو موند، جوديث بتلر، آين راند، نانسي فريزر، سيال بن حبيب، حنة آرنت، ورغم ما 

ي مجتمعات ال تزال النساء فيها ُعرضة لنظرات قاصرة، فإنه يظل تحمله مثل تلك المؤلفات من أهمية ف

غير كاف في بلورة المعالم الفكرية لكل اسم من األسماء المطروحة بشكل متكامل كونه اكتفى في بعض 

األحيان بطرح نبذة سريعة ومتعجلة عن بعض الكاتبات مثل آين راند وحنة آرنت وجوديث بتلر، فضاًل 

الكافي بالبُعد السيرّي للكاتبات وما إن كانت األنوثة قد شّكلت لهن معوقات في مسيرتهن عن عدم االهتمام 

 .الفكرية بدرجة أو بأخرى
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( التي تتلمذت على يد 2160: 2812يفتتح الكتاب بالحديث عن الفيلسوفة األلمانية إديث شتاين )

، أصدرت إديث كتبا فلسفية 2122الفينومينولوجي الشهير إدموند هوسرل، والذي عينها مساعدة له عام 

” العلم واإليمان“ومعرفية عدة ركزت على قضية المرأة والحقيقة والتربية والوضع اإلنساني. في كتابها 

نجد بحثا في أصل الجنس البشري ” بناء الكائن البشري“خلقت حواًرا بين هوسرل وتوما األكويني، في 

تعالج قضايا تربوية مثل تربية الروح والنفس ” ر الحياةجوه“وتطوره وأعراقه ومعتقداته، وفي كتابها 

معالجة لقضايا المرأة من باب أخالقية ” قدر المرأة“وأهمية الحضور النسوي في التعليم، وفي كتابها 

 .المهن النسائية

بشكل عام، يمكن تقسيم أعمال الفيلسوفة الراهبة شتاين بحسب المتخصص في فلسفتها الالهوتية جون 

الفين إلى ثالثة محاور: المحور األول يتعلق بتحليل الشخص البشري في نوازعه وانفعاالته  فرنسوا

الداخلية للبحث عن تصور شمولي للكائن البشري. المحور الثاني يخص التربية بما يوافق المعرفة 

وتأثرت بكتاب الباطنية للكائن، أما المحور الثالث في مجال الميتافيزيقا فقد اطلعت على توما األكويني 

أعمق تأمل ” الكينونة الفانية والكينونة األبدية“، ويُشّكل بحثها تحت عنوان ”الكينونة والزمن“هيدغر 

 .فلسفي في قضية الغير والتعاطف الذي يسير في اتجاه تحقيق الذات

ملتزمة  أما سيمون فايل فقد عاشت أربعة وثالثين عاما كتبت خاللها خمسة وعشرين كتابا، كانت فيلسوفة

بقضايا المضطهدين، ووِسمت فايل بكونها الفيلسوفة الروحانية أو الفيلسوفة الماركسية ذات النفحات 

الصوفية، يلتقي فكر حنة آرنت الفلسفي مع فكر سيمون فايل في كثير من القضايا من قبيل العنف، الشر، 

ها وبين حنة آرنت عالقة فكرية غير مباشرة، الحرية، األلم، الحقيقة، التجذر، نقد التوتاليتاريا، المحبة، بين

فمثلما ُعِرفت آرنت كمناهضة للتوتاليتاريا والفكر الجامد خطت سيمون كلماتها القوية ضد الفاشية وضد 

 .”كتاباتها السياسية والتاريخية“وفي ” تأمالت في قضايا الحرية والقهر االجتماعي“األنظمة الشمولية في 

عاصرات، يسرد الكاتب سيرة األنثروبولوجية األميركية صبا محمود التي تهتم وعلى صعيد الكاتبات الم

بقضايا عدة حول النظرية السياسية واألنثروبولوجيا في منطقة الشرق األوسط، ولها مساهمات في 

األخالق والسياسة والعالقة بين الدين والعلمانية ومكانة النساء ودورهن في تلك المجتمعات. نالت صبا 

د شهرة واسعة بفضل أبحاثها القيّمة حول مكانة النساء في المجتمعات ذات الغالبية الُمسلِمة، أنجزت محمو

حول  2112و 2122ما بين ” سياسة التقوى: اإلحياء اإلسالمي والشخصية النسوية“بحثها الميداني األول 

مع طالل ” ل النقد علماني؟ه“المرشدات الدينيات في القاهرة. ونشرت مجموعة من العناوين المهمة منها 

أسد وجوديث بتلر وويندي براون، وهو مؤلَف نقدي يعيد النظر في الجدل الذي أثارته الرسوم الدنماركية 

والذي صور بأنه صراع بين التجديف وحرية التعبير. تُركز على موضوعات مهمة من قبيل الحرية، 

ى التفكير بشكل نقدي في تطورات المجتمعات األخالق العملية والتقاليد، دور الشعائرية، وتعمل عل

 .المعاصرة
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في المقابل، فالباحثة النسوية نادية دو موند التي تعد من أبرز نساء الفكر الماركسي دفاًعا عن مجتمع 

المساواة بين الرجل والمرأة في سبيل تحرير المجتمع المعاصر من كل أشكال البطريركية، ترى أن 

مكانة النساء في المجتمع البطريركي الذي يوجد في عالقة مع مختلف أشكال إعادة النسوية تعني الوعي ب

اإلنتاج االجتماعي واالقتصادي، وأن تحرر النساء يعني تحرر نصف النوع البشري ونصف الطبقة 

العاملة فهو أداة ال غنى عنها في الكفاح من أجل تحرر البشرية ككل. تستند دو موند إلى البحث في األثر 

المادي الملموس لوضعية النساء في المجتمعات البدائية لفهم األسس األولية التي قامت عليها الالمساواة 

بين الجنسين قبل ظهور المجتمعات الطبقية بالشكل الذي ستتطور فيها إلى حدود الوضع الذي نعيشه اليوم 

 .في ظل سيطرة الرأسمالية على مجمل مجاالت الوجود البشري

بتلر الفيلسوفة اليهودية األميركية ذات األصول الروسية المجرية، فيحظى عدد من كتاباتها أما جوديث 

، واهتمت 2124وأفكارها بانتشار عربي كبير مقارنة بغيرها من الكاتبات المعاصرات. ولدت بتلر عام 

التها للدكتوراه بالفلسفة السياسية واالجتماعية ونظرية األدب والدراسات الثقافية والجنسانية، نشرت رس

طورت فيها فهًما جديدا للعالقة ” ذوات راغبة: تأمالت هيغيلية حول فرنسا القرن العشرين“تحت عنوان 

بين الرغبة واالعتراف بالدمج بين فكر سبينوزا وهيغل. تشّكل الفكر الفلسفي لبتلر منذ مراحل مبكرة من 

سو وهيغل وكانط وطورت فلسفة فوكو وفرويد حياتها، وقد جالت في الفكر الحديث وساجلت سبينوزا ورو

 .وألتوسير وجاك الكان وهابرماس وجاك دريدا وسيمون دي بوفوار

وفيما يتعلق بالقضايا المعاصرة، تعتبر بتلر من دعاة الحل الثالث للقضية الفلسطينية بالبحث عن 

رار، ترفض العنف تحت أي االعتراف المتبادل بين الشعبين، وتسوية العيش المشترك حيث األمن واالستق

أنها ال تؤيد  0222في الجامعة األميركية بالقاهرة عام  0222مبرر. إذ صرحت في محاضرة لها عام 

مستباحة: قوى العنف -حياة قلقة“ممارسة المقاومة العنفية أو عنف الدولة وهو ما تؤكده في كتاباتها 

حياة “، ”فرقة: اليهودية ونقد الصهيونيةطرق مت”أطر الحرب: متى يؤسى على الحياة؟ و“، ”والعزاء

 .”سبتمبر 22هشة: حول سلطة العنف بعد أحداث 

، 2122يعّرج الكاتب للحديث عن سيرة وفلسفة الكاتبة الروسية آين راند التي ولدت في روسيا عام 

حصلت راند على الدكتوراه ونشرت بحثها  2149ودرست في عدد من الجامعات األميركية. ففي عام 

الذي لخصت فيه فلسفتها اإلثيقية والسياسية، وتركت في عالم السينما الكثير ” فضيلة األنانية“ت عنوان تح

مدخل إلى “فضال عن كتاب ” فضيلة األنانية“من رواياتها التي تحولت إلى أفالم شهيرة. ويعتبر كتابها 

 .ي الموضوعية والعقالنيةمعبران عن مجمل فلسفتها ومذهبها األخالقي ف” الموضوعية اإلبستمولوجية

تشمل فلسفة آين راند حسب الفرنسي سيباستيان كاري مجاالت أساسية مثل الميتافيزيقا إذ نحتت مفهوم 

الواقع الموضوعي من منطلق أن الفكر ليس جامًدا وال ُمتعاليًا يسبح في سماء المعقوالت وإنما هو محايث 
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من منطلق أن نزعة ” المصلحة الفردية“مفهوم لواقع موضوعي، وفي األخالق تمحور مذهبها حول 

اإليثار التي تعود إلى الفلسفة الحديثة قد أفسدت الحضارة البشرية، وفي مجال السياسة دعت لتصور بديل 

 .للدولة يقترب من الفوضوية الروسية إذ ينبغي على الدولة الحفاظ على مصلحة األفراد الذاتية

 المرأة بمنظور الفلسفة

 

سوفة الراحلة آين راند إلى الفيلسوفة األميركية المعاصرة نانسي فريزر ينتقل الكاتب ليوضح ومن الفيل

المجاالت األساسية التي تهيمن على فكر فريزر وهي: المجال السياسي الذي تعيد من خالله النظر في 

سيكية مفهوم الفضاء العمومي عند هابرماس مقرة بوجود فضاء عمومي كوني يتجاوز الحدود الكال

السيادية وتلعب فيه فئات اجتماعية جديدة أدواًرا مهمة. المجال الثاني وهو الثقافي وتعيد فيه النظر في 

مفهوم االعتراف مع ظهور األشكال الجديدة للتفاوتات بين الناس في الرأسمالية المعاصرة. أما المجال 

ع إليمانها بالحاجة إلى وضع جديد تسميه الثالث فهو االقتصادي وفيه تعيد النظر في مفهوم إعادة التوزي

وضع ما بعد االشتراكية، كما أن اهتمامها بنظرية خطاب نسوي يأتي في سياق إيمانها الكامل بحجم 

 .المعاناة التي تزداد مع توسع الرأسمالية في طورها النيوليبرالي

ولدت في إسطنبول بتركيا،  وقد توسع الكاتب في التعرض ألفكار الكاتبة التركية سيال بن حبيب، التي

والتي تهتم بالنظرية النقدية والنظرية النسوية. تنظر بن حبيب إلى الفلسفة السياسية ال كبحث في تاريخ 

الفكر أو الفلسفة السياسيين بقدر ما هي االتصال باألحداث الراهنة والمعيشة، كما ناقشت التفاوت القائم 

الرأي والمعلومات وبين التداول المتبع في التشاور حول اتخاذ بين وسائل االتصال واإلعالم في تبادل 

القرارات ألن التداول هو شكل بديل التخاذ القرار في المؤسسات وليس في وسائل اإلعالم التي تعد مجرد 

صاغت مفهوم النقد من جهة أصولها الفلسفية ” النقد، المعيار واليوتوبيا“أدوات لتبادل الرأي. في كتابها 

ثة التي تعود إلى هيجل مضيفة إليه مرتكزات النقد الهيجلي المنهجي والمعياري لنظريات الحق الحدي

 .الطبيعي

هناك مرحلتان أساسيتان في تطور فكر الفيلسوفة سيال بن حبيب الفلسفي والسياسي: األولى مرحلة ما قبل 

تشّكل فكرها من خالل اشتغالها  التسعينات وقد مثّلت الفلسفة السياسية والمعاصرة مصدر فكرها الفلسفي،

على عباقرة الفكر السياسي الحديث من أمثال هيجل، وتوماس هوبز، وكانط، وحنة آرنت، وهابرماس. أما 

مرحلة ما بعد التسعينات فانكبت على معالجة قضايا الوضع البشري األكثر إلحاحا كالنسوية والهجرة 

اطية والعدالة، وهي مفكرة تنتمي إلى الجيل الثالث للنظرية والتعدد الثقافي والمواطنة العالمية والديمقر

النقدية ويهدف مشروعها العام إلى بلورة نظرية كوزموبوليتية للعدالة تتمحور حول إعادة التوزيع على 

 .الصعيد العالمي إلى جانب حق االنتماء
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ة األلمانية حنة آرنت، وفي المقال األخير بالكتاب الذي خصصه الكاتب عن مفهوم الشر عند الفيلسوف

يوضح الكاتب كيف عالجت حنة آرنت مشكلة الشر السياسي وعالقته باألنظمة التوتاليتارية ُمبيّنا أن 

اهتمامها بمشكلة الشر جاء نتيجة لما تعرض له اليهود من اضطهاد وقمع وإبادة في أوروبا وجنوب روسيا 

 .وهو القمع الذي نالت منه نصيبها

سي عند آرنت بأزمة العالم الحديث التي تجسدها األنظمة التوتاليتارية إذ تحّول تفسير يرتبط الشر السيا

الشر من التبرير األخالقي والميتافيزيقي والطبيعي إلى التبرير السياسي، فسمة العصر الحديث كما ترى 

الشت فيه الحدود آرنت هي األزمة التي امتدت مع المد الشمولي الذي اختلط فيه العنف بالفعل السياسي وت

بين المجال العام والمجال الخاص ومن ثم بات العنف أمرا عاديا في المجتمع إن لم يكن ُمحايثا لنمط 

 .العيش والوجود اإلنساني في القرن العشرين

تجعل آرنت التفكير هو األساس الذي بموجبه يمكن مواجهة ومقاومة الشر، فالتفكير الذي تدعو إليه يكون 

رية واإلرادة من زاوية سياسية وليست أخالقية كانطية محضة وتقصد بالبعد السياسي النزوع في مجال الح

نحو االنتقام والعنف الذي يوجد داخل كل منا والذي تغذيه األنظمة البيروقراطية والكليانية التي تدفع البشر 

ة إجرامية. إنه الشر إلى التصرف دون رحمة وهم يحسون أنهم يرتكبون أفعال بسيطة ولكنها في الحقيق

التافه والعادي ولكنه مخيف بشكل كبير، وبموجب هذا، ينبغي االنتباه إلى التحول العميق الذي حدث في 

فهم بنية الشر فلم يعد الشر كما هو الحال عند كانط القيام بأفعال ال تنسجم مع القانون األخالقي وإنما 

التالي ثمة شر تافه يجول في العالم كجرثومة قد تنتعش في أصبح الشر نابعا من طاعة األوامر القانونية، ب

كل مكان تجد فيه ظروفا مالئمة للسلطة التوتاليتارية. والحل الذي تورده آرنت هو الصفح كمقابل لالنتقام 

فإذا كانت النزعة االنتقامية بكل نتائجها السلبية تدخل في صلب الهوية فإن الحل األنسب لتحقيق انسجام 

 .حية والجالد هو الصفحبين الض

وأخيًرا، تجدر اإلشارة إلى أن التركيز على الجانب الفكري للنساء عبر التاريخ وفي الوقت الراهن على 

المستويين العالمي والعربي يحمل أهمية كبيرة في دحض كل األوثان الفكرية التي دأبت منذ أزمنة غابرة 

كر قاصر، وهذا الكتاب رغم اعتماده باألساس على على التأسيس للنظر إلى المرأة كعاطفة متقدة وف

مقاالت ُمجّمعة أفقدته الوحدة في التناول والطرح إال أنه يظل لبنة مهمة في مشروع يسترعى االنتباه ال 

 .سيما مع تجذر النظرة الدونيّة للمرأة كعقل ُمفِكر في المجتمعات العربية
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 "المؤنث بصيغة الفلسفة“ كتاب في قراءة
 

 

 د. خديجة زتيلـــي
 

الفلسفة بصيغة المؤنث هو عنوان الكتاب الجديد الذي صدر عن مؤسسة هنداوي بالمملكة المتحدة للباحث 

المغربي الدكتور رشيد العلوي، ففي استهالله للكتاب يطرح العلوي السؤال: لماذا الفلسفة بصيغة المؤنث؟ 

الجديدة التي ليس بوسعها النفاذ  –األطروحات القديمة  وفي معاينة له تبدو عالقة الكاتب منتهية مع بعض

إلى عمق األشياء واإلمعان فيها مليّا، ما نتج عنه تسطيح العميق واختزال ما ال يُختزل واالنتهاء بتحويل 

المركز إلى هامش. فالعديد من الكتب التي تحدثْت عن المرأة والفلسفة عالجْت الموضوع من زاوية عالقة 

المرأة ودور النساء في حياة الفالسفة أو عن تجارب الحّب التي خاضها بعض الفالسفة مع الفالسفة ب

النساء، وقد تواتر هذا التصور عن المرأة في أكثر من مؤلَّف. وحتى الكتب التي تطرقْت إلى أفكار بعض 

فيها على بعض النساء الفالسفة قليلة للغاية وال يمكنها أن تفي بالغرض، وفوق ذلك كله تّم التركيز 

 –حنة آرنت  –الفيلسوفات اللواتي يتكرر ذكرهن في التاريخ المعاصر على وجه الخصوص، مثل هيباتيا 

في الوقت الذي يزخُر فيه العالم بفيلسوفات أخريات طواهّن … سيمون دي بوفوار  –جوليا كريستيفا 

أنهّن دخلن عالم الفكر والتفلسف تدريسا  النسيان والتعتيم فال تؤخذ تجاربهن الفكرية على محمل الجّد، علما

وتأليفا، وقد عانين ما عانينه من أجل الفلسفة وممارستها، من ويالت حروب ومن اضطهاد ديني ولغوي 

وطائفي، وضّحى البعض منهن باألسرة واألمومة أمال في توطين أنفسهّن فكريا في عالم هيمنْت عليه 

 .السلطة الذكورية بامتياز

نادية  –صبا محمود  –سيمون فايل  –شيد العلوي في التجارب الفكريّة لـــ إيديث شتاين يغوص كتاب ر

وسيال بن حبيب، تلك التجارب التي أريد لها أن  –نانسي فريزر  –آين راند  –جوديث بتلر  –دو موند 

طرحنها في  تكون مغمورة وهي المضيئة في واقع الحال، باالستناد إلى القضايا الفكرية والسياسية التي

الفكر المعاصر، فقد لفتن األنظار إلى مسائل غاية في األهميّة كان التعاطي معها خجوال في سابق الزمن. 

هو ذلك الصوت النسوي النقدي الذي تغفله بعض األقالم الفلسفية »إّن ما يجمع هذه الوجوه برأي الكاتب 

اربهّن واتجاهاتهّن الفلسفية وانتماءاتهّن وال تمنحه ما يستحّق من اهتمام. فجميعهّن رغم اختالف مش
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العقدية واختياراتهن السياسية تركن أثرا فلسفيا عميقا، ناهيك عن الخيوط الناظمة لبعض المفاهيم التي 

(، ولعّل هذا ما يجعل تثمين آرائهّن واالهتمام بفكرهن ضرورة ملحة 2« )نحتناها حيث التداعي قائم

ستحضار برأي الكاتب من شأنه استنهاض الهمم في مجتمعاتنا التي ال تفرضها نصوصهّن. وإّن هذا اال

تزال فيها النساء عرضة لالضطهاد والتهميش والتحقير من طرف السلطة الذكورية، التي تستأنس في 

بسط نفوذها بالتيارات المحافظة والمعادية لقيم الحداثة والتنوير. إذ تعمل هذه األخيرة على مفاقمة 

تماعية باالجتهاد في ترسيخ فكرة عدم أهليّة المرأة العقلية وتسويغ حق الوصاية عليها من األزمات االج

كما يتكرر ذكره في أدبيّات الخطاب الديني المتطرف. ويزداد ” ناقصة عقل ودين”طرف الرجل بوصفها 

الموضوعات شرعيتها في طبيعة »إنّما تجد ” الفلسفة بصيغة المؤنث”يقين العلوي في هذا الكتاب بأّن 

التي تناولتها الوجوه المنتقاة في هذا العمل بقليل من التفصيل، ولكن بعمق فلسفي حي يروم إبراز دورها 

 .(0« )في تاريخ الفلسفة المعاصر

-Edith Stein (1891 يستهّل كتاب الفلسفة بصيغة المؤنث رحلته مع الفيلسوفة الالهوتية إديث شتاين

بعد  2122الفينومينولجي األلماني إدموند هوسرل وقد عينها مساعدة له عام ، التي تتلمذْت على يد (1942

تسرب االنفعاالت ” وفاة معاونه األّول الدكتور ريناخ، تحصلْت على شهادة الدكتوراه ببحث عنوانه

 وحاولْت فيه تجاوز مقاربة علم النفس إلى علم يعتني بالظواهر اإلنسانية الستكناه باطن النفس” والعواطف

البشرية المعبر عنها في حدوس انفعالية وعقلية. عانت شتاين من اليتم في سن مبكر من حياتها، والحقا 

تأذت المرأة من مالحقة النازية لها كونها يهودية، وهذا ما يفسّر جهل األوساط األكاديمية لها في فترة 

ها الذاتية مع انفعاالتها وما عانته سيرت« قصة حياة يهودية»الثالثينيات. ويرصد كتابها الذي يحمل عنوان 

من مشقّات في الحياة. وانتهى أمر شتاين إلى الحرق بمعية أختها الطبيبة روز في محرقة أشفيتز الغازية 

 .رغم انتمائها إلى الطائفة المسيحية فيما بعد 2160عام 

نساني، ومن مؤلفاتها: أصدرْت شتاين كتبا هامة رّكزت فيها بشكل خاص على المرأة والتربية والوضع اإل

فّن »، «جوهر الحياة/الحياة في شموليتها»، «بناء الكائن البشري/اإلناسة الالهوتية»، «العلم واإليمان»

، ومؤلفات أخرى، كما قامت بترجمة كتاب توما األكويني «عن قدر المرأة» ،«في الشخص»، «التربية

أعمق تأمالتها إذ تُشّدد فيه على « نية والكينونة األبديةالمعنون الكينونة الفا»، ويُشكل بحثها «الحقيقة»في 

 .أهميّة فهم اآلخر عبر التعلّم واكتساب المعرفة

 Simon Weil ينتقل بنا العلوي بعد ذلك إلى سرد سيرة فيلسوفة المصنع والشرط العمالي سيمون فايل

فتها التعليميّة وهي اليهودية وتجربتها المثيرة لالنتباه بعدما قّررت التخلي عن وظي (1943 – 1909)

البورجوازية، لتصبح عاملة في المصانع الفرنسية بتأثير من األفكار الماركسية المعادية للستالينية، فقد 

تعاطفت فايل كثيرا وعميقا مع البسطاء والفقراء والعمال إلى درجة أنها كانت تتبّرع بأجرتها الشهريّة إلى 

وال تحتفظ منها إال ببضع فرنكات تسد بها الرمق. وكانت تلتقي  صندوق التضامن مع عمال المناجم

بالعاطلين والعمال في المقاهي وال تتوانى في تزويدهم بثقافة االلتزام السياسي، تأثّرت فايل كثيرا 
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تأمالت »إميل شارتيه( الذي اعتبرها قلما واعدا بعد صدور دراستها ) Alain بالفيلسوف الفرنسي آالن

 .«لقمع والحريةحول أسباب ا

كتبْت فايل على مدى أربعة وثالثين عاما التي عاشتهم خمسة وعشرين كتابا، وقد صدرْت أعمالها كاملة 

عن دار غاليمار الفرنسية في سبعة عشر جزءا موزعة على سبعة مجلدات تشهد على فيلسوفة متجذرة 

ا المجتمع والمضطهدين. صادقْت وشرسة بشكل غير مسبوق، على حد تعبير الكاتب، التزمْت فيهم بقضاي

هذه المرأة الثائرة الفقراء والعّمال وكانت مناضلة ونقابية عملت بال هوادة من أجل مبادئها، كما شاركت 

تأمالت في قضايا »في مسيرات التضامن وفي اإلضرابات، وقد تصدْت لألنظمة الشموليّة في كتابها 

هذه العجالة أّن دورا مهما لعبه رجال الدين في حياتها وفي  ويجب التذكير في«. الحرية والقهر االجتماعي

 .تجربتها الروحية من أمثال جوزيف ماري بيرين على وجه الدقة أظهرته رسائلها بعد وفاتها

 أّما القسم الثالث من هذا الكتاب فيرّكز على األنثروبولوجية األمريكية الباكستانية األصل صبا محمود

Saba Mahmood التي تنتمي إلى الجيل الثالث لمدرسة فرانكفورت والمهتمة 2140ة عام المولود ،

بالنظرية السياسية واألنثروبولوجية لمنطقة الشرق األوسط. تُركز صبا في أعمالها البحثية على 

المجتمعات ذات الغالبية المسلمة، وفي هذا الشأن أنجزْت العديد من األبحاث حول األخالق والسياسة، 

ين الدين والعلمانيةـ، وعن مكانة النساء ودورهن في تلك المجتمعات. عملت كمهندسة معمارية العالقة ب

بعد تخرجها من الجامعة لكن شغفها بالبحث األنثروبولوجي اإلسالمي جعل مسار حياتها يتجه وجهة 

ل أبحاثها جديدة الستكشاف األسئلة التي تهمها ومنها أسئلة االختالف الثقافي بين الحضارات، كان أو

، حول 2112و 2122ما بين عام « سياسة التقوى: اإلحياء اإلسالمي والشخصية النسوية»الميدانية 

المرشدات الدينيات في القاهرة، والذي نالت بموجبه درجة الدكتوراه. نشرت مجموعة من العناوين الهاّمة 

ديني في عصر العلمنة: تقرير حول االختالف ال»، «سياسات الحرية الدينية»، «هل النقد علماني؟» منها 

 .«األقليات الدينيّة

هو الذي حظي بشهرة واسعة، فقد دافعت فيه بقوة عن خروج « سياسة التقوى»ولكّن كتابها الموسوم بـــــ 

النساء إلى المجال العمومي لمناقشة مواضيع كانت حكرا على الرجال ويتعلق األمر بشؤون العقيدة 

ه مواضيع هامة مثل: الحرية، الحجاج أو فن االقناع، األخالق العملية والتقاليد.. واإليمان، وتناولْت في

ونظير جهودها التي ال تخطئها العين لفتت األنظار إلى أهميّة منجزاتها في مجال البحث األنثروبولوجي، 

رط الحرية الذي تنبثق عنه نقاشات سياسية وأيديولوجيّة واسعة للرقي بأوضاعنا وبمجتمعاتنا وأهمها ش

 .كأساس لوجودنا اإلنساني

في السيرة الفكرية ألبرز نساء الفكر الماركسي « الفلسفة بصيغة المؤنث»ويبحث المقال الرابع من كتاب 

التي دافعت عن مبدأ المساواة بين الجنسين من أجل تحرير  Nadia de Mond التروتسكي نادية دو موند

الذكورية، وترتكز في مقاالتها على نصوص فريديريك إنجلز المجتمع المعاصر من كل أشكال الهيمنة 
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الذي يذهب فيه كاتبه إلى أّن العالقات بين الجنسين « أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة»وعلى كتابه 

في المجتمعات القديمة والبدائية التي كانت تعتمد على حرفة الصيد وجني الثمار كانت متكافئة ومتساوية، 

المرأة ساء كثيرا وأصبح بائسا مع ظهور الملكية الخاّصة والزراعة والدولة. وعطفا على ما  وأّن وضع

قيل فإنها تعيد النظر في بعض األطروحات األنثروبولوجية المعاصرة وتجتهد في أبحاثها من أجل توضيح 

ة النظام األبوي، ثالث قضايا متصلة بنضال الحركة النسائية: أصل وطبيعة النظام األبوي، ركائز وأعمد»

 .(9« )مفهوم النوع االجتماعي

وليس خافيا أن دو موند تسعى في نضالها المستميت إلى تصحيح الكثير من األخطاء التاريخية ودحض 

األحكام المعادية لحقوق المرأة، وفي مقدمتها تلك المستندة أساسا على مسّوغات بيولوجية واهية تمنح 

بيّة الهرمية بين الجنسين بالرغم من افتقارها إلى أي سند علمي أو منهجي. لنفسها الحّق في إقرار الترات

وهي تشّدد على القول أن هذه التراتبيّة قد بسطْت من نفوذها في المجتمع الراهن حيث تتمّدد الليبيرالية 

بين بسرعة وبقوة وتستعمل النساء في منظومتها كجيش لتطوير االقتصاد. وإّن إيهام الناس بالمساواة 

 .الجنسين لتقدير غير صائب طالما أّن النساء بقين مجرد أرقام في عملية اإلنتاج ليس إالّ 

-أما القسم الخامس من الكتاب فيحطّ رحاله عند الفيلسوفة اليهودية األمريكية ذات األصول الروسية 

قدية المعاصرة وقد ، تنتمي إلى النظرية الن2124المولودة في عام  Judith Butler المجرية جوديث بتلر

ذواٌت راغبة: »اهتمت بالسياسة واألدب وبالدراسات الثقافية والجنسانية والنوع، وفي بحثها المعنون 

طّورْت فهما جديدا للعالقة بين الرغبة واالعتراف، « تأمالت هيغلية حول فرنسا القرن العشرين

قرأْت للكثير من الفالسفة «. عتبارهاهذه األجساد التي يجب ا»دراستها الشهيرة  2119وأصدرت في عام 

المحدثين والمعاصرين ولكنّها اهتمت أكثر بهيغل وستتبنى الحقا مفهوم االعتراف الوثيق الصلة بالعيش 

في كنف الحرية، وهو غير معزول عن العالقة مع الغير وال ينفصل في اآلن نفسه عن سؤال الهوية 

هات نظرها الفلسفية بأطروحات أدورنو في العالقة بين وعالقته بالذات. هذا وتستعين بتلر لعرض وج

 .األخالق والشروط االجتماعية، وبمواقف آرنت حول الحياة الجيّدة والعيش الكريم

يُعرُف عن بتلر أنّها من دعاة إنهاء االحتالل والعنف والبحث عن اعتراف متبادل بين الشعبين الفلسطيني 

ة من أجل نظام ديمقراطي يمكن التعايش فيه سويا لجميع واليهودي، وبضرورة إجراء تسوية عادل

األطراف. ويرتفع صوتها في الكثير من المحافل الدولية منادية بالسالم، فهي عضو في اللجنة االستشارية 

أساتذة من أجل السالم الفلسطيني ”، وممثلة في اللجنة التنفيذية لــــ ”الصوت اليهودي من أجل السالم”لــــ 

وتؤكد كتاباتها من قبيل ”. مؤسسة مسرح الحرية في جنين”وفي ” ائيلي في الواليات المتحدةاإلسر –

طريق متفرقة: »، «أطر الحرب: متى يؤسى على الحياة؟»، «مستباحة: قوى العنف والعزاء –حياة قلقة »

السياسة في رفضها للعنف تحت أي مبّرر، وميلها إلى ممارسة « حياة هشة»، و«اليهودية ونقد الصهيونية

 .أجواء من السالم
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نعثر على تجربة فكرية مختلفة عما سبق من « الفلسفة بصيغة المؤنث»في المقال السادس من كتاب 

 -Ayn Rand (1905 التجارب في هذا الكتاب، إنّه عن الفيلسوفة والروائية والسينمائية الروسية آين راند

الذي تطرقت فيه إلى فلسفة أفالطون « بة جديدة في سبيل نخ»، التي تؤّكد في مقدمة كتابها (1982

وأرسطو وهيوم وكانط وهيغل، بأنه ال يمكنها تقديم صورة عن الوجود البشري من دون إطار فلسفي. 

اشتهرت كثيرا في عالم الفن السابع واألدب أكثر مما اشتهرت في مجال الفلسفة رغم كتاباتها الفلسفية 

نما في هوليود وتركت آثارها في أعمالهم بفضل أفكارها التي دعت إلى الكثيرة، رافقت نجوم وكتاب السي

تجديد المضامين واألساليب في مجال السينما. ويجب التذكير هنا أّن الكثير من رواياتها تحولْت إلى أفالم 

 .وغيرها من الروايات« اإلضراب»، «منبع العيش»، «نحن األحياء»شهيرة كــ 

فضيلة ”قية واألخالقية في بحثها الذي نالت به شهادة الدكتوراه تحت عنوان لخصْت راند فلسفتها اإلثي

، وهو يعبر إلى جانب كتابها 2146الذي قامت بنشره في عام  the Virtue of Selfishness ”األنانيّة

عن مذهبها الفلسفي واألخالقي في الموضوعية والعقالنية. وفي « مدخل إلى الموضوعية األبستمولوجية»

الذي يضم بين دفتيه ثمانية عشر مقاال دافعْت هذه الفيلسوفة عن الحاجة « فيم نحتاج الفلسفة؟»بها كتا

الملحة إلى وجود الفلسفة في كل مكان، عن فلسفة للعيش المشترك وليس عن فلسفة للعقل، فالبشر حسبها 

أخالقيّة غيرية دمرْت  بحاجة إلى إطار أخالقي، في محاولة منها للرّد على كانط ونزعته المغالية في

حسبها أسس الذاتية العقالنية، فلقد قوض كانط وفق راند النزعة الفرية التي ال مناص بأنها أساس البقاء 

 .االنساني

التي ولدت في  Nancy Fraser ويخصص كتاب العلوي مقاله الموالي للفيلسوفة األمريكية نانسي فريزر

والحق والنظرية النسوية وحول الفضاء العمومي، وهي تهتم  ، تتمحور كتاباتها حول العدالة2162عام 

بالمواضيع السياسية التي طرحها الجيل الثالث للنظرية النقديّة لمدرسة فرانكفورت. وجذير بالذكر أّن 

هناك مجاالت ثالث تحكم تفكير فريزر هي: المجال السياسي وفيه تعيد النظر في مفهوم الفضاء العمومي، 

جداالت »، و«دينامية النساء»، و«ماهي العدالة االجتماعية؟ االعتراف وإعادة التوزيع»وتعد كتبها، 

، أساس تصورها. أما الثاني فهو المجال الثقافي وتعيد فيه تفحص مفهوم «نسائية: مطارحات فلسفية

« رافالتصور الراديكالي: بين إعادة التوزيع واالعت»االعتراف ويمكن بهذا الصدد العودة إلى كتابها 

لمزيد من اإليضاح، أما المجال الثالث الذي تعتني به فريزر فهو المجال االقتصادي حيث تُعيد النظر في 

 –انقطاعات العدالة: تأمالت نقدية حول الوضع ما بعد »مفهوم التوزيع، ويمكن االستناد على كتابيها 

 .لفهم أكثر للموضوع« م معولمموازين العدالة: إعادة تصور الفضاء السياسي في عال»، و«االشتراكي

إلى « دينامية النساء»ال شك أّن المسألة النسوية تشغل حيزا كبيرا من تفكير فريزر، وهي تدعو في كتابها 

نظرية في ظّل انتشار قيم  –تفحص المعاني وإلى نظرية متكاملة حول الخطاب، إلى خطابات فوق 

وقت تغير خطاب الحركات النسوية ولم يعد كما كان في سابق الليبيرالية والليبيرالية الجديدة، فمع مرور ال
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عهده مع الموجة األولى، ويتعين وفقا لذلك التفاعل مع ما يجري ألّن مفهوم المرأة تغير أيضا وفقا لتنوع 

 .الهويات االجتماعية

، 2122م المولودة بتركيا عاBenhabib Seylaويعتني المقال األخير في هذا الكتاب بـــ سيال بن حبيب

تدير في جامعة يال بأمريكا برنامج اإلثيقا والعلوم االقتصادية والسياسية، وهي عضو الجمعية الفلسفية 

األمريكية ورئيسة اللجنة العلمية بجامعة كولونيا بألمانيا، دّرسْت الفلسفة وتهتم في أبحاثها بالنظرية النقدية 

السياسية تحديدا وتعتني بمواضيع مثل الهجرة، االحتالل، والنظرية النسوية، وتتمحور مؤلفاتها في الفلسفة 

مخيمات الالجئين، المقيمين، البدون أوراق، المهمشين، والمقصيين لسبب ديني أو عرقي أو لغوي. 

المواطنة العالمية، العدالة، الديمقراطية، التعدد الثقافي، النسوية.. تنتمي هذه الفيلسوفة إلى الجيل الثالث 

قدية لمدرسة فرانكفورت من خالل اشتغالها مع هابرماس، وهونيث، ونانسي فريزر، وجودي للنظرية الن

 .بتلر

إنّه يتوجب علينا وفق بن حبيب الوعي بالتحوالت العميقة التي طالت الفضاء العمومي والتي ساهمت فيه 

م، وهي مجرد وسائل االعالم والوسائط الجديد لالتصال، وبهذا الشأن اعترضت أن تحّل وسائل االعال

النقد، المعيار »أدوات لتبادل الرأي، محل عملية التداول الواقعية واتخاذ القرارات. ويعّد كتابها 

أشهر كتبها صاغت فيه مفهوم النقد وذلك بالرجوع إلى جملة من الفالسفة المعاصرين كهيغل « واليوتوبيا

ناول قضايا أخرى تطرق إليه العلوي وماركس ولوكاكش وفيبر وغيرهم. والمقال حول سيال بن حبيب يت

اإلسرائيلي وموقف الفيلسوفة منه وبدائله، وكذلك ثورات الربيع العربي،  –مثل الصراع الفلسطيني 

والفعل السياسي في تركيا، وقضية انضمام تركيا إلى االتحاد األوروبي، ومسائل أخرى من األهمية بمكان 

 .العودة إليها في هذا الكتاب

الفلسفة »ه القراءة التي قََدمتها للكتاب ال يسعني إالّ التأكيد على أّن عودة القارئ إلى كتاب في ختام هذ

في تفاصيله ومحاوره الكبرى سيضيئ زوايا أخرى أغفلها التلخيص واالختزال، فلقد « بصيغة المؤنث

سفة بكثير من المحبة بدل العلوي فيه مجهودا كبيرا وصادقا كان ديدنه فيه المعرفة وكتابة التاريخ والفل

والصدق والعمق، يحدوه في ذلك أمل استنهاض همم مجتمعاتنا التي تعاني من االنسداد التاريخي وعدم 

التصالح مع الذات. فهل ستتناسل كتب أخرى على خطاه تحكي الفلسفة بصيغة المؤنث؟ وهل ستتوسع 

ذا الكتاب والتي قام رشيد العلوي دائرة وأفق اإلشكاليات التي طرحتها إديث شتاين وزميالتها في ه

 . بعرضها باقتدار كبير ؟
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 الضلع أسطورة من .. الضائعة الكينونة أو حواء
 الرغبة نداء إلى

 
 يوسف عدنان

 
 ”يَُدلُّونَنا التّائهون وحدُهم“

 الرومي الدين جالل

 

نطولوجيا النشوئية ُمنذ فجرها، يأتي على الفكر حين، ال بد له فيه من تبني ُرؤيا اختالفية، تُعيد تقويض األ

الذي بموجبه ال يمكن للمرأة أن توجد سوى، في، ومن ،داخل جنس ” التقليد اإلنتسابي“ابتغاء تكسير 

الذكر }جسده/ ضلعه{. والحرص في المقابل على إعادة تشيّيد معنى ُمغاير يسمح بإرباك نمطية الفهم 

تي يمتطيها عادة التّفكير في الموضوع، من خالل توطين السطحي، واالنزياح به عن المسالك المألوفة ال

مفهوم الرغبة بدال من الضلع كمبدأ يقوم عليه تفسير وتأويل واقعة الخلق اإلنسي. فبدل االكتفاء بالنقد 

ُمنعطفا جديدا  –  المستقى الُمسقى من بحث” – وتأويلها حواء في الرغبة “هذا المؤلف  والتفكيك، يرسم

ية حيوية للجنسانية اإلنسانية، من الُمرجى األخذ بناصيتها كل ما تعلق األمر بسؤال الرغبة يُطالب بتأويل

في التكوين البدئي لإلنسان. إذن، فإما أن نعتبر حواء ُسلِخت من ضلع آدم وهو اإلعتقاد األسطوري 

وفّر له فضاء والميكانيكي، وإما أن نعتبر حواء خلقت جراء رغبة آدم وهو التفسير العرفاني، الذي ن

للتعبير عن نفسه. وتأتي في هذا المقام سلسلة من التساؤالت تستعيد واقعة الخلق وتحوم حول فجواتها 

 .ومناكبها وأسرارها الغامضة

 من هي حواء؟ وكيف حضرت كموجود في الوجود؟ 

 د جّسد لماذا كان هناك منام في قصة الخلق، ولم يكن هناك تجلّي مباشر؟ وهل من الممكن أن يكون ق

 الحلم أول تجلي للكيان األنثوي؟ وما موقع الالشعور من الغيب؟

  هل رغب آدم في حّواء قبل خلقها ؟ أيمكن أن ننتهي إلى القول أن خلق حّواء هو جواب عن رغبة ؟

 بمعنى آخر: هل خلق حّواء كان حقّا بهذه الطريقة المؤلمة والعنيفة، والقصد هنا أسطورة الضلع ؟

 عن الرغبة األصيلة في نزوع الكائن اإلنساني، هل نكون أمام موضوع بدون رغبة، أو  عندما نتساءل

 رغبة بدون موضوع؟
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  هل يمكن لإلنسان أن يسعد بشيء لم يرغب فيه قبال ؟ أو بعبارة أخرى: هل يمكن آلدم أن يسعد مع

 حّواء دون رغبة مسبقة فيها، وأن تبادله هي كذلك نفس الشعور ؟

 ور األنثوي كما لو أنه معنى خارج التاريخ اإلنسي؟ ما السر المحجوب في قصة لماذا يبدو الحض

 الخلق؟ ولماذا لم تذكر في القرآن وإسمها يضل محرما عند العرب؟

  كيف أمكن آدم إدراك حّواء؟ هل من خالل ملكة العقل، أم عن طريق الحس، أم هو حدس باطني ترآى

 في حضرة الخيال ؟

 ن المعرفة والجنس والموت ؟ما عالقة الرغبة بكل م 

تسعى ُسطور هذا المؤلف وضع مالمح أنطولوجيا كينونية، تتصّور قصة الخلق اإلنسي كوجود راغب، 

وتقوم بتقويض جذري لألفهام، للبنى، لألنساق، للنصوص المبلوعة في جوفها ذاتية الموجود األنثوي. كما 

كاليات ميتافيزيقية كافية حول الكيان النفسي لإلنسان. تسمح شبكة تقاطعات القضايا فيه وتشّعبها بتفجير إش

وذلك من خالل إعادة التفكير واالنشغال الفلسفي بسؤال األصل، المرتبط هنا بقصة الخلق اإلنسي، وحقيقة 

هذا األقنوم الذي ظّل  .“Désir“ خلق حواء من ماهية آدم. الشيء الذي يدعوا لفت االنتباه لمفهوم الرغبة

ار التفكير الكوني في إشكالية الخلق اإلنسي إلى حدود زماننا المعاصر. لربما هي عودة غائبا عن مس

ملحاحة وشكوكة إلى الوراء، إلى ذلك الوجود األصيل و المنسّي، كما اتّسم بتحسسه قلق السؤال الفلسفي 

مقام األول إماطة عند وورثة الفلسفات األنطولوجية. فاالجتثاث الفينومينولوجي لألنطولوجيا معناه في ال

 .اللّثام عن تاريخية مفاهيمها وتصوراتها للوجود

نخطّ نقدا راديكاليا يُساءل  تبعا لهذا األفق الذي خضنا في رسم قسماته، قد وجدنا أنفسنا وبدون نيّة مسبقة، 

 الدينية، بل حتى الفلسفية منها، والتي أسرفت في مجملها –زخما تاريخيا من التأويالت األسطورية 

، لدعم أسطورة كمال الذكر عن األنثى، بينما تّم إهمال الرجل ضلع من المرأة خلق مسألة التركيز على

، وهو وحده من يستطيع أن يكشف لنا حقيقة الرغبة المتوارية الراغب الخيال في مقابل ذلك جانب من

على مستوى العالقة  خلف قضية الضلع. وحيث يأتي مفهوم الرغبة ليعوض الضلع، ويردم الثغرة القائمة

 .المبهمة آلدم بحّواء. كمبدأ يقوم عليه تفسير وتأويل واقعة الخلق اإلنسي

مّما ال جدال فيه اختالف الفكر الكوني منذ األزمنة الغابرة إلى الحقبة المعاصرة حول كيفية خلق حّواء. 

عده، ومزمع ما أمكننا معرفته وال نعلم علم اليقين إن كان الّرب قد خلق حّواء في نفس وقت خلق آدم أم ب

هو ما تذكره الكتب السماوية التي ال تخوض في التفاصيل، و كذا األحاديث المنسوبة إلى نبي اإلسالم، إلى 

جانب روايات متضاربة تصلنا من زمن أساطير األّولين. بمعنى ليس فقط ذكر واقعة خلق حّواء من ضلع 

 .هو كفيل بمعرفة خبايا الوجود اإلنسي والنفس والجسد آدم }مع تعليق الحكم هنا حول قضية الضلع{

فالخطاب اإللهي في مضمونه الذكوري موّجه إلى كائن ذكر معلوم باسمه، أال وهو آدم، بينما المرأة ملحقة 

مضافة كانتماء فرعي، نوعي. ومع كل األسف نجد هذا التفسير األجوف اليزال يجثم على سيرورة الفكر 

ة التخلّقات الفكرية. هذا على الرغم من كونه مبني على الرأي والظّن واالعتقاد غير اإلنساني عبر أزمن

المشفوع ببراهين وأدلّة سواء أتت من نبع عقالني برهاني أو ذوقي عرفاني. وال نخفي ميلنا إلى السبيل 

 .اإلبستيمي –الخطاب  –الثاني، حتى نقبض عن معنى ما ال تطاله سلطة: النص 
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إلى أن قّصة الخلق غير متوازنة في الّسرد بين النوعين. فحينما نعود إلى مجريات قّصة  تجدر اإلشارة

البدء اإلنسي، نجد آدم هو وحده المخاطب من طرف الّرب في كافة أطوار خلقه: بدءا بخلقه وإشهاده على 

جودات في الكون ذّريته في المأل األعلى، ثم تعليمه اللغة وسيادته على المالئكة، ثم تعّرفه على المو

وتسميتها بمسمياتها، إلى وقوعه في الخطيئة وطلبه الغفران والثوبة من الّرب متحدثا باسم حّواء، حتّى 

عودته إلى أديم األرض. أّما قّصة خلق حّواء، فال يأتي ذكر إلسمها إذا استثنينا اإلشارة إليها بالزوج أو 

اب مباشر عن منع األكل من الشجرة المحظورة، وإنما األنثى، بل حتّى أن الّرب لم يُبلِغ األنثى بخط

وصلها النّهي عنها، عن طريق آدم. لذا ال بد من إعادة قراءة قصة خلق حّواء ما دام يلفّها كل هذا السواد 

جانب  –وهو ما نتناوله في تفاصيل المؤلف  –والغموض وفيها الكثير من الفراغات والمغيوبات، كما لها 

ن يُحّدد بدقة أو يُفسر تفسيرا تاّما أو يأمل المرء بكشفه تماما. مما يترك حقيقة خلق باطني أوسع من أ

المرأة معلّقة بالعلم اإللهي وغامضة على مّر التاريخ اإلنساني، الذي اكتفى فيه الفكر الكوني بالتّركيز على 

 .ة إلى الوجودكيفية وهب المرأة للحياة، ولم يتساءل في الكثير من األحيان كيف جاءت المرأ

 ذكر أي فيها والمعدوم والعنيفة المؤلمة الطريقة بهذه آدم ضلع من حّواء خلق ثم فعال هل

 الرغبة؟ لمفهوم إشارة أو

لكأن آدم وحّواء كائنين ُمجّردين من الرغبة، التي هي مفتاح فهم كيان اإلنسان وُمشتّل نزوعاته الُمتدفقة 

تحديدا، الذي اقترن بمفهوم الّضلع األعوج ومعناه الترميزي، هو ما  باستمرار )إسبينوزا(. إذن هذا اللّبس

، ويردم الثغرة ”الضلع “ليعوض” الرغبة “سنحاوله استكناه مغالقه، وسبر أغواره. حيث يأتي مفهوم

فيه الخيط  القائمة على مستوى العالقة التواصلية المبهمة آلدم بّحواء. وهذا الجانب الالمفكر فيه، نجده 

 .ظم لتصورناالنا

ربما قد يسأل سائل: ما الجدوى من إعادة التفكير في هذه النازلة ؟ ولماذا ينبغي أن نوسع من زوايا التأمل 

والتفكير في هذا الموضوع ؟ فسواء خلقت حّواء بشكل مستقل عن آدم، أو استلّت من ضلعه، الحاصل أنهم 

من ذلك، بل وأشّد التباسا مما يتبادر للذهن ألول خلقو من طين وتراب. لكن المسألة لها آفاق أرحب بكثير 

وهلة. ذلك، أن طريق الوصول إلى كينونة الكائن األنثوي ورغبته، يكمن أوال في فك طالسم العالقة 

المعقدة التي تجمعه بالجسد الذكوري. وهذا الّدرب المنسي، هو ما لم يخض فيه الكثير من السائلين، إذ 

 .اص قضية الضلع بينما تم إهمال سؤال الرغبةغالبا ما انكبوا على افتح

وبما أن الطرح السائد يعتقد في خلق حّواء الداخلي من آدم، هناك العديد من األصوات تعتقد أن غاية 

التي كان سيتلقّاها آدم، لو أنه أحّس أو شاهد ” صدمة االنفصال“النوم، كانت بمثابة الحجاب الواقي من 

ومفاد هذا الرأي المتداول، هو أن لو خلقت حّواء من آدم وهو مستيقظ، لشعر  كيف انسلّت حّواء من صلبه.

بألم خروجها من ضلعه وكرهها. لكنها خلقت منه وهو نائم، حتى ال يشعر باأللم، فيميل إليها. وهذا قول 

 زمرة من علماء الالهوت، كما اجتهد على تثبيته المشّرعون والمفسرون، إالّ أنه ليس هناك أبعد عن
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يتلبّسها الحس المشترك، تم تصديقها  doxa الصواب من هذا القول، الذي كّرس فهما شائعا ومسلمات

 .والجزم فيها بصورة متعجلة دون أدنى درجة من الحيطة والوعي النقدي

إن حدث الخلق األنثوي المتكتّم حوله التاريخ النشوئي، ليس في رأينا مبنيّا على األلم، وال على االنفصال 

ّصدمي، بل على الرغبة، وكيف ترجمها الحلم في الشعور آدم. فالنوم، لم يكن مكانا لرقود النفس، وإنما ال

 لنا فصورت المخيّلة جاءت الرغبة، انبثقت إذا أفلوطين: يقول .هو بدا كفسحة لتعرب الرغبة عن نفسها

المتعلق هنا  -قوة التأويل إنه إقحام لجانب مهدور من الخيال تتحقق ضمنه. الرغبة هذه موضوع يشبه ما

باعتباره األسبق واألهم في نظرنا عند الحديث عن سّر ازدواجية الجسد اإلنساني، ومحاولة  –بالحلم 

 .كشف حقيقة الرغبة المتوارية خلف جدار الوعي

في مسائل تتعلق بانفعاالت النفس وطبيعة الرغبة، تجاوز الثنائية  سبينوزا لقد سبق أن دعانا الفيلسوف

الديكارتية القائمة بين العقل والجسد، ذاهبا إلى اعتبار أن العقل والجسد شيء واحد، وذلك من منطلق 

وجود جوهر واحد يحمل صفتي الفكر واالمتداد في نفس الوقت. فالعقل والجسد عند اسبينوزا صفتان أو 

للرغبة. حيث يصعب  حاالن للجوهر الواحد. قد يتناغم هذا المنظور الفلسفي إلى حّد ما مع تصورنا

التّصديق أن حاجة آدم لحّواء لم تأتي من رغبة ذاتية جوانية، مادامت الرغبة تشترط في قيامها، ازدواجية 

بين النفس والجسم. فأن نسلّم بأن فعل الوجود األنثوي كان فقط مجّرد إمالء إلهي نزل كرها على آدم 

لهو  –ر ما ُمنعكس في ذهن آدم عن عالم الحيوان كتصو –إلرادة ملغوزة   }قضية الضلع{، أو هو ترجمة

 .فعال درب من الهُراء وفشل للفكر في استيعاب ذاته

من بين أهم  ”L’histoire Primordiale“ لإلنسان النشوئي تعّد أسطورة البدء المقدس أو التاريخ

 منظور مناألحداث التي تستوجب من الحس الفلسفي وقفات تأملية، ليعيد التفكير في أبعادها 

ويتساءل على نحو يدفع بإرادة المعرفة خارج ثنايا المألوف، والجاهز من  ”rétrospective“ استعادي

الخطابات المحنّطة لعقود من الّدهر في تالفيف المعتقد والموروث والمؤسطر وطبقات العقل الباطن. 

حاجة معرفية لضبط منشئه  -سي منهخاصة بعده اإلنا–فالدعوة إلى إعادة القراءة المتجددة للتراث الفكري 

وحركة مفاهيمه في نواميس أنساقنا الثقافية والفكرية والمعتقدية واألخالقية. إذ علينا أن نقيم تمييزا 

والمظهر الذي يقدمه لنا التاريخ الرسمّي بخصوص الخلق األنثوي.  األنطولوجيّ  المظهر جوهريا بين

 .ة شديدة لم تمهل الفكر ليقول كلمتهفعالقة آدم وحّواء النشوئية قد تمت بعجل

إعادة التّفكير في المفّكر  -ما قبل التاريخ –وليس الغرض من تناول هذا الموضوع الموغل في عمق القدم 

فيه، وإنما تأتي هذه الورقة بلمحات مرّكزة حول حلقات مفقودة في االنشغال الفكري بقّصة الخلق اإلنسي، 

الخ. ويبقى دائما السؤال )…( فسيرات غافلة/ قاصرة/ متناقضة/ فارغة ليتسنّى النئي بقدر كافي عن ت

يستلحق معناه المؤجل، ومفتوحا على أجوبة ليست حاضرة، مما يستدعي المزيد من الحفر والتنقيب 

والتّدارس إيمانا بنسبانية كّل معرفة تتّخذ اإلنسان موضوعا لها. )الحقيقة الوحيدة لإلنسان هو أن ال حقيقة 

 .(فوكو له:
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ما أكبره من خطأ وخسارة أن نّصور تاريخ النزوع اإلنساني بهذه الطريقة الجوفاء التي ال نجد فيها أّي 

ويلفت النظر شيء، أنهم حرصوا على تصوير واقعة  -رغبة آدم وحّواء في بعضهما البعض –أثر للرغبة 

ثر التّفاهات التي تحاك في هذا المجال، الخلق األول بالعدمية والخشونة ومجانبة الرغبة اإلنسانية. وما أك

والحقيقة، يتعّجب الذهن ويأسف العقل، حين يقرأ بعض ما كتب حول هذا الموضوع. فالخطابات الفقهية 

والعقل الذكوري المتعالي واألساطير المؤسّسة، جميعهم يتحاملون على إجهاض المعنى المراد به من 

رغبة التي ال يأتون على ذكرها سواء عن قصد أو غير قصد. قصة الخلق اإلنسي، ُملجمين بذلك صوت ال

بل ونصطدم بجدار الكبت أكثر تصلّبا عند الرجال من النساء، حين يعتبرون خلق حّواء شيئا ثانويا وجد 

تعريفه عند آدم كسائر المخلوقات، متشبّثين بهذا الموقف االستنساخي الذي ينسب وجود األنثى إلى علّة ما 

 .ذكورية

يفتنا في هذه القراءة األنطولوجية المضادة إضعاف مفعول مقوالت العقل النقلي }الوسائلي{؛ لم 

واستخراج نقائص دالة من النصوص الميثولوجية والدينية مع تسليط الضوء على تاريخ الرغبة المهدور 

تفكيك والمحجوب وراء جدار الوعي. ففي هذا الطرح تأصيل لمسعى فكري يُراد منه إعادة تقويض و

ثنائية أصل / فرع، إلى جانب تأزيم فكرة مركزية المعنى المحصورة عند الطّرف الذكوري. لذلك، فإذا 

استطعنا أن نفسر على ضوء هذا النموذج أساس قانون الخلقة السليم بشكل ال يُصّوغ ممارسة الخصاء 

كذات وكيان مكتف بذاته، ال  على الكائن األنثوي، آنها يمكن أن نسمع نداء الرغبة الحقيقية في المرأة

وقصارى القول أن النزوع اإلنساني ال يمكن إالّ أن  كموجود غير مرغوب فيه أو كموضوع بدون رغبة. 

أن  –ُمنذ الخطاب اإللهي لألرواح  –يكون نزوعا راغبا، وإذا سبق وكان العكس، فسنكون قد سلّمنا سلفا 

طبيعة تفعل فينا على نحو ميكانيكي، تطبُعه االستجابات نعيش في هذه الحياة بدون رغبة، تاركين قوى ال

 .الغريزية أكثر من النزوعات العرفانية والجمالية

ال مندوحة أننا في حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى مجاوزة هذه الرؤيا الدونية واالختزالية للمرأة، 

لية على سبيل المثال يعتقدون خاصة ونحن نعلم أن هذه الطبيعة الغامضة لمنشأ األنثى جعلت عرب الجاه

أن النساء ليست مخلوقة من اآللهة، وإنما هي مخلوقات شيطانية. حيث كان يبيحون التقليد القبلي المتزمت 

اإلناثي عند الوالدة، فتسّول لهم أنفسهم دفن البنات فورا بعد ميالدهن، ألنهّن في اعتقادهم ” الوأد “مبدأ

)…( د األنثى بدل الذكر هو نذير شؤم وهالك ونقص في الجاه والمال الجاهلي مخلوقات مدنّسة، وأن ميال

الخ. وكثير من الحضارات كانت في شّك وعماية في شأن األنثى، وهل روحها شيطانية، أم آدمية إنسانية. 

بل حتى تاريخ الكنيسة المسيحية لم يسلم من تأثره بهذه العقيدة المعادية للمرأة، والتي تجد تشخيصها من 

 . ”gynophobie ” الجينوفوبيا أو النساء برهاب اوية نفسية، فيما يعرفز

وظّل الشّك يحوم حول طبيعة األنثى الغامضة قرونا متواصلة حتى القرن السادس ميالدي، و بعد الخروج 

من عصر الظلمات عقدت مؤتمرات ليتدارسوا فيها هل المرأة لها روح أصال أو هي كائن بدون روح. 

أنها كانت بروح حيوانية، والبعض قال إن ال روح لها أصال. وتراجع هؤالء فيما بعد عن  ألن الشائع
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أحكامهم، وقالوا يبدوا أن لها روحا ولكن دون روح الرجل، وهي مخلوقة فقط لخدمته وإسعاده وإرضاءه. 

 المرأة بل أة،المر من ليس الرجل ألن الرجل، مجد المرأة: “يقول الداعية القديس بولس األول في رسالته

 .”الرجل أجل من المرأة بل المرأة، أجل من يخلق لم الرجل وألن الرجل، من

بل حتى مواقف الفالسفة من المرأة لم تكن بريئة كما ينبغي أن تكون عليه سريرة الفيلسوف، حيث بدت 

ة و بقايا الحب هي األخرى مشحونة بنوع من الذاتية وبقايا الجروح العاطفية التي تعود إلى تخوم الطفول

عن المرأة. إذ غالبا ما تكون  للفيلسوف الذاتي الحكم األمومي المشوش. ويكفي أن نسّجل في هذا الصدد

الظروف الشخصية للفيلسوف أو طبيعة عالقته بزوجته أو محبوبته أو أمه، هي التي تعكس في آخر 

وقبله  –التي رسمها أرسطو مثال  المطاف مواقفه من المرأة، واألمثلة عديدة في هذا الباب. فالصورة

للمرأة تعّد بالغة األهمية، إذ رّسبت في أعماق الثقافة الغربية، وأصبحت الهادي والمرشد عن  -أفالطون

 .النساء بصفة عامة

فعند مقارنته بين الرجل والمرأة، تساءل، هل تُعّد المرأة من الجنس البشري، وتنتسب إلى اإلنسانية ؟ 

ه يعتبرها كائنا دونيا، وقد خلقت مسخا مشوها ناقصا. وهي مجرد كائن بهيمي أقرب ما يجيب نافيا، لكون

يكون إلى القردة. فالمبدأ األول في الفكر األرسطو طاليسي كان مذكرا بامتياز نافيا في تمركزه للمؤنث. 

كما كان كبار المفكرين الغربيين من أبناء القرن الثامن عشر من 

الخ، كانوا أيضا من دعاة تقزيم المرأة والحطّ من   (…)كونت أوغستو سيكيومونتو روسوو غوته مثال

شأنها وتفضيل سيادة وسيطرة الرجل عليها. لذا فتناول موضوع االختالف الجنسي عند فيلسوف بعينه، ال 

يجب أن يتم بمعزل عن ارتباطاته وتداخالته مع الموضوعات األخرى، وال بمعزل عن رهانته االجتماعية 

 .لتاريخيةوا

 

 ”المرأة طبيعة فهم في الفلسفة فشل عن لنا يكشف الفلسفة تاريخ إن“

 والشر الخير وراء ما نيتشه،

 

لم يتعّرض لقضية نجدها  -زمن البدء األول –من المالحظ أن هذا الثابت القيمي منذ قّصة الخلق اإلنسي 

س والنزوع الراغب لدى اإلنسان على أساسية بما كان في حياتنا الذاتية، وهي تتعلق بخواص بنية النف

خالف الحيوان الذي يفتقر إلى عّدة مقومات لكي يدخل عالم الرغبة، يأتي على رأسها الخيال واللغة. حّواء 

خلقت من آدم وهي طرف جزئي منه، اعتقاد ضعيف، ولم يجزم أحد في هذا اللّغز الذي ال يكّف عن 

كن ينساب هذا المعطى إلى الذهن، ألن القاّر في أذهاننا ومخايلنا مالحقة التّفكير البشري إلى حّد اآلن. ول

الكوني جميعا أن واحد منهما ُخلق من اآلخر. فيتم التّسليم غلطاً بأن حّواء خلقت من آدم مادام قد سبقها 

 .كموجود؛ وجودا ظاهريا وملموسا في العالم المادي
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أنّه ال يجوز أن تخلق حّواء من  –حن ننّوه بما ذهبوا إليه ون –تبعا لما يجده العديد من الّراسخون في العلم  

ألنها إن ُخلِقت من لحمه يعني تولّدت منه، فتصبح بمثابة بنته وليس زوجته.  -ال الترابي -نفس آدم اللّحمي

وألن الّزوجة أمر عرضي خارجي، أما البنت فهي أمر ذاتي، والذاتي يختلف عن العرضي بالماهية، فال 

 .ما باآلخر إطالقايقاس أحده

بوجود افتراض كهذا، قد اختلفت اآلراء والتّصورات على مّر تواريخ الحضارات في كيفية خلق حّواء. 

وال نعلم علم اليقين إن كان الّرب قد خلق حّواء في نفس وقت خلق آدم أم بعده، وجّل ما أمكننا معرفته هو 

، وكذا األحاديث المنسوبة إلى نبي اإلسالم إلى ما تذكره الكتب السماوية التي ال تخوض في التفاصيل

جانب روايات متضاربة تصلنا من زمن أساطير األّولين. بمعنى أنّه ليس فقط ذكر واقعة خلق حّواء من 

هو كفيل بمعرفة خبايا الوجود اإلنسي والنفس  –مع تعليق الحكم هنا حول قضيّة الضلع  –ضلع آدم 

نه الذكوري موّجه إلى كائن ذكر معلوم باسمه، أال وهو آدم، بينما والجسد. فالخطاب اإللهي في مضمو

 .المرأة ملحقة مضافة كانتماء فرعي، نوعي

من الجدير اإلشارة له، كون قّصة الخلق غير متوازنة في الّسرد بين النوعين. فحينما نعود إلى مجريات 

افة أطوار خلقه : بدءا بخلقه قّصة البدء اإلنسي، نجد آدم هو وحده المخاطب من طرف الّرب في ك

وإشهاده على ذّريته في المأل األعلى، ثم تعليمه اللغة وسيادته على المالئكة بعد سجودهم له، ثم تعّرفه 

على الموجودات في الكون وتسميتها بمسمياتها، إلى وقوعه في الخطيئة وطلبه الغفران والثوبة من الّرب 

ديم األرض. أّما قّصة خلق حّواء فال يأتي ذكر السمها إذا استثنينا متحدثا باسم حّواء، حتّى عودته إلى أ

اإلشارة إليها بالزوج أو األنثى، بل حتّى أن الّرب لم يبلغ األنثى بخطاب مباشر عن منع األكل من الشجرة 

 وإنما وصلها النّهي بالمحظور عن طريق آدم. لذا ال بد من إعادة قراءة وتمحيص قصة خلق حّواء ما دام

 .. يلفّها كل هذا السواد والغموض وفيها الكثير من الفراغات والمغيوبات

إذن، فهذ اللّبس تحديدا، الذي اقترن بمفهوم الّضلع األعوج ومعناه الترميزي، هو ما سنحاوله استكناه 

مغالقه، وسبر أغواره في سياق معالجتنا لمسألة خلق األنثى. حيث يأتي مفهوم الرغبة ليعّوض الضلع، 

ويردم الثغرة القائمة على مستوى العالقة المبهمة آلدم بّحواء. ولعّل هذا الجدل المحتدم حول طبيعة الخلق 

ضمن مساقاتها الالهوتية والفلسفية  الداخل/الخارج األنثوي، قد يحلينا بالّضرورة للحديث عن ثنائية

تتفّرع عنها }أصل/ فرع، داخل/ خارج،  العقالنية، بنّية تفكيك الثنائية ذكر/أنثى، وباقي المتالزمات التي

 الخ؛…{ مركز/هامش، حقيقة/ وهم، معنى/ الالمعنى 

مع تبيان الكيفية التي تتحّرك بها ومن خاللها، هذه المعاني ضمن كُوسمولوجيا مجنّسة، تطبعها عالقات 

ية المزدوجة التي الصراع والتّضاد بين الطّرفين. فثنائية ذكر / أنثى تدخل ضمن مساق األزواج المفاهيم

يتمحور حولها الالغوس الغربي، بحيث تحكمها عالقة التناقض من جهة }تناقض طبيعة الذكر مع طبيعة 

األنثى{ وعالقة التراتبية من جهة أخرى }تفوق وهيمنة الذكر على األنثى{، والتي تّم الحطّ تاريخيا من 

 .ولداللة الطرف الثاني، واإلعالء من قيمة وداللة الطرف األ
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كما وقد صيغت على نسق هذا المنطق المتعارض جميع التضادات التصورية، أبرز من خالل تفكيكها 

جاك دريدا هشاشة هذه الثنائيات المخترقة لما هو ذكوري وما هو أنثوي. فالثاني حسب دريدا ليس ما يأتي 

يصير أوال بقواه وبإمكاناته بعد األول فحسب، وإنما هو ما يسمح لألول بأن يكون أوال. وهكذا فاألول ال 

 .وحدها، بل ينبغي على الثاني أن يساعده بكل قوة تأخره، فبفضل الثاني يكون األول أول

فيما يخّص واقعة االنسالخ من عدمها، يمكننا البدء بتناول المفارقة التالية: فلو افترضنا جدال أن القاعدة أو 

اء من ضلع آدم{ ثم حدث بعده انفصال الجسد األصل هو االتصال }الخلق من الداخل، وخروج حوّ 

اإلنساني عن نفسه، النعدمت حينها أي إمكانية في ملئ هذا الفراغ المتروك لدى الكائن اإلنساني المنقسم 

إلى شطرين. وهو بالمناسبة تصّور تعاش الحياة بموجبه كتباعد وانفصال، نظرا لقيام هّوة أزلية بين 

ردمها مهما استغرق الوجود نفسه. وبالعكس تماما، فنحن نجد أنه في سبيل  الطرفين }ذكر/أنثى{، ال يمكن

تحقيق هذا االرتباط البعدي بين النوعين، تحصل وحدة الحالة التجاسدية بمختلف انفعاالتها متّوجة في 

الجنس }بما يفيد الجناس والتّجانس{. وليست هناك من فّك إلهي الرتباط قبلي مزعوم بين جسد الذكر 

 .نثى أثناء خلقهماواأل

فالقاعدة كما نرى هي االنفصال، أي أن كل جنس كان مفصوال عن اآلخر في البداية النشوئية، ليأتي من 

بعد الخلق االتصال وااللتحام الرمزي في شكل جسد واحد. ففكرة التّكامل والتّجانس لم تكن واردة بين آدم 

قيا في سنّة القِران، والوعي قبله باألعضاء التناسلية وحّواء حتّى علموا باالرتباط المقدس المترجم أخال

 .عند األكل من الشجرة المحظورة

ومن أجل أن يُحقّق الّرب الخطّة كاملة في الواقع ويوثّق عرى العالقة بينهما جسما وروحا، باين بين  ..

اآلخر، ويجعل منها  ظلّت واحدة. وهذا التّباين هو الذي يجذب كالّ منهما نحو” النفس“جسميهما، بينما 

عاشقين لبعضهما. هذا وإن كان للمرأة جسم وأخالق ورغبات الرجال لتعّذر عليها أن تجذب الرجل نحوها 

وتحوله إلى عاشق محب لها، وفي المقابل لو كان للرجل نفس مواصفات المرأة الجسمية والروحية، لما 

تصطاد به قلبه. إن هذه الحقيقة المبدئية تدعم أمكن المرأة أن تعّده فارس أحالمها وتظهر من فنونها ما 

نموذجا من التّفكير، سيكون له دور مشرق في تصويب الفهم وإضاءة خارطة الطريق للتفكير في 

 .الموضوع

يتعامل الفكر مع قصة الخلق اإلنسي بوصفها مصدرا للمعرفة، بينما نضعها محط مساءلة. إذ أن الوعي 

خل إطار التصورات أو بواسطتها لكي يستطيع التفكير من خارجها. طالما النقدي يّكف عن التفكير من دا

أن بنية التصور ذاتها، ليس لها من مصدر سوى السياق التكويني نفسه. ففي لعبة السياق نلحظ أن 

التصورات القاّرة المسبوكة في الوعي اإلنساني هي مجرد أداة لخدمة ذات السياق. ويكون لهذه 

جها معرفيا: أو بنية التصور ذاتها، ووجها تاريخيا: أو تكوينه التاريخي. والتكوين التصورات وجهين: و

التاريخي مرتبط بالسياق، سياق الخبرة. وأّما البنية فهي المضمون العقلي للعالم واألشياء، وهي معرفة 

بخبرات معرضة باستمرار لالنزالق في هذا السياق ولفقدان قيمتها، وخصوصا إن كان السياق مرتبطا 

ميّتة. كما وأن السياق هو يبني العالقات القائمة بين األشياء. وهذه العالقات ال تقوم في الشيء ذاته، بل 
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يفترضها السياق افتراضا، ويحيل األشياء إليها، فهي كالشبكة التي يصطاد بها األشياء ويحكم بها الواقع. 

 .ها االجتماعي وحضورها الثقافي ُممكناورغم ذلك فالسياق التكويني للتصورات هو ما يجعل تأثير

إّن اعتبار المرأة كائن ناقص كان مشتهرا في الغرب قبل شيوعه بين شعوب الشرق. فالغربيون كثيرا ما 

جنوا على المرأة بالطعن فيها واعتبارها ناقصة، مبّررين ادعائهم بكون قانون الخلقة قد خلق المرأة ناقصة 

 :والدين الكنيسة لسان على واقال إذ .عقال ودينا لحكمة ما

 “أن المرأة يجب أن تخجل من كونها امرأة” 

  :المرأة هي الموجود ذو الشعر الطويل والعقل القصير“وقالوا” 

 ü        “المرأة آخر موجود وحشي دّجنه الرجل” 

 ü        “وأمثال ذلك غزيرة”. المرأة نقلة بين الحيوان واإلنسان. 

وراتية والمسيحية الحقا فإن مفردة حّواء، بالمعنى الفلسفي، هي أصل كآدم، ال وعلى خالف األسطورة التّ 

تخالفه نفساً وال جسما إالّ بما اختّصتها به طبيعة األنثى. وكل ما قيل ويقال عن نفسها وعقلها وأضالعها، 

لمحتوية تخريفات، وتوهيمات، ترمي إلى تسليعها واإلتجار بها. وحّواء ترمز إلى الخلود األنثوي، ا

رغبات الرجل والسائرة به إلى أعلى. ال ريب، أننا متحّجرون في قيم الموروث النقلي لصياغات الضمير 

الجمعي، وننفر من تخلقات المستحدث، ونحاول كلما صحا الضمير من غفوة الماضي الثقيل بادرنا إلى 

تلك الرؤى التي تشكل قوى زيادة جرعة المنّوم إلبقائه خارج دائرة الصحوة الوعي والزمان، وعزل 

 .الرفض المتحدية للصياغات التقليدية

لعّل جميع من يقولون بأن حّواء ُخلقت من الضلع األيسر آلدم، إنما هم يعتمدون في ذلك على ما يرد في 

سفر التكوين، اإلصحاح الثاني. أما اآلخرون اللذين يقولون بأن الّرب خلق المرأة بنفس الطريقة التي خلق 

الالهوت  آدم، فهم في هذا قريبين من القصة الواردة في اإلصحاح األول من سفر التكوين. في حين أن بها 

القرآن ال يأتي على ذكر قصة خلق حّواء بتاتا، ولكنه يفكّك بالمقابل شفرة الخلق اإلنسي من  –اإلسالمي 

 –رتيب التالي : طور النّطفة خالل كشفه وألول مّرة، سّر أطوار خلق اإلنسان، وقد تضمن هذا البوح الت

طور النشأة  –طور كسوا العظام باللّحم  –طور العظام }الهيكل الجسدي{  –طور المضغة  –طور العلقة 

 . {خلقا آخر }وخلقناكم أطوارا

ومما قد يزيد في التأكيد على بُهتان هذا المنظور اإلستالبي للخلق األنثوي، هو كون نطفة المرأة تختلف  

لرجل، وهو ما قاله نبي اإلسالم عن خلق اإلنسان }من كل يُخلق: من نطفة الرجل، ومن نطفة عن نطفة ا

المرأة ، فأَما نُطفة الرجل فنطفة غلِيظة ، منها العظم والعصب ، وأَما نطفة المرأة فَنْطفة رقِيقة منها اللحم 

ة الضلع ،كمادة خلقت منها األنثى. والَدم{. وبالتالي ما دامت نطفة المرأة من لحم ودم تُستبعد بديهيا قضي

االعتقاد. فالنّطفة هي المادة األوليّة التي يبتدأ بها أطوار خلق اإلنسان ذكرا كان أم أنثى كما وضحنّا تّوا. 

 . فضال عن ذلك، فما أن نتأمل مليّا في األصل والسبب، حتى نالحظ، تلك األولية للمؤنث

التصورات المحشوة في أمشاج الذهنيات البشرية عبر العصور  على ضوء هذه االمتدادات التاريخية لهذه

 –المنصب حول إعادة كتابة تاريخ الرغبة اإلنسية  –المظلمة والمستنيرة، نسّجل ما يُحقّقه هذا المنظور 

من اختالف وقلب الستراتيجية التأويل في تناولنا سائر قضايا المرأة عّما لو قاربناها من منظور إطاري 
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، تتموقع في نسقيّته المرأة كذيل أو ملحق تابع للرجل، ألنها ”االنتساب إطار “مكن أن ندعوه بمنمذج، ي

مخلوقة من جزء منه، من ضلعه. وهذا النموذج اإلستتباعي له طابع تثبيتي للنّظرة التّحقيرية المتوجهة إلى 

ظنا السهولة التي من خاللها نرجسية المرأة، إلى سلبيتها وإذعانها للهيمنة. ويأخذ على النساء إذا الح

تخلّيهن عن أسمائهن ويأخذن أسماء أزواجهن، إذ يستنتج: أن المرأة في الجوهر من دون اسم، وذلك ألنه 

 . ينقصها، بالطبيعة، الشخصية

استنادا على هذا اإلطار اإلنتسابي، تحشر األنثى بين ثنائية الموجب والسالب، باعتبارها شيئا فرعيا 

، لتنتظم مركزية المعنى بمجمل المركزية القضيبية في أنماط ”الذكر“مرجعيا على الّدال وتابعا، يحيل 

الوعي وقوالب اللغة، ممتدة إلى العالقات الجندرية داخل المجتمع وباقي الميادين الحياتية األخرى. 

 من هنا  phallocentrisme هي الوجه اآلخر لمركزية القضيب logocentrisme  فمركزية العقل

إن واقع المرأة الخصّي  .phallogocentrisme مجيء الفلسفة التفكيكية بمقولة مركزية العقل والقضيب

هذا ومهما اختلفت أسبابه، فهو يعود في منتهاه إلى طبيعة الفكر الذكوري المتعالي الذي شّكلت في هوامشه 

فالمرأة ال تولد امرأة، وإنما  .بوفوار دي سيمون المرأة كجنس آخر أو كجنس ثاني، كما أحبت أن تنعتها

 .تصير كذلك، وهذا أقصى اعتراف قد يخرج من فاه فيلسوفة وجودية حتى أخمص قدميها

مهما حاولنا البحث عن أجوبة، فإن حدث الخلق األنثوي يبقى مجادال فيه، ويظّل يطرح إشكاالت تؤّرق 

إلى العقل الذكوري من ربطه لخاصيّة  الفكر الكوني على مّر الزمن. وكما هو مالحظ لدى الفكر المنسوب

الحضور بالذكر المنتصب والمتجلّي، في حين يترك الغياب يمّزق كيان المرأة الهشوش، منذ أن انشقّت 

عن الجسد الذكوري كما يسود االعتقاد، ليكون هو األصل والحقيقة، وتكون هي رمز للوهم والّزيف، بما 

 .ي مرآة الواقعهي مجّرد انعكاس مشوه للجسد الذكوري ف

التحليل النفسي  هذا الحضور الواهم أو األنا المزيّف الذي ترتجف خلفه سيكولوجية المرأة حسب ..

وتخون المعنى. أي أن المرأة ال تتعرف على هويتها الجنسية ” تملك ال ما تُخفي “هو ما يجعلها الفرويدي

جرح. فالتّراث الذكوري أراد عبر تقنيات  إال سلبا، كما لو أن في وجود المرأة نقص أصلي، خواء، ثقب،

تحكّم وتوجيه متعّددة تقعيد صورة مشّوهة للمرأة، بوصفها كائن شبقي، رامز للخصاء، ومجّرد جزء 

مستّل من الجسد الذكوري، الذي انشقّت عنه في انشطار واغتراب وحالة من األلم، لتكون بذلك معجونة 

تيقظة، وترى الموت أمامها، لكنها تزداد عاطفة وحبّا، واجدة من طينة أو طبيعة مازوشية، تلد وهي مس

لسادية الرجل، الذي يتقّوى من هذا  النرجسي التضخيم في عذابها لّذتها. بالمقابل يتم الحرص على

 .الضعف الفطري الكامن في تكوين المرأة النفجنسي

تحضار الرغبة كحلقة مفقودة في إّن أهم ركيزة يقف عليها بنيان هذا التصور هو مفهوم الرغبة. أي اس

تفسير عالقة آدم وحّواء النشوئية. وعلى ضوء هذا المستجد المفهومي، تتالقح ضمن هذا المؤلف العديد 

من المنظورات المعرفية مع بعضها البعض ، لتُلقي بظاللها على هوامش وفراغات، قد وجدناها هي من 

نسانية في بعدها المتصل بالرغبة، وتحديدا اإلشكالية التي صنعت المعنى ربما في هذه القراءة المأنسنة للج

، وكذا مجمل التفرعات التي يلحقها جدل التقابالت الضدية، من : أصل/ فرع، ”ذكر / أنثى“تثيرها الثنائية 
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داخل/ خارج، مركز/ هامش، حضور/ غياب، حقيقة/ وهم، وجود/ عدم أو فراغ، أساسي/ ثانوي، مرئي/ 

 .الخ)…( شكل ال مرئي، محتوى/ 

فبحضور مفهوم الرغبة في تجربة الخلق البدئي نعيد أنسنة تاريخ البشرية الذي افتقد بالكامل هذه 

الخّصيصة اإلنسانية، والتي من خاللها يعبر اإلنسان هذا الكائن الراغب من عالم األشياء أو الموضوعات 

فُوتنا التنبيه إلى أّن هذا الُمنجز يفتح في إلى عالم الذوات، مسجال حضوره على نحو متفّرد وغائي . وال ي

أبعاده الممتدة أفقا وضاءا للفكر النسوي المناهض لكل أشكال المركزية الذكورية، ولعّل تعرية هذا 

 .المصدر سيُفضي إلى انفكاك باقي عناقيد السلسلة

وتيكي للجسد األنثوي. إير -إن الرغبة األولى آلدم في حّواء، قد كانت رغبة منفلتة عن أي تصور شبقي ..

و دليلنا على هذا الطرح، كون آدم وحّواء لم يدركان معا مفهوم الجنس المتمثل في العورة، إالّ بعد األكل 

من شجرة المعرفة التي حّذرهما الرب التذّوق منها، مع العلم أن هناك كثير من الروايات التي تتضارب 

 المعرفة عالم وتالزم هذا الخرق للمحظور بانفتاح في هذا الشأن. خاصة حول كيفية حصول اإلغواء،

نهاية زمن الخلذ  :الموت عالم / فك العطالة عن الطاقة الجنسية: الجنس عالم / معرفة الخير والشر: 

 .وبدء عداد الموت في اإلشتغال. هذا الثالثي المفزع هو الذي انحشرت في ديدانه الرغبة

طاقة معطّلة شبه عمياء لذا كلى النوعين، ” الخرق“زالت قبل إذ علينا أن نوقن أن غريزة الجنس ال 

ومتضمنة لمفعول مؤجل. وهو ما وجد تعبيره في دنّو الرغبة إلى حضيض الحاجة الفيزيولوجية ُموقظا 

الغريزة الجنسية. بمعنى من المعاني، إنها رغبة تمثل الشكل األسمى للنزوع اإلنسي، بحيث تغيب فيها أي 

 بالمعنى – قة هيمنة حول رهان أسبقية امتالك الفالوس. حيث لم يكن هذا الرمز الّدالشهوة جنسية وعال

 .ذي بال في التّمثل القبلي آلدم وحّواء عن حقيقة ذواتهم – الالكاني

فالعشق البدئي بين آباء البشرية ال تشوبه فكرة النكاح وال الخطيئة .إذا كان هذا التصور الذي نقّدمه يدّل 

هو ينفي بشكل قطعي ال يخلو من براهين، وجود أّي تصور مسبق للمرأة كجسد شبقي في على شيء، ف

المتخيّل اآلدمي، ألن الفارق الجنسي الليبيدي لم يجد هنا تعبيره الوعيوي و األخالقي/ المعياري، حتّى 

{. لقد عبّر حدث انفالت الرغبة من مجالها العذري }العلوي{ إلى قطب الواقع الشهواني }الوجود الدنيوي

الفعل الجنسي عن نفسه منذ قصة الخلق ككبت الشعوري أصيل، كمعنى مؤجل للّشبقية الشهوانية 

 .األرضية
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 الجنسية والرجولة الجنسي الفعل بين العالقة
 

 رشيد العيادي
 

 

سنحاول التوقف هنا على النص السردي وعالقته بالجسد كمعطى ثقافي واجتماعي ورمزي. فالنص 

دي دائما ما يتوسل االستعارات والكنايات اللغوية للتعبير عن مكنون كاتبه، فالجسد هنا ليس له منفذ السر

يظهر منه إال إذا توّسل ألعاب اللغة، أما الظهور في شكله الصريح فقليال ما نطمح به عبر تعبيرات 

قوالت الجسد بما يستدرج النص السردي م“صريحة تشير بشكل مادي إلى حركاته ومشاعره ورغباته. 

تختزنه من رموز ، وتكتنزه من دالالت شتى فإذا كان الجسد قد اجتاح العوالم السردية في تمظهرات 

عديدة وإشارات مختلفة ، فإّن النّص الّسردي قد اخترق الجسد البشرّي، ومحا كثير من حدوده النمطية ، 

يغلّق أبواب القراءة النمطية لينفتح على تأويل  ومقارباته السطحية ، ُمسبرا أعماقه ، مقوالته ، بكيد سردي

ما يشير إليه الجسد ، وما يّدخره النص للقارئ ، في تناغم وحوار بين نص الجسد بعتباته الفيزيولوجية ، 

 [1]وأطرافه الهوياتية ، ومساحاته األهوائية، من جهة ، وبين جسد النص بخطاباته الموازية

نا من استجالء ذلك الحوار والتجاور والتالقي والتفاعل بين الجسد هكذا فإن النصوص السردية تمكن .

الذكوري واألنثوي االجتماعيين. لهذا الغرض توسلنا منهجية تحليلية نروم تطبيقها على نّصين سرديين 

وهي رواية يابانية ، لصاحبها جونيشيرو تانيزاكي ، ” اعترافات خارجة عن الحياء” روائيين: رواية 

هنا يتغّي البحث عن البنى  لكاتبها المغربي محمد شكري ؛ على أن يكون الغرض ” خبز الحافيال“ورواية 

الثقافية واالجتماعية التي يتم اإلفصاح عنها في النص السردي حول الجسد الرجولي في عالقته بالجسد 

ما وفق المنهج األنثوي. إلى جانب هذا سنقوم بإرفاق ودمج بالموازاة مع هذه النصوص الروائية ، ودائ

أو   RAP ”بالّراب“التحليلي، لون موسيقي يمكن أن نقول بأنه يُحتكر من قبل الرجال وهو ما يسمى 

يمكننا هذا اللون من اكتشاف مجموعة من المقوالت المعيارية التي تنال من اآلخر من ” الهيب هوب“

دى في المجتمعات المغاربية كنوع من يتب  والذي يعّرفه بأنه” بالكالم الفاحش“خالل ما يسميه مالك شبل 

 رأسمال من العالمات الالّذعة إلى أقصى حد مضاعف بوظيفة تعويضية بديهية .

” السيئة”و” الجيدة“إن الكالم الفاحش ، وحتى في صيَغِه المهملة نسبيا ، يقوم بحصر وتحديد الطرائق  

به ، كما يندرج ضمن العدوانية الكالمية . ويؤشر ، فضال عن ذلك ، إلى نمط التربية التي تلقاها الناطق 
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إن الفحش الموجه إلى شخص يورط، بالقدر ذاته، الصادر عنه والموجه إليه، كما أنه يكون عنيفا كلما كان 

، )أو وصمة وقد تكون جسدية أو نفسية( يفترض أنهما ”نقيصة” مضمونه هو التلفظ بعيب والتضخيم من

ه النواقص التي تهين رجولة الرجل والتي ترتبط أساسا بجسده( وهذا ينطبقان على فالن أو عالن. ) ومن

نظرا لألهمية التعبيرية التي يكتسيها الكالم الفاحش، باعتباره ثقافة شفاهية. وهكذا سيكون هدفنا واضح في 

ية استهدافه انكتاب الجسد في النص الروائي والكلمات الموسيقية من نوع الّراب. ستكون البداية مع الروا

 ”اعترافات خارجة عن الحياء“األولى 

جسدت الرواية افتراضية الكتابة بالجسد، والتواصل به أيضا ،بوصفه أداة تواصل إنساني رهيبة وقناة  

تنكشف لآلخر وتكشفه، حين يصير اإلنسان ال يكلم اآلخر إال رمزا ،وللجسد من الرموز ما يغني صاحبه 

إال أن هذا الحوار قد يكون ناجحا أو فاشل ؛نظرا  .[2]والحوار عن االستناد على قنوات أخرى للتواصل

لتداخل األسباب الثقافية واالجتماعية التي تؤطر ذلك الحوار ، ولّما كنا سنعمل على تقّصي الحوار الجنسي 

الروايتين وذلك اللون الموسيقي باألساس ليس  وأفعاله ضمن الكل االجتماعي والثقافي فإن اختيار دينك 

 .ألنه يخدم هذا الغرض المعرفي والعلمي إاّل 

التي ” الخبزالحافي“والرواية الثانية ” “اعترافات خارجة عن الحياء“هكذا نجد في الرواية األولى:  

لمست فيهما مفهوما للرجولة ما فتئت ألمسه في محادثات األصدقاء وفي تدوينات على مستوى مواقع 

يبقى الهم الوحيد والمشترك هو الخوف من فقدان لهذه الهوية التواصل االجتماعي )الفايسبوك.(، بحيث 

الرجولية التي تتأسس على مجموعة من االعتبارات التي على قائمتها القوة الجسدية)القضيبية(؛ ففقدان 

هذه الصفة ينقص من رجولة الشخص. على اعتبار أنها تُدخله في التزامات عديدة هي بمثابة قوانين خفية 

ن الجسد وترغمه على أن ينصاع إلمالءات وقواعد سلوكية تجد تأصيلها في الثقافة السائدة تعتمل في أتو

والمعرفة العفوية . إال أننا يجب أن أشير هنا إلى اكتفائنا فقط ببيان ارتباط مفهوم الرجولة بطبيعة الفعل 

 .الجنسي بين الجنسين

مفهوم ) مفهوم الرجولة( تجد امتدادها في أن ولعل مبررات اختيار هذين الروايتين في تقصي واقع هذا ال

ال تبتعد كثيرا في ما تفصح عنه في الواقع المغربي ، فالهم الذي يشغل  -كما توضح ذلك-هذين الروايتين 

الزوج جونيشيرو تانيزاكي الياباني في عالقته بزوجته إيكوكو هو الهم الذي نجده في كتابات وأقوال الفرد 

عن الفعل الجنسي وربطه بالرجولة ، الذي يحمل في حمولته المفهومية مفهوم المغربي حينما يتحدث 

 . (القوة)قوة جنسية بشكل خاص في هذا الجانب من الرواية

ومن تم فالعالقة الحميمية األكثر خصوصية لم تسلم بدورها من التأطير الثقافي واالجتماعي، اللذان يبنيّنا 

لرجل دائما هو خوفه من أن يفقد هيبته التي أساسها رجولته. وهو الجسد في عالقته الحميمية، إّن هم ا

السر الذي يبقى مدفونا وال يتم التعبير عليه من طرف الشخص نفسه؛ إنه عار وعيب أن يهزم الرجل ، أن 

يضعف ، أن يتهاوى ويسقط، السيما في عالقته األكثر خصوصية واألكثر إثباتا لرجولته من خالل إرواء 

إلرواء من عدمه يعتبر من أكثر المقاييس الخفية التي تقاس به رجولة الذكر داخل المجتمع، الزوجة، فا
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ولعل االعتراف بالضعف في هذا المجال لهو بالصعوبة بمكان من أن يتم اإلفصاح عنه هكذا دون أن 

حة ثاني أكبر فضي   جرحا يصعب برؤه، فالعجز الجنسي حسب مالك شبل يمثل  يحدث في نفسية الشخص

منذ اآلن، قررت أن أدون في ”   قد تصيب العائلة بعد السحاق .جاء في متن نص الرواية األولى  جنسية

هذه المذكرات أشياء ال أجرؤ حتى على التصريح بها إليها. فأنا لم أكن أريد أن أتكلم بطريقة دقيقة عن 

تردد موصول بزمن الماضي؛ إن التردد الوارد في هذه العبارة، هو  .[3]عالقتي الحميمية مع زوجتي

فقرار اإلفصاح لقلمه بأن يكتب أشياء، يخشى هو نفسه االعتراف بها، قرار أخد وقتا طويال. إال أننا نجده 

يحسم في قرارة نفسه في تذوين مذكراته التي ستروي أمورا قال عنها أنه ال يجرؤ حتى على التصريح 

مر يعذبه كثيرا ويمارس عليه عنفا قاسيا ال سبيل إلى إلى أقرب الناس إليه، أال وهي زوجته. فاأل بها 

التخفيف منه إال عن طريق تدوينه. إن الرجولة الفحولية كبناء ثقافي واجتماعي تخشى أقرب األقرباء من 

وكنت أخشى أن تغضب إذا ما قرأت هذه المذكرات خلسة. ولكن بدءا من هذه السنة، “أن تفتضح أمامه 

وال شك أن هذا التراوح بين الخوف من التصريح وعدم الخوف لهو ”[4] اقررت أال أخاف من غضبه

إشارة إلى ذلك الجدال بين الجسد واألعراف والتقاليد التي تثقل كاهله، ويحيلنا كذلك إلى واقع فيه الجسد 

مراوغ بشكل ملحوظ من خالل ثورته على كل األعراف والقوانين التي تؤطر وتقولب الجسد. إن مخدع 

وقلة فضولها فيما “كو المفرط -الذي يعد هو المكان الذي يترجم رجولة الذكر يحظى بتحفظ إيكوالنوم 

وإذا ما بدأت مرة قصة خطرة فإنها تسد “يخص أحاديث مخدع النوم بين الزوجين التي تراها غير الئقة. 

فيد لوبروتون على حد تعبير ذا” جسد مهزوم“إن هذا الضغط يجعل الذكر الذي هو بمثابة ”[5] .أذنيها

فيما هو فيه ؛ فالزوج هنا يحّمل مسؤولية  يصب كل فشله على الطرف الثاني حتى لو لم يكن له يد في 

إن لياقتها المّدعاة ودأبها الخبيث في أن تراعي ما “عدم التوافق في العالقة الحميمية إليها هي وحدها 

في العالقة الجنسية بين الرجل ”[6] ن فيهيناسب المرأة، وحبها المفتعل لما هو راق ،لهي أساس ما نح

والمرأة ، يقع الغرم على المرأة دائما، المرأة هي المذنبة أبدا. مذنبة إن استسلمت لإلغراء قبل الزواج ، 

 [7]تتحمل المرأة الوزر كله… زوجها   ومذنبة إن هي حرمت المتعة برفقة

اظ على النموذج الرجولي الفحولي الذي بناه له في إن المجتمع يطالب دائما عبر آلياته الخفية، الذكر بالحف

كل أحواله. إنه تعاقد اجتماعي ُمبنيّن؛ هو بمثابة استعداد متواصل ودائم. ولعل الرجولة الفحولية فيما نعلم 

تتضمن من بين ما تتضمن عنصر القوة ،وبالتالي الهاجس الذي يشغل بال الذكر الفاقد لهذه القوة هو توفره 

رجال فحال ، ولعل هذا األمر   يصبح الذكر  قوة الجنسية التي بها تكتمل رجولة الرجل ، وبهاعلى هذه ال

المرا راه مابغات ليك ” نجده حتى على مستوى الحوارات التي تكون بين الناس حيث نسمع مثال كثيرا

كما قالت إحدى أو ” الفلوس والحوايج والدوران ولكن بغات اإلنسان إكون راجل مع المرا أصاحبي فالدار

الْمَرا تَْقبَْل ْلَعْيْب ْفأَْي ْبالََصة إالَ ” بسيطة بجانب عضوه الذكري   الجّدات ألحد أحفادها أصابته حّكة

وبالتالي، فإن المجتمع يستدمج هذه المقوالت التي تؤطر الجنسانية المغربية بشكل عام، وطبقا لهذا ” تَّماكْ 

هزامه عن طريق فقدانه لهذه القوة. لكن الزوج جينيشيرو كانيزاكي التأطير ال نكاد نجد فردا يعترف بان

الذي يفوق الخمسين وباعتباره كذلك أستاذا جامعيا وسمات  يعترف بفقدانه لهذه القوة، ولعل سن الزوج 

المثقف التي نلمسها في هذا الزوج ، من قبيل مثال المكتب الذي يتوفر عليه وخزانة الكتب وعادة كتابة 

https://couua.com/2020/06/19/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b9%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%b3%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ac%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac/#_ftn3
https://couua.com/2020/06/19/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b9%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%b3%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ac%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac/#_ftn4
https://couua.com/2020/06/19/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b9%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%b3%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ac%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac/#_ftn5
https://couua.com/2020/06/19/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b9%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%b3%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ac%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac/#_ftn6
https://couua.com/2020/06/19/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b9%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%b3%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ac%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac/#_ftn7


 

 114   www.couua.com 

 

ات، كلها مبررات تجعلنا نقول بأنها سهّلت عملية االعتراف بهذه األمور الحميمية ،وخصوصا تلك اليومي

التي تتعلق برجولته ؛ أي فقدانه للقوة الجنسية التي قلنا أنها من بين أكثر المحددات التي تتحدد بها الرجولة 

يان عند أفراد المجتمع المغربي في في المجتمع المغربي، ومثل هذه االعترافات ال نجدها في كثير من األح

في  ، وإذا ما سقط أحدهم  مقوالت أفراده ، بل نجد العكس الذي يؤكد على التبجح بالرجولة والقوة 

الضعف فإنه يعاني في صمت بل يحاول اإلنكباب على مقويات ومنشطات تزيد من قدرته الجنسية خوفا 

                       .من الفضيحة والعار اللذان سيمسانه في رجولته

إن موازين القوى انقلبت، فأصبح من يفترض فيه أنه قوي ضعيفا )الزوج( ومن يفترض فيه أنه ضعيف 

قبل كل شئ يجب أن أعترف أني مدلّه بزوجتي كثيرا، ولقد كتبت ذلك مرارا، وأعتقد أن ” قويا)الزوجة( 

م تعد تسمح لي برغبات شبيهة زوجتي تعرف جيدا أني ال أكذب كل ما في األمر، أن قوتي ل

من هذه الناحية ال أستطيع أن أقيس نفسي “وبالتالي القياس أصبح عار على الزوج المهزوم ”[8] برغباتها

وسنها يناهز الخامسة واألربعين(. لكن فيما ”[9] )بها ، فسوف أبلغ سن السادسة والخمسين هذه السنة

ت من جراء االعتراف، فهو استدراك من شأنه أن سيأتي سنجد الزوج يجري وراء رجولته التي افتضح

ولكن لماذا يضعفني …ليست هذه السن سنا يضعف فيها اإلنسان“ينقذ شيئا من ماء الوجه؛ حيث يقول: 

رغم أن زوجتي مصابة بداء “هذا الفعل بهذه السهولة؟ مازال الزوج يقاوم ويبحث عن مخرج العترافاته 

إن القوة التي تؤسس لمفهوم الرجولة ”[10] جدا في هذه المسائل السلعة وذات قلب ضعيف، فإنها قوية

ليس لها عذر؛ فهي قائمة بذاتها، إنها مسألة وجود. إنها دور البد أن يبقى قائما وإذا ما غاب غابت الرجولة 

في هذه “معه. إننا نجد في اعتراف الزوج أزمة هوية وخوف، فعدم قدرته على أداء واجبه يقلقه كثيرا 

 ”[11]ظة أنا حائر جدا ألني ال أملك عذرا في أال أتمكن من أداء واجباتي الزوجية وإن قالت لي عظيماللح

إن هذه الصورة التي قدمناها عن الفعل الجنسي)الرجولة الجنسية( واختالالته البيولوجية التي تتسرب إلى 

المغايرة، ما يجعلنا نكّون المعطى االجتماعي والثقافي ، يمكن أن تعمم على أغلب الثقافات األخرى 

صورة عن عمومية الفعل الجنسي ، وهو األمر الذي مكنتنا منه هذه الرواية ، نفس الشيء يمكن أن نراه 

مع أكثر الروايات شهرة في هذا السياق من قبيل رواية الكرسي الهزاز آلمال مختار،)التونسية( ورواية 

تصورا عن الرجل ” الخبز الحافي“نب هذا تقدم رواية للماركيز دي ساد)الفرنسية( . إلى جا” جوستين“

الذي يرتبط أساسا برمزية القضيب عكس الرواية األولى التي تذهب في االتجاه الذي يقيس االحساس 

الناتجة عن ذلك الضعف، والتي تتصل أساسا بأبعادها الثقافية واالجتماعية المولدة   بالضعف والمعانات

والرجولة سلطة، وهذه ”[12] بأن كل من ينتصب عضوه فهو رجل“يصرح لها. هكذا نجد محمد شكري 

عبر  الترميز السلطة الرجولية ال تستمد قيمتها إال من القضيب؛ لنفهم هذا األمر، علينا أن نفهم كيف يحدث

اآلليات اللغوية المجازية لبعض أسس التصورات الثقافية المرّمزة للسلطة والرجولة وما شابههما وكيف 

مد من هذه التصورات سلوكيات معينة، أي علينا النبش في الوعي اللغة، فالمجاز يرّمز أجسادنا تست

وتفكيرنا وحقائقنا. هكذا يغدو المجاز كيفية في التفكير وكيفية في بناء حقائق التي نؤمن بها في كل 

نا نبني مشابهات بين مجاالت حياتنا اليومية. فأنشطتنا وتصرفاتنا العادية لها طبيعة مجازية، بحيث إن
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طبقات مختلفة من تجاربنا ونحيل على تجربة معينة من خالل تجربة أخرى. وبهذا يكون المعنى الحقيقي 

ومن تم يمكن أن نقول أن وجود المجاز في اللغة إنما هو   …اعتباطي والمعنى المجازي له نسقية بناء

جسدي ، فالبناء الرمزي والمجازي للسلطة، أي ال [13]نتيجة ما يوجد من مجاز في السلوك غير اللغوي

بالسيف والقضيب والقلم كسلط، وكل تصور من هذه  –على األقل في هذا الجانب  -يرتبط أساسا

ويشمل كل واحد  التصورات يمارس سلطته بالشكل الذي يالئمه ويالئم خصائصه ومجاله وشخصياته 

لتسلط. وهكذا ال تعدو تصورات السيف والقلم منها الكيان المتسلط والكيان المتسلط عليه وأسلوب ا

والقضيب سوى تجليات للرجولة الفحولية ، كتصور أعلى للسلطة. فالسيف سلطة ، والقلم سلطة والقضيب 

 سلطة . 

إن هذه المجازات الثالثة مؤسسة على كيانات بحيث يرمز بشيء إلى شيء آخر مرتبط به عن طريق 

القلم سلطة: إنه أداة الكتابة ويرمز إلى سلطة المعرفة. السيف سلطة : إنه عالقة مجاورة مادية أو معنوية: ف

أداة مستعمله ويرمز إلى التسلط واالستبداد. القضيب سلطة: إنه أداة / جزء الرجل، ويرمز إلى فحولته 

 فالكناية هنا حاضرة بقوة فنحن نكنّي باألداة عن صاحبها ، كأن نكنّي بالمحل عمن حلّ  .[14]ورجولته

فيه، كأن نقول موالي براهيم مثال . إال أننا يجب أن نقف هنا عند تمييز أساسي يجعلنا نخص القضيب 

بميزة خاصة وهي أنه ملكية ثابتة )المملوك جزء من المالك ( عكس السيف والقلم فهم ليسا بملكية ثابتة ) 

الملكية ثابتة، كعالقة القضيب  المملوك ليس جزء من المالك ( ويكون المجاز أكثر قوة وكثافة كلما كانت

بصاحبه. وبالتالي فهو يأخذ صور السيف والقلم معا في ترميزه، إما بالضد أو التوافق والتجاور فالقضيب 

، وهو يكتب أيضا ”حرة له“عكس السيف ال يقتل بل هو سبب الحياة لكنه قد يحرر إذ يجعل أرضه 

نعود اآلن لقولة  .“[15]ومن ال أوالد له ال ذكر له“ة: تاريخه الساللي النسبي من خالل وسيط، وهو المرأ

والتي نفهم منها أن القضيب سلطة ” كل من ينتصب عضوه فهو رجل “محمد شكري التي يقول فيها : 

الرجولة بامتياز ، والرجولة تعالي وتفوق  رمز وبه تتحقق رجولة الرجل ، ومن تم نفهم أن القضيب هو

يكونان دائما مسلّحين، لكن إذا كان السالح هاوي أو غير نافع فهنا تسقط فاعليته وبالتالي يسقط السالح 

كرمز مما يسقط معه المرموز له . وال غرو أن يرتبط السيف )وباقي األسلحة على شاكلته( بالقضيب، 

ومن ». سيف الدولة “أو ” أو سيف العدل ” سيف هللا المسلول ” فالسيف كذلك متعال، فقد يكون 

يلتقي السيف والقضيب في القوة فاألول قوته حربية والثاني قوته جنسية )دون االستعانة بأقراص   هنا

الفياغرا، طبعا. ألننا هنا نتكلم عما هو بيولوجي طبيعي وليس ما هو مصنوع( فكما يغزو السيف 

الفروج، ومن تم سلطته التي تمتد إلى الرجل. وهكذا يترفع الرجل عن أي فعل األراضي يغزو القضيب 

ألن ذلك يسقطه في ” فالرجل ال يغسل الثياب الداخلية لرجل آخر” مرتبط باألنثى كغسيل ثياب الرجال 

العبودية والذل والدونية فغسل المالبس لآلخرين هو فعل غير مقبول من الرجال. ألن ذلك إقصاء لرمزية 

 .القضيب وسلطته عن نفي صفة الرجولة عن الشخص

 spowpow ,dizzy (dross, done)في الّراب المغربي يتبيّن هذا األمر بجالء ، فأغلب موسيقي الّراب 

big, 7toun ,chayfeen…  يتوسلون كلمات ترفع من قيمتهم وتسخر من قيمة اآلخر؛ يستخدمون فيها

األخير الذي يكون إما موجه إلى مؤخرة الذكر باعتبارها أنثوية  ، هذا القضيب كرمز أساسي في التعبير 
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باعتبارهم محط شرف   بقّوة وتلتصق بها صفة الخضوع األنثوية، وإما موجه للزوجة أو األم أو األخت

الرجل وقيمته ، وهنا مرة أخرى تلعب اللغة دورها في الترميز، فاستهداف مؤخرة الذكر ، يعني أننا نقوم 

ة الرجولية عنه ونقحمه في الصفات األنثوية ، فرمز المؤخرة هو رمز أنثوي بامتياز ولذلك بنزع الصف

فتوجيه الشتيمة من خاللها للرجل يعتبر أمر سلبي . يصف بيير بورديو هذا الترميز الذي يخضع له الجسد 

ير متميّز ، وأنثوي للجسد وجهه ، وهو مكان االختالف الجنسي ، وقفاه ، وهو جنسيّا غ” االنساني بالقول 

 ).[16]ضد المثلية الجنسية… بقوة ، أي سلبي خاضع ، مثلما يذّكر به حركة أو قوال السباب المتوسطي 

فال توجد إهانة أسوء توجه إلى رجل أكثر من الكلمات التي تصف  وهنا يّذكرنا الراب المغربي به أيضا( 

ات التي يمكن تصب كلها في ما سماه مالك هذه المفرد” عطاي” “عنيبة” “قواد” “الزامل“الرجل ب 

شبل بالوسيط الجنسي وتدل على فعل مقايضة األم أو األخت بواسطة األخ أو األب وهو ما يعني أن هذين 

األخيرين ال يعدوان أن يكونا مغايرين جنسيين مزيفين قد ال يتحرجان من أن يضعا األم أو األخت في 

مثال عبارة:   spowpowنسمع عند) .[17]ي اللصيق بهذه الصيغومن هنا الطابع القدح… الوضع نفسه 

وخا كيقولوا عليكم وليدات البيغ ،  :done big   ْختْك َكْتهَزو فالخليْج ْنتا كيوصلوك رياالت، وعند

فهي تمس باالنتماء الذكوري ألن العادة جرت على ” بوترما“ماتخافوش معمرني قَْسْت َمَواْتُكْم( أما لفظة 

الرجال يغازلون “المرأة هي من تتميّز بالمؤخرة المكتنزة ، ومحط اإلغراء بالنسبة للرجال  أن تكون

َعْنَدْك اللُوْر ْغيْر َضاْيْع ، ْنتَا ِغيْر فَاْم  chayfeen )  :وليس العكس،”[18] مؤخرات النساء الجميالت

جل رمزيا إلى أنثى مع رفع من تم تصبح الشتيمة الموجهة للرجل ليس سوى تحويل الر  َمْسُكوْتِشي (.

، أنا ْشيطان ْوَحْط ” َراْه ُخوْك لَِكْيَحْلهَا لِيكْ  ”، dizzy dross القيمة الرجولية للقادف بالشتيمة. ) نسمع عند

ديزي دروس بِْيتش َمْن ْوَرا هَاْدِشي ْبَحاْل َوالُو إِْسِمْيونِي بِيُدو، حيث ” ” ْمَصاْصطُو)أفخاذه( ْحدايَا وتَْحَراقْ 

 toun7 )( ”فَدْربِي ْنَحْكهَا لِيْك َمْن َكاْع الّزَوايَا“ ”six ans))ْنوْسْعهَا لِيْك وْنتايَا ْدماْغك بَاقِي ِسيُزونْ غَ 

عنَابَا عنَابَا عقلية بَنَاتِي( هكذا فتوجيه السباب إلى لمؤخرة الرجل، هو بطريقة ما إقصاء لسلطة القضيب 

ومية للرجل تخضع مؤخرته لطقس االخفاء كما لو أنّها ليست من الجنسية. على اعتبار أن في الحياة الي

جسده ، ويتم إدراكه في الوعي اللغة العامية كرجل بالقضيب وليس بالمؤخرة، لكن لغة السباب والشتيمة 

تْرْمتَْك َغْتَولِي ْطفَايَة ، ْسبُوبُو  : spowpow   )تزيل هذا الطقس عن مؤخرة الرجل لتجعله يدرك كأنثى

يبُو فَاْيْض ( هكذا فالصيغ المجازية حاضرة بقوة وتعكس عبقرية اللغة في تسليطها الضوء على ْحلِ 

العالقات المسكوت عنها بين من يبدعون هذا الخاطاب و يعيدون إنتاجه، وهو األمر الذي يجعل أي 

ه الشتيمة مراهق)وهي فترة الوصول إلى عالم الرجال وليس دخوله( من أن يتخوف باكرا من أن توّجه ل

صوب مؤخرته . حصة األسد من التعابير الفاحشة المصوبة إلى الّذكر في السياق المغاربي تتمحور حول 

الّرجلة فَاْلْفَعاْيْل َعاْد بِيْن … الّرْجلًة َماِشي ْبَسبَاْن الْبالًدْ  : chayfeen قدرته الجنسية) نسمع عند الثنائي

واالْفَخاْد ، إَِل ِغيْر فَالْلساْن اْنقْ  أي أن الرجل المغربي دائما تالحقه الزمة قوة الفعل القضيبية . ” ( طَاْع مُّ

الرائجة كثيرا. يرتبط افتقاد ” المخصي“من بين الشتائم القاسية التي يمكن إشاعتها حول رجل شتيمة 

 … الفحولة ، أتومتيكيا ، بالعجز عن االنتصاب 
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أي ” البارد” جنس اآلخر قد يوصف )يعيّر في الواقع ( بهكذا فالذكر الخجول ، القليل المبادرة تجاه ال

أي الشاذ ” ْلْعطايْ “، وقد يوصف ب ” ْلمخصي“ْأي المعقود الذكر ،وكذلك ” الَمْربُوط”و” الفاتر جنسيا 

وإن كنّا وفِييّن للطرح  وتزداد حّدة وقع أو أثر السباب والشتيمة حينما يكون الناطق بها أنثى.  .[19]جنسيا

ي ، فإننا سنقول أن الكالم الفاحش ما هو إال عودة إلى المكبوت الجماعي والفردي، الذي يعاني من الفرويد

المنع بسبب المقدس)بمعناه الواسع ( هذا األخير الذي هو عند فرويد ليس إال نتاج الخوف من الجنس. إن 

ن سالمة إلى انتقال سبب هذا االلتواء في التعبير عن موضوعة الجنس وإشكاالتها راجع حسب فتحي ب

مفهوم الجنس إلى خارج الخطاب في تاريخ الجنس عند العرب ، بمعنى أن الجنس لم يبق اليوم موضوع 

ومن تم … خطاب علمي عند العرب ، بل تحول إلى موضوع مزاح وسخرية في التبادل الكالمي اليومي 

مرة ، فيضطر إلى التعبير عن نفسه في يستنتج فتحي بن سالمة أن ما ال يوجد كمفهوم ال يوجد ال يوجد بال

 (…[20]أشكال قولية وسلوكية مرضية ) مزاح، نكتة ، تحرش، كبت ، هذيان

يُقابَل هذا الخوف من فقدان قوة القضيب الجنسية؛ وبالتالي فقدان السلطة الذكورية ، بالخوف من األنثى 

اعية التي تقصي هذا النوع وترفقه بكل الشرهة جنسيا ، ولعّل هذا يفسر كل االستيهامات الالواعية والو

الصفات القدحية التي تداول عند الرجال، وهذه االستيهامات يعاد انتاجها عبر مؤسسة التنشئة االجتماعية 

الهامشية التي يعتبر الشارع أقواها بما يتضمنه من أصدقاء وخالّن والمحيط بكل فاعليه .فقد يتحول فرج 

م بأسنان يضر بقضيب الذكر وهكذا نجد في رواية شكري هذا الحوار الذي إلى مقص أو ف األنثى الشرهة 

مالك ؟ أدخل أوقم من فوقي. أدخل أقول لك. يجيب محمد شكري: وإذا كان لفمها :”يترجم ذلك الخوف 

 .[21]األسفل أسنان

ئما ، وال هكذا فإن هذا الخوف يفرض على الذكر أن يسلك وفق انتمائه الجنسي )الرجل( ، بل وإظهاره دا

يسمح له بأن يميل ميلة تجعل انتمائه الجنسي محط ريب وشك. ولكون الرجولة الفحولية شئ حّساس 

 la“ في كتابه karen horney ومحسوس فإنها تفرض نفسها عليه. وهو األمر الذي جعل

psychologie de la femme» ي يصرح بالقول: إن الذعر والهلع الذي ينتاب الرجال تكمن جذوره ف

ألن الرجل يُهيئه المجتمع على أنه ال يعقل أن تكون فيه كعنصر متفوق نقيصة أوصمة أو عيب ”. الجنس

في أي جانب من الجوانب ، وخاصة في المنطقة التي بَّوأتهُ ما هو عليه في المجتمع األبوي. في كلمة ، 

 : ربما كان العجز أقسى عذاب وحزن ولذلك يبكي الشاعر راشد ويقول

 يخونني في وقت حاجاتي                لى أير ضعيف القوىأبكي ع

 صاحب صوالت وغارات                 واجتنب الحرب كأن لم يكن

 ونومه إحدى المصيبات                         ينام عّما يستلذ الفتى

ي هذا الباب ال يختلف منطق إدراك المشاركين في البحث لهذا الموضوع عن كل ما تم تناوله سابقا ف

فأغلب المشاركين يعطون تعريف متطابق ومتشابه بشكل كبير ، بحيث نجد أن الضعف الجنسي يتم 

وهذا التعريف يجد صداه سواء ” بالرجل الذي ليس له القدرة على تحقيق رغبة زوجته وإروائها“تعريفه 

ضعف الجنسي يعني ذلك بأن ال” الدراسات العربية“عند المشاركين الذكور أو اإلناث. تقول حياة: 
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” بأن الضعف الجنسي هو الرجل ” حالّق“ويقول عبد العالي: ” الرجل لمكيلبيش رغبات المرأة ديالو “

 الرجولة : وطبقا لهذه التعاريف فإننا نقترح مفهوما يعبر عن هذا الوضع وهو” لَِمَكاْيِديْر المْرأَة َوالُوا

القة جنسية مرضية للطرف اآلخر في العالقة وهو والذي يعني قدرة الرجل على تحقيق ع الجنسية

وكما قلت أن هذا التعريف حاز اتفاق وصل إلى مائة بالمائة . الذي يظهر في هذا التعريف أن  المرأة. 

الطرف الثاني دائما حاضر بقوة في تحديد قوة الفعل الجنسي، فالفعل الجنسي لن يكون فعال جنسيا موفقا 

وبالتالي من يهيمن على من؟ ومن يكون تحت الطلب دائما؟ ومن عليه أن يكون  إال إذا رضيت به األنثى،

 دائما حريصا على تقديم نفس القوة والجهد؟ ومن يطالب بإثبات هويته؟ ألم أقل إن الرجولة فخ؟ 

سيزداد هذا الفخ إيضاحا عندما يصبح سالحا في يد األنثى تقدف به الرجل كلّما حدث توثر في العالقة ، 

بأن المرا ” ضابط بحري“ذا فإن الضعف الجنسي يؤثر بشكل كبير في قيمة الرجولة ، يقول حسن: وهك

تقدر تقوليك نتا ماشي راجل ِوالَ سمع الراجل هاد الكالم من مراتو إقدر إنتاحر ، والَ تقدر تقوليه موتك 

اير الرجل بالضعف أن المرا تقدر تع” وهو ما تؤكده حياة كذلك بقولها ” حسن من حياتك غير قطعوا

أنا ال يهمني في العالقة الجنسية إال إمتاع األنثى وهاْد األمر ” مسير مكتبة“ويضيف جمال ” الجنسي

النتيجة هي أن هذا الرجل الذي تلك حالته يعاني ويالت   ”أساسي بَاْش ْتباْن الرجولة ديالي للطرف األخر 

، فهو يرى كل يوم وخالل أي تجربة جنسية مع   كثيرة و أغلبها عذابات نفسية شديدة القهر والوطأة

زوجته بأن هويته تضيع منه بشكل متوالي ، خصوصا وأن جميع المشاركات في البحث صرحن بأنهن ال 

يتوسل الذي يفتقد للرجولة  يقبلن بالزواج من رجل به ضعف جنسي لكن بالمقابل يقبلنه زميال وصديقا. 

عية التي تخفف عنه وطأة األمر من قبيل اإلكثار من السهرات مع الجنسية مجموعة من األواليات الدفا

الكثير من الفتيات أو حمل أكثر من فتاة في سيارته والسير في الشارع مشغال موسيقى عالية، أو االنغماس 

في العبادة وااللتزام بشكل مفرط من أجل نسيان وضعه، أو البحث عن مقويات تزيد من قدراته الجنسية 

وأدوية، وفي أحوال قليلة يلجأ بعضهم إلى الطبيب كآخر حل مطروح أمامه. إن االمتياز  من أعشاب

الذكوري هو فخ أيضا ، يجد نقيضه في التوتر وتركيز االنتباه الدائمين اللذين يدفعان أحيانا إلى حد العبث 

قبل كل شيء إن الرجولة هي  .[22]، والذي يفرض الواجب على كل رجل تأكيد رجولته في كل الظروف

        .تكليف

على سبيل الختم، كل استعمال للجسد هو استعمال ثقافي واجتماعي، فهو يتحرك في فضاء تؤطره خلفيات 

ومعطيات تصل تحركه بمعنى، وهكذا فإن قراءة الجسد جعلنا نفهم الرابط والعالقة بين الفرد والمجتمع أو 

يمة. وذلك عبر تخطي هذا الجسد واقعه البيولوجي بشكل أكثر تحديدا بين الجسد وجزئية الرجولة كق

ليصبح مركز ورمزا اجتماعيا وثقافيا تُبنى عليه العديد من التمثالت وترتبط به جملة من القيم. فالجسد هنا 

ليس قيمة في حد ذاته بقدر ما تنبع قيمته من إضفائنا عليه دالالت ورموز تجعله أو تعطيه قيمه وأدواره، 

حث الميداني من الكشف عن اآلليات والمؤسسات التي تقوم بهذا العمل الترميزي والداللي ولقد مكننا الب

القائم على التحويل والنقل العمودي عبر األجيال، والذي تقوم به مؤسسة العائلة والمحيط)الشارع( 

حول الجنسين والمدرسة. كما وجدنا طرائق التحويل والنقل االجتماعية القاسية راجعة إلى التصور السائد 

الذي يرتبط بالخلفيات التاريخية ومعطياتها الثقافية واالجتماعية التي تقوم بتوجيه فكر الرجال وأذهانهم 
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وتؤسس لرؤيتهم ولهوياتهم وكذا عالقاتهم مع المرأة في جل مناحي الحياة العامة ) العالقات االجتماعية 

عالقة مع الذات ) تمثل القيم واألدوار( وهو األمر الذي بين الجنسين( أو الخاصة ) العالقة الحميمية ( أو ال

يتجلى في القهر  فخ أدى بنا إلى إصدار حكم على الوضعية التي يوجد فيها الرجل والتي هي وضعية

 .االجتماعي الذي يمارس عليه كلما لم يتماهى مع القيم واألدوار التي أنيطت به اجتماعيا

باعتبارها مفهوم غير  الرجولة لفرصة ألقوم بقراءة نقدية لمفهومبعد هذه الخالصة العامة، سأستغل ا

محايد كما الكثير من المفاهيم )هذه القراءة النقدية هي تؤسس للفكرة المحورية للبحث(. فالرجولة تخضع 

ُت بها أو تقال بطرق مختلفة؛ نجد في اللغة في الفرنسية  للسياق التداولي لكل جماعة، فنفس اللفظة يُصوَّ

“Virilité” وفي اللغة االنكليزية “Virility” وفي اللغة اإلسبانية «virilidad”  وفي العربية كما نعلم

هنا في هذه المرحلة قد نالحظ الفوارق الصوتية محدودة، وهي عادة تكون فوارق تعسفية ”. الرجولة“

بالرجولية وشاء الفرنسيين  أن يسموا قيماً وأدواراَ معينة’ العرب‘واعتباطية، شاء القدر االجتماعي عند 

 وشاء االسبان أن يسموها ”Virility“ وشاء االنكليز أن يسموها ”Virilité» كذلك أن يسموها

“virilidad”  وقس على ذلك في جميع اللغات، بل حتى على مستوى لغة واحدة فإن اللهجات يتحكم

ية واللفظ لكن على مستوى المدلول السياق في مدلولها. المسألة إدن مسالة اعتباطية على مستوى التسم

والمعنى فإن األمر بعيد كليا عن االعتباطية. فعندما يتعلق األمر بالمدلول فإننا نكون أمام مسائل ضاربة 

بجدرها في أرض الثقافة والتصورات األخالقية والمجتمعية، وهنا مربط المصائب وتبعاتها. يأتي شخص 

، فتنبعث شرارة االحساس باالحتقار »أنت لست رجل ” “أنت امرأة ”يوجه كالماً لشخص آخر قائالً مثال 

هت له هذه العبارات، وتبدأ مشاكل ربما ال تغسل إال بالدم. في ثقافة أخرى، مثال  ويغضب هذا الذي ُوجِّ

ال تصل  toi c’est une femme أو toi c’est pas un homme الثقافة الفرنسية فإن عبارة من قبيل

من تأجيج االحساس باإلهانة بل يمكن تقبُّل هذه الكلمات بصدر رحب، وقد يتلقّاها البعض إلى ذلك الحد 

على أنها نقد إيجابي ويقول لك شكرا استفدت منك. هكذا يتبين بأن المسألة ليست وقف على التسمية، 

مدخل األول لعملية المسألة تقف على المفاهيم. وبالتالي فإن استقصاء نشأة المفاهيم التي تهيمن علينا هو ال

إال أن المسألة أكثر تعقيدا من هذا بكثير. سأقول فقط إن تاريخ الفرد، مهما كان متفردا حتى “التحرر منها. 

لقد نسي فرويد أن ” في بعده الجنسي يبقى محكوما اجتماعيا. وهذا ما توضحه جيدا مقولة كارل شوركس 

 .أوديب ملك
[23]

فيما  –وديب ملك كما قال بذلك سوركش، لقد نسي أيضا إال أن فرويد لم ينسى فقط أن أ”

التي ُوصف بها أوديب من طرف رجل مخمور مما جعله يسير إلى قتل أبيه من دون  لقيط كلمة-يبدو لي

أن يعلم بأن من قتله أباه. هكذا فسلطان كلمة لقيط هو الذي جعل سلطان الُملك يتحرك ويحدث هذا كله. 

وتشبتنا بالملك. المفاهيم والتسميات والصفات أمور معقدة جدا، فهي تأتي لتضع يبدو أننا نسينا المخمور 

البصمة على عالم مفهومي، ومن هنا خطورتها، إدن هي ليست محايدة بل تجد منتهاها وجدورها في عالم 

المفاهيم، هكذا فنحن نتعاطى معها ومع عوالم ووقائع مفهومية وليس مع وقائع مباشرة، يمكن أن نقول 

بأننا نتعامل مع واقع الواقع. وإذا تحقق الفهم بهذا األمر، حينذاك سنفهم كيف ال يشكل العناق والسالم عبر 

الوجه بين الرجال العرب أي إشكال، بل على العكس من ذلك يفهم على أنه محبة وتقبل للشخص، في حين 

 .قد يأخذ نفس السلوك معناه في سياق آخر قلّة أدب

https://couua.com/2020/06/19/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b9%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%b3%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ac%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac/#_ftn23
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اجتماعيا وثقافيا، وهذا البناء يجعلنا نكبت اتصالنا مع ذواتنا الحقيقية بحيث يخلف لنا  أجسادنا إذن مبنية

!!ماذا تعني الرجولة خارج الثقافة؟ أو باألحرى   ذوات زائفة، نصدق أنها نحن؛ لقد صّدقنا بأننا رجال 

لهوية، الطفل يولد بخبرات كيف تبدأ الرجولة؟ تبدأ منذ الصغر كما أسلفنا سابقا: الطفل ال يولد هكذا بهذه ا

جسدية بيولوجية تواصلية مع العالم والكون، إن االتصال والتواصل يأخذ مباشريته وواقعيته عند الطفل 

مع األشياء واألحداث، وإلى حدود هذه اللحظة التي يأخذ فيها الطفل أهم لحظاته في التفاعل مع العالم 

ظات يقولون له بأنه رجل، ويتم تعريفه بتلك الهوية غير باستقاللية عن كل مرجعية. تأتي لحظة من اللح

المحايدة، ويعامل على ذلك األساس، ضمن مؤسسات تقوم بحفض ذلك النمط من الوجود عن طريق 

طبعا نحن لسنا تلك  .manière d’être تجسيدها في هذا الطفل كالماً وفعالً عبر جسده لتصبح نمط وجود

كما ولدت، تماما مثل ذلك الكأس الذي تم َمألهُ بنوع من أنواع المشروبات  الكلمة أو تلك الصفة، فأنا أنا

ومنذ َملئِه أصبحت سيرة الكأس في خبر كان. إن هذا الكأس ليس هو ذلك المشروب وليس حتى لونه وال 

لتي الشكل الذي أخذه، بل هو ذاته. لكن المشروب وشكله ولونه تَُحوُل دون أن يُدرك في ذاته. إن الوظيفة ا

تلعبها المشروبات والشكل واللون هو ما يلعبه المجتمع؛ المجتمع اآلن يعطي األسماء والسمات 

واألوصاف، أي البد أن نصف ونسمي. لكن بين الفينة واألخرى يخرج أحد األطفال عن هذه التسميات 

الخضوع لهذه واألوصاف، وهم أولئك الذين يكونون أكثر ثورة على التنميط، في البداية يخضعون بعض 

التسميات، وبعد ذلك يبدؤون يتحدثون عن أسمائهم التي ارتبطت بها هويتهم. كأن يقول أحدهم، يوسف 

َجاَء، بدل أن يقول أنا جئُت، فهو غير مستوعب أن يكون يوسف الذي أراده المجتمع. األسماء تخلق لنا 

لكن الطفل قد يثور على هذه النحن كما هويات جديدة وأنا جديدة، عادة ما تكون شبيهة النّحن الجماعية. 

راه غادي إضحكو عليك إلى ” ثار عليها أخي الصغير يوسف يوماً عندما قالت له أّمي بالدارجة القروية 

، فكان أن رّد عليها مهّدما هذا الطرح الذي دائما يستحضر النحن المجتمعية ”خرجتي بهاديك الحالة

آش بغيت أنا الناس، واش وجهي بحالهم، واش ” عالنا بقوله: المراقبة والمتحكمة في سلوكياتنا وأف

بهذا القول نسف أخي جحيم سارتر وحتمية بورديو وأعوانه، لينتصر ». هضرتي بحال لهضرة ديالهم 

لمفهوم الفرد كما هو عند رايمون بودون. لكن هذه الفترة وجيزة تمر بسرعة فيعود الطفل إلى سالف 

خطة وبعد ذلك يتورط أكثر فأكثر، ويبدأ يدرك أن هويته الرجولية التي أُلصقت عهده، فيبدأ يتماهى مع ال

بأناه تتبعها أشياء وملحقاة كثيرة، تسقطه في فخ هوياتي مبني سلفا بطريقة مبالغ فيها كثيرا تفوق 

ما اإلمكانيات العادية للفرد. اإلشكال ليس هنا، اإلشكال هو عندما تنكسر هذه الهوية الرجولية أو عند

يعّرض بها ويحيد عنها الطقس االجتماعي، يشعر الفرد بمعاناة شديدة. لقد أفهمهُ المجتمع أنه تلك القيمة 

الرجولية إذا كسرت أو فَقَدْت أحد ركائزها فكأنما ُكسر هو، ويضل يقاتل على تحقيق عّما أوهوموه أن هو. 

 .في كلمة. إن الرجل ال يعيش رجال بل يموت وهو يحاول

أو نُنعت بأننا شاّدين أو خارجين عن المعايير أو المألوف، لكن على األقل قلنا ما أردنا قوله، تحت  قد نُعد

 .شرط الوعي العلمي بما يهيمن علينا ويتساقط على رؤوسنا؛ نحن لسنا ألقابنا
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  .. الفلسفة تاريخ في األنثوي العقل
 تغييب أم غياب

 
 يوسف عدنان

 
افتقر تاريخ الفلسفة ألصوات نسوية استطعن أن يخترقن القالع الفكرية المشيّدة بإحكام من قبل الوعي 

عّرفة بالفالسفة من أسماء فيلسوفات سّجلن حضورهن الذكوري المتغطرس، بل تكاد تخلو القواميس الم

على نحو متشظّي عبر محطات تاريخ الفلسفة. وقد تهاطلت العديد من األسئلة الالّسعة على هذا اإلقصاء 

المتعّمد، إن لم نقل الممنهج للمرأة في أن تكون وجه آخر للمعرفة الممكنة حول قضايا أنطولوجية و 

إلنسان، هذا الكائن ذو الطبيعة المزدوجة. ويمكن التقاط ضمن هذا التاريخ أخالقية و معرفية تّمس ا

المنسي أسماء بعض الملقوبات بالفيلسوفات }كاسباسيا{ صاحبة الصالون الذي كان يرتاده أفالطون في 

أثينا، وهي المرأة التي كان لها دور بارز في السياسة، والتي يذكرها في محاوراته لبالغتها صديقه 

 .(2يس. كما كان هناك }ديوتيما{ معلمة سقراط التي أدار حولها حديث الحب السقراطي في المأدبة )بركل

ومن الجدير بالذكر أن تاريخ الفلسفة ال يخلو من تواريخ وحجج دامغة في كون النساء قد لعبن دورا مهماً 

طور الفيثاغورية األولى وكّن فاعالت للغاية في المدرسة الفيثاغورية، بحيث كان لهّن دور هام في ت

كفلسفة طال إشعاعها المجتمع اإلثيني. ومن أبرز هؤالء النسوة الفالسفة في تلك المدرسة نجد }ثيانو{ 

و}أريجنوت{ و}مييا{ . كما شهدت الفترة الفيثاغورية المتأخرة أعالم من النساء من قبيل }إيزارا 

و}إيزارا{، وهذه األخيرة هي صاحبة الحكمة اللوكانية{ و}فينتس اإلسبرطية{ و}بركيتوني األولى{ 

إذا قمنا بتحليل النفس فسوف نفهم القانون والعدالة على المستوى الفردي واألسري »الشهيرة: 

، وهي التي قّدمت فكرة القانون الطبيعي ليشمل الفرد واألسرة، ليتطارحها بعدها الفالسفة. «واالجتماعي

لكن ضّل هذا المؤلف هو اآلخر في » االعتدال عند النساء «  عنوان أما }فينتس{ فألفت كتابا فلسفيا تحت

كتاب   فلها  ثنايا التاريخ المنحاز. أما }بركيتوني{  في  ضاعت  التي  الكتب  من  طّي الفقدان ككثير

ي وفي الفترة ما بعد المسيحية نعتر على اسم }ماكرينا{ القديسة الفيلسوفة الت» . هارمونيا النساء « اسمه 

 .(0عاشت في القرن الرابع الميالدي )
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لقد تم تداول معلومات ضئيلة عن قائمة تضّم نفرا من أسماء الفيلسوفات بما يشمل تاريخ الفلسفة الهيلينية 

والهلنستية، إلى جانب بعض التفاصيل عن حياتهن ونشاطاتهن الفلسفية. وضمت هذه القائمة أسماء 

ان األولى }أرستوكلي{، وهي معلمة للفيلسوف والرياضي اليوناني فيلسوفات من أمثال : فيلسوفة اليون

ق.م( . وكانت أرستوكلي كاهنة معبد دلفي الشهير في القرن السادس قبل  282 – 222فيثاغوراس )

الميالد. كما عرفت بكونها أول فيلسوفة متفّردة في بدايات بواكير الفلسفة اليونانية قبل سقراط إلى جانب 

ق.م(، مستشهدين في هذا الصدد بإفادة للمؤرخ  622 – 622لسوفة }إسبيشيا الملطية{ )طاليس. والفي

م(، الذي قارن بين إسبيشيا وثاركيال )وهي نموذج نسائي متقدم على  64 – 202اليوناني بلوتارك )

» . مة إّن إسبيشيا هي تجديد لصورة ثاركيال في العصور القدي« إسبيشيا وجاءت من أيونيا كذلك(، فقال : 

والفيلسوفة القورينائية }أريتا{، التي عاشت وعملت في القرن الرابع ق.م، والفيلسوفة الكلبية }هبريشا 

ق.م(، وهي تنتمي إلى المدرسة الفلسفية الكلبية. والفيلسوفة األبيقورية  922 – 082الماروني{ )

 – 622}هبيشا اإلسكندرانية{ ) }لونتن{، وقد تتلمذت على يد الفيلسوف أبيقور وتشربت فلسفته. وأخيرا

م( المنعوتة بشهيدة الفلسفة األولى إسوة بسقراط. كانت هبيشا المغوارة رمزاً نسوياً متفرداً  922او  922

في قيادة األفالطونية المحدثة في عصرها. لكن يأسف على مصيرها التراجيدي، حيث قتلت بيد الرعاع 

سحلها في شوارع المدينة، وحرقها وهي حيّة ترزق إلى إن  الهمج الذين مزقوا جسدها إربا إربا، بعد

 .(9سلمت الروح لخالقها )

تنبري األنثى كجرح أنطولوجي غائر في ثنايا القول الفلسفي، ماضيه وحاضره. ويحضرنا في هذا 

للفيلسوف نيتشه، حين اعتبر الفلسفة وتاريخ الفلسفة قد فشل في فهم طبيعة   المضمار اعتراف صريح

أة. وقد استثمرت ثورة نيتشه المضادة على الفلسفة من قبل الحركة الفمنستية، التي عملت بكل جّد المر

أنا ذكر وأنت انثى( وانحيازه ) Gendre على نقد تاريخ الفلسفة واتهامه بأنه تاريخ فيه تمييز في الجندر

شوفيني كتبه فالسفة  لصالح الذكور، مع تسفيل لعمل النساء في طرفيه الذهني واليدوي. وهو تاريخ

(. وبمجرد إلقاء نظرة عائمة على مزبلة 6رجال، يضّل منسوبا في تقويمه العام لتاريخ فلسفة ذكورية )

التاريخ بعد أن سائلنا وضع المرأة وتموقعها في رحاب الفلسفة، حتى نجد سيال من التصورات المحنوطة 

روائز الهيمنة البطريكية التي ترى في األنثى آخر في الذهنيات والعقائد والسلوكات، المفضية إلى تأبيد 

كائن فوق األرض أوكلت لها السماء مهمة تدجينه. فاعتبار المرأة كائن ناقص كان مشتهرا في الغرب قبل 

شيوعه بين شعوب الشرق. فالغربيون كثيرا ما جنوا على المرأة بالطّعن فيها واعتبارها ناقصة ومعيبة، 

قانون الخلقة قد خلق المرأة ناقصة عقال ودينا لحكمة ما. إذ قالوا على لسان الكنيسة مبّررين ادعائهم بكون 

والدين: }أن المرأة يجب أن تخجل من كونها امرأة{. وقالوا: }المرأة هي الموجود ذو الشعر الطويل 

سان{ والعقل القصير{ و }المرأة آخر موجود وحشي دّجنه الرجل{ و }المرأة نقلة بين الحيوان واإلن

 .وأمثال ذلك غزيرة ومستشرية على صعيد ثقافات وشعوب عديدة
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كثير من الحضارات كانت في شّك وعماية في شأن األنثى، وهل روحها شيطانية، أم آدمية إنسانية. بل 

حتى تاريخ الكنيسة المسيحية لم يسلم من تأثره بهذه العقيدة المعادية للمرأة، والتي تجد تشخيصها من 

، وهو عرض نفسي وصفه  « gynophobie » ة فيما يعرف برهاب النساء أو الجينوفوبيازاوية نفسي

علم النفس الحقا: بأنه رهاب النساء. ويتّخذ شكل الهلع المفرط من تواجد النساء وكرههّن واحتقارهّن إلى 

زمها هذا درجة ميزوجينية قصوى. بحيث يحفل التاريخ البشري بمجموعة من الحضارات األبيسيّة التي ال

 .المركب اإلخصائي للمرأة

وظّل الشّك يحوم حول طبيعة األنثى الغامضة قرونا متواصلة حتى القرن السادس ميالدي، و بعد الخروج 

من عصر الظلمات عقدت مؤتمرات ليتدارسوا فيها هل المرأة لها روح أصال أو هي كائن بدون روح. 

قال إن ال روح لها أصال. وتراجع هؤالء فيما بعد عن ألّن الشائع أنها كانت بروح حيوانية، والبعض 

أحكامهم، وقالوا يبدوا أن لها روحا ولكن دون روح الرجل، وهي مخلوقة فقط لخدمته وإسعاده وإرضاءه. 

يقول الداعية القديس بولس األول في رسالته: المرأة مجد الرجل، ألن الرجل ليس من المرأة، بل المرأة 

(. أما القديس بونافنتيرا 2ل لم يخلق من أجل المرأة، بل المرأة من أجل الرجل )من الرجل، وألن الرج

{ فقد ذهب أبعد من ذلك بقوله: إذا رأيتم المرأة فال تحسبوا أنكم تشاهدون موجودا بشريا، 2092 -2002}

… األفعى بل وال موجودا متوحشا، ألن ما ترونه هو الشيطان نفسه. وإذا ما تكلّمت فما تسعونه هو فحيح 

! ويمكن العودة في هذا الصدد إلى كتاب: الفيلسوف المسيحي.. والمرأة، الذي يتناول فيه الدكتور إمام عبد 

الفتاح إمام بتشريح مستفيض الحضور األنثوي عند المسيح والقديس بولس مرورا بعصر اآلباء الفالسفة 

القديس جيروم   {242/092ترتوليان }  {222/009الذي عرف كّل من كلمنت السكندري }

القدسي توما األكويني   {926/692القديس أوغسطين }  {962/622القديس يوحانا }  {962/602}

(4). 

كما كان كبار المفكرين الغربيين من أبناء القرن الثامن عشر من مثال غوته وروسو ومونتسيكيو 

وتفضيل سيادة وسيطرة الرجل  الخ، أيضا من دعاة تقزيم المرأة والحطّ من شأنها}…{ وأوغست كونت 

عليها. بل حتى مواقف الفالسفة من المرأة لم تكن بريئة كما ينبغي أن تكون عليه سريرة الفيلسوف، حيث 

بدت هي األخرى مشحونة بنوع من الذاتية وبقايا الجروح العاطفية التي تعود إلى تخوم الطفولة و بقايا 

هذا الصدد الحكم الذاتي للفيلسوف عن المرأة. إذ غالبا ما الحب األمومي المشوش. ويكفي أن نسّجل في 

تكون الظروف الشخصية للفيلسوف أو طبيعة عالقته بزوجته أو محبوبته أو أمه، هي التي تعكس في آخر 

 .(2المطاف مواقفه من المرأة، واألمثلة عديدة في هذا الباب )

ة تعّد بالغة األهمية، إذ رّسبت في أعماق الثقافة للمرأ -وقبله أفالطون –فالصورة التي رسمها أرسطو مثال 

(. وعند مقارنة أرسطو بين الرجل والمرأة، 8الغربية، وأصبحت الهادي والمرشد عن النساء بصفة عامة )

تساءل، هل تعّد المرأة من الجنس البشري، وتنتسب إلى اإلنسانية ؟ يجيب نافيا، لكونه يعتبرها كائنا دونيا، 

(. فالمبدأ األول في 1مشوها ناقصا، وهي مجرد كائن بهيمي أقرب ما يكون إلى القردة )وقد خلقت مسخا 
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 الفكر األرسطو طاليسي كان مذكرا بامتياز نافيا في تمركزه للمؤنث. ارسطو الذي كانت أوليمبياس

“Olympias” فكارا زوجة الملك فيليب المقدوني ووالدة األسكندر األكبر تنعته باأللثع الذي ال يملك أ

 .خالقة، مضيفة أن شهرته أتت من كونه تلميذ أفالطون المفّضل

ال مندوحة أن ثنائية ذكوري/أنثوي قد نالت من الفكر ونواميسه. فالفلسفة بما هي نتاج عقلي، منطقي 

يقتضي التأمل وإعمال العقل، ال يمكن أن يكون هذا النمط من التفكير من نصيب المرأة ألنها منقوصة 

ا وال حاجة لها للتفكير. إّن احتقار المرأة من قبل هؤالء الفالسفة، يعود إلى طبيعة الفلسفة في حّد عقال ودين

ذاتها، باعتبارها ميدان مجرد عام ال يمكن للمرأة أن ترقى إليه، لما اختّصت به من نظرة جزئية حسية 

قت الذي أن ترتفع فيه إلى خالصة، يشوبها حس مرهف. هذه األمور التي تشّد ذهنها إلى األسفل في الو

 .(22األعلى، عندما تناقش موضوعات الوجود والمعرفة )

حتى أننا قد ال نعتر على اسم فيلسوفة عبّرت عن مواقفها في أهّم لحظات تشكل الفكر اإلسالمي ذي 

إلى المنطلقات الفلسفية. ذلك أن أصل نظرة كثير من العلماء والمفكرين المسلمين في المرأة إنما يعود 

الفالسفة اليونان. فالفكرة التي تقول إن الصورة السيئة عن المرأة الشائعة بيننا هي التي رسمها الفيلسوف 

في بالد اليونان، ثم وجدت عندنا أرضا خصبة، حتى أنها ارتدت ثوبا دينيا، وأصبحت فكرتهم جزءا من 

ا كبيرا، واستعدادا لترديدها ولدعمها من األفكار المأخوذ بها في العالمين المسيحي واالسالمي، فلقت ترحاب

(. هذا إلى جانب اعتبار المرأة ملكية خاصة من قبل الوعي المذكرن كما حّث على ذلك 22الناحية الدينية )

التحليل األنثروبولوجي. وإلن سلّمنا بأنه قد كانت هناك أسباب موضوعية تعود إلى الطابع العام للثقافة 

راس للشعوب األخرى، فمن غير المقبول أن نجد صدى هذه التصورات مازالت اليونانية التي أخذت كنب

 .حاضرة بقوة في األزمنة المعاصرة، ومتجلّية فيما يمكن دعوته بالعنف الناعم

ويتسّجل حضور هذا المنظور ذي االمتدادات التاريخية في تأطير التصورات الفكرية عبر العصور 

تتموقع في » إطار االنتساب « اري منمذج، يمكن أن ندعوه ب المظلمة والمستنيرة، وهو منظور إط

نسقيّته المرأة كذيل أو ملحق تابع للرجل، ألنها مخلوقة من جزء منه، من ضلعه. وهذا النموذج 

اإلستتباعي/ اإلستنساخي له طابع تثبيتي للنّظرة التّحقيرية المتوجهة إلى نرجسية المرأة، إلى سلبيتها 

إذ يأخذ على النساء إذا الحظنا السهولة التي من خاللها تخلّيهن عن أسمائهن ويأخذن  وإذعانها للهيمنة.

أسماء أزواجهن، إذ يستنتج: أن المرأة في الجوهر من دون اسم، وذلك ألنه ينقصها، بالطبيعة، الشخصية 

(20). 

ية، ضرورة تفكيك قد يستوجب منا الحديث عن ثنائية الداخل والخارج ضمن مساقاتها الالهوتية والفلسف

الثنائية ذكر/أنثى، وباقي المتالزمات التي تتفّرع عنها }أصل/ فرع، داخل/ خارج، مركز/هامش، حقيقة/ 

الخ ، مع تبيان الكيفية التي تتحّرك بها ومن خاللها، هذه المعاني ضمن …{ وهم، معنى/ الالمعنى 

رفين. فثنائية ذكر / أنثى تدخل ضمن مساق كوسمولوجيا مجنّسة تطبعها عالقات الصراع والتّضاد بين الطّ 
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األزواج المفاهيمية المزدوجة التي يتمحور حولها الالغوس الغربي، بحيث تحكمها عالقة التناقض من 

جهة }تناقض طبيعة الذكر مع طبيعة األنثى{ وعالقة التراتبية من جهة أخرى }تفوق وهيمنة الذكر على 

(. 29ن داللة الطرف الثاني، واإلعالء من قيمة وداللة الطرف األول )األنثى{، والتي تّم الحطّ تاريخيا م

جميع التضادات التصورية. والجدير  « opposée » كما وقد صيغت على نسق هذا المنطق المتعارض

بنا في هذا المنوال التّنويه باستراتيجية التفكيك مع فيلسوف الهوامش جاك دريدا، التي أبرز من خاللها 

 .الثنائيات المخترقة لما هو ذكوري وما هو أنثويهشاشة هذه 

فمن حيث هو مالحظ لدى الفكر المنسوب إلى العقل الذكوري من ربطه لخاصيّة الحضور بالذكر 

المنتصب والمتجلّي، في حين يترك الغياب يمّزق كيان المرأة الهشوش، منذ أن انشقّت عن الجسد 

ل والحقيقة، وتكون هي رمز للوهم والّزيف، بما هي مجّرد الذكوري كما يسود االعتقاد، ليكون هو األص

انعكاس مشوه للجسد الذكوري في الّسجل الواقعي. وهذا الحضور الواهم أو األنا المزيّف الذي ترتجف 

خلفه سيكولوجية المرأة حسب التحليل النفسي الفرويدي هو ما يجعلها تخفي ما ال تملك }هوام القضيب 

نى. فالتّراث الذكوري أراد عبر تقنيات تحكّم وتوجيه متعّددة تقعيد صورة مشّوهة المفقود{ وتخون المع

بوصفها كائن شبقي، رامز للخصاء، ومجّرد جزء مستّل من الجسد الذكوري الذي انشقّت عنه في   للمرأة،

قظة، انشطار واغتراب وحالة من األلم، لتكون بذلك معجونة من طينة أو طبيعة مازوشية، تلد وهي مستي

وترى الموت أمامها، لكنها تزداد عاطفة وحبّا، واجدة في عذابها لّذتها. بالمقابل يتم الحرص على التضخيم 

 .* النرجسي لسادية الرجل، الذي يتقّوى من هذا الضعف الفطري الكامن في تكوين المرأة النفجنسي

تحشر األنثى بين   –لنشأة التكوينية انتساب المرأة للرجل من حيث ا –استنادا على هذا اإلطار اإلنتسابي 

، لتنتظم مركزية ”الذكر“ثنائية الموجب والسالب، باعتبارها شيئا فرعيا وتابعا، يحيل مرجعيا على الّدال 

المعنى بمجمل المركزية القضيبية في أنماط الوعي وقوالب اللغة، ممتدة إلى العالقات الجندرية داخل 

هي الوجه اآلخر  « logocentrisme »  ة األخرى. فمركزية العقلالمجتمع وباقي الميادين الحياتي

من هنا مجيء الفلسفة التفكيكية بمقولة مركزية العقل  « phallocentrisme »  لمركزية القضيب

إّن واقع المرأة الخصّي هذا ومهما اختلفت أسبابه، فهو  .phallogocentrisme » (14) » والقضيب

الفكر الذكوري المتعالي الذي شّكلت في هوامشه المرأة كجنس آخر أو كجنس  يعود في منتهاه إلى طبيعة

ثاني، كما أحبت أن تنعتها سيمون دي بوفوار. فالمرأة ال تولد امرأة، وإنما تصير كذلك، وهذا أقصى 

 .اعتراف قد يخرج من فاه فيلسوفة وجودية حتى أخمص قدميها

منه، نلحظ بروز أسماء فيلسوفات اجترحن ألنفسهم على مستوى الخطاب الفلسفي الحديث والمعاصر 

مكانة هامة ضمن متون فلسفية تعّد بحورا فيّاضة في مقابل ما أنتجه العقل األنثوي. ونخّص بالذكر }روزا 

بعد أن قادت االحتجاجات ” 2121“لوكسمبورج{ المفكرة الثورية والفيلسوفة الماركسية التي قتلت سنة 

لقد أخطأت روزا لكنها على الرغم من أخطائها فقد « ليقول في حقها فالديمير لينين:   العمالية في ألمانيا.

كانت وستظل بالنسبة لنا نسًرا محلقا، وستكون مؤلفاتها وسيرة حياتها دليال لتدريب أجيال من الشيوعيين 
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و}حنا أرندت{ نجد كذلك الفيلسوفة الفرنسية }سيمون دي بوفوار{ عشيقة سارتر » . في كل أنحاء العالم 

عشيقة مارتن هايدغر ومساهماتها األصيلة في مجال الفلسفة السياسية. كما ال ننسى ذكر }جوليا 

الخ. يفطن القارئ أن هناك خيط رابط بينهن جميعا )…( كريستيفا{ األدبية والفيلسوفة والمحللة النفسية 

ها أقالم ذكورية والمحافظة على على مستوى التفكير، أال وهو االنسالخ من سلطة النصوص التي خطّت

المسافة النقدية الالزمة مع الوعي الذكوري المهيمن، لكن مع كّل المجهودات التي قّدمن، يعاب على بعض 

 .منهن بقاءهن سجينات ظّل الفيلسوف ومسكونات بالوعيه المذكر
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  جسد: محاكمة

 قهيالف النص مطرقة بين األنثوي الجسد
 والقانوني

 
 جواد أيت سليمان

 
 ”فرجها داخل كائن المرأة وجود بأن إحساس المجتمع لدى“

      

االسالمية مغيبا ومهمشا وحبيس رؤية ضيقة نسجتها مجموعة  -في الثقافة العربية” مفهوم الجسد“لقد ظل 

الوظائف واألدوار  من النصوص المؤسِّسة للوعي االسالمي، بحيث لم يتجاوز الحديث عن الجسد دائرة

باعتباره بناءا أو وحدة تحيلنا …( الثوابية الملزمة للفرد) الوظيفة الجنسية/العاطفية/ العملية-االيمانية

بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الرؤى والقوى االجتماعية التي تعمل على تشكيله ورسم حدوده 

خصب في المؤلفات األدبية والفلسفية وصياغة معانيه، وهذا ما يفسر تراجع حضور الجسد كمجال 

الماضوي ورؤاه -االسالمي وبقائه محصورا تحت ثقل الموروث الثقافوي -الحديثة في العالم العربي

سواء في المجتمعات الشرقية   الميتافيزيقية للحياة والوجود والعالم الى يومنا هذا، مما خلق أزمة مجتمعية

الرمزية على الجسد األنثوي على الخصوص وإفراغه من محتواه  أو المغاربية تندد باستفحال الرقابة

 .الفاعل الخالق وعزله عن ممارسة أنشطته الوظيفية المتعددة

إن االستالب الثقافي الذي يعاني منه الجسد )األنثوي( يعبر عن االختالل الذي يضرب في العمق مسار     

ى المدى القريب سواء على : مستوى الحرية الحرية ويعيق مسلسل التحديث الذي نأمل في تحققه عل

الفردية/ احترام الخصوصية/ الملكية الخاصة للجسد/ رمزية البكارة في مجتمع مغلق/مفتوح، َجعل 

المجتمعات الشرقية او المغاربية تكافح من أجل إعادة صياغة شاملة للقوانين والدساتير التي تعكس رؤية 

ة للتراث لكي تحاول أن تجعل من هذا االخير عامل تقدم وتطور ال متقادمة من سطوة القراءات األبويَّ 

االسالمي  -عامل تخلف وركود.. إن الهاجس األول لكتابة هذا المقال هو الوقوف عند تصور العقل العربي
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للجسد ومدى امتداد تلك النظرة الى حاضرنا وأيضا سعيا إلى تعرية تلك المناطق المظلمة التي حيكت 

النثوي على الخصوص وتمثالت المجتمع له وكيفيات حضوره وتجليه في ثقافتنا المغاربية ، حول الجسد ا

بما يتصل أيضا للتصدي لمجموعة من القرارات واالحكام القانونية التي تمثل جزءا من هذا االستالب 

 .الثقافي واالجتماعي

سالمي التي كانت وال تزال تندد بأزمة اال -على الرغم من الكتابات النسوية العديدة في العالم العربي     

التي ارتبطت باتساع الهوة في جانب الحريات والحقوق الفردية والمساواة بين الجنسين   الهوية المجتمعية

ال تزال الهيمنة الذكورية الكالسيكية …( في مجموعة من االمتيازات كالميراث والتعليم والحرية الفردية)

النثى في امتالك جسدها والتصرف فيه بحرية، تتبع نفس المسار التي خطته في التعامل مع قضايا حرية ا

االسالمية منذ القديم في رؤيتها للجسد االنثوي ودالالته الرمزية  -البنية االبستيمية للثقافة العربية

ي البطريكية والنص القانوني ف -وتاريخيته، فما هي الروابط التي تجمع بين القراءة الفقهية الذكورية

 تهميش واقصاء الجسد االنثوي ؟

لقد تحددث صورة الجسد في النصوص االسالمية المبكرة المؤسسة للوعي الثقافي واالجتماعي      

والسياسي العربي باعتباره مخلوقا هلل وهي فكرة تجد جذورها االولى في التراث العبري والمسيحي بعده، 

مجال اشتغال الجسد )االنثوي( لتتالءم مع الصورة لذلك عملت القراءة التراثية على تقنين صارم ل

الروحانية المثلى للمؤمن، إنه مجرد صورة تعبر عن الخالق المصور، وهذا ما يفسر في الحقيقة غياب 

 مالك تصور اسالمي واضح للجسد، إن أغلب االشارات المخصصة للجسد في اإلسالم كما يقول

ه فالعالم المسلم ال يهتم سوى بالقلب أو اليد أو العين تتعلق بالجسد الجزئي على حساب كليت“ شيبل

يتعلق األمر هنا بتعامل عملي مع أعضاء الجسد يهدف في النهاية الى بلورة “[i] الجنسي بالعضو او

ايماني، على اعتبار أن الجسد مجال الغرائز والشهوات التي يكون مصرها نابعا سواء  -سلوك عملي

لذلك ينبغي كبتها وكبحها عبر منحها إطارا ايمانيا خالصا  االنثى عند لبكارةا للذكر و الذكري العضو من

او كما يسميه نيتشه العمل على روحنة النزوة وتجاهل ” روحنتها “يعلو فوق حاجات الجسد الغريزية عبر

 .جزائية تتوافق مع النظام العقدي للمؤمن -متطلباتها الذاتية، وشحنها بقواعد قيمية

جسدا ثقافيا يتبلور ضمن  واقعيا، أكثر منه متخيال ي الجسد ضمن المنظومة االسالمية جسدالقد بق      

وبذلك …( كليشيهات وشكليات تتمحور في صلب المقدس في كل تمظهراته الرمزية والحسية والفنية)

 ليس الجسد سوى الصورة التي تعكس شفافية المسوغات االيمانية والتي يكون يكون الوعي االيماني

للمسلم محددها في عالقته بذاته، نظام يحتكر فاعلية الجسد لصالح المقدس مغيبا كل االشارات التواصلية 

التي تسمح ببناء فضاء عام يؤسس لقيم االنفتاح والتفاعل االجتماعي، وهو ما يتجسد في تحذير االنثى من 

لجنس االخر يقع ضحية اغواء صيغ التواصل االنساني كالصوت العالي/الحركة/ النبرة التي قد تدع ا

جنسي ونتيجة لهذا عملت االداب الفقهية على تقنين حركة الجسد وفرض رقابة رمزية عليه تمخض عنها 

تعبر عنه تلك المسلكيات التي تمارس في حق الذات االنثوية على جميع ” وجودي تمييز “وجود

https://couua.com/2019/10/06/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%ac%d8%b3%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b3%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%86%d8%ab%d9%88%d9%8a-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%b7%d8%b1%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86/#_edn1


 

 130   www.couua.com 

 

من قبل  المملوكة االنثى ية إلى أنموذجفي الجاهل الموؤودة االنثى فاالنتقال من أنموذج“المستويات، 

المنظومتين االبوية والدينية ال يشي بتحوالت على مستوى وعي المجتمع للمرأة فمن طبائع الثقافة 

الذكورية عدم تحمل الوجود االنثوي ومن الضروري لهذه الثقافة أن يكون التأنيث قصيا ووهميا لكي تظل 

 ”.[ii]االنوثة مجازا ومادة للخيال

تَمّكن الخطاب الديني من تحديد ماهية االنثى وأدوارها المجتمعية مستعينا في ذلك بالكثير من        

المرويات الميثولوجية و الحديثية) نسبة الى الحديث( وعبر احتقار تأويل النصوص المؤّصلة للوعي 

يتجلى هذا الحضور  -كما تسميه ريتا فرج -االجتماعي والثقافي لصالح تأويالت ذكورية للنص المقدس

 القوي للقراءة االحادية في الكثير من االيات واألحاديث النبوية، كما يظهر ذلك جليا في النص القراني

لقد فسح النص القراني  (…)“حكيم عزيز وهللا درجة عليهن وللرجال“ /“النساء على قوامون الرجال“

” عباس محمود العقاد“افة إلى تفسير الباب أمام تفسيرات عديدة كتفسير الطبري والبيضاوي باالض

األديب المعاصر الذي احتفظ كسابقيه بظاهر النص مؤكدا في ذلك على مركزية الذكر وقوامته العقلية 

 .والجسدية وهامشية االنثى ووجوب الطاعة المطلقة للزوج

وخضوعها له حتى نتج عن مبدأ الطاعة التي كرسته المدونات الفقهية أهمية تأكيد طاعة المرأة لزوجتها 

باالضافة إلى جملة من االحاديث التي يعتمد عليها الخطاب …( أنها قرنت طاعتها لزوجها بطاعتها هلل)

 حبائل النساء: ” البطريكي في تبرير قوامة الذكر نذكر منها على سبيل المثال -األبوي

حديث الذي بينت فاطمة وهو ال” إمرأة أمرهم ولوا قوم يفلح لن/” ” وخالفوهن شاوروهن”/ “الشيطان

 ”الحريم السياسي: النبي والنساء”المرنيسي تهافته وعدم صحته في كتابها الموسوم ب

القراءة األحادية للنص الديني أعطت مكانة مقدسة للذكر/ األب/ الزوج/ تسربت تحت ثقل دينامية         

في المجتمع المشرقي/ المغاربي من  الشروط الثقافية الى النص القانوني الذي يعتبر شيئا جديدا وحديثا

حيث انتسابه للزمن المعاصر مما حدا به أن يكون نسخة مصغرة عن المخيال الرمزي للمجتمع، يعمل 

على تكريس نظرة بطريكية موحدة عن الذات االنثوية على مستوى وجودها كأنثى أو نضالها من أجل 

جسد/ حق االجهاض/ المساواة في الميراث/ مبدأ حقوقها الطبيعية والسياسية: حق الملكية الفردية لل

الطاعة/ مشكلة الطالق الرجعي باعتباره إحدى صور التأديب الشرعي والقانوني، وهو ضغط يمارس 

إخضاع “والدليل على ذلك …( ضد المرأة لتعرف حدودها وواجبتها وتحترم الطاعة التي توليها للزوج)

قبل العائلة والحي والقبيلة التي تنتمي إليها، وهذه الرقابة تأخد  الذات االنثوية لرقابة رمزية ومادية من

أشكاال متداخلة من رقابة جسد االنثى قبل الحيض وبعده، إلى شحن الجسد نفسه بمقومات األنوثة المستلبة، 

ومن الرقابة على التصرفات واالفعال والكلمات الى مالحقة المرأة بالمفاهيم التي تتبناها المجتمعات 

لعربية، المرأة بهذا المعنى محرم عليها التصرف بجسدها، ولشدة الرقابة العائلية والمجتمعية التي تخضع ا

فهل تعتبر النصوص القانونية محايدة في التعامل مع الذات ”..[iii]  لها تزداد عندها حاالت الكبت الجنسي

 مفروضة على الوجود االنثوي ؟االنثوية أم أنها شكل أخر من أشكال السلطة الدينية والثقافية ال

تقزيم الجسد االنثوي وتقنين خصوصيته والتضييق على حريته جعل النص القانوني يميل إلى        

التحالف مع النص الفقهي متجاهال كل أساليب التمييز التي تمارس في حق الجسد األنثوي، مثل رفض 
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االبوية التي تختزل  -شريعي في المدونة الفقهيةعبر أحكام وبنود قانونية تجد أساسها الت” حق االجهاض“

كتيمة قوية يسعى النظام االبوي في شخص ) ” الشرف “الجسد االنثوي في بعد واحد هو بعد

العائلة/الطائفة/ القانون..( على ضمان صيانته وحمايته وتركيز الرقابة عليه ألنه هو الذي يُحدد ضمن هذا 

ومصالحه إلى درجة تكون فيها الحرية الفردية التي يّدعي القانون  االعتبار هوية المجتمع واهتماماته

تأصيلي يتجذر في ظل ثقافة متمركزة حول الثابت  -إنه مشكل تأسيسي.” متخيل استيهام “حمايتها مجرد

من أصولها وتعيد إنتاج األصولية بشكل متكرر، إلى درجة يبدو معها النص القانوني ضعيفا أمام قوى 

وتتحكم فيه من الخلف، هذا التناقض األساسي القائم بين البنى األولية والبنى الحديثة سيبقى  عليا تتجاوزه

االسالمي، ألن هذا النظام كما يرى  -حائال دون إمكانية قيام الوعي الصحيح في مخيلة المجتمع العربي

الحداثوي، بل هو خليط  ليس نظاما تقليديا بالمعنى التراثي، كما أنه ليس معاصرا بالمعنى” هشام شرابي 

 ”[iv]غير متمازج من القديم والحديث، من التراثي والمعاصر، نظام غريب يختلف عن أي نظام أخر

لقد تحّول وأد االنثى أثناء البداوة العربية الى وأدها ثقافيا ووضعها في زاوية معزولة، وقد        

أي “امشية الجسد االنثوي ونفيه لصالح غيره، النص القانوني في تقعيد هذه الوصاية وفي إرساء ه  ساهم

أن وجودها )االنثى(غير كائن بذاته وإنما بغيره، إذ ليس لها وجود مستقل ألنها تُعّرف بالنسبة للرجل 

وألنها كائن بغيره فال يمكن في إطار األوضاع التقليدية أن تعي ذاتها، إنها المثال االنموذي 

بمختلف الرؤى التقليدية الميثولوجية وجعلها ” البكارة“لجسد بشحن اغتراب على مستوى ا”[v] لإلغتراب

عنوان الشرف بامتياز وإغتراب اخر على مستوى نطاق األسرة والمجتمع، ليس لالنوثة من وظيفة إال 

تأكيد تفوق الذكر وتثبيت هيمنته وجوديا وثقافيا وسياسيا، فهل يستطيع الجسد أن يحيا ويستمر ويولد من 

 جتمع أبوي لكي يسمح لما هو أنثوي بالبروز واالبداع؟جديد في م

 

[i] –  92فريد الزاهي، الجسد والصورة والمقدس في االسالم، ص. 

[ii] –  280ريتا فرج، امرأة الفقهاء وامرأة الحداثة، ص. 

[iii] –  282ريتا فرج، نفس المرجعغ السابق، ص. 

[iv] – 22اشكالية تخلف المجتمع، ص هشام شرابي، النظام األبوي و. 

[v] – ،12ص  20مجلة مواقف، العدد ” المرأة العربية كائن بغير ذاته“سعيدة خالد. 
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ْ
نطولوجيا الُسل

ُ
 الجسد وأ

 
 سامي عبد العال

 
الهما على مستوى الوجوِد،لم يختِف الصراُع بين الجسد والسلطة رغم اتفاقهما في كثيٍر من الوُجوه. ك       

يتعلق بأفكاٍر مثل:) الوسيط، التحول، السر، العالمة، الذاكرة، الفعل، الوشم، الرمز، الصورة، الشعار، 

السريان، الشبح، الظل (، وكالهما يزاِحم اآلخر داخل ثقافٍة تحدد إلى أي مدى سيمارس أدواره. وهذا هو 

ر المتبادل)الجسد سلطة والسلطة جسد(، إذ اعتبره أليَِّة عالقٍة بينهما، ويؤكد معاني الحضو” َموطُِّئ األثر“

 !من ِكليهما. أيهما يقنن اآلخر ويرسم حدود عالمه؟  interiorاالثنان ِصراعاً قاسياً إلى الداخل

نزاعاً حول فضاٍء لن يتقهقر خلفاً، وهو ” تاريُخ الجسد هو ذاته تاريخ السلطة “في هذا اإلطار يعدُّ        

نتيجته بعض التطورات نحو استقالل كيان اإلنسان، وذلك يعني وجود الفعل  فضاء الحرية. كانت

، ثمة إنساٌن يُقاوم ”جسدي وسلطوي“األنثروبولوجي في تاريخ البشرية. فمع توتر العالقة بين ما هو 

 إفَراغ كيانه من الحياة. يخشى إزاحةَ وجوده الهش دون أْن يالمس شيئاً، ألنَّ السلطة كامنةٌ في خفاءِ 

 .المجتمعات إلى حدِّ القبول الساذج بال وعي

تجاه أي جسٍد متمرٍد )عام أو خاص(، تنحو إلى تشتيت وحدتَّه  soft السلطة تمارس احتواًء ناعماً       

واستنزاف طاقاته)= القمع بصوره الثقافية(. بالمقابل قد يُحِدث الجسُد داخل هيكل السلطة اضطراباً، 

ياسي(، فغرائز الكتل البشرية وتطلعاتها ال تخضع لمنطق واضح ويصعب فوضى، فجوة)= الحراك الس

 .التحكم فيها

حد الجسد بالسلطة في هيئة حاكم ديكتاتور يري نفسه بحجم العالم،         وعلى الصعيد الفردي قد يتوَّ

حسية: ويجعلها ِحزاماً رخواً من شهواٍت تستنفد مجالها العام. أيضاً تتصف السلطة بأوصاف عضويٍة 

تُجوع، وتقتل، وتفتك، وتلتهم وتزأر وتفترس)= حيوان الثقافة(، بالتوازي يتسلَّط الجسد ويضرُب ويُعنِّف، 

 .ويتحرش، ويزاحم، ويتعقب، ويراقب، ويقرع أجراَس الترهيب لآلخرين
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 فلسفية مشكلة

 :تاريخياً يتولَّد هكذا استفهاٌم فلسفي مزدوجٌ       

طةُ كقوٍة مهيمنة تشكيل جسٍد إنساني ما أيَّاً كان عنوانُه، صادَف الزمُن أنَّه هنالك ، هل استطاعت السلأوال   

بوضٍع معيٍن) تبعاً لالهوت واألسطورة والتراث الثقافي واألنثروبولوجيا(؟ ومن ثمَّ سينتج الجسُد 

دوماً عن تعامل  معالمها)أي القوة( في فضاءاته، حيث تتعين السلطة بوسائل مؤثرٍة اجتماعياً، أي السؤال

 .السلطة مع الجسد، وبأي معنى تنحته وفقاً لقوالبها

لماذا تبدو  –كما سنوضح  -، عكس ذلك، هل تُوجد للجسد سلطةٌ في ذاته انفكاكاً من القيود؟ وبالتاليثانيا  

ثمة فجوة )بين السؤالين اآلنفين(؟ وبأية صيغٍة هي فجوة تُلخص طبيعة الجسد وتحوالته وقدرتنا على 

 !تغيير دالالته؟

 sexual المشكلةُ من ثمَّ ليست في تحديد هوية الجسد) ذكراً أم أنثى أم خنثى أم صاحب توجه جنسي      

orientation )  وابراز التأثيرات الجانبية للسلطة، ألنَّ تشكيل الجسد في ذاته هو البصمة الوراثية السابقة

الراجعة إلى تحديد أنطولوجي تعد أكثر جذرية. حيث   genes cultural على ذلك. إنَّ جيناتَّه الثقافية

ن السلطةَ ولم يُفلتها عبر األبنية االجتماعية الناجمة عنها. بلغ الوضع أْن  -تراث الهوتي وجودي كوَّ

اخترق حاجز الكيان البشري منتزعاً وجوده في العالم. ألنَّ الجسد اإلنساني هو أخص شعور حي للفرد 

 .التصاقاً بأناه

وبخاصة أنَّ األسئلة ترتبط بماهية الجسد)ال هويته الجنسية( إذ ستأتي تحوالته الحقاً على صعيدها.      

ثنائية غير مهمٍة، وأنَّها قد ” الجسد االفتراضي” وهو ما سيجعل األنوثة والذكورة على سبيل المثال مع 

لوأد المرأة في رداء اجتماعي. بينما الجسد تكون مفتعلة أحياناً، أهميتها كامنة في كونِّها أداة عنف ثقافي 

سيطرح وضعيته من الجنس األنطولوجي للمشكلة نفسها.  – digital realityكما بالواقع الرقمي -الراهن

فمبررات التصنيف لثنائية الذكورة واألنوثة مجرد قشرة للجسد واستعماالته، لكن انفجار طبيعة 

اً ألية قشور، ويؤدي إلى ترتيب مفترض ألوضاع الجسد عضوياً( يحتم انفجار -الجسد)افتراضياً 

 .ومحموالته الثقافية

ومن ثم فإنَّ  لقد أبقت ممارسات السلطة على البعد البيولوجي لإلنسان ولم تعبأ بتحوالته الثقافية،         

يولوجي معه ككائن ال يتم بمجاراته ثقافياً، إنما بالتعامل الب -مثلما ترى األنظمة السياسية -إخماد فاعليته

يحمل نقيض وجوده الحي) غريزة الموت(. وهي غريزة اشتغلت عليها السلطة إليجاد مضاد ثقافي لما هو 

بيولوجي، أي نشر ثقافة التخويف والعنف والقمع والمراقبة. لكنها تناست أنَّ جسد اإلنسان)بيولوجياً( 

رجة تأكيد اندماجهما)البيولوجيا والثقافة( لدى دخلت عليه تغيرات من جنس الثقافة والمعارف المتقدمة، لد

ال الجسد، فقد ” الجسم“العوالم اإللكترونية والوسائط الديجيتال. وبينما تعمل مفاهيم السلطة على خلفية 

 .أظهرت تطورات الذكاء االصطناعي استحالة ارجاع الجسد إلى خانة الجسم مرة أخرى
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 الجسد تُراث

كما في الثقافات الشرقية  -تاريخ الثقافة اإلنسانية عبر فكرة التَّوُحد بالطبيعة وردت خلفية القضية في      

اللتماس القوة واعتبارها الملجأ الذي يزود اجسامنا باألسرار واإلمكانات المطلوبة لمواصلة  -القديمة

ف بشرية الحياة. ووردت أيضاً بشأن القوى الخارقة لألجسام حيث عبرت األساطير عن وجود آلهة بأنصا

  .(وبرؤوس حيوانية)الحضارتان الفرعونية واليونانية

إنَّ الرسوم الجدارية في معابد الفراعنة تحمل صوراً تخلط بين البشري والحيواني. وربما كانت       

الفكرة غريبة بالنسبة إلى المشاهد، لكن الحياة بينهما متصلة من زاوية أبعد. ألنَّ القوة المقدسة تحمل 

ن طبقاً للخيال البشري، وهو خيال حسي أكثر التصاقاً بالجسد وتداعياته. وبالتالي سيكون الشكل الجانبي

 .الهجين لآللهة من جنس العمل مباشرة

مثل رجال  ثم مع تطور البشرية، ارتبطت الفكرة راهناً بصور النجوم العابرة للثقافات والجغرافيا:       

المسخ “ز الفنون ونجوم الرياضة والمودة واألزياء. حيث اختفى السياسة واالعالم وقادة الحروب ورمو

اساً عولمياً ” األسطوري للجسد ليحل معنى العبقرية واإلتيان بشيء فائق الوصف. واآلن أصبح الجسد كرَّ

 .لألرقام القياسية )كموسوعة جينيس لألرقام القياسية( لتدوين طاقات وألعاب وأفعال فوق المألوف

نمط  -تطور -مثال –طبيعة  –وء االزدواج السابق، أليس هذا يفترض مصدراً متعالياً ) إله لكن في ض     

ن كذلك، فبأي معنى … ُحكم( وراء القضية؟  وإذا كان األمُر كذلك، كيف تكون للجسد سلطةٌ ما؟ وإذا لم يكُّ

وما هو مصادر الثراء تُعطى أهمية للجسد بحد ذاته؟ كيف ينتج الجسد معانيه عبر الممارسات اإلنسانية؟ 

في تجاربه الحرة على صعيد السياسة واالجتماع؟ واألهم: هل ذلك يستوجب ترويضه في أنظمة ثقافية 

 تستوعب طفراته أم أنَّه فوضوي، ثائر، خارج التوقُع؟

الرمزي الذي  علماً بأنَّ ثمة داللةً للسلطة ال تأُخذها إالَّ في إطار الممارسات الثقافة، وهي داللة التأثير      

لما هو ” التكملة المتخيلة “يصلح النتظام موضوعاتها وفقا لنسٍق ما يخدم أهدافها، بينما الجسد األن هو 

بيولوجي ) الجسم( عبر الثقافة. أي هما )السلطة + الجسد( يؤديان دوريهما ضمن الحياة اإلنسانية احاليَّاً 

بارت ال يغيِّب المعنى اللغوي الوجودي، فالجسد آٍت أحدهما إلى اآلخر. وهاجس اللغة كما يشير روالن 

من التَّجسد، وهو األثر الباحث عن سواه وهو أيضاً المتأثر إذ يمارس عمالً يعكس نمط العيش. إنَّه 

تمأل الفجوة بين الواقع والمأمول، ويصير الجسد كوسيط  existential metaphor استعارة وجودية

 .الحياة وراء اإلحساس بامتالء مجاالت

الفكرة أنَّ احتكار السلطة بواسطة الالهوت واألساطير) وأحفادهما( كان يعقبه احتكار )واحتقار(       

عمومي لألجساد، إذ يطلب منها القيام بأعمال معينة بحكم الخضوع إلمالءات معينة. وأنَّ تحرر السلطة 
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ة األفراد وفرص الحياة الكريمة واختيار من عنف األسماء المفارقة كان تحرراً للجسد أيضاً بواسطة حري

ما يليق باإلنسان وزيادة الوعي. فجسدي الحر هو الشرط الرمزي لوجودي االجتماعي والسياسي، وله 

كامل األنشطة التي تحقق خياالً اعيش واتصرف به. وسأجد الصدى مواتياً فيما عليَّ نيله من حقوق داخل 

 .بالفرد وانتهاء بالدولةحدود المجال العام وممارساته بدءاً 

       الجسد تحوالت  

بالوقت نفسه استوعبت تحوالت الجسد السلطة وأثارت حفيظتها. ال تخشى السلطة شيئاً قدر ما        

تخشى من تحرر الجسد، ألنَّه يهدد كيانها الحي إذ يلتقي مع الجسد وينازعه الوجود. مما جعل الصراع 

تغيرات السياسة وأنظمتها. المفارقة أنَّ الدور المزدوج كان رهاناً على  على مساحة التحرر مشتعالً مع

امتصاص عنف السلطة وفلترته لصالح أشكال جديدة من األجساد. ليست الليبرالية سوى جزء من هذا 

الرهان، وحتى ما بعد الليبرالية بمجمل انفتاحها، إنما هي سياسة انفتاح لمجال الجسد. فمع فرص التحول 

 .الجسد قادراً على التمتع بسلطٍة من نوع ما وباستطاعته أْن يدبر شؤونه الخاصة يكون

الحقيقة أنَّ داللةَ الجسد تنشأ من كونِّه قوة قابلة للتأثير والتأثُر، أي أنَّه وسيط فعال فوق العادة ألشياء        

لوسيط الذي يلتزم بآلياته ومظاهر قد تأتي غالباً بحكم تفاعل البشر. فتكوين المجتمعات يفترض سلفاً هذا ا

 .حركته

األمر فيه جانبان: احدهما الوجود المرتبط بالرغبة الممتدة كبناء شعوريٍّ يجمنا واآلخرين، كلَّ        

وذلك يفترض  اآلخرين. فال يوجد إنسان دون غرائز وال إمكانيات حسية يكاد يالمسها أيُّ من يدركه. 

 -كدالٍّ صائر دون توقف –في مجاله المعروف. وهو ما يجعل الرغبة  التأثير المجاوز لحدود الجسد

 .موضوعاً لآلخر ويجعل إمكانية قوته واردة باستمرار

وهو المتحقق انسانياً ولغوياَ كما ترى جوليا   co-existenceومن ذلك نشأ ما اسميه الوجود معاً         

بعين  otherness ه، أنَّه الكائن الذي يأخذ آخريتهكريستيفا. فما يميز تاريخ االنسان هو اإلحساس بغير

الوجود وال يستطيع العيش دونها. فاللغة ال تأخذ امكانياتها الداللية إالَّ برغبة تجاه اآلخر، التكلم هو ترجمة 

لرسالة ما كانت لتخرج دون وجوده، والكتابة هي الغياب الذي يغزل خيوط ما يستحيل حضوره، وهي 

 .وكلمات وصيغ لمن يأتي في وقٍت ماتفترض ترك حروف 

أما الوجه التالي، فهو البعد الرمزي الذي يحل محل البعد المادي األول عبر فضائه غير المدرك. أي        

هو الشيء الحاضر حين يغيب اآلخر مادياً عن قصد أو دونه. فالرمز شيء يحضر مكان شيء غائب داالً 

الها، فال يسعفنا معجم اللغة تعبيراً عن رموز بصيغ ال تشير إلى عليه. وكلمة الشيء ال مهرب من استعم

 .معطياٍت ما
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يُعرف بأنَّه فقدان لروح الحياة في الكائن، لكن ما هي ماهيته؟ ما طبيعته؟  -على سبيل المثال-الموت       

فنا الالوعي والخيال أبعاداً  أخرى في شكل هو وضع رمزي يفعل داللياً داخل الجسد وخارجه، وهنا يعرِّ

 .الالجسد. وال يعني ذلك تصفيةً لقضايا الجسد بمعطاه الحي لكن ما يحصل يمثل وجوداً من نوع خاص

رصد تحوالت الجسد )من خارجه إلى داخله( واضعاً السلطة  -إلتمام الفكرة -بالتدريج التاريخي يمكننا     

حتى النهاية خضع ” تراث الجسد“األولى في في احراج تكويني للتحرر منها. أي أنَّه عبر مراحل التاريخ 

الجسد لسلطة ما، استغرقت دالالته بالنسبة إليها وبالنسبة لحياته. فهي تهتُم بالجسد نظراً العتباره امتداداً 

 .(لها، فعلَّيه أْن يكون موجوداً بينما هي تنتظر منه مزيداً حين ال تكون )في غيابها الظاهري

أن يتحول مستثمراً الفجوات الثورية لبنية المعرفة والسياسة والمجتمعات  استطاع” الجسد” ولكن     

اإلنسانية. كان عليه بلوغ أقسى درجات التكيف وانتزاع مصيره األنطولوجي تعبيراً عن طبيعته. المدهش 

 أن مسار الجسد يدفع باألمور لصالحه حتى اللحظة األخيرة. أي بنفس منطق السلطة يقارعها الجسد طبيعة

 .بطبيعة محاوالً تصفية كتلته الحرجة والتي تثير غرائز التوحش لدى السلطة حين ترى جسداً متمرداً 

 

 .إذن ثمة مراحل مرَّ بها الجسد أنطولوجياً حتى وصل إلى صورته الراهنة      

رج، وهي مرحلة السلطة الالهوتية الُمضافة إلى الجسد من الخا سلطة الالهوت(:)الجسد مخلُّوقا   - 9

من وجهة نظر المؤمنين في األديان. ” القيمة  –الجسد” باعتباره احدى بصمات اإلله في اإلنسان. إنه 

من تلك  -حيث مثلَّ أثراً الكتشاف أثار الخالق بصدد التكوين والوظائف والحكمة التي يجسدها. فاإلله

 .يقيةوهب اإلنسان جسداً معجزاً في حياٍة يتحملها كنعمة ميتافيز  -الزاوية

وجميع الديانات تبدي امتناناً للسماء، ألنَّها أوجدت الجسد الذي يحس ويشعر ويتمتع بالملذات، لكن       

األهم أنَّ أية سلطة له لن تكون نابعةً منه تخصيصاً، فدوما تستحضر سواها من مصدرها المتعالي. هذا 

خطابات األديان وعظياً تطلق تحذيراً من  بخالف الغرائز التي ستجد تصنيفها داخل أهواء الجسد. أي أنَّ 

انحرافات الجسد بوصفه دابةً للشر. فاإلنسان العاصي ستالحقه اللعنات، ألنَّه عصي خالق )للجسد( واتبع 

ً لشيطان خفيٍّ   .شهواته الدنيا. وهذا االعتقاد يضمر كون الجسد محالَّ

لى حمأة الحياة بينما الروح تجذبه إلى هناك جانب محقر أساسه غرائز الجسد حين تشد اإلنسان إ     

أعلى. ونظراً لعجز اإلنسان عن التخلص من غرائزه، فالكهانة الدينية تقنعه بأنَّ خالصة يتم بقمع جسده 

ووضعه تحت الوصاية. إذن بطبيعة الجسد ال يستطيع اإلنسان التحرر من رجال الدين انتظاماً لقطيع 

     .ار القيد نابعاً من الجسد بتسييس حركته لصالح من يتحكمون فيهطويل باسم العبودية لإلله. أي اعتب
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والسلطة هاهنا تكمن في إضفاء الطابع األسطوري على الجسد،  سلطة األسطورة(:) الجسد مؤسطَّرا   - 0

فقد تمَّ تصويره في منحوتات الفراعنة واليونان على أنَّه خليط من الحيوان الخرافي والجانب اإلنساني. 

سلطة بطريقة النقطة األولى خارج قوى الجسد اإلنساني، وكأنَّ هناك اسراراً تسكنه ليفعل أشياء خارقة وال

 .للمألوف

بإشارٍة سبقت كانت آلهة الفراعنة دالةً على قوى تنوء بها الطاقة البشرية. والسلطة تحرم الجسد        

الضعيف كإنساٍن عادي يجعل الجسد اآلخر في مجال األساطير من الوجود حراً. ألن ادراج كيانه 

 .األسطوري خارج التوقع ويجلب أسراراً ترتبط باآللهة ال البشر

(: وهو جسد ناتج عن الحداثة الغربية. فالجسد الحداثي ليس سلطة الكائن اإلنساني )الجسد موُجودا   - 3

وجي له سياقه ورغباته، مسكوناً باألساطير وال باألسرار وال تحركه قوى مفارقة، لكنه مجرد جسم بيول

يخضع للتغيرات ويمرض ويشفى بعد الدراسة والفحص. وهو ما يفترض قدرة َالجسد على المشاركة في 

الحياة العامة طالما يمكن التحكم فيه. والعنوان البارز أن الجسد يستطيع التعبير عن نفسه وبإمكاننا تأهيله 

 .دول والمجتمعاتلتحمل القيم والمسؤولية والحرية داخل مواطني ال

بوضوح قال كوجيتو ديكارت) أنا أفكر إذن أنا موجود( وهو اعالن صريح بقوة الفكر داخل جسد        

يغدو موجوداً في ذاته. والكوجيتو هنا اعالن سياسي وليس فلسفياً فقط. وطالما نستطيع التفكير بحرية، 

المقدسة التي أوجدت ذوات الناس سلفاً) الجسد  فإننا نستطع الوجود بالدرجة نفسها. هو اعالن لنزع السلطة

مخلوقاً ومؤسطراً(. والفكر يعني ممارسة الجسد كاشفاً قدراته الطبيعية. ورغم ما قيل فلسفياً عن الكوجيتو 

الديكارتي) ثنائية الفكر والوجود( إذ يباعد الفكر عن الجسد، لكن تأويلُّه يعني لحظات الفكر األولى)أنا 

الثانية) إنا موجود( قد ال ينفصالن. الفكر هو عين الوجود والوجود هو عين الفكر، األنا  أفكر( والوجود

 .واحد

كامنة في  -ديكارتياً  –وتلك خطوة كبيرة في قطع هيمنة السلطة على األجساد من الخارج، فالسلطة        

الفرد قد يكون خالقاً لحياته، عكس ذات اإلنسان طالما هو إنسان وطالما يمتلك فكراً حراً. الخطوة التالية أن 

هان الالهوت) الجسد المحقر جه كُّ  .(مما يروَّ

تحاول اتجاهات روحانية بث انفاس إنسانية على إيقاع الهوتي قديم سلطة الروحانيات(:  )الجسد شفافا   -4

جسد/ روح، في الجسد. واألمر مبني على اعتبار الجسد أقل أهمية من الروح. وفي ذلك ال تخفى ثنائيات: 

 .عقل / حس، جوهر / مظهر

والجسد هاهنا هو البديل الخلفي لما كانت تمارسه السلطة المادية. فالروح هو السلم للمعراج بالجسد       

نحو األعلى. ويؤكد هذا التفكير أنَّ الجسد سيتحول من كتلٍة غرائزيٍة إلى مستوى شفاف. أي محاولة 

 .ئة، ذلك على افتراض كون الجسد جراباً آلثام قديمةللتطهر من اإلحساس الداخلي بالخطي
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واألخطر أْن يصل الجسد رغم ماديته إلى سلطة باسم الروح، وهذا ما يعيد قداسته المفقودة. األمر        

واسع االنتشار في الجماعات الصوفية واألديان التي تعنى بالروحانيات حيت تختزل القداسة في أشخاص 

د منعزالً، هائماً، غائباً. وهذا له جانب سياسي متعلق باصطياد االجساد الهائمة ضمن بعينهم. ويصبح الجس

حشود األيديولوجيا، فالسياسة تفرغ األجساد من طاقات التمرد. وإذا كانت الروح تفعل ذلك، فليس أمام 

على األنظمة السياسية سوى مد خط الروحانيات إلى المجهول، حتى تترك األجساد كقواقع مقذوفة 

   .شواطئ الحياة

تأتي الفكرة من إلباس الجسد لباس األيديولوجيا، وكافة سلطة األيديولوجيا(:  )الجسد مؤدلجا   -5

األيديولوجيات تخضع الجسد لمعايير حاكمة، تقده قداً على مقاييس معينة إْن لم تكن لتخلقه من جديد. 

يطرة على الجسد، فتقرر إسناده إلى اإلله وكيفية األيديولوجيات الدينية مثالَ تستعمل الهوت التحريم للس

التعامل معه وآداب اللياقة الجسدية وأزمنته وأهم التغيرات الطارئة عليه. كل هذا في إطار تنظيم اجتماعي 

 .ثقافي يستقبل إمكانياته وفق مرجعية الدين

قق منافعها. فهي تريد كذلك األيديولوجيات السياسية تتعامل مع األجساد كمعادل موضوعي لتح       

االصطفاف باسمها وتنحت عالمات الجسد وفقاً لتراتب يخدم مصالح الفاعلين. فاأليديولوجيا الماركسية 

 .تفترض االصطفاف في مجتمع الطبقات بما يشعل الصراع السياسي ويحسمه لصالح الفقراء

افة للتحرر من مركزية السلطة لصالح وكذلك االتجاهات الليبرالية تفترض أن األجساد تتحول إلى ثق        

سلطتها الخاصة، بحيث يتقلص دور الدولة والمجتمع وتزيد رقعة الحرية الفردية. وألول مرة بعد عصر 

النهضة وجدت االجساد صدى لتحوالتها في مسارات نوعية بجب أن تقطعها. ورغم وقوع االيديولوجيات 

أنها تركت أثراً لم يكن مقصوداً. مؤداه أن الجسد بإمكانه في حفرة الالهوت من جهة مركزية النظرية إال 

حمل مصيره كطاقة قابلة لالنفجار خالل أية لحظة. ولذلك فإن عصور األيديولوجيات تنتهي غالباً بانفجار 

 .حيوي لألجساد على جثث النظريات المغلقة

ياسي كانتشار النار في الهشيم. حيث انتشر لدى جماعات االسالم الس التدين الظاهري(: )الجسد طقسا   - 6

يعتبرون الجسد طقساً جمعياً علينا تغطيته بالرموز. وهو ما يوثق ُعرى السلطة الدينية مستدعياً اشباحها. 

هي سلطة المقدس، فالرجال يرتدون جلباباً وبنطاالً قصيرين، وتنقش الذقون بلحى طويله وتحمل األيدي 

نه. ويمشون بتؤدة بين خطى سريعة وأخرى بطيئة تعكس خجالً خادعاً سواكاً ال يمل صاحبها تخليالً ألسنا

كإيحاء بالخشية من هللا. وال ينسى رجال الجماعات االسالمية محاولة التظاهر بالجدية المطلوبة لحسم 

 .األمور

الجسد تسييس ذكوري يعكس خطاب اإلسالميين الذي يصطَّاد متابعيه في شباكه من أول طرِحه، مع        

الزعم أنه مجرد جسد عابد، قانت هلل في تفاصيله ومسعاه. بالطبع سيأتي المظهر مع عالمة الصالة)الزبيبة 
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بالجبهة( والوجه الجاد كأنَّ ثمة مهمةً ال تنتهي. أما جسد النساء فهو محط عناية االسالم السياسي بالمقام 

ي طبيعة المرأة وأفكارها ووجودها األول. فالتغطية بالنقاب والمالبس السميكة هي نظرية سياسية ف

االجتماعي. كما أن جسدي المرأة والرجل مربوطان بمرجعية جهادية تترجم إلى أفعال عنيفة، ولذلك 

فالجسد كطقس بالمعنى السابق كان عبوة ناسفة تحصد األرواح لدى الدواعش والقاعدة والسلفية الجهادية 

 .وبوكوحرام

هو ما يظهر في الحروب التي ينخرط فيها البشر بال طائل، وقد بية (: تقنية حر ) الجسد أداة مدمرة -7

مرت البشرية بحربين عالميتين ضروس في النصف األول من القرن العشرين، الحرب العالمية األولى 

والحرب العالمية الثانية. حيث كان اإلنسان األوروبي )إنسان الحداثة والعقالنية والتنوير( آلة تدمير 

 .بامتياز

ظهر إنسان هذين الحربين راكضاً وراء أشباحه ككائن أحمق وطائش. يركض ليحرق ويدمر تاركاً   

األرامل والثكلى واأليتام في شوارع أوروبا. يبدو أن اإلنسان إذا أشعل غرائز القطيع والتوحش لن يوقفه 

سؤال الوجود كنبع  سوى الفناء. ال يختلف في هذا مجتمع عن سواه. مما حدا جان بول سارتر إلى طرح

أصيلٍّ لحرية اإلنسان. الوجود يسبق الماهية أيا كانت، أي ليَُعد اإلنسان إلى وجوده كما هو أوالً، ثم ليبحث 

ونه من مشروٍع. اإلنسان مقذوف وجودي عليه أن يتحمل تبعاته. ومهما تكن المشروعات التي  عما سيكُّ

ماهيته. الوجود كامن في كيانه الجسدي بقدر أصالة ستحقق جوهر الفرد، فلن تجدي بدون حريٍة هي لب 

 .الحياة وغرائزها

الجسد هو الرصيد العيني لفكرة العمل، فما لم يكن ثمة جسد هو طاقات  آلة عمل(: )الجسد طاقة -8

مختزلة ما كان بإمكاننا تصريفها عملياً. معنى ذلك أن العمل هو الجانب المختزل داخل الجسد بإدارة 

 .المنفعة. لكنه يفترض مورداً اجادت الرأسمالية استغالله لتحقيق األرباح وفتح األسواقالذات نحو 

كانت المقايضة ال تخطئها العين بين القوى العضلية للجسد والقوى الشرائية التي قد يجنيها، ليجيء         

ه ماركس أنَّ العمال ي بيعون قواهم الجسدية من جعل الجسد ماكينة بشرية تستنزف قدراته تباعاً. وقد نوَّ

أجل احتياجاتهم، وأنَّهم يقعون تحت نير طبقة الرأسمال التي ال ترحم. حيث يراهن االقتصاد على فائض 

 .القوة الجسدية لجني المكاسب التي تهدر عرق اآلخرين

األسواق التحكم في  :أوالً  .الرأسمالي لدية كل الحيل الممكنة في امتالك األجساد بواسطة أمرين        

اعتبار االجساد  :ثانياً  .وسيولة األسعار وبالتالي سيثير سيولة الطاقة الجسدية الباحثة عن احتياجاتها األولية

معاول لزيادة ثرواته عن طريق استنفار غرائزها ببدائل ال تتوافر لجميع الناس نظراً لتدني األجور. سواء 

إثارة الرغبات وإدارتها لصالح األغنياء وأصحاب من خالل نوعية السلع المادية أو باالشتغال على 

 .السلطة
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ظاهرتا الفقر والُعري ) في مجتمعات معاصرة ( مرتبطان بالتقائهما  االفقار والُعري (: )الجسد عاريا   - 1

عند مستوى الشهوات. صحيح ال يوجد قانون لألجساد التي يحملها الفقراء وكذلك ألجساد الطبقة الثرية 

 أنَّ الجسد الفقير العاري من إنسانيته ومن حماية المجتمع هو منشور سياسي لفضح األنظمة المرفهة، إالَّ 

الحاكمة المستبدة. هذه األنظمة المتخمة بإشباع الغرائز لفئات ُعليا، في حين تتالعب بالفقراء عن طريق 

 .الجسد كترمومتر لبسط النفوذ واستهالك طاقات التحرر واهدار رصيد الحياة

صناعة الفقر هي صناعة ثقيلة تشغل ماهية الجسد وتربطه بالمجهول حتى الرمق األخير. وهي         

كل تغير كمي يؤدي إلى ” صناعة تقول: ليكُّن الجسد هو اآلكل لنفسه إْن لم يجد ما يقتات عليه. وإذا كان 

الحركة. ومع طبع الفقر بعبارة الماركسية، فتجويع الجسد يطفئ على األقل جذوة النهوض و” تغير كيفي 

في طيات الجسد) الفقراء عادة كاألشباح(، فالفقر عالمة واضحة للعيان، الفقر يمشي على رجلين في 

 .أحرش المدن والقرى والحواري واألزقة

في العشوائيات السكانية على نواصي المدن  -بهذا المعنى –أغلب المجتمعات العربية تتَّوحل        

لمزارع. إنه عرض الجسد عارياً لكشف لحم الفقراء أمام العيون، أما حالة الُعري وأحزمة القصور وا

المبتذل في الدعارة والنوادي والفنون والدراما والسينما فتكتب رداً على اإلفقار المادي بإفقار قيمي) 

 .(أخالقي

يدفع دون أن يشعر بحرية ليس ثمة مبرر أخالقي يلزم الفقير ببيع جسده وعقله وإرادته وحريته لمن         

كيانه. حيث يكون الجسد سلعة األنظمة السياسية وسلعة علب الليل على السواء. إنَّ الُعري القائم على الفقر 

هو أقسى أنماط الُعري اذالالً لإلنسان، ألنَّه غدا بضاعة مكشوفة أمام الذباب االجتماعي والسياسي. وكلمة 

لمن يشتري سواء أكان ديكتاتوراً سياسياً يتاجر بالعقول الذباب نتيجة فضيحة انكشاف الجسد 

 .الشعوب أم راغب متعة يتسَّقط ضحاياه الذين هم ضحايا آلة اقتصادية تدهس الفئات الفقيرة وإرادة 

ظهر هذا الجسد نتيجة تخليط التقنيات المتطورة الكترونياً مع الجسد الروبوت(:  )الجسد كائنا  آليا    -10

اإلنسان اآللي أو مزيج من الجسد الحي وشرائح الكترونية تؤدي وظائف مثل التذكر كنسيج بشري. 

وتغذية الجسم أو زراعة أعضاء مصنَّعة في اللحم الحي. هذا الجسد يشكك في قدرات السلطة التقليدية على 

متغلغلةً فيما هو بسط نفوذها. فالسلطة ال تمارس وظائفها بخفاٍء طوال الوقت، وبلتالي ماذا لو كانت التقنية 

 !حي داخلنا؟

الجسد اآللي ليس خطراً على الجسد البيولوجي، لكنه يشكل خطراً على السلطة، ألنه يأتي من          

النقطة األكثر عماًء بالنسبة إليها. فكيف سيشعر بالخوف من ال يشعر بالحياة مثالً؟ كيف يميز الجسد اآللي 

جهيز؟ هذا الوضع يحتاج نمطاً معقداً من السلطة، ألن الجسد اآللي بين هذا وذاك دونما برمجة سالفة الت
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يحمل سلطته الخاصة. ويلعب اللعبة ذاتها التي تفرزها السلطة وهي لعبة الوسيط، فلئن كانت السلطة أداة 

 .هيمنة ناعمة، فالجسم اآللي وسيط في الفضاء المعمول به. ليضع أية سلطة تقليدية موضع االستفهام

(: هو الجانب المتخيل الذي ال يجري الجسد بدونه. فليس الجسد مادةً حية قوة الخيال )جسد متخيَّال  ال - 99

ثابتة في كل األحوال، لكنه نزوع نحو التَّوهم بجسد آخر أكثر قبوالً وكماالً وإدهاشاً. فقد يكون هناك جسد 

ما أنَّ الرغبات تمد الجسد شبه مكتملة في صورة جميلة. ك مشوه، ولكنه سيمثل لدى صاحبه دائرة 

بشحنات من جنسها المفترض على مستوى الخيال. ويغدو موضع القصور موضعاً إلثارة المزيد منها عند 

 .حاالت الِعُوز

وهو الجسد األكثر ذكاء بين جميع أنماط الجسد وتحوالته  سلطة الديجيتال(: )الجسد افتراضيا   - 90

لديها إمكانيات تتفلت من السلطة في فضاء المعلوماتية واالنفتاح بين السابقة. إنّه منظومة رقمية تتوافر 

البشري والتقني وتجدد اإلمكانيات) التحديث(. كما أنَّه يشارك إيجابياً في الحياة عبر خلق شبكة عالقات 

 .عنقودية بين العقول بمقدار توافر الممارسة فائقة الجودة

وتتابع وترسم الحدود بيولوجياً، فهذه األشياء تحديداً هي ما يعمل هنا ليس يكفي للسلطة أْن تراقب         

داخل أشكال الزمان والمكان بمعناهما المألوف، أي هو  –الجسد االفتراضي على هدمها. ألنَّه نسيج خارج 

ا وإْن جسد يدمر الثنائيات والمفاهيم الكلية. فاألبعاد المنتمية إلى المكان والزمان ال تنتمي موضوعياً إليهم

ا في الواقع االفتراضي،  أشارا إلى ذلك. فالزمان والمكان مقولتان ميتافيزيقيتان في تاريخ الفلسفة، أمَّ

فيصبح المكان زماناً والزمان مكاناً بموجب أنَّ التشكيل السائل هو الفضاء األبرز. والجسد االفتراضي 

 .راته من واقع العالم الذي يسكنهبمثابة اإلمكانية غير المتصورة لجسد يفعل ما يشاء بحكم قد

الجسد االفتراضي ال يموت لكونه ذاكرة إلكترونية لها نسيجها الخاص حيث يمكن تجديدها. ذاكرة       

تختزن في تفاصيله مستقبالً مفتوحاً لم يأت بعد، حتى أنَّه كلما مر بانحنائه زمانية يجدد وضعه غير 

مادة إلفنائه. بينما الواقع االفتراضي يكتسب الحيوات تلو الحيوات  المنظور، إنَّ الجسد يقاوم موتاً يحتاج

 .كاحتمالٍّ ال ينضب، فقوانينه كامنةٌ داخله ال خارجه
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 الصوفية الشيوعية فايل سيمون
 

 عزالدين بوركة
 

 العقل الكبير:

كرة والفيلسوفة المف A. Camus ، هكذا وصف الفيلسوف الفرنسي ألبير كامو"إنها أكبر عقول عصرها"

”. العقل األكثر إشراقا في عصرها“، والتي تعتبر عند البعض Simone Weil الفرنسية سيمون فايل

سنة.  96، ولم تعمر طويال، إذ توفيت عن عمر ناهز الـ 2121ُولدت فايل بباريس في الثالث من فبراير 

بر من محددات القرن الفائت ورغم ذلك لم يمنعها عمرها القصير من أن تنتج مؤلفات ما زالت تعت

 .الفكرية؛ مؤلفات تجاوزت العشرين كتابا

إلى العربية، من بين كل  [1]على خالف الكثيرين من ُمَجيّلِيهَا لم يُترجم لهذه المفكرة سوى كتاب واحد

مغمورة في ” العقل المشرق“الكتب التي ألفتها، باإلضافة لترجمة بعض من مقاالتها. هكذا تكون صاحبة 

تصور أية مكانة ألوروبا في المستقبل ما أنه من الصعب ” الطاعون“عالمنا العربي. وإن اعتبر صاحب 

َدْتها سيمون فايل في مؤلفاتها الفكرية. وبالتالي تكون صاحبةَ  لم تأخذ بعين الحسبان المتطلباِت التي حدَّ

، وبدايات الثورة الفكرية الكبرى التي جاء 02فضٍل كبير على التفكير الغربي، خاصة عند منعطف القرن 

 .ثال سارتر وميرلوبونتي وهايدغر وكامو وغيرهمبها كبار الفالسفة من أم

، وهي لم 2108بدأت فايل االهتمام بالفلسفة في سّن مبكر، ما جعلها تلتحق بمدرسة المعلمين العليا سنة 

العلم واإلدراك لدى “، لتنال دبلوم الدراسات العليا سنتين فيما بعد، عن موضوع بحث: 21تبلغ بعد سنها 

 .2192ستحوز شهادة التبريز في الفلسفة، وذلك عام  سنة بعد ذلك”. ديكارت

  سيمون فايل

تعرفت فايل على فلسفة كارل ماركس مبكرا، في المرحلة الثانوية بالتحديد، وتأثرت كثيرا بـمؤلفه الشهير 

؛ األمر الذي سيحدد توجهها النضالي وانخراطها الملتزم تجاه القضايا العمالية، وميلها ”الرأسمال“

إلى الشيوعية. بعد حصولها على شهادة التبريز وعملها كمدرسة فلسفة، تعرفت على مناضلي  الصريح

الفرنسية، ما  la Révolution ”الثورة“النقابات المتمردين، الذين كان البعض منهم منخرطاً في مجلة 

https://couua.com/2019/08/06/%d8%b3%d9%8a%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%81%d8%a7%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%8a%d9%88%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d9%81%d9%8a%d8%a9/#_ftn1
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ستتطور فيما بعد  مكنها من نشر مجموعة من مقاالتها الفكرية، وإبراز مواقفها النقابية والنضالية، والتي

بشكل بارز على أرض الواقع، بعد انخراطها المباشر في معاناة العمال ونضاالتهم ومساندة مطالبهم. 

التزمت سيمون فايل بالنضال الُعمالي، والذي استولى نَفَُسه على مجمل كتاباتها الفكرية، وذلك غاية تحقيق 

 .ين والعمالالعدالة االجتماعية، عبر مدافعة متجذرة عن المضطهد

تنوعت اهتمامات فايل الفلسفية، إذ تناولت مواضيع شتى من فلسفة العلم والمعرفة، والفلسفة السياسية، 

وفلسفة الدين، ومناقشة النظريات الرياضية من النسبية والكمية، وبالخصوص رفقة أخيها أندري فايل 

تأخذ بعدا موسوعيا، مكنها من أن  ( عالم الرياضيات. كل هذه االهتمامات جعلت معارفها2124-2118)

تخوض غمار التفلسف منذ ريعان شبابها، ومكنها أيضا، أن تحوز مكانة رفيعة في صفوة فالسفة القرن 

 الماضي

 :التحرر في والتفكير االلتزام

ر إن اعتناق سيمون فايل للفكر الماركسي قادها إلى اإليمان بالقضايا العمالية واالنخراط في الدفاع المتجذ

عن التحرر العمالي، األمر الذي سيدفعها بعد أربع سنوات من التدريس في أقسام الفلسفة، أن تترك عملها 

كمدرسة وتشتغل في معامل ومصانع رفقة من تدافع عنهم. إيمانا منها بأن واجبها المعرفي والنضالي 

تحررهم من االضطهاد  يفرض عليها االلتزام الواقعي، وتتعرف عن كثب على المشاكل العمالية وسبل

 .الرأسمالي

تأمالت في أسباب الحرية “، في مؤلفها ”نعيش في فترة بدون مستقبل“بنفس متشائم صرحت الفيلسوفة: 

القمع “، اثنتا عشر سنة بعد وفاتها، ضمن مجلد: 2122، والذي نُشر سنة ”واالضطهاد االجتماعي

تكون بال “وجه الثورة، هذه األخيرة التي تكاد تحدد فايل في هذا الكتاب تأمالت متعددة أل”. والحرية

، نظرا لتطورها الذي يتغير كل يوم، في ظل المجتمع الذي باتت تهيمن عليه اآللة. بالتالي تسعى ”محتوى

الوحيد الذي يضاد التحكم  facteur ، الذي ترى فيه العاملindividu فايل إلى إعادة تأهيل دور الفرد

لواجب البحث عن أسباب التطور االجتماعي في الجهود اليومية لإلنسان باعتباره من ا“الكلي للمجتمع، إذ 

في ظل النظام الرأسمالي ” عبدا“فالبد إذن، من التحرر من الحالة التي يولد عليها المرء باعتباره ”. فردا

 .القائم

 

ن رغبتها في البحث عن لم تنجح سيمون فايل في إعطاء ألوان أكثر تفاؤالً لبقية تأمالتها، على الرغم م

طريق للحرية. إذ ال تكشف عن أي طريقة للوصول إلى هذه الحرية، التي تظل مجرد حلم. فأقل 

، ”en agissant المجتمع الذي غالباً ما يُجبر فيه اإلنسان العادي على التفكير بالتصرف“المجتمعات، 

تستغل العمال والنشاط البشري. ال فللوصول إليه سيكون من الضروري وضع حد ألعمال المصانع، التي 
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يمكننا أن نأمل في الحد من قوة االضطهاد ألن مختلف الجهود التي تصب في هذا االتجاه تعارض بعضها 

البعض. بينما تستأنف سيمون فايل في الجزء األخير من هذا الكتاب فكر فرانسيس بيكون الرائي بأن 

الميثاق األصلي للروح مع “لفيلسوفة اإلنسان/الفرد لتجديد ، لذلك تدعو ا”اإلنسان يأمر الطبيعة بطاعته“

 .”الكون

 :والجمال والحب اإلله

، أو على األقل هكذا يراها البعض، ”شيوعية االنتماء ومتصوفة الهوى“يمكن وصف سيمون فايل بكونها 

في إلى االهتمام إذ رفضت أن يتم تعميدها، بعد تحولها من اليهودية إلى المسيحية. فقد قادها هواها الصو

بالديانات الشرقية والبحث فيها، واعتناق بعض رؤاها الفكرية واإلنسانية، مثل البوذية والهندوسية 

، فالرب بالنسبة لسيمون فايل قد خلق العالم ”حقيقة الرب في غيابه“فتذهب للقول بأن … والسنسكريتية

يستمر بدون تدخل اإللهي فيه، بينما  وانسحب منه، لهذا السبب توجد الحروب والشرور، ولكن العالم

 …هم أولئك الذي يعبدون السلطة والمال -بالنسبة لها-المشركون بالرب 

لم يخلق اإلله أي شيء “، إذ ”من أجل الحب“في هذا السياق تتساءل فايل لماذا خلق اإلله العالم؟ وتجيب: 

 ، نزع الملكيةretrait بسوى الحب نفسه ووسائل الحب. لكن هذا الحب هو المسافة، االنسحا

dépossession”.  االستيالء على السلطة، كفعل نجس. “إنه على العكس من العنف الذي ال يعني سوى

، كفعل نجس. أما الحب فهو اإلبقاء على المسافة، أن نعشق المسافة بين أنفسنا posséder وسوى التملك

إال عبر الغياب، لهذا فاإلله طيب ألنه غياب،  المسافة هنا دليل عن الغياب، فال يتحقق الحب”. ومن نحب

 .وألنه في مسافة عن العالم الذي خلقَ 

العالَم بالنسبة لفايل، ليس هو اإلله، بل إنه منفصل عنه، لكنه يحافظ على أثره فيه؛ األثر الذي يتمثل في 

هو ما يرغب فيه  الجميل“الجمال. وهذا األخير هو ما يمكن أن نستنتجه من خالل التأمل، إذ تقول إن 

الجماليات “المرء دون الرغبة في تناوله، مثل الفاكهة التي ينظر إليها المرء دون الوصول إليها. إذ إن 

 .، كما تقول”تؤدي إلى التصوف

 :الشيوعية المتصوفة

 ، تبدو فايل في هذه المقولة، غائصة في الحالة الروحانية والشطح”أعطاني اإلله الكينونة، ألردها إليه“

الصوفي، إنها ترى نفسها مدينة لإلله بكينونتها والتي تريد أن تردها إليه. هذا الدين الوجودي هو ما 

سيدفعها إلى االنخراط وسط من تصفهم بخالئق اإلله، هؤالء األفراد العمال، الذين هم في أمس الحاجة 

ذي تمارسه عليهم المؤسسات للتحرر. ليس تحررا من اآلثام أو الذنوب أو المعاصي، بل من االضطهاد ال

الصناعية، وما يعيشونه من ويالت وعذاب في المعامل والمصانع. ستجد سيمون فايل نفسها، وسط 
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العمال، وقد تخلت عن وظيفتها الرسمية في التدريس، لتتقرب منهم، وتنقل إليهم أفكار التحرر والحرية، 

يوعية وما تحمله من ثورة ضد أنظمة القهر والقمع إال عبر الش -كما ترى الفيلسوفة–وال سبيل لهم للتحرر 

والتعسف والعنف. ما يجعلها أولى المثقفين الذين مارسوا تفكيرهم داخل المصانع. إذ لم يقتصر مسارها 

على الشق التنظيري والتأملي، بل سعت لممارسة رؤيتها على أرض الواقع. وهذا ما قد كان حائال أمام 

ياتها، واقتصارها على تلك المقاالت التي نشرتها في المجالت والجرائد، وما عدم نشرها ألي مؤلف قيد ح

 .بتدخل من أصدقائها، أمثال ألبير كامو -بعد موتها-تركته من مسودات عرفت طريق النشر 

لعب التصوف دور بارزا في تجديد رؤية فايل ولغتها، فطغت اللغة الشاعرية على معظم كتاباتها وما 

-Joë Bousquet (1897) ورسائل، فنجدها وقد كتبت إلى الشاعر الفرنسي جو بوسكي سودته من دفاتر

البيضة هي هذا العالم المرئّي، والفَْرُخ هو المحبّة، المحبّة التي هي اإلله ذاته، والتي “نموذجا(: ) 1950

لى أن تبحث لقد سعت عبر هذه الرؤية الصوفية إ”. تسكن في عمق كل إنسان كبذرة في البدء غيِر مرئية

عن اإلله في اإلنسان، الذي ما هو إال تمثله في هذا العالم وبديل عنه، في العالم الذي يغيب عنه اإلله 

بمسافة. وفي الغياب رأت الحب، فحب اإلله يتجلى في غيابه، أي في تلك المسافة التي يجعلها بينه وبين 

 .العالم

 :تحقيق التجذر

يل، بالخصوص، مرحلة فارقة ومهمة رغم قصرها، إذ مع ولوجها شكلت المرحلة األخيرة من حياة فا

عوالم المصانع والعمال، واختبار آالمهم ومعاناتهم، وإصابتها بمرض السل جراء ما تعرضت إليه من 

جراثيم وغازات داخل تلك األماكن القاسية، وما عاشته من فترات حرب خاضتها في اسبانيا وانخراطها 

، كونت بالتالي تأمال عميقا تجاه الحياة، قادها إلى اعتناق التصوف، والتدين، ضمن صفوف فرنسا الحرة

بعدما تحولت من الديانة اليهودية إلى المسيحية، لكن بكيفيتها الخاصة، ولم ترغب أن تنتمي إلى أية طائفة 

مل والتفكر. ، والتأ”المسافة والغياب“أو مذهب. لقد تعرفت على اإلله رؤيتها الخاصة، من خالل مفهومي 

ما سيلقي بظالله على كتابتها أيضا، فهذا الجانب الروحي جعل كتاباتها مصطبغة بالمرمرية والعذوبة، إال 

أن كتاباتها لم تخل من الطابع اليقني، إذ ظلت محافظة على يقينيتها فيما جاءت تدعو إليه، في هذا الصدد 

، وإن كانت آرائها يمكن أن تتغير، إال أنها كانت على ما يبدو غير مدركة للشك“يقول ريمون أرون، 

 .”كانت ال تزال جازمة

وعبر نقد ماركسي ألوضاع العالم في ظّل الصراع -في كتابها التجذر، تعلن سيمون فايل بيقين كبير، 

، عن واجبات تجاه الكائن البشري، إذ -اإليديولوجي، بعد الحرب العالمية األولى، وعبر أسلوب محكم

بعة عشر من الواجبات )أو ما سمتها بحاجات النفس(، إذا ما توافرت في حياة الكائن اإلنساني، تذكر فيه أر

فإنه كما ترى فايل، سيمارس دوره في الحياة وعالقاته مع غيره بشكل أكثر إيجابية، سواء تعلق األمر 

الحرية والطاعة بوجود قوانين أو في غيابها. وهذه الواجبات كما تقترحها هذه الفيلسوفة: النظام و
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والمسؤولية والمساواة والتراتبية والشرف والعقاب وحرية الرأي واألمان والمجازفة، والملكية الخاصة 

والملكية العامة والحقيقة. فهذه الواجبات قابلة التحقق والتحديد، بالنسبة لها، في وعي كل إنسان/فرد. ومن 

، أي تجذر اإلنسان ”التجذر“الجتماعية، ويتحقق بالتالي خالل هذه الواجبات يصير الفرد فعاال في الحياة ا

 .في العالم

إنها إذ فيلسوفة التجذر والروحانية، إن أسعفنا هذا التعبير، من حيث اختيارها االنخراط المباشر في 

القضايا اإلنسانية والعمالية، كما ميلها إلى الصوفية كخيار روحاني. وكانت متحمسة بشكل كبير لوضع 

مساواة بين البشر جميعا، حماسها هذا الذي قادها إلى اإليمان بالقضايا النضالية وااللتزام بالوقوف أسس ال

 .إلى جانب المضطهدين

 

 

 

سيمون فايل، التجّذر: تمهيد إلعالن الواجبات تجاه الكائن اإلنساني، ترجمة محمد علي عبد الجليل،  [1]

 .0222دار معابر للنشر، 
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ك / والثروة النساء
ّ
 والمشاعية التمل

 
 

 سفعلي محمد اليو
 

 :والتملك الجنس مشاعية - 9

عصور الحضارة اليونانية القديمة نعثر على عبارة افالطون , في دعوته الى مشاعية النساء والثروة,  منذ 

 .حتى ال يكون القتال من أجلهما و تنشب الحروب بسببهما

دين بهما, في محاولتهم من الواضح أن النساء والثروة كانت مسألة تحظى بأهتمام الفالسفة اليونانيين الزاه

دستورية ملزمة تنظّم حياة المجتمع وتنأى به عن المنازعات واالقتتال خاصة بين  وضع قوانين وتعليمات 

كل من أثينا وأسبارطة,كما حدث في حرب طروادة التي خلّدها هوميروس في االلياذة ,وتسببت بها أمرأة 

ن ملك طروادة وهربت معه وكان ماوقع من حرب )هيلينا( زوجة ملك أسبارطة التي أحبّت)باريس( أب

 .وسفك للدماء بسببها

وفي تقّصينا معرفة صحة وصواب دعوة افالطون لمشاعية الجنس والثروة في عصره,نجد انه كان من  

تقبّلها مثل هذه الدعوة التي نعتبرها نحن اآلن من مخلفات وأرث المجتمعات   اليونان  مميزات حضارة

فة. في أن يكون جميع النساء وبال استثناء زوجات مشتركات للرجال بحيث ال يكون لكل البدائية المتخل

زوجا واحدا خاصا بها,ويكون االطفال مشتركين  واحد منهم زوجة واحدة خاصة به, وال لكل أمرأة 

تؤصل بالنسب ال يعرف الولد أباه وال يعرف أالب أبنه لذا كان الى مرحلة متقدمة من الحضارة االنسانية 

 *.االنساب بين القبائل البدائية على أمومة المرأة وانتساب المولود لألم ال لألب غير المعروف

 

وبالعودة الى عصور البدائية الحجرية,وبالتحديد الى عصر الصيد وااللتقاط ,الذي يسبق عصر بداية صنع 

وانات واختراعه اللغة بعد االنسان للحضارة في اكتشافه الزراعة والري وتخزين الحبوب وتدجين الحي

 .تكوين المجتمعات الصغيرة غير المتنقلة
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نجد النساء والتملّك المشاعيين لم يكونا بنفس االهمية في التجمعات البشرية البدائية المشاعية. ولم يكونا 

لنتيجة متكافئين كسبب مباشر باحتمال نشوب النزاعات بين الرجال واالقتتال على االستئثار بهما. وأنهما با

كانتا عاملين في هدرهما أخالقيات تلك التجّمعات المتنقّلة قرب األنهر والمياه , هذا في حال جاز افتراضنا 

البرونزية أي في عصر متقدم من اكتشاف االنسان الزراعة أن)الرجل(  –أن انسان تلك المرحلة الحجرية 

أبسط معانيه واشكاله أن جاز كان متواضعا ومتفقا مع غيره من الرجال على عرف أخالقي في 

التعبير,عرف مشاعي ينّظّم أمتالك الرجال للنساء,علما أن االنسان المشاعي الوحشي البدائي في العصور 

الحجرية, لم يكن يعرف التواصل باللغة الشفاهية الكالم, وال يعرف الكتابة التي هي من 

النهرين(ثالثة االف سنة قبل الميالد وربما  السومريون في بالد ما يسمى ميزابوتوميا )ما بين أختراع 

مغادرة عصر الصيد المشاعي  آآلف السنين من   سبقتها أو تلتها الكتابة الهيروغليفية الفرعونية, بعد

والزراعي القبائلي الجنيني البدائي,كما أن المرّجح أيضا عدم معرفة االنسان البدائي ألدنى قيمة أخالقية 

احل تاريخية حضارية الحقة نشأت مع ظهور االديان الوثنية و السماوية ,ولم يكن أبتدعها االنسان في مر

 .هناك ماهو أخالقي في العصور الحجرية و الحياة البدائية االولى

المرأة والتملّك المشاعي لم يكونا عاملي أستثارة للمنازعات واالقتتال بين الرجال. وأن الدراسات  أذن 

االجناس البشرية( التي تعتمد التنقيبات االثرية في أطالق فرضياتها التخمينية,  االنثروبولوجية)علم دراسة

تذهب أن االنسان البدائي لم يكن يعرف معنى اقتران الرجل بأمراة واحدة معينة ال غيرها, وال المرأة 

تعاقدي الرجل وال في صيغة اتفاق  تعرف معنى اقترانها برجل واحد دون غيره أيضا. ال في صيغة تملّك 

بين الرجال والنساء عموما. واالكثر ترجيحا أن المرأة والرجل كالهما لم يكونا مدركين أن الجماع 

الجنسي هو وسيلة التكاثر وحفظ النوع أال في مراحل تاريخية متقدمة من ممارسة الجنس واالنجاب بشكل 

رف لذة الجنس غريزيا قبل أن عفوي ناتج عن ممارسة الجنس الشباع اللذة والمتعة.فاالنسان البدائي ع

 .يعرفه وسيلة انجاب وتكاثرألبقاء نوعه من االنقراض

في العصر الزراعي كانت األم المرأة مقدسة النها مانحة الخصب والوالدة, وأنقلبت العالقة أن يدخل 

اعة التعدين في العصر النحاسي الذي جاء بعد عصر الزر االنسان عصر الذكورة بعد أن أكتشف االنسان 

أنه سبب حمل المرأة واالنجاب عن طريق ممارسة الجنس مع الرجل فأعيد التقديس  بعد قرون طويلة, 

 .للرجل بعد أن كان حكرا على االنثى

أما الثروة فأنها تشكل مرتبة ثانوية باألهمية على أعتبار أنها ملكية متواضعة جدا حتى في مقاييس تلك 

فة تستحق التنازع عليها. فهي ملكية بسيطة ال تتعدى الطعام وادوات االزمنة,وليست ملكية استغاللية مجح

الصيد والكهف والجلود وما تجود به الطبيعة . و ال تشكل عامل أحتراب وتصفية بين الرجال,والثروة 

صعبة التملك االنفرادي االناني لتكون عامل فتنة قتالية اال في مراحل متقدمة  الطبيعية لبساطتها, وهي 

لى مجاوزة العصور الحجرية الكهفية المتوحشة , حين أصبح التملّك في عصر الزراعة قيمة جدا ع
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أستغاللية في أستمالك االراضي الزراعية الشاسعة وأمتالك قطعان الحيوانات الداجنة ووسائل االنتاج 

 .االخرى واالستئثار بها دون اآلخرين

سببا مهما في بقاء الجنس البشري الذي كان يتهدده الجنسية والتملك كانتا  ويمكن القول أن المشاعية 

االنقراض من قبل الوحوش الكاسرة المفترسة من جهة, وقسوة الطبيعة التي ال ترحم من جهة اخرى, 

وكانت المرأة ملكا مشاعا لكل الرجال في الحفاظ على االنجاب والتكاثر وتّوحيد الرجال ضد 

 .عةاالخطارالمحدقة باالنسان كنوع في الطبي

يحرص على عدم فقدان أشخاص من نوعه في ظروف معيشية صعبة كان فيها  لقد كان االنسان البدائي 

االنسان البدائي يقتات الجيف والحيوانات النافقة في ندرة وقلة الحيوانات التي كان يصطادها بصعوبة, كما 

هو  يمتلك  يعرف أهمية أن نشأت في مراحل الحقة قبائل أكلة لحوم البشر. فرجل تلك العصور لم يكن 

دون غيره الفي الجنس وال في التملّك الطبيعي, وفي مراحل الحقة كان يجري تبادل النساء بين القبائل 

 .والتجمعات كسلعة مقايضة تداولية في تحقيق المنفعة, وتأمين العيش بسالم من دون أقتتال بينهم

عاطفة الحب واالناسة االجتماعية مع غيره من جنسه  ثم من العسير جدا أعتبار االنسان البدائي مجردا من

البشر, فهو يأنس بتلك العالقة االجتماعية مع غيره من نوعه ويتأنسن بالطبيعة بهذه الرابطة ككائن نوعي 

أجتماعي بالفطرة. وفي غير ذلك محال أن ال يكون أنقراض االنسان حاله حال أنقراض حيوان الماموث 

 .والديناصورات قد حصل

اذا تقدمنا مراحل طويلة من عمر وعصور البشرية البدائية,وبعد معرفة االنسان للعائلة والقبيلة, ووضعنا 

رحالنا في عصور ماقبل التاريخ عند السومريين واالكديين والبابليين واالشوريين.نجد أن مشاعية الجنس 

كانت المرأة الراهبة في المعبد  قد أخذت صيغة البغي والدعارة المنّظّمة لدى السومريين أبتداءا, فقد

ديني وطقسي مقّدس من قبل الكهنة ورعايتهم له,  والمرأة في المجتمع كلتاهما يمارسان الدعارة كتعبير 

وتعتبر تلك الرعاية الوثنية المقدسة للدعارة بمثابة ميثاق ديني أخالقي متواضع عليه في وجوب ممارسته 

لة الخصب الطبيعي في تجدد الحياة والنماء المستمر المبارك في مجتمعيا.وقدسيته تنسحب أيضا على دال

فصل الربيع حسب معتقداتهم.وأن أول بيت للدعارة في التاريخ البشري كان من أبتداع السومريين وأطلقوا 

 methikdeam.(عليه أسم)ميثقديم

داسة التي أبتدعوها ولم تكن في أذن كان الكهنة الوثنيون ما قبل التاريخ ينظّّمون تلك االباحية الجنسية بالق

معايير عصرهم تشي بأي نوع من التسفيل االخالقي والعمل المشين أجتماعيا, خاصة في تزكيتهم تلك 

تختاره كل مرة  كهنوتيا وثنيا ,اذ وصل الحد الى األلهة عشتار التي كانت تمارس الجنس مع عبد  الدعارة 

ي قضاء حاجتها مع العبد الذي يصارالحقا الى حرقه حيّا لتروي ظمأها الجنسي بعد أذن الملك زوجها ف
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في طقس وثني,وأنتقام سادي غامض.كما أن راهبات المعبد كّن يمارسن البغاء مع الزوار االجانب أيضا 

 .في نوع من تقليد أكرام ألضيف الغريب

 :العصري المفهوم في المشاعية.2

ليس مشاعية الثروة و المال فحسب, بل و حتى مشاعية  في المجتمعات الرأسمالية تقلّصت الى أبعد الحدود

توزيعها االشتراكي العادل من أجل رخاء الناس كل الناس كما كان وال زال معموال به في بعض البلدان 

 . .عالميا

كل افعال االنسان كما يذهب له علم النفس الفرويدي الذي أعتبر مّص الرضيع ألصبعه هي ممارسة  

دو(.كما أن المجتمعات التي نادت قبل قرن من اآلن باشتراكية الثروة تراجعت لديها جنسية بدئية )لبي

أباحية الجنس , و بقيت تلك المجتمعات متمسكة بأهمية بقاء األسرة و تنظيم الجنس بالزواج ,علما أنها ال 

 .ها ال حقاتعترف بأخالق الدين مصدرا لذلك , و أنما تعتمد على أخالق االنسان المتحضر وسنأتي علي

السؤال الذي تتناسل عنه عشرات االجوبة الجاهزة, هو لماذا انّحلّت االسرة في المجتمعات الغربية ولم 

 يحصل ذلك مع الشعوب الشرقية؟ هل بسبب حصانة الدين وحده أم بسبب مؤثرات أخرى؟

 هل تتحمل المرأة مسؤولية أنحالل أخالقيات الجنس في الغرب ,وما دور الرجل بذلك؟

هل لعبت المرأة في الجنس دورا تخريبيا سياسيا واقتصاديا, شأنها شأن الثروة المتراكمة في جيوب حفنة 

 .من االغنياء المليارديرية والمليونيرية,؟ وفي مؤسسات أحتكارية عمالقة

هل المرأة والثروة متالزمتان كسبب أنحالل أالسرة أجتماعيا,وصوال الى تدمير أخالقيات المجتمع 

 واضع عليها ؟المت

ولماذا نقصر أخالقيات ألدين في قيمومته والوصاية على أخالقيات المجتمع في تماسكه االسري؟ وكيف 

يمكننا االحتكام في تقييمنا أخالقيات المجتمع مع االقرار بأدانة أن النساء والثروة سببا التدمير االسري 

 واالخالقي االجتماعي؟

, ألم يكن في مجتمعاتنا قبل وبعد االسالم خروقات جنسية فاضحة ودامغة  واذا سحبنا النقد االخالقي الينا

تبدأ بممارسة البغاء العلني, تالها خليفة المسلمين واالمير والسلطان والقائد الذي يملك كذا عدد من 

المحظيات والجواري والغلمان وما ملكت أيمانه ممن ال ينالون حظوة الجماع والنكاح معه مرة واحدة كل 

عام؟ ما عدا الزوجات االربع اللواتي يجري عليهن تدويرحكم الطالق للهروب من فضيحة المخالفة 

الشرعية, في سحب الدين غطاءا للمستور في ظهور االلتزام بتعاليم الشرع والدين أن الزوجات االربع 

واحد يتشدق كاف ال أكثر.أليس في هذا مشاعية جنسية أنثوية في مضاجعة كذا عدد من النساء لرجل 
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بالذكورية المالكة والمتسلطة على االنثى وهوعبد شهوته التي يعجز من أشباعها حتى لو مارس الجنس 

 يوميا طيلة سنوات عمره؟؟

 :واالشتراكي الراسمالي النظامين بين الجنسية االباحية3. 

وزيع الثروة هل كان من المفروض أن النظام االشتراكي الشيوعي مقّدرا له بعد أن ينجز بنجاح ت

أنحدار مغاير في الوصول الى نوع من االباحية الجنسية التي   أشتراكيا منصفا عادال,أن يرافقه توزيعا 

تقّوض االسرة وأخالقيات المجتمع كما حصل في مجتمعات النظام الرأسمالي حتى من غير توزيع عادل 

 للثروة.؟

لى معلومة لست متأكدا من صحتها, انه على خالف بما يتعلق بهذا التساؤل قبل الدخول في تفاصيل,أشير ا

المتداول عن مشاعية الجنس في النظام االشتراكي الشيوعي,أن ماركس أنكر المشاعية الجنسية وأستهجنها 

من منطلق تقويضها البناء االسري وتماسك العائلة والمجتمع,وبذلك وضع حدا فاصال بين مشاعية الثروة 

في مراحل متطورة من تطبيق النظام االشتراكي ضرورة الوصول لها التي يسعى النظام الشيوعي 

وبلوغها كحتمية تاريخية مهمة تقود في النهاية الى مشاعية الثروة وغياب الملكية الفردية المستغلة وصوال 

الى مرحلة أنحالل الدولة كمؤسسة تضمن حقوق الفرد والمجتمع,وبين مشاعية الجنس التي تستهدف نظام 

بمقتل يتوجب االحتراز منها وعدم االنغماس بها.وليس مؤكدا عندي أيضا أن كان فريدريك انجلز االسرة 

قد ذهب في مؤلفه الشهير)أصل العائلة( نفس المنحى في مشاعية الجنس أم ال؟ وحول تفريق مشاعية 

 .عن مشاعية الجنس  الثروة

ت الفكر الماركسي أجازف بتحليلي وأقول ولتوضيح هذه المسألة الهامة على قدر المامي المتواضع بادبيا

أن النظام الشيوعي بحسب أهتدائه بالنظرية الماركسية ومنهج المادية التاريخية, أعتبر الشيوعية آخر 

مراحل تطورأنحالل االمبريالية الراسمالية يعقب أفولها وانهيارها الحتمي,وبعدها سيمضي النظام 

شتراكية وتطويرها قبل وصولها الى حتمية تطورية تاريخية الشيوعي الى مراحل متطورة من تعزيز اال

معقّدة جدا تشي بانحالل الدولة, ليتولى الشعب أدارة شؤونه بنفسه وربما بمساعدة مؤسسات بديلة ال تمثل 

الدولة بمفهومها الحديث.لكن سوف لن يبقى هيمنة لسلطة ومؤسسات دولة فاقدة لمبرر وجودها أصال في 

طبقية, وقتها سينعدم أي تملّك فردي لتحل محله مشاعية مالية وامتالك شعبي مباشر تمثيلها مصالح 

 .للثروة

لكن األهم من كل ذلك أن هذه المراحل النظرية االفتراضية لن تشهدها أجيال عمرية محصورة بمئة سنة 

حل من الحياة تحتاج من الحياة على أبعد التقديرات المستقبلية في توقع أطالة معدل عمر االنسان ليشهد مرا

كذا الف عام..في تطور النظام الشيوعي ووصوله مراتب عليا في التطور الذي سيشهد انحالل الدولة. 

 وهو ما اليتاح الحد اليوم الجزم بان هذه االفتراضات النظرية التاريخية كانت ستحصل أم ال؟
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ه, ولكن في مشاعية تردي التفكيك االسري من قبل الغرب الرأسمالي ليس في مشاعية الجنس وحد

أنهيار مركزيته في تفكك االتحاد السوفييتي القديم   االوضاع المعاشية التي شهدها النظام االشتراكي قبل

يترتب عليه أنهيار المنظومة االخالقية المجتمعية االسرية وهو  بداية التسعينيات.الذي كان بالضرورة 

نساء مقابل رجل 22يا نتيجة الحربين العالميتين تمثل نسبة مالم يحصل علما أن النساء في روسيا والمان

واحد, كما أن االطفال اللقطاء المسجلين بأسماء أمهاتهن نتيجة أغتصاب قوات الحلفاء المنتصرة 

للنساء في كل من المانيا ودول خاسرة عديدة أشتركت في الحروب يبلغ مئات االلوف أن لم يكن  بالحرب 

 .مجهولي اآلباء بالماليين من االطفال

في المقابل بقي النظام الرأسمالي في متاجرته باالباحية الجنسية كواحدة من حقوق االنسان التي يغيظ بها 

النظم االشتراكية,وتكّدس المال االحتكاري االستغاللي بطبقة ثرية متخمة ومجموع يعيش ضياعه في 

الك الجنسي غير المقّيد بأية موانع او محرمات االباحية الجنسية وأنحالل النظام االسري في تفشي االسته

تضفي عليه نوع من االنسانوية االخالقية التي أعتادتها العصور البشرية.وأجد أن هناك استدراك ال بد من 

التلميح له حول تجربة النظام االشتراكي مع اخالقيات الجنس والتماسك االسري, بان المجتمعات الصينية 

قود أكثر من مليار ونصف المليار في حياة انسانية يشبع فيها الفرد والمجتمع جميع والنظام الذي يعيل وي

حاجاته االساسية في حياة كريمة في التأمين الغذائي والصحي والتعليم ومستلزمات الحياة االخرى , من 

ي ماديا ضمنها توفير الكرامة االخالقية الجنسية في منحيين ,االول منحى عدم التفريط بالبناء االسر

وجنسيا,والمنحى الثاني عدم هدر أخالقيات المجتمع بنوع من االسفاف الجنسي المبتذل التي تتمشدق به 

الرأسمالية المتغّولة اقتصاديا والمنخورة أخالقيا وجنسيا في ما البراء منه اال في أنحالل الرأسمالية 

ل شرق وجنوب آسيا يمارس نشاط ومغادرتها مسرح التاريخ المعاصر.علما أن البغاء الجنسي في دو

 .الدعارة غير المحظور

 :االسري البناء في والديني االقتصادي العامالن.4

أصبح من المتعذر جواز ربط االباحية الجنسية التي يشهدها العالم على مستوى الفرد ومستوى الجماعة 

جنسي بحرية الفرد الشخصية من غير ما ربط ذلك بفلسفة النظام السياسي الكلّية.وأن الربط االباحي ال

وحقوق االنسان أنما هو لعبة أستغفالية يعمد لها النظام الرأسمالي التستر على نهجه االستغاللي الالانساني 

 .المقيت المدان

النظامان االشتراكي والرأسمالي يفترقان في تفسيرهما المختلف حول أنحالل االسرة وتدهور أخالقيات 

ة الجنسية,وأهمية ربطهما بفلسفة النظامين كال على حدة,فاالباحية التي يصورها المجتمع في شيوع االباحي

الغرب واحدة من الحريات الشخصية وحقوق االنسان ال يلغي الطابع االستالبي المقيت للمجتمع الغربي 

التمسك اقتصاديا وسياسيا وأخالقيا.وهذا ال يلغي تأشير حقيقة البناء االسري في المجتمعات االشتراكية و

باالخالقيات العامة, وكأنه قد أعدم أمامه فرص الحياة في حقوق االنسان وممارسة الحرية الشخصية 

 .المتداخلة مع الحرية العامة المكفولة في النظام االشتراكي
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من بين عشرات االجوبة الجاهزة في معالجة اشكالية تفكك االسرة وتفّشي االباحية الجنسية يبرز العامل 

المنقذ من الضالل على حد تعبير الغزالي,على أنه حامي االخالق في الماضي وسندها في الديني 

حاضرها وأمانها في مستقبلها وفي هذا تعميم غير منصف,بدليل أنه يلغي اليوم التعددية الدينية وفلسفتها 

ا رابطة ووصاية الدينية المميزة المتفردة في دول عديدة واختالف فهم االخالق والجنس لديها,ويلغي أيض

ايديولوجيا النظم السياسية على الدين وتبعيته لها,فنظرة المسيحية لالباحية الجنسية هي غيرها نظرة 

 .االسالم او البوذية وهكذا في أديان الحصر لها

 0222ال أعرف بالضبط أين قرأت معلومة تفيد أن من مجموع سبعة مليارات نسمة تستوطن االرض عام 

يارات أنسان يؤمنون بالدين ووجود الخالق هللا,ولكنهم اليؤمنون باخالقيات الدين تقود من بينهم ست مل

الحياة, وأن المليار الباقي وأعتقد أكثرمن ملياري أنسان يتوزعون بين ملحد وغير مؤمن ال يؤمنون أيضا 

 .خالق الدينباخالقيات الدين تقود الحياة .ومن نافل القول أن االنسان عرف االخالق قبل معرفته أ

وهنا يبرز أمامنا النفاق البشري أزاء مهمة الدين في أصالح اخالقيات المجتمع والحفاظ على 

الديني يأخذ صفة التطرف في أستهدافه معاقل المقدسات الدينية في  -مستقبلها.عندما نجد الخرق الجنسي

الذي ال يتوقف عند الزنا  ية( تحّد سافر لسلطة ايديولوجيا الدين.ومثاله التطرف الجنسي الشاذ)المثل

بالمحارم والديوثية, يعطينا مؤشرا واضحا أنه ال العامل االقتصادي وراء المشكلة وال رغبة الدين 

معالجتها , فهي تعتبر في عالمنا المعاصر في اوربا وامريكا وغيرها من دول العالم حرية جنسية وحق 

 .انونا كما تذهب له المجتمعات الغربيةمن حقوق االنسان الذي يلجم الجميع ألنه مؤمن ق

 :؟ الجنس تسليع5.

تسليع جسد المرأة وارتهانه بالمتعة واللذة ال يحيلنا الى سبب معيشي أو اقتصادي,يتخفّى وراءه الدافع 

تكسير المتواضعات االخالقية التي كانت سائدة بصرف النظر   الغريزي غير المعلن في الرغبة الشديدة

ة من خلفية دينية أو مستمدة من أعراف مجتمعية سائدة,هذا ما تشهده المجتمعات عن كونها مستمد

الغربية.وأذا أجرينا مقارنة بسيطة بين دخل االسرة في مجتمعاتنا الشرقية وتحديدا العربية االسالمية, 

في تسليع  ونجد المفارقة –باستثناء دول الخليج العربية –نجدها اوطأ كثيرا عنها في معظم بلدان العالم 

الجنس غربيا ال يقوم على دعامة دخل الفرد أو االسرة والذي كثيرا مايأخذ مقوماته من أشباع حاجات 

لكن بمستويات متفاوتة, مع ذلك نجد الممارسات االختراقية   االنسان الضرورية المؤمنة للجميع تقريبا

المصدر الديني أو المجتمعي على  الجنسية المتطرفة بشذوذها وأستباحة كل االخالقيات الطبيعية ذات

 .السواء وعبور جميع حواجز المنع والمحرمات الجنسية هي سيدة الجنس

وهنا ينتفي أن يكون لمستوى دخل االسرة أي دور في الموضوع في تفّشي االباحية الجنسية في الغرب في 

 .مقابل حقيقة رغبة وغريزة تحطيم المرتكزات االخالقية السائدة
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معاتنا الشرقية العربية االسالمية يكون أنحدار كسر المحظورات االخالقية في ممارسة الدعارة أما في مجت

والبغاء مبعثه في الغالب العوز المعيشي والحاجة المالية لتوفير مستلزمات الحياة الصعبة, لكنه يبقى 

لسقوط في االنحراف محصورا في نطاق ضيّق أجتماعيا بعيدا عن التأثير المباشر العام الذي يجعل من ا

الجنسي بديال ألخالق المجتمع المتعارف على حمايتها بشكلها الطبيعي العام .وهي بهذا تكون مختلفة جدا 

عن االباحية الجنسية المتداولة أجتماعيا بعيداعن مؤثرات وأسباب المعيشة في الغرب, وتكتسب 

كفولة كحق من حقوق االنسان فيما يجسده مشروعيتها الزائفة في التمرير على أنها حق لحرية الجنس الم

الواقع الغربي أن االباحية الجنسية هي االخالق الجنسية أن لم تكن المرتكز الوحيد لها على صعيد الحياة 

الترفيهية.على عكس ما نجده في مجتمعاتنا الشرقية أن الجنس مرتكز المحافظة على االخالقيات 

أن العوز والحاجة رغم أهميتها في الحياة الصعبة, نجد أن الهاجس المجتمعية الطبيعية في بقاء االسرة,و

الذي ينتظم السلوك العام هو الحفاظ على تماسك االسرة من االنحالل الذي هو عماد بقاء المجتمع كيان 

 ………موحد غير ممّزق تسوده اخالقيات الطبيعة السوية في الزواج واالنجاب االسري
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  والرأسمالية.. الفالنتان
 ..الخطرة العالقات

 
 

 منير الحجوجي
 

أطروحة أعتبرها قوية جدا تقول بأن مشاعرنا األكثر حميمية تجد  illouz طورت النفسانية ايفا ايلوز

جذورها ال في تاريخنا النفسي الفردي، فينا نحن، في الوعينا )وهذه كما تعلمون أطروحة فرويد( ولكن 

ن أخر/أكبر، أعقد، هو االجتماعي، التاريخي.. ان الفشل في حيواتنا العشقية، تقول ايفا، يرجع ال في مكا

ولكنه ثمرة مؤسساتنا، صراعاتنا الثقافية  défaillantes فقط الى شخصياتنا النفسية المعطوبة

والمرأة، بانبثاق  واالجتماعية الخاصة بالحداثة، بالتطورات الحاصلة في العالقات االجتماعية بين الرجل

، بل وحتى بقيم نعشقها بقوة من مثل قيمة الحرية.. من الممكن القول بأن النزعة ”سوق جديدة للحب“

تجعل الفرد هشا جدا في الحب.. ففي المجتمعات ماقبل الرأسمالية، كان الرجال  -كنتاج للحداثة –الفردية 

القيا من طرف الجماعة.. فمغازلة امرأة كانت تتم والنساء يلتقون في عالم حيث كانوا محميين عاطفيا وأخ

في ظل قواعد/طقوس واضحة، صارمة.. كانت هناك سنن واضحة ومقتسمة للقاء وااللتزام العاطفي.. 

وكان مطلوبا من هذا البروطوكول أن يقنن العالقة العاطفية، وينظم/يضبط العواطف، ويقلص الشكوك 

 ..الفعال للعالقةوالاليقين، ويضمن بالتالي االستمرار 

في النموذج التقليدي عندما كان أي رجل يقوم بمغازلة أية امرأة وينسحب وال يلتزم معها يتعرض للتو 

لإلدانة من قبل المرأة وكل الذين يحيطون به.. و لكن أيضا و خصوصا من طرفه هو ذاته.. لقد اختفى هذا 

نا أكثر فأكثر هشاشة.. أما اليوم فان ما يهيمن هو الوضوح األخالقي من دائرة العالقات العشقية، مما يجعل

 ..الاليقين والمخاطرة

ان ما يحكم العالقة العشقية األن هو الاليقين والشك.. ال ندري ما نحس به، الندري ما يحس به األخر، و 

الحب لدى األخر وحتى لدي أنا نفسي..  les preuves األهم أو األخطر من ذلك ال نعرف ما هي دالئل

هناك طبعا حاالت حيث نعرف بدقة ما اذا كنا نحب أم ال.. لكن واذا استثنينا هاتين الحالتين القصوتين، فان 

و ” فوضى العالقات العشقية“العالقات تعاش تحت دائرة الاليقين، وهو ما سماه الكبير أولريش بيك 
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عد هناك قاعدة.. يمكن طبعا أن في العالقات العشقية لم ت” .. الحب السائل“الجميل األخر زكمون بومان 

نطلب ونفرض أن تكون هناك قواعد واضحة لكن ما يحصل أننا نفهم بسرعة أننا كما لو أننا نخاطب 

 ..أنفسنا

في عالم انتفت فيه المعالم  .. souffrance amoureuse وهنا يمكن أن نقرأ البنية الجديدة لأللم العشقي

الذات ” بناء“بح الحب يلعب دورا كبيرا جدا بل الدور األكبر في والمحكيات الكبرى المانحة للمعنى، أص

وبناء العالقة بالعالم.. الحب هو ما يمنحنا االحساس بقيمتنا ) ال العمل أو األخالق أو اختراع تقنية تنفع 

 البشرية(. لذلك فان األلم العشقي ينظر اليه و يستدخل كأنه أكبر ما يهدد الهوية الشاملة لألفراد

l’intégrité du moi des individus.. 

، بسبب انفالت العالقة dérégulation ان ما يمكن أن نسميه بسوق الحب هو سوق موسوم بالفوضى

العشقية من األطر األخالقية/الدينية التقليدية التي كانت تنظمه في السابق.. لقد أصبحت العالقة العشقية 

ما يمكن أن يجعلنا نحب.. و في حلبة السباق هاته اليتوفر  ذاتها تخضع لقانون المنافسة/اللهث وراء كل

 ..الكل على نفس المقدرات.. وهذا اللهث هو ما ينظم ويشرعن الالمساواة في عيش الحب

” الفردية“بالنسبة اليلوز وبيك وبومان والخطير األخر جيل لبوفتسكي يجب البحث عن هذه المشاعر 

عالمنا.. وهي التحوالت الموسومة بنزع طابع القداسة عن األخر.. لم عميقا في التحوالت األنتروبولوجية ل

لم تعد تهمنا. ما أصبح يهمنا هو …..( يعد األخر مهما ألن القيم التقليدية الكبرى )الزواج، العائلة، األطفال

ر العيش بال التزامات اكراهية.. تجد هذه التحوالت أساسها في عودة الذات الى ساحة الوجود. في تفج

 ..النزوعات الفردية. الرغبات. األهواء. ليس فقط في المجال العشقي، بل في كل قطاعات الحياة األخرى

تخلق االستقاللية والحرية واتساع أفاق االختيار نوعا من النسبية العاطفية بل الوجودية.. الشيء يهم بقدر 

ن حياتي.. هل يمكن وقف هذا المسار؟ ما يجلب لي سعادة ظرفية، هي السعادة التي أحتاجها في لحظة ما م

ألنه ال يمكن التراجع عن الحرية.. فتقدم الحرية يجعل من الصعب الثبات على القيم  -تقول ايفا الوز –ال 

التقليدية: االلتزام، الوفاء، التضحية.. التي ينظر اليها في على أنها سجن للحرية.. لكن الحرية الجديدة هي 

 ..رم: فاألخر المعنى له في العالقة اال بمقدار تحقيقه لحريتي العشقية والجنسيةذاتها تتحول الى قفص صا

Eva Illouz, Les sentiments du capitalisme, 2006. 

Ulrich Beck, The normal chaos of love, 1990, et Zygmunt Bauman, L’amour liquide, 2004. 

Gilles Lipovetsky, Le bonheur paradoxal, Gallimard, 2006. 
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 الحب؟ ما

 
 

 المهدي تجديد
 

عاطفيا للنفس مع العقل تجاه  ميال  -بصفة عامة-على كونه  للحب  تجمع معاجم اللغة العربية في تعريفها 

، فإذا تجاوز العقل فهو العشق. وهو إحساس باالنجذاب لشخص ما. ويشير الحب ”المحبوب”اآلخر أي

تعكس في ذات الوقت   لة بين شخصين. ولهذه الكلمة مرادفات كثيرةأيضا إلى كيمياء خاصة متباد

 .درجاته)الحب( و نذكر منها الغرام والهيام والصبابة والعشق، إلخ

مختلفة إلى صفات وتجليات هذا الميل  وقد تطرق الفيلسوف الكبير زكريا ابراهيم المهتم بقضايا فلسفية 

والواقع أن من سمات الحب أنه يغض الطرف عن : “ ″2146مشكلة الحب ))  ”حيث يقول في كتابة 

صفات المحبوب السطحية، لكي يتجه ببصره نحو النواة العميقة لشخصية هذا المحبوب وهذا هو السبب 

يركز هنا زكريا ابراهيم على سلطة ”. في أن المحبوب قد ال يفطن في مرحلة اإلغراء إلى عيوب حبيبه

قد تميزه. فماهي يا ترى  التي ” السطحية”ن صفات المحبوبالطرف ع” الحب التي تعمل على غض 

عيوبه  مسببات هذا الميل الغريب والمتعارض في كينونته؟وكيف يؤدي حب المحبوب إلى تقبل 

أهو شعور مالوف أم شعور عارض ؟ أهذا الشعور  أهذا الحب هو شعور عابر أم شعور دائم؟   وسلبياته؟

 زائد؟” سسواراك”شعور طبيعي غريزي أم هو شعور

مجموعة من التساؤالت تثيرها مقولة زكريا ابراهيم. إنها تساؤالت تعيش وتتمظهر من حين إلى آخر في 

 .كل إنسان بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر

 المحب؟ عيوب و الحب

تطرح مقولة زكريا ابراهيم مشكل الحب عندما يحل ضيفا في عوالم نفسية وعاطفية وعقلية شخص ما 

بشكل متفق عليه شعور ال يمكن التحكم فيه في   يسمى آنذاك محبا بشكل معلن أو بشكل مستتر. فهوالذي 

المحب بعيوب المحبوب على األقل ” يفطن” شعور جارف يطمس معالم العقل حيث ال  بادئ األمر، انه 

و دائم اإلقامة في المراحل األولى من ضيافته . فوصفنا له بضيف يرجع إلى كونه قد يكون ضيفا مؤقتا أ
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لمحبوبه  في عقل وقلب المحب. فيكون مؤقتا زائال بحدوث صدمة تلغي انجذاب المحب أو الحبيب 

كصدمات الخيانة وصدمات النفور عندما يقف الحبيب على تصرفات غريبة لمحبوبه والتي تتعارض مع 

ا فيه من سلبيات طموحات الحبيب اتجاهه. ويكون دائم المقام عندما يقبل المحب محبوبه بكل م

 وايجابيات.فماهو مصدر الحب في نظرنا ؟ و ماهو منبعه ؟ وماهي محفزاته ؟

ما و الذي قد يصبح محبوبا بعد ذلك. هذا اإلعجاب قد   الحب العاطفي باإلعجاب بشخص -عادة-يبدأ  

لكن يتحول هذا  بصفة داخلية أو خارجية أي بصفات ُخلقية أو َخلقية أو كالهما. يرتبط بعدما يتم اثارتة 

-الذي ينمي ” التردد“إنه   إلى شيء نجمع على تسميته بالحب. كيف يتم ذلك ؟ اإلعجاب بشكل تدريجي 

تردد الحبيب على ” بالتردد“ هذه الحالة إلى حاالت العشق والهيام . نعني هنا  -في منظورنا الخاص

ركة، عمل مشترك أو طموح محبوبه بواسطة اللقاءات المتكررة التي تفرضها غالبا دراسة مشت

 .كالزواج وبناء أسرة مثال مشترك 

 الحب؟ هذا تجليات فماهي

يصبح الحبيب بهذا الوصف مقيدا باآلخر في مشاريعه وفي جميع تحركاته، فالحب عندما يصبح برنامجا  

في  وهذه السعادة تتمظهر” المحب“يوميا يعمل دورا محفزا للحياة. يسهم إذن الحب في سعادة الحبيب 

سلوكه اإليجابي و في لباسه وفي تحركاته وفي مواعيده، خصوصا عندما يكون الحب حبا متبادال بين 

الصادر من المحب يثير غالبا فضول السائل الذي ال يتردد  الحبيب والمحبوب ، وهذا السلوك اإليجابي 

 !؟ للحظة في استفهام هذا األخير: أمحب أنت ؟ أو يظهر عليك أنك محب

 الحب جوهر و حقيقة

: أنحب الشخص بعيوبه  وذلك بمحاولتنا اإلجابة عن األسئلة التالية” حقيقة الحب“مسالة  وهنا نعرج على 

 ؟ أ نحب الشخص قبل اكتشافنا لعيوبه ؟ أو بمجرد معرفتنا لها يسقط هذا الحب ؟

تي تظهر فيه حيث و مميزاته ال  أننا ال نحب الشخص بل نحب صفاته” األفكار” يرى باسكال في كتابه 

 .بل قد يختفي تماما عندما تتالشى هذه الصفات يضمحل هذا الحب 

تظهر في ” قيم عليا“أن الحب يعمل على إبراز ” مشكلة الحب”في حين يرى زكريا ابراهيم في كتابه 

 هو الذي يسقط على المحبوب تلك لكن هل يكون معنى هذا أن المحب :” فيقول في ثنايا الكتاب  المحبوب

القيمة التي يتصورها فيه أو ينسبها فيه ؟ أو بعبارة أخرى، هل يكون الحب نفسه هو الذي يبدع تلك القيم 

فبهذه األسئلة التي يسوقها زكريا ابراهيم والتي تبدو لنا ” العليا التي يراها المحب في موضوع حبه ؟

إلى طمس عيوب المحبوب،  -ولو إلى حين-استنكارية يكون جوابنا باإليجاب.فعاطفة الحب قد تؤدي 

 .وتعمل على إسقاط قيم يتصورها المحب في موضوع حبه
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السياق على تغييب ولو بشكل جزئي المنطق والعقل، فالمحب في منأى عن اللجوء  الحب في هذا  ويعمل 

إليهما ألنه يريد خوض غمار الحب بكل مخرجاته من إحساس وتجارب إنسانية متنوعة، ويريد في نفس 

 . ..  ت سبر أغواره بكل مطباته من صدود وعناد وهجر ونسيان ونقاشالوق

يرى هذا  الذي يرى أننا ال نحب اآلخر لذاته أو لميزاته .  Nicolas Grimaldi  نعرج اآلن على منظور

الفيلسوف أن الحب قد يتجاوز هذين الطرحين . فهو يضرب لنا عدة أمثلة مفندة لذلك ومؤيدة لما يقترحه 

الذي كان متيما بمومس، ويضرب مثال آخر ” داخل المالك األزرق“رواية  في  Unrat ذ أونراتكاألستا

الذي كان يحب أيضا فتاة مومس قبيحة   Dino Buzzati لكاتبه” حب” رواية في   Dorigo ب دوريغو

اتبه لك” بحثا عن الوقت الضائع” والتي ال تستحقه. وال ينسى وفي نفس السياق مثاال آخر من رواية 

كل  .Odette”اوديت“الذي يحب بغيرة مرضية Swann  ”سوان“في شخص شخصية Proust  بروست

في المحبوب بل هناك قوة خارقة وخفية تعمل   هذه االمثلة توضح لنا ان الحب ال يثار بميزة او بميزات

 .على نشأته و تطوره حيث قد يضرب عرض الحائط مبادئ المجتمع وعاداته وتقاليده

فالحب بالنسبة له فرصة  ال يمكن أن يتجنب تجربة الحب، إنه مسألة حتمية ،   grimaldi  عند فالمحب

 grimaldi  للوالدة من جديد ولتجاوز كآبة الحياة وروتينها اليومي. إنه فرصة إليجاد الذات، فالمحب عند

 .ال يحب اآلخر لذاته بل يحب ذاته من خالل اآلخر

تعاريف تختلف باختالف اآلراء وباختالف المشارب الفكرية وباختالف وبالتالي فإن الحب يقبل عدة 

 .التجارب الشخصية أيضا

ايجابية أخرى قد تبقيه  االخير يبقى الحب بالنسبة لنا تجربة إنسانية يتغير و يتأثر بعواطف وصفات   وفي 

ة والعقالنية وعدم : تقبل االختالف والتضحي على الحياة واالستمرارية. ومن هذه الصفات نذكر منها

 .االندفاعية والوضوح، إلخ

 بيبليوغرافيا

 2186زكريا ابراهيم: مشكلة الحب، 

Pascale :les Pensées ,Port ROYAL,1670 

Proust :A la recherche du temps perdu, Gallimard,1913 

Grimaldi : La Jalousie, étude sur l’imaginaire proustien, Acte Sud, 1993     
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 جدل موضع في والجنس الحب عن الكتابة
 

 

 رسالن جاداهلل عامر
 

في الوقت الذي ما يزال الغرب فيه يدرس الظواهر اإلنسانية جميعها ويتعمق في فهمها أكثر وأكثر، ومن 

أهمها ظاهرتا الحب والجنس بشكل كثيف، ويتناولهما بجوانبهما المتعددة، وعبر مجاالت مختلفة، من العلم 

الفلسفة، فاألدب والفن والدين، وعبر السينما والصحافة وسائل اإلعالم األخرى، وسوى ذلك، نجد لدى إلى 

 .من يرفض البحث في هذا الميدان ويبّخسه -وفي أوساط غير المتدينين-العرب 

وفيما يلي سأورد عينات من آراء بعض المفكرين والمثقفين والناشطين التواصليين التي واجهتها في 

 .ف مختلفة في هذا الشأنمواق

برأي أحدهم، الجنس هو مجرد حاجة بيولوجية كالطعام والتبرز، وتسلية كألعاب الفيديو، وال داعي بتاتا 

للتركيز عليه وإيالئه االهتمام، وصاحب هذا الرأي يُدِخل أي عمل فكري في هذا الموضوع في عداد 

فهو يكون بممارسته بشكل  -برأيه-العادي مع الجنس  المبالغة واإلفراط في االهتمام بالجنس، أما التعامل

 !روتيني، دون التفكير أو البحث الفكري أو النقدي أو الثقافي فيه

وبرأي آخر، أي اهتمام بالجنس والحب لدينا هو عملية تضخيم سببها الكبت والحرمان، ولو كنا في مجتمع 

 !نشغل بالنا بأي من هذين األمرينمتحرر ومشبع جنسيا كالمجتمعات الغربية، لما احتجنا أن 

وبرأي ثالث، سبب النظرة التي تميز بين الحب والجنس هو النظرة المتدنية للجنس لدينا، ولذا فالبحث في 

 !معنى” الحب والجنس“هذا المجال عبث، فبمجرد رد االعتبار للجنس، لن يعود لثنائية 

نهما الشيء نفسه، فهو يخلط بينهما وال ينظر وبرأي رابع، من يقول أنه ال فرق بين الحب والجنس، وأ

 !إليهما بشكل صحيح

 …وهكذا دواليك
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بالطبع من حق كل شخص أن يمتلك رأيه وأن يبديه، ولكن تلك العينة من اآلراء، وإن كانت آراء أفراد 

آراء معينين، فهي ال تعبر عن حاالت فردية بقدر ما تمثل آراء نسبة غير قليلة من الوسط الثقافي، وهي 

 .تخل إما بمنطق الرأي أو بأدب الحوار، أو بكليهما معا

فاإلخالل بمنطق الرأي يكون عند عدم قيام هذا الرأي على حجج منطقية أو إثباتات كافية، وقيامه بشكل 

 .راجح على قناعات وتصورات مسبقة

والتركيز عليها؟! وبناء فعلى أي أساس منطقي ثابت اعتمد من يقول بأنه ال داعي لالهتمام بمسألة الجنس  

على ماذا يدرج كل ما يكتب في هذا الشأن في عداد المبالغة واإلفراط، وما هي األدلة المنطقية والبيانات 

 !اإلحصائية التي اعتمد عليها للوصول إلى هذه الخالصة؟

تواصل وبعد هل من الشرف إنزال الجنس إلى دركة البراز، رغم طبيعية كلتا العمليتين! فالجنس هو 

تفاعلي شامل كيانيا بين اإلنسان واإلنسان، والفعل اآلخر هو طرح لفضالت وتخلص منها، فأية ذهنية هذه 

التي ال تميز بين التواصل اإلنساني وطرح الفضالت البيولوجي؟! أما مساواة الجنس بألعاب الفيديو، فهي 

 !ذا تسقط تماما بعد العالقة اإلنسانيتنزل الشريك في العالقة الجنسية إلى مستوى الشيء واللعبة، وبه

فهل علينا لكي نكون على صواب بنظر صاحب هذا الرأي أن نقر له برأيه المسيء هذا، ونسكت، لكي ال 

 !نتهم بالمبالغة واإلفراط في االهتمام بالجنس؟

الإنسانية لكن يجدر هنا القول أن هذا الرأي هو ليس أكثر من ثمرة فاسدة من ثمار ثقافة الالثقافة وال

االستهالكية، التي تفشت في الغرب بفعل الجشع الرأسمالي والصلف العلموي المادي المتضخمين، 

 !وانتقلت إلينا كعدوى عن طريق المنبهرين المستلبين بالغرب

لم يعد يولي هذا ” الغرب المتحرر“أما بالنسبة للقائل بأن االهتمام بالموضوع سببه الكبت، ويتخيل أن 

ي اهتمام، فهو واهم، بل وشديد الوهم، وهو على ما يبدو ال يتابع الواقع الغربي، وال وقائع الموضوع أ

 !وتطورات العلم والثقافة الغربيين

األمراض ”، و(Sexology) ”علم الجنس“فالغرب هو الذي أوجد مجاالت علم وبحث تخصصية مثل 

 ”الدراسات الجنسية”و ،(Sexotherapy) ”العالج الجنسي”و (Sexopathology) ”الجنسية

(Sexual Studies) وسواها من المجاالت المتعلقة بالجنس بجوانبه المختلفة، والمرتبطة بغيرها من ،

العلوم األخرى، ومع سواها من ميادين النشاط االجتماعي والثقافي، وكل هذا مل يزال اليوم ينمو 

 .ويزدهر

نبحث على اإلنترنيت باإلنكليزية أو غيرها من  وإلثبات خطأ هذا الرأي بشكل بسيط ومباشر، يكفي أن

اللغات الغربية على عناوين مرتبطة بالجنس، وسنرى األعداد الغفيرة من المقاالت المنشورة بهذا الشأن، 
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سواء من قبل جامعات ومراكز أبحاث أو مجالت محّكمة، أو من قبل الصحافة اإلعالمية، أو المبادرات 

ومدونين وناشطين اجتماعيين وسواهم؛ ويمكننا أيضا أن ننظر إلى الكم  الفردية ألخصائيين ومفكرين

الكبير من األفالم واألغاني التي تنتج بشكل مستمر، وتتناول القضايا الجنسية والعاطفية، هذا عدا عما ينتج 

في هذا المجال في مجاالت األدب والفن، وعدا عن ذلك فالدين نفسه أيضا ما يزال يساهم في هذا 

وضوع، ويخطئ أيضا من يظن أن الغرب انتهى من مسألة الدين وقفل بابه، وهذا الخطأ ال يختلف عن الم

في الغرب لم ينته بتاتا، ولكنه لم يعد يتأطر قطعا في ” البحث الروحي“الخطأ المشابه في مسألة الجنس، فـ 

يبية وتطويرية وابتكارية في األشكال الدينية التقليدية، حيث تنشط اآلن في الغرب توجهات تجديدية، ترك

المجال الروحي، وفي هذا المضمار مسألة الجنس حاضرة كمسألة أساسية في إطار تحديد العالقة بين 

الجنس والمقدس، وهي اليوم صارت غالبا ما تنتهي بمصالحة تامة بينهما، وأحيانا يتعدى األمر 

ي قطعا ليست ظاهرة تضخيم شهواني ، وه”الجنس المقدس“، لينتج ظاهرة ”شراكة“إلى ” المصالحة“

 .للجنس، وإنما ارتقاء بمعنييه اإلنساني والوجودي

هذا إضافة إلى النتاج الفكري والتجديدي فيه، والدراسات واألبحاث العلمية المتواصلة التي تتناوله من 

بشكله السائد، جوانبه المختلفة، الصحية والتربوية واألخالقية وسواها، وتبحث في اإلشكاليات المرتبطة 

وتنتقد هذا الشكل وتبرز عيوبه ومشاكله كالعنف واإلدمان والسلعنة وسواها، وتبين عواقب تدني حضور 

العاطفة وااللتزام في العالقات الجنسية، وهلم جرى مما يمكن أن يكثر تعداده ويطول الكالم فيه من مثل 

 .هذه األمور

من مسألة الجنس، فال هو تخلص فيه بشكل  -ولن ينتهي–وخالصة األمر هي أن الغرب المتقدم لم ينته 

نهائي من المشاكل الجنسية، وال هو بلغ تخوم المعرفة واالبتكار في هذا الميدان، وال هو وصل فيه إلى 

شكل نهائي أمثل، وهو شكل ال وجود له في الواقع، حيث يتغير الجنس كعالقة وكثقافة ويتطور كجزء من 

 .غير المتطور باستمرارالواقع االجتماعي المت

، إلى العالقات (free love) فالغرب مثال انتقل من العالقات الزوجية التقليدية، إلى العالقات الالزوجية

، ولكن مع ذلك ففيه بنفس الوقت الكثير من الحركات الدينية الحديثة التي (casual sex) الالحصرية

، وهذه الحركات ليست من بقايا الكنائس المهزومة، ترفض األشكال غير الزوجية واألخالق االستهالكية

وال هي بعض جاليات مغمورة من األديان التقليدية األخرى، ومن بين هذه األشكال الدينية والعقائدية 

، (Neotantra) ”التانترا الجديدة“على غرار  -كما سلف القول-الجديدة عقائد ترتبط بالجنس المقدس 

 ”الويكا“ج الوثنية من قبل بعض الحركات كما هو الحال لدى طوائف وهناك عودة إلى بعض النماذ

(Wicca) الفيرافيريا”و” (Feraferia)  وغيرها، هذا عدا عن المثلية التي أصبحت اليوم مشروعة في

الغرب، وعن سواها من النشاطات الجنسية األخرى غير التقليدية التي تظهر وتستمر أو تظهر وتختفي، 

األفكار المطروحة والجدل والنقاش والنقد بين أصحاب التوجهات المختلفة، ويستمر  وفي كل هذا تكثر

 .العمل أدبا وفكرا وعلما وفنا في هذا المجال الواسع المتطور
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وفي المحصلة يكون ما ينتجه الغرب في كل فترة زمنية هو أضعاف مضاعفة مما ننتجه في ميدان 

ع بين البحث عن حلول للمشاكل، ونقد الواقع، والتوسع الجنس وفي غيره من الميادين، وهذا يتوز

 …المعرفي، والتجديد واالبتكار واإلبداع، وهلم جرى

ولكن هذا ال يعني قطعا أن كل ما ينشأ هناك هو دوما إيجابي وجيد، فالغرب اليوم يغلب عليه بأرجحية 

لفته اإلنسانية باهظة، ألنه فعليا نمط الحياة االستهالكي في الجنس وفي بقية ميادين الحياة، وهو نمط تك

 .يهمش إنسانية اإلنسان

أما الرأي الذي يرى فيه صاحبه أن التمييز المفاهيمي بين الحب والجنس هو إشكالية تعود أسبابها إلى 

رواسب الصورة المشوهة التي تحط من قيمة الجنس في أذهاننا وتقرنه بالحيوانية، فهو في مصيب في 

ب للصواب في سواها، وتعميم هذا الرأي هو عملية إسقاطية فْرضية للجزء على بعض الحاالت، ومجان

الكل، وهو رأي ال يقوم على معطيات موضوعية كافية، وعلى صاحبنا هذا قبل أن يعمم رأيه هذا أن يتأكد 

بقايا أو -مما إذا كان من يميز بين الحب والجنس فعال لديه عقدة  -إن كان ذلك ممكنا بالنسبة له –فعليا 

في الجنس معقودا بعقدة   جنسية رسوبية أو غيرها، أم ال، وأن يتحقق مما إذا كان الرأي التمييزي -عقدة

 .مسبقة، أم أنه يقوم على عقالنية متحررة

وبودي أن أسأل صاحبنا هذا عن رأيه فيمن يرفع الجنس إلى مرتبة سامية، بل وجد سامية، ومع ذلك يميز 

فصام تناقضي؟! أم سيرى   رواسبه في ذلك؟ أم أن هذه الرواسب تحولت إلىبين الحب والجنس؟ فأين 

صحابنا في هذا اإلزكاء للجنس نفسه ردة فعل عكسية على الكبت المسبق، وبالتالي فهو يبقى نتيجة من 

 !نتائجه؟

حاِور أما قوله عن البحث في هذا الموضوع بأنه عبث، فهذا خروج عن آداب الحوار، وانتقال من موقع المُ 

إلى موقع الُمحاِكم، واستبدال لطرح الفكرة بإصدار للحكم، وإحالل لتقريرية الرأي محل جدلية العقل، وهو 

 .بنفس الوقت وضع للذات في مقام األستذة وللطرف اآلخر في موضع التلمذة

نس وهذا الكالم ينطبق أيضا على سلوك صاحب الرأي المعاكس، الذي يرى في رأي من يقولون بأن الج

والحب هما الشيء نفسه خلطا بينهما، والخلط يعني تشوش الرؤية والتخبط في اتخاذ الموقف، وهو بهذا 

الشكل بدال من أن يتقبل الرأي اآلخر، ويتعامل معه كرأي مختلف عن رأيه ولكنه معادل له، ويحمل مثله 

محاِكم لهم أو الحاكم عليهم احتمال الخطأ والصواب، فهو هنا يَُخطّئ اآلخرين، ويضع نفسه في موضع ال

 .ويصدر عليهم األحكام، دون َمْنطـَقة أو تحجيج أحكامه

وبعد، أعود إلى صاحبنا قبل األخير، وأسأله إن كان يرى أيضا في عمل باحث غربي يبحث في الفرق بين 

ي الحب والجنس عبثا، وفي رأي مفكر غربي يقول بالفرق بينهما خطال مدفوعا في الالوعي أو الوع

براسب يحط الجنس؟ إذ أنه حتى اليوم تجرى أبحاث وتُطرح أفكار من قبل العديد من الغربيين مفّرقة بين 
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الحب والجنس وناظرة في الفرق والعالقة بينهما، وهذا التمييز ليست غايته قطعا إطالق أحكام القيمة التي 

خص في فهم اإلنسان أكثر في نشاطاته تعلي أو تُنزل هذا الطرف أو ذاك، وإنما الغاية منه معرفية، وتتل

العاطفية والجنسية، وأيضا، فهم العالقة بين العاطفة الجنسية والشهوة والمتعة أكثر، وبالطبع الفهم األحسن 

 .عادة يجعل الشيء أفضل

على اإلنترنيت اليوم، وسنجد  (Love vs Sex) ولكي يكون كالمنا عمليا، فلنبحث مثال عن موضوع

قاالت المتنوعة التي تنظر في هذا المسألة وتبدي فيها آراء مختلفة، وبغض النظر عما يقال الكثير من الم

بالنسبة للعقل ” الحب والجنس“في هذه المقاالت الكثيرة، فمجرد طرح هذه الفكرة، يعني أن مفهومي 

طابق، وما بين الغربي ما يزاالن مفهومين مستقلين، وهما يمكن أن يحتمال االختالف بقدر ما يحتمالن الت

 .هذا وذاك

وفي ختام هذه المقالة، يجدر بنا اإلجابة على سؤال ال بد من طرحه، وهو ما الغاية من طرح هذه القضية، 

 وما هي ضرورة النظر في العالقة والفرق بين الحب والجنس؟

ه هذا السؤال يشبه سؤال شاعر، يكتب قصيدة جديدة في الحب أو عن الحب، عن ضرورة وأهمية هذ

القصيدة وغايتها، وعما إذا كانت البشرية تحتاج إلى المزيد من القصائد، أو هل تقدم هذه القصيدة نفسها 

 !شيئا جديدا قيما؟

والجواب يتوقف بالطبع على مدى الشاعرية واإلبداع في هذه القصيدة، فبهما ترتبط وتَُمْعيَر قيمة القصيدة، 

إلنسان في تقديم الفن والفكر، والتجديد فيهما، فهذا شرط أما ضرروتها فهي تقوم على وجوب استمرار ا

أساسي من شروط الحياة الثقافية والوجدانية الجوهرية في العالم اإلنساني، هذا من ناحية، ومن ناحية 

 .ثانية، فكل إنسان له الحق الحر بأن يفّكر وأن يعبّر

من حيث المبدأ حق من حقوق أي مفكر أو  وبالنسبة للنظر في مسائل الحب والجنس والعالقة بينهما، فهذا

كاتب، وقيمته، أيضا من حيث المبدأ، تتمثل في أنه بحث في جانب أساسي من جوانب طبيعة اإلنسان، 

ويساعده على فهم ذاته أكثر فأكثر، هذا من الناحية الموضوعية، أما من الناحية اإلبداعية، فقيمته هي في 

ه، وتطوير ثقافته واالرتقاء بعالمه اإلنساني، فاإلنسان كائن بنائي كونه يساعد اإلنسان على تجديد ذات

إبداعي غير محدد وال محدود، وهو لن يحافظ على إنسانيته إن لم يبدع ويتجدد ويتطور، أما من الناحية 

العملية، فقيمته هي في أنه يساعد اإلنسان على حل مشاكله الشخصية والمجتمعية في هذا المجال، وهذا 

ه أهمية نفعية، وباألخص في المجتمعات المكبوتة المتزمتة كمجتمعاتنا، التي تعاني من الكبت ومن عمل ل

عدم المصالحة مع الذات جنسيا، في تناقضها بين القرن المتشدد للجنس بالعيب وبين حاجتها المشتدة بفعل 

 .الحرمان له
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والجميل والمنطقي، يصبج ما يكتبه ذا وخالصة، بقدر ما يوفق الكاتب في هذا المجال في تقديم الجديد 

 .قيمة واقعية عقالنية جمالية، وفي المحصلة إنسانية

وعبر تاريخه الطويل، ومن خالله بحثه المستمر في مسائل الحب والجنس كغيرهما من مسائل الواقع 

فديانات  اإلنساني، أنتج اإلنسان الكثير من أشكال الثقافة المرتبطة بالحب والجنس، وما يزال ينتج،

الخصب األولى تنتمي إلى هذا الميدان، وبها قد ارتبطت الكثير من األساطير المعبرة والرموز الجميلة، 

، وفي التاريخ العربي أنتج االهتمام بالحب والجنس مذهبي ”الجنس المقدس“وبها أيضا ترتبط عقائد 

الحب “أوروبا كال من وما يرتبط بكل منهما من غزل، وعرفت ” والحب العمري” الحب العذري“

، بتأثير من عرب األندلس وصقلية بدرجة ما، وفي العصر الحديث، بعد ”الحب الرومانسي”و” الفروسي

أن أخرج الجنس من الحظر في األقبية المظلمة، ظهر الكثير من الفن المرتبط به، وهو ليس فنا مبتذال وال 

عد أن أعيد له االعتبار، وكل ما تقدم ما يزال تهتكيا، ولكنه فن يرتبط بجانب جوهري من حياة الناس ب

 …عموما مستمرا أوروبيا وعالميا إما بشكل مباشر أو غير مباشر

وفي كل ما تقدم نجد اإلبداع حاضرا والنتاج الثقافي متواصال، وهذه من جوهريات الحياة اإلنسانية، وهذا 

وسيبقى للحب والجنس حصتهما الكبيرة  يعني أن هذا لن يتوقف ما دام ثمة إنسان يصنع تاريخ اإلنسان،

، التي لن تكون إال ”نهاية التاريخ“إال إذا حلت ” تاريخ الحب والجنس“من هذا التاريخ، ولن تحل نهاية 

، وكرد على هذا، ولكي ال تأتي هذه النهاية، على اإلنسان أن يواصل فعله اإلنساني ”نهاية اإلنسان“

اعه في كل مجاالت الثقافة اإلنسانية، والسيما في مجال العالقة الثقافي، وأن يستمر في انتاجه وإبد

 .الجنسية، عالقة اإلنسان باإلنسان، كضرورة وحرية وإبداع وجمال
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 الجحيم: الى النزول

 الطبقة لدى والزواج الصداقة على اطاللة
 الوسطي

 
 

 يوسف شوقي
 

 

 ذلك فيه نجد فاننا نيتشة[، و رويدف و :ماركس المشترك]المقصود قصدهم الى عدنا اذا و“

 ”زائفا وعيا مجموعه فى االمر اول الوعى باعتبار القاضى القرار

 ريكور بول

 

االمر ال يتعلق بقوة بكم من القراءة او حفظ المعلومات على قدر ما يتعلق بحياة يومية يعيشها المرء بين 

الس االصدقاء ..الخ، االمر الذى يجعلنا نتأمل الشارع و الجامعة و االنشطة الطالبية و دور العبادة و مج

بشكل مستمر كتب عليها االختباء فى سراديب العقل؟! ، و هل كل   هل المعارف التى يتحصل عليها الفرد

 .!ما عرفناه عن المجتمع من امكانية دراسته و تحليله ،غير حقيقى؟

لحقيقة ال يوجد ما يمنعنا من دراسة كل تلك و ما المجتمع اال ما ذكرناه من شوارع و جامعة و خالفه ،و ا 

االشياء بطريقة علمية، حتى تلك االدعاءات التى نلقاها من الذين من حولنا، مثل اننا يجب ان نأخذ 

 .كما يقول جون لوك” ان نعيش و ندع غيرنا يعيش“المواضيع ببساطة و 

ولوجيا ، التى كما يقول ماركس هى و كل تلك االدعاءات تنتمى الى الحس العام او بمعنى ادق: االيدي

شىء ال تدركه بصورة واعية و لكنك تمارسه بشكل معتاد، فااليديلوجيا ليست الشىء الكابح او المؤذي 

للفرد و لكنها على العكس تمثل حلقة وصل بين الفرد و الواقع اى انها تعطى الفرد فهما للواقع و تصورا 

 .ة اختيارا مريحا للفرد ، ينبني عليه ممارساته فيما بعدواضحا عنه و بالتالى تمثل االيديولوجي
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و في هذا المقال سنناقش موضوعين اجتماعيين في حياة الطبقة الوسطي بمصر من منظور اقتصادي و 

 و هما : الصداقة و الزواج  ثقافي و اجتماعي،

 الصداقة وراء ما

ة، و بالتالى ما يترتب عليها فهو واقعى انقسام المجتمع الى طبقات و الطبقات الى شرائح حقيقة واقعي

 .ايضا، مثل التعامالت بين الناس و بعضها البعض و تكوين الصداقات و جميع التفاعالت االجتماعية

و الطبقة الوسطى تتميز بزيادة انواع التفاعالت و ذلك نتيجة وقوعها بين طبقتين ، مما يؤدى الى زيادة 

وجد سبب اخر و هو االنقسام الداخلى المعقد الذى يميز تلك الطبقة و الذى احتمالية تفاعلها مع االثنين، و ي

 .يؤدى الى انفصالها الى عدة شرائح مختلفة

و مما ال شك فيه ان ابناء كل شريحة يميلون الى عقد صداقات او تحالفات اجتماعية صغيرة مع زمالئهم 

ة من التحالفات هى تحالفات صامتة، الن و تلك النوعي  (Leo : 2)فى نفس الشريحة او ما يقترب منها

االفراد ال يدركون كلية انضمامهم الى تلك الدوائر، و لكنهم على العكس يدركون و ينتمون بطريقة واعية 

الى تحالفات دينية على سبيل المثال، او جغرافية) يظهر ذلك فى اماكن مثل الجامعة التى تجمع عددا كبيرا 

 .من المغتربين(..الخ

ا يعترض البعض قائلين انهم لم يجربوا ذلك او ان الناس تصنع الصداقات النهم يحبون ذلك و الى و ربم

اخره من تلك االدعاءات التى يمليها الحس العام او االيديولوجيا ، و انا هنا ال اقول ان القاعدة تنطبق على 

ال يدركون ذلك ، اى انهم ال  الجميع و لكن على الكثير و خصوصا من هم يقطنون تلك المواقع الطبقية و

 . يمتلكون وعيا طبقيا، فهم يتصرفون بحسب ما تمليه عليهم األيديولوجيا

و نحن االن بصدد مناقشة او تفسير كيفية انعقاد تلك الصداقات بالنسبة للفرد، اى ماذا يدور فى عقل الفرد 

 .قبل انعقاد الصداقة

رويد )الالوعى و قبل الوعى و الوعى( ، و كما اتفقنا ان يمكننا تشبيه االمر بالعمليات النفسية عند ف

االساس هو توافق المواقع الطبقية او تشابهها و ذلك يقبع فى الالوعى، و ان لم يكن يقبع فى ذلك الحيز، 

 .لما كان له سلطة

اناسا لنناقش االن العنصرين المتبقيين، الوعى و ما قبله، لو اتينا الى ما يدركه المرء عندما يقابل 

تشبهه)سنذكر مالمح الشبه بعد قليل( يشعر بنوع من القبول و االحترام و الود و تبدأ مبادرة الصداقة ،هذا 

بالنسبة الى الوعى باالخر، و لكن فى االغلب ال يكون الوعى هكذا صافيا، و لكن تتخلله بعض العناصر 

العالمة التجارية للملبس و الممتلكات  ، تلك االشياء التى تتعلق بالمظهر مثل : نوع و”قبل الوعى“من 
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)الموبيل، و السيارة..الخ( و طريقة التحدث )ما يمكن ان نسميه اللكنات ذات المكانة االجتماعية العالية( و 

لغة الجسد. و نحن نعلم ان تلك االشياء ُمحَددة طبقيا الى حد كبير و لكن هذا ال ينفى وجود عناصر اخرى 

انة االجتماعية و االنتشار االجتماعي و لكن هذا العنصر استثنائى او فردى و ليس فى تلك الفئة مثل المك

 .جماعيا

فاالنطولوجيا االجتماعية تحدد فهم االنسان للعالم و بالتالى   و نود االشارة هنا ان المرء ينتقى من يشبهونه

 .الفهم يود المرء فى االشتراك مع اناسا يشاركونه نفس االنطولوجيا و بالتالى نفس

و ستظهر تلك االنتقائية و بزوغ المجموعات المختلفة، فى االماكن التى يجتمع فيها عددا متنوعا من 

شرائح الطبقة الوسطى حيث تقام التفاعالت االجتماعية فيما بينهم مثل الكنائس و االنشطة التطوعية و 

 . الجامعات الحكومية كاكبر تجمع البناء الطبقة الوسطى

 class ”مسارهم الطبقى“نا ينطبق على االبناء الذين لم يسكنوا بعد مواقع طبقية و لكن و كالمنا ه

trajectory  محدد من قبل ابائهم. 

ايضا مساحات مختلفة،   و فى االماكن المذكورة سنجد ان الدوائر التى تمثل الشرائح المختلفة يقطنون

االشياء تتم ببساطة الن هؤالء يذهبون الى هنا و  فنجد انه هناك سيادة او هيمنة على اماكن معينة و تلك

اخرون يذهبون الى هناك، و ربما يتم وضع عالمات رمزية )غير رسمية بالطبع( فى المكان مثل 

 .السيارات الفارهة

 !”صالونات؟ ال و حب“

و  هنا يجب ان نسأل ما هو زواج الصالونات، ستجد اجابات مثل: زواج بدون حب، اهتمام حصري بالمال

 .التكاليف، زواج من اجل الجنس او االنجاب..الخ

و فى الواقع ال يمكننا تخيل زواجا قد تم بداخل الطبقة الوسطى و قد ظهرت فيه تلك العناصر بصورة 

واضحة و صريحة، فبالطبع لن يقول الزوج المستقبلى الى المرأة انه ال يحبها حقيقة و كل ما يريده هو 

م احتمال واحد لتعريف زواج الصالونات و هو ان تلك العناصر هى عناصر الجنس، و هذا يتركنا اما

 .(خفية )غير مصرح بها

و السؤال هنا، هل ال يقبع وراء كل زيجات الطبقة الوسطى تلك العناصر التى تنسب الى زواج 

 .!الصالونات؟
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ناصر تمثل االساس مرة اخرى نحن هنا ال نتحدث عن حاالت فردية، و اجابة السؤال ستكون ان تلك الع

و بالطبع هى عناصر غير مصرح بها، و هذا   في المصادر( ، Roy لكل تلك الزيجات )انظر دراسة

يعنى ان المتزوجين يكذبون و لكن ليس مفهوم الكذب المتعارف عليه بحسب الحس العام، و لكن من 

كذبه الالواعى المستمر و من منظور التحليل النفسى، فالفرد بصورة ديالكتيكية ينتج الحقيقة من خالل 

فيوجد اسبابا مادية محددة)سنتحدث عن ذلك بعد قليل( وراء    ( Lacan : seminar XI) خالل اخطائه

اختيار رجل مثال المرأة معينة، و لكنه ان ُسئل سيقول انه يحبها او على االقل يراها مناسبة له، و لكن 

 .س الشىء و هنا تظهر الحقيقةالكثير فعلوا مثل صاحبنا و جميعهم يقولون نف

و قبل ان نعرج الى االسباب وراء الزواج لنتعرف على مصطلح ظهر فى االدبيات الحديثة و هو 

و كاى اقتصاد يحتوى فى حالته الواقعية على  Heterosexual economy ”االقتصاد المغاير جنسيا“

كتابه: الملكية الخاصة و العائلة ،  اليات العرض و الطلب، و هو يشبه الحالة التى وصفها انجلز فى

فظهور الملكية الخاصة كان دافعا النشاء عائلة ابوية معلومة الحدود تسيطر على الملكية و تديرها و 

 .تتوارثها

فى شكل االسرة و لكن هل   و هكذا علمنا ان البنية االقتصادية هى التى حددت البنية االجتماعية متمثلة

 ة بذلك؟اكتفت البنية االقتصادي

هنا سنجد ان ما حدث فى العالقات المادية قد امتد الى العالقات االجتماعية و فتحت اسواق رمزية كثيرة 

كاالسواق الثقافية و خالفه، و نستطيع القول بوجود سوق للزواج ايضا متمثل فى المحددات او الشروط 

 .التى على اساسها يختار االفراد اناس محددين

 : بعضا من تلك المحدداتو فيما يلى سنذكر 

و هذا الى حد ما  (Roy : 232) يقولون ان الرجل ينجذب الى الجمال او الشكل و المرأة الى الموارد

صحيح فى المجتمعات االبوية، و لكن ليس بسبب ان ذلك النمط هو نمط طبيعى او هكذا يجب ان يكون و 

البوية، نجد ان فرص المرأة فى الحصول على لكن توجد اسباب سوسيوثقافية وراء ذلك، ففى المجتمعات ا

الموارد قليلة الن الرجال يحتلون مواقع العمل المحدودة من جهة و من جهة اخرى، نجد التهديد الدائم 

للمرأة من حيث اعتبارها ملكية خاصة، فاذا ظهرت المرأة بالمظهر المستقل المتحرر سيعتبرها متبنيين 

ير مملوكة الحد، باالضافة الى تشيء المرأة و اعتبارها سلعة جنسية غ  الخطاب االبوى الرجعى ملكية

من قبل البعض و كل ذلك يصب فى اتجاه خوف المرأة من االستقالل الذاتى و السعى وراء الموارد و 

بالتالى سعيها الى موارد بدون مخاطر متمثلة فى الزواج، و فيما يلي صورة من الفيسبوك، و قد اشتهرت 

م، و لن يتسع المجال لشرح االسباب التي تجعلنا نتأكد من صحة تلك الصورة و ان صاحبتها لعدة االيا

ما نالحظه هنا هو سيادة االوالويات المادية و لكن هذه ليست القصة   بالطبع تنتمي الي الطبقة الوسطي، و
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مع علمنا   طفية ،كاملة، فها هو نمط مثالي لزواج الصالونات و لكن نجد ايضا تخلل بعض العناصر العا

ان الفتاة ال تعرف الشخص المتقدم لخطبتها معرفة شخصية، و هذا ان دل علي شيء، سيدل علي امكانية 

 .تغليف االسباب المادية باخري عاطفية في الزواج الذي يدعي انه ليس بصالونات

الكبت الجنسي، تعزز رغبة  اما بالنسبة للرجل، فالثقافة الدينية السائدة و التقاليد االجتماعية التى تحفز

الرجل فى الزواج من اجل ممارسة الجنس باالضافة الى الرغبة الملحة فى انجاب افراد الكمال الوظيفة 

 .التملكية فى المجتمع

الذى يبغيه الرجل، و هو بالطبع جمال   و لنتحدث اكثر فى بعض التفاصيل، اوال: الجمال او الشكل

ير التى يضعها المجتمع للجمال الجسدى و لن نتحدث هنا عن الظروف التى بالمعنى االجتماعى، اى المعاي

نشأت تلك المعايير من خاللها، و لكن ما يهمنا هنا ان تلك المعايير هى اساس تقوم عليه صناعات باكملها 

من اطباء تخسيس ، و مختصين تغذية و اطباء تجميل يعتنون بنقاء البشرة ( Przybylo:8)و مهن عديدة

تخصصون فى العناية بجسد النحيفات حتى يحصلون على جسد ذا قيمة عالية فى السوق المذكور، هذا و ي

باالضافة الى الصاالت الرياضية التى تعج بالمشاركين و هنا ال يقتصر االمر على النساء فقط بل الرجال 

الرجال فى المجتمعات ميزة اضافية او ثانوية، و يعتبر اهتمام   ايضا باعتبار الحصول على جسد رياضى

االبوية بالجسد ذلك االعتناء لهو نوع من النكوص او استعادة ذاكرة احداث قد دفنت منذ االف السنين 

متمثلة فى انجذاب النساء للرجال االقوياء النهم من كانوا يحصلون على الموارد، و بالطبع يعتبر هذا 

الن تلك االشياء فى المجتمع الحديث ال تجلب اى االهتمام الذكورى بالجسد عامل اضافى و ليس اساسيا، 

موارد، و نحن هنا ال نقول ان الجانب الجسدى للذكر ليس له اى قيمة فى عملية التبادل و لكن االمر يشبه 

 .متطلبات ذات اهمية متدرجة، و بالطبع ينطبق نفس االمر على المرأة

ى ذكرت اعاله، الننا لن نجد كالما صريحا من و اهتمام النساء بالجسد ينطوى على الكذبة الصادقة الت

النساء عن االسباب الحقيقية لذلك االهتمام، و باالضافة الى ذلك سنجد انكارا و نفيا دائما الحتمالية وجود 

تلك االسباب و سنجد ذلك فى الخطاب الوعظى الذى يتمثل فى الندوات او مواقع التواصل 

يضا الصدق كما مبين فى الصور، و هذا ما شرع فى شرحه فرويد االجتماعى..الخ، و فى المزاح يكمن ا

يتشابه مع   joke-work عمل النكتة  فى كتابه عن النكات، حيث اكد على الجانب الالواعى من منها و ان

 (Freud:120) عمل الحلم الذى يرتبط بالالوعى

ال ايضا يمارسونها فى كونهم ينفون و الكذبة الصادقة كما اسميناها ال تقتصر فقط على النساء و لكن الرج

 .عن انفسهم االهداف و الدوافع وراء تقربهم من النساء
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و االن لنتحدث عن الموارد، هنا نقصد الموارد التى يقدمها العالم الرأسمالى من كل مظاهر الرفاهية و 

المصدر االساسى، المتع الجسدية و النفسية و هنا سنسأل عن مصادر تلك الموارد، و سنجد ان العمل هو 

 .و دعونا االن نتحدث قليال عن التعليم بالنسبة للطبقة الوسطى و سنعود بعد قليل الى العمل

 الموارد لتأمين وسيلة:  التعليم

ال غنى عن التعليم الجامعى بالنسبة للطبقة الوسطى، فهى طبقة تقدر التعليم تقديرا عاليا، و يمكن ان نرجع 

عية التى يحظى بها المتعلم و خصوصا ما يسمى بكليات القمة، و لكن االمر ال ذلك الى المكانة االجتما

يقتصر على ذلك فقط، فالتعليم بالنسبة لتلك الطبقة يعتبر صمام امان و مصدر للموارد، فبغض النظر عن 

لى شكوى الطبقة الوسطى من التعليم و اعتباره فى خطابهم اليومى شىء قليل االهمية، اال ان االقبال ع

التعليم الحكومى كبير للغاية و اخذ فى النمو، هكذا يشير احصاء الخريجين من الجامعات الحكومية)الجهاز 

 :(المركزى للتعبئة و االحصاء

و ايضا بغض النظر عن الشكوى المتنامية لدى الطبقة الوسطى و انتقادها المستمر للعمل الحكومى،  

ى للعمل الحكومى نظرا لالمان و االستقرار الذى يقدمه، و تشير االحصائيات الى تفضيل الطبقة الوسط

( و السبيل االهم الى 920: 0222يتشارك كل من موظفى القطاع العام و الخاص فى تلك النظرة )حسن

تحقيق الوظيفة الحكومية بعد الغاء التكليف الحكومى فى معظم القطاعات هو االلتحاق بكليات القمة 

عمل فى القطاع الخاص او السفر للخارج ،باالضافة الى احتياج سوق العمل الى باالضافة الى امكانية ال

مما   موظفين من خريجي الكليات العلمية و يرجع ذلك الى تدهور قطاعات الصحة فى مصر بشكل عام

 229,992ان عدد االطباء فى مصر  0228يخلق احتياجا الى مزيد من الخبراء ، فتشير احصائيات 

فلك ان تتخيل الفجوة الكبيرة بين عدد السكان و عدد االطباء!، باالضافة   (0228ارقامطبيب )مصر فى 

الى تطور القطاع الخاص و تأثره بالتطورات الغربية التى لحقت باالدارة و القيادة ..الخ، مما ادى الى 

 .زيادة االحتياج الى موظفين فى تلك المهن و التى تقدم اعلى االجور

عمل التعليم كمصدر من مصادر الموارد، و هذا يبرر الرغبة المتنامية اتجاه كليات  و هنا يتضح كيفية

ماذا عن اقبال   الموارد، معينة دون غيرها، و لكن هذا يفسر اقبال الذكور على تلك الكليات، لتحقيق

 ؟النساء

ى محاولتها ان تحصل يمكن رد ذلك الى سبيين : االول، االستقالل النسبى التى حصلت عليه المرأة و بالتال

 .على الموارد بمفردها



 

 172   www.couua.com 

 

الثانى يتعلق بالزواج، فالمرأة التى تلتحق بكلية من تلك الكليات ستحظى كما ذكرنا بمكانة اجتماعية عالية 

الحالة محاولة للترقى االجتماعي   و هذا سيجذب اصحاب الموارد العالية، و بالتالى يصبح التعليم فى تلك

 .بى الدينامية الثنائية التى تميز الطبقة الوسطىالذى يمثل قطب من قط

 :العربية باللغة مصادر

، 0222حسن،د.احمد حسين، الطبقة الوسطى و التغير االجتماعى فى مصر، تحليل سوسيوتاريخى، 

 .الهيئة العامة للكتاب

 .، الجهاز المركزى للتعبئة و االحصاء، اصدار مارس 0228مصر فى ارقام 
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 :مارينو بينيتو

ِر  في الجسُد    
ْ
 نيتشه ِفك

 
 

     أمارجي  Amarji :ترجمة
 

موز، وقبَل كلِّ  لذلك كان ال بدَّ من التَّعبير عن روح الطَّبيعة رمزيَّاً؛ وقد احتاج ذلك إلى عالٍَم جديٍد من الرُّ

مزيَّة الفِم، والوجه، والكلمة فحسب، ولكن إلى اإليماء الكلِّيِّ الذي شيٍء إلى رمزيَِّة الجسد بأكملها، ال إلى ر

قص ُك على نحٍو إيقاعيٍّ جميع األعضاِء عبَر الرَّ  .[يحرِّ

رُ   الفلسفة في للجسد النِّيتشويُّ  التَّصوُّ

رِة في أعمال نيتشه. وقد طرَح نيتش ه هذه إنَّ الجسَد هو أحُد الخيوِط المشتركِة والموضوعاِت المتكرِّ

كثيراً ما سألُت نفسي إذا ما كانت الفلسفةُ، في الُمجَمِل وحتَّى “… المسألة في مقدِّمة كتابه الِعلم المِرح، 

وهو بذلك إنَّما يُعِرُض عن المثاليَِّة ويؤيُِّد سيادةَ ”. اليوم، تأويالً للجسد وفي الوقِت نفسه سوَء فهٍم للجسد

 .الجسد كمصَدٍر لكلِّ تأويل

وح؛ إنَّه ي خالُف ديكارت، إْذ يختاُر كنقطِة انطالٍق لتأويالتِِه الفكرةَ التي هي الجسد، ال الفكرةَ التي هي الرُّ

ا أعرُف روحي. وإلى جانب ذلك،  يختاُر من اإلنسان الجزَء الذي نعرفه جيِّداً. أنا أعرُف جسدي أفضَل ممَّ

وَح عن الجسد، بل يرى أنَّهما وحدةٌ  واحدة، جزآن متواشجان ال ينفصالن. ومع ذلك، هذا  فإنَّه ال يفصُل الرُّ

التَّعارُض مع ديكارت ليس مطلقاً؛ فكما ديكارت، كذلك نيتشه يرى أنَّه ال يمكننا أن نمتلك معرفةً إالَّ عن 

ٌس بالحياة“عالم مشاعرنا وتمثُّالتنا. عنَد نيتشه، الجسُد هو قبَل كلِّ شيٍء   جسداً “بدالً من كونه ” جسٌد متمرِّ

وكما يرى كانط، يرى نيتشه أيضاً أنَّ كلَّ معرفٍة إنَّما تصدُر عن اإلحساس ”. خاضعاً للمعرفة العلميَّة

الً  وتقوُم عليه. ولكن، على عكس كانط، يعتقد نيتشه، مثلما شوبنهاور، أنَّ أشكاَل فهمنا للحياة تصدُر، أوَّ

ها: التَّغذية، والتَّناسل(، في حين أنَّ الوظائف التي وقبَل كلِّ شيٍء، عن منظومتنا الفسيولوجيَّة )وعن وظائف

 .ننظُر إليها عادةً على أنَّها سامية )وظيفة الفِكر( ليست سوى أشكاٍل ُمشتقَّة
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يَّة؟ إنَّه ال يريُد االنزالَق في ذلك التَّضادِّ  يَّة، ولكن ما الذي يقصده نيتشه بالحسِّ إنَّنا تلقاَء شكٍل من الحسِّ

 : ق عليه؛ فوفقاً له، المظهُر هو الحقيقة. التقليديِّ أنا ال أضُع “حقيقة/ مظهر. بل إنَّه في الواقع يتخطَّاه ويتفوَّ

]شذراٌت منشورةٌ ”. ، بل على العكس، أعتقُد أنَّ المظهَر هو الحقيقة”الحقيقة“على تضادٍّ مع ” المظهرَ “

ما يحدث في التَّمييز الكانطيِّ نومينُن/ ([. ال يوجد كائٌن يختبئ وراَء مظهره، ك2882-2886بعد وفاته )

 .(. الكينونةُ ظهوٌر، أو باألحرى هي الظُّهور2فينومينُن)

ة تفضيٌل معيٌَّن أليٍّ من الحواسِّ الخمس على األخرى، فجميعها موضوعةٌ على نفس  حتَّى إنَّه ليس ثمَّ

إنَّه ”. عبقريَّتي هي في أنفي”(: “نا قَدرٌ لَِم أ)“المستوى. لقد كتَب، على سبيِل الذِّكر، في هذا هو اإلنسان 

كما جاء في المقطع الثَّامن من مستهلِّ قصيدة بارمنيدس عن  ”Noein“ المعنى اإلغريقيُّ لكلمةِ 

( المعنى الذي أحسن هانز جورج غادامير تفسيره، فبعد توقُِّف هذا مليَّاً عنَد المعنى األكثر 0الوجود،)

عاد وترجَمه ” فِْكرٍ “أو ” تفكيرٍ “د ترجَمه ابتداًء وفي أكثر األحيان إلى مالءمةً للمصطلَح الذي كان ق

، والذي يعني قدرة الكائن على التَّجلِّي في لحظٍة آنيَّةٍ ”هنا يوجُد شيءٌ “بطريقٍة أصيلٍة إلى تعبيٍر مؤدَّاه 

يقول نيتشه إنَّ عبقريَّته هي فريدة، كما عندما يتحسَُّس أحُدهم رائحةَ شيٍء بفتحتَي األنف؛ وبالتَّالي، عندما 

في أنفه، فكأنَّه يقول إنَّه موجوٌد هنا، في هذه اللحظة، وبطريقٍة فوريٍَّة وطبيعيٍَّة، موجوٌد كإحساٍس وكإدراٍك 

ِة السَّمع، فهي الحاسَّةُ التي تسمُح بولوجِ  ، تفضيلُهُ لحاسَّ . ومع ذلك، فلدى نيتشه تفضيٌل شخصيٌّ حسِّيٍّ

ه يعبُد الموسيقى. وفي الواقع، الجسُد كلُّه ينخرطُ على نحٍو متناغٍم، فما من حاسٍَّة تسوُد الموسيقى، ونيتش

ؤيةَ امتيازاً على سواها  على أخرى خالفاً لما نقلَه لنا تاريُخ الفلسفة عندما رفَع، على وجه الخصوص، الرُّ

ؤية، من الجذر اليونانيِّ ا  .(”id“ لقديم)الحْظ ذلك عنَد أفالطون، الفكرة = الرُّ

ُر نيتشه فالسفة ما قبل سقراط: األمُر يتعلَّق بثقافٍة يونانيَّةٍ  من كلِّ هذا باَت من الواضح اآلن لماذا يقدِّ

معاديٍة جوهريَّاً للمثاليَِّة وتعترف بأولويَِّة الجسد. كان قد كتَب، بنبرٍة قاسيٍة للغايِة، في غسِق األوثان 

عاِت رُجٍل غير موافٍق )“ يَِّة بمكاٍن بالنِّسبة إلى مصير شعٍب، وإلى (: “62، ”للعصرتسكُّ إنَّه لَمن األهمِّ

حيح؛  وح“ال من  –مصير اإلنسانيَّة أن تبدأ التَّربيةُ الثَّقافيَّةُ من الموقع الصَّ )كما كان يفعُل المعتقَُد ” الرُّ

حيُح هو الجسد، ال ، ورعايتُه، وحالته الخرافيُّ للقساوسِة وأشباه القساوسة(: الموقُع الصَّ مظهُر الجسديُّ

هذا هو السَّبُب الذي ألجله سيظلُّ اإلغريق الحدَث الثَّقافيَّ … الفسيولوجيَّة، والبقيَّةُ تأتي من تلقاء نفسها

ا المسيحيَّةُ التي  ؛ أمَّ َل في تاريخ الثَّقافِة اإلنسانيَّة؛ فهم كانوا يعرفون، وكانوا يفعلون ما هو ضروريٌّ األوَّ

 .”قَرِت الجسَد فقد كانت أعظَم نكبٍة حلَّْت بالجنس البشريِّ إلى حدِّ اآلناحت

 .تعليقات إلى يحتاجُ  ال اقتباس  

 المسيحيَّة وفي األفالطونيَّةِ  في الجسدُ 

هناك الكثير من اآلراء لنيتشه في المسيحيَّة. وكما يتبيَُّن لنا من العبارة األخيرة من االقتباس السَّابق، فإنَّ 

ٍة المسيحيَّة التي تقترن في الذِّهن فوراً باألفالطونيَّة. نيت المسيحيَّةُ هي “شه وفي كلِّ أعماله يرفض بشدَّ

وح، أولئك الذين حصلوا على القليل من التَّعليم ”: أفالطونيَّةُ الفقراء تعمُل المسيحيَّةُ على تجنيِد بَُسطاِء الرُّ
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المسيطرةُ والقائمةُ على األغلبيَّة التي تحيُق بالعالَم وتمنعه من  أو لم يحصلوا على شيٍء منه. إنَّها الفكرةُ 

ر، من المضيِّ قُدماً، من االرتقاء. يرفُض نيتشه ويُنكُر ثنائيَّةَ التَّضادِّ التَّقليديَّةَ روٌح/ جسد، ذلك أنَّهما  التَّطوُّ

الجسد الذي وجَده في األديان، والذي يعرفه  الشَّيُء نفُسه، دونما أيِّ تمييز. وهو ينتهُر هذا التَّشويهَ لُسمعةِ 

 .حقَّ المعرفة

، كما نقرأ في هكذا تكلََّم زرادشت. وفي الواقع، زرادشُت هذا هو الشَّارُح ”ُمحتقِري الجسد“إنَّه يحتقُر 

وحانيَّة للماورائيَّاِت الكال يكيَِّة والتَّاريخيَّة لالنحطاط، الزدراِء الجسد. بالنِّسبة إلى نيتشه فإنَّ النَّظريَّات الرُّ سِّ

هُ وتتجاهُل ما هو اإلنسان. فمفهوُمها عن  ال ينسجُم مع ما هو إنسانيٌّ حقَّاً. ” الوجود“ال تفعُل سوى أنَّها تشوِّ

إنَّ لدينا “( قاَل عن المسيحيَِّة ما يلي: 22وهو يريُد قطَع كلِّ صلٍة بهذا التَّشويه. في نقيض المسيح )شذرة 

، ديانةً أقنَعْت نفَسها بأنَّه بإمكان المرء أن يحمل ]…[حتقَر ديانةً تعلُِّمنا ازدراَء الجسد الحقَّ في أن ن

إنَّ المهتدين، والمؤمنين، والمتديِّنين، كلَّهم مرضى. بالنِّسبة إلى ”. داخَل جسٍد أشبه بالجثَّة” روحاً كاملةً “

عاجٍز، ومرهَق األعصاب، وعلى درجٍة من  ليست في حدِّ ذاتها سوى داللٍة على جسدٍ “نيتشه، القداسةُ 

فاء ضغينِة المرضى، والغريزِة “وهو يصف المسيحيَّة بأنَّها ديانةٌ قائمةٌ على ”. التَّلَف تستعصي على الشِّ

هَِة ضدَّ المعافين، ضدَّ العافية  .”الموجَّ

لجسد، بابتكارهم عوالَم ما إنَّهم مرضى وُمحتَضرون بتأسيسهم الزدراء ا”: مفتونون بالعالَم اآلخر“فهؤالء 

وراَء دنيويَّة، وأشباَح، وأشياَء سماويَّةً، مثَل سقراط في غسق األوثان. ينتقُد نيتشه بكلماِت زرادشت انتقاداً 

شِرساً هذا الفهَم الخاطَئ وهذا النُّكران للجسد؛ ويسمِّي أولئك األشخاص الذين يفكِّرون وينشرون مثل تلك 

يانات، والمعتقداُت بوجود هللا إنَّما هي فلسفاُت موٍت. ”. المفتونين بالعالَم اآلخر“األفكار عن الجسد بـ  فالدِّ

في حين يقترُح نيتشه فلسفةَ حياٍة، يقترُح الُحبَّ وبهجةَ العيش. حياٍة تبدأ من الموت، ضدَّ حياٍة تبدأ من 

َر منه، ” جَ الخرو“نفِسها. إنَّهم موتى أحياٌء، يحيَون ألجل الموت، ولذلك يريدون  من جسِدهم، والتَّحرُّ

رون من أجسادهم، ولكنَّهم مرتبطون بها ارتباطاً  بطُرٍق ملتوية. يحسُب هؤالء المرضى أنَّهم إنَّما يتحرَّ

وثيقاً، وهم شاؤوا أم أبوا يستخدمون الجسَد واألرَض إلنتاجاتهم الُوهاميَّة. إنَّهم غارقون في المادَّة ومثقَلون 

لون  ، بعيدةٌ، ”الحياة موجودةٌ في مكاٍن آخر“خطراً حقيقيَّاً على البشر بإعطائهم الوهَم بأنَّ بها ويشكِّ

 .ومنفصلةٌ عن الجسد، وخاليةٌ منه

( يدعو نيتشه البشَر إلى إعادِة فضائلهم إلى األرض، كي تمنَح 0( )فقرة 9”)عن الفضيلِة الواهبةِ “في 

وح، والعكس األرَض معناها، ويطرُح شراكةً بين الجسد وال حياة: ال توجُد حياةٌ بدون فضيلة، بدون الرُّ

وُح التي يضُعها البشُر خارَج األرِض وخارَج الجسد هي  ، وهنا مكَمُن ما أطلق ”معنى -ال“بالعكس. الرُّ

هذا يُفضي بنا إلى االستعارة المجازيَّة للمرض والطَّبيب كموضوٍع رئيٍس ”. الفرصة العظيمة“عليه نيتشه 

وح تحتاُج إلى جسٍد لكي ترتبط في الدِّ  وُح من دون جسٍد هي روٌح تحوُل دون الحياة: الرُّ فاع عن الجسد. الرُّ

 Körper”(4)“ ، وإنَّما”Leib“ بأرواٍح أخرى؛ والجسُد من دون روٍح هو جسٌد بال معنى، جثَّةٌ. إنَّه ليس

امٌل. إنَّ ُمنِكري الجسد يغتالون فحسب. جسٌد من دون روحٍ، عند نيتشه، هو جسٌد من دون حياة، جسٌم خ
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اإلجراُم بامتياٍز؛ “، سيأتي نيتشه أيضاً ليكتَب أنَّ المسيحيَّةَ هي ”(لَِم أنا قَدرٌ )“الحياة. في هذا هو اإلنسان 

وَح والنَّْفَس، من أجل ”. اإلجراُم في حقِّ الحياة ”. جعلِِه مريضاً ”، و”سحِق الجسد“فالمسيحيَّةُ اخترَعِت الرُّ

 .نا كان قمُع الجنسانيَِّة في المسيحيَّة، والنَّظُر إلى الحبِّ الجسديِّ على أنَّه شيٌء َدنِسمن ه

ة إرادةُ “  الجسد مع والعالقةُ  ”القوَّ

ُل مفهوُم  ة“يشكِّ أحَد المفاهيم األساسيَّة في فِكر نيتشه، فهو أداةٌ لوصف العالَم، ولتأويل الظَّواهر ” إرادة القوَّ

ى الحالةَ المستقبليَّةَ للبشريَّة، حالةَ اإلنسان البشريَّة كمياد ، وإلعادة تقييٍم للوجود تتوخَّ ين األخالق والفنِّ

ق. وهذا هو السَّبب في أنَّه يُستخَدم في كثيٍر من األحيان لتوضيح ُمجَمِل فلسفتِه. يجعُل هايدغر من  المتفوِّ

( المفهوَم األسا ة )كما من الَعود األبديِّ تحمُل الميتافيزيقيا الغربيَّةَ ” ميتافيزيقيا نيتشويَّةٍ “سيَّ لـِ إرادِة القوَّ

إلى الكمال. يحاوُل نيتشه، عبَر ابتكاره هذا المفهوم، اقتراَح تفسيٍر للحقيقِة باإلجمال. بناًء على هذه الفكرة، 

ة، إلى ناموٍس باطنيٍّ لإلرادة ة إلى حاجٍة داخليٍَّة إلنماء القوَّ أن تكون “المعبَِّر عنها بعبارة  تشيُر إرادةُ القوَّ

ا الفناء. إنَّ ”: أبعَد من ذلك ا الذَّهاب أبعد وإمَّ ة تخييراً بين أمرين، إمَّ ُم ِمن ثمَّ إلرادة القوَّ هذه الحاجة تقدِّ

ُس الهويَّةَ أو األَحديَّة، وإنَّما تقُع في ما هو أبعد؛ إنَّها توتٌُّر نحَو اإلنسان ا ة ال تؤسِّ ق. إرادة القوَّ االسُم “لمتفوِّ

ة، كما هو محدٌَّد في بنيتها الدَّاخليَّة، وليس انطالقاً من طبيعتها المراِوغةِ  الدَّقيُق لهذه الحقيقة هو إرادة القوَّ

، ” والهاربِة والمائعة  .(”94“)ما وراء الخير والشَّرِّ

تَه، واستعالَءه، وتجاوَزهُ ا لحدوَد، وتخطِّيَهُ للمقاومة، بغضِّ حيال هذا المفهوم، يجب علينا أن نفرَض قوَّ

 .) ة إالَّ من خالل عالقتها بالمقاومة؛ إنَّها “النَّظر عن الوسيط )الجسديِّ والعقليِّ ال يمكن أن تتجلَّى إرادة القوَّ

ا يقاومها ة“)شذراٌت منشورةٌ بعد وفاته(. إنَّ فكرة ”. تبحث عمَّ على جوهريَّةٌ لهذا المفهوم، ألنَّه مبنيٌّ ” القوَّ

(، يحوك نيتشه ضرباً من 2882-2886انتصاراٍت ضدَّ مقاومات. في الشَّذرات المنشورِة بعد وفاته )

. وهو ال  ة داخَل الجسد، لكي يشرح آليَّةَ عمل التَّكوين الجسديِّ حكايٍة خرافيٍَّة، حكايٍة رمزيٍَّة إلرادة القوَّ

إنَّ الجسد ليس تجميعاً ميكانيكيَّاً ألجزاء مختلفة وما هو  يقصد بذلك الجسَد كما هو موصوٌف تقليديَّاً وعلميَّاً.

نةٌ من أجزاء قابلٍة  ُر في الجسد على أنَّه لعبةٌ مرنةٌ مكوَّ بالشَّيء الغامض والعصيِّ على التَّفسير: إنَّه يفكِّ

ُل الجسَد وتُديره اس غيرة التي تشكِّ كينوناٍت “َم للثَّنِي والمقاَرنة. يطلق نيتشه على هذه األجزاء الصَّ

اٍت روحيَّةً “، والتي ليست ”مجهريَّة على هذه ”. كينوناٍت تنمو، وتكافُح، وتَقوى أو تَفنى“، وإنَّما ”ذرَّ

ا األجزاء األضعف  ةً، وتذهب إلى ما هو أبعد، وأمَّ الكينونات أن تفرض نفَسها، فالتي هي أقوى تزداُد قوَّ

إرادات جميع الكينونات هي نفُسها في الظَّاهر فحسب: هناك في فتُطيُع أو تَفنى لتترك مجاالً لغيرها. إنَّ 

يه  عيفة االرتكاسيَّة، وهو ما يسمِّ الواقع تراتبيَّةٌ هَرميَّةٌ تقع فيها اإلرادات القويَّة الفاعلة فوق اإلرادات الضَّ

عيَّةٌ لمجموٍع من الكي”. أرستقراطيَّة“نيتشه  ةٌ ليس هناك أَحديَّةٌ للجسد، بل هناك تجمُّ نونات، وكلُّ كينونٍة حرَّ

ا األَحديَّةُ الظَّاهرة ”. إنَّ اإلنسان لَيبدو حشداً من الكينونات“في فرِض نفِسها أو الخضوع. يكتُب نيتشه:  أمَّ

فتنشأ من حقيقة أنَّ الجسَد واحٌد. الجسُد لن يكون مفهوماً كمجموٍع، ولكن كتراتبيٍَّة هَرميٍَّة، تراتبيٍَّة في 

 .والقوى، وإرادات القوىالدَّوافع، 
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ديَّة غير  ؤال: كيف يمكن أن يكون هناك انسجاٌم في هذه التَّعدُّ ولكن يبرُز لنا هنا وبصورٍة تلقائيٍَّة هذا السُّ

المتكافئة والتي هي في صراع؟ بالنِّسبة إلى نيتشه، األمُر واضٌح: البعُض يرضى باالنصياع، يوافق على 

ه معه اآلخرون القادرون على القيادة أيَّةَ صعوبٍة في فرض ُحكِمهم على أن يكون خاضعاً، بشكٍل ال يواج

هذه التَّراتبيَّة. من هنا ينبع هذا االنسجاُم بين اإلرادات المختلفة. إنَّ لدينا عصياناً واضحاً لألجزاء 

لنِّهاية تتحدَّث األضعف، المسيطَر عليها جميعاً. وطبعاً هذه األجزاء هي في تضادٍّ مع بعضها، ولكنَّها في ا

؟ إنَّ ”عقٌل عظيم“اللُّغةَ نفَسها. ما الذي يدفع نيتشه في هكذا تكلَّم زرادشت إلى النَّظر إلى الجسد على أنَّه 

ق على العقل، على مستوى الذَّكاء وليس على مستوى المشاعر وحسب. الجسُد يكتنُف العقَل  الجسَد يتفوَّ

ديَّةَ قوى، ويحُكُمه، وليس العكس كما نقَل لنا تا ريُخ الفلسفة. الجسُد ليس شيئاً وإنَّما حراكاً، لَفيفاً، تعدُّ

سائل هي  : أي أنَّ هذه الرَّ وإراداِت قوى. جميُع القوى ترسُل معلوماٍت، ليس آليَّاً، وإنَّما وفقاً لنظاٍم فطريٍّ

، طويٍل وعنيٍف، وفي تجلِّياٌت لإلرادة. وبعبارٍة أخرى، إنَّ منهج التَّواُصل هذا ليس سوى صراٍع م ستمرٍّ

ة وارتباطه الجوهريِّ بالجسد نخلُُص  بعض األحيان َشِرٍس. واختتاماً لهذه المسألة حول مفهوم إرادة القوَّ

ة. وكما كتَب باتريك ووتلينغ في كتابه  إلى أنَّ الجسَد، في نظِر نيتشه، هو أفضُل قائٍد، ألنَّه رمٌز إلرادة القوَّ

ة” موضُع تنفيذ“، الجسد هو نيتشه ومشكلة الحضارة  .إرادة القوَّ

 وبالمرض بجسِدهِ  نيتشه عالقةُ 

، هو بالنِّسبة إليه  ، المادِّيُّ ُل نيتشه سبَب المرض إلى استعارٍة مجازيَّة. فهذا المرُض الجسديُّ في عملِِه يحوِّ

. الجسُد يمرُض، رمٌز لثقافٍة في طوِر انحطاط. هذه الحضارةُ منحلَّةٌ ومريضةٌ بسبب نكرانها الجسد

يتعذَُّب، ولذلك فمن األفضل التَّنازُل عنه. يستخدم نيتشه كاستعارٍة الجهاَز الهضميَّ لدعم نظريَّاته. ثمَّة 

ة وفقاً لنموذج عمليَِّة الهضم؛ مثال ب( يرى فيه أنَّ التَّأويَل السَّلبيَّ  ُر فيه إرادةَ القوَّ مثاالن: مثال أ( يصوِّ

وح األلمانيَّة في هذا هو للواقع يُحَكُم عليه  بغِة العدميَِّة للرُّ . لقد ندََّد بالصِّ من خالل مقارنته بخلٍل هضميٍّ

وح األلمانيَّة حالةَ عسِر هضٍم؛ إنَّها ال “( بقولِِه: 2فقرة ” لَِم أنا على هذا القْدر من الذَّكاء)“اإلنسان  تمثُِّل الرُّ

ُر “مزيٍد من حسِّ الفُكاهة: وسيقول أيضاً، ب”. تستطيع الحسَم في أيِّ شيء إنَّ اقتراب ألمانيٍّ منِّي قد يؤخِّ

وهو ”. الفيلسوَف كطبيٍب للحضارة“يريد نيتشه، وفقاً لصيغتِِه في الشَّذرات، ”. عندي عمليَّة الهضم

يسعى، من وراء صورِة المرِض هذه، إلى إبراء جمهرٍة مصابٍة عميقاً بالسَّرطان من خالل فلسفته. وفقاً 

ة، بل هناك فقط  له، حَّ ة والمرض، فليس هناك حالةٌ طبيعيَّةٌ للصِّ حَّ ليس هناك حاجةٌ لرفِض أو لتملُّق الصِّ

حة/ المرض. وبتعبيٍر آخر، علينا أن نزيَل من أذهاننا  ظروٌف تبدو لنا جيِّدةً لجسدنا. إنَّه يرفض ثنائيَّةَ الصِّ

ة. يقو حَّ ةٌ (: “202ُل في العلم المِرح )فقرة أنَّنا جميعنا سواسيةً أمام المرض والصِّ في الواقع ال توجد صحَّ

ة  حَّ ُد ماذا ينبغي أن تعني الصِّ بذاتها، وكلُّ المحاوالت لتعريفها قد باءت بالفشل على نحٍو ذريٍع. فما يحدِّ

خاصٍّ حتَّى بالنِّسبة إلى جسدك إنَّما يعتمُد على هدفك، وأفقك، وقواك، ودوافعك، وأخطائك، ويعتمد بشكٍل 

ٍة ال حصر لها للجسد المرُض ليس ببساطةٍ ”. على ُمثُِل روحك وخياالتها. وهكذا فإنَّ هناك حاالت صحَّ

مِة العلم المِرح:  ة. يقول في مقدِّ حَّ يَّةً “النَّفي المطلََق للصِّ الفيلسوف الذي اجتاز وما يزال يجتاز حاالٍت صحِّ
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َل كلَّ قوٍل من أقواله إلى مختلفةً، هو فيلسوٌف اجتاز العديد من الفلسفا ت: لم يكن في ُوسعه إالَّ أن يحوِّ

ل هذا، هو الفلسفة -الشَّكل واألفق األكثر روحانيَّة؛  .”فنُّ التَّحوُّ

هذه بالتَّأكيد ليست عبارةً تعبُِّر عن سيرة حياة نيتشه الذي كان في أغلب أوقاته مريضاً وفي حالٍة جسديٍَّة 

ُس فِْكَره على الجسد سريعة التَّدهور. األمُر  ة، كان يؤسِّ في الواقع هو أنَّ نيتشه، ومن خالل تجربته الخاصَّ

ة تواشٌج شخصيٌّ قويٌّ ما بين حياة نيتشه وفلسفته. وجديٌر بالذِّكر على نحٍو خاصٍّ أنَّه، في  والمرض. ثمَّ

لقد (: “6المقطع ” باً جيِّدةً لماذا كتبُت كت)“الفترة التي كان يكتب فيها زرادشت، كتَب في هذا هو اإلنسان 

ثمَّ ”. كانت خفَّة حركة العضالت دائماً أكبر في داخلي عندما كانت القدرة اإلبداعيَّة أقوى. الجسُد ُمستثارٌ 

ُل أن يتحدَّث عن  . فهو ليس شيئاً ” االنحطاط“إنَّه يفضِّ كمرٍض، وهو مصطلٌح ال يستخدمه بمعناه السَّلبيِّ

بدالً من ذلك االحتراُس من انتقال العدوى ومن محاولة إلغاء الوجود. المرُض  تجب محاربتُه، بل ينبغي

 .وفقاً لنيتشه ليس سبباً، وإنَّما انعكاساً لالنحطاط

*   *   * 

 :(المترِجم وضعها )كما الحواشي

 
ضادٍّ ، وهو يُستخَدم كمصطلٍَح م”الشَّيء في ذاته“هو مصطلٌَح فلسفيٌّ يُقَصد به  Noumenon نومينُن -1

 .أي الظَّاهرة Phenomenon مع مصطلح فينومينُن

مطلُع النَّصِّ المشار إليه: ]يبقى لنا طريٌق واحٌد للسَّير: الوجوُد هو موجوٌد. ويوجد حشٌد من اإلشارات  -2

ُد أنَّ الوجوَد ليس مخلوقاً وليس فانياً، ألنَّه وحَده الكامل، الثَّابت واألبدي، ليس بإمكاننا أن نقول  التي تؤكِّ

فحة …[. إنَّه كان أو إنَّه سيكون لهانز جورج غادامير، ترجمة: ” بداية الفلسفة“من كتاب  216انظْر الصَّ

 .0220، 2علي حاكم صالح وحسن ناظم، دار الكتاب الجديدة المتَّحدة، بيروت، ط

 .”هكذا تكلََّم زرادشت“من كتاب  -3

 أي الجسد اإلنسانيِّ بما له من فرادٍة وبين Leib بين” ةتأمُّالت ديكارتيَّ “يميِّز هوسرل في كتابه  -4

Körper أي الجسم. 
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 رشد ابن مع ”النسوية المسألة“ في تفكير
 

 لطيفة المصدق
 

 ”المراة قضية”ب فيمايسمى النهضة عصر قبل ما إسالمي، عربي تفكير جذور عن نبحث أن يمكن هل

 الرشدي؟ المتن داخل

 الحاضرة؟ أسئلتنا عن اإلجابة النسوية،وفي القضية في معنا التفكير في الرشدي التراث يسعفنا وهل

 الذي الهادي بالخيط يمدنا أن الرشدي المتن مقدور في يكون ومتماثلة،بحيث واحدة المرأة قضية وهل

 بالماضي؟ الحاضر يصل

كتاب مختصر “أو ” الضروري في السياسة”باستحضار مجموعة من النصوص الواردة في كتاب

والمتعلقة بموضوع وقضية المرأة كجزء ال يتجزأ من التفكير في المدينة ” السياسة ألفالطون

الفاضلة،ومن تدبير المجتمع والمدينة الواقعية؛هذه النصوص التي يتداخل فيها صوت ابن رشد مع صوت 

ما يحيل الى الواقع افالطون،واحيانا اخرى يتميز صوت ابن رشد،لينفرد بموقفه ورأيه)يبدو ذلك جليا حين

العربي(؛ اقول انه باستحضار نصوص معينة من الكتاب)سأتعرض اليها الحقا( يبدو ضروريا اعتماد 

 .المتن الرشدي كأساس وأصل للتفكير في الموضوع ومساءلته

 

 األول النص

 أهل من صنف صنف لطباع مماثلة طباع النساء في يوجد كان اذا فيما الفحص موضع وهاهنا“

 .الرجال طباع عن تختلف النساء طباع أن منهم،أم الحفظة نة،وخاصةالمدي

 بها يقوم التي األعمال جنس من هي بأعمال المدينة في النساء تقوم أن يصح فقد األول األمر كان فإن

 هذا عكس األمر كان هذا.وإن وغير وحاكمات وفيلسوفات محاربات بينهن من بعينها،فيكون الرجال،أو

 وتربية الغالب،كاإلنجاب في الرجال لها اليتهيأ أفعال أجل من مهيآت المدينة في يكن ماإن النساء فإن

 (الكتاب من 901 )ص ”ذلك. شابه وما األطفال

 

يرد هذا النص في إطار حديث إبن رشد/حديث أفالطون عن الفضائل التي يتعين أن تنتشر في المدينة 

ل،فيحاول أن يتحقق مما إذا كانت طبائع النساء شبيهة الفاضلة،وما يتصل بها من أمور الزواج والتناس
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بطبائع الرجال، عما إذاكانت النساء يشتركن والرجال في ذات الخصائص الجوهرية،أم أن هناك اختالف 

 وتباين بينهما؟

ثمة احتماالن اثنان لإلجابة على هذا السؤال اإلشكالي:اذا كان هناك اشتراك في الطبع،فيترتب عنه 

أن تقوم النساء بمثل ما يقوم به الرجال في المدينة من أعمال دونما تفاضل،بما في ذلك األعمال بالضرورة 

والمهام التي يعتقد أنها خاصة بالرجال،كأن يكن محاربات وفيلسوفات وحاكمات.االحتمال الثاني لإلجابة 

هن من أجل أفعال ال على السؤال،هو أن النساء يختلفن عن الرجال في الطباع ،ومن تم فهن مهيآت وحد

 .يتهيأ لها الرجال،كاإلنجاب وتربية األطفال

ما يالحظ على االحتمال األول أنه يستند على أساس نظري كلي)في نصوص الحقة سيتضح االستدال 

البرهاني على المسألة جليا( فاالشتراك في الطبع يؤدي الى نتيجة ضرورية وهي االشتراك في 

بأعمال خاصة بالرجال وأعمال خاصة بالنساء؛ في حين أن االحتمال الثاني  األفعال،مما يبطل معه القول

نابع من واقع حال المرأة في المجتمع)هناك احاالت الى المجتمع العربي االسالمي والى األندلس ص 

(ومستقرأ من التجربة،وهو أن النساء مختصات بأفعال مثل اإلنجاب وتربية األطفال)امثلة اخرى 202

 (204و202صواردة في 

وهاهنا موضع الفحص فيما اذا كان يوجد ”) الحفظة”لنتأمل في األمثلة والتي يبدو أنها منتقاة بدقة:فمثال

وخاصة الحفظة منهم( وهم مدبرو شأن المدينة والساهرون على حمايتها …في النساء طباع مماثلة لطباع

فإن كان األمر األول ”)سوفات والحاكماتالمحاربات والفيل”والعناية بها من حكام ورؤساء وجنود.ثم مثال

فقد يصح أن تقوم النساء في المدينة بأعمال هي من جنس األعمال التي يقوم بها الرجال،أو بعينها،فيكون 

 (…من بينهن محاربات وفيلسوفات وحاكمات

 اسيالسي المجال من أمثلة انتقاء أفالطون:لماذا رشد/مع ابن مع ولنتساءل األمثلة هذه في لنتأمل

 والفلسفي؟

إن األمثلة المعتمدة تقصد نحو الكشف عن واقع اجتماعي تغيب فيه المرأة من تدبير شؤون المدينة، ومن 

 .ممارسة فعل التفكير،وتحصر داخل أدوار محدودة ومسورة بأسوار البيت وحجرة النوم

عة)الطبع( والجوهر:هل وإذن، فالسؤال األصلي الذي يطرحه إبن رشد وقبله أفالطون، يرتبط بسؤال الطبي

غياب النساء من هذه المجاالت)السياسة والفلسفة( له عالقة بالطبيعة والنوع،حيث تكون للنساء طبيعة 

تختلف عن طبيعة الرجال،و هو ما يهيؤهن لالنحاب وتربية االطفال واالعتناء بازواجهن)كما يرد في 

 عمال السياسة والفلسفة؟نص آخر( في حين تكون طبيعة الرجال قد هيأتهم لجالئل األ

مركز ” رشد الضروري في السياسة،مختصر كتاب السياسة الفالطون“تم االشتغال على كتاب ابن 

دراسات الوحدة العربية، سلسلة التراث الفلسفي العربي،نقله عن العبرية الدكتور أحمد شحالن، تحت 

 .اشراف محمد عابد الجابري

******************** 
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لربط هذا الجزء بما سبقه،أعيد صياغة السؤال اإلشكالي الذي طرحه إبن رشد في القسم المعنون 

 ”الضروري في السياسة“من كتاب ” النساء كالرجال:فيلسوفات وحاكمات”ب

أنها مختلفة هل طباع النساء مماثلة لطباع الرجال،بحيث يلزم عنها االشتراك في األفعال اإلنسانية،أم 

 عنها؟

 .سأعرض فقرتين بالكامل من أجل الوقوف على جواب إبن رشد، وموقفه تجاه المسألة

 

 :النص األول

 وإياهم يشتركن اإلنسانية،فإنهن الغاية في واحد نوع والرجال أنهن جهة من النساء إن قلت“

 األعمال في كدا أكثر الرجال أن االختالف.أعني بعض عنهم اختلفن وإن [ اإلنسانية فيها]األفعال

 كما األعمال، بعض في حذقا أكثر النساء تكون أن الممتنع غير من يكن لم النساء.وإن من اإلنسانية

 األلحان إن يقال ولذلك العملية، الموسيقى فن في ذلك يظن

 (901 ص ”)النساء. وعملتها الرجال أنشأها إذا كمالها تبلغ

 

 :النص الثاني

 إنما بالنوع الواحد الطبع النوع،وكان في واحدا طبعا والرجال النساء طبع نكذلك،وكا ذلك كان فإذا“

 التي نفسها باألعمال المدينة هذه في يقمن النساء أن إذن البين الواحد،فمن العمل المدينة في به يقصد

 ”.مشقة بأقلها األعمال من يكلفن أن ينبغي فقد منهم أضعف أنهن بما أنه الرجال،إال بها يقوم

 

 -بل في معظم الصفحات الخاصة بوضع النساء في المدينة الفاضلة ووضعها في الواقع-هذين النصين في

ينفرد إبن رشد بصوته،ليعبر عن موقفه الخاص من مشاركة النساء للرجال في تدبير المدينة فكريا 

 (وسياسيا )سبق أن أشرت إلى أن هناك تداخال بين موقف ابن رشد وموقف أفالطون

جابة عن السؤال واضحة، ودونما مواربة او تستر أو احتماء بصوت أفالطون. ففي هاتين الفقرتين تبدو اإل

إقرار من ابن رشد بانتماء النساء والرجال إلى ذات النوع،وإلى طبيعة واحدة،وتأكيد على اشتراكهما في 

شتراك في األفعال الغايات اإلنسانية.وهو ما سمح باالستدالل البرهاني الذي ينتهي الى القول باال

 (…اإلنسانية)فيكون من بينهن محاربات وفيلسوفات وحاكمات

وإذن، يمكن للنساء أن يقمن بمثل ما يقوم به الرجال من أفعال إنسانية وأعمال جليلة وعظيمة،وإن كان ابن 

 رشد يقر ببعض االختالف بين اإلثنين مرتبط في جزء منه بالقوة البدنية،و لكنه ال يلغي التكافؤ

بينهما؛ومثال ذلك قدرة الرجال على الكد والتعب مقارنة مع النساء،و حذق ومهارة النساء في الموسيقى 

 .العملية وأعمال النسيج مقارنة مع الرجال
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إن ابن رشد يبرهن بما ال يدع مجاال للشك،أن النساء مؤهالت ومهيآت بالطبع والنوع للقيام بجالئل 

أنه المجال للقول أو االعتقاد بأن دورها ينحصر في البيت،وفي المهام األعمال التي يقوم بها الرجال،و

 كفاية زالت وإنما: “المرتبطة باإلنجاب والرضاعة واالعتناء باألزواج.يقول ابن رشد في هذا الصدد

 لإلنجاب بأزواجهن،وكذا وللقيام غيره دون للنسل اتخذن ألنهن ( األندلس مدن المدن)= هذه من النساء

 (901ص[.”) ]األخرى ألفعالهن مبطال ذلك والتربية.فكان ةوالرضاع

المرأة من حيث المبدأ، من حيث انتماؤها الى النوع اإلنساني، هي كفؤ ومؤهلة مثل الرجل تماما،لتدبير 

المدينة،مؤهلة لتكون حكيمة وحاكمة،لكن التربية والتنشئة،أزالت عنها كفاءتها وأهليتها ،واختزلت دورها 

 .اإلنجاب والرضاعة والقيام باألزواجوقصرته على 

وقد يعترض معترض على مثال اإلنجاب،بالقول إنه ألمر بدهي أن يرتبط اإلنجاب بالنساء.لكن اإلنجاب 

اليقصد به الفعل البيولوجي،فهذا جلي وواضح بذاته،ألن الطبيعة هيأت األنثى بيولوجيا وفيزيولوجيا 

المجتمع المرأة وانشأها على االقتصار عليه وعلى تحقيق  لذلك،لكن المقصود هو الدور الذي حصر فيه

ذاتها من خالله،بحيث غيب)الدور( باقي الجوانب،وخاصة ملكة التفكير. كما أن مثال التربية ال ينبغي أن 

يفهم من منطلق علوم التربية الحديثة،بل األرجح أنه يحيل الى العناية بالرضيع والطفل فيما يتصل بالطعام 

أما ما يتصل بالتهذيب والتأديب وتعليم السلوكات الجيدة،فقد كان يعهد به إلى معلمين من …  والنظافة

وهذا ما رجح كفة …من شعراء وأدباء وفقهاء وفالسفة وموسيقيين،ومعلمي الفروسية” أهل االختصاص“

النساء أن -اثالنساء في التفكير والتدبير والتعبير والحكمة،وفوت على اإلن-الرجال على اإلناث-الذكور

 يأخذن نصيبهن من الفضائل،وجعلهن متمركزات حول أجسادهن،ومتقوقعات في ثناياها.يقول ابن رشد

 فيها عليهن الغالب كان اإلنسانية، الفضائل من نحو على مهيآت المدن هذه في النساء تكن لم ولما ” 

 ”األعشاب يشبهن أن

المي،ال يربين على الفضائل اإلنسانية، واليهذبن بما فالنساء،وتحديدا في األندلس والعالم العربي اإلس

ينمي ملكاتهن،وينضج عقولهن،مثل الرجال،بل ينشأن كما اتفق مثل األعشاب البرية من دون رعاية أو 

 .عناية

اذن،ما يمكن أن نخلص اليه هو أنه و من حيث المبدأ ليس هناك اختالف بين النساء والرجال في الطبع 

نسانية،إذ يقوم البرهان على أن االشتراك في النوع والغاية اإلنسانية يترتب عنه والنوع والغاية اإل

 .بالضرورة االشتراك في األفعال اإلنسانية

 :ويمكن صياغة ذلك في هذه الصورة/القضية المنطقية

 ينتمي الرجال إلى النوع اإلنساني،فيقومون باألفعال اإلنسانية –

 لنوع اإلنسانيالنساء مثل الرجال ينتمين إلى ا-

 .إذن، فالنساء يشتركن مع الرجال في القيام باألفعال اإلنسانية –
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 والمـرأة الحـر والفـكـر رشـد ابـن
 

  عقيل يوسف عيدان
 

 رالفك ( وبين2218-2204الجمُع بين الفيلسوف والعالِم العربي أبي الوليد ابن رشد ) يستدعي

التساؤَل عن الوجاهة الراهنة ألفكار هذا الفيلسوف في المجتمعات العربية. وبالتالي، ينطرح السؤال:  الحر

أين تكمن أهميةُ ابن رشد اليوم في خصوص مثقفين عرب يقيمون داخل البالد العربية وخارجها ويدعون 

ماعية والسياسية والدينية، ليس إلى تحرر الفكر وإلى تحرير المجتمع واإلنسان من مختلف القيود االجت

 فقط في بلدانهم، بل في العالم أجمع؟

إذا عدنا إلى كتب التاريخ وجدنا أنه ما من فيلسوف عربي القى فكُره المصيَر الذي القاه فكُر ابن رشد، 

حتى صار موضع جدل ورفض وقبول على حدٍّ سواء. ففيما أهمل الشرُق العربي كتاباِت ابن رشد قرونًا 

مذهبًا فكريًّا ساد أوروبا في القرون ” الرشدية“، اهتمت بها أوروبا الالتينية اهتماًما عظيًما، وصارت عدة

الوسطى وعصر النهضة، فكان له أتباٌع ومناوئون على حدٍّ سواء، ولعب دوًرا كبيًرا، ليس في مجال 

 .االفلسفة النظرية وحسب، بل وفي تطوير النظريات السياسية واالجتماعية أيضً 

والمعروف أن اسم ابن رشد اقترن باسم أرسطو؛ ولكن اسمه كان أيًضا رمًزا للزندقة والزدواجية الحقيقة. 

، تالقى فيه الشرق  وفي هذا أسيء فهُمه بقدر ما ُعظِّم. كما أن آثاره أضحت موضع تفاُعل حضاريٍّ

 !أحوجنا اليوم إلى مثلها والغرب والعرب واليهود واألوروبيون، بحيث ترسَّخْت ظاهرةٌ حضاريةٌ ما

تحرره من أثر التقليد الديني  فكر ابن رشد، هو” تحرر“ربما كان أول ما يخطر في البال، حين نتكلم عن 

وقد قاد تمسك ابن  .[2]من دون التضحية بشيء من أصول كلٍّ منهما ومحاولته التوفيق بين الدين والفلسفة

 –رشد بالحكمة والشريعة على حدٍّ سواء إلى الظن بأنه اعتقد بوجود حقيقتين: حقيقة الدين وحقيقة الفلسفة 

التي يجتهد في اكتشافها العقُل البشري  الحقيقة الواحدة وهذا برأيي خطأ: فابن رشد لم يعتقد إال بوجود

نونها كتبَهم المتعاطي العلمَ   .ويكشف عنها الوحُي اإللهي لألنبياء فيضمِّ

وإيمانه بتعدد الطرق التي تفضي إلى الحقيقة هو  .اعتقد ابن رشد بحقيقة واحدة ومسالك مختلفة إليها لقد

والحق ال “أساس حرية الفكر لديه. ذلك أن األديان والفلسفات والعلوم دروٌب مختلفة إلى الحقيقة الواحدة: 
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من غير  كما هو وهذا، لعمري، موقف رائع يعلِّم احترام اآلخر وقبوله” الحق، بل يوافقه ويشهد له.يضاد 

 !تحفُّظ

انطالقًا من وحدة الحقيقة، تنكَّر ابن رشد لرفض دراسة العلوم، مهما كان مصدرها، وقال باالستفادة من 

ن بدين آخر. فالمعيار الوحيد الذي أخذ أو يدي” وثنيًّا“إنجازات الفكر، بصرف النظر عما إذا كان المفكر 

، فلم يعتبر أن مصدرها سبٌب لالنتقاص منها دون فحص. وهذا، في تقديري، انفتاٌح صحة المعرفة به هو

حضاري نحن اآلن في أمسِّ الحاجة إليه لبناء ثقافة عربية جديرة بأن يكون لها مكاٌن الئق في مجتمع 

 .حضارات العالم

ال تقبل التضاد الشائع اليوم لدى كثير من المثقفين العرب الذين يعيشون على ثنائية ” الرشدية“إن الروح 

الشرق والغرب. ذلك أن هذه الروح تؤمن بأن الحقيقة تتجلَّى في الشرق والغرب مًعا، وأن الحق يميَّز من 

 .الباطل نتيجة الدراسة واالختبار والتمحيص

أن ابن رشد، في قضية حقوق المرأة ومساواتها بالرجل  وبالعودة إلى موضوع ابن رشد والمرأة، نرى

، وهو جوامع سياسة أفالطون حصًرا، قال قوالً سبق به عصره. فقد تحدث ابن رشد عن المرأة في كتاب

( في 2810-2809من ُكتُبه المفقود أصلها العربي، َوَصلَنا عنه تلخيٌص للمفكر الفرنسي إرنست رينان )

ه  .ابن رشد والرشدية كتابه ورأي ابن رشد في المرأة هو رأي المعاصرين من غالة أنصارها، نقتبسه بنصِّ

 :[3]كما أورده رينان مترَجًما من الالتينية إلى الفرنسية

طبع. وهن أهل لفعل جميع ما يفعل الرجال من حرب تختلف النساء عن الرجال في الدرجة، ال في ال“

وفلسفة ونحوهما، ولكن على درجة دون درجتهم، ويفقنهم في بعض األحيان، كما في الموسيقى، وذلك مع 

أن كمال هذه الصناعة هو التلحين من رجل والغناء من امرأة. ويدل مثال بعض أمصار إفريقية على 

” جمهورية“يشير إلى ] الممتنع وصولُهن إلى الحكم في الجمهوريةاستعدادهن الشديد للحرب؛ وليس من 

 ”أَوال يُرى أن إناث الكالب تحرس القطيع كما تحرسه الذكور؟ .[أفالطون

أفالطون، ثبَّت فيه  جمهورية هو شرح ابن رشد على [والكالم اآلن لرينان] جوامع سياسة أفالطون كتاب

ا في شروحه على أرسطو. وهو في حديثه عن المرأة يخالف أساتذته أفكاَره الخاصة به، كما كان يفعل دائمً 

اإلغريق والمسلمين مًعا، فينكر الفرَق الطبيعي بين الرجل والمرأة، ويساويها مع الرجل في الكفاءات 

الذهنية والعملية، ويرى أن وصول المرأة إلى رئاسة الدولة هو من األمور الطبيعية الممكنة؛ وفي هذا ردٌّ 

 .وال تقل كفاءةُ المرأة عن الرجل، حتى في الحروب”. لن يفلح قوم َولُّوا أمَرهم امرأة“حديث على 

، فهذا االسم كان يُطلَق على جزء من ”اإلفريقية“أما في خصوص المثال الذي يشير إليه من بعض البلدان 

يين. ويتخذ ابن رشد من بالد المغرب يحوم حول تونس، إذ لم يكن التقسيم إلى قارات متبًعا عند الجغراف
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حالة إناث الكالب دليالً طبيعيًّا على صلوح المرأة للرئاسة. فالطبيعة عنده تعمل بقانون واحد في الحيوان 

واإلنسان؛ ويتطابق فعلُها فيما يخص هذه المسألة من جهة أن األنوثة ظاهرة طبيعية تفعل في نطاق 

 .مجتمعي

، وأنه ال النساء والرجال نوع واحد َده رينان في كتابه، يعلن أنإن ابن رشد، في النص السابق الذي أورَ 

فرَق بين الرجل والمرأة في الغاية اإلنسانية. الفرق الوحيد الذي يراه هو في احتمال الكدِّ الجسماني الذي 

. يقدر عليه الرجُل أكثر من المرأة، في حين أن النساء أكثر حذقًا في أعمال أخرى، كفنِّ الموسيقى مثالً 

وبما أنه ال فرق بين المرأة والرجل في الطبع اإلنساني، َوَجَب على النساء أن ينلن التربيةَ نفسها التي 

 !يحظى بها الرجال وأن يشاركنَهم سائر األعمال، حتى الحرب والرئاسة

 إن النضال من أجل تحسين وضع النساء، وبالتالي من أجل تحسين الوضع االجتماعي في العالم العربي

بأسره، هو نضال إنساني أراده ابن رشد. وكل َمن يساهم في هذا النضال، منفتًحا على الحضارات 

والثقافات األخرى في العالم، معتِرفًا بوحدة الحقيقة، يقتفي آثاره في سبيل تحرير الفكر وبناء مجتمع راقٍ 

 .وإنسان أرقى

*** *** *** 

 

 

 

 : ayemh@yahoo.com.باحث وكاتب كويتي. إيميله [1]

 .االتصال من والحكمة الشريعة بين ما روتقري المقال فصل راجع كتابه [2]

لغة ترجمة عادل زعيتر إلى العربية ليست قريبة من لغة ابن رشد. وقد حاول المفكر المرحوم هادي  [3]

 .ن بالتصرف في عبارات المترجمين( تقريبَها جهد اإلمكا2118-2190العلوي )
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ُ
يِن  بين   المرأِة  ُصورة

َّ
ج   ِظل ه  و   !و 

 
 عبد الرحمن بسيسو

 

، لمفهوم الهُوية اإلنسانية، تلك التي يقف  ، مقروناً بالتَّنزيل الواقعي العمليِّ للتأصيل النَّظري المفهوميِّ

جل والمرأة على ضفتيِّ نهرها الُمتَقَابلَتيِن، والمتداخلت تنسرُب مساراته عبر  يِن في مجرى تفاعل ثَريٍّ الرَّ

انسيابية الماء الجوهري الواحد الذي ينداُح عليهما فَيُْكسبهما الجوهر نفسه؛ لهذا التأصيل المقرون بتنزيٍل 

جال،  فعليٍّ في واقع الحياة المجتمعية اإلنسانية، أْن يَُمكِّن النَِّساَء، مثلما لَهُ أْن يَُمكِّن كلَّ إنسان إنسان من الرِّ

يَّات األَساِسيَّة، وبُحقُوق اإلنسان، وضمنها، وفي ترابط وثيق معها، ُحقُوُق المرأة،  من َجْعِل االقتناع بالُحرِّ

د الدَّائم ، اليَقِظ، والُمْنفَتِح على التَّجدُّ  .مبدأً راسخاً في الوعيِّ اإلنسانيِّ الُحرِّ

جال أْن وإلى ذلك، فإنَّ إلدراك حقيقة أنَّه ليس لل أة من الرِّ ًْ نِِّساء أْن يَتََمكََّن، أو لُِمنَاصري قضية الَمَر

َدِت المرأةُ  م في هذه القضية، إاِلَّ باستعادة الُحقُوق اللُّغوية والثَّقافية التي ُجرِّ يَتََمكَّنُوا، من إحراز أيِّ تقدُّ

تداد تاريخ طويل، وإاِلَّ بذهاب المرأة نفسها منها، وُحِرَمْت مَن التَّمتُّع بها، وِحيَل بينها وممارستها على ام

، وفي إعادة رسم صورتها بنفسها، في اللُّغة، وفي  نحو انتزاع َحقِّها في ممارسة دورها اللُّغويِّ والثَّقافيِّ

جل إلى االنخراط الجادِّ في العمل ؛ إالَّ أْن يدفَع المرأة والرَّ معاً من  الثَّقافة، وفي الوعيِّ المجتمعيِّ الَجْمعيِّ

أجل تمكين المرأة من تحقيق حضورها الفاعل في حاضر اللُّغة والثقافة، وفي توجيه مستقبليهما الُمْمِكنين 

َخهُ  ُز هذا الُحُضور في الوعيِّ اإلنسانيِّ وتَُرسِّ  .َصوَب َمَساراٍت تفاعليٍة تَُعزِّ

ق في قراءة التًّراث وإْن َكاَن لهذا العمل اإلدراكيِّ أْن يَُحقق غايته، فليس لهُ إال  أن يتأسََّس على التَّعمُّ

ُن من تحليله بُِعْمٍق يُْمِسُك بمنابت جذوره،  اللُّغوي والثَّقافي قراءةً نقديَّةً ذات طبيعة جذريٍَّة َصارمٍة، تَُمكِّ

مانية والمكانية،  َساتة األصلية، ويدرك ترابطات عالقاته الدَّاخلية وامتداداته الزَّ ويستجلي فيكشُف ُمَؤسِّ

ُمَكوناته إْذ يُفكِّك بنيته، ويتبيَُّن سياقه االجتماعي التَّاريخي إْذ يتتبَّع لحظة انبثاقه، ويتابع مساراته الماضوية 



 

 187   www.couua.com 

 

ف األساليب والوسائل التي يجري إعمالها ليس لتأبيد حضوره في هذا  وطرق انتقاله إلى الحاضر، ويتعرَّ

بل أمام تمدُّ    !ده في رحاب المستقبلالحاضر فحسب، بل ولفتح السُّ

د الوظائف السَّطحية الظَّاهرة، أو  ل أْن يَُحدِّ وبالطبع، سيكون لهذا اإلدراك التَّحليليِّ المعرفيِّ الُمؤصَّ

، إْذ َسيَُكون لهذا النَّوع من  المتوارية المستترة، أو العميقة الَخفيَّة، التي ينهض بها التَّراُث الَكْهفِيُّ الُمتكلِّسُّ

ارة اإلدر اك أْن يكتشفها، وأن يكشَف، بجاٍل ساطٍع، عنها، وأْن يُْفِصَح عن الكوابح والعراقيل، واآلثار الضَّ

شية المأساوية، التي ألقى هذا التُّراُث الظَّالميُّ بثقل ُحْلَكتِهَا القاتمة على  والعقابيل الظَّالمية، بل والتوحُّ

ناِت هُِويٍَّة، وَمَساراِت َحياٍة، وآفاَق مستقبٍل، وتجلياِت حقيقة اإلْنَسان: قيمةً، ومغزى ُوُجوٍد، وكينو نةً، وُمَكوِّ

، وصيرورة ُوُجوٍد تأخذهُ إلى إدراِك َكَماٍل إْنَسانيٍّ   .ُمْحتََمل تََحقٍُّق حضاريٍّ

َم، بانيَن على ما أنجز من قبُل، يكوُن السَّعي إلى إعادة رسم صورة  حين نتابع العمل على إنجاز ما تقدَّ

المرأة في الوعّي العربّي واإلسالمّي، واإلنسانّي عموماً، قد انطلق مسكوناً بمنظوٍر إنسانيٍّ مستقبليٍّ ال 

جل وهوية المرأة، وإنما يدركهما بوصفهما تجليين  متفاعلين  ينطوي على أيِّ نوع من التَّمييز بين هُوية الرَّ

ى محوره تدور شتى تحوالت هُِويّة اإلنسان سواء أكان لمكوٍن إنسانيٍّ َجوهريٍّ واحٍد هو الثَّابت الذي عل

هذا اإلنساُن ُمَذكَّراً أم ُمؤنثاً، رجالً أم إمرأة، أم كينونة ُمغايرةً تحيل نفسها إحالةً وجوديةً إنسانيَّةً وفَق إرادة 

ة  .مشيئتها الُحرَّ

َل حائطاً ولئن كان لهيمنة التُّراث الظَّالمي على وعي النَّاس، على مدار القروٍن  حتَّى يومنا هذا، أْن تَُشكِّ

تستنُد إليه أنظمةُ االستبداد والقهر ذات اآليديولوجيات التَّخييلية الظَّالمية ” أنظمة التابو“َصْلداً من 

المؤسَّسة على استعادة تأويالٍت زائفة لعناصر ومكونات تراثية تجاوزها ماضي الحياة ويتأبَّى حاضرها 

تبدادها وتعميقه وتوسيعه وتأبيده، فقد كان لهذا الحائط التُّراثي التَّابَويِّ البائس أْن عليها، في تَْسويغ اس

ل، في سياقاٍت عديدة، إلى  تَْرتَِسُم في ظلِّ ظلِّها صورة امرأة من نثار رصاصيٍّ وشظايا، هي ” تَِكيَّةٍ “يتحوَّ

تَهالكٍة أو ساقطٍة، باحثةً لنفسها، أو مبحوثاً لها من قبل المرأة العربية الُمْسلَِمةُ، الُمتَِّكأَةُ على ظالِل حوائطَ مُ 

أهلها ومجتمعها، عن ظلٍّ آخر يلُمُّ نثاَرهَا، ويجمُع شظاياها، ويكون لها أْن تستنَد، من جديٍد، إلى حوائطهِ 

! وَما ظلُّ الظِّلِّ هَذَ  جل الذي اآليلة بدورها إلى السقوط، وأْن تقبَع، راضيةً ومستعبدةً، في ظلِّ ِظلٍّ ا إالَّ الرَّ

سيمنُحها االنتساب إليه حقَّ الوجود في الوجود، وقد يتيُح لها فرصة أن تصير أماً تُْنَسب، إن هي أنجبت 

أو ” ابنة فالن“، كما قد كانت من قبُل ”زوجة فالن“، أو ”أمُّ فالن“ذكراً، إلى وليدها الذَّكر، فتصير هي 

ًّ ُمْغفاَلً، أو ممنوعاً من التَّداول، حتى ينساهُ النَّاس، وتَْنَساهُ هي؛ فال ، فيما يظلُّ اسمها الفرد”أُخَت فالن“ ّي

هكذا تابعت المرأة رحلة حياتها على مدار قرون مديدة وهي تُراوُح، على نحو دائم، بين ظلِّين؛   تكون!

جِل  ظلِّ حائط التُّراث الَكهفي الُمتكلِّس الذي سلبها حرياتها وحقوقها وجوهر هُِويَّتها اإلنسانية، وظلِّ الرَّ

الذي أَْمعن، باسم هذا التُّراث الذي يَْسُكنُهُ ُمزيِّفاً وعيه، في َسْلبها تلك الحريات والُحقُوق، وفي تفريغ 

 !كينونتها الُمْستَْعبَدة من ذلك الَجوهر اإلنسانيِّ الوهاج
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معاً، في تعميق الُمراجعة النَّقدية الجذريَّة  فهل نتابع الخطو الحثيث، والنِّضال الشَّاق، المرير والنبيل في آنٍ 

ائف الذي احتجز  ارمة لهذا التُّراث بغية تمكين أنفسنا، كرجال، من التَّخلُّص من الوعي الزَّ التَّنويرية الصَّ

ر تجليات هويتنا اإلنسانية وحال دون وصولنا، بهذه الهوية وعبرها ومعها وفي سياق شراكة راسخة  تطوُّ

 ء، إلى درجة أعلى من الكماِل اإلنسانيٍّ الُمْمِكن؟مع النَِّسا

الذي يستهدُف هدم ما ينبغي هدمه، وتعديل ما ينبغي تعديله، والبناء  وهل نتابُع، معاً، ذلك الجهد الُمثَابر 

على ما ينبغي البناء عليه من عناصر هذا التُّراث المقروء في ضوء منارات التَّنوير الفكري واالجتماعي، 

اء في رحاب حياتنا لحظةَ تمكين المرأة من استعادة حرياتها كي نت ًِ الَوضَّ مكَّن من بثِّ أنوار ذلك الَوهَجِ

وحقوقها اإلنسانية، ومن التأهب إلطالق مسار خطوها الواثق صوب معرفة ذاتها، والشروع في تجلية 

تاً إنسانيةً كاملةً، ليست وجودها في الوجود، وفي ترسيخ حضورها الفاعل في الحياة والمجتمع بوصفها ذا

ناقصةً، أو نسبيةً، أو منسوبةً إلى آخر سواها، أو مشروطةً، أو منقوصةَ الطَّبيعة، أو مسلوبة الحريات 

جل تماماً، نحو إدراك أقصى تحقٍُّق ُمْمكٍن لكمالها  والُحقُوق، بل ذاتاً كاملةً َستَظَُل ذاهبةً، دوماً وكما الرَّ

حمن بسيسوبراتسالفاع  اإلنسانيِّ المحتمل.   بد الرَّ
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 جعلت الذكورّية السردّية كيالي: ميادة مع حوار
 الحضارة وباني الكون مركز الّرجل من

 
 أجرى الحوار : كه يالن محمد

 

 المعتقدات ونشوء الحضارات تاريخ مجال في البحثُ  ويتطلبُ  مستمرة عملية هي التاريخ قراءة

 التاريخية الطبقات في والحفريات العلمية الفتوحات ومواكبة حديثة علمية بمفاهيم التدجج األسطورية

 هو والحضاري التاريخي الحقل في المعرفية اإلشتغاالت لهذه األهمية من مزيداً  ومايعطي السحيقة

 وإشكالية للوجود اإلنسان رؤية على ذلك وأثر البشرية التجمعات شكلُ  ظله في انتظم الذي المناخ إكتشاف

 ماشهدتهُ  بشأن النظر وإعادة التأويل إمكانيات من الدراسات تلك ماتوفره إلى إضافة هذا الخليقة

 رمزية أو مادية أكانت سواء السلطة على والصراع الهيمنة هندسة صعيد على التحوالت من الحضاراتُ 

 والموروث اليوم سلوكياتنا بين القائمة العالقة إضاءة في المعرفي المسعى لهذا الكبيرة القيمة وتكمنُ 

 أنَّ  كما تفكيرنا وآلية. المعاصرة الحياة أنماط في وتمثالت إمتدادات للتاريخ أنَّ  مايعني الحضاري

 الكاتبة تتعامل المنطلق هذا ومن.التاريخية المسلمات في للنظر مجاالً  تفتحُ  الحديثة العلمية المعطيات

 الفهمُ  واليستقيمُ  التأويل على مفتوح الحقل هذا أنَّ  فبرأيها التاريخ مع كيالي ميادة السورية والباحثة

 معتمدة القديمة الحضارات في المرأة موقع بدراسة  كيالي بادرت. العلمية التطورات عن بعيداً  بصيرورته

 واأللوهة المرأة) لها صدر الحضاري للموروث مقاربتها في والمقارن والتاريخي الوصفي المنهج على

 ومصر العراق حضارات في الزواج النساء على الهيمنة هندسة) و( الرافدين وادي حضارات في المؤنثة

 في ومانشأَت القديمة المجتمعات تركيبة عن ُمستفيضة معلومات دراستها سياق في تقدمُ  وهي( القديمة

 األنساق خارج للتاريخ الجديدة القراءات تقديم أهمية حول.والشرائع واألنظمة المعتقدات من حاضنتها

 في تنعكسُ  التي كيالي ميادة مع حوار لنا كان األسطورية السرديات في المرأة ومكانة عليها المتعارف

 .لمدنيةا الهندسة في إختصاصها مجال مؤثرات الحضارية إهتماماتها
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 الذكورّي؟ النسق خارج التاريخيّة السرديّات تأويل أهمية تكمن أين* 
 

اية في األهمية في تاريخ النساء، بل يكشف مايمكن تسميته ب تكمن في إعادة إنتاج معرفّي يكشف أموراً غ

؛ فالسرديّة الذكوريّة جعلت من الّرجل مركز الكون وباني الحضارة، ومصدر اإللهام ”تاريخ النّساء“

وصاحب الفكر واإلبداع، وجعلته، بالتالي، ينظر بدونيّة للمرأة، ويعّد نفسه وصياً ومهيمناً عليها، وألغت 

ة وأقنعتها بأنها أقّل منه شأناً، وحرمتها آلالف السنين من أن تعي تاريخها الحقيقّي، وأن تفّكر دور المرأ

حتى بالبحث والتقّصي عنه، بل جعلتها تحيا وتستمتع بكونها ظّل البطل وموطئ متعته وحاضنة أبنائه، 

 .فقط ال غير

 هيمنة التحّول هذا خدم لماذا برأيك لمدن؛ا وإنشاء المعادن اكتشاف مع متزامنا   الذكوريّ  االنقالب كان • 

 سلطته؟ لتكريس الجديدة الوسائل تطويع وتمّ  الرجل،

 

ق.م(، الذي اكتُشفت فيه المعادن، العصر  9222-2222سبق العصر البرونزي، أو النحاسي )الكالكوليت 

حيوانات ق.م(، وفي هذا العصر كانت المرأة قد دّجنت ال 2222-8222الحجري الحديث )النيوليت 

واكتشفت الزراعة، التي تمثّل الثورة الزراعية األولى في التاريخ، وساهمت في استقرار المدن، ليأتي 

بعدها اكتشاف المعادن واختراع المحراث واألدوات المعدنية، فحدثت الثورة الصناعية األولى في 

وفرة اإلنتاج وزيادته، بالتالي؛ التاريخ، والتي ساهمت في إحداث وفرة باليد العاملة، وأيضاً ساهمت في 

نمّو الموارد والثروات. هذا التحّول في وسائل اإلنتاج ساهم في تكوين اإلمبراطوريات األولى، واشتداد 

ساعد الرجل المحارب، وتشّكل الملكية الفردية لوسائل اإلنتاج، وهنا بدأت مالمح االنقالب الذكوري على 

 :مرينالمجتمع األمومي بالظهور من خالل أ

األول؛ حين تّم سحب خطّ النسب من األم، بعد أن تّم تشريع الزواج األحادي للمرأة، ومنع التعددية،  

لضمان طهورية النسب، وذلك من خالل القانون التاريخي األول في منع التعددية للمرأة، على يد المصلح 

 .(ق.م 0922-0928األول في التاريخ؛ أوركاجينا )

 .كانت )الواحدة منهّن( تتزوج رجلين  فالنساء قديماً،

 .(أما النساء في الوقت الحاضر، فيرجمن بالحجارة )إذا فعلن الشيء نفسه

بالتالي؛ نقل خطّ التوريث والملكية لصالح الرجل، وتشريع عقوبة الزنا على المرأة المتزوجة، للمرة 

نمَو، -ن دقيقة، ظهرت مع شريعة أورنمَو وهي أول الئحة قواني-األولى في التاريخ، من خالل قوانين أور
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ق.م(، وضّمت أكثر من ثالثين مادة، خمسة مواد  0229-0212مؤسس ساللة أور الثالثة، الذي حكم بين )

 .منها كانت تخّص عقوبة الزنا

نمَو(: إذا تقّربت زوجة )رجل( من نفسها من رجل )آخر(، وشرعت بإقامة  -تقول المادة السابعة )أور

 .عه، تقتَل تلك المرأة، أما الرجل الذي أغوته فيطلق سراحهعالقة جنسية م

أما األمر الثاني؛ فكان في استعباد النساء في الحروب واستغاللهن في العمل في الدعارة، نظراً إلى َسّن  

قوانين الزواج األحادي، التي حّدت بالتأكيد من المشاعية وجاذبيتها، ولم يكن ليرضى بأن يقيّد جنسانية 

أة لوال المقابل المهم بالنسبة إليه، وهو انتقال النسب، واستمرار التعددية من ناحيته مشرعنة ومفتوحة، المر

 .ومنها تمأسست الدعارة

 

 هل البدائية؟ المجتمعات في والمرأة الرجل بين العالقة شكل حول القائم الجدل بشأن البتّ  يمكن هل• 

 الزواج؟ مؤسسة ظهور سبقت اإلباحية أنَّ  أو موجودا   الوالدين من المكّون الزواج كان

 

ال شك في أنَّ الدراسات التي تناولت نشوء العائلة لم تجد طريقها للنور قبل بداية الستينيات من القرن 

التاسع عشر، وعلم التاريخ حينئذ كان خاضعاً حينها لألسفار الخمسة األولى للعهد القديم؛ لذلك جاءت 

على أساس بطريركي، وأنَّ العائلة تشكلت منذ البداية برعاية األب، وهو  جميع الدراسات تصف البدايات

األصل، والعالقة بين الوالدين، وكأنّها العالقة المتعارف عليها اليوم، وكان أول من طرح فكرة األصل 

، 2842، عام ”حّق األم“األمومي للمجتمعات السويسري، يوهان ياكوب باخوفن، في كتابه المشهور 

كان خارجاً عن التفكير السائد آنذاك، واعتمد طرحه العديد من العلماء؛ كتحقيق في الطابع الديني والذي 

والقانوني للنظام األمومي في العالم القديم، وتعّددت الدراسات فيما بعد، والتي منها ما اتفق مع باخوفن، 

مورغان، وغيرهم، ومنهم من  كما األلماني فريدريش إنجلز، واإلسكتلندي ماك لينان، واألمريكي لويس

، ”تاريخ الزواج“اختلف، مثل: الفنلندي عالم االجتماع واألنثروبولوجيا، ويستر مارك، في كتابه المشهور 

الذي رأى أّن هناك من خلط بين الممارسات الطقسية وممارسات العائلة التي رأى أنّها، منذ البداية، 

اإلباحية، ومستنداً إلى مقارنة أحادية الزواج عند القرود تكّونت باعتمادها الزواج األحادي، رافضاً 

، فبعد أن تّم ”نعم“، أقول ”هل يمكن البّت بشأن ذاك الجدل؟“الشبيهة باإلنسان. بالنسبة إلى سؤالك عن أنَّه 

فّك رموز الكتابة المسمارية الذي ُعدَّت ثورة هائلة في األنثروبولوجيا، غيّرت في التاريخ وأخرجت 

وكنوز حضارات الرافدين للوجود، منذ اللحظة التي تّم فيها فّك رموز جلجامش على يد عالم  النصوص

؛ فقانون أوركاجينا، الذي أوردته، فيما سبق، أحد البراهين على أنَّ 2820اآلثار، جورج سميث، عام 

تدّل به العلماء على التعددية كانت متاحة فيما قبله، فالقوانين تأتي بعد تراكم طويل للظاهرة، وهذا ما اس

مشروعية التعّدد للمرأة قبل ذلك، وكذلك قوانين الزنا التي تبعته، وأتت بعد أن تّم تشريع الزواج األحادي 
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للمرأة، إضافة إلى حّل شيفرة العديد من العقود والقوانين التي ساهمت في إماطة اللثام عن تاريخ حقيقي 

  .للمجتمع األمومي

 وادي حضارة في القوانين سنّ  عملية أنّ  ؛”النساء على الهيمنة هندسة“ كتابكِ  في تقدمينه مما يبدو* 

 تنتزع لم فيما الهامش، إلى المرأة أقصت قد المجتمعية المنظومة في اإلصالحات وتدشين الرافدين

 بسيرورة المرأة موقع في االختالف يُعزى ماذا إلى األنثى؛ من القدسية النفحات الفرعونية الحضارة

 ارتين؟حض

 

من خالل البحث؛ تبيّن لي وجه التشابه بين حضارتَي سومر والحضارة الفرعونية، وتمايزهما في 

سيرورتهما عن باقي حضارات الرافدين، وهذا يعود في الحقيقة إلى دور اإللهة األنثى التي احتفظت 

لحامية للكون والمقدسة بمكانتها في كلتا الحضارتين، وحضورها القدسي وإيمان المجتمع بأنّها اإللهة ا

)إنانا في سومر وإيزيس في الحضارة الفرعونية(؛ لذلك فال عجب اليوم من التقابل بين مكانة الرجل 

 .وسلطته المطلقة في المجتمعات البطريركية، ومفهوم اإلله الواحد المذكر

ثلتها على األرض لقد بقيت إنانا هي إلهة المكان والزمان واإلنسان، ترعى كّل شيء على األرض، ومم

الكاهنة العظمى التي تتسيّد المؤسسة الدينية، وتشارك في مراسم وطقوس الزواج المقّدس، الذي يماثل 

ويحاكي دور النماء وطقوس الخصب في الطبيعة، ويحثّها على النمو واالزدهار من خالل محاكاة الشبيه 

الغصن “ر، العالم األسكتلندي في كتابه الذي ينتج شبيهه، التي تحدث عنها وفّسرها السير جميس فريز

، وأيضاً اإللهة إيزيس، التي احتفظت بمكانة عالية في الميثولوجيا المصرية، ساهمت في أن تبقى ”الذهبي

من العظمة ” إيزيس“الملكة زوجة الفرعون، والتي تحمل الدماء النقية، دماء اآللهة، التي تحمل إرث 

رأة المصرية تحظى بحقوق وامتيازات، كما المرأة السومرية، أعلى وأهم والمكانة الرفيعة؛ لذلك بقيت الم

من مثيالتها في الحضارتَين البابلية واآلشورية، اللتين اتجهتا للتشديد على المرأة، وظهر فيهما المجتمع 

األبوي بوضوح، وخضعت المرأة، وتالشى حضور اإللهة تماماً مع ظهور اإلله الذكر وتفّرده، وتسيّده 

 .لمشهد، بل وبدأت شيطنة المرأة والتحكم بجنسانيتها منذ ذلك الحينا

 الرجل، ذهنية في والهبة للعطاء مصدرا   المرأة وكانت األنثى، على قدسية الجسدي التكوين أسبغ* 

 المرأة؟ دور تحجيم في المؤثرة العوامل هي ما الحقا ؛ الموقع هذا تفقد لكّنها

 

، ”الفينوسات“ل اإلنسان منذ آالف السنين، وهذا ما أخبرتنا عنه تماثيل شّكل جسد المرأة لغزاً في مخيا

قبل الميالد تقريباً، وهي  22,222قبل الميالد و 62,222؛ أي ما بين ”الباليوليت األعلى“التي تعود إلى 

ة، تماثيل تمثل نساء عاريات في تجسيم لبعض من تفاصيلهن، مثل الثديين والوركين والمعدة ومناطق العان
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بشكل مبالغ فيه، في حين أنَّ هناك خصائص أخرى غائبة؛ كمالمح الوجه واألقدام واليدين، والالفت أّن 

بدأت تفسح المجال بالقرب منها لظهور تماثيل للذكر ” النيوليت“تلك التماثيل التي انتشرت حتى أعتاب 

، ”المسالت”و” الزقورات“جة، ، انتشرت المعابد المتدر”الكالكوليت“ولألعضاء الذكرية، والحقاً، في 

والتي كلّها تعكس المجتمع األبوي، أما السبب؛ فهو أّن الطفل عند اإلنسان ال يستطيع أن ينفصل عن أّمه 

بعد الوالدة، ويبقى متعلقاً بها ويتغذى منها؛ لذلك شّكلت بالنسبة إليه مصدر الخلق والرعاية واألمان، 

ا من حالة لحالة، وطمثها، وحملها، ووالدتها، كّل ذلك جعلها شبيهة وربط بينها وبين القمر في تغيّر جسده

اإللهة العظمى المسؤولة عن الكون، إلى أن حصل تدجين الحيوانات، ومن خالل مراقبة الحيوانات 

اكتشف الرجل دوره في اإلنجاب، واكتشف االغتصاب، وحدثت الثورة الصناعية األولى فكانت مرحلة 

القتصاد، وساهمت في نموه وتراكم الثروات، فكانت البداية بسّن الزواج األحادي تطورية غيّرت عجلة ا

لنقل النسب لألب من جهة، واالستغناء عن الزواج الخارجي، الذي كان معتَمداً في المجتمعات األمومية، 

خارجاً، بذلك كفل الرجل طهورية النسب وانتقال الثروات عن طريقه وداخل القبيلة الواحدة، دون ذهابها 

كما كان يحصل في الزواج الخارجي، وأيضاً مع التوّسع وصعود الرجل المحارب، تّم استعباد المرأة من 

خالل الحروب، كّل ذلك ساهم في إحكام الهيمنة على المرأة وتحجيم أدوارها، وربطها بأدوارها 

 .الطقس الّديني البيولوجية، كحتمية ال مندوحة عنها، وما حصل على األرض وجد له سرديته في

 بين القائمة العالقة بها مّرت التي األطوار في الخاصة الملكية ونشوء االقتصادية التحوالت دور أين* 

 الصعيد؟ هذا على دور الشعائرية والطقوس الدينية للرؤية كان وهل والمرأة؟ الرجل

 

الثروات في بحث الرجل شرحت في رّدي على السؤال السابق كيف ساهمت التحوالت االقتصادية وتراكم 

عن وسيلة تجعله يضمن انتقال الهيمنة والتحكم إلى جانبه، وهذا كان من خالل تقييد جنسانية المرأة، 

وأصبحت المرأة تصنّف بحسب خدماتها الجنسية، وكتابع للرجل؛ فهناك زوجة الرجل، وهناك أَمته، 

ب اآلشوري، تّم إعطاء مؤشر عن تلك وهناك المرأة البغي الجاهزة لمتعته، ومن خالل قانون الحجا

الخدمات، وتمييز المرأة بحسبها، والدين والطقوس، حين كان المجتمع أمومياً كانت تعمل لصالح المرأة، 

ومع اإللهة العظمى كان هناك مجمع آلهة، وبانثيون ديمقراطي متعّدد، وكانت المرأة تتمتع على األرض 

ّرد اإلله الذكر، تشيطنت المرأة، وسلبت حقوقها، وتّم التحّكم بمكانة عالية وحقوق مميزة، لكن مع تف

بمصيرها، وصيغت الطقوس والشعائر لتزيد الخناق عليها، وشّكلت اآلخرة واليوم اآلخر مصدر خوفها 

 .األول واألخير، كيف ال وقد صّورتها األدبيات الدينية والفقهية على أنّها وقود الجحيم

 العدالة في حقوقهنَّ  يدركن أن للنساء يسمح طريق أسلم“ إنّ  جويرو: زهية التونسية، الباحثة تقولُ • 

 للمعطيات التأويلي المسعى تأنيث بشأن أنتِ  رأيكِ  فما ؛”التأسيسية النصوص داخل هو والمساواة

 الدينية؟ والمفاهيم
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ون المدني، لكن قد أذهب إلى أبعد من ذلك، وأقول إنَّ علينا أن نتجاوز النصوص التأسيسية ونذهب للقان

مع قناعتي بأنّنا ما نزال بعيدين عن هذا المقصد سنين ضوئية؛ حيث ما نزال نثور على مجرد تأويل داخل 

النّص، ونختلف حتى على مفهوم النصوص التأسيسية. لكن ال بأس في أن نبقى نجتهد، ونطرق كّل 

ص التأسيسية، التي هي في النهاية األبواب، ونقرأ كل النصوص بعين تأويلية تحليلية، بما فيها النصو

ميادة   نصوص معطاة لإلنسان حتى يتدبّرها ويفكر فيها ويستخلص منها هناءه واستقراره وِسلمه وسالمه.

 0202كيالي أكتوبر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 195   www.couua.com 

 

 
 

 أم جنسية ثيمة / العربي األدب في الجنسانية
 !؟ أدبي تجنيس هوية

 
 علي محمد اليوسف

 

 :العربي االدب في واالنوثة الذكورة هويتي مقارنة

أدب ذكوري وما هو أدب أنثوي  أثيرت مسألة تجنيس بمعنى النوع في المنتج االبداعي والفني بين ما هو 

مرات عديدة ، منذ وقت ليس بالقصير تّمثل في مطارحات وسجاالت مواضيع النقد العربي االدبي، وفي 

باشر هل لدينا أدباً ذكوريا عربيا ، وآخر بعض المقاالت الصحفية، والدراسات في تساؤل مركزي م

انثويا؟ كل منهما يحتفظ بمقومات بنائية فنية متمايزة في الشكل والمضمون، وبأي الوسائل والكيفيات 

 يمكننا الوقوف وتأشير تلك االختالفات الجوهرية التي تطبع هوية أجناسية كل منهما!؟

كننا القفز من فوقه هو تداخل وتالزم الجنس بمعنى النوع مرة التنبيه أن هناك تفريقا ال يم المهم   من أجد 

كتوصيف تمييزي بيولوجي بين المرأة والرجل المنتج للعمل االبداعي والفني نوعيا, وبين ثيمة الجنسانية 

في التوظيف االبداعي المشترك مابين الرجل والمرأة في تناولهما الجنس أوالجنسانية أبداعيا, وسيتوضح 

بعبارة أخرى التفريق بين الجنس ….اخل معنا الذي ليس سهال الخالص منه في سياق هذه الدراسةهذا التد

بين المرأة  كثيمة تالزم العمل االدبي,وبين الجنس في ممارسة العالقة الحميمية كغريزة يجب أشباعها 

 .والرجل

والفني، أنه أصبح لدينا منذ مدة هناك كما يعلم ويمارس معظم أدبائنا ومثقفينا وفنانينا في نتاجهم االدبي 

بعيدة، فروقا جوهرية في التفريق والفرز ما بين االجناس االدبية والفنية، منذ ما يزيد على الف عام واكثر 

منذ بدأنا نقرأ وندرس الشعرالعربي الجاهلي ، ونثر الخطابة، واالمثال العربية ومأثور القول والقص عند 

لشعر عن جميع انواع النثر والسرديات منذ أيام العرب ، وتأريخهم ، العرب ، وعرفنا مثال أختالف ا
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وبيئتهم وعاداتهم وتقاليدهم ، وغزواتهم وما صاحبها من مديح أو هجاء شعري وأغراض شعرية عديدة 

مثل الحب ,الفخر, الرثاء, الوقوف على االطالل,التشبيب بالمراة, المروءة الخ ليست في وارد أهتمامنا هنا 

 .ه الورقةفي هذ

أذن مع مرور السنين ترّسخت أكثر الفروقات بين االجناس االدبية ، كنوع تعبيري من الكالم المكتوب 

والشفاهي ، وأستمرت الحال باالضافة والحذف والتداخل والتوضيح الى وقتنا الحاضر، حتى أصبحت من 

أختالف كل جنس أدبي بمقومات البديهيات االدبية التي يدرسها الطالب ويمارسها المثقف المبدع، في 

شكلية ومضمونية وتقنية اسلوبية وجمالية متمايزة عن غيرها من أنواع أشكال االدب والفنون االخرى. 

فظّل الشعر بكافة تحوالته الشكلية وانتقاالته المضمونية ، وتالوينه االسلوبية ، محتفظاً بمقوماته األساسية 

الشكل العمودي من حيث البحور والوزن العروضي وااليقاع،  كشعر عربي، كما هو ال يزال في بعضه,

ووحدة وتنوع القافية أحيانا. ثم جاء االنقالب االبيض على الشعر العمودي لضرورات تطور وتقدم الحياة 

وتأثير الثقافات االجنبية على االدب العربي وأسباب فنية ليس مجال الخوض بتفاصيلها هنا كونها أستنفدت 

االضافة الجديدة، فتّم كسر الشكل العروضي الشعري كما صنّفه ووضع معياريته الخليل بن النقاش أو 

ه(. وأستبدل االيقاع الفخم الغنائي في عمود الشعر، بإيقاع داخلي خفيض. وجواز 269احمد الفراهيدي)

ضمون الى نوع خروج لغة الشعر عن النظم الغنائي االيقاعي الباذخ إلقائيا وسماعيا شكلياً على حساب الم

 .من التفكيك البالغي في أنساق اللغة وأتساقها في المتداول المكتوب منذ أكثر من ألف عام

، تالها أنبثاق كتابة قصيدة النثر بتطرف  02فكانت والدة شعر التفعيلة )الحر( اربعينات القرن الماضي

ء حواجز المنع في دخول الشعر أكثر من السابق بالخروج على الشعر العمودي. ثم جاءت المناداة بألغا

القصيدة،  -مزارع النثر القصصي والروائي ، أو في تداخل القصة على أرض الشعر، فولدت لدينا القصة

او القصة الشعرية وتداخل السرد مع الشعر، وفي أحيان تداخل الشعر مع التشكيل الفني والموسيقي واآلن 

السرد القصصي، الى السيرة الذاتية والتاريخية الى الفنتازيا تداخلت االجناس االدبية بدءاً من الشعر الى 

 .والمخيال في توليفة روائية واحدة كنص أدبي

أماعلى مستوى تحوالت السرد القصصي بأشكاله وتكويناته القديمة والحديثة، فقد طاله التطور والتغيير 

ية ، بكل تمايزات هذه االجناس البنائية أيضا . فمن بدايات كتابة القصة القصيرة، والقصة الطويلة ، فالروا

االسلوبية والدرامية. رافقها ظهور نوع من القص الجديد، سّمي بالقصة القصيرة جداً . ق.ص.ج، أقل من 

عشرة اسطر، وأحيانا تكتفي بسطرين أو أقل من المفردات المكثفة القليلة. والقصة االيحائية ، الومضة 

 .محمول أقل المفرداتالداللية في أستخراج المعنى في 

ثم نأتي الى السرد النثري غير القصة والرواية، فيتوفر الكثير من السرديات كماً ونوعاً، تتوزع التاريخ ، 

الفلسفة، النقد االدبي بمدارسه كافة، السرد االيديولوجي، وسرد الجغرافيا والسياحة وأدب الترحال، 

 .النفس وغيرها في ضروب المعرفة والثقافةوالسرديات الدينية، وهكذا في علمي االجتماع و
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  االدبي؟ التجنيس هوية أين

جميع هذه االجناس االدبية التي مررنا عليها وغيرها أيضا، تقف الى جانبها أنواع الفنون من تشكيل 

ونحت ومسرح وسينما من الصعوبة بمكان تناولها وفرزها وتقسيمها هوياتياً جنسانيا الى نوعين من آداب 

ون الكتابة، ذكورية أو أنثوية بمعنى التمايز البايولوجي والفيزيائي النوعي للكاتب/ة ، وأن لكل من وفن

هاتين التسميتين أو الفرزين بيولوجيا ذكراً أو انثى نصيب واقعي، في المنتج االدبي والفني ، فال يوجد في 

اءة ، بأن لكل من هذين النوعين هوية األدب والفنون الذكورية خاصية متفردة جمالياً وفنياً ، كتابة وقر

تَسُمهُ وتطبعه باالدب الذكوري أو االنثوي ، في أستقاللية مصطلحية وهمية قد نتداولها في بعض كتاباتنا 

النقدية لكنها غير موجودة في التداخل العضوي الواحد المترابط الوشيجة في التعبير االدبي والفني لألدبين 

ي يكتبه كليهما، وأن وجد مثل هذا التمايز فهو موجود في عتبة النص أو الذكوري واألنثوي أي الذ

العنونة, أو بأسم المؤلف ذكر أم انثى. وبخالفه ال يوجد هكذا تمييز وفروقات مضمونية أو شكلية يشتغل 

عي. عليها النقد االدبي والفني وفي تنظيراته وسجاالته اال بما يرغب الناقد وليس واقع حال المنتج االبدا

 .كما هو غير متوفر وال موجود على ساحة االبداع االدبي في المنجز المكتوب المطبوع أو النص المنشور

هنا يحضر التساؤل المشروع لكن هناك مواضعات متفق عليها عند نقادنا أعطت فرزا أجناسيا بين أدب 

عض ايضا، لكن مضمون الحقا. ربما يتساءل الب ذكوري وأدب انثوي آخر,ويأتي توضيح االجابة عنه 

موضوع التناول االبداعي الثقافي يحدد لنا بيولوجيا السمة الذكورية أو االنثوية، وهذا خطأ أيضا، إذ كثيرا 

ما تتناول المرأة موضوعاً ذكورياًجنسانيا ويتناول الذكر موضوعاً أنثوياً جنسانيا، وتجد تداخل ما هو 

امل عضوي في بنائية النص، ال يمكننا فصل أحدهما عن ذكوري وانثوي في النص المكتوب يشير الى تك

وفي الحالة هذه نكرر عدم وقوعنا على تمايزات هوياتية تعطينا فرزاً فنياً حقيقياً واقعياً   اآلخر، أي أننا

أكثر من عتبة العنوان ، وأسم الكاتب تمييزا فقط. وربما نتعرف على مضمون ومحتوى النص ذكورياً أم 

ثيمة أو الموضوع، وهذا ال يّعول عليه في كم كبير من كتابات أنثوية ومعها كتابات ذكورية ، انثوياً من ال

تتبادل االدوار في أختيار الثيمة أو الموضوع جنسانيا، عليه ال يمكننا وضع خطوط حمراء تفصل تداخل 

لمرأة فقط ، إال ويكون النص في المعالجة الذكورية واالنثوية معا، فأالديب ال يستطيع تناول مواضيع تهم ا

الرجل والمجتمع بأكمله حاضراً وكذا الحال مع الرجل أيضا في تناوله جنسانيا من قبل المرأةً.هنا تحضر 

معنا ثيمة الجنسانية على أنها عالقة الجسد الحميمة في الممارسة الجنسية , وبانتفاء حضور الجسد 

نية بمعناها اللبيدو كعالقة غريزية ذكورية وأنثوية في أيروسيا في تعالقه الحميمي مع اآلخر تنعدم الجنسا

 .النوع الطبيعي على االقل

فاالنثى أو الذكر ليسا جزراً مستقلة في محيطات لم يصلها بشر بل هما ضمن مجتمعات متداخلة، لذا نجد 

، صعوبة أن تجد فوارق أنثوية أو ذكورية داخل النص الواحد في غياب الحضور الذكوري والمجتمعي

 .وتداخل قضايا االنوثة مع قضاياً ومسائل الذكورة والمجتمع عامة في ثيمة الجنس ابداعيا
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يذهب عديد من االدباء والمثقفين وجود واقع حال أبداعي مكتوب أو مشاهد يؤكد غلبة الذكورية في المنتج 

اته من االناث وهو االبداعي والثقافي بالقياس لمحدودية مساحة الفضاء االبداعي االنثوي، وقلة كاتب

صحيح ، لكن عوامله بيئية اجتماعية وعادات وتقاليد موروثة أبرزها حرمان االنثى من التعليم العالي 

وهذه العوامل هي خارج دراسة النص المكتوب نقدياً أدبيا او فنيا. كتجنيس أبداعي أدبي ثقافي، وهنا يثار 

في ” الكم“الثقافي ؟ بالقياس لمحدودية  -بداعي االدبيتساؤل ما المقصود بالغلبة الذكورية في المنتج اال

المنتج االبداعي االنثوي، فإذا كانت الغلبة الذكورية في زيادة عدد الذكور في المنتج االبداعي المطبوع أو 

المنشور فهذا واقع حال مجتمعاتنا العربية أدبيا وثقافياً في توفير التعليم بمراحله للرجل أكثر من المرأة، 

ا اذا كان المقصود بالغلبة الذكورية هوية تجنيس بايولوجية، تدمغ بها األنثى لصالح التجنيس النوعي في أم

االبداع لصالح الرجل ، فهي مسألة ال يمكننا االعتداد باألخذ بها فجنس المرأة بيولوجيا ال يحدد جنسانية 

 .المنتج االبداعي االدبي وكذا الحال مع الرجل أيضا

النوعي، وإال لما كان  –دبي ال تقاس أهميته وجودته في منجزة الكمي وأنما في منجزه الكيفي فاالبداع اال

لشهرة المتنبي في تطاول أمتدادها الزمني أللف عام ؛ وال لشكسبير الكثر من خمسمائة عام. وهكذا في 

ابداعات الكثيرين من الرواية والشعر والسرد بانواعه . فمثال ال نعدم وجود ابداعات نسوية نوعية تفوق 

” ثيمة“حتى في حال أفترضنا أن روايتين على سبيل المثال عالجتا  فقط. ” نوعيا“الرجال وبما ال يقاس 

جنسانية أو موضوعاً واحداً في عملين متشابهين منفصلين أحدهما ألمرأة، واآلخر لرجل ، فهذا أيضا 

توب ، وال أهمية أو أعتبار نقدي ادبي أو فني أن يؤكد وال يلغي مسألة أهمية النوع الكيفي في النص المك

 .يكون الكاتب امرأة او رجالً 

لكننا أذا انتقلنا الى الفروق البايولوجية والفيزياوية ما بين أي ذكر وأنثى خاصة في مجتمعاتنا العربية، 

ماعية الكابحة أمام التي تزداد فيها فعالية أهمية تلك الفروق بين الرجل والمرأة ، في وجود التقاليد االجت

االنثى أكثر من الرجل في التفريق بينهما في الحقوق السياسية واالجتماعية والمدنية والجنسية، وغيرها 

من أمور نجدها عديدة وظالمة مجحفة ، يأتي في االولوية،أستالب الجسد االنثوي في تضاريسه الجمالية 

والوظيفة ايضا، وكذلك جسد المرأة كموضوع أثير  االيروسية ووظيفته الجنسانية واالنجابية وفي العمل

في التناول االبداعي واالدبي والفني، بخاصة في جنبته الجنسية الشاذة االكثر أستثارة غرائزية ، 

وفروقاتها عن تركيبة جسد الرجل من كافة النواحي ، التي تغذي أفضليتها على االنثى في ترسيخ أرجحية 

 .وعادات قديمة متوارثة ال غيرالذكورية ألسباًب أجتماعية 

 جنسانيا الجسد تجريد

الجنسي رغم أن االغريق القدماء ” التجريد“ونستطرد هنا في معلومة انه ظل الجسد االنساني عّصيا على 

حاولوا ذلك، أي حاولوا تجريد الجسداالنثوي تحديدا في انتزاعه من طبيعته البايولوجية الخاصة به ، 

ابدهم وقصورهم تشبه القوام االنساني مميزين بين نوعين من االعمدة بحسب وذلك في جعل أعمدة مع
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وبقي لدى االغريق أستحالة تجريد الجسد معياراً جمالياً الى الحد …مقاربتها للجسد ذكراً كان أم انثى . 

الذي جعله فيه الغرب قاطبة مستمدا من )عري االلهة(، في رسوم عصر النهضة بأبرز فنانيها 

ودافنشي، مايكل انجلو ، غويا، ومانيه, ماتيس( وصوال لمرحلة الكالسيكية الجديدة في الرسم ، )لينارد

 . داللة على الكمال الذي يرتقي بالمتلقي التعالي عن النزوات الجنسية

هذه المقاربة الفنية بالرسم والتصوير واجهها بالرفض أكثر من رسام أبرزهم أدورد مانيه، أحد فناني 

ومن مؤسسي التوجه الشاعري في الرسم ، في لوحته )غداء على االعشاب( التي أثارت  عصر النهضة

حفيظة االمبراطور نابليون الثالث ووصفها بأنها لوحة غير محتشمة
)[1](

، علما أن ماتيس وهو من فناني  

 .عصر النهضة أيضا كان ال يرسم المرأة إال بعد تعريتها من مالبسها تماماً 

االن صعوبة فرز أبداع ما أو نص أو مطبوع من االجناس االدبية المختلفة، وأسباغ فرادة أذن يتأكد معنا 

كالمنا هذا خارج كتب ونشريات تعليم الطبخ والخياطة أو تربية  –أنثوية أبداعية خاصة بالمرأة او الرجل 

نحن  -الطالع..الخالطفل ودور المرأة في االسرة واالزياء والتجميل والرشاقة والصحة وقراءة االبراج و

نناقش عمل أبداعي يأخذ صفة التجنيس االدبي كالشعر، والرواية ، والقصة ، والمسرحية والفنون 

التشكيلية, وكذا الحال مع الرجل المبدع كتابة اوفناً. وبخالفه ال نستطيع القول هذا شعر أنثوي يندرج في 

وضوعة الغزل والجنس بينهما. بل بالعكس خانة الشعر االنثوي، وذاك شعر ذكوري لمجرد وجود تبادل م

هذا يلغي أمكانية الفرز بين الذكوري وبين االنثوي فالجنس أو الجنسانية كثيمة ربما تكون موضوعا لنص 

أو كتاب تتناوله أمرأة أو رجل، لكنه ال ينسحب على بقية الكتابات الذكورية أو االنثوية في أضفاء أحدى 

قطعي أما أن يكون أدباً ذكوريا أو أدبا أنثويا ، وسنأتي لتوضيح أكثر في  الصفتين على أحدهما في تالزم

السطور القادمة. ما يهمنا هو عجز الدراسات النقدية االدبية من خالل تناولها أي نص أو كتاب مؤلفته 

 أنثى أو مؤلفه ذكر أن يخرج بحصيلة نقدية قرائية مقنعة تّمكنه من وضع دعامات وأسس يفيد االخذ بها

في التصنيف االدبي، ومسألة االصرار االقحامي في أيجاد مثل تلك االسس ال تخلو من أفتعال غير 

 .(مجد)مجدي

غالباً ما نجد تبادالً في االدوار في تقّمص المرأة دور الرجل ، وتقّمص الرجل دور المرأة حتى أحيانا 

عتقده كاتب النص من رؤى خاصة أو يتبادالن وضع االسم على النص المكتوب أسما مستعارا لتمرير ما ي

قناعات قد تستشير بعض شرائح من المجتمع وتستفزها ونجد المرأة تتكلم على لسان الرجل وتعبر عن 

أحاسيسه ونوازعه وغرائزه حسب مقتضيات النص وفروضه، وكذا الدور مع الرجل في تقمّصه دور 

 .لرجل على لسان أنثىالمرأة مثالً في الكثير من شعره ، والشاعرة تتقمص دور ا

 :واالنثوية الذكورية الثيمة الجنسانية

نصل اآلن الى القاسم المشترك الذي يجمع االدب الذكوري واالنثوي في استخالص من عرضنا السابق، 

أن تسمية االدب الذكوري واالدب االنثوي خطأ اصطالحي دارج، ونحن هنا نأخذ بهذا التقسيم في تجزئة 
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اق الدراسة فقط، فنقول وبال تحفظ أيضا أن القاسم المشترك الذي يجمع غالبية التسمية لمقتضى سي

المؤلفات الذكورية واالنثوية االدبية، الموضوع وليس الهوية هو الجنسانية والجنس، سواٌء في الشعر 

والقصة والرواية تحديداً هو االشتغال على موضوعة الجنس بكل تفرعاته وممارساته وفي مختلف جوانب 

تناوله أدبياً ، الحب ، الغرام، الغزل، العالقات الجنسية، والممارسات وارتباطها باالسرة والمجتمع، وما 

مرتكزاً ثابتاً سواء في المنتج الشعري الذكوري أو  شعرياً كبيراً يتخذ من الجنس ” كماّ ” عدا الرواية نجد 

اثارة غرائزها بدءاً من عيونها وشعرها االنثوي ، فتجد الرجل يتغزل باالنثى وتعرية مفاتن جسدها، و

ووجهها ونهديها، وصوالً الى ما تحت سرة بطن المرأة وأردافها وغنجها وداللها وانوثتها الناعمة، حتى 

 .في المشية وأحيانا ينحدر الشاعر أو السارد القصصي والروائي نحو المحظور في التعبير

اع واضحة باالحتفاء المحترق بالرجل بدءاً من الفحولة المرأة في االبد ونجد بالمقابل ثيمة جنسانية 

الذكرية، ومقبولية الوجه وتقاطيعه، وكالمه الناعم مع المرأة، والخشونة الذكرية المرغوبة في حدودها 

المقبولة لدى المرأة، وتأجيج عاطفة القبل، ويتفرع الجنس في العالقة الزوجية ومحاولة المرأة االستحواذ 

ذي تحبّه بكل المغريات واالحتفاظ به تحّسباً من وقوعه في ورطة الخيانة الزوجية، بعكس على الرجل ال

ذلك ذكوريا تصور لنا بعض الكتابات أستماتة الرجل في الغيرة على زوجته التي تتمتع بقدر كبير من 

 .جية كذلكالجمال ، وقدرة المؤانسة المثيرة بمفاتن جسدها، لئال يفقدها وتسقط في وحل الخيانة الزو

أذن ثيمة الجنس أصبحت موضوعاً جوهرياً مشتركا في االدبين الذكوري واالنثوي، فأشعار نزار قباني 

الغزلية الجنسية في المرأة وتعريتها من مالبسها الداخلية، والذين أقتفوا أثره، ونهجوا منهجه التقليدي 

ا جوهريا في المنجز والنص المكتوب الجنسي من شعراء وادباء اصبح لديهم ثيمة الجنس مرتكزاً بؤري

شعريا وسرديا, فهو الذي يستقطب القارئ ويشده الى النص المكتوب المقروء والمشاهد ايضا، والشيء 

ذاته نجده لدى شاعرات اتخذن ثيمة الغزل والجنس مجاراة للميراث الشعري الذي تركه نزار قباني 

ثى من قبل الذكر، وبالعكس وابرز مثال هو ما فعله وآخرون، مع فارق يظهر أحيانا في تقّمص دور االن

نزار قباني في قصائد عديدة له كتبها على لسان المرأة لعل اكثرها ذيوعاً قصيدته المغناة من قبل نجاة 

وغيرها عديدات من قصائد غنتها ”أيظن“الصغيرة وتلحين الموسيقار الكبير محمد عبدالوهاب قصيدة 

 .ص دور المرأة جنسياغزليانجاة لنزار قباني وهو يتقم

ينعدم بشكل تام أمكانية تجنيس الشعر  -كما في السينما ربما أكثر –وفي هذا التبادل المزدوج في التقمص 

الى ذكوري وآخر أنثوي كهوية وليس كموضوع فقط. ونجد اليوم تسابقا حثيثاً في مجال أدخال موضوعة 

اية وحتى في الفنون التشكيلية . وعن هذا التوظيف الجنس في المنتج االدبي شعراً وقصة قصيرة، ورو

للجنس في االعمال االدبية كمرتكز بؤري درامي أستطاعت بعض الروايات حيازة مراتب عليا في رواج 

 .االكثر مبيعا وانتشاراً قرائياً في التداول
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 :والخفي المعلن االباحي الجنس نموذج

نالت نجومية ادبية عالمية ” سم الهجرة الى الشمالمو” رواية كتبت لصاحبها ومؤلفها الطيب صالح 

والقت رواجا عربياً وترجمت الى عدة لغات أجنبية فتحت باب تناول الجنس المكشوف كموضوع أثير في 

الرواية العربية، وأن كانت رواية الطيب الصالح تشتغل في معلن جنسي، على مستور خفي هو محاولة 

ضر الذي كان مستعمرا مستبداً سارقاً لموارد وثروات البلدان المتخلفة االنتقام الشرقي من الغرب المتح

الفقيرة. وقل مثل هذا في تناول القاص السوري زكريا تامر في قصصه الجنسية المثلية والشذوذ الجنسي 

واالغتصاب وبعض شعر عدنان الصايغ يأتي في نفس البوح الجنساني واالباحي الشاذ ، وفي صدد تناول 

ية بمختلف مظاهرها في االدب العربي ، نشير الى كتاب وادباء المغرب العربي امثال عبدهللا الجنسان

 0229الذي حاز على جائزة افضل رواية مثلية لسنة  2181الطايع، والشاب الكاتب هشام طاهر مواليد 

ري أول من والكاتب المغربي عبدهللا الطايع هو اول كاتب مغربي عربي يجاهر بمثليته ، وأن محمد شك

قدم المثلية في شكلها العادي، كما اشتغلت روايات محمد لفتاح ومأمون لحبابي وهشام طاهر على المثلية 

ومن الباحثات الكاتبات اللواتي عبرن حاجز المحظور الجنسي الروائية المصرية نوال السعداوي  .االنثوية

كثر شهرة اآلن الجزائرية الروائية احالم ، والمغربية فاطمة المرنيسي ، واللبنانية غادة السمان، وا

نخلص من عرضنا السريع  .مستغانمي . ومؤلفاتهن القت رواجاً في المبيعات واقبال قرائي منقطع النظير

الذي مررنا عليه أن ثيمة الجنسانية االدبية التي يشتغل عليها الذكور واالناث من االدباء والكتاب والفنانين 

ا ذكوريا وآخر انثويا من ناحيتي التجنيس االدبي ومن حيث جنسانية محتوى تلغي حدود ما يسمى أدب

 .االبداع

في االدب عالميا متداولة منذ قرون عديدة، ولو اننا نحن العرب وبالد فارس والهند قديما  وثيمة الجنسانية 

هش العالم منذ سبقنا الغرب في هذا المجال االدبي في تناول الجنس والجنسانية في ابرز مؤلف خالد اد

اكثر من ثمانمائة عام هو كتاب الف ليلة وليلة وحكايات شهرزاد وقصصها في الجنس والجنسانية 

لشهريار الذي أخذت عقله، ونجد الجنس العفيف او العذري في مؤلف ابن حزم االندلسي طوق الحمامة، 

ية في شعرها التصوفي وفي اشعار الشريف الرضي، وابن الفارض المتصوف وابن عربي ورابعة العدو

الملّغز،وبعض كتابات الجاحظ في مؤلفه )القيّان) وكتاب كليلة ودمنة البن المقفع ,ونزهة الجلساء في 

واشعار النساء للمزرباني. كذلك نجد في رباعيات الخيام الفارسية عمالً شعرياً   اشعار النساء للسيوطي ,

السبق عربيا في قصائد الجنسانية الشعرية منذ امرؤ القيس  خالداً يتخذ نزعة جنسانية وجودية. كما كان لنا

وعمر ابن ابي ربيعة ، وتالهما العشرات في العصرين االموي والعباسي من شعراء الجنسانية والجنس 

ابرزهم ابي نؤاس وابي العتاهية، وبشار بن برد االعمى فله قصيدة جنسية غاية في خالعة تصوير 

 .ل والمرأة وابي فراس الحمداني وغيرهم كثيرونالعملية الجنسية بين الرج

والموقف المتزمت من الحب والعشق الذي ّعبر عنه بعض المؤلفين العرب القدامى في رسائلهم وكتبهم “

كالغزالي الذي درس في مؤلفه آداب النكاح وكسر الشهوتين، عاطفة الحب والعشق عاداً اياها خروجا عن 
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الذي تعامل مع العشق بوصفه بليّة، ونصح باالبتعاد عنه وتجنبه ورأى  طريق الصواب، وأبي بكر الرازي

انه حظ المخنثين واشباه الرجال والذين ليس لديهم اية مشاغل ، وال يتبعون سوى شهواتهم التي يرغبونها 

في اشباعها بأي ثمٍن ، اما ابن سينا فعّده في جملة االمراض مثل اختالط الذهن والهذيان والرعونة 

حمق وفساد الذكر وفساد التخيل ، وداء الكلب ، والمنخوليا. في حين ان التراث الشعري والسردي وال

والشبقي العربي يحفل بـ)كم( غزير من قصائد الحب والعشق والجنس والقصص االيروتيكية المثيرة، بل 

اساسية في الحب يعد واحداً من اربعة كتب ” الروض العاطر في نزهة الخاطر“ان كتاب الشيخ النفزاوي 

الجنسي في التراث الكالسيكي العالمي الى جانب ملحمة اوفيد )فن الهوى( والملحمة الفارسية 

.)انانجارانجا( والملحمة الهندية )كاماسوترا
)[2](

) “ 

وبمرور االعوام تراجعت عشرات بل مئات من االعمال الخالدة التي اشتغلت على ثيمة الجنس العذري، 

جميل بثينة، ليلى االخيلية وكثير عّزة وعلى ثيمة الجنس خاصة في العصرين العباسي قيس بن الملوح، 

 .االول والثاني، بما عرف التشبيب بالجواري والغلمان

ففي العاصمة بغداد ايام العباسيين والقاهرة ايام الفاطميين ، ومن بعدهم السالطين ، نرى بيوتا لالثم تقوم 

اء الساقطات يقمن هذه البيوت باسم الدولة وفي حمايتها ونرى المواخير ودورا للدعارة تشيد ونرى النس

والحانات في عصر الرشيد والمأمون والمعتصم والمتوكل تنقلب الى دور للدعارة في العصر البويهي ، 

ثم يقّر ذلك الوضع الشاذ الغريب في بلد اسالمي كالعراق ، ثم تنتشر العدوى الى مصر الفاطمية فيذكر 

 .كتاب )الخطط( بيوت الفواحش التي كانت تجبى عليها الرسومصاحب 
)[3](

 

ويتحدث احد المؤرخين االنكليز عن هذه الفترة )العصر العباسي والفاطمي( فيقول : يمكنك ان تتصور 

الفساد الذي يحيق بالرجل والمرأة على السواء نتيجة سهولة الطالق. وقد وجد في مصر عدد كبير من 

في مدى عشر سنوات نحو عشرين او ثالثين زوجة كما ان هناك نساء لسن متقدمات في الرجال تزوجوا 

السن صرن زوجات الثني عشر رجال . او اكثر على التوالي، وقد سمعت عن رجال اعتادوا ان يتخذوا 

زوجة جديدة كل شهر ، فهو يختار من بين نساء الطبقة الفقيرة امرأة حسناء ، او امراة مطلقة ترضاه 

 .جا اذا دفع لها صداقا عشر شليناتزو
)[4](

 

وبرزت ثيمة الجنس والجنسانية عالميا لدى العديد من عمالقة االدب العالمي ، بعض هذه االعمال قامت 

بتسليع جسد المرأة جنسيا، والوصول بالجسد االنثوي مراحل التسفيل االنحطاطي، وتعريته تماماً من اية 

تها في نماذج من االباحية الجنسية، وسأختار نموذجا واحدا في جنس ادبي قيمة اخالقية او اجتماعية ترجم

العضو ” هو”ويقصد بـ” أنا وهو ” هو الرواية، لكاتب ايطالي شهير البرتومورافيا، في أحدى أهم رواياته 

اليا الذي كان مقيما في ايط” وائل زعيتر“الذكري ، ترجم الرواية الى العربية الكاتب المترجم الفلسطيني 

في السبعينيات من القرن الماضي ، وناشطاً سياسياً من أجل حقوق وطنه المغتصب فكانت نتيجة ذلك 

أغتياله على يد الموساد االسرائيلي، كما فعلت مع الروائي الفلسطيني اآلخر قبلهُ )غسان كنفاني( نشرت 

الباحي من منظومة الجنسانية، في دار االداب اللبنانية . استخدم مورافيا ثيمة الجنس ا” أنا وهو“رواية 

تسفيل أمتهاني فاضح للحط من قيمة الجسد االنثوي، وجعل منه تسليعا حيوانياً ، بقرة تخور في شبق 
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https://couua.com/2019/09/26/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%af%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d8%ab%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d8%ac%d9%86%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%a3/#_ftn4
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جنسي اثناء عملية التسافد البيولوجي االيروسي, نظرة دونية لجسد المرأة. ال نجد مثيالً تشبيهياً له، في 

ض شرائحنا العربية، واليوجد وجه مقارنة او مقياس ادنى قصص حكايات الجنس الماجن لدى بع

باحتشامها عن تعابير البرتومورافيا، لكن يبقى في كل االحوال حكمنا على الرواية حكما اخالقيا شرقيا 

النفسي، وربما كتبت -وليس حكما جنسانيا غربيا كما تناولها الكاتب الكبير جورج طرابيشي بالنقد االدبي 

 .ثريا نافع روايتها )فضاء الجسد( بذات المنحى والمضمون الروائية المغربية

ويصف الكاتب االيطالي البرتو مورافيا مشاعر صبي مراهق فيقول : كانت مسألة طبيعية ان يرى 

امه تخلع ثيابها امامه ، وكان طبيعيا للغاية ان تنحني فوقه على فراش وهي في مالبس النوم ” اوجستنيو“

ا من فتحة القميص ، ثم تطبع على جبينه قبلة. كل هذه اشياء مرت باوجستنيو في الشفافة فيتدلى ثدياله

الماضي بصورة عادية جدا اما اليوم فلم يعد االمر في سهولة االمس ، فقد اصبح الغالم يطيل النظر الى 

رغبة امه وهي تستبدل ثيابها ويراقبها بشغف ، وهي تتزين عارية امام المرأة ويحدق فيها بمزيد من ال

وهي تخلع جواربها . كل شيء اصبح واضحا امامه بشكل مختلف تماما عن االمس
)[5](

  

وال يفوتني في ختام هذه الدراسة االشارة الى االسفاف الجنسي الشعري علىمواقع التواصل 

حقيقيا ذكوريا وانثويا متبادالً. فهل يبقى لدينا بعد كل الذي مررنا عليه سريعا مسّوغا مشروعا  االجتماعي 

في تساؤلنا اين هي الفروقات االدبية النقدية والفنية ما بين االدب الذكوري واالدب االنثوي!؟ باعتقادي 

لصاحب العمل االدبي فقط، وثيمة ” االسم”لدينا ادب عربي فقط، ومحموليته االنثوية أو الذكورية هي بـ

 .أشتغالهما المشتركة التي تجمع بينهما هو الجنس الغير

ختلف االمر معنا في اآلداب االجنبية إذ توفرت لديهم مواضعات نقدية متفق عليها تقدم لكل جنس وقد ي

 .ادبي ذكوري او انثوي مميزاته الفنية الخاصة به، وهذا موجود ومتفق عليه عندهم على ما أعتقد

 هوامش

نا، صحيفة االديب الثقافي ، بغداد، د.فائز يعقوب الحمداني، الجسد صوت الروح ، بتصرف م ([1])

 .06م، ص0222، 14ع

 .21عواد علي ، المسرح ومثقفو عصر التنوير في العالم العربي ، مجلة افكار االردنية ، ص  ( [2])

نقال عن غالي شكري  64محمد عبدالغني حسن ، مالمح من المجتمع العربي ، دار المعارف ، ص  ([3])

 .40ربية ،ص ، ازمة الجنس في القصة الع

، نقال غالي 64أ.و.لين ، انجليزي يتحدث عن مصر ، ترجمة فاطمة محجوب ، كتب للجميع، ص ([4])

 .46شكري ، مصدر سابق، ص

غالي شكري، ازمة الجنس في القصة العربية، مصدر سابق، الهيئة المصرية العامة للتاليف  ([5])

 .21-28، ص2122والنشر، 
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 النشوئي السرد في مرأةلل األنطولوجي المقام
 البدئي

 
 يوسف عدنان 

 

 تقديم هامشي

من بين أهم األحداث التي تستوجب من الحس ” النشأة التكونية لإلنسان“تعّد أسطورة البدء المقدس أو 

، ويتساءل على  « rétrospective» الفلسفي وقفات تأملية، ليعيد التفكير في أبعادها من منظور استعادي

بإرادة المعرفة خارج ثنايا المألوف، والجاهز من الخطابات المحنّطة لعقود من الّدهر في تالفيف نحو يدفع 

–المعتقد والموروث والمؤسطر وطبقات العقل الباطن. فالدعوة إلى إعادة القراءة المتجددة للتراث الفكري 

أنساقنا الثقافية والفكرية  حاجة معرفية لضبط منشئه وحركة مفاهيمه في نواميس -خاصة بعده اإلناسي منه

والمعتقدية واألخالقية. إذ علينا أن نقيم تمييزا جوهريا بين المظهر األنطولوجّي، والمظهر الذي يقدمه لنا 

التاريخ الرسمّي بخصوص الخلق األنثوي. فعالقة آدم وحّواء النشوئية قد تمت بعجلة شديدة لم تمهل الفكر 

وراء المساهمة بهذا الموجز، القبض على المعنى قبل أن يحشر في نظم  ليقول كلمته. لذا، فإننا نطمح من

 .الخطاب التي تسيّج مساحات التّفكير ضمن جغرافيا المقدس، وتوابته الّسكونية المؤبّدة

إعادة التّفكير في المفّكر  -ما قبل التاريخ –ليس الغرض من تناول هذا الموضوع الموغل في عمق القدم 

هذه الورقة بلمحات مرّكزة حول حلقات مفقودة في االنشغال الفكري بقّصة الخلق اإلنسي،  فيه، وإنما تأتي

ليتسنّى لنا إثرها تخصيب آفاق أخرى مغايرة، تنأى بقدر كافي عن تفسيرات غافلة/ قاصرة/ متناقضة/ 

، مما الخ. ويبقى دائما السؤال يستلحق معناه المؤجل، ومفتوحا على أجوبة ليست حاضرة)…( فارغة 

يستدعي المزيد من الحفر والتنقيب والتّدارس إيمانا منا بنسبانية كّل معرفة تتّخذ اإلنسان موضوعا لها. 

كثيرة هي االختالفات بين أصحاب الرؤى والمذاهب الفقهية االجتهادية حول قضايا مقدسة داخل أو خارج 



 

 205   www.couua.com 

 

حّق ألي كان أن يصادر حق الرأي النص الديني، غير أن باب االجتهاد والتأويل يظل مشروعا، وال ي

والتفكير والحوار والمساءلة النقدية. ولست أزعم أنني أجبت على جميع التساؤالت التي تولّد وجهاتها 

المجهولة عبر مسارات هذا البحث المّحمل بثقل التاريخ اإلنساني بتأويالته. و ال أّدعي كذلك أن هذا 

مي هو األصح والخالي من الهفوات، لكنني على قدر من اإليمان التفسير الذي قّدمته للرغبة والحلم اآلد

بأن هذا البحث يستبطن جوانب خفيّة لم تكتشف بعد، ويثري بحثنا المتعلق بأصل المعتقد األسطوري 

والديني عند اإلنسان وبدايته النشوئية. ما أكبره من خطأ وخسارة أن نّصور تاريخ النزوع اإلنساني بهذه 

ويلفت النظر  -رغبة آدم وحّواء في بعضهما البعض –اء التي ال نجد فيها أّي أثر للرغبة الطريقة الجوف

شيء، أنهم حرصوا على تصوير واقعة الخلق األول بالعدمية والخشونة ومجانبة الرغبة اإلنسانية. وما 

قرأ بعض ما أكثر التّفاهات التي تحاك في هذا المجال، والحقيقة أنني أعجب وآسف في نفس الوقت حين أ

كتب حول هذا الموضوع. فالخطابات الفقهية والعقل الذكوري المتعالي واألساطير المؤسّسة جميعهم 

يتحاملون على إجهاض المعنى المراد به من قصة الخلق اإلنسي ملجمين بذلك صوت الرغبة التي ال 

لّبا عند الرجال من يأتون على ذكرها سواء عن قصد أو غير قصد. بل ونصطدم بجدار الكبت أكثر تص

النساء، حين يعتبرون خلق حّواء شيئا ثانويا وجد تعريفه عند آدم كسائر المخلوقات، متشبّثين بهذا الموقف 

االستنساخي الذي ينسب وجود األنثى إلى علّة ما ذكورية. كما لم يفتني في هذه القراءة إضعاف مفعول 

ص دالة من النصوص الميثولوجية والدينية مع تسليط مقوالت العقل النقلي }الوسائلي{؛ واستخراج نقائ

الضوء على تاريخ الرغبة المهدور والمحجوب وراء جدار الوعي. ففي هذا الطرح تأصيل لمسعى فكري 

يراد منه إعادة تقويض وتفكيك ثنائية أصل / فرع، إلى جانب تأزيم فكرة مركزية المعنى المحصورة عند 

ستطعنا أن نفسر على ضوء هذا النموذج أساس قانون الخلقة السليم بشكل ال الطّرف الذكوري. لذلك، فإذا ا

يصّوغ ممارسة الخصاء على الكائن األنثوي، آنها يمكن أن نسمع نداء الرغبة الحقيقية في المرأة كذات 

وكيان مكتفي بذاته، ال كموجود غير مرغوب فيه أو كموضوع بدون رغبة. وقصارى القول أن النزوع 

منذ  –ي ال يمكن إالّ أن يكون نزوعا راغبا، وإذا سبق وكان العكس، فسنكون قد سلّمنا سلفا اإلنسان

أن نعيش في هذه الحياة بدون رغبة، تاركين قوى الطبيعة تفعل فينا على نحو  –الخطاب اإللهي لألرواح 

أهم ركيزة يقف عليها  ميكانيكي، تطبعه االستجابات الغريزية أكثر من النزوعات العرفانية والجمالية. إنّ 

بنيان البحث هو مفهوم الرغبة. فنحن نحّث من خالل إعادة التفكير في قصة الخلق اإلنسي، على 

استحضار الرغبة كحلقة مفقودة في تفسير عالقة آدم وحّواء النشوئية. وعلى ضوء هذا المستجد المفهومي 

 : نهدف معالجة القضايا اإلشكالية التالية

طالسم العالقة المعقدة بين الجسد الذكوري والجسد األنثوي، والمقصود بالتحديد مساءلة العمل على فّك -

 .قضية الّضلع وانتساب حّواء من حيث الخلق آلدم

تأصيل مفهوم الرغبة في تجربة النزوع اإلنسي، بعد أن غاب هذا األخير على التّفكير الكوني في مسألة -

 .لوجيخلق آدم وحّواء على مّر الزمن األنطو
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إدراج الحلم كسجل خيالي باطني ينضاف إلى تفسير حدث الخلق األنثوي، باعتبار المنام الذي راود آدم -

 .قد تضمن كشفا عن صورة حّواء قبل أن توجد ككائن مجسم في واقع آدم

إعادة االعتبار لالشعور في تجربة الخلق االنسي، على أساس كونه مسرح الصراع النفسي آلدم وحّواء  –

مع ذواتهم ومجال الرغبة أيضا. الشيء المفضي إلى إعادة مساءلة مفهوم الخطيئة األصلية ومجمل 

 النزوعات المخبوءة في النفس اآلدمية والتي وجدت تعبيرها في خرق األمر اإللهي،

بدل أن تتم مقاربتها من زاويا أخرى. التساؤالت اإلشكالية للبحث: كيف حظرت حّواء كموجود في 

وهل من الممكن أن يكون قد جّسد الحلم أول تجلي للكيان األنثوي؟ لماذا كان هناك منام في قصة  الوجود؟

الخلق األنثوي، ولم يكن هناك تجلّي مباشر؟ ما غاية الحلم في قصة الخلق اإلنسي، وما موقع الالشعور 

حّواء هو جواب عن  من الغيب؟ هل رغب آدم في حّواء قبل خلقها ؟ أيمكن أن ننتهي إلى القول أن خلق

رغبة ؟ ما عالقة الرغبة بكل من المعرفة والجنس والموت ؟ هل خلق حّواء كان حقّا بهذه الطريقة المؤلمة 

والعنيفة، والقصد هنا أسطورة الضلع ؟ عندما نتساءل عن الرغبة األصيلة في نزوع الكائن اإلنساني، هل 

لماذا يبدو الحضور األنثوي كما لو أنه معنى  نكون أمام موضوع بدون رغبة، أو رغبة بدون موضوع؟

خارج التاريخ اإلنسي ؟ كيف أمكن آدم إدراك حّواء؟ هل من خالل ملكة العقل، أم عن طريق الحس، أم 

هو حدس باطني ترآى في حضرة الخيال ؟ لماذا لم يخلق الّرب آدم وحّواء في وقت واحد ؟ هل يمكن 

بال ؟ أو بعبارة أخرى: هل يمكن آلدم أن يسعد مع حّواء دون رغبة لإلنسان أن يسعد بشيء لم يرغب فيه ق

 مسبقة فيها، وأن تبادله هي كذلك نفس الشعور ؟
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  كازارس: ماريا إلى كامو ألبير من
 (*)61/ 61/ 61 الرسائل

 

 سعيد بوخليط : ترجمة

 

  : 16الرسالة

 

 

بغتة المكالمة الهاتفية ألن الدموع خنقتني.ال تعتقدي أني اتسمُت بالعدوانية نحوِك.لم  قطعتُ ،منذ لحظة

ال ألمح سوى حلكة ،يسبق قط لقلب إنسان أن غمرته المحبة ثم الخيبة في ذات الوقت.أينما وجهت بصري

أمتلك ما يكفي خارت قواي.أعتقد أني أتمنى الموت.وال ،ضاع كل شيء.وفي غيابكِ ،الليل.برفقتِك أو بدونكِ 

مثلما دأبُت على فعل ذلك منذ صرُت إنسانا.لم أعد قادرا سوى على ،من القوة لمقاومة األشياء بل ونفسي

مترقبا مجيئك.متى يمكنني الصراع ضد مرضي وأصبح  ،فقط الغير. أنام وأدير رأسي نحو الحائط ،النوم

   .ة القيام بذلكال أعرف متى سأعثر ثانية على طاق،أكثر قوة من حياتي الخاصة

 

مع ذلك ال تقلقي.أفترض أن كل هذه األمور ستعود لنصابها.تعكس رسالتي هاته ،إلى جانب مختلف باقي 

التفاصيل، إيماني دائما بِك، وكذا إصرار رغبتي على رؤيتِك سعيدة.وداعا، حبيبتي.تذكَّري دائما الشخص 

 .الذي عشقِك أكثر من حياته.وال تغضبي مني

 ،الساعة الواحدة صباحا1944 الساعة  شتنبر 
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  91 : الرسالة*

ستأتين بعد قليل وسأخبرِك بصيغة ال لبس فيها، عن ما وددُت أيضا اإلفصاح لِك عنه.بعدها، ستنتهي 

مسارات حكايتنا.غير أني ال أريد االنفصال في ظل نظرة بئيسة نحاول بحسبها أن نبلور بال جدوى ماال 

ة البارحة متسائال إْن أحببتني حقا أو كان مختلف ذلك فقط تجليا مظهريا كنتِ يمكنه التحقق. قضيُت ليل

بدورِك في خضمه نصف مخدوعة.لكن من اآلن فصاعدا لن أستفسرِك أبدا بهذا الصدد.أريد الحديث 

لكن أجدني ضعيفا تماما كي أنتشل نفسي من .(1) معِك،بخصوصنا معا ثم عني.أتطلع إلى إسعاد فرانسين

ذه الحكاية.جسديا، أشعر بانكسار يفوق ما بوسعي البوح به.معنويا،ال أحس سوى بأني قلب جاف، دوامة ه

صارم، محروم من رغباتي.فليس أمامي إذن أي موضوع ألتمسه وقد عشت ما يكفي من الوقائع تجعلني 

األكثر صدقا تكمن أمنيتي  .أستسيغ حقا نوعا من التخلي. لكن في خضم هذه الحياة، سيظل عشقي وفيّا لكِ 

وفطرية في أن ال يلمسِك أي رجل آخر، غداة اختفائي .أعلم أنه تطلع مستحيل.في المقابل، كل ما أتمناه،أن 

ال تضيعي هذه الحقيقة الرائعة التي هي أنِت ،بالتالي ال تمنحي هذا العطاء سوى للكائن الذي يستحقه. 

رة اكتساحه،أريد منِك أن تحرسي داخل قلبِك،هذه الذي أود بغي ومادام يصعب، تسيُّدي على كل هذا الحيز 

 .المكانة المميزة،حيث بدا لي خالل لحظات نادرة أني أستحقها.طموح حزين، لكن هذا مابقي في جعبتي

أنا، فقط محبط. خالل فترة هذا الصباح مع اضطرابي، سادني حزن جاف، نتيجة فكرة انتهاء عالقتنا، نعم 

فصل الشتاء،بعد الربيع وهذا الصيف الذي لفحتني كثيرا أشعة  انتهت فعال، ثم اقتراب موعد

! فالمسرات  !ماريا عزيزتي،أنِت الكائن الوحيد الذي ألهمني الدموع.أشياء كثيرة لم أعد أتذوقها شمسه.آه

أفكر في مغادرة باريس  .التي عرفتها معِك صارت تبدو قياسا لها،فقيرة تلك األخرى التي بوسعي مالقاتها

ر بعيدا قدر الممكن.هناك أشخاص وشوارع غير قادر على زيارتهما ثانية.لكن مهما حدث، تذّكري والسف

دائما وجود كائن في هذا العالم، بوسعِك خالل أّي لحظة الرجوع إليه أو القدوم عنده.لقد منحتِك ذات يوم، 

العالم الغريب الذي بدأ  من صميم فؤادي، كل ما أملكه وجل ما أنا عليه.اهتمي بذلك غاية رحيلي عن هذا

    .يتعبني.ويظل أملي أن تدركي في يوم من األيام إلى أّي مدى أحببتكِ 

وداعا، عزيزتي، شغفي.ترتجف يدي وأنا أكتب لِك هذا.إذن احرصي على نفسِك، وحافظي على نقائِك. ال 

وأنِت غائبة تماما.لكن تنسي قط أن تستمري كبيرة.أفتقد إلى هذا القلب حينما أستحضر كل الزمان القادم 

وأنا أعرفِك فنانة عظيمة، تتماثل مع جوهرِك، أو سعيدة وفق أسلوبِك،أدرك في الوقت ذاته،إضافة إلى 

ماسبق،أني سأكون سعيدا،بالرغم مني.وستتجلى لدي فكرة مفادها أني لم أضعف أي شيء لديِك وهذا 

مرة أخرى،وداعا عزيزتي،وليشملِك  .تبقية لديالحب الشقي لم يسعفِك.هي مواساة خاطئة،لكنها الوحيدة الم

حبي برعايته.أقبِّلُِك،وعلى امتداد هذه السنوات التي سأعيشها بدونِك،أقبِّل وجهِك العزيز مع كل األلم 

 .والحب المهول الذي يستوطن قلبي

 ،الساعة الواحدة ونصف ظهرا1944 باريس، أكتوبر
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  91 الرسالة*

كل ابتهاجي، لكن حقيقة غير قادر.لقد أنهيُت أود أن أبعث إليِك في نفس اآلن .(3)عيد ميالد سعيد، عزيزتي

البارحة رسالتي إليِك وقلبي ممزق.وبعد الظهيرة، ترقبُت طيلة تلك الفترة، مكالمة هاتفية منِك. ليال، 

 .أدركُت جيدا أكثر إلى أي حد أفتقدِك.تملكني شيء فظيع ومزمن . لست قادرا التعبير عنه

ت تعبِك.أعلم جيدا أنه ليس خطأِك،لكن ماذا بوسعِك فعله ضد هذا أريد إحاطتِك علما بمختلف ذلك بين طيا

الوجع المحيط بي عندما أحدد كل ما يفصلني عنِك.كما قلت لِك، أريد أن تمكثي أمامي، تتواجدين دون 

 .هدنة وأعلم مدى عبثية أمنية من هذا القبيل

ساء.فال نعيش دائما سّن الثانية التبالي كثيرا بوضعي،أتدبّر أمري بكيفية حسنة.كوني سعيدة هذا الم

والعشرين،وال باقي أعمار السنوات،بوسعي فعال تلقينِك كيفية ذلك،أنا من يشعر بكوني كهال جدا منذ عهد 

 .قريب

وقد أظهرِت أناقة وتوهجا .(3):القروي لم أخبرِك إلى أي حد عشقتِك وأنت تؤدين دورا في مسرحية

 .وإبداعا

مادمت أنِت فنانة عظيمة جدا.ثم بغض النظر عن كل ما يؤلمني،فقد  نعم بوسعِك أن تكوني سعيدة،

             .استمتعت برفقتكِ 

 2166نوفمبر  21

 مصدر الرسائل *
 

 

 Albert Camus/MariaCasarés :correspondance (1944-1959) ;Gallimard ;2017   

ب باريس ،صو2166بعد عامين من االنفصال االضطراري،غادرت فرانسين وهران،أواخر سنة  : (1)

   .لاللتحاق بزوجها كامو،وقد أقاما في شقة صغيرة استأجرها الروائي الشاب من أندريه جيد

،في غاليسيا)إسبانيا(،وقد بلغت آنذاك سن الثانية 2100نوفمبر 02ولدت ماريا كازارس،يوم  : (2)

 .والعشرين

 . 2166مسرحية البيت الريفي ألنطون تشيخوف،أخرجها مارسيل هيرون سنة  : (3)
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 السّيدات ُمديُر 
 

 

بكرّية رجاء: كتابة  

 

 

 آثار أين للمغامرة؟ شرسات مناهضات ُكنَّ  إذا وإنجازاتهنّ  النّساء مكانة إذا، يَُسّمى ما أين..“

 قلب في صغير فرح بذرة يغرسن وهنّ  أنفاسهنّ  من ينضح الّذي اللّيمون ورائحة حنائهنّ 

 ((رجاء_ب”.. #يوم كلّ  تصادفه ال ِسحراً  فرضلي األطفال كلّ  يفجّ  طفل نبوءة؟ طفل

 

 ..آذار وفد

 القلب. مدّرجات في دروبها وتتجدولُ  شوق، مسافات والمجّرات المواقع معهُ  تفزّ  آذار يحضر وحين

 ما وفق وحبرا، ولونا رقما جيّدا أُعّرفُها الّشهيرة، الحكاية وفق الحظّ  ألرقام الّرسولة المرأة دور يسُكنني

 رجال بأسماء أيضا أعنونها ونكسات. تجاوزات ومواجع، دسائس ونجاحات. مطبّات من اتيحي في حدث

 بأوراق وأدبّسهم أحيانا، أمسحهم وأسبابها. العالقات عناوين عن بعيدا حياتي في حضورهم أحببت

 نّساء.ال كلّ  حياة  في يظهرون الّذين الّرجال ذات أنّهم تماما أعرف ألنّي ذلك أخرى. أحايين ُمفّكرتي

 ودم. لحم من قطعا لكن أزواجا، يكونوا أن بالّضرورة وليس أفكارها، وأعني رأسها من قريبا وقفوا رجال

 يكون قد واحد رجل بينهنّ  خاطئا، أّدتهُ  ما اعتبروا كلّما جيّدا القفز ويجيدون يتحّدثون، يتنفّسون، يمشون

 .التّنَك غابة أو الّذهب درب إلى خطّها

 للكلمة. الّشمولي وبالمعنى ،”ُمَدراء“ الَجْمعِ  مصدر من مدير اسمه كلماتي يعني الّذي يالسرّ  الّرجل هذا

 المذّكر جمع وليس التّكسير جمع تحديدا. المدارس ومدراء العالم، في للمدراء الّذي التّكسير جمع وأعني

 يختارون لحضورهم يفهمتعر وفي غالبا، المديرين أنّ  األمر في الغريب ولعلّ  المعقول. الّصحيح الّسالم

 التّكسير مصدر كأنّ  أنفسهم، يعّرفون حين األصحّ  أنّه اعتبار على الّسالم، المذّكر جمع وليس التّكسير جمع
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 في نفصل أن بقي ذاته. التّكسير فعل وأعني الفعل، إلى التّسمية يتجاوز يختارونهُ  الّذي الجمع ألبعادِ  الّذي

 من وكم البناء! إلعادة أم األشياء، أصول على والقضاء الفعلي، سيرالتّك بهدف تكسير أهو الهدف، أمر

 األربعة؟ بحروفها للكلمة النّاصعة المرآة ليكونوا التّسميتين بين يفصلوا أن يهّمهم المدارس مديري

 عامالت، كنساء، حياتنا في التّاريخيّة المناسبة هذه وفي الموضوعة لهذه تقودني وحدها الّصدفة ليست

 عالقتي في حياتي في فاصلة أعتبره لما االختيار هذا قصدت وأديبات. روائيّات كاتبات، بيوت، ربّات

 جمع أنّها نّوهتُ  وحين معهم، تعاملي في مديرين على ُمدراء تسمية جميعا اختاروا الّذين المدارس بمديري

 فِكريّا، ُمكسَِّرين وايظلّ  أن وفضلوا الحائط، أو بالّسقف كالمي ضربوا العاقل، غير للمذّكر تكسير

 فذلك العالمي المرأة كيوم يوم في وإلهام حكم كمصدر الموضوعة هذه أسوق كنت وإذا فعليّا. وُمَكسِّرين

 وضروب واللّينة، الّصارمة مواقفها والحركة، واللّون الكلمة عبر النّضاليّ  تاريخها امتداد على المرأة ألنّ 

 ولكن للكلمة التّوجيهيّ  بالمعنى ليس حّددها التّسمية، هذه قُبّة تحت جهاتها دحدّ  من ثّمة تنفّذتها، الّتي الّسيادة

 داهما خطرا يشّكلون مرؤوسيهم فكر آفاقهنّ  وتطلّعات النّساء آفاق تتجاوز فحين للمفردة. الجزريّ  البعد

 مديريهم زنتجاو اللّواتي النّائبات النّساء عدد الُعجالة هذه في أخبركم ولن مناصبهم. المنصب، على

 حضرة في للكلمة المجازي بالمعنى فناجين، وفتّاحات بيوت ربّات مجّرد كنّ  واللّواتي وأُفُقا، حضورا

 حضرة في رأسها مكان قهوتَها تُشّغل بنائبة المدير سعادة أسّجل لن بعضهُم. وكنتُ  وضيوفه المدير

 لمكتبة الّتي الّروايات صحاحير نمكا أسبوع كلّ  لضيوفها، تُعّدها الّتي الّسمك وصحاحير زواِّره،

 .المدرسة

 يتجاوزون ال الّسالم الجمع مصدر من والمديرين عدد بال التقيتهم الّذين التّكسير مصدر من المدراء، عدد

 سابق ودون فجأة عليّ  وانقلبوا داهما، خطرا شّكلت جميعا وعليهم الواحدة. اليد أصابع من أصابع بضع

 واحدة مّرة أفهم لم العربيّة. المدارس معظم في بخلطاتها يتاجرون الّتي لّدسائسا بسبب واحدة ودفعة إنذار

 والّصرف النّحو في الفاشلة الُمدير ُمدلاّلت إحدى أنّ  لمجّرد َعين برمشة الّساحر على الّسحر ينقلب كيف

 على ائيحذ كعب أضع مّرة كلّ  في جيّدا أعرف وكنت الفكرّي. وثرائي حضوري قّوة تزعجها واإلمالء

 بعملي النّظر وأعدتُ  ونفسيّا فكريّا أُرِهقتُ  أنّي حدّ  مالحقة، كمشروع تنتظرني امرأة ثّمة أنّ  مدرسة باب

 وصاحبة ومختلفة، دائما غريبة كنتُ  المدارس، في النّساء لطواقمِ  ُمَكّمال فردا أنفعُ  ال أنّي اقتنعتُ  هذا.

 ضعيفة كانت ولو الّسطر، على تمشي أن يجب سةمدر في امرأة المسألة. في ما أخطر وهذا كبرياء،

 حّده. من ليست قّوة غالبا يّدعي الّذي المدير تخيف كي عاليا وكعبا فاخرا روبا تختار أن يمكنها المعلومة

 آخر هي الُمدير فصرخة العالية، أكتافِهِ  من تتجّرد أن غالبا وعليها ممنوع، الكبرياء أنّ  للمعلومة أضف

  ..العالم

 اسم لطموحِ  ساحقة فارقة شّكلت الّتي المديرات بإحدى تدركمتُ  حين مديرة لمناقصة أتقّدم نأ رفضت

 مّكعب بحجم الّصغيرة مدرستها باب تجاوز صوتها أنّ  حدّ  الّصراخ مكان الّزعيق اختارت إذ هذا التّكسير

 هذا من مدارس في تُعطي أن مفهوم عن تساءلت ويومها جوع. من تُغني وال تُسمن ال وأِلسباب شوكوال،

 تجربة بعد التّسميتين. بين نتّبعَ  أن يجوز ومن رجال، وليس امرأة عملك مكان مدير يكون أن ومفهوم النّوع

 النّساء أنّ  فهمت بعيد أفق بفضاءات ليس. تكشيِرهنّ  بجمعِ  النّساء على تكسيِرهم بجمعِ  الُمدراء آثرتُ 
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 كانت إذا إاّل  الُمحترمة، المدارس في خصوصا المختلفة نّ مواقعه في النّساء لنجوميّة الذعات ُمهدِّدات

 بل برئيس يوما أعترف لم وأنا مرؤوسيها، وخبزِ  وجوه وعلى والعسل الّسمن وتمسحُ  تُداِهن كيف تعرف

 في المشاريع أنّ  الغريب لكنّ  واختالفي. بِفكري التّربويّ  َصرِحهِ  تعليم مسيرة أدعم أن يمكنني بشريك

 وليس القلب قلبي. اتّزان وفقدتُ  والمالحقات الّدسائس خطواتي زاحمت حين المنتصف في بقيت معظمها

 غائبة العربيّة. مدارسنا في الغائبة المخيّلة بفكر الُمشِرقات النّساء حياة في العمل إلى يسبق ما هو الفكر،

 على حريصة لّمةوالمع بيت، فلديها المعلّمة إجهاد عدم على يحرصون المدراء ألنّ  وتخطيط، وعي عن

 بعدم دامغة مواقف القرارات هذه يتبع المغامرة، عن فتُحجم منصبها تفقد لئال خطأ جّرة ارتكاب عدم

 مغامرة؟ بدون مؤّسسة كلّ  مؤّسسة، في امرأة كيان إذا يعني ماذا التّعليمي. الُمقّرر في ليست فاصلة إَضافة

 ورائحة حنائهنّ  آثار أين للمغامرة؟ شرسات مناهضات ُكنَّ  إذا وإنجازاتهنّ  النّساء مكانة إذا يَُسّمى ما أين

 األطفال كلّ  يفجّ  طفل نبوءة؟ طفل قلب في صغير فرح بذرة يغرسن وهنّ  أنفاسهنّ  من ينضح الّذي اللّيمون

 ،”المدراء“ وأفق الطاّلب ومخيّلة التّعليميّ  المنهاج معايير انقالب يوم! كلّ  تصادفه ال ِسحراً  ليفرض

 المخاطرة حدّ  بلغت ولو المغامرة، فنون اختراع في جرأة النّشأ. على المشرفات النّساء لجرأة هنار اليوم،

 التّدريسيّة األطر في اليوم النّساء حضور وَمزيِدها. بُمجّرِدها المفاهيم تقلب عارمة ثورة على جديّ  َكِرهانٍ 

 والمبتذلة االّرتيبة األدوار تبديل قّوة نيملك النّساء ووحدهنّ  والمواجهة. التحّدي، حدود خارج نحتاجه ال

 حبق من جداريّات النّساء، كلّ  النّساء، تستحقّ  اليوم هذا مثل ففي سواء. حدّ  على والُمديرين للمدراء

  ..المواجهة حدود يحرس المقّوى اإلسمنتِ  بعض من بأس وال وزعفران،

 حيفاا …291 مارس،
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 زتيلي جةخدي مع حوار
 

 زتيلي؟ خديجة هي من 

 

كاتبة وأكاديمية جزائريّة تُدّرس بقسم الفلسفة جامعة الجزائر، حاصلة على شهادة دكتوراه دولة في    

من نفس الجامعة. شاركْت في العديد من الملتقيات ” فلسفة التاريخ”في تخّصص  0222الفلسفة عام 

ها الفرصة لالحتكاك بتجارب فكريّة هاّمة في الوطن العربي وفي والمؤتمرات الوطنيّة والدوليّة مّما أتاح ل

بالد الغرب أيضاً. تشتغُل في الوقت الحالي على مجموعة من النصوص الفكريّة والفلسفيّة، وتولي اهتماما 

بالفلسفة السياسيّة بشكل عام وبمرحلتها الهيلينيّة بشكل خاّص، كما تتعاطى مع منجزات الفلسفة الغربيّة 

حديثة والمعاصرة في بعض حقولها الهاّمة المرتبطة بالحداثة والتنوير والعولمة واألمركة والديمقراطيّة ال

وبفلسفة القيّم ونقد الحضارة الحديثة، ومن القضايا التي تبحث فيها باهتمام متزايد عالوة عن ذلك، مسألة 

ة من خالل استدعاء منظومتنا الثقافية نقد الخطاب الذكوري الُمهَيمن في مجتمعاتنا العربيّة االسالميّ 

والفكريّة وتراثنا الدينّي واستنطاقه في سبيل تصحيح مسار هذا الخطاب الذي ظّل ُعنصريا وُمنحازا 

وإْقصائيّا، وبُغية انفتاحه على أفق إنساني حداثي وتنويري. وهناك عمل يتّم تجهيزه في هذا المضمون 

األعمال األخرى التي هي قيد البحث، وهي تجتهد قدر  سيرى النور على المدى المنظور، وبعض

المستطاع لكي تعرف مخطوطاتها، التي تعمل عليها في الوقت الحالي، طريقها إلى الطبع والنشر الحقاً. 

وتهتّم راهنا فضال عن ذلك كلّه بالنشر االلكتروني للمشاركة في نقاش قضايا الفكر الفلسفي والنقدي 

الضرورة بمكان التكيّف مع العصر الجديد وتحّدياته الكبرى، ذلك أّن الثورة  الحديث والمعاصر، فمن

اإلعالميّة والتقنيّة المهولة ووسائط االتّصال الجديدة جعلْت العالم قرية صغيرة وسهّلْت من تواصل الناس 

قميّة من أجل فيما بينهم بسرعة فائقة، ولذلك ال مناص من مواكبة هذه التحديات الكبرى وواقع الشبكة الر

االنخراط بشكل فعلي في مواطنة عالميّة. فالكتابة لصحف ومواقع إلكترونيّة من شأنه أن يوصل المرء إلى 

جمهور واسع من الكتاب والنقاد والمفّكرين في جغرافيات مختلفة، ويقلّص من المسافات بين الكاتب 

تعزيز المساهمة في هذا النقاش الحضاري  والمتلقي، وهو األمر الذي يدفع خديجة زتيلي في كّل مّرة إلى

إلى اإلنسان  –بطبيعة الحال  –الذي يُجادل في القضايا التي تمّس البشر اليوم في كّل بقاع الدنيا، وااللتفات 

 .العربّي وموقعه الراهن في الخارطة الجديدة للعالم
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 الفلسفية؟ والدراسة الفلسفة باب ولجتِ  كيف 
 

ع األصدقاء وعائلتي وأساتذتي توّجهي لدراسة األدب في الجامعة بالنظر إلى بالئي في مرحلة الثانويّة توقّ 

الحسن في الماّدة واستناداً إلى الدرجات العلميّة التي كنُت أتحصل عليها وكذلك الستمتاعي بحفظ الكثير 

من بعض  من القصائد الشعريّة من مختلف العصور، كانت خارج إطار البرنامج الدراسي وكنت أستقيها

ُمجلّدات الشعر التي كانت موجودة في مكتبة بيتنا المتواضعة. ولكن قلبي وعقلي أصبحا بعد ذلك معلّقين 

أكثر بمادة الفلسفة التي اكتشفتها بدهشة وبفرح كبيرين في السنة األخيرة من التعليم الثانوي، ومن يومها 

ور أو تراجع إلى الوراء. وهذا ال يعني البتّة قطع ُولد شغف كبير نحو هذه الماّدة لم يعرف من يومها أّي فت

الوصال مع األدب والمعارف االنسانيّة األخرى، فقد يكون من بين العوامل التي جعلتني ألج باب الفلسفة 

هو إيماني العميق بضرورة التعاطي مع جميع الحقول المعرفيّة واإلنسانيّة والتمكن من أبجدياتها األولى، 

يلبّي هذا المطلب، أليست هي أّم العلوم كما حفظناه عن ظهر قلب؟ واليوم أجُد عزائي  والفلسفة هي من

التي يقترحها الفيلسوف الفرنسي ” نظريّة التعقيد”لتكريس فكرة التكامل بين المعارف والعلوم في 

الناس  المعاصر إدغار موران في مؤلفاته، فبعد أن هيمنت أساليب الحضارة الماديّة الحديثة على حياة

وطغى هاجس الربح عليها، وتعّرضت إنسانية اإلنسان إلى أزمات أخالقيّة وتحّول األفراد بفعل العولمة 

أصبح من األهميّة بمكان استعادة التوازن المفقود، وذلك ال  -على حّد تعبيره -إلى أرقام وأشياء وحسب

وإعادة بناء. ولعّل الفلسفة بمقدورها اليوم  التي هي دائما ترجمة” معرفة المعرفة”يتأتّى من دون أن نَُعلّم 

 .أن تستعيد ذلك التوازن المفقود بين مختلف العلوم والمعارف في عصر العولمة وتغّول التقنيّة

 المجال؟ هذا في اسهاماتكِ  هي ما 
 

ويحمل عنوان: بندتو كروتشه والنزعة التاريخيّة المطلقة، ولكّن تلك  0222أّول كتبي صدر في عام 

طبعة لم أكن راضية عنها فقد انتبهُت لوجود بعض الهفوات واألخطاء المطبعيّة فيها، وبعد مرور ال

السنوات شرعُت من جديد في تنقيح هذا العمل، وذلك بتخليصه أّوالً من الرطانة األكاديمية وتدقيقه لغويّا 

تّم حذف فقرات وإضافة  وإدراج بعض المصطلحات الجديدة في متنه ذات الصلة الوثيقة بالمضامين، كما

فقرات جديدة له، ولم يغب عني إعادة توضيح بعض المفاهيم التي رأيُت أنّها قد ال تكون واضحة بالشكل 

، باحتوائها 0224الذي وردْت عليه في الطبعة األولى. وقد صدرْت الطبعة الثانية من هذا الكتاب في عام 

األولى، وصدر الكتاب بعنوان: بندتو كروتشه  على عنوان ثانوي توضيحي لم يكن واردا في طبعته

والنزعة التاريخيّة المطلقة: من الوعي بأهميّة التاريخ إلى اإلقرار بسلطته. أما الكتاب الثاني الذي صدر 

، وهو حصيلة البحث في أفالطون 0222لي فيوسم بــ أفالطون: السياسة، المعرفة، المرأة في عام 

ء من الذكورة والحطّ من األنوثة. وصدر بعده كتاب سؤال الحداثة والتنوير ومسّوغاته التي يسوقها لإلعال

، وهو حصيلة جهد جماعي اشتركت فيه مجموعة من 0229بين الفكر الغربي والفكر العربي في عام 

الباحثات الجزائريات وقد قمُت باإلشراف عليه وكتابة مقّدمته، أعقبتهُ بعد ذلك بعملين جماعيين آخرين 

، واألخالقيات التطبيقيّة: جدل القيم 0226لفلسفة السياسيّة المعاصرة: قضايا وإشكاليات في عام هما ا
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. ثم يأتي بعد ذلك إشرافي على الكتاب الجماعي الدرس الفلسفي في 0222والسياقات الراهنة للعلم عام 

ت الفلسفية الذي انعقد الجزائر: التحديات واآلفاق وهو حصيلة أعمال مؤتمر الجمعية الجزائرية للدراسا

، وصدر كتاب المؤتمر في شهر أكتوبر المنصرم، وقد قمُت باإلشراف عليه وكتابة 0222في أفريل 

مقّدمته. يْنضاف إلى ذلك كلّه مجموعة من االسهامات في مجالّت علميّة ودوريات وأعمال مؤتمرات 

 .تعتني بالشأن الفكري والفلسفي ال يمكن حصرها في هذا المقام

 العربي؟ تداولنا في الفلسفي االشتغال في الحالي النساء دور تقيّمين كيف 
 

رغم وجود بعض التجارب الُمْشرقة في العالم العربي، والتي كثيراً ما صادفُت بعضها أثناء ُمشاركتي في 

حسب -في فعاليات فكريّة وثقافيّة في الجزائر أو خارجها، إالّ أّن دور النساء الحالي في االشتغال الفلس

ال يزال ضعيفاً أو غير فاعل بالشكل المطلوب على الساحة الثقافيّة العربيّة، فمعظمهن يكتفين  -تقديري

بالحصول على الشهادة الجامعيّة، ويغبن عن حقل النشاط الفلسفي وعن تفعيل المشهد الفكري في البالد 

مّر بها الكثير من البلدان العربيّة من هذا العربية، وربّما عّززْت الظروف السياسيّة واالجتماعيّة التي ت

الغياب وضعف األداء، فال يترعرع الفكر الفلسفي في ظروف الحرب والجوع واالضطراب والهيمنة 

أنا أذهب إلى ”وغياب الحقوق والمواطنة وفي ظّل االستبداد السياسي، فقد حدثتني صديقة عربيّة قائلة: 

وفي بلدان ”. غطية نفقات الحياة، فعن أّي تفكير أو فلسفة تتحّدثين؟الجامعة من أجل إطعام أسرتي فقط، وت

عربيّة أخرى تهرع النساء إلى تخّصصات أخرى غير الفلسفة ألّن هذه الماّدة من المواد المغضوب عنها 

التي تؤدي إلى اإللحاد والشرك باهلل كما يرّوج لهُ من طرف بعض المنظومات الدينيّة المتطّرفة، وغيرها 

األوصاف السلبيّة التي تُْطلقها هذه األخيرة والكثير من الناس على هذا التخّصص، والخالصة أنّه ال  من

توجد النخب الفكريّة النسويّة الفاعلة اليوم في مجال الفلسفة في العالم العربي، يكون بإمكانها المساهمة 

سي والثقافي من أجل المساهمة في الفعليّة في إحداث التغيير المأمول على الصعيد االجتماعي والسيا

النقاش الحضاري العالمي، على عكس ما يوجد عليه الوضع في بالد الغرب فاألسماء النشيطة اليوم 

والمثيرة للجدل التي أحدثت طفرة ملحوظة هي كثيرة وال غبار عليها. ال شّك أّن العالم العربي اليوم توجد 

يطة وهذا ال يمكن نُكرانه، ولكنّها ليست ُمحاطة باالهتمام فيه بعض التجارب الفرديّة الرائدة والنش

والرعاية، كما أنّها غير موصولة بالتجارب األخرى داخل البالد العربيّة أو خارجها، وفي مجملها ال 

تنضوي تحت مشروع فكري واضح المعالم أو تحت لواء مؤّسسة ثقافيّة أو ضمن استراتيجيّة معيّنة، 

التشرذم، إْن جاز لي هذا التعبير، ونتيجة لعدم وضوح المعالم فإّن التجارب تلك تبقى وجّراء هذا التشتت و

 .محاوالت فرديّة مفتقدة للتأثير والفعاليّة
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 -5الفلسفة؟ تدريس هيئة في الجزائرية المرأة وضع ما 
 

في هذه العجالة، أّما الشّق المتعلّق بوضع المرأة الجزائريّة في هيئة تدريس الفلسفة فال يمكن اإللمام به 

ألنّه علينا التعريج على مستويين من التعليم: الثانوي منه ثّم التعليم العالي أو الجامعي، ولكن يمكن التأكيد 

في السياق ذاته أّن المرأة الجزائريّة موجودة بشكل ملحوظ في هيئة تدريس الفلسفة وخاّصة في السنوات 

في تخريج الناشئة من طالب العلم والمعرفة سواء أكان ذلك األخيرة، وهي تحمل أعباء ومسؤوليات كبيرة 

على مستوى التعليم الثانوي أو الجامعي، ولكن المطلوب منهّن في نظري أكثر من هذا، فال يكتفين بتلقين 

النظريات وتاريخ الفكر الفلسفي وحسب، بل عليهّن إنشاء ورشات ونوادي فكريّة ودوريات ومجاّلت 

على تخريج جيل يملك األدوات الفكرية والمنهجيّة ليواصل البدء والمحاوالت متخّصصة تعمل كلها 

السابقة، وال يتأتّى هذا األمر إالّ ببذل اإلدارات الوصيّة جهدا لتحقيق هذا المبتغى. فمن هذا المنظور على 

ل نشاطها خارج الثانوية وخارج أسوار الجام عة للمشاركة الفعليّة المرأة التي تنتمي إلى حقل الفلسفة أن تُفَعِّ

في التغيير وبناء اإلنسان السوّي والمواطن المتمّسك بتراثه من جهة والمنخرط في الحضارة الحديثة من 

جهة أخرى، فقد الحظُت في أكثر من مناسبة ثقافيّة وفكريّة تأدلج التالميذ والطلبة وعجزهم عن النظر إلى 

ذلك بالمنظومات الفكريّة والدينيّة السائدة. فال غرو أّن النقاش  العالم بمناظير مختلفة ومتعّددة متأثّرين في

والحوار وحدهما يكفالن تعليم فلسفة االختالف التي تصنع فضاءات فكرية وفلسفية للعيش اإلنساني 

المشترك. ليس خافياً علينا أّن مشاغل الحياة وأعباء األمومة ومسؤوليات البيت من شأنها أن تضغط على 

سة الفلسفة أينما كانت، وعلى المرأة بشكل عام في مختلف مجاالت الحياة، ولكن الفرق النوعي بين  ُمَدرِّ

شخص وآخر هو في شكل األداء والفاعلية وفي تحصيل النتائج المرجوة على أرض الواقع، وهو هّم كبير 

ت الموجودة على تحمله الكثير من مدّرسات الفلسفة في وطني وفي أوطان أخرى رغم العراقيل والمعّوقا

أكثر من صعيد، وإّن التجارب الناجحة هي التي تستجيب للتحديات بصبر كبير. وقد تجيء مناسبة أخرى 

 .للتفصيل في هذا الموضوع بدقة أكثر

وفي الختام أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لمنبر كوة )الفلسفة بصيغة المؤنث( وللقائمين عليه، الذين 

غيير وترسيخ اإليمان بأّن المجتمع العربي ال يمكنه أن يتطّور وينخرط في المستقبل يحدوهم األمل نحو الت

وإحدى رئتيِه معطّلة، وبأّن األوان قد حان لكي تتحّدث الفلسفة راهنا بصيغة أخرى بعدما كانت، لعصور 

 .طويلة، ذكوريّة بامتياز
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  كريستيفا: جوليا مع حوارات
  وابنها زوجها مع عالقتها

 
 

 بوخليط  سعيد :ترجمة

 

 زوج مع امرأة تعيش حينما التماسك صعوبة تتجلى حد أي إلى النتخيل“ 

 مختلف ،وبأن المهن باقي غير اآلخرين،ومهنة عن يختلف طفل كاآلخرين،ولديها ليس

 كل أن العتبارا بعين أخذ أيضا)مع عائقا تمثل فهي ارتقاء كونها وبقدر تلك االرتباط محاور

 كاترين !)“ذلك تخيل يصعب”تماما مغاير”توازن على وتقوم”(اآلخرين“اليشبه منا واحد

 2015 (ميشيل، والمقدس،ألبان كريستيفا،األنثوي كليمون،جوليا

 

أستعيد رواية الساموراي. النص الذي يقدم لنا أول جسر بين وجودكم الواقعي ثم : صامويل دوك*

خاصة ومتخيلة،حكاية،تتعلق بكم،وأنتم تتأرجحون بين الواقعي والمتخيَّل.إحدى  المتخيَّل،سرد بين حياة

المقاطع التي المستني أكثر حينما تحدثتم عن فترة الحمل واألمومة.لحظة تشغل مكانا محوريا في أعمالكم 

األمومي. مع اإلكلينيكية ثم دفعتم االختصاصيين و المحللين النفسانيين كي يطوروا تحديدا مفهوم االرتكاز 

(.هل حدث ذلك بعد عودتكم من 1ذلك بقيتم شيئا ما متحفظين كفاية بخصوص تجربتكم مع الحمل)

 الصين؟سؤال جد متطفل؟وكيف عاش فيليب تلك الحقبة المميزة جدا؟

إذن حتى لو كانت األم تجهل الجنين الذي ستمنحه الحياة،فإن جسدها يعلم ذلك سلفا.يشعر “ (1) :

لم تعودي واحدة، بل أصبحتِ   )…(.م المفترض أن ينمو بِك،يبدأ في إضعافِك التطعي  بصدمة:

ثنائيا.حيوان، فيزياء، كيمياء: يكشف اآلخر الذي تطويه على أنِك آخر.غير بشرية،قاصرة،لكنِك 

متسيِّدة.تواصل عيناِك متابعة أطوار األوبرا وأنتِ تهتزين معها على نحو مضطرب،مهووسة)تهيئ 
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،لباسه،عربته،السرير الصغير،إضافة إلى تدابير المهنة المعتادة(،لكنها التنظر وجهة حفاظات الطفل

أَماِمهما.تتقوس نظرتِك نحو الداخل،الترى شيئا،وتصير سمعا ولمسا،تغمرِك فقاعة من اللذة والجزع 

“) بة ألولغا !يمثل الحمل الصيغة المعتاد لالفتتان.أيضا،بالنس والدراية بخصوص كيفية نهاية هذه المغامرة

 .( 410رواية الساموراي، ص

،مثلما كتبُت. هل كان تطورا لعالقة ”يمثل الَحْمل الصيغة المعتادة لالفتتان” نعم : جوليا كريستيفا *

غرامية،أو تعميقا لتحليلي النفسي السريري،أو حقيقة تستلهم تلك األمهات الصينيات المتوهجات في ظل 

نت في سن الثالثين، بالتالي صارت رغبة إنجاب طفل مسألة أساسية، قوقعة االيديولوجية الشيوعية؟ك

التي سكنتني وفضلت الكتب على الدمى،ثم هاهي منشغلة حاليا ”الطفلة الصغيرة”يتعذر كبحها بالنسبة لتلك

 بعد حالتي إجهاض قاسيتين اتخذت قرارهما باالتفاق مع فيليب،ألننا لم نكن متيقنين من…بعربة األطفال

 .حدثت أخيرا لحظة االتفاق في اإلنجاب، ثم  رغبتنا

 كيف جاءت رّدة فعل فيليب؟: صامويل دوك*

لم يظهر تحمسا و التحفظا،كما الشأن بالنسبة لزواجنا.ألن سوليرز يقارب الوجود : جوليا كريستيفا*

فظة بجدية، تصور دأب منتقدوه بسببه على مؤاخذته .إذن تبادلنا أفكارا مؤثرة،أحاديث مختزلة،متح

وساخرة،في انتظار الحدث،نمرح مع األطفال والشبان الذين يلعبون حولنا على رمال شاطئ 

الكونش،بالقرب من منارة الحيتان.لقد حددتم بكيفية دقيقة الفقرة المعبرة عن الحالة ضمن صفحات رواية 

حساسية متالشية، أخرى.ترجمة ” كريستيفا”الساموراي.فقد حاولُت مالمسة هذه الشخصية الفالتة مني،أو 

فضال عن كونها ملِغزة مثل الالوعي الفرويدي،عند حدود اإلحساس و البيولوجية.إعطاء أجساد وكلمات 

لدى الكائن الحي،غبطة طبيعية يتم رغم ذلك التفكير فيها،وقابلة كي تصير ” الجوانب الغامضة“إلى هذه 

نحو الداخل،تماثيل  لمة،وقد استدارت معقولة.اعتقدُت دائما بالكشف عن هذا السر في النظرات الحا

،وشرعُت في مسح األهوار الفنية المالحة، أوثق ″8سوبر”العذراء لفترة النهضة االيطالية.تزودُت بكاميرا 

بالصور للملح،الماء، الجياد، ثم لحظات غروب الشمس.هكذا وضبُت فيلما قصيرا تناوبا بين هذا االنغماس 

،األول الذي غيَّر ”العذارى والطفل”إلى لوحات ساندرو دي فيليبيني مختارة تعود”ومضات”الحالم وكذا

ضمن  شكل األيقونات البيزنطية إلى الفن التشكيلي الواقعي.ينبغي لهذه الصورة أن تمكث في زاوية ما 

  .معطيات أرشيفي

  .يكية: لكنكم عملتم على تحليل هذه الحالة الخاصة جدا بين صفحات دراساتكم اإلكلين صامويل دوك*

صحيح أواصل هذا السعيوفق أوبرا أخرى،أكثر صفاء،تلك المتعلق بالتحليل  : جوليا كريستيفا*

الغريزة ”النفسي.أتخلص، خالل مراحل عديدة، من مفاهيم معتادة، في إطار هاجس تحويل مفهوم

البيولوجيا ”(.السيكولوجي”توضيح سريع،ليست فرويدية،لكنها تنتمي إلى المجال الواسع للتعميم”)األمومية
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:أقترح التفكير في عنف الحقارة،لكن أيضا زخم االعتماد،كرافدي لتجربة  والداللة،العدوان والدعم

األمومة.سنعود بالتأكيد لهذا الجنون المؤسِّس،وتبعثره المكابِد،تسندهما الوظيفة األبوية،وكذا انتقال 

 ! اللغة.بالنسبة لتجربة معينة،تعتبر األمومة صيغة واحدة

 وأنتم،ما موقعكم ضمن مختلف ذلك؟ : صامويل دوك *

هيشيطانية، وفق تجليات عدة.لكني  ! مثلما سمعتم.عزيزي صامويل،تعكس ذاتي فيلقا : جوليا كريستيفا*

بمعنى عندما أتلفظ بمفهوم االعتماد .فقد اختبرت قوة ذلك منذ الحْمل ”.األنا“أحدثكم دائما عن 

ة،بمعنى مؤلمة،مع تخدير موضعي،ثم طفل جميل،التقطت صور،في والوضع.تمت الوالدة في ظروف جيد

غمرة فرحي وفيليب.لم يتمكن والداي من المجيء بسهولة إلى فرنسا،أما والدا فيليب فقد أفسحا المجال 

للثنائي الشاب كي يحتفل بالمولود الجديد،اختار فيليب بال تردد اسم دافيد وقد أعجبني.دافيد المبتهج،اسم 

بيه،ابن فيليب المبتهج يضيف سوليرز، وكذا جوليا كريستيفا الزوجة السعيدة.على الفور،وعفويا عائلته أل

دون تكلف، أبدى األب اهتماما، تؤطِّره ِرقّة استثنائية.الزلت أستحضر الصورة كما اآلن،محتضنا دافيد، 

الموسيقية)يتنفس  ،بل موزارت،من خالل القطعة”على ضوء القمر”طبعا ليس أغنية….يتقمَّطه ويشدو له

فيما بعد سجلناها على شريط،أظهر دافيد وهو طفل،شغفا …(وكذا باخ)تمجيد الثالوث المقدس…(قلبي ليال

،يردد ذلك ”أبي الذي أعشق:” باالستماع إليه،يستظهرها عن ظهر قلب،والزال ينشدها أحيانا صحبة أبيه

يل اليومي.ستقولون،عزيزي صامويل،بأنها مع تطور سنه، بينما يبقي إلّي التمرد والشجارات وكذا تفاص

 .! عقدة أوديب التشبه غيرها

    ! أنتم من صرحتم بذلك: صامويل دوك*

واالبتسامة التفارقنا،وضع نادر باألحرى ، من خالل تلك  نفعل ذلك نحن الثالثة : جوليا كريستيفا*

حك بمثابة إمضاء من طرفنا نحن التي استدل عليها الدكتور فرويد.الض” الُعقَد”الجوانب التراجيدية ل

الثالثة،رغم تيار التجارب التي اعترضت سبيلنا؛ إنه يؤشر على تقاسم و تبادل، األحزان، التبريرات أو 

االنتقادات، ثم تخفيف وطأة ذلك وفق تواطؤ غير مخادٍع،وال أيضا صعوبات أو وضعيات. هكذا،استند 

هكذا حاولت ”.جال بالهشاشة في حين تشتغل النساءيتصف الر: “ الثالثي السعيد على الزمة مفادها

بدوري الظهور ضعيفة،أحيانا إذا بقي لي الوقت،لكن غالبا الينجح األمر. عندما كان دافيد 

صغيرا،اصطحبه فيليب لزيارة الكنائس الباريسية، ويستمعان إلى آلة األرغن، وكذا أشرطة وأسطوانات 

:اللوفر، فيرساي، قصر فولوفيكومت، وكذا قصور  متاحف بدوري انتدبتني…موزارت، باخ، و فيفالدي

نجاحا،لكن دافيد وجد أكثر تسلية االستمرار في الذهاب صحبة أبيه.حين ”برنامجي”عرف…اللوار

عودتهما،أضحى مألوفا تكرار الالزمة الغنائية أب/ابن،والتي لم تتوقف غاية اآلن،مثلما ستالحظون ذلك 

إننا صبايا غاسكونية/مقاتلين ومخادعين بال حياء/ من كاربون ”:”بطةساعة التوقيت المغت”في روايتي

   .”كاستيلجالو/هكذا،نحن صبايا غاسكونية
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لكن حدثت مظاهر انشطار ُفصامي فيما يتعلق بنمو ابنكم دافيد،دون تجليات واضحة،ثم : صامويل دوك*

  أضحت األمور أكثر تعقيد؟

نا إلى تشخيص مشاكل تتعلق بالوظائف الحركية.رغم خالل مرحلة الوضع،بادر : جوليا كريستيفا*

فحوصات عميقة،جاءت النتائج سلبية،بالتالي لم نخضع لوصفات عالجية.فيما بعد،بدأت أعراض تفاقم 

حاالت انشطار فُصامي وعلى مستوى التكامل الحركي/ النفسي. تابع دافيد مسارا دراسيا عاديا خالل 

ة العمومية،ثم بعد ذلك المدارس المتخصصة.بعد عالجات مختلفة،ظل مرحلة الحضانة،والمدرسة االبتدائي

، تسببت له في غيبوبة ”يتيمة”:إحدى هذه األمراض العصبية، المسماة التشخيص المرضي غير دقيق

مرات عدة. الحالة مستقرة آنيا،لكن مجاورة الموت،وسيف ديمقليس المسلط فوق رؤوسنا،تجعلنا نعيش 

ة،وأكثر حساسية. معركة البقاء البطولية)مع التسطير على الكلمة(التي قادها دافيد حياة أخرى،ثمينة للغاي

بحيوية شديدة لم تؤدي فقط إلى لحم أواصر الرابطة بيننا،بل لقد َغيَّر معنى الوجود.يعني هذا البقاء بأن 

لفة قوية نحو آالم دافيد لم يتحمل فقط مجازفات مميتة،لكنه راكم من خالل ذلك طاقة زائدة، وقتالية، ثم أ

اآلخرين وكذا تضامن عفوي يشحن والديه، وأصدقائه،ومحيطه كي يتجاوزوا بالمعنى الحرفي للكلمة،نحو 

 -صحبة المختصين المحيطين بنا –: الحياة. الأقف عند حدود تجميل الصعوبات،بل أقوم  خارج الذات

ساؤل.أنا الأنتمي إلى فصيلة آباء هؤالء بالضروري حتى يقاوم بكيفية جيدة لحظات األلم تلك،والحزن والت

األطفال الذين يعانون إعاقة،ويرددون ادعاء مفاده بأنهم يعيشون البهجة و الرضى،نتيجة إيمانهم الكبير.لقد 

يعمل البقاء داخله على إبراز باقي ممكنات ”آنٍ ”وضعني دافيد ضمن سياق زمن أفقي،وحاضر مستمر،و

 .الوجود مثل حالة وهمية ثانوية

ولد فيليب وترعرع خالل لحظة كنتم تؤسسون إبانها مرتكزات مشروعكم،مع  : صامويل دوك *

،ثم األجزاء الثالثة حول العبقرية النسائية،وكذا ”حكايات الحب”،”قوى الرعب”،”الشمس السوداء”كتابات

لعزيزة جدا على مسار عالمي استثنائي.كيف استطعتم التوفيق بين تربية ابنكم دافيد،ولحظات التقاسم معه،ا

 فؤادكم،ثم إبداعاتكم األدبية وإنتاجكم الفكري؟

بفضل دعم معنوي من فيليبالمنتبه دائما،وصاحب مودة التنضب،وكذا إخالص والدة : جوليا كريستيفا*

آه ”.”لن نغير هذا في أي شيء حياتكم المهنية.فأنا إلى جانبكم:” فيليب،التي أكدت لي منذ البداية، مايلي

،هكذا خاطبْت دافيد ثم سافرنا نحو نيويورك وتحديدا جامعة كولومبيا باعتباري أستاذة ”ثمينياكنزي ال

زائرة كي ألقي ضمن أنشطة قسم اللغة الفرنسية محاضرات دورة الخريف.تقاسمْت طيلة شهر،صحبة فتاة 

يب يرقص استعنا بخدماتها،تناول مرطبات،وزيارة كاتدرائية القديس باتريك في الشارع الخامس،وفيل

بدافيد بين ذراعيه،في سطح الطابق األخير من عمارة شقتنا،المتواجدة في الشارع الشرقي،تحيط بها 

ناطحات السحاب.أيضا،بفضل قوة فكر والداي حين استضافتهما لنا في مدينة صوفيا خالل العطل.هناك 

ه في منحدرات جبال فيتوشا، المغطاة بالثلج ، الكتلة الجبلية القريبة من يمارس دافيد التزحلق صحبة جدِّ

العاصمة؛ كما سبَِحا معا في المياه الدافئة لمنتجع بحري في جنوب البالد؛ثم،حين قدومهما إلى 
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باريس،أحبَّ والداي حلبات التزحلق بحدائق لوكسمبورغ،واشتريا كمية معينة من بالونات يقتنيها العابرون 

 .من باعة متجولين

تستعيدونها بامتياز بين طيات  ! ريات جميلة ولحظات عزيزةالشيء سوىذك : صامويل دوك *

المجهودات اليومية بغية مواجهة هذا التطور الصعب،التصدي لألمراض،األزمات،ثم الدأب على طمأنة 

       .دافيد خالل فترات استشفائه

ساعدونا  التزم أعضاء الفرق الطبية والتعليمية بمصاحبة شخصية،حسب الطلب،وقد: جوليا كريستيفا*

على تهيئ وتنظيم ماستقوم به الجمهورية فيما بعد على نحو أفضل للتفاعل حقا مع شخصيات في وضعية 

إعاقة. في هذا السياق،ال أشعر بأني أسديت مجهودات كبيرة.ربما ألن المجهود يستدعي مجهودا ثانيا وبأن 

ات من النوم،أكون مضطرة مع حاجتي إلى تسع ساع الحب يحفز طاقات غير متوقعة؟بالتالي، حتى 

لالستيقاظ ليال،قصد القيام ببعض المهام،ثم النوم ثانية.عندما أستعد إلرضاع دافيد، أتزيَّن وأرتدي بذلة نوم 

!لذلك الأفهم امتعاض بعض األمهات الشابات وقد   رائعة حين النظر إليها أو لمسها، كي أجعله سعيدا

نهن.وحدها الشجاعة تكبح الشكوى،ثم حينما اليتعلق األمر أنهكن من طرف أطفالهن الرضع.لذلك،لسُت م

الجسم ”بالخجل من طفل لَك يكابد اإلعاقة،بل على العكس ضرورة االضطالع بالمسؤولية النضالية ضد

، بجاذبية،وبالتأكيد لصالح التحليل النفسي،الذي استثمر في عملي. ”الطبي أو الدولة.أعيش حياتي كأمٍّ

ابة، بل مرضاي أنفسهم بكيفية جديدة ماأعيشه مع دافيد.لقد تبيَّنت معه عوالم كانت تستلهم قراءاتي، الكت

بالنسبة إلي معتمة أو موصدة قبل والدته.خالل أول حالة إغماء له في مستشفى سالبيتريير،أسهر،جالسة 

ة حنا بجانب فراشه،أحدثه،وأسمعه الموسيقى التي يحبها.في غضون ذلك، وبين فينة وأخرى، أعود لقراء

أرنت التي أرست مستويات اختالف بين اليرقانة، الحياة الفيزيولوجية، ثم البيولوجية،تلك الحياة التي 

مثل سيرة ذاتية،الحياة وفق معنى. أحسسُت،أدركُت،خالل تلك اللحظات بحضور  تروى، تتقاسم،إنها 

يرقانة والبيولوجيا. ثم وجب من ال  : مشترك، بأن دافيد نفسه يستعيد قواه من أجل االهتداء إلى االثنين

الالزمة حتى يصل إلى المبتغى،على طريقته الخاصة.أبدا لم تظهر لي قبل  جهتي، توفير العناية 

على قدر من البساطة والبداهة،وقد تجردْت من كل ورع،سوى بين زوايا تلك الغرفة ”معجزة الحياة”ذلك

ثورة حنا أرنت ضد البربرية. الحياة)البيولوجية(سعيدة في المستشفى وأنا أراقب نَفَس ابني،ويغمرني نَفَس 

بالضرورة حينما تعيد باستمرار البحث عن المعنى،الذي يشكل مأثما للتعاسة. ضمن سياق نفس الفكر، 

تصبح تلك الحياة األكثر هشاشة وبساطة،سعادة قابلة للتشارك.بفضل دافيد،لم يعد الذي بصدد قوله 

لدى  (corpus mysticum)”كوربوس ميستيكوم” بأني استوعبُت مفهوم لكم،مجرد بناء فلسفيا.أعتقد

كانط،الوحدة بين الحرية وأقصى مستوى التباين،والذي يفتقد بفظاظة للمغزى الدنيوي. تجلت سلفا تجربة 

الحياة باعتبارها فتحا جديدا منذ أولى أعمالي السابقة وتحديدا الجزء األول من العبقرية النسائية لكنه لم 

 .تبلور بوضوح سوى مع تجارب المستشفىي

 .يبدو لي حينما تتحدثون عن دافيد،بأنكم تتحاوران معا في إطار حيوية متبادلة: صامويل دوك*
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سريعا، إلى   يدرك دافيد وضعيته بكيفية كبيرة ،واليبدي تذمرا قط. وإن لزمت اإلشارة : جوليا كريستيفا*

طبيعة الكلمات المناسبة من أجل وصف غيبوبته وكذا حدود  كونه نادرا مايصادف صعوبة في العثور على

أخرى.يصف معاناته بأشعار موجزة و مقتضبة. يتمتع بموهبة سماعية مطلقة، يعشق موزارت و فيفالدي، 

مستلهما طبيعة هذا التذوق من أبيه. إنه عالمهما الخاص بهما،الذي استأثر بإعجابي.عطوفان جدا،في غاية 

تهما،خصلتان تجعلَك فوضويا سياسيا.يبدي دافيد عنادا نحو والديه بقوة التشدد بخصوص صداق

و ”أبي مثل هللا،يوجد لكننا النراه كثيرا“.مثال  السخرية.هكذا تظل بعض تعابير طفولته غير قابلة للنسيان

ين إنَك تسهب”،”حاولي أن تختصري:” بدل جوليا كريستيفا.ثم يثير انتباهي”السيدة المرحة:” يفضل دافيد

 .”! في الكالم
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