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  الجندر واالشتباك مع ركائز األسرة
  

  1جامعة �ات�ة  –ت��ي ف��لة الدكتورة 

  : مقدمة

تعتبر فلسفة الجندر من أخطر الطروحات التي تھدد األسرة المسلمة 
ألنھا تسعى للمساواة المطلقة بین الذكر واألنثى وإلغاء كل الفروقات الفطریة 

ارب األسرة بشراسة، وتحارب بینھما، ومن ثم  تتمرد على سنة الزوجیة و تح
  .     الدین والرجل باعتبارھما البنى التحتیة المنتجة للتمییز ضد المرأة

ولم یبق الجندر مصطلح سجین الدراسات االجتماعیة والسیاسیة 
واالقتصادیة، بل تم ترحیلھ وتوظیفھ سیاسیا وأصبح أداة فاعلة لتنفیذ سیاسات 

  .ميالھیمنة الغربیة على العالم اإلسال

ستتعرض ھذه الورقة للحدیث عن حقیقة مفھوم الجندر وإشكالیة 
ترجمتھ، ومحاولة ھذا المصطلح خلخلة مفھوم الذكورة واألنوثة، ومن ثم نسف 

  .مفھوم الزواج واألمومة والفطرة السلیمة، والدعوة للشذوذ  واألسرة الالنمطیة

  :ولتحقیق ذلك نتبع الخطوات التالیة 

  .رجمة و المفھومأشكالیة الت: أوال

  .الجندر و تفكیك مكونات األسرة: ثانیا

 إشكالیة الترجمة و المفھوم /أوال

ن الغرب الیوم یفرض علینا مصطلحات إ :في إشكالیة الترجمة - 1
دون أن ننتبھ لخطورتھا ذلك أنھا تعبر عن منظومات فكریة فلسفیة كبرى، 

عاء لمضمون نشأ فالمصطلح الیوم أخطر من أعتى األسلحة دمارا، فھو و
وتطور في الغرب، یغزونا محمال بمفاھیم وقیم تحمل بدیال عن قیمنا وأفكارنا 
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   قضایا األسرة المسلمة المعاصرة في ضوء أصول ومقاصد الشریعة اإلسالمیة والتشریعات العربیة    1010

اإلسالمیة، ولما كانت عولمة المصطلحات بھذه الخطورة توجب علینا الوقوف 
  . على ھذا المصطلح سواء من حیث الحقیقة و المفھوم أو من حیث الترجمة

باإلنجلیزیة، تقابل كلمة  Genderإن كلمة  :االختالف في الترجمة -أ
Genre بالفرنسیة، ونظرا لغموض الجندر ثم تعریبھ إلى مصطلحات عدة منھا :

، "الجنوسة"وغیرھما " النوع اإلجتماعي"واآلخر یسمیھ " نوع الجنس"
وغیرھم یبقى على اللفظ اإلنجلیزي فیعربھ كتابة لیصیر المفھوم في اللغة 

االرتباك في الترجمة یعود لخصوصیة ھذا ، ولعل سبب ھذا )1("العربیة جندر
  .المصطلح لما یحملھ من دالالت ثقافیة و اجتماعیة

في وثیقة  1994ظھر ھذا المصطلح أول مرة في العالم اإلسالمي في 
منھا ما جاء في الفقرة التاسعة عشر من "موضعا  51مؤتمر القاھرة للسكان في 

ى تحطیم كل التفرقة الجندریة، ولم المادة الرابعة من نص اإلعالن الذي یدعو إل
، ومن ثم لم ینتبھ )األنثى/الذكر(یثر المصطلح أحدا، ألنھ ترجم بالعربیة إلى 

  .)2("إلیھ أحدا

النوع "وفي تدرج مقصود ترجم الجندر إلى اللغة العربیة بصیغة   
استنادا على ما توصل إلیھ مركز المرأة العربیة للتدریب والبحوث " االجتماعي

   .)3()"1995(جتماع عدد من الخبراء في تونس في ا

الشكل الثقافي واالجتماعي "ثم ظھرت لھ ترجمة شارحة وھي 
  .)4(والتي استخدمتھا نسویات بارزات" للجنسین

ج ن (، وذلك باشتقاقھ من الجذر الثالثي "وترجم أیضا لكلمة الجنوسة  
  .)5(، ولم یتح لھذا المصطلح القبول العام)س

اك في الترجمة یدل على الغموض و عدم الوضوح، فمن إن ھذا اإلرب
الجنس إلى النوع االجتماعي إلى الجنوسة، ویبدو أن ھذا المصطلح قابل 
للتطور و مرن وحمال لمعاني مختلفة ففي كل مرة یظھر لھ معنى جدید، وھنا 
مكمن الخطر، فامتناع األمم المتحدة عن تعریفھ ینم عن نیة مبیتة لتسریب ھذا 

  .طلح للعالم اإلسالميالمص
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والیوم تسعى ناشطات النسویة في العالم اإلسالمي لترسیخ ھذا   
وزرعھ في العالم اإلسالمي نظرا لثرائھ القیسي والفكري " الجندر"المصطلح 

أرى أنھ من المنطقي استخدام الكلمة " :الغربي، وفي ھذا السیاق تقول احداھن
اللغة االنجلیزیة لما تحملھ من معان دفینة في اللغة العربیة مكتوبة تبعا لنطقھا ب

و إیحاءات و دالالت ثقافیة ومعرفیة وخاصة عند استخدامھا ضمن الخطاب 
  .)6("النسوي

الجندر لغة یستخدم لتصنیف األسماء والصفات، أو  :معناه اللغوي - 2
یستخدم بوصفھ محال مبنیا على خصائص متعلقة بالجنس في بعض اللغات، 

   .)7(یة بحتةوفي قوالب لغو

من "وورد أن الجندر عبارة عن مجموعة فرعیة داخل مجموعة نحویة 
فھو یتعلق بتأنیث العبارة  .االسم، و الحال، و الصفة، و الفعل: مثل" علم النحو

  .أو تذكیرھا إذا كانت اسما أو فعال أو صفة أو حاال

أو  ھو المنحى السلوكي: الجندر: وجاء في المعنى الثاني لمفردة جندر
الثقافي أو النفسي النمطي الخاص بأحد الجنسین، أي أن ھناك منحى أنثوي، 
ومنحى ذكوري، فلیس ھناك بحسب ھذا المعنى سلوك أو ثقافة أو حالة نفسیة 

   .)8(فیھا خصائص مشتركة أنثویة وذكوریة

ویبدو أن معنى الجندر في اللغة یفرق بین الجنسین الذكر واألنثى، 
وفطرتھ التي تمیزه عن األخر، وال توجد فیھ  الخاصة، ولكل نمطھ وطبیعتھ

وإلى ھذا المعنى ترجمت ، إشارة لثقافة مشتركة، أو صفات و خصائص متماثلة
في أول مرة ظھر ھذا المصطلح في العالم ) األنثى/الذكر(جندر أي الجنس 

، ولھذا السبب مرر ھذا 1994اإلسالمي في وثیقة مؤتمر القاھرة للسكان في 
  .طلح دون ضجةالمص

یعتبر الجندر مصطلحا مفصلیا ألنھ یحمل في  :الجندر إصطالحا -  3
ثنایاه منظومة قیم مغایرة، ویمثل المحور الذي تدور حولھ معظم اتفاقیات حقوق 
اإلنسان و المرأة و الطفل و نظرا لعدم وضوح ھذا المصطلح فقد ترجم لعدة 

  ...البیولوجيمسمیات كالنوع االجتماعي و الجنوسة و النوع 
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وربما السبب یعود للتدرج في ترسیخ ثقافة الجندر في المجتمع   
اإلسالمي، لتكون البدیل لقیمنا وأفكارنا، لذا نجد ھذا المصطلح یتسم بالمرونة 

مفھوم دینامیكي غیر جامد، قادر على التطور "والتغیر، إذ من خصائصھ أنھ 
مھا المنظرون والباحثون في واحتواء الكثیر من المفاھیم الجدیدة التي یقد

المجاالت االجتماعیة، وبالتالي تزید قدرتھ على استیعاب التغیرات وتفسیر كثیر 
   .من الظواھر الجدیدة على المجتمعات

ولكونھ مرنا و متغیرا فإنھ ینتج ضالال ومعاني جدیدة ال یمكن توقعھا، 
للغوي أي أن جنس ویولد أفكارا غیر مسبوقة، ففي البدایة كان الجنس بمعناه ا

الذكر یختلف عن جنس األنثى، ثم تطور فألغى الفروق بین الجنسیین، زعم بأن 
وھكذا فكل مرة یفاجئنا ھذا المصطلح  ....الثقافة ھي التي تصنع الفروق بینھما

  .بمعاني جدیدة

والمتتبع لتطور معنى الجندر یجد أن جذوره بدأت من مقولة سیمون 
، التي تعد بحق منظرة "نساء، و إنما نصبح كذلكنحن ال نولد "دي یوفوار 

، ھذه الحركة التي تھدد الغرب واإلنسانیة برمتھا، ألنھا *نسویة ما بعد الحداثة
تسعى لتحریر المرأة ومساواتھا بالرجل مساواة مطلقة تتالشى فیھا مقاصد خلق 

وتسعى ، ھذه النزعة األنثویة المتطرفة عادت الفطرة "الذكر واألنثى"الزوجین 
  .لتفكیك األسرة

لقد بدأت الحركات النسویة المطالبة بحقوق المرأة و العدل معھا في   
لذا یتحرك برنامج حركة تحریر المرأة داخل إطار من المفاھیم " إطار المجتمع 

اإلنسانیة المشتركة، التي صاحبت اإلنسان عبر تاریخھ اإلنسان، مثل مفھوم 
اإلنسانیة التي یحتمي بھا اإلنسان ویحقق من األسرة باعتبارھا أھم المؤسسات 

، وبالرغم مما ساد المجتمع األوروبي في القرن )9("خاللھا جوھره اإلنساني
الثامن عشر من عوامل التطور الصناعي، وظھور التوجھات العلمانیة المناوئة 
للدین، بقیت الحركات النسویة تتحرك في إطار األسرة، وبقیت مطالبھا ال 

، متأثرة بالفكر الحداثي في ...عدل في الحقوق االقتصادیة والسیاسیةتتعدى ال
بید أن الذي تمیز بھ طور الحداثة الغربیة "طروحاتھ المحاربة للدین واألخالق، 

منذ عصر األنوار عن باقي األطوار التي تقلبت فیھا البشریة، ھو أنھ قرر أن 
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رادھا في األطوار السابقة، یقطع صلتھ باألخالق التي كانت األسرة تزود بھا أف
  .)10("على اعتبار أن مرجع ھذه األخالق التقلیدیة كان ھو الدین

ولكن في سبعینات القرن الماضي انقلبت منظرات نسویة ما بعد الحداثة   
على أفكار نسویات الحداثة، وسبب ھذا التمرد ھو فكرة العقالنیة التي استغنت 

  .عن الوحي بالعقل

النسویات المنھج التفكیكي النقدي لضرب الدین  لقد اعتمدت ھؤالء  
والتاریخ بل حتى المعارف اإلنسانیة وبرھنة أن كل القراءات منحازة للذكر في 

، ومن "التحیز"و" األبویة"و" الذكوریة"أصلھا وكانت التھم الجاھزة من قبیل 
 ثم زعزعة الدین والتاریخ و المعرفة بغیة تقویض الفطرة واإلنسان واألسرة،

  .)11( "فموت اإلنسان ھو نتیجة حتمیة للرؤیة المادیة و موت اإللھ

وتسعى الحركة النسویة جاھدة لتفكیك حقیقة المرأة بشكل مغایر عن   
إذ تصبح المرأة كائنا طبیعیا تتم تسویتھا بالرجل في "التجارب اإلنسانیة السابقة 

عن دوره،  جمیع الوجوه بحیث ال تختلف عنھ في أي شيء، دورھا ال یختلف
أي إنھ تم اختزال الرجل والمرأة إلى مستوى واحد، و تسویتھما في إطار من 
الواحدیة الكونیة المادیة یعبر عن نفسھ في ظھور الجنس الواحد أو الجنس 

، أي إنھ تم رد )UNISEXیوتي ساكس: باألنجلیزیة(الوسط بین الجنسین 
التجانس أو أي تنوع، بل الواقع إلى عنصر واحد أو مبدأ واحد ینكر أي عدم 

  . )12("أنثى، فالذكر مثل األنثى و األنثى مثل الذكر/وینكر وجود ثنائیة ذكر

تبنت ھیئة األمم ، ومن ھنا بدأت رحلة تعریف مصطلح ھذه الدراسة
اختالف األدوار "ـب: المتحدة والمؤسسات التابعة لھا مصطلح الجندر وعرفتھ

القات والمسؤولیات والصور ومكانة والحقوق والواجبات وااللتزامات والع
المرأة والرجل، والتي یتم تحدیدھا اجتماعیا وثقافیا عبر التطور التاریخي 

  .)13("لمجتمع ما،وكلھا قابلة للتغیر

ویبدو أن تعریف األمم المتحدة غیر واضح، وربما یبینھ تعریف ستیفي   
والذكورة في مقابل المنظومة الثقافیة التي تشكل األنوثة : جاكسون للجندر بأنھ

  .)14(" الفروق البیولوجیة بین الجنسیین



  فضیلة تركي/ د
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وھو الثقافة، إذ تعتقد : إن تعاریف الجندر ترتكز على معنى محوري  
أنھ ال توجد ذات مذكرة أو ذات مؤنثة في جوھرھا، وإنما تتشكل الذات عن 

ال یحدد ) أنثى/ذكر(طریق المحاكاة والتنشئة االجتماعیة، بمعنى أن الجنس 
عة اإلنسان، بل المجتمع والثقافة والدین، ھم الذین یحددون التقسیمات طبی

واألدوار الخاصة بالرجل والمرأة، وكذلك الفروق بینھما،  وحتى التصورات 
واألفكار المتعلقة بنظرة الذكر لنفسھ ولألنثى، ونظرة األنثى لنفسھا وللذكر، 

ن یغیر الذكر نظرتھ وكل ھذا مصطنع ویمكن تغییره وإلغاؤه تماما، ویمكن أ
والعكس كذلك بالنسبة للمرأة یمكن أن تتغیر نظرتھا ) ویشعر أنھ أنثى(لذاتھ 

، فلیس بالضرورة أن توافق الذكورة و األنوثة )وتشعر أنھا رجل(لنفسھا 
الجنس، بمعنى قد تشعر بالذكورة امرأة، والعكس قد یشعر باألنوثة رجال، إذن 

  .عة اإلنسانال یحدد طبی) أنثى/ذكر(فالجنس 

إن الجندر مصطلح لھ معان نفسیة : "ویؤكد ھذا المعنى تعریف ستولر  
 ،ذكر: "أو ثقافیة أكثر منھا بیولوجیة، و إذا كانت التسمیات المالئمة ھي الجنس

" ذكوري وأنثوي: "، فإن المصطلحات المرادفة لھا بالنسبة للجندر ھي"وأنثى
  .)15("عن الجنس البیولوجيواألخیران یمكن أن یكونا مستقلین تماما 

كما تم " الذكر واألنثى"وھذا كما ھو واضح عملیة تفكیك لحقیقة   
تحدیدھا وتعریفھا عبر التاریخ اإلنساني برمتھ، إنھا الحرب على الحقائق 

    . الكبرى و على الفطرة اإلنسانیة

  الجندر وتفكیك مقومات األسرة: ثانیا

الذي ضمنتھ " لجنس اآلخرا"منذ أن كتبت سیمون دي بوفرا كتابھا 
رؤیتھا لألنوثة والحمل واألسرة، انقلبت رؤیة النسویة الغریبة للمرأة وأدوارھا، 

أن المرأة ال تولد : "وأبرز ما أثار اھتمام النسویات واعتبرنھ فتحا مبینا قولھا
، بمعنى أن األنوثة صناعة اجتماعیة أي قابلة للتغیر، "إمرأة، وإنما تصبح كذلك

  تفكیك ھذه الفطرة؟ فكیف تم

تقوم فلسفة الجندر على عدم التسلیم  :تفكیك األنوثة و العالقة بالشذوذ - 1
للفروق الجنسیة بین الذكر واألنثى باستثناء الحمل والوالدة، أما بقیة الفروق فال 
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أصل لھا، وإنما ھي صناعة اجتماعیة بامتیاز كَرسھا الرحل تارة باسم الدین 
والتجربة االنسانیة، لذا نجد النسویات یرفضن رفضا وأخرى باسم التاریخ 

  .قاطعا الحدیث عن الفروق البیولوجیة بین الجنسین

قضایا لم یتعود الناس "ففي سبعینیات القرن الماضي، بدأ الحدیث عن 
وامتدت التساؤالت إلى معنى "...األنوثة"على مناقشتھا من قبل، كموضوع 

وق العضویة الممیزة للرجال والنساء، وعما األنوثة ذاتھا، وعن وجود تلك الفر
إذا كان من الممكن إرجاعھا إلى عوامل بیئیة وثقافیة، وبالتالي تفقد أساسھا 

      .)16("البیولوجي

أن یكون للھرمونات أي تأثیر "إذن بدأ تفكیك معنى األنوثة ورفض   
على سلوك الناس واختالف األنماط السلوكیة بین الجنسین، بل ویرفضون 
مناقشة ھذا الموضوع من أساسھ، ویأبون حتى مجرد االستماع إلى رأي العلم 
في ذلك، ویرون أن المجتمع ھو األصل واألساس في خلق أو إیجاد ھذه 
الفوارق وتعمیقھا وتثبیتھا، وأن المھارات والكفاءات وانفراد أحد الجنسین 

األسباب  بأعمال معینة دون الجنس اآلخر أمور یصعب تفسیرھا وردھا إلى
البیولوجیة، بل وینبغي أن ال نحاول تفسیرھا في ضوء ھذه األسباب ألن ھذا 
معناه القضاء تماما على أیة محاولة تقوم بھا المرأة لتغیر وضعھا في 

  .)17(المجتمع

إن ھذا الطرح یرتكز على دور الثقافة في مسخ الفطرة ورد الواقع إلى   
نثى وقد حاولت النسویة اإلسالمیة أن أ/عنصر واحد وإنكار وجود ثنائیة الذكر
عن طبیعة فطریة مختلفة .....لم یتحدث"تبرز لھذا الطرح وبینت أن اإلسالم 

في حین إنھ لیست ھناك آیة قرآنیة واحدة تقر ھذه ....لكل من النساء والرجال
القسمة الفطریة الخلقیة بین طبیعة أنثویة وأخرى ذكوریة، بل إن القرآن تحدث 

   .)18("الواحدة في أكثر من موضوععن النفس 

إن إنكار الطبیعة اإلنسانیة والفطرة البشریة وإنكار الثنائیة الجنسیة   
سیؤدي حتما النھیار األسرة الطبیعیة وانتشار الشذوذ، وفعال ) األنثى/الذكر(

ستتبعان البحث في التصنیفات الثنائیة ] الشواذ[كل من النسویة والمثلیة "فإن 
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العالقات الطبیعیة بین الذكر (إلى إزاحة الغیریة الجنسیة  وكالھما یسعى
  .)19()من موقعھا المھیمن والمتعارف علیھ الطبیعي) واألنثى

وبحسب ھذه الرؤیة فال توجد فطرة أو طبیعة، وبالتالي فإن اإلنسان   
یولد حیادي ال ذكر وال أنثى، ألن الجسد ال یحمل جنسا ) الذكر واألنثى(بشقتھ 

فال  ،)20(ق التحدید على وجوده، وإنما تتكون األجساد بحسب الجندرأصلیا ساب
یوجد ذات مذكرة في جوھرھا وال ذات مؤنثة في جوھرھا، وإنما تتشكل الذات 
عن طریق المحاكاة التي تحافظ على ھویة النوع، ویقودنا ھذا للتأكید أن مفھوم 

النطق : "مثال إن الجندر أو النوع تذكیرا أو تأنیثا عبارة عن تصور اجتماعي
لحظة الوالدة یبعث المولود إلى الوجود كفتاة ویبدأ ما تصفھ " بجملة إنھا فتاة

تستند " إنھا فتاة"وتنجح ھذه الطریقة ألن جملة " فتاة"بتحضیر المولود لتصبح 
  .)21( إلى جملة المعاییر السائدة التي تحدد ماھیة الفتاة

ما ھو متعارف علیھ من ومن خالل تحدید جنس المولود نستدعي كل   
  .)22(صفات ذلك الجنس، فیتحول الجنس إلى واقع مادي

تكوینا ال أصل لھ أو ) النساء"(ومن ھذا المنطلق تعتبر النسویات أن   
بمعنى أن المولود یولد حیادیا ال ذكر  ،)23("وجود سابق على السیاق والخطاب

لود، بل أكثر من ذلك و أنثى، و المجتمع والدین و اللغة ھم الذین یصنفون المو
الذي یتعدد وبین " التوجھ الجنسي"فإن المرأة المابعد حداثیة تفرق بین مفھوم 

ذكر وأنثى كما : مفھوم الجنس الذي ال یتعدد، فال وجود حقیقي لجنسین متقابلین
رسختھ  الثقافة في األذھان، وإنما ھناك وجود لجنسیة إنسانیة واحدة فیھا من 

ن الفرد أن یكون لھ ھذا التوجھ الجنسي أو ذاك، بصرف االشتباه قدرا یّمك
النظر عن طبیعة عضوه التناسلي، فقد یكون توجھ ھذا أنثویا وھو ذكر عضویا، 
وقد یكون ذكوریا وھو أنثى عضویا، وقد یكون أنثویا وذكوریا معا وھو ذكر 

  .)24("عضویا أو أنثى عضویا

أعضاءه (حددھا جنسھ ویبدو مما سبق أن ھویة اإلنسان الجنسیة ال ی  
، بل تتحدد بناء على میول اإلنسان الذاتیة ولھ أن یختار جنسھ الذي )الجنسیة

یرید، من دون أن یضل على جنسھ الذي خلق علیھ وجبل، فالذي یولد ذكرا لھ 
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أن یتحول إلى أنثى، وكذلك األمر بالنسبة لألنثى فلھا أن تغیر أنوثتھا التي ال 
جد أن لھذا المصطلح عالقة وطیدة بالتیارات المتبنیة تقتنع بھا لألبد، لذا ن
تعمل من خالل مصطلح الجندر على تطبیع وتشریع : "للشذوذ الجنسي حیث

التعددیة فیما یختص بالعالقات الجنسیة بین الجنسین وبین الجنس الواحد مما 
مقبولین اجتماعیا ولھم  Gayand les bian, bisexualیجعل الشواذ بأنواعھم 

، و لتصفیتھا )أنثى/ذكر(، وھكذا تفك االختالفات البیولوجیة )25("یة قانونیةشرع
وھذا ما یسمیھ . والقضاء علیھا لغویا تستبدل كلمة الجنس بمصطلح الجندر"

  .)Gender/sex"( )26(الجنس /التیار الرادیكالي الجندري بثورة الجندر

ة من ویلزم من ذلك تقریر وضع جدید تتحرر بموجبھ أشكاال جدید  
الوظائف واألدوار األسریة، على خالف الوظائف المبنیة على الطبیعة 

ومفاد ھذا ، ...)الفطریة، اختالف الجنس واألعضاء التناسلیة والھرمونات
التحریف الخطیر لمفھوم فطرة اإلنسان ھو تھدیم األسرة الفطریة والوصول 

اعیة والثقافیة لكل إلى األسرة الجندریة، وذلك من خالل تغییر األدوار االجتم
من الرجل والمرأة متجاھلین الفروقات البیولوجیة، وما ینتج عنھا في أداء 
الوظائف األسریة وبناء على تغیر مفھوم اإلنسان بشقیة الذكر واألنثى، تغیرت 

 .كثیرا من المفاھیم المحوریة لقیام األسرة والمجتمع

ذات وجھین، یعبر أحدھما عن المساواة  إن مصطلح الجندر عملة
، وھذا یعني )أنثى/ذكر(التماثلیة بین الرجل والمرأة باعتبار النوع ال الجنس 

، والوجھ اآلخر یعبر عن )امرأة/ رجل(القضاء على التقسیم الثنائي الرباني 
الشذوذ، وأن یحدد كل شخص ھویتھ كیفما شاء ومن ثم توجھھ الجنسي، وعلى 

قانون االنصیاع لشھواتھ والقبول بھا، وفي ھذا إلغاء للتقسیم اإللھي المجتمع وال
  ).  األنثى/الذكر(للبشر 

وتعتقد األنثویات بأن األنثى ختم أو عالمة وضعھا الرجل، بخیالھ 
وآلیات دعم سطوتھ على ذات األنثى،أي أنھا لیست صفة أو حالة طبیعیة أو 

ة وھي إزالة ھذا الختم جوھریة، وعلیھ فمھمة النسویات أصبحت واضح
، أو ما )امرأة/رجل(وذلك من خالل الحرب على التقسیم الثنائي  ،27المصنوع

  .یطلقن علیھ الغیریة الجنسیة 
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من الناحیة ) األنثى/الذكر(ونظرا للعجز في العبث بخلق هللا 
البیولوجیة، لجأت النسویات إلى الحدیث عن المساواة التامة بین الذكر واألنثى 

  . كل االختالفات بینھما، فھذا یقتضي حتما التماثل بین الجنسین وإلغاء
إن النسویات یركزن على االشتباك مع مفھوم الزوجیة أو الغیریة 

تقول إحداھن " الرجل"الجنسیة ألنھ بحسب اعتقادھن یبقى المرأة تحت سلطة 
یة أي الطبیع" (المالئمة"إن معظمھن واعیات بأن الحدود بین معاییر الجندر "

والغیریة الجنسیة یتم فرضھا بأسالیب شتى و من ) األنثى/والفطریة الذكر 
إن الغیریة . یتخطى تلك الحدود عادة ما یوصم وفي كثیر من األحیان یعاقب

تستتبع إخضاع النساء باعتبارھن الطرف األدنى مع ... الجنسیة اإلجباریة 
یعني الذكر  - لجنسیةإن الغیریة ا ،28"إبقائھن داخل حدود العالقة بالرجال

تفسر بحسب القراءة الجندریة إجباریة وقمعیة، فاختالف الذكر عن  - واألنثى 
األنثى صناعة اجتماعیة ثقافیة دینیة، الغایة منھا تقسیم األدوار واستعباد المرأة، 

یتطلب منا أن نبذل كل ما في وسعنا لتحطیم "لذا فإن الخالص في تصورھن 
مھا الرجال لتشكیل النساء وفق رغبتھم، وھذا ال یمكن طبقة النساء التي یستخد

بوصفھ نظاما اجتماعیا قائما على ) أنثى/ذكر(تحقیقھ إال بتحطیم نظام الزوجیة 
اضطھاد الرجال للنساء، والذي أنتج االعتقاد في الفرق بین الجنسین كتقنین لھذا 

یتم القضاء فالخالص ال یكون إال بتحطیم األنثى والفطرة حتى  ،29"االضطھاد
، ألن ھذا التقسیم ھو سبب )انثى/ذكر(على الغیریة الجنسیة أو التقسیم الرباني 

بالء المرأة، فھذا التباین بین الذكر و األنثى ھو الذي یربطھما ،واألصل أنھما 
القضاء "في حالة صراع دائم ،تقول إحدى أعمدة ھذا الفلسفة الخطیرة أنھ یجب 

الرجل، ومن ثم القضاء على التقسیم الثنائي في خیال  womenعلى المرأة 
و من ثم تحرر المرأة من مؤسسة العنف أي الدور الجنسي ) امرأة / رجل(

، ویظھر أن األسرة ھي المؤسسة التي یمارس 30"البیولوجي المرتبط بالرجل
ناتج " كراھیة المرأة واستعبادھا"فیھا الرجل العنف ضد المرأة بحسبھن، وبأن 

یم الفطري الذي یؤدي لاللتزام األسري، وعلیھ فالبد من تفكیك عن ھذا التقس
سیمحو من ) أنثى(،ویرى ھؤالء أن تفكیك ) امرأة(ھذا المعنى من خالل تفكیك 

سیلغى التبعیة ) أنوثة(النساء ما طبع فیھن بأنھن خلقن للرجل، كما أن تفكیك 
اقھ علیھا، و من كانت مفروضة على المرأة مقابل إنف) أنوثة(االقتصادیة، ألن 
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ستزول تلقائیا بعد تفكیك اإلطار الذي ) womenامرأة (ھنا یعتقد ھؤالء أن 
وھو نظام ) األنوثة(وتفرض علیھا في داخلھ ) أنثى(تحتبس في داخلھ 

  .31الزواج
تعتقد النسویات أن حل ھذه المعضلة یكمن في االستغناء عن الرجل 

د العالقة بین المرأة والرجل، تماما، وعلى نظام الزواج ألنھ ھو الذي یوج
النمط االجتماعي ) السحاق(حالیا یتیح : "وعلیھ تقترح إحداھن البدیل قائلة

ھي المفھوم الوحید الذي اعلم ) فسحاقیة(الوحید الذي یمكن أن نعیش فیھ بحریة 
، ألن من تسمى سحاقیة )امرأة/ رجل(أنھ یقع خارج نطاق التقسیم الجنسي 

  .32"ادیا وال سیاسیا وال إیدیولوجیالیست امرأة ال اقتص
إن ھذه الرؤیة المتطرفة التي ترى في الشذوذ تحررا من الرجل 
وتخلصا من قمع األسرة، لذا نجد النسویات والشواذ اتحدا لتفكیك الغیریة 

كل من النسویة والمثلیة یستتبعان البحث في التصنیفات "الجنسیة یقول إن 
احة الغیریة الجنسیة من موقعھا المھیمن الثنائیة، وكالھما یسعى إلى إز

  .33"والمتعارف علیھ بأنھ الطبیعي
إن محاربة االختالف البیولوجي والدعوة إلى المساواة الجندریة أدى 
إلى الحدیث عن تجاوز التقسیم الثنائي لإلنسان، وأن ھذا التقسیم تجاوزه الزمن، 

األجناس " بعنوان"لنج آن فوستس ستیر" ھذا ما توصلت إلیھ دراسة أمریكیة لـ
أن تقسیم الخلق إلى ذكور وإناث أصبح واقعا تجاوزه : "ادعت فیھا" الخمسة

الزمن ،ولم یعبر بدقة عن حقیقة الواقع اإلنساني، ذلك أن الواقع أصبح یحفل 
بخمسة أجناس، ولیس جنسین فقط، إذ بجانب الرجال والنساء، ھناك المخنثون 

  .34"رن النساء، والرجال الذین یعاشرون الرجالوالنساء والشاذات الالئي یعاش
إن اإللحاح الشدید على المساواة الجندریة الذي تبنتھ ھیئة األمم 
المتحدة، بل أنشأت لھ ھیئة جدیدة خاصة بمساواة الجندر تجمع تحتھا كل ھیئات 

دوالر لتأسس تلك ھیئة، وذلك لضمان ) بلیون(األمم المعینة بذلك ، ورصدت 
  .35تأثیر أكبر كونھا تتبع األمین العام مباشرةنفوذ واسع و

ھو ) أي المساواة بین الجنسین التامة(إن الحدیث عن المساواة الجندریة 
أو (حدیث عن الشذوذ الجنسي، والشذوذ لم یعد مجرد تعبیر عن مزاح 
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شخصي، وإنما تحول إلى أیدلوجیة تھدف إلى إلغاء ثنائیة إنسانیة، ) انحراف
التي یستند إلیھا العمران اإلنساني والمعیاریة ) االنثى/رالذك(ھي ثنائیة 

  .اإلنسانیة
انھ الناموس الجدید الذي تصكھ ھیئة األمم المتحدة، الذي یعد میثاقا 

  .للناس واألرض في القرن الواحد والعشرین
إن السبب العمیق الذي حصر : "تقول دي یوفوار :تفكیك األمومة - 2

، ومنعھا من تعمیر العالم ھو في بدایة التاریخالعمل المنزلي، المرأة في 
  .36"استعبادھا لوظیفة التناسل

 ھذه المقولة الناقمة على األمومة التي أعاقت سیمون عن امتالك العالم،
  .كانت الفكرة التي انطلقت منھا الجندریات في الحرب على األمومة

نیة لذا أعلنت األنثویات حرب شرسة على أقدس مھمة عرفتھا اإلنسا
بحفظ : نظرا لكونھا نواة البشریة، وحامیة الجوھر اإلنساني" األمومة"وھي 

  .إنسانیتھ وقیمھ وھویتھ وذاكرتھ، والحصن األخیر الصامد أمام تغول العولمة
إن خطاب النسویات خطاب یھدف إلى تولید القلق والضیق والملل 

ث ال یمكن أن وعدم الطمأنینة في نفس المرأة، عن طریق إعادة تعریفھا بحی
  .تحقق ھویتھا إال خارج إطار األسرة

بالنظر إلیھا خارج السیاق " بإعادة تعریف المرأة"والمقصود 
االجتماعي، ولیس عضوا في أسرة لھا مسؤولیات كزوجة وأم، واعتبرت 
الجندریات أن المرأة مضطھدة ومستضعفھ بسبب كونھا امرأة، وبسبب ما تقوم 

القة وثیقة بصفتھا البیولوجیة كأم أو زوجة، وما بھ من أدوار وأعمال لھا ع
یترتب على ذلك من التزامات زوجیة وحمل وإنجاب ورضاعة ورعایة 

األسرة التقلیدیة تتمیز "عفي عنھا الزمن،ذلك أن  ،37األطفال، فھذه أدوار نمطیة
بالتراتبیة،و بنیة تنظیمیة یعمل فیھا األب الدور الفاعل في إنتاج ھرمیة 

ل إلزام،كما أنھا تتمیز بالتوزیع الوظیفي للمھام والواجبات،فالمرأة ضروریة لك
تحرس البیت حراسة مادیة و معنویة،و على الرجل العمل جلبا لمستلزمات 

  .38العضویة داخل األسرة التقلیدیة
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واعتبار أمومة المرأة وظیفة اجتماعیة صرفة، وغیر نابعة من 
بل وتستمتع بھا، وتطلق علیھا غریزتھا كأنثى تجعلھا تقوم بھا طواعیة، 

  .40"الدور النمطي للمرأة " ،39الوثیقة
المرأة (وعرفت الوثائق الدولیة قیام كل جنس بدور محدد في الحیاة 

ولتحقیق المساواة الجندریة  باألدوار النمطیة،) بدور األم والرجل بدور األب
جمیع  تتخذ الدول األطراف"أن  :لتنص على) cedawسیداو (جاءت اتفاقیة 

  : التدابیر المناسبة لتحقیق ما یلي
تعدیل األنماط االجتماعیة والثقافیة لسلوك الرجل والمرأة بھدف تحقیق   - أ

القضاء على التحیزات والعادات العرفیة وكل الممارسات األخرى القائمة 
على فكرة دونیة أو تفوق أحد الجنسین، أو على أدوار نمطیة للرجل 

 . والمرأة
ن التربیة األسریة تفھما سلیما لألمومة بوصفھا وظیفة كفالة أن تتضم  - ب

 .اجتماعیة
ومن ھذا المنطلق فقد تم اقتراح والمطالبة بتقاسم التربیة مناصفة وكذلك 

  .41للنساء " الوضع"تخصیص إجازة أبوة للرجال أسوة بإجازة 
أما ما یتعلق بكون األمومة وظیفة اجتماعیة معناھا أن یودع األطفال 

تنشئة االجتماعیة حتى تتفرغ المرأة لصرع الرجل، والسیطرة على في دور ال
منظومة المجتمع االستھالكي "العالم وثرواتھ بدال عنھ، وھذه الرؤیة ناتجة عن 

ھو الھدف، ومن اجل ھذا " المستور"ال " المترف"حیث المستوى المعیشي 
ت رعایة الھدف تترك األم طفلھا وتضعھ في الحضانات أو دور الرعایة أي تح

، إن طبیعة 42"أجدى لھا واربح مادیا من المحافظة على كیان أسرتھا....  الدولة
العصر المادي الذي تم فیھ ترشید اإلنسان، أصبحت فیھ الكمالیات تحتل رتبة 

وقد الحظ أحد "الضروریات، فأصبحت األمھات یلھثن وراء التحسینات، 
سیتینات أصبح من المستحیل على أنھ منذ أواخر ال...علماء االجتماع الغربیین 

األسرة األمریكیة أن تعیش على دخل و احد، أي أنھ لتحقیق البقاء المادي أصبح 
مادة طبیعیة "و" طاقة إنتاجیة"و" عاملة"من الالزم على المرأة أن تصبح یدا 

" التقلیدیة"، وأصبح من الضروري أن تتخلى عن وظائفھا اإلنسانیة و"برانیة
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و ھذا ما  ،43"ي أنھ تم القضاء على آخر معقل و مأوى لإلنسانمثل األمومة، أ
  . یحدث بالضبط في العالم اإلسالمي الیوم، حیث تم تفریغ البیوت من األمھات

وتحاول  وبھذه الطریقة تشتبك النسویات مع المفاھیم اإلنسانیة الفطریة،
یة،إن تفكیكھا حتى تقضي على الملجأ األخیر لإلنسان في ھذه الغربة الكون

طروحات الجندر تھدد  النسل البشري برمتھ، وتھدده في وجوده البیولوجي 
التي تضمن استمرار النسل ) الذكر واألنثى(حیث تشتبك مع فطرة الزوجیة 

البشري، وكذلك لكونھا تبشر بمسخ جدید من البشر الشاذین والشاذات 
أة في سجن وتحارب األمومة باعتبارھا سبب قبوع المر والمتحولین جنسیا،

وألنھا وظیفة  البیت، وعدم تمكنھا من الخروج للسیطرة على ثروات العالم،
بدون أجر فسببت الفقر للمرأة، والحل في نظر الجندریات نمط جدید من األسر، 

  .  تتحقق فیھ حریة المرأة بعیدا عن السیطرة الذكوریة

  :الخاتمة

  .ة بالمرأة و األسرة و الطفلالجندر ھو القلب النابض لكل االتفاقیات المتعلق -

اختلفت الترجمات لمصطلح الجندر نتیجة غموضھ، وتم االتفاق على ترسیخھ  -
  .وزرعھ في العالم االسالمي، نظرا لثرائھ الفكري الغربي

 ،)األنثى/الذكر( حقیقة الجندر أنھ مصطلح وضع لالشتباك مع فطرة الزوجیة -
ثقافي إعالمي وحرب سیاسیة وتذویب الفروقات بینھما من خالل مشروع 

  .واقتصادیة كونیة

  .ظھر أن للجندر عالقة متداخلة مع الشذوذ،فالنظریة الجندر والتطبیق السحاق -

  .األنوثة واألمومة :اشتبكت النسویات مع ركائز و مقومات األسرة -
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