التذكري والتأنيث بني العلم والدين والسياسة
عبد الفتاح القلقييل *
املقدمة:
أ -مازلنا حتى يومنا هذا نعيش املناظرة بني الطبيعة والتنشئة .اي ،هل يستند سلوك االنسان اىل تركيبه
البيولوجي الطبيعي ام اىل تنشئته؟ وكانت املدارس القدمية (وخاصة الرتبوية منها) منحازة متاما اىل التنشئة
وتعترب االنسان عند الوالدة صفحة بيضاء .ويف بداية عرص النهضة ظهرت حركة االنحياز اىل الرتكيب البيولوجي،
وسادت بإسم "الحتمية البيولوجية" بزعامة داروين( ،)1882-1809وكان شعارها "البقاء لألصلح" ،وكانت
أيديولوجيا املستعمرين البيض .وكرد عىل تلك الحتمية استعادت حركة االنحياز اىل التنشئة نشاطها بإسم
"الحتمية الثقافية" وصارت أيديولوجيا اليسار الجديد ،وبلغت ذروتها بالحركة الطالبية يف عام  1968يف اوروبا
عموما ويف فرنسا خصوصا.
وهذه الورقة ترفض الحتميتني ،الحتمية البيولوجية والحتمية الثقافية ،وتؤيد من يرى ان السلوك االنساين
(املذكر واملؤنث) امنا هو حصيلة تفاعل العوامل البيولوجية والثقافية االجتامعية ( .)1وتنطلق هذه الورقة من
فرضية ان ثقافة اي شعب هي خالصة حضارته او روحها او ما تبقى منها يف بنية شخصية هذا الشعب ،وان
اللغة هي قوالب ومعايري الثقافة .واستنادا اىل هذه املقولة نجد ان املرأة يف اللغة العربية مساوية للرجل يف
حالة اقرتانهام حيث توحدهام كلمة "زوج" للذكر واالنثى والجمع ازواج ،وما زوجة وزوجات اال من العامية
التي افرزها عرص االنحطاط .اما يف حالة انفصالهام فهي األرومة ال هو ،وذلك الن االنسان باملطلق هو املرء.
واملرأة تُج َمع عىل غري لفظها اي تجمع عىل نساء او نسوة ،ويف ذلك ايضا هي األرومة ال هو الن النساء مشتقة
من االنسان ،وليس الرجل او الرجال كذلك.
* باحث فلسطيني
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وما نراه من التمييز ضد املرأة هو شأن من شؤون الحكم والتحكم والتسلط الذكوري .وانطالقا من السلطة
الذكورية تصدر االحكام التقييمية (التنميطية) غري العلمية عىل النساء .فاذا اخطأت امرأة معينة او ارتكبت
حامقة ما يُسحب ذلك الخطأ وتلك الحامقة عىل كل النساء ،اما اذا اخطأ رجل او ارتكب حامقة فيبقى ذلك يف
عنقه وال ينسحب عىل كل الرجال .وهذا ليس حال السلطة الذكورية ضد األنوثة فقط ،بل هي حال كل فئة
سائدة ضد املسودة ،سواء عىل صعيد العامل او عىل صعيد كل قطر عىل حدة .فعىل صعيد العامل ،اذا ارتكب
غريب جرمية (مهام كان نُكرها) تبقى تلك الجرمية يف عنقه ،اما اذا ارتكبها عريب ُسحبت تلك الجرمية عىل كل
العرب ،ورمبا عىل الرشقيني عموما .وعىل صعيد القطر الواحد ،اذا ارتكب احد افراد الفئة املقهورة خطأ ُسحب
ذلك الخطأ عىل فئته عموما ،اما اذا كان املخطئ من الفئة الحاكمة او السائدة او القاهرة بقي الخطأ يف صاحبه.
ستستعمل هذه الورقة ثالثة مصطلحات (او مفاهيم) متداخلة ،ولكنها مختلفة .وهذه املفاهيم هي:
• الجنوسة( : )genderوأفضّ ل مصطلح الجنوسة عىل مصطلح النوع ،حيث ان الجنوسة ال تشري اىل الفوارق
البيولوجية فقط بل اىل مجمل االوضاع واالدوار املختلفة ليكون الرجل رجال واملرأة إمرأة.
• الحركة النسوية ( : )feminismهي الجهود النظرية والتعبوية والعملية التي تهدف نقد او تعديل النظام
السائد يف البنية االجتامعية التي تتيح للرجل االنفراد .وتسعى هذه الحركة ملساواة املرأة بالرجل يف املجتمع
ومؤسساته والنشاطات ذات الصلة.
• الحركة االنثوية ( : )feminineوهي مرحلة متقدمة من الحركة النسوية .فهي الجهود النظرية والتعبوية
والعملية التي تهدف نقد او تعديل النظام السائد يف البنية االجتامعية التي تتيح للرجل وصفاته ان يكون
املقياس .وتسعى هذه الحركة ملساواة املرأة بالرجل يف االنسانية دون فقدان انوثتها او التشبّه به النها(اي
الحركة) ترفض مركزية النموذج الذكوري ،فالفحولة ليست مقياس النجاح .أي إن هذه الحركة ترى أن االنوثة
والذكورة صفات افقية وليست هرمية أو هراركية.
ب -كان أرسطو(322-384ق.م) تلميذ افالطون الذي كان بدوره تلميذ سقراط ،أي أن أرسطو كان الحفيد
النظري لسقراط .ورغم ذلك ،ميكننا القول أن أرسطو هو "املعلم االول" نظرا ألن فلسفته هي التي كانت
أساس الفلسفة الغربية ،وهيمنت عىل الفكر الغريب ألكرث من قرنني .وقد وصلت اىل الغرب عن طريق "املعلم
الثاين" ايب نرص الفارايب املتوفىّ عام 950م ،و"الشارح" ايب الوليد بن رشد(1198-1126م).
لذلك ،سنتتبّع التذكري والتأنيث منذ ارسطو ال قبله.

لقد اعتقد ارسطو ان الكون ذو نظام هرمي ،واعترب السامء هو األعىل وهو األب ،واعترب األرض هي األدىن
وهي األم ،والعالقة بينهام عالقة الحاكم باملحكوم .واعتقد ايضا ان املذكّر ميثل العقل صاحب مبدأ االهتامم
املوضوعي بالواقع واملنطق واستعامل القوة واإلخضاع ،واطلق عليه مصطلح "اللوجوس" .أما األنثى فتمثل
الشعور والعاطفة ،وهي صاحبة مبدأ الرتابطية واستعامل اللني والحيلة والخضوع ،واطلق عليها مصطلح
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"األيروس" ،واأليروس لخدمة اللوغوس .قوة اللوغوس يف عنفه وإخضاعه ،وقوة األيروس يف ضعفه وخضوعه.
ولعل أرسطو ،بل الثقافة الغربية كلها نهلت من األسطورة اليونانية ايل توردها حياة الرايس( ،)2والتي تقول
ان "بوسيدون إله اثينا غضب عليها بسبب موقف نسائها فأجدبها .وإلرضائه فرض رجال اثينا عىل نسائها
ثالث عقوبات :حرمانهن من التصويت ،وان ال يُنسب ابنائهن لهن بل آلبائهم ،وان يكون االنتساب اىل اثينا
حكرا عىل الرجال" .ورمبا كانت الجذور اعمق من ذلك ،وترجع اىل زرادشت يف القرن السابع قبل امليالد الذي
أخذ عنه فيثاغورس القول بان مبدأ الخري خلق النظام والنور والرجل كأعوان له ،اما مبدأ الرش فخلق الفوىض
والظلامت واملرأة.
ويذكر عبد الله الغذامي "انه بعد اكرث من ثالثة عرش قرنا يأيت ابن حزم(1064-994م) إمام الظاهرية يف
االندلس ليقول يف كتابه "طوق الحاممة" ان النساء "متف ّرغات البال من كل شيئ إال من[االنجاب] ودواعيه
والغزل وأسبابه ...والرجال مختصون يف كسب املال وصحبة السلطان وطلب العلم ...ومكابدة االسفار والصيد
ورضوب الصناعات ومبارشة الحروب ومالقاة الفنت وتحمل املخاوف وعامرة األرض".
وبعد أربعة قرون من ابن حزم يأيت الثعالبي(املتوىف عام1470م) ليالحظ ان الرجل الذي ميدح النساء مثله مثل
الذي يذمهن ،حيث كالهام يعترب املرأة شيئا للرجل  .يقول القادح:
		
إن النساء شياطني خُلقن لنا

فكلّنا يتقي رش الشياطني

ويقول املادح:
		
إن النساء رياحني خُلقن لنا

فكلّنا يشتهي شم الرياحني (.)3

روسو (1778-1712م) الذي اعترب نبي الثورة الفرنسية ،فقد قال" :يجب ان تكون كامل ثقافة
واما جان جاك ّ
املرأة مناسبة للرجل ،اما واجباتها يف كل االزمان فهي ان تريض الرجل وتكون ذات نفع له" وعندما سئل
نابليون (عام  )1798عن افضل النساء ،اجاب  :اكرثهن اوالدا ( .)4ويُنسب حديث للرسول (صىل الله عليه
أعوج ما يف الضلع اعاله ،فإذا ذهبت
وسلم) انه قال "استوصوا بالنساء خريا فانهن خلقن من ضلع اعوج ،وإن َ
تقيّمه كرسته ،فاستمتع بها عىل ِع َوج" .ورغم ان هذا الحديث ضعيف اال انه يكاد يؤصل للثقافة العربية حتى
يومنا هذا( .)5ولذلك كانت الرائدات األُول يطالنب بتوسيع اآلفاق الثقافية للمرأة ال إلقتحام ميادين عمل
الرجل بل لتمكينها من ان تكون اما او ربة بيت افضل للرجل.
ويف عام  1998يايت الناقد السعودي األشهر عبد الله الغذامي يف كتابه "ثقافة الوهم" فيالحظ جرمية مصطلح
"سن اليأس" او "سن الحامقة" الذي ما زالت الثقافة الذكورية تلصقه باملرأة التي تتجاوز سن االربعني
حيث "يذهب جاملها ،ويذرب لسانها،ويعقم رحمها ،فيسوء خلقها"،فتفقد رشوط األنوثة وال تتمتع بصفات
الذكورة ،كام يقول ابن عبد ربه(940-860م) يف العقد الفريد .ويرى الغذامي ان تخ ّوف النساء من اإلعالن عن
أعامرهن آت من املوروث الثقايف الذي يشري اىل ذلك املصري املرتبص باملرأة دون الرجل .وما املبالغة بالتزيّن
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والتزجيج واستعامل األصباغ اال رضوخ لل ُمثُل الذكورية يف الثقافة الغربية التي يعبرّ عنها املثل االنجليزي
القائل " :خُلقت املرأة لتنظر اليها ال لتكلمها"( .)6وهكذا ص ّور توفيق الحكيم "بجامليون" الن ّحات يهوي
باملكنسة عىل رأس متثال املراة الجميلة الذي نحته الن افرويديت وهبت التمثال الحياة فانطقته.

عوامل االنحياز الذكوري واإلقصاء االنثوي
ارشنا إىل أن اليسار الجديد أحيا دور التنشئة يف السلوك بإسم الحتمية الثقافية كشكل من اشكال املقاومة.
أما اليمني الجديد ،وإللقاء اللوم عىل الضحية فقد جدد الداروينية بإسم الداروينية االجتامعية حيث ظهرت
النظرية الجديدة للحتمية البيولوجية التي تستند اىل هندسة الجينات .وتزعم تلك النظرية ان طبيعة االنسان
االجتامعية محكومة برتكيب ورايث ال فكاك منه ،وتزعم ان معامل الذكاء ( )I.Qيف االجناس امللونة (هو وراثيا)
اقل من معامل ذكاء البيض ،ومخ املرأة اقل (وراثيا) من مخ الرجل .ومبا ان الرتاتبية (سادة وعبيد ،رجال
ونساء) حتمية وطبيعية فانها خري وال يجوز مقاومتها ،بل إن مقاومتها نوع من الشذوذ أو الجنون .والجنون
كان يُطلَق عىل املرأة التي تطالب باملساواة او تحاول اقتحام ميدان عمل الرجال .والجنون ايضا كان يُطلَق
عىل املعارضة السياسية الحا ّدة ،فلم يكن االتحاد السوفييتي وحده من أرسل معارضيه اىل حتفهم أو إىل
مستشفيات األمراض العقلية.
ويرى ستيفن روز ،وزمالؤه "ان انصار الحتمية البيولوجية يضعون التفرقة بني الجنسني جنبا اىل جنب مع
التفرقة العنرصية ،فيقولون ان املخ يفرز الفكر مثلام تفرز الكلي ُة البولَ  ،ويقولون "ان مخ االنثى والزنجي
ينقص خمس اونصات عن مخ الرجل االبيض" ( .)7ويقول عامل الجامجم الفرنيس برونر(1866م) ان "الزنجي
يشبه األنثى يف حبه لألطفال وحبه ألرسته ولكوخه ...والرجل األسود بالنسبة للرجل االبيض كاملرأة بالنسبة
للرجل عموما -كائن يحب ،كائن للمتعة والخدمة" (.)8
ويرى داروين ان بعض الصفات(التحايل والتآمر) التي تتفوق بها النساء عىل الرجال هي ايضا صفات مميزة
لالجناس املنحطة .ومن الجدير مالحظته ان "جنسن" يرى عام  1978ذات الرأي يف كتابه "مالحظات نظرية حول
الفوارق الجنسية والعنرصية" ،فريى ان للرجال قدرات ادراكية فراغية اعظم ،بينام للنساء مهارات لغوية افضل.
ويرى ان املخ مقسوم اىل قسمني أمين وأيرس .اضافة اىل ان القسم االمين يسيطر عىل الجزء االيرس من الجسم،
والقسم األيرس من املخ يسيطر عىل الجزء االمين من الجسم ،فإن النصف األيرس من املخ ادرايك والنصف االمين
وجداين ،وان األيرس خطي ورقمي ونشط بينام االمين متأ ّمل وال خطّي .وبينام نصفا مخ الرجل يقوم كل منهام
مبهامه بشكل منفصل ،فإن نصفي مخ املرأة يتفاعالن معا .ولذلك ،يستطيع الرجال اداء انواع مختلفة من االفعال
يف ذات الوقت ،بينام ال تستطيع النساء اال اداء عمل واحد يف ذات الوقت ،واال اصابهن االرتباك (.)9
ومن الجدير بالذكر ان دولة البحرين وقطر والعربية السعودية وسلطنة ُعامن وسوريا واالمارات العربية
املتحدة مل تصادق بعد عىل معاهدة إزالة جميع اشكال التمييز ضد النساء( ،)cedawوأن الواليات املتحدة
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األمريكية هي الدولة الصناعية الوحيدة التي مل تصادق عىل تلك املعاهدة .وترى املدرسة األمريكية للحتمية
البيولوجية انه عندما كتب صائغو اعالن االستقالل (1776م) "كل الرجال خُلقوا متساوين" فانهم كانوا
يعنون الرجال البيض دون النساء والسود .ولهذه املدرسة منظّروها يف كل مجاالت "العلم"  :البيولوجيا،
والسيكولوجيا ،والسوسيولوجيا ،والسياسة ،واالقتصاد.
فهذا "سيمنز" ،يف كتابه "تطور الجنس عند االنسان" يستنتج ان " عوامل نجاح اإلناث من الناحية التكاثرية
يتم االعالن عنها بواسطة مظهرهن الخارجي (النهود الكبرية واالرداف العريضة) وهو املظهر الذي
تعمل النساء عىل تأكيده ...اما مظهر الذكور فيربهن عىل ان الذكر متحفظ ،فهو معيل جيد من الناحية
االقتصادية" .وهذا "بريت" يزعم يف مقالة له يف "املجلة اإلنجليزية للرتبية السيكولوجية" انه "تبينّ ان النساء
اشد حساسية فيام يختص مبجال اللمس والسمع .وهن بطبيعتهن ،وحسب تكوين جهازهن العصبي ،اكرث
اقل استكشافا لألمور ،ويفشلن يف تنمية استقاللهن
اعتامدا عىل الغري( ...)sympatheticونتيجة لذلك ،فإنهن ّ
عن العوامل التي تحيط بهن مبارشة.....والرجال عىل العكس ،يتميزون بانهم بَصرَ يون اىل حد بالغ،وهم
مستقلّون( ،)parasympatheticوال يخافون ،فهم ناجحون (.)10
ويقول البعض ان "املرأة عاطفية ،ويف اجواء الضغط تقول دون ان تفكّر" .ويوافقهم عىل ذلك باربارا ،وزوجها
آلن بييس ،ويضيفان " ...والرجال يترصفون دون تفكري ،ولذلك  %90من السجناء رجال و %90من مراجعي
االطباء النفسيني نساء" .ومع ان العديد من املقوالت (الذكورية طبعا) توحي او تقول ان املرأة ال يهمها اال
جسمها ،وال تفكر اال بالجنس اال ان دراسة ملعهد كنيس (كام يقول الزوجان بييس يف كتابهام ص  )215اظهرت
ان  %37من الرجال تفكر بالجنس مرة كل نصف ساعة ،بينام  %11فقط من النساء تفكر كذلك .واملرأة عموما
ال متارس الجنس اال اذا كان هنالك دا ٍع او محفز له ،اما الرجل عموما فيامرس الجنس كلام استطاع اىل ذلك
البعض ( طبعا من الرجال) املراة عموما انها ملولة ،وتأصيال عىل
سبيال او كان هنالك مكان مناسب .ويتهم ُ
هذا االتهام ُحرمت املراة من حق الطالق ،حتى ال تهدم االرسة بال مربر .ولكن الدراسة املشار اليها قبل قليل
اثبتت ان الرجال شبقون عموما ويصعب عليهم االلتزام بامرأة واحدة ،فرييدون اإلكثار من العالقات الجنسية
مع اكرب عدد من النساء ،اما النساء الشبقات فيسعني لالكثار من العالقة الجنسية مع نفس الرجل .وينسب
الباحث ذلك ملا يسميه "العملياتية" و "العاطفية" ،فالرجال يريدون مامرسة الجنس اما النساء فريدن الحب.
وإذا كانت املرأة غري سعيدة يف عالقاتها ال تستطيع ان تركّز يف عملها ،اما الرجل اذا كان غري سعيد يف عمله
فال يستطيع ان يركّز يف عالقاته (.)11
مام تقدم ،نستطيع ان نؤكد ان الحتمية البيولوجيةهي ايدولوجيا اليمني الجديد ،والحتمية الثقافية هي
ايدولوجيا اليسار الجديد ،ونستطيع ان نقول ان الحركة النسوية واالنثوية هي حركة يسارية ،وبالرضورة
مقاومة لليمني واالستعامر والعنرصية.
وتحدد الثقاف ُة السائدة مسارات التنشئة حيث يتم إعداد الناشئة ملا يُتوقع ان يعملوه .ففي هذا املجتمع تكون
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فرص النساء اكرب يف ان يعملن سكرتريات او فنيات يف املختربات او ممرضات او مضيفات جويات او مدرسات
او باحثات اجتامعيات او منظفات مكاتب ،بينام فرص الرجال اكرب يف ان يعملوا وزراء او اداريني او علامء او
اطباء او طيارين .ويظهر اإلعداد للمهن املتوقعة يف سن مبكرة ،سواء يف التدريس او اللعب ،فيضع اولو االمر بني
يدي االوالد لعب السيارات ومجموعات البناء ومسابقات االلعاب االدراكية ،اما البنات فيلعنب بالدمى واملتاجر
ومالبس التمريض ومجموعات املطابخ املنزلية .ويتوقع املربون (الوالدان واملدرسون) ان تكون البنات ربات
بيوت ،وان يكون االوالد كاسبي العيش ،ولذلك ،يع ّدون كل فئة ملستقبلها .فالذكور يُ َع ّدون لالعامل االكرث قوة
واألحسن أجرا واالكرث هيمنة ،بينام ت َع ّد اإلناث لالعامل االقل قوة واالدىن اجرا واالكرث خضوعا.
مبا ان السياسة تنبع من ف ّوهة البندقية ،ومبا ان السياسة قتال بادوات غري عسكرية ،ومبا ان املرأة غري مقاتلة،
ورمبا غري مؤهلة لذلك (كام ترى مدرسة الحتمية البيولوجية) ،فإنها ال تُ َع ّد للعمل السيايس الهام ،وينحرص
عملها يف قطاع الخدمات العسكرية او السياسية اوزوجة لسيايس هام.
و يرى الحتميون البيولوجيون ان النساء الاليت كان لهن دور هام يف السياسة ،باستثناء مارغريت ثاترش يف
بريطانيا وجولدا مائري يف ارسائيل ،اخذنه بالوراثة عن األب أو الزوج ،مثل :انديرا غاندي يف الهند ،وباندرنايكا
يف سرييالنكا ،وبنازير بوتو يف الباكستان ،وخالدة ضياء الرحمن يف بنغالدش ،وميغاوايت سوكارنو يف اندونيسيا.
ويف مجال االقتصاد ،يرى الحتميون البيولوجيون ايضا انه منذ بداية تك ّون املجتمع ق ُّسم العمل بني الرجل
واملرأة ،الرجل لكسب العيش خارج البيت من الصيد اىل الزراعة اىل التعدين اىل التجارة اىل الصناعة ،واملرأة
لرعاية االطفال والطبخ وتوفري الراحة لكاسب العيش .لذلك فان الرتكيب البيولوجي للرجل واملرأة يناسب
عمل كل منهام -الرجل خارج البيت واملرأة داخله (.)12
ويزعم مقال يف مجلة الصندي تاميز االنجليزية يف  1976/10/24ان االناث ،منذ الطفولة املبكرة ينزعن اىل
تحريك االصابع تحريكا دقيقا ،بينام ينزع الذكور اىل نشاط يتطلب استخدام العضالت الكربى .اما آليان بيايس
وزوجه باربارا فيوافقان عىل رأي احد املربني القائل بامكانية ارسال البنات اىل املدرسة يف عمر اقل بعام من
عمر الصبيان النهن ينضجن ابكر منهم .اما الفروق االخرى بني الجنسني فتنشأ متأخرة عندما يحدث استقطاب
للقدرات عند املراهقة يف طريق إعداد الناشئة ،كل ملا يُتوقّع انه مستقبله -كل ملا خُلق له (.)13

مابني الحركة النسوية والحركة االنثوية
كانت املرأة منذ بزوغ التاريخ ،وما زالت ،تعاين من الظلم والتهميش عرب كل الثقافات ،مبا يف ذلك الثقافة
الغربية يف عرص العوملة .وكان املجتمع االمرييك يف بداياته هو املجتمع الوحيد من الذكور ،وتذكر اليانور
فلكسرن "انه يف عام 1619م وصل عىل ظهر احدى السفن اىل فرجينيا نساء يف رشخ الشباب بيعت باختيارهن
اىل املستوطنني ليصبحن زوجات لهم وتحدد الثمن بكلفة نقلهن .وكانت بعض النساء تناضل لرفع الضيم ،ولكن
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هذا النضال بقي فرديا ومل يأخذ شكل حركة جامعية حتى القرن التاسع عرش ،حيث بدأت الحركة النسوية يف
الفكر الغريب (.)14هناك خالف حول تحديد زمن انطالقة الحركة النسائية ،ولكن االجامع انها بدأت يف امريكا
قبل غريها .وترى غالبية الباحثني ان الحركة النسائية يف امريكا بدأت يف العقد الرابع من القرن التاسع عرش
يف غمرة التعاطف مع ثورة العبيد التي قادها العبد "نات ترنر" يف فرجينيا عام  1831حيث اخذت النساء
تعقد االجتامعات وتعرض مطالبها علنا ( .)15وبذلك ظلّت كل من حركتي اعتاق العبيد وتحرير املرأة تغذي
الواحدة منهام االخرى ومتدها بالقوة .ومن املفارقة ان املرأة الزنجية(العبدة) كانت اكرث حرية يف عالقتها
بالذكر من املرأة البيضاء (الحرة) حيث ال رضورات اقتصادية وال تقاليد تجرب الزنجية عىل الخضوع للزنجي،
يُضاف اىل ذلك ان السيد االبيض يعاملها بشكل افضل مام يعامل الزنجي ،وذلك النها وسيلة انتاج للعبيد.
ومن الطريف ان التعليم املختلط (بني الذكور واالناث) كان مسموحا فقط يف املدارس املخصصة الطفال
الزنوج ،أما يف مدارس البيض فكانوا يفصلون الذكور عن االناث .واكتسبت الحركة النسائية رشعيتها يف مؤمتر
"سينيكا فولز" عام1848م ( .)16وقد صيغ مصطلح النسوية  feminismالول مرة عام  .1895ودأبت الحركة
النسويةعىل تاكيد املساواة بني الجنسني ،اي عملت عىل االقرتاب باملرأة من النموذج الذكوري السائد كنموذج
حضاري لالنسان ،ذلك النموذج الذي سيطر عىل الطبيعة واملرأة وشعوب العامل الثالث ،وسارت يف مسار
طمس الخصائص االنثوية او تحجيمها .وكانت قمة هذا التحرك يف امريكا عام  1969يف تظاهرة لحرق الكعوب
العالية،ومش ّدات الصدور ،مستلهمة "انجيل" الحركة النسوية وهو كتاب "الجنس الثاين" الذي اصدرته عام
 1949رائدة الحركة النسوية الغربية الفيلسوفة الوجودية الفرنسية سيمون دي بوفوار ( .)17ذلك الكتاب الذي
اشار اىل الدور الكبري الذي يقوم به املجتمع وثقافته بصياغة وضع االنثى ،فيعلن الكتاب "ان املرأة ال تولد امرأة
بل تصبح امرأة" .ويُعد عام 1970م عام تف ّجر الكتابات النظرية النسوية .ففي ذلك العام ظهرت يف امريكا ثالثة
كتب هامة ،وهي :السياسات القامئة عىل التحيز للرجل ،وجدلية الجنس ،واختية النساء قوة .ويف بريطانيا ظهر
كتابان ،وهام :املرأة املخصية ،ومواقف ابوية -ناهيك عام صدر يف الدول األوروبية االخرى .كام ظهرت كتابات
نسوية جريئة يف البالد العربية ،منها ما هو اديب وبعضها نظري ،واشهرها كتابات نوال السعداوي.
لذلك ،راينا الحركة النسوية(وحتى العربية) تحاول اثبات ان النساء ايضا ميكنهن التحليّ بفضائل الذكور
وإمكاناتهم يف مجاالت التفكري والتعقل واالدارة الحسنة .ولبسن املالبس الرجالية كالقميص والبنطال وربطة
العنق اعتقادا منهن ان تلك املالبس تسهل عليهن (نفسيا وعمليا) القيام مبهامهن بكفاءة ككفاءة الرجال .اما
يف الغرب فتطرفت بعض النساء لدرجة كشف نصفهن العلوي مثل الرجال عىل شواطئ البحر وبرك السباحة.
اي ان الحركة النسوية ليست حركة ألنسنة الحضارة ومقاومة ذكوريتها ،بل هي اعرتاف بتلك الذكورية وتنكّر
النوثة املرأة لتكون جديرة باملساواة ،متاما كام كان السود يف امريكا يطالبون باملساواة مع البيض -بل حاول
بعضهم تبييض برشته او سريته وقيمه.
قسمت الحركة
ويف دراسة لنورة فرج املساعد ،يف املجلة العربية للعلوم االنسانية (العدد 71صيفّ ،)2000
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النسوية (عىل اساس الطرح النظري) اىل مثانية اتجاهات :االتجاه الليربايل ،واالتجاه املاركيس ،واإلتجاه
الراديكايل ،واالتجاه السيكولوجي ،واالتجاه االشرتايك ،واالتجاه الوجودي ،واالتجاه النسوي يف العامل الثالث
(ومنه العريب) ،واتجاه ما بعد الحداثة.
وتقول سارة جامبل "ان مصطلح ما بعد النسوية ظهر يف اوائل مثانينات القرن العرشين يف اجواء ما بعد
الحداثة ( .)18ومصطلح ما بعد الحداثة يعني (حسب معجم اكسفورد) رفض او تجاهل االفكار النسوية التي
متيزت بها ستينات وسبعينات القرن العرشين .ويف "ما بعد النسوية" تياران :تيار ايجايب يرى ان للمرأة ان
تتمتع بحقوقها دون الخضوع للرجل او السيطرة عليه(بالحيلة واالغراء والتآمر) ودون التشبه به ،وهذا التيار
اطلقت عليه ليندا شيفرد "الحركة االنثوية" ( .)19وهذه الحركة خطوة لالمام يف التحرك النسوي ،وباتت
الظروف يف معظم البلدان مناسبة لخوض النضال النسوي عىل اساسه .اما التيار السلبي فهو تيار االنحالل من
كل قيم املجتمع ،وفيه تقبل املرأة ان تبيع جسدها او رحمها بإختيارها عندما ال تجد ما تبيعه من جهد عضيل
او فكري .وترى هذه الفئة ان املرأة تستطيع ان تبيع جهدها العضيل والفكري كالرجل ،ولكنها ايضا تستطيع
ان توظّف جسدها بعد ان حررته من الزوج واالب ،فجسدها لها ومل يعد جزءا من رشف رجال ارستها .وتعترب
العديد من النساء يف الحركة النسوية او االنثوية ان هذا التيار هو اهانة وتحقري للمرأة وتخريب النجازات
املرأة عرب القرنني االخريين -كام تقول سوزان فالودي ( ،)20وتراه النساء التقدميات تيارا رجعيا .وما هو
ايجايب يف هذين التيارين انه مل يعد هنالك مجال مغلق امام املرأة مبا يف ذلك مجاالت العلوم بانواعها املختلفة.

مالمح تذكري العلم وتأنيثه
العلم يف اللغة العربية هو املعرفة بفروعها املختلفة ،فكان يقال علم الكالم وعلم اللغة وعلم الفرائض وعلم
مصطلح الحديث وعلوم القرآن -ويايت هذا الفهم يف الحضارة العربية االسالمية .واما الحضارة الغربية فف ّرقت
بني انواع املعارف ،وصار العلم نسقا من املعرفة تطور تاريخيا ،وجرى التحقق من صدق املعرفة ودقتها.
وإذا كان الفن يعكس اراديا العاملَ يف صور فنية مرأية او مسموعة ،فإن العلم عىل النقيض من ذلك يُفرتض ان
يعتمد عىل املالحظة املوضوعية واالستنتاج او االستنباط منها ثم تعميمها .وإذا كان الفن مقوالت ذات عالقة
برغبة وارادة االنسان فإن العلم يجب ان يكون مقوالت مستقلة عن رغبات االنسان وارادته .وبسيادة الثقافة
الغربية ،صارت املعرفة ال تُس ّمى علام اال اذا اكتُشفت او استُنتجت بعد تجارب واختبارات عديدة من قبل
االنسان بشكل مبارش اوبشكل غري مبارش (عن طريق اجهزة يستعملها االنسان) ،اي ان العلم معرفة انسانية
أمامية ال ما ورائية .ويقول ستيفن روز وزمالؤه "ان كلمة عامل ( )scientistمل تظهر يف اللغة االنجليزية اال
عام 1840م (.)21
جاءت النهضة االوروبية (يف القرن السادس عرش) عىل انها انقالب العلم عىل الالهوت ،ونحن العرب وشعوب
العامل الثالث لدينا تجارب مريرة مع االنقالبات .االنقالب صعود فئة من النخبة اىل مقاعد السلطة واللجوء
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اىل اشكال مختلفة من العنف الزاحة الفئة السابقة لفسادها او ديكتاتوريتها او انحرافها الوطني .وبعد فرتة
وجيزة يتضح ان مامرسة الفئة الجديدة تشبه مامرسات الفئة "البائدة" يف الحكم واصدار االحكام ،وال تختلف
اال يف املصطلحات.
ومل يكن انقالب العلم عىل الالهوت يف القرن السادس عرش شذوذا عن هذه القاعدة بل كان تأسيسا لها ،حيث
ان اصحاب العلم ح ّولوه اىل الهوت جديد .فكام ان اصحاب الالهوت زعموا انهم وحدهم ميلكون الحقيقة
وكل ما عداهم "هرطقة" او إلحاد ،كذلك زعم اصحاب العلم (وما زالوا يزعمون) انهم وحدهم ميلكون
الحقيقة وكل ما عداهم خرافة او جهل .لالهوت "مجمع مسكوين" ،وصار للعلم "مجمع علمي" .احكام املجمع
االول قاطعة ال استئناف لها ،وكذلك احكام املجمع الثاين .مخالفو املجمع االول ليسوا عىل الدين يف يشء،
وحامل ختم
َ
حارس باب الجنة
نصب ُ
ومخالفو املجمع الثاين ليسوا من العلم يف يشءّ .
رجل كريس الدين َ
نفسه َ
حارس
ونصب ُ
املعرفة ،والجنة واملعرفة ال يدخلهام او يخرج منهام احد اال بإذنهّ .
رجل كريس العلم َ
نفسه َ
وحامل ختمها ،ال يدخلها احد او يخرج منها اال بإذنه ،وال تصبح املعرفة رسمية اال بعد ان ميهرها
َ
باب املعرفة
بخامته او يقبل "اوراق إعتامد" صاحبها.
وعلّق احد الظرفاء قائال :ولذلك هنالك تشابه بني لباس رجال الدين واللباس الذي يلبسه االكادمييون يف
االحتفاالت الرسمية.
يذكر "فرانز فانون" "ان علامء الترشيح الفرنسيني كانوا يد ّرسون يف كليات الطب ان االنسان االورويب يختلف
عن االنسان االفريقي (مبن فيهم الجزائري طبعا) ترشيحيا من حيث حجم وفعالية "الغ ّدة الصنوبرية" pineal
 glandتلك الغدة التي كانت مجهولة الوظيفة يف دماغ جميع الفقاريات ،واكد "العلم" انها حاضنة املو ّرثات
السلوكية واملقدرات الذهنية .وكان االطباء يف الجزائر يلتزمون بهذا الرأي قائلني" هذا راي العلم ،فانها
الحقيقة ،وغريها جهل اوخرافة" (.)22
فكام يستعمل االنقالبيون السياسيون مصلح َة الوطن مشجبا يعلقون عليه كل انتهاكاتهم لحقوق االنسان،
فان انقالبيي العلم يستدعون ما هو "علمي" من اجل اضفاء الرشعية عىل مامرساتهم .وكام كان رجال الدين
هم اعمدة السلطة وسدنة املعرفة وحملة موازينها وحامة الدين ،بل كانواالدين نفسه ،فإن العلم يؤخذ
احيانا عىل انه يعني هيئة العلامء ومجموعة املؤسسات التي يسهمون فيها ،والكتب واملجالت التي يكتبونها،
واملعامل التي يعملون فيها .ويؤخذ " العلم" احيانا اخرى عىل انه مجموعة املقوالت التي يتخذها "العلامء"
وسيلة لبحث العالقات بني االشياء والناس ،او قواعد اثبات يتفق "العلامء" عىل انها تضفي املصداقية عىل
استنتاجاتهم .وباختصار ،فان العلم هو مجموع القوانني والنظريات والعالقات التي تختص بالظواهر الطبيعية
التي يزعم "العلامء" بانها حق ،مع العلم ان تاريخ العلم هو مسلسل من االخطاء ،اي ال يقينية يف العلم.
ويرى ستيفن روز ان املجتمع الغريب املعارص اعطى املؤسسة "العلمية" هذا االهتامم الخطري النها وصلت اىل
موقع السلطة الذي كانت تحتله الكنيسة يف العصور الوسطى "،فالعلم" هو عامل الرشعية النهايئ لأليديولوجيا
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الربجوازية .ومعارضة "العلم" ،او ايثار القيم عىل "الحقائق" صار انتهاكا لقوانني الطبيعة وليس احد قوانني
البرش ( .)23فعندما يتكلم الناطقون الرسميون باسم العلم (وهم عادة من الرجال) فعىل الجميع ان ينصتوا
ويؤ ّمنوا -وذلك يذكّرنا بوالية الفقيه الذكر يف املذهب الشيعي.
كان الالهوتيون يعتقدون ان ما يحيق بالناس هو ارادة الرب فهو خري ،اما اذا كان ظاهره رشا فألن الناس
عاجزون عن ادراك الخري فيه .وكذلك يرى العلامء "الالهوتيون الجدد" ان االنتقاء الطبيعي هو خري ،واذا داس
آخرين فالنهم ال يستحقون الحياة(داروين) ،فالبقاء لالصلح سواء يف الطبيعة او يف السوق.
ورمبا إلن الذين نذروا انفسهم للعلم ارتبطوا مبكرا باالكادمييات الكنسية فقد اضفوا عىل العلم صفة الكهنوت
والذكورية .وتذكر ليندا شيفرد ان "محرر اول مجلة علمية احرتافية حدد مهمتها برفع شأن الفلسفة الذكورية،
حيث ميكن ان نرتقي بعقل الرجل عن طريق معرفة الحقائق الثابتة .اما روبرت بويل (1691-1627م) فيقول
انه "ال ميكن ان يكون مثة انتصار ذكوري اعظم من ان نعرف سبل ارس الطبيعة وجعلها تفيد اغراضنا" (.)24
اي ان العلم يف صيغته الغربية كان رصاعا مع الطبيعة للسيطرة عليها ،ومستندا اىل العقل واملنطق الجاف
والحقائق املجردة ،وبعيدا عن العواطف واالخالق والحدس .ولذلك كان من الطبيعي ان يكون ذكوريا بكل ما
للذكورية من ابعاد ،مبا يف ذلك السيطرة عىل املرأة واستغاللها وتهميشها وتأطريها بصفات كان يراها دونية
وال تؤهل صاحبها للعلم كالتلقي والحدس والعاطفة واالعتامد عىل الغري.
مل تحرص الثقافة الغربية العلم يف الق َيم الذكورية فحسب ،بل اصبح العلم اداة لحرمان املرأة من حقوقها اذ
استنتج علامء الجامجم ان النساء ادىن من الرجال واقل قدرة عىل التفكري ،وان النشاط العقيل عبء ثقيل
عىل اجهزتهن العصبية الحساسة ،وتقلل من معدل خصوبتهن .وتذكر ليندا شيفرد ان الدكتور رايب الحاصل
عىل جائزة نوبل يف الفيزياء ،قال عام  1982أن املرأة غري مهيأة للعلم الن الجهاز العصبي لديها معطوب ،وقد
تشق طريقها يف العلم ،وقد تنجز قدرا طيبا ،ولكنها لن تنجز ابدا علام عظيام ،فالعلم العظيم ال يصدر اال عن
مهاجم متجرد من العواطف (.)25
وكام ارشت سابقا كانت النساء (يف اطار الحركة النسوية) التنفي عن العلم تلك القيم التي حرصه بها الرجال،
بل اظهرت انها متتلك تلك القيم مثلها مثل الرجال ،وابتعد العديد منهن عن انوثتهن مبا يف ذلك العواطف
واالمومة .اما اآلن ،ويف اطار الحركة االنثوية ،فهنالك العديد من النساء اللوايت يؤكدن عىل انوثتهن وعواطفهن
وعلامنيتهن يف ذات الوقت ،ويدعمهن يف هذا التوجه العديد من زمالئهن العلامء الرجال.
وقد اثبت الواقع صحة هذا التوجه ،فالعلم يجب ان يبقى خنثى ،وان كان ال بد له من "جنوسة" فانثويته
افضل واقل رضرا لالنسانية .وفيام ييل مالحظات حول ذلك:
ولنبدأ بدور العلم ،هل هو للسيطرة عىل الطبيعة ام هو تعاون معها؟
قالوا ،كام اسلفنا ،انه سيطرة عليها ،ونقول بل هو تعاون معها ،ويجب ان يكون البحث العلمي مدفوعا بحب
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الطبيعة بدال من الرغبة بالتحكم بها ،فاذا كان الرجال يصطادون الحقائق فإن النساء تجمعها .عندما كان
رصفوا ككل املعتدين واملحتلني واملسيطرين بدون اخالق او
العلامء يحاولون السيطرة عىل الطبيعة واحتاللها ت ّ
حساب للمستقبل ،فبددوا املوارد دون تفكري باملستقبل ،ول ّوثوا البيئة ،وزادوا الفقري فقرا والغني غنى ،وزادوا
الجاهل جهال والعامل علام ،وينفقون حسب مقتضيات النخبة .فرغم انتشار االمراض والفقر والتلوث يف امريكا
فان ميزانية التطوير العلمي للواليات املتحدة االمريكية لعام ( 1991بعد تدمري العراق) كانت  %52لبحث
وتطوير املجال الحريب ،و %1،8لبحث وتطوير الصحة والخدمات االجتامعية ،و %1،8لبحث وتطوير الزراعة،
و %0،6لبحث وتطوير حامية البيئة (.)26
الطبيعة امنا ،ومن ال يحب امه ال يفيده حليبها ،ومن ال يتعاون معها ال يتواصل نجاحه .وقد ذكر "بكمينسرت
فولر" عام ( 1983يف كتابه الناس يف الكون -ص )159ان اسهاماته يف الفيزياء والعامرة والتصميم والرياضيات
والفلسفة والسياسة قامت جميعها عىل حسه بالتعاون والتكامل مع اآلخرين والطبيعة ،فلم يعد من املمكن
ان يتسامح التكامل مع االنانية .وقال عنه اعوانه ان كل اعامله ُصممت لتصل برأي العالَم وحكوماته اىل نقطة
التعاون مع الطبيعة .والواقع يقول ان الحب والقوة ال يتعايشان بل يأكل بعضهام بعضا .فكان من الطبيعي
ان تبدو االنثوية من انرض وانبل تيارات الفكر املعارص ،فبقدر ما هي فلسفة للمرأة هي فلسفة للبيئة ولتحرر
القوميات .ومل تألُ الحركة االنثوية جهدا يف معالجة هذه القضايا الثالث باعتبارها متشابكة متداخلة كضحايا
مركزية العقل الذكوري التي جعلت نفسها روح الحضارة الغربية .لذلك كان من الطبيعي ان نرى الحركة
االنثوية نصرية للحرية ومتحالفة مع "الخرض" ومضادة للعوملة.

هل خاصية التلقي غري مناسبة للعلم؟
قالوا ان العلم ذكوري فهو ايجايب وهجوم وأخذ واغتصاب ،وتكون االهمية لالول يف فض بكارة الحقيقة ،اما
التلقي فهو للمهزوم وللسلبي .ونقول بان املقدرة عىل التلقي رشط من رشوط التعلم والتعليم ،اي قاعدة من
قواعد العلم يف ذهابه وإيابه او يف صعوده وهبوطه .فاملتلقي ليس سلة مهمالت تقبل كل شيئ يُلقى فيها .ان
التلقي حالة مالحظة ،وتأ ّمل ،وإنصات للطبيعة واآلخرين .وبدال من ان تكون يف وضع السيطرة عىل االشياء
والتالعب بها ،يعتمد التلقي عىل مالحظة االشياء وتركها تحدث -وذلك هو املنهج العلمي.
ونحن ال ننفي االهمية العظمى للتلقي يف مجال الفن ،ولكننا نتفق مع ايرهارد ريدل عامل فيزياء الجوامد (يف
مقابلة اجرتها معه ليندا شيفرد يف  )1991/1/22ان التلقي ذو قيمة للعالِم مثلام هو ذو قيمة للفنان .ونرى
ان بعض العلوم ،كعلم الفلك ،التي هي علوم مالحظة تعتمد عىل التلقي اكرث من العلوم التي تُجري التجارب
عىل املواد او الكائنات داخل املختربات.
وحتى التجارب ،نرى انه بدال من فرض اجابة عىل التجربة ،والنظر اىل املعطيات املنحرفةعن مسار االجابة
عىل انها غلطة،ال بد من التلقي واالنصات للامدة ليكون العلم حوارا مع الطبيعة (.)27
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هل العاطفة مستب َعدة من العمل العلمي؟

عندما تُبعد العاطفة عن العلم ،ويُجرد العلم من االخالق ،يُض ّحى باالنسان من اجل االنجازات العلمية،
فتُجرى التجارب "العلمية" عىل الناس ،كام حصل من "علامء" النازية ،او يجري االتّجار باالعضاء البرشية،
اوتُدفن النفايات النووية االمريكية واالوروبية واليابانية يف دول العامل الثالث .وهنا تستذكر ناهد البقصمي
قول آينشتني "انه اكتشف أن العلامء كانوا طيورا يف اقفاص لها نظام يش ّجعها عىل وضع البيض ،بينام ترصيف
شؤون البيض امتياز مقصور عىل اهل السلطة .ويف إحياء الذكرى السنوية العارشة لوفاة آينشتني قال أوبن
هامير الذي عمل ما بني عامي  1952-1947رئيسا للجنة االستشارية العامة لهيئة الطاقة الذرية االمريكية" ،
فيام يتصل بخيبة امل آينشتني بشأن االسلحة والحروب ،قال يف اواخر حياته أنه لو ق ّدر له ان يعيش حياته
من جديد لكان سيصبح سبّاكا" (.)28

رص "مافيات العلم" عىل استبعاد
الستبعاد النساء والرجال ّ
الحساسني عن العلم ،ولتجريد العلم من االخالق ،ت ّ
العاطفة عن العلم .اما ان هوارد جاردنر ،العامل السيكولوجي يف جامعة هارفارد والذي ط ّور نظرية "انواع
الذكاء املتعددة" ،درس حياة مجموعتني من الناس .االوىل تتمتع مبعامل ذكاء عقيل( ) I.Qعال ( 160درجة)
ومعامل ذكاء عاطفي منخفض( 100درجة) .واملجموعة الثانية عىل العكس من ذلك ،فمعامل ذكائها العاطفي
عال ( 160درجة) ومعامل ذكائها العقيل( ) I.Qمنخفض ( 100درجة) .وجد جاردنر ان مرتفعي الذكاء العقيل
يعملون يف خدمة (تحت إمرة) مرتفعي الذكاء العاطفي يف مجاالت عديدة مبا يف ذلك البحث العلمي .ويفرس
جاردنر ذلك الن الذكاء العاطفي العايل يعكس مقدرة عالية ليس عىل التقاط االشارات من اآلخرين (مبا فيها
الطبيعة) فقط ،بل مقدرة عالية ايضا عىل االستجابة لتلك االشارات ،كام يرفع كفاءة صاحبه يف العالقات
مع اآلخرين والطبيعة .والقيادة الناجحة ال تكون بالسيطرة عىل اآلخرين إلجبارهم عىل العمل ،بل بتحفيز
اآلخرين عىل العمل اراديا .وذو الذكاء العاطفي يستطيع ان يوظف امكاناته العقلية (ولو كانت قليلة نسبيا)
بشكل اكرث ف ّعالية وإنتاجية (.)29
والذكاء العاطفي مكون اسايس للذكاء االجتامعي ،فالذين يتمتعون بذكاء عقيل عال غالبا ما مييلون للعمل
الفردي املستقل ،اما ذوو الذكاء االجتامعي العايل فيميلون اىل التعاون والعمل من خالل فريق عمل .واآلن
يتم التأكيد عىل مبادئ الذكاء االجتامعي يف تدريبات الطيارين جنبا اىل جنب مع تدريبات الرباعة الفنية .ومن
املحسوم ان للذكاء العاطفي عالقة ليس بالنجاح فقط ،بل وبالسعادة ايضا.
تشمل املهارات العاطفية الوعي بالذات ،والتمييز والتعبري،والتحكم يف املشاعر ،والتعامل مع الضغط العصبي،
والسيطرة عىل االندفاع ،وتأجيل االشباع الذايت ،وتعلّم اتخاذ القرارات االفضل ،ثم تحديد االفعال البديلة
ونتائجها الالحقة قبل اي ترصف .والقامة العالقات الشخصية اهمية قصوى للنجاح يف أعامل الفريق ،وذلك
يتطلب فهم االمياءات االجتامعية والعاطفية ،والقدرة عىل االستامع لآلخرين ومقاومة املؤثرات السلبية،
وتف ّهم الترصف املقبول يف موقف ما.
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الذين يتمتعون بالذكاء العقيل العايل والذكاء العاطفي املنخفض غالبا ما يكونون انانيني وال يتقبلون النقد.
ويف ذات الوقت ال يتمتعون بكياسة توجيه النقد ،فاذا اتخذ النقد شكل توجيه االتهامات ،او اقرتن باشارات
االشمئزاز والسخرية او االحتقار فإن هذا النوع من النقد ال يثري اال الدفاع عن الغلط .ومبا ان روح التقدم
العلمي تكمن يف تحسني توجيه النقد وفعالية تق ّبله فإن ذوي الذكاء العقيل العايل اقل فائدة للعلم من ذوي
الذكاء العاطفي العايل -طبعا اذا توفر لديهم الذكاء العقيل يف مستوى مقبول .ويقول سيجموند فرويد الحد
تحب وان تعمل هام القدرتان التوأمان اللتان متثالن النضج الكامل" (.)30
مريديه "أن ّ
مام تقدم يتضح ان العلم ليس مجاال خاصا بالذكور ،وليس الفن مجاال خاصا باإلناث ،اي انهام (العلم والفن)
خنثيان .فكام ان الرجل ميكنه ان يكون فنانا دون ان يتخىل عن شيئ من رجولته ،فإن املرأة ميكنها ان تكون
عاملة دون ان تتخىل عن شيئ من انوثتها .اي ان للرجل ان يكون فنانا كامل الرجولة ،وللمرأة ان تكون عاملة
كاملة االنوثة .ويف مقابل تأكيد الذكورية عىل االنفصال واالستقالل ،تجدل االنثوية الفرد والجامعة واملوقف
من البيئة معا ،وتنظر للبحث مرتبطا بنتائجه وعواقبه معا ايضا.
واستبعاد النساء عن العلم هو اجراء اجتامعي ذكوري ،وليس رضورة بيولوجية كام يحاول اولو االمر ان
يوحوا ،بل ان هذا االستبعاد هو عمل تخريبي .ففي عرصنا هذا تحمل االنثوية موقفا تعويضيا للوعي .لقد
التقطت االنثوية ما يجري اهامله والتغايض عنه وكراهيته ،والذي ما زال من الواجب ابقاءه نابضا .تعلمنا
االنثوية يف حياتنا ويف بحوثنا ايضا ان الحل ذا املغزى يعتمد دامئا عىل السياق .وميكن من خالل االنوثة ان نبدأ
مهمة ال تنتهي ابدا وهي احرتام الحياة .ويستطيع كل منا (ذكورا وإناثا) ان ميتلك الشجاعة لجعل االنثوية
فينا تجهر بالحق.
ويف عرصنا هذا نجد مردود انكار االنثوية انكار التواصل الداخيل بني االشياء جميعا .ويتمخض عن ذلك تلوث
بيئي ،وامطار حمضية ،وارتفاع حرارة االرض ،و تعرض املنظومات البيئية للخطر ،إضافة لالخطار النووية.
سوف ندفع مثنا باهظا اذا مل نستحرض الشعور واألنثوية من منطقة الظالل املعتمة ،ونضعها يف ضياء الوعي
الساطع (.)31
وليك نستحرض االنثوية من الظالل املعتمة ،يجب ان نسلط ضوء الوعي عىل خصائصها .وحني نتوصل الدراك
قيمة تلك الخصائص ،نتعلم كيف نتكامل معها ،ونعبرّ عنها بشكل مالئم .وإنجاز هذا يحتاج اىل شجاعة الن
املحيطني بنا قد يقاومون ذلك حتى ال يعيدون النظر فيام تكيفوا معه ووجدوا عليه آباءهم.
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