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مقدمة
ر اجلنس   صدر عن دار نشر »أفريقيا الشرق«، يف سنة 2016، مؤلَّف بعنوان »املرأة يف خطاب العلوم االجتماعية: من متغيِّ
إىل سؤال النوع« للباحث املغريب فوزي بوخريص1، ويعّد هذا اإلصدار املكون من 157 صفحة من بني أهم األعمال اليت تسعى 
إىل وضع أرضية معرفية للدرس السوسيولوجي يف املغرب من وجهة نظر النوع االجتماعي، حماواًل رصد تناول موضوع املرأة يف 

ظل التغريات االجتماعية واملعرفية اليت يعرفها احلقل السوسيولوجي بنفسه. 

ًما على مخسة فصول أساسية، على الشكل التايل؛ أواًل: املرأة واجلنس يف اخلطاب الديين؛ ثانًيا: املرأة  جاء الكتاب مقسَّ
يف اخلطاب الفلسفي، يف مديح االختالف اجلنسي؛ ثالًثا: صورة املرأة يف اخلطاب الشعيب؛ رابًعا: املرأة يف اخلطاب القانوين، 
ر اجلنس إىل  الوضعية االقتصادية للمرأة وفق مدونة األسرة؛ خامًسا: املرأة وحتوُّالت اخلطاب السوسيولوجي باملغرب، من متغيِّ

سؤال النوع؛ ويف األخري خامتة بقلم املفكر املغريب مصطفى حمسن. 

تكمن القيمة االجتماعية واملعرفية هلذا العمل يف نظرنا، بأنه جاء على شكل دراسة خمصوصة يف سوسيولوجيا النوع، إذ 
ُعيِّن كل فصل فيهه بزاوية اجتماعية أو فكرية حمددة لدراسة مسألة النساء باملغرب، وهذا ما يسمح لقارئ هذا العمل بالربط 
ا، وثانيها: نشأة علم االجتماع باملغرب، وثالثها: أهم  بني ثالثة مواضيع مهمة؛ أوهلا: بداية قضية املرأة عاملًيّا وعربًيّا ومغربًيّ

مراحل تطور الدرس السوسيولوجي باملغرب، يف تعاطيه مع سؤال النوع االجتماعي.
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املرأة واجلنس يف اخلطاب الديين
يؤكد الباحث من خالل هذا الفصل أن الدين اإلسالمي املنصوص عليه يف القرآن ويف صحيح السنة، أفاد مبكانة املرأة وأمهيتها 

االجتماعية، بواسطة حفظ جمموعة من حقوقها، وعلى رأسها احلق يف اجلنس، أو الرضى اجلنسي داخل مؤسسة الزواج. إذ يالحظ 

جمموعة من الباحثني أن موضوع اجلنس واحلياة اجلنسية، ُطرح يف النسق املعياري اإلسالمي بأقل ما ميكن من املحّرمات، وبأكرب 

قدر من احلرية، على خالف الديانات السماوية األخرى1. ألنه - الدين اإلسالمي - ال حيصر اجلنس يف بعده البيولوجي فقط، وإمنا 

جيعل له أبعاًدا أخرى، من قبيل: البعد األخالقي، والبعد اجلمايل، والبعد الوجداين، وغريها من األبعاد. هذا ما يعكس اهتمام الفقهاء 

ورجال الدين والقضاة هبذا املوضوع، ويفسر املكانة اليت حظي هبا يف األدبيات الفقهية، باإلضافة إىل اآلداب اليت كانت منتشرًة بشكل 

كثيف يف احلضارة العربية االسالمية2. 

يأخذ الباحث، الفقيه اإلماًم الغزايلَّ كحالة للتفكري، ملحاولة كشف عالقة الفقيه مبوضوع املرأة واجلنس، فعلى غرار باحثني آخرين 

مثل: عبد الصمد الدياملي وفاطمة املرنيسي، يكشف صاحب الكتاب التناقضات اليت ختللت تصور الغزايل حول هذا املوضوع، رغم أنه 

ًما على باقي علماء عصره. ذلك أن الغزايل يعترب أن احتواء املرأة واجب رجايل، ألن سلطتها هدامة وكاسحة. وعليه جيب  كان متقدِّ

ضبط النساء لكي يتفرغ الرجال إىل عملهم االجتماعي والديين والعلمي. وهذا التصور هو ذريعة للقول بأن املرأة وجدت لألعباء 

املزنلية، والرجال خلقوا من أجل العلم والعمل3. وبعد مرور الزمن، اجتهت األدبيات الفقهية إىل تنظيم احلياة االجتماعية واجلماعية، 

ى التشديد املتزايد إىل إهدار اجلنس واحلط من شأن الغريزة، واعتبار املتعة، أو املمارسة اجلنسية نشاًطا مريًبا جيب كبحه.  وأدَّ

املرأة يف اخلطاب الفلسفي: يف مديح االختالف اجلنسي 
من:  كل  مع  االختالف  فلسفة  على  التركيز  من خالل  للمرأة،  الفلسفي  التصور  مناقشة  يف  الفصل  هذا  الباحث خالل  يسهب 

فرديريك نيتشه، وجاك دريدا، ومشيل فوكو، ومارتن هايدغر، استناًدا إىل مفهوم »االختالف اجلنسي«. هذا املفهوم الذي كسر الصمت 

الذي طال حظر مفهوم املرأة يف اخلطابات الفلسفية من جهة، أو السلب األنطولوجي لألنثوي مقابل اإلجيايب الذكوري من جهة أخرى. 

وبناء على هذا التوجه املعاصر الذي أطر نفسه، كتيار نقدي ملسلَّمات احلداثة ومقوالهتا الكربى، مل تعد املرأة موضوًعا للتفكري الفلسفي 

فحسب، وإمنا جتاوزت األمر إىل اإلنتاج الفكري الفلسفي، األمر الذي جتسد يف شخص كل من؛ حنة أرندت، وسيمون ديبوفوار4. 

ُيعد الدرس الفلسفي الذي قدمه فريديرك نيتشه من أهم اإلسهامات الفكرية يف هذا الباب، إذ صب اهتمامه حول نقد املبدأ الذي 

تأسست عليه الزنعة النسوية، و»القائم على تنكر تام لالختالف اجلنسي، أو إلغاء تام للفوارق اجلنسية بني الرجل واملرأة، والذي جيعل 

املرأة تزنع إىل التخلي عن خصائصها األنثوية سعًيا إىل التشبه بالرجل، ويدفع الرجل بدوره إىل التماهي مع املرأة حبًثا عن املساواة 

معها«5. يف حني يرى الباحث، أن احلديث عن االختالف اجلنسي عند هايدغر، كما يوضح جاك دريدا، هو مبعىن من املعاين حديث 

عن الالمفكر فيه. فهو استنطاق لصمت هايدغر عن هذه املسألة، وحبث يف أثر هذا الصمت الذي ليس أمًرا عرضيًّا. ذلك أن البنية 

الوجودية ملفهوم الدازاين (Dasein)، كما أبدعها هايدغر، حمايدة جنسيًّا، أي ال حتمل يف نظره أي عالمة جنسية تفيد انتماءها 

جلنس معني. ويؤكد دريدا مرة أخرى، أن القصد من هذا، هو جعل احلياد امليزة األساسية للدازاين، وبشكل دقيق احلياد اجلنسي6. 

يف ذات املنحى االختاليف، يذهب جيل دولوز ليطرح السؤال على ثنائية األغلبية واألقلية، وأهنا تعزز فكرة هيمنة الغرب وافتراض 

فوزي بوخريص، املرأة يف خطاب العلوم االجتماعية: من متغري اجلنس إىل سؤال النوع )الدار البيضاء: أفريقيا الشرق، 2016(، ص 14.  - 1
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املرجع نفسه، ص 21.  - 3

املرجع السابق، ص 34.   - 4
املرجع نفسه، ص 37.   - 5

املرجع نفسه، ص 42-43.  - 6



جملة جتسري، املجلد األول، العدد 2، 2020، تصدر عن مركز ابن خلدون للعلوم اإلنسانية واالجتماعية وتنشرها دار نشر جامعة قطر152

معيار واحد وموحد للقياس، هو؛ الرجل )الذكر(، األبيض، الغريب العاقل، املديين، املتحدث بلغة رمسية. وعليه يقول »إن النساء يشكلن 
أقلية مهما كان عددهن مساوًيا، أو متجاوًزا لعدد من الرجال، ويتحددن غالًبا باعتبارهن كحالة، أو جمموعة أدىن، لكنهن ال يبدعن إال 
جبعل صريورة ما ممكنة، صريورة ال يتحكمن يف خاصيتها، بل ينبغي أن يندرجن هن أيضا ضمنها«1. هكذا يصبح الدور املحوري هلذا 
التفكري - االختالف اجلنسي - هو إبداع الوساطات األنثوية، وفك عزلة املرأة، وجتريد االختالف اجلنسي من أي هيمنة، أو مركزية 

جنسية متحيزة.

صورة املرأة يف خطاب األمثال الشعبية
األمثال  بواسطة حتليل خطاب  املغريب،  املجتمع  للمرأة يف  واالجتماعية  الثقافية  الوضعية  فهم  الفصل،  الباحث يف هذا  حياول 
)املوروث  الشعبية  الذاكرة  فيه  ختتزن  واليت  املنطوقة  التعبريية  األشكال  كل  هبا  واملقصود  الشفوية.  الشعبية  الثقافة  أو  الشعبية، 
السردي، احلكايات، اخلرافات، األمثلة، األحكام…(. وتشكل االهتمام هبذه املادة الثقافية خالل عقود استقالل املغرب، واالنفتاح على 
العلوم اإلنسانية، من قبيل: علم االجتماع، وعلم األناسة، ومناهج النقد األديب... ضمن عملية شاملة تستهدف إعادة رد االعتبار للثقافة 
الشعبية املغربية، وأمهيتها الثقافية واالجتماعية يف اهلوية املغربية، من خالل حتريرها من اخلطاب االستعماري، األمر الذي اشتغل 
عليه كل من عبد الكرمي اخلطييب، وعبد اهلل العروي، وحممد جسوس وآخرون. باإلضافة إىل االهتمام باملتغري الثقايف، لفهم صورة 
املرأة املغربية يف الثقافة الشفهية، وأغلب املهتمني هبذه املسألة االجتماعية من اجلنس اآلخر، على سبيل املثال: فاطمة الصديقي، 

ونادية العشريي، وعائشة بلعريب، زكية العراقي وأخريات. 

إن املالحظة األساسية اليت يسجلها جمموع التحليالت االجتماعية يف هذا السياق، هي أن خطاب األمثال الشعبية هو خطاب 
ا بامتياز، ألنه خطاب موجه من الرجل إىل الرجل بشكل أساسي، لكن النساء  ذكوري، حىت ولو كان على لسان النساء، فهو يضل ذكوريًّ
أكثر استعمااًل له. إذ ُتعد األمثال الشعبية أو املوروث الثقايف من أهم املتون الثقافية للهيمنة الذكورية، واليت ال تزال متداولة، وما تزال 
ترسم صورة املرأة، من خالل ما تتمايز به من خصال ُخلقية وِخلقية ومجالية، وما تتميز به على مستوى وضعيتها االجتماعية والثقافية، 

وكذا أدوارها وأنشطتها داخل وخارج البيت، أو يف جماالت حتركها، أو فضاءاهتا2. 

على هذا األساس، عمل الباحث على تقدمي مجلة من األمثلة الشعبية، وصّنفها حسب الوضعية االجتماعية للمرأة )الفتاة، الزوجة، 
املرأة،  املغريب، بني متجيد  املجتمع  الشعيب يف  واالختالف يف اخلطاب  التعدد  الباب إىل  األم(. وخيلص يف هذا  العانس،  املطلقة، 
والتقليل من شأهنا، وأحياًنا حيمل املثل الواحد هذا التناقض، على سبيل املثال »اخلري مرا والشر مرا«، أو »مرا تعليك ومرا تعريك«. 
لكن يظل اخلطاب املسيطر، أو املهيمن داخل النسق الشعيب مبا فيه األمثال الشعبية، يركز على تدين صورة املرأة، ورسم سلبيتها، عرب 

مراحل عمرها، ومن خالل أوضاعها وأدوارها االجتماعية املختلفة3. 

املرأة يف اخلطاب القانوين: الوضعية االقتصادية للمرأة وفق مدونة األسرة
عرف املغرب مجلة من التحوالت يف اخلطاب القانوين والوضعية االقتصادية للمرأة املغربية، وخاصة يف سنة 2004، حيث مت 
اإلقرار بقانون جديد ينظم األسرة املغربية )مدونة األسرة( على وجه معاصر، ويأخذ بعني االعتبار مستجدات احلقوق واالتفاقيات 
واملواثيق الدولية. هذا األمر الذي يهم كالًّ من الرجل واملرأة على حد سواء، واملرأة بشكل خمصوص، إثر اإلقرار بالتكافؤ القانوين بني 
الزوج والزوجة يف مستوى توزيع واستثمار املوارد املالية. ويعود هذا األمر إىل األمهية االجتماعية واالقتصادية اليت تلعبها املرأة على 

انظر:  - 1
Gille Deleuze, “Philosophie et minorité,” Critique, Vol. 34, No. 369 (February, 1978), p. 145.
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مستوى األسرة واملجتمع مًعا. 

إن الفكرة املطروحة يف هذا السياق، هي الذمة املالية للمرأة بني مدونة األحوال الشخصية ومدونة األسرة. ففي الوقت الذي مل 

يقر القانون التجاري للمرأة باستقاللية ذمتها املالية، وحقها يف التصرف مباهلا، سواء الذي كسبته قبل، أو أثناء الزواج، حيث ينص 

على أنه ال جيوز للمرأة املتزوجة أن متتهن التجارة بدون موافقة زوجها؛ جند أن مدونة األحوال الشخصية حتث على العكس، أي تقر 

حبريتها الكاملة يف التصرف يف ماهلا دون رقابة الزوج1. أما مدونة األسرة فعملت على إكساب املرأة هذا احلق؛ أي امتهان التجارة، 

كما نصت على اتفاق الزوجة والزوج على تدبري األموال املكتسبة خالل احلياة الزوجية، من خالل وثيقة رمسية توضح ذلك2. 

»الكد  معامل  رسم  حماولة  هي  املغريب،  بالقضاء  عالقتها  يف  اليوم،  األسرية  املدونة  عليها  تشتغل  اليت  القانونية  املساحة  إن 

والسعاية«. هذه األخرية اليت متثل هاجس احلقل الفقهي يف عالقته بالنساء، إذ اعتربت من بني أهم املعضالت الفقهية اليت شغلت 

الفقهاء يف باب النوازل، منذ نشوئه إىل اليوم3. وسجلت النوازل الفقهية يف هذا الباب نقاًشا كبرًيا حول طبيعة هذه السعاية، بني فريق 

يرى بأن للزوجة أجر، أو جزاء العمل، وفريق آخر يقر بأن السعاية جيب أخذها على أساس شراكة، فتكون املرأة شريكة يف املال بنسبة 

قيمة عملها وفق اخلبري4. ومن املهم اإلشادة يف هذا املستوى ببعض احلاالت القضائية اليت تعمل وفق مبدأ االجتهاد يف هذه احلاالت، 

واليت سجلت غالًبا يف منطقة سوس باملغرب. 

املرأة وحتوالت اخلطاب السوسيولوجي باملغرب: من متغيِّر اجلنس إىل سؤال النوع
الناجتة عن  واملميزات  واخلطابات  واملمارسات  واألدوار  واملواقف  الثقافية،  القيم  بأنه »جمموع  االجتماعي  النوع  الباحث  يعرف 

ا وثقافًيّا. وبشكل عام، فالنوع هو البناء االجتماعي لالختالفات املالحظة بني اجلنسني،  االختالفات بني اجلنسني، كما وجدت تارخيًيّ

باعتباره يندرج ضمن اقتصاد العالقات االجتماعية للجنس، عالقات مهيكلة هبيمنة »املذكر« على »املؤنث«، املتطورين يف التاريخ ويف 

املجال االجتماعي، وبذلك عن عالقات السلطة القائمة بني الرجال والنساء«5. إذ ميكن القول إن هذا التعريف يقوم على ثالثة اعتبارات 

أنه  ثالًثا:  ثانًيا: يعكس عالقات سلطة وهيمنة بني اجلنسني،  بناء اجتماعي وثقايف،  أواًل:  النوع االجتماعي:  لتحديد مفهوم  أساسية 

خيضع للتكوينية التارخيية. وعليه يصبح النوع االجتماعي، بناء اجتماعي وثقايف للعالقات السلطوية بني اجلنسني تارخييًّا. 

يستفيض الباحث يف هذا املستوى، باستحضاره لثالثة أبعاد مركزية لقوام النوع االجتماعي، أواًل: البعد املادي الذي يرتكز على 

السلوكيات واألوضاع املتغايرة حسب اجلنس، والتوزيع املتفاوت للموارد واملجاالت االجتماعية، بني الرجال والنساء؛ ثانًيا: البعد الرمزي 

الذي يتجسد يف للدالالت واملعاين الثقافية والقيم االجتماعية املرتبطة باملذكر واملؤنث؛ ثالًثا: هو عالقة اجتماعية مبنية على االختالف، 

ا، أهنا تراتبية، هرمية، أو معيارية غري متكافئة بني املؤنث واملذكر )االنتصار لقيم الذكورية(6. مبعىن عالقة السلطة اليت تترجم حتليلًيّ

إن املرأة املغربية مل تكن موضع دراسة إال بعد ظهور املشروع االستعماري الفرنسي، ولو بشكل سطحي، أو عرضي، باإلضافة إىل 

أهنا كانت حتت طلب استعماري يف األخري. األمر الذي جعل السوسيولوجيا املغربية بعد االستقالل )مرحلة الستينيات والسبعينيات( 

الربط بني املعرفة واأليديولوجيا االستعمارية. كما يسجل يف هذا  ا، لفك  ا، وعملًيّ ا وسياسًيّ هتيئ نفسها ملبدأ االلتزام والنقد، نظرًيّ

السياق أن رواد الفكر السوسيولوجي املغريب اعتنوا بقضايا اجتماعية بنيوية من قبيل التراتبية االجتماعية واملجالية يف القرى، واملدن، 
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املرأة،  السوسيولوجي مبوضوع  االهتمام  تزايد  الثمانينات  عقد  بداية  ومنذ  تنموية مربجمة1.  مشاريع  واملخزن، ضمن  واملؤسسات، 
وتزايدت أعداد الباحثات املهتمات باملوضوع؛ نتيجة الدعم املايل املمنوح من طرف بعض املنظمات الدولية لألحباث حول وضعية املرأة 
ا ونوًعا، لكنه ال يزال  والطفل2. أما املرحلة الراهنة يف اخلطاب السوسيولوجي باملغرب، فتتميز بسيادة خطاب سوسيولوجي بامتياز كمًّ
ا  نظرًيّ وتأسيسه  إنتاجه  شروط  حول  النقاش  بفتح  يسمح  وإبستمولوجي  ومادي  مؤسسايت  بناء  إىل  حاجة  يف  ألنه  كيفًيّا.  ضعيًفا 

وإمربيقيًّا.

كلمة أخرية: حنو فهم سوسيو-ثقايف إلشكالية املرأة واجلنس يف السياق العريب اإلسالمي: مالحظات نقدية
جاءت الكلمة األخرية من املُؤلف، على يد السوسيولوجي املغريب مصطفى حمسن، مذّكًرا أن املسألة النسائية، أو قضية املرأة مل 
القضايا  الغريب ويف تقاطع مع جمموعة من  املجال  املرحلة احلديثة، يف  العلمي إال يف  البحث  تتحول إىل إشكالية فكرية يف صلب 
والقانون،  واحلق،  اإلنسان،  قبيل:  من  مفاهيم  بشدة  فيها  طرحت  خمصوصة.  تارخيية  حلظة  أفرزهتا  اليت  والفكرية  االجتماعية 

والتقدم، والتحرر، والعدالة االجتماعية، واملساواة بني اجلنسني واألفراد والطبقات االجتماعية3. 

أما يف السياق العريب، فظهر االهتمام بقضية املرأة وفق هذه املقاسات املفاهيمية يف مرحلة الفكر النهضوي الناتج عن االصطدام 
باالستعمار من جهة، والتثاقف واالحتكاك باحلضارة الغربية من جهة أخرى. مع كل من رفاعة الطهطاوي، وحممد عبده، ومجال الدين 
األفغاين، إىل حد الوصول إىل قاسم أمني، وموسى سالمة، وغريهم من املفكرين اآلخرين املختلفني مرجعًيّا على األقل4. وبفعل دخول 
على  والعمل  جهة،  من  املرأة  عن  تدافع  اليت  واحلقوقية  القانونية  الترسانة  تعزيز  ساهم  العريب  الفكري  النسق  إىل  القضية  هذه 
مسوحات ميدانية حتاول الكشف على التفاوت االجتماعي واملجايل واالقتصادي الذي تعاين منه النساء من جهة أخرى، األمر الذي 

سطرته جمموعة من املنظمات احلقوقية والنسوية يف خطط العمل. 

إن اخلطاب الكوين حول قضية املرأة والتحرر اجلنسي ومؤسسة الزواج ومقاربة النوع، ساهم بشكل كبري يف ترسيخ قيم املساواة 
أو مهادنة حتت مسمى  أو حتفظ،  والعربية منها بشكل أخص، رغم أهنا تظل حمطة نقد،  الثالثية  املجتمعات  والعدالة واحلرية يف 
تتقاطع بشكل كبري مع اهليمنة  لكنها  ومتفاوت من جمتمع آلخر،  ثقايف خمصوص  بالضرورة نسق  اخلصوصية5. هذه األخري، هي 
الذكورية، اليت تعترب الطابع االجتماعي والثقايف املشترك بني هذه املجتمعات. هذا املدخل الثقايف هو املشكل األساسي لتصوراتنا عن 
االجتماعي  من  املمكنة  املداخل  فيها جمموعة  تتقاطع  فكرية  مقاربة  على  بالضرورة  يتأسس  وحتليله  وفهمه  والعامل،  واآلخر  الذات 

والثقايف والسياسي واالقتصادي وكذا املجايل. 

على سبيل اخلتام، إن ما ميكن قوله هو أن قضية املرأة هي املساحة النقاشية اليت تتقاطع فيها جمموعة من املقاربات الفكرية، 
بسبب متوقع النساء ضمن املعيارية االجتماعية اليت تؤطرها العادات والتقاليد وفق النسق الثقايف الذكوري من جهة والسلطة الفكرية 
الثقافية والقانونية والسياسية. إن  بالتناقضات  احلداثية من جهة أخرى. األمر الذي يعرب عنه يف الكثري من احلاالت االجتماعية 
وضعية املرأة يف املجتمعات شرط موضوعي لفهم وتفسري تقدمها، أو تأخرها، وإن فكرة اخلصوصية الثقافية يكمن حتتها هيمنة وسلطة 

أكثر ما تعرب عن التحرر واالنعتاق.
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