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 1اللغة من منظور نسويفلسفة 

 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة •

 نوف العنزيترجمة: 
 : علي الزايدوتحرير مراجعة

 
 
 
 

ًة إلخفاء المرأة  اكونها أد  غة من منظور نسوي، ناقدًا للغة وفلسفتهافلسفة الل  حولفلسفي شامل  مدخل  

القاعدة الذكورة هي  لد  ؛ وجعل  مترجم  دياز.  نص  وإيسا  وليون-جينيفر سول   ،( موسوعة  منشور على 

، والتي قد هذا الرابطفي الموسوعة على    (. ننوه بأن الترجمة هي للنسخة المؤرشفةستانفورد للفلسفة

رة بعض التحديث أو التعديل من للمقالة، حيث أنه قد يطرأ على األخي النسخة الدارجةتختلف قليًًل عن 

فينة ألخرى منذ تتمة هذه الترجمة. وختاًما، نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد، وعلى رأسهم د. 

 إدوارد زالتا، على تعاونهم، واعتمادهم للترجمة والنشر على مجلة حكمة. 

 

 
1  Saul, Jennifer and Esa Diaz-Leon, "Feminist Philosophy of Language", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 

2018 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/fall2018/entries/feminism-

language/>. 

https://plato.stanford.edu/archives/fall2018/entries/feminism-language/
https://plato.stanford.edu/entries/feminism-language/
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  ا، وهو األمر  جد    قصرية    زمنية    فرتة    يف غضون    طويل    اشوط    يف منظورها النسوي    اللغوية    قطعت الفلسفة  
  ؛ حيث كانت السمة  متشاكسة    نظرة    بني تيارين نسويني ينظران إىل اللغة    أفضى بدوره إىل متايز    الذي
  إىل إعمال   تدعو صراحة  ، نقدية   بروح   يف هذا احلقل ابدئ األمر، تتسم   األعمال   معظم   اليت تطبع   القارة  

اللغالتغيري     هذه املرحلة مل يدم    ولكن  أمد    تعاطينا مع قضااي فلسفة اللغة.  كيفية    ويفذاهتا، أ   ة  ، إما يف 
اليت  ، و الفلسفي النسوي    احلقل    من داخل    املعتدلة    من املناشط البحثية    العديد    ، وذلك بعد ظهور  طويل  

املرحلة األوىل من    االنتقادات اليت طبعت     تلكهذا املدخل ابتداء    يناقش    .اللغوية    ا ابملسألة  ت عىن حصر  
ا  مؤخر    الصدارة    موقع    احتلت    حبثية    إىل مشاغل    االنتقال    البحث النسوي يف املسألة اللغوية، وذلك قبل  

تحليلي يف  ال  على التقليد    بعمومه  يف هذا املدخل    احلجاج    . يرتكز  اللغوية    ذي الطبيعة    النسوي    يف احلقل  
ـ  اخلاصة ب  املداخل، انظر  يف جانبها النسوي    اللغوية    املقارابت القارية للفلسفة    . لتتبع  الفلسفية    املباحث  

اليت    املداخل تلك    ا واليت تتقاطع مع الفلسفة التحليلية والفلسفة القارية، وانظر أيض    املقارابت النسوية 
 .ية والفلسفة القاريةيف تقاطعه مع الرباغمات النسوي   ابلنهج   ع نيت
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 يف نقد اللغة وفلسفتها 
 بني اجلنسني املخاتلاحلياد 1.1.

ملصطلحات   املفرتض  االستخدام  بشأن  النسوي  القلق  من  قدر كبري  هناك  قبيل كان  و    من  "هو" 
أبن هلا  هذه املصطلحات    العرف الدارج، يصح اعتبار  ويفكما ه  وجنساني ا.    ة حمايد  ا" على أهناإلنسان"

حلال يف مجل  كما هو ا  ،ا عن صفة اجلنسحصر   تشف   دالالت خماتلة؛ فقد أتيت اترة للداللة على معان  
كما هو احلال يف    ،؛ وقد أتيت اترة أخرى لتشف عن دالالت حمايدة بني اجلنسني (2)  و   (1)  من قبيل

 (4).و  (3)اجلملتني 

 

 . ب  اخلمرش ر   .１
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 .ذهب رجل إىل حانة .２
 ينبغي عليه أن حيصل على نسخة من ملخص الدرس. ، الدرس طالب إىل غرفةال يدلفعندما  .３
 .الرئيسيات ينتمي إىل اإلنسان كائن .４

 

ذلك،   النسوايفقد  ومع  املعاين    تأشار  حىت  أن  احلياد إىل  فيها  يفرتض  هلذه    اليت  اجلنسني  بني 
(  ١٩٨١مولنت )  من جانيس  كل تقدمعلى سبيل املثال،  و   حمايدة.  حقيقتهاليست يف    ،املصطلحات

،  للوهلة األوىل أن املعىن احملايد بني اجلنسني هو املقصود هبا ها( أمثلة ال شك في١٩٩٥وأديل مرسييه )
 :غري صحيحةالتالية  يبدو أن هذا املعىن غري موجود. ونتيجة لذلك، تبدو اجلمل بعد التدقيق ولكن 

 

 .إلانثا  اإلنسان كائن ثنائي اجلنس؛ ويتفرع عن هذا التصنيف وجود .５
 .أطفالهيرضع  من مسات اإلنسان أنه .６

 

يصح اعتبارها أبهنا  "هو"  والضمري    "اإلنسان  "مفردةإذا ادعينا أن    إزاء خطأ تصنيفي  هنا  نحنف،  وعليه
  فإننا حباجة إىل القيام مثل هذا اخلطأ التصنيفي،  الوقوع يف  لتجنب  و مصطلحات حمايدة بني اجلنسني.  

رمبا ال يكون معىن "هو" ف   الواقع.  ومتثلهتا يفمبزيد من العمل الدقيق بشأن معاين هذه املصطلحات  
ولكنه    أبنه  عادة  ي دمغ الذي   اجلنسني،  بني  ا  حمايد  احلقيقة  يف  اجلنسني"  بني  األمر  "حمايد  حقيقة  يف 

ا.إىل  يستحيل    معىن أكثر تعقيد 

املثال،  سبيل  على  مريسيه،  أبابلق  تقرتح  لكلمة  ول  جنساني ا"  "احملايد  االستخدام  نفهم  أن  جيب  ننا 
تنصرف دالالته  (  (ii( شخص أو أشخاص من جنس غري معروف؛ أو  i)" على أنه يشري إىل إما  إنسان"

مفردة اإلنسان اليت تتكرر يف كل من  هذا يفسر سبب كون  أو جمموعة من الذكور واإلانث. و   ، للذكور
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ال  ، فهي  ر: مبعىن آختتوافر على دالالت تستعصي على التفسري عرب كوة البداهة احملضة  (6)و    (5)
مع القاعدة املطردة يف االستخدام، حيث أن استخدام هذين املصطلحني ينصرف حصراي لإلشارة    تتلءم

 إىل جنس اإلانث.  

"احمل املعىن  فإن  املصطلحات  وابلتايل،  هلذه  املفرتض  جنساني ا"  أبنهايد  اعتباره  يصح  بني    حيادي  ال 
تلك االستخدامات اليت مت    يف حد ذاهتا على  يف حد ذاته، ال ي ظهر وجود مشكلة   هذا  اجلنسني. ولكن

عليه فإنه يصح  و   (.4( و ) 3تصنيفها تقليداي  على أهنا حمايدة بني اجلنسني، كما هو احلال يف اجلمل )
لن ي ظهر أي خطأ يف    ،يف تصنيف صفة على أهنا ظرف  النحوية  رؤيتنا  خطلأبن اكتشاف    هنا  القول 

عن حاجة أكيدة لبحث مزيد من األسباب    وهذا بدوره يشف،  االستخدامات الفعلية للمصطلح املعين
 .للعرتاض على استخدام هذه املصطلحات هنا اليت يصح إبرازها

 

 إخفاء املرأة  1.2
  من قبيل   ألفاظ أبن    الفكر النسويتتجاوز االهتمامات النسوية جمرد التصنيف، ومع هذا فقد جادل  

  ، -أمهية املرأة وصرف االنتباه عن وجودها احملضأي إخفاء    - املرأة  " تسهم يف إخفاء  إنسان"هو" و "
  2هو عني املشروع النسوي الذي يهدف يف املقام األول إىل حماربة السردية اليت تسهم يف إخفاء املرأة. و 
تسهم بشكل واضح    ،هذا بدوره أفضى إىل القول أبن اللغة اليت جتعل املرء أقل احتمالية للتفكري يف املرأةو 

أولئك الذين يواجهون  هلا وجاهة، تقول أبن  خفاء هذه. وعلى التعيني هناك أدلة نفسية لغوية  يف عملية اإل 
فإن أول ما يدور يف خلدهم  ،  "هو" و "إنسان"  ألفاظ من قبيل  عرب توظيف(  4( و ) 3)  من قبيلجبمل  

أبنه    الكلمات  اعتبار استخدام هذه  فيصح،  إذا كان هذا ابلفعل واقع احلال و   3.هو رسم الذكر ال األنثى
 

 األخالق النسوية والنسوية تاريخ الفلسفة.  الذات؛وجهات النظر النسوية على  التحليلية؛النسوية  :انظر 2

 Wilson & Ng ؛1978مولتون وروبنسون وإلياس  ؛1978مارتينا  ؛1990جاستيل  ؛King 1998: 168 Erlich & :انظر 3

. لكن انظر أيًضا الرد على هذه االنتقادات Cole ،Hill ،& Dayley 1983. كانت هناك بعض االنتقادات لهذا البحث في 1988

 . Gastil 1990في 
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املرأة  عملية  يف  مساهم الذيإخفاء  األمر  النسوايت سبب ا وجيه ا للعرتاض على    بدوره  يعطي   ؛ وهو 
 .االستخدام "احملايد جنساني ا" هلذه املصطلحات

 

 الذكورة كقاعدة  1.3
املرأة،   وجود  على  ابلتعتيم  يتعلق  املرء  يساور  الذي  الوحيد  القلق  سيكونإذا كان  الصعب    فإنه  من 

لنأخذ على سبيل املثال  االعرتاض على بعض املصطلحات األخرى اليت تعرتض عليها النسوايت عموم ا:  
ال تزال شائعة يف  ة  لفظ   وهي)ابلنوع االجتماعي مثل `` املديرة ''    واليت ختتص املصطلحات املهنية  تلك  

هذه املصطلحات  ف   ؛أو "السيدة الطبيبة" ،يف الوالايت املتحدة(  األمر بتمامه  اململكة املتحدة، ولكن ليس 
  ، أضف إىل هذا تلفت االنتباه إىل وجود املرأة.    بدال عن ذلك   ولكنها  ،ابلتأكيد يف إخفاء املرأة  تسهمال  

رأة يف مناصب السلطة )الطبيب واملدير(. ومع ذلك،  تلفت االنتباه إىل وجود امل  فإن هذه املصطلحات
 .هذه املصطلحات املشتغلت ابهلم اللغوي يرفضنفإن معظم النسوايت 

على للعرتاض  سبب  قبيل  أوض ح  من  هذه    ألفاظ  استخدام  أن  هو  الطبيبة"  "السيدة  و  "املديرة" 
قائم على فكرة أن الذكورة هي القاعدة، وأن النساء اللوايت يشغلن هذه الوظائف  وكأنه    املصطلحات يبدو

  ا اعرتاضيصح أن يكون  هذا أيض ا    املدراء، مما يستتبع القول أبن  /األطباء  عن  حمرفةهن إىل حد ما نسخ  
املعىن احملايد جنسيا  اإلنسانعلى استخدام "هو" و "  ارئيسي نت  مول  . قدمت السابق ذكره  " يف سياق 

 "Hoover" مثل علمايت -  ذه املصطلحات ابملقارنة مع أمساء العلمات التجارية هل ا ( شرح١٩٨١)
الرسالة اليت تنطوي    مفاده أن   -لنوع منتج   ترمز  اللتان أصبحتا مصطلحات عامة  "Scotch tape" أو

  هي القاعدة   قلفلن   األقل  وعلىأ  ،العلمة التجارية املعنية  هو القول أبفضليةعليها هذه املصطلحات  
ملولنت،    .املؤسسة قبيل  وفق ا  من  مصطلحات  الطريقة  "نساناإل"و    "هو"فإن  بنفس  فهي  تعمل   :

  مت توسيع استخدامها ليشمل الرجال والنساء على حد سواء.  اجلنس الرجايل،مصطلحات خاصة بنوع 
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فإن استخدام هذه    جتادل مولنت أبن هذا حيمل رسالة مفادها أن الذكورة هي القاعدة. ونتيجة لذلك،
لورنس  كل من    املصطلحات ابعتبارها حمايدة جنسانيا  يشكل نوعا  من اإلهانة الرمزية للمرأة. عارض

تنشأ مل   ((man  "اإلنسان"  لفظة  ، مشريين إىل أنهذه السردية(  2000هورن وستيفن آر كليندلر ) 
  يدا حماها كان وصفا  أمبتدإن    ، بلمن النساء والرجال  كل  لتشمل   تمث امتد،  كنوع من اجلنس  ابتداء

التسلسل    أبن  هنا  وعليه، خنلص ابلقول  الحق ا معىن حمدد ا للجنس فقط.  تاكتسب من مث  بني اجلنسني، و 
ليشمل    توسيعه دالليا ابجلنس قد مت    ا خاص  اأبن مصطلحالقائل  يدعم االدعاء    هنأب  ال يصح اعتبارهالزمين  

"هو" و    ألفاظ من قبيلكليندلر على أن استخدام  هورن و كل من    ذلك، يتفق  كل اجلنسني. ومع 
 .للوجود االنساينالفكرة املرفوضة أبن الرجال هم القاعدة  يعزز ،" ابعتبارها حمايدة جنسانيا  اإلنسان"

 

 الَوْسم اجلنسي   1.4
، قدر ا كبري ا مما تسميه مارلني فري  -االستثناءاتخل بعض -تتطلب اللغة اإلجنليزية مثل معظم اللغات  

استخدام الضمائر لإلشارة إىل شخص معني    فليس يف مكننا،  على سبيل املثالو .  4"الوسم اجلنسي"
 ،)على غرار معظم النسوايت يف أوائل الثمانينيات  هي سردية دمغتها فراي ابلتهافت، و دون معرفة جنسه

احتمالية    بعني االعتبار  قضااي املتحولني جنسيا . كما أهنا ال أتخذ   عن تضرب صفحا    فإن مارلني فري 
 أن تكون الضمائر مثل "هو" و "هي" مسألة تتعلق ابجلندر وليس اجلنس(  

 

 
4(Frye 1983)  
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إذا ك نت  أكتب مراجعة  لكتاب، فإن استخدام الضمائر الشخصية لإلشارة إىل املؤلف  "
النوع   من التناسلية هلذا الشخص  إىل معرفة ما إذا كانت اخللاي حاجة مسبقة  يتطلب

 5."الذي ينتج البويضات أو النوع الذي ينتج احليواانت املنوية

 

الفردي   حمل  دون معرفة جنس الشخص    يكاد يستحيلجتادل فري أبن استخدام الضمري الشخصي 
ي هذا  تعترب فر   يف كثري من احلاالت يكون اجلنس غري ذي صلة ابلنقاش على اإلطلق.و بل    ،النقاش

و  وه  دومنا وجود حاجة أكيدة تستدعي ذلك،،  مدار نقاش دائمميل عام جلعل اجلنس  وجود    مثاال  على
وابإلضافة إىل ذلك، تقرتح فري أن احلاجة    على أساس اجلنس.  لفعل التمييزتعتربه مسة أساسية    صنيع

األمهية    يةعال  يكتسب مكانةاملستمرة ملعرفة اجلنس واإلشارة إليه تساعد على تكريس القناعة أبن اجلنس  
عامل أساسي يف إدامة هيمنة  فإن هذا الصنيع يصح اعتباره أبنه    . ابلنسبة لفري،كل األصعدة  على

أبمهية اختلف الرجال والنساء    أن يؤمن الفرد  ، يمنة الذكورالقائلة هب  ة ابلسردي  التسليميتطلب  الذكور، إذ  
هو ابلتايل    ،أمهية االختلفات بني اجلنسني  يف تطبيع  يسهم فإن أي شيء    وعليه،  .عن بعضهم البعض

 يف هيمنة الذكور. يسهم صنيع

 

 ترميز النظرة الذكورية للعال 1.5
ابدئ    للعامل هي فكرة حمرية   ذكوري نظور  إىل مترمز    اليت   املصطلحات يصح القول أبن السردية القائلة أبن  

م  يهذه السردية تنطلق من مسلمة تقول أبن هناك دالالت أللفاظ خمصوصة تتمايز وفقا للتقس.  األمر
 كأهنا تقسم العامل إىل كفة متيل أكثر إىل الرجال منها إىل النساء. اجلندري، حبيث تبدو و 

 

 
5).(Frye 1983: 22  
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منه   اجلنس" ي فهممصطلحات من قبيل "املداعبة" و "اجلنس". ف  ،هذا التمايز  على ة  أحد األدلة الشاف  
اليت يتمتع هبا الذكور حصرا  اجلنسية    النشوة  ا معاتساق    تعريفه  الذي يتمدد  احمل فعل  ذلك ال  هنا على أنه
خلهلا العديد من النساء على النشوة اجلنسية  من    تتحصل ، يف حني أن األنشطة اجلنسية اليت  دون النساء

  مبصطلحات   عادة  ي شار إليهااليت  و   ،هامشية  ليست إال من قبيل احلاالت اليت يصح اعتبارها أبهنا حاالت
 "املداعبة". من قبيل

 
على منظور ذكوري للجنس )من اجلدير ابلذكر    تتأسسأبهنا    اعتبار هذه املصطلحات  فإنه يصح،  وعليه
ال جيب أن يرتكز على الفكرة )غري املعقولة( أبن هذا املنظور يتشاركه  هذا عاء "املنظور الذكوري"  أن اد

ؤخذ على أنه النمط السائد الذي يطبع جنس  وعليه قد يصح القول أبن هذا املنظور قد ي    .(مجيع الرجال
اليت ال  ، و ما لبعض املفاهيمالرجال، أو فلنقل أبنه املنظور الوحيد الذي من خلله ميكن لنا أن حنوز فه 

   درس إال عرب كوة اجلنس الذكوري.مندوحة أن ت  

  أو حىت التفكري   ، أمام التواصل الدقيق  كثيف  قد تكون هذه املصطلحات مبثابة حاجز ف،  استتباعا هلذا
كاثرين ماكينون    أحد جتليات هذا التفكري ما ذهب إليه كل من  .6يف اجلنس  نجتارهبحول النساء و   الناجع

ابعتباره أشياء أخرى(  عدة  القانونية لـ "االغتصاب" )من بني    يف نقاشهم للتعريفاتوسايل هاسلجنر  
ن  أب تقول  وهو فهم يبدو ملتزم ا بفكرة القسر؛يتجاوز املستوى الطبيعي من اإلكراه و  ذلك الصنيع الذي 

 7سية. يف العلقات اجلن يصح قبوله ،من القوة  امستوى معينهناك 

حد السمات اليت يصح وصم اللغات هبا هو القول أبهنا ال تتوافر على مصطلحات قد هتم اجلنس  أ
األنثوي؛ وعطفا على هذا، فإنه ميكن أن خنلص إىل القول أبن هذا احلال قد أسهم يف تطبيع الفكرة  

ا من  مصطلح، فإن  ل املثالعلى سبيو   متثلهتا ليست إال استجابة لرؤية ذكورية قارة.القائلة أبن اللغة و 
إىل    حول جتارهبنالنساء    مداوالت أدت  حيث    ا،حديث  نسواي  اابتكار مل يكن إال    "التحرش اجلنسي"  قبيل

 
6(Cameron 1985 ؛Moulton 1981b ؛Spender 1980 [1985]).  
7(Haslanger 1995: 109; MacKinnon 1989: 173).  
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مصطلح "التحرش    مما أفضى يف هناية األمر إىل ابتكارلعديد من مشاكلهن،  ا  حول   ةرؤية مشرتك إجياد  
فإنه  اجلنسي".   املشكلة،  وعليه  حتديد  لغويةمبجرد  مصطلحات  اجرتاح  مكافحة   ،عرب كوة  أضحت 

و  بكثري،  أسهل  أالتحرش  القانوين/القضائي،  الفحص  عرب  إما  تثقيفية    ومنذلك  مبهمة  القيام  خلل 
  من قبيل تلك اليت ثغرات    دمغتمرياندا فريكر  عطفا على هذا، فإن  و   8.تستهدف عموم املستفيدين

 من أشكال الظلم التأويلي. شكل  أبهنا  اخرتاع مصطلح "التحرش اجلنسي"كانت موجودة قبل 

يف الواقع املعاش، وليس  عني ما حيدث  هو    -أعين الظلم التأويلي-وعلى وجه التقريب، فإن هذا الصنيع  
ارس نوع من احلجب والتعمية لتجارب اجتماعية تبدو مهمة آلحاد الناسعندما " هذا إال   ، وذلك عرب  مي 
أن العدة اللسانية    مأتى هذا السلوك يعود يف أساسه إىلعن الفهم اجلمعي يف قاعدته العريضة"؛ و   حجبها

ضراب من التشكيلت اجملتمعية اليت يصح    أوارهااملفهومية يف غالبها العمومي تعاين من فجوات يطال  
  م حرمان التمثيل اجملتمعي. هذه الثيمة انتقلت هبا مرياندا فريكر يف كتاهبا املوسو   من   وصمها أبهنا تعاين 

9  “Epistemic Injustice”  املعريف مبسائل    ""الظلم  بربطها  قامت  حيث  أعلى،  معرفية  نقلة 
لربهان  على وجود شكل من أشكال    بغية حيازة    -اليت أولتها اهتماما معتربا-ظرية املعرفةناألخلق و 

 من هذا املدخل.   ٢.٤سنعرض لنقاش كل هذا ابلتفصيل يف اجلزء  الظلم املعريف الذي يلف هذه املسألة.  

 

 جهود اإلصالح: النجاحات والقيود 1.6
يبدو أنه من السهل نسبيا القول أبنه يف مكننا متييز بعض من اإلشكاالت اليت مرران هبا للتو، مما يستتبع  
اجرتاح   عرب كوة  وذلك  التشوهات،  بعض  تصحيح  على  العمل  نسبيا  السهل  من  أيضا  أبنه  القول 

نسخته اللغوية،  هذا عني ما ذهب إليه النشاط النسوي يف  مصطلحات جديدة أو إجياد مفردات بديلة؛ و 
اليت تروم تصحيحا للمسألة اللغوية.  حيث كان العمل جار على اقرتاح سلسلة متنوعة من اإلصلحات، و 

 
8(Farley 1978; Spender 1985).  

9Miranda Fricker (2007: 155)  . 
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اجلهد الذي انصرف لتأطري    وذلككبريا ه  اان  واحدة من أجنع اجلهود اإلصلحية اليت لقيت استحس  .  10
ف دالالته إىل تعيني شخص اثلث غري  الذي ينصر ، و املفرد لضمري اجلموع احملايد جنسيا  االستخدام
 :كما يف اجلملة أدانه  -بدال  من "هو"-"هم"  قولنا  ذلك من قبيلاملخاطب، و املتحدث و 

   sweater behind =  theirSomebody left    هترك شخص ما سرتت

على التعيني، و   إىل اتريخ املفردة "هم".  أحد األسباب اليت قد نستحضرها هنا لشرح كنه هذا النجاح يعود
[(، حيث أن  1998]  1975فإن استخدام هذه املفردة ميتد إىل اتريخ طويل كما أحملت آن بودين )

  ولكن هذه املفردة قد استقرت دالالهتا، و مل تتعرض حملكات نقدية إال مع تباشري القرن التاسع عشر؛  
، فقد ظل استخدامها شائعا يف مدارج الكلم. لكن  املعياريون  رغما عن كل اجلهود اليت بذهلا النحويون

قبوال هلا، وذلك حصرا بتأثري من    الناسأكثر    املعياريونهذا األمر مل يدم طويل، حيث أضحى النحويون  
و  اللغوية.  النسوية  منظرو  هلا  تصدى  اليت  اللغوية  البحثية  و املشاغل  األايم  تصرم  أضحى  مع  السنني، 

دة "هم" مبثابة ضمري حنوي له صفة احلق املشاع الذي حيوزه املرء أاي كان جنسه، وقد يربز  استخدام مفر 
 Ze”.12“ 11"  حينا استخدام خيار لغوي أيخذ موقف احلياد من قبيل مفردة زي

عند  ، حىت  لكن جهود اإلصلح هذه مل تكن لتسري وفق املأمول، حيث ما فتأت املصاعب تطل برأسها
  وعلى .  أن جهودهم مل حتقق النتائج املأمولة  ابلعمل الكثيف حول هذه املسألة، حيث  اشتهروا  ممنبعض  

( كينج  وروث  إيرليش  سوزان  تناقش  املثال،  "الرئيس"  1998]   1992سبيل  قضية   ))]
“Chairperson”"ا جنساني ا لـ "الرئيس  ”Chairman“ ، اليت هتدف إىل أن تكون بديل  حمايد 

يف العديد من األماكن لإلشارة إىل  ”Chairperson“  غالب ا ما يتم استخدام فإنه   ،.بدال  من ذلك
  لكل من   وفقا.  ”Chairman“ يشغلن منصب الرئيس، بينما يشار إىل الرجال ابسم  يتالنساء الل

 
 (. ١٩٩٨، واألوراق في الجزء الثاني لكاميرون ١٩٧٦،١٩٨٠، ميلر وسويفت )انظر، على سبيل املثال 10

 الجنس، ثنائي غير  أو محدد غير جنس من شخص إلى لإلشارة" هي"  أو" هو"  من بدلا  يستخدم ضمير هو"زي"  11

 .بسهولةفي مدارج الكالم، مما يفضي إلى القول بأنه في مكننا أن نتعرف على المخاطب  مسبقاا ذكره يتم حيث
12(Bennett 2016; Dembroff and Wodak 2017)    . 
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ما مل    تنجحال ميكن أن    املرجوة  ن اإلصلحاتأب   يصح استدعاؤه للقولهذا املثال  فإن    ،كينجإيرليش و 
 .التوجهات اجملتمعية يستتبع هذا التغيري تغريا يف 

هذا عني ما ذهب إليه  ، و فإنه يصح القول أبن بعض الصعوابت عصية على احلل  ،على الضفة األخرى
  عرب   ال ميكن ببساطة حل ها  صعوابت  البحث اللساين يف نسخته النسوية، الذي أملح إىل حقيقة وجود 

املصطلحات  مسألة  تتجاوز إىل حد بعيد    ،إذ أن بعض الصعوابت اليت أ ثريت،  لغوية جمزأة  إصلحات
اإلشكالية.  الثغرات  هذا،  ل و   أو  على  للهتمام  لتدليل  مثرية  أمثلة  ديبورا كامريون  أسلوب  تقدم  حول 

ليها  مصطلحات قد يعرتض ع  اللجوء إىل دون    ذلك للنطلق، و   كقاعدة  ةالذكور   يعتمد  الذيالكتابة  
 :-صحيفة صندي اتميز-كما يف املثال التايل الذي أوردته  املرء،  

 

ا من الشباب األصحاء لقد ذهبوا   ؛"يتفاقم نقص احليوية بسبب وجود عدد قليل جد 
والنساء   واملعوقني  السن  وراءهم كبار  اتركني  عمل،  عن  البحث  أو  العمل  إىل  مجيع ا 

 13واألطفال".

 

"    عبارة من قبيلاستخدام  وفقا لكامريون، فإن     ليست إال صياغة أسلوبية " الشاب البالغ القادر جسداي 
متر دون أن    -وأخرى تذكرها كامريون-النساء. علوة على ذلك، فإن أمثلة مثل هذه  جنس  تستبعد  
أن هناك مشكلة، لكنها ليست    إذن  . من الواضح أو القراء  من حمرري الصحف ، سواء  أحد  يلحظها

اجة  حب  القول أبنه، و مرفوض ا  مصطلحا  ابعتباره  بعينهمن خلل اختيار مصطلح    مشكلة ميكن حتديدها
  كقاعدة   ةالذكور  أيخذالقضاء على استخدام اللغة الذي  عليه فإنه يصح القول هنا أبنو إىل اإلصلح.  

 االستخدام.تغيري بعض املصطلحات أو قواعد مسألة  إجراءات تتجاوز  ، جيب أن يتضمنللنطلق

 
13(Cameron 1985: 85)  . 
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 اللغة بوصفها ترميزا للذكورة  1.7
ليست إال   بعمومهاأبن اللغة اإلجنليزية  14جوليا بينيلوب وديل سبندر المثمن أ  جتادل بعض النسوايت

تنصرف هذه السردية إىل    .اللغات األخرىهو ملحظ  قيل أبنه يصدق على  لغة حتمل وسم الذكورة؛ و 
اإلجنليزية    القول اللغة  الذكورة،حتمأبن  وسم  ثناايها  يف  أو  و   ل  مفردات  قولنا أبن  تشبه  بطريقة  ذلك 

ليست إال ذكورية حبتة؛ حيث أسهم هذا الصنيع يف تبين تلك الرؤية    مصطلحات قد تتوافر عليها لغة ما
هو األمر الذي أسهم بدوره يف إخضاع  معنية بتكريس رؤية ذكورية قارة، و إال  القائلة أبن اللغة ليست  

هذه السردية تؤطرها  . قاعدتهإخفائهن، عرب التوسل بسردية تقول أبن الذكورة هي مناط اللغة و اء و النس
اليت    ديد أمناط التحيز الذكوريبغية حت  ،املفرداتبفحص كميات كبرية من    منهجية عنيت ابدئ األمر

  اللغة   الذي يطبع  وريأن التحيز الذكقد حتويها هذه املفردات. خلصت هذه املنهجية إىل استنتاج مفاده  
كلمات،    ليست يف أساسها إال بضع املشكلة  يصعب معها القول أبن لدرجة  ،اإلجنليزية واسع االنتشار

من انفل القول أبن هذا النوع من  .  بل يصح القول أبن الصبغة الذكورية تطبع اللغة اإلجنليزية بكليتها
من بني احلجج اليت مشلها هذا    .عقدةمعملية طويلة و احلجاج يف سرب التحيز الذكوري يف قالبه اللغوي  

 :  ما يلي-ابإلضافة إىل ما ذكر آنفا-السرب الطويل 

القول أبن اللغة اإلجنليزية تتوافر على عدد كبري من املفردات الذكورية اليت حتمل يف ثنايها دالالت   •
 .15 يصنيع  ال مثيل له إذا استحضران العنصر النسائ  وهوإجيابية، 

القول أبن تلك املفردات اليت تتوافر دالالهتا على إشارة إىل العنصر النسائي، حتمل يف طياهتا  •
صفة تبخيسية، هذا على الرغم من أن استخدام عني هذه املفردات يلفه التغيري الداليل الذي  

 
14.Penelope 1990; Spender 1985)(  

15(Spender 1985: 15, citing Julia Stanley 1977)  . 
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و  الذكوري؛  ابلعنصر  ممهورا  يكون  عندما  إجيابيا،  مأخذا  يطبع أيخذ  الصنيع  التأويلت    هذا 
  .16" الداللية اليت تلف على سبيل املثال كل من مفرديت "العانس" و "األعزب

  ، جنسية  حتمل يف غالبها األعم دالالت  ابلعنصر النسائي اليت ختتصالكلمات  القول أبن)ج(  •
حىت    يصدق   هو أمر الرجايل؛ و   ضدا على تلك املفردات اليت ت ستدعى لإلشارة إىل العنصر   هذاو 
 . إنزاهلا على العنصر النسائي  يتم عندخصوصا لى الكلمات احملايدة، ع

"احملرتف"، وتقارن مفردة من قبيل    17كوف يتناقش ديل سبندر، نقل  عن جورج الللتدليل على هذا،  و 
لفظة االحرتاف هنا عندما تتساوق مع العنصر    أن "هو حمرتف" و "هي حمرتفة"، مشرية  إىل    قولنا  بني 

ىن ال يكاد يستبني عندما تتماهى هذه  ومعهينصرف للداللة على صفة العهر، و   النسائي، فإن املعىن
إضفاء الطابع اجلنسي على الكلمات اخلاصة    عليه فإنه يصح القول أبنو   .املفردة مع العنصر الرجايل

يعتربن التشييء اجلنسي   يتالل، و العديد من النسوايت  لدنمن    حمورية  يعد مسألة حبثية  ابلعنصر النسائي
 18يف عدم املساواة بني النساء والرجال.  -إن مل يكن جذراي  - عنصر ا حامس ا 

يف  حيز الذكوري  الذي يرفد الت، و واسع االنتشارالهذا الرتميز  مما سبق خنلص إىل نتيجة مفادها أبن  و 
وهذا يعود يف أساسه إىل أن  هو ابلضبط ما جيب أن نتوقعه،    - سبندر وفق ا ملنظرين مثل-   جانبه اللغوي 

على فرض    قوهتمقدرهتم و   مما يعززبسلطة أكرب يف اجملتمع،  -خل بعض احلاالت-  يتمتعالعنصر الذكوري  
 اللغة.    عرب كوة على العاملنظرهتم 

مكانة   وهو صنيع أسهم يف تعزيز، أيخذ اللغة كقاعدة للنطلق جنسي هناك متييز"
 19."على إنتاج األشكال الثقافية سيطرهتم  األمر الذي أدى إىل الذكور،  

 
16(Spender 1985: 17)  . 

17Lakoff (1975)  . 

18).(For more on such examples, see also Baker 1992  

19(Spender 1985: 144)  . 
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على أن "الذكور قد قاموا برتميز    - يصح اعتباره أبنه ظريف-دليل  يقدم   وفقا لسبندر فإن هذا التوجه
الدليل  لكن سبندر تعود اترة أخرى قائلة أبن هذا  ؛ و 20" تفوقهم  التحيز اجلنسي يف اللغة لتعزيز مزاعم

انصرفت    ه الدعوى بعدم ظرفية توجه الرتميز الذكوري للغة،ولدعم هذ   أبعد من أن يكون دليل ظرفيا؛
لنقاش   املعياريني جهود  سبندر  النحو  قبيل دعاوى تقول أبن   اليت اشتملت على. و علماء    جهود من 

  أكثر   جنسا يعدس الذكري  "اجلن  مأتى هذا اخليار هو القول أبن، و الذكور جيب أن ي درجوا قبل اإلانث
اليت تعىن بتأسيس تلك السردية  استصحاب تلك اجلهود اليت كنا قد طرقناها آنفا، و   ؛ هذا مع 21قيمة" 

ضمري حمايد بني اجلنسني، و الذي ميكن استدعاؤه يف    يصح اعتباره أبنه"هو"    اليت تقول أبن الضمري
 .املتحدث و املخاطبإىل شخص اثلث غري  لإلشارة   اللغة اإلجنليزية

، و  سبندر، فإن قدرة الرجال على التحكم يف اللغة متنحهم قوة كبرية ابلفعل مثل   نسويني   وفق ا ملنظرين
أن    متعددة كان يف استطاعتها  اجرتحوا طرقا   ه يف نقاشنا آنف الذكر، حيث أهنم قدقد رأيناهذا عني ما  

عرب    وذلك   ،سردية تقول إبخفاء املرأة  وهي  ،ة اللغة"تسهم يف خلق فيما اصطلحنا عليه ابلقول " بذكوري
إذا ضربنا الصفح عن ذكورية  و  .التوسل احلصري أبلفاظ و مفردات من قبيل قولنا )"هو" و" اإلنسان"(

فإن املرء سيقف مشدوها كيف للغة بقدرهتا الكليانية أن    ابلنظر حصرا يف بعض األلفاظ،  وذلكاللغة  
يف إخفاء النساء و إقصاءهن. أحد دالئل هذا الصنيع ميكن أن جنده له أثرا عند    تسهم إسهاما كبريا
على  سعيهم الجرتاح طرائق جتعل من الصعب على النساء أن يعربن عن أنفسهن. و الذكورية اللغوية، و 

كلمات معينة هلا القدرة على وصف جتارب مهمة للعنصر النسائي  نفتقر إىل  سبيل املثال، فإنه عندما  
  أكرب يف وصف العناصر األساسية   فإن النساء سيجدن صعوبة التحرش اجلنسي،  كما هو احلال مع مفهوم  

منهجية    وهي  –"املداعبة"    -فإن هذا احلكم ينسحب على مفردات من قبيل  لوجودهن. وابملثل،    املمثلة

 
20(Spender 1985: 144)  . 

21(Spender 1985: 147, emphasis hers)  . 
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النساء  ىل القول أبن  مما يفضي إ  ،لتجارب النساء احلياتية  تعمل عملها يف إحداث ذلك التشويه املمنهج
إن ذهبنا أبعد من    و عليه فإنه يصح القول هنا أبننايف نقل حقائق حياهتن بدقة.  مجة  سيواجهن صعوبة  

فيمكننا القول عندها أبن االفرتاض    ،عرب البحث يف دهاليز اللغة  وذلك سرب مصطلحات حمددة بعينها،  
عاجزات عن التعبري بدقة عن  فهن  ىل حد كبري،  إ  يلفهن الصمت النساء  السائد لن يكون إال القول أبن  

هذه الذكورية  العناصر األساسية يف حياهتن، وغري قادرات على إيصال اجلوانب املهمة من أفكارهن.  
، وتفرض وجهة نظر  تسهم إسهاما كبريا يف تقييد عملية التفكري-تقرتح سبندر وآخرون  -،كما  اللغوية

األقل يصعب    وعلى، أمستحيلأمرا    للواقع  بديلة  من اجرتاح روئ  جتعل  وبل    ذكورية للعامل علينا مجيع ا،
يف احلجاج اللساين    22وورف -التعبري عنها. غالب ا ما تستند هذه احلجج إىل ما يسمى بفرضية سابري 

القائلة  بصورة غامضة للغاية، ولكن يبدو أهنا ترقى تقريب ا إىل الفرضية   ي فرضية قد صيغتو    ، املعاصر
 2324أبن "نظرتنا للعامل حتددها هياكل اللغة اخلاصة اليت نتحدث هبا".

الفكر، بل إن الواقع بكليته    بتشكيل  فقط   تسمح للرجال  مل   ن سلطة الذكور على اللغةأب  البعض   يقرتح
والفكر  "خلقوا اللغة    قد   ن الرجالأب سبندر  ترى،  على سبيل املثالمل يسلم من هذا التشكيل الذكوري. و 

األمر 25والواقع" أمسته هاسلجنر    ، وهذه يف حقيقة  ا مما  اليت  26."لبنائية اخلطابية"ابنسخة قوية جد   ،
 عرفتها ابلقول أبهنا منهجية: 

 
22(Sapir 1921; Whorf 1956)  . 

23(Cameron 1998b: 150).  

أم وورف، لكن هذا الجدل    سابير ، وحول دقة نسبه إلى ه الفرضيةهذ  تعنيههناك جدل كبير حول ما   24

 ليس وثيق الصلة باملدخل الحالي.

 
25(1985: 143).  
26For more on discursive constructivism, see also the section on Feminist  . 
.feminist epistemology and philosophy of science Postmodernism in the entry on 

https://plato.stanford.edu/entries/feminism-language/index.html#ref-3
https://plato.stanford.edu/entries/feminism-epistemology/
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بسبب ما ي نسب   إما بشكل استطرادي بناء  على ما هو عليه، فيها  بناء الشيءيتم 
  .27ينسبه هو لنفسه بسبب ما أو  ،إليه

 

( أبن سلطة الذكور على اللغة مسحت هلم  1989سبندر وكاثرين ماكينون )  ال مثمن أجتادل النسوايت  
إىل حقيقة أن تصنيفاتنا للواقع تعتمد بشكل حتمي على منظوران    هذا يعود بشكل جزئي، و خبلق الواقع

حجة    وهير،  ، هكذا قالت هاسلجنظور غري جنساين"ومناالجتماعي: "ال يوجد واقع غري جنساين أ
 .((1995تناولتها ابلتفصيل يف إسهامها عام

نستطيع من خلهلا    ، حماولة إنشاء لغة حمايدةجدوى  هو عدم    الذي جرى اقرتاحه احلل    فإن  بشكل عام،
بدال     أبنه من اللغو الذي ال فائدة من وراءه.  يصح اعتباره، وهو هدف  أن نصور الواقع تصويرا دقيقا 

هذا عني ما ذهبت إليه بعض  و إىل خلق واقع جديد أكثر ملءمة للمرأة.    من ذلك، جيب أن هندف
غتهن  خبلق لالنساء    تقومهي أن    أبن الطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك ابلقول    نجادل النسوايت، حيث  

، إما عن طريق إعادة تعريف املصطلحات املستخدمة يف الواقع، أو عن طريق ابتكار لغة  هبن  اخلاصة
كما  -قواعد جديدة. هبذه الطريقة فقط    و  جديدة من خلق كلمات  ستتبع هذا االبتكارما يو جديدة،  

ذلك بغية خلق سردية  و  الفكر الذكوري،ستتمكن النساء من التحرر من قيود اللغة الذكورية و  -يقرتحن 
  واليت هلذه الفكرة،    ة يف مناقش (  ١٩٩٣لني ترييل )انظر    28العمل على حتقيقها.من مث  و   ،مناف سة  عوملية

 .التعقيد الشي الكثريفيها من الرباعة و 

 
27(Haslanger 1995: 99) . 

28(Daly and Caputi 1987; Elgin 1985; MacKinnon 1989; Penelope 1990; Spender  

5).198 
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ليست مبنأى  ذكورة اللغة اإلجنليزية وأسباهبا وآاثرها    أبرزهنا للتو حول االدعاءات اليت  يصح القول هنا أبن  
هناك   قد نتفق هنا أبنأمر قابل للنقاش.   التحيز الذكوري يف اللغة ألن أصداء    إال   هذا   وما  ،عن اجلدل

للقلق بشأن جمموعة واسعة من املصطلحات واالستخدامات احملددة،    الفلسفة النسوية  الكثري مما يدعو
اللغة اإلجنليزية متحيزة للذكور مبعىن    مطلقا كيف يصح لنا أن نطوح ابالدعاء أبنإال أنه من غري الواضح  

على التعيني، فإن كان هذه االدعاء  و   االدعاء. طبيعة هذا    كما أنه من غري الواضح ابلضبط ما هو  شامل؛
التسليم   ميكن  ال  ادعاء  فهذا  للذكور،  متحيزة  ابلضرورة  هي  لغوية  مفردة  أبن كل  القول  إىل  ينصرف 

"البيانو" و " النظائر"    مبعقوليته، حيث أننا لو سلمنا هبذا، فل مندوحة عن القول أبن مفردات من قبيل 
الذي يصح  ن هناك الكثري  أب  إىل القول  ببساطة  ينصرف  االدعاء  إذا كانأما  .  يلفها التحيز الذكوري

على الرغم من هذا، فإن الرتكيز العائم    ولكن   ؛فهذا أمر ال نزاع حولهمن قبل النسوايت،    االعرتاض عليه
على مثل هذه االدعاءات ليس مفيدا حبد ذاته، فالفائدة تنعقد حني يتم الرتكيز و بكثافة على مشاكل  

 29ت حمددة بعينها، بغية إجياد حلول ممكنة هلا. و تعقيدا

وهم يف  نكاره يف اجملتمع )إل  سبيلالقوة اليت مارسها الرجال بشكل ال  ه يصح القول أبن، فإنهذا وعلى
ال يستتبع ابلضرورة القول أبن هذه القوة قد أحكمت  (  ذلك متمايزون عند احلديث عن مفهوم القوة هنا

أولئك    وهذا أمر ملحظ مشهود، كما هو صنيع،  بهاللغة شيء يصعب التحكم  اللغة، فسيطرهتا على  
حصرا دون    القوة األساسية اليت يتمتع هبا الرجالفإن    عليهو .  الذين اجرتحوا لغات كانوا قد تعلموها

القواميس  ترتبط  النساء  والقوانني   بوضع  االستخدام  العناصر و   .املرعية  وأدلة  هذه  أمهية  يف    مع  املهمة 
أن القفزة املنطقية الكربى تتمثل يف تطويح االدعاء القائل  إال  تشكيل أفكاران اليت ترتبط ابلواقع اللغوي،  

 
29(Cameron 1998b).  

https://hekmah.org/%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b3%d9%88%d9%8a%d8%a9/
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اللغة والفكر    خلق" من    متجاوزا على الواقع اللغوي، األمر الذي مكنهم   ميارس أتثريا  أبن العنصر الذكوري
 ."والواقع

 

تلك    ختلو  املزعومةال  أن  واليت  –   اآلاثر  اللغة    يزعم  على  إحداثها  يف  دورا  الذكوري  من  -للجنس 
آنفا إشكاالت تكتنف الرؤية القائلة أبن اجلنس الذكوري ي عملون أتثريهم على    لقد رأيناف.  إشكاالت

و احلال اإلشكايل يصدق بتمامه على تلك السردية اليت تقول أبن اجلنس الذكوري يتحكمون    ،اللغة
االشتباك الواعي مع تلك الطرائق  النسوايت على    التعيني، فإن قدرة  وعلى  .ه و قولبته  ابلواقع عرب تشكيل

  على ذلك   يصح اعتبارها أبهنا سيف مصلت  ،الذي ي ظن أبهنا مارست تعمية و اخفاء عرب كوة اللغة
الذكوريأبن    العائم   االدعاء  سيطرهتم   اجلنس  أعملوا  الفكر    قد  هاسلجنر    و.  30على  جادلت  كما 

لنقل الذكورية اللغوية  قد يصيغوه تيار ما ) و   الذي   ، فإن البناء اخلطايببشيء من التفصيل(  ١٩٩٥)
عودا على ذي بدء، فإن وجود مفردات    لكنال ميكن أن يتصف بصفة الدميومة. و حول الواقع    هنا(

إشكال جيعل املهمة التواصلية للعنصر    وهوعينية متحيزة للجنس الذكوري ما تزال متثل إشكاال الزاب،  
النسوي أمرا يكتنفه شيء من الصعوبة، خصوصا إذا نقلنا هذه اإلشكالية إىل مدارات أخرى تتعلق  

. 31حمددات حياتية حمورية يف حياة العنصر النسوي    التفكري حول بقضااي تنصرف إىل كيفية التواصل و 
الذي يكتنفه صعوابت يصح وص  هذه اإلشكاالت تستحيل إىل فها أبهنا نوع من اإلسكات اجلزئي 
قد يستحيل األمر برمته إىل ممارسة لظلم أتويلي يقع على جنس النساء؛  ذلك التقييد اجلزئي للتفكري، و 

 . 32من هذا املدخل  2.4كل هذه اإلشكاالت سنعرض هلا ابلتفصيل الكامل يف اجلزء  

 

 
30(Cameron 1998b).  

31(Hornsby 1995).  

327).Fricker 200(  
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على التحقيق    فإن النساء،  هلا وجه من الصحةإذا كانت االنتقادات املذكورة  و عليه يصح القول هنا أبنه   
االنتقاد قد لقي استحساان من لدن   لسن يف حاجة إىل اجرتاح لغة خاصة هبن، خصوصا أبن هذا 

ا كبريا يف هتميش  تى هذا االستحسان هو القول أبن اجرتاح لغة خاصة ابلنساء ستعلب دور وما،  الكثري
زد عليه فإن اجرتاح    تقدم العنصر النسوي بكليته.  األمر الذي سيؤدي بدوره إىل إعاقة   ووهأفكار املرأة،  

النساء خيتلفنلغة مشرتكة نسوية خالصة تغفل   البعض   حقيقة أن    انظر)  33بشكل كبري   عن بعضهن 
  دخل امل  ضمن   وذلكحتضى به جنس النساء،  نقاشه عن الطيف التنوعي الذي  ، و ابلنسوية  املوسوم القسم  

يكن  إذا مل  ختام هذا اجلزء من املدخل، يصح صوغ السؤال التايل:    ويف  الفلسفة النسوية(.  الذي انقش
للفرتاض أبن    يفما الداعالرجال،  أمثاهلم من    نفس اللغة اليت يستخدمها  يستخدمن   أن  النساء  مبقدور

 مشاركة اللغة بنجاح؟  سيتمكنون منلنساء ا

 

 اجملاز 1.8
انصرف االهتمام النسوي يف طابعه اللغوي بقدر وافر من اجلهد إىل أحد اجلوانب اللغوية املهمة، و   

الذي يعىن    دخلامل )انظر قسم النقد النسوي ومفاهيم املوضوعية يف  نعين هبذا االستخدام اجملازي للغة  
يف  لنهج النسوي  اب   و انظر كذلك املدخل الذي يعىن   ؛نسوي  من منطور عرفة  املنظرية  بفلسفة العلم و  

الكيفية اليت    كان هذا اهلم البحثي منصبا على،  التعيني   وعلىالرباغماتية والفلسفة القارية(.    تقاطعه مع
خلهلا   من  والعلوم.يتم  الفلسفة  يف  اجلندرية  االستعارات  مارتن  34استخدام  إميلي    1991)  - تقدم 

  واليت ،  الستخدام االستعارات اجلندرية  معرض نقاشهاأمثلة حية يف   -بيل التمثيلعلى س-  [(1996]
 : التكاثر البشريلتوصيف سردية  ايتم استدعاؤه

 
33 )Crenshaw 1991؛ Lugones and Spelman 1983 ؛ ).Spelman 1988 
34See also the section on Feminist Critiques and Conceptions of Objectivity in the  

.feminist epistemology and philosophy of science entry on 

 

https://plato.stanford.edu/entries/feminism-epistemology/
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وعلى    البويضة واحليواانت املنوية مظهر ا ملكي ا أو ديني ا.  ما بني يف أقصى حدودها، أتخذ العلقة األزلية  "
البويضة،  التعيني،   غلف  على  الواقي،وصف  ي طلق  األحيان  ويف  احلاجز  وهو    وسم  بعض  "الرداء"، 
  وذلك اللباس الديين املقدس. ويقال إن البويضة هلا "إكليل"، واتج،    إىل عادة     تنصرف دالالتهمصطلح  

بل يصح دمغها أبنه ملكة،  ،  جيللها السموو عزلة  ومنة  هلا". إهنا مقدس  مصاحبة  خلاي"  ابلتساوق مع
تتسم    رغم ملكوهتا  البويضة   ولكن احليواانت املنوية.  ابجملاراة مع صفة امللك اليت حازهتا نظرياهتا من    وذلك 

تشب ه   . اخللص  حبثا عن  هنا جيب أن تعتمد على احليواانت املنوية أب  يستلزم القولأيض ا، مما    بصفة السلبية 
ابلدور الذي تعلبه احلسناء النائمة يف    الدور الذي تلعبه البويضة   التنجريالد شاتن وهيلني شاكل من  

الروح اليت  تلك    تغرس  بدورها  : "عروس انئمة تنتظر قبلة رفيقها السحرية، واليت القصة األسطورية الشهرية
فاء  يتوجب علبها الو   تعيدها إىل احلياة". على النقيض من ذلك، فإن احليواانت املنوية لديها "رسالة"

القيام   وذلكهبا،   لألنثى  يف دهاليزلتحرك  اب"  حصرا عرب  التناسلي  تقول    ،اجلهاز  البويضة".  حبث ا عن 
"الظلم الدافئ"،    عابرة ذلك"  املخاطر  حتفهاإحدى الرواايت الشائعة أن احليواانت املنوية تقوم "برحلة 

"  هم فمهمتهم األصيلة "مهامجةمن  "الناجون  ، أما"منهكني"  منها   يسقط البعضهي يف طريقها هذا،  و 
وحدهم    الناجحون  ختام هذه املهمة يصح إعلن من ظفر ابجلائزة اخلتامية، فاملرشحون  ويف ؛  البويضة
 35"حييطون ابجلائزة". هم من

  ليست بتلك الدقة املتوخاة، حيث أن احليوان املنوي ن  رؤية التكاثر املقرتحة أعله  يصح القول هنا إب
 :لتصرف بطريقة أحادية. بدال  من ذلكاب يف القيام يفشل  عادة ما

 

 
35(Martin 1996: 106)  . 
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بقوة  وذلك ، فإن احلركة اجلانبية لذيل احليوان املنوي جتعل الرأس يتحرك بشكل جانيب"
 ، مبقدار عشرة أضعاف  له  حيدةأقوى  فإن  الواقع،    ويف؛  بعشر مرات  تعدل حركته لألمام 

حالته  تكونإمنا   عن  إل  منه  حماولة  يف  وذلكاهلروب،  وضعية    يف  عند  نفسه  بعاد 
 36. "البويضة

 

تلعب اجلزيئات اللصقة    حيث   سلبية: بتلك ال  ليست   ، فهي البويضة  احلال ينطبق سواء بسواء عل فعل و 
تعمل جاهدة على    واليت ،  احليواانت املنوية  انزايح تلكاملوجودة على سطحها دور ا مهم ا يف التغلب على  

يف اكتشاف هذه احلقائق، ويرجع  قد شاهبا البطء    كان  جهود العلماء  فإن ارتن  مل  وفقا 37نفسها.  إبعاد
الصنيع عندما    هذا  وحىت  استخدموها؛  اليت  االستعارات  إىل  احلقائق  يستبطنونجزئي ا  يدركون  و   هذه 

 رتن . تقرتح ماحوهلا  تحديث استعاراهتمب  فيما يتعلق جهودهم قد اكتنفها البطء مرة أخرى  فإن،  كنهها
توجيه العلماء    عرب  وذلك   – القوالب النمطية اجلندرية ميكن أن تضعف فهمنا للتكاثر    ابلقول أبن  بدورها

أن استخدام القوالب النمطية اجلندرية يف  حيث    ،-احلقيقة   ختتفي معها إىل استخدام استعارات مضللة  
دم رة تسهم إسهاما كبرياالصور العلمية 

 
، فإن هذه الصورة  سبيل املثال وعلى . يف ختليد الصور النمطية امل

الرغم من    وعلى.  السلبية   الرؤية اليت تصم اجلنس األنثوي بوسم   تلك   تعزيز يف    النمطية املدمرة تتضح جليا
ملمحا    ،رؤيتها ابلنقاش  (1998)  من الثلم، حيث تعقب بول جروس   فإن رؤية مارتن مل تسلم،  هذا

كان    فإن  وعليه  كما زعمت مارتن.  استكناه أمر هذه السردايت يف    ابلبطء العلماء مل يكونوا    بصراحة أبن
العلماء  حمقا يف تقييمهجروس   اليت اقرتحتها    ابلكيفية، فإن االستعارات اإلشكالية مل تؤثر على عمل 

تابة الشعبية حول  على الك  أعملت أتثريها  قد  يبدو أهنا  يصح القول أبهنا فيما  مارتن )على الرغم من أنه
 هذا املوضوع(.

 
36(Martin 1996: 108)  . 

37(Martin 1996: 108)  . 
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يف قضااي عينية خمصوصة، بل أهنا قد انتقلت لتشمل مستوايت    استخدام االستعارات اجلندرية  مل تنحصر 
اليت شكلت    . أحد املوضوعات املهمة خمتلفة من النقاشات، تستوي يف ذلك اجملاالت األكثر عمومية

النسوية ذلك  التارخي  هاجسا لدى احلركة  العلمي عرب كوة سردية   ي  االجتاه  التصور  الذي يسعى لوسم 
مثال قد استفاض يف   وهوفرانسيس بيكون،  واحدة من أوضح األمثلة يف هذا الباب ما سط ره. جندرية
 :كل من إيفلني فوكس كيلر وجنيفيف لويد  نقاشه

 

فعل    "العلم أبنه    ذلك العائد اجملزي الذي يزجيهابلنسبة إىل بيكون، يتم التعبري عن  "
حصرا عرب    خدمتك،  بغية القيام على  ، وذلكأطفاهلا  برفقة مجيعيقودك إىل الطبيعة  
 38جعلها عبدة لك". 

 

ال يصح وصفه أبنه أمر طارئ يف عمر الزمن، بل هو    إن  امليل إىل وصف الطبيعة مبصطلحات أنثوية
وفقا لسردية لويد    (1984).  لويد   قضية قد تتبعتها ابلتوثيق  وهي  واسع االنتشار،  طويل األمد و   فعل

هذه، فإن هذا الصنيع تؤطره سردية تسعى إىل إسباغ صفة الذكورية على كل تلك القدرات اليت يؤسسها  
العقل و املنطق، و هذا ضدا على الصبغة األنثوية اليت يصح حصرها يف ابب العواطف و األجساد.  

  - أحايني كثرية   ويف-تشك ل  بل إهنا  هذه االستعارات تلعب دور ا قواي  يف اتريخ الفلسفة،    فإن  وفقا للويد،
الرجل    يستتبع هذا من آاثر على منظوران حنو  وما  ،والعقل والعاطفة واجلسد  املنطقتشو ه منظوران عن  

استقصاءواملرأة.   الفلسفة  االستعارات  حول   ملزيد  يف  انظر  اجلندرية  أ[،  ١٩٨٥]   ١٩٧٤)إيرجياري  ، 
 (.١٩٩٠،١٩٩٢[(، واني )١٩٩٠]  ١٩٨٠ب[(، لو دوف )١٩٨٥] ١٩٧٧

 
38(Keller 1996: 36.).  
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 فلسفة اللغة  1.9
لتلك املواضيع اليت متتل    انصرفت الفلسفة النسوية اللغوية يف بداية نشأهتا بقدر وافر من جهودها البحثية

على    اإلجنليزيةك،  ما  كان أحد أوجه النقد هو أن فلسفة لغة من وجهة نظر نسوية.  لفلسفة اللغة  إشكاال  
ن فلسفة  أب  ينصرف إىل القول  ببساطة  فكان  النقد اآلخر   أما.  ذكوراي ال خيفى، تظهر حتيز ا  سبيل املثال

مل يقرتح أولئك الذين    ؛ أهداف نسوية إضافية بعمومها ال تتوافر على عدة معرفية يف مكنها حتقيقاللغة  
  وذلك أن نستصلحها،  ، بل ابألحرى جيب  بكليتها  عن فلسفة اللغة  أن نتخلىيوجهون هذه االنتقادات  

 .حتقيق الغاايت النسوية  من ناحتويلها إىل نظام ميكنبغية  ،حتيز ذكوريمن   تطهريها مما حلق هبا عرب

غري مناسبة    يف وضعها اآلين  ن فلسفة اللغةأب  ئلاالفرتاض القا  تؤطرما األسباب اليت  يثور سؤال هنا:  
  خيط انظم جيمعها لكن هناك    39لتحقيق غاايت نسوية؟ كانت هناك جمموعة متنوعة من األسباب،

نقد الفردانية كمفهوم فلسفي شائع  ؛ و الفردانيةمفرطة يف    هي فلسفة  ن فلسفة اللغةأب  يتمثل يف القول
يف ابدئ األمر، يصح القول هنا أبن مفهوم الفردانية خيتلف    . النسويةمعلوم يف كثري من الدوائر املعرفية  

اليت تلقى  اهتمامات الناقد    هذا إذا استصحبنا  ،تبعا للجال الفلسفي قيد النقاش  وذلكلفا كبريا  تاخ
املفهوم هذا  استكناه  على  )ملزيد  آباثرها  أنتوين   نقاش.  انظر  "الفردانية"،  بـ  النسوايت  تعنيه  ما  حول 

أولئك الذين  فلن نسعى هنا لتقدمي مقاربة تعريفية ملفهوم الفردانية، كما هو صنيع  ،  عليهو .(  1995
سنتوىل ابلنقاش ما نتعقد أبنه أس االنتقاد الذي يطبع البحث  . ومع ذلك،  خماوفا من هذا القبيليثريون  

ن فلسفة اللغة  أبالبعض    عيني، فإن الفكرة النقدية اليت يصح إبرازها هنا تتمثل يف قولالت  وعلى  النسوي.
اهتمام ينصب بشكل رئيس على    وهو  ،آبحادهمبشكل مفرط على احلاالت الذهنية للمتحدثني    ترتكز

هربرت   إسهام يف  هلذا االجتاه يتمثلجينيفر هورنزيب أحد األمثلة املؤسسة اليت أبرزهتا  40.نوااي املتحدثني 
الرئيسي  وهو؛  بول جرايس هو حتليل املعىن اليت جيرتحه املتحدث، و    ةإسهام يصح وصفه أبن مهمته 

 
391983; Hornsby 2000; Nye 1996, 1998) (Hintikka and Hintikka  . 

40(Hornsby 2000)  . 
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هذا إذا استدركنا ابلقول أبن    )   الذي يتأسس هو بدوره على سردية تتأخذ من النوااي كنقطة للنطلق
  عناصر اجتماعية، حبث  يتضمن    بلال يتأسس حصرا على نوااي املتحدثني،    ملعىن اجلملة  جرايس حتليل

ضروري لتحقيق مفهوم كان قد    و املستمع من املتحدث    و الذي يستلزم بدوره القول أبن وجود كل 
وسم  عليه  أطلق  و  غرايس،  التخاطيب"      سك ه  االقتضاء  )ملزيد  "  املسألة.  حول هذه  انظر  نقاش   ،

(Saul 2002)  ،)اإلحالة الذي    جانب آخر، فإن مفهوم الداللة عند البعض ينصرف إىل مفهوم  ومن
  مسألة تتأسس على مفهوم الصدق كما عند اترسكي   وهي؛  41يتحقق يف حال صدقه على أفراد بعينهم  

حول مفهوم الصدق؛ و  تعريفات اترسكي  ب  الذي يعىن  املدخلنظر أيض ا و ا؛ ا1956اترسكي  انظر  )
 (.1974)توماسون   مونتيغايوريتشارد للساين/املنطقي ا  إسهامات

 

الفلسفة  من  بعينها  النسخة  الثلم،    الفردانية   هذه  من  تسلم  أسباب  وذلك مل  أبرز    .لعدة  من  واحدة 
  مييل الرجال حيث    ذكوري خالص،تفكري    يطبعههذا النوع من الفردانية    النقودات املوجهة هو القول أبن

و هذا ضدا على صنيع العنصر  ؛  آحادهمإزجاء االهتمام لألفراد أبعياهنم و إىل  ،  يةوفقا إىل هذه السرد
فإن هذه املمايزة اليت    ،عليهو التواصل والعلقات.  إىل قضااي من قبيل    هاألنثوي اليت تنصرف اهتمامات

تكون    لكي و طريقة ذكورية يف التفكري يف العامل.    يصح اعتبارها أبهناالفلسفة الفردانية للغة    حتدثها هذه 
فيتوجب على    ،استخداماهتم للغةالنساء و عادلة يف رد النصاب املستحق لتجارب الرجل و فلسفة اللغة  

هذه الفلسفة أن تسد النقص الذي يلف الفلسفة الفردانية يف جانبها الذكوري، أو أن تستبدهلا بنسخة 
اليت  وآخرون، فإن االدعاءات   (2000هاسلجنر ) وكما الحظت  .42ثويملءمة للتفكري األن  أكثر
اإلانث ليست من قبيل الدعاوى القوية اليت أينس هبا الباحث؛  عملية التفكري لكل من الذكور و   تؤطر

 
41(Hintikka and Hintikka 1983).  

42(Hintikka and Hintikka 1983; Hornsby 2000).  
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تفكريهن ابعتبارهن كتلة واحدة ليس  و   فإن أي حماولة إلبراز تعميمات علمية حول النساء  زد على هذا،
 43". الريبةاملوثوق، بل هو أمر يلفه الشك و ابألمر 

حول االختلفات بني    ،االعرتاضات األخرى على الفردانية على مزاعم نفسية مثرية للجدلال تعتمد  
ن املشكلة احلقيقية يف الفردانية تكمن يف فشلها  أب  فإن اهلم النسوي يرى ،  هذا  عن   عوضا النساء والرجال.  

ا  مهم  جماال  -بطبيعة احلال-االجتماعي    اجملال  ذا أمر مفهوم، حيث يعده، و يف تقدير أمهية اجملتمع
إن فهم كيفية سيطرة الناس على  التعيني، ف  وعلى  . مناقشة السياسة وعلقات القوةعند    القلق   يستدعي
ابدئ الرأي  اللغة  ف البعض، وكيف تعمل هذه اهليمنة ابلضبط، هي مشاريع مهمة للنسوايت.  بعضهم  

فهم األدوار اليت تلعبها اللغة يف التواصل والتلعب والسيطرة  حيث أن   االجتماعي،  يف اجملالجزء مهم  
ر، على  طريقة عمل السلطة )انظ  من أجل فهم)على سبيل املثال ال احلصر( هو ابلتأكيد أمر حيوي  

أن    تيقرتح العديد من النسواي  عليهو (.  1993سبيل املثال، آراء ماكينون حول اخلطاب، ماكينون  
اللغة املناسبة لفهم التفاعلت التواصلية يف العامل االجتماعي ميكن أن تكون أداة قيمة   للفعل  فلسفة 

متنعها من أداء هذه    ،ن وضعها الراهيففلسفة اللغة   جتلل  واليت ،الفردانيةمما يستتبع القول أبن  ،النسوي
 44الوظيفة. 

  النزر القليل أبن فلسفة اللغة ال تويل سوى    اليت ت طوح عادة ابلقول  التهمة العامةفإن    التحقيق،  وعلى
، و هذا يستتبع القول أبنه من  تفق معها مجيع النسوايتال ي  هتمة  هياالجتماعي    للمجالمن االهتمام  

سبيل    وعلى    مناذج نظرية قدمية تعىن هبذه القضااي؛  بروز   على هذا الزعم، يف ظلاالعتماد  ،  الصعب
من املدخل    2؛ انظر أيض ا القسم  1972)  حول النظرية السبيبة لإلحالة شاول كريبك    إسهام  ال،املث

و  تقسيم العمل اللغوي(  و دوره يف    )  حول العنصر االجتماعيحجج هيلري بوتنام  و  على املرجع(،  
من املدخل عند    3؛ انظر أيض ا القسم  1975)   املصطلحات ايل تنصرف دالالهتا إىل النوع  اجرتاح

 
43Adams 1991).-(Ang 1995, Lorde 1983, Lugones and Spelman 1983; Moody  

44(Hornsby 2000).  

https://hekmah.org/%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b3%d9%88%d9%8a%d8%a9/
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  املواضعات [(، وعمل ديفيد لويس حول  1989]   1975)  جرايس  اخلطاب كما عندنظرية  و  املرجع(،  
الرغم    وعلى[(.  1975]   1962)  أوسنت(  الجنشو)جون    كما عند  الكلم  أفعال(، ونظرية  1969)

من هذا، فإن الزعم الشائع الذي يصح إبرازه هنا القول أبن اشتباك علماء الفلسفة اللغوية مع اجملال  
االجتماعي مل يكن أمرا يشغل ابل البحث اللساين يف جانبه النسوي، و هذا يبدو جليا إذا استحضران  

لكن فيما يبدو أبن هذه اإلحالة  ، جمتمعية تإحاال تتضمن بل شك   إن النظرية السبيبة لإلحالة   حقيقة
؛ يف حني أن تقسيم العمل اللغوي لبوتنام يتضمن بعض  تالنسواي هتم اليت القضااي اجملتمعية ليست من

بنوع خاص من القوة اللغوية اليت يفتقر    اخلرباء يتمتعون  و هذا وفقا لسردية تقول أبنعلقات القوة )
اليت    السياسية  جتاهل واضح للجوانب  كهنا  قول الذي ينبغي إبرازه هنا أبنال  ولكن إليها غري اخلرباء(،  

تنتقد أندراي اني فلسفة اللغة السائدة على هذه األسس تقريب ا،   من جانب آخر،  القوة.  علقات  تؤسس
مل يكن حساس ا    للمخاوف السياسية  ن العمل على الرتمجة الراديكاليةاعتمادا على احلجة القائلة أب  وذلك

دوانلد   مدخل  يف  واحلقيقة  ابملعىن  اخلاص  القسم  انظر  الراديكالية،  الرتمجة  )ملفهوم  بدرجة كافية 
 ديفيدسون(.

تتمتع بعدة حتليلية تقنية عالية اجلودة، إىل اإلشكاالت اليت تكتنف    واليتفلسفة اللغة اإلجنليزية،    انصرفت
توسل مبخططات مفاهيمية    وذلكاديكالية من جمتمع لغوي ما إىل جمتمع لغوي آخر،  إمكانية الرتمجة الر 

وهو   متفرد بوسعه اخرتاق "عوامل خمتلفة"،  غري قابلة للقياس، مما أفضى إىل صعوبة إنشاء مرجعبديلة و 
كاليات  أو سرب إش  إىل اإلخفاقات الفعلية يف التواصل   األمر الذي أسهم يف عدم وجود إشارات تشري 

 "45اجلندر." 

 

 
45(Nye 1998: 266)  . 
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اللغة    صريح يعىن بفلسفةو   أبنه من اخلطأ افرتاض وجود أي منهج خاص  مؤخرا بقوهلا  لويز أنتوين  جادلت
على الرغم    –  كنقطة للنطلقهورنزيب    موقف أيخذ إسهام  وهو  ،اهض ا للنسويةومنسواء  كان نسواي  أ

، بل  أبن مثل هذه االسرتاتيجيات "ال حترتم  حةملم  ،-تنطبق على نطاق أوسع هذه قد  حججها    من أن 
 46النسوايت اللوايت يدعمن وجهات النظر البديلة". تقصيو 

 

 برامج البحث اإلجيابية يف فلسفة اللغة  .2
حقل ما فتأ يعمل التغيري الدائم؛ و عليه فإنه    وهو هذه املباحث طويل يف حقل فلسفة اللغة،    مل تدم 

الراهنة لديها من الرؤى و األفكار ما ميكن معها أن ترفد   اللغة يف وضعيتها  يصح القول أبن فلسفة 
أبن البحث النسوي ميكن    القول  إبجيابية البحث النسوي يف نسخته اللغوية، هذا مع استحضار إمكانية

الرغم من    وعلى.  بذاك الذيوع املنتشر  أمر ليس   وهو  ، اللغة  فلسفة   أن يقدم شيئا قمينا ابلتداول حول
ا  أضحت اآلنفلسفة اللغة النسوية  هذا، يصح القول هنا أبن   من  يرفده العديد    جمال   وهو ،  جماال  واعد 

 .جوهرية مهمة هنا إسهاماتيصح وصمها أب واليت  ،برامج البحث اإلجيابية

 

 النسوية ونظرية أفعال الكالم 2.1
راي    مع كل من   بدأ   الفلسفة النسوية للغة   يف إطارحتليلي جوهري    يبرانمج حبث  يصح القول هنا أبن أول 

 ،بنظرية أفعال الكلم ألوسنت   كنقطة للنطلق  توسلت  واليتيف جهودهم البحثية،    رنزيب وهو الجنتون  
الصمت    إعمال ذلكتقول بدور اإلابحية يف    واليتوذلك بغية استكناه رؤية كانت قد تبنتها الجنتون،  

 رؤية أخذت تتطور مع تصرم السنني.  وهو؛  التكريس لتبعيتهن  العمل علىاملطبق الذي يلف النساء، بل و 

 
46 (2012 :277). 
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اقش فيما يلي بشئ من االقتضاب رؤية الجنتون حول مفهوم  إلعطاء القارئ حملة حول هذه الرؤية، سنن
 . "اإلسكات"

هذا الصنيع  ، و االغتصاب  تعمل على التمهيد لفعل  اإلابحية  فإن انتشار املواد (،  1993وفق ا للجنتون ) 
عتبارمها اب  وذلك  ، األفعال اإلجنازية املضمرةاألفعال اإلجنازية الظاهرة و عن طريق    أييت يف إيهاب حمددين:

يتم من خلهلا لفظية  أفعال    أوسنت خطى    وعلى  النساء.  القيام إبسكات  حمددات  يف إسهامه حول 
بني الكلم الجنتون  مييز  الكلم:  ،  أفعال  من  أنواع  الظاهرة    ثلثة  اإلجنازية  اإلجنازية    األفعال  األفعال 

التلفظ  صرف إىل تلك األفعال اللفظية اليت تقال  فاألفعال اإلجنازية الظاهرة تن.  املضمرة و كيفية فعل 
ت عىن إبحداث ذلك األثر    واليت   املضمرةهذا ضدا على األفعال اإلجنازية  و فتفهم مبعناها املعني املستقر،  

أما الفعل اإلجنازي الذي ينصرف إىل كيفية التلفظ ابتداء فهذه مناطه سرب كيفية  ؛  الذي يتوسل ابأللفاظ
  ساول جينيفر    فإن تلفظ  أن تقال ابدئ األمر. و ملزيد تبيان و إيضاح،  ما   للفظة  التلفظ، عرب معرفة كيف

كان حيمل يف    ،ومجيع ورثتها"  اليزابيث  "أتعهد ابلوالء لصاحبة اجلللة امللكة   هبذه العبارةيف أحد األايم  
التعيني، كان الفعل اإلجنازي الظاهري ينصرف إىل جمرد النطق ابلعبارة    وعلى  ؛ طياته عدة حمددات لفظية

سالفة الذكر، و هذا مع استصحاب حقيقة أن هذا الفعل اللفظي مل يكن حمض تلفظ، بل محل يف  
ز الربيطاين، بل و جعلها تستشعر  ثناايه فعل أتثرياي متجاوزا، حيث أاتح هلا فرصة احلصول على اجلوا

األمر الذي دفعها    وهو و املوجهة يف أساسها إىل امللكة،    ،بعض االنزعاج للتعبري عن هذه املشاعر امللكية
  كان بعبارة واحدة،  . ا معتربااجلمهورية، يف حالة خلفة امللكة، ستعترب وريثهذه عما إذا كانت للتساؤل 

 .ربيطانيةالواطنة امل حيازهتا حلقالذي قامت به هو  ظاهر  الفعل اإلجنازي ال  أحد جتليات

الذي يصح القول  و   ،الذي مي ارس على جنس النساء  هناك أشكاال  من اإلسكات  ، فإنالجنتون  وفقا
 أبهنا أشكال تتوافق مع كل ألوان الطيف اليت تتوافر عليها تقسيمات أفعال الكلم اليت أتينا علينا آنفا.

من جمرد    افإن األنثى قد متنع من الكلم أو ميارس عليها نوعا من اإلرهاب الذي مينعه  ،التعيني   وعلى
  هذا   أييت فعل اإلسكات   وقد .  يف كيفية صياغة اللفظ ابتداء  حصرا عرب إعمال الرأي   وذلك االتيان به،  
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يت  أي  وقدا التلفظ.  الذي قد حيدثه مثل هذ  لألثرهذا عرب كبت   و   ،عرب ابلتوسل ابلفعل اللفظي املضمر
أحد    . التأثري يف القول، فتستحيل الكلمات إىل موات ال روح فيها إعمال إسكات الشخص عن طريق  

يف    دور الذي قد يلعبه اإلسكاتال  يف اهتمامه البحثي هو  الجنتوناالهتمامات الذي انصرف إليها  
املرأة  ف.  األفعال اإلجنازية املضمرةاإلجنازية الظاهرة و كل من األفعال    عرب كوةعن    إحداث فعل االغتصاب 

، أ جربت على ممارسة اجلنسأبهنا قد  ابلقول    ،اليت ترفض ممارسة اجلنس يتم إسكاهتا عن طريق فعل التأثري 
بعض األحايني، حىت لو مت حماولة إسكات هذه األنثى    ويفحىت مع االعرتاف أبهنا رافضة هلذا الصنيع؛  

.  ال تلقى االذان الصاغية، حىت يف وجود رفض لفظي صريح  ارسة اجلنس، فإن هذه احملاولة لرفضها مم
نقاش حول ) اللفظية دور    ملزيد  فعلهذا    حول   املواضعات  يستتبع  الذي  اللفظي  وايت    ،الفعل  انظر 

ع القول  مما يستتب  ،فإن هذه احلاالت اللفظية ال يصح عدها أبهنا متثل رفضا.( وفق ا للجنتون،  2009
ابعتباره    ،دور ا رئيس ا يف جعل الرجال أقل قدرة على االعرتاف برفض النساء  أبن ضخ املواد اإلابحية يلعب 

صرحيا، مما يؤدي إىل وجود قابلية من لدن الرجال الغتصاب النساء، حىت مع يقينهم أبهنن لسنا    رفض ا
إسكات النساء    عملية  إىل  تفضيد اإلابحية  ن املواو عليه يصح القول هنا أب  على وفاق مع هذا الصنيع.

؛ هذه الثنائية أداة  الذي يتوسل ابللفظوفعل التأثري    القويل الصريحالفعل  إعمال كل من    عن طريق
 حيث أن الفعل االغتصاب يتم ابدئ األمر عرب كوهتا . ،حتليلية مهمة و فقا للنتجون

ؤية تقول أبن بعضا من أوجه الفردانية ال ميكن حبال  ميكن لسردية أفعال الكلم هذه أن متدان يف تبين ر 
  Antony 1995). )ملزيد من احلجج حول هذا التأثري، انظراالستغناء عنها يف البحث النسوي  

مكننا أن فإنه يف    ، الجنتون صحيحة  احلجج اليت أوردهان  أب  وعلى التعيني، فلو قلنا ابالفرتاض القائل
ا للفلسفة الفردانية للغة يف   نتلمس على   احلصري الرتكيز    نأب يصح القول هناالنسوي. البحث دور ا مهم 

(، إال أنه  2000نوااي املتحدثني الفرديني سيمنعنا من رؤية بعض احلقائق املهمة )كما جتادل هورنزيب  
  فإنه من  التعيني،  وعلى  .مني آبحاده من الضروري أيض ا إدراك أمهية إيلء بعض االهتمام لنوااي املتحدث

فإنه ال مندوحة للمرء إال أن  املوصوف أعله،  الفعل اللفظي اللمقول أجل فهم اخلطأ الذي حدث يف 
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من أجل فهم اخلطأ الذي  يدرك أن رفض ممارسة اجلنس كان يدور يف خلد األنثى ابدئ األمر؛ و ابملثل،  
  رفضها بحيتاج املرء أن يفهم أن املرأة قصدت    ،فعل التأثري ابلقولحدث يف مثال اإلسكات عن طريق 

هي أن تعيش يف سياق يستحيل فيه أن تكون   فإن املعضلةبشكل عام،  و  مل متارس اجلنس.    القول أبهنا
هذا، فإن    وعلى   . تكما الحظ العديد من النسواي  ،وهي معضلة تفضي إىل خلق سردية التبعية  ،مفهوما

هو أن نتلمس مقاصد املتحدثني    -إذا ما أردان أن خنلق سياقات مفهومة-أوىل األولوايت يف هذا املقام  
للمرء    ال مناص  و سرب أفهام الناس حوهلا، و أين يكمن منبت اخللف؛ مبعىن آخر،  أبعياهنم، عرب حبثها

 .الفردية راهتاهيف متظ احلاالت الذهنية يف  يبحث أن  إال

 

خلفت الكثري من األدبيات اليت ال ميكن    وقدأحملنا إليها للتالتحقيق، فإن هذه السردايت اليت    وعلى
 األدبيات.إشارة مل تستنفذ الوسع حول هذه   نقدم ، فيما يلي. االستهانة هبا

 

لبعض  .１ دوكن   وفقا  املثال،  سبيل  )على  ممارسة (  1995جاكوبسون  ؛1993،  1991 النقاد    فإن 
ت من املمارسات اليت يصح اعتبارها أبهنا تقع  ليس املواد اإلابحية    يف  يستتبع الغوصقد  الذي    سكاتاإل

ملزيد استقصاء حول النقودات اليت وجهت  . )و الدفاع عنه محايتهالذي جيب  قانون حرية التعبري ضمن  
 ؛Langton 2009a ؛Hornsby and Langton 1998  إىل مثل هذه السردية، انظر 

and West 2003 .) 
ليزيل جرين   .２ املواد اإلابحية  (،  1998جادل آخرون )مثل،  الفارضة    ليس هلاأبن  السلطة    واليت تلك 

هذا النوع من احلجاج    ب(  2009الجنتون )  ؛ تعقبت أبعمال التبعية واإلسكات  القيام  تستتبع ابلضرورة
 .ابلنقاش و االستدراك 

مبالغ فيه، بل هو لتشريع األفعال أمر    املتومهةفإن السلطة اللفظية    ،(2003)اري كيت ماكجوانوفقا مل .３
. تعتقد  إىل التواضع احلجاجي أقرب، فاألمر ال يعدو كونه ممارسة حمضة لسلطة خطابية ال حتدث أثرا
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  أبن ال وجود حلاجة ملحة الفرتاض هذا النوع من السلطة   -مثل ماكجوان -(  2007نيللي ويلند ) 
  مضمر:   الجنتون تنطوي على خطر رواية  فإهنا عادت مرة أخرى للقول أبن    الذي يقلق جرين. ومع ذلك،

حول  هذا القلق  مسألة    أيض ا  1995جرائمهم )يثري جاكوبسون    علىإعفاء املغتصبني من اللوم    وهوإال  
(،  2010)هذا األمر ابلنقاش    يرتاوماماكجوان    تعقبت  ؛(الذي قد يلف هذه السردية  املسؤوليةاطراح  

 (.2010أدملان، وهيلمرز، وستولزنربج )ماكجوان، و  و جند عني النقاش هذا يتكرر عند
املواد اإلابحية حبد ذاهتا هي فعل    بقوهلا أن( ابلقلق إزاء ادعاء الجنتون  2006aجينيفر شاول )تشعر   .４

اليت    -إذا استحضران سياقات معينة -قويل، جمادلة أبن األقوال   اعتبارها أبهناهي  أفعال كلم.    يصح 
رينا بعض التعديلت على سردية الجنتون ابلقول أبن االدعاء  يف حال أج علوة على ذلك، تقرتح أنه  

املواد اإلابحية، فستفقد حينها سردية النتجون أسس    يصح امضاؤه ليشمل فقط مشاهدة أو عرض 
تعقبت )  معقوليتها.  بيانكي  ابلنقد  (2008كلوداي  الرؤية  أسهمت،  هذه  ميكوال   و    ماري 

 . بنقاش حول األمر (2008)بدورها
متنح   ماكينون  سردية  أبنالتعيني، فهي ترى    وعلىبدورها قلقا خيتص ابلسياق؛    (2010ترييل )أاثرت   .５

و   .جتعل معها قدرة النساء على التعبري عن جتارهبن أشبه ابملستحيلاملواد اإلابحية سلطة قوية لدرجة  
اجملال للتواصل    بغية إفساح  وذلك  ،حباجة إىل املراجعةهذه    ماكينون  سردية ن ابلقول أب  تقرتح  عليه فإهنا

 .من داخل اجملمع النسويالناجح 
من    .６ أاثرها كل  خماوف  ) مثة  بريد  )2002ألكساندر  جاكوبسون  ودانييل  ميرتا  1995(  وإيشاين   )

اليت  فعل التأثري    اللفظي يف صيغته ذي الداللة املستقرة، و بني ( بشأن متييز أوسنت بني الفعل  2009)
  فإن أس اإلشكال ينصرف إىل   اخلصوص،   وجه وعلىدوره يف حجة اإلسكات )عن    و   يتوسل ابللفظ، 

اللفظية الصرحية مفهومة، حىت تؤدي مهمتها التواصلية بكل  أن تكون األفعال  يقول بوجوب    متطلب
حيث أهنما أظهرا ممانعة لسردية أوسنت، مما أفضى  ،  إجيابية  بريد وجاكوبسون  مل تكن رؤية كل من (.  جناح
إىل  بدو  اإلسكاتره  حجة  ميرتا   بكليتها؛  رفض  أتطريها    بدورها  لكن  املصطلحات    عرب كوة أعادت 

  تستلزم إعادة صياغة حجة اإلسكات    فإن (  2014جنيل جرونبريج )وفقا أل اجلرايسية )نسبة  جلرايس(.  
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  وهي   اللفظي الذي حيدث أثرا،، ولكن على اإلسكات  اللفظي الصريحليس على اإلسكات    بغية الرتكيز 
مرضية مقاربة  أمام  اجملال  تفسح  تزعم  تلك    رؤية كما  وجهها  االنتقادات ملثل  من    اليت  بريد  كل 

ا على سدرية  ضد  وذلك   ، هورنزيب-الجنتون   سردية  عن  بدورها   (2011aوجاكوبسون. دافعت ميكوال )
 .بريد وجاكوبسون كل من

، أمهها )أ( أهنا تفرتض صورة  هذه  على حجة اإلسكات عدة اعرتاضات    (1990جوديث بتلر )أبرزت    .７
الجنتون    ليس بتلك اهلالة اليت يصورها كل من   اإلسكات فعل  اللغة؛ و )ب( أن    عن استخدام غري معقولة  

 . هذه الرؤية ابلنقاش  (2009c) بدورها الجنتون؛ تعقبت وهورنزيب.
فقط التغيري يف القوة اللفظية    قد ال تعمل   ( فإن املواد اإلابحية يف ذاهتا2016وفقا ألليكس ديفيز )  .８

  أحد األمثلة املركزية اليت   الصرحية اليت قد جترتحها املرأة، بل قد متنعها من التعبري عن احملتوى الذي تريده.
تؤسسها ابتداء    واليتحول االغتصاب    اعتمد عليها أليكس يف زعمه هذا يتمثل يف السردايت األسطورية 

 على النساء   جتعل من املستحيل مسألة وفقا ألليكس وهي؛ ةياملواد اإلابح
تعج    واليت ،  عن جتارهبن  تشف يعربن حبقيقة    أن  - خصوصا يف تلك املسائل اليت تتطلب فحصا قضائيا-

 هبا أروقة احملاكم.  
 

كان حبق أوىل املداميك اليت أسست للنظر النسوي يف    الكلم أفعال نظرية   توظيف  يصح القول هنا أبن
األمر الذي أكسب الفلسفة النسوية حضورا ال ميكن إنكاره، مما أفضى إيل تظافر   وهو الطبيعة اللغوية، 

. لكن يف اآلونة األخرية، بدأت األصوات النسوية  بغية دراستها و تدريسها على أوسع نطاق  اجلهود 
التوجه  الناقدة املثال  وعلى  الظهور.  يف  هلذا  جادلت كلسبيل   ،  ( ابور  اننسي  ولوران  2015من   )

أبن األدبيات النسوية حول أفعال الكلم واملواد اإلابحية  -وفقا لتأطريات خمتلفة  - (  2014فينليسون )
نه من املضلل التعامل مع املواد  أب  على عدة وجه؛ أحدها القول ابور    تتمثل اعرتاضاتمضللة للغاية.  

أبنه ال ينبغي اعتبار   فهي ترى  ه،النقاد اآلخرين املذكورين أعل غرار    وعلى.  كلم حمض    ابحية على أهنااإل
يصح وصفها    واليتأحد النقودات اليت أبرزهتا ابور    .هلا تلك السلطة على النفوس  أبهنااملواد اإلابحية  



6/9/2021       
ــ ـــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 34

 

ة مل تعري االهتمام اللزم لتلك احلقائق  أبهنا أكثر جوهرية من سابقتها، هو القول أبن األدبيات السابق
االخضاع اليت تتعرض هلا املرأة، حيث أهنا مل تنخرط بشكل    عملية املؤسسة لكل من املواد اإلابحية و  

اخنراط يستلزم ابلضرورة سرب كل الوسائل و الطرائق الثقافية اليت    وهوكاف مع ظاهرة اإلابحية هذه،  
أفعال الرفض اليت    نسوي؛ حيث أن جهودهم مل تذهب أبعد من حبث يتم من خلهلا عملية االخضاع ال

النساء،   هبا  تطوح  االعتداء    وهو قد  عملية  يكتنف  الذي  اإلنساين  الطابع  جتريد  يف  أسهم  قد  صنيع 
و هذا االنتقاد الذي طوحت به ابور يصح اعتباره أبنه نقد يصدق على مقوالت أوسنت    اجلنسي بذاهتا.

تذهب فينليسون إىل أبعد  بل و يتعدى ذلك ليشمل الفلسفة التحليلية بكليتها.    حول أفعال الكلم،
و كان األوىل من قبلهن    ،ن عمل أوسنت قد أسيء استخدامه من قبل النسوايتأب  حيث ترى من ذلك،  

أال يتم توظيف مقوالت أوسنت ابلكلية، حيث أنه مل يكن هناك حاجة ماسة هلذا الصنيع، هذا مع  
 قول أبن مقاربتهم للمواد اإلابحية يف هذا السياق كان فعل حبثيا مضلل. استصحاب ال

 

أتسست يف منشأها   واليت،  كانت هناك أيض ا تطورات جوهرية للغاية  الرغم من هذه النقودات،  وعلى 
الكلم لنظرية  النسوي  االستخدام  مشلت على  و  بل  قبيلقضااي    ،  وخطاب  من  العنصري،    اخلطاب 

( بوجود نوع خمتلف من اإلسكات  2009aماكجوان )  التعيني، تقر  وعلى .الكراهية على وجه العموم
ن الكلم  ابلقول أب  (،2009b)عام    إسهاماها  يف  عادت الكرة قائلة املواد اإلابحية؛    و الذي تتسبب به

سب فقط على أنه إسكات أو إخضاع،  ال    قد . علوة  يصح وصمه أيضا أبنه فعل قمعي  اأيض    بلحي 
مت    سردية  وهيله حضور كبري،    احتمالية أن يكون هذا اخلطاب القمعيإىل    ماكجوان  على ذلك، تشري 

حيث يصح وصف هذه السردية أبهنا هتدف  (،  McGowan 2012بشكل أكرب يف )   هاتطوير 
. و ابملثل،  (  Sympson 2013)  بشكل كبري إىل سرب اخلطاب العنصري، كما هو احلال يف إسهام 

أفكارا نسوية خالصة بغية معرفة كيف يتأتى خلطاب ما أن خيضع خلطاب  (  2012)  بدورها  ميرتا   قاربت
و ظهر هذا جليا   على نطاق أوسع، حتاول لفت االنتباه إليها   وهيالجنتون ما فتأت   سردية  وهي آخر، 
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على دور    البارز   لرتكيزها   وذلك ديرة ابلوقوف عندها  ؛ هذه الورقة على التعيني ج2012  يف ورقتها عام
هذا األدبيات بغية    (،2016راشيل ماكيين )تلقفت    الرباغماتية يف تشكيل املواقف خبلف االعتقاد.

يف فعلها البحثي هذا    وهي”،  Extracted Speechلكلم املستخرج" “اب"  استكناه ما وصفته
استخراج الكلم بشكل غري عادل بدال  من إسكاته   من خلهلااستكشاف الطرق اليت ميكن  هتدف إىل  

لـ    Central Park)كما هو احلال، على سبيل املثال، يف احلالة النموذجية للعرتافات الكاذبة 
Five.)  مناقشة جمموعة أوسع من الطرقوذلك بغية    مفهوم الظلم اخلطايب،   بدورها  تقدم ريبيكا كوكل  ،

نوع    عن إنتاج  ، يتسبب يف االحجامعجز منهجي  من خلهلا يعاين جمموعة من املهمشني من"  واليت
غالب ا ما يتخذ شكل    وهو صنيع (،  440:  2014الذي حيق هلم القيام به" )  ، الكلم  فعل معني من  
  أن اعتمادها املطلق على إسهام كل من الرغم من  وعلى عن الذي يقصدونه.خمتلف و خماتل أداء فعل  

الذي  وفعل التأثري    اللفظي الصريح، تركيزمها على الفعل  ضربت الصفح عن    الجنتون وهورنزيب، إال أهنا
بدورها   (1999)  تستكشف مارينا سبيسا  ، وركزت بدال  من ذلك على القوة األدائية.يتوسل ابللفظ

  الفعل السياسي   اغماتية يفابلنظر أيض ا إىل دور الرب   وذلك دور االفرتاضات املسبقة يف اإلقناع السياسي
تطويرها    وهي  ) على  عملت  وهورنزيب(،سردية  الجنتون  عن  مستقل  جايسون    بشكل  يعتمد  أخري ا، 

أو بشكل    )  الدعاية  رؤيته حول ( بشكل كبري على عمل الجنتون وهورنزيب يف تطوير  2015ستانلي )
 (. من بني مسائل أخرى نصريةالدعاية الع الرتكيز على   علىأمثل، يصح القول أبن اهتمامه ينصب 

 

 "حول معىن "املرأة 2.2
(،  b  2000؟ " )هو التكييف املبتغى لدالالهتما  ومايف ورقتها الرائدة بعنوان "اجلندر والعرق: )ما( مها؟  

ابإلضافة إىل هاسلجنر هتدف اجلندر،  لطبيعة  تقدمي وصف  الذي  وصف  تقدمي    إىل  الداليل  للمعىن 
  اجلندر   اجلنس والتمييز الكلسيكي بني  ابدئ األمر، ففي ورقتها هذه أتخذ    "املرأة".  ينصرف إىل لفظة

اخلصائص البيولوجية أو التشرحيية    تلك إىل ينصرف عادة اجلنسأن مفهوم  تفرتضحيث  ،كتكئة أولية

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/
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تتخلله العوامل    وبل    يتصف بوصف املرونة  -ترىا  كم- اليت متيز الذكور عن اإلانث )مع أن هذا التمييز  
العوامل االجتماعية أو الثقافية    فهو ينصرف إىل تلكاجلندر  أما مفهوم    االجتماعية والسياسية أيض ا(،

اجلندر(. تتمثل    اليت متي ز الرجال عن النساء )انظر املدخل اخلاص بوجهات النظر النسوية حول اجلنس و
النهج املنهجي   ذلك  كبري  الشرح بوضوح رته العالية علىوقدهذا ه هاسلجنر املزااي الرئيسة ملقالإحدى 

الذي  و    بذكاء بني املشروع الوصفي،  هذه الورقة بكوهنا مجعت  تميزت  سبيل املثال:  وعلىيؤيده؛  الذي  
إىل   ابلفعل  الكشفيهدف  نستخدمه  الذي  املفهوم  اليت    ،عن  اخلاصية  عند    للمصطلح  ا نزجيهأو 

له واستخدمنا  التحليلبني    ،  يفالشروع  املو  أ -ي  املشروع  أمسته   Haslanger تحسيين، كما 
أو املعىن الذي جيب أن    ،والذي يهدف إىل الكشف عن املفهوم الذي جيب أن نستخدمه  -((2006

أغراضنا؛    ،للمصطلح  نزجيه يف  مليا  النظر  التحليلي  هاسلجنر    تتبعو هذا عرب  التحسيينالنهج    ، أو 
"النوع االجتماعي/اجلندر" و   كل من  يتمثل يف تقدمي وصف ملعىن   اصرحيواضحا و    مستصحبة هدفا

، بل و اعتباره عنصرا  التمييز اجلنسي  يف حماربةميكن أن يكون أداة مفيدة    صنيع حبسبها  وهو  ؛"املرأة
التعريف    سك ت هاسلجنر،  االعتبارعني  تحقيق العدالة االجتماعية . مع وضع هذا الغرض يف  ل  مساعدا

 :من اجلنس معينا ابعتباره نوعاالتايل ملصطلح "امرأة"، 

إخضاع }س{ مت  إذا  امرأة  منهجي {س} هي  ايفطات   وذلك  ،بشكل   حتت 
 س )  يتم وسم  حيث، وما إىل ذلك(  و اجتماعية،  و قانونية،  و سياسية،  اقتصادية)
السمات اجلسدية املرصودة أو   بسبب  وذلك،  هلذه املعاملة  حصري  على أهنا هدف(

، و الذي الدور البيولوجيذلك    ينهض على وجود  دليل  أنهعلى    ي فرتض  واليت املوهومة،  
 ( (2000:39 التكاثر.عملية  لألنثى يف ي عزى 

 

هيكل    ليس إال ن اجلندر  أب  هي القول   ، فإن الفكرة الرئيسية لنهج هاسلجنرو كما يتبدى و بكل وضوح
يف   أعضاؤه اآلخرين على موقع امتيازي، بينما يسقط بعض األعضاء فيه يتوافراجتماعي هرمي، حيث 
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والقانونية،  شرك   واالقتصادية والسياسية  االجتماعية  إىل التبعية  يتعداها  و  الثقافية،  بل    وذلك   األبعاد 
ا،  التكاثر. وبشعملية    حبكم دورها البيولوجي احلقيقي أو املتخيل يف   الناس   د آحا  كونف كل أكثر حتديد 

االجتماعي،    اهليكل  يف سلم من التبعية    ةمعين   درجةاحتلل    إىل جنس املرأة، فهذا يستتبع ابلضرورة   ينتمي
ال  وذلك تلك  امتلك  إىل  حصرا  أبهنا   واليت،  بيولوجيةالنثوية  األسدية  اجلسمات  يعود  اعتبارها    يصح 

 . يف أحيان أخرى تخيلةم و حينا،  فرتضةم

  زااي تلك امل  بل تعدى النقاش ليشمل  ،هذا  حول مزااي النهج التحسيين  مثرايأاثر اقرتاح هاسلجنر نقاش ا 
  سول   ترىسبيل املثال،    وعلى  .اإلشكاالت الذي تكتنف هذا النوع من االطروحات بشكل عام  و
(Saul 2006bأبن هذا االستخدام املقرتح ملصطلح "امرأة" ميك ) ،ن أن ينتج عنه بعض اإلشكاالت  

أحدها خترييب، حيث أننا لو سلمنا بسردية هاسلجنر، فستكون املهمة النسوية ليست إال حمض مهمة  
يكون هدفها الرئيس القضاء على الوجود األنثوي برمته، حيث أن تعريف هاسلجنر يرمي إىل القضاء  

يف عملية التكاثر، و الذي يعزى بدوره إىل   لبيولوجيفقط استتباعا مع الدور ا  وذلكعلى تبعية األفراد،  
السبب،  و    اجلنس األنثوي . السردية  ترىهلذا  ال يصح اعتبارها أبهنا أكثر األدوات    سول أبن هذه 

"امرأة"  عند احلديث عن  ، خصوصافائدة  التحليلية املفهوم  ، هذا مع استحضار حقيقة أن  مصطلح 
ال مييز حق ا بني اجلنس كسمة بيولوجية واجلندر كسمة    -ترى سول كما  -  الشعيب أو العادي "للمرأة" 

أبنه قد يكون من  صرحت بقوهلا    واليت   ،(2011bميكوال )تبعتها يف هذه السردية  اجتماعية أو ثقافية.  
للسردية    وفقا   وذلك  ،"املرأة"  مفهوم لـ   املتوافق عليه  املعياري و املعىن    إحداث تغيري على املكلف للغاية  

خصوصا إذا ما    للخطر،  بذاته  التواصلمفهوم    ، ألن هذا قد يعرض آنفا  هاسلجنر  اليت سكتها  املتجاوزة
، فإن وصف  هذا وعلى الفخر لكثري من النساء.  بل و  ،مصدر ا للهويةيشكل  "امرأة" مفهوم ن أب علمنا

مفيدا خصوصا إذا استحضران    ال حيقق هدفا نسواي  كما تفعل هاسلجنر،  ،املرأة ابعتباره ملزما للتبعية
بديل  لـ "املرأة '' ال يؤيد التمييز بني اجلنس /    ( معىن  2011b)  بدورها  . قدمت ميكوالالشق السياسي

القول  منوذج يفضي إىل  وهو بناء على السمة / املعيار، للتمييز   منوذجااجلندر: بدال  من ذلك، اقرتحت  
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سياقات يتم العمل    وهي  ؛أبن بوجود مسات معيارية يتمايز حوهلا النساء و الرجال يف سياقات معلومة
التكرار العادة و رسم  إطارها مبوجب  القول هنا أب  . ومع ذلك،وفق  السمات  يصح    اليت متايز بني ن 

ه كان من االستحسان العمل  وعلي  ، الذي يلفه املرونة  النساء تعتمد بشكل كبري على السياق   و   الرجال 
و    االعتبارات األخلقيةيف احلسبان من قبيل    كثرية على مراجعة قوائم السمات هذه، إذا أخذان عوامل  

 السياسية.  

تقول حبتمية الفشل الذي قد يكتنف رؤية هاسلجنر آنفة    نسوية   ظهرت سردايتيف اآلونة األخرية،  
ستقصي أولئك    أهنا ال حمالة   ة هاسلجنر حول مفهوم املرأةالتعيني، أحد إشكاالت رؤي  وعلىالذكر؛  

املتحوالت جنسيا،   النسوي  وهيالنساء  للهم  بزعمهم جيب أن تكون هدفا مركزاي  سبيل    وعلى.  فئة 
  املعيارية   االعتباراتالقائمة على اجلنس وال    املعيارية   االعتباراتأبنه ال   (2012) ساول   ترى املثال،  

النساء املتحوالت جنسي ا،  إىل    بشكل تلقائي  ستنصرف دالالهتاالقائمة على النوع االجتماعي )اجلندر(  
املرأة" لن يشمل   القول أبن مصطلح "  املتحوالتمما يستتبع  إذا توسلنا فقط ابلتعريف    ،النساء  هذا 

ت نسب إىل اإلانث من الناحية    ماعادة    واليت ،  العوامل االجتماعية والثقافيةأو ببعض    ،البيولوجي للفظة
يصح القول  وجهة نظر بديلة حمتملة، وهي وجهة نظر    سول  ت طرحو كبديل هلذه السردية،    البيولوجية.

 :النحو اآليتعلى   وذلك "املرأة"، أبهنا تستصحب السياق يف تعريفها للفظة 

 {؛ج}  ز خمصوص، و نرمز هلذا السياق ابلرم  هي عبارة صحيحة يف سياق{س امرأة  }
حيمل وسم االنسان و صفته،   {س}   كان الرمز  إن  و هذه الكيفية تصدق فقط يف حال

أولئك الذين مع كل    ({  ج}  وفقا العتبارات السياق اليت تلف )  بل و يتماهى متشاهبا
 .(201:  2012األنثوي. )  اليت حتمل وسم اجلنسميتلكون مجيع العلمات البيولوجية  

 

فإن داللة لفظة " امرأة" ستنصرف دالالهتا لتشمل يف سياقات معلومة كل من حيمل    الرؤية،وفق ا هلذه  
و هنا جيب التأكيد على أن إيراد مفهوم " السياقات املعلومة"    اجلنس األنثوي.  رسم التشابه البيولوجي مع

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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هذه    ستتبع القول أبنمما ي  ،مهم جدا، حيث أن معايري التشابه املفرتضة ترتكز يف أساسها على سياق ما
وفقا لسول، يبدو أبن هذا التكييف التعريفي يفضي    .املعايري قد يكتنفها التغري تبعا لسياقات معلومة

  ، إىل نتيجة مرضية للوهلة األوىل، حيث أنه سيدخل النساء املتحوالت ضمن تعريف النساء بشكله األعم
دق على هذا التوسيع التعريفي، حيث أن ما يهم  عرب إدخال كل السياقات املتعددة اليت قد تص  وذلك 

  هذا التعريف يضمن ملن أعلن هويته األنثوية، أبن يتلقى معاملة على هذا األساس.   يف هذا املوضع هو أن
سبيل    وعلى  هذه السردية املتفائلة ال تستقيم عند البحث املفصل يف سياقات أكثر خصوصية.  ولكن
والت يف اجملتمعات احملافظة بعدم السماح هلن ابستخدام مراحيض النساء، و  تعاين النساء املتح،  املثال

مما   ،السبب الرئيس خلف هذا الصنيع هو القول أبن هذا النوع االجتماعي ال ينطبق عليه وسم األنوثة
أو  وجود كروموسومات معينة  يؤطره    ةافظ احمل  السياقاتيف  يستتبع القول أبن التشابه مع العنصر األنثوي  

،  اإلشكالية  هذهرد ا على  خصيصة ال تتوافر عليها بعض النساء املتحوالت.    وهي،  مسات تشرحيية معينة
  وعلى ( أبنه ميكننا فهم وجهة النظر السياقية بطريقة تتجنب هذا االعرتاض.  2016إيزا دايز ليون )  ترى

التشابه    فإنه يف مكننا فهم ،  التعيني  إذا استحمعايري  اليت يصح  يف سياق خمصوص  ضران تلك املعايري 
حصرا عرب كوة األهداف األخلقية اليت تتوافر عليها    وذلكوصمها أبهنا أكثر فائدة يف اجملال السياسي،  

إنه يصح القول هنا أبن ممانعة السياقات احملافظة الستخدام  سبيل املثال، ف  وعلى.  سياقات خمصوصة
يتم توجيهها أصالة ملن    اعرتاضات أخلقية،  يف األساس املراحيض النسائية من قبل املتحوالت يؤطره  

ختتص ابمتلك و عدم    أعلن هويته األنثوية بل مواربة، و ليس األمر يف هذا السياق ينصرف إىل دالالت 
الذي يصح استحضاره    هو  املخصوص  املعيار  و هنا نستطيع القول أبن  امتلك مسات بيولوجية معينة.

 ول أبن مسألة التشابه مع العنصر األنثوي تتحدد داللة  وفقا لسياق خمصوص.  ابلق، يف هذا السياق

االعتبار   عني   أن التفسريات التحسينية ملعىن "املرأة" جيب أن أتخذ يف  ترى  بدورها  ( 2013بيتشر )
التعيني، فإن وجود وجهات نظر ذات بعد داليل أحادي ملعىن األنثى   وعلى؛ أهداف النساء املتحوالت

هو أمر ال يقدم    - كل السياقات  ويفتعميم هذا الصنيع ليشمل مجيع املتحدثني    و الذي يتم مبوجبه-
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خدمة جليلة لتلك السردية اليت تروم إدخال عصر املتحول اجلنسي يف طابعه األنثوي إىل عموم جنس  
أبن أسلم حل للخروج من هذا املأزق هو اجرتاح رؤية داللية تقول   بيتشر ترى بدال  من ذلك،  اإلانث.

ابالعتماد حصرا على العديد من الدالالت املوجودة    وذلك تنصرف إىل مفردة األنثى،    واليت بتعدد املعاين،  
شكاالت أخلقية و سياسية،  و تثري إ  ،دالالت تستبطن رؤية كونية وهيجيود هبا جمتمعنا؛    واليت سلفا،  

من جنس استخدامنا ملفردة    وذلك و يصح وصفها يف هذا السياق أبهنا مضللة من الناحية الواقعية،  
لدينا أسباب وجيهة  يصح القول هنا أبن  هلذا السبب،  و    "املرأة" بطريقة تستبعد املرأة املتحولة جنسيا.

دالالهتا  واليت،  "امرأة"  مفردةالستخدام   املتحوالت  تتعدى  النساء  أيضا  تلك    صنيع  وهو  ؛لتشمل 
ختام سرديتها، ترى بيتشر أبنه من    ويف.  اجملتمعات اليت اختذت موقفا توافقيا من وجود املتحولني جنسيا

اللجوء إىل احلدس بغية فرز الفروقات و املتشاهبات،   ها تعود كرة أخرى  ولكناملفيد يف هكذا وضعية 
امل  من "للقول أبنه   اليت ت  غري  البديلة  الطرق    من داخل ستخدم فيها هذه املصطلحات  ناسب استبعاد 

:  2013التحليل ")عملية    جيب أن يؤخذ هذا االستخدام يف االعتبار كجزء من حيث    ؛الفرعية  الثقافات 
235) 

ال ميكن هلا أن تستقيم،   هاسلجنر سرديةأبن  بدورها أحملت مؤخرا ابلقول    (2016كاثرين جينكينز )
موقف يصح اعتباره    وهو سردية قصرت عن توسيع داللة األنوثة لتشمل النساء املتحوالت    احيث أهن

املتحوالت مل يكن يسمح هلن    وعلى.  ةأبنه ميثل معضلة أخلقية و سياسي النساء  قدر  فإن  التعيني، 
النساء املتحوالت ال  إبعلن اهلوية األنثوية برسم الوالدة و التكوين اجلنيين، و هذا يستتبع القول أبن  

ميكن اعتبارهن أبهنن يتماهون مع سردية هاسلجنر ابلقول أبنه خضوعهن لتبعية ما ليس إال بسبب  
السمات اليت ينصرف داللتها لتعيني  امتلكهن لسمات جسدية متصورة آو متخيلة، خصوصا تلك 

بت التكاثر. و هذا األمر  البيولوجي و دورها يف عملية  النساء  األنثى يف شكلها  مامه ال يصدق على 
  وذلك املتحوالت، حيث أهنن ال يلعنب ذلك الدور الذي يقمن به اإلانث أصالة يف عملية التكاثر،  

الفتقادهم لألساس البيولوجي الذي يقوم هبذه املهمة. و هنا يتبني خطل رؤية هاسلجنر ابلقول أبهنا  
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امل للنساء  الذاتية  تحوالت، ابعتبارهن عنصرا نسواي برسم اهلوية  رؤية تضرب الصفح عن مسألة اهلوية 
هذا    ومااملتشك لة، مما يستتبع القول أبن سردية هاسلجنر عن اإلخضاع ال ينطبق عليهن ابدئ األمر،  

إال ألن هذا العنصر االجتماعي على التعيني ال ميكن إدخاله كعنصر نسوي خالص كما ورد يف تعريف  
جلندر  حللحلة مفهوم ا  ، تقرتح جينكينز رؤية ابرعةاملعضلةهذه    ومن أجل حل  هاسلجنر آنف الذكر.

، ؛اجلندر كطبقة اجتماعية، واجلندر كهوية اجتماعية  ابعتباره ذلك املفهوم الذي يتوافر على عنصرين:
البنية  حيث   ينصرف العنصر األول إىل ذلك الطيف االجتماعي و الذي حيتل مكاان أصيل يف سلم 

ينصرف العنصر الثاين من مفهوم اجلندر إىل ذلك الطيف االجتماعي و الذي يتشكل    االجتماعية، بينما
حول   (2005)  رهاسلجن  رؤية خطى    وعلى  تبعا لتصوراتنا اخلاصة حول اجلندر ابعتباره بنية اجتماعية.

توجيه سلوكنا    يف  عملها   ذهنية تعمل ابعتبارها خريطة  العرقية، تقرتح جينكينز وصف ا للهوية اجلنسية    اهلوية 
  وذلك   ،من الثلم  جينكينز  مل تسلم رؤية  ومعايريان وتوقعاتنا داخل الدوائر االجتماعية اليت نعيش فيها. )

اهلياكل االجتماعية يف  ابعتباره املتحول جنسيا ضمن  الكايف إلدخال عنصر  الوسع  تبذل  ا سردية مل 
 .( Andler 2017انظر  منظورها األنثوي؛ ملزيد توسع حول هذا األمر،

  ختام هذا القسم من هذا املدخل، خنلص ابلقول أبن االهتمام األصيل هنا كان منصرفا إىل تلك   ويف
اهتمام ضيق جدا إذا أخذان بعني االعتبار ذلك الكم    وهو، "املرأة" اليت تلف مفهومالتفسريات الداللية 

املكتظة،   األدبيات  من  أل  واليتاهلائل  مقاربة  اجلندر تروم  ميتافيزيقيا  قبيل  من  بقضااي  سئلة هلا علقة 
ابعتباره طبقة اجتماعية، و قضااي من قبيل موضوع اجلنس البيولوجي ابعتباره ذلك التصنيف الذي مل  

وهي نقاشات يصح القول هنا أبن هلا    يدور حوله هالة كثيفة من النزاع و النقاش؛  يستقر بعد، بل و 
قدمت كل من   ،التمثيلسبيل  وعلى "امرأة" و "أنثى". من قبيل لفظيت تبعات داللية على مصطلحات

  ابعتباره ذلك الصنف الذي حيوز مسات وصف ا للجنس البيولوجي    (2015سراي اايال وانداي فاسيليفا ) 
تغري  الذكور و اإلانث، إال أهنا قد ت  مسات رغم القول أبهنا مسات يتمايز فيها  وهي  ، مرنة  و  ممتدة   بيولوجية

للسياق البيولوجية    ابالعتماد  وذلك   ،تبعا  امليزات  أهدافنا وأغراضنا، حيث ميكن استخدام هذه  على 
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على  وما إىل ذلك.    املصطنعة،البيئة والسمات اجلسدية    تلك امليزات اليت قد جترتحهااملوسعة لتضمني  
هذا احلال ينظر إبعجاب لتلك السردايت اليت ال تقيم    ( أبن2015هيلني دايل )  ترى،  الضفة األخرى

سردية متهد بدورها الطريق يف هناية األمر    وهي،  "أنثى" و "امرأة"  ذلك احلد الفاصل بني كل من لفظيت
غياب هذا التماهي املبتغى، فإننا سنقع جمددا    ويفإىل القول بفعل التماهي اليت قد تشرتك فيه اللفظتني؛  

بدورها أبن ميل    (2015جينيفر ماكيرتيك )إلشكاليات السياسية و األخلقية. ترى  يف شرك بعض ا
عنصر اجتماعي إىل القيام بسلوكيات معينة هو تصرف يصح اعتباره أبنه انجع على املستوى السياسي،  

( عن  2016أخري ا، دافعت هاسلجنر )بل و يصح وصمه أبنه سلوك خيدم أهداف النساء املتحوالت.  
  وذلك ابلقول أبن هذا املفهوم قد تنشطر دالالته إىل معان خمتلفة،    وذلك سياقية ملفهوم اجلنس،    رؤية

 متارس اشتغاهلا هي األخرى يف سياقات خمصوصة/معلومة.   واليت عرب كوة أهداف و غاايت خمصوصة، 

 

 املشاريع التحسينية واهلندسة املفاهيمية 2.3
لعب دورا كبريا يف لفت  (  b2000هاسلجنر )فإن يصح القول أبن إسهام  كما رأينا يف القسم السابق،  

الجرتاح مناهج حتسينية/تنقيحية من داخل الفلسفة النسوية، و هذا ضدا    املاسة  احلاجةتلك    إىل  االنتباه
املفاهيمية أو الوصفية البحتة،    ينصرف ابلدرجة األوىل إىل سرب املقارابت   اعلى سردية كان أوىل اهتماماهت

بنياهنا  وهي املوضوعية يف  السردايت  للمفاهيم، أو  من    الرغم   وعلى.  مقارابت تعطي االهتمام املطلق 
حقيقة أبن هذه اجلهود التحسينية لتحليل املفاهيم ليست فكرة جديدة، بل هلا اتريخ كبري و مؤثر من  

  واليت ،  كان مبثابة تذكري أبمهية استهداف املفاهيم اسلجنر هالداخل الفلسفي بشكل عام، إال أن جهود  
من جمرد الكشف عن املفاهيم العادية    ضدا على من شأهنا أن ختدم أغراضنا وأهدافنا على أفضل وجه، 

اليت لدينا، وهي املهمة اليت يبدو أن العديد من املشاريع يف الفلسفة التحليلية السائدة قد أولت اهتمام ا  
الكثري من املشاريع التحسينية املثرية للهتمام يف فلسفة اجلندر والعرق والفلسفة   هاسلجنر  م عمل. أهلهبا

املثال سبيل  على  )انظر  عام  بشكل   Mallon و  2009و   Glasgow 2006 االجتماعية 
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حول "التوجه    Dembroff 2016 حول "اإلعاقة" و  Barnes 2016 حول "العرق" و 2006
"اجلنسي"،   و  "اجلنس"  و  "املرأة"  حول  األوراق  من  العديد  إىل  القسم  اجلندرابإلضافة  يف  املذكورة   "

وجهة  للتو  أحملنا السابق(. كما   من  ولكن  ليست جديدة،  الفلسفة  التحسيين يف  املشروع  فكرة  فإن   ،
  ور املركزي للدكثري ابل يف الفلسفة مؤخر ا يدين  املنهجي  اخلطهذا  د انبعاثنظران، فإن الدافع الذي شه 

 .على مدى العقدين املاضيني   وذلك،  اليت لعبه هذا املفهوم يف التطورات األخرية يف فلسفة اجلندر والعرق

 

فقد  نو  السائدة،  التحليلية  الفلسفة  التحسينية أصبحت أكثر شيوع ا يف  املشاريع  هذا    أفضىظر ا ألن 
واجلوانب امليتافيزيقية والداللية واملعرفية    فحص دقيق لألسس املنهجية الصنيع إىل اجرتاح سردايت عنيت ب

قام أليكس برجيس  سبيل املثال،    وعلىآاثره األخلقية والسياسية.  سرب    للنهج التحسيين، فضل  عن 
والقضااي ذات الصلة املتعلقة ابملشاريع    ،مفيد هلذه القضااي  حبثي   ( مبسح 2013a,bودافيد بلينكت )

وصاغوا   الفلسفة،  يف  جديدةالتحسينية  عليها  تسمية  املفاهيمية ":  اطلقوا  مصطلح    وهو"؛  األخلق 
اإلشارة  ينصرف يف    إىل  نستخدمها  أن  جيب  اليت  واملفاهيم  املصطلحات  حول  الفلسفي  التفكري  إىل 

هذا مع استصحاب تلك  تفكريان املعياري،    ما حازه  االعتبار أفضل   عني   مع األخذ يف  جماالت خمتلفة،
أحد األمثلة اليت يصدق عليها هذا التوصيف    هذه املشاريع.  قد تستتبعفلسفية اليت  القضااي املنهجية وال

طبيعة القيم واالعتبارات املعيارية اليت ينبغي أن  ب   تعىن  واليت تلك املشاريع البحثية    - للتدليل ال احلصر-
الداللية حول طبيعة وإمكانية  ألسئلة  اب  كذلك عنايةتويل    واليتتوجه اختياران للمصطلحات واملفاهيم،  

اليت تستتبع اجرتاح "األخلق  زااي  املإحدى  . و يصح القول هنا أبن  التغيري املفاهيمي واملراجعة املفاهيمية
القول أبن نقاشاتنا   الذي يلف حديثنا و أفكاران  واليت-املفاهيمية" هو  املعياري  الفعل  قد    -تتلمس 

نهجي واحد، و هذا ضدا على الوضعية السابقة اليت كانت  استحالت إىل قضااي يسوسها خط انظم م
   تفتقد ملثل هذا النظر املنهجي الواحد.
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مفهوم ينصرف    وهومصطلح " اهلندسة املفاهيمية" هو اآلخر أضحى من املفاهيم البارزة يف هذا اجملال،   
التحسينية   املشاريع  تلك  إىل  مراجعة    واليتدالالته  احلا ملتستهدف  مفاهيم    لية،فاهيمنا  اجرتاح  و  بل 

بعيد تلك املناقشات اليت  هذا املصطلح    . نشأأغراضنا الرئيسية بشكل أفضلجديدة ميكنها أن ختدم  
  ملاقشة   French 2015)انظر على سبيل املثال    استتبعت رؤية منهجية كان قد عرض هلا كارانب 

بعد نقاش فلسفي أفضى إىل    وذلك   ، خرااملصطلح بعمومه و مشوليته مل ي لتفت إليه إال مؤ   (، ولكن وافية
على  ابعتبارها يف األساس    ،الفلسفة  طبعتالقول أبنه يف مكننا فهم العديد من النقاشات التقليدية اليت  

  Floridi 2011)انظر على سبيل املثال  جاج حول األخلق املفاهيمية/اهلندسة املفاهيمية  ذلك احل
 (.Plunkett 2015و 

 

 ي الظلم التأويل 2.4
القدرة    ينصرف دالالته إىل عدم( أبن هناك نوع ا مميز ا من الظلم  2007فريكر )   تري ،  آنفا  قد أحملناكما  

  الصنيع   نقلها بشكل صحيح: وهي تسمي هذا   على فهم اجلوانب املهمة للتجربة االجتماعية للفرد و 
التأويلي" لفريكر"الظلم  وفق ا  الذين  .  األشخاص  نع  مي  اهلامش ،  يف  مكاان  املفاهيم    حيتازون  إنشاء  من 

  و خلق   فهم جتارهبم اخلاصة  ميكن استخدامها من أجل  واليت،  واملصطلحات واملوارد التمثيلية األخرى
  األفراد الذي ال مندوحة هلم سواء التعايش مع فعل التهميش هذا.   ال سيما أولئك  ،التصورات حوهلا

على    هممييل األشخاص الذين هم يف موقع قوة إىل إنشاء مفاهيم ومتثيلت لغوية تساعد،  لضدا   وعلى
هلذا السبب،  و  .  لتجارب األفراد املهمشني   يف إقصاء واضح و جليتصور التجارب والظواهر اليت هتمهم،  

املتاحة هلم،   التمثيلية  املوارد  الفئات املهمشة من ثغرة يف  أفراد  املفاهيم    وقدبل  قد يعاين  يفتقرون إىل 
لتوضيح هذه الظاهرة،    للعموم.  نقلها مث    ومن واملصطلحات اليت من شأهنا أن تسمح هلم بفهم جتارهبم  

افتقر ضحااي  ، حيث  ( على عدة أمثلة، مثل التعبري عن مصطلح "التحرش اجلنسي"2007يركز فريكر )
مقدمات    حال تعرضهم إىل ارهبم يف  إىل اللغة اليت تشرح جت  - قبل صياغة املصطلح -  التحرش اجلنسي
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عرب طريقة توضح ابلتحديد ما هو املعيب يف عملية التحرش هذه، و    وذلك،  جنسية غري مرغوب فيها
 كيف أهنا فعل خاطئ ابدئ األمر. 

األدبيات املتنامية حول الظلم التأويلي، ركز الفلسفة بشكل أساسي على السؤالني احملوريني التاليني: يف   
الذي جيعله  املعريف    التكييف/كيف نفهم بشكل صحيح ظاهرة الظلم التأويلي )أي ما هو التمييز  أوال ،

، ها(؛ واثنيابدئ األمر؟  غري عادل  هذا الظلم التأويلي   وما الذي جيعل  ،مفارقا ألنواع الظلم األخرى؟ 
املفاهيمية واللغوية يف فهمنا  الفجوات  تلك    سد  عرب   وذلك  ،مقاومة هذا النوع من الظلم  يتأتى لنا   كيف 

 ش؟ اجلمعي حلاالت التهمي

التأويلي هو مفهوم    ابلظلم ( أبن املفهوم ذي الصلة  2011لورا بييب )  ترىفيما يتعلق ابلسؤال األول،  
يف االفتقار إىل املفاهيم واملصطلحات ذات الصلة،    و الذي يتمثل  ،الوضع املعريفذلك    على  ابتداء  يركز
التعيني،   وعلىو شيوعها.    خل للظروف و اخللفية االجتماعية للفرد يف تكوينهاأمر ال د  وهو سبيل 

ترى لورا أبن أوار الظلم التأويلي الذي يلف هذا الصنيع،    واليت  ،لنأخذ حالة التحرش اجلنسي كمثال هنا
فية متشاهبة:  ذاك إال ألن كل الطرفني ينطلقان من مواقف معر  ومايشمل كل من املتحرش و الضحية، 

تقف سدا منيعا دون فهم ما جيري. و هذا يستتبع القول    واليتأي يتوافرون على فجوات معرفية مماثلة،  
وذلك عرب سرب تلك الفجوات    ،أن نقدم وصفا للظلم التأويلي عرب كوة الوضع املعريف للذات  - وفقا لبييب-

تحر  ش  نخلص للقول أبن كل  حالة اتباع هذه املنهجية التحليلية، س  ويفاملفاهيمية.  
 
تحرَّشمن امل

 
  به  وامل

ادعاء فريكر    ليس يف حالة وائم مع  أن هذا التشخيصيبدو    ولكن؛  يف حالة من الظلم التأويلييقعان  
  ميكن للمرء أن يرد   ،الظلم التأويلي. ومع ذلك، كما تؤكد بييب  هي فقط من يطاهلا أوارأبن الضحية  

مبيزة    من خلهلا  موقع قوة يتمتعون  يتوافرون على  -وفق ا لـفريكر-  صوصونقائل أبن هناك أشخاص خم 
اجرتاح عملية الفهم و    بغية  وذلك،  أي لديهم القدرة على إنشاء مفاهيم ومصطلحات مفيدة:  معرفية

  الذي يستتبع ابلضرورة القدرة على إيصال األفكار عرب تفاعلت اجتماعية يصح القول أبهنا مهمة هلم؛
 يتناقض مع وضع املهمشني الذين يفتقرون إىل هذه القدرة. الصنيع بل شك وهذا
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ور جتارهبم اخلاصة وتوصيلها قد  ن املهمشني يفتقرون إىل القدرة على تصأب  القائلة   فكرة الومع ذلك، فإن  
(، وجيل  2012(، وكريسيت دوتسون ) 2001مت نقضها أيض ا من قبل فلسفة مثل ريبيكا ماسون )

(  2001كل من ماسون )  يرىسبيل املثال،    وعلى(.  2013(، وخوسيه ميدينا )2012بوهلاوس )
الذين يقعون  ن األشخاص  أب  ابلقول  وذلك  أبن سردية فريكر هلا شيء من الوجاهة،(  2013ومدينا )

التهميش قد ال يتمكنون من الوصول إىل الشروط املشرتكة علن ا من أجل توصيل جتارهبم  من    حالة  يف
هم رغما عن هذا، فإنه ابستطاعتهم اجرتاح طرائق يتمكنون من خلهلا من  ولكن ملن هم يف موقع سلطة،  

  ،التعيني   وعلى  التجارب عرب كوة املفاهيم اللغوية.  نقل هذه  فهم جتارهبم اخلاصة بطريقة مفيدة، حىت قبل
بعض ضحااي التحرش    حيث يصح القول هنا أبنه يف مكن  ،هنا كمثال  حالة التحرش اجلنسي   لنأخذ

، مما  والتحدث مع بعضهن البعض حول جتارهبن املماثلة  للنساء،حضور اجتماعات توعية  من  اجلنسي  
  إيصاهلا إىل يستتبع القول أبهنن هبكذا نشاط استطاعوا أن يفهمن جتارهبن، بل أصبح هلن القدرة على  

"التحرش    من قبيلمصطلح    اجرتاح حىت قبل  كل هذا    ؛نفس املأزق  الذين وقعوا يف األشخاص  أولئك  
اجملموعات  أبن األمر أضحى مؤاتيا هنا للقول أبن أعضاء    (2011سون )ما  ترى   هذا،  وعلىاجلنسي".  

؛  بعض املوارد املفاهيمية اليت متكنهم من فهم جتارهبم االجتماعية اخلاصة  على  ابلفعل   يتوافروناملهمشة  
ي  الفهم اجلمعسلم    يفتقرون إليه يف الواقع هو القدرة على إدخال هذه املعاين يفالتحقيق، فإن ما  وعلى

حقيقة أن اجملموعات املهيمنة لديها فهم مشوه للتجارب    مما يفضي إىل  ،بطبيعة احلال  غري عادل  أمر  وهو
( أبن األشخاص املهمشني  2012بوهلاوس )  ترىجملموعات املهمشة. يف املقابل،  لتلك ا  االجتماعية 

، مما يستتبع القول أبن  عيةمواردان املعرفية اجلما  اليت تتوافر عليها هم يف وضع أفضل مللحظة الفجوات  
تجارب أولئك املضطهدين اجتماعيا . ل  و التصوير الدقيق  وصف هذه اجملموعات املهمشة هلا القدرة على ال 

نفس    واقعة يف علوة على ذلك، ميكن أن تعمل هذه املوضوعات بشكل تعاوين مع موضوعات أخرى  
جديدة  وذلك،  املأزق معرفية  موارد  تطوير  أجل  من  ميكنه  ،من  اجملاالت  تلك  مع  التعامل    الفضاء ا 
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ال يهتم هبا عادة األشخاص يف موقع اهليمنة. ومع ذلك، كما جتادل بوهلاوس، سيكون   واليت،  االجتماعي
، و  بتوظيف تلك املوارد املعرفية اجلديدة اليت طورها املهمشون  من له حضوة أتويلية من الصعب إقناع  

 جلهل التأويلي املتعمد" اب" تسميته بوهلاوس عني هذه املمانعة هي ما اصطلحت على 

ا من الظلم املعريف، ابإلضافة إىل ظلم الشهادة  2012دوتسون )  سك ت علوة على ذلك،   ( نوع ا جديد 
ال يتعلق فقط بظاهرة    الذي   من الظلم املعريف  نوع   وهو "،  رتكشامل  "الظلم  اطلقت عليهوالظلم التأويلي،  

االستخدام    ذلك  ظلم ينصرف دالالته إىل   هالتجاهل املتعمد للموارد املعرفية اليت طورها املهمشون، ولكن
املستمر للموارد املعرفية املشوهة اليت طورها من هم يف موقع السلطة، دون االلتفات إىل جتارب املهمشني. 

اطئة على منع استيعاب املوارد املفاهيمية اجلديدة اليت طورها يعمل هذا االستخدام للموارد املفاهيمية اخل
قيقة أن  حب(  2013ميدينا )  يقر املهمشون، مما يؤدي إىل مزيد من سوء الفهم. ابإلضافة إىل ذلك،  

  قبلية خطوة    حبسبه  وهي  ،لديهم القدرة على فهم جتارهبم اخلاصة ونقلها إىل بعضهم البعض  املهمشني 
ا. يف لغتنا املشرتكة، وفق ا مليدينا، و    مصطلحات جديدة  مفاهيم و  رتاحاجوضرورية من أجل   أكثر تعقيد 

كيفية  التعيني    وعلى،  الذي ذكرانه آنفاسؤالنا الثاين  عن    على االجابة  انميكن أن يساعدفإن هذا الصنيع  
  جيب   السياق، حيثعلى املهمشني دورا كبريا يف هذا  ن  أب  ابلقول   مقاومة الظلم التأويلي: فهو يقرتح

  وذلك   ،أشخاص يف وضع التبعيةمع  أن يكونوا أكثر حساسية للمحاوالت غري املكتملة للتواصل    عليهم
تصور صحيح لتلك اجلوانب من تفاعلتنا االجتماعية.    بغية وضع  ،إىل املفاهيم املشرتكة  بغية الوصول 

ا من الظ2017ديريك إي أندرسون )  جيرتحأخري ا،   لم املعريف، وهو ظلم الكفاءة املفاهيمي،  ( نوع ا جديد 
وهو مفهوم ينصرف دالالته إيل ذلك السياق حينما ال يكون املفهوم قمني ابنطباقه على فرد مهمش،  

نقص املصداقية اللغوية أو املفاهيمية، يف حني أهنم يف الواقع يتمتعون بكفاءة اتمة.  و هذا إما بسبب  
ظلم التأويلي، ألنه يف حاالت الظلم التأويلي، يفتقر األشخاص  جيادل أندرسون أبن هذا خيتلف عن ال

املهمشون إىل بعض املفاهيم املهمة ألسباب هيكلية، بينما يف حاالت ظلم الكفاءة املفاهيمية، ميتلكون  
على أهنم متحدثون غري أكفاء. ومع ذلك، يرتبط هذا النوع    عادة  ولكن ي نظر إليهمبكليتها،    املفاهيم
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احلاالت اليت يستخدم فيها  تلك  ارتباط ا وثيق ا مبفهوم دوتسون عن الظلم املشرتك، ألنه يف  من الظلم  
الكفاءة    أن ميسهم الشك حول   عندها  األشخاص املتميزون موارد أتويلية مشوهة أو متحيزة، فمن املرجح

األمر الذي    (، وهوعهذه الكفاءة املفاهيمية انضجة يف الواق  املفاهيمية لألفراد املهمشني )حىت لو كانت 
املوارد املفاهيمية  مما يستتبع القول أبن  ظلم االختصاص املفاهيمي،  مستوى    يرقى إىليصح وصفه أبنه  

 الظلم املشرتك.  مستوى يرقى إىل وما للمهمشني بدورها ستكون أقل عرضة للستيعاب، وه

  اليت يصح اجرتاحها بغية وارد املفاهيمية  املمباهية  يتعلق    هناية هذا اجلزء من املدخل، يثور سؤال هنا  ويف
عي  سد فإن ما حنتاجه يف (  2016روملوك )-كومارين رومدنهوفقا ل  .الفجوات التأويلية يف فهمنا اجل م 

هذا مع    ،ةصحيح  ة تقييمي  بوجود آلية  ، تتسممصطلحات ومفاهيم جديدةسك     هذا السياق ليس إال 
سبيل املثال، كان إدخال مصطلح "التحرش    وعلى  .األمرصحيحة ابدئ    وصفية  استصحاب وجود آلية

ا ألن املصطلح اجلديد يشري بطريقة ما إىل أن التحرش اجلنسي   ا جد  ، يف حني  فعل خاطئاجلنسي" مفيد 
سلبية   آلية تقييمعلى  ال حتمل يف تلفيفها "املغازلة غري املؤذية"  من قبيل قوهلمأن املصطلحات السابقة 

' "مثلي"  gay(، فإن ختصيص مصطلحات مثل '2013ميدينا )  يرى. وابملثل، كما  املقاممناسبة يف هذا  
اسرتاتيجية للتغلب على حالة الظلم  أبهنا    اعتباره  يصح   LGBT' "كوير" من قبل جمتمع  queerو '

  وذلك ،  إجيابيةحتمل دالالت    التأويلي، حيث جاءت هذه املصطلحات للتعبري عن مفاهيم جديدة و
وجود   للداللة  ذاته،    على  اجلنس  وسم  حيملون  أفراد  إىل  اجلنسي  امليل    تلك   على عكس  ك وذلذلك 

  يرى ابإلضافة إىل ذلك،    اليت حتمل وسم املرض أو االحنراف لوصم هذه املمارسات.املفاهيم القدمية  
  أبن رفع الوعي مهم للغاية، ليس فقط كوسيلة للتغلب على   - سيصدر قريبا  يف إسهام    – جورج هال  

  (. 13:  2016على الظلم التأويلي" )  طريقة للتغلبذاته    يف حد الظلم التأويلي، ولكن "ميكن أن يكون  
،  و يرىالفصل العنصري، فرتة   حالة السود يف جنوب إفريقيا أثناء  و للتدليل على هذا، يستحضر هال

  التوفيق عدم  ل نوا عرضة  مثل يب. بيكو ون. بيتياان، أبهنم كا  السودابالعتماد على أعمال منظري الوعي  
اليت كانت  املوارد التفسريية اجلماعية  و بني    ،ية القمعاألعمال    العنصرية و  اليت خاضوها مع بني جتارهبم  



6/9/2021       
ــ ـــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 49

 

الصور اخلاطئة أو املشوهة    هلذا السبب، ميكن أن يساعد رفع الوعي يف تصحيح املفاهيم و  و  .متوافرة هلم
تلك اجلوانب من حياهتم. علوة على ذلك،    بغية فهم   ، مفاهيمية جديدةعن أنفسهم، وتطوير أدوات  

( أبن الظلم املرتبط بنقص املوارد التأويلية ال حيدث  2016) (Charlie Crerarتشاريل كرير )   يرى
املفاهيم )أي عدم وجود   أو عدم كفاية  املفاهيمية(  الثغرات  املفاهيمي )أي  الغياب  فقط يف حاالت 

ذخرية مفاهيمية    اليت تتوافر على احلاالت  تلك  ت مناسبة(، ولكنه حيدث أيض ا يف  مفاهيم ذات دالال
ناقشة بعض  مل  املهمشني   تقف حاجزا منيعا ضد  ،احملرمات أو املمارسات االجتماعية األخرى  ولكن   ،غنية

  ال   نحن حباجة إىل الوصول إىل بيئة حرة بشكل صريحف"  -يرى هال كما  - لذلك    األمور اليت هتمهم.
  و   منفتحسياق اجتماعي  عرب اجرتاح    وذلك  هذه املفاهيم موضع التنفيذ:  وضع  بغية  وذلك لبس فيه،  

مصلحة كبرية يف    يف جمتمع ما،  لألفراد أو اجلماعاتفيها    يكون  ،ميكن فيه مناقشة جتربة معينة  ،متقبل
 (.205:  2016")أتويلية مؤاتيةطرق  عرب كوة فهمها 

 

 ية التعميماخلطاابت  2.5
فرو"،  ال  على  تتوافر القطط"  من قبيل قولناالعبارات العامة  يصح القول يف ختام هذا املدخل أبن تلك   

  يصح اعتبارها أبهنا قارة ليس هلا صفة االستثناءتعميمات    ال تستحيل إىلفرو"،  على القطة  تتوافر ال
ادعاء حيمل صفة    وهو وجودي )ل اتعميم  و ال يصح اعتبارها أيضا أبن هلا صفة ال  ، هناك قطط بل فرو(ف)

التعيني، فإن االهتمام هنا ينصرف إىل حقيقة القول أبن هذه القضااي   وعلى . (القوة احلجاجية املتجاوزة
األحجيات، تثري  مازالت  مثيلهتا  )ملزيد    واليت  و  الفلسفة  و  اللسانني  من  اهتمام كل  إليها  انصرف 

ينصب  .    ، انظر املدخل اخلاص حول اخلطاابت التعميمية(استقصاء و نقاش حول اخلطاابت التعميمية
  األدبيات اليت ينصرف اهتمامها إىل سرب احلمولة  تلك  على  هذا اجلزء اخلتامي من املدخل   يفتركيزان  

و  التعميمي  السياسية  االجتماعية  التمثيلت    قيل   واليت ،  ةللخطاابت  بعض  على  انعكاسات  هلا  أبن 
)ليزيل  -سارة   إسهام تتخذ  أدبيات    وهياجملتمعية؛   انطلق  ليزيل كنقطة  وليزيل  2015جني  ووداك  ؛ 
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  " يضع     " أواألوالد  ال يبكي"  ما يهمنا يف هذا الصدد أمثلة عينية من قبيل قولنا(.  2015ورودس  
، حيث جرى استخدام  املهنية"  نحياهتيف درجة تسبق   - حيث األمهية -من   عائلهتن   النساء العاملت 
سبيل املثال، فوصف البكاء    وعلىة من هذا النوع على أهنا جمرد سردايت وصفية حبته؛  خطاابت تعميمي 

يف املثال األول ينصرف دالالته إىل القول أبن فعل البكاء ليس فعل يشرتك فيه مجع األوالد بعمومهم،  
معي  ولكن سردايت  الجرتاح  التعميمية  اخلطاابت  من  النوع  هذا  توظيف  يتم  قد  هذا،  عن  ارية  رغما 

نه أب (2015) وليزيل ورودس ووداك . يقرتحال جيب  ومامهمتها توجيه السلوك حول ما جيب    ،توجيهية
بني   الفرق  فهم  والوصفية    التعميمات"ميكننا  يف  املعيارية  األمسية  العبارة  ختتزهلا  اليت  املفاهيم  عرب كوة 

هذا، ميكننا القول أبن    وعلى  (.629:  2015وآخرون.   )ووداك   اخلطاابت التعميمية حمل النقاش".
الثاين تنصرف دالالته إىل تقعيد معياري يقول أبن  امرأة" يف املثال  اليت ختتزهلا لفظة "  املفاهيم  أحد 

العاملة األصيل عادة املرأة  الوظيفية  اهتمام  التعميم    ؛ما ينصرف إىل أسرهتا، بدال عن مهامها  أما يف 
بكليت  لفتستحي،  الوصفي أن  اجلملة  مبعىن   ( الصنيع  هذا  ميارسون  أبهنم  النساء  جلنس  وصف  إىل  ها 

  كأساس   هذه السرديةليزيل    توظف .  اهتمامهم ينصرف أصالة إىل أسرهم، و يستبقون القليل ألعماهلم(
يف اإلدارة األمريكية، أثناء تواجد  هيلري كلينتون الرجل الوحيد  تعد    "  من قبيل قولنالشرح أقوال    حتليلي

تنصرف دالالهتا إىل  "الرجل"  لفظة    أن  يعين هنا"، مما  وابما على سدة حكم البيت األبيض  الرئيس أ
أمر يصح اعتباره أبنه ميثل جزءا من ضمن مشروع عمومي حيمل تلك    وهوالرجولة مبعناها املعياري؛  

ما تسميه    هابدور (  يف إسهام سيصدر قريبا. تناقش ليزيل )اآلاثر الضارة على اإلدراك اجملتمعي العام.  
إىل جمموعات    ، ت نسب عادة خطرة  صفات   حتمل يف تلفيفها، وهي تعميمات  "التمييزية  الصفات   تعميمب"

بذاهتا قولنا    وذلك   – معينة  إرهابيون"مثل  "املسلمون  أو  خطرون"  لليزيل  "السود  وفقا  هذه  .  تقوم   ،
الصفات التمييزية بدور كبري يف تكريس التحيز و تفاقمه، حيث أهنا خطاابت متتاز أبنه هلا صفة الثبات:  

  على افرتاض )ال ت راعى فيه كل احلاالت اليت قد يصدق عليه هذا الوصف بتمامه    فهي عند إطلقها،
)للطلع    كون له صفة العمومية(.هذا إذا ما أريد هلذا الوصف أن ي  ،استيفاء بعض الشروط األخرى
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  Saul انظر   ،الصفات التمييزية  تعميم   حول تعاطيها مع سردية   على بعض االنتقادات املوجهة إىل ليزيل 
forthcoming and Sterken 2015a,b). 

ما حتمل يف تلفيفها استلزامات  غالب ا    ة اخلطاابت التعميميهاسلجنر أبن  خطى إسهام ليزيل، ترى    وعلى
مما يستتبع القول أبهنا ميكن أن ت وظف يف هذا السياق ابعتبارها ،  خطابية تؤطر طبائعنا حنن بنو البشر

رتح بغية تثبيت دعائم تلك اهلياكل االجتماعية الغري عادلة أحد التأويلت اليت طبعت إسهام    .آلية جت 
صفات التمييزية قد يفهم منها أن هلا وجه من الصحة؛ تقرتح هاسلجنر  تعميم ال  ليزيل هو القول أبن سردية 

بدورها ابلقول أبنه مهما كان وجه الصحة الذي يلف هذه السردية، فإنه ال مندوحة لنا إال أن نرفضها،  
صنيع حبسبها    وهو،  (Horn 1985)حىت لو استلزم األمر التوسل آبليات تتجاوز الطابع اللغوي  

ن هذه التعميمات حتمل مضامني خاطئة يف أساسها، مما يستتبع القول أبن اآللية النفي  ضروري جدا، أل
  ملزيد استدراك حول )اليت أحكمت قبضتها علينا    األيديولوجياتهذه ستلعب دورا يف تعطيل عمل تلك  

 (.يف إسهام قادم Saul، انظر هذه الرؤية
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