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ل ألهرثوتوًوحِاالًثلافِةاوللإهخاجالملـريفالًـريب

ا

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد.سفِاناسايس-اخامـةالًعارف-الجلزلئر ا
لملَخط  :ا

women's movement in Anthropology,
which emerged in an exceptional way
in the second half of the twentieth
century in the west through studies
in the anthropology type related
issues, by researchers in time
academies have bet run in the field is
confined to men, the field of science
and research and continues with the
rudimentary societies characterized,
although the bet was risky, in view
of the absence of acceptable to the
poles
in
the
creation
of
anthropological knowledge or related
branches, but they managed to some
extent to put their studies, their ideas
and vision in the THORNY research
issues, reflect the desire, the ability
and effort in the sector in the field of
anthropology, if this was the
situation for women in the world
who described the freedom and the
emancipation of women, what is the
case for women subject to the
peculiarities of the Maghreb: culture,
? Religion, beliefs and traditions

ا
ا
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لحلرنة الًًسوًة ايف اجالهرثوتوًوحِا ا(leا
 )féminisme à l’anthropologieاولًيتا
ػِرت اثضلك الس خثٌايئ ايف الًيعف الًثاين امنا
لًلرن الًـرشٍن ايف الًلرب اؿرب ادرلسات ايفا
لهرثوتوًوحِا الًيوع اولًلضااي الملخـَلة اهبا ،امنا
ظرف اابحثات ا أأاكدميَات اما اصلك ايفاوكذَ ارُاانا
دلهيم ايف اخوض امِدلن اًـخرب احىرل اؿىل الًرخالا
ملا اًدسم اتَ الًـمل امن امِدلهَة احبثَة اوثولظي امؽا
جممتـاتاثوظفاابًحدلئَة،اوابًرمغا أأنالًرُانااكنا
حمفوفا اابخملاظر ،اوابًيؼر الإىل اؿدم اثلدَِا انلعةا
يفاخَقالملـرفةاجالهرثوتوًوحِةا أأواٌَفروعالملخع ةلا
هبا ،الإل الإهنا الس خعاؾت الإىل احد اما اًعرحا
درلساهتا،ا أأفاكرُااورؤٍهتاايفاكضااياحبثَةاصائىة،ا
ثـىس ارقحة ،اكدرة اوهجد ايف الٍمتوكؽ ايف امِدلنا
جالهرثوتوًوحِا ،اوإلذل ااكن اُذل الًوضؽ اابًًس حةا
ٌَمر أأة ايف الًـامل الذلي اوظف احبرًة اوحترر الملر أأة،ا
مفا اُو الحلال اؿَََ اابًًس حة اٌَمر أأة المللارتَة الًيتا
ختضؽ اخلعوظَات :الًثلافة ،الدلٍن ،الملـخلدلتا
ولًخلاًَد؟ ا

ا

Abstract :

للأهرثوتوًوحِاالًثلافِةاوللإهخاجالملـريفالًـريباػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ملدمة :ا
لمللارابتالملـرفِةالًيتاثلدهماالحلرنةالًًسوًةايفاجالهرثوتوًوحِااحتخوياكاًحاالإصارلتا
لإىلالجملمتـاتالًحدلئَةاوظرقاؿُضِااوثـددال ألزولجاملاتياثـددالًزوخات،اولحلرًةالجلًس َةا
ويفاتـغال ألحِانالملثََةالجلًس َةاورضورةا أأواحمعةايفالملسارالًخارخيياٌَخرشًة،اففيانث را
منال أالحِاناٍرلُناجالهرثوتوًوحِاتالًًسوايتالًلرتَاتاؿىلاهعاقاولسؽامنالخلَارلتايفا
معََةاثلدميالذللتا(لملر أأة)اوثوزَقاؿالكةاًلكامنالجلسداولملـىناجالحامتؾياً ألهوزة،اذللامتا
لإهخاج اٍلوؿة امذيوؿة ،او أأحِاان امذيافسة ،امن اظور الًًسوًة ،اوُذٍ احىدسة امـاىهياا
جالحامتؾَة/لًثلافِةالخلاظة،اُذلامَخطالًوضؽاؿَََايفالًلرب،ا أأماايفالمللربالًـريبافاإنا
ثوهجاهتاالملـارصةاثيطاؿىلالإوضاءاوضؽاخدًدلا(معََةافىرًةاولؾَة)،احِرادؾتالًحـغا
مهننالإىلاجتاوزال ألفاكرالًلرتَةالملوهجةايفالًخـاميامؽاموضوعالملر أأةاوجالهخلالالإىلاخَقا
( )1ا
ثوخَامـريفاًخبأكملامؽاخعوظَةالمليعلة.

أأول.الحلرنةالًًسوًةايفاجالهرثوتوًوحِا :ا
ٌس خخدم امععَح الحلرنة الًًسوًة ا أأو ا"لًًسوًة" اثـرًة اٌَلكمة الًفروس َةا
" "Féminismeا أأو اجالجنَزيًة ا" "Feminismاًدل ايف اجالظعالح اؿىل ا"لك اهجدا
هؼري/مـريفا أأوامعًلاهيدفالإىلامرلحـة،الس خجولب ،اهلدا أأواثـدًيالًيؼامالًسائدايفا
لًحًِة اجالحامتؾَةالذلياجبـيالًرخياُوالملرنزاوُواللإوسان،اولملر أأةاخًسااثين/اأخرايفا
مزنةلا أأدىن،اثفرضاؿَهيااحدوداوكِوداومتيؽاؾهناالإماكانتالًامنءاولًـعاءافلطا ألهناالمر أأة،ا
وحىدت اخربلهتا اوسٌلهتا افلط ا ألهنا ا أأهثوًة"( )2ا أأما اجالهرثوتوًوحِا الًًسوًة ايه اٍلوؿة امنا
لًًساءايفالخذعاظاتالًـَوماجالحامتؾَةاوجالهرثوتوًوحِاا(ؿملاللإانسة)احاوًتاولازلًتا
حتاول امن اخالل ادرلساهتا ،اخعاابهتا اونخاابهتا ا أأن اجرشح اوحتَي اػروف احِاة الًًساءا
جالحامتؾَة،الًس َاس َةاولًثلافِة....ايفازمنالحلَاةالًحدلئَةاأاأوايفالًزمنالًرلُنامنا أأخيا
ضٌلناحلوكِاالملدساوًةامؽالًرخيا(لجلًسالذلهوري) .ا
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-1اوضوءالملفِوماوس َاكذَالملـرفِة ا
منالملمىنا أأن اهضؽاحتدًداملفِومالحلرنةالًًسوًةايفاجالهرثوتوًوحِاامضنامدًولثَا
لحللََة،افِوايفالًؼاُراًحدواتدهيَااولاحيخاجالإىلاحتََيالثسدميوًويج،الإلا أأهَايفامعقا
لملدًولاًدفـياالإىلا أأناهلفاؿىلاثعوراظَاكةالملفِومالًيتالاميىناحرصٍايفامٌؼوراولحدا
ووحِدا(ؿاماوصامي)ا ألنالحلرنةامشَتاؿدةامِادٍناوجمالت،اتدلًةامنالًلرنالًثاًرا
ؾرشامِالديايفا أأورواب،اؿربالًخوهجات،الملولكفاولًىذاابت اٌَحاحثاتاأهذلكايفالًـَوما
ولملـارفال إالوساهَة اٌَيؼرايفاوضؽالملر أأةادلخيال ألةرةاولًيؼاماجالحامتؾي،احِراجندا أأنا
لحلرنةاؿاصتازالزةامولكفاأأساس َةامااتنياس يولتا( :)1789-1411ا
 /1اموكف اولع ايف امـارضة اجالفرتلء الذلهوري اوإلساءة امـام ةل الًًساء ايف ا أأورواب،ا
ولملـارضةالجلدًَةاًىذاابتامتجداهرٍالًًساءاولحذلارُن ،ا
/2اجالؾخلاداتبأنالجلًسنياكداًخىوانازلافِا،اوًُسافلطاتَوًوحِا،اوجالؾخلاداتبأنالًًساءا
هنافئةالحامتؾَةاجضلكتاًخياسةال ألفاكرالذلهورًةاؾناخًساانكط ،ا
/3اوهجة اهؼراجسمواؿىلا أأهؼمةالًلميالمللدوةلالحامتؾَاايفاثسلالًفرتةاؾناظرًقاوضفا
للإحجاف،الًخضََقاومـارضهتٌل،اولًرقحةايفامفِوماؿاماحلااً إالوساهَة(،)3اُدفِااُوالإؾعاءا
لكالمر أأةا"لًفرظةاًخحلِقا أأفضيامااجتـَِاامَاكهتاالًعحَـَةاكادرةاؿىلا أأناحتللَ( )4ا
حِرايفاُذٍالملرح ةلاُدفتالحلرنةالإىلاحترٍرالملر أأةامنا أأخيالملر أأةاونٌلاؿربتاؾيَا
حِياحووس خوناً" Jill Johnstonس ياامضعرٍنا ألناٍىوناًياا أأياؿالكةاابًرخالاؿىلا
للإظالق،اًلداوفرولا ألهفسِمارؿاًةاممخازة"(،)5اأأمااابحلدًراؾهناايفاس َاكِااجالهرثوتوًويجا
فميىناجالس خـاهةامبيؼوراحوًَانامِدضيا()1964اJulian Mitchellاوأنا أأولكيا Anne
 Okleyايفاثبأهَدٌُلاؿىلا أأنالحلرنةا"مهنجاحتََي"،او أأنالُامتهمااُوالٍمتَزياجالحامتؾياتنيا
لًرخياولملر أأة،اوحلِلةاُذلالٍمتَزياومـاهََاوأأس حاتَاوؾولكدَ"( .)6ا
لإنامااميزيامنوذجاحتََيالًًسوًةايفاجالهرثوتوًوحِااُو:ا ا

للأهرثوتوًوحِاالًثلافِةاوللإهخاجالملـريفالًـريباػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

أاأ/الًرتنزياؿىلالحلَاةاولًخجاربالًَومِةامااجيـيامنالختاذالإحرلءارضورة،اوًُسالخذَارلا
أأخالكِاا أأواتدًال ،ا
ب /الإن اظحَـة افِم الملر أأة اًٌَسوًة اثخل ر ،اوكد امت الإدخاًِا الإىل اؿالكة امذاكم ةل اوًومِةا
ابملٌلرسة ،ا
ج/اثؤديالحلرنة اثضلكامدارشالإىلاحتولايفالًـالكاتاجالحامتؾَةايفالكامنالًوؾيا
ولًولكؽاثسخةالرثحاظٌِلالًوزَقاابلحذَاخاتالحللِلِة"( .)7ا

-2اوضوءالحلرنةاوثعورُا ا
ًلد اثبأسست الًًسوًة اللأاكدميَة ايف الجنَرتل اؿىل اًد ا أأوجرثني ا أأولك رت ا( )1891امثا
لهدرشتايفالًلربا أأظدلءاُذٍال ألظولتالًًسائَةاًخىونا أأحولءامالمئةافذحتامناخالًِاا
يفالجلامـاتاولس اميايفاؿملاللإانسةالًحاباؿىلامرصلؾََ اٌدلرلساتالًًسوًة،افدصًتا
ُذٍالدلرلساتامسارالًخبأسُسالًـَمياً ألحباثاللأاكدميَةاحولالملر أأة،اوثوسؽامدلُاامنا
لًولايتالملخحدةالهعالكاامناخامـةاسانادًلوايفالًس يةالجلامـَةا(،)1971-1969اابجتاٍا
فروسااوجرًعاهَاامثالدلولالًلرتَةاولدلولالًـرتَةايفامرح ةلامذبأخرةامنالًلرنالملايض،اًخؤديا
يفامااتـدالإىلاجروزاحليادرلساتالًيوعاجالحامتؾياابؾخحارُااثلوماؿىلامفِوماخامؽاحيَطا
ثضولكيالكامنالجلًسنيامـا،اوخوًتالملروهةالًفىرًةادلرلساتالًيوعاجالحامتؾياوجتاوزُاا
مليعقالًرصلعاتنيالًرخياولملر أأةاوثضادٌُلاثبأظَياُذلاجالخذعاصاوملارابثَ،انٌلامسحتا
هل اثدرجيَا الكذحام اؿدد امن افروع اجالهرثوتوًوحِا ،اًَخدمع امن اًوم الخر امسار احضورٍا
توظفَاحلالامـرفِاافرؾَاا أأواموضوع اٌدلرلساتاجالهرثوتوًوحِاالًثلافِةاوجالحامتؾَة،انٌلا
أأحدزت اُذٍ الدلرلسات احتول ايف امـاجلة اكضااي الملر أأة ايف الإظار احلي ا"لدلرلسات احولا
لملر أأة"ا أأوا"كضاايالملر أأة"الإىلاثياولالجلًسنيامـاايفاس َاقاحبيثاولحدامضناملارابتالًيوعا
جالحامتؾي،اتياهل ةلاهوؾَةاُامةافذحتاٌدلرلساتالًًسائَةافذحااؿَمَااابُرل-أهذلك،-افذحًذَا
لمليؼٌلتاولًَِئاتالدلوًَةالمليدرخةايفاس َاقاُذٍالًيوؾَةامنالدلرلسات،او أأسستاًِاا
ملارابتامرشوؿةاوفىرًة .ا
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جم ةلالًخل راجالحذػػػػػػػػػػٌلؾياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالًـػػػػػػػػػػػددالًثاًر

تًِةالحلرنةالًًسوًةايفاجالهرثوتوًوحِاالًلرتَةاؿىلامدد أأ اولحداووحِدا"مساولةالملر أأةا
ابًرخياوؿدمالًخحـَةاهلا أأواُمييخَاؿَهيا"الإناحوُراذزلالكَامسبأةلالملساولةاتنيالجلًسنيا
لذلياجندُاايفالًححوثاجالهرثوتوًوحِةاًفرتةامااحولالًدساوياتنيالجلًسنيايفادرلساتا
جالهرثوتوًوحِةالًثلافِةاوجالحامتؾَة،ايفاحنياثدرساتـضِاامسبأةلاؿدمالًامتزياتنيالجلًسنيا
ؿىلالؾخحارالملر أأةاول ألمورالملرثحعةاهبااؿىلا أأهنااصلكاخمخَفاومذديناوذواكميةا أأكيامنا
لًرخي اوما اًرتثة اؿَهيا ،اوحتاول ا أأن اجرشح ال ألس حاب الًثلافِة ،اجالحامتؾَة اولًؼروفا
لًفزيًلِة الًيت اٍىون افهيا الًرخي أاأنرث اهفوذل ،اوابًًس حة اًىث ر امن امٌؼرلت اُذٍ الحلرنةا
ومؤًدهيا افاإهنا اهتمت اتدرلسة اورشح امجَؽ ا أأهؼمة الًِميية ،اسولء أاأاكهت اماديَة اؿىل ا أأساسا
لجلًس ،الًـرق ،الًعحلة ،الًسن ،الجلًساهَة ،اجالهامتء ،ا أأو اتـغ اجالخذالفات اجالحامتؾَةا
ولًثلافِةال ألخرى .ا
وًيىونارصحينيافاإنالحلرنةالًًسوًةايفاجالهرثوتوًوحِااًُستايفالًولكؽالجتاُاامذىذالا
وإلمناايهاٍلوؿةامناجالجتاُاتاذلتاجالهامتءالإىل اهؼرايت/حلولامـرفِةاارئُس َة،اوؿىلا
مدى ااترخيِا ،ااكن الًخيؼ ر ايف الحلرنة الًًسوًة اوضاظا الوضلَت اتَ انث رل امن الًًساء ايفا
ػروف اخمخَفة،اًلد احاوًت اأأن ا أأكدم اُذل الًخيوع اتـرض اهروهوًوحِا الحلرنة امؽ اجالًزتلما
مبَدلناجالهرثوتوًوحِا،اولذلياميىناأأناحنددٍايفاس حـةاحمعاتاهممة،ايه :ا
* الًفرتة اما اتني ا( :)1921-1792اتعدور انخاب اماري اووًس خوىىرلفت ا Mary
 Wollstonecraftا"لدلفاعاؾناحلوقالملر أأة"ا()1792ايفالجنَرتل(،)8الؾخربامنا أأولئيا
لًيعوصايفالًرتلثالملـريفال ألجنَوا -ا أأمرٍيكالذلياحياولاؿَياا أأناًيؼرالىلاماكهةالملر أأةا
مضنالخلعاابتالًس َاس َة،اجالحامتؾَةا اولملِمييةايفاثسلالًفرتة،اوابًرمغامنا أأنالًلضاايالًيتا
ؾيُتاهباالحلرنةاكدا أأز رتامناكدياتـغالدللرسنياكدياُذلالًخارخيامناظرفامثال:ا
هرٌس خني ادي اتزيلن ا( ،Christine de Pizan)1399اسور احولان ا( )1681ا Sor
،Juanaاحوًَانا أأوفاهوروًدشا()1373ا.Julian of Norwichا ا
*الًفرتةامااتنيا(:)1963-1921اؾرفتالًفرتةالًيتاثَتاس يةا1921ايفااترخيالحلرنةا
لًًسوًةاللأاكدميَةا(ل ألمرٍىِة)اولًيضاًَةارهودلامس مترل اهؼرلاًؼروفالحلربالًـاملَخنيالًيتا

للأهرثوتوًوحِاالًثلافِةاوللإهخاجالملـريفالًـريباػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

هلَتافىر/ووضاطالملر أأةالإىل اهوعامناللًَة(لملانية)اثيفذامااًعَةامهناافلط،الإلا أأناذزلا
مل امييؽ امن اػِور اتـغ الًضاخعَات/لًىذاابت اجالهرثوتوًوحِة الًِامة ايف اثسل الًفرتةا
حتارض/ثيؼر اًعاحل الًًسوًة ،امثي :اس ميون ادو اتوفولر ا Simone de Beauvoirايفا
نخاهباا"لكالًرخالامهامِخون"ا(،)1946اونخاهباا")1954("Les Mandarinsاونخاهباا
"لملر أأةالملدمرة"ا(،)1967اودرلساتامارقرًتامِدا Margaret Meadامناخالامؤًفِاا
"لجلًس اولًلرٍزة ايف ازالزة اجممتـات اتدلئَة" ا( )1935اونخاهبا ا"ذهر او أأهىث"(،)1949ا
وملالت افَوروس اهًَِدي ا( )1956ا ،Florence Kennedyاومن الملث ر اًالُامتم ا أأنا
لًثالزةاحاوًنامناخاللاُذٍالدلرلساتافِماخضوعالملر أأة،افاإذلااكهتادواتوفولراثـرباؾنا
لخذالفالملر أأةا -اك رٍهتاا(لًالا أأان)احِرالًرخياُوال ألظي،الذللتاولملـَار -اهحًِةازلافِةا
مرهحةافوقاجالخذالفالًحَوًويجاجلسدال ألهىث،افاإنامارقرًتامِدادرستاجالخذالفا
لجلًيس ايف ازالزة اجممتـات اتدلئَة/ك ر امذحرضة ،ا أأما املالت اهًَِدي افهتدف الىل ادرلسةا
لًامتزالتايفالخلضوعالملحًِةاؿىلا أأساساجالخذالفالًـر ياولجلًيس.ا ا
* الًفرتة اما اتني ا( :)1975-1963اابإظدلر اتُيت افرًدلن ا Betty Friedanانخابا
"لًلموض ال ألهثوي" ا( )1963اتد أأت الملوخة الًثاهَة امن امس رة الحلرنة الًًسوًة ،احِرا
سَعت الًضوء اؿىل الًلَق اوجالسدِاء الٌرللن اُمييا اؿىل احِاة الًىث ر امن اوساء الًعحلةا
لًوسعى الحلاظالت اؿىل اثـَمي اخامـي ،او أأس رلت الًـمي الملزنيل اتلمي الجملمتؽ الحملافغ ايفا
مخسٌُاتالًلرنالًـرشٍنايفا أأمرٍاك،اذللالزدلداوضاطالًًسوايتالًرلدٍاكًَاتاولملثََاتايفا
لًـمياولًفاؿََةاللأاكدميَةاولملَدلهَةامنا أأخياثعوٍرالًفىرالًًسوياتخحََياًيؼامالجليوسة،ا
وؿىل ال ألخط الجلًساهَة اوللإجناب اكأس حاب اخذرًة الضعِاد الملر أأة ،افٌجد ا أأن امؤًفاتا
أأساس َةامثي:اصولمِرافاٍرس خوناShulamith Firestoneايفانخاهباا"مٌعقالجلًس"ا
( )1971اونخاهبا ا"لًس َاسة الجلًس َة" ا( )1971اوت .اقرٌس ا أأحىًِسون Ti-Grace
 Atkinsonايف انخاهبا ا"مٌؼمة الدلاع الجلًيس"( )1968اونخاهبا ا"لًًسوًة الًرلدٍاكًَة"ا
()1969اكداهمدتاًؼِورا"هؼرًةالملثََة"انٌلا أأؾرتيااؾنارضورةالًخحولتالجلذرًةايفا
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لجلًساهَة ،الًـائ ةل ال ألتوًة اوكمية اجالهفعاًَة ااكإسرتلثَجَة اتلاء اوملاومة ايف احِاة الملر أأة،ا
مِادٍهنا،امؤسساهتااومٌؼٌلهتا .ا
* الًفرتة اما اتني ا( :)1985-1975اثربز اس ية ا( )1975اابؾخحارُا اس ية اورش املاًخنيا
ُامذني ايف ااترخي الحلرنة الًًسوًة ،ال ألوىل املاةل اقَي اروتني ا ghile robineا"لملخاحرةا
ابًًساء"اولًثاهَةاملاةلاََُنياس َىسوا Hélène Cixousا"حضىةامِدوسا"ا(،)1976ا
ل ألوىلااكهتاسوس َو-زلافِة،اولًثاهَةا أأثتارمزًةا-خعاتَة،ايفاُذٍالًفرتةالجسـتافروعا
لدلرلسةايفالًًسوًةاجالهرثوتوًوحِةالإىلافروعاولجتاُاتاجرزتاؾناظرًق:اابحَِزا(ؿاملةا
لُوت)ا أأورثرنا(ؿمل اجالوسان)اصودورو،الًلاريا(ؿملالًيفس/لًخحََيالًيفيس)،امجَـِنا
حياوًنا أأناًدرسناثلس اميتالًـمياولًسَعةالًيتاثـززالٍمتَزياؿىلا أأساسالجلًساولضعِادا
لملر أأة .ا
وؾرفت اُذٍ الًفرتة انذزل الوضلاكات ادلخي الًًسوًة اجالهرثوتوًوحِة ،اجرزت اؿربا
لًـدًدامنالًىذاابت/لخلعاابتاحولالًـرقاولجلًساتنيالًًسوًةاٌَحَغاولًسود،الملثََاتا
وك رالملثََاتاوثل رال ألُدلفاولًخوهجاتالًيتاثوحةايفالإؿادةالًيؼرايفامسارالحلرنة .ا
* الًفرتة اما اتني( :)1995-1985ايف اُذٍ الًفرتة اوتفضي اثـممي الًخـَمي اوكدرلت الملر أأةا
ابًوًوجالإىلالًخـَميالجلامـياثضلكاكوي،اوضعتالحلرنةالًًسوًةاللأاكدميَةاودرلساتالملر أأةا
مماا أأحدثاثبأز رلاهح رلايفالحللياللأاكدميياوخارخَاوكدا أأػِرتاجالهرثوتوًوحِاالًلرتَةاولًـرتَةا
ؿىلاحداسولءا أأثرلاهح رل اٌَفىرالًًسوي،اابلإضافةالإىلا أأنالًـميايفاجمالادرلساتالملر أأةا
وك رٍامناجمالتالًـرقاولجلًساحفزادرلساتاخادةاحولالملـرفةالملخـَلةاتـدةاجمالتا
خمخَفةاؿربالحللياللأاكدميي،امثي:ادرلسةافاظمةالملرهُيسا"مااورلءالحلجاب :ادًيامِاتا
لذلهر-ل ألهىث ايف الجملمتؽ الملسمل الحلدًر" ا( )1994اوجرزت اثوهجات الًًسوًة المللارتَة اوًوا
ٌَـرتَةا(فروس َة/لجنَزيًة) .ا
ثضلكاحمدضماوتَلةاملاٍرةا ا
* الًفرتة اما اتني ا( :)2112-1995امٌذ اتدلًة الًدسـَيات امن الًلرن الًـرشٍن اتد أأتا
"لملوخةالًثاًثة"امنالحلرنةالًًسوًةاولٌَوليتاوظفنا أأهفسِناتدسمَةا""girlsاوكداساؿدتا
لًخلٌَات الجلدًدة اًض حاكت اللإؿالم اوللثعال امثي :اجالهرتهت ،اقرف الدلردصة،ا

للأهرثوتوًوحِاالًثلافِةاوللإهخاجالملـريفالًـريباػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ص حاكت/مولكؽالًخولظياجالحامتؾي،المليخدايت،الملدوانت،اتخلدميالإماكانتاخدًدةاًًرشا
لًفىر/لخلعاب الًًسوي اجلك اجتََاثَ ،اوخذب ا أأؿدلد أاأنرث امن الملياضالت اولملساهدٍن،ا
وابًرمغ امن ا أأن الًض حىِة افذحت اٌَحرنة احلرًة الًخـح ر اؾن ا أأفاكرُا اوٌدلخول الإىلا
مٌاػرلت/مَخلِات امذـددة الملس خوايت اولملَادٍن ،افاإن الملـرفة اللأاكدميَة الًًسوًة الكذفتا
حبَولاهناًةاُذٍالًفرتةا أأثرامِدلناحبرامرتددا أأثعفاابًضموًَةايفالًعرح اًَـوداابحلرنةا
لًًسوًةاًحدلايهتاال ألوىل .ا
* امااتـداس يةا(:)2112الإناُذٍالًفرتةامتثياخالظةازالزةاكرونامنالًخحولتايفا
لًىذاابتاولدلرلساتاجالهرثوتوًوحِةايفالمل اوضوع،اوؿىلالمذدلداُذٍالحللةالًخارخيَة،افاإنا
مععَحا"لحلرنةالًًسوًةايفاجالهرثوتوًوحِا"ا أأوا"جالهرثوتوًوحِاالًًسوًة"ااكناحزء/فرؿاا
منامااٌسمىا"لحلرنةالًًسوًة"ا أأوا"لًيؼرًةالًًسوًة"،ايفاحنيا أأهَاوحلداللناماازلًتا
ُذٍالحلرنةايفاوضاطامس متراسـَااًخحلِقاأأُدلفِااؿربالس خلعابامٌؼٌلتاومٌاضالتا
مناخمخَفال ألكعابالجللرلفِةامباافهياالملر أأةالمللارتَة .ا

اثهَا.الًًسوًةاوجالهرثوتوًوحِاالمللارتَة ا
لإن اجضلك الًوؾي الًًسوي اللأاكدميي المللاريب اٌَمر أأة اتلضاايُا ا أأىت امذبأخرل انث رل اؿىلا
هؼ رلهتا ايف الًلرب اوإلن ااكهت الًىذاابت/لخلعاابت الملعاحدة اًؼِور الدلوةل الًوظيَة ايفا
لمليعلةالمللارتَةاحثتاؿىلارضورةاحتررالملر أأة،اًىناُذلالًخحررا أأخذامٌايحاوملارابتا
مـرفِةامذـددةاثرتلوحاتنياهوهناامهتمةااترةاابًضـفا إلزلءالًلدولاتولكؽالًس َعرةالذلهورًة،ا
واترة اابًخعرف اوخَق ارصلع اتني الجلًسني اتدؾوى الًخحرٍر اولملساولة .او أأاي ااكن الحلال،ا
فاًوؾي اابًلضَة الًًسائَة اًحلى اهل الًفضي ايف الإهخاج انخاابت اوملارابت اوهؼرايت ايفا
لملوضوع .ا
-1افاظمةالملرهُيس.الملر أأةاولجلًس ا
ودلتافاظمةالملرهُيساس يةا()1941ايفامدًيةافاسايفالمللربا أأٍن،ادرستايفاا
ابرٌس او أأخ رل ايف الًولايت الملخحدة ال ألمرٍىِة ،احرؾرؾت ايف اتُئة انٌل اؿربت اؾهنا ا"تنيا
خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئرااااااااااا212ااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسىرة
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خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئرااااااااااا213ااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسىرة

جم ةلالًخل راجالحذػػػػػػػػػػٌلؾياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالًـػػػػػػػػػػػددالًثاًر

لحلرمي"،ا" أكنالحلرميامؤسسة،اصخهيةااب ألةرة"،احِرالظَـتاؿىلاخاهةامناحِاةالملر أأةا
يفالجملمتؽالمللريب،اوإلنااكنالُامتمالملرهُيساتػ:الملر أأةا أأواماا أأمسخَا"لحلرمي"اًعةايفادلئرةا
لدلرلساتالًسوس َو-لهرثوتوًوحِة،احِرادرستاوضـَةالملر أأةالًـرتَةاثضلكاؿاماولمللرتَةا
ثضلك اخاص ،اًخًذج اتذزل امج ةل امن الًلرلءلت امتزج اتني الًس َاسة اولًسوس َوًوحِاا
وجالهرثوتوًوحِا .ا
لملرهُيسامناخاللالًىذةالًـدًدةالًيتانخخهتااتـاٌَلةالًفروس َة،اللإجنَزيًةاول ألملاهَةا
ولًيتاحُرمجتال أ
إىلاأنرثامنازالزنياًلة،الس خعاؾتا أأناحىدسةاصِرةاؿاملَةاهوهنا اوسوًةا
ملرتَة/ؾرتَة ،اثخَخط ا أأظروحهتا ايف ا أأن الجلًس اُيدسة الحامتؾَة اولحلرمي اهخاج اًِذٍا
لًِيدسة،افاًـامل(لجملالاجالحامتؾي)اًًضعرالإىلاجمالاخاصاوأخراؿام،الًرخالاهلمالحلقا
ٌَوًوجالإىلالًـاملنيايفاحنياثؼيالًًساءاجسَياتالجملالال ألول،اُذٍالًِيدسةااهفرضِااؿىلا
أأهفس يااهَفاماااكنالملاكناولًثلافة،اويفا أأظروحهتاالجلامـَةاولًيتاس خىونانخاهباال ألولا-
يف اما اتـد -ا"لجلًس ،ال ألًدًوًوحِا اوللإسالم" ا( ،)1985ا أأجرزت الملرهُيس ا أأن الجلًسا
ُيدسةالحامتؾَةاوًُساولكـااس َىوًوحِا،ادًًِاا أأوااترخيَا،ا أأٍناثياوًتامناخالهلاوضؽا
لملر أأةايفاللإسالم،اولًـالكةاتنيالجلًسنيايفاجممتـاتامااكدياومااتـداللإسالم،او أأنالجلًسا
يفاللإسالم،اخالف ًااملااُوايفالملس َحَةاٌ ُضلكاكوةالإجياتَة،اوانكضتايفانخاهباا"لًـاملاًُسا
حرمي ًا"ا()1991الًوضؽالملـُيشاٌَمر أأةايفالمللرب .ا
أ
)،الًييباوزجياثَ،اثوكَتاأنرثايفالإحدلثا
أأماايفانخاهباا"لحلرميالًس َايس"ا(1992
لًرشخ اتني احاِاة الًرسول ا(ؿَََ الًعالة اولًسالم) اوجالًدًوًوحِة الدلًًِة اٌَرشوحاتا
ولًخفاس ر،اوثوسـتامضناحليالًيعوصالدلًًِةا أأوالًخفس رًةالمليخثلةاؾناذزلاونذلاحليا
ل ألس ئ ةلالملرثحعةاجرلُنالملر أأةالًـرتَةاللإسالمِةاًخحاولاثبأهَدا أأظروحهتاايفاهعِا:ا أأنالحلرميا
ًُس امـعى اتَوًوحِا ا أأو ادًًاِا اتي ا أأهَ ا أأهخج احرخس الًخبأوًالت الذلهورًة اولًلدََة ا ألحصابا
لًس رةالًيحوًةاولًخفس رايفالًولكؽاوكَحهتااؿىلالحلقاولحللِلةالًخارخيَخني،اًخخرجاابس خًذاجا
مفادٍ :ا أأهَ اثوخد امفاركة اتني الحللِلة الًخارخيَة اولخلعاب ال ألًدًوًويج اٌَمؤرخني ال ألولئيا
ومدوينالًس ر،اؿرباوضؽالكالًيعوصالمللدسةاولًفلَِةالًيتاحاورهتاايفامؤًفاهتاالخملخَفة،ا

للأهرثوتوًوحِاالًثلافِةاوللإهخاجالملـريفالًـريباػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وتذزلافلد اهرستالحملرماتاجالحامتؾَة،اؾيدماا أأصارتالإىلا أأناوضؽالملر أأةاللأنرثالإصاكًَةا
يفالجملالالًس َايساوجالحامتؾياملاًخل رامٌذاثخيناللإسالمالًس َايسامهناخا .ا
لإناجسنالملر أأةايفالجملالالخلاصا(فضاءالحلرمي)اولخزتلل ااترخيِاايفا أأنا{لملر أأةاؾورةا
جيةاؿَهياا أأناحتخجة}،اًُسامـعى اٌَخارخياوًُسامـعى اٌدلٍن،اتياًخـَقال ألمرالإذنا
خبوف ااترخيي اومس خلدًل امن الحلدلزة ا(لخلوف امن الحلدلزة :الدلميلرلظَة اوللإسالم،ا
 )9()1992اويفانخاهباا"حرميالًلرب"ا(،)2111اثوهجتالملرهُيس اًعرحاخدًدامفادٍا أأنا
أ
إهَاوضؽاأنرباًخوزعاتنيالًخارخياولًولكؽا
لحلرميالاٍرثحطاخبعوظَةازلافِةالإسالمِةاتيال
ولًيعوصاونذلالذلُيَاتاوأأصاكلالس هتالنَاًُستاولحدةاوموحدة،اكداحىونالًرثوةا
وُولحسالملخـة،اللإصِاراو أأصاكلاجالس هتالكاوإلؿادةالإهخاجاػاُرةالحلرمي،افَلداكادرتا
أأمرٍاكاثسخةالًـيفاوفضَتاثولخدُاايفامدًيةافاساابمللربا ألهنااثؤندا أأناأمٌةاًِا .ا
مناخاللاكرلءثيااًىذاابتالملرهُيس،اًحدواًياايفالًؼاُرا أأهنااثؤندا أأناماكهةالملر أأةايفا
لًيؼاماجالحامتؾيامرثحعةاتبأدولرُاالًحَوًوحِةا(لجلًس)،الإلا أأهناايفامعقامؤًفاهتااثححرا
ؾنالًـالكةاتنيالمل ار أأةاولًسَعةايفالجملمتـاتاللإسالمِةاهوهنااؿالكةاةرًةاوخفِة،اولذليا
ٌسمحاًيااابًـودةالإىلامعََةالًخحََياجالهرثوتوًويجاٌَـالكةامناخاللامزنةلالملر أأةايفاُذٍا
لجملمتـات،الًخاتـة اٌَىِفِاتالًيتاثيخرطاهباالًسَعةايفالًـالكةاتنيالًلدماولحلدلزة،اوًُسا
اتتؽ اٌَخاظَة اجالسدددلدًة ا أأو الدلميلرلظَة الًيت اثخعف اهبا اُذٍ الًسَعة اؿىل احد اثـح را
لملرهُيس،اوميىناثبأًَداُذٍال ألظروحةامناخاللال ألمث ةلاولًامنذجايفالإٍرلنازمنالًضاٍ،ا أأوا
يفاحرهَاايفاػياحمكا أأاتثورك،اويفاثووسازمناحمكالحلحُةاتوركِحة،اففياُذٍالًس َاكاتا
اكناحتررالملر أأةاانتـاامنا إلرلدةاس َاس َةامؤدجلةاولحضةاٌَـَان .ا
لإهنا ايف اذزل اثـمتد اؿىل الًيلد الملزدوج ،اهلد الذللت اوهلد اللاخر/هلد الًخارخي اوثـرًةا
لحلارض/مولهجةالًيطامؽالًولكـةالًخارخيَة/ومولهجةالًخارخيامؽارضورلتالملس خلدي،اُذٍا
لملهنجَةالًيتالؾمتدتاؿَهيااًخربٍراخِارلهتاايفالًخوخَاحنوالدلمعالخلفي اٌَحرنةالًاًسوًةايفا
لمللرباولدلولاللإسالمِة،اوإلنااكهتامهنجَةاقرتَةايفال ألظيافاإهناالاثـَناؾهناػا ألهناايفا
لحللِلة ال اثيعَق امن ادحغ الًيؼرايت الًيت اثؤند اؿىل الًفروكات ايف الًيوع ا أأو اجتادلا
خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئرااااااااااا214ااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسىرة
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-2اًَََاالًـحَدي.الًثلافة،الجلًساولًـيفاضدالملرأأة .ا
تـودهتاالإىلاثووسايفاس يةا(،)1979اولظَتالًـميامؽالًًساءايفالملياظقالًفل رةا
وذزلامنا أأخيالًلِاماتدرلساتالهرثوتوًوحِة،احِرالُمتتاابملولضَؽالًيتاختطالملر أأة،ا
مثي:الًـيفالجلًيس،الًولدةاوملديمالًرؿاًة اٌَمر أأةايفاثووسا(لًلاتالت،اظحُداتالًًساءا
ول ألظحاء الًيفس َني ،)...،اوثخوجيا ادلرلساهتا الملَدلهَة ا أأًفت انخاب ا"كات ةل ،اظحُدة الًًساء"ا
()1987اًََخطامرشوعا أأحباثادرلساهتاالًـََا اٌدلنخورلٍايفاجالهرثوتوًوحِا،انٌلاسـتا
يفاُذلالمليحىا أأنالاحىونافلطادرلسةاٌَمر أأةاوإلمناامٌاض ةلامضنالحلرنةالًًسوًةايفاثووسا
وكامتاابإوضاءافرًقامعيامنالًلاتالتاٌساؿدناؿىلاجالُامتماابملر أأةالًخووس َةاملاالحؼخَا
منالًؼروفالًسُئةالًيتاثـُضِا.ا ا
نٌلا أأجنزتالًـحَديالًـدًدامنالدلرلساتاحولالملر أأةالًـرتَة اثضلكاؿاماولًخووس َةا
ثضلكاخاصالإضافةاًخبأًَفِااؿدًدالًىذةاولمللالتاللأاكدميَةاحولالًثلافةالجلًس َةاولًـيفا
ضدالملر أأةاوحبوثاثـىناتخارخيارلئدلتالحلرنةالًًسائَةالًخووس َةاولٍهنوضاحبلوقالملر أأةايفا
لًـاملالًـريب،امناتُهناانخابا"خذورالحلرنةالًًسائاَةاتخووس"ا(،)1987احِراثياوًتامنا
خالهل اكضَةالحلرنةالًًسوًةايفاثووسامٌذا أأولخرالًلرنالًخاسؽاؾرش،اواكهتالًحدلًةامؽا
أأمحداجنا أأيبالًضَافا()1874اتػرساًخَايفالملر أأةا()1856اوَلدالًس يويسا()1911ايفا
مؤًفَا"ثفذقاللأنٌلم"امثاًَهياالًعاُرالحلدلدا()1935اجىذاتَا"لمر أأثياايف الًرشًـةاولجملمتؽ"ا
( )10()1931اويفانخاهباااترخيالكمة اوسوًة"ا()1982ا اثؤندا أأناُؤلءالًثالزةاملاٍىوهولا
لًيولةالإىلاثبأسُيسالحلرنةالًًسوًةايفاثووساتيالضاءلتايفاُذلالملسارا ألهنمايفال ألساسا
خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئرااااااااااا215ااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسىرة

جم ةلالًخل راجالحذػػػػػػػػػػٌلؾياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالًـػػػػػػػػػػػددالًثاًر

لملرحـَاتالًيؼرًةالًلرتَةا أأواللإسالمِةايفاذزلاتيايهاثخوخَالإىلاثبأًَفالًىذةاًخدلفؽا
ؾنالمل ار أأةالًلروًةا"لحلرمي"ا ألناًُساًِنالحلغايفا أأناٌسمؽاظوهتنايفاؿاملالًِمييةالذلهورًةا
نٌلالسٌلٍاتَ راتوردًوا()1998ا،Pierre Bourdieuاوًيجدا أأنالًخوهجاتاولملٌلرساتا
جالهرثوتوًوحِة اٌَحرنة الًًسوًة اكد اجرزت ايف انخاابت اٌَمرهُيس ايف امؤًفِا ا"لمللرب اؿربا
وسائَ"ا(،)1991اولذليامجؽالًـدًدامنالمللاتالتامؽاوساءاكروايتاوؿامالتاوخادماتا
تَوت،اولذليامتالجنازٍايفا21اس يةاثلرًحا .ا

للأهرثوتوًوحِاالًثلافِةاوللإهخاجالملـريفالًـريباػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

مه ارخال اواكهول امعَحني اُدفِم املاومة الملس خـمر ،اوثضَف ايف انخاهبا ا"مٌاضالتا
ثووس َات"ا()2119ا أأناثسلالملرح ةلامنالًخارخيالًخوويسامتالدلؾوةالإىلاحترٍرالملر أأةاًُستا
كاًةايفاحداذلهتااوإلمناايهامدخيالإىلايشءاأخرا أأمهاو أأمعا:اهنضةالجملمتؽ"()11ا .ا
أأما انخاب ا"نربة احضامة :اخًساهَة اوثلاًَد" ا( )1989الذلي اًـخرب الًحدلايت ال ألوىلا
ٌَحاحثةاحنوادرلسةالجلًسايفالجملمتؽايفالرثحاظَاابًـيفالهعالكاامناجمالالًـالكةالذلمية،ا
ًخـخربا أأنالًركطاُواحمفزاخًيسادلىالًرخيالًـريب،امثاًبأيتالجلسدال ألهثوي،او أأنالجلًسا
ُوازلافةامىدس حةاوًُستاظحَـَة،اًحد أأ اابًرقحة،اوًلاتياتلدولامناظرفالملر أأةامنامدد أأا
لخلضوع اٌَلوة ا(ظ ةل الًزولج) امضن الًخلاًَد الًيت احترم الجلًس(لًخحرر) الإل اابخلضوعا
(لًزولج)،اذللافاإناظرًقاجالسدِالءاؿىلاموضوعالًرقحةاولحلرًةالجلًس َة،اٌس رايفالجتاٍا
ولحداًعاحلالًرخي.
و أأرشفتالًـحَديانذزلاؿىلاجرانمجاثوويس اٌَححوثاحولال ألخالكِاتالًـامةايفا
لًـاملاوإلفرًلِا،اكامتامناخالهلاجىذاتةامؤًفِاا"لًخوهجاتالًس َاس َةاولدلاًَةاول ألخالكِةا
ٌَمحدؿاتالًخووس َات"ا(،)2111اويفاملاًِاا"لدلورالًس َايساًٌَساءالًخووس َاتايفالًرتَؽا
لًـريب" ا(،)12()2113اأاأوحضتامسامهةالًًساءالًخووس َاتايفاللإظالحاللإساليماومسارا
لًـٌَلهَة،اوأأًلتالًضوءاؿىلامضارنةالًًساءايفاتياءازلافةاس َاس َةايفاحليااكناحىر ًلاؿىلا
ؿٌَلءالدلٍناورخالالًس َاسة،اويفافرتلتازمٌَة،ااكنالًيلاشايفالدلٍنامذّلد ًل،اوتًَتاهَفا
أأؾعتالًـولمياجالحامتؾَةاولًثلافِةا-يفالكاحلدةازمٌَةا ّمت الًيلاشافهيا -امولكؽاو أأدولر ًلا
خدًدة اًٌَساء،اوهَفا أأنامسارالًـٌَلهَةايفالًخجرتةالًخووس َةالخذَفاحبسةالًس َاقا
اًخخحرى اتـغ الًوكائؽ الًخارخيَة ال ألخ رة ايف الحلرلك الًخوويسا
لًخارخيي اولًلوى الًس َاس َةّ ،
تلرضافِمامااُوالحلافزالذليادفؽالًًساء اٌَثورةاضدّ الًِمييةاوٌَخعدّيادفاؿ ًا اؾنالملساولةا
تنيالجلًسني،اوكداوضـتاخمعع ّا ّ ً
ّ
امتَِداي اٌَس َاكاتاولًلوىالًفـََةايفامساراتياءالحلدودا
امـىن اخدًد ًل اًحـغ الًلِود/للإظارلت الملخـَّلة اابًلمي ،امثي:ا
ول أالؾرلف الجلدًدة ،امـعَ ّة ً
دسرتةاحلوقالملر أأة .ا
ا
خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئرااااااااااا216ااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسىرة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد.سفِاناسايسا-اخامـةالًعارف-الجلزلئرا

-3افايناهوًوان.الملرأأةاتنيالدلٍناولًخدٍنالًضـيب .ا

خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئرااااااااااا217ااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسىرة

جم ةلالًخل راجالحذػػػػػػػػػػٌلؾياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالًـػػػػػػػػػػػددالًثاًر

منالًعـةالحلدًراؿىلاوساءاسامهنايفاوضؽامسار اٌدلرلساتاجالهرثوتوًوحِةايفا
لجلزلئرادونالًـودةالإىلاللإرثالًىوًوهَايلاوثحـاثَالًسوس َو-زلافِةالًيتاجندا أأنافايناهوًوانا
( )2114-1934الًحاحثة ايف اجالهرثوتوًوحِا اكد ا أأؾعت الُامتما اابملر أأة الجلزلئرًة ايف اس َاقا
"لًخدٍنالًضـيب" اوابًرمغ امنالهامتهئاالًـر ياوللزينا(لًفرويس-لملس َحي)الإلا أأناذزلاملا
مييـِاامنالإؿادةاتياءاثوهجاهتاالًفىرًةاحنوالًـاملالًـريباللإساليم،احبَراأأن اوضبأهتااوحِاهتاا
لًيتا أأمضهتاايفالجلزلئراحـَهتااوفِةاًِذلالًحدل،اًرتفغالحلرلسةالًيتاؾرضهتااؿَََاللإدلرةا
لًىوًوهَاًَة،امفض ةلالًـُشاوسطالجلزلئرًنيادلرخةاأأهناامحَتالجلًس َةالجلزلئرًةايفافرتةاماا
تـداجالس خلالل،اوسـتالإىلاثبأسُس املدرسةاحبرايفا أأهرثوتوًوحِاالدلٍناولًخدٍن،اابًرمغا
منالظعدلهمااثس َعرةامٌؼومةالًخفى رالملارهس َةاؿىلاكاًحَةالًحاحثنيالجلزلئرايفالًفرتلتا
ل ألوىلالدلوةلالًوظيَة .ا
تـد اهََِااًضِادةالدلرلساتالملـملةاس يةا 1967امعَتاأأس خاذةامساؿدةايفالكَةاؿملا
جالحامتع اجبامـة الجلزلئر ،اورشؾت ايف الًخحض ر احتت ا إلرشلف اتَار اتوردًو ارساٍهتاا
ٌدلنخورلٍ احول ا"لملـَمني الجلزلئرًني اما اتني ا( ،)1939-1883اولًيت اانكض هتا اس يةا
(،)1975اويفاس يةا()1969الهضمتالإىلالملرنزالًوظينا ألحباثامااكديالًخارخياًدضىِيا
هولةالًحاحثنيالجلزلئرًنياابملرنز.اوخاللاؾرشًةالًس حـَياتاكامتاتبأحباهثااجالهرثوتوًوحِةا
يفاحميميوناول ألورلس .ا
ويفانخاهباا"للايتالًيتالاثلِر"ا( )13()1993احبثتاحتولت الخلعابالدلًينايفا
لجملمتؽ الجلزلئري او أأصارت الإىل الملر أأة الجلزلئرًة اوـيرص امضن اُذل الخلعاب الذلي اًلف اتنيا
لدلٍن(لًيط)اولًخدٍنا(لملٌلرسة)،اًخوخداتذزلامنوذجاٌَيؼرًةالملاخوحدةالًيتاظارتاثًهتجِاا
فاينايفادرلساهتا،اولًيتامجـتاوهجااًوخَا(حٌحااجلية)اتنيالًيؼرايت،الملعادراومولدا
لًخفى ر اووضـَات اوحالت امذيوؿة اخمخَفة ،الإذ احتاول ا أأن اثدرس اللإسالم ادرلسةا
لهرثوتوًوحِةاابؾخحارٍاممارسةالاابؾخحارٍ اهط/ثـاًمياًومِةامنالملرحـَاتالدلًًِةالًضـحَة،ا
ُذلالًححراُوادرلسةامفع ةلاؾنالملٌلرسةالدلًًِةالدلاؾَةامتتاؿربالًـدًدامنالًس يولت،ا

للأهرثوتوًوحِاالًثلافِةاوللإهخاجالملـريفالًـريباػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

فَلدا أأؾعتاجالهرثوتوًوحِاالًىوًوهَاًَةالًفروس َةادومااظورة اٌَجزلئرًنياهوهنماذزلالجملمتؽا
لملخبأسمل ادون اللإسالم ا(تدون اممارسة) ،اويف انخاهبا ا"أايت الًعمود الًثولتت اولملخل رلتا
لدلًًِة ايفالجلزلئرالملـارص"ا( )14()1995اثؤنداؿىلا أأهَاابًرمغامنا أأناُذلاللإهخاجالحللًلا
حبَولاهناًةالًثَرال ألخ رامنالًلرنالًخاسؽاؾرش،اكامايفال ألساساؿىلادرلسةالدلٍنايفا
لمليعلة،الإلا أأنالدللرسنياملاًلدمولالًخفس رالًرئُيساًخولخدالدلٍنايفالكاماكنايفاجممتـاتا
صٌللالإفرًلِا،اابمللاتياكامولاابًخبأهَداؿىلا أأنالدلٍناٌضاركايفالًحياءاجالحامتؾياويفالًـميا
لًَويما ألُيالمليعلة،اوكالادلرسون اٌَىذابا أأهَاخاءاكدياوكذَاومذبأخرلاؾنازمٌَايفاأنا
ولحد،اًُسافلطا ألهَايفاس يةا()1994املاٍىناللإسالمالًرًفيامضلكةايفالجلزلئرالًيتا
اكهتاوكهتااثولخَاللإرُاباللإساليم،اتيا ألهَاحيفرازلوًة اهؼرامدخىرةالاثث راجالهدداٍايفا
أأوساطاجالهرثوتوًوحِاالجلزلئرًة،الًيتاجس َعراؿَهياارؤًةارلدٍاكًَةاوظاتواس َايسالاٍزللا
حِاايفالكامااًخـَقاابدلٍناللإساليم .ا
ويفاملاًِاا"لًخَلنياابًخىرلر:الًعَحةايفاتدلةارًفِةايفاحدالال ألورلس"ا()15()1981ا
جساءًتافايناهوًوانايفانخاهبااؾن الدلٍنالذلياًوظفاتبأهَا أأفِونالًضـوباابؾخحارٍاكوةا
خاركة اٌَخجيَد،اكائ ةل:ا أأهيا اهًىسايفانث رامنال ألحِانا أأهَا أأًضااظرًلة اٌَخفى رايفاصؤونا
ُذلالًـاملايفالكَخَاويفاؿالكاتالحلدثاولًخلَ رلتالًعارئةاؿَََ،اوتًَتايفانخاهباا أأنا
لًيطالمللدسالذليالاًلديالًخلَ راتعحَـخَاميىنا أأناٍىوناًُسافلطاخعاباؿامليافوقا
لدلاؿة ا(لدلوةل) الدلاؿة ا(لًلدَ ةل) ،اتي ا أأًضا ،امادة ااترخيَة اهؼرل اًىون ال ألصخاص الذلٍنا
ًخوًون اهلهل اؿرب ال ألحِال اًـارصون اػروفا ااترخيَة امـُض َة اُضة ،اوهلَت ايف انخاهباا
"لًفالحنيالًـٌَلء:اؾيارصامنالًخارخياجالحامتؾيالًرًفياٌَجزلئر"()16()1987ا أأهَايفامٌعلةا
ل ألورلساثرشقالجلزلئراوخدتا أأانسااخمخَفنيامناحدََنيايفالًلاًةاومنافالحني،امريبا
موليش اورًفِني اهلم اًلة اكدمية اخاظة اهبم اًُست ايه اًلة الًلرأن اًؤًدون اهؼرٍهتا احولا
لخلعابالدلًين،اورظدتايفا أأرتؽاكعطامادهتاامنال ألرص َفاومنالحلاكايتالًيتارولُاا
ًِااساكنال أل اورلساهَفِةاثعورالخلعابالدلًين،اولس خـمَتاهوًوانا أأدولتاحتََيالًيطا
ولًدساؤل،اووضفتا أأنادرلسةالًيعفال ألولامنالًلرنالًـرشٍناهمماخدلاًفِماًخعورا
خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئرااااااااااا218ااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسىرة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد.سفِاناسايسا-اخامـةالًعارف-الجلزلئرا

اثًثا.الًًسوًةاولًس َاكاتالًسوس َو-لهرثوتوًوحِة ا
لحلرنةالًًسوًةالًيتاػِرتايفاتدلايهتاايفا أأوروابامث الًولايتالملخحدة،اويفاوكتا
لحق ايف الًلرب ،امث الهدضارُا الإىل الدلول الًـرتَة اوللإسالمِة ايف الًدسـَيات امن الًلرنا
لملايض ،ااكن اجروزُا احمدضم ايف الدلول المللارتَة اهوهنا الرحىزت اؿىل اخعاب ازلايف ،اؿَميا
وهضايلاٌسدٌداؿىلا أأسساك راحمََةا(دٍن،ازلافةالجملمتؽاوحولرلثَ)اًَمتالإدرلخَايفامرح ةلا
لحلةامضنالًخَارلتالًخحدًثِةالًىربىا(لًخلرًخِة)اابًرمغامناؿدماثولفلِاايفالخلعوظَةا
لًثلافِةاولًوظيَةاٌَميعلة،اوػِورُاايفاوكتااكهتافَِالًـَوماجالحامتؾَةاوللإوساهَةامذبأثرةا
ابدلرلساتالًِامض َةاولدلرلساتامااتـدالًىوًوهَاًَة،افاإنالحلرنةالًًسوًةاوكؽ اهلدُا امنا
لًـدًدامنالًيوليح:ا/1امناحِرالًىذاابتاولدلرلساتالًيتاكدمهتااحِرا أأؾخرباظرهحاا
لس خفزلزاي امللوماتالجملمتؽاولدلٍنايفالمليعلة،ا/2امناانحِةامغوضاوضؽالخلعابالذليا
ًـرباؾهنااتني اهوهناالًزتلماا أأماموضوعادرلسة،ا/3الهخلاداخشعَةالملياضالت،الملثلفات،ا
لًياصعاتاولجلامـَاتالٌَوليتالخنرظنايفاُذلالًخَار،اُذٍاردودالًفـيالًيتاولهجهتاالحلرنةا
يفالمللربالًـريبايهاهفسِاالًيتاولهجتالحلرنةايفالملايضالًحـَدايفالًـاملالًلريب .ا
ًلدا أأجنزتاًَىلاأأمحدامعالاكامياخبعوصالحلرنةالًًسوًةايفالدلولالًـرتَةا أأػِرتا
هَفا أأنامؤسيساُذٍالحلراكتامثالايفامرص ااكهولاكدانخحولاوانضَولايفا أأولئيالًلرنا
خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئرااااااااااا219ااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسىرة

جم ةلالًخل راجالحذػػػػػػػػػػٌلؾياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالًـػػػػػػػػػػػددالًثاًر

لجملمتؽ الجلزلئري ايف اهناًة الًلرن اذلثَ ،اوكدمت اظرًلة اخاظة اًفِم اوكرلءة الًخل رلتا
جالحامتؾَة،انٌلا أأهنااؾرضتا أأخدلدلاك رامذوحضنياؿىلاحسةاؾحارةااكثةاايسني،اًىهنما
مٌخجوناًثلافةاحيخيافهياالدلٍنالملاكهةال ألوىل .ا
ًلد ادرست اهوًوان الدلٍن امن امٌؼور ا أأهرثوتوًويج املاٍر املا اثياوهل الدللرسونا
لًىوًوانًَون ،ا أأٍن اثعركت الإىل الملـرفة الًرًفِة اوإلىل الًىث ر امن امٌايح الًؼاُرة اولملٌلرسةا
لدلًًِةايفالجملمتؽالًرًفي الجلزلئرياسولءايفامٌعلةال ألورلسا أأوايفامٌعلةالًلدائياثياولا
أأاكدميَاامٌعَلةامنالملالحؼةاابملـاٌضةا أكدلةاًفِمالًوكائؽاولهدضارالًؼاُرةالدلًًِةايفالجملمتؽا
لجلزلئري .ا

للأهرثوتوًوحِاالًثلافِةاوللإهخاجالملـريفالًـريباػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

لًـرشٍن،امثي:امالكاحٌفياانظف،اهحوًةاموىس،ازًًةالًلزليلاوظفِيازااكػم،اوحددتا
هوؿنيامنا أأصاكلالحلرنةالًًسوًةالًـرتَةا:ا/1امذبأثرةاابًفىراولدلرلساتالًلرتَةالًـٌَلهَةا
ولًيخحوًة،ا/2امدؾوماتوحوٍاحمََةا(لإسالمِة)اوُذلالًيوعاُواللأنرثاجتذرلامنالًياحِةا
لًثلافِةاوجالحامتؾَة،اولؾخربتالًـدًدامنالًلرلءلتا أأنالحلراكتالًًسوًةالًيتاػِرتايفا
لدلول المللارتَة اكد اقضت الًعرف اؾن الدلور اجالس خفزلزي اولًلمـي ا أأحِاان ،الذلي اًـحخَا
ل ألهؼمةاضدالحلراكتاولدلـَاتالًيتاػِرتايفاثسلالًفرتةاهمٌلااكهتاأأُدلفِااس َاساَة،ا
زلافِة اؿَمَة ا أأو ا أأدتَة ،اابمللاتي افاإن اسمل الًخحََي الًىروهوًويج اً ألحدلث اًربز اًيا ا أأنا
ػِورُااملاٍىناؾض َةاجالس خلاللاسولءايفالمللربا أأوايفالجلزلئراؿىلاؾىساماااكناؿَََا
يفاثووساوحىتايفالًفرتةالًيتاثًلاًرقحةا أأوال إلرلدةادلىاسَعةالًحدلٍنايفاخَخ ةلالًلولؿدا
ل ألساس َة اٌاَمجمتؽالًخلََدي،اوإلرساءاجممتؽاحدًراتعرًلةالارحـةافهيا،اففيالجلزلئراًخبأندا
ًياا أأنالحلرنةالًًسوًةالًيتاػِرتاوؿاصتايفا أأولخرالًامثهٌُاتاوتدلًةالًدسـَياتاػِرتا
مضناس َاقالحلراكتاللإسالمِةاأهذلكالًيتااكهتاثلدم اهفسِااؿىلا أأهناامٌاُضةاً ألهؼمةا
لًـٌَلهَةالحلدًثةاولًخَاارلتالًخلرًخِة،اولزدُرتايفارؿاٍهتاالًًسوًةا -اماامسَتاابلإسالمِةا
أهذلك-اوابمللاتياسامهاذزلايفاػِورايفافرتةالحلةالًًسوًةالًـٌَلهَةاهردافـيامضنامعََةا
خَقاثولزناس َايسايفاُذلالجلاهة،اوذزلاؿىلاحسابالخلعوظَاتالًثلافِة،الًفىرًةا
وجالحامتؾَةاٌَمجمتؽالجلزلئري .ا
يفاحنيا أأهَايفاثووسا أأثتامعََةاثعوٍراماكهةالملر أأةاتفـيال ألوًوًةالًيتامٌحِا اهؼاما
لحلمك ايف احتدًر الجملمتؽ الًخوويس ،اووض ر اُيا الإل ا أأن امسبأةل احتدًر الجملمتؽ الًخوويس اكدا
ظرحتامٌذا أأولخرالًلرنالًخاسؽاؾرش،او ألخياذزلاىرىا أأنالًعاُراحدلداكداثـاظىامؽا
ُذٍالملضلكةايفالإظارالًفىراللإظاليحالذلياملاًخجاوزالدلؾوةالإىلاثفـَيارضورلتالًخلَ را
منا أأخيالإدرلكاؾولمياجالحنعاط،اوإلذلااكهتاُذٍالحلراكت الًيتاوػفتامنالًعرفنيا
(ل ألهؼمةاولملـارضة)ايفادولالمللربالًـريباثضلكاخَقارشخايفالحلراكتاممااحـَِاافـيا
جسُيساتدلامناماااكناؿَََالًوضؽاملثََهتاالًلرتَة.ا ا
ا
خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئرااااااااااا220ااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسىرة
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رلتـاا.الًًسوًةاجالهرثوتوًوحِة.اكرلءةايفالملولضَؽاولًلضاايا ا

)1الًـرق،الًعحلةاولجليوسة ا
لإن اثلاظـات الًـرق ،الًعحلة اولجليوسة ا أأو اما اٌسمى اتػ":لًخلاظـَة"ا
( )Intersectionnalitéاويه اجسمَة امـارصة اًفِم ا أأن احِاثيا ال اثدضلك اابجليوسةا
وحدُا ،اتي اًمت اجضىِي ال ألفرلد اثـدداي اتولسعة الجليوسة ،الًـرق ،الًعحلة اولجلًساهَة،ا
لًلومِة،الًـمر،الًلدرة،اخربلتاومتازالتالحامتؾَةا أأخرى،اوهوهيا اهـُشاتزت أ
لمناأنرثامماا
هـُشاتدداؿد،اوؾحارلتا أأخرى،امثي:اؾحارةاتَياُوهسا bell hooksا" أأهؼمةامدضاجىةا
ٌَِميية"ايفانخاهباا"لًًسوًة اٌَجمَؽ:الًس َاسةالًـاظفِة"ا()2111اوادًحورلاهَيفا()2111ا
Deborah Kingا" أأخعارامذـددة"اوٌسمحالًخحََيالًخلاظـياًياا أأناهفِماملدرثياانًساءا
ورخال ا ألن اىىون الإما اهممين اؿََيا ا أأو اهممييني ،اًلد احاوًت اجالهرثوتوًوحِات ايف الحلرنةا
لًًسوًةايفالًلرنالًخاسؽاؾرشايفالًولايتالملخحدةال ألمرٍىِةا أأناًلمناتخحََيالًـالكةاتنيا
لًـرقاولجليوسة،اوحتدزتا أأجنَََااقرميىَِاؾناثفاظَياجالس خلاللالجلًيساٌَـحَداللإانث،ا
وكدالؾخربتاأاناحوًَاانرب، Ana Julia kiberامارياجض رجشاث رلاMaria Churchا
و أأخرايتا أأنالملر أأةالملَوهةا(لًسودلء)اثولخَا"كضَةالمر أأة"ا أأوا"مضلكةاؾرق"،اوصِدتا
خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئرااااااااااا221ااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسىرة
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مٌذ اجسـَيات الًلرن الًـرشٍن ،اػِرت ايف اجالهرثوتوًوحِا أاأاكدميَات اوسوايت ،امنا
تُهنن :اروث اُحارد ا Ruth Hubbardامن اخالل انخاهبا ا"س َاسات اتَوًوحِا الملر أأة"ا
( )1991اونخاهبا ا" اوؾود امرحبة :املالت اؾن الملر أأة" ا( ،)1995اودايان افويس ا()1983ا
 ،Dian Fosseyاوث رٍزل ادي اًورًخُزن ا Teresa de Lauretisايف ا"درلسات اوسوًة"ا
()1986اونخاهباا"ممارسةالحلة:الًضولذاولجلًسالًرقحةالمليحرفة"ا()1994اوًَيدلامارثنيا
أًىوفاLinda Martín Alcoffايفاملاًِاا"لًًسوًةالًثلافِةاملاتيامااتـدالًحًِوًة:ا أأزمةا
لًِوًةايفالًيؼرًةالًًسوًة"ا()1997اونخاهباا"لًِوايتالملرئَة:الًـرق،الجلًساولذللت"ا
(،)2116اًخبأهَداؿىلا أأناموضوعالًًسوًةاجالهرثوتوًوحِةاًُسا"لملر أأة"افلطاتيا"لذللتا
جالحامتؾَةالجملسدةاتبأهىث"،اوثربزا أأمهاكضاايُاايف :ا

للأهرثوتوًوحِاالًثلافِةاوللإهخاجالملـريفالًـريباػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

لًدلايباوًَزا()1895اIda Bell Wells-Barnettالًعرقالًيتااكهتاثدضاتماهباالحلاَاةا
لجلًس َةاًٌَساءالًسوداولًحَغايفاكضَةاللإؿدلماخارجاهعاقالًلاهون .ا

)2الًسَعة ا
موضوع الًسَعة اابًًس حة اٌَحرنة الًًسوًة امـلد اومزجع الرثحاظِا اابًِميية الذلهورًةا
وجالس خلالل اجالحامتؾي اٌَمر أأة ايف الجملمتـات الًخلََدًة/لحملافؼة ،افلد الهخلدت الحلرنةا
للإساءلت الملرتثحة اؾن اجالس خخدلم الًس ئي اٌَسَعة الًـامة ايف الجملالت اجالكذعادًةا
جالحامتؾَة اولًـسىرًة ،اولًسَعة الخلاظة/لحملدودة امثي اجالقخعاب ،الًرضب ،الًخحرش،ا
لًـيفاولًسفاحا .ا
ويفانخاهباا"تًِانالًفحوةل"()2115اثلولارخاءاسالمةا أأنالًسَعةاثخيناؿىلاممارسةا
لًـيفالًثلايفالذلياُوا"منااببالًـيفا(لًرمزي)الًِادئالًالمريئالًالحمسوساحىتا
ابًًس حةالإىلاحضاايٍ"( )17احِر ارتعتاتنيالًسَعة،الًـيفاولٍمتَزي،افا ألباًـيفِاا ألهَا
ويصاؿَهيااومناحلَاحرتُهتااوثلومياسَوهَاهتا،اول ألباول ألخانذزلاميخَىونالًسَعةاذلزل،ا
تياولكافردامنا أأفرلدالًـائ ةلالًلدَ ةلاولًـض رةاهلا أأناميارساثسلالًسَعة،اولاختزتلاممارسةا
لًسَعةاؿىلالملر أأةايفالجملمتـاتالًـرتَةاؿىلالًسَوهَاتالملس هتجيةاأأوالجلًس َةاتياًخـدىا
ذزلالإىلالؾخحارالملر أأةاجمرداؾورةاًخوحةاسرتُا،اذلزلا"فاملر أأةاجس هتدفاابًـيفاابؾخحارُاا
أأهىثالاابؾخحارُاالإوساانا أأوامولظيةا أأواك راذزل"( .)18ا

)3اثلس ميالًـمي ا
ًلد الكرتحت الإحدى الًًسوايت ايف ا أأؾٌلًِا اوظف ال ألؾرلق الًخرشًة اتبأن اًلك اجممتؽا
مـروفاًـرضاثلس مي اٌَـمياؿىلا أأساسالجليوسة،اابًرمغامنا أأنالًخفاظَياختخَفامنا
زلافة الإىل ا أأخرى ،ا أأما اصولمِر افاٍرس خون ا Shulamith Firestoneايف ايف انخاهباا
"خدًَةالجلًس"ا()1971اولًيتار أأتا أأناثلس ميالًـمياللإجنايباُواجحرال ألساساًيؼاما
لجلًس/لجليوسة ،اولكرتحت اوسوايت ارلدٍاكًَات اووسوايت امثلفات ،ا أأن امزنةل الملر أأةا
جالحامتؾَةالمليفع ةلاميىنا أأناحىوناموردلا أأواماكاناأمٌااٌَمر أأةا أأوازلافةامٌفع ةلامتاما،ا أأماايفا
خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئرااااااااااا222ااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسىرة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد.سفِاناسايسا-اخامـةالًعارف-الجلزلئرا

لمللربالًـريبافلداكامتالدلرلساتالحللََةالإىلالؾخحارا أأناحتََياثلس ميالًـميا أكدلةافـاةلا
ًفِم ا أأوضاع الملر أأة المللارتَة الخلاظة ايف اما امسي اتػ :اجالكذعاد الملزنيل ا( L'économie
 .)domestiqueا

)4الجلًساهَة ا

)5الملـرفةاللإوساهَة ا
منالملدُشامـرفةا أأنالًًسوًةاجالهرثوتوًوحِةالس خفادت/وػفت اهؼرًةالملـرفةامنا
أأخي اثلوًة اموكفِا ا أأمام الحلراكت/لًيؼرايت اجالهرثوتوًوحِة اولًسوس َوًوحِة الملـارصة،ا
دلرخةاوضؽامااؾرفا"لًيؼرًةالملـرفِةالًًسوًة"اُذلالملرشوعالذليامعَتاؿَََالحلرنةامنا
أأخيادرلسة،افِماوللإخاتةاؾناجساؤلهتاالًِامة:اهَفاًؤثرالملوكؽاجالحامتؾي -الجليوسة،ا
لًـرق،الًعحلة،الجلًساهَة،الًسن،المللدرةاؿىلالملـرفةاوإلهخاهجا؟اُياُياكامـرفةاخاظةا
خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئرااااااااااا223ااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسىرة
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جندا أأهَامناخاللالدلرلساتالًلرتَةالًيتارنزتاؿىلاموضوعالجلًساهَة،ا أأجرزتازالزةا
مولضَؽامنالًزلوًةاجالهرثوتوًوحِة،ايه:ا/1الًِوًةالجلاًس َة،ا/2لملَيالجلًيس،ا/3لًخـح را
لجلًيس ،اوإلن ااكهت اُذٍ الملولضَؽ اكد امت اثياوًِا امن اكدي اذزل ،امن اخالل :ا/1لًيؼرًةا
لًًسوًة،ا/2اهؼرًةالملثََنياخًس َا،ا/3اهؼرًةالًرخيالملثًلاخًس َا،افاإنالًيؼرًةالجلًساهَةا
لهفردتاابملعاًحةاجبًساهَة اًٌَساء،ا ألناجالًدًوًوحِاتالًسائدةايفالًـامل اهؼرتالإٍهيااهوهناا
لرثحاطاحسدياتنياذهراو أأهىثا(لخذالفايفالًيوع)اوُذلاماااكناحميالؿرتلضامناظرفا
لمليؼرلت،امثي:اجضارًوت اتًش،ام رًنيافرلي،ات.اقرٌسا أأحىًسون،ا أأهدرايادورننيا
()1974ا،Andrea Dworkinاموهَماوًدِفا()1973ا،Monique Wittigالًيتا أأثتا
أأؾٌلًِناودرلساهتناحمورلاأأساس َااًفِمالًًسوًةالجلًساهَة .ا
أأما املارتَا اًلد الجسـت امؤخرل امٌاكضة اوسوًة اٌَجًساهَة امن ازلوًة ا أأخرى اًخجمؽا
لجتاُات امذـددة ،احول ا أأن الًرقحة الجلًس َة اٌَمر أأة اًُست افعرًة ا أأو اظحَـَة ،اوًىهناا
جضلكتامناخاللامعََاتالحامتؾَةاواترخيَةاخاظة،املااختضؽاهلالملر أأةايفالمليعلةامنا
لضعِاداومقؽالحامتؾياوهفيساٌَخـح راؾناهَوانىهتاالجلًس َةا أأوالًلرلئزًة .ا

للأهرثوتوًوحِاالًثلافِةاوللإهخاجالملـريفالًـريباػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ابملر أأة؟اهَفاميىنا أأناختخَفالملـرفةالًيتاثًذجِاالملر أأةاؿىل اهفسِااؾناثسلالًيتاًًذجِاا
لجملمتؽالذلهورياولًثلافةالملِميية؟اُيالًِامشالذلياجضلهلالًًساءاُواموكؽالإهخاجالملـرفة؟ ا
ذللاكدماظاحداتاُذٍالًيؼرًةامفاُميامس خحدزة،امثي:امفِوما"وهجة اهؼر اوسوًة"اًػ:ا
انويساُاردًيفاُارجسوكا Nancy Hartsockايفانخاهباا"لملالاولجلًساولًسَعة:احنوا
لملادًةالًاخارخيَةالًًسوًة"اودواناُاروليا()1983اDonna J.Harawayايفانخاهباا"تَانا
لًساًحورغ :الًـَوم ،اولًخىٌوًوحِا ،اوجالصرتلهَة الًًسوًة ايف ا أأولخر الًلرن الًـرشٍن"ا
(،)1991اولًيتاوضـتامععَحا"كامئةالملـرفة"انامنذجاملـرفةاميىنا أأناجس متدامناحِاةا
لًًساءاًفِماولكـِا( .)19ا

خامساا.اأأزمةاجالهرثوتوًوحِاالًًسوًةا ا
جضلكالملولضَؽالملرثحعةاابملرأأةاحساس َةاؿَمَةادلىالًـدًدامنالًحاحثات/لدللرساتا
ًالهرثوتوًوحِاالملـارصة،اوذزلاتـدالهدضارالملد/لًفىرالًًسويايفالجملالتاللأاكدميَة،اولا
ًلذرصاذزلاؿىلالملر أأةالًلرتَةاتياجندا أأنال ألمراٍزدلداحدةاؾيدالملرأاأةالًـرتَةاللأاكدميَةامنا
مٌعَقا أأناجالهخاكساتالملخخاًَةالًيتاؾرفهتاالحلرنةاثـودايفال ألظيالإىلال ألسسالًيؼرًةا
لًيتاكامتاؿَهياالحلرنةاوفروؾِاالملـرفِةا أألاوُوامفِومالملر أأة،اُذلالملفِومال ألسايسالذليا
هلي الحلرنة الإىل اهؼرًة ،الإل ا أأهَ امفِوم امن الملس خحَي اظَاقخَ اتدكة اابًًاس حة اًٌَسوايتا
لملـارصلت،اذللالًخجبأتالًىث رامهننالإىلاجتاربامـاصةايفالًثلافاتالًحدلئَةا أأوالملـارصةا
وإلىلالإؿادةاثلوميالًيؼرًةاجالهرثوتوًوحِةاوثعحَلاهتاامناوهجة اهؼرالملر أأة،اوًىناابًيؼرالإىلا
للإهخاج الملـريف ايف اجالهرثوتوًوحِا الملـارصة اوؿىل اوخَ الدلكة ايف اجالخذعاص الًثلايفا
وجالحامتؾيافاإنالًًسوًةاملَحةايفانث رامنالملولضَؽاولدلرلسات،ايفاملاتيالدلرلساتا
لذلهورًة ،امما احـي اجحم الًيؼرًة/لحلرنة اًخلَط اتضـف امردودُا الًفىري اوذلثَة اظرهحاا
لًض أ
حَاأاكدميي .ا
فاإذلااكهتالًًسوايتاًعاًنباابحلقالحلرصيايفاوظفاوثلوميالملر أأة،افاإنالًًسوًةا
جالهرثوت اوًوحِةاثيعَقامنا أأنامضلكةالًثلافةالذلهورًةالًـيرصًةايهامضلكةالإحرلءاًمتافَِا
درلسةالملر أأةامناظرفالًرخي،ا أأيامناكدياٍلوؿةادلهيااوهجة اهؼراخماًفةاؾنامعَحةا
خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئرااااااااااا224ااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسىرة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد.سفِاناسايسا-اخامـةالًعارف-الجلزلئرا

لخلامتة :ا
يفال ألخ ر ،الإنالحلدًراًلودانا-انٌلامتاللإصارةالإًََاساتلا-اابًلولا أأنالحلرنةالًًسوًةا
يف اجالهرثوتوًوحِا امل احىن اولحدة اووحِدة ايف امٌؼورُا ،امهنجِا ،اصلكِا اومضموهنا اتيا
صلكتاؿىلامسارُاالًخارخيي امج ةلامناجالجتاُاتالًفىرًةاسولءااكهتاقرتَةا أأواؾرتَةا
مثي:الحلرنةالًًسوًةاٌَمَوانت،الًًسوايتالملثََات،اوسوايتامااتـدالًىوًوهَاًَة،الًًسوًةا
لملاَُوًة،الًًسوًةالًـٌَلهَة،الًًسوًةاللإسالمِة(،)20اجنداؿىلاخالفالًلرنالًـرشٍنافاإنا
تدلايتالًلرنالحلادياولًـرشٍنامحَتالًىث ر اًٌَسوًةاجالهرثوتوًوحِة ايفالًحدللنالمللارتَةا
ولًـرتَة امن احترر ايف اظرح ا أأفاكرُا اولدلفاع اؾهنا امن اخالل الدلرلسات ،الًىذاابتا
ولخلعاابت،اومناتنيال ألسٌلءالًيتاملـتاحدًثاايفاُذلالحللياجند:اكسعايلاُدىا"صِادةا
لهرثوتوًوحِة"( )1996اظاجرًيا ام رفن ا"ثبأمي احول الملَدلن :اجترتة الهرتوتوًوحِة ايف احديا
ؿامي"ا()1997امىنافِّاضا"لحلةاولجلًساهَة"ا()2112امٌالاحناسا"مرًدلتايفاحرضةا
ص َخِن"ا()2113اسوسناهرمييا"حسدالملر أأةاتنيال ألمساولًَوم:اكرلءةا أأهرثوتوًوحِة"ا
( )2115اُيد الًعويف ا"لًثحات اولًخحولت ايف ا أأًلوهَة الذلهورة" ا( )2116اأمال اكرليما
"ثعدّعاتًِةالذلهورةالملِمييةاوحماولت الإهلاذُا"ا(،)2117الكاُذٍال ألسٌلءاوك رُااجسـىا
خمربالًخل راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئرااااااااااا225ااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلداخِرضاثسىرة

جم ةلالًخل راجالحذػػػػػػػػػػٌلؾياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالًـػػػػػػػػػػػددالًثاًر

لملر أأة،اانَُماؾناخوفاحممتيامناجتس َدا أأفاكراًىرلَُة اًٌَساءايفالًىذاابتالذلهورًة،ا
واكناذزلاتذوراتدلًةال ألزمةاٌَفىرالًًسوي،احبَرا أأهَاتدلامنا أأناحىرسالًـَمَةايفاتياءا
لًًسوًة اجالهرثوتوًوحِة ،افاإهنا اثخين ا أأظروحاهتا اؿىل الذللثَة/لحلرصًة ايف الًخىفي امبولضَؽا
درلسةالملر أأةاممااجيـيامنالًرخيالًـدوال ألولاابًًس حةاًٌَسوًةاتدلامنا أأناٍىونالًـدواُوا
لٍمتَزياضدالدلرلساتاللأاكدميَةاٌَمر أأة،انٌلا أأنالحلرصًةالًيتاثعاًةاهباالحلرنةالًًسوًةاثلفا
أأمامالكادرلسةامـرفِةامتاحتلِلِاايفالجملالاجالهرثوتوًويج،اوهتدمالكالًيخاجئالملخحعياؿَهياا
ساتلاايفاُذلالجملالامنااببالًيؼرةالدلوهَة/لًىرلَُةامناظرفالًرخي،اوُذلاماالاميىنا
أأناًخلديالًـليالًـارف/اللأاكدمييافاملـرفةاهمٌلااكنامِدلهناا أأوادلرسِاافاإنامنارشوظِاا
ل ألساس َة ايه الملوضوؾَة ا(لًحـد اؾن الذللثَة) اولًرتلمكَة ،اذلل افاإن اما اثدؾو الإًََ اتـغا
للأاكدميَاتايفالحلرنةاُواُدماٌَمـرفةاجالهرثوتوًوحِة.ا ا

للأهرثوتوًوحِاالًثلافِةاوللإهخاجالملـريفالًـريباػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

لإىلالإجياداماكهةاًِاايفاثَارالحلرنةاجالهرثوتوًوحِةالًًسوًةالًـرتَة،الًيتاماازلًتاثياضيامنا
أأخياحتلِقاذلهتااللأاكدميَة .ا
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