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 ليميلطفية الد
 

 القسم الثالث
 

سوف أناقش يف هذا القسم املوروث الثقايف الغربي وتعزيزه للخوف من 
املرأة وانعكاساته على اتمعات األخرى خباصة بعد انتشار الطباعة 
وشيوع الكتب وانتقاهلا بني البلدان املختلفة. تناوبت فرتات تردي 

  وفرتات ارتقاء  النساء خالل العصور،
دة األيديولوجيات الذآورية وهيمنة الرؤى امليتافيزيقية  إال أن سيا 

أوجد  نوعا من التباس  يف  -املاورائية  وحتّكم األساطري بالعقل البشري
فهم طبيعة املرأة وأضفى على واقع األنثى واألنوثة ذلك الغموض املثري  
للرغبة واخلوف معا، فيسعى اإلنسان  حينها  لفك طالسم الغامض وخيشاه 

الوقت ذاته  ولكنه ال يستطيع االبتعاد عنه وأسهم هذا التناقض  يف
وااللتباس احملري يف ظهور اخلوف من النساء من جانب، وأدى إىل تدني 

وظهر وترسخ يف ضمري الفرد واتمع عرض   -مكانة املرأة  من جانب آخر
نفسي وصفه علم النفس الحقا: بأنه رهاب النساء أو(اجلينوفوبيا 

gynophobai وهو عرض  اهللع  من النساء وآرههن الذي حتفل به (
 مرجعيات احلضارة الغربية األسطورية والدينية على حد سواء..

أطلقت امليثولوجيا اإلغريقية أسطورة (باندورا) اليت ختربنا أن بالد   
اإلغريق آان يسكنها ذآور خلقوا من الطني ومل ختلق معهم أية أنثى، 

ألرض اىل بروميثيوس فعمرها ورأى الرجال تائهني يف وعندما وهب زيوس ا
الربد وعواصف الطبيعة أراد بروميثيوس أن يقوم بعمل  يغري أحواهلم، 

فسرق النار من جبل األوليمب حيث يقيم اآلهلة اخلالدون  ومنحها 
فغضب زيوس وقرر  -وآانت النار حكرا على اآلهلة  -للرجال الفانني  

يط الشر على األرض، فطلب من فولكانو إله معاقبة بروميثيوس وتسل
النار احلداد أن خيلق املرأة اليت وهبتها فينوس اجلمال واحلب ومنحتها 

أثينا الذآاء واحلكمة ووهبها بقية اآلهلة الرباعة واجلرأة واإلقناع 
 -والفضول واملكر واخلداع وأعطاها زيوس صندوقا وطلب منها أال تفتحه 

فدفعها  فضوهلا لكشف غطاء الصندوق  –طلبه وهو يعلم أا ستعصي 
 فخرجت الشرور واألمراض واآلثام من الصندوق وبقي فيه شيء واحد هو

الذي راح يطري إىل جهات العامل وخيفف عن البشر آالمهم وأحزام   األمـل 
وهكذا أسست األسطورة ملفهوم الشر املرتبط باملرأة، وبينما تضاد 



الفكرة إذ مزجت اإلهلة األم ننتو  الرتاب  أسطورة اخللق السومرية هذه
مباء الفرات  وصنعت من الطني على شكل الطابوق سبع اناث وسبعة ذآور 

وقرأت عليهم تعويذة الوالدة  فاآتسبوا احلياة  وولد الرجال 
 والنساء يف حلظة واحدة وصنعوا احلياة يف ارض سومر..

ندوسية واإلغريقية مفردات معظم الثقافات األوىل (اهل -لقد صيغت  
والبوذية واليهودية) على أساس دونية املرأة وقذارهتا وجرى جترميها 
انطالقًا من معطيات ميثولوجية  وما أضافته  الرؤية الفيثاغورية 
واألفالطونية اليت أمجعت  على احتقار املرأة واحلط  من شأن العالقة 

تزل تلك الكراهية اجلنسية بني الرجل واملرأة، فكانت فلسفة أفالطون خت
التقليدية اليت يكنها اتمع اإلغريقي للنساء حىت اقرتح أال يقرتب 
الزوج من امرأته إال إذا قصد اإلجناب حىت ال ينقرض اجلنس البشري  
فكانت النساء حيجرن يف (احلرمي)  وغدا املنزل مكانا للحجر وجماال 

ياب األطفال ومالبس لإلنتاج أي السجن املنتج، إذ آانت املرأة تنسج  ث
الزوج وتعد الطعام وتنظف وترعى الدواجن مما يتيح للرجل اخلروج   

والتزود بالثقافة والعلم وحيدا خارج املنزل وآانت مناقشة الشؤون 
العامة حمرمة على العبيد النساء  يف أثينا وازدرت تلك الفلسفات 

يرتاد يدوي الذي تقوم به النساء رغم أن أفالطون آان العمل ال
صالونات السيدات املثقفات البارعات، مث  وصمت املدونات اليهودية 

حواء بالشر والغواية واالنصياع إلغراء األفعى مث تسببت يف فقدان 
الفردوس  فرتسخت يف الوعي اجلمعي البشري ثنائية: املرأة والشر، 

املرأة والشيطان. وخالل ذلك آله تراوح املوقف الذآوري من املرأة ما 
 بني االجنذاب والكراهية  واالفتتان والنفور والتواصل  والنكران.

رأة، مع علمنا ويف العصور الوسطى غاىل رجال الكنيسة يف إهدار شأن امل
أن الدين املسيحي  يدعو إىل شريعة احلب والرمحة وميجد السيدة مرمي 

متأثرين باملوروث اإلغريقي  –العذراء، لكن الكهنة األوروبيني  
مضوا بعيدا  يف إهدار قيمة املرأة  وقالوا يف النساء   -واليهودي

أن نساء)، أقواال   هلا وزن الشرع املقدس:) األجدر  هبن أن خيجلن من 
وعليهن (أن يعشن يف ندم متصل جراء ما جلنب على األرض من لعنات) وقد 

ذهب البعض إىل أبعد من هذا، فزعموا أن أجسامهن من عمل 
الشيطان.وجيب أن تلعن النساء ألن سبب الغواية، وآانوا يرددون: إن 

  الشيطان حيب الظهور يف شكل أنثى، وتداول  هؤالء الكهنة املتطرفون
هل حيق للمرأة  أن تعبد اهللا آما يفعل الرجل؟  -األسئلة املشينة  مثل 

هل تدخل اجلنة وملكوت اآلخرة؟ هل هي إنسان له روح يسري عليه 
م  عقد 586اخللود؟ أم هي نفخة هواء فانية ال خلود هلا؟  ويف عام 

ن لبحث إنسانية املرأة، مث قرر املؤمتر  (بأن املرأة آائ للكنائسمؤمتر 
خلق خلدمة الرجل فقط). وآان اهلندوس  يعدون املرأة  رمزا للغواية 
والشر أما املانوية و ــ حسب عقيدة مانو ــ فإا ترى أن  األنثى 

(خلقت للزينة والفراش  وهي خملوق دنس آالباطل ذاته ومصدر 
الرذائل). وحرمت املرأة اهلندوسية حق امللكية واإلرث (أسوة بالعبيد) 

هذا الوضع حىت منتصف اخلمسينات من القرن املاضي، عندما عدل  واستمر
 قانون األحوال الشخصية يف اهلند  خالل رئاسة رو.

ويبدو أن اخلوف من املرأة حتول إىل  ظاهرة طبعت  اإلبداعات والفنون 
وحرآات الالهوت  يف القرون الوسطى وبقيت مالحمها اىل اليوم  وبعدها 

ة األملانية (نيتشة واشبنغلر وشوبنهاور) مع ترافقت مواقف الفلسف
وصنعت موقفًا متماسكًا من العداء  -بعض طروحات فرويد خبصوص النساء

والنظرة املتفوقة  لنصف البشرية من النساء، وأسهم بعض األدب 
الغربي يف العصور املظلمة وما تالها يف تعزيز اخلوف من املرأة واإلقرار 



) آتبا معادية 1400اوستاش ديشان (سنة  فقد  آتب –بتدني مكانتها 
للنساء ويف أملانيا اللوثرية  ظهر آتاب (الشيطان املنزيل) للكاتب 

ادم شوبريت آما نشر آاهن بروتستانيت آتاب (املرأة الشريرة) وانتشر 
هجاء النساء بعد ظهور الطباعة فنشرت آتيبات صغرية  آانت توزع يف 

ى السفن حتوي أنواعا من الشتائم األسواق واحلانات والفنادق  وعل
البذيئة اليت يوجهها الرجال للنساء فكانت تؤجج العداء والسخرية 

حمافل العامة والشوارع وآتب باحث فرنسي امسه اء يف ال   ضد النس
دانيال ريفييه يف القرن السابع عشر(إن من بني عشرة أمثال عن املرأة 

كنيسة ودعا بعض رجال هناك سبعة أمثال مناهضة للنساء) ما اغضب ال
الدين اىل ضرورة احرتام املرأة وذم الكتب واملنشورات اليت تعلن احلرب 
عليها فلم يكن الشرق وحده ملوما على اضطهاد النساء بل أن الغرب 

واألدبيات املتعصبة  يف القرون الوسطى أسست  للتمييز القاسي ضد 
سامون توجيه اهلجاء املرأة الذي ازداد غلوًا يف عصر النهضة وتابع الر

واللعنات يف أعماهلم  للجنس املؤنث ألم آانوا يعيشون هاجس اقرتاب 
القيامة ما يدفع هبم إىل صب غضبهم وحقدهم على النساء خشية املوت 

الوشيك.. وروجت اآلداب والفنون يف القرن الثامن عشر والتاسع عشر  
النازية يف القرن  وبودلري وحىت سيلني) مث األدبيات -(آتابات دي ساد

لفكرة ارتباط املرأة بالشر واجلرمية واملوقع األدىن. ويرجع  -العشرين 
السبب يف هذا إىل ارتباط  املرأة بالطبيعة  ء النفسالباحثون وعلما

وآون  األمهات  ميثلن دورة الطبيعة املتجددة وميلكن املعرفة بأسرار 
لتاريخ والسياسة الوالدة والنمو بينما ارتبط العنصر األبوي با

واهليمنة، ومن هنا ظهرت تلك املخاوف الطقوسية من املرأة القادرة 
على التنبؤ والرؤيا والشفاء والسحر وإنزال األذى باآلخرين لعالقاهتا 
السرية بالطبيعة وبسبب اخلوف من السحر وما افرتضوه من شر يف األنثى، 

ء يف الوقت الذي حرم الفراعنة تعليم الكتابة والقراءة على النسا
آانت نساء سومر وبابل يعملن ناسخات وآاتبات وميلكن بعضا من حرية 

وتروي بعض املصادر أن اخللخال املصلصل آان اخرتاعا سومريا  -مشروطةّ 
ومل يكن  –ترغم النساء على ارتدائه ملالحقة حترآاهتن يف غدوهن ورواحهن 

ملراقبة  النساء  قطعة حلي  لقدم املرأة حسب، بل  آان جرس إنذار
آمثل الشرحية االلكرتونية اليت تزرع يف أجساد املساجني لالستدالل على 

 .نااحلايلحترآاهتم يف عصر

 
 


