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 :صملخّ 
معايير النظام الرأسمالي. تعيد الالتي تتشّكل تحت المدينية يعاين هذا المقال المساحات الجندرّية 

 المحلي اإلنتاج الثقافيالجندر والطبقّية والعرقّية. وفي المقابل، يعزز الهرميات المعمارّية خلق 
 يستمرو  يتكرر إنتاج الثنائيات الجندرية بال تحدي. ونتيجة لذلك، عن النساء كفضاءمفاهيم محّددة 

ويفعلن. وفي نهاية المطاف، يسعى هذا المقال الى تعطيل  فترض" على النساء أن يكنّ دعم لما "ي  ال
 .احاتالمسكتابة الجندر في وا عادة أجسادنا إعادة تموضع الثنائّيات واألنظمة الهرمّية عن طريق 

 
  



 كحل 1.1

ومتبّدل  أساسيّ  بل هو جزء   ،هندسيةأو ماّدة  ا  وجامد ا  ميت مخلوقا   ة، ليس المكانيّ "كثقافة ماد 22 |
 .1"إجتماعية وشخصية ونشاطات بطقوسحميم  شكل  ب ط  من الحياة اليومية، مرتب

 
الثياب واألحذية،  ظهرت، ءفي شارع الحمرا واجهات المحالعبر  .ة/عالمية ال/المعولمة للمتسّوق  بيروت. الشوارع

الزهرّية ، بألوانه التسّوق بإمتياز فضاء الزائرةُيفَتُح أمام  .صالونات الحالقةو تجهيزات المنازل، و ، أدوات التزيينو 
ندرية ية الجمام رؤية الهو ساحات العاّمة مجاال  ألُتفِسُح تجربة المشي في الشوارع وا والحمراء ونقشات الورود.

كما  –َت نفسهافَتثبِ  النظام المهيمن،ِقَبل  من نتاج المكانإعملية في وية أزمة بنيهذه األخيرة ك ظهرللمكان. وت
 ومَعمِّمة. ،ختِزلةمُ ، سلطويةممارسة ك - هنا نحاجج

 
واألدوات  ،األلوان المستخدمة، المواد، النقوش –)شبه العاّمة(  الطريقة التي ُتَصَمُم من خاللها هذه المساحات

أو بآخر، أن النساء كتلة متماثلة متشابهة محّبة لّلون الزهري، من مراهقات  بشكل   ،كّلها تقترح - المنثورة
على  مقتصرة المعدنّية تدّل على مساحات لوانفإن األزرق واألسود واأل، في المقابلوعامالت ورّبات منازل. 

ثنائية ال هذه تحت الشكل. جذب الذكر المسيطر األحاديّ ت ،(urban)مدينية  إستعمال الذكور، بحواف  قاسية
 المفاهيم الطبقية والجندرية.بطريركي وينمو محّركا  يعيش النظام الان، لمكفي ا

 
والسلوكية ادّية ماييس الت الجندرية، بينما نرّكز على المقالتمظهرات المكانية للثنائيافي هذا البحث، سنناقش 

الطبيعة المكانية للجندر في عبر استكشاف  تها سيطرة الرجل األبيض من خالل الموروثات الثقافية.جالتي أنت
كما سيعتمد  ، (participant observation)بالمشاركةمالحظة السيعتمد هذا البحث على النظام الرأسمالي، 

 بالجسد. الة للمكان وعالقتهتزِ تحليل المقاييس المخعلى 
 

 ةالخاّصة هي ذات ملكيّ االماكن  و"شبه" عاّمة. ،خاّصة، وعاّمة ّية  ملكهنا هي ذات  هااألماكن التي نتناولإن 
لك تالعاّمة هي األماكن  .)المنازل، البالكين، الحدائق الخاصة، األسطح، السيارات، إلخ.( واستعمال خاّصين

                                                           
1 Rendell, Jane. 2003, p.3. 
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ه شب. و"الساحات والكورنيش، المشاعات، النقل العام، إلخ( )الشوارع، الحدائق العاّمة، المملوكة من الدولة 23 |
لمطاعم والمستشفيات والمقاهي واكالفنادق شبه خاص،  هاإستعمالبينما ذات الملكية العاّمة األماكن  هي "العاّمة

 والمسارح وأماكن العبادة والمقابر، إلخ.
 

ة )التي الفئة األخير فإن ا، مواستعماالتها مفي حدوده تينواضح الخاصة والعاّمة تانتظهر الملكيوفي حين 
وأنماط  ،يد الحاجاتبنيويا  عبر توح أنها تتشّكلهاّمة لجهة تبدو ( place-non 2مكان"-"ال ها مارك أوجيأسما

 احات  ظاهرة تشّكل أساسا  مس وهذه شكله ومقاساته.ل وتوحيد   ،مكانلل من تسطيح   ذلك وما ينتج عن، اإلستهالك
وة ات القيّ م دينامويدعّ  ي قوّ ي، وجّوا  األمانبإحساس نقصا  يوّلد ا ، م3مصادرةأو لل ،غير قابلة للتغيير، لإلنتماء

ب الفرق في مستويات سبّ ويُ  ، من جهة أخرى.بطريركية للمكان طبيعة   ذلكتنتج عن ف من جهة، الموجودة
 تظهيرا   ،داخل هذه األماكن( بالمسموح والمقبولاألعراف الُمّتَفق عليها  ،مكنة )أيّ الخصوصية بين تلك األ

المكان ) في الحالة األولى .في ذلك فتبدو حاجات النظام البطريركي الضمنية واضحة .الجسدعالقات المكان بل
الحّيز  ة.العائليو  ةوالنشاطات الفرديّ  الحياة اليوميةحيث  ،العمليّ  ذو الطابع الحميمالمكان يحضر ، (الخاص

هو ف )شبه العام( أّما األخيروالمدنية. مكان النشاطات األوسع للحياة اإلجتماعية هو  ،()المكان العامّ ي الثان
 ماعيةاإلجت - المكانيةاألعراف والتي تمليها المناسبات اإلجتماعية األكثر خصوصية، المكان الذي يشهد 

 لخ(.إ ، مطارات،فنادقلخ( أو المعولمة )إمحلّية )الحّي، المعبد، ال
 

 ،ظاهر من أيديولوجيتنالاُعمقَا، و ظهُِّر حاجاتنا األكثر نُ  إذ يكون المكان ِنتاج ثقافتنا، فيه بالجندر. األمكنة ُتصَبغ
ب مشروطة لعملّية مؤّقتة من الترتينتيجة  هما ،"الجندر والمكان سواسيةوتؤكد مارتينا لو بأن  منها. يّ والمخف

ن يالتركيبتلجهة كان متشابهان الجندر والمف .4"الموجودة تؤّسس وتعيد إنتاج التركيبات والبنى ،والتنظيم والعزو
 الحياة اليومية.على تعكسان المفاهيم اإلجتماعية اللتين 

                                                           
2 Auge, Marc. 1995, p. 15 
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4 Löw, Martina. 2006, p.7. “Gender and space alike are a provisional result of an – invariably temporal – process of 
attribution and arrangement that both forms and reproduces structures.”  
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| 24  
د األوضاع اهوا عادة تشكيل ام الرأسمالي الفكر البطريركي كأداة لتبديل هرميات القّوةبينما يستعمل النظو  ، ُتحدِّ
: النساء يخضعن ةات القوّ لديناميّ  الطبيعية إعادة اإلنتاج المكانيّ وتكون النتيجة  حلقة األضعف.لحالية النساء كاال

 شارع والمقهى.البيت والذلك في  رّددتفيييس اإلقتصادية واإلجتماعية، للمقا
 

مع طاّلب العمارة  رسميّ بخوض نقاش  غير ، جازفنا "المصّمم/  ماهية "المكان النسويّ في محاولة إلدراك 
 ،نقشاتو  لهكذا فضاء، من ألوان   المتوقَّعترّكزت األسئلة حول الشكل  والتصميم في إحدى جامعات بيروت.

توّجهت نحو وصف إلناث والذكور( من ا)األجوبة  ر لنا بشكل مفاجئ أن جميعظه .فيهكما الميزة العاّمة 
باإلضافة  ،ريةالضرو  والدوائر نحناءإلا هاستعمالويتيح  ،زاهية )دافئة عاّمة( ألوان  احتوائه على المكان المذكور ب

مان عن هذا تعّبر ليزلي كاينز وايز الرحم. تصّور به شيبالحميمية والخصوصية  المكان من شعور  يؤمنه إلى ما 
عالم الرجل" ظهر "فيما ي، والخيالوالعاطفية لحنّو والتعاون والشخصانية بميزات ا قترنّ ي النساءن "إالربط بقولها 

الال و موضوعية، مع ال بترابط   - المعنى"ذات ل "اعمواألحداث لمناسبات واألحيث تعقد اوهو الفضاء العام  –
 .5"منطقيةالمنافسة و شخصانية وال

 
على  "ءلحاجات النسالمستجيب الفضاء النسوي وا/  ع في معنى "المكانأوس تمرين إلى بحث  هذا ال بنا دفع

لى اقبل استغالله من /  استخدامهماّدي و مستوى إستعمال الفضاء ال تجاه بة اإلبقاء على حساسية  متأهلنساء، وا 
م تنميط   لى ثالث إ من هذا البحث األوليّ المستقاة  ستدالالتوقد وّجهتنا اإليمكن أن ينتجه هكذا بحث.ُمَعمِّ

تماعي أو النوع اإلج ( واإلستعمال، الجندرالرجل/  المكان: الجنس )جسد المرأةهذا مؤّثرات أساسية في تشكيل 
ات عل جيب عبر هذه المؤّثر نكان. فالفلسفي للمدراك اإل مفهوماإلنسان و والعالقة بين )الحاجة( واإلستعمال، 

 ؟ية، في المكانر كيف "نكون" ككائنات ذات طبيعة جندؤال نراه أساسيا  في بناء المكان: س
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إلنسان اُتعَرف المقاييس واألحجام المعتمدة عادة  لصنع األشياء والفضاءات التي تتناسب وتتجاوب مع جسم  25 |
ري الجسد الذكري فقط، بل على أعضاء الجسد الذكم أعضاء احجأعلى تقوم  ال وهي. بالمقاييس األنتروبومورفية

ذكر( ال)الرجل" كان "مودولور لو كوربوزييه، مرورا  بشي، تيوناردو دا فينإلى لمن فيتروفيوس  ابدء   األوروبي.
الرجل ورة صبكلها كال البشرية الموجودة األش ، مختزال  الشكل اإلنساني الوحيد القابل للدرس والتمحيص وه

خلق  وقد أعاد ذلك .جسد اإلنسانعن موّحدة أنتج مقاييس ر إلى أمثلة كفيتروفيوس ومودولور إن النظ اآلري.
هذا  اديّ ت الجسد األححاجا وقد انطبعت الشكل األوروبي.مع قاييس تتناسق : ذكر، صّحي، بمالجسد البشريّ 

ولة قاسات المقبُوِجَد خارج المما أما إذا  ك الجسد فقط.الجسد، وذل يحتوي ذلك مكانناصبح على المكان، فأ
 مسحوقا  بين الحوافي.أكبر من حاجته، أو  يطوف في فضاء  فهو لذلك الجسد، 

 
 ،ال يتجّزأ من المجتمعات الحديثة كجزء   (homogeneous whole)" المتجانس مبدأ "الكلّ  تناقش مارتين لوو
 فتقول: ة ./ة بعيدا  /ة، المتنّوع/اأُلخرى، الغريب - خريعمل إلبقاء األ

 
تمع ة ينطبع على بناء الدولة الحديثة، والمجمن الممارسات اليومّية والعملّية الفكريّ إن إقصاء التنّوع "

 .6"رنا بالمكانفي تفكي بت بالضرورةيثوهو لخ. إلالمغلقة،  ةورة، والجسديّ والهوية غير المبت المتجانس،
 

ية يفوك ،بناء  على ذلك، يمكننا أن نرصد مشاهد المساكن )خاصة(، والشوارع )عاّمة( والمقاهي )شبه عاّمة(
في بوضوح متجليا  ويمكننا أن نرى ذلك  .7المستخدم الذكر "غير المطابق"و  األنثى المستخدمةعدم تجاوبها مع 

 علّو قبضات األبواب في المراكز الكبرى والمحالمستوى أو خزائن المطبخ مثال ، أو في أحواض مقاسات 
اسات في مقأو ل البار، حو العامة المرتفعة مقاس المقاعد ، أو في ضها يصل إلى حدود كتف المستخدمة()بع

بكبت جسد  الفت تقوم بشكل  ياء واألمكنة فقط، بل تحول النتيجة دون اإلستعمال المفيد لألشوال  .لخإاألسّرة، 

                                                           
6 Löw, Martina. 2006, p.18 . “Exclusion of the heterogeneous from everyday practice and thought is reflected in the 
construction of the modern nation-state, of the homogeneous society, the unbroken identity, of closed corporeality, 
etc. It is also firmly anchored in our thinking on space” 
  غير مطابق لمقاييس الذكر األبيض 7
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الجمود،  في حالة الحركة أوالجسد حّقه في الوجود  يحرم طابق( في الفضاء: هذا الفضاءر المالمرأة )والرجل غي 26 |
را   يشّدد على عدم تطابقه كمذّكر مطلقو  جسد المرأة غير متكافئ أو  يصبح "إعاقته".ـبمستمّر  بشكل   مذكُّ

  .المثاليّ  نظيره الذكريّ وأقّل تطّورا  من ، متجانس
 
ّوة وعضالت  األقل "ق الذكريّ النسائي من جهة و /  فإن المثالين األنثوي مهيمنا ،  القويّ  كما يكون المثال الذكريّ و 

من  ال يجدان إستجابة لحاجاتهما.هما ّل فظهورا  في الفضاء، أو على األ يبقيان أقلّ ، من جهة أخرى  مفتولة"
مثال   بحاجة   أنفسهنّ النساء تجد  ا،منهاحتياجات كّل جتماعية و إلمن األنواع اكل ّ لكينونات تقزيم  تعميم أودون 

ن ألماك، ولكن تبقى األولوية لالعاّمة كما الخاّصة ،األماكنكافة إلى المزيد من الخصوصية أو األمان في 
ّد تحت ، الفضاءات التي تمتالمشاة جسور/  ممّراتال/  نفاقاألة، نار الشوارع القليلة اإل، في هذا السياق العاّمة

لنساء ة إلى ابالنسبمخاطرة و  بريئة للناظر، بينما تحمل أكثر من تجربة  و والتي يمكن أن تبدو عادّية  ،الجسور
 ،مصاعد، ذات األروقة غير اآلمنةيع اإلسكان، الخالية من المشار في البيوت المتراّصة فمن مختلف األعمار.

ات إن هذه المساحفلنساء، إلى ابالنسبة  ،لكن لمشاكل اإلسكان الكثيرة.قد تبدو كحلول مقبولة  ة السيئة،ر انذات اإل
ن باألطفال يّ هّن اللواتي يهتم ّمهات أو عامالت منازل(أ)من  وألن النساء. هي فضاءات مفتوحة على التحّرش

ا  أو تحمل طفال  وأغراض غير عملّية إلمرأة  أيضا  منهكة، مصممة بطريقة ، فإن هذه األماكن تصبح بشكل عام
 ا./وحدهفيها  تمشييـ/أن  ة  /تريد لطفل  

 
هويتان جنسية وجندرية، تدفعنا هاتان ال ،حقيقتينذوي  فيما نتواجد في المكان كأشخاص  و باإلضافة إلى ذلك، 

 نسان يسكن..."شعريا  اإل في مقاله "... بإمتياز. سياسيّ  إلى اإلعتراف بهذه العالقة بين أجسادنا والمكان بشكل  
)"wells…Dan MPoetically  …"8( ، ه.اإلناء األوحد للجسد، خارجيضع مارتن هايديغير المكان موضع 
بع عنه. لذا، فإن العالقة المبنية تن بمعزل  و نعرف معنى أن "نوجد" أ"نكون" خارج المكان  ال يمكننا مطلقا  أنف

ينونة "كون" واضحة. فالكـالكينونة" وال"العالقة بين "المكان" وتكون ففي اللغة مثال ،  بالمكان. من تعّلقنا الغريزيّ 
كاملها مرتبطة بالوجود في المكان"، في "الكون". بينما يتأّسس في المكان، تصبح "كينونتنا" ـ"مرتبطة عضويا  ب

                                                           
8 Heidegger, Martin. 1951, p. 17. 
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اع الحالية، في األوض ،"كينونتنا" يعني أنما لما يجب أن "نكونه".  كيبة اإلجتماعية )الجندر(جوهريا  بهذه التر  27 |
فهوم النظر إلى الم ويمكننا عندئذ   الجندر أو ذاك. هذاعبر اإلنتماء ل ،ونه" في المكانما "نكبودة محدتصبح 
، ب والرسم واألغانيدالمعاصرة، في األو الكالسيكية  تينلفكرة "المرأة كمكان". ويظهر ذلك جلّيا  في الثقاف الثقافيّ 

 العديد من اإليحاءات اإلجتماعية.كما في 
 
ذين تحّولت لال)فلسطين( ونزار قّباني )سوريا(، الشاعرين محمود درويش في أعمال كلّ  من  ذلكعن  ال  انرى مثو 

 .9في عالقتها مع الرجل كمكان  ذاتها ون معها تموضع المرأة أغان  متداولة، يرّددها الناس ويرّددأعمالهما إلى 
لجهات، ا الرجل. هي المتلقية لجسد الذكر، حضنها يستقبله ويحيط به من كلّ  بدو المرأة كالحبيبة التي تحتوي فت

لرحم، ، بكاملها، الحضن، احينهافتصبح هي أن تكون "مكانا " لراحة المحبوب.  ودورها يصبح يداها "موطنه"،
 - ذاته في الوقت –بينما تكون هي المكان، ُتنسى و  .المكان الذي يحصل فيه التبادل الحميم أيّ  ،رض"األ"

  مملكة الرجل الواحد.آنذاك الذي ُيصبح  ،المكان "في" ككائن  
 

اخل المكان لوجود دمن االتوّقعات اإلجتماعية الثقافية أو لجهة بشكله الماّدي إن المكان ، مظّهرة  بذلك تختفي
 في تظهر في المكان إاللوال تعود  هي غائبة إذا  كعاشقة، بل هي خشبة مسرح تدور عليها األحداث، بذاته.
 معّينة. شروط  

 
المقبولة: األدوار اإلجتماعية المتوّقعة و لجهة فقط  من األشكال، يتّم التفكير بجسد المرأة في المكان شكل  في ف

الى  الكبرى الموجهة في مراكز التسّوق و في المطبخ، في الحمامات العاّمة )قسم األطفال داخل حّمام النساء(، 

                                                           

ي رحمي األول )...( طوق نجات \بين بساتين األهداب )...( أنت امرأتي األولى  \أن أتكّوم كالعصفور الخائف  \ما يفرحني يا سيدتي 9 
ت إلى ظّل أنا آ(حب بال حدود - نزار قباني) \كي أستوطن فيها \هاتي يدك اليسرى  \أتخّبأ فيهامن الطوفان )...(هاتي يدك اليمنى كي 

 )محمود درويش، أنا آِت ألى ظلّ  \ أنت أرضي التي حّولتني سماء \أنت أرضي التي دّمرتني  \أنت بيتي ومنفاي...أنت  \ عينيك.. آت
ّني طفل هواك \ الهوى فيك مدّ وجزر  \ ...وقلبك أخضر! \ وأنت الثرى والسماءعينيك(  محمود) أنمو وأكبر \على حضنك الحلو \وا 

 (درويش، تكّبر تكّبر
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 ،والخاص ،عاممكان الالمرأة في مرحلة التخطيط للجسد تأخذ بعين اإلعتبار التي األماكن  ة  هيقليلالنساء.  28 |
صفة الشوارع أر رصف أرضية إستخدام قطع البالط السميكة في خيار مثال  هنا يحضرنا  سواسية. ،وشبه العامّ 

مشي لعلى اتؤّسس لسطحية مزعجة وغير مساعدة بكونها  ةعلما  أن هذه البالطات معروف، والساحات العاّمة
 لمن يرتدين الكعب العالي. مع ذلك، نراها مستخدمة بكثرة، خاصة في بيروت.

 
 صفات التيواضحا  من خالل ثنائية العام والخاص وال خر من األماكن ذات الهوية الجندريةأويبدو جانب  

  "نموذج الكتل المنفصلة"تناقش سيتا لوو ف جندر مستخدماتها ومستخدميها.تبعا  ل نعزوها بها
( (“the paradigm of the ‘separate spheres’” نشأ تحت البطريركية الرأسمالية. وُيعّرف هذا الذي

خاص  أنثويّ  / خر نسائيّ أو  ،مهيمن لإلنتاج )المدينة( ذكوريّ  عامّ  فضاء  يتأّلف من  ا  هرميّ  ا  "نظامالمفهوم بكونه 
 .10"المسكن(/  )البيتتكاثر لل ،ُمَهيَمن عليه ،تابع ،خاضع

 
لتي ال تنفّك اسبب الثنائية التناقضية الهرمية بالذات مأزوم ب هذا التقسيممعتبرا  أن  ، ت كِمل لوونسويّ  من منظور  

 بطريركيّ  رأسماليّ  وال مفاجآت هنا، إذ أننا نعرف أننا نعيش في ظّل نظام   تعيد إنتاج نفسها عبر هذا المبدأ.
ة جندرية هويّ ات ذ يتّم توجيهه بالكامل عبر فضاءات   ُيملي علينا أدوارنا اإلجتماعية، فإن وجودنا بكامله كأفراد

دة تحمل رسائل هذا النظام   .هوأوامر  محدَّ
 

قّيد حركتنا وتصّرفنا يبه بحيث التالعب  يةكيفلالمكان في حياتنا، و يؤديه فيما نصبح واعيات وواعين للدور الذي 
دراكنا ألجسادنا و  ة في الجندريّ  ةة )بما يعنيه ذلك من تثبيت للهويّ ة الجندريّ تصبح مقاومة هذه المكانيّ  ها،ويوّجها 

عملّية وبينما تقتصر  المكان( ممكنة على صعيدين: إعادة تموضع أجسادنا، وا عادة كتابة الجندر في المكان.
من ينا أن نبدأ عليتوجب األقلية البورجوازية المهيمنة )النظام الرأسمالي البطريركي(، على إنتاج المكان حاليا  

 مستخدمين.المستخدمات والشرائح أوسع من اإلنتاج هذه أمام عملية تتاح  بأن هذا الواقع يصبح ممكنا  حينالقول 

                                                           
10 Low, Setha M. 2003, p.4. “[A]n oppositional and an hierarchical system consisting of a dominant public male realm 
of production (the city) and a subordinate private female one of reproduction (the home).” 



المرأة في المكان/  المرأة كمكان  

المكان  ربطإلى نحن بحاجة  .كما اإلجتماعيّ  مرجّوة بمفهومنا للفضاء بمعناه الجسديّ الخطوات الوترتبط  29 |
 لعالم الثالثايحتاج نساء وبذلك،  ثباتها./  في الحركة وجمودها المادّيةعبر المقاييس  اهليننسبه إ ،بأجسادنا

ميمها فضاءات  تتبع في تصمن  ن، بدال  /جسادهمأومقاييس  ن/إنتاج فضاءات  تتجاوب وحاجاتهمإلى  هورجال
 واألجناس.األعراق واألحجام كافة عاّمة، من المفروض أن تناسب  مقاييس "عالمية"

 
 .ألوروبيّ الذكر ا "جسم"مقاييس تتأسس على التي هندسة كتب التعّممه ّما ع ن أحجام أعضاء أجسادنا مختلفةإ

لم أكثر صنع أماكن وأدوات تتأقنتمّكن من ل ها،وتطوير مقاييس فردية ومحلّية قادرات على إنتاج نكون  يجب أن
  أحجامنا ومقاييسنا المتنّوعة.مع 
 

به  كون "يجب" أن ن الشكل الذيفي الفضاء. بما أن  لعمل يتطّلب إعادة كتابة الجندرمن االمستوى الثاني إن 
سئلة فإن األ والحدود المادّية، بانيمحدود ال عبر ا  مرسوم مادي ي المكان، هو شكل  فعلى أساسه نتصّرف / 
يع أن كيف نستط ؟خارج التوّقعات الجندرية جعله طّيعا  نما، و  نعمل خالل فضاء  صبح: "كيف يمكننا أن ت

 لمكانتمّكننا من مجابهة الطبيعة البطريركية المهيمنة ل بطرق  نفاوض على البصمة المكانية لحقيقتنا الجندرية 
ي للفضاءات: ف وشبه العام ،الخاص، والعامالمستويان أن يحصال في المجال  يتطّلب هذان ."؟هاوتحّدي
به العام الذي شالحّيز العاّمة التي تؤّمن األمان واإلستمتاع، وفي  اتالت الحميمية اليومية، وفي الساحمااإلستع
 حاجاتنا هذه.مع عليه أن يتأقلم يتوحب 

 
ير واع  غ لمكان عاّمة  عن ايعود ذلك لكون مفهومنا جلّية.  تبدو واضحة  ما قليال   ة للمكانإن الطبيعة الجندريّ 

ستعماالته المختلفة ونشاطاتنا فيه. تعّبر و  لتأثير المكان على أجسادنا، ولوجود عالقة عضوية بين الفضاء وا 
لمكان لى اإالسياسية لما تسّميه "اإلنتماء  الممارسةهنا وتناقش ، التشديد على المكان كأداة قّوةبوايزمان عن ذلك 

تحاجج ا حسبم –يصبح ضروريا  فو دعمنا في ما نقوم به، عن أمنعنا  ةالفضاءات تملك قوّ إن  واستخدامه".
 .11لنساء وحاجاتهنّ بحيث يالئم اأن نتدّخل في كيفية دعم الفضاء وتصميمه  - وايزمان

                                                           
11 Kanes Weisman, Leslie. 2003, p. 7. 
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ة وشبه العاّمة والفضاءات الخاّص وسائل اللذا، فإن  بإنتاج المكان. البطريركيّ  حالّيا ، يتحّكم النظام الرأسماليّ  30 |
يعة طبلعديد من المجاالت اأَلخرى(، إلى ا)باإلضافة  الجندر للنظام، جاعلة   ترّدد الشكل السياسيّ  العاّمة

ذا المعنى، فإّننا نستطيع أن نعي أن الخاصّية الجندرية للمكان ليست "طبيعية" أو به عضوية للمكان بذاته.
بر كسرنا عو لذا، هي ما يقود أجسادنا كما عقولنا ووعينا وأذواقنا. ،وبالنتيجة ،بريئة، بل هي نتاج هذا النظام

ي التمقاومة أداة ُأخرى من أدوات البطريركية ورأس المال نتمّكن من لشكل الفضاء المفروض من النظام، 
 بنى القّوة الموجودة.تمتلكها 

 

  



المرأة في المكان/  المرأة كمكان  

 ع العربيةالمراج 31 |
 .الموسوعة العالمية للشعر العربي أدب: ."محمود درويش :درويش، محمود. "ديوان الشاعر

http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=lsq&shid=334   
  أدب: الموسوعة العالمية للشعر العربي. ."نزار قباني الشاعر:ديوان نزار قباني. "

http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=lsq&shid=7&start=0  
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