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 1الرؤوية النسوية للجنس والنوع

 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة •

 أشرفمشرف بك ترجمة: 
 
 
 
 

شامل  مدخل   للجنس  الرؤ حول  فلسفي  النسوية  مترجم  ؛والنوعية  ونص   ،( على  موسوعة  منشور 

للفلسفة الموسوعة،  ستانفورد  في  المؤرشفة  للنسخة  هي  الترجمة  بأن  ننوه  عليها(.  يطرأ  قد    والتي 

بالشكر محرري موسوعة ستانفورد الترجمة. وختاًما، نخّص  على تعاونهم    التعديل من منذ تتمة هذه 

 واعتمادهم للترجمة والنشر على مجلة حكمة. 

 

 

 

 
1 Mikkola, Mari, "Feminist Perspectives on Sex and Gender", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2022 Edition), 

Edward N. Zalta & Uri Nodelman (eds.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/win2022/entries/feminism-gender/>. 
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. فكلمة "النسوة"  2عبارة عن حركة للحد مما تلقى النسوة من االضطهاد والقمع   -كما يقولون    - النسوية  
يف هذا السياق ميكن أن تفهم مشرية إىل الناحية اجلنسية البشرية، فهي ختصص من أفراد البشر األانثى، 

)من حنو األعضاء التناسلية(. ولكن  وتقصي الذكور، ختصيصا مبنيا على اخلصائص التشرحيية واحلياتية  
أنصار احلركة النسوية على مر التاريخ أطلقوا هذه الكلمة إطالقا خمتلفا، أطلقوها إطالقا يوحي ابحلالة  
التفريق بني   الثقايف دون اجلانب التشرحيي احليايت اجلنسي، وأفضوا إىل  االجتماعية وينظر إىل العنصر 

وهو كونه رجال وامرأة، وطبيعي أن    – والنوع االجتماعي    – أنثى    وهو كون اإلنسان ذكرا أو  –اجلنس  
هذا كان اصطالحا منهم، وإال مل يكن هذا التفريق موجودا عند عامة الناس الذين جيعلون هذا وذاك  

  لقد اثر يف الفلسفة النسوية حول ذلك نقاش حاد.   خلفة، ويطلقون أحدمها فيما يطلقون فيه اآلخر.
ما معىن أن النوع    كيف ميتاز اجلنس عن النوع إن كان بينهما فارق؟ ؤال اآليت: "نواة النقاش هي الس

 "ومامعىن كون الفرد رجال أو امرأة أو غريبا يف نوعه؟ على العوامل االجتماعية والثقافية؟  ئمتوك

مواقف ماضية  قف أنصار النسوية من اجلنس والنوع البشري،  احنن فيما يلي نرسم اخلطوط العريضة ملو 
 ابلدراسة والبحث. اونتناوهلومعاصرة 

 التفريق بني اجلنس والنوع االجتماعي أ.  ●
o  احلتمية األحيائية 
o  مصطلح النوع 

 النوع صنع يد اجملتمع ب.  ●
o  التنشئية االجتماعية والنوع 
o  النوع عبارة عن الشخصية 
o  النوع هو اجلنس 

 مشكالت يف التفريق بني اجلنس والنوع االجتماعيج.  ●
o هل النوع نسيج متجانس؟ 

 نقد إغفال اخلصوصيات  ▪ 
 

2hooks 2000, 26  
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 نقد املعيارية  ▪ 
o  هل اجلنس أمر موكول إىل املزااي اجلسدية وحدها؟ 
o  هل اجلنس والنوع مفرتقان؟ 
o  هل الفرق بني اجلنس والنوع ذو معىن؟ 

 فئة النساء وطبقتها  د. ●
o  الصنفية  االمسية 

 متسلسلة النسوة  ▪ 
 االمسية الشبهية  ▪ 

o  الواقعية النوعية اجلديدة 
 اإلخضاع والنوع  ▪ 
 والنوع  املاهوية األحادية  ▪ 
 الوضع االجتماعي والنوع  ▪ 

 ماوراء الثنائية ح.  ●
 . اخلامتة ط ●

 

 التفريق بني اجلنس والنوع االجتماعي:   .أ

والنوع االجتماعي، والتوى شأهنما  لقد تضاربت آراء التيارات النسوية يف شأن هاتني الكلمتني: اجلنس 
التواء شديدا. فاملناسب أن نعرض فصوال من اتريخ هاتني الكلمتني تدواال وإطالقا عل أيدي النسويني، 

 تعبد لنا طريق حبثنا.يف

 احلتمية األحيائية 

امرأة. وكذلك أمر  سواد الناس اليفرقون بني اجلنس والنوع، وجيعلوهنما شيئا واحدا. فاملرأة أنثى، واألنثى  
  ها الذكر والرجل. ولكن جل النسويني مل يراتحوا هلذه التسوية، بل أيدوا بينهما تفرقة. ميكن أن نعرب عن

)أو   الصبغيات  من  اجلسدية  احلياتية  املزااي  إىل  إشارة  اجلنس  أبن  والتساهل  التسامح  من  بشيء 
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)اهلرمو  تفرز  وما  والغدد  التناسلية  واألعضاء  على  الكروموسومات(  داللة  النوع  وأن  وغريها،  انت( 
اخلصائص االجتماعية من الدور والوضع واهلوية والسلوك وما إليها. وكان الباعث على هذه التفرقة هو  
مواجهة نزعة احلتمية األحيائية اليت تقضي أبن املزااي احلياتية هلا كلمة الفصل يف أمر اجلنس وما نيط به 

 إال مرائي املزااي اجلسدية. من املظاهر االجتماعية، وما هي 

أن    1889لنأخذ متثيال للحتمية األحيائية موقف ابتريك جيدس وآرثر تومسون اللذين قررا يف سنة  
انجم عن نوع األيض )التفاعالت الكيمياوية يف    إالاملظاهر االجتماعية والنفسية والسلوكية إن كل منها  

البنائي جتنح إىل   الفتور  اخلالاي(. فاألنثى ذات األيض  فيها  احلفاظ على فضل طاقتها جنوحا، خيلق 
واخلمول والتشبث ابلتقاليد وتفضيل الثبات يف احلياة واالبتعاد عن التحول فيها فالعزوف عن السياسة  
والذكر ذو األيض اهلدمي يركن إىل تبديد فضل طاقته، ركوان يصب يف طبعه التحمس واحليوية وتفضيل  

ف احلياة  والتحول يف  السلوك  التغري  به  فسر  إذ  التحليل  فهذا  االجتماعية.  واألمور  السياسة  الرغبة يف 
اجلبلي، استدل به من استدل على إقصاء املرأة من النظم السياسية وحرماهنا ما متتع به الرجل من احلقوق  

أن يلغي ما قررته الكائنات    -كما قال ابتريك جيدس وآرثر تومسون    –فيها. فمجلس الشيوخ اليستطيع  
فالتنسجم طبيعة األنثى مع احلقوق السياسية، فإهنا     3عجنت طبيعة الذكر واألنثى.  ا األولية اليت منه

هذه   ملواجهة  النسويون  فشمر  التقنني الطائل حتته.  هذا  فمثل  على ممارستها،  طبيعتها التقبل  حبكم 
ابحلتمية االجتماعية اليت تقضي أبن نواة هذه املظاهر هي اجملتمع.    ابجلانب املعاكساحلتمية، وتسلحوا  

ي بوفوار" أبن الواحد اليولد امرأة، بل يصبح كذلك بعدئذ، وأن السلوك  السيدة "سيمون دفنادت  
يغرز فيها آاثرا عقلية وخلقية، غرزا كأهنا من صنع    اوظرفه  االتمييزي الذي حيدق مبن تعد امرأة يف جمتمعه

فإنالطبيعة ابإلنساناملمارسات    .  حتيط  جدا.   اليت  عميقة  آاثر  النزعة    4هلا  هذه  عل  األمر  عصارة 
االجتماعية أن ما يناط ابجلنسني من السلوك واخلصائص مرده التعليم والرتبية، وليس التشريح أو الغدد  

 تفرز. وما

الذي أعلى كلمته   احلتمية األحيائية  اختفى ضرب  ابتريك جيدس وآرثر تومسون، ولكن أساس  لقد 
مل خيتف. فنلفي أن الطريان اندلع    –ونفسا جذورا تشرحيية  وهو أن للفرق بني اجلنسني سلوكا    –الفكرة  

قيادة الطائرة، فتحكم املانعون إىل  باملرأة    اشتغالفيه يف العقد السابع من القرن التاسع عشر نقاش حول  
 

3Quoted from Moi 1999, 18  
4Simone de Beauvoir Beauvoir 1972 [original 1949], 18; for more, see the entry on  

https://plato.stanford.edu/entries/beauvoir/
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ما ينتاب املرأة يف كل شهر من احليض، فيجعلها غري مناسبة ملثل هذا العمل. فكان االستناد إىل غددها  
بل نلفي يف وقت الحق حماولة توجيه هذه الفروق على أساس الدماغ، خاصة "اجلسم الثفين"    5وماتفرز. 

الذي هو حزمة من األلياف العصبية الرابطة بني شقي األمين واأليسر الكرويني يف الدماغ. فمجلة اتمي  
للفرق بني    دراسة حمللة ملا كان سائدا آنذاك من التفسريات التشرحيية املوجهة   1992نشرت يف سنة  

اجلنسني، وقررت أن حجم اجلسم الثفين ميكن أن يفسر بعض املظاهر يف املرأة. فإن هذا اجلسم الثفين  
فيها أغلظ منه يف الرجل، وهذا يعوق يف أنواع من التفكري املرئي يف املرأة. لذلك تعاين من املشكلة عند  

 على هذه الدراسة مآخذ اتلية:ولكن السيدة "آن فاوستو ستريلينغ" أخذت  6قراءة اخلرائط. 

احلذر  أن أمر حجر اجلسم الثفين فضفاض جدا. فهو خيتلف يف الرجال كما خيتلف يف النساء. ف •
وشكله وغلظه وحيسب للجنس وحده    احلجم  ، ابلنظر إىل حجماحلذر عن اختاذ رأي هبذا الشأن

 عند تطبيقه وتسليطه دون العوامل األخرى من الصغر وغريه.
ع مالحظته يف الكبار. وهذا ميكن أن يشري إىل أن هذا الفرق  وأن هذا الفارق مل يالحظ يف الرض   •

 حياهتما من السلوك والتعامل.   يف  ليس تشرحييا، بل منبثقا عما يعرض كل اجلنسني فيما استقبل  
وأن التجربة أخربتنا أن القصور يف قراءة اخلرائط يسد ابلتدرب واملواظبة واملثابرة. فهذا يدل على   •

على قوائم اثبتة وإن سلمنا أبن اجلنسني يتفاواتن يف    منتصبانسني ليس  أن هذا الفارق بني اجل
 7اجلسم الثفين حجما. 

 مصطلح النوع 

الذكورة   التاسع عشر مدلول جنسي، ويشار به إىل  القرن  الستني من  النوع حىت عقد  كان ملصطلح 
اجلنسني ولكن تداول النسويون مصطلح  يز بني  يواألنوثة، شأنه كشأن األدوات اليت تستخدم يف اللغة للتم 

"النوع   األخرى كسوة  وكسوا  نفسية،  اجتماعية  وأخرى  أحيائية  فروق  بني  تفرقة  االجتماعي  النوع 
االجتماعي". وأول ما وجد هذا املدلول ملصطلح النوع لدى الكتاب النفسيني عند معاجلتههم للتحول  

، يشعرون أبهنم مرتطمون يف أجساد غري أجسادهم،  مل النفسي "روبرت ستولر" درس أانساااجلنسي. فالع
إىل اخلصائص التشرحيية واحلياتية، وبلفظة النوع إىل  ( بكلمة اجلنس  1968فأشرع يشري )حوايل سنة  

 
5Rogers 1999, 11  
6Gorman 1992  
7Sterling 2000b, chapter 5-Fausto  
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املظاهر والسلوك واألدوار املرتبطة ابجلنسني. الشك أن اجلنس والنوع كاان متكاملني عنده، ولكنه هبذا 
الناس بني    – و  فيما يبد  –التفريق استطاع   الذي يشعر به بعض  أن يفسر ظاهرة االنفصام اجلنسي 

 جنسه وبني جسده ودوره.  

فاستغلها النسويون أيضا،   فاستخدم النفسيون من حنو روبرت ستولر هذه التفرقة تلبية حلاجة دراستهم،
واندوا على أساسها أن كثريا من الفروق بني اجلنسني من صنع اجملتمع، ليس هلا أساس اثبت، فيمكن  
أن تغري وتبدل. "غايل روبني" على سبيل املثال يرى أن اجملتمع انطوى على مسابك، يصب فيها املادة  

ك من األدوار والصفات والسلوك اخلاصة بكل  اخلام من اجلنس والوظيفة التناسلية، وخترج منها سبائ
وحاول به أن يضع إصبعه يف جسد اجملتمع على اجلرح الذي    8جنسني، ويسميها بنظام اجلنس والنوع. 
روبني"   وانطلق"غايل  10ونعت النوع مبفاصل، اصطنعها اجملتمع.   9منه حييض دم قمع األنثى واضطهادها،

فها  النوع. فالعناصر التشرحيية واحلياتية التزول والحتول، أما النوع فأعراض كي    وتغري   اجلنس  بدأ ثبات م  من
اجملتمع الذي يقنن لكل جنس سلوكه ومظاهره، وأيمر وينهى. فاملرأة تقهر، وهي جترب على أن تكون  

فكانت النتيجة أان إن جددان نظمنا السياسية، وقلبنا مؤسساتنا االجتماعية، متكنا من تغيري    11امرأة. 
النوع ومايليه من الصفات واألدوار، وأنقذان األنثى من براثن القمع والقهر. فيقع على عاتقي النسوية  

داي"، مث اليدخل اجلنس يف  أن يعقم اجلراثيم النوعية )ال اجلنسية( من اجملتمع، ويصريه صافيا منها و"زمنر 
 12حتديد هوية اإلنسان، وفيما يقوم به من الوظائف، ويف اختيار من يعاشره معاشرة جنسية.

متكاملني، تكامال جيلوه الشعار القائل:    –مثل تفسري روبني   -كان اجلنس والنوع يف أوائل أتويالهتما  
سد، يكسى أنواعا وألواان من الثياب  "النوع مظهر اجتماعي للجنس." مثلهما عند نيكلسون كمثل ج

فاجلنس يكسوه االجتماع أنواعا من تصوراته   13ويزدان هبا. فاجلنس جسد، يقام عليه النوع االجتماعي.
 

8 1975 ،165 

9 1975 ،159 

10 1975 ،179 

11Rubin  1975 ,204 

12Rubin  1975 ,204 

131994, 81  
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وتطلعاته جتاه جسد كل من الذكر واألنثى، فيخلق بذلك فروقا نوعية على أجسادان. عصارة هذا التأويل  
حي االجتماعية ختتلف، فاألعراف تفرض علينا على حسب اهلوية  أن الناحية اجلنسية اثبتة، ولكن النوا

اجلنسية أمورا، فيصبح فينا الرجل واملرأة بعدما كاان ذكرا وأنثى. ومن مثرات هذا التأويل والتفريق انفصال  
املرأة، فيمكن أن يوجد فينا، أنثى هي رجل، وذكر  عند  العروة اليت تربط الذكر ابلرجل، واليت حتط األنثى  

 14و امرأة.ه

اخلالصة أن هذه النزعة النسوية ترفض فكرة احلتمية األحيائية، وترد الفروق املشاهدة بني اجلنسني إىل 
تعرب عن هذا أبن النوع من صنع يد اجملتمع، وتشري هبذا  اليوم  األعراف واالصطالحات. وجند األقالم  

منهما من املواصفات من حنو كون املرأة مربية  التعبري إىل أن النوع )الرجولة والنسوية( وما نيط بكل  
غري   عن  أم  أمقصودا كان  سواء  االجتماعي  للعمل  نتاج  إال  هي  إن  الرجل طموحا  وكون  لألطفال، 

ولكن هذا اليعين أن األمر يف هذا التفريق هني، بل جند تضارب آراء بني أصحاب النسوية يف    15قصد. 
سمات النوع. بل وقع اخلالف قبل ذلك يف تبيني مالمح صنع  حتديد املمارسات االجتماعية اليت تبين ق

نوع مع اإلنسان من  وما معىن كون  نفسه،  مقالة  ني اجملتمع  )يراجع  تتفق كلمتهم عليها.    تقاطع؟ ومل 
 لالستزادة من الرؤى حول فهم النوع االجتماعي(. والقارية   التحليلية النسويتني 

 النوع صنع يد اجملتمع  :ب

 التنشئية االجتماعية والنوع 

السيدة "سيمون دي بوفوار" أبن الواحد اليولد امرأة، بل يصبح كذلك بعدئذ. فعلى  لقد مر بنا قول  
التنشئة االجتماعية. فصريورة املولود رجال أو امرأة حتصل    اأي حنو نفسر قوهل هذا؟ أحد األحناء هو 

و تتحلى على مر الزمان    النسويدا ابملمارسات االجتماعية، فمن توصف ابملرأة تتعلم السلوك  يرويدا رو 
هلا دور  والقوى االجتماعية    16. مبا يعد نسواي. فبني الرجولة والنسوية وبني اجملتمع آصرة سبب ومسبب

يف تكوين الشخصية النوعية أو اجملتمع نفسه خيلقنا حنن من حيث الرجل واملرأة، فاجملتمع جزء من جوهر  
"كيت    ة الشخصية النوعية وليس سببا فقط. وأما مصنع هذه الشخصية فهو التعليم االجتماعي. السيد

 
14Haslanger 2000b; Stoljar 1995  
15Haslanger 1995, 97  

16Haslanger  1995  ,98 

https://plato.stanford.edu/entries/femapproach-analy-cont/
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تعود ابلفروق النوعية إىل االجتماع دون العناصر التشرحيية األحيائية.    –على سبيل املثال    –ميليت"  
نوعني خمتلفني.  لنا  اجلنسني خيرج  من  مع كل  اجملتمع  الوالدين    17تعاطي  السيدة حصيلة  عند  فالنوع 

لوك والرغبات والتعبريات وما  واألقران وتطلعات اجملتمع حنو ما يناسب كل جنس من املزاج والشيم والس
موطن االعرتاض يف هذه    18يالءمه من طرق اإلشارات، وحتديد اجملتمع ما لكل من املكانة والقيمة.

املمارسات أهنا تؤدي إىل إتباع األنثى للذكر يف أدوار احلياة ومواقف األايم. فاملرأة تدرب على اجلهل  
لى التقاعس واخلمول واالستسالم، ويغرس فيها أهنا رفيقة  واالبتعاد عن املعرفة وعلى السمع والطاعة وع

للرجل. اليت قد خطاها  ولكن هذه املظاهر معل    19عاطفية  مة، فيمكن تغيري جمراها وحمو آاثر اخلطى 
اجملتمع على درب التمييز ضد املرأة. حاصل هذا التحليل أن مهمة النسوية أن تسعى للدحر يف صدر  

 . هذه املمارسات االجتماعية

ة  يهذا ويقرر أنصار فكرة التعليم االجتماعي أن العوامل اليت تؤدي دورا يف تكييفنا يف الرجولة والنسو 
كثرية تستعصي على النسوية حماربة هذا التيار. فالوالدان على سبيل املثال يعامالن الطفل والطفلة على  
حنو خمتلف بغري أن يشعرا بذلك. فقد سئل بعض اآلابء واألمهات أن يصفوا وليد يوم وليلة، فجاء  

الوليد الذكر، وكان    االتساق من نصيبو وصفهم ذا متييز بني اجلنسني، فكانت كلمات القوة واليقظة  
من حظ األنثى حنو الصغر والنعومة. مث تعاملهم مع رضعهم أيضا خيتلف على حسب اجلنس وإن مل  

بل بعض املمارسات صارخة يف هذا التمييز. فالذكر خيتص من األلوان والثياب بغري    20يتعمدوا ذلك.
يف أعينهم مع األنثى. يزيد الطني بلة  ما خيتار لألنثى. فاللون األزرق يناط ابلذكر، ولون الورد ينسجم  

أن هذا التمييز يالحظ يف ختري اللعب أيضا وأهنم يفرضون أمناطا لكل من اجلنسني. المرية يف أن املوجة  
ئة االجتماعية الشيء الكثري، ولكن التزال اجلارية غري مرغوب يف  شالثانية من النسوية غريت من التن

اخلشنة، والتزال نصيبها من الدمى وأدوات الطبخ أكثر من نصيب   لعب ابلتغاهلا  شقيامها بكرة القدم وا

 
179–1971, 28  

18Millett  1971 ,31 

19Millett 1971, 26  

20Renzetti & Curran  1992 ,32 
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الغالم الذي اليزال يقال له عند البكاء: "التبك بكاء اجلارية"، ويعطى مثل الشاحنات واملسدسات من  
 21أدوات اللعب اليت فيها مسحة من الرجولية. 

حوهلم من العامل. فتزداد حماربة التنشئة  فيقرر أصحاب نظرية التعليم االجتماعي أن األطفال يتأثرون مبا  
الرجل قائدا   فتبدي  الرجال والنساء رمسا منطيا،  املوضوعة لألطفال ترسم  الكتب  االجتماعية صعوبة. 
ومقداما ومقتحما، وتظهر املرأة ذيال وتبعا. فعلى وضاع الكتب للتقليل من هذه النمطية أن يعرضوا  

وقد    22ها، والرجل مربيا منشئا وبعيدا عن مواطن العنف واخلشونة.املرأة مستقلة بنفسها غري اتبعة لغري 
بعض أصحاب املطابع خطوة أخرى: إهنم أنشأوا رموزا خيالية حمايدة يف اجلنس مثل برانمج األطفال    اخط

على حسب دراسة    –تليتبيز". ولكن أولياء األطفال الذين يقرأون هلم مثل تلك الكتب   الربيطانوي "
على حسب    - رينزييت وكوران   اجلنس  الرموز يف  فيميزون  املطابع،  األوصاف  يودون جبهود أصحاب 

فهذه األمناط اجلنسية اليت التزال سائدة يف اجملتمع تبعث يف نفوس األطفال رسالة    23املنوطة لكل رمز. 
 حول ما يصلح من السلوك على حسب جنسه، فتجعل من الطفل رجال وامرأة. 

 : النوع عبارة عن الشخصية

تنقد نظرية التعليم االجتماعي انعتة إايها أبهنا    24جاءت عاملة األجتماع األمريكية اننسي جوليا تشوردو 
النوع عبارة عن شخصية،    25مفرطة يف تسهيل األمر، وتقدمي تفسري قريب.    تحدد توجهة نظرها أن 

ألعراف والتقاليد يف نعومة أظفار صاحبها، واجلانب النوعي من الرجولة أو النسوية  اب  مالحمها وقسماهتا
ق تعامل األم مع ولدها فإهنا قيمة على تربيته عادة ما. فالسيدة  طري عن  على سبيل اخلصوص ينضج  

منحى    "اننسي" عن  ينبثق  الشخصيتني  بني  اخلالف  أن  املربيمن حجتها  األ  ة عناية  غريها  من  أو  م 
تشعر األنثى أبهنا مثلها جسدا ونفسية    فهي. فعالقتها ابلطفل الذكر غري عالقتها ابلطفل األنثى،  ابلطفل

تكون ذيال هلا ولكنها  و وسلوكا، وأن شخصيتها ليست منفصلة عنها فتذوب األنثى يف شخصية املربية،  
تغرس يف الذكر أنه يغايرها يف هذه املناحي، فالتذوب شخصيته، بل يقوم حوهلا من السياج ما يفصله  

 
21126–2000, 122for more, see Kimmel   
22Renzetti & Curran 1992, 35  
231992, 35  

24 1978  ;1995 

25see also Deaux & Major 1990; Gatens 1996  
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السلوك، فالخيضع له شخصية. مث أتيت التنشئة االجتماعية  عن مربيته يف كل منحى من مناحي احلياة و 
هذه الرؤية هلا جذور    26يف صغر الولد حتكم أسالك هذه السياجات لتخرج شخصية رجولية أو نسوية.

 يف التحليل النفسي الفرويدي مع مالحظة أن السيدة اننسي بينها وبني فرويد فروق شىت.

تنجلي يف أمناط السلوك اليت نيطت بكل    –كانت أم نسوية  سواء أرجولية    –هذه الشخصية النوعية  
جنس. ولنأخذ التبعية العاطفية مثاال. فالنمط السائد حول املرأة أهنا أكثر عاطفية من شقيقها الرجل،  

أن تقطع لولدها   فتتوكأ على غريها، فالتستطيع أن ترسم لنفسها خريطة حول مصاحلها وخريها من غري 
ويعود بعض احملللني هبذه الظاهرة إىل أن احلدود اليت تفصل ذات اإلنسان من غريها  وبعلها فيها مكاان.  

واليت تتكون رويدا رويدا، تكون يف املرأة غري واضحة والبينة، فيعصب عليها أن تفصل حوائجها مما ملن  
أن يسري  حوهلا، وتستقل عنهم. ولكن الرجل يف جانبها املعاكس جيعل مستقال عاطفيا، ويعد من مناقبه  

السبب يف ذلك كما يقولون أنه تتكون له ذات    .على درب االنفراد والتعقل، ويذم منه أن تقوده املشاعر
ه ومصاحله أولوية، وإن كانت على حساب مصاحل غريه  جن حوله، فهو يويل حلوائممستقلة منفردة ع

 أحياان.

النوعية  فجنوح   الشخصية  الفروق  هذه  أن  إىل  هذه  السيدة اننسي  فإن  أن حتول؛  بل جيب،  ميكن، 
الشخصية وما نيط هبا من األدوار واألوضاع قطب الرحى يف قمع املرأة واضطهادها. فإهنا تضرب املرأة  
يف قالب إنسان مرهف حساس لغريه، وتصب الرجل يف مصب من اليعبأ واليبايل. وتصحيح هذا الوضع  

نضمن أن يقوم حول ذات كل من ذكر وأنثى سياج    بذلك  27أن يشرتك األبوان كالمها يف تنشئة الولد. 
 األمناط الشخصية السائدة بيننا.  ختتفيمن االنفراد واالستقالل، وأن 

 : النوع هو اجلنس

الكاتبة والناشطة النسوية الشهرية "كاثرين ماكينون" هلا وجهة نظر أخرى حول شأن النوع االجتماعي. 
نسج مفهوم اجلنس )النوع( على أنه استعباد الرجل للمرأة  هو الذي يهي على سبيل التقريب أن اجملتمع  

نوع كذلك وحيدد الشخصية  فالرجولة عبارة عن السيادة جنسا والنسوية عن اخل  28.إلشباع غزيرته اجلنسية
 

26206–1995, 202  
27Chodorow 1995, 214  

28MacKinnon  1989 
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اجلنسية وضع الصاحب والصاحبة عند الوقاع، وأن اإلاثرة اجلنسية منوطة بسلطان الرجل وافرتاش املرأة.  
ولكن هذا اليعين أن اجلنس عند السيدة معزول عن صنع اجملتمع،    29وهذا هو تصور اجملتمع للجنس. 

بغ  تفسريها  الميكن  جمتمعية،  ظاهرة  عندها  أيضا  هو  وتقاليدها، بل  اجملتمع  تصرفات  إىل  االستناد  ري 
وهذا الوضع يصري اجلنس يف صميمه شأان هرميا   30السيما وضع الرجل واملرأة عند الوقاع كما مر آنفا.

مرتتبا، ففيه األعلى وفيه األدىن. عصارة األمر أن اجلنس مرآة لوضع كل من الشريكني عند إشباع الغزيرة  
اجلنسية وضعا هرميا مرتتبا. ونتج عن ذلك أن تصور املساواة بني الصنفني غري معقول يف إطار السيدة.  

للشخصية النوعية اهلرمية املرتتبة اليت تتمثل يف   وجود  السيادة واخلنوع، مل يعد لئن خال اجلنس من تصور 
 اجلنس. 

يف حتديد  احلكم  لقد رأينا من موقف السيدة أن وضع القرينني عند إشباع العزيرة يف اجملتمع األبوي هو  
. وقد ذكران  و غريمها من األمرأ   قسمات الشخصية النوعية، وليس االجتاه النفسي أو السلوك البادي

كذلك من موقفها أن هذا الوضع أيضا من صنع اجملتمع، وليس متطلبا فطراي طبيعيا جبليا. بل تكيف  
املرأة بذلك أيضا. فاملرأة جعلها اجملتمع منسجمة مع    تالرجل أبنه يتمتع سيدا وقرينته طيعة لينة، وتكيف

هنا تضع السيدة    . فطرة  هذه   عة لينة وأن وهي طيإال  تثور  ال  نسخة الرجل لإلاثرة، وأيقنها أبن رغبتها  
رأيها    - إصبعها   الفكرة،    - يف  هذه  نشر  دورا حموراي يف  أدت  اإلابحية  املواد  أن  وتقرر  اجلرح،  على 

العقول.  يف  إىل    31وترسيخها  جاحنة  اخلنوع  يف  راغبة  املرأة  تعرض  حينما  تكذب  اإلابحية  فالوسائط 
اخلضوع، فتصهر رغبة الرجل يف مصب السيادة فالتشبع إال وهو سيد سلطان قاهر. والرجل الذي هو  
اآلخذ بناصية القوى يف اجملتمتع يسلط هذه النسخة من اإلاثرة اجلنسية على املرأة وإن كان على كره  

اان. وهنا تزيد السيدة موقفها وضوحا، وختربان بصلة مركز القوة يف اجملتمع والفروق الصنفية يف  منها أحي
فهي ترى أن القوة مل ترتكز يف املركز األبوي حبكم الفروق، بل هي انجتة عن   32السلوك والدور والوضع،

ري القوة لديه جتامها خمتلفة. فالسيادة  ألن معاي  رؤية متفاوتةاختالل ميزان القوة. فالرجل واملرأة يرامها اجملتمع  

 
29MacKinnon 1989, 113  
30see Haslanger 1995, 98  
31MacKinnon 1989, chapter 7  
32see 2.1.  
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ويف هناية املطاف، تصف السيدة عالج هذا الداء، وتدعو مالك    33قبل التمييز.  - كما تقول السيدة    -
 انصية التقنني إىل حظر املواد اإلابحية كي يستأصلوا بذلك شأو خنوع املرأة وخضوعها.

 مشكالت يف التفريق بني اجلنس والنوع االجتماعيج: 

 هل النوع نسيج متجانس؟

إن املواقف اليت مرت بنا آنفا تشرتك يف الواقعية الصنفية اليت تفرتض أن النسوة طبقة، تتحلى فعال مبزااي،  
، ومن حتلى هبا، فقد أصبح من عداد النسوة من دون الرجال. فاملرأة تلك املزااي املتحققة واقعيا. هامتيز 

"كاثرين ماكينون" مثال قد مر بنا أهنا ترى أن النوع  وهذه هي الواقعية الصنفية )أو النوعية(. فالسيدة  
ذلك أن اليت تتنصل من هذه  االجتماعي للمرأة يتكون من استعباد الرجل هلا عند اإلشباع. وتزيد على 

العبودية التعد "امرأة". واألمر الوحيد الذي يفصل الرجل من املرأة هو طرفا االستعباد الغزيري. فالطرف  
وتفاصيلها   تنتقد يف جزئياهتا  أن  الثالثة ميكن  املواقف  املرأة.  املفرتش هو  والطرف  الرجل  املهيمن هو 

م تشودرو  السيدة اننسي  رؤية  لنقد  نقدا  )يالحظ  تكبدت  املواقف  هذه  ولكن  ثال عمل سبيلمان(. 
شديدا يف بنيتها التحتية اليت تتمثل يف الواقعية الصنفية. وهذا النقد سار على اجتاهني: األول هو إغفال  

غريها من عوامل التأثري يف التمييز اجلنسي الذي  و هذه املواقف ما للعرق والطبقة والداينة والتوجه اجلنسي  
قطب رحى النسوية، واالجتاه الثاين هو أن املواقف تصوغ تصورا معياراي للمرأة. فاألول ميكن  مناواته هو  

 أن يسمى بنقد إغفال اخلصوصيات، والثاين بنقد املعيارية.

 نقد إغفال اخلصوصيات: 

ية على أساس أهنا تغفل اخلصوصيات. بيان ذلك  فالواقعية الصن  تنقد  34إن السيدة إليزابيث سبليمان
بيل التقريب أن أنصار الواقعية خيطئون حني يتصورون اجلنس مبعزل عن العرق والطبقة واجلنسية.  على س

األمر كذلك.   وليس  واحدا،  امرأة شيئا    هاريس أجنيال  السيدة  لو كان هذا كهذا، لكانت نسوية كل 
ا النقد إىل موقف السيدة " كاثرين ماكينون"  ت( على سبيل املثال وجه2007ستون )السيدة  ( و 1993)

  طبقة راين أن هذا املوقف يغمض عن  تاملار آنفا القائل أبن النسوية عبارة عن اخلنوع اجلنسي. فإهنما  

 
33see, MacKinnon 2006  

34 1988 
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املرأة اليت تسهم يف تكوين جنسها وأنوثتها. ولقد خيربان اتريخ العنصرية أن كان النمط السائد يف عصر  
داء شهوانية، صاحبة غزيرة جاحمة، متطلعة إىل إشباعها أبي طريق كان. فكأهنا  العبودية أن اجلارية السو 

حدث هبا فكأنه عن  ما راضية طاعية الترد يد المس، فاليتحقق أن ينسب إليها أن اغتصبت. بل كل 
ولكن البيضاوات صواحب حشمة وعفة. فالنتيجة اليت تتلو ذلك أن اخلنوع اجلنسي اليصلح    35رضا.

 المح اجلنسية. فإنه خمتلف من امرأة إىل أخرى.ألن حيدد امل 

  ، وية البيضاء. كأن جوهر املرأة هو ما جتلوه البيضاواتثفاخلطأ الساري يف عروق الواقعية الصنفية هو األن
. مث إذ كانت  نبغض النظر عن ثقافتهن وأرضهن ومساهت   36ن كأن هنا شذرات، تتألف منها النسوان كله 

تلك الطبقة هي التمثيل الوحيد    أضحتالنسوية منطوية على الطبقة الوسطى من بيضاوات الغرب،  
للمرأة، وظن أن النسوية اليت تسرتها بشرة السوداوات ما هي إال ما للبيضاوات. فاملرأة الالتينية يف نواهتا  

فأقامت    37إن قشطت إال عادات سواء بسواء.  عنها غشاء من الثقافة اليت ما   ها مييز هي اإلجنليزية، وإمنا  
النسوية على الصعيد الوجودي ما كان إضافيا، جعلته حقيقة وجودية واقعية. فأعلت من شأن   هذه 

 38نزلت من شأن أخرى، ومشلت مجيع الطبقات برداء طبقة واحدة.أطبقة من النسوة و 

فإهنا وجدت نواة االضطهاد اجلنسي   39البيضاء عمل السيدة بييت فريدان الشهري.  لألنثويةمن خري مثال  
يف العمل ابملنزل، فدعت بنات حواء إىل أن يبحثن عن العمل يف السوق خارج أسوار البيت. ولكنها  
غرب عنها أن من احندرت من الطبقات الدانية غري السوداء يف اجملتمع، تعمل خارج بيتها دعما لقرار  

. وتلك الطبقات معظمها غري السوداوات. فنظرة السيدة  هايتها وتقدميا ألسباب معيشة من يظله بيتب
بييت كانت مقصورة على املرأة الغربية البيضاء ذات الطبقة الوسطى، ولكنها طبقت على النسوة عن  

 

 1993 هاريس 35

 159،  1988س بلامين  36

 13،  1988س بلامين  37

 أ يضا  38

39 1963 
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اب الضيم  طوت كشحها عن الفروق الطبقية والعرقية عند تنقيب أسب  ا أهن  اخلطأ   آخرهن خطأ، ومكمن 
 40الذي تالقيه املرأة.

السيد امرأة فحسب،   سبليمان أن اجملتمع اليصري   ة هذا وتقرر  امرأة ذات خصوصيات.   األنثى   41بل 
ط ابألنثى. فالتتحقق أمرأة مطلقة، بل أمرأة عاملة  يفالنسوية تتكيف ابختالف اجملتمع واحمليط الذي حي

ذات ثراء، أوروبية أو غري ذلك وما إىل ذلك من املناحيت  أو غري عاملة، بيضاء أو ذات لون، فقرية أو  
 اليت ينحت هبا اجملتمع األنثى لتصري امرأة. 

لقي رواجا يف الوسط النسوي. فتشيد به "يونغ" أبن سبليمان برهنت على أن  ةالسيد هذا النقد من  
 42الواقعية الصنفية الثبات هلا.

من نقد سبليمان غري ما استنتجته "يونغ".    43كوال" ولكن يف اجلانب املعاكس استنتجت السيدة "مي
فإن ميكوال جنحت إىل أن نقد سبليمان التؤدي إىل اإلطاحة بفكرة الواقعية اليت تقضي أبن املرأة هلا  

أن بعض احملاوالت لتحديد هذا العنصر ابءت ابلفشل. صحيح أن    يقتضيما يفسرها ومييزها. وإمنا  
انقص، ولكن صحيح كذلك أن النقد  هو  صاحبة الطبقة الوسطى    تفسري املرأة مبا خيص املرأة الغربية

أ[ ملعاجلة    2001اليسد الباب أمام احملاولة للبحث عن عنصر آخر، يفي ابلغرض. )يراجع هاسالجنر ] 
[ ويراجع "ستوجلار"  بغري أساس ابلضرورة،  ليست  الصنفية  الواقعية  السيدة  2011أن  نقد  لدراسة   ]

 ليمان"("ميكوال" آلراء السيدة "سب

 نقد املعيارية: 

املتأصلة يف   املعيارية  اليت نقدت  السيدة جوديث بتلر،  التفريق بني اجلنس والنوع االحتناعي  ممن نقد 
ن هذا التفسري ال يفسر )سنعاجل هذا األمر يف جزء  أ، بل رأت ابلنقدف ت مل تكهي  44الواقعية الصنفية. 

 
403–hooks 2000, 1  

 113 ,1988س بلامين،  41

421997, 13  

43 2006 

44 1999 [original 1990], chapter  1 
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السيدة ولكن  (.  ٣.٣ إىل    للمعيارية   نقد  متجها  جانبها  ليس  إىل  بل  )امليتافيزقي(،  املاورائي  جانبها 
ثقافية أو    وأ   عرقية  جمموعة  اليت هي حراك سياسي قائم على أساس  السياسي الذي يعرف بسياسة اهلوية

فسياسة اهلوية النسوية    45. نوعية اجتماعية، واجهت جتربة أو حالة خاصة أو اتسمت خبصائص  و أة  يطبق
طبقة، هي طبقة النساء، وتواجه هي   حتتوى على الواقعية الصنفية حيث تفرتض لنقد هذا اعلى حسب 

 هذه التجربة أو احلالة عن غريها من الطبقات.  هامتيز دون الرجال جتربة أو حالة خاصة يف اجملتمع، و 

وهي أن جتريد    سبليمان  ةالسيدتشبه نقد اخلصوصية من  نقد السيدة بتلر مبنية على مقدمتني: األوىل  
املرأة التتحقق يف اخلارج إال    ، فإنتقصري  مافيه  مث تسليطه على كل امرأة  املرأة يف تفسري موحد شامل 

ركبوا من   احلتمية األحيائيةمنافحة يف سبيل فالنسويون   46.ثقافية واجتماعية وسياسية مشخصة بعناصر
أن مثل    ي فهاملقدمة الثانية  أما  للمرأة.    شامال  حيث اليشعرون، من العناصر االجتماعية تصورا جديدا 

تصوروا ميزاان، جيب أن يوزن به من تندرج يف فئة    التفسري الواقعي للصنف معياري. فإن أصحابه  اهذ
وهذا امليزان مبنزلة عصا، تضبط ما يسوغ للمرأة من التصرفات والسلوك مما اليسوغ، وما يقبل    47املرأة.

املار    "اننسي جوليا تشوردو"  فإذا طبقنا هذا النقد على موقف السيدة  48جتاهها من التجارب مما يرفض.
لى بشخصية نسوية،  حتآنفا واملبين على أن النوع عبارة عن شخصية، فالنتيجة أنه اليعد امرأة إال من  

من صواحبات  فالتعتين النسوية إال هبا. ومن مل تقمص هذه الشخصية، فليس من عشرية "النساء"، وال
 .السياسي التمثيل النسوي

بل هي يف كنهها   اهلوية التصف فحسب،  أن "مقوالت  قائمة على  السيدة  الثانية من  املقدمة  هذه 
فليس اخلطأ يف تقدمي تفسري صحيح للمرأة، بل اخلطأ كل اخلطأ يف اإلقدام    49".، فهي غري شاملةمعيارية

 50ميزاان ومعيارا، جيب أن تفي به من كانت امرأة. على احملاولة نفسها. فالتفسري، مهما كان، يتأبط  
يبدو من كالم السيدة    طبيعة مقوالت اهلوية اليت التنفك عن ضرب من املعيارية.  ، يف نظر السيدة،وهذا

 
45Identity Politics Heyes 2000, 58; see also the entry on  
4620–Butler 1999, 19  
47Butler 1999, 5  
48Nicholson 1998, 293  
49Butler 1991, 160  
50Butler 1999, 9  

https://plato.stanford.edu/entries/identity-politics/
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اليت صنعها من بيديه مقاليد القوة وحياول    51ابملنازع واملذاهب ربطا ضروراي    أهنا تربط مثل هذه احملاوالت
 52مبثل هذا التفسري اإلبقاء على هيمنته. 

)اليت تنقدها    األداء النوعي. فإهنا ترى أن النظرة النسوية السائدةيزيدان إيضاحا ملوقف السيدة نظرهتا إىل  
ة. فاألوىل هي اليت متسك شخصية الرجل  يتنوط بكل من الرجل واملرأة صفات ذاتية وأخرى عرض هي(

واألنثى، وهي اليت بفضلها يبقى الرجل رجال على مر الزمان، واملرأة امرأة. ولكنها يف رأي السيدة نظرة  
 معوجة لسبيني:

 : أنه التوجد صفات ذاتية،1

 ه حقيقة، وما هو إال قناع تتقنع به القوى السياسية لإلبقاء على هيمنتها. : وأن النوع ليس ل2

تفصيل السبب األول أن النسويني يفرتضون أن النوع تصنعه يد اجملتمع، فكل من الرجل واملرأة من  مث  
  وهو الذي يضمن بقاء النوع.    53مييل إىل خمالفه. وهذا اجلنوح إىل اجلنس املخالف هو احملدد للنوع،

)والنمط أن امليل اجلنسي النابع من  ،  لنمط الصارماهذا  تبع    ذا إإال    54اليقبل نوعه فيفرتضون أن كل فرد  
ملزااي  يقتدي اباألنثوي أو الذكوري، وأن السلوك بدوره يتحتم أن    تبع السلوك يجيب أن  الرغبة اجلنسية  

 .(احلياتية اجلسدية

الثاين أن القوى السياسية جتعل من اليتبع هذا النمط من حنو السحاقيات خاطئا يف  وتفصيل السبب  
، وتوظف  غري املالئمة للنمط  مثل هذه التصرفات   تشن الغارة على، و نوعه، وغري ممارس لنوعه احلقيقي

إىل ذلك من قبل حيث ذكران    أومأانلقد    الصريح.  والسلوك التمييزي  يف سبيل ذلك حنو التنابز ابأللقاب
اليت التعكس إال املرأة القوية يف اجملتمع )وهي يف الغرب املرأة البيضاء    االجتماعية  ن حتديد املرأة ابملالمحأ

النسوة الاليت اليتمتعن هبذه  أداة لتهميش  املتوسطة اجلاحنة يف جنسها إىل الرجل(، أن هذا التحديد  
 املالمح.

 
51Moi 1999, 43  
52Witt 1995  
53Butler 1999, 24  
54Butler 1999, 23  
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املائلة    ألصحاب النزعةيف قوالب قيم وأمناط سلوك،  ختييالت  فهذه الصفات اجلوهرية للنوع ما هي إال  
املخالف  اجلنس  اجلنسية(  إىل  ابملثل  )املغايرة  تزدري  اجلنسية ي اليت  مائلة.اوتر   ة  معجوة  تلك    55ها  كأن 

فهي  ، وليس الرجل إال ذكرا، وليس املرأة إال أنثى.  الصفات اجلوهرية طبيعية، جمبول عليها الرجل واملرأة
اليت ما هي إال صورة لإلبقاء على هيمنة النمط االجتماعي القائم على    ثنوية اجلنسيةاملحتتوى على  نظرة  

 .توجه املغايرة اجلنسية

منفصل  عندها  أن يكون التوجه اجلنسي تعبريا عن النوع االجتماعي، بل هو    ترفضولكن السيدة بتلر  
أو النقطة الدائمة اليت تصدر منها األفعال، بل هو  وليس "اهلوية الثابتة    إال أداء.إن هو  عن األول.   

الرجل واملرأة ملبسا،    56".غري عفوي لتلك األفعالمؤسس على تكرار متعمد   من حنو لبس كل من 
وإذا    . فليس النوع هو اهلوية والكون، بل هو فعل.ومشيه مشية، وجلوسه جلسة، وتسريح الشعر تسرحية

جتصص يف نفسه نوعه، وخيل إليه  استمر اإلنسان يف مثل هذه األفعال اليت ختص جنسا دون جنس،  
الباعث له على مضاجعة الرجل، وليست هذه املضاجعة    أنه طبيعة جمبول عليها. فليس نوع املرأة هو

 تعبريا عن نوعها. بل فعلها هذا )مع غريه من األفعال( هو يصنع نوعها. فاألمر معكوس.  

قسمة البشر  حول  ومنطنا    57فهذه األفعال الصانعة للنوع هلا قهرها وقوهتا مما يومهنا أن النوع حقيقة. 
نوعية   "األمر  لقسمة  إىل  بصلة  ولكنه الميت  االجتماعية،  القوى  حتديد  على  قائم  قوي  عملي  نمط 

ومن نتيجته ما نشاهده من أن الناس يظنون أن هنا مظهرا صحيحا للنوع وآخر خاطئا منبوذا    58الواقع" 
غري ذي معىن يف رأي السيدة  ف  59ولكن النوع ليس له من احلقيقة إال قدر ما هو فعل وأداء.   من تقمصه.

هذه الظاهرة على عكس ذلك  بل    قد أتنث.نه رجل إ  :أن نقول يف املتحول جنسا من الرجل إىل املرأة
والنتيجة    60االنتماء إىل نوع املرأة جمموعة تصرفات وأعمال، ليس إال.   أن  -يف رأي السيدة    -  ختربان

نوع من يعد مسقيما يف اجملتمع  مثل    مستقيم  اليت تبنيها على هذه املقدمة أن نوع املتحول جنسا حق 
لوال املغايرة اجلنسية اليت تضطر الناس على تصرفات نوعية، ملا كان    61، الفرق.من رجل ذكر وامرأة أنثى

 
55Butler 1999, 42  
56Butler 1999, 179  
57Butler 1990, 271  
58Haslanger 1995, 100  
599–Butler 1990, 278  
60Stone 2007, 64  
61Butler 1990, 278  
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كون إذابة هذه األعراف والتقاليد اليت تكبل الناس يف  فهدف النسوية جيب أن ي  .النوع رأسا هنا تصور
 تصرفات نوعية. 

 إذ قد قررت السيدة أن النوع أداء، اقرتحت يف وجه سياسات اهلوية النسوية أمرين: 

: أن أصحاب النسوية الينبغي أن حيددوا كلمة "املرأة"، بل عليهم أن يدعوها تستمر وتتطور وتتغري  1
 62تتحول، واليصح أن يطلق هلا بداية والهناية.و 

النسوية الينبغي أن تكون قائمة على مقولة "املرأة"2 السياسة  بل جيب أن يكون منهجها    63: وأن 
تفسري القوى االجتماعية وأمناطها اليت تعمل على حتديد تصوران للمرأة، واليت ليس هلا سلطان يف اجملتمع  

 النسويني أنفسهم.، بل يف صفوف فقط

 ؟ وحدها  اجلنس أمر موكول إىل املزااي اجلسدية هل 

الناس   أنفسهم    – يذهب كثري من  النسوييني  من  املزااي    –ومنهم كثري  إىل  أمر موكول  أن اجلنس  إىل 
اجلسدية، واليد للمجتمع واحمليط يف حتديده، وإىل أن اجلنس جنسان وهم اليرون فيه إشكاال. ولكن  

. يزيد األمر وضوحا  طائفة من النسويني ومل يقروا أبن املزااي اجلسدية وحدها هي احملدد للجنسخالفهم  
ذلك أن األيدي االجتماعية كما ختلق أفكارا    64عني. الالشيء  أن ننظر إىل الفرق بني صنع الفكرة وصنع  

 خمتلفة من حنو اجلنس والنوع، ختلق كذلك أشياء.  

  الوظائفية  ولنأخذ من ابب خلق الشيء العني اجلسد اجلنسي. فإن من املزااي اجلنسية الثانوية أواجلسدية
الذكر، فتك األنثى    م ما يتحدد بتصرفات اجملتمع. فرب جمتمع، يطع رب وقامتها أقل من  أقل مما يطعم 

وكذلك العضالت يف هيئتها وحجمها وقوهتا التتحدد ابجلنس وحده، بل فرص الرايضة هي    65قامته.
اليت حتددها يف الذكر ويف األنثى. فإن أتيحت لكل من اجلنسني فرصة متكافئة للرايضة، رأى بعض  

الشكل واهليئة    الباحثني أن  الثنائية يف  الطبية املتصلة  مث    66تنكمش وتتضاءل. هذه  عدد من الظواهر 
تنجم عن العوامل االجتماعية من التطلعات اليت ينوطها اجملتمع  لها وهشاشتها  خابلعظام من حنو ختل

 
62Butler 1999, 43  
63Butler 1999, 9  
64see Haslanger 2003b for more  
65Jaggar 1983, 37  
66Sterling 1993a, 218-Fausto  
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بو عن الفكرة القائلة أبن اجلنس أمره موكول إىل  فهذه األمثلة تن  67ابجلنسني والتغذية وفرص الرايضة.
يف حتديد    ااجملتمع. عصارة األمر أن للمجتمع يدبل يشاركها فيه    املزااي اجلسدية الوظائفية وحدها. كال،

 قسماتنا اجلسدية. 

  نتاج القوى االجتماعية   من هذا املنظار  لنتاول اجلنس من منظار صنع اجملتمع للفكرة! فكرتنا للجنس
 املعيار السائد لتعريف الذكر واألنثى ما يلي:  يف معانيها. اجلنستصور  اليت تصب

املبيض الذي ينتج بويضات كبرية ابملقارنة  ، و (أكس الصبغي اجلنسي املتماثل )أكس  من كان له    األنثى:
األنثى، غري  إانثي  إىل  تناسلي  عدد  و ،  وعضو  من  أكرب  اإلانثية  )اهلرموانت(  الغددية  اإلفرازات  عدد 

 شعر.  الاإلفرازات الذكورية، وله مزااي جنسية اثنوية من حنو صغر احلجم وقلة 

  خالاي منوية صغرية واخلصية اليت تفرز    من كان له الصبغي اجلنسي غري املتماثل )أكس واي(  الذكر:
وعدد اإلفرازات الذكورية أكرب من اإلفرازات اإلانثية وله مزااي جنسية اثنوية من    وعضو تناسلي ذكوري 

 .شعرال حنو كرب حجم اجلسد وكثرة 

هذا اإلطار لفهم اجلنس مل يتكون إال يف هناية القرن الثامن عشر. فإن الفكرة السائدة قبل ذلك كانت  
بل كانت نظرة إحادية اجلنس تدرج الذكور واإلانث    اليت مل تفرق بني الذكر واألنثى ابملزااي،  يواننيةهي ال

حدمها  أ كن العضو التناسلي الذكوري خمتلفا عن العضو اإلانثي إال يف أن  ي، ومل  يف تصنيف جنسي واحد
فيه مدخول  واآلخر  بينهما    .داخل  يفرق  وإمنا كان  واحدا،  واملبيض  للخصية  املصطلح  حىت كان 

استمر الوضع على ذلك فإذا بعلماء التشريح البشري يف أواخر القرن الثامن عشر بدأوا    68ابلسياق.
 69، ، جتعل بني التشريح الذكوري والتشريح اإلانثي خالفا جوهرايثنائيةينظرون إىل التشريح البشري نظرة  

 والتزال سائدة.

ستريلنغ" تذهب إىل أن هذه النظرة الثنائية الختلو  ولكن أستاذة علم اإلحياء والدراسات اجلنسية "فاوستو  
  فاصل و واحد  ال أن  طبية  تلوية  بناء على دراسة  فإهنا غري شاملة والجامعة. إهنا مخنت    70من فجوات أيضا 

 
67Sterling 2005-Fausto  
68Laqueur 1990, 4  
69For an alternative view, see King 2013.  
701993b; 2000a; 2000b  
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لقد    71.الثنائية  التسعهم هذه القسمةف   حتوي على مزيج من املزااي اجلنسية،  من البشر   يف املائة   السبعة
نون ابإلضافة إىل الذكر األنثى  أصحاب الثنائية اجلنسية يكو    واكري أعماهلا إىل أن بيف    األستاذة   ذهبت

 : على األقل تصنيفات ثالثة أخرى

 : من له خصية واحدة ومبيض واحد، املتخنث

 : من له اخلصية دون مبيض، ولكن يتجلى فيه مظاهر العضو التناسلي اإلانثي،غرانق املاء

الذكوري. التناسلي  العضو  يتجلى فيه مظاهر  له مبيض دون خصية، ولكن  )ذكرت    72املرتجلة: من 
إىل أن النسوية    يومئاألستاذة فيما بعد أن هذه األمساء كانت من ابب اهلزل(. فإدراك الثنائية اجلنسية  

 كانت خاطئة يف قسمة البشر إىل الذكر واألنثى.   –وشاركها عامة اجملتمع  -

الالعبة "ماراي ابتينو" اليت هلا عضو  مثال  وضوحا    –تصور صنع اجملتمع لتصور اجلنس     - ويزيد األمر  
يظنها غريها أنثى، ولكن اكتشف فيما بعد أهنا صاحبة الصبغي اجلنسي و تناسلي إانثي وتظن هي نفسها  
ولكنها مل تتقاعس، بل جلأت   73لت عن اخلوض يف األلعاب النسائية.غري املتماثل )أكس واي(، فعز 

تكفي لتقرير جسنها. فأمثال ماراي  الإىل احملكمة، واستصدرت القرار يف حقها أبن الصبغيات وحدها  
كل ما نضربه من املوازين فهو    من الثنائيي اجلنسية دليل على أن اجلنس ليس له معيار معني علمي، بل

 . اعلمي ا دائما متأصل فيه اجلوانب االجتماعية مهما بد

فإذا كان اجملتمع له يد يف تكوين فكرتنا للجنس، فعلى النسوية احلذر يف شأن القسمة اجلنسية وأن تعيد 
خلصائص اجلنسية  دليال على أن ا  أصحاب الثنائية اجلنسيةنلفي يف  السيما إذا    74النظر فيما يعني اجلنس 

 .خصائص كال اجلنسني   املنوطة عادة بكل جنس ميكن أن تنفصل عنه وأن من احلاالت ما جيمع بني 
غري صارم والمتصلب، بل توجد مزااي وخصائص،  تستدل به السيدة أليسون ستون على أن اجلنس تصور  

فاجلنس   75مجيعها فيها. ق تتحقإذا توفر بعض منها يف واحد، عددانه يف جنس معني، ولكن اليلزم أن 
ألوان،  متصل غري منفصل  فاجلنس طيفتصور مشكك غري متواطئ.   فيه  الذكورة  لكل من  وليس  ، 

 
71Sterling 2000a, 20-Fausto  
72Sterling 1993b, 21-Fausto  
733–Sterling 2000b, 1-Fausto  
74Stone 2007, chapter 1  
752007, 44Stone   
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فإذا كان    مثل درجات لون واحد.   ليس إال   الذكورة واألنوثة االنتماء إىل  بل  .  قسمات حادةواألنوثة  
من   رجال  أكثر  أيضا  فاإلنسان  غريه،  من  بياضا  أكثر  اجلنسية    غريه.الشيء  الثنائية  وأصحاب  هذا 

 76تحولون جنسا يقعون يف منتصف هذا الطيف اجلنسي، ويصعب تصنيف كثري منهم ذكرا أو أنثى.وامل

السيداتن   قدمت  األخرية،  اآلونة  ومثلفكرة    77وأايال   فاسيليفايف  املمتد.  اليت    ها اجلنس  العصا  كمثل 
اليت    االصطناعية   الدمى اجلنسية  الواحد   ستخدمي ف  يستعني هبا املكفوف للتعويض عن البصارة املفقودة. 

ولكن    خلقة.  بهتعني صاحبها على أداء الدور اجلنسي الذي يرغب فيه بغض النظر عن اآللة املنوطة  
مثل اللقب الذي    خمتلفا. إهنا جتعل اجلنسمنحى    –وهي فيلسوفة آيسلندية    –السيدة أوستا    انتحت

اجملتمع صاحبه من  مينحه  غريه  فهو يف  اجملتمع.  "اجملتمعية  الصفات"،  من صنع  السيدة  نظر  أما    يف 
وحالة يف اجملتمع،  مكانة    بها حفرتسم لصا،  يف ظرف  اجملتمع   حيوكها اليت    النعوت  الصفات اجملتمعية فهي

 هذه النعوت فيما يلي:  78ومنط  .هافي ومتكنهيف دائرة  سلوكه وخطواته  فتحدد

 هو الصفة أو السمة اليت يصوغها اجملتمع، :املمنوح النعت

 ، وينعت غريه يسمهو الذي  :الناعت

 هو الفعل أو احلالة أو السلوك الذي له يد يف هذا املنح. فعل الناعت:

 الذي يتم فيه منح النعت.الظرف هو  السياق:

 . وإن كان عن غري قصد  هو ما حياول الناعت الوصول إليه من خالل النعت املمنوح اهلدف:

اجلسدية،  وظيفته  اجلنس  فإذا كان   املزااي  إىل  اإلشارة  السيدة  االجتماعيةعند  النعوت  من    بل  فهو 
 . وإذا ذهبنا نطبق منطها على اجلنس، أضحى لنا ما يلي:طبيعيا ليسؤسسية، و امل

 ،كون الفرد ذكرا أو أنثى  :املمنوح النعت

 ،القانون املستند إىل رأي األطباء وغريهم من املتخصصني  :الناعت

 
76Stone 2007  

77 2015 

78sta 2018, 8Á  
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... وحكم املتخصصني مبا يصلح للمولود من اجلنس    تسجيل اجلنس يف السجل احلكومي   فعل الناعت: 
 خصائصه األحيائية.حمتكمني إىل 

 .الغدد وماتفرز )اهلرموانت( اجلراحة أو معاجلة  الوالدة أو السياق:

إحراز أقصى ما أمكن من الصفات اجلنسية النمطية، وقيام األطباء ابجلراحة واملعاجلة يف  هو    اهلدف:
 املولود الذي يرونه حائدا عن الصفات النمطية كي ينسجم معها. 

طبيعيا، ولكن هذا التحليل النعيت  نس. فإنه يظن  اجليف شأن    توهم يهذا التحليل من السيدة يكشف ما
ولكن املالحظ أن    فاجلنس هو احلالة القانونية اليت مينحها قانون البالد.   يقلب األمر رأسا على عقب.

  التفريق بني اجلنس والنوع، بل هي تفرق بينهما   هتافت مر يف هذا العنوان من  ما    يستلزم  السيدة الموقف  
على كل حال، يقوم النمط النعيت على أن اجلنس والنوع    عية.وإن كان كل منهما من النعوت االجتما

. فاملزااي اجلسدية النمطية تظن ذات أمهية ومعىن يف اجملتمع،  من صنع اجملتمع وأن اجملتمع نفخ فيهما معىن
 فتأيت بقيود وحدود على صاحبها يف سلوكه وخطواته.

السيدة  ولكن مبنظار    صنع التصور احلوار حول  ما مر يف هذا الركن من  مغزى  يتوافق مع    هذا   حتليل 
 خمتلف. 

 ؟ مفرتقاناجلنس والنوع هل 

أن فصل اجلنس   السيدة جوديث بتلر، رأت  األداء النوعيتقدمي فكرة    اهلوية و سياسة  يف سياق مواجهة  
 عن النوع االجتماعي المعىن له، بل كل منهما من صنع اجملتمع.

مصنوعا بيد اجملتمع،    – أبدا  لعله كذلك دائما    – اجلنس    ن دو ع لين نوزعت فكرة اجلنس غري املتبدل،  لئو "
 79".التفرقة بني اجلنس والنوع اجلتماعي لتنمحنَي  و 

بتل  السيدة  الفطرة والصنع وبني    حقيقيا وحدها فرقا  ترفض    ر )ليست  الطبيعي واالجتماعي، وبني  بني 
املذكورة آنفا تقرر أمرين: أن اجلنس بصنع   اجند السيدة يف عبارهت (80. اجلنس والنوع. بل يشاركها غريها

 
7911–Butler 1999, 10  

 Antony 1998; Gatens 1996; Grosz 1994; Prokhovnik 1999يالحظ:  80
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كون اجلنس بصنع اجملتمع يرجع إىل    :لنرمها بشيء من التفصيل  .االجتماعياجملتمع وأن اجلنس من النوع  
 81أن اجلنس عندما نسب إىل أجسادان، فهو أداء، وليس له حقيقة ووجود مبعزل عن األفعال اليت تكونه.

ين الذكوري واإلانثي غري مستقلني، فإذا توقف األداء اجلنسي، زال عن وظاهر هذا يقتضي أن اجلسد
لة والتقول هبا السيدة. بل قصدها أن هذا اجلسد الذي  اجلسد النسبة اجلنسية. وهذه نتيجة غري معقو 

املصنع    جزء من تصور اجملتمع  كأن  ه يقدم اللبنات للجنس. و عفكأن صن  هو منصة للجنس، مصنوع بدوره
 82اجلنس ذكرا أو أنثى. الذي ينتج

يصطبغ   واجلنس  االجتماعي،  السياق  خارج  اليتحقق  معني،  جنس  إىل  املنسوب  ابلصبغة  فاجلسد 
اجلنس وال اجلنس من ذكر أو أنثى مبنيا على مزااي    اهوليس اجلسد مادة خام، شيد علي  83االجتماعية 

والكليات  نستخدمها هلا،  ها نظرتنا ولغتنا اليت  تخلق  ، بل أجسادان املعجونة جبنس معني،ة موضوعيةيحقيق
فنسبة جنس معني إىل واحد ليست وصفا، بل عمال معياراي. فإذا دعا    84اليت نصوغها لتصنيف اجلنس.

، وكان منه ما  الطبيب املولود جارية أو ولدا، سلط عليه معيارا من عند نفسه، ومل يكن واصفا للواقع
حيث إن نطقه يصري    (األفعال اللغويةحول  املوسوعة  )يالحظ مقالة    اإلجنازي.اللغوي    يعرف ابلفعل

املولود ذا جنس معني، مث ينتهض اجملتمع ويتعامل مع جنسه على أنه اثنان الاثلث هلما وأنه طبيعي  
صدته السيدة بتلر حينما قررت أن اجلسد املنسوب إىل جنس  . وهذا ما ق عمل عاملبجبلي غري مصطنع  

له   النوع االجتماعي، ومل تنكر أن اجلسد  السياق االجتماعي وأن اجلنس من  معني، اليتحقق خارج 
اجملتمع الذي يصري اجلسد ذا جنس معني بنظرته    هذا الوجود صنعأشارت إىل أن فهمنا هل  جنس، ولكنها 

 85.مقوالتهولغته و 

النسبة  فقط  وصفا  توإذا كانت نسبة اجلنس إىل جسد ما دائما فعال تسليطيا معياراي وليس ، فهذه 
األسباب اليت أدت إىل تطبيع  جذور  بع "نسب اجلسد" أو  تإذا أردان أن نتف  اضطهاد يف نظر السيدة.

 
811999, 173  
82Butler 1999, 11  
831999, 139  

 Haslanger 1995, 99يالحظ لتأ ثري اللغة واللكيات:  84

ىل  Salih 2002يالحظ  85  رؤية بتلر ملدخل ا 

https://plato.stanford.edu/entries/speech-acts/


30/12/2022           
 ـ ـــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــJـــــــــــــــــ

 

 

  Copyright 2022حكمة © 24

 

  86واملناهج النسوية. ، وجب أن نتسلح ابآلالت  إما ذكر وإما أنثى  اجلنس املعجون جبنس معني تصور أن  
فمن مسئولية التيار النسوي أن يكشف اللثام عن الوجوه اليت هبا يؤثر اجملتمع وأفعاله يف تصوران للجسد،  
فيتقمص جسدان معاين، خلقها اجملتمع، ويصطبغ جبنس، قيدته له عادات اجملتمع اللغوية وأعرافه العملية.  

 التأثري يف اجملتمع.   فيستطع التيار النسوي بذلك أن يقاوم مثل هذا

فيه غموض وإهبام على رغم كل ما مر من    87اجلنس من النوع االجتماعي"   على أن قول السيدة بتلر: " 
مله على ما يظهر منه من أن اجلنس هو النوع االجتماعي، مث  حت   88"أليسون ستون  "   ة التفصيل. فالسيد

الصنع شيئا واحدا.  دور  خذ عليه أان نسلم  أت اجملتمع يف صنع اجلنس والنوع ولكنهما اليصريان هبذا 
أن تقول بتلر: "إن األحكام املتعلقة ابجلنس تفرتض معايري نوعية جمتمعية" فكثري من    افالصواب عنده

الرجل واملرأة سلوكا كأن يقال: "املمرأة أضعف بنية    ات اجملتمع حنو عتطل  ايف طياهت  تلك األحكام حتمل 
من الرجل". الشك أن مثل هذا احلكم يصف شيئا من احلقيقة، ولكنه منطو عل اقرتاح اجملتمع أال  
تشتغل املرأة حبمل األثقال وأهنا الجتيده. فليست األحكام اجلنسية هي األحكام النوعية اجملتمعية بعينها،  

 89لثانية. ولكن األوىل تفرتض ا

 ؟ والنوع ذو معىناجلنس الفرق بني هل 

ليس كل نسوي يرى هذا التفريق الذي بني اجلنس والنوع ذا جدوى. فأوال يرى بعض أن هذا التفريق  
احلقيقة   الذكورة  ميت بصلة إىليف  النسوي.امل  فكرة مركزية  مبنية على    ناوئة للهدف  أهنا  فكرة  وذلك 

وهي استغلت عرب التاريخ لتسويغ    واجلسد، والطبيعة والثقافة، والفكر والعاطفة.األزواج املتقابلة من العقل  
والسر يف ذلك أن أحد الفردين يف مثل هذه األزواج، يعد أفضل من صاحبه، واملفضول    90قهر املرأة. 

العقل واجلسد.    ثنائيةتساوق العقل من    -مثال    –الشخصية اإلنسانية  ف  91منسوب إىل املرأة دائما. 
أخفض منها يف الرجل.   . والنتيجة أن الشخصية اإلنسانية يف املرأةه الثنائيةملرأة تسوى ابجلسد يف هذوا
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مث التقابل بني اجلسد والعقل ينبثق منه التقابل بني الفكر والعاطفة، وبني الطبيعة والثقافة، وبني املعقول  
من َذنوب  هذه املتقابالت أدون من الطرف اآلخر. األدون هو  طرف واحد من كل  وغري املعقول. و 

فاملرأة تعد أدىن إىل    عقولية أرفع قدرا من غري املعقولية( )معلوم أن العقل أكثر قيمة من اجلسد، وامل  املرأة.
الرجل. فاملرأة   الطبيعة من  الرجل.تظن  طرف اجلسد وطرف  من    عاطفية مزاجية غري معقولة خبالف 

مظاهر ذلك األسئلة اليت توجه إىل كل من الرجل واملرأة يف املقابالت الوظيفية. فاملفروض يف مثل هذه  
يصمم هو على بناء  من املنحى الوظيفي، فاليسئل يف املقابلة مثال: أاليستند إليه  ل  الرج نوع  األسئلة أن  

؟ ولكن املرأة تواجه هذا السؤال. وهذا يدل على أن  وإجناب الولد  الزواج واألسرة يف املستقبل القريب
بني العقل واجلسد    فالتعادل   92اإلجناب. الزواج و املرأة أكثر التصاقا من الرجل ابملزااي اجلسدية اليت منها  

 التقابل بني الرجل واملرأة. يعكس 

فاجلنس   93اجلنس والنوع.   يتفرع منه التوازي بني الرجل واملرأة    هذا ويرى فريق من النسوية أن التعادل بني 
  القائل: "اجلنس بني الفخذين والنوع بني الصدغني"الشعار  . ويعرب عنه  أبزاء اجلسد، والنوع بقبالة العقل
ويتضمن هذا  .  (هبذا التفرعاليقرون   املقرون ابلتفرقة بني اجلنس والنوع  )وإن كان املعارضون من النسوية

ل يف  جيوضع الر و  .يستبدل بهالشعار أن اجلنس اثبت غري متغري، والنوع ممكن تغيريه وخمري صاحبه أبن 
ار  يصاحب اختأنه  جانب النوع واملرأة يف جانب اجلنس كما مر. فالنتيجة أن الرجل مسوى ابلعقل و 

واجلنس   موحدة ابجلسدوأن املرأة    العامللمجال  ورمز   ،أن يتحرر من قيوده  ممكنومالك لناصية اجلسد ف 
يف نظر نقادها   فكرة اجلنس واجلسد وهذا يصري   94.ورمز للمجال اخلاص واالنسجام الطبيعي  اإلجنابو 

معجونة ابلقهر واالضطهاد، فالتعمل شيئا يف سبيل حترير املرأة، بل "تعضد انتساب املرأة إىل اجلسد  
 "غايل روبني" على رغم ما ذهبت إليه    – فاليصح التعويل    95".االنسجام الطبيعي غري اإلراديو واجلنس  

   املرأة من املزااي اجلسدية اليت منها اإلجناب. تعزل تصور  اليتعلى هذه الفكرة  –

بطالن  " أن فكرة اجلنس واجلسد ساعدت على تفهمنا  توريل موييف السياق نفسه، قررت السيدة "
التاريخ، ولكنها تقصر عن    احلتمية األحيائية  96"،حمكمةعن اإلضافية  تقدمي نظرية  "السائدة عل مر 

 
92Prokhovnik 1999, 126  
93Grosz 1994; Prokhovnik 1999  
94Prokhovnik 1999, 103  
95Prokhovnik 1999, 103  
961999, 6  
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فهذه التفرقة غري    97."ما على مر التاريخ تعريفا متقنا  نسج تعريف للمرأة )أو الرجل( يف جمتمع   و"عن
النظرية النسوية  القرن    98.مساعدة ألهداف  السادس من  العقد  اليت سادت يف  والنوع  اجلنس  ففكرة 

مكانة   التارخيية، أغفلت التاسع عشر، واليت جعلت اجلنس اثبتا غري مشوب بشيء من الثقافة والعوامل 
تعيني  حيث رمست خطا حادا بني اجلنس والنوع، وأدرجت    ،الرجولة والنسويةالتجربة الشخصية يف تعيني  

يف  عنصرا التجربة الشخصية  تدخل ، فيما كان املفروض أن من ابب النوع دون اجلنس والرجولة  النسوية 
 نظرية، تسعى لتحديد الرجل واملرأة.  كل

تصف هذا التفريق أبنه غري سائغ وأنه يفرتض أمورا واقعية غري مرضية    99"ماري ميكوال السيدة "ونلفي  
تسوية النوع ابجملتمع تسوية  وتربهن على ذلك بنقطتني: األوىل أن    ة.يالسياس  وجوهها جمدية  مغبتها، وال 

اليت تكون   النساء والرجال يزولون بزوال األعراف واحلاالت  الناس  ولكن    النوع. اتمة تؤذن أبن  عامة 
والثانية أن القول أبن النوع منتج قوى اجتماعية    اليستسيغون ذلك فإهنم اليفرقون بني اجلنس والنوع.

ب بتصور الرجل واملرأة من أهداف النسوية السياسية. ولكن  اقاهرة مضطهدة، يقتضي أن يكون الذه
الناس يرون نوعهم    اكثري  إزالتهحقيقة واقعة،  من  فالنسوية بذلك تسعى إلزالة ما الينبغي  ، الجتحد. 

فتقرتح السيدة بناء على ما مر أن منطق النشاط    العدالة بني اجلنسني.عامة الناس حنو  حينئذ  فالينهض  
 التفريق بني اجلنس والنوع.السياسي يقتضي أن ترتك النسوية 

صميم موقف املفرقني بني اجلنس والنوع،  اللثام عن ضعف يف  100  توماس بوجاردوس أماط السيد هذا و 
فلم    واقع موجود.  هأنافرتاضا  يربهنوا على التفريق وإمنا افرتضوا  يكلفوا أنفسهم أبن  مل  ن النسويني  وهو أ

السيد    فنجد   إقامة برهان على أن املرأة ليس من الضروري أن تكون أنثى ابلغة.اآلن من  تربأ ذمتهم حىت  
 102، وقرر أن املرأة هي األنثى البالغة، ليس إال. يذهب إىل ضدما ذهب إليه النسويون 101أليكس برين

 وينيب رأيه هذا على قوائم ست:

 
975–1999, 4  
981999, chapter 1  
992011  

100  2020 

1012020  

1022020, 3801  
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 ما أطبق عليه القواميس، مع أنه ينسجم  •
القياس يقتضي أن يكون يف اللغة كلمة خاصة تدل على األنثى البالغة، والنلفي هلذه الداللة  وأن   •

 ،"املرأة"إال كلمة 
 أحياان نعلم الفرد امرأة، ومل نكن علمنا منها إال  تداولنا هلذه الكلمة أيضا يشري إىل هذا. فإانوأن   •

 أهنا أنثى ابلغة، 
وأن ما قيل يف كلمة املرأة جيري يف كلمة "الفتاة"، وميكن التدليل عليه ابستقالل. فهما متجاراين  •

 ،ثبوات وبطالان
 ،ترسم بنجاح ما حيدث حينما يتبادل الزوجان أدوارمها ووظائفهماوأن هذه الرؤية  •
ترتادفان يف سياقات خمتلفة • ما  املرأة واألنثى كثريا  تتأيد أبن كلميت  الشديد    وأهنا  السياق  حىت يف 

احلساسية الذي اليستقيم فيه وضع رديف للكلمة ألسباب خمتلفة من حنو السبب النفسي أو التأثري  
 الذي حتدثه الكلمة واليتأتى لرديفها. 

، وأشار إىل  103"روبن دميربوف السيد "مل يذهب مذهب أليكس غري واجد لناقد. فقد انتقده  ولكن  
 مغامز ثالثة:

أنه أقام رأيه على افرتاض أن كلمة املرأة أو النسوة هلا مدلول واحد صارم، وأغمض عن إمكان  األول   •
نه يفرتض  إأهنا مشرتك، وهلا أكثر من مدلول، وقد قال هبذا اإلمكان النسوييون من جماالت شىت. مث  

قد  وفالسفتها  ، ولكن أنصار النسوية  النسوانيقوم على ما تشرتك فيه مجيع    تصور كليأن املرأة  
 انتقدوا هذه الفكرة إبسهاب.

أليكس حينما ختري "معىن راجحا" لكلمة املرأة، أغمض عن ساحات شىت، ترد فيها كلمة  والثاين أن   •
فلم يستوعب  عليها، من حنو اإلعالم والقانون.  هو  يف الساحات اليت اقتصر    فيه املرأة يف غريما ترد

 عىن الراجح الغالب.مجيع السياقات، بل ترك جلها لتحديد امل
ما فرق به بني ما هو اجتماعي وماهو طبيعي اليتجه حنو ما كان يبغي وراءه من إثبات  والثالث أن   •

 أن املرأة تشري إىل عنصر أحيائي، ال إىل جانب اجتماعي.

 
1032021  
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هذا وقد أجابه أليكس وحاول    " مثل املقاتل الذي قتل بسيفه.دميربوف  فموقف "أليكس" على حسب " 
 مغامزه. دفع 

وأليكس يف رؤيتهما حول النوع، ويطلق    بوجاردوسغري أان النعدم يف النسويني أنفسهم من يدنو من  
" ترى هذه التفرقة بني اجلنس هويل لوفورد مسيث  فالسيدة "  للنوع االجتماعي.  وناملناوئ   النسويونعليهم  

، بل هي توحد بني هذه املصطلحات  جدويوالنوع، التفرقة بني الرجل واملرأة وبني الذكر واألنثى غري ذات  
مردمها املعيارية النوعية. حنن يف هذه املقالة النسرتسل   الرجولة والنسوية ، وجتنح إىل أن  يف مصب اجلنس

يف موقف "املناوئني للنوع" مبا أن جل حديثهم دار يف مواقع التواصل االجتماعي واملنتدايت العامة يف  
 الشبكة، ومل جيد حىت اآلن سبيال إىل الدراسات العلمية اجلامعية املتقنة.

 فئة النساء وطبقتها  . د

، نرجع إىل هدف النسوية وهو مقارعة االضطهاد الذي يواجه  د فكرة اجلنس والنوعيف ظل ما مر من نق
طبقة النساء. فالسؤال الطبيعي الذي ميثل بني أيدينا هو: كيف نفهم فكرة "فئة النساء" إن كان النسوية  

التفريق احلاد بني اجلنس املربوط ابملزااي ا  امتجانس  انسيجليس  النوع  تقرر ما مر من أن   جلسدية  وأن 
اخلصائص  كثريا من    األحيائية والنوع املربوط ابلعناصر االجتماعية ابطل أو غري ذي طائل على األقل، وأن

والتجربة،    الدور والوضع واهلوية والسلوك  اخلصائص االجتماعية من)من    واقعياظنت حتقق "املرأة"  اليت  
  ؟ كيف نفهم فكرة فئة النساء إذن املرأة، والكافية ليست ضرورية يف كل فرد من فئة  (  ومن املزااي اجلسدية
فإن على النسوية رعاية الفروق االجتماعية والثقافية يف تشكيل النوع إذا أزمعت أن    ؟بعد تقرير ما تقرر

تظل برداءها مجيع أفراد "طبقة النساء" غري مسلطة على الواقع من التجريدات ما يعمى عن الفروق  
يف    -  فحصل لنا يف ظل تفاعل هذه اجلوانب املختلفة، من الوضع    حيث هي املرأة.احملققة للمرأة من  

  ا ينادي فيه النسوي ويتحدث ابسم فئة، يرفض أن تكون هلما    -   "ليندا مارتن الكوف  تعبري السيدة "
فإن كان النقد النسوي لفئة النساء يف حمله، فما حقيقة    104قسمات ومالمح معينة. وهي فئة النساء. 

 املرأة وما اخليط الذي جيمع أفراد النساء اليت تنافح عنها النسوية؟ 

 
1042006, 152  



30/12/2022           
 ـ ـــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــJـــــــــــــــــ

 

 

  Copyright 2022حكمة © 29

 

تداعياته  إىل  نظرا  هذا  النساء  فئة  بتفكك  اليرتضون  النسوي  اجملال  يف  الباحثني  من  ولكن كثري 
يعبث بتخوم فئة النساء،    ليزابيث سبليمانالسيدة إموقف    من حنوموقفا  أن    "يونغ"رأت  105.السياسية

لعرق  فاملرأة الختتلف عن صاحبتها يف اللون وحده، بل يف اجلنسية وا 106ويصريها أفرادا، التنتظم خبيط.
املعيشة. فاملرأة الثرية غري العاملة ختتلف عن املرأة العاملة من    مستوىو   والطبقة والداينة والتوجه اجلنسي

مث هذه الطبقات الفرعية أيضا بدورها ختتلف أفرادها اختالفا شديدا. فنجد  النسوة البيض طبقة وثروة.  
النسوة يف   العاملة من  الطبقة  الشمالية حتزابيف  الديين  حادا  إيرلندا  فإن جارينا  على أساس االنتماء   .

ما تولته احلركة النسوية  سيدة سبلميان، بقينا بغري خيط رابط ألفراد النساء. وهذه مشكلة كبرية؛ ألن  ال
قتضي أن نفهم النسوة طبقة واحدة، جيري يف أفرادها  ي،  به النسوة  منيت منافحة االضطهاد الذي  من  

قائم  منظم  مراد  خيط واحد يربطها. و"الميكن بغري ذلك"، تقول يونغ: "تفهم االضطهاد على أنه عمل  
ألي عمل نسوي  يرون حتديد تصور املرأة مقدمة ضرورية هذا يعين أن بعض املفكرين  107."على أسس

الساحة   وقد شهدت  املهمة.سياسي،  هبذه  عين  أداب،  اليت    108النسوية  املواقف  أن حنصر  ونستطيع 
 دائرتني: تكونت إابن ذلك يف 

للمرأة حقيقة واقعية، بل هي تصور إضايف، وتستند    اليت ترفض أن يكون هنا  االمسية اجلنسيةدائرة  
 لتحديد تصور املرأة إىل عنصر خارج من املرأة. 

اليت تقر أبن للمرأة حقيقة واقعية ذاتية )ولكن املالحظ هنا أن مواقف هذه الدائرة    النوعيةالواقعية  دائرة  و 
مواقف بعض  بعض  ض فيما يلي  . نستعر ("النوع صنع يد اجملتمعاملذكورة يف ركن "  ختتلف عن املواقف

الصيت والتأثري. ولكن ينبغي أن نسجل قبل ذلك أن ليس كل واحد من  أصحاب هاتني الدائرتني ذوي  
حيمل قناعة أبن حماولة حتديد املرأة نظراي تتكلل بنجاح أو يرى ضرورة مثل هذا  منظري احلركة النسوية  

فيما مسته ابخلالف  تعن عدم ضرورة الب 109"ميكوال" السيدة أفصحت لقد  التحديد للعمل النسوي.
 

105Alcoff 2006; Bach 2012; Benhabib 1992; Frye 1996; Haslanger 2000b; Heyes  

2000; Martin 1994; Mikkola 2007; Stoljar 1995; Stone 2004; Tanesini 1996; Young 

1997; Zack 2005 
1061997, 20  
1071997, 17  
108Alcoff 2006; Ásta 2011; Frye 1996; 2011; Haslanger 2000b; Heyes 2000; Stoljar  

1995, 2011; Young 1997; Zack 2005 
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ويعني طريقة لتصنيف النسوة    "املرأة"  قسماتهل يتحتم على النشاط النسوي أن حيدد    ،النوعحول  
، بل ابت عائقا يف  اليثمر  عاد حروان، اليذلل، وقاحالتصنيفا اجتماعيا؟ فموقفها أن هذا اخلالف  

 فلتطرحه النسوية جانبا، والتظنن أن التغاضي عنه يشكل عراقيل يف الساحة السياسية.   التحليل النسوي.

إبجابة خمتلفة شيئا ما وإن كانت هي أيضا    110" إليزابيث ابرنز  يف السنوات األخرية، تقدمت السيدة "
موقفها أن عامة  .  على كل من يرى نفسه امرأة، السيما املتحولني   مبسوطاترى أن يكون رداء النسوية  

النظرايت الفلسفية حتاول الزرع يف األرض القاحلة. فإهنا تدعي تقدمي تصور جامع مانع للمرأة )أو الرجل  
. ولكن الوصول إىل مثل هذا التصور مستحيل، خمطئ من  ( أو مصاديق هذا التصورالغريب النوع أو

فهي أهنا حتلل الوضع    كانت هلا مثرة  يظن الوصول إليه. فاملوضع الصحيح ملثل هذه النظرايت أهنا إن
، الذي انتقدته  ليس عني األولمن السيدة    هذا التحليل مث    111االجتماعي الذي إليه مرجع النوع ومآبه.  

 خيتلف عن حماولة تعريف املرأة تعريفا جامعا مانعا أو بيان شروط مصاديق الكلمات النوعية. بل هو

 الصنفية: االمسية

 متسلسلة النسوة 

النسوة   فئة  فقدت  إن  قائمة  له  التبقى  السياسي  النسوي  العمل  أن  يونغ  السيدة  قول  من  رأينا  لقد 
فألجل إفضاء معىن لفئة النسوة، توظف السيدة تصور    112خصوصيتها اليت متيزها عن غريها من الفئات.

األشياء اليت يدور حوهلا أفعال   د أمرين على األقل:حأ  مجعا غري إرادي أفراد، جيمعهاوهي  "املتسلسلة"
يف    اجملموعةواملتسلسلة ختتلف عن    113. لغري أفراد اجملموعة  عادات قدمية إراديةأو آاثر    أنفسهم   األفراد 

تصور للذات، واملتسلسلة ميكن أن يتخذ  أو  أو خطط أو مزااي  جملموعة جيمعها مجعا إراداي أهداف  أن ا
غري أن يعتد مبشاركة غريه له يف شيء. فرتى السيدة يونغ نظرا إىل  كل فرد من أفرادها هدفا لنفسه من  

نقد إغفال اخلصوصية أن النسوة الينتظمن يف جتربة معينة أو ميزة كذلك أو جمموعة من التجارب أو  
اليت وجهت حياة    القدمية   االجتماعية اإلراديةلعادات  من ا  ابلنتائج املستقرة   فئة النسوة   تحدتبل    114املزااي 

 
110 2020 

1112020, 706  

1121997, 13  
113Young 1997, 23  
1141997, 13; see also: Frye 1996; Heyes 2000  



30/12/2022           
 ـ ـــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــJـــــــــــــــــ

 

 

  Copyright 2022حكمة © 31

 

لنأخذ مثال متسلسلة "ركاب املراكب العامة" اليت   115يومية.  ماجرايتاملرأة وخطواهتا حنو أشياء معينة و 
وكذلك   تتحد خبطوات أفرادها اليت تتجه حنو شيء معني وهو املركب، وعمل يومي، وهو استقالهلم له. 

تضع يونغ إصبعها على نوعني من مثل هذه  و   فئة النسوة تتحد أبشياء وأعمال، تسوغ اندراجهن يف فئة.
 واملاجرايت: األشياء 

عمليات من احليض واحلبل والوالدة، ويناط بتلك  من ال  جسدها  يعتمل يفما  قسمات املرأة اجلسدية و :  1
 .العمليات من األعراف والعادات يف اجملتمع

ومالبس  وصيغ فعل وأمكنة  ضمائر: األشياء والعادات اليت حتمل إحياء إىل خصوصية نوعية من حنو 2
 . خمصصة لكل من النوعني وأاثث ومنتجات  ومساحيق وآالت 

  ل متجهة حنو أجسادهم وماواالها، واألشياء والعادات اليت حتمفالنساء متسلسلة أبن حياهتم وخطواهتم   
عادات قدمية إرادية من غري  إمياء إىل خصوصية نوعهم. مث هذه املتسلسلة جيمع أفرادها مجعا غري إرادي  

 116اآلن فيها يد.   املوجودة  أن يكون ألفراد النسوة

أليسون    "   توضعولكن  من النقد.    إليزابيث سبليمان  غري خاف أن السيدة يونغ استجابت ملا أاثرته
السؤال:    "ستون اجلواب موضع  النسوة على  أحقا هو  هذا  فإن  إغفال اخلصوصية؟  نقد  منسجم مع 

 117لعادات االجتماعية اإلرادية( من ا حسب موقف يونغ أيضا ينتظمن بشيء )النتائج املستقرة 

 االمسية الشبهية:

أيضا ترى يف جانب أن العمل النسوي السياسي مفقرت إىل تصور رابط جلميع    اناتيل ستوجلارالباحثة  
اليت    وتقر يف جانب أبنه الجيمعهم شيء ذايت. فتخلصت من هذه الورطة ابالمسية الشبهية118النسوة،

شبها حتمل  واحدة  فئة  أفراد  أبن  لقد    119. تقضي  الباحثة،  قول  من  ببدع  ليس  غريها    شاركها وهذا 
الباحثة    120يف سياق األواصر للشبه األسري    فيتغنشتاينر  تصو مستلهما من     على   توكأتوإن كانت 

 
1154–Young 1997, 23  
116Young 1997, 32  
117Stone 2004  
1181995, 282  

 Armstrong 1989, 39–58يراجع لالسزتادة  119

120Alcoff 1988; Green & Radford Curry 1991; Heyes 2000; Munro 2006  



30/12/2022           
 ـ ـــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــJـــــــــــــــــ

 

 

  Copyright 2022حكمة © 32

 

  فزيد  هلا. معيار لالمسية الشبهية اليت تقول أبن عضوية فئة تقوم على الفيلسوف الويلوي "برايس" تصور
فاألشياء احلمراء إمنا تعد كذلك ألن كل فرد    121. إىل فئة إذا كان مشاهبا للمعيار احملدد هلا  ينتمي   مثال

منها حيقق معيار مطلواب للحمرة. فكذلك فئة النسوة حيققها معيار، فاليصلح لعضويتها إال من كان  
لتأسيس   يؤخذ هباأن  فدالالت تصور املرأة أقنعت الباحثة أبن االمسية الشبهية يتحتم    122وافيا ابملعيار.

، يكتسي معينة  على ميزة واحدةبصرامة  مث بعيد أن يقام معيار فئة النسوة    123.العمل النسوي السياسي
املرأة تصور  وحدها  الفئة هذه  هبا كل عضو من أعضاء   فنفرد مركب مرتاكممعقد  . بل  مزااي خمتلفة    . 

تصنيفات على  نصوغ    124،ونوزعها  يف    آليةمث  من  اللالكتتاب  ومافوقها  املزااي  تلك  على  بناء  فئة 
 التصنيفات. وتلك التصنيفات هي مايلي:

 : جنس األنثى،1

املزااي الظاهرية من حنو احليض والوالدة والرضاعة وخوف االغتصاب واخلوف أثناء التجول يف الشوارع  :  2
 ابلليل والتجربة اجلنسية،

لوظائف املتعلقة برعاية اآلخرين من حضانة األطفال والتمريض  اب االشتغال: أدوار اجتماعية من حنو 3
 ،مالبس خاصة وتلقي االضطهاد بناء على اجلنسولبس  إىل ذلك،  وما

فاالنضمام إىل    125هنا أن تعرف املرأة نفسها أبهنا كذلك، وأن يناديها غريها بذلك.   ي: النسبة وه4
" مشروط مبزااي وجتارب متنوعة. منها ما مسته احلركة النسوية على  اناتيل ستوجلارفئة املرأة على حسب "

  ما يتعلق ابجلنس وماوااله. مر التاريخ ابملزااي النوعية املتعلقة ابحلالة االجتماعية والنفسية والسلوكية، ومنها  
والشاهد على ذلك أن املتحول من    ن غري أن يكون أنثى.فهي ترى أن الشخص ميكن أن يكون امرأة م

 126الرجل إىل املرأة بغري تغيري اجلنس يعد امرأة غري أنثى.

 
121Price 1953, 20  
122Stoljar 1995, 284  
123Stoljar 2000, 28  
124Stoljar 2000, 27  
1254–Stoljar 1995, 283  
126Stoljar 1995, 282  
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مث ما اآللية لالكتتاب يف فئة النسوة بناء على تلك التصنيفات وماحوت من املزااي؟ الشك أهنا آلية  
 ! إلدراج عضو فيها، مث نصغ آلية  معقدة ملتوية. فلنضرب أوال معيارا

فيعد وافيا ابملعيار    .ثالثة من التصنيفات األربعةكل من أي  املعيار هو أن حيظي شخص مبيزة واحدة من  
الداعي نفسه    ،الشخص األفريقي األمريكي املتصف ابملزااي اجلنسية األنثوية األساسية والثانوية  -مثال    –

وروبية اليت ربيت جارية، واليت تشغل أدوار املرأة  امرأة، املضطهد على أساس جنسه، وكذلك اخلنثى األ
 127األنثوية. وحتمل املزااي الظاهرية األنثوية بدون املزااي اجلنسية 

أما آلية االكتتاب فهي ما صاغه "برايس" من نسخة االمسية الشبهية. فكل من شابه هذا املعيار وقاربه  
 وهذا هو حتديد املرأة.  128فهو من فئة النسوة. 

 : اجلديدة  الواقعية النوعية

 اإلخضاع والنوع: 

اب، مكوان من سلسلة من املقاالت، عبدت فيه  كتا  2012يف سنة  "  سايل هاسالجنرنشرت السيدة "
فيكون سالحا يف    على أنه تصور اجتماعي غري مرتبط ابملزااي اجلسدية األحيائية  طريقا لتحديد املرأة 

خضوع    ، وقررت أنه إما"النوع"على سبيل اخلصوص    عاجلت. و التحيز اجلنسيالساحة السياسية يف وجه  
ولكن أومأت    129لقد أعادت السيدة النظر يف تصور املرأة يف مقاالت، .و شغل لوضع مميز يف اجملتمعأ

فلنتناول موقفها الذي هو من ابب إعادة    130يف أخرى أال يلزم أن يكون حتليلها من ابب إعادة النظر.
يهتدي بنورها احلركة النسوية لبلوغ  وأهنا جتلو املفاهيم اليت    النظر. ذكرت السيدة أن حتليلها هو التحسني 

وهذا    132. فالنسوية ألجل ذلك حتتاج إىل مصطلح ملواجهة االضطهاد القائم على اجلنس  131. اايهتاغ
هي أن  تحليل لدى السيدة  ال  نواةملعاجلة أوجه التفاوت يف التعامل بني اجلنسني.  زداد أمهية  ياالصطالح  

من  اجلنسني خيتلفان يف أمرين: اجلانب اجلسدي واحلالة االجتماعية. فاجملتمع ميال إىل اإلعالء من شأن  

 
127Stoljar 1995, 284  
128Stoljar 1995, 284  
1292000b; 2003a; 2003b  
1302005; 2006  
131Haslanger 2000b, 33  
132Haslanger 2000b, 36  
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جسد األنثى. وهذا الوضع صنو    ه إىل تفضيل حالته االجتماعية على من عندف  133، عنده جسد الذكر
 ة اجلنسني مبا يلي: فنظرا إىل ذلك فسرت السيد التمييز والتفاوت يف نظر اجملتمع إىل اجلنسني.

  من أخضع يف جانب من جوانب احلياة من االقتصاد والسياسة والقانون وما إىل ذلك أخضاعا   املرأة
األنثى يف    منظما لدور  اليت جعلت مرآة  الومهية  أو  املزااي اجلسدية احلقيقية  إىل  اجملتمع  انبعا من نظر 

 وليست املرأة إال هذه،و العكس صحيح أيضا. فالتعريف حيصر كال من الطرفني يف صاحبه. التناسل.

ية أو الومهية اليت  من حظي ابمتياز يف جانب من جوانب احلياة بناء على املزااي اجلسدية احلقيق  الرجل
 134جعلت انعكاسا لدور الذكر يف التناسل. وليس الرجل إال هذا، والعكس صحيح كذلك.

النابع   االمتياز  الرجل هو  لتصور  واملقوم  اجلنس،  أرض  من  النابع  االضطهاد  هو  املرأة  لتصور  فاملقوم 
 كذلك. 

هذا التحليل يبدو غري متبادر إىل القبول. فإنه اليعد من املرأة من اليتلقى االضطهاد على أساس  ولكن  
وهذا يدعو إىل  اجلنس من حنو ملكة إجنلرتا، والحيسب من الرجل من الحيظى ابمتياز بناء على اجلنس.  

اليت هي من ابب إعادة    رأي آخر يف شأن التعريفات واحلدود  اترك هذا التحليل. غري أن السيدة هل
 فليست مهمتها ضبط ما هو السائد.   .النظر

 التحليل مهم. وردته أبنه اليف السياسة انفع واليف  هاسالجنر على كالم  ميكوالالسيدة علقت 

الذهاب ابلرجل واملرأة. فإنه إن زالت املمارسات التمييزية اليت  يستدعي  مث املالحظ هنا أن اقرتاح السيدة  
واألنثى   الذكر  وإن كان  السيدة  تعريف  على  واملرأة"  "الرجل  زال  ذا حظوة،  هذا  وجتعل  هذه  ختضع 

على "ستون"  علقت  من هنا    .. ولكن ليس كل نسوي يتخذ من هدف النسوية هذا االستئصاليدومان
لتقومي تصور املرأة مرة بعد أخرى مبا يسوي بني املرأة واخلنوع. فاملرأة اليت    اليفسح اجملالأبنه    موقفها

تتحدى حالة خنوعها، تتحدى كوهنا امرأة سواء أشعرت به أم مل تشعر، والتغري املنشود يكون على هذا  
 135. املوقف هو الذهاب ابملرأة من اجملتمع

 
133Haslanger 2000b, 38  
1347–2003a, 6  

135Stone 2007, 160  
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املرأة من اخلنوع وتبقى هي مرأة، بل هو مناف  ن املطلوب هو متلص  وهذا ليس غري مطلوب فحسب فإ
لألمر الواقع أيضا. واألمر الواقع أن ما يناط ابألنوثة من األعراف واملعايري يف تغري دائم وحتول قائم،  

ستون    اأيضا شارك  السيدة "ميكوال" و ثيودور ابخ  السيد    136فاملرأة تبقى مرأة من غري أن تكون خاضعة. 
غري مرضي ولكن على أسس  موقف ستون  أيضا يرى أن  السيد ابخ  هذا و   ضي.يف أن االستئصال غري مر 

 نوعني من الصعاب: ، مث هو حمفوف خمتلفة

صعوبة احلضور السياسي: فإان إذا ذهبنا بفئة املرأة، فما الذي نذب عنه ونطالب ابحلقوق السياسية  
 137له؟

املانع: فإان النعثر على ميزة، تشرتك   البالد من أقصاها إىل  صعوبة احلد اجلامع  النسوة يف مجيع  فيها 
أقصاها، وعلى مر التاريخ. مث إن آثران ميزة، فقد آثران من النسوة شرحية متحلية هبا، ومهشنا غريها اليت  

 138هي عطل عنها.

" على حسب "ابخ"، إىل ما مساه ابملوضوعية  هاسالجنر فألجل التملص من هاتني الصعوبتني، جلأت "
وتفاداي    139.خاصية غري جوهريةنستند إىل  فألجل التخلص من صعوبة احلد اجلامع املانع،   االجتماعية. 

الساسي، النسوة متكاف  .للموضوعية  خفيف تصور  على    نتوكأ  لصعوبة احلضور  ة  ئفرؤية هاسالجنر أن 
على مستوى موضوعي أيضا، وليس األمر أهنن جيمعهن إطار مضروب ضارب يف أعماق التاريخ غري  

عرتف أبن هذه الرؤية ليست على درجة كافية من املوضوعية،  ي  "ابخ"مستند إىل شيء موضوعي. ولكن  
الفا طبيعيا  للرجل واملرأة، يصريمها خمتلفني اخت  أحكم وأقوى  بقى حباجة يف ساحة السياسة إىل تفسرييف

 : قدما معرفا املرأة على أساس اجلوهرية التارخية قائال  فتمضي 140واقعيا.

إذا  امرأة  نسب معني. فالفرد احنداره من  "احلد الفاصل الذي يسمح للفرد ابلدخول يف فئة النساء، هو  
 141".العام عروفاملتولد  النظام يف  ابملرأةخاصة مارا أبحوال جنينية  من امرأة  منحدراكان 

 
136Stone 2007  
137Bach 2012, 234  
138Bach 2012, 235  
139Bach 2012, 236  
140Bach 2012, 238  
141Bach 2012, 271  
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االجتماعية، بل على    ةاملرأة كذلك على حسب اخلصائص االجتماعية الظاهرة من حنو احلال  تفليس
حسب جذورها الضاربة يف التاريخ بـأن متر أبحوال جنينية خاصة ابملرأة غري مقصورة على مكان دون  

 مكان. الشك أن هذا املنحى أضبط وأمشل مما عند السيدة هاسالجنر. 

ب ، اعرتضت على موقفه أبنه مضطر   السيدة "ميكوال"ولكن مل يعدم السيد "ابخ" من خيالفه الرأي. ف
مث فلسفته أيضا يعوزها ما يعوز غريها: إهنا التذلل صعوبيت احلد اجلامع    . لغزاوهذا االضطراب صريه  

   التحول اجلنسي.   يضاد  يف مخريته  املوقف الواقعي القدميحنن نعلم أن  هذا و   املانع واحلضور السياسي.
التعد امرأة على هذا    اليت مل ختض التحول االجتماعي ومل تصطبغ ابلصبغة االجتماعية   فاملرأة املتحولة

كاثرين جينكانز توليان للهوية وزان  بيتشر و   اتنوالسيد رجال على خالف هويتها.  تعدبل    142.التفسري
يوصد ابب   الغالب  السائد  فالوجه  وجه.  من  أكثر  على  تفهم  املرأة  أن  تؤكد  فاألوىل  النسوة  وأمهية، 
. فيقرر  والنسوية أمام املتحوالت، والوجه املهمش هو ذو الشمول والعموم الذي يسع صدرا ابملتحوالت

نتماء إىل النسوة والنسوية، بل  هذا الوجه أن ليس األصل أن حتتاج املتحولة أن تثبت استحقاقها يف اال
فالينبغي أن نغلق    هان عليه.األصل أن كل من نطق أبنه امرأة، فهو كذلك غري مسئول عن إقامة الرب 

 143مام أطياف خمتلفة لتصور املرأة يف أوساط شىت يف اجملتمع.أ  ابب التحليل

  من ابب إعادة النظر خصصت رؤية هاسالجنر ابلنقد وأبرزت أهنا    144"جنكينز وكذلك السيدة "كاثرين 
املتحوالتوالتحسني  لبعض  ومقصية  إىل  ،  التحسينية  رؤيتها  وتفرع  تقصده  ،  ما  هو  األول   فرعني: 
جتربته هاسالجن من  الفرد  يعيشه  ما  هو  والثاين  اجملتمع،  يد  تصنعه  مفهوم  النوع  أن  من  بنفسها  ر 

الذيوهو    145الشخصية.  لنا أبن    التصور  املرأة إىل    مندديسمح  وقد أقصاها    أيضا   املتحوالتتصور 
هانسالجنر.  موقف  )ولكن مل يسلم موقف "جنكينز" من نفس ما نقدت به    .موقف هاسالجنر بغري حق

أنه وإن بدا شامال، ولكنه يف قرارته مقص وخمرج أيضا. لقد أجابت السيدة    146لقد أبرز السيد "أندلر" 
 إىل نقدها، وطورت تصور اهلوية النوعية تطويرا.(

 

 2016لقد انتقدته ميكوال  142

1432013, 235  

144 2016 

145Jenkins 2016, 397  
146 2017 
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من ابب إعادة النظر كما قد    تلكنها ليسيتها وإن كانت حتسينية و ؤ أومأت السيدة هاسالجنر إىل أن ر 
، يطلقوهناوأساس قوهلا هذا أن عامة الناس الحييطون مبحتوى الكلمات اليت    147يبدو يف أول وهلة. 

القاهرة اليت ختدعنا من حيث    وليس مستبعدا أن استخدامنا للغة يكون قد كونته يد األفكار املستولية 
فهو    148النشعر. الوجدان،  الفهم والقريب إىل  إىل  متبادر  إذا كان غري  السيدة  النوع عند  فمصطلح 

.  يةالنوع  اتنا، وأغرتنا بشأن تصور األفكار املستولية تكون قد عبثت بتصوراتنا اليت اعتدانها يد أن بسبب
فرؤية السيدة قائمة    على غري ما تظن داللتها وحنن النشعر بذلك.فلعل لغتنا اليومية املتعلقة ابلنوع تدل  

على حتليلها لإلطالق اللغوي، فلعل منحاها أان نطلق املرأة على أساس التابعية اجلنسية وإن مل نشعر  
 . من ابب إعادة النظرابلضرورة بذلك. إن كان األمر كذلك، فهي حمقة يف أن رؤيتها ليست 

هاسالجنر" من إطالق كلمة    إىل أان إن سلمنا إمكان هذا من السيدة "  149مالت السيدة شاول ولكن  
املرأة على اخلنوع إطالقا منبثقا غري مشعور به، فإثبات وقوعه صعب جدا. فإن اللغة اليومية تتنوع وتلتوي  

على  فاليكفي هذا اإلمكان إلثبات وقوعه مامل تقدم السيدة هاسالجنر بينة    150يف إطالقاهتا ومدلوالهتا.
 ذلك. 

 : والنوع املاهوية األحادية

األحادية. وابعثها يف هذا امليل أن كثريا من األفراد  ملاهوية  ما تسميه ابإىل    151"شارلوت ويت  "  متيل
النوع جزء من ماهيتهم أفرادا خمتلفني متاما.    :يصرون على أن  لوكان نوعهم غري ما هم عليه، لكانوا 

فاملاهوية األحادية استجابة هلذا اإلصرار احرتام هلذا الشعور املوجود عند عامة الناس. ولكن ما الذي  
اجلواب أن  ؟  الواقعية النوعيةاملاهوية أو  مييز هذا املوقف املاهوي من املواقف السابقة الواقعة حتت ظلة  

تصور املرأة وصفا جوهراي، التتحق املرأة بدونه،  لفالسيدة "ويت" التفرتض    .اشاسع  اوفرق  اابئن  هما بوان بين
 كما تفرتض املواقف اليت مر ذكرها آنفا غري مراعية ابلفروق املوجودة يف النسوة. 

 
1472005, 2006  
148Haslanger 2005, 12  

149 2006 

150Saul 2006, 129  

151 2011a; 2011b 
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كانت استجابة    مواقف الواقعية   وهي أن األخرى يف جهة أخرى.  عن مواقف الواقعية  مث موقفها ميتاز  
لم يكن حماكمة بني  فموقف السيدة    أماو   .للنشاط السياسي  لتوظيفه  النوع االجتماعي للمرأةملشكلة  

لوصول إىل تصور النوع االجتماعي املبين عليه النشاط السياسي. بل هو  الواقعية واالمسية أو حماولة ل
 سعي إلثبات أن النوع جزء من هويتنا حنن. 

اليت    قد درج الفالسفة على نوعني من املاهوية: الفرديةل.  ية الشخصيةو حادية ضرب من املاهاملاهوية األ 
الفرد  مث    يربط بني أفراد شىت.الصنفية اليت هي معنية ابملشرتك الذي  واملاهوية    هي انظرة إىل ما يقوم 

"كريبكني" اليت قطب رحاها حتديد الفرد  يسعنا أن منيز يف املاهوية الشخصية نفسها بني ضربني: ماهوية  
  واملاهوية األرسطية اليت تنحىن عن األوىل شيئا ما. ذلك أهنا تقدم خيط تفسري لوحدة األفراد واألعضاء. 

ه؟ )كان النقاش يف صفوف  كيف نفهم أن اهلوية الشخصية للفرد توجد مستقلة عن أجزاءه وأبعاض
املاهوية الصنفية قبل السيدة "وت". ولكنها جاءت تشق    النسوية حول االمسية والواقعية حائما حول 

الربط بني  اليت تنوط مهمة    . فالسيدة تؤيد من هذين النوعني املاهوية األرسطية(طريقا جديدا يف النقاش
اليت تنشئ اهلوية الفردية وجتعل شخصية مستقلة للفرد املؤلف من أجزء    ابملاهيات الوظيفية  أفراد الصنف

تضرب السيدة مثال دارا، مكونة من أجزاء شتىى، جيمع بينها غاية واحدة وهو كوهنا   .وأبعاض وجزيئات
فالنوع    152.للسكىن. فالدار هبذا اخليط الغائي تصبح وحدة مستقلة، وليست جمموعة من أجزاء مستقلة

له الوظيفة نفسها، فإنه يكسو ذلك اخليط الذي حيدد أدوار أعضاء اجملتمع ويؤلف بينها. ذلك اخليط  
 ماهوية فردية ألعضاء اجملتمع.  خصوصيةمن مث، كان اجلنس  153هو مبدأ الوحدة املعيارية. 

ين يتداوهلما أعمال  فردية االجتماعية اللذمصطلح اجلنس ومصطلح النوضح  حري بنا يف هذه املرحلة أن  
الوظيفة اليت يؤديها    اجملتمع إىل  ةبنظر   يتحددالسيدة "وت". فاجلنس عبارة عن الوضع االجتماعي الذي  

فهااتن الوظيفتان وإن اتصلتا    154حتبل وحتمل، والرجل يصريها كذلك. الفرد يف عملية اإلجناب: فاملرأة  
اجلنس يف   توازي  اليت  األحيائية  الوظيفة  االجتماعي.ابإلجناب ولكنهما غري  والنوع  اجلنس   155ثنائية 

 
1522011a, 6  
153Witt 2011a, 73  
154Witt 2011a, 40  
155Witt 2011a, 29  
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واملرأة مه اإلجناب.  افالرجل  مراحل  يف  وظيفة خاصة  يؤداين  اجملتمع أبهنما  يعرفا يف  فالوضع    156أن 
 االجتماعي هو نظر اجملتمع. 

الذي هو إشارة إىل اجلانب األحيائي    "اإلنسان"الذي يشعر بنفسه و  "الشخص"  مث تفرق السيدة بني 
وهذه املفاهيم  مستمرا.    وضعا معينا يف اجملتمع احتالالو " الذي حيتل مكانة خاصة  الفرد االجتماعي"و

الثالثة ختتلف من حيث الدوام واالستمرار ومن حيث حالة اهلوية. فالفردية االجتماعية هي قائمة على  
معيار اجتماعي كما أن اإلنسانية قائمة على معيار أحيائي. خيتلف أحد املعيارين عن صاحبه يف جهتني:  

رف األحيائي وأن املعيار االجتماعي  لع االف  خب أن األعراف االجتماعية ختتلف من مكان إىل مكان،  
مث تسوي السيدة    157يوزن به. مفتقر يف تقومه إىل اعرتاف اجملتمع أبن الفرد يستجيب لعرف خاص، و 

الفردية    السيدة  توحدفيما    تبقى وإن مل يعرتف هبا اجملتمع،  بني الشخصية والشعور الذايت، فالشخصية 
 ، إن زال، زالت. خباصية اجتماعية خارجة من ذات الفرد. فالفردية بقاؤها منوط بنظر اجملتمع   ة االجتماعي

تسليطه على الشخصية أو  أن  يتبني من كل ما مر أن النوع عند السيدة خيتص ابلفردية االجتماعية، و 
أو أن اإلنسان كذلك. وإ امرأة،  أو  الفرد  اإلنسانية خطأ. فاليعقل يف نظامها أن الشخصية رجل  منا 

الواقع الذي حيتل يف األمر  الفرد هو  أن  امرأة. وسبب ذلك  أو  مواضع منوطا هبا    يوصف أبنه رجل 
ولكن نعلم أان حنتل وحنن أفراد، أوضاعا شىت يف آن    158.جيري تقوميه عليهااألعراف، يستجيب هلا و 

رشدة يف آن واحد. فما  واحد. فاملرأة ممكن أن تكون أما ومهاجرة وشقيقة وأستاذة وزوجا وداعية وم 
ذو مرق،  و كثيف    مليح  الثريد من هذه األوضاع فليس كلها مقوما هلا يقينا؟ )كما أن    الذي يقوم الفردَ 

. وجواب السيدة أن الفردية حلمتها وسداها النوع:  (ولكن ليس كل ذلك يؤدي دورا يف ماهية الثريد
 كون الفرد امرأة ورجال. تقول:

االجتماعي الرئيس الذي يبقى ويستمر ويبىن عليه غريه من األوضاع املتزامنة معه  [ الوضع  النوع هو]"
 159"بناء مبدأ معياري غري مادي. 

 
1562011a, 39  
157Witt 2011a, 19  
158Witt 2011a, 59  
15920–2011a, 19  
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واملراد ابلبناء املعياري أن الفرد يستجيب للفيف من األعراف يف أدواره اليت يؤديها يف اجملتمع، واألوضاع  
مناويل من السلوك والعمل، تعني ما ينبغي أن يفعله الفرد يف وضع معني  اليت يشغلها، وهذه األعراف  

فمثال تتعارض أمومة املرأة مع  مث هذه األعراف ميكن أن تتعارض:    160وهو يف دوره وسياقه االجتماعي. 
منصبها يف اجلامعة فيلسوفة. ولكن هذا التعارض اليتصور بغري أن نفرتض أن مجيعها الزمة ويكلف هبا  

عتوره هذه  توهو  ووحدته  ه  استمرار يف اجملتمع و   الفردوجود  الفرد. اآلن تسأل السيدة: ما الذي يفسر  
 االعراف املتضاربة؟ فتجيب أبنه النوع. 

املستجيب يف  الذي يتماسك ابلفرد  األب  فليس النوع دورا من أدوار اجملتمع عند السيدة. بل هو الدور  
اجملتمع. الدور األب هو ما يقوم على قاعدتني، تتحققان يف نظر السيدة يف اجلنس: أنه حيافظ على  

.  الكثرية   س لغريه من األدواروحدة الفرد يف اجملتمع ابستمرار، ويصريه ابقيا مع غريه من األفراد، وأنه أسا
وضعه اجلنسي ابقيا يف اجملتمع. وإن ورد  يستمر مع الفرد مادام  يقدم القاعدتني فإنه  وواضح أن اجلنس  

هذا  عليه التحول اجلنسي، أجابت أبن التحول اليعين سوى أن الفرد القدمي زال، وحيل حمله جديد. و 
. فنظريتها متماسكة، التنتقض ابلتحول اجلنسي  يتحول.منسجم مع أن الشخص مستمر ولكن الفرد  

قالب ألدوار كثرية، تنصب فيه من حنو كون الفرد أاب أو أما وكونه ذا حرفة. وما نيط هبذه األدوار  مث إنه  
مث اجلنس    من تطلعات اجملتمع موكول إىل جنس الفرد. فاجلنس هو املتحكم يف تلك األدوار االجتماعية.

ملظاهر االجتماعية من حنو العرق، ليس الدور األب فقط، بل هو ابإلضافة إىل ذلك  خبالف غريه من ا 
قوامية األب  اخليط املوحد. وهذا معتضد بدراسة الثقافات املختلفة عرب العصور املتباينة. تقرر السيدة أن  

هبذه    ولكن العرق مل حيظ  161عرف عاملي غري مقتصر على زمان دون زمان، والعلى ثقافة دون ثقافة.
  - العاملية يف التاريخ البشري. فاجلنس هو األقمن أبن يكون املاهية اليت متسك أفراد اجملتمع. هذه الرؤية  

شخص املرأة، فتساعد يف  إذا فسرت آصرة الفرد جبنسه، فإهنا مهدت طريقا لتصور    –املاهوية اجلنسية  
 العمل النسوي السياسي.

 : الوضع االجتماعي والنوع

 
160Witt 2011a, 82  
1612011a, 98  
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أن النسوية تعاين من أزمة اهلوية. ذلك أبن منطلقها فئة النسوة.    "ليندا مارتن الكوف  السيدة "ترى  
أن كثريا   رأينا  قد  من  من  ولكن  بسحب  حفت  قد  "املرأة"  وأن  الفئة،  هذه  إىل  توجهت  قد  النقود 

عي.  الوضع االجتما  مشيداالسيدة تفسريا جديدا للجنس    تقدمفلكي تنقشع هذه السحب،    162اخلفاء.
االنطالق  فاجلنس مع غريه من العناصر هو الوضع الذي حيتله الفرد يف اجملتمع، وهو املنصة اليت منها  

وجتعل الوضع االجتماعي خاصة أرضا، ينبت عليها اهلوايت النوعية )أي    163السياسي.النسوي  للعمل  
الفرد عن نفسه(. " املرأة تتكوانن بوضعها يف    "الشخصيةتصور  امرأة( وهوية  الفرد بكونه  )أو شعور 

تقر"الكوف" أبن الدور الذي يؤديه الفرد يف اإلجناب هو معيار موضوعي لتمييز األفراد    164"اجملتمع.
 بعض. بعضها عن 

احلبل واحلمل   الذي يضم  "الرجل واملرأة خيتلف أحدمها عن صاحبه حبجة صلة كل منهما ابإلجناب 
 165" .والوالدة والرضاعة مما يتصل جبسد الفرد

تواجه، وإن مل تنجب ابلفعل، أعماال وتطلعات وعواطف، غري  الفكرة هي أن من تعد أنثى يف العادة  
مث هذا االختالف يف صلة كل من اجلنسني ابإلجناب يضحي مساء، تظهر    166ما يواجهه من يعد ذكرا. 

 :فاإلجنابفيها مظاهر شىت اجتماعية وثقافية، حتدد وضع كل من الرجل واألنثى. 

التجارب، ومايثري من    الفرد  خيوضهللتكتالت االجتماعية، وما"ممكن أن يكون أساسا   العواطف  من 
 167"لتملص من اإلجناب.ابأواالرتياح الشعور ابلذنب أوالندم  و أ اخلجل و أوالبهجة  أواملشاعر من املباهاة 

للتفريق بني األفراد، أيخذ إخذ الثقافة فيضع كال من الرجل واملرأة موضعه،    يفاإلجناب أساس موضوع
فاجملرى ما    .يف اجملتمع هوايت نوعية  يضحت. مث  فيعيش كل منهما منحى حياته على حسب جسده

   يلي: أن الدور يف اإلجناب حيدد الوضع االجتماعي الذي بدوره ينشئ اهلوايت.

 
1622006, chapter 5  
1632006, 148  
164Alcoff 2006, 148  
165Alcoff 2006, 172  

166Alcoff 2006, 172  
167Alcoff 2006, 172  
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أبن   " تعرتفالكوف بيد أن "  168سياقات املختلفة، اليشرتكن يف جوهر. مبا أن النسوة هلا دورها يف ال 
تفسريها يدنو من التفرقة بني اجلنس والنوع السائدة يف العقد الستني من القرن املاضي حيث إن اجلنس،  

رتتيبات اجتماعية معينة )أي تكون ليقوم أساسا    (ما يعانيه الفرد من اآلالم يف املخاض واإلجنابمبعىن  )
"فنالحظ أن التفرقة  قالت:  لنقد.  ولكنها صاغت رؤيتها صياغة، حتامت ذلك ا.  هوية اجتماعية نوعية(

ماكان يظن من  التستلزم أمر اجتماعي متغري، وهو والنوع االجتماعي  ،اجلنس وهو هوية موضوعيةبني 
 169".حادة بني الطبيعة والثقافةتفرقة 

اجلنس ابلطبيعة والنوع ابلثقافة. بل التفريق على  إيالء  فرؤيتها تتحاشى ما الميكن أن يفسر ويؤيد من  
املظاهر االجتماعية والثقافية من حنو التكتالت  تجاوب أتثريا وأتثرا مع  ي  أساس اإلمكاانت يف اإلجناب

فعصارة    170االجتماعية. ويؤيد ذلك أن التقدم يف العلوم مكننا من التدخل يف الفروق اجلنسية وتغيريها. 
 تتحدد قسماته ابلوضع االجتماعي. ذي ال  النوعالقول أن نواة النشاط النسوي السياسي هي 

 ماوراء الثنائية: ح.

" أن مجيع النظرايت املفسرة للنوع االجتماعي تغفل  روبن دميربوف  الحظ السيد "يف اآلونة األخرية،  
 مشكلتني: عن اهلوايت النوعية غري الثنائية. وهذا الوضع يستتبع 

ف أنفسهم يف التصنيف الثنائي  ياألوىل أن مثل هذه النظرايت التضم إىل صدرها أانسا، اليبغون تصن
هذه النظرايت حينما  التقليدي الذي اليعرف إال الرجل وحده واملرأة وحده. فالنستطيع أن نتوكأ على  

 . الثنائةنفهم النوع يف أفق أوسع يتجاوز مساء 

ذلك    تعسف التصوري الذي هو نوع من التعسف املعريف. الثانية أن املشكلة األوىل تولد ما يسمى ابل
به تتبني  ا ختلق حالة اجتماعية، يقصر فيها عامة الناس عن إدراك اإلطار املعريف والسلوكي الذي  أهن

اإلنسان غري الثنائي نفسه أن يتفهم هو ما جيري بداخله    فيعجز ،  اومالحمه  غري الثنائيةالنظرة    قسمات 
مصطلح  يف  قرارة نفسه يعرب عنأن ذاته، واليتأتى له حقيقة ، يصب فيه افالجيد بني يديه مصب وبذاته، 

 . يقول عنه:"النوع الناقد" ه، ويسمى"النوع "غريبفيقرتح ميربوف تفسري   .مقرر

 
1688–Alcoff 2006, 147  
169Alcoff 2006, 175  
170Alcoff 2006, 175  
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يقوم أعضاؤه بزعزعة التصور السائد حول النوع. فالغريب النوع يف رؤييت قسم، أفراده  القسم الذي  ...  "
مجيعا يسعون وراء كسر رحى الثنائية اليت تعلن أن اإلنسان يف نوع إما رجل وإما امرأة، الجيتمعان يف  

 171" .إنسان، واليكون إنسان غريمها

"املناوئني للنوع" الذي قد مر آنفا والذي يعيب على النسوية  موقف    إايك أن تسوي بني هذا املوقف و 
فهو أيضا مركز على النوع، ولكنه ينتقد الفهم الثنائي   دميربوف تركيزها على النوع دون اجلنس. أما موقف  

 . جداي وهو غريب النوعله  ويدخل قسما  له

فالضرب املبدئي "حيلق يف    .مساعي زعزعة الثنائية: ضرب مبدئي وآخر ذايتضربني من    دميربوفيتبني  
والسلوك واألطر النوعية. والضرب الذايت يتدفق    ابألعراف م شخص التزاما اجتماعيا أو سياسيا  افضاء التز 

وجلي منهما أهنما    172من شعور شخص ابلدور والتمثل والتصنيف النوعية أو رغبته يف التقمص هبا." 
النوع" وأنصاره. يقول: "إذا كان كل من   ليس متباينني ابلضرورة. مث مها يفرقان بني أعضاء "الغريب 

من شعوره أو رغبته،   -ولو من وجه    –لنوعية السائدة، فالعضو ينطلق  يكافحان النظرية ا  العضو والناصر
يبصران ابلنوع    دميربوف مث هذا املنحى من    173" فيحيد عن التطلعات واألعراف واالفرتاضات السائدة.

قد مبا  ا. يعرف دميربوف النوع غري النغري الناقد الذي متثله ثنائة الرجل واملرأة، يف قبالة " النوع الناقد"
 يلي:

"النوع يعد غري انقد يف سياق اجتماعي إذا كان أعضاؤه حيافظون على أركان النظرية النوعية السائدة يف  
 174بيئتهم، كل األركان أو بعضها." 

انتساب اإلنسان إىل ضرب من النوعني ليس    املهم يف فهم دميربوف للنوع الناقد والنوع غري الناقد أن
مل مبجرد  تجمرد ظاهرة نفسية، بل هو أكثر من ذلك. فالسعى وراء زعزعة السائد أو احملافظة عليه اليك

الشعور واإلحساس والرغبة، بل البد من ضم عمل ونشاط. هذا ودميبور يقدم هذا الفهم بديال ملوقفني  
 داخليني: من النوع 

 
1712020, 2  

1722020, 13  

1732020, 14  

1742020, 14  
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هو  اليت جتعل النوع االجتماعي فطراي مبعىن أن الشخص    175جينيفر ماكيرتيك سيدة  للاملوقف األول  
 ابملرأة. ا تلك البيئةيف بيئة إذا كان جمبوال على التصرفات اليت تقرهن -مثال   - صاحب هوية النسوان 

ته الشخص يف بيئوية النوعية لألعراف اليت يعامل هبا  اهلاليت ختضع    جنكينز للسيدة كاثرين املوقف الثاين  
فالشخص على هذا املوقف يعد امرأة إذا كان مير ابألعراف اليت ختصص ابملرأة يف بيئته.   .اليت عاشها
" يقصر عن اهلوايت غري الثنائية، فتصبح نظرية الغريب  دميربوفهما على حسب "ي  كلني ولكن املوقف

 النوع بذلك نظرية انقدة. 

. ولكن املالحظ أن  بكرازال  ت األعمال الفلسفية اجلادة حول غري الثنائية الهذا ويعرتف دميربوف أبن  
 الفالسفة يف حتليالهتم قد أضحوا يشتغلون بغري الثنائية. وهذا مهم. 

 اخلامتة: ط. 

إليها النسوية من النقد والوزان بينها وبني املوقف    ت وماوجه  احلتمية األحيائية هذا املقال بدأ بدراسة  
  للتفرقة لتصور اجلنس والنوع بل  نقد النسوية  لنظر يف  القائل أبن اجلنس من صنع يد اجملتمع. مث ثىن اب

مجيع املآخذ اليت أاثرها األول والثاين وانتهى مبناقشة تقدمي تصور شامل للنسوة،    عاجلبينهما نفسها. مث  
اليزال مادة    – وهو كون الفرد امرأة أو رجال    - . فأبرز أن النوع  نشاط النسوي السياسييقوم عليه ال

إىل نقد النسخة األوىل من التفرقة بني  وإن كانت جاحنة  ، وأن النسوية املعاصرة  دمسة للنقاش واملداولة
الرؤية  عن  كثريا من النسويني مل يعزفوا    ولكن  يف العقد الستني من القرن املاضي  واليت كانت  اجلنس والنوع

يف  حىت اآلن  مل يبت القضاء  و ولكن    القائلة أبن النوع شيء اجتماعي وأنه بوجه أو آخر غري اجلنس.
 .للنوع االجتماعي  شأن تصور األمثل أو األجنح أو األصوب

 

 

 

 

 
1752015  



30/12/2022           
 ـ ـــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــJـــــــــــــــــ

 

 

  Copyright 2022حكمة © 45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عراج الم  

● Alcoff, L., 1988, “Cultural Feminism Versus Post-Structuralism: The Identity Crisis in 

Feminist Theory”, Signs, 13: 405–436.   

● –––, 2006, Visible Identities, Oxford: Oxford University Press. 

● Ásta (Sveinsdóttir), 2011, “The Metaphysics of Sex and Gender”, in Feminist 

Metaphysics, C. Witt (ed.), Dordrecht: Springer. 

● Ayala, S. and Vasilyeva, N., 2015, “Extended Sex: An Account of Sex for a More Just 

Society”, Hypatia, 30: 725–742. 

● Antony, L., 1998, “‘Human Nature’ and Its Role in Feminist Theory”, in Philosophy in a 

Feminist Voice, J. Kourany (ed.), New Haven: Princeton University Press. 

● Armstrong, D., 1989, Universals: An Opinionated Introduction, Boulder, CO: Westview 

Press. 

● Bach, T., 2012, “Gender is a Natural Kind with a Historical Essence”, Ethics, 122: 231–

272. 

● de Beauvoir, S., 1972, The Second Sex, Harmondsworth: Penguin. 

● Benhabib, S., 1992, Situating the Self, New York: Routledge. 

● Bettcher, T.M., 2013, “Trans Women and the Meaning of ‘Woman’”, in The Philosophy 

of Sex, N. Power, R. Halwani, and A. Soble (eds.), Lanham, ML: Rowman and Littlefield 

Publishers, Inc. 



30/12/2022           
 ـ ـــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــJـــــــــــــــــ

 

 

  Copyright 2022حكمة © 46

 

● Butler, J., 1990, “Performative Acts and Gender Constitution”, in Performing Feminisms, 

S-E. Case (ed.), Baltimore: John Hopkins University. 

● –––, 1991, “Contingent Foundations: Feminism and the Question of 

‘Postmodernism’”, Praxis International, 11: 150–165. 

● –––, 1993, Bodies that Matter, London: Routledge. 

● –––, 1997, The Psychic Life of Power, Stanford, CA.: Stanford University Press. 

● –––, 1999, Gender Trouble, London: Routledge, 2nd edition. 

● Campbell, A., 2002, A Mind of One's Own: The Evolutionary Psychology of Women, 

Oxford: Oxford University Press. 

● Chodorow, N., 1978, Reproducing Mothering, Berkeley: University of California Press. 

● –––, 1995, “Family Structure and Feminine Personality”, in Feminism and Philosophy, N. 

Tuana, and R. Tong (eds.), Boulder, CO: Westview Press. 

● Deaux, K. and B. Major, 1990, “A Social-Psychological Model of Gender”, in Theoretical 

Perspectives on Sexual Difference, D. Rhode (ed.), New Haven: Yale University Press. 

● Fausto-Sterling, A., 1993a, Myths of Gender: Biological Theories about Women and Men, 

New York: Basic Books, 2nd edition. 

● –––, 1993b, “The Five Sexes: Why Male and Female are Not Enough”, The Sciences, 33: 

20–24. 

● –––, 2000a, “The Five Sexes: Revisited”, The Sciences, July/August: 18–23. 

● –––, 2000b, Sexing the Body, New York: Basic Books. 

● –––, 2003, “The Problem with Sex/Gender and Nature/Nurture”, in Debating Biology: 

Sociological Reflections on Health, Medicine and Society, S. J. Williams, L. Birke, and G. A. 

Bendelow (eds.), London & New York: Routledge. 

● –––, 2005, “The Bare Bones of Sex: Part 1 – Sex and Gender”, Signs, 30: 1491–1527. 

● Friedan, B., 1963, Feminine Mystique, Harmondsworth: Penguin Books Ltd. 

● Frye, M., 1996, “The Necessity of Differences: Constructing a Positive Category of 

Women”, Signs,21: 991–1010. 

● –––, 2011, “Metaphors of Being a φ”, in Feminist Metaphysics, C. Witt (ed.), Dordrecht: 

Springer. 

● Gatens, M., 1996, Imaginary Bodies, London: Routledge. 

● Gorman, C. 1992, “Sizing up the Sexes”, Time, January 20: 42–51. 

● Green, J. M. and B. Radford Curry, 1991, “Recognizing Each Other Amidst Diversity: 

Beyond Essentialism in Collaborative Multi-Cultural Feminist Theory”, Sage, 8: 39–49. 



30/12/2022           
 ـ ـــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــJـــــــــــــــــ

 

 

  Copyright 2022حكمة © 47

 

● Grosz, E., 1994, Volatile Bodies: Toward a Corporeal Feminism, Bloomington, IN: Indiana 

University Press. 

● Harris, A., 1993, “Race and Essentialism in Feminist Legal Theory”, in Feminist Legal 

Theory: Foundations, D. K. Weisberg (ed.), Philadelphia: Temple University Press. 

● Haslanger, S., 1995, “Ontology and Social Construction”, Philosophical Topics, 23: 95–

125. 

● –––, 2000a, “Feminism in Metaphysics: Negotiating the Natural”, in Feminism in 

Philosophy, M. Fricker, and J. Hornsby (eds.), Cambridge: Cambridge University Press. 

● –––, 2000b, “Gender and Race: (What) are They? (What) Do We Want Them To 

Be?”, Noûs, 34: 31–55. 

● –––, 2003a, “Future Genders? Future Races?”, Philosophic Exchange, 34: 4–27. 

● –––, 2003b, “Social Construction: The ‘Debunking’ Project”, in Socializing Metaphysics: 

The Nature of Social Reality, F. Schmitt (ed.), Lanham: Rowman & Littlefield Publishers 

Inc. 

● –––, 2005, “What Are We Talking About? The Semantics and Politics of Social 

Kinds”, Hypatia, 20: 10–26. 

● –––, 2006, “What Good are Our Intuitions?”, Proceedings of the Aristotelian Society, 

Supplementary Volume 80: 89–118. 

● –––, 2012, Resisting Reality, Oxford: Oxford University Press. 

● Heyes, C., 2000, Line Drawings, Ithaca & London: Cornell University Press. 

● hooks, b., 2000, Feminist Theory: From Margins to Center, London: Pluto Press, 

2nd edition. 

● Jaggar, A., 1983, “Human Biology in Feminist Theory: Sexual Equality Reconsidered”, 

in Beyond Domination: New Perspectives on Women and Philosophy, C. Gould (ed.), 

Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, Inc. 

● Jenkins, K., 2016, “Amelioration and Inclusion: Gender Identity and the Concept of 

Woman”, in Ethics, 126: 394–421. 

● Kimmel, M., 2000, The Gendered Society, New York: Oxford University Press. 

● King, H., 2013, The One-Sex Body on Trial: The Classical and Early Modern Evidence, 

Farnham: Ashgate Publishing, Ltd. 

● Laqueur, T., 1990, Making Sex: Body and Gender from the Greeks to Freud, Cambridge, 

Mass.: Harvard University Press. 

● Lloyd, G., 1993, The Man of Reason: ‘Male’ and ‘Female’ in Western Philosophy, London: 

Routledge, 2nd edition. 



30/12/2022           
 ـ ـــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــJـــــــــــــــــ

 

 

  Copyright 2022حكمة © 48

 

● MacKinnon, C., 1989, Toward a Feminist Theory of State, Cambridge, Mass.: Harvard 

University Press. 

● –––, 2006, “Difference and Dominance”, in Theorizing Feminisms, E. Hackett and S. 

Haslanger (eds.), Oxford: Oxford University Press. 

● Martin, J. R. 1994, “Methodological Essentialism, False Difference, and Other Dangerous 

Traps”, Signs, 19: 630–655. 

● Mikkola, M. 2006, “Elizabeth Spelman, Gender Realism, and Women”, Hypatia, 21: 77–

96. 

● –––, 2007, “Gender Sceptics and Feminist Politics”, Res Publica, 13: 361–380. 

● –––, 2009, “Gender Concepts and Intuitions”, Canadian Journal of Philosophy, 9: 559–

583. 

● –––, 2011, “Ontological Commitments, Sex and Gender”, in Feminist Metaphysics, C. 

Witt (ed.), Dordrecht: Springer. 

● –––, 2016, The Wrong of Injustice: Dehumanization and its Role in Feminist Philosophy, 

New York: Oxford University Press. 

● Millett, K., 1971, Sexual Politics, London: Granada Publishing Ltd. 

● Moi, T., 1999, What is a Woman?, Oxford: Oxford University Press. 

● Munro, V., 2006, “Resemblances of Identity: Ludwig Wittgenstein and Contemporary 

Feminist Legal Theory”, Res Publica, 12: 137–162. 

● Nicholson, L., 1994, “Interpreting Gender”, Signs, 20: 79–105. 

● –––, 1998, “Gender”, in A Companion to Feminist Philosophy, A. Jaggar, and I. M. Young 

(eds.), Malden, Mass.: Blackwell Publishers Inc. 

● Price, H. H., 1953, Thinking and Experience, London: Hutchinson's University Library. 

● Prokhovnik, R., 1999, Rational Woman, London: Routledge. 

● Rapaport, E. 2002, “Generalizing Gender: Reason and Essence in the Legal Thought of 

Catharine MacKinnon”, in A Mind of One's Own: Feminist Essays on Reason and 

Objectivity, L. M. Antony and C. E. Witt (eds.), Boulder, CO: Westview Press, 2nd edition. 

● Renzetti, C. and D. Curran, 1992, “Sex-Role Socialization”, in Feminist Philosophies, J. 

Kourany, J. Sterba, and R. Tong (eds.), New Jersey: Prentice Hall. 

● Rogers, L., 1999, Sexing the Brain, London: Phoenix. 

● Rubin, G., 1975, “The Traffic in Women: Notes on the ‘Political Economy’ of Sex”, 

in Toward an Anthropology of Women, R. Reiter (ed.), New York: Monthly Review Press. 

● Salih, S., 2002, Judith Butler, London: Routledge. 



30/12/2022           
 ـ ـــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــJـــــــــــــــــ

 

 

  Copyright 2022حكمة © 49

 

● Saul, J., 2006, “Gender and Race”, Proceedings of the Aristotelian 

Society (Supplementary Volume), 80: 119–143. 

● Spelman, E., 1988, Inessential Woman, Boston: Beacon Press. 

● Stoljar, N., 1995, “Essence, Identity and the Concept of Woman”, Philosophical Topics, 

23: 261–293. 

● –––, 2000, “The Politics of Identity and the Metaphysics of Diversity”, in Proceedings of 

the 20thWorld Congress of Philosophy, D. Dahlstrom (ed.), Bowling Green: Bowling Green 

State University. 

● –––, 2011, “Different Women. Gender and the Realism-Nominalism Debate”, in Feminist 

Metaphysics, C. Witt (ed.), Dordrecht: Springer. 

● Stoller, R. J., 1968, Sex and Gender: On The Development of Masculinity and 

Femininity,New York: Science House. 

● Stone, A., 2004, “Essentialism and Anti-Essentialism in Feminist Philosophy”, Journal of 

Moral Philosophy, 1: 135–153. 

● –––, 2007, An Introduction to Feminist Philosophy, Cambridge: Polity Press. 

● Tanesini, A., 1996, “Whose Language?”, in Women, Knowledge and Reality, A. Garry and 

M. Pearsall (eds.), London: Routledge. 

● Witt, C., 1995, “Anti-Essentialism in Feminist Theory”, Philosophical Topics, 23: 321–344. 

● –––, 2011a, The Metaphysics of Gender, Oxford: Oxford University Press. 

● –––, 2011b, “What is Gender Essentialism?”, in Feminist Metaphysics, C. Witt (ed.), 

Dordrecht: Springer. 

● Wittig, M., 1992, The Straight Mind and Other Essays, Boston: Beacon Press. 

● Young, I. M., 1997, “Gender as Seriality: Thinking about Women as a Social Collective”, 

in Intersecting Voices, I. M. Young, Princeton: Princeton University Press. 

● Zack, N., 2005, Inclusive Feminism, Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers, Inc. 

 أدوات أكاديمية 
 

How to cite this entry. 

 

Preview the PDF version of this entry at the Friends of the SEP Society. 

 

Look up topics and thinkers related to this entry  at the Internet Philosophy Ontology 

Project (InPhO). 

 

Enhanced bibliography for this entry at PhilPapers, with links to its database. 

https://plato.stanford.edu/cgi-bin/encyclopedia/archinfo.cgi?entry=feminism-gender&archive=win2022
https://leibniz.stanford.edu/friends/preview/feminism-gender/
https://leibniz.stanford.edu/friends/
https://www.inphoproject.org/entity?sep=feminism-gender&redirect=True
https://philpapers.org/sep/feminism-gender/
https://philpapers.org/


30/12/2022           
 ـ ـــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــJـــــــــــــــــ

 

 

  Copyright 2022حكمة © 50

 

 مصادر أخرى على اإلنترنت 

• The Feminist Philosophers Blog 

• History of Sexuality Resources (Duke Special Collections) 

• Feminist Studies (Stanford University Library) 

• QueerTheory.com, from the Internet Archive 

• World Wide Web Review: Webs of Transgender 

• What is Judith Butler's Theory of Gender Performativity? (Perlego, open 
access study guide/ introduction) 

 مداخل ذات صلة 
Beauvoir, Simone de | feminist philosophy, approaches: intersections between 

analytic and continental philosophy | feminist philosophy, topics: perspectives on 

reproduction and the family | feminist philosophy, topics: perspectives on the 

self | homosexuality | identity politics | speech acts 

Acknowledgments 
I am very grateful to Tuukka Asplund, Jenny Saul, Alison Stone and Nancy Tuana for 

their extremely helpful and detailed comments when writing this entry. 

 

http://feministphilosophers.wordpress.com/
http://scriptorium.lib.duke.edu/women/histsex.html
http://lib.stanford.edu/node/3248/sexuality
http://web.archive.org/web/20110809054227/http:/www.queertheory.com/
http://womenst.library.wisc.edu/fc/fcwebnau.htm
https://www.perlego.com/knowledge/study-guides/what-is-judith-butlers-theory-of-gender-performativity/
https://plato.stanford.edu/archives/win2022/entries/beauvoir/
https://plato.stanford.edu/archives/win2022/entries/femapproach-analy-cont/
https://plato.stanford.edu/archives/win2022/entries/femapproach-analy-cont/
https://plato.stanford.edu/archives/win2022/entries/feminism-family/
https://plato.stanford.edu/archives/win2022/entries/feminism-family/
https://plato.stanford.edu/archives/win2022/entries/feminism-self/
https://plato.stanford.edu/archives/win2022/entries/feminism-self/
https://plato.stanford.edu/archives/win2022/entries/homosexuality/
https://plato.stanford.edu/archives/win2022/entries/identity-politics/
https://plato.stanford.edu/archives/win2022/entries/speech-acts/

