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 موسوصة ستانفورد للفلسفة 

 هاشم الهاللترجمة: 
 
 
 
 

ي لـ
نص  الفلسفة السياسية النسوية وتطورها، والمقاربات والمناظرات الحديثة حولها، مدخل حول السياق التاريخ 

جم لد ي  .متر
ي موسوعة ستانفورد للفلسفةمنشور عىل )، و نيولي ماكاف 

جمة هي للنسخة المؤرشفة ف  (. ننوه بأن التر

 عن هذا الرابطالموسوعة عىل 
ا

ي قد تختلف قليًل
ة  النسخة الدارجة، والتر للمقالة، حيث أنه قد يطرأ عىل األختر

جمة. وختاًما، نخّص بالشكر محرري موسوعة  بعض التحديث أو التعديل من فينة ألخرى منذ تتمة هذه التر

جمة والنشر عىل مجلة حكمة.   ستانفورد، وعىل رأسهم د. إدوارد زالتا، عىل تعاونهم، واعتمادهم للتر
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الفلسفة السياسية النسوية ىي رلال فلسفي يركز جزئيًا على فهم ونقد الطريقة اليت تُبٌت هبا عادة الفلسفة 
وتوضيًحا لكيف ؽلكن إعادة بناء النظرية السياسية  -دون أي اىتمام غالًبا ابذلموم النسوية  -السياسية 

رع من الفلسفة النسوية والفلسفة السياسية. بطريقة تعزز ادلخاوف النسوية. الفلسفة السياسية النسوية ىي ف
ىرمينوطيقا االرتياب بصفتها فرًعا من الفلسفة النسوية، فهي مبثابة شكل من أشكال النقد أو 

(hermeneutics of suspicion) (Ricœur 1970 أي أهنا ختدم كوسيلة لالنفتاح أو النظر .)
اليت يتم فيها تصوير ادلرأة وشواغلها احلالية والتارؼلية إىل العامل السياسي كما ىو مفهوم عادة وكشف الطرق 

بشكل سيئ ودتثيلها ومعاجلتها. بصفتها فرًعا للفلسفة السياسية، تعمل الفلسفة السياسية النسوية كمجال 
 لتطوير ُمثل وشلارسات ومربرات جديدة لكيفية تنظيم وإعادة بناء ادلؤسسات وادلمارسات السياسية.

لسفة النسوية مفيدة يف نقد وإعادة بناء العديد من فروع الفلسفة، من علم اجلمال إىل يف حُت كانت الف
فلسفة العلم، قد تكون الفلسفة السياسية النسوية الفرع النموذجي للفلسفة النسوية ألهنا جتسد بشكل 

، "ليس فقط لفهم العامل ولكن لتغيَته" "ماركس ماركسأفضل وجهة النظرية النسوية، الستعارة عبارة من 
". وعلى الرغم من أن اجملاالت األخرى ذلا أتثَتات قد تغَت العامل، تركز الفلسفة السياسية 1998وإصللز 

من ىذا ادلشروع النسوية بشكٍل مباشر على فهم الطرق اليت ؽلكن من خالذلا حتسُت احلياة اجلماعية. يتض
فهم الطرق اليت تظهر هبا السلطة وتستخدم أو يساء استخدامها يف احلياة العامة "انظر ادلدخل من منظور 
نسوي حول السلطة". كما ىو احلال مع األنواع األخرى من النظرية النسوية، ظهرت مواضيع مشًتكة 

نظرين النسويُت حول أفضل طريقة للنقاش والنقد، ولكن مل يكن ىناك الكثَت من التوافق يف اآلر 
ُ
اء بُت ادل

لفهمها. حتدد ىذه ادلقالة التمهيدية سلتلف ادلدارس الفكرية ورلاالت االىتمام اليت احتلت ىذا اجملال 
الفلسفي النابض ابحلياة على مدى األربعُت سنة ادلاضية. إهنا تدرك الفلسفة النسوية على نطاق واسع 

نظرون النسويون الذين يقومون هبذا العمل الفلسفي من ختصصاٍت أخرى، لتشمل العمل الذي قام بو ادل
وخاصة العلوم السياسية ولكن أيًضا األنثروبولوجيا واألدب ادلقارن والقانون وبرامج أخرى يف العلوم اإلنسانية 

 والعلوم االجتماعية.

 

 

https://hekmah.org/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%B3/
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 .السياق والتطورات التارخيية2

تدين الفلسفة السياسية النسوية احلالية بعمل األجيال السابقة من ادلنح الدراسية والنشاط النسوي، مبا يف 
دثت من أربعينيات القرن التاسع ذلك ادلوجة األوىل من احلركة النسوية يف العامل الناطق ابإلصلليزية، واليت ح

عشر إىل عشرينيات القرن العشرين وركزت على حتسُت السياسة والًتبية والنظام االقتصادي يف ادلقام األول 
للنساء من الطبقة ادلتوسطة. كانت أعظم إصلازاتو ىي تطوير لغة من احلقوق ادلتساوية للمرأة وكسب ادلرأة 

للموجة الثانية من احلركة النسوية، اليت اعتمدت يف الستينيات على لغة احلق يف التصويت. كما أنو مدين 
حركات احلقوق ادلدنية "على سبيل ادلثال، لغة التحرير" وعلى الوعي النسوي اجلديد الذي ظهر من خالل 
حركات التضامن النسائي وأشكال جديدة من االنعكاس الذي كشف عن ادلواقف والعوائق اجلندرية يف مجيع 

، توسعت احلركة النسوية من النشاط إىل ادلنح الدراسية مع نشر 1970اء اجملتمع. لحلول عام أضل
)The Dialectic of Sex Shulamith Firestone’s(  ؛ 1971"فايرستون"Kate (

Sexual Politics) Millett’s  ؛ و "روبن مورغان" 1970"السياسة اجلنسية كيت ميليت" "ميليت"
Robin Morgan)( isterhood is powerful)(S  1970"مورغان." 

كان أحد أول التطورات النظرية للموجة الثانية للنسوية ىو فصل ادلفاىيم البيولوجية ذلوية ادلرأة عن ادلفاىيم 
االجتماعية من أجل دحض فكرة أن البيولوجيا قدر، وابلتايل فإن الدور الرئيسي للنساء كان مبثابة األمهات 

ابالعتماد على العلوم االجتماعية ونظرية التحليل النفسي، طور عامل األنثروبولوجيا "غايل  ومقدمي الرعاية.
، 3Dietz 200؛ Rubin 1975وصًفا لـ "نظام اجلنس / اجلندر" ) )Gayle rubin (روبُت"
؛ ودخول ادلنظورات النسوية حول اجلنس واجلندر(. وأشار التمييز بُت اجلنس / اجلندر إىل "رلموعة 401

من الًتتيبات اليت يتم من خالذلا تشكيل ادلادة اخلام البيولوجية للجنس البشري واإلصلاب عن طريق التدخل 
لبيولوجي، من وجهة نظر (. بينما مت إصالح اجلنس اRubin 1975 ،165البشري واالجتماعي" )

روبن، كان اجلندر عبارة عن بناء اجتماعي خدم لتقسيم اجلنسُت وامتياز الرجال. نظرًا ألن اجلندر قابل 
 للتغيَت، أعطى التمييز بُت اجلنس / اجلندر للنسوايت أداة قوية للبحث عن طرق دلعاجلة اضطهاد النساء.

، سعى ُمنظّرو ادلوجة الثانية ادلبكرة إىل فهم ادلرأة كموضوع عادلي مع ىذه الفكرة ادلبنية اجتماعياً حول اجلندر
وعامل للسياسة النسوية. ىناك رلموعة كبَتة من خطوط الصدع يف الفكر النسوي منذ التسعينيات حول 

اليت توضح اجملال،  2003لعام   (Mary G Dietz) أسئلة موضوع "ادلرأة". وفًقا دلقالة ماري ديتز

https://lsa.umich.edu/anthro/people/faculty/socio-cultural-faculty/grubin.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Mary_G._Dietz
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ىناك رلموعتان كبَتاتن ىنا. أحد ادلناصرين لفئة ادلرأة "يف الفردي والعادلي"، غلادل لحجة خصوصية ىوية 
ادلرأة، واختالفها اجلنسي عن الرجال، غلب تقديرىا وإعادة تقييمها. "ادلناقش أدانه، يتناول التنوع النسائي." 

( أولئك الذين ينظرون إىل كيفية تكوين 1"االختالف النسوي" يشمل رلموعتُت متميزتُت: )وىذا 
( أولئك الذين ينظرون إىل كيفية بناء االختالف اجلنسي 2االختالف اجلندري بُت اجلنسُت اجتماعًيا و )

واالىتمام وقد مت رمزاي ونفسيا. األول، االختالف االجتماعي النسوي، يتضمن نظرايت تعيد تقييم األمومة 
 Heldو Tronto 1993تطويرىا إىل حد كبَت يف السياق األصللو أمريكي. )انظر على سبيل ادلثال 

.( والثاين، االختالف الرمزي النسوي، ىو ما يشار إليو غالًبا ابسم النسوايت الفرنسيات، مبا يف 1995
ذه اجملموعة لدرجة أهنم يـَُقِدرون . إهنم ينتمون إىل ى(Kristeva)و  (Cixous) ( و Irigarayذلك )

( على االختالف اجلنسي ىو رمز Irigarayوؽُلَِيزون االختالف اجلنسي احملدد للنساء عن الرجال. تركيز )
ذلذا. ليس لدى النسوايت ذات االختالفات االجتماعية والفرق الرمزي سوى القليل للقيام بو مع بعضهن 

ًتكون يف الفكرة القائلة أبن السياسة النسوية تتطلب امرأة من فئة ذلا البعض، ولكن، كما جُتادل "ديتز"، يش
 (.Nicholson 1994 ،100؛ Dietz 2003 ،403معًنا زلدد )

نظرات /مثلما سعت النظرية ادلاركسية إىل موضوع عادلي يف شخص العامل، سعى ادلنظرون النسويون
ُ
ادل

ابت النساء عرب الثقافات. لكن فكرة األنوثة العادلية النسوايت إىل البحث عنو يف حالة مشًتكة وشائعة أص
، قائلُت أهنا تستبعد خربة و ِاىتمامات (bell hooksىذه قاطعها مفكرون آخرون، مثل "بيل ىوكس" )

بعنوان "ألسُت أان ِامرأة؟" كشفت احلركة  1981النساء من غَت الطبقة الوسطى أو البيضاء. كتاب ىوكس 
جملموعة صغَتة من النساء البيض من الطبقة ادلتوسطة والعليا الذين كانت جتربتهم  النسوية السائدة كحركة

غلوراي أنزالدوا و  (Cherrie Moraga)تشَتي موراغا خاصة للغاية، ابلكاد عادلية. عمل ىوكس والحًقا 
 (Gloria Anzaldúa و )مارس لوجونيس (Maria Lugones )  إليزابيث سبيلمان و

(Elizabeth Spelman وآخرين قد أبرز ) وا احلاجة إىل مراعاة اذلُوايت واخِلربات ادلتعددة وادلعقدة
للنساء. لحلول تسعينيات القرن ادلاضي، واجهت النقاشات حول ما إذا كان ىناك مفهوم متماسك للمرأة 
ؽلكن أن تقوم عليو السياسة النسوية حتداًي أكرب من ِقبل النساء غَت الغربيات الذين يتحدون حركة النساء 

ت كما ىي عالقة يف ادلثل األوروبية ادلركزية اليت أدت إىل استعمار وىيمنة شعوب "العامل الثالث". ما الغربيا
يُعرف اآلن بنظرية ما بعد االستعمار زاد من اجلدل بُت النسوايت الذين أرادوا حتديد موضوع نسوي عادلي 

https://cherriemoraga.com/
https://www.jstor.org/stable/10.1086/660169
https://en.wikipedia.org/wiki/Maria_Lugones
https://www.smith.edu/academics/faculty/elizabeth-spelman
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( وأولئك الذين يدعون إىل Ackerly اكَتيل، و Nussbaum ونوسبام ، Okin أوكُت للمرأة )مثل
، زلمود، Narayanانراين ،  Spivak سبيفاك ،االعًتاف ابلتعددية والتنوع والتقاطع )على سبيل ادلثال

 وجاغار(.

سُتشعر آاثر حركة التنوع ىذه بشكل أكرب يف التسعينات وما بعدىا. يف غضون ذلك، يف السبعينيات 
النسوية يف التطور يف اجملاالت ادلختلفة للعلوم االجتماعية واإلنسانية، ويف والثمانينيات، بدأت النظرية 

الفلسفة بدأت تظهر يف ما كان ابلفعل سلتلف التقاليد ورلاالت البحث. بصفتها فرًعا للفلسفة السياسية، 
ة على نطاق غالًبا ما تعكس الفلسفة السياسية النسوية االنقسامات ادلختلفة يف العمل يف الفلسفة السياسي

أوسع. قبل سقوط جدار برلُت وهناية احلرب الباردة، كانت الفلسفة السياسية تنقسم عادة إىل فئات مثل 
الليربالية واحملاِفظة واالشًتاكية وادلاركسية. ابستثناء احملاِفظة، كان ىناك يف كثَت من األحيان نساء وانشطات 

أليسون جاغار" الكالسيكي، السياسة النسوية يعملن إىل جانب كل فئة. ومن مث، كما يوضح نص "
العادلات النسوايت الذين سيأخذون /والطبيعة البشرية، فإن كل هنج أيديولوجي جذب العلماء النسويون

(. مجع نص جاغار الفلسفة السياسية النسوية Jaggar 1983تلميحاهتم ويقًتضون لغة أيديولوجية معينة )
. اتبعت ادلاركسية والنسوية الراديكاليةوالنسوية االشًتاكية والنسوية  الليرباليةيف أربعة معسكرات: النسوية 

اجملموعات الثالث األوىل خطوط االنقسامات السياسية العادلية يف احلرب الباردة: الليربالية األمريكية 
واالشًتاكية األوروبية والشيوعية الثورية )على الرغم من أن القليل يف الغرب سيتبٌت الشيوعية على الطراز 

وية الراديكالية األكثر أصالة يف الفلسفات النسوية، حيث طورت مفرداهتا السياسية السوفييت(. كانت النس
اخلاصة جبذورىا يف االنتقادات العميقة للنظام األبوي اليت أنتجها الوعي النسوي يف موجتو األوىل والثانية. 

تقليدية. لكن ىذا خالف ذلك، اتبعت الفلسفة السياسية النسوية إىل حد كبَت خطوط الفلسفة السياسية ال
نظرات النسوايت الليرباليات كانوا ؽليلون 

ُ
مل يكن أبدًا اتباعًا غَت انقد. كحقل عازم على تغيَت العامل، حىت ادل

إىل انتقاد الليربالية بنفس القدر أو أكثر شلا اعتنقوىا، واعتنقوا االشًتاكية وغَتىا من وجهات النظر األكثر 
نظرات راديكالية أكثر من رفضها. ومع

ُ
نظرون عموًما بشكل عام ضمن لغة وإطار  /ذلك، عمل ىؤالء ادل

ُ
ادل

 هنجهم ادلختار للفلسفة السياسية.

بدأت الفلسفة السياسية تتغَت بشكل كبَت يف أواخر الثمانينيات، قبل هناية احلرب الباردة مباشرة، مع 
السياسية الوسيطة بُت الدولة واألسرة.   قدؽلة: اجملتمع ادلدين، ساحة احلياة ىيجيلّيةاستدعاٍء جديد لفئة 

https://hekmah.org/%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%AD-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A7-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84/
https://hekmah.org/%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%AD-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A7-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84/
https://hekmah.org/%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D9%88%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%B1/
https://en.wikipedia.org/wiki/Uma_Narayan
https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9/
https://hekmah.org/%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9/
https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%8A%D8%AC%D9%84/
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كانت ىذه ساحة اجلمعيات والكنائس والنقاابت العمالية ونوادي الكتب ومجعيات الكورال وغَتىا من 
نظرات السياسيات يف /ادلنظمات غَت احلكومية اليت ال تزال عامة. يف الثمانينيات، بدأ ادلنظرون السياسيون

ُ
ادل

ىل ىذا العامل الوسيط، الذي اختذ فجأة مركز الصدارة يف أورواب الشرقية يف حتويل تركيزىم من الدولة إ
 ادلنظمات اليت حتدت سلطة الدولة وأدت يف النهاية إىل سقوط األنظمة الشيوعية.

بعد هناية احلرب الباردة، أُعيد تنظيم الفلسفة السياسية إىل جانب احلياة السياسية بشكٍل جذري. ركز 
يورغن "على اجملتمع ادلدين واجملال العام، خاصة مع الًتمجة يف الوقت ادلناسب لعمل االىتمام اجلديد 

". سرعان 1989التحول اذليكلي يف اجملال العام "ىابرماس  ،(Jürgen Habermas) ادلبكر "ىابرماس
رت اجمللدات حول اجملتمع ادلدين واجملال العام، مع الًتكيز على الطرق اليت ينظم هبا الناس أنفسهم ما ظه

ويطورون السلطة العامة بداًل من الطرق اليت اكتسبت هبا الدولة سلطتها ومارستها. يف الواقع، نشأ شعور 
ى األقل ابلطريقة األساسية اليت أبن اجملال العام قد ؽلارس يف هناية ادلطاف سلطة أكرب من الدولة، عل

جون ". يف ىذا الصدد األخَت، كان عمل -أو ال  -تشكلت هبا اإلرادة العامة وختدم سلطة الدولة الشرعية 
يت ربطت شرعية ادلؤسسات ابألحكام مؤثرًا من خالل تطوير نظرية العدالة ال (John Rawls" )راولز

(. لحلول أوائل التسعينيات، Rawls 1971ادلعيارية اليت ؽلكن أن يتخذىا الناس التأمليون والتداوليون )
بدا أن ادلاركسيُت اختفوا أو أصبحوا على األقل حذرين للغاية )على الرغم من أن سقوط األنظمة الشيوعية مل 

ادلاركسي ادلناسب، الذي مل يشًتك أبًدا يف الفكر اللينيٍت أو ادلاوي(. كما يكن لو أي أتثَت على التحليل 
، Mouffe 1992 ،1993تراجع االشًتاكيون أو حولوا أنفسهم إىل "دؽلقراطيُت راديكاليُت" )

2000.) 

كان ىناك   اآلن ادلخطط القدمي للنسوايت الليربالية والراديكالية واالشًتاكية وادلاركسية كان أقل أعلية بكثَت.
جدل أقل حول نوع تنظيم الدولة واذليكل االقتصادي الذي سيكون أفضل ابلنسبة للنساء وادلزيد من اجلدل 
حول قيمة اجملال اخلاص لألسرة وادلساحة غَت احلكومية للجمعيات. جنبا إىل جنب مع الفلسفة السياسية 

النسوايت يف التحول إىل معٌت وتفسَت السياسيات /النسويون على نطاق أوسع، بدأ الفالسفة السياسيون
 اجملتمع ادلدين، اجملال العام والدؽلقراطية نفسها.

https://hekmah.org/tag/%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%B3/
https://hekmah.org/tag/%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%B3/
https://hekmah.org/tag/%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%B2/
https://hekmah.org/tag/%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%B2/
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نظرات النسوايت أيًضا بعمل كبَت يف حترير الفالسفة النسويون /قام ادلنظرون النسويون 
ُ
ادل

و. انظر النسوايت السياسات الذين مت استبعادىم من القانون وإعادة التفكَت يف القانون نفس/السياسيون
 ادلدخل عن التاريخ النسوي للفلسفة.

 

 . املناهج واملناظرات املعاصرة2

نظرات النسوايت مبجموعة /اآلن يف العقد الثاين من القرن احلادي والعشرين، يقوم ادلنظرون النسويون
ُ
ادل

ات العادلية، متنوعة من األعمال غَت العادية بشأن ادلسائل السياسية والدؽلقراطية ، مبا يف ذلك األخالقي
وحقوق اإلنسان، ودراسات اإلعاقة، وأخالقيات علم األحياء، وتغَت ادلناخ، والتنمية الدولية. بعض التوترات 

 اليت برزت يف العقود السابقة ظهرت يف أي من ىذه اجملاالت.

واحلرية غلب على سبيل ادلثال، يف األخالق العادلية، ىناك جدل حول ما إذا كانت ىناك قيم عادلية للعدالة 
أن تزرع عن قصد يف النساء يف العامل النامي أو ما إذا كان التنوع الثقايف غلب أن يتم تقديره. سعى ادلنظرون 

نظرات النسوايت لإلجابة عن ىذا السؤال بعدد من الطرق ادلختلفة وادلقنعة. )لالطالع على /النسويون
ُ
ادل

 Benhabib 2002و  Ackerly & Okin 1999و  Ackerly 2000بعض األمثلة، انظر 
and 2008  وButler 2000  وGould 2004  وZerilli 2009). 

وابدلثل، عمل فلسفي جديد حول اإلعاقة، يفسر الدخول على وجهات النظر النسوية حول اإلعاقة، مستنَت 
لة الفلسفية من قبل الكثَت من النظرايت النسوية، من الفلسفة القائمة إىل الظواىر النسوية، وكذلك األسئ

 .(Carlson & Kittay  ،2010السياسية حول اذلوية واالختالف والتنوع. )انظر أيًضا 

يف هناية ادلطاف، فإن عدد ادلناىج اليت ؽلكن اتباعها يف أي من ىذه القضااي كثَت بعدد الفالسفة الذين 
معينة، وليس دتاًما خبالف  يعملون عليها. ومع ذلك، توجد بعض أوجو التشابو العائلي العامة يف رلموعات

. سُيحدد حصيلة ىذا ادلدخل كيف تغَت ادلخطط السابق وما ىي الربوج 1983تصنيف "جاغار" لعام 
 اجلديدة اليت ظهرت.
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 االرتباطات النسوية مع الليربالية والنيوليربالية 2.2

نسوي. بعد تركيز الليربالية على من فئات "جاغار"، تظل النسوية الليربالية تيارًا قواًي يف الفكر السياسي ال
احلرية وادلساواة، فإن الشاغل األساسي للنسوية الليربالية ىو محاية وتعزيز استقاللية ادلرأة الشخصية 
والسياسية، األول ىو حرية عيش حياة ادلرء كما يريد، والثاين ىو حرية ادلساعدة يف حتديد اجتاه اجملتمع 

( وبعد ذلك الليربالية Rawls 1971نشر نظرية العدالة "جلون رولز" ) السياسي. مت تنشيط ىذا النهج مع
؛ أوكُت وآخرون 1979، 1989(. استخدمت "سوزان مولر أوكُت" "أوكُت Rawls 1993السياسية )

 " عمل "راولز" بشكل منتج لتوسيع نظريتو لتتناول اىتمامات النساء.1999" وإيفا كيتاي "كيتاي 1999

نظرون النسويونمن منظور أكثر انتق
ُ
نظرات النسوايت أبن بعض الفئات ادلركزية /اًدا، جادل العديد من ادل

ُ
ادل

لليربالية تتجاىل سلاوف النساء ادلعيشية. على سبيل ادلثال، فإن التمييز ادلركزي الليربايل اخلاص / العام يعزل 
(. رمبا Pateman 1983ي )اجملال اخلاص، وأي ضرر قد ػلدث ىناك للنساء، بعيًدا عن التدقيق السياس

أكثر من أي هنج آخر، النظرية النسوية الليربالية توازي التطورات يف النشاط النسوي الليربايل. يف حُت خاض 
الناشطات النسوايت معارك قانونية وسياسية لتجرمي، كمثال واحد فقط، العنف ضد ادلرأة /النشطاء النسويون

لعالقات الزوجية جرؽلة"، أظهر الفالسفة السياسيون "الذي مل يكن يُعترب يف السابق، يف ا
السياسيات النسوايت الذين اطلرطوا يف ادلعجم الليربايل كيف قد ساعد التمييز بُت العوامل اخلاصة /النسويون

والعامة على تعزيز سيطرة الذكور على النساء من خالل جعل عالقات القوة داخل األسرة "طبيعية" وزلصنة 
لسياسي. تكشف ىذه الفلسفة السياسية كيف أن الفئات اليت تبدو غَت ضارة و "منطقية" من التنظيم ا

لديها أجندة سلطة ُمبطنة. على سبيل ادلثال، ساعدت ادلفاىيم القدؽلة لقدسية ادلساحة اخلاصة لألسرة ودور 
نساء يف األسرة من ادلراقبة ادلرأة يف ادلقام األول كحامل لألطفال ومقدم للرعاية يف محاية ىيمنة الذكور على ال

العامة. دعمت االنتقادات النسوية لالنقسام العام / اخلاص التقدم القانوين الذي أدى أخَتًا يف الثمانينيات 
 (.Hagan and Sussman 1988إىل جترمي االغتصاب الزوجي يف الوالايت ادلتحدة )

تعامل بشكل غَت إشكايل العديد من ادلفاىيم اليت يشَت النقاد النسويون اآلخرون إىل أن الليربالية ال تزال 
ادلنظرات يف التسعينيات ومنذ ذلك احلُت واليت تُتعترب إشكالية، مثل "ادلرأة" كفئة مستقرة /نظر إليها ادلنظرون

( أبن القيم العادلية Zerilli 2009وقابلة للتحديد ووحدة احلكم الذايت أو االستقالل. جادل النقاد )مثل 
نظرون الليرباليوناليت اح

ُ
نظرات /تج هبا الليرباليون مثل "أوكُت" كانت تفاصيل موسعة حًقا، حيث أخطأ ادل

ُ
ادل



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تمركزة إثنًيا على أهنا قيم عادلية. ولكن يف الوقت نفسو، يظهر بعض النقاد 
ُ
الليرباليات يف فهم قيمهم ادل

 (2.7ة تشكيلها. )انظر القسم النسوايت الكثَت من القيم الليربالية اليت ؽلكن إعاد/ النسويُت

)Carole ومع ذلك، ىناك عمل مهم للغاية يف ىذا اجملال. على سبيل ادلثال، عملت "كارول ابدتان" 
 teman)Pa "تشارلز ميلزو "rles Mills)(Cha  ضمن التقليد الليربايل إلظهار حدود وأخطاء نظرية

العقد االجتماعي للنساء واألشخاص ادللونُت. كتاهبم ادلشًتك، "العقد واذليمنة"، يُقدُم نقًدا مدمرًا ضد أنظمة 
 اذليمنة اجلنسية والعرقية. يستقطب ىذا العمل وينقد بعض أكثر سالالت الفلسفة السياسية ىيمنة.

تقاد ما يعرف ابسم النيوليربالية، وال سيما الطرق اليت تؤثر هبا القوى االجتماعية واالقتصادية النيوليربالية ان
إىل  (، تشَت النيوليربالية2015) )Wendy Brown(على حياة ادلرأة. يف حساب "ويندي براون" 

رلموعة من العالقات بُت الدولة واجملتمع وادلواضيع اليت حتاكي وتعزز ُمُثل السوق احلرة الراديكالية يف 
االقتصاد. وتقول "براون" إن ىذه القوى تقوض ادلواطنة، والدؽلقراطية الليربالية، وادلؤسسات العامة، والسيادة 

 )Jodi Dean(، "وجودي دين" Nancy Fraser)(( 2013الشعبية. تنضم "اننسي فريزر" )
( إىل "براون" يف التساؤل عما إذا كان ؽلكن 2015) (Judith Butler)" جوديث بتلر"(، و2009)

يف ظل الظروف النيوليربالية اليت تتزايد فيها سرعة اذلشاشة  -أو "عامة الشعب"  -احلفاظ على الدؽلقراطية 
 االقتصادية وتقلص ادلوارد االجتماعية والسياسية للمقاومة.

 

 النسوية الراديكالية 2.2

بينما تستمر الليربالية النسوية يف االزدىار، فإن التطورات التارؼلية والنقاشات الناشئة ادلوصوفة يف األقسام 
السابقة قد طغت أو حولت بشكل عميق فئات "جاغار" الثالث األخرى من النسوية الراديكالية وادلاركسية 

إن "السردية الكربى" اليت تكمن وراء ىذه اآلراء، وال سيما (. كذلك، فJaggar 1983واالشًتاكية )
 ".2008وجهات النظر يف اإلثنُت األخَتة )ادلاركسية واالشًتاكية(، مل تعد ُمفضلة "سنايدر 

ال يزال أولئك الذين يعملون يف احلركة النسوية الراديكالية يتعاملون مع العديد من ادلبادئ ادلركزية للنسوية 
وخاصة تركيزىا على الفرد واالختيارات احلرة ادلفًتضة اليت ؽلكن لألفراد القيام هبا. حيث يرى  الليربالية،

الليرباليون إمكاانت احلرية، ترى النسوية الراديكالية ىياكل ىيمنة أكرب من أي فرد. وفًقا ذلذا الرأي، هتيمن 

http://www.sscnet.ucla.edu/polisci/faculty/pateman/
http://www.sscnet.ucla.edu/polisci/faculty/pateman/
https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AE%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC/
https://polisci.berkeley.edu/people/person/wendy-brown
https://en.wikipedia.org/wiki/Jodi_Dean
https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%B1/


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(. تظل Welch 2015)البطريركية نفسها على النساء من خالل وضعهن كأىداف لرغبة الرجال 
النسوايت الراديكاليات ملتزمات ابلوصول إىل جذر ىيمنة الذكور من خالل فهم مصدر فروق القوة، اليت 

"، إىل احلياة اجلنسية للذكور والفكرة كاثرين ماكينونيتتبعها بعض النسوايت الراديكاليات، مبا يف ذلك "
النساء. "يتم تقسيم النساء والرجال حسب اجلندر، ويتم  القائلة أبن اجلماع ادلغاير يسن ىيمنة الذكور على

حتويلهم إىل اجلنسُت كما نعرفهم، وفًقا دلتطلبات شكلها ادلهيمن، العالقات اجلنسية ادلغايرة، واليت تضفي 
الطابع ادلؤسسي على اذليمنة اجلنسية للذكور واالستسالم اجلنسي لإلانث. إذا كان ىذا صحيًحا، فإن 

(. دتيل النسوايت MacKinnon 1989  ،113ر عدم ادلساواة بُت اجلنسُت ")اجلنس ىو زلو 
الراديكاليات يف الثمانينيات إىل رؤية السلطة على أهنا تسَت يف اجتاه واحد، من أولئك الذين لديهم سلطة 
 على أولئك ادلضطهدين. كما تقول "إؽلي ألُت"، "على عكس النسوايت الليرباليات، اللوايت ينظرن إىل

السلطة كمورد اجتماعي إغلايب غلب أن يتم توزيعو بشكل عادل، وعلماء الظواىر النسوية، الذين يفهمون 
النسوايت الراديكاليات إىل فهم القوة /اذليمنة من حيث التوتر بُت السمو واخللو، ؽليل النسويون الراديكاليون

تُفهم على القياس مع العالقة بُت السيد والعبد ".  يف شروط العالقات الثنائية بُت اذليمنة / التبعية، غالًبا ما
"انظر القسم اخلاص ابلنهج النسوي الراديكايل يف مدخل ادلناظَت النسوية للسلطة". على عكس السياسات 
األكثر إصالحية للنسوية الليربالية، سعت النسوايت الراديكاليات يف الثمانينيات إىل حد كبَت لرفض النظام 

 ( .1990،  1985، وأحيااًن تدعو إىل االنفصال )دايل السائد دتاًما

نظرات النسوايت الراديكاليات بتجديد التقاليد، /يقوم جيل جديد من ادلنظرين النسويُت الراديكاليُت
ُ
ادل

( ويشارك بعض إلتزامات نسوايت ما بعد Whisnant 2016ويظهر كيف ػلًتم سلاوف مثل التقاطع )
على سبيل ادلثال، الشك حول أي ىوية جندرية اثبتة أو ثنائيات اجلندر و هنج  احلداثة اليت نوقشت أدانه،

(، ابإلضافة إىل الطرق اليت تستمر فيها السلطة 2008أكثر انسيابية وأداء للجنس والسياسة )سنايدر 
 (.Chambers in Garry et al 2017  ،656واالمتيازات يف إعاقة النساء )

 

 اركسيةالنسوية االشرتاكية وامل 2.2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%86


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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نظرات السياسيات يف أورواب والوالايت /خالل القرن العشرين، اعتمد العديد من ادلنظرين السياسيُت
ُ
ادل

على النصوص االشًتاكية وادلاركسية لتطوير نظرايت التغيَت االجتماعي اليت هتتم  وأمريكا الالتينيةادلتحدة 
أمسالية احلديثة. بعد التعرف على أىوال الستالينية، بقضااي العالقات الطبقية واالستغالل يف االقتصادات الر 

انتقد معظم ادلاركسيُت واالشًتاكيُت الغربيُت األنظمة الشيوعية يف االحتاد السوفيييت وفيما بعد يف الصُت. 
"، إصللًتا مع أنطونيو جرامشيازدىر الفكر ادلاركسي الغريب، ومعظمو معاٍد للشيوعية، يف إيطاليا مع عمل "

ستيوارت ىول" و"رؽلوند ويليامز"، فرنسا "مع رلموعة االشًتاكية أو ابرابري"، والوالايت ادلتحدة عمل "
، لكنها جتددت إىل حد ما يف الستينيات مع اليسار اجلديد(. خلص  ادلكارثية)ولكن أقل من ذلك ىناك بعد 

ار االشًتاكية وادلاركسية بشكل جيد الطريقة اليت تستخدم هبا النسوايت األفك 1983" لعام جاغاركتاب "
لفهم الطريقة اليت مت هبا استغالل النساء وعملهن وكذلك عملهن اإلصلايب وخفض أجرىن وإن كان ذلك 
ضروراًي حىت تعمل الرأمسالية. يف مدخل ادلنظورات النسوية حول الفصل والعمل، يشَت ادلؤلفون إىل الكثَت من 

 نتصف التسعينيات.العمل الذي كان غلري يف ىذا اجملال حىت م

لكن منذ ذلك احلُت، الحظ ادلؤلفون، أن العديد من نظرايت ما بعد احلداثة، وما بعد االستعمارية، وما بعد 
البنيوية، والتفكيكية انتقدت قواعد الفكر االشًتاكي وادلاركسي، مبا يف ذلك "السرد الكبَت" للحتمية 

ادية وادلادية. يف الوقت نفسو، تعترب التحليالت ادلاركسية االقتصادية واختزال كل شيء إىل العالقات االقتص
، Dean 2009 ،Fraser 2009جزء مهم من عمل الفالسفة النسوايت ادلعاصرات األخرايت. )انظر 

Spivak 1988 لذا، يف حُت أن فئات النسوية االشًتاكية وادلاركسية أقل صلة اليوم، مازال العديد من ).
ون على زلمل اجلد احلاجة إىل االىتمام ابلظروف ادلادية للحياة واالطلراط يف الفالسفة النسوايت أيخذ

ىرمينوطيقا االرتياب اليت يدعو التحليل ادلاركسي إليها. ىذا واضح بشكل خاص يف العمل النسوي اجلديد 
،  Fraser 2009  ،Allen 2007  ،McAfee 2008يف النظرية النقدية )انظر على سبيل ادلثال 

and Young 2000). 

 

 نظرايت العناية والضعف والتأثري 2.2

https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%B7%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88_%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A%D8%A9#:~:text=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%91%D9%8A%D8%A9%20(%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9%3A%20McCarthyism)%E2%80%8F,%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%20%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%87%20%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%81%20%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A.
https://www.colorado.edu/philosophy/people/emeriti/alison-jaggar


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بينما تفضل النسوايت الليرباليات الًتكيز على ادلساواة، ليس فقط بُت الناس ولكن بُت اجلنسُت بشكل عام، 
دتيل النسوايت الراديكاليات إىل اعتبار االختالف اجلنسي شيًئا أنشأتو السلطة. لذلك بطريقة غريبة، ال 

هجُت، على خالفهما، االختالف اجلنسي على زلمل اجلد. بداًل من ذلك، يرونو أتثَت أيخذ أي من الن
للسلطة، ليس شيًئا حقيقًيا لحد ذاتو. على النقيض من ذلك، فإن رلموعة متنوعة من النظرايت اليت مت تناوذلا 

ق والسياسة ألجلها. يف ىذا القسم والقسم التايل أتخذ على زلمل اجلد فئة "ادلرأة" وترغب يف تطوير األخال
إن اآلراء اليت مت تناوذلا يف ىذا القسم، واليت مت تطويرىا إىل حد كبَت يف السياق األصللو أمريكي، أتخذ وجهة 
 نظرىا من الظروف ادلادية وادلعيشية للنساء، سواء كأمهات أو كمواضيع، والسياسة اليت تثَتىا ىذه التجارب.

اليت مت تطويرىا يف األصل كبديل للنظرية األخالقية السائدة، مت تسخَتىا  مثال رئيسي ىو أخالقيات الرعاية،
(. "انظر ادلناقشة يف ادلدخل Held 1995؛ Gilligan 1982دلواجهة النظرية السياسية الليربالية )

 Gilligan." ابالعتماد على البحوث النسوية يف علم النفس األخالقي )األخالقيات النسويةحول 
(، ىذا اجملال يستكشف إذا كان إبمكان الفضائل اليت زرعها اجملتمع واألمومة يف Held 1995؛ 1982

النساء أن توفر بدياًل للتقليدية ادلؤكدة يف الفلسفة األخالقية والسياسية عن العادلية والعقل والعدالة. سعى 
يف اجملال اخلاص، مثل إيالء بعض علماء األخالق يف الرعاية إىل أخذ الفضائل اليت مت إسقاطها لفًتة طويلة 

اىتمام خاص ألولئك الضعفاء أو األخذ بعُت االعتبار الظروف وليس فقط ادلبادئ اجملردة، واستخدامها 
ثل /أيًضا يف اجملال العام. وقد أدى ىذا النهج إىل نقاشات حادة بُت الليرباليُت

ُ
الليرباليات الذين دافعوا عن ادل

عاية والذين دافعوا كذلك عن االىتمام ابلعالقات، واخلصوصية والرعاية. ومع العليا للعدالة وأخالقيات الر 
ذلك، لحلول التسعينات، قام العديد من علماء األخالق يف الرعاية مبراجعة وجهات نظرىم. وبداًل من النظر 

اًب ابالىتمام إىل الرعاية والعدالة كبدائل متنافرة، بدأوا يدركون أن االىتمام ابلرعاية غلب أن يكون مصحو 
 Koggelابإلنصاف "العدالة" من أجل االىتمام مبحنة أولئك الذين ليس لنا عالقة مباشرة هبم )

1998.) 

يطرح منهج أخالقيات الرعاية السؤال عما إذا كان النساء كمقدمي للرعاية ؽلتلكون مزااي سلتلفة، وإذا كان 
ة أبنفسهن عن فكرة أن للنساء أي جوىر األمر كذلك كيف. لقد أنت النسوايت ككل منذ فًتة طويل

معُت، فاخًتن بداًل من ذلك رؤية األنوثة والفضائل ادلصاحبة ذلا كبٌت اجتماعية، تصرفات انجتة عن الثقافة 
والتكييف، وابلتأكيد ليست معطيات بيولوجية. لذا، يبدو أن مناصري الرعاية الذين يناصرون الفضائل اليت 

https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9/
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يًضا مناصرين للنظام األبوي الذي ػليل جنًسا واحًدا إىل دور الرعاية. كانت إجابة غرسوا األنوثة هبا، ىم أ
علماء أخالقيات الرعاية ذلذه ادلشكلة إىل حد كبَت ىي قلب التسلسل اذلرمي، لالدعاء أن عمل األسرة 

، Drucilla Cornell)  دروليشا كورنل(أكثر جدوى واستدامة من عمل الدولة. لكن النقاد، مثل
، غلادلون أبن مثل إعادة  )Chantal Mouffe( تشانتال مويف، و  )Mary Dietz( ماري ديتزو 

التقييم ىذه حتافظ على االنفصال بُت القطاعُت العام واخلاص واالرتباط القدمي بُت عمل ادلرأة ورعاية 
 (389-386، ص Phillips and NetLibrary Inc 1998؛ 1999األطفال. )بتلر وسكوت 

ياسية سياسة يف اتريخ الفلسفة، على وجو اخلصوص ألن لطادلا كان جتاىل دور العاطفة يف احلياة الس
غالًبا ما ترتبط ابلنساء وتتميز ابلعنصرية. ومع ذلك، أصرت الفالسفة النساء على  -مثل الرعاية  -العاطفية 

(. Nussbaum 2015و Krause 2008و Hall 2005أعلية ىذا التقاطع )على سبيل ادلثال 
وايت يف أخالقيات الرعاية واختالف النسوايت الذين عملوا على إظهار بناء على مساعلات العاِلمات النس

يف اللقاءات األخالقية  -مثل احلب واالىتمام والرعاية  -أعلية التأثَتات اإلغلابية ادلرتبطة عادة ابألنوثة 
(، كان ادلفكرون اآلخرون قلقون من أن ىذا التقييم أعاد رلرد Held 1995 ،Tronto 1993)انظر 

صل "اجلندري" بُت العقل والعاطفة والعقل واجلسد. بداًل من ذلك، جادل العمل ادلبكر "ألليسون الف
(، "إليزابيث 1993(، "جينيفيف لويد" )1991و 1989(، "إليزابيث سبيلمان" )1990جاجار" )
 (، وآخرون أبن العقل يتجسد ويثقل العاطفة، وأن العاطفة مورد إبستمولوجي مهم على1994جروس" )

نظرات السياسيات النسوايت /وجو اخلصوص. بناًء على ىذا العمل، جادل ادلنظرون السياسيون النسويون
ُ
ادل

 Krauseأبن فهم دور العاطفة والتأثَت أمر حاسم لفهم عدد من الظواىر السياسية اذلامة: الدافع للعمل )
و  Beltrán 2009 and 2010 ،Butler 2004(، والعمل اجلماعي وتكوين اجملتمع )2008
 Fineman(، ابإلضافة إىل الضعف )2015و  Nussbaum 2005(، التضامن والوطنية )2015
(. ويف الوقت Anker 2014  ،Ioanide 2015، 2015(، العنصرية وكره األجانب )أمحد 2013

ة (، الدق2015نفسو، يستكشف آخرون األعلية السياسية دلشاعر معينة، على سبيل ادلثال: العار )أمحد 
(، Anker 2015(، اخلوف )1984، لورد Spelman 1989(، الغضب )2004واحلزن )بتلر 

 (.Nussbaum 2015واحلب )

https://www.polisci.rutgers.edu/cb-profile/dcornell
https://polisci.northwestern.edu/people/core-faculty/mary-dietz.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Chantal_Mouffe
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ادلرونة يف  النيوليرباليةيف اآلونة األخَتة، حول العديد من النقاد النسويون انتباىهم إىل الكيفية اليت تتطلب 
ميشيل فوكو" ادلتأخر يف السياسة احليوية، مواجهة زايدة تذبذب حالة الفرد. يستعَت البعض من عمل "

ويفحصون كيف تؤثر ادلطالب النيوليربالية على االستقاللية، واالكتفاء الذايت، واالنضباط، واالستثمار الذايت 
يف األفراد على مستوى ذواهِتم، جاعلة احلياة وإمكانية اختاذ إجراء سياسي لتغيَت ظروف احلياة غَت قابل 

. غلادلون أبن األفراد يقابلون بضعف متزايد أمام القوى االقتصادية وقلة ادلوارد للتغلب للتحقق بشكل كبَت
، Butler 2015على الضعف بسبب العزلة االجتماعية وزلدودية الوصول إىل اخلدمات االجتماعية )

Povinelli 2011ات (. تدرس بعض النسوايت كيف تتكيف الذاتية، التأثَت واألخالق مع ىذه االجتاى
النيوليربالية. على سبيل ادلثال، يظهر ذلك يف كيفية طلب "التغلب على الضعف" من خالل الًتكيز ادلعاصر 
على "ادلرونة" الفردية لتحويل األشخاص الضعفاء، وخاصة النساء، إىل مواضيع نيوليربالية منتجة "جيمس 

لعواطف الغَت قابلة للتقويض مثل "، وكيف يتم تشجيع العواطف ادلنتجة مثل "السعادة" و تثبيط ا2015
(، أو كيف ؽلكن للخطاب ادلستهدف Berland 2011  ،Ahmed 2014"العناد أو اإلصرار")

حول "الرعاية الذاتية" أن يساىم يف ثقافة االستهالك الفردية اليت تقلل من قدرات النساء على العمل 
تقادات النسوية الفردية النيوليربالية من ". بداًل من ذلك، تتحدى العديد من االن2017اجلماعي "أمحد 

خالل إعادة التأكيد على أن ادلمثلية ال غلب أن تكون مرادفة لالستقاللية، واقًتاح حساابت غَت سيادية أو 
 عالئقية دلوضوع ادلمثلية بداًل من ذلك.

 

 النسوية ما بعد البنيوية 2.2

نظرا/رلموعة أخرى من ادلنظرين السياسيُت النسويُت
ُ
ت السياسيات النسوايت الذين أيخذون االختالف ادل

اجلنسي على زلمل اجلد ىم أولئك الذين يعملون يف التقاليد القارية، وخاصة ما بعد البنيوية، ويهتمون 
"ىيلُت  ابلطرق اليت ختترب هبا بنية اللغة ونظم ادلعٌت. ومن أبرزىا ما يسمى النسوايت الفرنسيات، أي

. من بينهم  (Irigaray) "لوسي إيرجاري"و teva)(Kris "جوليا كريتيفا" و (Cixous) سكسوس" 
مجيًعا، قد يكون لدى "إيرجاري" الفلسفة السياسية األكثر تطورًا، مبا يف ذلك العديد من الكتب حول 

ب( أن  1988أ و 1985احلقوق اليت غلب أن دُتنح للفتيات والنساء. أوضح عمل "إيرجاري" ادلبكر )
الفلسفة قد ُحرِموا من جوىرىم وىويتهم. بدال من ذلك، مت وضعهم على أهنم إنعكاس مرآة النساء يف اتريخ 

https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9/
https://en.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9l%C3%A8ne_Cixous
https://en.wikipedia.org/wiki/Julia_Kristeva
https://en.wikipedia.org/wiki/Luce_Irigaray
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الرجال. لذا فإن كونك رجاًل ال يعٍت أن تكون مثل ادلرأة، وابلتايل فإن ادلرأة ال تساوي الرجل. واسًتاتيجيتها 
نوع من "اجلوىر" للنساء، وإىل يف الرد على ذلك ىي الرد على اذلوامش اليت ُحرمت منها النساء وادلطالبة ب

 Irigaray 1994 andجانب ذلك رلموعة من احلقوق ادلخصصة للفتيات والنساء على وجو التحديد )
(. االنتقادات آلرائها كانت قائمة، مبا يف ذلك بُت النسوايت أنفسهم، وخاصة أولئك الذين 1996

وية ادلرأة. إىل احلد الذي تعترب فيو "إيرجاري" يشعرون ابلقلق من أي نوع من اخللط األصويل والبيولوجي ذل
من األصوليُت، فإن وجهة نظرىا سُتحال ابلفعل إىل النهج ادلوضح ىنا على أنو فرق نسوي رمزي، كما 

. ولكن ىناك حجج مقنعة مفادىا أن "إيرجاري" تستخدم األصولية بشكٍل (Dietz 2003)فعلت 
لنساء لديهم نوع من اجلوىر غَت القابل لالختزال الذي حرمهم منو اسًتاتيجي أو رلازي، وأهنا ال تدعي أن ا

(. ستضع ىذه القراءة األخرى "إيرجاري" يف رلموعة احلركة ادلوصوفة Fuss 1989اتريخ ادليتافيزيقيا )
أدانه. ؽلكن تقدمي نفس النوع من اجلدل لعمل "جوليا كريستيفا"، أن استعاراهتا لكورا اإلانث، على سبيل 

ل، تصف اخليال الغريب، وليس أي نوع من الواقع النسائي. لذا، ما إذا كان غلب تصنيف الفكر النسوي ادلثا
 الفرنسي على أنو نسوية سلتلفة أو ينتمي للحركة النسوية ال يزال مفتوًحا إىل حد كبَت للنقاش.

دد بُت اجلنسُت، فإهنما إىل حد أن ىذين النوعُت أعاله من النظرية النسوية ػلددان نوًعا من االختالف احمل
َمِيزَة اليت دتتلكها النساء كنساء. سلاوف كهذه ىي جزء من 

ُ
يثَتان سلاوف بشأن األصولية أو حتديد القيم ادل

رلموعة أكرب من االنتقادات اليت مرت من خالل النظرية النسوية منذ السبعينيات، مع تساؤل النساء من 
غَت الطبقة ادلتوسطة وغَت الغربية يف فئة "ادلرأة" ذاهتا وفكرة أن ىذا غَت البيض "نسبًة إىل لون البشرة"  و 

العنوان ؽلكن أن يكون فئة دتتد للحدود اليت ؽلكن أن توحد النساء من سلتلف مناحي احلياة. )انظر ادلداخل 
وحدوية حول سياسات اذلوية وادلنظورات النسوية حول اجلنس واجلندر.( كان الدافع وراء انتقاد اذلوية ال

"للمرأة" ىو ادلخاوف اليت نشأت عن أن الكثَت من النظرايت النسوية انطلقت من موقف طبقة زلددة من 
بعنوان "ألسُت امرأة؟":  1981النساء تعتقد أن موقفها ىو موقف عادلي للنساء. يف كتاِبِو الصادر عام 

تظاىر ابلتحدث نيابة عن مجيع النساء النساء السود والنسوية، يشَت "بيل ىوكس" إىل أن احلركة النسوية ت
ولكنها كانت تتكون يف ادلقام األول من النساء البيض من الطبقة الوسطى الذين، بسبب منظورىم الضيق، 
مل ؽُلََثل احتياجات النساء الفقَتات والنساء ادللوانت وانتهى بو األمر إىل تعزيز الصور النمطية الطبقية " 

النوع من النقد ىو أنو يعكس ذلك الذي وجهتو النسوايت ضد النظرايت ". ما يضر هبذا 1981ىوكس 
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السياسية السائدة اليت أتخذ فئة معينة من الرجال ليكونوا فئة عادلية للبشرية، سلطط ال يشمل يف الواقع 
 ".1993النساء حتت فئة اجلنس البشري ولكن يصنفهن على أهنن أخرايت "لويد 

 

 ستعماريةالنسوية التقاطعية واال 2.2

ومن مث، فإن واحدة من أكثر القضااي إاثرة للقلق اليت تواجو النظرية النسوية بشكل عام والفلسفة السياسية 
النسوية على وجو اخلصوص ىي مسألة اذلُوية )انظر ادلدخل يف سياسات اذلُوية(. تشَت سياسة اذلُوية، وىي 

للتعبئة من أجل التغيَت على أساس اذلُوية نفسها مصطلح مضطرب سياسًيا، إىل ادلمارسات السياسية 
السياسية )النساء، والُسود، وشيكاان، وما إىل ذلك(. اجلدل الفلسفي ىو ما إذا كانت مثل ىذه اذلُوايت 
مبنية على بعض االختالف احلقيقي أو اتريخ االضطهاد، وما إذا كان غلب على الناس احتضان اذلُوايت 

قمعها. إن سياسات اذلُوية يف ادلمارسة النسوية زلفوفة على زلورين على األقل: ما اليت مت استخدامها اترؼلًيا ل
إذا كان ىناك أي جوىر حقيقي أو ُىوية للمرأة بشكل عام وحىت لو كان األمر كذلك ما إذا كان ؽلكن 

)على سبيل استخدام فئة ادلرأة لتمثيل مجيع النساء. أاثر األشخاص عند تقاطع اذلُوايت ادلهمشة ادلتعددة 
ادلثال، النساء السود( تساؤالت حول اذلُوية يف ادلقام األول أو ما إذا كان أاًي منهما مناسب. تلعب ىذه 

ما ىي جوانب اذلُوية البارزة سياسيًا وادلمثلة حًقا، سواء العرق أو  -األسئلة مع مسألة التمثيل السياسي 
(. يتم طرح السؤال األنطولوجي ذلُوية Young 1997 ،2000؛ Phillips 1995الطبقة أو اجلنس )

ادلرأة على ادلسرح السياسي عندما يتعلق األمر مبسائل التمثيل السياسي وحقوق اجملموعة والعمل اإلغلايب. 
حولت معركة احلزب الدؽلقراطي األولية بُت السناتور "ابراك أوابما" و"ىيالري   2008الوالايت ادلتحدة 

في إىل سؤال حقيقي وساخن للغاية من النساء السود يف مجيع أضلاء الوالايت كلينتون" ىذا السؤال الفلس
ادلتحدة. ىل كانت امرأة سوداء دعمت كلينتون خائنًة لعرقها، أم امرأة سوداء دعمت أوابما خائنًة جلنسها؟ 

اليت نوقشت  أو ىل كان من ادلنطقي احلديث عن اذلُوية بطريقة تؤدي إىل اهتامات ابخليانة؟ من بُت ادلناىج
 أعاله، تبدو النسوية الراديكالية واألمومية مرتبطة بشكل خاص بسياسات اذلُوية النسوية.

( دتاًما مع 2003تتعارض اجملموعة الكبَتة األخرى من الفالسفة النسوايت ادلعاصرات اليت تصفها "ديتز" )
تز" إىل ىذه اجملموعة أبهنا نسوية تنوعيو، فكرة وجود أو ضرورة وجود فئة واحدة وعادلية من "ادلرأة". ُتشَت "دي
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واليت بدأت مبا وصفناه سابًقا: النساء ادللوانت وأخرايت ُيِشرَن إىل أن االفًتاضات ادلسبقة للنسوية السائدة  
كانت مبنية على العرق والطبقة اخلاصة هبا. يف الثمانينيات والتسعينيات، بدأت الفلسفة جنًبا إىل جنب مع 

الغربية تتصارع مع مطالب ادلنظورات ادلتعددة الثقافات. بعد ذلك بوقت قصَت، أاثرت نظرية ما  بقية الثقافة
بعد االستعمار احلاجة إىل إدراك وجهات نظر عادلية متعددة. كما تصفها "شارون كراوس" ، "تضمن ىذا 

،  Krause 2011" )التطور" التنويع العادلي "للنسوية إىل رلموعة عمل أكثر عادلية ومقارنة ودتايزًا
(. ُتالحظ كراوس أن ىذا التنويع يرجع أيًضا إىل األدبيات اجلديدة حول التقاطع، أي الطرق اليت 106

غلب أن تتم فيها تقاطعات ُىوايتنا ادلتعددة "العرق، اجلنس، التوجو، اإلثنية، إخل" يف احلديث عن سياسة 
ادلناقشات "اذلجينية" يف أدب ما بعد االستعمار،  ". يرتبط التقاطع أيًضا مع107، 2011التغيَت "كراوس 

والدين والعودلة، وجتارب ادلثليُت. "النتيجة ىي انفجار يف ادلعرفة حول التجربة ادلعيشية للنساء يف وضع 
 ".107، 2011سلتلف ومتعدد ادلواضع" "كراوس 

من النسوايت ادللوانت،  تتداخل النسوايت االستعمارايت يف العديد من اجملاالت مع النساء األخرايت
لكنهن غللنب العديد من ادلخاوف الفريدة اخلاصة ابلتجربة االستعمارية وما بعد االستعمارية. يف نظرية 
االستعمار ادلعاصرة، يتم أتطَت ىذه ادلخاوف إىل حد كبَت يف خطاب "االستعمار"، الذي مت وضعو ألول 

(. ىنا، يشَت مصطلح Quijano 2003انو" )مرة من حيث "استعمار السلطة" بقلم "أنيبال كوغل
سَتعَمر"االستعمار" إىل كيفية تكريس 

ُ
سَتعِمر وادل

ُ
، على سبيل ادلثال، كيف يتم التمييز عرقًيا العالقات بُت ادل

بُت العمل، الذاتية والسلطة حول النظام االستعماري لالستغالل الرأمسايل. )دلزيد من ادلعلومات حول 
، Lugones 2010 ،Mignolo 2000 ،Maldonado Torres 2008 "االستعمار"، انظر

Wynter 2003 ابلنسبة للُمفكرات النسوايت مثل ).María Lugones (2007 ،2010 ،)
فإن اجلندر ىو زلور آخر يصنف حولو النظام الرأمسايل العادلي للسلطة البشر ويزيل إنسانيتهم. ابلنسبة 

(، فإن اجلندر ىو فرض 1997) (Oyeronke Oyewumi)"لوغونيس" وآخرين، مبا يف ذلك 
استعماري يف توتر مع الكومسولوجيات واالقتصادات وأظلاط القرابة غَت احلديثة. يسمي "لوغون" ىذا 
"استعمار اجلندر"، مشَتًا إىل أن إزالة اجلندر من االستعمار ىي جزء من مشروع أوسع دلقاومة االستعمار 

 والتسلسل اذلرمي للحداثة الرأمسالية ادلتجذرة يف استعمار األمريكتُت.يعارض ادلنطق القاطع والثنائي 

https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1/
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 Lugonesيف األدبيات النسوية االستعمارية، غالًبا ما تتم مناقشة ادلقاومة من حيث استعمار اجلندر )
( ؛ Spivak 2010( ؛ اللغة )Oyewumi 1997  ،2004؛  2010،  2007،  2003

 (األعراق)دتازج  ادلستيزاجيةو دلثال، حساابت اذلجينية، والتعدد، على سبيل ا -اذلُوية والذاتية 
(Mestizaje) (Anzaldúa 1987  ،Ortega 2016  ،Moraga and Anzaldúa 

(. غلادل العديد من ىؤالء Lugones 1995  ،Ortega 2016( ؛ و "السفر حول العامل" )2015
د الشمولية النسوية اليت تدعي أهنا ادلفكرين أبن النسوية نفسها غلب أن يتم إخراجها من االستعمار، وانتقا

، Mohanty 2003مسؤولة عن التقاطعات ادلعقدة للجنس والعرق واجلندر والطبقة )انظر 
Lugones 2010.) 

نشأ التقاطع ، الذي ىو يف جزء منو نظرية السلطة ، من األعمال الرائدة اليت قام هبا ادلنظرون النسويون 
نظرات النسوايت السود م/السود

ُ
) Demarginalizing the Intersection of Raceثل ادل

)and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine 
"تقاطع العرق واجلنس: نقد نسوي أسود دلذىب مناىضة التمييز ، النظرية النسوية وادلمارسات ادلناىضة 

ولينز" "الفكر النسوي األسود: ادلعرفة ( ، كتاب "ابتريشيا ىيل ك (Crenshaw 1989)للعنصرية" 
" 1981( ، "نساء" "أصليال ديفيس" ، "العرق والطبقة" "ديفيس 1990والوعي وسياسة التمكُت" )كولينز 

(.  (The Alchemy of Race and Rights (Williams 1992)، و"ابتريشيا ويليامز" 
انونية النسوية )انظر فلسفة القانون النسوية(، كان أتثَت ىذا العمل زلسوًسا بقوة حيث نشأ يف النظرية الق

واستمر يف كونو مفهوًما مهًما لنظرايت السلطة والقمع داخل وخارج الفلسفة السياسية النسوية. )انظر أيًضا 
 القسم اخلاص ابلتقاطع يف مدخل التمييز(.

 

 النسوية احلركية 2.2

ين ما بعد االستعمار والتقاطعية، على حق، فال توجد إذا كان تنوع النسوايت، من التعددية احلزبية إىل مفكر 
فئة يستند عليها تعرب عن "ادلرأة" وؽلكن أن تبٍت عليها السياسة النسوية. ولحلول هناية التسعينيات، رأى 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mestizo
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سدود. ولكن بعد ذلك بدأ هنٌج آخر يف البعض يف ذلك خطرًا نسبًيا جذراًي، وبدا أن احلقل يف طريق م
 حول اخلالفات احلالية يف النظرية النسوية، 2003الظهور. كما كتبت "ماري ديتز" يف مقاذلا عام 

نظرات السياسيات يف نقاشات حول ما قد يعنيو تصور /يف السنوات األخَتة، اطلرط ادلنظرون السياسيون
ُ
ادل

ى مع الدؽلقراطية ولكنها ال تبدأ من ثنائية اجلندر. على ىذا ادلنوال، ادلفاىيم السياسية النسوية اليت تتماش
(، على سبيل ادلثال، مفهوًما 1993؛ 378، 376، ص Mouffe( )1992تقًتح " شانتال موف " )

نسواًي للمواطنة الدؽلقراطية من شأنو أن غلعل االختالف اجلنسي "فعلًيا غَت واضح." ولعل السمة البارزة دلثل 
دلفاىيم ىي التحول ضلو التعددية، اليت تفًتض اجملتمع الدؽلقراطي كحقل للتفاعل حيث تسيطر زلاور ىذه ا

 Phelan 1994 ،Youngمتعددة من االختالف واذلُوية والتبعية وتتقاطع )على سبيل ادلثال، 
1990 ،1997b ،2000 ؛Benhabib 1992 ؛Honig 1992 ؛Ferguson 1993 ؛

Phillips 1993 ،1995 ؛Mouffe 1993 ؛Yeatman 1994 ،1998 ؛Bickford 
 McAfee؛ Heyes 2000؛ Nash 1998؛ Fraser 1997؛ Dean 1996؛ 1996
 (419، 2003(. )ديتز 2000

يف متابعة دلا حدث يف النظرية السياسية النسوية منذ مقال "ديتز"، كتبت "شارون كراوس" أن ىذا العمل 
َمثلي

ُ
َمثلية ألشكال من الذاتية "يتحدى االفًتاض القدمي أبن ادل

ُ
ة تساوي االستقاللية" ويفسح اجملال "داخل ادل

 Beltrán، و2007، نقاًل عن ألُت 2011والعمل غَت السيادي ولكن مع ذلك فعالة" )كراوس 
.( وكتبت كراوس: Zerilli 2005، و Hirschman 2002، و Butler 2004، و 2010

َمثلية واحلرية بطرق أكثر مجاعية، واليت تؤكد "ابلنسبة لبعض ادلنظرين،" يتضمن ىذا الت
ُ
حول يف التفكَت يف ادل

، كورنيل 2004، نقاًل عن بتلر 108، 2011على التضامن والعالقة، واذلدف التأسيسي" "كراوس 
 ".2005، ونيديلسكي 2003، موىانيت 2007

احلركية، حركية ابلعديد من  ؽلكن أن تعمل رلموعة ادلفكرين ىذه فيما ؽلكن أن نسميو ابلفلسفة السياسية
َمثلية، وكيف ؽلكن إصدار األحكام السياسية يف غياب قواعد معروفة 

ُ
ادلعاين: يف تنظَت كيفية تكوين ادل

(Honig 2009 ،309 كيف ؽلكن للعوامل اجلديدة أن تُنشأ وُتشكل رلتمعات جديدة. ال تقلق ،)
التوصل إىل تعريف واحد "للمرأة" أو أي ُىوية السياسات النسوية احلركية حول ما إذا كان من ادلمكن 

سياسية أخرى؛ ترى اذلُوية كشيء مت إنشاؤه بشكل فعال. تكتب "دروسيال كورنيل": "كيف نفًتض ىذه 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 Copyright 2020© حكمة  21 

 

مثليُت، ومثليات،  -اذلُوايت، ليس شيًئا موجوًدا أبًدا ػلدد بشكل فعال من ؽلكننا أن نكون كرجال ونساء 
". إنو 144 2003ُت جنسًيا، ومتحوالت جنسًيا، أو غَت ذلك" "كورنيل ومستقيمُت، وعاديُت، ومتحول

شيء يتم تشكيلو وضلن نعيش ونتحرك للُهوايت. من منظور نسوي حركي، فإن النسوية ىي مشروع توقع 
وخلق مستقبل سياسي أفضل يف غياب األسس. كما كتبت "ليندا زيريلي"، "السياسة تدور حول تقدمي 

يف غياب ادلعايَت أو القواعد ادلوضوعية اليت ؽلكن أن توفر  -والشجاعة للقيام بذلك  -الدعاوى واألحكام 
(. ابالعتماد Zerilli 2005 ،179معرفة معينة وضمان قبول أو التحدث ابسم ادلرأة من قبل اآلخرين ")

ليت "ستسعى بشكل كبَت على "أرندت وبتلر"، دعت "زريلي" إىل "احلركة النسوية اليت تركز على احلرية" ا
جاىدة إلحداث حتول يف ادلفاىيم ادلعيارية للنوع االجتماعي دون العودة إىل ادلفهوم الكالسيكي للحرية  

 كسيادة" اليت طادلا انتقدهتا النسوايت منذ فًتة طويلة ولكنها وجدت صعوبة يف ادلقاومة )ادلرجع نفسو(.

من حساب "جوديث بتلر" للحركة النوعية ابإلضافة يف جتسيداهتا النسوية، أتخذ ىذه النظرة أيًضا تلميًحا 
إىل مالحظة "حنة أرندت" أبن حقوق اإلنسان يتم إنشاؤىا سياسًيا، ابإلضافة إىل أفكار ادلفكرين اآلخرين، 
لوصف ظلوذج استباقي للسياسة. تصف "ليندا زيريلي" ىذا النوع من السياسات النسوية أبهنا "ادلمارسة 

 Zerilliالحتمالية يف دتاس موافقة اآلخرين على ما يدعي كل منا أنو عادلي" )العامة القائمة على ا
2005 ،p. 173 من منظور احلركة، جتذب ادلطالب السياسية ادلعيارية اآلخرين، وليس احلقائق أو .)

 األسس ادلفًتضة.

ولكن بطريقة تسقط  - مثل احلرية واالستقاللية والعدالة -تُعيد وجهة النظر ىذه العديد من ُمُثل التنوير 
ُثل على أهنا ترتكز 

ُ
االفًتاضات ادليتافيزيقية للتنوير حول العقل والتقدم والطبيعة البشرية. فبداًل من رؤية ىذه ادل

على بعض احلقائق ادليتافيزيقية، فإن ىذه النظرة اجلديدة ترى أهنا ُمثل ػلتفظ هبا الناس وػلاولون استنساخها 
ال. حيث كانت العديد من ادلثل القدؽلة واحلديثة للسياسة مبنية على افًتاضات من خالل ادلمارسة واخلي

حول طبيعة الواقع أو البشر، تعمل الفلسفات السياسية ادلعاصرة بشكل عام دون افًتاض وجود أي حقائق 
ية. إن عادلية أو أبدية. قد يرى البعض أن ىذا ادلوقف قد حان للعدمية أو التعسف أو شلارسة القوة الوحش

البديل ادلؤدي ىو ختيل وزلاولة خلق عامل أفضل من خالل توقع اآلخرين ومطالبتهم وجذهبم أبنو غلب أن 
يكون كذلك. حىت لو مل تكن ىناك حقيقة ميتافيزيقية أبن البشر لديهم كرامة وقيمة ال حصر ذلا، ؽلكن 

 على أنو كذلك.للناس أن يتصرفوا كما لو كان صحيًحا من أجل خلق عامل يُنظر إليو 
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تشارك الفلسفة السياسية النسوية ادلنتشرة تقدير النسوية الليربالية دلثل التنوير ولكن بطريقة تشكك يف 
 درولشا كورنل  تكوين مفهوم احلرية بشكل عملي، تسًتد (Zerilli)األسس. دتاًما كما تُعيد 
(Drucilla Cornell)   ،َكُمُثل يطمح إليها أفكار االستقاللية والكرامة والشخصية، بقدرة أداء جديدة

 الناس بداًل من احلقائق األخالقية اليت تنتظر اكتشافها أو تطبيقها أو حتقيقها.

على الرغم من التنظَت ادلشًتك ما بعد التأسيسي بُت النسوايت احلركيات، عندما يتعلق األمر ابلتفكَت يف 
يو تفعيل األماكن العامة وتفعيل السياسة الدؽلقراطية، ىناك اختالفات حادة، خاصة حول مسألة "ما يعن

(. حول ىذه األسئلة، ؽليل ادلنظرون إىل االنقسام إىل Dietz 2003 ،419السياسات الدؽلقراطية" )
نظرات النقابيات )على سبيل ادلثال، /رلموعتُت: ارتباطية ومناىضة. ادلنظرون النقابيون

ُ
 Benhabibادل

، Young 1990؛ Fraser 1989؛ Benhabib and Cornell 1987؛ 1996، 1992
نظرات /( ينجذبون أكثر ضلو النظرية الدؽلقراطية التداولية، بينما ادلنظرون ادلؤيدون2000، 1997

ُ
ادل

 Ziarek؛ Honig 1995؛ Mouffe 1992 ،1993 ،1999 ،2000ادلؤيدات )مثل 
نقاش وابلتايل فإهنا تركز ( قلقون من أن النظرايت الدؽلقراطية اليت تركز على اإلمجاع ؽلكنها إسكات ال2001

 أكثر على التعددية، واالختالف، والتنافس ادلستمر يف السياسة.

تنبع االختالفات، أو رمبا تؤدي إىل، قراءات سلتلفة للفيلسوفة اليت أذلمت أكثر النظرية السياسية احلركية: 
لتعددية، والطرق اليت أي أفكار "أرندت" يف الكالم والعمل يف اجملال العام، دلعٌت ا "،"حنة أرندت

يستخدمها البشر لُيميزوا أنفسهم. كما تكتب "بوين ىونيغ"، بطلت النموذج العدواين، لطادلا انتقد ادلنظرون 
نظرات السياسيات والنسوايت، على وجو اخلصوص، "أرندت" منذ فًتة طويلة /السياسيون والنسويون

ُ
ادل

"( ذكورية، بطولية، عنيفة، Agonism"، "كرة )"ادلقاومةبسبب أبعادىا ادلؤيدة لسياستها، متهمينها أبن ف
نظرات، ستكون فكرة النسوية /تنافسية، )رلرد( شلارسة مجالية، أو ابلضرورة فردية. ابلنسبة ذلؤالء ادلنظرين

ُ
ادل

الناضجة، يف أحسن األحوال، تناقًضا يف ادلصطلحات، ويف أسوأ األحوال، فكرة مشوشة ورمبا خطرة. لقد 
اليت حتاول، يف  (Seyla Benhabib)  "سيال بن حبيب"هة نظرىم بشكٍل فعال من قبل أُيدت وج

سلسلة حديثة من ادلقاالت القوية، إنقاذ "أرندت" من أجل النسوية عن طريق استئصال فكرة )ادلقاومة، 
"Agonism 156، 1995"( من فكرىا. "ىونيغ" 

https://hekmah.org/%D8%A3%D8%B1%D9%86%D8%AA/
https://hekmah.org/%D8%A3%D8%B1%D9%86%D8%AA/
https://en.wikipedia.org/wiki/Agonism#:~:text=Agonism%20(from%20Greek%20%E1%BC%80%CE%B3%CF%8E%CE%BD%20agon,accept%20and%20channel%20this%20positively.
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نظرات النقابيات إىل ال/ؽليل ادلنظرون النقابيون
ُ
بحث عن طرق، وسط مجيع االختالفات واألسئلة حول ادل

نقص األسس، من ادلمكن التوصل إىل اتفاق بشأن ادلسائل ذات االىتمام ادلشًتك. وينظر إىل ذلك يف 
النظرية الدؽلقراطية النسوية، اليت رمبا تكون معروفة بشكل أفضل من خالل أعمال "سيال بن حبيب" "بن 

ىل حد كبَت من قراءهتا ألرندت وعمل ادلنظر النقدي األدلاين "يورغن "، مستوحاة إ1996، 1992حبيب 
ادلنظرات الدؽلوقراطيات على نطاق واسع، وليس /ىابرماس". يشرك عمل "بن حبيب" ادلنظرين الدؽلقراطيُت

نظرات النسوايت. يساعد ىذا ادلقطع اخلاص هبا على توضيح ما تعتربه أفضل /فقط ادلنظرين النسويُت
ُ
ادل

للفلسفة السياسية: حالة الشؤون اليت سيوافق عليها مجيع ادلتضررين. كما تكتب، ؽلكن القول فقط ىدف 
أن تلك ادلعايَت "أي قواعد العمل العامة والًتتيبات ادلؤسسية" صاحلة "أي ملزمة أخالقيا"، اليت سيتم االتفاق 

ذا االتفاق نتيجة عملية مداوالت ذلا عليها من قبل مجيع ادلتضررين من عواقبها، إذا مت التوصل إىل مثل ى
( ادلشاركة يف مثل ىذه ادلداوالت ػلكمها قواعد ادلساواة والتماثل. اجلميع لديهم نفس 1السمات التالية: 

( لكل شخص احلق يف مسائلة مواضيع 2الفرص لبدء احلديث، لألسئلة، االستجواب، وفتح النقاش؛ 
لة قواعد إجراء اخلطاب وطريقة تطبيقها أو تنفيذىا. "بن حبيب ( ػلق للجميع مسائ3احملادثة ادلوضوعة؛ و

1996 ،70." 

بعد "ىابرماس"، تزعم "بن حبيب" أن ىناك شروطًا معينة غلب أن تكون متاحة من أجل أن يصل أعضاء 
اجملتمع السياسي إىل نتائج دؽلقراطية، أي غلب أن تكون اإلجراءات متداولة. البعض يعترب أن ادلداوالت 

ألة جدال منطقي؛ يرى آخرون أهنا ليست مسألة منطق أو جدال بقدر ماىي عملية مفتوحة للعمل من مس
 ".2004خالل اخليارات ادلتاحة. "مكايف 

نظرات الذين ؽليلون إىل النموذج النقايب يتبنون النظرية التداولية بسهولة. كان كتاب /ليس كل ادلنظرين
ُ
ادل

سياسة االختالف" والعديد من أعماذلا الالحقة مؤثرًا للغاية وأدى إىل قدر  " الرائد، "العدالة و إيريس يونغ"
كبَت من الًتدد يف رلتمعات النظرية النسوية حول مزاعم النظرية التداولية. عندما تكون "بن حبيب" واثقًة 

أن من أن الظروف ؽلكن أن تكون لحيث يكون جلميع ادلتضررين صوت يف ادلداوالت، ُتشَت "يونغ" إىل 
أولئك الذين مت إسكاهتم اترؼليًا يواجهون صعوبة يف مساع آرائهم أو االلتفات إليها. "يونغ" متشككة يف 
مزاعم النظرية الدؽلقراطية السائدة أبن العمليات التداولية الدؽلقراطية ؽلكن أن تؤدي إىل نتائج مقبولة للجميع 

(Young 1990 ،1997"يونغ"، إىل جانب "اننسي فريزر" .) (Fraser 1989 وآخرين، قلقون )

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%BA
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من أنو يف زلاولة التوصل إىل توافق يف اآلراء، فإن األصوات غَت ادلدربة من النساء واآلخرين ادلهمشُت سُتًتك 
خارج العدد النهائي. كانت انتقادات "يونغ" مقنعة للغاية، شلا دفع جياًل من الفالسفة السياسيُت 

احلذر من النظرية الدؽلقراطية التداولية. بداًل من الدؽلقراطية التداولية، السياسيات النسوايت إىل /النسويُت
اقًتحت "يونغ" يف منتصف التسعينات نظرية الدؽلقراطية التواصلية، على أمل إفساح اجملال دلفهوم تداويل  

لسائدة. شعرت يونغ كان مفتوًحا لوسائل التعبَت اليت تتجاوز التعبَت العقالين للنظرية الدؽلقراطية التداولية ا
ابلقلق من أن ادلداوالت كما حددىا "ىابرماس" ىي أيضا مبنية على العقل وتًتك أشكال التواصل اليت دتيل 
النساء واألشخاص ادللونون إىل استخدامها، مبا يف ذلك، كما قالت، "التحية والبالغة ورواية القصص". 

كن أن توفر األساس لنظرية أكثر دؽلقراطية وتواصلية. جادلت "يونغ" أبن ىذه األساليب البديلة لالتصال ؽل
"، حتركت "يونغ" بشكل واضح لتبٍت النظرية 2000يف كتاهبا الرئيسي األخَت، "اإلدماج والدؽلقراطية" "يونغ 

التداولية نفسها، ورؤية الطرق اليت ؽلكن هبا بناءىا إلعطاء صوت ألولئك الذين مت هتميشهم بطريقة أخرى. 
ن النظرايت الدؽلقراطية النسوية احلديثة ارتبطت ابلنظرية التداولية بشكل أكثر إغلابية. "انظر مكايف الكثَت م

 ."2007وسنايدر 

جون راولز" والنسوايت الدؽلوقراطيات ادلتأثرات "بيورجن "بـايت الليرباليات ادلتأثرات لنسو حيث تبشر ا
الدؽلقراطية إىل اتفاقات دؽلقراطية، فإن النسوايت " ابألمل يف أن تؤدي ادلداوالت جون ديويىابرماس" و "

الفلسفة السياسية النسوية الناضجة الناشطات ؼلشُت من اإلمجاع على أهنن غَت دؽلقراطيات بطبيعتهن. أتيت 
. إهنا أتخذ من ادلاركسية األمل يف رلتمع أكثر مساواة من التقاليد النسوية والفلسفية القارية ما بعد البنيوية

الية. أتخذ من مفاىيم الفلسفة القارية ادلعاصرة عن الذاتية والتضامن أهنا قابلة للطرق والَتشييد. إىل راديك
جانب الفكر ما بعد احلداثي، فإهنا ترفض أي فكرة عن احلقائق أو األسس األخالقية أو السياسية ادلوجودة 

ل النضاالت األخرى من أجل (. ادعاءىا ادلركزي ىو أن النضال النسوي، مثZiarek 2001مسبًقا )
ناىضة طبيعة السياسة على 

ُ
العدالة االجتماعية، ينخرط يف السياسة كتنافس ال يتوقف. ترى وجهات النظر ادل

أهنا نزاع بطبيعتها، حيث تكون ادلعارك حول السلطة واذليمنة ىي ادلهام ادلركزية للنضال الدؽلقراطي. ؼلشى 
نظرات /نوع التوافق الذي يسعى إليو ادلنظرون الدؽلقراطيون أنصار السياسة العدائية من أن يؤدي

ُ
ادل

الدؽلوقراطيات "الذي دتت مناقشتو أعاله" إىل نوع من القمع أو الظلم عن طريق إسكات صراعات جديدة. 

https://hekmah.org/%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%8A-%D8%AC%D9%88%D9%86/
https://hekmah.org/%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/
https://hekmah.org/%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/
https://hekmah.org/%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/
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وكما قالت "شانتال موف"، "علينا أن نقبل أن كل إمجاع موجود كنتيجة مؤقتة ذليمنة مؤقتة، واستقرار 
 (.Mouffe 2000 ،104نو ينطوي دائًما على شكل من أشكال االستبعاد" )للسلطة، وأ

نظرات النقابيات عن طرق ؽلكن للناس من خالذلا التغلب على التواصل /حيث يبحث ادلنظرون النقابيون
ُ
ادل

والتداول ادلشوىُت بشكل منهجي ، تشَت "ديتز" إىل أن ادلؤيدين يتجنبون ىذا ادلشروع ألهنم يفهمون 
سة على أهنا "يف األساس شلارسة للخلق ، والتكاثر ، والتحول والتعبَت ... ببساطة ، تفحص النسوايت السيا

النقابيات شروط االستبعاد من أجل تنظَت حترر ادلوضوع يف اجملال العام للتفاعل التواصلي ؛ الناشطات 
االستبعادات السياسية و النسوايت يفككن اإلجراءات التحررية للكشف عن كيف ينتج ادلوضوع من خالل 

 ".422،  2003"ديتز ” يوضع ضدىن 

ؽلنح العمل اجلديد يف النظرية الدؽلقراطية والقراءات اجلديدة لفلسفة "أرندت" األمل يف جتاوز االنقسام 
(. يتم جتاوز إجراءات "بن حبيب" Barker et al. 2012الًتابط / التأييد يف السياسة النسوية احلركية )

حاججة العقالنية ذىااًب (Howard 2017؛ Krause 2008)أكثر أتثَتًا مبداوالت 
ُ
. بداًل من ادل

نظرات يرون احلديث التداويل كشكل لتكوين ادلوضوع، واحلكم بدون حقائق مسبقة، /وإاياًب، بدأ ادلنظرون
ُ
ادل

 وإنشاء مشاريع سياسية جديدة بشكل عملي.

ال فكري ال يزال يتطور ولديو الكثَت ليقدمو للفلسفة وخالصة القول، إن الفلسفة السياسية النسوية رل
السياسية السائدة. يف العقدين ادلاضيُت، أصبح ذلا أتثَت أقوى على التنظَت السياسي السائد، شلا أاثر 
اعًتاضات كان على الفالسفة العاديُت معاجلتها، وإن مل يكن دائًما مقنًعا للغاية. ويف أحدث تطوراهتا، تعد 

 ىل أبعد من ذلك.ابلذىاب إ
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