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على مدى العقدين املاضيني ظل السؤال األساسي الذي شغل العديد من منظري النسوية، هو: كيف 
ذا تكون أساًسا لتحليالت وسياسات أي مشروع نسوي؟ ورغم أن هلقضااي اخلصوصية التارخيية والثقافية أن 

السؤال دفع بعديد احملاوالت لدمج االختالفات يف اجلنس والعرق والقومية والطبقة االجتماعية ضمن النظرية 
 االنسوية، فإن مسألة التباينات الدينية ظلت نسبًيا غري مطروقة. إن العالقة الشائكة بني الدين والنسوية رمب

تبدو أكثر جالء يف النقاشات حول اإلسالم، يعزى ذلك نسبًيا إىل العالقة اجلدلية اترخيًيا بني اجملتمعات 
ة ، ولكن أيًضا إىل التحدايت اليت فرضتها احلركات اإلسالمية املعاصر «الغرب»اإلسالمية، وما أصبح يعرف بـ 

ها. مل تزدد ريبة جزًءا ال يتجزأ منها أو طرفًا إشكالًيا فياليت مثَّلت النسوية  -على السياسة الليربالية العلمانية 
                                                           

 .2019ريم وعمر مؤسسة  –جمة: عبير العبيداء األول من كتاب )سياسة التقوى( لصبا محمود، ترالفصل  1
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م اليت شهدهتا الوالايت 2001أيلول/سبتمرب  11النسويني جتاه احلركات اإلسالمية إال يف أعقاب هجمات 
املتحدة، وما تبعها من معاداة هائلة هلذه احلركات منذ ذاك احلني. إذا كان العداء ضد أنصار احلركات اإلسالمية 

، فإن -ة املرأة وجوهرها حري -يف املاضي انبًعا من فكرهم االجتماعي احملافظ، ومن رفضهم للقيم الليربالية 
 ابإلرهاب قد عزز من فكرة أهنم ممثلو الالعقالنية اخلطرة. -املسلَّم به تقريًبا اآلن  -اقرتاهنم 

طيف ة من النسوايت عرب جمموعة واسعة من الإنَّ دعم املرأة ومشاركتها يف احلركات اإلسالمية أاثر ردوًدا قوي
السياسي. أحد ردود الفعل األكثر شيوًعا هو افرتاض أن النساء املناصرات للحركات اإلسالمية هن بيادق يف 
ن بشكل طبيعي عن مقتهن الفطري لألعراف اإلسالمية  خطة أبوية ]بطريركية[ كربى، لو حتررن من قيدها لعربَّ

يها تكب ِّلهن. حىت أولئك احملللون الذين يشككون يف أطروحة الوعي الزائف اليت تقوم علالتقليدية اليت كانت 
هذه املقاربة، فإهنم مع ذلك واصلوا أتطري املسألة ضمن تناقض جوهري: ملاذا يناصر هذا العدد اهلائل من 

للمرأة فيها  أتيحتخاصة يف حلظة  «ملصاحلهن وأجنداهتن»النسوة عرب العامل اإلسالمي حركة تبدو معادية 
؟. رغم الفوارق اجلوهرية بني هذين التفاعلني، فإن كليهما يشرتكان يف افرتاض أن 2فرص اترخيية أكثر لالنعتاق

 ثمثلها احلركات مارسات، والقيم والتعليمات اليتمثَّة شيًئا جوهراًي لدى املرأة ينبغي أن جيعلها ميَّالة ملعارضة امل
اإلسالمية. ومع ذلك لنا أن نتساءل هل مثل هذا االفرتاض صحيح؟ وما التاريخ الذي وصلنا عربه الفرتاض 
صحته؟ أي خيال سياسي ميكن أن يؤد ِّي بنا للتفكري هبذه الطريقة؟ األهم  من ذلك، إذا كان لنا أن نتجاهل 

أي أدوات حتليلية أخرى ميكن أن تتوفر لطرح جمموعة خمتلفة من األسئلة حول مشاركة  مثل هذا االفرتاض،
 املرأة يف احلركة اإلسالمية؟ 

يف هذا الكتاب سوف نستكشف بعض التحدايت املفاهيمية اليت تطرحها مشاركة النساء يف احلركة اإلسالمية 
ثنولوجية العلماين عموًما من خالل مقاربة إ -يل على النظرية النسوية على وجه اخلصوص، وعلى الفكر الليربا

حلركة نسائية مسجدية حضرية مبا هي جزء من النهضة اإلسالمية الكربى يف )القاهرة، مصر(. ملدة سنتني 
ة واجتماعيذوات خلفيات اقتصادية  -م( أجريت دراسة ميدانية مع حركة تضم نسوة 1997 - 1995)

                                                           
ا إيران، مصر، إندونيسيا، ماليزيا( يبدو أن هذه المعضلة تضاعفت لكون مشاركة المرأة في الحركات اإلسالمية  2 ًً في عدد من البلدان )مثًل

للدين(. بل إن الحركة القت تأييدًا واسعًا في أوساط الطبقات ذات الدخل  «انجذاب طبيعي»لم تقتصر على الفقراء )أي: أولئك الذين لهم 

 المتوسط والعالي.
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البعض، تركَّزت على دراسة وتدريس النصوص اإلسالمية املقدَّسة،  كن يقدمن دروًسا لبعضهن  -متنوعة 
. لقد 3واملمارسات االجتماعية، وأشكال السلوك اجلسدي اليت تعترب أساسية يف صقل الذات الفاضلة واملثالية

املر ة األوىل يف التاريخ املصري، اليت يعقد فيها مثل هذا العدد الكبري من النساء مثَّل ازدهار هذه احلركة 
ا االجتماعات العامة يف املساجد، لتعليم بعضهن البعض العقيدة اإلسالمية، وابلتايل تغيري الصفة الذكورية اترخييً 

ل هذه الساحات اجملال الديين داخللمسجد، وكذلك للرتبية اإلسالمية. ويف الوقت نفسه، فإن مشاركة املرأة يف 
العامة للرتبية اإلسالمية، قد بنيت بشكل حاسم، وعملت على دعم التقاليد اخلطابية اليت تعترب التبعية إلرادة 

 .4متعالية )ويف كثري من األحيان لسلطة الرجل( منتهى غايتها
مبا  -اجتاحت العامل اإلسالمي  حركة نساء املسجد هي جزء من النهضة اإلسالمية األمشل أو الصحوة اليت

إىل  هو املصطلح الذي يشري ليس فقط «اإلحياء اإلسالمي»منذ السبعيني ات على األقل.  -يف ذلك مصر 
أنشطة اجملموعات السياسية املوجهة حنو الدولة، بل أيًضا وعلى نطاق أوسع، إىل ثقافة اجملتمع أو حساسيته 

ملصري يف االنتشار اإلسالمية املعاصرة. هذا ما يتجلى بوضوح يف اجملتمع الدينية اليت تولَّدت يف اجملتمعات ا
ة يف اإلسالمي والرعاية االجتماعية، ويف الزايدة الكبري الواسع للمساجد يف األحياء وغريها من مؤسسات التعليم 

ذه األخرية على ه عدد رواد املساجد رجااًل ونساًء، ويف االنتشار امللحوظ للمؤانسة الدينية. وتشمل األمثلة
اعتماد احلجاب، واستهالك وإنتاج وسائل اإلعالم، والكتاابت الدينية بشكل كبري، ودائرة متسعة من املفكرين 

 الذين يكتبون ويعل ِّقون على الشؤون املعاصرة يف الصحافة الشعبية من وجهة نظر يصفوهنا أبهنا إسالمية. 
دينية، املعارف والتعاليم اليد من هذه األنشطة، من نشر أضحت مساجد األحياء مبثابة مركز تنظيم للعد

                                                           
مختلف األوساط االجتماعية واالقتصادية، أخذت على عاتقي المشاركة  باإلضافة إلى حضور الدروس الدينية في عدد من المساجد من 3

بصفة مالحظ بين المعلمين ومرتادي المساجد، لحضور الدروس في سياق حياتهم اليومية. زد على ذلك أني حضرت دروًسا في الفقه 

 اإلسالمي والشعائر الدينية مع شيخ من جامعة األزهر اإلسالمية. 

 
ذلك، وعلى سبيل المثال، هنالك حركة في أوساط النساء في الجمهورية اإلسالمية في إيران كان هدفها إعادة تفسير على النقيض، من  4

 ؛1999 مير حسيني؛ 1998 أفشارالنصوص المقدسة، الستخالص نموذج أكثر إنصافًا من العالقة بين النساء والرجال المسلمين. انظر: )

 .م(1998 - 1991، نجم أبادي
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. هذه األسلمة للمشهد االجتماعي والثقايف للمجتمع املصري 5وتوفري اخلدمات االجتماعية والطبية لفقراء مصر
هي يف جزء كبري منها عمل حركة التقوى، اليت ثمثل احلركة النسوية جزًءا ال يتجزأ منها، واليت تنظم أنشطتها 

 .6)مصطلح أتوىل شرح تطوره التارخيي يف الفصل الثاين( «الدعوة»ت مظلة مصطلح حت
ظهرت حركة نساء املسجد، كجزء من الصحوة اإلسالمية، منذ مخٍس وعشرين أو ثالثني سنة عندما بدأت 

احلديث ة القرآن و لقراء -يف البدء كانت يف منازهلن مث يف املساجد  -النسوة بتنظيم دروس دينية أسبوعًيا 
ثَلى للنيب (، وما ارتبط هبا من مدونة حتليلية أتسيسية. ملا بدأت دراسيت 

ُ
)السجل املوثوق لألقوال واألفعال امل

م كانت هذه احلركة قد أصبحت ذات شعبية كبرية، حىت يكاد ال يكون هناك أي من 1995امليدانية سنة 
. وحسب 7قدم شكاًل من الدروس الدينية للنساءاألحياء يف هذه املدينة ذات األحد عشر مليون نسمة، مل ت

لتنظيم احلياة  كوسيلة  -املشاركني فإن حركة املسجد قد ظهرت كردة فعل جتاه التصور أبن املعارف الدينية 
أصبحت مهمَّشة بشكل متزايد يف ظل هياكل احلكم العلمانية احلديثة. عادة ما يصف منتسبو هذه  -اليومية 

هي صريورة اترخيية ، و «التغريب»أو  «العلمانية»أو  «ابلعلمنة»وجه على اجملتمع املصري احلركة أتثري هذا الت
أدت إىل تراجع املعارف اإلسالمية )ابعتبارها نظم معامالت وجمموعة مبادئ يف آن مًعا( إىل نظام عقائدي 

ملسجد إىل تنشئة كة نساء اجمرد ال أتثري مباشر له على اجلوانب العملية للحياة اليومية. وكردة فعل، هتدف حر 
عام ة املسلمني على هذه الفضائل والقيم األخالقية وضروب من التفكري ، اليت يرى منتسبو احلركة أهنا، إما 
أصبحت غري متوفرة أو غري ذات صلة حبياة عام ة املسلمني. عملًيا، هذا يعين إرشاد املسلمني ليس فقط يف 

                                                           
م، 1996 زيغالم )1985سنة  75000م إلى 1975سنة  28000المصادر المتاحة، ارتفع العدد اإلجمالي للمساجد في مصر من حوالي حسب  5

 50000(. من بين 65م، ص 1996 مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجيةمسجدًا ) 120000م كان هناك 1995( عام 174ص 

 (. 47م، ص1991 غافنيبنتها الحكومة. ) 7000م فقط 1985مسجدًا المحصاة سنة 

 
ن النهضة اإلسالمية: المجموعات واألحزاب السياسية الموجهة نحو الدولة، والمناضلون اإلسالميون )الذين  6 ِّ ثمة ثالثة عناصر هامة تكو 

 تقلَّص وجودهم خالل التسعينات( وشبكة من الجمعيات االجتماعية الدينية

 
حركة »و «حركة الدعوة»غير الربحية التي توفر خدمات خيرية للفقراء وتقوم بالنشاط الدعوي. في هذا الكتاب سأستعمل مصطلحي  7

 الدينية وأحد فروعها الرئيسة هي حركة المسجد. -بشكل متبادل لإلحالة على شبكة الجمعيات االجتماعية  «التقوى

 عشر نساء إلى خمسمائة امرأة بحسب شعبية المدرس.تراوح عدد الحضور في هذه االجتماعات من  
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ادئ عبادات، ولكن األهم من ذلك، يف كيفية تنظيم سلوكهم اليومي وفًقا ملبأدائهم السليم للواجبات الدينية وال
 العقيدة اإلسالمية والسلوك الفاضل. 

على الرغم من تركيزها على قضااي التقوى، سيكون من اخلطأ ثمييز حركة نساء املسجد ابعتبارها تنبذ 
ديد من جوانب تحقيقه يقوم على تغيري العالسياسة. على العكس ثماًما، فإن منط التقوى الذي تسعى احلركة ل

. بينما سأانقش يف الفصلني الثاين والرابع كيف انهضت حركة املسجد مفاهيمنا الليربالية 8احلياة االجتماعية
املعيارية للسياسة بطرق خمتلفة، فإنين أريد هنا أن أشري إىل مدى التغيري الذي أحدثته كل من حركة املسجد 

تباره أعم يف اجملتمع املصري. هذا التغيري يف أمناط اللباس واحلديث ومعايري تقييم ما ميكن اع وحركة الدعوة بصفة
 الئًقا من وسائل الرتفيه للبالغني واألطفال وأمناط التصرف املايل والتدبري املنزيل وتوفري الرعاية للفقراء وآداب

 سجد على وجه اخلصوص وحركة الدعوة العامة يفاحلوار. يف الواقع، ملا أدركت احلكومة املصرية وقع حركة امل
 . 9الروح االجتماعية والثقافية للحياة العامة والسياسية يف مصر، أخضعت هاتني احلركتني لقواعد الدولة وللتدقيق

حيتل األشخاص األتقياء يف حركة املسجد مكااًن غري مريح يف البحوث النسوية، نظرًا ألهنم يتبعون ممارسات 
رتبطة ميا تكمن يف التقاليد اليت منحت املرأة مرتبة التابع اترخيًيا. أصبحت مثل هذه احلركات ومثاًل عل

لتخلف ا»و «املتضخمةالرجعية »و «التحجر االجتماعي»و «اسرتقاق املرأة»و «األصولية»مبصطلحات: كـ 
لياًل وال حتتاج حت «كحقائق»أيلول/سبتمرب أحيااًن تعامل  11ارتباطات أصبحت فيما بعد  -... إخل «الثقايف

أعمق. ورغم أهنا ميكن أن تكون مهمة جديرة، فإن غاييت يف هذا الكتاب ليست تفصيل االختزالية اليت يؤدي 
داخل احلركات  «عنصر قابل لالسرتجاع»إليها هذا الربط بظاهرة موغلة يف التعقيد. وليست غاييت اسرتداد 

 امنة جلعلها أكثر استساغة للوعي الليربايل. بداًل عن ذلك، أسعى يفاإلسالمية ابستعادة قواها التحررية الك
هذا الكتاب إىل حتليل تصورات الذات والقوة األخالقية والسياسة اليت ثمثل أساس هذه احلركة غري الليربالية، 

                                                           
أساًسا إلى حاالت روحية باطنية،  «التقوى»على عكس بعض العادات الدينية األخرى )كالحركة البوريتانية اإلنكليزية( حيث تحيل  8

ة. انظر: اطني وطريقة تدبير عمليفي العربية من قبل منتسبي حركة المسجد، يحيل إلى اتجاه أو استعداد ب «التقوى»واستعمال مصطلح: 

 تناولي لمصطلح التقوى في الفصل الثاني. 

 
 .2انظر: الفصل  9
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 . 10من أجل التوصل لفهم املشاريع التارخيية اليت حتركها
جية لإلحياء اإلسالمي. بل هو أيًضا مساءلة تلك االفرتاضات هديف، مع ذلك، ليس تقدمي مقاربة إثنولو 

الليربالية املعيارية حول الطبيعة البشرية اليت ثمثل أساًسا حملاسبة مثل هذه احلركة ـ مثاًل االعتقاد أبن كل الناس 
نا الفرصة للديهم توق فطري للحرية، وأننا مجيًعا نسعى بشكل أو آبخر لتأكيد االستقالل الذايت كلما أتيحت 

القوة اإلنسانية تتمثل أساًسا يف سلوكيات تتحدى املعايري االجتماعية وليس يف تلك اليت لذلك؛ ذلك أن 
نت حمايثة أم مغايرة سواء أكا -ترسخها... اخل. هكذا فبالتايل فإن مقارابيت اإلثنولوجية ستدعم احلجج احلالية 

ية، من ذه املفاهيم هي إلبالغ ضروب متنوعة من النظرية النسو للمفاهيم املركزية للفكر الليربايل، مبا أن ه -
خالهلا ُتدرس احلركات اإلسالمية كاليت أان بصدد حتليلها. كما سيتضح فإن العديد من املفاهيم اليت سأانقش 

ألن االفرتاضات  -نسبًيا  -ضمن معجم النظرية النسوية، يف الواقع، تشرتك فيها مع عديد التخصصات وذلك 
 يربالية حول أسس الطبيعة والقوة البشرية، أصبحت جزًءا ال يتجزأ من التقاليد الفكرية اإلنسانية. الل

 السلطة واملقاومة 
كما اقرتحت منذ البداية، فإن دعم املرأة الفعَّال للحركات االجتماعية والدينية اليت ترو ِّج ملبادئ تبعية املرأة، 

للمحللني النسويني. من انحية يُنظر إىل املرأة مبا هي مطالبة إبثبات وجودها يف جماالت حمددة ميث ِّل معضلة 
مسبًقا على أهنا ذكورية، بينما من جهة أخرى حىت املصطلحات املوظفة يف ولوج هذه العوامل هي جزء من 

اخلجل واحلياء م األنثوية كخطاب َضمَِّن اترخيًيا خضوعهن لسلطة الرجل. بعبارة أخرى فإن خضوع املرأة للقي
والتواضع تبدو شرطًا ضروراًي لدعم دورها يف احلياة الدينية والسياسية. ويف حني كان عاداًي تعليل مشاركة املرأة 
يف مثل هذه التنظيمات خالل الستينيات أبنه زيف للوعي أو استبطان ملعايري السلطة األبوية عرب التنشئة 

الت من هذا النوع قد أصبحت مصدر إزعاج متزايد. بناء على دراسات يف العلوم االجتماعية، إال أن التأويَ 
اإلنسانية واالجتماعية منذ السبعيني ات اليت رك زت على القوة اإلنسانية داخل هياكل التبعية، سعى النسويون 

فية، وإعادة صياغتها الفهم كيف قاومت املرأة نظام السيطرة الذكوري عرب قلب مفاهيم اهليمنة يف املمارسات الثق
. وظل السؤال املركزي ضمن هذه الدراسات: كيف تساهم املرأة يف إعادة إنتاج «مصاحلهن وأجنداهتن»خلدمة 

نظام اهليمنة اخلاص هبا وكيف تقاومه أو تطيح به؟ هكذا مييل الباحثون يف هذا اإلطار إىل حتليل التقاليد الدينية 
                                                           

ة يبالنسبة للدراسات التي تستحوذ على الطابع المعقَّد للحركات اإلسالمية، ومجموعة واسعة من األنشطة التي غالبًا ما يتم جمعها تحت تسم 10

 بيلتزم؛ 2004ب ؛  2001أ و 2001 هيرشكاندم؛ 2000هافنر م؛ 1992 إسبوزيتوم؛ 1993 نباوم؛ 1990 عبادي فيشراألصولية انظر: )

 م(.1998 ستارتم؛  1997 سالفاتورم؛ 2002
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م ية اليت تقدمها للمرأة، واحتماالت إعادة توجيه وترميز هذه املوارد مبا يتالءمن حيث املوارد املفاهيمية والعمل
 . 11النساء ـ ترميزًا يشري إىل موقع قوة املرأة «مصاحل وأجندات»مع 

ول موقع قوة املرأة دورًا هاًما يف تعقيد وتوسيع النقاشات حعند ظهوره أول مرة، لعب الرتكيز على حتديد 
اجلنسانية يف اجملتمعات غري الغربية، بعيًدا عن سجالت التبعية واألبوية السطحية. لقد وفَّر الرتكيز على قوة 
املرأة، على وجه اخلصوص، فرصة هامة لتعديل الدراسات حول الشرق األوسط اليت كانت قد اعتربت املرأة 

 . 12لعربية املسلمة ككائن سليب خانع، تكب ِّله هياكل السلطة الذكوريةا
طية عرب اجملتمعات الشرق أوسأخذت الدراسات النسوية على عاتقها إعادة صوت املرأة املغيب إىل حتليالت 

لى فاعلية . هذا الرتكيز ع13تصوير النساء كعناصر فاعلة، حياهتن أكثر ثراء وتعقيًدا مما صورته السردايت القدمية
نقاشات حول وضع املزارعني يف دراسات اليسار اجلديد،  -إىل حدٍ  ما  -املرأة يف دراسات اجلنسانية، وازته 

للمزارع  - «تالصو »أحيااًن تعرف جماًزا بـ  -وهي جمموعة أعمال كانت أيًضا تسعى الستعادة القوة اإلنسانية 
ور يف صناعة ات املاركسية التقليدية اليت مل ثمنح املزارع أي دوهو مشروع ضد الصيغ -يف أتريخ اجملتمع الزراعي 

 . 15. مشروع دراسات التابعني هو أحدث مثال على هذه البحوث14التاريخ احلديث
ال ميكن التأكيد مبا فيه الكفاية على أمهية البحوث النسوية حول قوة املرأة خاصة إذا ما تذكران أن وسائل 

                                                           
الع على مناقشة (.طورابم؛ 1991 ماكليودم؛ 1998 هيغالندم؛ 1987 هاليم؛ 1989 بوديتوجد أمثلة من العالم اإلسالمي في: ) 11 لالط ِّ

 م(. 1991 ستاسيم؛ 1995 بروسكوحول الحركات المسيحية اإلنجيلية انظر: )مماثلة 

 
 م أ(.1990 لغد أبولمراجعة الدراسات حول الشرق األوسط، انظر: ) 12

 
 م.1991 ويكانم؛ 1985 فيرنام؛ 1993 إيرليم؛ 1978 داويرم؛ 1983 دايفسم؛ س. 1982 عطيةم؛ 1986 التركيم؛ 1986 لغد أبو 13

 
 م.1985 سكوت جيمسم، 1980 هوبسباوم 14

 
م ليس من الغريب إذن أنه باإلضافة إلى السعي إلعادة النفوذ إلى المزارعين، فإن  رانجيت 1980فاك  وسبي جوهاانظر: على سبيل المثال  15

ـ طالب أيًضا المؤرخين بمعاملة المرأة كفاعلة ال كوسيلة في عديد الحرك -غوها  م، 1996 غوهاات. )أحد مؤسسي مشروع دراسات التبعية 

 (.12ص 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ 
 

 

 Copyright 2019© حكمة  8

تشار، ما تزال تصور املرأة املسلمة على أهنا مكبَّلة أبصفاد االضطهاد الديين واألبوي اإلعالم الغربية واسعة االن
  فإنه من األمهية مبكان دراسة االفرتاضات والقيم اخلطابية السائدة وخاصةبشكل ال مثيل له. رغم هذا اإلقرار، 

أتوىل دراسة  ن. فيما يلي سكيف مثَّلت هذه االفرتاضات عائًقا أمام دراسة تنظيمات كاليت حنن بصددها اآل
ابعتبار أنه  -كيف اسُتخدِّم مفهوم القوة اإلنسانية الذي غالًبا ما ُيستشهد به من قِّبل الباحثني النسويني 

التقاليد  يف دراسة النساء املنخرطات يف -حيدد موقع القوة يف االستقاللية السياسية واألخالقية للفاعل 
ل مفهوم اجلزء الثاين من هذا الفصل، سأقرتح طرقًا بديلة لتحليالحًقا، يف  البطريركية الدينية مثل اإلسالم.

 القوة، خاصة من حيث صلتها ابلطاقات املتجسدة، ومن حيث إهنا أداة تشكيل الذات. 
عمل دجانيس بودي هو مثال بليغ وذكي عن العودة إىل املقارابت األنرتوبولوجية يف حتليل القوة اجلنسانية 

« الزار»رت بودي دراسة ميدانية يف قرية تقع يف منطقة انطقة ابلعربية مشال السودان، على طقس التابعة. أج
. عرب أثنوجرافيا غنية من املمارسات الطقوسية للمرأة، تقرتح بودي أن يف جمتمع يسيطر فيه الرجال 16 النسائي

ما أهنا ا فضاء خلطاب التبعية كعلى أهن «الزار»لإلسالم، ميكن فهم ممارسات  «األيديولوجيا الرمسية»على 
نة نوع من عملية اهليم»تدَّعي بودي أن استحواذ النساء على الزار مبثابة  .17«وسيلة لتشذيب وعي املرأة»

اية هناملضادة... ردة فعل أنثوية ضد ممارسة مهيمنة، وما يستتبع ذلك منطقًيا من تفضيل الرجال، الذي يف 
وخلصت إىل التأكيد على أن النساء اللوايت درستهن  18«املطاف ال يفلت ال من مقوالته وال من أصفادِّه

يستخدمن رمبا دون وعي، ورمبا اسرتاتيجًيا، ما قد نفضل يف الغرب أن نعتربه أداة اضطهادهن كوسيلة لتأكيد »
ذلك يؤكدن  سياق زواجهن، يف آن مًعا. وبقيمتهن مجاعًيا، عرب االحتفاالت اليت ينظمنها وبشكل فردي، يف

 . 19«على تكاملهن الديناميكي مع الرجال. هذا يف حد ِّ ذاته وسيلة للمقاومة ووضع حدٍ  للسيطرة...
                                                           

 وديبهي طريقة استشفاء واسعة االنتشار تستخدم األساليب اإلسالمية ووساطات األرواح، وتكون عضويتها من اإلناث إلى حد كبير ) 16

 م(.1989

 
 . 345المصدر نفسه، ص  17

 
 .7المصدر نفسه، ص 18

 
 .345المصدر نفسه، ص  19
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ابلرغم من الثراء اإلثنوجرايف هلذه الدراسة، فإن ما يبدو مناسًبا أكثر ألغراض مناقشيت هي الدرجة اليت يبدو 
افية عمل بودي أحيااًن مقموًعا، وأحيااًن كوعي نسوي فعَّال، يصدح به ضد املعايري الثقفيها العنصر األنثوي يف 

. كما تكشف دراسة بودي، حىت يف احلاالت اليت 20للمجتمعات العربية اإلسالمية ذات اهليمنة الذكورية
وحلظات من  تيصعب فيها حتديد موقع قوة نسوية واضحة، فإنَّ هناك نزعة لدى الباحثني للبحث عن تعبريا

أدوات »املقاومة اليت قد تعترب حتد ِّاًي هليمنة الذكور. عندما يظهر سلوك املرأة على أنه إعادة صياغة ملا يبدو أنه 
 -، فإن احمللل االجتماعي ميكن أن يشري إىل حلظات من إرابك ومعارضة السلطة الذكورية «قمعهن الذاتية

( وإم ا يف التأثوهي حلظات تقع ، إم ا يف فجوات يف وعي امل )ٌ ريات رأة )أحيااًن تُقرأ على أهنا وعي نسوي انش
املوضوعية لسلوكيات املرأة، حىت وإن كان قد غاب عنها القصُد. هكذا فإن  مفهوم القوة، من زاوية التحليل 

لية، أو أي اهذه، يُدَرك على أنَّه الُقدرة على حتقيق املصاحل الذاتية رغم وطأة العرف والعادة واإلرادة املتع
معيقات أخرى )أكانت فردية أو مجاعية(. وهكذا فإن  الرغبة اإلنسانية للحكم الذايت والتعبري عن الذات، ثمثل 
الركيزة األساسية، اجلمرة اخلامدة اليت ميكن أن تكوِّ ن شرارة اللهب، يف شكل فعل مقاومة كلما مسحت 

 الظروف.
 دة بني هؤالء الباحثني الذين ساعدوا على إعادة تشكيلانتقدت ليلى أبو لغد، إحدى الشخصيات الرائ

دراسة اجلنسانية يف الشرق األوسط، بعض االفرتاضات اليت شكلت البحوث النسوية، مبا يف ذلك تلك اليت 
 . 21وجدت يف أعماهلا السابقة

لي عكانت ليلى، يف إحدى أعماهلا السابقة قد قامت بتحليل الشعر النسوي يف أوساط قبيلة أوالد 
البدوية، كممارسة مشروعة اجتماعًيا، شبه علنية مبا هي تعبري عن مقاومة املرأة واحتجاجها على املعايري 

                                                           
 

الع على مقاربة  20 في السودان، والتي، مع ذلك، تستخدم مفهوًما مماثاًل لمفهوم القوة،  «الزار»لممارسات نساء  -حد ٍّ ما مغايرة إلى  -لالط ِّ
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. الحًقا، يف مقال أتملي حول هذا العمل، تطرح أبو لغد 22الصارمة للهيمنة الذكورية يف األوساط البدوية
سة ننسب هلن ضرواًب من الوعي أو السيا»ن سؤااًل مثريًا: كيف لنا أن نعرتف حباالت مقاومة للنساء دون أ

. يف استكشاف 23«اليت ال تشك ل جزًءا من جتارهبن ـ شيء ما من قبيل الوعي النسوي أو السياسة الن سوية؟
ل املقاومة وإجياد حتلي»هذا السؤال، تنتقد ليلى أبو لغد نفسها والبعض اآلخر لكوهنم منهمكني للغاية يف 

 .24طريقة عمل السلطة على حساب فهم «املقاومني
يف بعض أعمايل السابقة، كما يف بعض أعمال اآلخرين، هناك رمبا ميل ملغازلة املقاومة، لقراءة  
كل أشكال املقاومة على أهنا عالمات وَهِن نُُظِم السلطة، ومرونة وإبداع الروح البشرية يف 

ز بني أشكال نسقط التميي رفضها الوقوع حتت اهليمنة. من خالل قراءة املقاومة هبذه الطريقة،
 . 25املقاومة، وندرأ بعض األسئلة حول طريقة عمل السلطة

، لتحديد التحوالت 26«تشخيص للسلطة »وكخطوة تصحيحية، توصي أبو لغد أبن ُتستخدم املقاومة كـ 
هة جيف العالقات االجتماعية للسلطة، اليت تؤثر على املقاومني فضاًل عن أولئك الذين يهيمنون. لتوضيح و 

نظرها، تقدم أبو لغد مثال النساء البدوايت الصغريات اللوايت يرتدين مالبس داخلية مثرية، لتحدي السلطة 
األبوية واألعراف االجتماعية السائدة. وتقرتح بداًل من جمرد قراءة هذه التصرفات كلحظات من معارضة 

ة اليت تضرب عيد ترسيخ أشكال بديلة للسلطالعالقات السائدة يف السلطة والتهرب منها، أن تُفهم على أهنا ت

                                                           
 م.1986المصدر نفسه  22

 
 .47م ب، ص1990المصدر نفسه  23

 
 .43م ب، ص 1990المصدر السابق  24

 
 .24 م ب، ص1990المصدر السابق  25

 
 24المصدر السابق ب، ص  26
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 .27جبذورها يف ممارسات االستهالكية الرأمسالية، ويف قيم ومجاليات الربجوازية احلضرية
 ختتم أبو لغد مقاهلا املثري ابملالحظة التالية:

ظلت حجيت... إنه علينا أن نتعلم أن نقرأ يف خمتلف املقاومات اليومية احمللية وجود جمموعة 
ة من االسرتاتيجيات وهياكل القوة. االنتباه إىل أشكال املقاومة يف جمتمعات بذاهتا ميكن حمدد

أن يساعدان أن نصبح انقدي النظرايت اجلزئية أو االختزالية للسلطة. ظلَّ املشكل أن من 
ا هبيننا أولئك الذين ملسوا أن هناك شيًئا مثريًا لإلعجاب يف املقاومة، وقد مييلون إىل النظر إلي

ألنظمة القمع. ومع ذلك، يبدو يل أننا حنرتم املقاومة  -ولو جزئًيا  -آملني اإلقرار ابلفشل 
اليومية ليس فقط ابلقول بكرامة وبطولة املقاومني، ولكن جبعل ممارساهتم تعلمنا عن التفاعالت 

 .28املعقَّدة هلياكل السلطة املتغرية اترخيًيا
طوة ومة ابعتبارها تشخيًصا ألشكال خمتلفة من السلطة، فهي تشك ِّل خرغم أن تركيز أبو لغد على فهم املقا

حتليلية مهمة تتيح لنا جتاوز الثنائية البسيطة املقاومة/التبعية، وهي، مع هذا، تشري ضمنًيا إىل أن مهمة حتديد 
من أجل  السابقة، تقرتح أنههي مهمة إشكالية إىل حدٍ  ما. وبتنقيح حتليالهتا  «مقاومة»عمل ما على أنه 

وصف أشكال معينة من أعمال املقاومة فهي حباجة أن تكون متموضعة داخل جماالت السلطة وليس خارجها. 
الذين ال  ألولئك« الوعي النسوي»تبدأ مقاهلا ابلتشكيك يف نسبة  «أبو لغد»وهكذا، على الرغم من أن 

ف لوص «املقاومة»ي هبا إىل الطعن يف استخدام مصطلح ، فإن هذا ال يؤد29يعتربون النسوية فئة ذات مغزى
جمموعة كاملة من األنشطة البشرية، مبا يف ذلك تلك اليت قد تكون اجتماعًيا، وأخالقًيا، أو سياسًيا غري مبالية 
مبهمة معارضة معايري اهليمنة. وأعتقد أنه من األمهية مبكان أن نسأل ما إذا كان من املمكن حتديد فئة كونية 

خارج الشروط األخالقية والسياسية اليت تكتسب هبا مثل هذه األعمال  -كتلك اخلاصة ابملقاومة   -لألعمال 
معىن معيًنا؟ وعلى درجة األمهية نفسها يطرح السؤال التايل: هل تفرض فئُة األعمال املقاومة غائية السياسة 

                                                           
 .50المصدر السابق ب، ص  27

 
 .53المصدر السابق ب، ص  28

 
 .47المصدر السابق ب؛ ص  29
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نفهم أشكااًل ل من الصعب علينا أن نعرف و تلك الغائية اليت جتع -التقدمية على املنطق التحليلي للسلطة 
 من الوجود والفعل، اليت ال تتلخص ابلضرورة يف سردايت هدم املعايري وإعادة بنائها؟

نية الرغبة يف يف أْشكلتِّه هو كو  «أبو لغد»و «بودي»ما فشلت الدراسات البصرية مثل تلك اليت أجنزهتا 
 والتقدمي، الذكور ابلنسبة للنساء، مبا هي مركزية يف الفكر الليربايلالتحرر من عالقات التبعية، ومن نُظُمِّ هيمنة 

ويفرتضها مفهوم املقاومة الذي تقول به. إنَّ هذا االفرتاض أبنَّ قوة املرأة هي من جنس مقاومة عالقات اهليمنة، 
اعية، ليست موما يصاحب ذلك من إضفاء صفة الطبيعية على احلرية ابعتبارها مثاًل أعلى من الناحية االجت

جمرد أخطاء حتليلية غري مقصودة من طرف ُكتَّاب النسوية. بداًل من ذلك، أزعم أن افرتاضاهتم تعكس توترًا 
. وعلى 30عميًقا داخل احلركة النسوية، يُعزى إىل الطابع املزدوج هلا كمشروع حتليلي وتوجيه سياسي يف آن مًعا

ًيا، هو ة، فإن ما مينح التقليد النسوي تناغًما حتليلًيا وسياسالرغم من تعدد الفروع واالختالفات ضمن النسوي
. 31املنطلق أبنه كل ما تشكَّل اجملتمع خلدمة مصاحل الذكور، كانت النتيجة إما إمهال شؤون املرأة أو قمعها مباشرة

ات، التابعات شتقدم الن سوية، ابلتايل، تشخيًصا لوضع املرأة عرب الثقافات، ووصفة لتغيري وضع النساء املهمَّ 
. هكذا فإن اإلفصاح عن شروط احلرية النسبية اليت ثمك ِّن النساء من صياغة وحتديد األهداف 32أو املضطهدات

واملصاحل مبلء إرادهتن، يظل  غاية السياسة والتنظري النسوي نْيِّ. وملا كانت احلرية معيارية يف النسوية كما يف 
 دَّ من حرية املرأة، هم أحرى ابلتمحيص النقدي بداًل من أولئك الذينالليربالية، فإن أولئك الذين يريدون احل

                                                           
كما الحظ عدد من علماء النسوية، ففي كثير من األحيان يكون هذان البعدان من المشروع الن سوي في توتر منتج ضد بعضهما البعض.  30

 م(.1988، 1987 ستراذرن م؛1983 روزالدو م؛1991موهانتي  م.1999 ؛ بتلرم2001 )براونانظر: 

 
على الرغم من الخالفات داخل الحركة النسوية، فإن  هذا هو المنطلق المنطقي المشترك بين المجموعات النسوية على اختالف مواقفهم  31

َمةُ مجال الخطاب النسوي. حتى في حالة الحركة االسياسية بما في ذلك الراديكالية، االشتراكية والليبرالية، والتحليل النفسي، وه لنسوية ذا سِّ

الماركسية واالشتراكية الذين يرون أن تبعية المرأة تحددها العالقات االجتماعية لإلنتاج االقتصادي، ثم  على األقل اعتراف بالتوتر 

ماكينون م؛ 1983 هارستوكن عليها الذكور. )انظر: المتأصل بين مصالح المرأة وتلك المصالح التابعة للمجتمع بصفة أشمل، والتي يهيم

 م(.1989 وياناغيزاكو كوليرم(. ألجل حجة أنتروبولوجية حول الطابع الكوني لعدم المساواة بين الجنسين، انظر: )1989

 
 .28 - 26م، ص 1988 ستراثرنانظر:  32
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 .33يرغبون يف ثمديدها
 احلركة النسوية واحلرية

ن املفيد بعمق أكثر، أجد أنه م -الذي يشك ِّل أساس الدراسات النسوي ِّة  -حىت نسرب أغوار مفهوم احلرية 
. يقصد ابحلرية السلبية 34ني بني احلرية السلبية واإلجيابيةأن نفكر يف التفريق الرئيسي لدى املنظ ِّرين الليربالي

. 35غياب العوائق اخلارجية يف تقرير املصري اختيارًا وعماًل، سواء طرحت من قبل الدولة أو الشركات أو األفراد
ا ه، من انحية أخرى، على أهنا القدرة على حتقيق إرادة ذاتية مستقلة، جيري تصميم«احلرية اإلجيابية»تُفهم 

أو اإلرادة  ، وابلتايل ال يعيقها أتثري العرف،«املصلحة الشخصية»أو  «العقل الكوين»عموًما وفًقا ملا ميليه 
رية املتعالية والتقاليد. ابختصار، احلرية اإلجيابية ميكن وصفها أبهنا أفضل قدرة لسيادة النفس وتقرير املصري، واحل

 تلفة على قدرة الفرد على التصرف كما يشاء. من املهم أن نالحظالسلبية على أهنا غياب القيود من أنواع خم
أن فكرة حتقيق الذات يف حد ِّ ذاهتا ليست من ابتكارات التقاليد الليربالية، ولكن كانت موجودة اترخيًيا أبشكال 

ولل حتمتنوعة كاملفهوم األفالطوين لسيادة النفس على الشهوات، أو املفهوم الديين لتحقيق الذات من خالل 
الذات، كما يتجلى ذلك يف البوذية وجمموعة متنوعة من التقاليد الصوفية، مبا فيها اإلسالم واملسيحية. مسامهة 
الليربالية الفريدة هي ربط مفهوم حتقيق الذات مع حتقيق استقاللية الفرد، حيث تتساوى عملية حتقيق الذات 

                                                           
عبء اإلثبات من المفترض أن يكون مع أولئك الذين »جون ستيوارت ميل، وهو شخصية محورية في الفكر الليبرالي والنسوي، يقول:  33

 (.472م، ص 1991 ميل) «هم ضد الحرية؛ الذين يؤكدون على أي  قيد أو حظر... وبداهة االفتراض هي في صالح الحرية...

 
 م ج.1985 تايلورم؛ 1993 نيسيمهوم؛ 1986 جرين1م؛ 1969 برلين 34

 
في الفلسفة السياسية الكالسيكية، نجد أن تطبيقات هذه الفكرة )التي تم تحديدها مع فكر بنثام وهوبز( األكثر شيوًعا هي في المناقشات   35

ريع ناقشة مقترحات للتشحول الدور المناسب لتدخل الدولة في الحياة الخاصة لألفراد. وهذا هو أيًضا الذي ارتكزت عليه النسويات في م

 م(.1987 كوالكتف سامويسم؛ 1984 روبينم؛ 1993 ماكينونم 1990 برتقيضد الدعارة. انظر: على سبيل المثال، )
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 .36«اإلرادة احلقيقية»مع القدرة على حتقيق رغبات 
أريد التأكيد  37على الرغم من أنه ال يزال هناك جدال كبري حول تشابك مفاهيم احلرية السلبية واإلجيابية

على مفهوم استقاللية الفرد الذي يعترب أساسًيا لكليهما، وما يصاحب ذلك من إكراه وموافقة، مبا هي عناصر 
 «إلرادهتا اخلاص ة» ة(، جيب أن تكون تصرفاهتا نتيجةابلغة األمهية لطبوغرافيا احلرية. حىت يكون الفرد حرًّا )املرأ

بداًل من العرف والتقاليد، أو اإلكراه االجتماعي. وبقدر ما يكون احلكم الذايت يف هذا التقليد من النظرية 
ن مالسياسية الليربالية مبدأ إجرائًيا، وليس مي ِّزة وجودية أو موضوعية هلذا املوضوع، فإنه حيد ِّد الشرط الضروري 

أجل سن أخالقيات احلرية. وهكذا، فحىت األعمال الالليربالية، ميكن جداًل أن تغتفر إذا ثبت أهنا أجنزت من 
 قبل امرأة حرة تعمل وفق مشيئتها. 

نظ ِّر السياسي جون كريستمان، حيرتم املوقف 
ُ
لعبد أن يستمر لإلهتمام حيث خيتار اعلى سبيل املثال، فامل

. فمن أجل أن يُعترب مثُل هذا الشخص 38يكون عبًدا حىت عندما تتم إزالة العقبات واملعوقات اخلارجيةيف أن 
حرًّا؛ يقول كريستمان إن ذلك يتطلب حساب العملية اليت اكتسب هبا هذا الشخص رغبته يف العبودية. يؤكد  

كم الذايت ئية لتشكيل تفضيل احلُولَِّدت وفًقا للشروط اإلجرا»كريستمان أنه مادامت هذه الرغبات والقيم 
تكون حر ة تلك الرغبات، فإن التصرفات اليت تثريها س «حمتوى»الذي ينشٌ احلرية؛ فعندها، بغض النظر عن 

أصلها هو الذي يهم يف احلُْكمِّ على االستقالل ». بعبارة أخرى، ليس جوهر الرغبة ولكن 39«)إجيابًيا(

                                                           
 والمصلحة الشخصية في حد ِّ ذاتها أسالت الكثير من الحبر بينم( الصبغة الغامضة لإلرادة البشرية التي تشكَّلت وفقًا للعقل 1991 غراي) 36

م(. في المجتمعات 1989 تايلور، 1986م وويلبري، سوسنا، هيلرمجموعة من المفكرين الليبراليين مثل: هوبز، سبينوزا، هيغل، وروسو )

، «أنا الداخلي الحقيقي»في تحديد الماهية الحقيقية للـالغربية الليبرالية الالحقة، لعبت تخصصات التحليل النفسي وعلم النفس دوًرا حاسًما 

 م(.1998 روزم؛ 1995 هاكنغوما يصاحب ذلك من تحديد ما ينبغي أن تكون طبيعة احتياجاته، ورغباته. )انظر: على سبيل المثال. 

 
 م.1993 واست؛ 1993 سيمهونيم؛ 1967 ماكالومم؛ 1991هانتانظر:  37

 
 م.1991 كريستمان 38

 
َي إليها بشدة من قبل المنظرين المعاصرين مثل راولز، هابرماس،  «المحتوى المحايد»أو  «اإلجرائية»مقاربة هذه ال 39 لالستقالل الذاتي دُعِّ

الذاتي حيث ينظر ألفعال الشخص على أنها ال تتطلب فقط أن لالستقالل  «الواقعية»ودوركين )رغم خالفاتهم(. وهو يتناقض مع المقاربة 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ 
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م ا إذا كانت رغبات املرء إراداًي بغض النظر ع «اختيار» القدرة على ، واحلرية هبذه الصيغة تتمثل يف40«الذايت
 .41رجعية ]غري ليربالية[

                                                           
لذاتي. في ا تكون نتيجة الختياره، ولكن أيًضا يجب أن تلتزم، في مضمونها، بالمعايير والقيم التي تحدد مسبقًا والتي تعرف قيمة االستقالل

ذلك، تجدر اإلشارة إلى أن  المقاربة الواقعية ليست سوى النسخة األخيرة، الشخص الذي يختار طوًعا أن يصبح عبدًا لن يعتبر حًرا. ورغم 

، 2003عام م فريدماننسخة أشد ، وأقوى من المقاربة اإلجرائية لالستقالل الذاتي. حول هذا الموضوع والقضايا ذات الصلة، انظر: 

 .29 - 19خصوًصا الصفحات 

 
 .359 ص، 1991م كريستمان 40

 
ابت عددًا من المفارقات في التاريخ. فعلى سبيل المثال، القوانين البريطانية في السماح بممارسة ساتي )حرق لقد ولد هذا المبدأ الليبرالي الث 41

األرملة( في مستعمرة الهند، على الرغم من المعارضة الرسمية لهذه الممارسة، في الحاالت التي يمكن فيها للمسؤولين تحديد أن األرملة 

(. وبالمثل، فإن بعض نقاد 1998م ماني)لمناقشة ممتازة لهذا الجدل، انظر:  «.ب خاطر للمحرقةعن طي»كانت غير مكرهة، بل ذهبت 

، في «اراالختي»السادو مازوشية في الواليات المتحدة يقولون: إنه يمكن إجازة الممارسة شرط أن يقوم بها البالغون بالتراضي الذين لهم 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ 
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ألساس لكثري من اثمثل مفاهيم احلرية اإلجيابية والسلبية، مع ما يتطلبه ذلك من احلكم اإلجرائي املستقل، 
ع التأريخ النسوي هيمن على مشارينقاشات النسويني. فعلى سبيل املثال، يبدو أن املفهوم اإلجيايب للحرية ي

ن ( اليت تسعى لرصد مواقف اختذهتا املرأة ذاتًيا عرب التاريخ والثقافة، دون أ«قصتها»)يشار إليها أحيااًن بـ 
. ويبدو أن املفهوم السليب للحرية يسود يف الدراسات اجلنسانية 42تعيقها قواعد السلطة األبوية أو إرادة اآلخرين

املساحات يف حياة املرأة املستقلة عن نفوذ الرجل، ورمبا الوجود القسري، والتعامل مع اليت تستكشف تلك 
مثل هذه املساحات مبا هي حافلة أو مثقلة إبمكانيات اإلجناز أو لتحقق املرأة ذاهتا. هكذا سعى الكثري من 

ت اليت يبدو لظروف واحلاالمؤرخي النسوي ة وعلماء األنرتوبولوجيا من العامل العريب واإلسالمي لتحديد تلك ا
 ومبلء إرادهتن )مثل الشعر والنسيج، وحرية العبادة، وما «خاص هبن»أن النساء سعني فيها لصياغة خطاب 

شابه ذلك(، يف بعض األحيان تصبغ صبغة حتررية هائلة ممارسات الفصل بني اجلنسني ـ اليت كانت تقليداًي 
 . 43ام للسياسة التقليديةتفهم على أهنا إقصاء للمرأة من اجملال الع

ليست نييت التشكيك يف التحول العميق الذي أحدثه خطاب احلرية واالستقاللية الليربايل يف حياة املرأة يف  
كافة أرجاء العامل، ولكن للفت النظر للطرق اليت مكَّنت هذه االفرتاضات من أن تصبح معتادة يف الدراسات 

ن بشكل مثمر ظال يستعمال -يف آن مًعا  -احلرية اإلجيابية والسلبية حول اجلنسانية. من الواضح أن مفهومي 
لتوسيع آفاق ما ميث ِّل جمال املمارسات والنقاشات النسوي ة الشرعية. ففي السبعيني ات على سبيل املثال وكردة 

صدًرا ربوها ماليت اعت - )*(فعل على دعوات نسويي الطبقة الوسطى من البيض حبل مؤسسة العائلة النووية
 استدلَّ النسويون األمريكيون ومن أصول أفريقية أن احلرية لديهم إمنا تتمثل يف القدرة على -أساسًيا لقمع املرأة 

تكوين اأُلَسرِّ مبا أن التاريخ الطويل للعبودية واإلابدة اجلماعية والعنصرية قد أدير حتديًدا عن طريق حتطيم 
                                                           

 .«اإلكراه»هذه المسألة، وال تكون نتيجة 

 
 (.27 - 15م. ص 1998 سكوت جوانانظر: ) «لها، قصة،»لمناقشة مستنيرة للمشروع التأريخي  42

 
 م.1991 ويكانم؛ 1989 بوديم؛ 1982 أحمد 43

حمد أيطلق مصطلح األسرة النووية أو األسرة النواة على األسرة المتكونة من الزوجين وأبنائهما فقط؛ فهي ال تشمل أي أقارب آخرين. ) )*(

 ( بيروت: مكتبة لبنان(.2، معجم مصطلحات العلوم االجتماعية، )طزكي بدوي
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 «حتقيق الذات/جناح الذات»ثل هذه احلجج فهم النسويني لـ . عمقت م44جمتمعاهتم وروابطهم االجتماعية
جبعل تصورات الطبقة والعنصر واالنتماء العرقي مركزية، وابلتايل إجبار النسويني على إعادة النظر يف مفهوم 

 االستقالل الذايت للفرد على ضوء مسائل أخرى.
نظر  لليربالية لالستقاللية من زواايمنذ ذلك احلني أطلق عدد من النسويني محلة نقد الذع ضد تصور ا

َسة لقيمة االستقاللية45خمتلفة فإن العلماء  46. إذ كان النقَّاد القدامى قد لفتوا النظر للتصورات الذكورية املؤسِّ
احملدثني قد عابوها من حيث تركيزها على اخلصائص اجلزئية، الفردانية والقطعية للذات على حساب خصائصها 

                                                           
الذي أصدرته  «بيان النسوية األسود»م( بالمثل 1984 لوردم؛ 1983 دافيسم؛ أ. 1991 كولينزم؛ 1984 برانتانظر: على سبيل المثال ) 44

البيض المثليات على أساس أن تاريخ االضطهاد العنصري، يطلب من النساء جماعة نهر كامباهي الذي رفض طلب انفصال لنسويات 

، الهالسود الدخول في تحالفات مع األفراد الذكور في مجتمعاتهم المحلية، حتى يتسنَّى لهن مواصلة القتال ضد العنصرية المؤسسية. )

 م(.1982 وسميث، سكوت، بال

 
 دمزآلمناقشة مثيرة لالهتمام عن التناقضات الناتجة عن المكانة المتميزة الممنوحة لمفهوم الحكم الذاتي في النظرية النسوية، انظر: ) 45

 .(م1978 ومنسن

 
 م.1982 دجيليغان م؛1978 تشودراو 46
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. وابلتايل كانت هناك 47كونت عرب التفاعالت االجتماعية داخل أمناط االجتماع البشريالعالئقية، اليت ت
حماوالت متعددة إلعادة تعريف االستقالل الذايت من أجل التقاط الطابع العاطفي والتضامين واالجتماعي 

 .48للناس، وخباصة النساء
ر حتدٍ  أمشل نقدهم لالستقالل الذايت يف إطا -وهم األكثر راديكالية  -ركَّز أصحاب النظرية ما بعد البنيوية 

للطبيعة اخلدَّاعة لذاك املوضوع العقلي واملتعايل، الذي ال سلطان عليه، والذي يفرتضه فكر األنوار بصفة عامة، 
والتقاليد الليربالية على وجه اخلصوص. يقول هؤالء النقَّاد أبن الفكر العقالين يؤم ِّن نطاقه وسلطته العاملية من 

. ومع ذلك ال 49خالل اإلقصاء الضروري لكل ما هو جسدي، أنثوي، عاطفي، ال عقالين، وغري موضوعي
سًدا أو جأنثوية غري إشكالية، أن يكون جوهراًي أو مفهومًيا من خالل اللجوء إىل جتربة  اإلقصاءهلذا ميكن 

ختياًل )على وترية بوفوار وإيرغاري(، ولكن جيب التفكري يف هذا اإلقصاء من خالل شروط اخلطاب املتعايل 
 .50امليتافيزيقي نفسه، الذي يسنل هذه اإلقصاءات

فيما يلي، أود مواصلة الدفع يف االجتاه الذي افتتحته املناقشات ما بعد البنيوية. على وجه اخلصوص، حجيت 
، ارتباط مفهوم حتقيق الذات عن إرادة االستقالل أدين هبا لنقَّاد ما بعد البنيوية ملوضوع التعايل والطوعية يف فك

ومناذج السلطة القمعية. ومع ذلك، وكما سيتضح، فإن حتليلي ينحرف أيًضا عن هذه األطر إىل درجة أين 
قويض أو إعادة وضع تصور للقوة ابعتبار أهنا تأشك يف امليل اهلائل داخل البحوث النسوية ما بعد البنيوية إىل 

وضع األعراف االجتماعية، لتحديد موقع القوة داخل تلك العمليات اليت تقاوم اهليمنة ومناذج السلطة املهيمنة 
واملشخصنة. بعبارة أخرى سأستدل على أن املوضوع السياسي املعياري للنظرية النسوية ما بعد البنيوية يرتكز 

 الغالب على ثنائية التبعية والتقويض. هكذا تستبعد هذه الدراسات أبعاًدا من العمل اإلنساين الذي مفهومًيا يف
ال ترتقي حالته األخالقية والسياسية إىل منطق القمع واملقاومة. ولكي يتسىن فهم أمناط العمل هذه املثقلة 

                                                           
 م.1990 يونغم؛ 1992 حبيب بن 47

 
 م.1989 نيدلسكيم؛ 1999 جوزيفم؛ 2003م، 1997 فريدمان 48

 
 م.1994 غروزم؛ 1996 غاتنزم؛ 1999 بتلر 49

 
 .(1997 كولبروكلمناقشة ممتازة هذه النقطة في دراسات حول األخالق النسوية، انظر: ) 50
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 .التقدمية السياسة أهداف عن agencyأبسباب وتواريخ أخرى، سأقرتح أنه من األجدر فصل مفهوم القوَّة 
 التاريخ يف نسبًيا جديدة هي السياسي؛ األعلى املثل ابعتبارها والتحرر، احلرية فكرة أن ثماًما الواضح من
 مل السبب، وهلذا .هذه غري أخرى تطلعات مع الغربية، فيها مبا اجملتمعات، من العديد ازدهرت فقد .املعاصر
 لنا كان وإذا .الليربالية اجملتمعات يف الناس هبا يعيش اليت الرغباتِّ  واجلماعية الفردية احلرية سردايتُ  تستنفد

 مجيع يف الكائنات مجيع حتفز فطرية رغبة ليست تقويضها، أو املعايري من التحرر يف الرغبة أن ندرك أن
 حنل ِّل كيف :نفسه يطرح الذي السؤال فإن والتارخيية، الثقافية الظروف بوساطة تتم أيًضا ولكن األوقات،
 السياسات إجناز تتبع ال اليت الذاتية والقيم واملعارف، األجهزة، من خمتلفة أنواًعا تبين اليت القوة عمليات

 التحررية؟
 اترخيًيا حمدَّدة النفس؛ ويف العامل، يف تغيري إحداث على القدرة كانت إذا :هذه هي نظري وجهة ببساطة،

 مفهوم حتديد ميكن ال فإنه ؛(مًعا آن يف ذلك تنفيذ هبا يتم اليت والوسائل «التغيري» ميثل ما حيث من) وثقافًيا
 من حمددة وسائل ثمك ِّن معينة، مفاهيم حتليل خالل من ينبثق أن جيب ولكن مسبق، بشكل ومعناها القوة

 واالنقياد املؤسفة السلبية من حالة أنه يبدو قد ما فإن الطريقة، هبذه نظران إذا .والفعالية واملسؤولية، الوجود،
 داخل من إال فهمه ميكن ال ذلك ولكن القوة، أشكال من شكاًل  حًقا يكون قد التقدميني، نظر وجهة من

 األعمال تلك يف فقط القوة سعة تتجلى ال املعىن، هبذا .لتفعيلها الظروف هتيٌ اليت التبعية وهياكل خطاابت
 هذا أبن جُياَدل قد .املعايري نعيش خالهلا من اليت املتعددة الوسائل تلك يف أيًضا ولكن املعايري، تقاوم اليت

 إضفاء خطر على ينطوي اجلنسانية حتليالت يف احلرية يف للرغبة املمنوح الطبيعي للوضع التحدي من النوع
 االستشراق دراسات أخطاء معيًدا - أخرى مرة األحناء مجيع يف واملسلمة العربية املرأة على االستشراقي الطابع

 املستنري الوعي من وجمرد ومنقاد سليب آخر أهنا على األوسطية الشرق املرأة عرَّفت اليت السبعيني ات قبل فيما
 دراسة أن سأؤكد ذلك ومع .للرجل والذل   التبعية حبياة عليها حمكوم وابلتايل ،«الغربيات أخواهتا» لدى الذي

 األخالقي العمل يف الرغبة من خمتلفة أشكال لصقل خالهلا من رأةامل توصَّلت اليت والعملية اخلطابية الظروف
 ثقايف فطري جوهر إىل اخلضوع يف الرغبة يُرجع الذي االستشراق عن جذرايً  خمتلف مشروع هي عليه، والقدرة

 البحوث من كثري تدَّعي ما مثل) خطابًيا منظَّمة الرغبة أشكال كل أن   بفكرة قبلنا إذا الواقع، يف .اترخيي ال
 الرغبة، أشكال خمتلف تطفو مبوجبها اليت واملفاهيمية العملية الظروف نستنطق أن املهم فمن ،(األخرية النسوية

 طبيعية، أهنا على الرغبات تلك مع التعامل فقط ميكننا وال .هبا معرتف لسلطة اخلضوع يف الرغبة ذلك يف مبا
 .النسوية السياسة ظهور تضمن اليت الرغبات تلك على ونقتصر

 وضعت التقوى حتقيق فمهمة .معهن عملت الاليت املسجدية احلركة نساء املثال، سبيل على لنتمعن،



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ 
 

 

 Copyright 2019© حكمة  20

 اإلسالمية العقيدة معايري يف ثموضعت اهلياكل هذه وبعض .السلطة هياكل خمتلف مع صراع يف النسوة هؤالء
 من واألقارب واألمهات اآلابء سلطة يف والبعض الليربايل، اخلطاب قواعد يف اآلخر والبعض املؤسساتية،

 بال كان الصراعات هذه وراء املنطقي األساس فإن ذلك، ومع .الدولة مؤسسات يف اآلخر والبعض الذكور،
 ملمارسات ميكن وال .الرجل سلطة ملقاومة أو اجلنسني، بني للمساواة ابلرجوع إال فهمه ميكن ال وابلتايل سند،
 أعادت قد املسجدايت النساء حركة أن   مبا التقليدية، األدوار لتلك تكريس إعادة أهنا على تُقرأ أن النسوة هؤالء

 وردًّا .51كبري بشكل اجتماعية كمؤسسة املساجد ودور اإلسالمية، للبيداغوجيا اجلنسانية املمارسات تكريس
 حتليل ميكن النساء، هؤالء قصد عن النظر بغض - إن ه :يقول أن احلال، وبطبيعة للمرء، ميكن ذلك على

 أبن سلَّمنا طاملا .الذكور هيمنة هياكل تقويض أو تعزيز إعادة يف دورها حيث من ملمارساهتن الفعلية اآلاثر
 بشروط مرهوانً  يزال ال :إنه ذلك عن رغًما أقول أن أود األحيان، بعض يف مفيًدا وكان ممكن التحليل هذا مثل

 املتبعة تلك مثل) الشروط هذه أتسرها مل اليت والرغبات واخلطاابت املشاريع ويتجاهل والتبعية، املقاومة ثنائية
  .(معهن عملت الاليت النساء قبل من

 هذه عن ممتازة أمثلة السبعيني ات منذ احلضرية مصر يف للحجاب املتجددة الشعبية حول الدراسات تقدم
 من العديد عاد فقد لتوقعاهتم، خالفًا ألنه، الباحثني تفاجؤ يعكس 52الدراسات هذه مثل انتشار .القضااي

 جمموعة وتذكر وظيفية، تفسريات تقدم الدراسات هذه بعض .احلجاب الرتداء «احلداثيات املصرايت النساء»
 السهل من جيعل احلجاب املثال، سبيل على) طواعية احلجاب ترتدي املرأة جتعل اليت األسباب من متنوعة

 وهلم ...العاملة للمرأة املالبس تكلفة وخيف ِّض العام، النقل وسائل يف اجلنسي التحرش تفادي النساء على
 وبشكل اإلعالم، وسائل يف املرأة جسد تسليع ملقاومة رمزًا ابعتباره احلجاب عرَّفت أخرى دراسات .(جرا
 يعريوا مل مؤل ِّفيها أن   املستغرب فمن هامة، إسهامات قدَّمت الدراسات هذه أن   رغم .الغربية القيم هليمنة عام

 النساء من العديد أن إىل ابلنظر وخاصة التقوى، أو اإلانث تواضع من اإلسالمية للفضائل الكايف االهتمام
 .53الشروط هذه ضمن التحديد وجه على قراراهتن يعللن احلجاب ارتدين الاليت

                                                           
 .5و 3انظر: الفصول  51

 
 م.1992 زهورم؛ 1982 رضوانم؛ 1991 ماكلويدم، 1987 الد - هوفمان م؛1981 الجندي 52

 
 انظر، في المقابل: مناقشة ليلى أبو لغد المثيرة لالهتمام لمسألة الحجاب باعتباره جانبًا هاًما من مفهوم الحياء )الحشمة( بين البدو 53
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 املعيارية النماذج حيث من احملجبات النساء دوافع احملللون يشرح األحيان من كثري يف ذلك، من بداًل 
 يف ،(النفعية االسرتاتيجية أو الشذوذ، االقتصادية، الضرورة االجتماعي، االحتجاج مثل) االجتماعية للسببية

 .54عليهم للُمَهيَمن الومهية التصورات موقع والفضيلة؛ ،«األلوهية »،«األخالق :»مثل مصطلحات ثُمنح حني
 أدعو أن أريد ذلك، من بداًل  .الشعبية الفئات يف حتليالتنا حنصر أن علينا أبنه اإلحياء ابلطبع، يعين، ال هذا

 العلوم لغة تدَّعي عندما خاصة ترمجة، عملية أي تستتبع اليت السائدة اخلطابية القيم ضد حامسة ليقظة
 هزيل كتقريب« العاديني الناس »قبل من املستخدمة اللغة ُتصوَّر بينما شفَّافة كونية أهنا لنفسها االجتماعية

 .55لواقعهم
 يستخدمها اليت املصطلحات أبن   أقروا لطاملا الذين األنرتوبولوجيا علماء لدى مألوفة حجيت تكون أن ينبغي

 يف ولكنها فيه، الفرد ومكانة الكون حول عموًما مشرتكة لتصورات مظهر جمرد ليست حياهتم لتنظيم الناس
 يف الضروري، من أنه وجدت لقد السبب هلذا .56والتجربة واملعرفة، للشخصية، خمتلفة ألشكال مكوِّ نة الواقع

 ولكن الفاعلني، قصد يالزم ال الذي املنطق :التقوى خلطاب اخلاص للمنطق بعناية ننتبه أن التالية، الفصول

                                                           
 (.167 - 159م، ص 1986 لغد أبوالمصريات. )

 
 «التقوى»غالبية المستجوبات نقلن أن على سبيل المثال، في دراسة استقصائية أجريت بين طالبات الجامعات المحجبات في القاهرة، فإن  54

هي دافعهن األساسي الرتداء الحجاب. وفي معرض تعليقها على نتائج هذا االستطالع، أشارت عالمة االجتماع شريفة زهور إلى أنه: 

وفي الفوائد  واالجتماعية، ادَّعى مخبروها أن  الدوافع الحقيقية للحجاب تتلخص في الحوافز االقتصادية «بداًل من التقوى المكتشفة حديثًا»

 (.83م، ص 1992 زهورالتي تعود على النساء المحجبات في المجتمع المصري. )

 
الع على مناقشة معمقة للمشاكل المترتبة عن ترجمة المفاهيم المتعالية والميتافيزيقية إلى لغة عصر العلمانية وتاريخها، انظر:  55 لالط ِّ

 .(م1994 رانسييرم؛ 2000 شاكرابارتي)

 
م(؛ وانظر أيًضا: نقد 1982 روزالدوم؛ 1997 كينم؛ 1990 كاتونالستكشاف ممتاز الستخدام اللغة في البناء الثقافي للشخصية، انظر: ) 56

ات التي يوظفها نهج النسوية التفكيكية في تحليل العالقات بين الجنسين في المجتمع «للمجتمع والثقافة»مارلين ستراثارن لمفاهيم الغرب 

 م، ب(.1992 ستراثانبية. )الغر

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ 
 

 

 Copyright 2019© حكمة  22

 تقليًدا اخلصوص وجه على تشكل اليت واملمارسات واملفاهيم الكلمات بني عنها التعبري جيري اليت العالقات يف
 وال التقليد، هلذا تربيرًا ليس اخلطايب التقليد ثماسك لفهم السعي أن   على ذلك مع أؤكد، أن أود .57خطابًيا
 حنو ضرورية خطوة الختاذ هو ذلك، من بداًل  .الثقافية ابلنسبية أو لالختزال القابلة غري اجلوهرية ببعض للقول
 .اخلطاب عنها يصدر اليت القوة تفسري

 النظرية النسوية ما بعد البنيوية والقوة
، اليت ال تزال، «جوديث بتلر»من أجل شرح مقاربيت النظرية ابستفاضة، امسحوا يل أن أبدأ بدراسة حجج 

ابلنسبة للكثريين، املنظ ِّر البارز للفكر النسوي ما بعد البنيوي ، واليت ظلت حمور حجج أعمايل اخلاصة. تعتمد 
 على رؤيتني مستمدتني من ميشيل فوكو، واللتان أصبحتا معروفتني اآلن. أواًل، السلطة،حتاليل بتلر أساًسا 

وفًقا لفوكو، ال ميكن أن تفهم فقط على أهنا منوذج اهليمنة ابعتبارها شيًئا ميلكه ويستعمله األفراد، أو أعوان 
بداًل من ذلك، عقالنية والتنفيذ. و السلطان على اآلخرين، مع القصد أو البنية أو املوقع املنفرد الذي يرتأس ال

فالسلطة جيب أن تُفهم على أهنا عالقة اسرتاتيجية للقوة اليت تتخلل احلياة واليت تنتج أشكااًل جديدة من 
ال يسبق عالقات  «التابع». اثنًيا، كما جيادل فوكو فإن 58الرغبات، واألهداف، والعالقات، واخلطاابت

يتم إنتاجه من خالل هذه العالقات، واليت تشكل الشروط الالزمة  السلطة، يف شكل وعي منفرد ، ولكن
ؤم ن أساس مقوالته: فالعمليات والظروف ذاهتا اليت تُ  «مفارقة اإلخضاع»إلمكانيته. تشكل ما يسميه فوكو 

. بعبارة مغايرة قد يقول البعض: 59تبعية التابع، هي أيًضا الوسائل اليت يصبح من خالهلا كائًنا واعًيا ذا هوية
عة كانت موجودة ليست بقااي ذات غري اتب -أبن القدرات املالزمة للتابع، مبعىن، قدراته اليت حتدد أمناط قوته 

 . 60قبل عمليات السلطة، لكنها نتاج تلك العمليات
                                                           

تي الشاملة في الفصل الثالث.1986هو من طالل األسد  «التقليد الخطابي»مفهوم  57  م. انظر: مناقشتي ألهمية هذا المفهوم في ُحج 

 
 م.1978 - 1980 فوكو 58

 
 م.1983 - 1980 فوكوم ج، 1997 - 1993 بتلر 59

 
، مختلف اآلليات واالستراتيجيات التي من خاللها تمارس على «تقنياتها»جانب هام من تحليالت فوكو للسلطة هو تركيزه على ما أسماه:  60
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عالقات اهليمنة،  اومةمثل هذا الفهم للسلطة وتشك ل التبعية، شجعنا على تصور القوة ال كمجرد مرادف ملق
ولكن بوصفها القدرة على الفعل اليت تنشئها وتفع ِّلها عالقات حمددة من التبعية. واستناًدا إىل رؤى فوكو، 

إذا كانت السلطة ال تسعى فقط للسيطرة أو قمع الذوات القائمة، ولكن أيًضا »تسأل بتلر السؤال الرئيسي: 
. عن طريق التشكيك يف الوضع املا قبل ـ خطايب ملفهوم 61«تشكل هذه الذوات، فما هو هذا التشكيل؟

الذات التابعة، واالستفسار بداًل من ذلك عن عالقات القوة اليت أنتجتها، تقطع بتلر مع أولئك احملللني 
النسويني الذين صاغوا مسألة الشخصية من حيث االستقاللية النسبية للفرد عن اجملتمع. وهكذا فإن القضية 

لر ليست كيف يشر ع اجملتمع للفرد )كما كانت ألجيال من النسوايت(، ولكن ما هي الشروط ابلنسبة لبت
 اخلطابية اليت تدعم هذا الصرح امليتافيزيقي: الفردانية املعاصرة.

تكمن مسامهة بتلر البارزة للنظرية النسوية يف اعرتاضها على ثنائية اجلنس/اجلندر اليت كانت مبثابة األرضية 
م. تكمن املشكلة لدى بتلر يف ثمييز 1940ا ما انبىن عليها النقاش النسوي، على األقل منذ اليت كثريً 

اجلنس/اجلندر يف افرتاض أن هناك مسألة ثمثيل مسبقة أو جسًما جمنسًنا ميهد إلرساء اجلنسانية ثقافًيا. تقول 
ل نظام تصوير عل من قببتلر ليس فقط بعدم وجود جنس متخيَّل مسبًقا أو )جسم حمسوس( ال يتشكل ابلف

اجلنسانية، ولكن أيًضا إن خطاب اجلنسانية هو يف حد ذاته مكوَّن من املواد اليت حييل إليها )وهبذا املعىن فهو 
 .62ال ثمثيلي(

                                                           
في هذا الصدد في أن عملها هو ليس استكشافًا لتقنيات السلطة، بقدر ما  «فوكو»عن  «بتلر»نقطة التطبيق على الذوات واألشياء. تختلف 

ختلفة. في أماكن م «فوكو»عن اختالفاتها عن  «بتلر»إلنجاز، والمساءلة، وتنظيم نفسية السلطة. مع مرور الوقت، أفصحت هو لقضايا ا

 م(.2000 وكونولي وبتلر؛ 144 - 119م، ص 1999؛ 105 - 83م ج، ص 1997؛ 19ن.  248م، 1993 بتلرانظر: على سبيل المثال: )

 
 .18م ج، ص 1997 بتلر 61

 
التمثيل ومتأثرتين بأعمال جيل دولوز، قدمت فيلسوفتا النسوية إليزابيث غروز ومويرا غاتنز، نقدًا مماثاًل إلشكالية التمييز بين التجسيد  62

م(. رغم أنهما كانتا مشابهتين لبتلر في رفضهما ألي 1994م، غروز 1996 غاتنزالتي تدعم ثنائية الجنس/النوع االجتماعي ]الجندر[ )

يط لهيئة مسبقة التمثيل، أو ألنطولوجيا أنثوية كأساس لصياغة السياسة النسوية، فإنهما تختلفان عن بتلر في أنهما يمنحان الجسد نداء بس

القوة التي يمكن أن تؤثر على نظم التمثيل، بناء على شروط غير تلك التي من النظام نفسه. لمناقشة مثيرة لالهتمام عن االختالفات بين 

 م أ(.2000، كالبروكظرات، انظر: )هؤالء المنا
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االد ِّعاء أبن  اخلطاب هو تكويين ليس االد عاء أبنه مصدر ومسب ب ما يعرتف به، أو ما يؤلفه  »تقول بتلر: 
أن تدَّعي أنه ال يوجد إحالة إىل اجلسد النقي الذي ليس بتشكيل آخر لذاك اجلسد يف  كلًيا؛ ابألحرى، هو

 اجملنسن غري منفية، ولكن مت  تغيري -آن مًعا. هبذا املعىن، فالقدرة اللغوية على اإلشارة إىل اجلسد 
دٍ  ما أدائي ]طليب ح. مبصطلحات فلسفية، فاالدعاء التقريري ]اخلربي الثبويت[ دوًما هو إىل «املرجعية»معىن

 . 63«إنشائي[
أيل عملية، إذن، يتم من خالهلا تفعيل عملية جتسيد التابع حسب اجلنس واجلندر؟ لإلجابة عن هذا 
السؤال، ال تلجأ بتلر لتحليل مؤسسات وتقنيات تشكيل التابع، كما فعل فوكو، ولكن إىل حتليل اللغة بوصفها 

 ا يتم إنتاج التابعني وتعديلهم.نظاًما ترميزاًي من الدالالت من خالهل
لطة التكرار على أنه س« »األدائي»أتويل فكرة أوستون؛  «دريدا»على وجه اخلصوص، تبين بتلر على إعادة 

. لدى بتلر، يُشك ل التابع أدائًيا يف اجلنس واجلندر 64«اليت يف اخلطاب إلنتاج الظواهر اليت ينظمها ويقيدها
 جهة، من رجعي، أبثر تُنتج واليت ،heterosexualمتكررة للتباين اجلنسي ، من خالل سن  معايري مادايً 
 اجلنسي لالختالف املفرتضة احلقيقةَ  أخرى، انحية ومن ،65«اثبًتا داخلًيا عمًقا ابعتبارها اجلنسانية ظهورَ »

 النسوية البحوث من طويل تقليد من النقيض وعلى .اجلنسية الغريية حتمية تعزيز من مزيد على تعمل اليت
 التضاد هذا يف النظر نعيد أن بتلر علينا تفرض الفرد، يقي ِّد خارجي اجتماعي فرض مبثابة املعايري تعامل اليت
 التابعة، تدرك خالهلا من اليت الالزمة األرضية هي االجتماعية املعايري إن :ابلقول والداخلي اخلارجي بني

  .سلطتها وثمارس
 عن الالكانية املفاهيم اعتماد سيما وال النفسي، التحليل نظرية مع للتبعية فوكو حتليل بني بتلر جتمع

                                                           
 .11 - 10م، ص 1993، بتلر 63

 
بينما لدى أوستن يستمد األدائي قوته من األعراف التي تحكم فعل الكالم، فحسب دريدا يجب أن تفهم هذه القوة من حيث طابع التواتر في   64

الع على نقد مثير لالهتمام من قراءة دريدا ألوستن، انظر: )1988 دريداجميع العالمات. )انظر:  م، 1993 بتلرم؛ 1995 كافيلم(. لالط ِّ

 (.2ص 

 
 .14م، ص 1997 بتلر 65
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 جتادل .اخلاضع لتشكيل ضرورية تراها اليت اإلقصائية العمليات بعض على للتأكيد «اإلذالل»و «االرهتان»
 اإلخضاع، وأشكال اهلوايت، من الضروري التنصل خالل من واحد وقت يف إنتاجه يتم إمنا اخلاضع أبن

مُ  الذي ،66«اخلارجية التابع مكوانت »بـ مسَّته وما اخلطايب، واملنطق  ال عنه، مسكوت هو ما كل عامل يسِّ
 يسنل  .67وصياغاته ذاته يدرك حىت للخاضع ضرورية ذلك، مع تظل ولكن اخلاضع، لدى ومبهم يوصف،

 يعيد إليه، ابلنسبة املمكن التكللم جمال داخل يتحدث الذي التابع أن   مبعىن مكرر، وبشكل أدائًيا االرهتان هذا
 .68أخرى مرة عليه يعتمد وابلتايل عليه، يعتمد الذي ابالرهتان ضمنًيا التوسلل

 يف للقوة؛ اخلاص تصورها يعكس لألدائية حتليلها أن املستغرب من فليس التابع، حول بتلر نظرية إىل ابلنظر
 األعراف استقرار يكون ما وبقدر .69«القوة نظرية هي للتكرار األدائية قابلية إن :»تقول كما الواقع،

 تكرار لكل األساسي االنفتاح على ترتكز بتلر، حسب فالقوة، املتكرر، تشريعها يف عامل هو االجتماعية
 التشكيالت أشكال كل أن ومبا .املعايري تدعيم عدا أخرى ألغراض ترميزه أعيد أو فشل قد يكون أن واحتمال

 ألنه ضعيفة أو مهددة التشكيالت هذه جيعل هذا فإن املعايري، جتديد خالل من تشكيلها يعاد االجتماعية
 إمكانية »أيًضا هي اجتماعي تشكيل كل إمكانية فشرط وهكذا .جتديد أو صياغة إعادة كل تفشل أن ميكن

 :اجلنسانية أو اجلنس إىل ابلنظر إبجياز النقطة هذه بتلر توضح .70«تعطيله

                                                           
 .3المصدر نفسه ص  66

 
الع على مناقشة بتلر لكيفية أن مفاهيم فوكو للسلطة والخضوع يمكن أن تمزج بشكل مفيد مع عمل فرويد والكان، انظر: ) 67  1997 تلربلالط ِّ

 (.105 - 83ج، ص 

 
 .40 - 39أ ص  بتلر 68

 
 .24، ص بتلر أ ص 69

 
 .14المصدر نفسه ب، ص  70
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كأثر لرواسب املمارسة التكرارية أو الطقوسية، يكتسب اجلنس أتثريه املطبَّع، ومع ذلك، فإنه 
أيًضا مبوجب هذا التكرار يتأكد من وجود ثغرات وتفتُّح شقوق تعترب عدَم استقراٍر أتسيًسا  
يف تلك التكوينات، كتلك اليت هترب أو تتجاوز املعيار... عدم االستقرار هذا هو احتمال 

لتصدع ]التعطيل[ يف عملية التكرار ذاهتا، وهي القوة اليت تبطل كل اآلاثر اليت ميكن من ا
 .71، وتضع دعَم معايري اجلنس يف أزمة إنتاج حمتملة«اجلنس»خالهلا أن يستقر 

من املهم أن نالحظ أن هناك العديد من النقاط اليت جتاوزت هبا بتلر مفاهيم القوة واملقاومة اليت انتقدهتا 
منوذج الذي يفرتض ، وهو األ«األمنوذج التحرري للقوة» وقت سابق. يف البدء، تشكك بتلر فيما وصفته بـ يف

لسلطة، اليت يبطل عمُلها عالقاتِّ ا»اليت  «ُوهبو اإلرادة، واحلرية، والقصدية»أن مجيع البشر بوصفهم بشرًا 
 .72«تعترب خارجيًة ابلنسبة للتابع

جود القوة داخل هياكل السلطة )وليس خارجها(، واألهم من ذلك، تشري إىل بدورها، حتدد بتلر إمكانية و 
أن تركيبة املعايري املبنية على التكرار، ال ختدم فقط تعزيز نظام معني من اخلطاب/السلطة، ولكنها توفر أيًضا 

ة عن للألعراف االجتماعية بصورة مستق «التعطيل». بعبارة أخرى، ليس هناك إمكانية 73وسيلة لزعزعته
عىن التقاليد. وابلتايل فالقوة تكمن، يف القدرة على التكرار املنتج. تقاوم بتلر أيًضا هذا الزخم لربط م «تفعيل»

القوة بغائية حمددة سلًفا للسياسة التحررية. ونتيجة لذلك، فإن منطق التخريب وإعادة التصوير ال ميكن أن 
إعادة التصوير/التخريب هي، حسب رأيها، طارئة وهشَّة،  يكون حمدًدا سلًفا من وجهة نظر بتلر ألن أعمال

                                                           
( يعتمد تحليل بتلر إلنتاج التابع جنسيًا وجنسانًيا على نظرية عامة في تشكيل الخضوع، والتي تتأكد بأكثر تجليًا 10، ص 1943، بتلر أ ص 71

 م(.2000 بتلر، الكلو، وجيجكم، و1997 -أ  1997 بتلرفي كتاباتها الالحقة. انظر: )

 
 .136م، ص 1995. بن حبيب وآخرونا 72

 
مفارقة اإلخضاع هي على وجه التحديد أن هذا الخاضع الذي من شأنه أن يقاوم هذه المعايير هو في حد »مرددة صدى فوكو، تقول بتلر:   73

الرغم من أن هذا القيد التأسيسي ال يمنع إمكانية القوة، إال أنه يحددها كممارسة ذاته ممكن بسبب، إن لم يكن نتاج، هذه المعايير. على 

 (.15م، ص 1993 بتلر) «تكرارية أو تمفصليه، جوهرية للسلطة، وليس في عالقة متعارضة مع السلطة
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 . 74وتظهر يف أماكن ال ميكن التنبؤ هبا وتتصرف بطرق تربك توقعاتنا
دل مقنع ، ويف الواقع، حججي يف هذا الكتاب  أجد أن  نقد بتلر للمفاهيم اإلنسانية للقوة واالستعباد جِّ

 املفيد القول إن ثميز عمل بتلر، مع بعض التوترات،تستلهم منها بشكل واضح، ومع ذلك، وجدت أنه من 
يرجع إىل توسيع نطاق حتليالهتا إىل جمموعة ـ إىل حدٍ  ما خمتلفة ومرتابطة ـ من اإلشكاليات. أحد التوترات 

ها الرئيسة يف عمل بتلر يدين حلقيقة أنه يف حني أهنا تؤكد على عالقة حتمية بني تدعيم وزعزعة املعايري ومناقشت
قوة، فإهنا ثميل إىل الرتكيز على تلك العمليات للسلطة اليت تعيد ترميز وقلب املعايري. وهكذا على الرغم من لل

أن بتلر تصر مرارًا وتكرارًا على أن مجيع أعمال التخريب هي نتاج تعبريات العنف اليت تسعى ملعارضتها، فإن 
نتهاكات ضد االحتماالت إلعادة ترميز تعبريات اال اليت تفتح»حتليلها للقوة غالًبا ما حيب ِّذ تلك اللحظات 

. وبعبارة 76لألفق الرمزي املهيمن «إلعادة صياغة جذرية»، أو تلك اليت توفر فرصة مناسبة 75«أهدافها املنتهِّكة
ري موضع توضع املعاياألول، يف سياقات حيث أخرى، فإن مفهوم القوة يف عمل بتلر ينمو، يف املقام 

 .77التشكيك أو موضع إعادة الصياغة
من الواضح أن حتليل بتلر ملفهوم القوة ينبغي أن يفهم يف السياق احملدد للتدخالت السياسية اليت اخنرط 
فيها عملها. وقد طورت بتلر املمارسة النظرية على مدى اخلمس عشرة سنة املاضية، مستندة بقوة إىل القلق 

                                                           
 .(م2001 بتلرم، و1993 بتلرفي ) «الجنسانية تلتهب»انظر: تحليل بتلر لهذا الموضوع في   74

 
 .122م، 1993ر بتل 75

 
ة، تكتب بتلر:  23، ص بتلر 76 مقاربة تكرار الخضوع تبين كيف يمكن أن تتمثل القوة جيدًا في »على سبيل المثال، في مناقشة مسألة القو 

هنا بين القوة (، الحظ التكافؤ المشار إليه 29ج ص 1997 بتلر) «معارضة وتحويل الظروف االجتماعية التي يتم من خاللها إنتاج ذلك

وقدرة أفعال القول على معارضة البنى المعيارية. مثل هذه التصريحات المتكررة تكون في توتر مع العبارات التحذيرية الخاصة، في هذه 

ر على أنها   (.17ج، ص 1997 بتلر) «دائًما وفقط مقابل السلطة»الحالة داخل النص نفسه، عندما تذكر القارئ أن القوة يجب أال تصو 

 
ته تشير إيمي هوليوود في قراءتها لبتلر، إلى أنها ورثت من دريدا تثمين إعادة الترميز ـ اتجاه الكالم وفعل القول إلى االنفصال عن دالال  77

قرأ بتلر تالسابقة، ولكن في حين أن دريدا، تقول هوليوود، ال يزال أخالقيًا وسياسيًا محايدًا تجاه هذه الخاصية للغة وعالماتها، كثيًرا ما 

 (.57ن ص  107م، 2002 هوليوودإعادة الترميز على أنها إيجابية سياسيًا )
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العنف اليت ثمارسها معياري ة التباين اجلنسي والطرق اليت حتدد إمكانيات الوجود اإلنساين املعيش. جتاه أعمال 
تنظريها للقوة ابلتايل جيب أن يكون مفهوًما يف بعده األدائي: ابعتباره اإلجراء العملي السياسي الذي يستهدف 

ية ياق تقع داخل مساحة األكادميية؛ فإن س زعزعة اخلطاابت املهيمنة عن اجلنس واجلنسانية. وكممارسة نص ِّ
ال تدخلل بتلر ال يقتصر على اخلطاابت القانونية والفلسفية، أو الشعبية اليت حتللها، ولكن يشمل أيًضا االستقب

 الذي اكتسبه عملها داخل جمال البحوث النسوية. 
ويني، أبن جمموعة من النسكانت بتلر جمربة على الدفاع عن نفسها ضد هذه التهمة املوجهة هلا من قبل 

عملها له أتثري هدَّام على أي خمطط للسياسة التقدمية يف اإلصالح االجتماعي من خالل تفكيك مفاهيم 
. ملواجهة هذه االدعاءات، موَضَعْت بتلر عملها ابستمرار ضمن ارتباٍط مبشروع 78التابع والسلطة اليت تتيح ذلك

. ومن 80وبذلك فقد أكدت تلك األمناط من القوة، املضادة للهيمنة 79التعبري عن سياسة دميقراطية راديكالية
النتائج املهمة هلذه اجلوانب من عمل بتلر )واستقباله( هو أن حتليلها لقوة املعايري ال تزال ترتكز على إطار 

قليل من لجديل، جيري فيه تقويض و/أو هدم املعايري، وتكرار و/أو إعادة ترميزها، حبيث يستطيع املرء الظفر اب
 عمل معايري األداء تتجاوز هذا السجل من القمع والتقويض داخل بنية التابع.

                                                           
 م.1995 والتبادل في بن حبيب وآخرونم، 1993 بوردو انظر: على سبيل المثال، 78

 
أنه في حين أن بتلر م(. واضح من هذا النص 2000 الكلو، وجيجك، بتلربالنسبة لمعظم مشاركات بتلر مؤخًرا في هذا المشروع، انظر: )  79

غير مرتاحة، أكثر من المحاورين لها، لنظرية كونية لتغيير جذري، إال أنها ال تزال مهتمة بالتنظير حول الشروط المؤدية إلى خلق 

 إمكانية سياسية ديمقراطية راديكالية.

 
ع تركز نظرية القوة على اإلخضاع، مع خذ على سبيل المثال، البيان التالي لبتلر والذي تصف فيه اعتراضها الفوري على موضو 80

إذًا... ال بد لإلخضاع أن يرتبط بالخضوع... ثم إنها لن تستدعي »االطمئنان إلى أن اعتراضاتها ال تحول دون إمكانية مقاومة الخضوع: 

تتبع ف ومجال القوة. ومع ذلك فال يسفكرة التابع كأرضية للقوة، بما أن هذا التابع هو في حد ِّ ذاته نتاج عمل السلطة التي تحدد مسبقًا أهدا

بتلر، . )«هذه الرؤية أننا جميعًا دائًما محاصرون بالفعل، وأنه ال يوجد أي أمل في مقاومة التنظيم، أو شكل الخضوع الذي يتخذه التنظيم

 (. 151م، ص 2000 الكلو، وجيجك
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ال يتم تدعيم املعايري فقط و/أو تقويضها، ولكن، أود أن أقرتح أهنا تُؤدَّى، وتُتقمص، وجُتَر ُب بطرق متنوعة. 
 «النفس»عود إىل جماز من األحيان توهذه نقطة أعتقد أن بتلر ال توافق عليها. يف الواقع، يف كتاابهتا يف كثري 

. 81ولغة التحليل النفسي لتلتقط كثافة الروابط اليت يرتبط الفرد من خالهلا ابلقوة اإلخضاعية للمعايري
استكشاف بتلر هلذه الكثافة يبقى يف كثري من األحيان خاضًعا من جهٍة الهتمامها الكلي بتتبع إمكانيات 

، ومن انحية أخرى إىل منوذجها لألدائية، اليت تُفهم يف املقام األول على أهنا 82راملقاومة للقوة التنظيمية للمعيا
 هيكل مزدوج من تدعيم وإعادة الرتميز والتفعيل/التعطيل، للمعايري.

 اتبع املعايري
أود أن أدفع مبسألة املعايري كذلك إىل األمام يف االجتاه الذي أعتقد أنه يسمح لنا ابلتعمق يف حتليل تكوين 
التابع، وأيًضا معاجلة مشكلة قراءة القوة يف املقام األول، من حيث هي مقاومة النتظام بِّىن املعيارية. على وجه 
اخلصوص، أود أن أتوسع يف فكرة بتلر أن املعايري ليست جمرد إكراه اجتماعي على التابع، ولكنها تشكل 

ملعايري وفًقا ال أدري، تُفَهم ا -د عن إطار ثنائي جوهرها الداخلي احلميم. ولكن يف القيام بذلك، أريد االبتعا
له على أهنا منوذج اإلقدام واإلحجام، الدعم والتقويض، بداًل من التفكري يف جمموعة متنوعة من الطرق اليت هبا 
تعاش املعايري وتستبطن، يُطَمح إليها، ويوَصل إليها، وُتكَتَمل. كما سأبني الحًقا، أن هذا يتطلب أن نستكشف 

ات حقيقية العالقة املتالزمة بني الشكل اجلوهري الذي يتخذه الفعل املعياري، ومنوذج التبعية الذي يفرتضه )تعبري 
حمددة لإلرادة، والعاطفة، والعقل، والتعبري اجلسدي(، وأنواع السلطة اليت تنبين على مثل هذا الفعل. وامسحوا 

ي للمعايري اليت تطرح عند حتليل ممارسات حركة يل أن أوضح من خالل مناقشة مشكالت املفهوم الثنائ
 املسجد.

                                                           
 م ج.1997 بتلرانظر: على سبيل المثال،  81

 
ترى بتلر، على سبيل المثال، أن فكرة اإلخضاع لفوكو يمكن أن تكون مثمرة، إن استُكملت ببعض اإلصالحات المعينة من نظرية التحليل  82

ين مشكلة تحديد مكان أو مقاربة المقاومة: أ»قدرتها على معالجة  -ال سيما  -النفسي. بالنسبة لبتلر قوة هذه اإلضافة يبدو أنها تكمن في، 

لمقاومة تجاه، أو في تشكيل رقابية الخاضع؟ هل أن حصر ]فوكو[ مفهوم التحليل النفسي الغني للذات في الروح السجينة ]في تحدث ا

المراقبة والعقاب[ تنفي إمكانية مقاومة التطبيع وتشكيل التابع، وهي المقاومة التي تظهر على وجه التحديد من عدم التكافؤ بين الذات 

 (.87 ص، جم 1997بتلر . )«والتابع؟
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تمسك هبا يأتمل، على سبيل املثال، الفضيلة اإلسالمية، املتعلقة ابلتواضع أي: احتشام وحياء اإلانث اليت 
أمهيتها، هناك جدل كبري حول كيف . وعلى الرغم من اإلمجاع حول 83العديد من املسلمني املصريني ويثمنوهنا

جيب أن نعيش هذه الفضيلة، وخباصة حول ما إذا كان حتقيقها يتطلب ارتداء احلجاب. والغالبية العظمى من 
املشاركني يف حركة املسجد )وحركة التقوى األكرب اليت تشكل حركة املسجد جزًءا ال يتجزأ منها( يقولون: إن 

هو الوسيلة اليت و  «االحتشام احلقيقي»احلياء، ألن احلجاب يعرب ِّ عن  احلجاب هو عنصر ضروري يف فضيلة
من خالهلا يتم حتقيق احلياء. إهنم يرمسون، بذلك، عالقة حتمية بني املعيار )احلياء( والشكل اجلسدي الذي 

يُعربَّ و يتخذ )احلجاب( مثلما أن جسد احملجبات يصبح الوسيلة الضرورية اليت من خالهلا ختلق فضيلة احلياء 
عنها. وعلى النقيض من هذا الفهم جند موقًفا )مرتبطًا بكتَّاب علمانيني ابرزين( يرى أنَّ فضيلة احلياء ال ختتلف 
عن أي مسة إنسانية أخرى مثل االعتدال أو التواضع: هو وجه من وجوه الشخصية، ولكنه ال يُلزم أي واحد 

يس دير ابلذكر أن هؤالء املؤلفني يعارضون احلجاب، ولكن ل)إمرأة( بتعبريات معينة مثل ارتداء احلجاب. واجل
فضيلة احلياء، اليت ال تزال تعترب مناسبة لسلوك اإلانث. فاحلجاب، حسب رأيهم، جرى استثماره أبمهية ال 

 .84مربر هلا عندما جرى احلُكم من خالله على احتشام املرأة
ات املصري، حيث اخلالفكثري يف اجملتمع اجلدل حول احلجاب هو جزء واحد فقط من مناقشة أكرب ب

السياسية بني اإلسالميني والعلمانيني، وحىت بني اإلسالميني من خمتلف االنتماءات، يعربَّ عنها من خالل اجلدل 
(، فما أريد أن أشري هنا إليه هو أن 4حول طقوس السلوك األدائي. رغم أين سأعود إىل هذا اجلدل يف )الفصل 

هتمام من مسات هذا النقاش، ال يكمن كثريًا فيما إذا كانت معيارًا من معايري االحتشام قو ِّضت لالاألكثر إاثرة 
أو ُدعِّمت، ولكن يف الطرق املختلفة جذراًي، اليت يفرتض أن املعيار يعاش ويستبطن فيها. واجلدير ابلذكر أن  

دى أتباع حركة يار االحتشام: فلكل رأي يفرتض تصورًا خمتلًفا للعالقة بني السلوك اجلسدي وفضيلة أو مع
التقوى، السلوك اجلسدي هو يف جوهر التحقيق السليم للمعيار، ولدى خصومهم، هو عنصر طارئ وغري 

 ضروري يف َسن ِّ احلياء.
بعض األسئلة اليت تلي هذه املالحظة هي: كيف ميكننا تفسري العمل الذي يؤد ِّيه اجلسد يف هذه التصورات 

هل يُفَهم السلوك األدائي بشكل خمتلف يف كل وجهات النظر هذه، وإذا كان األمر كذلك،  املختلفة للمعيار؟ و 
                                                           

 .5التي نوقشت في الفصل  83
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كيف ترتبط الذات بشكل خمتلف بسلطة املعيار يف كل من هذين التخيلني؟، وعالوة على ذلك، ما أنواع 
لسياسية اليت ااملوضوعات األخالقية والسياسية املفرتضة من هذين التخيلني، وما أشكال احلياة األخالقية و 

يسمحان هبا أو مينعاهنا؟ هذه األسئلة ال ميكن اإلجابة عليها طاملا أننا ال نزال ضمن منطق ثنائية اإلقدام 
ر فئة املعايري إىل مكوانهتا للتحقق من  واإلحجام للمعايري. ما حتتاجه األسئلة، بداًل من ذلك، هو أن نفج ِّ

ا املرفقات اليت تول ِّدها مورفولوجيا معني داخل طبوغرافيالشكل اجلوهري الذي تتخذه املعايري، وفحص 
 ]تضاريس[ النفس.. 

اضي االفرت  -سبب احلث على هذه اخلطوة يرجع إىل اهتمامي بفهم كيف يساهم العمل األخالقي 
ون تطبيق تدقيق ابلتشريح السياسي هلم، داملختلف يف بناء أنواع معينة من التابعني، اتبعني ال ميكن اإلملام 

نقدي على الشكل الدقيق الذي أتخذه تصرفاهتم. هذه الطريقة يف حتليل املناقشات املعاصرة حول الفضائل 
أو القواعد اإلسالمية هلا أيًضا عواقب على كيفية فهم التأثري السياسي الذي ولَّدته حركة التقوى داخل اجملتمع 

يقول ابحثو احلركات اإلسالمية أبن جتدد أشكال االتصال االجتماعي اإلسالمية )مثل املصري. كثريًا ما 
احلجاب، االهتمام املتزايد ابألداء الصحيح للشعائر اإلسالمية، وانتشار اجلمعيات اخلريية اإلسالمية( ضمن 

اسية للغرب، فضاًل السيجمموعة من اجملتمعات اإلسالمية تفهم كأحسن تعبري عن املقاومة ضد اهليمنة الثقافية 
عن كوهنا شكاًل من أشكال االحتجاج االجتماعي ضد فشل التحديث يف األنظمة اإلسالمية ما بعد 

. حسب هذا الرأي، مشروع استعادة الفضائل اإلسالمية األرثوذوكسية يعتمد بشكل حاسم على 85االستعمار
ا يكون ة العلمانية الليربالية ـ روح غالًبا موجود موقف معارض ملا ميكن تعريفه بشكل عام أبنه روح احلداث

 وكالؤها من األنظمة اإلسالمية ما بعد االستعمار، يف تعاون وثيق مع القوى الغربية املهيمنة. 
رغم أن هذا التفسري ليس خاطًئا ثماًما، ويغط ِّي جانًبا هاًما من احلركات اإلسالمية، إال أنه يقل ِّل من تعقيدها 

الذي  ألساسية مثل: ما هو على وجه التحديداملقاومة دون االنتباه مبا يكفي إىل األسئلة ا إىل جمرد جماز عن
عارضته احلركات اإلسالمية من أوجه اهليمنة الغربية، أو ما بعد االستعمار، أو روح الليربالية العلمانية؟ وألي 

بسهولة  تدعمها، واليت ال ميكن حصرهاغاية؟ واألكثر أمهية، ما هي أشكال احلياة اليت ميكن هلذه احلركات أن 
(، هل العالقة بني 2يف عالقة الرفض للنظام السائد القائم حالًيا؟ عالوة على ذلك، كما سأبني يف )الفصل 

تكيف، كما يف البسيطة أو الاإلسالموية والعلمانية الليربالية هي عالقة قرب وتشابك بداًل من جمرد املعارضة 
ذا فإنه جيب حتليلها من حيث املواجهات التارخيية واملتحولة وغري املتوقعة اليت أحدثها هوابلتايل  -هذا الشأن 
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الُقرب. أريد أن اقرتح أنه من األفضل تتبع هذه العالقة من خالل االنتباه إىل خصوصية املصطلحات اليت 
ديث. كما آمل  التاريخ احلشهدهتا املناقشات حول الفضائل اإلسالمية )أو املعايري اإلسالمية األرثوذكسية( يف

أن أبني ِّ يف الفصول التالية، أن هذه املناقشات ترتبط حتًما بظهور أشكال جديدة من التابعية قد أاثرهتا 
العمليات العلمانية بشكل عَرضي يف أعقاهبا. من أجل ثمهيد الطريق ملثل هذا االستكشاف، امسحوا يل أواًل 

ى أننا منَكبلون على أشكال جوهرية أتخذها الفضائل اإلسالمية يف النقاشات أن أوض ِّح ما أعنيه عندما أصرل عل
 املعاصرة حول األسلمة، وما هي املخاطر التحليلية يف متابعة مثل هذه املقاربة.

 املعايري الظاهرية والتشكل األخالقي
خالقية اإلنسانية إرث األيقول الناقد الثقايف جيفري مينسون بشكل مقنع، إن إحدى الطرق اليت ال يزال هبا 

 ، وال سيما يف صيغته الكانطية، مهمًّا للفكر ما بعد التنويري، هو يف قلة االهتمام النسبية مبورفولوجيا السلوكيات
، يقول مينسون: إن هذا الرتاث ميكن عزوه بقدر بعيد على األقل 86األخالقية، مبعىن شكلها الدقيق ومنوذجها

الق املناسبة يف املقام األول مسألة عقالنية تستلزم ممارسة ملكة العقل، ابستثناء إىل كانط، الذي اعترب األخ
السياقات احملددة )من الفضائل االجتماعية، العادة، تشكيل الشخصية،... وهلم جر ا( اليت ينكشف فيها 

لى إزاحتها عالفعل. أود أن أضيف أن إرث كانط يصبح ُمهًما يف ضوء تقاليد األخالق األرسطية اليت يعمل 
. ضد هذا 87ـ تقليد تتحقق فيه األخالق وتتمظهر على حدٍ  سواء من خالل األشكال السلوكية اخلارجية

التقليد، جادل كانط أن الفعل األخالقي ميكن أن يكون أخالقًيا فقط إىل احلد ِّ الذي مل يكن نتيجة لفضيلة 
يول أن يكون الفعل أخالقًيا بصرف النظر عن م معتادة، ولكن نتاج ملكة العقل النقدية. يتطلب هذا األخري
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بعد اإلصالح، يشكُّل مساًرا آخر من هذا التطور نفسه. انظر: االنخفاض الواضح في األهمية الممنوحة للطقوس الدينية في المسيحية ما  87

 .1993)م طالل. األسد )
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. إن تصغري كانط النسيب للفعل األخالقي ملستوى اإلرادة يتعارض مع القيمة املمنوحة 88الفرد وعاداته وتصرفاته
. مسألة الدافع، والقصد، واالختيار يف التقليد األرسطي 89للشكل املعني للفعل األخالقي يف نظر أرسطو

                                                           
كانط واضح في اعتراضه على األخالق التي هي نتيجة الفضائل المعتاد عليها، المكتسبة من خالل عملية طويلة من تشكيل الشخصية:  88

ضيلة(. القانوني، في طابعها التجريبي )ظاهرة الفعادة، فإنه يسمى فضيلة حتى بالمعنى عندما يصبح العزم الراسخ على االمتثال للواجب »

ي في هذا المعنى،... تبعًا لذلك تكتسب شيئًا فشيئًا، ولدى البعض تعنالفضيلة هنا لديها سمة االلتزام باإلجراءات القانونية.... الفضيلة، 

رذيلة لنقيضها. من الميل إلى ال -اإلنسان من خالل اإلصالح التدريجي للسلوك وتدعيم ُمثُلِّه التعود الطويل )في التقيد بالقانون( بفضلها يمر 

، ةولكن ليس أدنى تغيير للقلب ضروري لذلك؛ فقط تغيير العادات.... ومع ذلك، ينبغي أن يكون اإلنسان ليس فقط صالًحا من الناحية القانوني

، وبالتالي ليس في حاجة إلى أي حافز (virtus novmenom)اًل وفقًا للطبيعة الجلية ]الفضيلة[ ولكن أيًضا أخالقيًا )إلرضاء هللا( أي: فاض

آخر ليتعرف على أي واجب آخر،  إال تصور الواجب نفسه ـ بمعنى أنه طالما أن  أساس ثوابت اإلنسان تبقى غير نقية، فإنه ال يمكن أن 

ال  «الرجل الجديد»بداًل من ذلك من خالل ثورة في استعداد اإلنسان.... ولذا فإن تتم من خالل اإلصالح التدريجي، ولكن يجب أن يكون 

 (. 68 - 67م، ص 1998 كانط) «يمكن أن يتحقق إال من خالل نوع من والدة جديدة، كما لو كانت خلقًا جديدًا... وتغييرٍّ للقلب

 
باالختيار الفردي، ولكن بداًل من ذلك، يُعد  العمل أخالقيًا فقط بقدر لدى كانط مجرد مسألة فردية، تسترشد  «األخالقية»وهذا ال يعني أن  89

ما كان في اتفاق مع شكل من العقالنية المتفق على صحتها كونيًا. كما يشير تشارلز تايلور، فالقانون األخالقي لكانط يجمع بين سمتين: 

العقل: أن يكون صالًحا للجميع، لجميع المخلوقات العقالنية على  هي سمة أساسية من سمات»يلتزم الجميع بالعمل بما يتوافق مع العقل، و
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 ع، ولكن فقط ابلنظر إىل املمارسات الفعلية.مهمة أيًضا، ابلطب
إحدى نتائج هذا املفهوم الكانطي لألخالق، هو النقص النسيب يف االهتمام ابلشكل الظاهر الذي تتخذه 
املمارسات األخالقية، والرتاجع العام حلركة السلوك، والسلوك االجتماعي، واآلداب االجتماعية يف حتليالتنا 

ما يشري مينسون، فحىت الباحثون مثل بورديو، الذي ركزت أعماله على ممارسات اللباس، لألنظمة األخالقية. ك
ربون هذه للثقافة ـ ال يعت «فن االستذكار العملي»والوضع املادي، وأمناط السلوك ـ أشياء يسميها بورديو: 

ثر عمًقا وأكثر لواقع أكاملمارسات مثرية لالهتمام إال بقدر ما نقوم: بتقييم موضوعي يكشفها كعالمات ورموز 
. وأان أتفق مع مينسون: عندما ينظر بورديو إىل جمموعة 90جوهرية من اهلياكل االجتماعية واملنطق الثقايف

متنوعة من املمارسات اليت ثمي ِّز جمموعة اجتماعية بعينها )مثل أساليبهم يف تناول الطعام، والتنشئة االجتماعية، 
م األول بكيفية جتسلد هذه املمارسات، وكيف ترمز إىل روح اجلماعة مثل والرتفيه(، فإنه يهتم يف املقا

. وقد يقول قائل، مع ذلك، أن 91األديولوجيات اليت يتبناها األعضاء وتتجمد يف طبقتهم االجتماعية أو فئتهم
اعية، مداللة املمارسة اجلسدية ال ُتستنفد من خالل قدرهتا على العمل كمؤشر على الوضع أو الطبقة االجت

. خصوصية املمارسة اجلسدية هي أيًضا مثرية لالهتمام هلذا النوع من 92أو الوضع األيديولوجي للمجموعة
                                                           

حد ٍّ سواء. وهذا هو أساس أول شكل من أشكال الضرورة الحتمية لدى كانط: أنه يجب أن أتصرف وفًقا للحكمة التي يمكن أن أعتبرها في 

ء الحقُّ فيه أيًضا، وإنه يجب بالتالي أن يكون شيئًا يمكن أن نفس الوقت قانونًا كونيًا. ألنه إذا كان لي الحق في إرادة شيء ما، فلكل من شا

 (.323م ب، ص 1985 تايلور) «يُراد للجميع
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 م.1990 - 1977بورديوانظر: على سبيل المثال،  91

 
لحساسيتها لكيفية تجسد الموقع  «habitus»أ(، تشيد بتلر بعمل بورديو حول الهابيتوس ]العادة[ 1997باتلر ) «الخطاب المثير»في  92

 االجتماعي والثقافي للفرد في تصرفاته. ومع ذلك فهي تنتقده، لعدم اهتمامه بإمكانات الجسد لمقاومة هذا النظام من الداللة وتشكيل تحد ٍّ 

اومة يفية أن يصبح الجسد في موقع مقلمنطقها. من وجهة نظري هنا، فمن المثير لالهتمام أن نالحظ أنه في حين تريد بتلر التأكيد على ك

لإلمالءات االجتماعية، وبينما يشدد بورديو من جهته على الجوانب التي تحدُّ من السلطة االجتماعية المتجسدة؛ فإن كليهما يحلل الجسد 

بطن من خاللها للجسد أن يستمن خالل منطق ثنائية تقويض و/أو تعزيز المعايير االجتماعية. ما وقع تجاهله هنا هي طرائق مختلفة يمكن 

 أو يعيش السلطة التنظيمية للمعايير والطرائق التي ال يمكن اإللمام بها عبر ثنائية منطق المقاومة والقيد. 
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العالقة اليت يفرتض أن الفعل يشك ِّلها، حيث حتليل شكل معني أيخذه اجلسد قد يغري التصور املفاهيمي لدينا 
نه أيًضا مينح القة املعىن ابلنفس واجملتمع، لكللفعل نفسه. عالوة على ذلك، فإن السلوك اجلسدي ليس جمرد ع

 النفس أنواًعا معينة من القدرات اليت توفر املادة اليت من خالهلا يتصر ف العامل.
 األخالق اإلجيابية

 نوقشت املشاكل اليتهناك تقليد آخر من األخالق، اإلهلام األرسطي، والذي يوف ِّر وسيلة ملعاجلة بعض 
املفهوم »لصياغة ما يسميه كلري كالربوك جبدارة: شال فوكو املتأخرة على هذا التقليد أعاله. تعتمد أعمال مي

ىن، ما وراء مفاهيم املعايري، والتربيرات، والشرعية، واملع»الذي ميتد مبجال األخالق إىل  «اإلجيايب لألخالق
 . 93«رب( األخالقَعُد يف حتديدها عليشمل النظر يف املمارسات واألنفس، واألجساد، والرغبات اليت حُتدِّ دُ )وُيسا

اعد ال كفكرة، أو كمجموعة من القو تصور فوكو لألخالق اإلجيابية أرسطي، مبعىن أنه يعترب األخالق 
. مت تضمني 94التنظيمية، ولكن بوصفها جمموعة من األنشطة العملية وثيقة الصلة بطريقة معيَّنة يف احلياة

(. ال «ةممارسات الفضيل»من املمارسات احملددة )ما يسميه أرسطو:  األخالقيات يف هذا املفهوم يف جمموعة
ميكن طرح مسألة األخالق التداولية الكانطية إال من وجهة نظر هذه االستعدادات اليت تشكَّلت من خالل 

. وعلى 95هذه املمارسات. حبسب هذا الرأي، ال تسْل ماذا تعين نظرية أخالقية معينة، ولكن ماذا تفعل
كيد ، فاستخدام فوكو لألخالق األرسطية ال يبغي أت«أخالقيات الفضيلة»من كتاابت معاصرة حول النقيض 

                                                           
 

 .50م، ص 1998 كالبروك 93

 
مل فوكو أثير كانط على عهذا ال ينبغي أن يؤخذ على أنه يعني أن مفهوم فوكو لألخالق هو مضاد لكانط بأي معنى بسيط. لمناقشة ثاقبة لت 94

 م(.2002 هايكنغ. في )«تحسين الذات»الالحق حول األخالق، خاصة عن دمج األخالق والحرية، انظر: الفصل بعنوان: 

 
ه، واألخالق اإليجابية التي يتم تقييم األفعال فيها وفقًا لما يقومون به وليس ما يعن»ويقول كالبروك: إن  تفسير فوكو لألخالق القديمة هو  95

 (.43م، ص 1998كالبروك . )«ولكل منهم صفة أو شكل خاص به
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صالحيتها الكونية، أو استعادة خمتلف عناصرها من أجل حل املشاكل األخالقية املعاصرة كاستعادة فكرة 
ا من ذلك، حسب فوكو، يسمح لنا96الغاية، أو الفكرة اجلماعية للحياة الطيبة ًً هذا التقليد أن نفكر  . بدًل

يف األخالق على أهنا دائًما حملية وخمصوصة، وتتعلق مبجموعة معينة من اإلجراءات، والتقنيات، واخلطاابت 
الذي . فيما يلي، سوف أواصل يف االجتاه 97اليت من خالهلا تتكوَّن موضوعات أخالقية بشكل خمصوص جدًّا

(، 4فتحه هذا املنهج، ليس فقط ألنين أجد أهنا غنية حتليلًيا، ولكن أيًضا ألن ، كما سأشرح يف )الفصل 
 جوانب من التقليد األرسطي كان هلا أتثري( يف تشكيل املمارسات الدعوية يف اإلسالم. 

عايري جمموعة من امل مع االحتفاظ ابألخرية لإلشارة إىل «األخالق»مييز فوكو املمارسات األخالقية عن 
، من جهة أخرى، تشري إىل تلك املمارسات والتقنيات، واخلطاابت اليت «األخالق»والقواعد والقيم واألوامر. 

. لدى فوكو، 98من خالهلا تُغريِّ  التابعُة نفسها من أجل حتقيق حالة معينة من الوجود، أو السعادة، أو احلقيقة
ح لألفراد أن حُيْد ِّثُوا بوسائلهم اخلاصة أو مبساعدة اآلخرين، عدًدا تسم»األخالق هي: طريقة السلطة اليت 

من أجل حتويل أنفسهم  99«معيًنا من العمليات على أجسادهم وأرواحهم، وأفكارهم، وسلوكهم، ومنط وجودهم
. وعلى الرغم من اهتمامه جبهود الفرد يف تشكلل نفسه،  التابع فإىل اتبعني مبلء إرادهتم خلطاب أخالقي معنيَّ

                                                           
يدعو عموًما إلعادة إعطاء  «أخالقيات الفضيلة»م( التقليد األرسطي الجديد في 1995 تايلورم؛ 1984 ماكنتاير)انظر: على سبيل المثال،  96

في الفكر األخالقي المعاصر. حول أخالقيات الفضيلة،  «الحق»أو  «الصالح»األولوية للفضيلة كمفهوم أخالقي مركزي على مفهوم 

 م(. 2002 لوفيباندم، 1978 فوتم؛ 1981 أنسكمبانظر:)

 
 ديفيدسونم(. وانظر: أيًضا )1988 هوتون، وغوتمان، مارتنج، 1997م ب، 1997م أ، 1997، 1990 فوكو) 97

 
ل فوكو حول األخالق مع دراسات على األخالق الفضيلة، انظر: م(. لقراءة مقارنة تجمع بين عم1997 ورابينوم، 2001 فوبيانم، 1994 98

 م(.2002 لوفيباند)

، فإن ه ال يعتبرهما غير قابلين للقياس. على سبيل «الموجهة أخالقيًا«و« الموجهة قانونيًا»على الرغم من أن فوكو يميز بين األخالقيات  

كال األخالقيتين تعمالن جنبًا إلى جنب، حتى لو كان خالل فترات مختلفة، فالتركيز النسبي المثال، يقول فوكو: إن المسيحية قد كان لها 

 (.30م، ص 1990 فوكوعلى كل صنف قد يختلف. )
 .225م ب، ص 1997 فوكو 99
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حسب حتليل فوكو ليس متطوًعا، مستقاًل يكي ِّف نفسه بطريقة متقلبة. بداًل من ذلك، ينشأ األشخاص يف 
وسائل »ها فوكو بـ يسمي -حدود جمموعة حمدَّدة اترخيًيا من املمارسات التكوينية واألوامر األخالقية احملدَّدة سلًفا 

 ة خاصة من صقل الذات، ولكن كنتيجة لطريقة السلطة يفهكذا يعامل فوكو التبعية ال كمساح -. «التبعية
 «التبعية األخالقية»خلق جمموعة من القواعد األخالقية اليت تدعو التابعة لتكيف نفسها يف اتفاق مع مبادئها. 

إلنشاء وتطوير العالقات مع الذات، للتفكلر يف النفس، ومعرفة النفس »بدورها، تشري إىل النماذج املتاحة 
 .100«كتابعها، ولتفكيكها ذاتًيا، وللتحوالت اليت يسعى الفرد إىل حتقيقها بنفسه  وفحص

ومع ذلك، حسب فوكو، فالعالقة بني القوانني األخالقية وطرق التبعية مل حتسم بعد، مبعىن أن التابع ببساطة 
ق املختلفة يد من الطر قد يتوافق مع القوانني األخالقية )أو يقاومها(. بداًل من ذلك، يرى فوكو أن هناك العد

لتشكيل عالقة مع قوانني أخالقية، حبيث أن كل واحدة حتدد عالقة خاصة بني قدرات الذات )اإلرادة، 
. هذا الشكل الدقيق الذي أتخذه الطاعة ملدونة قانونية  والسبب، والرغبة، والعمل... وهلم جرا(، ومعيار معني 

تابع لتحليل األخالقي، ألنه وسيلة لوصف البنية املعينة للاألخالقية ليس طارًًئ ولكنه عنصر ضروري يف ا
األخالقي. وبعبارة أخرى، فقط من خالل حتليل الشكل والطابع اخلاص التابع األخالقي ميكن للمرء أن يدرك 

وتشمل  -كو حسب فو  -هذا النوع من التابع األخالقي الذي مت تشكيله. هذه املمارسات هي ممارسات تقنية 
ة وجوهرية يف احلياة ، مبعىن أهنا واضح«إجيابية»التقنية والتمارين الروحية، وسبل حتقيق الذات، وكلها اجلسدية و 

اليومية. واجلدير ابلذكر، أن  أمهية هذه املمارسات ال تكمن يف املعاين اليت تدل على املمارسني، ولكن يف 
األداة الالزمة وسيلة للداللة، ولكنه املادة و  العمل الذي يقومون به يف تنشئة الفرد. وابملثل، فإن اجلسد ليس

 اليت من خالهلا يتشكل التابع.
أجد حتليل فوكو للتشكيل األخالقي مفيًدا بشكل خاص لتصور القوة أبعد من حدود منوذج ثنائية 

قدرات لسن ِّ/وتقويض املعايري. على وجه التحديد، فإنه يلفت انتباهنا إىل مسامهة األشكال اخلارجية يف تطوير ا
األخالقية اإلنسانية، وإىل أمناط حمددة من القوة اإلنسانية. بداًل من حصر القوة يف تلك األعمال اليت تعط ِّل 
عالقات السلطة القائمة، يشجعنا عمل فوكو أن نفكر يف القوة: )أ( من حيث القدرات واملهارات الالزمة 

 حيث ارتباطها ارتباطًا حتمًيا ابملمارسات التهذيبيةإلجراء أنواع معينة من اإلجراءات األخالقية، و)ب( من 
التارخيية والثقافية احملددة اليت من خالهلا يتشكل التابع. مفارقة التبعية أمر أساسي يف صياغة فوكو، مبعىن أن 
القدرة على الفعل يتم إنشاؤها وتفعيلها عرب عالقات حمددة من التبعية. لتوضيح هذا التناقض، ميكن أن أنخذ 

                                                           
 . 29م، ص 1990المصدر نفسه  100
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مثال عازفة البيانو املوهوبة اليت ختضع نفسها لنظام املمارسة التأديبية املؤمل عادة، وكذلك إىل هياكل التلمذة 
قدرهتا  للعزف إبتقان. األهم من ذلك، تعتمد قوهتا على -والقوة املطلوبة  -الرتاتبية، من أجل اكتساب القدرة 

لتخلي . على الرغم من أننا قد وصلنا إىل ربط االنقياد اب«داالنقيا»على التعلم، وهي حالة تعرف كالسيكًيا بـ 
عن القوة، فإن املصطلح يعين حرفًيا التطويع املطلوب من شخص ما من أجل أن يتعلم مهارة أو معرفة معينة 

 .101ـ معىن حيمل شعورًا أقل ابلسلبية منه ابلكفاح واجلهد واإلجهاد واإلجناز
 مناذج التبعية وحركة املسجد

ق. ربة اليت أقرتح ميكن تفصيلها ابلرجوع إىل العناصر األربعة اليت يفرتض فوكو أهنا حمورية لدراسة األخالاملقا
ومع ذلك، فهذا املخطط الرابعي ال ميكن أن يؤخذ على أنه خطة لدراسة األخالق. بداًل من ذلك، فائدة 

خالقية والسلوك العالقة بني املدوانت األ إطار فوكو التحليلي تكمن يف حقيقة أنه يثري جمموعة من األسئلة حول
األخالقي، واملسائل اليت هي مالئمة فقط من خالل فحص ممارسات حمدَّدة عربها تدرك املعايري األخالقية 

ليت ختص لتلك اجلوانب من الذات ا، «جوهر األخالق»احملددة اترخيًيا. يشري العنصر األول، الذي يدعوه فوكو 
ل،  األخالق يف املسيحية يف القرون الوسطى، على سبيل املثاواملمارسة األخالقية. جوهر جمال احلكم األخالقي 

كان اجلسد والرغبة، يف حني أن اجلزء من النفس األكثر إخضاًعا للتحليل والعمل يف الفرتة املعاصرة هي 
رَّض الناس ، يشري إىل كيف حيُ «طريقة التبعية». اجلانب الثاين من األخالق، الذي يسميه فوكو: 102املشاعر

على سبيل املثال، سواء من خالل القانون اإلهلي، القاعدة  -أو يدعون إىل االعرتاف ابلتزاماهتم األخالقية 
ه انتباهنا إىل نوع من  العقلية، أو النظام الكوين. كما أشار نيكوالس روز إىل أن هذا اجلانب من األخالق يُوج ِّ

ون يتمكن التابع من االعرتاف حبقيقة نفسه، والعالقة بينها وبني أولئك الذين يُعترب السلطة اليت من خالهلا 
. اجلانب الثالث من األخالق ذو عالقة ابإلجراءات اليت ينفذها املرء على نفسه من أجل 103مالكي احلقيقة

املكون الرابع من  ا،. أخريً «تقنيات النفس»فهو عملية يتم حتليلها حتت عنوان:  -أن يصبح اتبًعا أخالقًيا 
                                                           

 نوعية قابلية التعلم، واالستعداد والرغبة في تلقي التعليم، واالستعداد»إحدى معاني االنقياد المذكورة في قاموس اإلنكليزية أكسفورد هي:  101

 م(.1999 قاموس أكسفورد) «لتدريسه، وقابليته للتدريب

 
 .263م ب، ص 1997 فوكو 102

 
 .27م، ص 1998 روز 103
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 األخالق هو الغاية: منط الوجود الذي يسعى املرء لتحقيقه ضمن منوذج موثوق حمدَّد اترخيًيا.
حتليل فوكو لألخالق مفيد لفهم اجلوانب الرئيسة حلركة املسجد النسائية اليت عملت معها، وحركة التقوى 

 حلياة اإلنسان تتجسد يف القرآن واألدب عموًما. ممارسات هذه احلركات تفرتض مسبًقا وجود خطة إهلية
التفسريي، واملدوانت األخالقية املستمدة منها، وأن كل فرد مطالب ابتباعها. ُيستدعى املشاركون يف احلركة 
املسجدية للتعرف على التزاماهتم األخالقية من خالل التوسل ابلنصوص اإلهلية واألدبيات املهذ ِّبة. ومع ذلك 

األخالق ليس قانونًيا حبًتا. فليس مثة سلطات مركزية تفرض القواعد األخالقية وتعاقب فإن هذا النوع من 
املخالفني. بداًل من ذلك، حركة املسجد لديها الزخم القوي ذو الطابع الشخصي الذي يطالب كل شخص 

انت . كل فرد جيب أن يفسر املدو 104بتبين جمموعة من املمارسات النلُسكية لتشكيل السلوك األخالقي
األخالقية، مبا يتوافق مع التوجيهات التقليدية من أجل اكتشاف كيف ميكنه كفرد، أن حيقق على أفضل وجه 

 اخلطة اإلهلية حلياته.
ابملقارنة مع التيارات األخرى داخل الصحوة اإلسالمية، حركة املسجد فريدة من نوعها بدرجة غري عادية 

 التدين اخلارجية ـ املمارسات الطقوسية، وأساليب االنسجام مع من الرتكيز الرتبوي الذي تضعه على عالمات
النفس، واللباس،... وهلم جرا. ينظر املشاركون يف احلركة املسجدية إىل هذه املمارسات ابعتبارها وسيلة ضرورية 

لفة توحتمية لتحقيق شكل التدين الذي يزرعونه. ابلنسبة للمشاركني يف حركة املسجد، فإن حركات اجلسد املخ
هي اليت تشكل األساس املادي للمجال األخالقي. هناك نظام حمكم من التقنيات اليت ميكن هبا فحص 
حركات وقدرات اجلسد والعمل عليها، سواء على املستوى الفردي أو اجلماعي. دروس املسجد هي مساحة 

، تـَُعلَّم يف وقت الحقمهمة حيث يُكَتسَب التدريب على هذا النوع من ممارسة الزهد. كما سوف أستكشف 
النساء حتليل حركات اجلسد والروح من أجل إقامة التنسيق بني احلالة الداخلية )النوااي وحركات الرغبة والفكر، 
وما إىل ذلك( والسلوك اخلارجي )اإلمياءات، واإلجراءات، والكالم، وما إىل ذلك(. والواقع أن هذا التفريق 

للذات يوفر احملور املركزي الذي تُنظَّم من خالله جمموعة كاملة من املمارسات بني اجلوانب الداخلية واخلارجية 
، فمبدأ التنسيق هذا له آاثر على الطريقة اليت ميكن من خالهلا حتليل (4النلسكية. كما سنرى يف )الفصل 

رية للذات مع غالعالقة املفاهيمية اليت ينشئها اجلسد مع الذات ومع اآلخرين، وبشكل أوسع، العالقات املت
 هياكل السلطة والنفوذ.

لسلوك املثايل للنيب يعتمد على االنموذج الغائي الذي يسعى املشاركون يف حركة املسجد لتحقيقه يف حياهتم 
                                                           

 الفصل الثاني يصف الطرق التي تم بها تسريع هذا االتجاه الفرداني في القرن العشرين. 104
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وصحابته. سيكون من السهل رفض هذا املثل األعلى ابعتباره حنيًنا ورغبة يف مضاهاة املاضي التليد، وهو 
ل ه من خالل مقتضيات احلاضر. ورغم ذلك فالقيام به سوف يضيع علينا أمهية مثماض ال ميكن تلبية متطلبات

هذه الغاية للسلوك األخالقي العملي. ويف أوساط املشاركني يف املسجد، اجلهود الفردية لتحقيق الذات ال 
ات ر أو إلقامة عالقة شخصية مع هللا، ولكن لشحذ القد «احلقيقية»هتدف الكتشاف رغبات ومشاعر املرء 

(. النساء الاليت عملت معهن 4العقالنية والعاطفية وذلك ملقاربة النموذج األرقى للذات التقية )انظر الفصل 
ال يعتربن حماولة حماكاة مناذج السلوك املسموح كعبء اجتماعي خارجي يقيد احلرية الفردية. وبداًل من ذلك، 

تم من خالهلا ي -أرضية إن صح التعبري  - كإمكانياتفإهنن تعاملن مع أشكال األداء املسموح به اجتماعًيا،  
حتقيق الذات. ونتيجة لذلك، إحدى األسئلة اليت يثريها هذا الكتاب هي: كيف ميكننا تصور احلرية الفردية يف 

ة سياق ال ميكن فيه بسهولة افرتاض التمييز بني الرغبات اخلاصة للتابع واألداء املفروض اجتماعًيا، وحيث التبعي
ض أشكال السلطة )اخلارجية( هي شرط لتحقيق التابع لقدراته؟ وبعبارة أخرى، كيف ميكن للمرء أن جيعل لبع

 من مسألة السياسة جزًءا ال يتجزأ من حتليل بنية الذات؟
 األخالق والسياسة

اضان على اقرتاحي أبن نفك ِّر يف القوة من حيث التشكيل األخالقي، وال سيما يف صياغته قد يثار اعرت 
الفوكوية. أواًل: ميكن القول إنه على الرغم من اعرتاضايت على الفهم اإلنسانوي لسيادة التابع ، فإنين يف الواقع 

لذات؛ ديد موقع القوة ضمن جهود اقد التجأت مرة أخرى إىل نظرية القوة املركَّزة على التبعية من خالل حت
واثنًيا: قد يدَّعي البعض أنين جتنبت اخلوض يف مسألة حامسة كالسياسة والتحوالت االجتماعية اليت كانت 
صياغة القوة كمقاومة موجهة يف املقام األول ملعاجلتها. االعرتاض األول هو، على ما أعتقد، يستند إىل بعض 

ل يقال إن التابع هو نتاج السلطة. إنه غالًبا ما يفرتض أن احلديث عن التشكي سوء الفهم الشائع حول معىن أن
، تُفع ُِّل إرادته، *()الذايت األخالقي يتطلب ابلضرورة عاماًل واعًيا بذاته، يشكل نفسه بطريقة شبه بروميثية

على الرغم من و ضد القوى اهليكلية. هذا افرتاض غري صحيح لعدة أسباب.  «قوته اخلاصة»وابلتايل، تؤكد 
أنين أرك ِّز على ممارسات املشاركني يف حركة املسجد، فهذا ال يعين أن األنشطة واألعمال اليت يؤدلوهنا يف حد ِّ 
ذاهتا هي نتاج إرادهتم احلرة؛ بداًل من ذلك، حجيت هي أن هذه األنشطة هي نتاج التقاليد اخلطابية املوثوقة 

خو لني هبا. إن نوع القوة هذه اليت أان بصدد استكاليت يفوق منطقها وقوهتا بكثري وعي ا
ُ
شافها هنا لتابعني امل

ْدَن فيها، وتستدعي النس اء ال تنتمي إىل النساء أنفسهن، وإمنا هي نتاج للتقاليد اخلطابية الطارئة اترخيًيا اليت ُوجِّ
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نسبة لـ املثل املصقولة من ابلللتعرف إىل أنفسهن عرب الفضائل ورموز هذه التقاليد، وأهنن أيتني لقياس أنفسهن 
كاسية قبل هذه التقاليد. يف هذا املعىن اهلام، جُيعل الفرد ممُْكًِّنا ابملنطق اخلطايب للتقاليد األخالقية اليت تسن. االنع

الذاتية ليست مسة كونية لإلنسان هنا، ولكن كما يقرتح فوكو، هي نوع خاص من العالقة ابلنفس اليت يعتمد 
على ممارسات التبعية اليت ينتج من خالهلا الفرد.شكلها أساًسا 

دعوين اآلن أهتم ابالعرتاض الثاين: إن أتكيدي على القوة كتشكيل ذايت ـ أخالقي يستبعد عامل السياسة. 
األخالق والفضيلة  يز القدمي يف النظرية السياسية الليربالية اليت تعتربهذا االعرتاض يف بعض جوانبه يعكس التمي

مسائل خاصة، والقضااي املتعلقة ابلسياسة ابلضرورة عامة. هذا التمييز إشكايل ألسباب متنوعة ليس أقلها 
فضائل، لوجود خالف قوي داخل التقليد الليربايل نفسه حول الدور السليم الذي جيب أن تلعبه األخالقيات وا

. هذا التقسيم بني األخالقي والسياسي أصبح أعسر يف االستمرار، 106يف إنشاء األنظمة السياسية الليربالية
إذا ما أخذان يف االعتبار الفكرة اليت أصبحت شائعة جًدا يف األوساط األكادميية اليوم، وهي أن كل أشكال 

ذ نوًعا معيـًَّنا من التابع الذي  ذيبية اليت يتم إنتاجه من خالل جمموعة من املمارسات التهالسياسة تتطلب وتَتخِّ
 هي يف صلب اجلهاز التنظيمي ألي ترتيب سياسي حديث.

رغم أن صحة هذه الرؤية ُمسلَّم هبا عموًما، إال أنه اندرًا ما يُعكس خطل السؤال: كيف لتصور معني للذات 
رتض أن أو بعبارة أخرى، أي نوع من التابع يف أن يتطلب ويفرتض أنواًعا خمتلفة من االلتزامات السياسية؟

يكون معياراًي ضمن خميال سياسي معني؟ إن  طرح هذه املسألة على هذا النحو ال يفرتض أن تستتبعه أن 
السياسي يتولَّد من الشخصي، على وجه التحديد، ألنه كما سبق القول أعاله، فالذات تنتج اجتماعًيا 

بداًل من أن تسبق هذه العمليات. على هذا النحو، فإن التحقيق يف تكوين  وخطابًيا، نتيجة أعمال السلطة
الذات ال أيخذ االختيارات الشخصية وميوالت الفرد لتكون موضوًعا للدراسة، ولكن بداًل من ذلك حيل ِّل 

اًي بقدر ما و الرتتيبات الطارئة اترخيًيا للسل طة اليت تنتج من خالهلا التابع املعياري. لقد وجدت هذا اإلطار ق
 يساعد على تعديل طبيعة التابع املعياري يف النظرية النسوية الليربالية، مما جيعل من املمكن مقاربة حياة املشاركني

 يف املسجد بطرق ال حتددها احلقائق اليت تؤكد هذه الدراسات أهنا ذات طابع كوين.
تابع، وال سيما يف تلك القنيات تشكيل تشري صياغة فوكو لألخالق إىل وجود وسائل للتحقيق يف خمتلف ت

ونويل يفسر عمل فوكو املنظ ِّر السياسي ويليام كالتقاليد اليت تركز على وسائل فردانية )أكثر منها شرعية( للتبعية. 
حول فنون الذات ابعتباره اعرتافًا ضمنًيا ابلطرق احلامسة اليت ال يكون وفقها االخنراط ابلسياسة جمرد منط من 
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السائدة  . كونويل يتحدى التأويالت العقالنية«وسائط التقييم الغريزية»ت بل هي قضااي انشئة من املداوال
للسياسة، حبجة أن األحكام السياسية ال تستلزم ببساطة تقييم املبادئ األخالقية، ولكنها تصدر من توافق 

عَّالة فيما إلعالن، فهي مع ذلك فالذوات بني األشياء والعمل، ويف حني أهنا ليست قابلة دائًما للتمثيل وا
. يف الواقع، عندما نتعرف على أن التشكيالت السياسية تفرتض ليس 107خيص السلوك االجتماعي والسياسي

فقط وسائط متميزة من التفكري، ولكن تعتمد أيًضا على وسائط وجدانية للتقييم، عندئٍذ أيخذ حتليل املمارسات 
 سياسية جديدة بوضوح.األخالقية لتشكللِّ الذات، أمهية 

نيكوالس روز، اليت استطلعت العالقة بني فنون الذات لفوكو وممارسات احلكم يف اجملتمعات الغربية الليربالية 
اة والتصرف يسمح إبمكانية فتح تعليم أشكال احلي»املتأخرة، ترى أن االهتمام التحليلي ابلسياسة ـ األخالقوية 

. هذه هي النقطة اليت حتمل صدى نظرة نسوية منذ 108«سألة النقاش والنزاعالذايت جتاه صعوبة، وال هنائية م
أمد بعيد، حيث أن  أي حتول سياسي ابلضرورة يستتبعه العمل على هذه السجالت املتضمنة للحياة اليت يف  

 .«اخلالصةالسياسة »كثري من األحيان طُوقت من عامل 
 األخالق والقو ة

والسياسي أن يؤث ِّر على نقدي للمفاهيم السائدة للقوة يف التصورات كيف هلذا التداخل بني األخالقي 
الليربالية التقدمية؟ أواًل: أرجو أن أكون قد أوضحت أنين لست معنية بتقدمي نظرية القوة، بل أصرل على أن 

بقي نُ  معىن القوة جيب استكشافه يف إطار قواعد املفاهيم اليت ينتمي إليها. حجيت يف سطور هو أننا جيب أن
اخلاصة  داخل الشبكة الداللية واملؤسساتية اليت حتد ِّد الطرق»على معىن القوة مفتوًحا والسماح له ابخلروج من 

                                                           
ه التفكير في حد ِّ ذات»، يعتمد كونولي على أعمال عدد من الفالسفة في صياغة هذه الحجة. فيكتب ما يلي: 46 - 27م، ص 1999 كونولي 107

على أكثر من صعيد واحد؛ وهو يتحرك من مستوى )بالنسبة لدولوز وأبيقور، وسبينوزا، وبرغسون، وفرويد، ونيتشه أيًضا( يعمل 

االفتراضي )هو حقيقي في فعاليته، لكن ليس فعلًيا في توفره( وذلك الفعلي )والذي يتوفر للتمثيل، ولكن ليس مكتفيًا بذاته(، على سبيل 

ة بشكل سيرات الثابتة، وترتفع ضغوط جديدالمثال، توفر الكثافة المعقولة لألفكار األولية مخزونًا تنطلق منه أحيانًا مفاجأة تزعزع التف

دوري لعرقلة ممارسات العقالنية القائمة، وتنطلق الدوافع الجديدة للهوية في بعض األحيان لتعديل سجل العدالة والشرعية التي أنشئت 

 (.40، ص 1999 كونولي. )«على أساسها الهويات الثابتة

 
 .192م ص 1999، نيكوالس روز 108

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ 
 

 

 Copyright 2019© حكمة  43

. وهذا هو السبب يف أنين أصرل على أن مفهوم القوة 109«اليت تربطها ابلناس، واألشياء، والذات وجتعلها ممكنة
القوة  ذه املسائل ببعضها، كثريًا ما أدَّى إىل حصر مفهومجيب فصله عن أهداف السياسة التقدمية، إن ربط ه

داخل نطاق املقاومة ضد عمليات قمع السلطة املسيطرة. هذا ال يعين أبًدا أن القوة ال تتجلى يف هذه الطريقة؛ 
ة ديف الواقع فإهنا يف بعض األحيان تكون كذلك. ولكن األسئلة اليت تستتبع هذه املالحظة البسيطة نسبًيا، معقَّ 

 وميكن استكشافها بشكل مفيد، لكن أودل أن أقرتح ذلك، من خالل العالقة بني األخالق والسياسة.
أتمل، على سبيل املثال، حقيقة أن ممارسات مجاعة املسجد غالًبا ما تشك ِّل حتداًي لقواعد هيمنة املؤانسة 

. ومع ذلك، أثَّرت هذه التحدايت على 110فضاًل عن جوانب من احلكم العلماين الليربايلالليربالية العلمانية، 
ظروف العلمانية بطريقة جتاوزت احلدَّ، سواء بتجاوزها نوااي أتباع حركة التقوى أو توقعات أشد معارضيهم. 

قد  ائر اإلسالمية، فتأويل أتباع حركة التقوى للطقوس والشع(4على سبيل املثال، وكما سيظهر يف )الفصل 
أثبت بشكل كبري أنه مقلق لإلسالميني املؤمنني ابلدولة، بقدر ما هو مقلق ملنتقديهم العلمانيني، بسبب 
التحد ِّي الضمين الذي يطرحه هذا التفسري على الفرضيات الرئيسة حول الدور املسند إىل اجلسد يف املتخيل 

ة للدولة هنا غري سياسية حلركة املسجد، ابآلليات التأديبيالقومي. ونتيجة لذلك قوبلت املمارسات املفرتض أ
يرباليني واألحزاب الل -من جهة، ومن انحية أخرى، بنقد قوي هلذا النوع من التدين من قبل املسلمني العلمانيني 

 -د جالسياسية اإلسالمية، الذين يشرتكون يف نظرة اهلوية القومية. ميكن القول إن القوة السياسية حلركة املس
ثتها هي نتيجة طارئة وغري متوقعة آلاثر املمارسات األخالقية اليت أحد -اليت تشكلها ضد العلمانية  «املقاومة»

 يف اجملال االجتماعي. 
ما أريد أن أؤكد عليه هنا نقطتان مرتابطتان: أواًل: أنه من املستحيل أن نفهم القوة السياسية للحركة دون 

ة. والثانية: أن قراءة أنشطة حركة املسجد يف املقام األول من حيث املقاومة اليت فهم سليم لسلطتها األخالقي
تشكلها ملنطق احلكم الليربايل العلماين، وما يصاحب ذلك من أمناط التواصل االجتماعي تتجاهل بعًدا كاماًل 

 من السياسة، الذي ال يزال غري مفهوم، وتعوزه النظرايت ضمن أدبيات السياسة والقوة.
الحظ أن أنشطة حركة املسجد، مثل بقية حركة التقوى، اندرًا ما تشرتك مع تلك املؤسسات واملمارسات 
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اليت عادة ما ترتبط مع عامل السياسة، مثل: املشاركة يف عملية االنتخاابت، إقامة دعاوى على الدولة، وكذلك 
. ونتيجة لذلك فمن السهل أن 111م جرااستخدام النظام القضائي لتوسيع وضع الدين يف احلياة العامة... وهل

نه من الشائع للمحلل. والواقع أ «الرادار السياسي»نتجاهل الطابع السياسي هلذه احلركة وأنشطتها لتسقط من 
جًدا لدى الباحثني دراسة حركات من هذا النوع، فاحلركات اليت ترك ِّز على قضااي اإلصالح األخالقي ال 

فإن هذا التوصيف هو خطأ سياسي وحتليلي جسيم، ألن القوة التحويلية . ومع ذلك 112سياسية يف طبيعتها
 حلركات مثل هذه هائلة، ويف كثري من احلاالت، تفوق كل اجملموعات السياسية التقليدية. 

تلك  نتيجة العمل الذي يُؤدَّى يف عامل القِّيم؛ -أودل أن أقرتح  -الفعالية السياسية هلذه احلركات هي 
من التهذيب اليت من خالهلا ُتَصاُغ ارتباطات أبشكال حمددة اترخيًيا من احلقيقة. وابلتايل  االسرتاتيجيات

فمشاريعها السياسية، ال ميكن أن تفهم إال من خالل استكشاف املمارسات األخالقية. هذا يتطلب أن نعيد 
جزء من  جوهر األخالق.النظر ال فقط يف الفهم التقليدي لدينا عن ما يشكل السياسة، ولكن أيًضا ما هو 

 العمل التحليلي هلذا الكتاب موجه ملواجهة هذا التحدي.
 األخالق والنقد

قد تتساءل نسوية تُعىن بعالقات عدم املساواة بني اجلنسني: كيف لنا أن نفكر يف إمكانية تقويض وحتدي 
دمية ألغراض ن السياسة التقتلك األعراف األبوية اليت تؤي ِّدها حركة املسجد؟ ومن خالل فصل مفهوم القوة ع

التوضيح التحليلي، هل ختلينا عن أي وسيلة حتكيمية ونقدية ثمارس تبعية املرأة؟ وأي منها ثمنح نوًعا من املساواة 
بني اجلنسني؟ هل غفلت عن مشروع النسوية املوج ه سياسًيا يف الضغط على حدود مظروفها التحليلي؟ الردل 

يُعطى يف بعض اجلمل أو الفقرات، ولكن كما آمل، سيظهر ضمن سياق هذا  على هذه األسئلة ال ميكن أن
 الكتاب. هنا أريد فقط أن أقرتح بعض الطرق األولية للتفكري يف هذه األسئلة.

وابدئ ذي بدء، فإن سؤال كيف ميكن لنظام هرمي من العالقات بني اجلنسني تؤي ِّده حركة املسجد أن 
املستحيل اإلجابة عليه، ومن انحية أخرى ليس لنا أن نسأل هذا السؤال. إذا   يتغري عملًيا، هو من انحية، من

                                                           
هذا ال يعني، بالطبع، أن حركة التقوى أو النساء المسجديات ال يعتمدن على هياكل الحكم الحديث لتنظيمها. كما ستوضح حججي في  111

 لفت النظر إليه ، توفر التطورات السياسية الحديثة الظروف الالزمة لظهور وازدهار حركة التقوى في مصر. ما أنا بصدد(2)الفصل 

 هنا هو ببساطة، أن حركة التقوى ال تسعى إلى تغيير الدولة أو سياساتها، لكنها تهدف إلى إصالح المجال االجتماعي والثقافي.

 
 م.1994 رويم؛ 1994 - 1993 ميتكالفم؛ 1996 جولم؛ 1997: بينين وستوركانظر: على سبيل المثال،  112
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ول ، هو أن أي حت«األخواتيَّة العاملية»كان هناك درس واحد تعلمناه من مكائد نسوية االستعمار وسياسة 
ن يصاغ أو يُتوقع أ اجتماعي وسياسي هو دائًما نتيجة النضاالت احمللية الطارئة واملخططة، واليت ال ميكن ملخطَّطها

وعندما يتم فرض جدول األعمال هذا أو اإلصالح من األعلى أو من اخلارج، فهو عادة يكون . 113سلًفا
. أما ابلنسبة لكيفية تصوران 114عنيًفا، ومن احملتمل أن تكون نتائجه أسوأ بكثري من أي شيء ُيسعى إىل تغيريه

للمقاومة نظراًي نظرًا لنموذج التبعية الذي مييز ممارسات حركة املسجد، فسوف نقدم بعض األفكار يف )الفصل 
أعتقد أن  . هنا، يكفي أن أقول: إنين«القوة»، و«التجسيد»، «األدائية»عندما حنلل العالقة املتبادلة بني  (5

عني املتجسدة من االرتباط اليت يتيحها وضع( مقضية مقاومة أساليب اهليمنة ال ميكن طرحها خارج األشكال 
 من التبعية.

أما ابلنسبة ملسألة ما إذا كان منهجي يدعو إىل تعليق النقد جتاه الطابع األبوي حلركة املسجد، فردي هو 
أين ال أحثل على مثل هذه املواقف. ولكن ما أحثل عليه هو التوسع يف الفهم املعياري للنقد، السائد جًدا 

العديد من التقدميني والنسوايت )ولقد ضممت نفسي بينهم يف كثري من األحيان(. النقد، من وجهة  بني
النظر هذه، هو هدم موقف خصمك بنجاح وكشف ال معقولية حجته وعدم تناغمها املنطقي. هذا فهم حمدود 

مال أن نكون أمام احت جًدا وضعيف ملصطلح النقد. النقد، يف اعتقادي، هو أقوى عندما يرتك الباب مفتوًحا
جمدًدا يف عملية االخنراط يف رؤية اآلخرين للعامل، وأننا قد نتعرف على أشياء مل نكن نعرفها ابلفعل قبل أن 
نتعهد هبذا االرتباط. وهذا يتطلب أن ننتقل من حني آلخر لنقد الذات، لنرتك الباب مفتوًحا أمام احتمال أننا 

 اء مع اآلخر.قد نعيد تشكيل أنفسنا من خالل لق
الذي  115إنه يف ضوء هذا املفهوم املوسَّع للنقد، خالل عملي امليداين، اضطررت إىل التشكيك يف النفور

غالًبا ما تضخم بداخلي ضد ممارسات حركة املسجد، وخاصة تلك اليت تضع املرأة موضع التبعية داخل اجملتمع 
دم االرتياح ني العلمانيني والليرباليني الذين يشعرون بعاملصري. هذا الشعور الذي أشاركه مع العديد من التقدمي

                                                           
 م1987 سبيفاكم، 1994 لزرقم، 1982 أحمدم؛ 2002 أبو لغد 113

 
 .1994 ماسال؛ 1998 ماني؛ 1997 كوليرانظر: على سبيل المثال،  114

 
هذا المصطلح اغتنمته من مناقشة إليزابيث بوفنيلي المثيرة حول كيف أن  خطاب التعددية الثقافية ينحصر بشكل خطير فيما تؤسس له  115

 م(.2002 بوفنليثقافيًا، ) «[« منفرة»أو ]ممارسات »الليبرالية كـ 
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العميق عندما يواجهون احلركات احملافظة اجتماعًيا من النوع الذي أصف هنا، وهو شعور يعاودين ابستمرار 
خربيَّ ـ 

ُ
مع التعاطف الذي أتلقَّاه من اجلمهور الذي يندهش من قدريت على الصمود يف وجه حياة الزهد مل

 .116«األصوليني»ويف الغضب الذي يشعله منهجي احلجاجي لفشله يف إدانة الرواة بوصفهم للرواة، 
د من دراسات احلركة العديظلت اسرتاتيجييت يف التعامل مع هذا االمشئزاز جَتَنلب لغَة الشجب اليت ثميز 

ا جيعل هذه مة فهم ماإلسالمية املعروفة يف األوساط األكادميية اليوم. أجد مثل هذا الوضع غري مفيد يف مه
املمارسات قوية وذات مغزى للشعب الذي ميارسها. ولكن األهم من ذلك، أين قد فتنت بدافع من االمشئزاز 
الذي تثريه حركة املسجد لدى ابحثي النسوية التقدميني من أمثايل، وعدم قدرتنا على جتاوز ردَّة الفعل العميقة 

ثل حركة التقوى األكرب واليت هي جزء منها( ليست حركة فاشية هذه. قد نذكر أنفسنا أبن حركة املسجد )م
وال مقاتلة، كما أهنا ال تسعى إىل السيطرة على الدولة وجعل مصر ثيوقراطية. على هذا النحو، فإهنا خمتلفة 

 يف )**(«شإميونيم غو »يف اهلند، و )*(«اهلندوتفا»ثماًما عن احلركات السياسية ـ الدينية األخرى مثل حركة 
إسرائيل، واجلماعة اإلسالمية يف ابكستان، أو اجملموعة الدولية ـ القاعدة. ومع ذلك، فإن عمق االنزعاج الذي 

 يثريه الطابع الدعوي هلذه احلركة بني الليرباليني واملتطرفني، والتقدميني على حدٍ  سواء غري عادي.
 جتعل مثل حركة التقوى اليت «الجتماعيةاحملافظة ا»أعتقد أن املرء حيتاج إىل إذابة اجلليد عن حركات 

الليرباليني والتقدميني غري مراتحني، وإىل دراسة عناصر تكوينها واحلساسيات اليت تشك ِّل هذا االنزعاج. وهذا 
م حيث جرى جتميع 2001أيلول/سبتمرب،  11ما أيخذ املهمة على وجه االستعجال خاصة منذ أحداث 

ابعة يف )أمهها وضع املرأة كت «احملافظة االجتماعية اإلسالمية»جمموعة غري متجانسة من الصور واألوصاف مع 
اجملتمعات اإلسالمية( ومثلَّت كل ما يفرتض أن  الليرباليني واليساريني جيدونه هتديًدا لصرح معتقداهتم وقيمهم 

                                                           
شة ثقافًيا»الحظت سوزان هاردينغ منذ أكثر من عشر سنوات أنه على الرغم من الزيادة في دراسة  116 ضمن مجموعة  «المجموعات المهمَّ

ز على الفئات التي تعتبر  احثين هة نظر البمن وج «آخر ثقافيًا وسياسيًا»من التخصصات األكاديمية، هناك غياب ملحوظ للدراسات التي ترك ِّ

م(. وال تزال هذه 1991 هاردينغالتقدميين ـ الليبراليين كما يكتب عنها األصولي البروتستانتي هاردينغ في الواليات المتحدة األميركية )

تفهم بطريقة مغايرة على أنها رجعية، أصولية، متخلفة، ال عقالنية، وهلم جرا من دون أي اعتبار لكيف أن  «البغيضة ثقافيًا»الفئات 

 م(.2000 هاردينغروف الحداثة العلمانية كانت حاسمة في إنتاجها واستقبالها معًا. )انظر: ظ
 م، وهو الشكل السائد من القومية الهندوسية في الهند.1923هو مصطلح ابتدعه السياسي الهندي فيناياك دامودار سافاكار في عام  )*(

 .«إسرائيل»البرلماني، ومنطلقها أن من حق اليهودي إقامة استيطان له في كل موقع من أرض حركة دينية قومية غير مرتبطة بالعمل  )**( 
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إذا  - «أمناط تقييم سحيقة»الكتاب يف نواح كثرية، استكشافًا لـ  . يُعدل هذا117ونظامهم السياسي أبكمله
كرين ، اليت تنتج مثل هذا التفاعل بني العديد من زمالء اليسار الليربايل من املف-اقتبسنا من كونويل مرة أخرى 

ا ذوالنسويني، بقدر ما هو استكشاف للحساسيات اليت حترك مثل هذه التنظيمات. وابلتايل فاهلدف من ه
الكتاب، هو أكثر من األثنوجرافية: هدفه هو حصر تلك االفرتاضات حول العالقة التأسيسية بني العمل 
والتجسيد، بني املقاومة والقوة، بني الذات والسلطة، اليت تؤسس حلُكمنا على احلركات الالليربالية مثل حركة: 

 .«نساء املسجد»
 وبنية حياة النساء الاليت عملت معهن أدركت أن التقارب ومن خالل هذا اللقاء بني نسيج امشئزازي اخلاص

بني السياسي واألخالقي ابلنسبة يل قد حصل مرة أخرى بصفة شخصية. خالل إجراء العمل امليداين وكتابة 
هذا الكتاب، أدركت أن ه ال بد من دراسة مسؤولة سياسًيا ال تنطوي على جمرد كوهنا وفية لرغبات وتطلعات 

. كما أهنا ليست  118تنوع الرغبات اليت ثميز عاملنا اليوم «فهم واحرتام»اوي( وحث ِّ مجهوري على الر  -)خمربي 
 كافية للكشف عن افرتاضايت اخلاصة أو حتي ِّز زمالئي العلماء وعدم تساحمهم. 

ة ليس أن املشروع السياسي للنسوي -مثل عدد من احلركات النسائية األخرى  -كشخص توصَّل لالعتقاد 
ًدا سلًفا، ولكن جيب أن يناقش ابستمرار ضمن سياقات حمددة، وضمن األسئلة اليت كنت أسأهلا لنفسي حمدَّ 

مرات ومرات: ما الذي نعنيه عندما كنا نقول كنسوايت: إن املساواة بني اجلنسني هي املبدأ الرئيسي للتحليل 
ي على هذا على انفتاح «الراوي -خمربي »والسياسة لدينا؟ كيف يؤثر ولوجي داخل النسيج السميك حلياة 

السؤال؟ هل حنن على استعداد لتأييد املهمة العنيفة أحيااًن املتمثلة يف إعادة صياغة املشاعر وعوامل احلياة، 
؟ وفضاًل عن «ريةاحل»واالرتباطات، حىت يتسىن للمرأة من هذا الصنف الذي عملُت معه أن تـَُعلََّم تقدير مبدأ 

 املساواة يف حياتنا ينعم علينا ابلقدرة على معرفة أن هذا املثل األعلى جيسد ما يتحقق ذلك، هل االلتزام مببدأ
أو ما ينبغي أن يتحقق ألي  شخص آخر؟ إذا مل حيدث ذلك، كما هو احلال ابلتأكيد، عندها أعتقد أننا 
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. حقيقة أن طرح 119؟حباجة إلعادة التفكري، بتواضع أكثر مما اعتدان عليه، ماذا تعين السياسة النسوية حًقا
هذه األسئلة ال يعين أنين أدعو إىل التخلي عن موقفنا احلاسم جتاه ما نعتربه ممارسات غري عادلة يف خضم 
حياتنا، أو أننا دون ثمحيص نتبىنَّ ونؤيد أمناط حياة الورع للنساء الاليت عملت معهن. القيام بذلك فقط 

. بداًل من دارات الليربالية التقدمية اليت انتقدت يف وقت سابقيعكس اليقنَي الغائيَّ الذي مييز بعًضا من إص
ذلك، اقرتاحي هو أن نرتك الباب مفتوًحا أمام إمكانية أن يكون يقيننا السياسي والتحليلي قد حتول يف عملية 
استكشاف حركات غري ليربالية من النوع الذي درسته، إىل أن حياة النساء الاليت عملت معهن قد يكون 

يف «. لفهم والرتمجةا»ها شيء تعلمه لنا يتجاوز ما ميكن أن نتعلمه من القيود االجتماعية والعلمية لتجربة لدي
هذا املعىن، ميكننا القول عن التوتر بني اجلوانب الوصفية والتحليلية للمشروع النسوي إنه ميكن تركه مفتوًحا 

 املنظ ِّر كما يذكران«. الوضوح السياسي»من أجل بشكل مفيد، وإن ه ال ينبغي أن يكون ممنوًعا قبل األوان 
 نبغي القول بتفريق احلياة الفكرية عن السياسية ليس قواًل بفصلهما، والغاية اليت»السياسي ويندي براون أبن : 

هنا هي... تقدير احلوار اهلادف، حىت املتوتر، املمكن بني احلياة الفكرية واحلياة السياسية عند احلفاظ على 
 . 120«ديناميكية ومتوترة مسافة

قرَّائي أان و  -إذا كان هناك موقف سياسي معياري يكمن وراء هذا الكتاب، فهو أن نلحَّ على أن ننكبَّ 
على دراسة ال تفرتض أن املواقف السياسية اليت نتبىن ستكون ابلضرورة مربرة، أو توفر األرضية لتحليلنا  -

ام احتمال أن نطرح على السياسة سلسلة كاملة من األسئلة اليت  النظري، ولكن بداًل من ذلك فتح اجملال أم
  كانت تبدو وكأهنا مبتواًت فيها عند مباشرة الدراسة أواًل.
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