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ملخص

صيــغ عــدد كبــري مــن النظريــات النســوية يف القــرن العرشيــن كمحاولــة لرصــد التفاوتــات بــني األنثــى 
ــة املختلفــة التــي متــارس هيمنتهــا عــى األنثــى، وضبــط  ــة والثقافي والذكــر، وترشيــح األنظمــة االجتاعي
مفهــوم األنثــى، مــا ُيســمى بالــذات األنثويــة، الــذي ُيَعــّد مفهوًمــا مركزًيــا يف النظريــة النســوية. لقــد كان 
هــذا املفهــوم، وال يــزال، رضورًيــا وإشــكالًيا للنســويات، فهــو نقطــة انطــالق بنــاء أي نظريــة، ومــن دونــه 
ال يمكــن إحــكام بنــاء النظريــة النســوية. مــن خــالل هــذا املفهــوم، حتــاول املنّظــرات النســويات تعريــف 
األنثــى بدقــة مــن دون الرجــوع إىل املعايــري الذكوريــة، مــن دون االســتناد إىل اخلطــاب التمييــزي الســائد، 
ومــن دون الوقــوع يف شــباك احلتميــة التــي يمكــن أن حتّتــم عــى املــرأة صفــات معينــة، أو تربطهــا إىل أفــكار 
ــي أن  ــويات ه ــرات النس ــه املنّظ ــي تواج ــة الت ــة احلالي ــا. فاملعضل ــا ويكّبله ــا يقّيده ــا م ــق هب ــة، أو تلح ثابت
ــات النســوية،  دت النظري ــه، تعــدَّ ــوع معــني. وعلي ــات مــن ن ــة ينتهــي إىل حتمي ــد للــذات األنثوي أي حتدي
وتضاربــت األفــكار واآلراء حوهلــا، وانُتقــدت مجيعهــا أشــد االنتقــادات. راحــت جمموعــة مــن املنّظــرات 
ــا  ــلب. يف كلت ــا بالس ــرى تعّرفه ــة أخ ــت جمموع ــاب، وراح ــة باإلجي ــذات االنثوي ــّرف ال ــويات ُتع النس
ــه مســتمًرا الرتباطــه بمســائل شــديدة  ــزال الســعي إلي ــا، وال ي احلالتــني، ظــل التعريــف إشــكالًيا وملتبًس

ــة كالتمثيــل الســيايس، والفاعليــة، واالســتقاللية.  األمهي
ــذه  ــة يف ه ــوية املطروح ــات النس ــبيل النظري ــرتض س ــي تع ــة الت ــة واجلوهراني ــات احلتمي ــم العقب ولفه
ــة، أروم يف ورقتــي هــذه  ــة تأثــري هــذه العقبــات عــى صياغــة مفهــوم للــذات األنثوي الورقــة وإدراك كيفي
ــة،  ــن جه ــتها م ــوية وأسس ــات النس ــذه النظري ــق هل ــدت الطري ــي مه ــفات الت ــى الفلس ــوء ع ــليط الض تس

نور حريري

مهندســة وكاتبــة ومترجمــة. ماجســتير فــي الفلســفة. حائــزة علــى المركــز األول فــي 
األبيــض  للبحــر  األوروبــي  المعهــد  ينظمهــا  التــي   2016 لعــام  القصيــرة  القصــة  مســابقة 
المتوســط فــي برشــلونة، إســبانيا. لهــا عــدة ترجمــات منشــورة منهــا: مفتــرق الطــرق: 
عيــم: الميثولوجيــا والتحــّول الشــخصي 

ّ
ــر، ُســُبل الن اليهوديــة ونقــد الصهيونيــة لجوديــث بتل

لجوزيــف كامبــل، الحيــاة النفســية للســلطة: نظريــات فــي اإلخضــاع لجوديــث بتلــر؛ وعــدة 
أبحــاث منشــورة منهــا: الترجمــة تفكيكًيــا: الخطــاب النســوي نموذًجــا، جوديــث بتلــر: أدائيــات 

ــذات.  ال
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واســتخالص تفســري ملفهــوم الــذات االنثويــة املرتبــط بــكل نظريــة مــن هــذه النظريــات مــن جهــة ثانيــة. 
ــم الورقــة إىل ثالثــة أقســام رئيســة. يف القســم األول، باالســتناد إىل نظريــات النســوية الثقافيــة، أنظــر يف  ُتقسَّ
مفهــوم املــرأة وأفحــص الــدور اإلشــكايل الــذي لعبتــه اجلوهرانيــة يف صياغــة نظريــات النســوية الثقافيــة. 
يف القســم الثــاين، أتوجــه إىل عمــل ســيمون دو بوفــوار اجلنــس اآلخــر، الــذي ُيَعــّد نقطــة حتــّول يف الفلســفة 
النســوية وحجــر األســاس للنظريــات النســوية بعــد البنيويــة، وأتقــى موضــوع هــذا العمــل وإســقاطاته 
ــة،  عــى مــا جــاء بعــده مــن نظريــات. ويف القســم الثالــث، بالرجــوع إىل النظريــات النســوية بعــد البنيوي
ــذات  ــة بال ــة املتعلق ــة واجلوهراني ــريات احلتمي ــن التفس ــدد م ــة وإىل ع ــذات األنثوي ــف ال ــرق إىل تعري أتط

إياهــا. 

كلمات مفتاحية: الجوهرانية . النظريات النسوية . النسوية الثقافية . الجندر . البنيوية

: مقدمة
ً

أوال

ــف  ــي منتص ــت ف ــي انطلق ــية الت ــة والسياس ــوية االجتماعي ــركات النس ــداًدا للح ــوية امت ــة النس ــد النظري ُتَع
ــا فــي تفســير مظاهــر  ــة النســوية سياســًيا واجتماعًي القــرن التاســع عشــر. وعلــى الرغــم مــن انهمــاك النظري
القمــع واالضطهــاد الواقعيــن علــى األنثــى وتحليــل التفاوتــات المختلفــة بيــن الذكــر واألنثــى، تبقــى جــزًءا 
ال يتجــزأ مــن منظومــة الفلســفة الغربيــة المعتَمــدة، وتبقــى مرتبطــًة بالســياقات الفلســفية الرئيســة ومــا تنتجــه 
مــن مفاهيــم جوهريــة كالفرديــة، الذاتيــة، البنائيــة، وغيرهــا. فعلــى ســبيل المثــال، نجــد أن النظريــات النســوية 
ــف  ــي منتص ــدأت ف ــي ب ــة، الت ــفة الغربي ــر للفلس ــث المتأخ ــر الحدي ــرة العص ــى فت ــع إل ــي ترج ــة الت الثقافي
القــرن التاســع عشــر وانتهــت بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، تتعامــل مــع مفهــوم المــرأة بوصفــه ثابًتــا وقابــاًل 
للتعريــف والتفســير. ترّكــز هــذه النظريــات جهدهــا علــى التصــدي لمشــكلة تعريــف المــرأة مــن طــرف الرجل 
ــت  ــات زعم ــرأة بمصطلح ــد للم ــف جدي ــاء تعري ــاول بن ــخ، وتح ــر التاري ــرة عب ــائدة ومنتش ــة س ــة ذكوري بلغ
النظريــة الثقافيــة بأنهــا غيــر ذكوريــة. اعترضــت هــذه النظريــات بشــدة علــى كيفيــة تصويــر ووصــف المــرأة 
فــي وســائط اإلعــالم، فركــزت بصــورة خاصــة علــى الثقافــة الســائدة وحاولــت بنــاء ثقافــة مضــادة وخلــق 
صــورة »إيجابيــة« عــن المــرأة. فــي الواقــع، ال يمكــن اإلحاطــة بهــذه النظريــات وفهــم خطابهــا والمفاهيــم 
ــي  ــات الت ــا والعقب ــلطة_ وإدراك أبعاده ــد، والس ــة، والجس ــم الحري ــا _كمفاهي ــل معه ــي تتعام ــرى الت الكب
تواجههــا مــن دون تنــاول الفلســفة التــي تبطنهــا وتملــي عليهــا أحكامهــا، حتــى وإْن زعمــت هــذه النظريــات 
بأنهــا وليــدة الثقافــة، وربمــا السياســة، ال الفلســفة. ومــن ناحيــة أخــرى، وبصــورة مناقضــة، نجــد أن النظريات 
النســوية بعــد الحداثيــة وبعــد البنيويــة تســتمد أفكارهــا بشــكل واضــح مــن فلســفات منتصــف وأواخــر القــرن 
العشــرين، وتعتمــد اعتمــاًدا كبيــًرا علــى مفهــوم التفكيــك الــذي صاغــه جــاك دريــدا، إال أن جــذوره تعــود إلــى 
مارتــن هايدغــر الــذي اســتخدمه بمعنــى الهــدم والتخريــب. تــرى هــذه النظريــات أن المشــكلة ال تكمــن فــي 
الثقافــة وإســقاطات الثقافــة علــى اللغــة فحســب، كمــا اّدعــت النظريــات النســوية الثقافيــة، بــل تكمــن فــي 
الخطــاب بصــورة خاصــة، وتعتقــد أن مفهــوم المــرأة، أو مــا أصبــح ُيســمى بالــذات االنثويــة، ال يمكــن تعريفــه 
ــات أدوات  ــاول هــذه النظري ــداّل »المــرأة«. كمــا تتن ــي ثابــت ل ــول نهائ أو تفســيره ببســاطة، فليــس ثمــة مدل
أخــرى لتحليــل التفاوتــات بيــن الذكــر واألنثــى ومنهــا النظريــة النقديــة التــي تســائل مفهــوم الهويــة ومنظومــة 
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عالقــات القــوى المعتَمــدة فــي المجتمــع األبــوي، والتحليــل النفســي الــذي تعــّده أداة فعالــة للكشــف عــن 
مركزيــة الذكــر فــي الخطــاب الســائد. تســعى النظريــات النســوية بعــد البنيويــة إلــى تصحيــح مســار النظريــات 
الثقافيــة وتخطــي مشــكالتها لترســيخ االختــالف والتعدديــة بيــن النســاء. وعلــى الرغــم مــن الجهــود العديــدة 
التــي بذلتهــا النظريــات النســوية فــي هــذا االتجــاه، أكانــت هــذه النظريــات ثقافيــة أم بعــد بنيويــة، فقــد تجاهــل 
جــزء كبيــر منهــا االختالفــات الداخليــة الكامنــة فــي الهويــة األنثويــة، ووقــع فــي شــباك الجوهرانيــة والحتمية، 

وكشــف عــن أوجــه قصــور عــدة.
فــي هــذا الســياق، يبــرز ســؤال حــول كيفيــة بنــاء نظريــة نســوية غيــر جوهرانيــة أو الوصــول إلــى طريقــة 
يمكــن مــن خاللهــا تحديــد هويــة أنثويــة غيــر جوهرانيــة. وعلــى الرغــم مــن أن اإلجابــة علــى هــذا الســؤال 
ــة  ــات المتاح ــي النظري ــن تقص ــا م ــي نفًع ــرء أن يجن ــن الم ــي، يمك ــت الحال ــي الوق ــا ف ــرة تماًم ــر متوف غي
والمطروحــة فــي هــذه الورقــة وبصــورة عامــة، وتحديــد االختالفــات الدقيقــة بيــن نظريــة وأخــرى، وبنــاء مــا 
أســمته المنّظــرة النســوية شــيال ســاندوفال )Chela Sandoval( بالوعــي التعارضــي التفاضلــي الــذي يســمح 
بالتنقــل الحــر بيــن هــذه النظريــات، مــن جهــة، ومواصلــة النقــاش الــذي ال بــّد مــن أن يثمــر يوًمــا، مــن جهــة 
أخــرى. تقــول ديانــا فــوس )Diana Fuss(، »إن التوتــر الــذي ينتجــه نقــاش الجوهراني/التفســيري، مســؤول 

.)Fuss, 1995( »ــة النســوية عــن بعــض أعظــم اســتبصارات النظري
ثانًيا: النسوية الثقافية 

 ،Linda Alcoff ــوف ــدا ألك ــوية لين ــوفة النس ــن الفيلس ــتعيره م ــذي أس ــة، ال ــوية الثقافي ــح النس ــدُّ مصطل ُيَع
ــم  ــدى للقي ــا، وتتص ــى ثقافًي ــاء األنث ــدرس بن ــي ت ــات الت ــن النظري ــًرا م ــدًدا كبي ــن ع ــاماًل يتضم ــا ش مصطلًح
ــن  ــة ع ــر تاريخي ــة وغي ــمات ثابت ــة وس ــة وبيولوجي ــم علمي ــيخ مفاهي ــى ترس ــل إل ــة، وتمي ــر الذكوري والمعايي
المــرأة. »تعيــد النســوية الثقافيــة تقييــم المــرأة مــن خــالل تفســير تأثرّيتهــا علــى أنهــا مســاَلمة، وحساســيتها 
ــد  ــم تتص ــك. ل ــى ذل ــا إل ــدم، وم ــي متق ــي ذات ــه وع ــى أن ــا عل ــان، وخضوعه ــى االحتض ــل إل ــا مي ــى أنه عل
مــه الرجــل فحســب« )Alcoff, 1988(. يبــدو واضًحا  النســوية الثقافيــة لتعريــف المــرأة، بــل للتعريف الــذي قدَّ
أن النســوية الثقافيــة تؤكــد علــى خضــوع المــرأة، وتفــرض عليهــا صفــات بيولوجيــة وطبيعيــة معينــة، فتضّمهــا 
ــه،  ــة. وعلي ــى الثقاف ــبه إل ــذي تنس ــل ال ــن أدوار الرج ــى م ــة أدن ــي أدوار اجتماعي ــا ف ــة وتضعه ــى الطبيع إل
ــة  ــة والرعاي ــزل وأدوار األموم ــة المن ــة وبيئ ــط العائل ــي محي ــرأة ف ــر الم ــى حص ــة عل ــوية الثقافي ــجع النس تش
ف الرجــَل مــن خــالل الثقافــة التــي تحتــوي الطبيعــة وتتفــوق عليهــا.  واالحتضــان. مــن ناحيــة أخــرى، ُتعــرِّ
بكلمــات أخــرى، ُتبقــي النظريــة النســوية الثقافيــة علــى ثنائيــات ضديــة مختلفــة _ثقافة/طبيعــة، ســيد/عبد، 
ــل  ــى الرج ــرض عل ــة، تف ــات وجودي ــق تراتبي ــى خل ــا إل ــن خالله ــعى م ــد_ وتس ــوع، عقل/جس ذات/موض
التموضــع فــي المركــز، وتفــرض علــى المــرأة التموضــع فــي الهامــش، مــا يجعــل الطــرف األول قــادًرا علــى 

ممارســة القمــع واالســتبداد فــي حــق الطــرف الثانــي. 
هــذا التفكيــر الثنائــي الــذي يفصــل بصــورة أســاس بيــن العقــل والجســد ينحــدر مــن اإلرثيــن األرســطي 
ــرة  ــن الخب ــن »المــادي« و»الروحــي« وعلــى وجــود فجــوة بي ــن يصــّران علــى الفصــل بي ــي اللذي والديكارت
ــة  ــتند المعرف ــث تس ــة، حي ــفة الحداثي ــة والفلس ــا الحداث ــكارت أب ــدُّ دي ــة. ُيع ــرة الموضوعي ــة والخب الذاتي
والعلــوم الحديثــة إلــى الكوجيطــو الديكارتــي الــذي يمّجــد العقــل ويدعــو إلــى التحــّرر مــن الجســد. وقــد 
س بنــاء التراتبيــات الهرميــة بيــن  ــخ الفكــر الديكارتــي ومعاييــره الحداثيــة طريقــة التفكيــر الثنائيــة، وكــرَّ رسَّ
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ــد،  ــل والجس ــن العق ــي، أو بي ــي والالعقل ــن العقل ــة بي ــة الديكارتي ــة. »إن الثنائي ــر واعي ــورة غي ــات بص الثنائي
كانــت لهــا انعكاســاتها علــى فهمنــا لالختالفــات الجنســية، والتــي نتــج عنهــا التمييــز بيــن العقــل والتفكيــر 
ــر الالعقالنــي الــذي تمثلــه المــرأة ]...[ حــاول ديــكارت  العقالنــي الــذي يمثلــه الرجــل، والجســم والتفكي
أن يعيــد النظــر فــي مفهــوم الطبيعــة كخطــوة أولــى، ويقــّدم هــذا المفهــوم فــي حــدود ومصطلحــات ذكوريــة 
خالصــة، فالطبيعــة ال بــد أن ُتفهــم بوصفهــا آلــة ميكانيكيــة هندســية خالصــة ويتعيــن علــى الفيلســوف والعالــم 
ــا بهــا العقــل كخطــوة ثانيــة، لهــذا  أن يتحكمــا ويســيطرا عليهــا عــن طريــق المعرفــة الموضوعيــة التــي يمدن
ــة  ــر الميكانيكي ــة النظ ــالد وجه ــن مي ــا، وأعل ــى او أًم ــا أنث ــة بوصفه ــون أو الطبيع ــوت الك ــكارت م ــن دي أعل
ــي  ــة ف ــورة خاص ــة بص ــة الديكارتي ــفة الثنائي ــرت الفلس ــو، أث ــذا النح ــى ه ــب،1102(. عل ــة« )قط الذكوري
ــاد  ــل االضطه ــة أص ــة الديكارتي ــدُّ الثنائي ــا، »ُتع ــا ومبادئه ــا مفاهيمه ــت عليه ــة وأمل ــوية الثقافي ــات النس نظري
الجنــدري« )Wise, 2005(. وبنــاًء علــى تمييــز ديــكارت بيــن العقــل كجوهــر غيــر مــادي والجســد كجوهــر 
مــادي، ُوضعــت األنثــى فــي ثنائيــة ديــكارت فــي موقــع المــادة بوصفهــا جســًدا بــال عقــل، بوصفهــا طبيعــًة 

ــس واإلنجــاب.  ــي الجن تنحصــر مســؤولياتها ف
الجوهرانية في النظريات النسوية الثقافية

انتهــج ديــكارت الشــّك الجــذري فــي الــذات والعقــل واألشــياء مــن أجــل بنــاء قواعــد راســخة وثابتــة لبنائه 
الفلســفي والوصــول إلــى اليقيــن والبداهــة األولــى التــي تقــوم عليهــا جميــع البداهــات األخــرى. وفــي ســعيه 
ــا إال مــن نفســه وأفــكاره الخاصــة بوصفــه ذاًتــا مفكــرة،  إلــى اليقيــن، اســتنتج أنــه ال يســتطيع أن يكــون متيقنً
ــة  ــم لغ ــطي فتكل ــر األرس ــير الفك ــكارت أس ــّل دي ــي. ظ ــي الفيزيائ ــم الطبيع ــي عــن العال ــال الوع ــن انفص وم
ــو،  ــذا النح ــى ه ــل. عل ــِس العق ــَر النف ــل جوه ــر، وجع ــا والتفكي ــود األن ــن وج ــا بي ــط جوهرًي ــر، ورب الجوه
ــي أن  ــة ه ــية للجوهراني ــة األساس ــة، »إن األطروح ــاب المعرف ــي اكتس ــة ف ــة جوهراني ــكارت طريق ــن دي دشَّ
 Ellis,( »ــة فــي األشــياء الموجــودة فــي الطبيعــة، وليســت مفروضــة عليهــا مــن الخــارج قوانيــن الطبيعــة حاّل
ًمــا  2002(. وبكلمــات أخــرى، تتمثــل الجوهرانيــة فــي االعتقــاد بوجــود جوهــر حقيقــي ثابــت بوصفــه »مقوِّ

أساســًيا لشــخص أو شــيء معيــن« )Fuss, 1995(. ُيــرّد هــذا الفهــم التقليــدي للجوهــر إلــى الفكــر األرســطي 
والديكارتــي اللذيــن احتــل لديهمــا مفهــوم الجوهــر مكانــة خاصــة واعتقــدا أن المعرفــة ليســت ســوى تحديــد 

لألنــواع وربطهــا إلــى الجواهــر الثابتــة التــي ال تحتــاج إلــى برهــان. 
إن القــول بوجــود جوهــر جعــل المنظــّرات النســويات يعتقــدن بوجــود حقيقــة أنثويــة ثابتــة فــي الطبيعــة، 
ــوده.  ــة وج ــى معرف ــابقة عل ــيء س ــة الش ــة طبيع ــكارت أن معرف ــد رأى دي ــا، فق ــفها وتوصيفه ــن اكتش ويحاول
ــن  ــّل يكم ــب، وأن الح ــة فحس ــي الثقاف ــن ف ــكلة تكم ــي رأت أن المش ــة الت ــوية الثقافي ــرت النس ــه، ظه وعلي
ــة  ــي خصوصي ــر ف ــرأة والتنظي ــة الم ــي طبيع ــث ف ــي البح ــا ف ــة جهوده ــوية الثقافي ــزت النس ــة. رّك ــي الطبيع ف
ــد  ــدو أن جس ــة. »يب ــية مختلف ــة نفس ــرأة بني ــح الم ــي تمن ــة الت ــة والبيولوجي ــه الفيزيولوجي ــدها ووظائف جس
ــام  ــي مه ــغل ف ــا لينش ــّرره تماًم ــي تح ــل الت ــة الرج ــة بفيزيولوجي ــة مقارن ــن الطبيع ــرب م ــا بالق ــرأة يضعه الم
الثقافــة ]...[ إن ارتبــاط المــرأة بالدائــرة المنزليــة قــد يســاهم فــي رؤيتهــا قريبــة مــن الطبيعــة. كمــا أن ارتبــاط 
المــرأة الوثيــق باألطفــال يجعلهــا أقــرب إلــى الطبيعــة.« )Ortner, 1972(. هكــذا، تصــدت النســوية الثقافيــة 
للقمــع واالضطهــاد الثقافييــن الواقعيــن علــى المــرأة، إال أنهــا لــم تعتــرض علــى مفهــوم الثقافــة فــي حــد ذاتــه 



269

مة(
ّ

دراسات ثقافية واجتماعية )محك
الجوهرانية والجوهرانية الجديدة في النظرية النسوية

وارتباطاتــه بالقمــع واالضطهــاد إياهمــا، بــل اكتفــت باالعتــراض علــى المعاييــر والقيــم الذكوريــة الموجــودة 
فــي الثقافــة، »إن النســوية الثقافيــة هــي أيديولوجيــة الطبيعــة األنثوية أو الجوهــر االنثــوي ]...[ وفًقا للنســويات 
الثقافيــات، ليــس عــدو المــرأة نظاًمــا اجتماعًيــا أو مؤسســة اقتصاديــة أو مجموعــة مــن المعتقــدات المتخلفــة، 

 .)Alcoff, 1988( »ــل الذكــورة نفســها ب
ــال،  ــبيل المث ــى س ــك، عل ــي ذل ــا ف ــات بم ــكار والنظري ــن األف ــًرا م ــدًدا كبي ــة ع ــوية الثقافي ــن النس تتضم
نســوية الموجــة الثانيــة. ُتَعــدُّ مــاري دالــي )Mary Daly( إحــدى أهــم فيلســوفات الموجــة النســوية الثانيــة وقــد 
دافعــت عــن مفهــوم األنثــى الجوهــري وســعت إلــى بنــاء بيئــة خاليــة مــن األعــراف الذكوريــة حيــث قالــت، 
»بمــا أن الطاقــة األنثويــة مّيالــة جوهرًيــا إلــى الطبيعــة وأشــكال الحيــاة األخــرى، فــإن روح األنثــى أو جســدها 
ــاة« )Pierson, 1987(. أيًضــا نجــد  ــة المســتمرة علــى الحي هــو الهــدف األســاس فــي هــذه الحــرب العدائي
ــا وتســعى  ــا بيولوجًي ــا جوهرانًي ــة تتبنــى موقًف أدريــان ريتــش )Adrienne Rich( المدافعــة عــن النســوية الثقافي
إلــى ترســيخ الســمات األنثويــة المرتبطــة بالطبيعــة حيــث تقــول، »علينــا أن نشــعر بوحــدة وتناغــم أجســادنا، 
ارتباطنــا بالنظــام الطبيعــي، األســاس الجســدي لذكائنــا« )Pierson, 1987(. هــذا الفهــم الجوهرانــي للجســد 
يفتــرض ذاًتــا ســلبية تؤثــر فيهــا الطبيعــة باســتمرار وتجعلهــا عاجــزة عــن الفعــل أو التأثيــر. علــى هــذا النحــو، 
ــه النقــد إلــى الثقافة  ُتحتَّــم علــى المــرأة مجموعــة مــن الســمات طبيعيــة بوصــف الطبيعــة حيــًزا للثبــات، وُيوجَّ
والمجتمــع بوصفــه حيــًزا للنشــاط والتغييــر. هــذا الفهــم ال يتجاهــل قــدرات الذات نفســها فحســب، بــل يغفل 
أيًضــا عــن تأثيراتهــا وقدراتهــا النفســية. ولهــذا الســبب نجــد كثيــًرا مــن المنّظــرات النســويات اللواتــي تحّولــن 
ــر أن  ــة مــن وجهــة نظــر نفســية مختلفــة. غي ــه علــى التصــدي لهــذه الجوهراني ــل النفســي لقدرت ــى التحلي إل
ــا  ــذا م ــة، وه ــب الجوهراني ــي تجنُّ ــا ال يعن ــة ومعاييره ــى الثقاف ــوي إل ــد األنث ــة والجس ــذات األنثوي ــناد ال إس

ســأتطرق إليــه فــي القســم الثانــي مــن هــذه الورقــة. 
ل نحو البنائية في النظرّية النسوية

ُ
ا: التحّو

ً
ثالث

ت مســار  ٍل غــريَّ أثــار كتــاب ســيمون دو بوفــوار اجلنــس اآلخــر جــداًل كبــرًيا منــذ صــدوره، وكان نقطــة حتــوُّ
الدراســات النســوية ودّشــنت ظهــور النظريــة النســوية احلديثــة التــي ترتبــط ارتباًطــا وثيًقــا بمجموعــة متنوعــة 
مــن املجــاالت كالفلســفة واألدب والسياســة واالقتصــاد وعلــم االجتــاع والتحليــل النفــي. يف هــذا الكتــاب 
ــوار أن  ــك«، رأت دو بوف ــح كذل ــا تصب ــرأة، لكنه ــا ام ــدة من ــد الواح ــهرية، »ال تول ــارة الش ــالل العب ــن خ وم
وضــع املــرأة البيولوجــي ليــس لــه أي دور يف حتديــد هويتهــا وال يشــكل عائًقــا يف حــد ذاتــه، وأشــارت إىل ارتباط 
مــت مفهــوم البنائيــة املرتبــط باهلويــة اجلندريــة، حيــث  املــرأة بعالقــة اضطهــاد طويلــة األمــد بالرجــل، ثــم قدَّ
ــن  ــى م ــتمرة ُتبن ــررة ومس ــة متك ــو عملي ــل ه ــة، ب ــى اهلوي ــة ع ــة مفروض ــة ثقافي ــس بني ــدر لي ــدت أن اجلن وج
خالهلــا الــذات واهلويــة. فاملــرأة ال تولــد امــرأة، بــل تكتســب هويتهــا اجلندريــة مــن خــالل الــرصاع مــع الســائد 
ــري  ــلبية غ ــا س ــت ذاًت ــد أن كان ــري بع ــى التغي ــا ع ــرأة وقدرهت ــة للم ــك الفاعلي ــوار بذل ــادت دو بوف ــايف. أع الثق
قــادرة عــى التأثــري. ومــن خــالل نقدهــا البنائــي للهويــة األنثويــة اجلوهرانيــة، تصــدت للحتميــة البيولوجيــة، 
ــدت الطريــق لتطويــر النظريــات النســوية بعــد البنيويــة وبعــد  ووضعــت حــًدا ملفهــوم اجلوهــر الطبيعــي، ومهَّ
ــة  ــة الطبيعي ــدّل عــى احلقيقــة املادي ــى« الــذي ي ــز بــني مصطلــح »أنث ــس التميي ــة.  يف هــذا الســياق، ُأسِّ احلداثي

ومصطلــح »امــرأة« الــذي يشــري إىل جمموعــة مــن الســات املكتســبة ثقافًيــا. 
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وعلــى الرغــم مــن اعتــراض دو بوفــوار علــى الجوهرانيــة ومحاولتهــا التصــدي لهــا، يبــدو أن هنــاك تماثــاًل 
ــكارت،  ــو دي ــة وكوجيط ــذات الديكارتي ــوم ال ــوار ومفه ــه دو بوف ــذي صاغت ــة ال ــذات األنثوي ــوم ال ــن مفه بي
حيــث تتشــابه الثنائيــة البوفواريــة جندر/جنــس مــع الثنائيــة الديكارتيــة عقل/جســد. وفــي هــذا الشــأن تقــول 
ــاب  ــي كت ــور ف ــاود الظه ــد تع ــة عقل/جس ــة الديكارتي ــة الثنائي ــر )Judith Butler(، »إن ازدواجي ــث َبتل جودي
ســيمون دو بوفــوار اجلنــس اآلخــر، وإن كان ذلــك عــى نحــو أقــل خطــورة ]...[ إن حتليــل دو بوفــوار قــارص 
 Butler,( »ــد ــة واجلس ــني احلري ــكاريت ب ــز الدي ــدي للتميي ــري النق ــاخها غ ــك استنس ــبب ذل ــح وس ــكل واض بش
2006(.  تطــرح دو بوفــوار يف أعاهلــا ســؤال »االختــالف اجلنــي« الــذي ســيصبح فيــا بعــد املوضــوع الرئيــس 

يف الفلســفة النســوية خــالل النصــف الثــاين مــن القــرن العرشيــن. 
رابًعا: النسوية بعد البنيوية 

ــى  ــات عل ــذه النظري ــع ه ــق جمي ــث تتف ــات، حي ــن النظري ــًرا م ــدًدا كبي ــة ع ــد البنيوي ــوية بع ــن النس تتضم
ــا للنســوية الثقافيــة التــي تتعامــل مــع  تاريخيــة وخطابيــة فئــة »المــرأة«، وتــرى أن اللغــة تبنــي الواقــع، خالًف
ــا للنســوية بعــد البنيويــة، »تكمــن مشــكلة النســوية الثقافيــة فــي أنهــا،  اللغــة بوصفهــا انعكاًســا للواقــع. وفًق
ــة  ــَتخدم لمواصل ــي ُتس ــة الت ــلطة القمعي ــية للس ــة األساس ــد اآللي ــي، ال تنتق ــز الجنس ــى التميي ــرّد عل ــن ت حي
التمييــز الجنســي، وفــي الواقــع، إلعــادة تفعيــل اآلليــة فــي حّلهــا المفتــرض« )Alcoff, 1988(. تؤكــد النســوية 
ــرأة«  ــة »الم ــة فئ ــدم قابلي ــى ع ــرين، عل ــرن العش ــن الق ــي م ــف الثان ــي النص ــرت ف ــي ظه ــة، الت ــد البنيوي بع
للتعريــف أو التحديــد أو التفســير. وبــداًل مــن ذلــك، تهتــم هــذه النظريــات فــي تحديــد الثنائيــات الضديــة فــي 
ــن الفرنســيين بعــد  ــدر وتفكيكهــا. واســتناًدا إلــى أعمــال المنظري ــة للجن ــة المهترئ ــم الحداثي اللغــة والمفاهي
ــد  ــوية بع ــعى النس ــو، تس ــيل فوك ــدا وميش ــاك دري ــاك الكان وج ــال ج ــن أمث ــن م ــد التفكيكيي ــن وبع الحداثيي
التفكيكيــة إلــى تجريــد الــذات األنثويــة مــن الطابــع الجوهرانــي والتأكيــد علــى الطابــع البنائــي االجتماعــي 
لهــذه الــذات. »يســتخدم الكان التحليــل النفســي، ويســتخدم دريــدا قواعــد اللغــة، ويســتخدم فوكــو تاريــخ 
ــه  ــل يقمع ــبٍّ أصي ــة ول ــة جوهري ــًة لهوي ــا حامل ــذات بوصفه ــوم ال ــك« مفه ــة و»تفكي ــاب، لمهاجم الخط

.)Alcoff, 1988( »المجتمــع
ــرى »أن  ــث ت ــة، حي ــذات الديكارتي ــض ال ــى تقوي ــة إل ــد البنيوي ــات بع ــعى النظري ــك، تس ــى ذل ــالوة عل ع
 .)Trepanier, 2016( »ديــكارت هــو المســؤول األول عــن خلــق الــذات الحداثيــة والمشــكالت المرتبطــة بهــا
ــا أو طبيعــة جوهريــة. تفتــرض النســوية بعــد البنيويــة  ــا للفكــر بعــد البنيــوي، ليــس للــذات وجــوًدا ثنائًي وفًق
التغيُّــر والتجزئــة وعــدم التماســك وعــدم التجانــس، فالــذات تتغيــر وتتدفــق باســتمرار، حيــث تمثــل البنائيــُة 
محــوًرا أساســًيا فــي فهــم الــذات الحديثــة، فــكل مــا تكــون عليــه الــذات هــو نتيجــة البنائيــة. وقــد حــاول 
ــّر  ــب الح ــة للع ــة الفرص ــدوال وإتاح ــل ال ــال عم ــالل إبط ــن خ ــة م ــذات الثنائي ــذه ال ــك ه ــدا تفكي ــاد دري ج
ــل  ــة مــن التدلي ــة »الطبيعــة« بحيــث ال تتمكــن هــذه الداّل ــوالت، فأبطــل عمــل داّل بهــا علــى حســاب المدل
علــى، وال تصــل إلــى، مدلولهــا؛ »تمّكــن دريــدا مــن تقديــم ذات بعــد حداثيــة مناقضــة للــذات الديكارتيــة« 

.)Trepanier, 2016)

فــي هــذا الســياق، انتقــدت لــوس إيريغــاراي )Luce Irigaray(، التــي ُتَعــّد إحــدى أهــم فيلســوفات النســوية 
بعــد البنيويــة، الفهــم الحداثــي للــذات األنثويــة وحاولــت تفكيــك البديهيــات التــي يرتكــز عليهــا الخطــاب 
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دراسات ثقافية واجتماعية )محك
الجوهرانية والجوهرانية الجديدة في النظرية النسوية

ــر علــى نظريــات الــذات كافــًة« )Irigaray, 1985(. ما  العقالنــي الذكــوري، حيــث تقــول، »لقد اســتحوذ المذكَّ
تســعى إليــه إيريغــاراي هــو إبطــال تماســك الــذات األنثويــة الديكارتيــة والتصــدي لهيمنــة مركزيــة اللوغــوس 
والفالــوس. تفتــرض إيريغــاراي خطاًبــا جديــًدا ُتبنــى فيــه الــذات األنثويــة اجتماعًيــا، لكنهــا ترّكــز فــي الوقــت 
نفســه علــى مســألة االختــالف الجنســي. »مــن أجــل إنقــاذ النســاء مــن اآلثــار القمعيــة للمركزيــة القضيبيــة، 
  .)Berg, 1991( »تفتــرض إيريغــاراي خطاًبــا أنثوًيــا بديــاًل ُيصــاغ علــى نحــو يالئــم أعضــاء األنثــى التناســلية

الجوهرانية الجديدة في النظريات النسوية بعد البنيوية

ــة وتخطــي  ــى التغلــب علــى مشــكالت النســوية الثقافي ــة إل علــى الرغــم مــن ســعي النســوية بعــد البنيوي
الحتميــة البيولوجيــة والجوهرانيــة المتصلــة بمفهــوم الــذات االنثويــة، ظهــرت معضلــة جديــدة فــي النظريــات 
النســوية بعــد البنيويــة وبعــد الحداثيــة. تمكــن تســمية هــذه المعضلــة بالجوهرانيــة الحديثــة، فــال ترتبــط هــذه 
ــة فــي  ــدة أفرزتهــا النســوية بعــد البنيوي ــات جدي ــة بالطبيعــة بصــورة خاصــة، لكنهــا ترتبــط بمعطي الجوهراني
حــّد ذاتهــا. فــي عملهــا هــذا اجلنــس الــذي ليــس واحــًدا This Sex Which Is Not One، تقــول إيريغــاراي، »مــن 
 Irigaray,( »خــالل شــفاهنا نكــون نســاء ]...[ ربــا يكــون االختــالُف اجلنــي اخلــالَص عــى املســتوى الفكــري
1985(. يبــدو واضًحــا أن إيريغــاراي تقــدم رسديــَة للــذات األنثويــة تعتمــد بصــورة مبــارشة عــى االختــالف 

ــة املتفشــية  ــة القضيبي ــة. وعــى الرغــم مــن أن هدفهــا متمثــل يف نقــد املركزي ــة األعضــاء األنثوي اجلنــي وجترب
ــف إىل  ــذا التعري ــط ه ــالل رب ــن خ ــا م ــرأة جوهرًي ف امل ــرِّ ــا تع ــد والكان، فإهن ــدى فروي ــي ل ــل النف يف التحلي
م  »التجربــة« اجلســدية، حيــث تقــول، »االختــالف اجلنــي هــو ُمعطــى طبيعــي مبــارش« )Irigaray, 1985(. تقــدِّ
د عــى جســد األنثــى الطبيعــي بوصفــه موقًعــا للتجربــة وأداًة جُمَنِســنًة  إيريغــاراي شــكاًل جديــًدا مــن املاديــة يشــدِّ
ــري  ــة والتفك ــام اللغ ــب« نظ ــة »لتخري ــدة كمحاول ــة املتجسِّ ــة األنثوي ــى الذاتي ــد ع ــي تؤك ــة، فه ــة األنثوي للذاتي
املتمركزيــن حــول القضيــب. عــى هــذا النحــو، تقــرتح إيريغــاراي نموذًجــا للجســد يقــع خــارج اللغة، ويســعى 
إىل الدخــول إىل احليــز الســابق عــى اهليمنــة الذكوريــة. غــري أن إيريغــاراي، حــني تفعــل ذلــك، تقّلــل مــن شــأن 
املنطــق الثنائــي )طبيعة/ثقافــة( الكامــن يف التعريــف الــذي تقّدمــه والــذي يبقيهــا ضمــن ثنائيــات املصطلحــات 
الذكوريــة )جندر/جنــس، وعي/الوعــي، جســد/عقل(. »ُتســَتَمد ذاتيــة األنثــى ]يف النســوية الفرنســية[ مــن 
ــة والوعــي اجلنســيني« )Jones, 1981(. حتــاول  ــر يف التجرب ــرأة وغرائزهــا اجلســدية ألهنــا تؤث ــا امل فيزيولوجي
ــة  ــذات األنثوي ــط اجلســد إىل ال ــق رب إيريغــاراي التصــدي مــرة بعــد مــرة للفهــم الذكــوري للــذات عــن طري
وفصــل اجلســد عــن دالالتــه الثقافيــة، إال أن اجلســد يكتســب داللــة مــن جديــدة، فليــس للجســد معنــى قبــل 
اللغــة، »إنــه موقــع النقــش وال يمكــن حتويلــه إىل ثيمــة رصحيــة« )Butler, 1997(. بينــا وجــدت إيريغــاراي أن 
كــت جوديــث َبتلــر ثنائيــة  الوقــوف يف وجــه احلتميــة البيولوجيــة يتطلــب تركيــًزا عــى االختــالف اجلنــي، فكَّ
ــة أحكامهــا  ــة البيولوجي ــة التــي متــي عــى احلتمي ــة الذكوري اجلنس/اجلنــدر للوقــوف يف وجــه املعايــري اخلطابي
ومصطلحاهتــا. يف كتاهبــا الشــهري مــأزق اجلنــدرGender Trouble ، متّكنــت َبتلــر مــن جتــاوز املنطــق والتفكــري 
ــر  ــت َبتل ــدر. اعرتض ــس واجلن ــني اجلن ــة وللمصطلح ــي للغ ــاء التارخي ــى البن ــز ع ــالل الرتكي ــن خ ــني م الثنائي
ــا ونتيجــٌة  ــٌي اجتاعًي ــدر مبن ــدر، ورأت أن كاًل مــن اجلنــس واجلن ــي اجلن ــأن اجلنــس يبن ــة ب عــى الفكــرة القائل

للخطــاب الســائد. 
ــأن جنــس المــرء  ــة ب ــدر، فــإن ذلــك يبطــل الفكــرة القائل ــا عــن الجن ــا جذرًي »إن اختلــف الجنــس اختالًف
د جنــدر المــرء؛ بكلمــات أخــرى، ليــس ضرورًيــا أن تنطــوي كلمــة »امــرأة« علــى البنــاء الثقافــي لجســد  يحــدِّ
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ــر كلمــة »رجــل« أجســاد الذكــور ]...[ شــأنه شــأن الجنــدر، الجنــس مبنــي  األنثــى، وليــس ضرورًيــا أن ُتفسِّ
 .)Butler, 2006( »ــا ثقافًي

مــن خــالل إشــارتها إلــى هــذا التمييــز الخاطــئ بيــن هذيــن المصطلحيــن وتفكيكهمــا، تتغلــب َبتلــر علــى 
ف الــذاَت األنثويــة بوصفهــا ممارســًة متكــررًة  الســرديات الجوهرانيــة للــذات األنثويــة، وبــداًل مــن ذلــك، ُتعــرِّ
ــس الجنــدر مــن خــالل سلســلة مــن  مســتمرًة تكشــف عــن نفســها فــي حالــة أدائيــة. بكلمــات أخــرى، ُيؤسَّ
ــن  ــر بي ــل وتنتش ــى جي ــل إل ــن جي ــخ م ــر التاري ــل عب ــي ُتنَق ــة _الت ــة أو الذكري ــة _األنثوي ــات األدائي الممارس
ــس الجنــس  ــا فــي عمــل فنــي. وُيؤسَّ ــا كمــا يــؤدي الممثــل دوًرا معينً ــاس، فيقّلدهــا الفــرد ويمّثلهــا أدائًي الن
ــًة  ــس حقيق ــس الجن ــت. »لي ــرور الوق ــع م ــا م ــال مادًي ــذا المث ــيد ه ــه تجس ــن خالل ــال ideal م ــو مث ــذي ه ال
ــا  ــُد المعاييــُر التنظيميــُة »الجنــَس« مادًي بســيطًة أو حالــًة ثابتــًة لجســد مــا، بــل هــو عمليــة مــن خاللهــا ُتجسِّ
ــذا  ــى ه ــة« )Butler, 2006(. عل ــورة إجباري ــر بص ــذه المعايي ــرار ه ــالل تك ــن خ ــيد م ــذا التجس ــق ه وتحّق
د الجنــدر، وأن الجســد األنثــوي ال يوجــد خــارج اللغــة والخطــاب  النحــو، تــرى َبتلــر أن البيولوجيــا ال ُتحــدِّ
ــرات  ــد المنّظ ــا تنتق ــا أنه ــي. كم ــر الثنائ ــة التفكي ــي نتيج ــًة ه ــوي كاف ــد األنث ــيرات الجس ــي، وأن تفس الثقاف
ــى أن  ــير إل ــة، وتش ــر تاريخي ــة غي ــاء« فئ ــن »النس ــة وجعل ــات التاريخي ــن االختالف ــي تجاهل ــويات اللوات النس
ــد النظــرة الثنائيــة للعالقــات الجندريــة، وتضفــي علــى التوجهــات الجنســية والجندريــة  مقاربتهــن هــذه تؤكِّ
ــال  ــا وعــدم وجــود مث ــه خارجًي ــدر أو يمّثل ــه الجن ــر عن ــا. »بســبب عــدم وجــود »جوهــر« يعبِّ ــا جوهرًي طابًع
موضوعــي يتطلــع إليــه الجنــدر؛ بســبب عــدم تمثيــل الجنــدر ألي حقيقــة، فــإن األفعــال الجندريــة المختلفــة 
.)Butler, 2006( »تخلــق فكــرة الجنــدر، ومــن دون هــذه األفعــال، لــن يكــون هنــاك جنــدر علــى اإلطــالق

ــر  ــة وتعّدهــا غي ــر األدائي ــة َبتل ــى نظري ــرات النســويات عل ــة مــن المنّظ ــرض طائف ــة أخــرى، تعت مــن ناحي
كافيــة ومقّيــدة للفاعليــة، ألن فهــم الــذات األنثويــة بوصفهــا ناتجــة عــن الثقافــة والخطــاب الســائد يهــّدد بنفــي 
الفاعليــة وإلغائهــا. فعلــى الرغــم مــن الوعــود التــي تقطعهــا النســوية بعــد البنيويــة علــى نفســها بمزيــد مــن 
الحريــة والتعدديــة واالختــالف للمــرأة، يبــدو أن النتيجــة ليســت فــي مســتوى هــذه الوعــود والتوقعــات. إذا 
ًدا  فــت الــذات بوصفهــا تكــراًرا، فــإن كل فعــل ُيخَتــَزل إلــى مجــرد رد فعــل، ويكــون الفعــل متوّقًعــا وُمحــدَّ ُعرِّ
ــم  ــة ل ــى لغ ــد عل ــن نعتم ــر، »نح ــول َبتل ــلبية. تق ــة الس ــى المقاوم ــلطة عل ــة للس ــر أي مقاوم ــبًقا، وتقتص مس
نصنعهــا مــن أجــل الوجــود. ونظــًرا إلــى أننــا كائنــات لغويــة، فنحــن نوَجــد حيــن ُتســائلنا أشــكال المخاطبــة 

.)Butler, 2006( »ــا ــة اجتماعًي المقبول
دة  ــدَّ ــت مح ــة ليس ــد البنيوي ــوية بع ــات النس ــي النظري ــة ف ــذات األنثوي ــد أن ال ــبق، نج ــا س ــى م ــتناًدا إل اس
بواســطة الطبيعــة وال ُمحتَّــم عليهــا مــن طــرف البيولوجيــا، بــل هــي باألحــرى مبنيــة مــن خــالل الممارســات 
ــٌس مــن خــالل الخطابــات التــي تتعهدهــا الســلطة وترّوجها.  الخطابيــة الثقافيــة، وأن االختــالف الجنســي مؤسَّ
تتفــق هــذه المقاربــة مــع فكــرة فوكــو القائلــة بعــدم ثبــات الجنــس؛ »فالجنســانية هــي االســم الــذي يمكــن 
ــود  ــذات مــن خــالل القي ــة ال ــد فاعلي ــى، ُتقيَّ ــاء تاريخــي« )Foucault, 1980(. بهــذا المعن ــى بن ــق عل أن ُيطَل

الموجــودة فــي اللغــة. فــال يكــون للــذات تالًيــا إال قــدًرا ضئيــاًل مــن الحريــة فــي التعريــف والفاعليــة.
ــذوات  ــأن ال ــاد ب ــى االعتق ــز عل ــة[ ال يرتك ــد البنيوي ــوية بع ــا للنس ــة ]وفًق ــة البيولوجي ــض الحتمي »إن رف
دون بإفــراط )أي مبنيــون(  دة بشــكل كاف، بــل باألحــرى يرتكــز علــى االعتقــاد بأننــا محــدَّ البشــرية غيــر محــدَّ
ــة الذاتيــة  بواســطة الخطــاب االجتماعــي و/أو الممارســة الثقافيــة ]...[ نحــن عبــارة عــن ُبنــى )أي أن تجرب

.)»Alcoff, 1988«ــاء يتوســطه و/أو يرتكــز عليــه خطــاب اجتماعــي خــارج عــن ســيطرة الفــرد هــي بن
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مة(
ّ

دراسات ثقافية واجتماعية )محك
الجوهرانية والجوهرانية الجديدة في النظرية النسوية

خامًسا: خاتمة 

ــر  ــدي للمعايي ــي التص ــار الثقاف ــا المس ــر اتخاذه ــوية عب ــة النس ــت النظري ــى، حاول ــا األول ــي انطالقته ف
والقيــم الذكوريــة الســائدة مــن خــالل إيجــاد تعريــف خــاص بالــذات األنثويــة، فاســتحضرت النظريــة مفهــوم 
الجوهــر آملــًة أن تجــد فيــه ضاّلتهــا، لكنهــا ســرعان مــا اكتشــفت هشاشــة هــذا المفهــوم وعجــزه عــن تحقيــق 
مطالبهــا. ثــارت النظريــة النســوية علــى هــذا المفهــوم حيــن انقلــب عليهــا وأظهــر وجهــه الحقيقــي الذكوري، 
هجتــه، فككتــه، وأظهــرت مواطــن الضعــف والقصــور فيــه. اعتقــدت النظريــة أنهــا بهــذا االكتشــاف أصبحــت 
قــادرة علــى التصــدي لهــذا المفهــوم وإيجــاد تعريــف للــذات األنثويــة بمعــزل عنــه. فظهــرت النظرية النســوية 
بمســارها التفكيكــي، بعــد البنيــوي، وبعــد الحداثــي تقطــع علــى نفســها عهــوًدا جديــدة بتعريــف أكثــر رحابــة 
وطواعيــة للــذات األنثويــة. لكــن النتيجــة لــم تكــن أيًضــا فــي مســتوى العهــود والتوقعــات واآلمال. ففــي حين 
حّتمــت األولــى الطبيعــة والبيولوجيــا علــى المــرأة وأســقطت عليهــا صــور الطبيعــة، حّتمــت الثانيــة التاريــخ 
علــى المــرأة، وحــّددت فعلهــا، وقّيــدت مقاومتهــا وجعلتهــا ســلبية، فأزاحــت عنهــا جميــع اإلســقاطات حتــى 
أصبحــت المــرأة خاليــة مــن كل صفــة وتســمية وتعريــف. وعلــى الرغــم مــن أنهــا أضعفــت قبضــة الجوهرانية 

علــى الــذات األنثويــة، فلــم تتمكــن مــن تحريــر الــذات مــن هــذه القبضــة تماًمــا. 
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