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مستقبل الفينومينولوجيا النسوية

ليزا سعيد أبوزيد*(

امللخص

تع��رض الورقة ملوضوع الفينومينولوجيا النس��وية: تارخيها، وأهم األف��كار التي تناولتها، 

وكذلك أهم الشخصيات واملوضوعات التي تتناوهلا بالبحث والتحليل، كام حتاول الورقة تبيان 

أمهية الفينومينولوجيا النس��وية ومدى حاجة الفلس��فة النسوية إليها. وكذلك تقيم احلجة عىل 

أن الفينومينولوجيا النس��وية متثل مستقبل الفلسفة النسوية اآلن، والتي تصب أيًضا يف مستقبل 

الفلس��فة عموما، وذلك للموضوعات اجلذابة واملس��تجدة التي تطرحها باس��تمرار، كام تعتمد 

بش��كل كبري عىل حتليالت كل م��ن هورسل وهيدج��ر ومولوبونتي. وحت��اول الفينومينولوجيا 

النس��وية تقديم وصف فينومينولوجي لظواهر فريده ختتص هبا املرأة وحدها، والتي أعتربهتا 

الفينومينولوجيا ظواهر عادية أو طبيعية ال تستحق الوصف.

كلامت مفتاحية: )الفينومينولوجيا النس��وية، الفلس��فة النس��وية، فينومينولوجيا اجلس��د 

النسوية، مريلوبونتي، هيدجر، هورسل، فلسفة املستقبل(.

Abstract
The paper presents and analyzes feminist phenomenology, It represents the 

important topics that feminist phenomenology addresses, and attempts to argue 
that feminist phenomenology is important and represents the future of feminist 
philosophy specifically and philosophy in general. Also, it is analyses new experiences 
in philosophy with the phenomenology method. As feminist phenomenology of 
the body and the connection with the ideas of important philosophers like Maurice 
Merleau-Ponty, Martin Heidegger, Edmund Husserl.

)*( باحثة دكتوراه، قسم الفلسفة، كلية اآلداب، جامعة القاهرة.
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مقدمة 

الفينومينولوجي��ا، منه��ج وصف الظواهر الش��عورية، منهج يقوم بال��رضورة عىل وصف 

اخل��ربات والتجارب املعيش��ة، وهو يزعم أن املرء ال يتس��ىن أن يتمثل أية فك��رة ما مل يكن قد 

س��بق له اختبارها، مثلام ال يس��تطيع امل��رء أن يتبني حقيقة ملمس اخلوخ ما مل يكن له س��ابق 

جترب��ة هبذا امللمس. وهذا املنهج، عىل وجاهته، إمنا تنال منه حقيقة مهمة، وهي أن الكثري من 

التجارب واخلربات ال يش��رتك فيها الناس باختالف أوضاعهم وطبقاهتم وأجناسهم.. إلخ؛ ومن 

ث��م يتعّذر متّثل هذه التجارب لدى من ليس هلم س��ابق عهد هبا. بالت��ايل فإن املضطلعني باملنهج 

الفينومينولوج��ي ال يعتّدون من اخلربات والتجارب إال مبا يظهر يف جماهلم الش��عوري، وما عدا 

ذلك ال وجود له بالنسبة هلم، أو ال ُيعَتد به كظاهرة تستحق الدراسة.

تأيت الفينومينولوجيا النس��وية يف هذا اإلطار، مبجموعة من اخلربات والتجارب التي غابت 

متاًما عن أفق الفينومينولوجيني الكالس��يكيني من الرجال؛ ألهنا غري حارضة يف س��جل خرباهتم 

الشعورية، مثل احلمل والوالدة والرضاعة الطبيعية والطمث.. إلخ؛ لذلك مل تكن بالنسبة هلم 

مثل هذه »اخلربات« سوى ظواهر يتكفل هبا الطب والبيولوجيا. تأيت الفينومينولوجيا النسوية 

يف ه��ذا اإلط��ار، مبثل هذه اخلربات، زاعمة أن هلا فيها ق��ول ورشح وحتليل، وأهنا بذلك ميكنها 

أن تدفع بالفينومينولوجيا إىل آفاق جديدة رحبة، وُترثهيا باملزيد من املوضوعات التي ميكن أن 

تعمل عليها وُتفيد منها.. وفوق كل ذلك، ميكنها تدعيم املوقف الوجودي للنساء.

1 - ما الفينومينولوجيا النسوية؟

الفينومينولوجي��ا النس��وية Phenomenology Feminist ه��ي جمال حديث نس��بًيا، يعود 

 )1949( The Second Sex »إىل منتص��ف الق��رن املايض، وخاصة مع كت��اب »اجلنس اآلخ��ر 

ل� »س��يمون دي بوفوار«، والذي يعد أول حماولة للكش��ف والتحليل الوج��ودي للمرأة، وذلك 

 The Human Condition »لطرحه السؤال عن ماهية املرأة. كام نجد أيًضا »الوضع اإلنساين
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)1958( ل��� »حن��ا أرن��دت«. عىل أن األم��ر مل يكن حم��دًدا ورصحيا أول األمر؛ ب��ل كان جمرد 

إرهاص��ات أوىل، ُصنَِّف��ت ع��ىل أهن��ا فينومينولوجي��ة حديًثا ج��ًدا، يف حني تم اعتب��ار كتابات 

»ل��ويس إرجي��ريي« و»جوديث بتل��ر« و»إي��روس ماريون يون��ج« نصوًصا رصحي��ة وحمددة 

 

يف الفينومينولوجي��ا النس��وية. ويف املؤمتر األخ��ري للفينومينولوجيا النس��وية، والذي جاء حتت 

عن��وان: »االجتاه��ات املس��تقبلية يف الفينومينولوجي��ا النس��وية« والتي نظمته��ا هيلني فيلدنج 

 )دراس��ات امل��رأة والفلس��فة( برعاية معه��د رومتان. واس��تمر املؤمت��ر من ي��وم 23 مايو حتى 

25 ماي��و، )2013(. تم طرح موضوعات جديدة متاًما، تبحث يف الظواهر التي تنفرد هبا املرأة، 

مثل األمومة، والوالدة، والرضاعة الطبيعية، والطمث، وعالقة املرأة باجلس��د.. وغريها، ولكن 
كان الوصف والتحليل منصبًّا عىل نواٍح وجودية خمتلفة عن النواحي الطبية املعهودة.(1)

وتعم��ل الفينومينولوجي��ا النس��وية ع��ىل جانب��ني: األول، ه��و دراس��ة وحتلي��ل النصوص 

الفينومينولوجية والفالسفة الفينومينولوجيني، أمثال هورسل وهيدجر ومريلوبونتي، وذلك من 

خالل عدس��ة نس��وية نقدية. أما الثاين، هو الفينومينولوجيات النس��ويات الاليئ ُيِعْدن تفسري 

النصوص الفينومينولوجية ويس��تخدمنها ألغراض نس��وية. ويف النهاية تق��دم الفينومينولوجيا 

تفكيكا نقديا ملفهوم »التجربة العادية«، والتي تنطلق من خالهلا لتقديم وصف فينومينولوجي 

للظواهر التي تنفرد هبا النس��اء واعتربها التاريخ الفلس��في جتارب عادية ال تستحق الوصف.. 

وهذه هي النقطة املميزة للغاية يف الفينومينولوجيا النسوية؛ حيث استطاعت من خالهلا تقديم 

موضوعات مستجدة وجذابة يف الفينومينولوجيا عىل اخلصوص، ويف الفلسفة عىل العموم.

ولقد انصب اهلم األكرب للفينومينولوجيا النس��وية عىل جلب واستحضار اخلربة األنثوية، 

والتج��ارب الت��ي مت��ر هبا النس��اء ح��رًصا، والعمل ع��ىل الوصف الدقي��ق هلا من خ��الل الّنهج 

الفينومينولوج��ي واألدوات املفاهيمية التي يوفرها؛ وذلك تركيًزا للضوء عىل بعض املوضوعات 

احليوي��ة اهلام��ة التي تغي��ب عن أف��ق الفينومينولوجيا؛ نظ��ًرا ألهنا تغيب عن خربة الفالس��فة 

 Edith Stein الفينومينولوجي��ني من الرجال. نج��د يف ثالثينيات القرن العرشين إديث ش��تاين

)1891-1942( والت��ي عرض��ت ملوض��وع الوص��ف الفينومينولوج��ي ألمناط الوع��ي األنثوي 

والذكوري )1996(، ونجد من بني اخلربات التي عملت الفينومينولوجيا النسوية عىل إظهارها: 

)1( See, the contents of the future direction in feminist phenomenology, )2016(, the Rotman 
institute of philosophy, The University of Western Ontario, London.
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 Bigwood 1991- Lundquist( خ��ربة احلمل وال��والدة حيث تناولتها بيج��وود ولوندكويس��ت

 )Young 2005( والطم��ث والرضاع��ة الطبيعي��ة واغ��رتاب ال��ذات، تناولته��ا يون��ج .)2008 

يف دراس��تها عن »إعادة تش��كيل اجلس��م )مبس��اعدة مريلوبونتي(«. كام نجد أيًضا اضطرابات 

األكل عند بوردو )Bordo 1993(. وجتس��يد أخطار التعرض للعنف اجلنيس لدى كاهيل وكال 

)Cahill 2001; Käll 2009b(. والوعي الذايت اجلسدي الذي يظهر فيه جسد املرء عىل أنه كائن 

موضوعي بطريقة إجيابية وغري متحيزة لدى يونج )2005(. 

إثراء جمال اخل��ربة القابلة  إن اس��تخدام طريق��ة الوص��ف الفينومينولوجي، الس��تكامل و

للوصف، إمنا يضيف منظوًرا مهاًم يف املناقش��ات حول التحليل التجريبي بش��كل عام، والذي 

كان يف الصمي��م من عملية تطوير الكثري من النظرية النس��وية، ه��ذه األوصاف والتحليالت 

الظاهراتّية هي مبثابة تكملة نقدية وتصحيحية، أو توسيع ملجال اخلربات القابلة للوصف.

ويلعب الوصف الفينومينولوجي النسوي لتجارب النساء، دوًرا حاساًم يف تفكيك ما يعترب 

عاملي وأس��ايس للتجربة اإلنس��انية؛ ألنه يعك��س جمموعة حمدودة فقط، وبالت��ايل يرثي فهمنا 

لنطاق وهياكل التجربة اإلنس��انية، من خالل إثبات أن مناطق اخلربة املهملة ال تندرج مجيعها 

إمنا تنتمي أيًض��ا إىل احلياة اليومية للمرأة؛ فخربات  ضم��ن فئات علم األمراض والطب فقط، و

إمنا هي رشوط رضورية الس��تمرار البرشية..  احلمل والوالدة ال تنتمي إىل الطب فحس��ب، و

وهذا يعترب ش��أن عام يتعلق بالبرشية كلها واس��تمرارها يف الوجود. وميارس الطب قوة هائلة 

يف تعري��ف وحتدي��د الطبيعة البرشي��ة واحلياة الطبيعي��ة؛ ولذلك فإن منظ��ور الفينومينولوجيا 

النس��وية يف الطب واملامرس��ة الطبية هو يف غاية األمهية لتفكيك هذه الس��لطة، واس��تهداف 

قوة الظ��روف االجتامعية والثقافية والتارخيية يف إنتاج الواقع وما يعترب طبيعيا وعاديا من قبل 
سلطة الطب.(1)

ك��ذك العالقة بني الذات واجلس��د، والتي تظه��ر مثال يف جمال العملي��ات التجميلية، نجد 

إشكاليات من قبيل طريقة تأثري التعايش مع تشوهات اجلسد التي حتدث نتيجة التعرض حلادثة 

ما، واألكرث أملًا هو الوجه املشوه، وذلك ألنه أبرز ما يف اجلسد تعبرًيا عن ذات اإلنسان. ناهيك 

عن العمليات التجميلية الرتفيهية التي تغري من ش��كل اجلس��د األنثوي، حس��ب ما متليه الثقافة 

)1( See, Kristin Zeiler and Lisa Folkmarson Käll )ed(. )2014(, Feminist Phenomenology and 
Medicine, State University of New York Press, P6.
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م��ن معايري مجالية للجس��د األنثوي، ويف أوق��ات كثرية ُيكَرهَن عليه��ا يف بعض جماالت العمل، 

مثل اإلعالم وفن التمثيل؛ فإزالة مظاهر الش��يخوخة وعالمات التقدم يف الس��ن أضحت أموًرا 

إال فال عمل؛ فالشاشة حتتاج إىل الوجة اجلميل،  تفرضها رضورات الس��وق، سوق املش��اهدة، و

إن تطلب املشهد غري ذلك ال بأس، ولكن يكون من وضع اآلخرين - املخرج، السيناريست  و

إمنا هو مكياج  ه غري حقيقي، و - والذي يعكس آنذاك صورة للوعي تفيد بأن هذا اجلامل املشوَّ

إال ملاذا كل هذا االهتامم باألزياء ومساحيق  وقتي حيتاجه املشهد فيتم قبوله من املُشاهد(1)، و

��نات اإلطاللة يف حفالت السجادة احلمراء Red carpet التي تنترش حول العامل  التجميل وحُمَسِّ

وتتكل��ف أموااًل طائل��ة؟ واجلواب هو ل��ي تظهر النجم��ة يف أوج مجاهلا وجاذبيته��ا؛ إرضاًء 

لرغب��ة اجلمهور من جهة، وجلًب��ا للمزيد من فرص العمل من جهة أخ��رى.. كل هذا له تأثري 

جذري عىل العالقات االجتامعية، كام أنه يؤدي إىل تداخالت بني ش��كل اجلسد واشتباكها مع 

العالقات االجتامعية، ويؤثر كذلك يف تشكيل خربة الذاتية، وفهم الذات، والعالقات املتبادلة 

بني الذات واآلخر، باعتبارها مكونة للذاتية واخلربة. وليس هذا فحس��ب، بل تكشف لنا أيًضا 

عن الطريقة التي تتداخل فيها عالقات النس��اء باآلخري��ن وباملجتمع يف تكوين رؤيتهن عن 

ذواهتن وعن الشكل اخلارجي للجسد.

مث��ل ه��ذه العالقة امللتبس��ة بني اجلس��د وال��ذات، إمنا ُتف��يض إىل االغرتاب اجلس��دي عن 

الذات، والذي ميثل منطًا لطريقة وجود األنثى يف العامل. إن اإلرصار عىل رضورة وضع الذاتية 

إس��هاماهتا يف إدراك الواقع، ليس س��مة من سامت الفينومينولوجيا النسوية فحسب، بل أيًضا  و

من س��امت الفلسفة النس��وية بش��كل عام؛ فاملنهج الفينومينولوجي إمنا يش��كل مورًدا إنتاجًيا 

للمحاوالت النسوية )وغريها( إلزاحة الستار عن دور الذاتية والتداخل الذايت يف تشكيل ذلك 

الواقع. وترى الفينومينولوجيا النسوية، أن مثل هذا التشويه، إمنا يتعلق، إىل حد كبري، بطبيعة 

)1) نذكر هنا حادثة الصحفية التونس��ية »فدوى شطورو«، مراس��لة التلفزيون التونيس، التي ذهبت لتغطي 
حادثًا مفاجًئا؛ فلم تتمكن من عمل مكياج أو ترسحية ش��عر، وبدت عىل الشاش��ة بالش��كل الطبيعي الذي 
تكون عليه املرأة يف املنزل أغلب وقتها؛ فكانت ردة الفعل املجتمعي - ومن الرجال غالبا - بالغة السوء، فلم 
يلتفتوا إىل احلادث املروع، وال إىل خماطرهتا بالتواجد يف موقع انفجار ال يزال خارج السيطرة، ومن املمكن 
أن تفق��د حياهت��ا، بل ما لفت انتباههم هو ظهور وجه عىل الشاش��ة غري مجيل ومهن��دم عىل نحو ما تعّودوا! 
وكم يعكس هذا املوقف مأس��اة التش��يؤ والتنميط اجلسدي التي تعيشها النساء. لالطالع عىل التفاصيل عن 

موضوع الصحفية انظر:
https://www.bbc.com/arabic/trending-51783662
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جسد األنثى، وتظهر بقوة الفروق اجلنسية وعوامل االختالف اجلندري كتأثري لعالقات القوة، 

وأمناط التحيز واالمتياز، واملامرسات االجتامعية والثقافية ملجتمع ما.

وحيس��ن بن��ا إمجال األم��ر، يف أن جس��د املرأة وش��كلها اخلارج��ي، ال ميّتان بصل��ة لذاهتا 

إمنا هو، إىل  إمن��ا هو صناعة ثقافي��ة جمتمعية. وليس هذا جمرد اغرتاب فحس��ب، و احلقيقي��ة، و

ذل��ك، برت لعالقة واتصال بالعامل، وبرت إلدراك جمس��د، ينجم عنه يف النهاية وجود ال يصل أبدا 

إىل وجهته اخلاصة. وعىل ذلك، تستطيع املنهجية النسوية التعامل النقدي مع الوضع االجتامعي 

والثقايف والتارخيي من الداخل، وحماولة تفكيك هذه اهلياكل والبناءات االجتامعية إلعادة بناء 

الواقع.

2 - حاضر الفينومينولوجيا النسوية ومستقبلها

 The Water We Swim »يف »املاء الذي نس��بح فيه: ملاذا الفينومينولوجيا النس��وية اليوم؟

In: Why Feminist Phenomenology Today?

 Christinia وكريس��تينيا الن��دري Sara Cohen Shabot تناقش س��ارة كوه��ني ش��ابوت

Landry الفينومينولوجيا النس��وية ومدى حاجتن��ا إليها اليوم؟ وخاصة بعد مرور ما يقرب من 

س��بعني عاًما، منذ أن بدأت »س��يمون دي بوفوار« مناقش��تها حول خربات النساء التي تناولتها 

يف كتاهب��ا »اجلن��س اآلخر«، حيث قدمت واح��دة من أوىل التحلي��الت الفينومينولوجية الغري 

حماي��دة، والتي َوضعت ألول مرة اجلندر كعامل حتليل ومنطل��ق بحث، ويفرتض عملها ضمنًيا 

ب��أن »اإلدراك ونتائجه املبارشة، كاملعرفة واحلركة واإلحس��اس والعاطفة والفاعلية، هي أيًضا 

جنس��انية، باإلضافة إىل ذلك كانت بوفوار هي الت��ي لفتت انتباهنا إىل حقيقة أن ما كنا نعرفه 

حت��ى اآلن ع��ىل أنه خربات وجتارب »طبيعية« مل تكن أم��وًرا طبيعية عىل اإلطالق، بل كانت 

جت��ارب لنوع حم��دد جًدا من الذوات، وهي ذوات ذكوري��ة«.(1) وعىل الرغم من عمل كل من 

إديث ش��تاين Edith Stein وحنا أرندت   Hannah Arendt عىل موضوعات، نطلق عليها نحن 

 اآلن: فينومينولوجيا نس��وية، إال أن الفضل األكرب يعود إىل بوفوار كوهنا أول من أحدث ثورة 

يف النظر إىل الذات من منظور اجلندر الذي ساهم يف تشكلها. وبعد ثالثني عاًما طرحت آيريس 

)1( Sara Cohen Shabot, Christinia Landry,)ed(, )2018(, Rethinking Feminist Phenomenology, 
Rowman & Littlefield International Ltd, London, P1. 
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ماريون يونج Iris Marion Young يف مقال هلا بعنوان: »الرَّْمي كفتاة: فينومينولوجيا اجلسد 

 األنثوي، السلوك واحلركة واملكانة« )1980(، حاولت آيريس وصف حالة اجلسد األنثوي 

يف الع��امل، وش��عور األنثى باالغرتاب ع��ن ذاهتا، وضياعه��ا يف أمناط اجلن��در التي يضعها 

فيه��ا املجتم��ع، ويتم اإللقاء هب��ا يف هذا العامل ليتم فرض منط معني حتيا فيه وال يس��مح هلا 

بغ��ريه. فتحل��ل آيري��س الكيفية التي أصبح هبا جس��د امل��رأة عامل عرقلة هل��ا عن احلياة، 

ب��دال ع��ن أن يكون عونا هلا يف اكتس��اب خربات معرفية فري��دة، وترشح ذلك من خالل 

أدوار اجلن��در الت��ي يفرضها عليها املجتمع كأم وكزوجة. فمثال، جيب أن تس��تخدم املرأة 

إال س��يكون بال فائدة من وجهة نظر املجتمع؛ فتتساءل آيريس:   جس��دها يف اإلنجاب، و

ماذا لو اس��تخدمته يف الرقص أو هلواياهتا الش��خصية؟ فت��رشع يف رشح: كيف أننا »غالًبا 

ما نخترب أجس��ادنا كعائق هش وضعيف، وليس وسيطًا لتفعيل أهدافنا.. نشعر كام لو أننا 

 

 جي��ب أن نوج��ه انتباهن��ا إىل أجس��ادنا للتأك��د من أهنا تفع��ل ما ينبغ��ي عليه��ا القيام به، 

بداًل من االهتامم مبا نريد القيام به فعال من خالل أجس��ادنا.. إننا منيل، أكرث من الرجال، 
إىل التقليل إىل حد كبري من قدراتنا اجلسدية«.(1)

لذلك فالذات األنثوية يف املجتمعات األبوية ال تعيش وجودها اخلاص أبدا؛ فإما أن ختضع 

األنث��ي للثقافة، واقعة حتت طائلة التش��يؤ اجلس��دي واجلنيس، أو تك��ون خارجة عن املألوف 

وتصري شاذة عن املجتمع وتوصم بعدم األنوثة.. وهكذا يف دائرة مفرغة جعلت الوجود األنثوي 

يتخذ وضًعا حمددا، سْمُته السكون وعدم االنفتاح.

قدمت الباحثات النس��ويات أعاماًل متنوعة وملهمة، تقدم جتارب جنسانية حية، وترشح 

وتوض��ح اهلياكل التي تعم��ل عىل خلق تلك التجارب ورعايتها. فنجد يف كتاب »إعادة التفكري 

يف الفينومينولوجيا النسوية: وجهات نظر نظرية وتطبيقية« )2018( حاولت الكاتبات عرض 

احلاج��ة امللحة يف زمننا املعارص إىل االهت��امم بالفينومينولوجيا النس��وية أكرث من ذي قبل، بل 

وخلق مس��تقبل للدراس��ات النس��وية الفينومينولوجية، وُكّن يس��تِنْدَن يف ذلك إىل جمموعة من 

التس��اؤالت طرحنه��ا يف بداية الكتاب، وهي: »ه��ل مثة حاجة إىل املزيد م��ن الفينومينولوجيا 

النسوية؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، فلامذا بالتحديد نحتاجها اآلن؟ وكيف ميكن تأطريها؟«.

)1( Ibid, P2.
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وللبحث عن سبل اإلجابة هلذه التساؤالت، ُعْدَن إىل العمل األسايس لسيمون دي بوفوار 

وآيري��س يون��ج. ف��� »اجلن��س اآلخر« قد مرت عليه س��بعون عاًما، وما يق��رب من أربعني 

عاًما منذ صدور »الرمي كفتاة«؛ ُفيطرح السؤال: ما الذي تغري، إن وجد؟ عىل سبيل املثال: 

 

ه��ل ختتل��ف جتربة الطفولة أو التنش��ئة اجلنس��ية بالنس��بة للفتي��ات والش��ابات عام كانت 

علي��ه يف زمن بوفوار؟ هل ختلت الفتيات والنس��اء عن وصف آيري��س يونج ألمناط احلركة 

األنثوي��ة منذ الس��بعينيات؟ هل تغريت أس��اليب تناول الفتيات والنس��اء لعامله��ن حًقا؟ لو 

نظرن��ا ملا أحدثته حركة )أنا أيًض��ا#( Me Too# )2017(، وكّم القصص واحلكايات للعديد 

 

من النساء حول العامل، عن تعرضهن للتحرش اجلنيس واالغتصاب والتشييء اجلنيس يف كل 

فئ��ات املجتمع املختلفة، س��واء يف نطاق األرسة داخل املن��زل، أو يف أماكن العمل، وحتديدا 

الرؤس��اء، وصربهن وحتملهن ل��كل ذلك لعدم وجود وصف هلذه الظاه��رة. ولكن مع تفاقم 

الوضع عىل نحو خميف، س��وف ندرك ببس��اطة أن التش��يؤ اجلنيس مي��أل املجتمعات، ووجود 

 امل��رأة يف العامل مهمش ومت��دين املكانة، ورؤيته��ا غري مرغوب فيها، فق��د حطمت حركة 

Me Too# أس��طورة أن مثل هذه األمور غري طبيعية، وحوادث اس��تثنائية كام كان ُيش��اع، 
ولكن احلقيقة أهنا كشفت لنا زيف كل ذلك.(1)

 #Me Too وق��د اتضح من خ��الل التحليالت النس��وية للتج��ارب التي عرضتها حرك��ة

وكذل��ك »ش��خصية القطة« »Cat Person« لكريس��تني روبينيان، وه��ي قصة قصرية ذائعة 

الصي��ت، عند نرشها أطلق عليها »القصة القص��رية األكرث تداواًل عىل اإلطالق« نُرشت ألول 

مرة يف )2017( يف صحيفة النيويوركرNew Yorker ثم تم نرشها بش��كل مس��تقل يف كتاب 

 )2018( »ش��خصية القط��ة« ه��ي قصة خيالية ت��دور حول بطل��ة الرواية مارج��وت طالبة 

يف الكلية، وهي تتجول يف عالقة مع رجل كبري يف السن يدعى روبرت.(2) نقول أنه قد اتضح 

م��ن خالل هذه التحليالت أنه حتى النس��اء من جي��ل األلفية، يتم تعليمه��ن أنه من الطبيعي 

واملعت��اد أن خيضعن للرجال؛ حتى لُيعد هذا اخلضوع جزًءا أساس��ًيا م��ن هويتهن األنثوية، 

ب��ل يضاف لذلك أن��ه من الطبيعي أن يعملن عىل إس��عاد اآلخرين بغ��ض النظر عن رغباهتن 

)1( See, Ibid.P3.
)2( See, Kristen Roupenian, »Cat Person,« The New Yorker, December 11, 2017. https://www.

newyorker.com/magazine/2017/12/11/cat-person.
 See also, Kristen Roupenian,)2018(, Cat Person, Random House.
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احلقيقي��ة، وكذلك حتملهن ل��ألمل مقابل إرضاء اآلخرين.. كل ذلك بات أم��ًرا طبيعًيا وجزًءا 

 

ال يتجزأ من الوجود يف العامل كامرأة.

وع��ىل ذلك أوضحت الدراس��ات النس��وية احلاج��ة امللح��ة للدراس��ات الفينومينولوجية 

النس��وية، والتوسع فيها أكرث وأكرث، وذلك كرًسا وتغيرًيا ملفهوم »التجربة العادية/ الطبيعية« 

the concept of normal experience الت��ي تناولته��ا الفينومينولوجي��ا الكالس��يكية، وأدت 

إىل الوض��ع احلايل للنس��اء. نحن بحاج��ة إىل املزيد م��ن الفينومينولوجيا النس��وية؛ ألن جتربة 

»اآلخر«، وهي يف الواقع جتربة معظم النس��اء، مل يتم وصفها ودراس��تها بشكل دقيق. وهكذا 

إعادة كتابتها ألهنا ليست عادية يف حقيقة  يبدو وجوب إعادة التفكري يف »التجربة العادية«، و

األمر. نحن بحاجة إىل املزيد من الفينومينولوجيا النسوية؛ ألن النساء )وغريهن(، كام تناقش 

آيري��س »اآلخرون«، كانوا دامئًا مس��تائني من وضعهم، ورغم كل ذلك ال ميكنهم الش��كوى؛ 

ألن املجتمع يعترب كل هذه األوضاع جتارب عادية أو طبيعية.

م��ن خالل »إع��ادة التفك��ري يف الفينومينولوجيا النس��وية«، تعمل الكاتب��ات عىل البحث 

إعادة تقدميها بطرق  والتحري من أجل صياغة األس��س النظرية للفينومينولوجيا النس��وية، و

جدي��دة ومبتكرة. فمن خالل فحص وجهات النظر التأسيس��ية، يت��م فحص اجلذور التارخيية 

للفينومينولوجي��ا بدقة، وكذا عالقتها اخلالفية املثمرة بالرؤى واألهداف النس��وية، مع الرتكيز 

 ع��ىل املجاالت النس��وية املعت��ادة، مثل ظاه��رة التمييز عىل أس��اس اجلنس والع��رق واهلوية. 

ك��ام ُتقدم أيًض��ا رؤى تطبيقية، ُتربز من خالهلا التأثريات املخفية واملتوارية هلياكل الس��لطة 

االجتامعية والتارخيية عىل التجربة اجلسدية للفرد.

إن إعادة التفكري يف الفينومينولوجيا النسوية، من شأنه املسامهة أيًضا يف تكوين جمموعة 

متزاي��دة م��ن األدبيات التي ال غ��ىن عنها يف الفينومينولوجيا النس��وية. وه��ي تطمح إىل عرض 

كل م��ن العمل النظري والتطبيق��ي اجلاري يف هذا املجال اليوم، مع الرتكيز عىل التجارب احلية 

لألفراد من اجلنس��ني ككائنات أخالقية وسياسية متجس��دة. باختصار، هتدف هذه املجموعة 

إىل دراسة وفهم، ثم إعادة تصور جتاربنا التي عشناها، بالنظر إىل املياه التي نسبح فيهاعىل حد 
تعبريهن.(1)

)1( See,Ibid. P)7-9(.
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3 - أمثلة متنوعة على الفينومينولوجيات النسوية

:Oppression Phenomenology of أ - فينومينولوجيا القمع/ االضطهاد

وتتمثل يف س��عي الفلسفة النسوية، من خالل املنهج الفينومينولوجي، لتقديم وصف لظاهرة 

 االضطه��اد والظلم املعريف ال��ذي تعرضت له املرأة عرب التاريخ الفلس��في الطويل، مس��تخدمة 

يف ذلك اآلليات التي يتيحها املنهج الفينومينولوجي عموما، والفينومينولوجيا النس��وية خصوًصا، 

حتى تستطيع أن تقدم صورة كاملة هلذا الظلم وما يستتبعه من آثار عىل الواقع املعريف للمرأة.

:shame Phenomenology ofب - فينومينولوجيا الشعور بالعار

ترتبط بفكر هيدجر عن أمناط الكينونة يف العامل، وكيف أهنا تكون مرتبطة باإلحس��اس 

بالقلق واهلم والذنب. ولكن التحليل النس��وي أضاف إىل ذلك منط كينونة يالزم وجود األنثى 

حتدي��ًدا يف العامل، وهو الش��عور بالعار، واملقصود به عدم ش��عور الذات باالحرتام، وتس��ليط 

إحاط��ة وجودها بس��ياج من املحاذي��ر والتعلي��امت األخالقية التي   عي��ون املجتم��ع عليها، و

ال تنتهي؛ مما جعل وجود الذات مهزوًزا، ال تس��تطيع معه األنثى أن تصل إىل الوجود األصيل؛ 

ألهنا مكبلة بقيود جمتمعية تشتت الذات باستمرار عن وجودها األصيل.

وبالرغ��م م��ن أن الرجل أيًضا ميكن أن يعايش إحس��اس العار، إال أن النس��اء، وبحس��ب 

ترصيح »س��اندرا بارت��ي« Sandra Lee Bartky )1935-2016(، ه��ّن »أكرث عرضة عادة من 

الرج��ال للش��عور بالعار، وأن الع��ار ليس جمرد ش��عور أو عاطفة معينة )ع��ىل الرغم من كونه 

ينطوي عىل مش��اعر، ومشاعر حمددة(، كتعزيز عاطفي واسع االنتشار للبيئة االجتامعية«(1). 

ولذل��ك قدمت بارتي حتليالت لبني��ة العار، وأوضحت الفروق املفاهيمية بني الش��عور بالعار 

والشعور بالذنب؛ ألن احلدود بينهام تتاموه يف التجربة الفعلية، ولقد أثبتت الدراسات النفسية 

احلديثة أن الناس ال يستطيعون التمييز بينهام.

اس��تعانت ساندرا بتحليل س��ارتر، الذي انتهى فيه إىل أن اإلحساس بالعار حيتاج جلمهور، 

بينام اخلجل إمنا يكون من النفس قبل اآلخرين. لذلك فالتخلص من اإلحساس بالعار يستدعي 

)1( Bartky, S. )1990(, Femininity and Domination: Studies in the Phenomenology of Oppression, 
New York: Routledge, P85.
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 Arnold Isenberg»إميان الذات بنفس��ها بغض عن النظر عن اآلخر، وكذلك »أرنول��د إزنبريغ

)1911-1965( وتعريفه للعار عىل أنه ذلك النوع من التهميش املجهد للذات، والذي يصورها 

 )1927( Gabriele Taylor »ع��ىل أهنا غري الئقة أو متضائلة. كام نج��د أيًضا »غابرييل تايلور

ال��ذي ي��رى أن »االعرتاف« بني��ة مميزة من بين العار، فاالعرتاف س��مة من س��امت كل جتربة 

عار. كذلك جون ديه )John Deigh( )1953( الذي يرى أن االنس��حاب املتأمل من اآلخرين 

يس��تتبع رضورة االختباء والتسرت. »جون رولز« )John Rawls )2002-1921 عّرف العار عىل 

أنه عاطفة يش��عر هبا املرء عند فقدان احرتام الذات وفقدان املثل العليا والقدرات الش��خصية، 
وهذا الشعور يعود إما الفتقار املرء إليها أو أن اآلخرين ال يستحقون.(1)

يالزم فينومينولوجيا الش��عور بالع��ار - االغرتاب النس��وي Feminist Alienation والذي 

يط��رح م��ا تالقيه ال��ذات األنثوية يف العامل من ش��عور باالغ��رتاب والتجاه��ل، ويتقاطع مع 

إحس��اس الكينونة األنثوية بالذنب، فتتس��رت وختتف��ي أو تنزوي بعيدا  فينومينولوجي��ا العار و

 حت��ى ال تتع��رض لالنتق��اد واملواجهة من جمتم��ع يصورها عىل أهن��ا مذنبة يف مجي��ع األحوال؛ 

فهي حتيا يف جمتمع، ولكنها مغرتبة ال تنخرط فيه، بل تداوم عىل التسرت واالختباء منه. ويف حني 

 تلجأ النس��وية االش��رتاكية إىل حتليالت ماركس، تعتقد »س��اندرا بارتي« أن نظرية ماركس 

يف االغرتاب غري كافية للتعبري عن االغرتاب اخلاص باملرأة، والذي يظهر يف صور متعددة، مثل 

هيمنة الذكور عىل الثقافة، والقمع اجلنيس، والتش��يؤ اجلنيس، وحتى االغرتاب عن اإلمكانات 

اجلس��دية، وحظر التعب��ري عن اإلبداع البرشي ال��ذي تعرب عنه هذه األش��كال من الغربة عن 

حالة منوذجية لالغرتاب املاركيس، واس��تخدام أعضاء اجلسم ووظائفه لتمثيل املرأة وتقييمها، 

والذي يوازي إعادة تقييم قيمة العامل من خالل منتجات وأنش��طة اإلنتاج القرسي. فالنس��اء، 

كأجساد جنسية، والعامالت، كآالت لإلنتاج، ممنوعات عىل قدم املساواة من حتقيق إنسانيتهم 

الكاملة«(2). كام تضيف بارتي مفارقة عجيبة، وهي قبول بعض النساء ألوضاعهن، واعتبارها 

)1( See, Ibid, P 85-87.
 See, also: Gabrielle Taylor, )1985(, Pride, Shame, and Guilt: Emotions of Self-Assessment, 

Oxford University Press.
 See, also: by John Deigh, )2011(, Emotions, Values, and the Law, Oxford University Press; 1st 

edition.
)2( See, Janet Trapp Slagter, The Concept of Alienation and Feminism, Social Theory and 

Practice,Vol. 8, No. 2 )Summer 1982(, pp. 155-164 ,P155.(, Florida State University 
Department of Philosophy.
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ق��درا مس��لاًم به، عىل عكس الع��امل؛ مما جعل بارتي تلج��أ إىل حتليل س��يمون دي بوفوار عن 

االغرتاب الوجودي من أجل فهم االغرتاب األنثوي املعقد واملتشابك.

ج - فينومينولوجيا اجلسد:

تس��تند فينومينولوجيا اجلسد النسوية إىل فلس��فة مريلوبونتي عن اجلسد، فهو َيعترِب اجلسد 

ش��يئا وموضوًع��ا يف ذات الوق��ت، وهذا م��ا أطلق عليه »امل��ريئ والالمرىئ«. إن وجود اجلس��د 

 

يف العامل ومعرفته باملوضوعات يوضح لنا العالقات املتنوعة واملتشابكة التي يدخل فيها اجلسد؛ 

حي��ث يظهر لنا مبظهرين: فهو، من جهة، يشء من األش��ياء يف العامل. ومن جهة أخرى، يرى 

ويلمس ويكتش��ف ويتفاعل مع األشياء املوجودة يف العامل من حوله. لذلك أطلق مريلوبونتي 

قس��مته الشهرية بأن اجلس��د له بعدين: اجلس��د املوضوعي، واجلس��د الفينومينولوجي. يتبني لنا 

أن موقف مريلوبونتي من اجلس��د رافقه حتول يف النظرة إىل اجلس��د؛ فبعد أن كان يف فلس��فات 

احلداثة مقولة ثانوية ومهمش��ة، أصبح اجلس��د مركز اهتامم الفيلس��وف، بل مركز الوجود(1). 

كذل��ك نجد أفكار هيدجر عن الكينونة، وكي��ف أن الدازاين هو وحدة واحدة، وليس ثنائية 

منفصلة: جس��د وعقل، كام كان س��ائًدا يف التاريخ الفلسفي. وبالطبع، املنهج الفينومينولوجي 

عند هورسل؛ ففي الغالب ميثل هؤالء األساس للفينومينولوجيا النسوية عموما، وفينومينولوجيا 

اجلسد عىل وجه التحديد.

ونظ��ًرا ألن الفلس��فة النس��وية تعتمد يف منهجها عىل دراس��ة الفالس��فة الفينومينولوجيني، 

ث��م تنطلق ه��ي مكملة بوصف الظواهر اخلاصة بالنس��اء أو الظواهر التي ُينظ��ر إليها عىل أهنا 

»خ��ربات عادية«، والتي تم جتاهلها أو اعتبارها بأهنا ال تس��تحق الوص��ف؛ نظرا لذلك جاءت 

التحليالت الوصفية النس��وية فريدة من نوعها، ولكنها تس��تند إىل أس��س فلسفية رصينة، ومنها 

س��وف نتناول هن��ا العالقة الغامض��ة - بتعبري بوفوار - الت��ي تربط األنثي بجس��دها يف مرحلة 

الرضاع��ة الطبيعية، وكيف أهنا تغري يف مفهوم اس��تقالل الذات، ك��ام تربط الذات هنا مبوجود 

آخ��ر ه��و الطفل، ثم الذات يف وض��ع الرضاعة مع الطفل يف عالقتهام بالع��امل، وذلك من خالل 

.Breastfeeding Phenomenology of تقديم وصف فينومينولوجي لظاهرة الرضاعة الطبيعية

)1) انظ��ر: امل��ريئ والالمريئ، موريس مريلوبونتي، )1987(، ترمجة س��عاد حممد خ��رض، مراجعة األب نيقوال 
داغر، ط1، سلسة املائة كتاب، دار الشؤون الثقافية العامة، العراق.
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د - فينومينولوجيا الرضاعة الطبيعية، كتجربة النفتاح الذات على العامل:

يف مقاهلا »األمهات الصاحلات لألكل، األخريات الصاحلات لألكل: الرضاعة الطبيعية 

 »Edible Mothers, Edible Others, :On Breastfeeding as Ambiguity« »كأمر غامض

تقرتح س��ارة كوه��ني ش��ابوت Sara Cohen Shabot(1) اس��تخدام عدس��ة الفينومينولوجيا 

النس��وية لتوفري طريقة جديدة، وأكرث ثراًء، ورمبا أيًضا أك��رث تعقيًدا، وذلك ملعاجلة خربة 

جترب��ة الرضاع��ة الطبيعي��ة، اعتامدا ع��ىل الترصحيات األخرية م��ن هيئة اليونس��يف بأمهية 

الرضاعة الطبيعية والتي ال غين عنها بأي منتج آخر، بل ومازالت وس��تظل هي اخليار األمثل 

لتغذية األطفال. وتنطلق س��ارة من خالل افرتاض أن النس��اء قاب��الت لألكل كوهنن ينتجن 

حليًب��ا للرضع، كام تعتمد عىل مفهوم بوفوار للغموض، لوص��ف ذلك النوع من الذاتية التي 

ق��د تؤدي إليها الرضاعة الطبيعية، condition as embodied-edible beings.. حالة النس��اء 

ككائنات جمسدة غذائية.

 تؤك��د الفيلس��وفة الفرنس��ية س��يمون دي بوف��وار، يف كتاهب��ا »أخالقي��ات الغم��وض« 

)The Ethics of Ambiguity( )1947(، ومن خالل حوار ومناقشة آلراء معارصهيا الفرنسيني، 

م��ن جان بول س��ارتر ومريلوبونت��ي، ومن خالل جمادلته��ام، تؤكد عىل أن احلري��ات الوجودية 

حتمل معها مسؤوليات أخالقية معينة. أخالقيات الغموض هي فحص شامل للوجود، وما يعنيه 

للحي��اة البرشية. ويف هناية املطاف، تقول بوفوار، أنه م��ن أجل حتقيق احلرية احلقيقية، جيب 

ع��ىل املرء أن حيارب خيارات وأنش��طة أولئ��ك الذين يقمعون اآلخرين، حت��ى نصل إىل الفهم 

الدقيق للذاتية احلقيقية أو الذاتية اخلالصة، بتعبري هيدجر.

ولك��ن كي��ف ميكن لتجرب��ة الرضاعة الطبيعي��ة أن تعرب عن يشء ح��ول الوضع الغامض 

للم��رأة، بتعبري بوفوار؟ ميكن للنس��اء أن حيددن ذلك من خالل فه��م وجودهن كموضوعات، 

وأش��ياء يف آن واحد، وكأهنن حيملن صفات متناقضة مع بعضها البعض. فعندما خُتترب الرضاعة 

ة وعادلة، س��وف يكون هل��ا القدرة ع��ىل تغيري مفه��وم »األم« عن  الطبيعي��ة يف ظ��روف خ��ريِّ

ذاتيته��ا، وتوضيح الغموض العام الذي مييز وجودها كجس��د مغذٍّ يف العامل. باإلضافة إىل ذلك، 

 

ف��إن فحص جترب��ة الرضاعة الطبيعية من خالل هذه العدس��ة، قد يكون مفي��ًدا يف بناء مناذج 

)1) حمارض أول، برنامج دراسات املرأة واجلندر، جامعة حيفا. 
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جدي��دة من الذاتية، أقل تركيًزا عىل االس��تقالل واحلدود الواضح��ة كام نعرفها، وأكرث ترحاًبا 

بالذاتية اجلسدية التي يسهل التسلل إليها، واالنغامس يف العامل والتشابك مع اآلخرين.

وم��ع ذل��ك، يف اجلدل حول ذاتي��ة الرضاع��ة الطبيعية كمس��ار أوضح نح��و جتربة ذاتية 

غامضة، ومنفتحة، هناك خطر الوقوع يف فخ املاهوية. وعليه، فس��وف يكون من الرضوري 

التأكيد عىل أن بنات حواء لس��ن جمرد نس��اء، ولس��ن جمرد أمهات مرضعات، صاحلات لألكل، 

وضعهن العام كأجس��ام غامض��ة وكرهية الرائحة منتجة للحليب، ومتش��ابكة مع العامل ومع 

اآلخرين. من أجل ذلك، فإن هذه الذاتية املنفتحة، تتطلب بيئة حممية تزدهر فيها، بيئة تتحقق 

فيها املس��اواة والعدل االجتامعي؛ لي َيُكّن قادرات عىل احتضان أنفس��هن كذاوات جمس��دة 

ومس��امية ولزج��ة وكرهية الرائحة، وف��وق كل ذلك خمرتَقات من قبل الع��امل كوهنن صاحلات 

لألكل ومتداخالت يف جسد العامل(1).

وتذه��ب بوف��وار إىل حتديد رؤية للذات انطالقا من أن الوجود يس��بق املاهية، وتتفق مع 

هيدجر يف أن وضعنا احلايل يف احلارض، بكل أفعالنا واختياراتنا وجتاربنا املاضية، سوف يساهم 

يف تش��كيل صورة مس��تقبلنا. وترشح أيًضا كيف أن حرية اإلنس��ان تتطلب حرية اآلخرين 

لي تتحقق، كام تبنّي أن كل موجود له ذاتية تنطوي عىل تناقض، وعىل اإلنس��ان أن يتقبل هذا 

التناق��ض ويتفهمه؛ ألن��ه يؤثر يف رؤيته ملع��ىن احلرية؛ فإننا »نترصف بش��كل أخالقي فقط، 

بقدر ما نقبل حجم اختياراتنا وعواقب ومس��ؤوليات حريتنا الوجودية األساسية«. كام ختربنا 

بوفوار: »أن يكون املرء أخالقًيا، وأن يتحرر، هلُو قرار واحد«(2).

منذ البداية، عرفت الوجودية نفس��ها عىل أهنا فلس��فة الغموض. وم��ن خالل التأكيد عىل 

 طاب��ع الغموض الغري قاب��ل لالختزال، عارض كريكجارد نفس��ه مع هيجل. وبس��بب الغموض 

يف جيلنا، نجد س��ارتر يف »الوجود والعدم« قد حدد اإلنس��ان بشكل أسايس بأنه »ذلك الكائن 

ال��ذي ال جي��ب أن يكون، تلك الذاتية التي تدرك نفس��ها فقط كوج��ود يف العامل، تلك احلرية 

امللتزم��ة، تل��ك الزيادة يف الذات التي مُتن��ح لآلخرين عىل الفور. لكنه��ا أيًضا أدعى أن تكون 

الوجودية فلسفة العبث واليأس«(3).

)1( Ibid. P 166.
)2( See, Simone de Beauvoir, )2018(, The Ethics of Ambiguity , Open Road Media, P )1-34(.
)3( Sara Cohen Shabot,)2018(, Edible Mothers, Edible Others, :On Breastfeeding as Ambiguity, 

In: Sara Cohen Shabot, Christinia Landry,Ibid, P )155-157(.
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إن األوصاف النسوية للرضاعة الطبيعية تكشف لنا عن تناقضات يف الذات، مثل الكراهية 

واألمل واإلجبار من ناحية، والعالقة مع موجود آخر ثم التزام أخالقي إزاءه باإلطعام والرعاية 

وحال��ة النس��اء ككائنات قابلة لألكل من ناحية أخرى. وهك��ذا من املمكن أن تكون جتربة 

الرضاعة الطبيعية مؤدية للكشف عن غموض الذات األنثوية من أجل فهمها عىل النحو الذي 

بّينت��ه بوفوار، ورمبا متنحنا نظ��رة عىل الذاتية احلقيقية لألنثى، أو الذاتية اخلالصة التي تش��كل 

الوجود األصيل ألنثى يف العامل.

تدف��ع جتربة الرضاعة الطبيعية بفكرة بوفوار، ع��ن الذاتية الغامضة، إىل أقىص حدودها؛ 

فنحن نرى جسد األم املرضعة كرهية الرائحة، مفعم يف اجلسدية، مسامي، مائع، غري مستقر، 

ال تس��تطيع االس��تقالل؛ الرتباطها بالرضيع، كام أن احلدود الواضحة مرتبطة بالذات األخرى 

املعتم��دة عليه��ا، وهي الطفل الذي يتحكم يف جس��دها، بل أنه جزء من��ه، ولكنه أصبح جزًءا 

منفص��اًل عن الكل - جس��د األم - يف العامل؛ ففي احلمل، يكون��ان ذاًتا واحدة، تتضمن موجودا 

 

مل يس��تقل بع��د، وهذا أم��ر مربك حقا، ه��ل نعتربمها وج��وًدا واحًدا؟ أم موجودان يف جس��د 

واح��د؟، ولك��ن بعد الوالدة جتد موج��وًدا انفصل بذاته يف العامل، فنفه��م أهنام أصبحا وجودان 

ولك��ن مازال وجوده يعتمد عىل الوج��ود الذي اجُتِزئ منه، وهو األم. ثم ال تلبث األم أن تتبني 

أن هذا االنفصال مل يتحقق عىل نحو تام؛ فجسدها ينتج احلليب رغام عنها، بل ويفرزه حسب 

إحساس��ه باجلوع، وجيعلها مدفوعة برغبة جاحمة يف إطعامه والتخلص من هذا  رغبة الرضيع و

احلليب الذي ُيش��ِعر جس��دها بالعبء. تقول إيفا ماريا سيمز Eva-Maria Simms تعبريا عن 

عالقة جس��دها بطفلتها: »إن حاجة األم إىل أن يستهلك طفلها احلليب الذي تنتجه ظاهرة جد 

غريبة. جسدي كان حمكوما بحاجتها، حاجتها استدعت منه استجابة فورية ال ميكن السيطرة 

عليها، ومل يس��بق يل يف حيايت أن ش��عرت هبذا القدر من االستسالم والتعرف عىل جسدي أكرث 

مما شعرت به عندما كان أطفايل رضعا«(1).

فمش��اعر األم ه��ا هنا تنط��وي عىل تناقضات؛ إهنا ال متلك الس��لطة عىل جس��دها، ولكنها 

يف الوق��ت ذات��ه ترغب فع��ال يف إطعام الرضيع. اعتمدت س��ارة كوهني عىل حتلي��الت إيفا عن 

خربة أو جتربة الرضاعة الطبيعية والتجسيد األنويث يف العامل، والتي ترى أن الرضاعة الطبيعية 

)1( Eva-Maria Simms, )2001(, »Milk and Flesh: A Phenomenological Reflection on Infancy and 
Coexistence,« Journal of Phenomenological Psychology 32, no.P25.



مجلة الجمعية الفلسفية المصرية )السنة الحادية والثالثون-العدد الحادي والثالثين(396

 compelled« ،هي جتربة جس��دية نخترب من خالهلا »الس��خاء االضطراري«، كرم إجب��اري

generosity« والتش��ابك األس��ايس بيننا وبني الرضاعة الطبيعية، وبني أنفس��نا، والطعام الذي 

نس��تهلكه، واهلواء الذي نتنفسه، واملاء الذي نرشبه. فالعامل يدخلنا، ويغذينا، وجيعلنا بدورنا 

أجس��ادا مغذية. مّنا، يع��ود العامل من جديد إىل اخلارج، اآلن كحلي��ب لزج، كريه الرائحة، 

فنجد جس��د الرضاعة الطبيعية يظهر لنا كجس��د منفتح، ميثل، ذاتية متش��ابكة مع العامل. إن 

جتربة الرضاعة الطبيعية ليس��ت بطبيعة احلال التجربة املجس��دة الوحي��دة التي تعرب عن هذا 

إفرازاتنا  االنفتاح من ش��خصياتنا املجس��دة جت��اه العامل، ويف الواق��ع ميكننا اعتبار، جس��دنا و

املختلفة، تربطنا بالعامل هبذه الطريقة، وجتعلنا نظهر وكأننا قابلني لألكل واالستهالك من قبل 

اآلخرين. تس��تخدم إيفا مفهوم مريلوبونتي للعامل كجس��د؛ لتس��ليط الضوء عىل فكرة حليب 

الثدي كامدة تدعم انفتاح وتش��ابك أنفس��نا املجس��دة م��ع العامل: »إن احلليب يكش��ف لنا أن 

اجلس��م، حتى ببعده العضوي، ليس منغلقا عىل ذاته، بل منخرطا يف ش��بكة من العالقات ذات 

مغزى؛ فالطفل -اآلخر- هو جزء من اهليكل الذي حيدد ما هو احلليب. رمبا أكرث من أي مادة 
أخرى، احلليب هو العالمة املرئية للغري مريئ، بني اجلسم، واألم والرضيع«.(1)

وهنا علينا أن نعرتف بتداخل الذاتية كطريقتنا األساسية للواقع اجلسدي. ومن ثم نحتاج 

أيًض��ا إىل إعادة إنتاج املاهية، ولذلك يس��مح هذا املفهوم ملوض��وع الرضاعة الطبيعية بتطوير 

مفهوم جديد وقوي ل� »الرضاعة الطبيعية كخيار متكني«، وهو ليس خياًرا رومانسًيا كام يبدو 

ولكنه ينطوي عىل إمكانية غامضة، تش��مل األمل واملتعة واحلنان والكراهية واالجبار واألمل. 

وهذا النوع من الذاتية املربكة حيتاج بالتأكيد إىل بيئة حممية وآمنة ليزدهر فيها، وهي العدالة 

االجتامعية واملساواه بني اجلنسني.

اخلالص��ة هنا: أن جتربة الرضاعة الطبيعية يف الفينومينولوجيا تظهر وكأهنا ظاهرة عادية، 

أو طبيعي��ة؛ بالتايل ال تس��تحق الوصف. ولك��ن يف الفينومينولوجيا النس��وية هي جتربة فريدة 

وممي��زة، عجز عن وصفه��ا الرج��ال الفينومينولوجيني؛ الفتقاده��م عنرص املعايش��ة، واملعاينة 

الش��عورية، فاملرأة ه��ي التي تنفرد مبعايش��ة هذه التج��ارب، ومن مثا متتلك اخلربة الش��عورية 

لوصفها. أعتمدت الفينومينولوجيا النس��وية عىل مفهوم مورلوبنتي عن اجلس��د بوصفه )إدراك 

جمس��د(، وأنه قل��ب الوجود، كام اعتمدت عىل حتليالت س��يمون بفوار ع��ن مفهوم الغموض، 

)1( See, Ibid, P162.
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وربطها للحرية احلقيقية باملس��ؤولية األخالقية، مما أدي إىل إعادة اكتش��اف الذاتية، ومفهوم 

االس��تقالل واحلري��ة؛ ففهم ال��ذات األنثوية احلقيقية يتطل��ب فهم الغم��وض والتناقض الذي 

يكتنفه��ا، كام حيدث يف جتربة الرضاع��ة الطبيعية، ومفهوم احلرية أرتب��ط لدى األم املرضعة 

مبسؤولية أخالقية جتاه إطعام الطفل، ورغم هذا االجبار ال تنقص من حريتها شيئا؛ بل تضيف 

مع��ىن أكرث كامال، أما مفهوم االس��تقالل فقد أختذ بعًدا جديًدا، فل��م يعد يتمركز حول الذات 

الفردية، بل تشابكنا مع اآلخرين وارتباطنا هبم.

س��وف نج��د أيًضا مفهوم األموم��ة، هو أيًضا يف حاج��ة إىل إعادة وص��ف فينومينولوجي، 

فحت��ى بعد االنفصال بني األم وطفلها واكتامل منوه واس��تقالله، تظ��ل هناك رابطة قوية بينهم 

ال تنقط��ع أب��دا، رابطة وجودي��ة خفية، غري مفهوم��ة لدينا، ولكنها موج��ودة، ميكننا أن نطلق 

علي��ه الكل )األم( واجل��زء )الطفل(، فدوما ما حين اجلزء إىل ال��كل، إىل األصل الذي جاء منه، 

املنبع الوجودي له؛ حتى يش��عر باالكتامل. ودوما م��ا ينادي الكل، اجلزء، ليضمه له من جديد 

ويرعاه.

انتقدت النسويات بشدة اآلليات القمعية املستخدمة إلقناع النساء بأهنن جيب أن يرضعن 

إال فهن عدمي��ات الفائدة، وعليهن الش��عور بالعار واخلج��ل، ألهنن غري صاحلات   أطفاهل��ن؛ و

وال يش��عرن باملس��ؤولية. وقد كشفت التحليالت النس��وية عن الصورة النمطية لألم الصاحلة، 

 الت��ي ي��روج هلا املجتمع، ويرس��م صورهت��ا؛ لذلك عمل الفكر النس��وي ع��ىل تفكيك مفهوم 

»األم اجليدة« »the good mother«. كام أس��فرت النقاش��ات النس��وية أيًضا عن إضفاء معاٍن 

 جدي��دة لتجرب��ة الرضاع��ة الطبيعية، مس��لطة الضوء ع��ىل إمكانيته��ا التمكيني��ة. إذا كانت 

 يف جمتمع يعزز املس��اواة، فس��وف تكون مثال الس��امح بلقاء أخالقي حقيق��ي، وكفعل رعاية 

ال يل��زم بال��رضورة أن يك��ون مدمًرا أو يث��ري التضحية بال��ذات لألمهات. وقد نُوقش��ت أيًضا 

إظهار  إمكانية الرضاعة الطبيعية لتحدي القيم الرأساملية احلديثة، مثل االستقالل والنجاح، و

مدى ارتباطها فقط بتنميتنا »كمواضيع منتجة« يف املجال العام.

تؤك��د الكثري م��ن هذه الكتابات ع��ىل الطبيعة السياس��ية للتوصيات العلمي��ة أو احليادية 

املفرتضة بشأن الرضاعة الطبيعية، وتظهر إىل أي مدى يؤثر االمتياز بجميع أشكاله، عىل نجاح 

العالق��ة يف الرضاعة الطبيعية بني األم والطفل. باختصار، يبدو أن املس��ؤولية عن توفري جمتمع 

يرضع أطفاله رضاعة طبيعية، تقع يف األساس عىل عاتق الدولة ومؤسسات املجتمع، وليس عىل 
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عاتق كل أم عىل حدة؛ فذلك املجتمع هو الذي يتدخل ببنيته الثقافية يف تش��كيل هذه العالقة 

املعقدة.

خامتة 

يتضح لنا من حتليالت الفينومينولوجيا النس��وية وعنايتها بالعديد من الظواهر التي حتاول 

اكتش��افها وحتليل بنيته��ا، كيف أهنا تفتح جماالت معرفية جديدة، وتثري تس��اؤالت عىل خمتلف 

األصعدة. كام تكش��ف لنا عن أماكن للبحث مل نكن نفطن إليها؛ فاكتش��اف الذات احلقيقة 

إدراك وضعها يف العامل، س��وف ينعكس عىل عالقتها باآلخرين، ويكشف عن أمناط  لألنثي و

الب��ىن الثقافي��ة واالجتامعي��ة التي حتت��اج إىل تغيري. كام أن اس��تخدام املنه��ج الفينومينولوجي 

لوصف الظواهر املميزة التي ختتص هبا النس��اء، س��وف يس��هم يف إثراء الفينومينولوجيا بصور 

عدي��دة وجديدة من الظواهر التي تم اعتبارها »خربات عادي��ة«، مما يصب يف النهاية يف إثارة 

قضايا بحثية جديدة يف الفلس��فة النسوية عىل اخلصوص، والفلس��فة عىل العموم؛ فيحرك املياه 

الراكدة مبوضوعات جذابة ويف غاية العمق الفلسفي.
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