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 شكر وعرفان
 

أتوجه بجزيل الشكر وعظيم اإلمتنان وكبير اإلحترام إلى كل 
من أمد يده وتكرم بسخائه وتفضل بعلمه من أجل إنجاز عملي 
هذا، وسعى لتعود هذه الثمرة العلمية بحالوة وطيب من شأنه 

ء مكتبتنا الجامعية ولألمانة العلمية إثراء ساحتنا المعرفية، وإغنا
بل واألخالقية أخص شكري أستاذتي الموقرة ومن حباني هللا 

بروقي ألنعم بإشرفها وعظيم تفهمها وجميل تعاونها الدكتورة: 
وكافة أعضاء ومكونات األسرة الجامعية داخل الوطن وسيلة 

 العزيز وبعدد من الكليات المغاربية والعربية.
مثقف وكاتب وباحث استندت على مواقفه  وأقر بفضل كل

 وتخريجاته والسيما اإلخوة األشقاء بكل من تونس والمغرب.
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 إهداء

ألفت النفوس أن تكون الهدايا مادية أو أشياء قابلة للتقدير 
اشتملته من أفكار وقيم  إنالمادي، ولكن أطروحتي هذه و 

هما بلغ ورسائل تتجاوز قيمتها علميا وأدبيا كل تقدير مادي م
 قيمة ومقدارا.

إلى الذي لم يعلمني حرفا واحدا بل علمني حروفي كلها ثم قال 
ال يليق بأحد أن يكون عبدا ألحد، أو لي في يوم من األيام: 

: والدي حفظه هللا مسجون بمساحة فكرية معينة  
إلى والدتي الحبيبة التي كانت بمثابة العضد والسند في سبيل 

 استكمال البحث.
كانوا نعم اإلخوة  ذينوتي الإلى أخ  

 أهديكم هذا البحث المتواضع 
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           االجتمننننناعي الننننننوع أسننننناس علنننننى القنننننائم العننننننف عنننننن الحنننننديث كنننننان القرينننننب األمنننننس منننننن
 لممارسناتا مختلف تكن ولم )التابو(، عنه المسكوت فضاء في يدخل يزال ال -المرأة  ضد العنف –

 االجتمنناعي نوعهننا بحكننم فننالمرأة  المجتمننع، ضننمائر تهننز وضننرب وتحقيننر وتمييننز إهانننة مننن العنفيننة
 التنني واألعننرا  والتقالينند العننادات بفعننل شننكلت   بنيننوي  الخضننوع هننذا الخنناص، وملكننه للرجننل خاضننعة
 ينتم وبالتالي الجنسيين، بين تمظهراتها بمختلف والهيمنة السيطرة عالقات إنتاج وإعادة إنتاج تضمن
 هنذه تصننف االجتماعينة، التنشئة طريق عن بتلعت   التي الالواعية الجغرافيات هذه من إنطالقا تبريره

 المنرأة  ضند العننف بنأن ينرون  فبعض المشناركون  الالعنف، خانة في الكثير في الطبيعية الممارسات
 ناقصننات النسنناء أن كننموبح االمننر ألولننى الطاعننة بمفهننوم يننرتبط كونننه ديننني مبننرر لهننا ممارسننة هننو
 والنبعض ،حسنب تصنورهم مقدسنا المحبنذة الممارسنات من العنف يعتبر ذلك إلى إضافة ودين، عقل
 المتعننار  التقالينند عنن الخننروج عننن الننات  االعوجنناج لتقننويم مننه البنند دفنناعي ميكنانيزم يرونننه اآلخنر
 عاديننا أمننر المننرأة  ضنند نننفالع يننزال ال االحننوال مطلننق وفنني ."الجندريننة العالقننات فضنناء داخننل عليهننا

 إلنننى أدى منننا هنننذا 1األبوينننة". المجتمعنننات ظنننل فننني الثقافينننة والتمنننثالت للتصنننورات ويرضننن  وطبيعينننا
 المعننى فضناء داخنل بالتحديندو  الندالالت لمجا داخل )الرجل( المسيطر يستخدمها ترسيمات تشكيل
 هنني التنني القننوة اتعالقنن إخفنناء مننع مسننطر، رمننزي  عننالم علننى مبننني فيزيقنني فعننل إلننى يتحننول الننذي
 لقوتها. الفعلي واألساس مصدر

 لنندى المشنناركين السننائدة التربويننة المنظومننة ظننل فنني عاديننا أمننرا المننرأة  ضنند العنننف ويعتبننر
 بعننض علننى فتتمننرس لننذاتها، وإنكارهننا لتصننغيرها تسننعى اجتماعيننة لتنشننئة تخضننع فنني حياتهننا فننالمرأة 
 منن الصنغر، مننذ الجنندري  بتالعاإل هذا يبدأ صمت،وال واالستسالم، الذات، نكران مثل السلبية القيم
 دوارأللننن والفعلننني الرمنننزي  الحنننامي بننندور تضنننطلع حينننث ،األسنننرة أبرزهنننا االجتماعينننة النننوكالت خنننالل

           اإلننننننناث ومجموعننننننة المسننننننيطرين( ) الننننننذكور مجموعننننننة مختلفتننننننين مجمننننننوعتين تنشنننننن  إذ الجندريننننننة
 ضند والعننف الطاعنة أساسنها تراتبينة علنى تقنوم عينةاجتما مؤسسنة عليهنا أطلنق لهذا الخاضعين(، )

  .الحريم
 اتجناه الوالندين من الصادر السلوك خالل من العالقات نمط ترتب المبنية المنظومة هذه إن  

 العبودينة هنذه ضنمان علنى األم تقنوم حينث لخدمتنه. وتسنخيرها الذكورينة، اللواحنق منن وجعلها البنت
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 كوسنيلة العننف اسنتخدام سننا واألكبر لألقوى  تتيح بحيث نية،رئس سلطوية قواعد ضمن البنت ووضع
 األنثوي. الرمزي  فضاءال على تسلطوال الفحولي المجال لفرض
 الجزائنري  المجتمنع فني األسنرة داخل الجندرية العالقات مست التي االجتماعية التحوالت من بالرغمو 

 زالنت منا المشناركين أسر داخل لقائمةا العالقات أن إال ،أخرى  قيم محلها وحلت تبدلت، القيم وحتى
 بسننبب النندار حننريم ضنند العنننف يمارسننون  همتجعلنن التنني ،الذكوريننة والزعامننة القننوة مبنندأ علننى تحنناف 
 ذهنينننة مسنننتوى  علنننى ننننوعي تحنننول إلنننى تنننؤدي أن التحنننوالت تسنننتطع لنننمف .الذكورينننة السنننلطة إمنننتلكهم

 عليهنا ومهنيمن امتندني المنرأة  وضنع وظنل ممارسنتيا، متجنذر العالقات نمط تزال ما حيث المشاركين،
 منع تاريخينا تأسسنت والتني المبنينة والعبودية الهيمنة ببقايا محكومة مازالت وكأنها الرجل، طر  من
 الطبيعة. على الثقافة وسيطرة خاصةال الملكية نشأة

 اجتيننا  ذلننك يفسننر وقنند " الوضننع، لهننذا الطننوعي القبننول يمارسننن أنفسننهن النسنناء إن حتننى
 يبنندو بحيننث القنندم مننن هننو الرجننل إلننى المننرأة  فخضننوع طبيعيننا، سننلوكا واعتبنناره الخضننوع ذالهنن المننرأة 
 وغينر بنل مقبنوال، الجندرينة األدوار تقسنيم عنن يننت  النذي التميينز يجعنل ممنا ،1"طبيعينة واقعة وكأنه
 والغريزة. بالفطرة مرتبط فهو للتغيير قابل
 نجمننع أن ارتأينننا االجتمنناعي النننوع أسنناس علننى القننائم العنننف موضننوع يهايكتسنن الننذي لألهميننة ونظننرا
 قننندر حاولننننا وقننند البحثينننة. الممارسنننة خنننالل منننن الدراسنننة بموضنننوع المتعلقنننة المعطينننات منننن الكثينننر
 تتمحننور الجننندري، والالتننناظر االخننتال  علننى القائمننة المعطيننات مننن نننوعين تحليننل علننى اإلمكننان
  الجنسيين. بين ما العالقات تحدد التي ذكوريةال المعطيات في وثانيهما النساء، معطيات في أولها
 محننددة فصننول فنني وضننعها دون  كبننرى  محنناور شننكل علننى لدراسننتنا العامننة الموفولوجيننا جنناءت لقنند 

  اآلتي: وفق جاءت
 المبنررات علنى المحنور هنذا وتضنمن :للدراسةة المنهجيةة والمعالجة الموضوع بناء حول وثانيا أوال

 يعتبنر النذي النظنري، التنراث منن الدراسنة موقنع ذلنك إلنى إضنافة تنا،دراس موضوع الختيار المنهجية
 الدراسننات ألهننم التعننرض خننالل مننن وهننذا للدراسننة، البحثيننة التضنناريس تحدينند فنني األساسنني المسناعد
 المنهجيننة المعالجننة أيضننا تضننمنو  االجتمنناعي، النننوع أسنناس علننى القننائم العنننف موضننوعب المتعلقننة
 التني والعيننة، البحنث مجتمنع تحديد من إبتداءا البحثي المسار فيه اولناتن حيث البحثية(، )الممارسة
 العينة لخصوصية ومراعاة المرحلة هذه وبعد الدراسة، خالل ستتحدد التي العوائق من العديد شهدت

                                                           

 .12المرجع نفسه، ص   1



 تعنيف املرأة أمنوذجا االجتماعيالعنف القائم على أساس النوع 

 ج

برلين -المانيا  /ركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية إصدارات الم    

 العيننة منن البياننات السنتنطاق تحليلة أدوات اختيار علينا فرضت منهجية، حتمية أمام أنفسنا وجدنا
 بالنسنبة أمنا بالمشناركة، والمالحظنة المعمقنة المقابلنة علنى إرتكزت رئيسية إلى األدوات متانقس ولقد
 كيفية لفهم محور كان الذي التصوير في تمثلت المرأة  ضد العنف ظاهرة فهم في المساعدة دواتلأل

 كاننت التنيو  للكتابنة بالنسنبة أمنا ،المعنفنة المنرأة  هوينة وبناء الجنسين لكال الجندرية الهويات إكتساب
 النرابط منع وانسجاما والمواقف، الوضعات من العديد لتوثيق األحيان، من الكثير في للمقابلة مالزمة
 تجسنند التنني الميدانيننة تجاربنننا وضننعنا المينندان، داخننل البحثنني للمسننار االنعننراج تتطلننب الننذي البحثنني
 األسةرة بةةةةةةةة: الموسةوم الثالةث رالعنصة فةي أمةا ،البعدينة الحالة إلى للبحث القبلية الحالة من انتقالنا
 العنصننر هننذا فنني تناولنننا العنةةف، ممارسةةة إلةةى التمييةةز مةةن الجندريةةة: الممارسةةات علةةى والتةةدرب
 العننادات مجموعننة خننالل مننن وهننذا الجننندري، التمييننز إرسنناء فنني ودورهننا االجتماعيننة التنشننئة مفهننوم

 المشاركين خطاب بتحليل قمنا حيث ية،االجتماع الفئات ضمن واألنثى بالذكر المرتبطة والسلوكات
 الننننوع سنننياق ضنننمن العننننف ودالالت مضنننامين عنننن والبحنننث أنثروبولوجينننا، تفكيكهنننا علنننى باإلعتمننناد
 الفضننناء وخنننارج داخننل الجنسنننيين بننين التمييزينننة الممارسنننات بإسننتعراض ذلنننك بعنند قمننننا االجتمنناعي،
 ألنمنناط تعرضننها وبالتننالي ،للرجننل وطاعتهننا المننرأة  خضننوع السننلوكات هننذه كرسننت وكينن  الخنناص،
 والمقننابالت المالحظننات علننى اعتمننادا هننذاو  ،واللفظنني والنفسنني الجسنندي كننالعنف العنننف مننن مختلفننة
 الهيمنةةةة الذكوريةةة: والمركزيةةة االنةةوع هويةةة عنةةوان اخةةةذ الةةذ  الرابةةع العنصةةر فةةي أمةةا اليوميننة،

         الذكورينننة بالهيمننننة لمنننرأة ا ضننند العننننف عالقنننة فينننه تناولننننا فقننند النسةةةاء ضةةةد العنفيةةةة والممارسةةةات
 يملنك والنذي األسنرة، رب األب، صنورة فني الممثنل النذكر هيمننة على يقوم الذي األخيرة ،-األبوية–

 الطاعننة علنى األطفننال اجبنار وعلنى األم صننورة فني الممثلنة المننرأة  إخضناع وعلنى جهننة، منن السنلطة
 الصننبي( ) المشنناركين كننون ي   وبننذلك ،بويننةاأل السننلطة فنني الموجننودة والرهبننة البننالغين قننيم واسننتدماج
 كنذلك البنالغين، النذكور سلوك في منعكسة يراها التي النفسية والده صورة إلى باالستناد كرجل هويته
 مننن الذكوريننة الهيمنننة المشنناركات تقنناوم كينن  أيضننا فيننه واستعرضنننا المشنناركات، علننى يسننقط األمننر
 المبحةةةث وفةةةي والجننننس، واألمومنننة والطعنننام السنننحر أهمنننا األنثوينننة االسنننتراتيجيات منننن العديننند خننالل
 الممارسننات تبنننى وكينن  االجتمةةاعي النةةوع سةةياق ضةةمن المةةرأة ضةةد العنةةف فيةةه تناولنةةا الخةةام 
 حيننث الكننريم، القننرآن ثنايننا فنني الموجننودة اآليننات لننبعض خنناط  تننأويلي سننياق فنني المننرأة  ضنند العنفيننة
 اإللهيننة والرخصننة المقدسننة، البننناءات مننن قنناإنطال المننرأة  ضنند العنننف تبريننر علننى المشنناركون  إعتمنند

              النسةةةةةاء" علةةةةةى قوامةةةةةون  الرجةةةةةال " ذلنننننك علنننننى ومثنننننال ،المنننننرأة  ضننننند العننننننف لممارسنننننة المشنننننرعنة
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 القائم للعنف االجتماعية للتصورات قراءة تضمن والذي األخير للعنصر بالنسبة أما "،وارضربوهن "
 تناقضنننات عننندة أثنننارت التننني المشننناركين تصنننريحات علنننى وقوفنننا ،االجتمةةةاعي النةةةوع أسةةةاس علةةةى

 قفننص فني االجتمنناعي الننوع أسنناس علنى القننائم العننف تقصنني محنك فنني الباحنث وضننعت ومفارقنات
 المهيكلنننة واالجتماعينننة الثقافينننة السنننياقات خضنننم فننني ألنفسنننهم المشننناركين يتصنننور وكيننن  الذهنينننة،
 جندريا.
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 هوأشكلت الموضوع بناء :أوال
  الموضوع: الختيار المنهجية المبررات -1

 العنننام التوّجنننه فننني السنننائد منننع تماشنننيا أو اعتباطينننا اختينننارا البحنننث موضنننوع اختينننار يكنننن لنننم
 واالنفتناح لهنن واإلنصنات الواقنع فني المنرأة، تعيشنه لمنا ملّحنة ضنرورة كنان منا بقدر العلمية للمباحث
 وضنننمانة باسنننمهن. التحننندث بننندل اجتماعينننات فننناعالت باعتبنننارهن وضنننعهن ومعايننننة تجننناربهن عنننن

 البحث النتمائ ونظرا العام. لتوّجهنا سندا تكون  عّلها المنهجية المبررات من جملة نذكر لمشروعيته
 تتماشنننى وسنننيرورة فعنننل هنننو االختينننار بنننأنّ  القنننول أحقّينننة علنننى نقنننف فإنننننا االنثروبولوجينننا الحقنننل إلنننى

 االلتفنننا  بفكنننرة ي عنننر  منننا عمومنننا البننناحثين لننندى التفكينننر حرّينننة يكّبنننل منننا انّ  إالّ  .الباحنننث وقناعنننات
 متنداول اجنراء وهنو بينهنا. منن موضنوع اختينار لنه يتسنّنى حتّنى المشنر . على وعرضها بالمواضيع

 يهمنا وال .وغير مفكر فيها المستعجلة الموضوعات بالئحة أوجيه مارك الباحثين والذي يعتبرها نبي
 نختةةار كيةة  السننؤال: طننرح فننإذا .األسنناس هننو وهننذا واحنند موضننوع تجنناه بننه نشننعر الننذي القلننق ذلننك

 فني السنؤال هنذا علنى إجابنة عنن نبحنث منا سرعان منهجيا؟ نبرره وكي  األنثروبولوجي؟ الموضوع
 فهنني الثنناني السننؤال علننى اإلجابننة أمننا .وثقافتننه اإلنسننان األول: للسننؤال إجابننة فنجنند .الكتننب بصننل

 مننن الئحننة تقننديم علننى ذلننك بعنند ويعمننل والموضننوعي. الننذاتي واالرتبنناط الفكريننة بالممارسننة مرتبطننة
 .العلم هذا في فيها البحث يمكنك التي المواضيع

 تةةةةةدرس ومةةةةةا ا األنثروبولوجيةةةةةا؟ موضةةةةةوع هةةةةةو مةةةةةا بنننننين ثون البنننناح يمينننننز ال األمنننننر حقيقنننننة فنننني 
 هللا عبةةد الصنندد هننذا فنني يقننول .الثنناني للسننؤال إجابننة األول السننؤال يكننون  مننا دائمننا األنثروبولوجيةةا؟

 سننياقه فنني ووضننعه العلننم موضننوع مقارنننة يجننب بننل اإلطننالق، علننى شننكلية ليسننت القضننية :"إبةةراميم
 رؤوس وجنننود يفسنننر النننذي هنننو التحديننند ذاوهننن .وتمينننزه وخصوصنننيته العلنننم ماهينننة تحديننند أي العنننام،

 1الئحة." في الموضوعات
 تنننندرس وأصننننبحت القديمننننة الدراسننننات رقعننننة مننننن خروجهننننا األنثروبولوجيننننا تميننننز التنننني السننننمة إن   

 تشنمل المظلنة مفهنوم تأخذ أصبحتو  .اليومية بالحياة والمرتبطة الراهن الوقت في عديدة موضوعات
 مننن اليوميننة الحينناة تولننده ومننا الفكريننة السننياقات طريننق عننن عميننق بشننكل بالفعننل تشننكلت قنند حقننوال
 أنثروبولوجيةاوهنو أال النسنوية الحركنات بنروز منع ظهنر ذيوالن الحقنول هنذه أهنم ومنن .معقندة ظواهر
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 فنني قبولهننا تبنناين فنني والسننبب واألنوثننة الننذكورة بشننأن الفكننر ترسنن  كيفيننة علننى يركننز حيننث "الجنةةدر،
  .1مختلفة" ثقافية سياقات

 والنسنناء الرجننال بننين والسياسننية االجتماعيننة والتقسننيمات االختالفننات بدراسننة أيضننا الحقننل هننذا يهننتمو 
 القاعندة لهنذه واسنتنادا .الجندرينة القاعدة في عليه المهيمن الجزء أنها بحكم المرأة  على تأثيرها ومدى
 أهنم منن بنراعت ولطالمنا .االجتمناعي الننوع أسناس علنى القنائم العننف موضنوع فني نغنوص أن ارتأينا

 مننن الجننندر مبننادئ تحكمننه زالننت مننا مجتمننع فنني المفنناهيم بعننض وتفكيننك الحقننل، هننذا فنني المواضننيع
 .الجنندر( أنثروبولوجينا ) لالحق لهذا المعرفية األبنية في الموضوع هذا تمركز أخرى  جهة ومن جهة
 .الموضوع لهذا الختيارنا األولى الركيزة يشّكل المبرر هذا ولعل
 فني فتتمّثنل ،إشنكاالته وفهنم الموضنوع هنذا تنناول إلنى دفعتننا التني األخنرى  المبنررات لىإ بالنسبة أما

 امتهةةان بةةةةةةة الموسننومة الماسننتر شننهادة فنني المسننتخدمة مؤلفنناتال مننن العدينند مننن المسننتمدة الحقننائق
 وآنةا ميد مرغريت دراسة أهمها ،انمو جا االيروتيكي الجسد – التبسي المجتمع في األنثو   الجسد
 هنذه جناءت حينث المرنيسةي...ال،، وفاطمةة بورديةو، وبيةار ،يوسةف وألفة السعداو   ونوال أوكلي
 داخنل الجنسنيين بنين التميينز إنتناج وإعنادة إنتناج علنى تعمنل التني الخفينة العوامنل لمساءلة مؤلفاتال

 مجتمنع يفن الظناهرة هنذه فهنم إلى سعينا المبرر هذا ىلإ إضافة المرأة. ضد العنف وبالتالي المجتمع
 ممارسنة ضنمن الثقنافي وسنياقه المجتمنع خصوصنية ننسنى وال .الدراسنة حينث منن اثنوجرافيا مجهول
 النننوع أسنناس علننى القننائم العنننف " دراسننتنا محننل وهنني -مضننمرة الظنناهرة فهاتننه االجتمنناعي. الفعننل

 المجاهرة وا بها التصريح يقع ال أنه إال كممارسة وجودها فرغم .-أنموذجا المرأة  تعني  االجتماعي
 المعروفنة الفضناءات فني المنرأة  ضند تمنارس التني العنفينة المواقنف بعنض أيضنا ساعدتنا بممارستها.

 الموضوع. هذا في الخوض على
 
 
 
 
 

                                                           

فيرونيكا سترانغ: ما الذي يفعله األنثروبولوجيون، ترجمة هناء خلي  غنى، المركز األكاديمي لألبحاث، بيروت   1
 .355، ص 2019، 1لبنان، ط
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 .النظر   التراث ضمن الدراسة تموقع -2
 خارجةال الكتابات هذه كل بعد ولكن بعد، يقل لم ما تقول أن يواز   المرأة ضد العنف عن يكتب لم ما تكتب ان
 بعد، مشكلتها حقيقة إلى يصل لم عنها يكتب ما الن ببساطة تعاني؟ المرأة زالت ال لما ا المدروس الفضاء عن

 أظن. هكذا األقل على أو

 الذكورية" الهيمنة " بياربورديو -1
 مننن الجزائننري( ) األمننازيغي المجتمننع داخننل الذكوريننة الهيمنننة مسننار تتبننع بورديةةو حنناول لقنند
 المالحظنننة فننني تتمنننثالن أداتنننين علنننى اعتمننند وقننند .الجنسنننيين بنننين القائمنننة للعالقنننات تشنننريحه خنننالل

 المحتوى. وتحليل بالمشاركة
 لفهننم الجزائننري  األمننازيغي المجتمننع " السننابقة االثنوغرافينة دراسنناته إلننى األولننى بالدرجننة بورديننو اسنتند
 االجتمنناعي النظننام أن لننكذ ا.وطبيعينن امجتمعينن بننناء صننار الننذي الجنسننيين بننين االعتبنناطي التقسننيم
 األشياء. مركز الرجل فجعل .الذكورية الهيمنة تجذير على مستمرة بطريقة يشتغل القبائلي للمجتمع
             و القالونرجسةةةةية" " النظننننرة عليننننه تطغننننى القبننننائلي المجتمننننع بننننأنّ  القننننول لنننننا يبننننيح مننننا هننننذا وربمننننا
 البحنر مجتمعنات سنائر بنين مشنتركة نظرة ورديوب حسب النظرة هذه .األندرومركزية" الكسمولوجيا "

 مننن التفنناوت منطننق إلننى تخضننع أّنهننا إالّ  تعمننيم مننن بورديننو إليننه ذهننب مننا ورغننم .المتوسننط األبننيض
 القبائلي. المجتمع داخل بوضوح وتتجّلى .آخر إلى مجتمع من درجاتها حّدة حيث
 السوسننيوثقافية الفننوارق  عيوسنن تعسننفي جسنندي تصننني  خلننق يننتم الكسننمولوجي النظننام هننذا خننالل منن
 النذكر فيتفنّرد .طبيعينة بصنفة وموضنوع مسني  جنندري  قالنب فني كليهما ويضع .واإلناث الذكور بين
 إيديولوجيننة تغذينه الننذكوري  االمتيناز هننذا السنلبية. نننبواالج فني األنثننى حصنر مقابننل إيجنابي مننا بكنل
 يخضنع فالجسند .نشناطاته وكذا هوحركات تمظهراته على ينعكس ثم الجسد من ينطلق ذكورية، ثقافية
 .المالئمة االجتماعي النوع لمفاهيم الحتمي واالبتالع الترويض من لنوع
 التخفي من بنوع تعمل التي اآلليات فهم كيفية منها استلهمنا الدراسة هذه في مهمة فكرة بورديو أثار

 فضنحت .االجتماعية تراتباتلل والتحويل والتأبيد اإلنتاج وإعادة االنتاج شروط واستجالء واالحتجاب
 لذلك وكنتيجة أجسادهّن. ترويض إلى إضافة النساء. ضدّ  الرمزي  للعنف الرجال ممارسة الفكرة هذه
 المركزينننة منننن الصنننادرة المبرمجنننة الخطابنننات منننع كلننني وانننندماج ،الهننن ذاتننني انتقننناصب المنننرأة  تشنننعر
 فني شنريكات إلنى النسناء تتحنّول رأة للمن الذاتينة االسنتقاللية وغيناب التبعينة منطنق وبموجنب .الذكورية
 .ذلك بعد إنتاجها إعادة وكذا عليها والمحافظة الذكورية الهيمنة إنتاج
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 التي التفاعالت من وممتدة مبكرة تجربة عبر يمر الذي والضخم المتواصل التلقيني االستدماج هذا 
 التننني الدائمننة اداتاالسننتعد وإنتنناج باسنننتمرار، األجسنناد لتحويننل ضننروري  هنننو السننيطرة بنيننات تسننكن
 فنني رغبننتهم ضنند وأحيانننا علمهننم، دون  مننن غالبننا علننيهم، المسننيطر بننذلك ليسنناهم وتوقضننها، تثيرهننا
  المعروفة. بالحدود الضمني قبولهم عبر عليهم السيطرة تمرير
 العربي التخلف ومشكلة العربي المجتمع شرابي: هشام -2

 االجتماعينة البنينات تفكينك مسنؤولية عناتقهم لنىع أخنذوا الذين المفكرين أهم من شرابي هشام يعتبر
 وسنننمه وقننند .العربننني المجتمنننع فننني حضننناري  نقننندي إطنننار فننني ذلنننك إلنننى وتعنننّرض .العربننني للمجتمنننع
 المننننرأة  اسننننتبعاد اسنننتمرار فنننني السننننبب وهنننو .جننننندريا مهنننيكال انظامنننن اعتبننننره النننذيو  األبننننوي  بنننالمجتمع
  حقها. في العنف وممارسة

 الفنرد سنلوك لفهم واالجتماعي النفسي التحليل بين جمع وتفكيكيا حفريا منهجا شرابي هشام اتبع لقد
 أن دبين علينه. والتغلنب التخلنف هنذا تجناوز كيفينة حنول تصنورا وضنع .االجتماعينة بالتنشنئة وعالقته
 األبوّيننة الحضننارة هننذه ممّيننزات بننين ومننن .األبويننة الحضننارة أعمنناق فنني يكمننن نجابهننه الننذي التخلننف
 دور عليننننا يخفنننى وال مطلقنننا. تفنننّردا القنننديم الجينننل بهنننا يتفنننّرد كنننان التننني جتماعينننةاال السنننيطرة هيمننننة
 المنرأة  شخصنية ضنعفو  جهنة منن الفنرا  تنأبى التني الطبيعنة وخصنائص المواقع في التبادلية العالقة

 مكتسنننب. حنننقّ  إلنننى تعننندّ   منننن حّولهننناو  بهنننا خاصنننة مسننناحة اكتسنننحو  إالّ  تراجعنننت فكّلمنننا الرجنننل. مننناما
 األصنعدة جمينع علنى مظلة تحت فيظّلون  األبوّية. بالسلطة األطفال ،ارتباط خطورة ألشدّ ا واالشكال
 عليهمننا وقفننا متالزمتننين صنفتين القننراءة هنذه افننرزت وقند عقليننة. أو عاطفينة أو سياسننية كاننت سنواء
 حلينلالت فني الالعقالنية والعجز، الالعقالنية :في وتتمثالن عليه. اشتغلنا الذي الميدان أرضية على

 فني المتمثنل التخلنف إننه عليهنا. والتغلنب التحنديات ظنل فني الوقنو  عن والعجز والتنظيم، والتنظير
 الداخلي. انهياره في المتكررة انكساراته وفي المستمرة، تراجعاته في ككل، العربي المجتمع شلل
 بعننض شننيفرة وفننك الملمننوس الواقننع فهننمل كننأداة  وّظفناهننا نقطننة إلننى شةةرابي هشةةام المفكننر تطننرق  لقنند

 الطفنل عالقنة فني الفكنرة هنذه وتنتلّخص .االجتمناعي المسنرح في المشاركون  يمارسها التي السلوكات
نل   فالطفنل .عنفينة ممارسنات على مبنية العالقة هذه تكون ف األولى. النشأة منذ بوالديه  اننه علنى ي عام 
 األسننرة، مننن خصوبنناأل االجتماعيننة الننوكالت فنني الموجننودة المعننار  كننل ويكتسننب بيضنناء صننفحة
 اقيمنن ويجعلهننا الطفننل ينهلهننا واجتماعيننة ثقافيننة حمولننة يحمننل الننذي األول الفضنناء أنهننا أسنناس علننى
 هنو )الذكر(، الطفل مع ناالوالد بها يتعامل التي الوحيدة الوسيلة هو العنف كان وإذ .ذلك بعد ثابتة
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 الظننرو  ههننذ كننل مننع يتفاعننل أن عليننه وجننب فالننذكر .المناسننب المكننان فنني الجننندر لوضننع طقننس
 ويمتننثلن فيسننتدمجن للنسنناء بالنسننبة أمننا .الجننندري  الهننرم رأس وفنني رجننال ليصننبح ويتحّملهننا القهريننة
 القائمنة الجندرينة المسنرحة إنتاج وإعادة مقدس كوريث الرجل، يمثله الذي الرب عن الصادرة لألوامر
 العنف. لممارسة فضاء ويصبحن ،الهيمنة على
 النساء" أحوال وتغيير الرجولة " بيضون  شرارة عزة -3

 فني ودورهنا والثقافينة واالجتماعينة النفسنية الجواننب رصند الدراسة هذه في بيضون  شرارة عزة تحاول
 سوسيونفسننني مننننه  علنننى هننندفها لتحقينننق اعتمننندتو  .اللبنننناني الشنننباب لننندى الذكورينننة الهوينننة تشنننكيل
 التالية: للتساؤالت إجابة على البحث محاولة تحليلي
 ل؟االرج حال هو ما نلك يتغيرن  ءالنسا
 الرجال؟ هوية في تعديل النساء أحوال تبدل رافق هل
 مناصةةرتهم مةةد  ومةةا مجتمعاتنةةا؟ فةةي بةةالمرأة الالحةةق التمييةةز حيةةال ومةةواقفهم معتقةةداتهم هةةي مةةا
  ياها؟اقض

 .آنفننا المطروحننة التسنناؤالت جملننة علننى اإلجابننة دراسننتها موّظفننة نسننوي  منظننور مننن الباحثننة تحنناول
 خارجنة معاصنرة جندرينة هوينات خلنق التقليندي الجنندري  البنناء مسنت التني التحنوالت أن ترى  وكانت
 نظرهننا وجهننة حسننب المعاصننرات فالنسنناء .الجنوسنني الدسننتور فنني عليننه متعننار  هننو مننا نطنناق عننن
 علنى وحنّثهم المتغّينرات. مواكبنة إلنى بالرجنال دفع ما وهذا .وأدوارهن تهناهوي تغير خالل من تغيرن 
  .جديد جندري  فضاء خلق
 إلنى بهنم حندا منا وهنو .الرجنال لدى اضطرابا أحدث الجندرية نّ وهوياته النساء أحوال في التحول إنّ 

 وبنين ،جهنة من الصخبو  الهدوء بين تتراوح فكانت مألوفة. غير تمظهرات في المستجدّ  مع التفاعل
 أزمة نواة  تشّكل الرجل موقف في ةالزلزل هذه م خرجات أبرز ومن أخرى. جهة من المناهضةو  الدعم
 مرحلننة لتصنل هتجاوزتن بنل بعيننه مجتمنع علنى تقتصننر لنم األزمنة هنذه أنّ  للجندل والمثينر هوّيتنه. فني

 والمتمّثننل السنائد المعتقند فني الثابنت كسنر إثنر حتمينة نتيجنة وهنو الباحثنة. إلينه تذهبن مثلمنا العالمينة
 لنم الرجنل نّ أل أسباب لعّدة وذلك المسقط أو بالغريب رالتغيي هذا يبدو وال التقليدية. الذكر صورة في
 ينفننرد كننان التنني الننذكر مننن االخصنناب عمليننة سننحب ذلننك مننن واألهننمّ  .لألسننرة الحصننري  المعيننل يعنند
  عنه. واالستغناء االنجاب على قادرة الحديثة التقنيات بفعل فأصبحت بها.
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 بالنسننبة فالمننالو  .موقعننه فهننم علننى قننادرا يعنند لننم فهننو .تراجعننت التنني وأدواره الرجننل الباحثننة انتقنندت
 المتمثنل الجنندري  التغينر أنّ  إالّ  .مطلقنة بسنلطة مندعوما التقليدية الذكورية ألدوارا عن يدافع ان إليه
 األخينر هنذا يسنلب لنم اإلعالنة عنبء والرجنل تقاسمها ظاهرةال وتزايد التعليم في المرأة  وضع تقّدم في

 منراقبتهن حنق علنى ذلنك ينطنوي  ومنا نسنائه حماينة سنلطة لبهسن بنل فحسنب، اإلعالنة وظيفنة حصرية
 .حراكهنّ  تقييد وشروط
 فنني الرمزيننة، وبنياتننه داللتننه ويبننني نفسننه علننى يحنناف  كجننوهر االخننتال  فكننرة إلننى التطننرق  سنننحاول
 المجتمعننات كننل بننه مننّرت اوطقسنن اضننروري اأمننر  الننذكورة أزمننة المؤلفننة جعلننت لقنند .الثقافننات مختلننف
 أمنننننر الجنسننننين لكننننال الباحثننننة حسننننب الجندرينننننة األدواروالوظننننائف فنننني فننننالتغير .الميننننةالع والثقافننننات
 علننى الباحثننة عمننل يقتصننر ولننم .New Gender جدينند جنندر تشننكل إلننى أدى مننا وهننو .ضنروري 
 المنننرأة  انشنننغال فننني والمتمثنننل التقليننندي والرجنننل المنننرأة  دور تبنننّين إلنننى سنننعت بنننل إليهنننا المشنننار النقطنننة
 التغّينننر بموجننب التقليديننة النندوار هننذه فتغّيننرت .المنننرأة  وحمايننة األسننرة بإعالننة الرجننلو  المنننزل بشننؤون 
 العنننام الفضننناء إلنننى هننناخروج فنننإثر .واحننند آن فننني واألم األب دور تلعنننب المنننرأة  أصنننبحتف الجنننندري.
 .أسرتها أفراد إعالة من تمكنت الذكورية الرموز وخرق 
 السننتوقفتنا ممارسنناتية، طقننوس مننن يحملننه اومنن للمشنناركين المعننيش الواقننع فنني النظننر امعنننأ لننو لكننن 

 منن الجندرينة الهوينات تحندد مرئينة ال قوية أجهزة إلى ذلك ومردّ  مكوناتها. أجلّ  في التقليدية الصورة
 المسنتودع يعتبنر النذي الجمعني بالالشنعور النفسي التحليل إليها يشير األجهزة هذه الياء. إلى األلف
 عمقهنا منن هيمنتهنا شنرعّية تسنتمدّ  والفاعلنة. المتحّكمنة تظنلّ  كنهناول الالشنعورية. لالنفعناالت الحاوي 
 منعطننف كننل عننند إنتاجهننا يعنناد قويننة رمننوزا ويحنندد سننحيقة. زمنيننة عهننود إلننى يعننود الننذي التنناريخي
 مننع التمنناهي نحننو الماضننوية بأصننوله يمتنند أساسننيا نمطننا ذلننك بعنند وتتحننّول ثقافننة. كننل وفنني تنناريخي
  الحاضر.

 :المرنيسي فاطمة -4
 القضننايا مننن للعدينند فهمنننا فنني أساسننيا مصنندرا مّثلننت إّنهننا نقننل لننم إن الباحثننة، مننن كثيننرا اسننتفدنا لقنند
 كهندسةةة الجةةن  )مؤلفاتهننا بعننض استشننرنا حيننث المننرأة، ضنند والعنننف االجتمنناعي بننالنوع لمتعلقننةا

 فنننكّ  مننن تمّكننننا فنني المؤلفننات هننذه أسننهمت ،والنسةةاء...ال،  النبةةي السياسةةي الحةةريم اجتماعيةةة،
 سنياق وهنو .للندين الخناط  الفهنم سنياقات ضنمن المنرأة  ضد العنف قضية وباألخص الظاهرة عذرية
 زمننن فنني المننرأة  وضننع فهننم أخننرى  جهننة ومننن جهننة مننن هننذا .مباشننر بشننكل المننرأة  تعنينن  علننى يحننث
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 مالحةةري " كتابهننا فنني اجتهنندت فلقنند .وهننذا لفهننم الواقننع الننراهن للمشنناركات وسننلم عليننه هللا صننلى النبنني
 .وسننلم عليننه هللا صننلى يبننالن عهنند فنني الفاعننل النسنناء حضننور إلظهننار والنسةةاء" النبةةي السياسةةي:
 وفهننم ،النسناء تجناه للرسنول المرنننة الشخصنية عنن الكشنف إلنى )ص( النبنني سنيرة خنالل منن وسنعت
 عننن حننديثها فنني الباحثننة وتشننير .والممارسننة الخطنناب مسننتوى  علننى التشنننجات ظننل فنني المننرأة  واقننع
 علينه هللا صنلى النبني كنان "بقولهنا معهنا التعامنل وكيفينة المنرأة  قضنايا منع محمد النبي املةمع كيفية
 خيننرا محنكننا، رجننال )ص( النبنني هادئا.كننان يبقننى وان التننوترات امتصنناص علننى بقدرتننه متميننزا وسننلم

 كنننل بنننذلك كاسنننرا نسنننائه جمينننع منننع وبسننناطة ورحمنننة بنننود يتعامنننل كنننان حينننث )...( النننناس بمعاشنننرة
 .1عالمهن" وبين بينه الحواجز
 قند )ص( الرسنول أن قينل منا وحقيقنة المنرأة  تجاه الدين بنظرة تتعلق جدا، مهمة قضية الباحثة تطرح
 تكننوين محاولننة فنني المننرأة، عننن تتحنندث التنني القرآنيننة اآليننات نننزول وأسننباب ديثننهاأح فنني حولهننا قالننه
 منفنننردة العربننني العنننالم شنننعوب تواجههنننا التننني المصنننيرية والتحنننديات تتفنننق المنننرأة  حنننول جديننندة نظنننرة

 خنننالل مننن معيننننة أغننراض خدمنننة فنني المقننندس النننص اسنننتخدامات حننول الباحثنننة تكلمننت ومتجمعننة.
 النسةةاء النسةاء، علةةى قوامةون  الرجةةال مثنل ،الشنعبوي  أو السنطحي المسننتوى  علنى بنالنص التالعنب
 ودين..ال،. عقل ناقصات

 االسنتبداد أن مفناده والنذي علننا المؤلفنة به تصّرح لم ما إلى نستأنس تجعلنا الذكر آنفة اإلشارات إنّ 
 واإلسننالمية خنناص بشننكل العربيننة للمجتمعننات مميننزا طابعننا كننان طويلننة فتننرة اسننتمر الننذي الننذكوري 
 اقتصنادية أسنباب عنن ننات  وهنو .وسنلم علينه هللا صنلى محمند دينن علنى طنارئ  أمنر هو عام بشكل
 المستهجنة األمور لبعض اآليات قراءة فكرة تبنيت غرضال ولهذا .ثالثا واجتماعية ثانيا سياسيةو  أوال

 منننذ عليننه كانننت مننا ليسننت مجتمعاتنننا أن علننى تقننوم بعقليننة الحننالي عصننرنا فنني المننرأة( ضنند )العنننف
 عالجنت قند المرنيسي فاطمة كانت وإن .بالنص العقل وليس بالعقل النص قياس أي ،سنة 1400
 الفقهينة التفسنيرات وضنع معالجنة المطلنوب فنإن ية،اإلسنالم المجتمعنات فني المنرأة  وضنع من جوانب
 المنرأة  وضنع لفهنم ،المتغينر الواقع يتطلبه بما استهادر  وإعادة كامال بالمرأة  المتعلقة الجندرية والمسائل
 الجندرية. بالعالقة يسمى ما داخل

                                                           

  فاطمة المرنيسي: الحريم السياسي النبي والنساء، ترجمة عبد الهادي عباس، دار الحصاد للنشر والتوزيع 1
 .111، ص1990، 1دمشق، سوريا، ط
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 تقدمت ألطروحة مختصر وهو ،اجتماعية" كهندسة الجن  الحجاب: وراء ما " لكتابها بالنسبة أما
 فننني الجنسنننيين بنننين العالقنننة ديناميكينننة فينننه وضنننحت حينننث ،1973 عنننام الننندكتوراه  درجنننة لنينننل بهنننا

 العالقنننة داخنننل المنننرأة  دور علنننى والوقنننو  الجننننس مفهنننوم تفكينننك طرينننق عنننن اإلسنننالمية المجتمعنننات
 ىلنإ لوصولا بغرض اإلسالمية العربية العقلية في الغرائز وظيفة تحيد محاولة ىلإ إضافة .الجنسية
 المعاصرة. لمشكالتنا أعمق فهم
 نفسية  تحليلية )مقاربة الرسول حديث في فصول ودين، عقل ناقصات يوسف: ألفة -5
 بمساءلة وذلك الديني، الخطاب وجوه من بوجه االهتمام التفكيكي البحث هذا خالل من الباحثة تريد

 تبنننرز وأن والنفسنننية. ينننةالروح أبعادهنننا بعنننض فننني بالبحنننث وسنننلم علينننه هللا صنننلى الرسنننول أحادينننث
 تحري  من إليها تسرب قد يكون  أن يمكن وعما .)ص( الرسول أحاديث حول التاريخية االختالفات
 وتحوير.
 يختلننف بموضننوع ي عنننى فصننل كننلّ  فصننول أربعننة إلننى الكتنناب قسننمت المؤلفننة أن إلننى اإلشننارة وتجنندر
 النسنناء موضننوع علننى فيننه يننزالترك فكننان األخيننر. الفصننل فنني انحصننر بحثنننا يخنندم ومننا اآلخننر. عننن

 الننّص  مكاشنفة لحظنة ظناهرا يبندو النذي الموضنوعات فني االخنتال  هنذا لكنن .ودينن عقل ناقصات
 مننن المصننطنعة الهامشننية لفهننم والننرؤى  المنننه  وحنندة ضننوئه علننى تتشننّكل معتمنندا تمّشننيا ألفةةة تعتبننره
 الدينية. التراثية التفاسير طر 

 بننين وسياسننية إيديولوجيننة لصننراعات موضننوعا كانننت المننرأة  أن الرابةةع الفصةةل فنني الباحثننة أوضننحت
 المسنألة فني الخائضنين إلنى تقسنيمها وفنق إلينه ذهبت ما وحسب .الالئكية واألحزاب الدينية األحزاب
 اإلسنالم أن لنه مخنالف فرينق ينرى  حنين فني .حقوقها كل وأعطاها المرأة  كرم اإلسالم أن يدعي فريق
 مفناده بحنديث ذلنك علنى ويسنتدّلون  .حقوقها كل من حرمانها لخال من المرأة  تهميش في السبب هو
 موقنف فهنم الفصنل هنذا فني يوسةف ألفةة حاولنت المنطلنق هنذا ومنن ودينن عقنل ناقصات النساء أن

 دتاأر  ولكنن .نقندي أو تناريخي وعناء في وضعه دون  الحديث مساءلة من انطالقا المرأة  من الرسول
  الحديث. هذا خالل من للمرأة  األنثوية الطبيعة فهم
 باعتبارهننا أنثننوي، تمييننز أول اعتبرتهننا حيننث األمومننة، لفكننرة طرحهننا الفصننل هننذا مننن يعنينننا مننا لكننن
 إالّ  السنري  الحبنل قطنع بعند عضنويا أّمنه عن الجنين انفصال ورغم والمرأة. الرجل بين بيولوجيا فارقا
 وبنين بيننه ثنائينة عالقنة منن رمزيا إلخراجه له حتمي إشراك وهذا ورمزيا، ثقافيا بها مرتبطا يظل أّنه
 لنم أنهنا إال المنرأة، ضند الممنارس التميينز قضنية حنول معرفينة غزارة من الباحثة طرحته ما رغم أمه،
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 وفسننرت مظلمننة. فضنناءات إلننى قفننزت بننل بحثيننة، ضننرورة تعتبرهننا التنني التفسننيرات هننذه عننند تتوقننف
 وارتباطها األخرى  السماوية للديانات بالرجوع وهذا ،دين ناقصات النساء القائلة الفكرة معّمقة بطريقة

 متصننننلة المسننننيحية والديانننننة اليهننننود، بأحبننننار متصننننلة اليهوديننننة الديانننننة فمننننثال الدينيننننة، بالمؤسسننننات
 بحمايننننة المؤسسننننات هننننذه وتضننننطلع واألئمننننة. بالفقهنننناء فمننننرتبط االسننننالمية الديانننننة أمننننا بننننالحواريين.
 الدينية. الرمزية الممتلكات
 الهويةة فةي كةاألنثى الةذكر لي  " مؤلفها في الممنوع باب الباحثة لنا فتحت الكتاب اهذ إلى إضافة

 مباشننرة بطريقننة وضننعت اللغننة أن باعتبننار ،الجنسننية وتمفصننالتها اللغننة فيننه تطننرح حيننث الجنسةةية"،
 هويتهنا يومينا   شنيدت   التني اللغنة هنذه أوجندتها، لمنا كلمنة تسنتخدم أن تريند ال اللغنة كانت لو لتستعمل،
 إلنى لجأننا لهنذا جنسنية. فنوارق  علنى مبنينة لجندرة وتؤثث رمزي، ثقافي اجتماعي نحو على الجندرية

 فالرجنل الجنسنيين. بين العالقة أساس على تبنى الجندرية الهوية بأن يسلم الذي التصور نسحب أن
 صحيح. غير والعكس االنثوي  الجندر تضاريس يحدد
 :وعالموض أشكلة إلى االنطالق سؤال من -3

 األساسني القنادح المطنروح السنؤال مّثنل المشاركات؟ لها تتعرض التي العنف أشكال هي ما
 كما .فيه مفكر مطلبا ذاته حدّ  في السؤال يكن ولم برّمته. الموضوع في تفكيرنا زمن األّول والمحّرك

 ةمؤلمننن قصننص مننن وعايشننناه سنننمعناه مّمننا انطالقننا ولكننن قصننوى. كغاينننة اهتمامنننا علننى يسننتول لننم
 عبننر ذلننك وكننان .االجتمنناعي النننوع أسنناس علننى القننائم العنننف مننع تجنناربهن عننن عبننرن  لمشنناركات
 أخننرى. جهننة مننن المباشننرة المحنناورة وفنني جهننة مننن المالحظننة فنني المتمّثلتننين البحننث آليتنني توظينن 
 ئمننةالمال والمفاهيميننة والميثودولوجيننة البيبليوغرافيننة عّدتننه ضننبط إلننى ووّجهنننا شننرعّيته المبحننث اسننتمدّ 
 يستحّق. التي المكانة نوليه عّلنا
 إشننكالية فنني البحننث أن لنننا بنندا العنندة، هننذه مننن العلميننة الضننرورة تسننتدعيه مننا علننى اطالعنننا وبعنند
 حقننول فني العلميننة االجتهنادات مننن وافنرا حظننا ننال قنند االجتمةةاعي النةوع أسةةاس علةةى القةةائم العنةف
 العننننننالمين فنننننني اإلنسننننننان، حقننننننوق  مجننننننالو  يةالسوسننننننيولوج سننننننيما ال والقانونيننننننة االجتماعيننننننة العلننننننوم

 العننف لظناهرة األنثروبولوجينة المقاربة فيه زالت ما الذي الوقت في .األنكلوساكسونيو  الفرنكوفوني
 العلوم. هذه ضمن التموضع من تعاني المرأة  ضد الممارس الجندري 

 ضند العننف هرةظنا حنول الحاصنل المعرفني الفنرا  ضنئيل جنزء ولو تغطية في للمساهمة منا سعيا و
 خننوض قررننا وحندوده، تضاريسنه رسنم إلنى ويحتنناج )العويننات( اثنوغرافينا مجهنول مجتمنع فني المنرأة 
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 سنهلة. تكنون  لنن أنهنا المعروفنة الفضناءات نطناق وخنارج األمنر بداينة مننذ نعلنم ونحن المغامرة. هذه
 حيننث مقابلتهننا، فنني صننعوبة هننناك كانننت لكننن المرئيننة. أنثروبولوجيننة عينننة مقابلننة نرينند وأننننا سننيما
 تاصنيل كيفينة في نفكر ونحن الجندرية. الفضاءات في ضدهن الممارس العنف بإنكار العينة تمتاز
 للحقنننل النوعينننة اإلضنننافة وتقنننديم جهنننة منننن الميدانينننة األجنننرأة  وثننناق يشننندّ  نننناظم خنننيط وإيجننناد عملننننا

 صننلب أهمّيننة منن عليننه وقفننا لمننا ونظنرا ،األسننمى غايتننا تعنند والتني أخننرى. جهنة مننن األنثروبولنوجي
 تحقيقها. المرجوّ  والغاية يتوافق حّتى االنطالق سؤال صياغة إعادة ارتأينا المبحث هذا
 عننننه اإلجابنننة فنننإنّ  االنطنننالق، لسنننؤال االسنننتفهامية الصنننيغة علنننى المبنننني اللغنننوي  بالعمنننل سنننّلمنا إذا

 األولننننى تشننننمل ن.رئيسننننيتي فئتننننين مننننن تتكننننون  عينننننة تننننوفير الميثودولوجيننننة، الناحيننننة مننننن تسننننتدعي
 وذلننك المشنناركات. ضنند للعنننف الممارسننين فتستحضننر الثانيننة وأّمننا للعنننف. المتعرضننات المشنناركات

 عنن اإلجابنة أسنلوب تنوّخي أن إالّ  المشناركات. إليهنا تتعرض التي لعنفا أشكال على الوقو  قصد
 وفهننم خفايننا علننى فنتوّقنن يجعلنننا ان شننأنه مننن الننذي الوحينند التمّشنني يمّثننل لننم االسننتفهامية الصننيغة
 وممارسننة عقليننة بطريقننة المسننألة ومناقشننة نظننر إعننادة وبعنند المشنناركات. يطننال الننذي العنننف منطننق
 العنف إنتاج وإعادة إنتاج في تساهم التي البنيوية المرجعيات مساءلة الممكن من اّنه لنا تبّين بحثية

 الخطنننابو  الذكوريننة يمنننةواله األسننرة فضنناء مننن كننل تفكيننك عبننر وذلننك المشنناركات، ضنند الممننارس
 الشعبي. الفهم سياقات ضمن الديني
 إعنادةو  اإلنتناج عملينة خنالل منن العننف لندائرة ثالنث مكنّون  علنى الوقنو  لننا اتاحت النظر إعادة إن

 زمنننن للعننننف ألولنننىا التشنننكل مرحلنننة ذلنننك فننني وسنننندنا .األطفنننال فننني تتمّثنننل الظننناهرة لهنننذه اإلنتننناج
 سنننؤال تعننديل علينننا لزامننا أصنننبح اختيارنننا، عليننه وقننع الننذي لمنهجنننيا اإلمكننان لهننذا وتبعننا الطفولننة.
 تسةةاهم كيةة  اآلتيننة: االسننتفهامية الصننيغة يتخننذ لبحثنننا العننام إلشننكاليا السننؤال ليصننبح االنطننالق،
  المرأة؟ ضد العنف إنتاج وإعادة إنتاج في البنيوية المرجعيات

 النذات. قنائم واقنع لمشناركاتا تطنال لتنيا العننف ظناهرة تصبح اإلشكالي السؤال هذا خالل من يبدو
 جنوسني واقنع األشنكال أن طالمنا المشناركات، ضند العنف أشكال عن التساؤل ممكنا يعد لم ثمّ  ومن
 الجنوسنننية البنننناءات داخنننل نبحنننث أن منننن لننننا بننندّ  فنننال للمشننناركات. اليومينننة الحيننناة ثناينننا فننني متنننوفر
 وكفعل. كممارسة دتتجس لكي شاملة نظامية بطقسنة تعمل وكي  ،وخارجها
 رأة(المنن ضنند العنننف) االجتمنناعي النننوع أسنناس علننى القننائم العنننف أن اليننوم الواضننح مننن غنندا لقنند    
 بننين متكافئننة غيننر قننوى  لعالقننات كمظهننر يمننارس فهننو للمشنناركين. اليوميننة الحينناة مننن يتجننزأ ال جننزء
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 ضد فالعنف ضدها. التمييز هوممارست المرأة  على الرجل هيمنة إلى التفاوت هذا أّدى والمرأة. الرجل
 ذلننك ويرجنع للرجنل" لتبعينةا المنرأة  علنى تفنرض التني الحاسنمة االجتماعينة القواعند منن أضنحى المنرأة 
ع على القائم والثقافي التاريخي الموروث سيطرة إلى  فني الرجنل درجنة منن أقنل درجنة في المرأة  م وض 

 هننذه لهمننا ولقنننت األدوار بينهمنا قسننمت ثننم مسنبقا   منهمننا كننل وموقننع مكاننة حننددت إجتماعيننة تشنكيلة
 لكنل المرسنومة الحندود تجناوز عندم علنى التأكيند مع جتماعيةاال للتنشئة األولى البدايات منذ األدوار
 أسنر فني سنائدا   ومنازال التقليندي االجتمناعي البنناء يسنود النذي األبوي  النظام منحه ما وهذا ،1جنس"

 منننرتبط وجودهنننا أصنننبح حينننث فيهنننا، والنننتحكم المنننرأة  الكامنننت فننني للرجنننل الكاملنننة السنننلطة المشننناركين،
 علنننى المبنيننة بالرمزيننة ومحملننة مشنننفرة ثقافننة إنتنناج إلننى هنننذا أدى وغامضننة، وسننرية مغلقننة بمسنناحة
 تسةةاهم كيةة  الصنندد، بهننذا يطننرح الننذي فالسننؤال لننذا ،االجتمنناعي النننوع علننى القننائم العنننف أسنناس

 النةةوع أسةةاس علةةى القةةائم العنةةف كةةان وإ ا معنفةةة؟ال المةةرأة هويةةة بنةةاء فةةي البنيويةةة المرجعيةةات
 نفسةيا وعائقةا بنيويةا وعائقةا للمشاركين، اليومية الحياة مسرح في الذات قائمة حقيقة االجتماعي
  اتةه إنتةاج يعيةد وكية  قهريتةه؟ يسةتمد أيةن ومةن ؟جنةدريا واقعا منه يجعل الذ  فما واجتماعيا،
  استدامته؟. على ويحافظ

                                                           

براهمية نصيرة: المرأة والعنف في المجتمع الجزائري تحليل سوسيولوجي ألشكاله، أسبابه، تمثالته اإلجتماعية في   1
، 18الجزائر، دراسة سوسيوأنثروبولوجية لظاهرة العنف في إقليم جيجل، مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، العدد 

 .108، ص 2015جزائر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ال
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 البحث ومجريات المنهجية جةالمعال ثانيا:
 غيرها دون  العوينات منطقة لما ا -1

  التعميم بدل العمق البحث: عينة -2

  العينة بناء -2-1

 للبحث المنهجية الترسانة -3

 للبحث األساسية األدوات -3-1

 المعمقة المقابلة -3-1-1

 ومشاركا مالحظا الميدان: في الباحث -3-1-2

 المعطيات معلج المساعدة األدوات -3-2

 المواضيع؟ هذه مثل في واستخدامها الصورة تطويع يمكن هل -3-2-1

  المكتب سلطة إلى الميدان سلطة من الميدانية: المالحظات تدوين -3-2-2

 وأخالقياته البحث مسار -4

 الهامش إلى المركز من الباحث -4-1

 بالبحث تخل وال طبيعية ممارسة األسماء: تغييب -4-2

 المشاركين رحمة تحت بل حرا لي  الميدان في ثالباح -4-3

للمشاركين اليومية الحياة في االجتماعي النوع أساس على القائم بالعنف المرتبطة المفاميم -5
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 البحث. ومجريات المنهجية المعالجة ثانيا:
  غيرها؟ دون  العوينات منطقة لما ا -1

 أي األمازيغ من انطلق الظاهرة هذه ولفهم .بنيويا الجندري  العنف تفسير بورديو حاول لقد
 منطق في تتحكم التصنيفات أن كي  لنا بين نفسها. على منغلقة قرية من بالجزائر القبائل منطقة
 فضاء العوينات اختيار البحث هذا في تعمدنا واألنوثة. الرجولة مفهوم تعري  في وبخاصة األشياء
 مجهولة مازالت أنها ونرى  ةالمنطق أبناء من األنن أّولها أسباب لعّدة وذلك .الميداني لبحثنا

 مما والحداثة األصالة وبين لحضروا البداوة بين تجمع العوينات مدينة ألن ماهوثاني .اثنوغرافيا
 حول كافية معرفة لدينا :وثالثها ،ثقافي تنوع من تحتويه لما الظاهرة هذه لدراسة مثاليا امكان يجعلها
 بمجال معرفتنا خضم في فإن عنها، المسكوت المواضيع من رهاوباعتبا ومجالها الدراسة أطر
 وجود وآخرها: الدراسة. وأهدا  يتوافق بما المعطيات وجمع فيه المشاركين عن الكشف تم الدراسة
 نعرفها. التي الفضاءات في وخاصة المرأة  ضد الممارس العنف أشكال كل
  التسمية: أصل -1-1
 1890 ماي 24 وبتاري  (الذيب لعوينات) اسم العوينات ينةمد على يطلق كان 1860 سنة منذ "

 على قيل (.CLAIRE FONTAINE الصافية العين اسم) آنذاك المنطقة رئيس عليها أطلق
 صار حيث 1974 جويلية حتى االسم هذا تحمل بقيت بها. الصافية الينابيع لكثرة وقيل اسمه
 العوينات باسم 1860 سنة كان العوينات نشوء أن" تبين أخرى  رواية وفي ،العوينات" اسمها
 1888 سبتمبر 21 وفي اليد، أصابع عدد يتعدى ال سكاني تجمع من تتكون  كانت حيث الذيب،
 )دوار المختلطة بالبلدية يعر  ما إلى العوينات تنضم مستوى  أعلى على مختصة لجنة من وبقرار
 1890 ماي 24 وفي والونزة، الزرقاء عين بولحا ، العوينات، مرسط، من كل وتشمل مرسط(
 مقولتين إلى يعود التسمية هذه وأصل كالرفونتان إلى الذيب العوينات اسم يغير حكومي وبقرار
 المنطقة حاكم اسم على والثانية المنطقة بها تزخر كانت التي المائية الينابيع كثرة على األولى

PREFET الحالي باسمها سميت ةحكومي وبمداولة االستقالل وبعد 1963 جويلية 10 وفي 
 1العوينات".

                                                           

 .156، ص2006، 1توفيق بوزناشة: دليل الجمهورية واليات وبلديات، دار الحقائق، الجزائر، ط 1
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 من ماءها وكان الصافي النبع وتعني كالرفونتان تسمى كانت إنها " بقوله الشيوخ أحد  يويض
 بالمناطق الزيتون  ومعاصر للشرب، قديما الرومان يستخدمه وكان المنطقة، في المياه أجود

 عين ومنبع) الطاس( ماء ) منبع يوجد اآلن لحد أهراس، وسوق  مداوروش مثل لها المجاورة
 السابق للعيون  نسبة العوينات تسمية تأخذ واليوم عسيلة(، )عينو الصيد( )عين ومنبع الصديق(،
 سنة. 79 س ر. " ذكرها
 حد إلى العوينات منطقة في الرعي حرفة في تراجعا اليوم نالح  والرعي، الزراعي للنشاط بالنسبة 

 مقابل في خصبة. وأراضي جارية عيون  من تحتويه ما غمر  أقل بنسبة الزراعة تراجعت كما كبير
 ر.س لنا يضي  المدينة، إلى البادية من للهجرة نتيجة المدينة في التحضر ظاهرة ازدهرت ذلك
 العشوائية البيوت من مجموعة القديم في العوينات كانت المعزولة المناطق من كغيرها " قوله في

 كانت الثانية للمنطقة بالنسبة أما )الطاق(، تسمى األولى المنطقة أساسيتين: منطقتين في تتركز
 من أغلبها وكان الطين، من مبنية البسيطة البيوت من مجموعة عن عبارة كانت )بالفيالج(، تسمى
 واالحتطاب األغنام رعي على باألساس يعتمدون  المنطقة سكان كان االستعمارية، الحقبة مخلفات
 الحدائق تلك بها ونقصد الشخصية، الزراعة على االعتماد مع ،كثيرة مآرب في يستخدمونه الذي

 والطماطم الفلفل كزراعة الخفيفة الزراعات لبعض وتستخدم عادة بالمنزل المتصلة الصغيرة
 الطين بيوت وتحولت الحديثة، التطورات سايرت بل الزمن حبيسة المدينة تبق لم لكن واليقطين..
 وفق حضاريا تجمعا شكلت بدورها والتي الحديث، الطابع على ةإسمنتي بيوت إلى الشعر(، و)بيوت
 يشكل وجودها أصبح حيث التجمعات، هذه داخل األغنام قطعان وجود يرفض الذي موحد، نموذج
 بعض سوى  منها قيب وما إسمنتية، أرصفة إلى الزراعية الحدائق واستحالت للبقية، اإلزعاج من نوع

 وتتشكل والمزهرة، الطبية األعشاب بها تزرع التي صاصيصاال وبعض عادة، المثمرة الشجيرات
 التي عبيد( سيدي أوالدو  )الشاوية األساسية منها األعراش، مختلفة أقليات من أساسا العوينات
 المنطقة استوطنت التي نايل( سيديو  )الدرارجة الفرعية ومنها طويلة، أزمان منذ المنطقة سكنت
 حديثا.
  التعميم: وضع العمق البحث: عينة -2
 فيننه الفنناعلين جميننع واسننتجواب الدراسننة مجتمننع علننى الشننامل المسننح إجننراء اسننتحالة أمننام    

 الباحنث علنى تسنهل مهمنة منهجينة كممارسنة العيننة، طريقنة علنى تعتمد المعاصرة البحوث أصبحت
 احنةإت عبنر المجتمنع تمثيلينة تضنمن حيث العلمي للمبدأ خاضعة بطرق  تكون  أن شرط بحثه، إجراء
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 فنني مسنناءلة القننت التمثيليننة مسننألة لكننن .المجتمننع مننن فننرد لكننل متسنناوية بطننرق  لالسننتجواب الفرصننة
 ألسننباب راجننع وهننذا ."منهجيننة شننرعية للتمثيليننة تصننبح التنني الكميننة البحننوث عكننس الكيفيننة البحننوث
 اختينار إجنراءات وطبيعنة العيننة حجنم ألن ثانينا الكيفني. البحنث مبنادئ منع تتسق ال ألنها أوال عدة.
 .1تمثيلها" على دليل أي يتضمنان ال الكيفي البحث في العينة
 قليلننة مفننردات علننى سنننعتمدو  .المنندروس المجتمننع لتمثيليننة بالنسننبة آخننر مجننرى  البحننث هننذا سننيأخذو 

 اسننننتنطاق فنننني المعمننننق باالرتكنننناز نسننننميه أن يمكننننن مننننا وهننننو .المعطيننننات غزيننننرة لكنهننننا ومقصننننودة
 معينننة حنناالت دراسننة فنني التعمننق طريننق عننن إالّ  العمليننة هننذه تصننحّ  وال المشنناركين. مننن المعطيننات
 محاولنة دون  لألحنداث الطبيعني التندفق استكشنا  خنالل من المختلفة تهاابناء نفهم تجعلنا ومحدودة
 ريمةةةون  يشنننرحه منننا وهنننذا .البحنننث محنننل الظننناهرة عنننن الغريبنننة الخارجينننة العوامنننل فننني النننتحكم مننننا

 الطننرق  اعتمنناد ضنرورة فيهننا تبنرز خاصننة أوضنناع توجند "قولننه فني Raymond Boudonبةودون 
 بننه قامننت الننذي البحننث األمثلننة، ومننن البحننث، إنجنناز فنني والسننرعة بالميزانيننة تتعلننق ألسننباب الكيفيننة

 أسةةرته داخةةل األسةةرة رب موقةةع علةةى البطالةةة تةةأثير حننول MirraKomarovski كوماروفسةةكي
 الحننناالت. منننن ضنننئيال عنننددا عايننننةالم شنننملت حينننث بحثننننا، عيننننة خصوصنننية عنننن تختلنننف ال التننني
 2مقنعة." تفسيرات إلى تصل أن الباحثة استطاعت ذلك من وبالرغم
 فنني العميننق الفهننم الكيفنني البحننث منطننق يضننع بقولهننا" السننياق نفننس فنني بيبةةر مةةي  شةةارلين وتؤكنند
 منن والهند  الصنغيرة. العينات استخدام على عادة عمله في يعتمد حيث اهتمامه، من األول المحل
 وضنننعهم علنننى األفنننراد يضنننفيها التننني المعننناني علنننى يقنننف أو منننا عملينننة فننني النظنننر يننندقق أن ذلنننك

 منن نقصند ال فننحن 3التعميمنات" صنياغة إلنى بالضنرورة يسنعى ال هنا فالباحث المعين. االجتماعي
 منن يعنانين الالتني النسناء منن عندد عن شاملة عامة أحكاما نصو  أن -المرأة  ضد العنف- دراستنا
عالقة المرأة بالعنف القةائم علةى أسةاس النةوع االجتمةاعي، وهةل يعتبةر هشاشةة  لنفهم بل العنف،

 ضند العننف تجذر في تساهم التي باآلليات لالهتمام نميل الحالة هذه ففيعالئقية جذورها بنيوية؟ 
  المرأة.

                                                           

المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، قطر  سوتيريوس سارانتاكوس: البحث االجتماعي، ترجمة شحدة فارع، 1
 .211، ص 2017، 1ط
 . )بتصر (221، ص مرجع سبق ذكره ،عبد هللا إبراهيم 2
المركز القومي  الجتماعية، ترجمة هناء الجوهري،بيبر، باتريشيا ليفي: البحوث الكيفية في العلوم ا -شارلين هس 3

 .138، ص 2011،  1للترجمة، القاهرة، مصر، ط
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 العينة: بناء -2-1
 العيننننة علنننى اعتمننندنا قننندف المنننرأة  ضننند العننننف ظننناهرة فننني البحنننث موضنننوعنا وراء منننن ننننروم دمننننا منننا

 المواضنيع اقتحنام يريندون  والنذين نيالكيفين نيالبناحث منن فكثينر " لبحثننا األنسب تعتبر التي القصدية
 المشننكلة أسنناس علننى ذلننك ويتوقننف .الحكميننة أو العمديننة العينننات باختيننار يقومننون  عنهننا المسننكوت
 المشناركين إلنى الوصنول صنعوبة عيننةال لهنذه اختيارننا في والسبب 1البحث." يتناولها التي المدروسة
 ذلنك إلنى إضنافة ،والرجال النساء بعض طر  من البحث بداية في المباشر والرفض مباشرة بطريقة
 التني القضنايا علنى التعنر  لنا تتيح ألنها المدنية أو الشرعية المحاكم أرشي  على نعتمد ان حاولنا
 الكلني اعترافننا ومنع ضندهن، تمنارس التني عنفيةال والممارسات الحيثيات كل وتضمنها النساء ترفعها
 األمنر بداينة فني فينه وقعننا النذي البحثني الحنرج منن تخرجننا مصادر باعتبارها المصادر هذه بأهمية
 تحمنل كاننت التني اإلحصنائيات بعنض ى سنو  الوثنائق، هنذا إعطائننا رفضت ولةؤ المس الهيئات أن إال

 لفضننناء اختيارننننا فننني والمتمثلنننة ثانينننة إمكانينننة إلنننى لجأننننا لهنننذا المنننرأة، ضننند الممنننارس العننننف أشنننكال
 علننى القننائم العنننف تبننين التنني والتفنناعالت الممارسننات ويحمننل إلينننا. بالنسننبة امعروفنن يكننون  )قرابنني(
 مع ينسجم بما العينة بناء في وأساسية نوعية متغيرات وضع لنا أباح وهذا ي.االجتماع النوع أساس
  غيرات:المت هذه بين ومن البحث. إشكالية

 للعنف والممارسين المعنفات النساء عينتنا تشمل أن على حرصنا :والجن  السن متغير 
 فهم في أساسيان محددان والسن الجنس متغير لكون  نظرا ،)ذكور/إناث( واألطفال )الرجال(
 السن متغير يساهم كي  أخرى  جهة ومن جهة من هذا الجندرية؟ الهويات تشكل يةكيف

 .للمرأة  المعنفة الهوية تشكيل في والجنس
 وفئة العازيين وفئة المتزوجين فئة فئات: ثالث من عينتنا تتألف :العائلية الحالة متغير 

 يحدثه الذي الكبير باألثر المسبق وعينا إلى العائلية الحالة متغير اختيار مبرر ويعود األطفال.
 القيمي البناء وعلى تماعيةاالج األدوار تشكل وعلى االجتماعية الروابط على الجندري  العنف

 .المرأة  ضد العنف ممارسة وخاصة األسرة لمؤسسة واالجتماعي

                                                           
1 Michael Quinn Pattonpatton: Qualitative research and evalution methods, thousand 

OaKs, ca, sage ,3 ed ,2002, p242. 
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   األب طنر  منن سنواء للعننف تعرضنن اللنواتي النسناء اختينار على ركزنا لقد والمعنفات: عنفالم 
 هننذا تجنناه وتصننوراتهم العنننف يمارسننون  الننذين الرجننال فئننة علننى التركيننز كننذاو  .الننزوج أو األخ أو

 الذكوري. الطقس
 فرعينننة( )كعيننننة واألطفنننال رئيسنننية( كعيننننة والمعنفنننين) المعنفنننات منننن البحنننث لعيننننة اختيارننننا تنننم وقننند

 وضنع علنى سناعدنا منا هنذا بالمشناركين. الجيندة معرفتننا فني األولى تتمثل آليتين: ذلك في متوّسلين
 مننن عينتنننا ختيننارال وضننعناها التنني األساسننية المتغيننرات فيننه تتننوفر ممننن كبيننرا عننددا تشننمل الئحننة

 تنم وقند ذلنك. علنى اعتنراض أي يبندوا لنم منا حالنة فني اسنتجوابهم، يمكن والذين والمعنفين، المعنفات
 المتغينرات. نحندد جعلتننا التني وتسناؤالتنا للمشناركين المتعمقة رؤيتنا من انطالقا الالئحة هذه تشكيل
 يننتم بننل والمشننارك الباحننث بننين يسلنن بحثنني، وسننيط علننى االعتمنناد فنني فتمّثلننت الثانيننة الوسننيلة اّمننا

 المشاركين. عن واضحة وصورة المعلومات من الكثير على يتحصل لكي الباحث طر  من إشراكه
 حننول وكبيننرة صننغيرة كننل يعننر  والننذي البحثيننة عينتنننا مننن جننزء وهننو البحثنني، الوسننيط اسننتخدمنا لقنند

 توظيننن  أنّ  إالّ  والتكنننتم، تبالصنننم يتمينننزن  اللنننواتي بالنسننناء يتعلنننق منننا فننني وخاصنننة ،النسننناء مجتمنننع
 .والسحر الجنس مثل عنها مسكوت قضايا في إليه الحاجة دعت كّلما ظرفيا فكان الوسيط
 منننن األولنننى الفئنننة تتكنننون  :وفرعينننة( )رئيسنننية فئنننات ثنننالث علنننى عامنننة بصنننفة بحثننننا عيننننة وتتنننوزع

 ممارسني منن الثانينة ئنةالف تتكنون  بينمنا .والفتيات النساء بدورها الفئة هذه تشمل .للعنف المتعرضات
 39 الثالثننة الفئننات تضننم )ذكور/إننناث( األطفننال مننن تتكننون  فرعيننة: وفئننة األولننى. الفئننة ضنند العنننف
 المتنننزوجين فنننيهم بمنننا الجنننر 11و والعازينننات المتزوجنننات نفنننيه بمنننا منننرأة  19 كالتنننالي: تنقسنننم فنننردا

  مشاركين؟ال من العدد هذا اخترنا فلما ا ذكور( 4و بنات 5)  أطفال 9و والعزاب
 وعمومنا .الحند هنذا عنند الوقو بن ألزمتننا منهجينة مبنرارات لنه أعناله المنذكور العينة لعدد اختيارنا إن

 أصنننبحت 39 للعنندد تجاوزنننا فعنننند .)اإلغةةراق  أو النظةةةر   التشةةبع فنني يتمّثنننل منهجنني سننبب هننناك
 منننن دالحننن هنننذا عنننند نقنننف جعلننننا منننا هنننوو  السنننياق، نفنننس فننني وتصنننب تتكنننرر والمشننناهد المعطينننات
 االختال  متشابهة وتفاعلية خطابية قوالب في نفسها إنتاج يدتع أصبحت المعطيات ألن المشاركين
 .مشننبعة فئننة هننناك بننأن واثقننين أصننبحنا الخصننائص لمماثلننة رؤيتنننا وعننند .فقننط المشننارك هننو الوحينند
 المرحلنننة ىإلننن االنتقنننال فرصنننة لننننا يتنننيح منننا وهنننو .البيانننناتب مشنننبعة المسنننتقاة المفنننردات بنننأن وسنننلمنا
 المعطيات. تحليل على القائمة الثانية المنهجية
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 مثننل إليهننا الوصننول يصننعب التنني الحنناالت بعننض إلننى الوصننول فنني المشنناركين بعننض سنناعدنا لقنند
 التشنبع درجنة إلنى معهنم نصنل لنم أنننا رغم (.عمتي إبنة زوج خالتي، إبن زوجة عمي، ولد )زوجة
 مرحلنة لبلنو  الباحنث إلنى بالنسنبة أساسنية مكاننة ويحتنلّ  نالمخبري هؤالء لدور يشّرع ما وهو الكافي.
  الباحث. يصله وكا  مثالي تشبع وجود عن الحديث صعوبة من الرغم على التشبع
 للبحث: المنهجية الترسانة -3

 موجود غير فهو الوحيد، الطريق الصحيح الطريق أما طريقي، ولي طريقك، لك
 نيتشه فريديريك

 بجمع الباحث خاللها من يقوم سو  التي الكيفية هي بحثال في الخطوات أهم لعل
 باستخدام االجتماعي النوع أساس على القائم العنف ظاهرة مع التعامل فتم المالحظات. أو البيانات
 والمعنفين المعنفات لتجارب معمقا فهما يتيح كونه في الكيفي المنه  أهمية تبرزو  الكيفي. المنه 
 المرأة. ضد العنف هرةبظا ترتبط التي والمعاني

 يعنينا ما لكن المساعدة. دواتاأل بمعية رئيسيتين أداتين ستخداما على باألساس المنه  هذا قام
 في فتمثلت الرئيسية األدوات إلى فبالنسبة الميدان. في دواتاأل هذه تجسدت كي  باألساس
 العنف فيها يمارس التي المعروفة بالفضاءات وجودنا تستدعي األداة  وهذه بالمشاركة. المالحظة

     المسائلة في تجلت والثانية األماكن. هذه مع األلفة عملية سهل الذي األمر المرأة، ضد
 بالذكر ونخص رةالظاه فهم على التصوير ساعدنا األدوات هذه إلى إضافة المفتوحة(. )المقابالت

 إلى إضافة بحذر، الجندري  دورال مع والتعامل لألطفال بالنسبة الجندرية دواراأل تتجسد كي  هنا
 الكتابة أداة  أما الشرعي(، الطب )شهادة مثل شاركاتللم الوثائق بعض تصوير على ساعدنا ذلك
 الممارسات تحمل والتي الميدان داخل تمارس التي واالحداث المواقف لتوثيق حتمية ضرورة فكانت
  مباشر. بشكل للمقابلة مصاحبة األداة  هذه كانت حيث العنفية،
  للبحث: األساسية األدوات -3-1

 وخصوصننية موضننوعنا لطبيعننة ومراعنناة بحثنننا عليننه يقننوم الننذي البحثنني الننرابط مننع انسننجاما
 بحثينننة أدوات اختينننار الخصوصنننية هنننذه عليننننا فرضنننت منهجينننة. حتمينننة أمنننام أنفسننننا وجننندنا عينتننننا
 علينك تملني التي هي درسهات التي فالمشكلة " المعطيات. وتحليل لجمع غيرها دون  تحليلية وتقنيات
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 األمننر يتطلننب حينمننا المطرقننة تسننتعمل ال فأنننت دراسننتك. فنني تسننتخدمها سننو  التننيو  البحننث طريقننة
 1المنشار". استعمال

  المعمقة: المقابلة -3-1-1
 وتبنادل واسنتقبال إرسنال عنن عبنارة وهنو أكثنر أو شخصنين بنين حنوار معناه في التفاعل إن
 منع جسنور بنناء منن تمّكّننا التفاعنل منن الننوع هنذا فعبنر .متسناو بشنكل والمعنى للكالم ورمزي  لفظي

 التنني المعمقننة المقابلننة طقننس خننالل مننن بننناءه تننم وقنند .حواريننة عالقننة تأسننيس واسننتطعنا المشنناركين
 يجعننل حاسننما أمننرا المقابلننة أصننبحت الحالننة هننذه فنني " .الهنند  هننذا لتحقيننق أساسننية وسننيلة تعتبننر
 أحند الينوم العنريض( بمعناهنا ) أصنبحت ثانية جهة ومن جهة، من ياتهمح من المراد يدركون  الناس
 2المعلومات." لجمع االجتماعية األشكال أكثر

 لمنا إنتناج وإعنادة وصنف مجنرد يكنون  ال جتمناعياال الكالم إنتاج هو المقابلة يؤسس ما "إن
 تتأسنس كمنا األشنخاص بنين تبنادل ووسنيلة لألشنياء يكنون  أن يجب ما حول اتصال لكنه موجود هو

 3اجتماعينننة" وضننعية يجعلهنننا مننا وهنننذا المكننان. عنننين خطنناب إنتننناج وهنني خصوصنننية علننى المقابلننة
 4النفسية." التحليلية والمقابلة الكاثوليك اعترا  ومالمحها مميزاتها من الكثير في "تشارك
 فننك بمهمننة فتضننطلع .المينندان فنني جنندارتها تثبننت التنني األدوات مننن المعمقننة المقابلننة تعتبننر    

 الحقنائق هنذه .عنهنا يبحنث التني بالحقائق الباحث وإمداد الضبابية إزالة على وتعمل .الميدان عذرية
 ثنايننا فنني والغننوص الولننوج دون  إليهننا الوصننول يمكننن ال إذ الغلننق. محكننم أسننود صننندوقا تظننلّ  التنني

 تنننت  فاعلننة اذاتنن نننراه  مننا وهننو .الظنناهرة لفهننم حننواري  فضنناء وخلننق المشنناركين بننين والتفاعننل المينندان
 مننننن أكثننننر للتقننننرب الفرصننننة لنننننا تتنننناح المعمقننننة المقابلننننة وبفضننننل .بننننناءه إلننننى نسننننعى الننننذي المعنننننى
 حنول ن و المشنارك يحملهنا غامضنة زالنت منا جواننب هنناك أننه إال لهنم الجيندة معرفتننا رغم المشاركين

                                                           

1David Karp : speaking of sadness : depession, diconnection, and the meanings of 
illness, oxford university press , 1997,p13. 

 1جيامبرتو جوبو: إجراء البحث اإلثنوجرافي، ترجمة  محمد رشدي، المركز القومي للترجمة، القاهرة، مصر، ط2
 )بتصر (.625 ، ص2014

سعيد سبعون: الدليل المنهجي في إعداد المذكرات والرسائل الجامعية في علم االجتماع، دار القصبة للنشر  3
 .174-173، ص 2012، 2الجزائر، ط

 .625جيامبرتو جوبو، مرجع سبق ذكره، ص 4
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 األخالقني الجاننب بحكنم منهم لالقتراب المقابلة استخدام إلى لجأنا ذلك اجل ومن .المرأة  ضد العنف
 .الموضوع شفرة فك في تساعدنا بيانات تجميع أخرى  جهة ومن .جهة من هذا

 لنم أّننه حدّ  إلى فاترا وكان .األحيان من الكثير في امحتشم كان المشاركين األّولي اللقاء إن
 صنننمتال يعنننم المقابلنننة امتنننداد فعلنننى مسنننبقا. )ذهنينننا( المسنننطرة األسنننئلة انهننناءو  المحننناو ر   شنننهية يشنننبع
 عندم لكننو  الحنديث. مجرينات عّطنل هنذا فمّثنل .األولنى الوهلة منذ المشاركين صبر نفاذ إلى إضافة
 الحنوار فني العفوي  والدخول الميدان على الدائم تواجدنا ومّثل عزيمتنا. من زاد بل ينّفرنا لم التجاوب
 فنني نفسننه ينننت  وأصننبح الكننالم فانسنناب .الصننمت حنناجز كسننر والمشنناركين الباحننث علننى سننّهل مثيننرا
 وكيةة  المةةرأة ضنند العنننف بظنناهرة يتعلننق مننا فنني مكنوننناتهم عننن المشنناركون  عّبننرو  .تفاعليننة قوالننب
  المرأة؟ ضد العنف إنتاج وإعادة إنتاج في البنيوية المرجعيات تساهم

 عنن عبنارة وهني." المفتوحنة أو الموجهنة غينر المقابلنة اخترننا فقند البحث أهدا  مع وتماشيا
 قينند دون  البحننث بموضننوع تتعلننق جزئيننة أي فنني الننتكلم مننن المشنناركين فيهننا يننتمكن ةمفتوحنن حننوارات
 موضننننوع عننننن كثيننننر ا ابتعنننند قنننند المتنننندّخل بننننأن شننننعر إذا إال الحننننديث قطننننع الباحننننث يحننناول أن ودون 
 التالية: النقاط إلى االختيار هذا مبررات تعود .1البحث"
 فنيو  .لمدرسنةبا يلتحقنوا لم المشاركين ظمفمع للمشاركين والتعليمي االجتماعي الوضع في :أوال 
 يجيننز مننا وهننو سننلفا. والمبنيننة المهيكلننة األسننئلة مننن بمجموعننة المشنناركين ربننط يمكننن ال الحالننة هننذه

 .المرأة  ضد العنف تجاه وممارساتهم تمثالتهم وعرض التعبير حرّية للمشارك
 معمقنننة مسننناءلة يتطلنننب المنننرأة  ضننند العننننف تغنننذي التننني البنيوينننة المرجعينننات فننني البحنننث :ثانيةةةا 

 .الصمت لغة وخرق  التحدث في للمشاركين المجال وترك وموسعة
 علنى وحصنوله الكاملنة المتحندث عفوينة علنى الباحث فيها يتحصل المقابالت هذه مثل أن ا:ثالث 

 مننا أخنذت المعرفينة العناصنر هنذه أن ننفني ال لكنن .الحق نا مضمونها سيحلل غزيرة معرفية عناصر
 المشفرة. شخوصها وتفكيك تحليلها في كبيرا وقت
 التسجيل عناء من كثيرا توفر التسجيل آالت وجود "ألن المقابالت الباحث يسجل أن الطبيعي من  

 موألفناظه المشناركين عبنارات كاننت إذا وخاصنة الجزئينات كنل منن يسنتفيد أن للباحنث ويمكن اليدوي 

                                                           

  1989،ب(، )د.ط(عاطف وصفي: االنتربولوجية االجتماعية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، )د.1
 .169ص.
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 نوثنننقال كننننا.للمكان وال للزمنننان حديننندت ال ينننومي طقنننس مقابلتننننا كاننننت ولكنننن 1البحنننث." فننني مطلوبنننة
 النقال. الهاتف باستعمال وذلك قليلة حاالت في إال مقابلتنا
 ففننني .فردينننة مقنننابالت هننني عنننادة األنثربولنننوجي الباحنننث يجريهنننا التننني المقنننابالت أغلننب "إنّ  
 ضنليف بنل اآلخنرين. أمنام وأخبناره آرائنه عنن اإلفصناح فني المنتكلم يرغب ال قد المواضيع من الكثير
ا الباحث أمام بها اإلدالء  وّمنا ،2والنقند" للمراقبنة عرضنة فيصنبح المقّربنون  عليها يّطلع أن عن عوض 
 الحصنول علنى سناعدتنا فقد .لبحثنا جدا مفيد البؤرية أو الجماعية للمقابلة تطبيقنا أن شكّ  يعتريه ال

 للمنننرأة  الجندرينننة دواراأل والرجنننل، المنننرأة  حنننول التصنننورات ) مثنننل المعلومنننات منننن معيننننة أننننواع علنننى
 البنننى لمعرفنة المجنال الجماعينة المقابلنة لننا فتحنت فقنند إلنى إضنافة .دقنة أكثنر وبشنكل والرجنل..ال (

 صنننندق منننندى لمعرفننننة اسننننتخدامها تعمنننندنا أخننننرى  جهنننة ومننننن جهننننة مننننن هننننذا الجنسننننين لكننننال الذهنينننة
 مهيكلنة الجماعينة بالتالمقا كانت الفردية. المقابالت في المشاركين من عليها المتحصل المعطيات
 ننشننند التننني واألهننندا  بحثننننا بموضنننوع التصنننريح إلنننى نعمننند .فكنننناالباحث طنننر  منننن لهنننا ومخطنننط
 تحقيقها.

 الحوارينة نحالقاته في كانت لنساءا ىلإ بالنسبة.فالمشاركين مع اتفاعلي احوار  المقابلة تكان  
 فني تننظم كاننت لرجنالا ىلنإ نسنبةبال أمنا )الحنوش(. فني أو المننزل أمنام عنادة المسناء فني تنظم التي

 مسنننتوى  ىلنننإ منهجينننا ترقنننى وال شنننحيحة مقنننابالتال هنننذه كاننننت.و المقاهي مثنننل المفتوحنننة الفضننناءات
 العصننف مننن حالننة أو بالمصننادفة جنناء حننوار مجننرد ليسننت البؤريننة المقابلننة "ألن البؤريننة المقننابالت
 واالنتباه االهتمام من القدر نفس يتطلب التخطيط جيد بحثي سعي هي بل أفراد، بين تحدث الذهني
 .3العلمي" البحث أنماط من غيره يتطلبه الذي
 منننن التأّكننند دون  تلقائينننة بطريقنننة األسنننئلة منننن جملنننة صنننغت للميننندان الننننزول وقبنننل االمنننر بداينننة فننني
 50 بلننغ يذالنن عنندده تفنناقم المينندان إلننى بننه والنننزول اإلنطننالق، سننؤال تعننديل بعنندو  ولكننن حيتها.صننال
 علنى وقفنت أّنني إالّ  المعلومنات. منن ممكنن قندر أكبر على الحصول على حرصي يدول وهو سؤاال.

                                                           

فتيحة محمد إبراهيم ومصطفى حمدي: مدخل إلى مناه  البحث في علم اإلنسان " األنثروبولوجيا"، دار المري   1
 .193، ص 1988للنشر، الرياض، المملكة العربية السعوودية، )د.ط(، 

على الساعة  30/05/2019، تاري  التصفح: -تقنية البحث األنثروبولوجي –سوسان جرجرس: المقابلة  2
17:00 ،www.aranthropos.com 

دافيد ستيورات وبريم شامداساني: الجماعات البؤرية النظرية والتطبيق، ترجمة راقية جالل الدويك، المركز القومي  3
 .101، ص 2012، 1للترجمة، القاهرة، مصر، ط

http://www.aranthropos.com/
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 وقند الميندان. داخنل البحثية العملية ويعّطل االستجواب جودة يعيق قد الكمّ  انّ  مفادها منهجية قاعدة
 الناحينة ومنن تارتاين األسناس هنذا وعلنى التفاعنل. فني رغبتنه منن ويحندّ  المشنارك انزعاج في يتسبب
 األسئلة. من بمجموعة تقيدهم دون  إرياحية في يتحدثون  المشاركين أجعل أن ئيةاالجرا
  ومالحظا مشاركا الميدان: في الباحث -3-1-2

 أهم من تعد فهي .الباحث اعتمدها التي األساسية األدوات أهم من بالمشاركة المالحظة تعتبر      
 بمجنّرد يتعلنق ال األمنر أنّ  إذ .دقينق بشنكل الموضنوع أعمناق إلى النفاذ على ساعدتنا التي العمليات
 واالنخننراط المشنناهد فنني مشنناركةال إلننى المالحنن  دور يتعننّدى بننل الحقننل، ثنايننا فنني الظنناهرة مالحظننة
 فضناء فني أنننا ننسنى وال لحاالتهم. سردهم زمن أفعال من يأتونه وما المشاركين تفاعالت مع الكلي

 السننلطة عننن االبتعنناد علينننا وجننب ولكننن .لتطبيننقا سننهلة التشنناركية المالحظننة تكننون  حيننث معننرو 
 تننندوين زمنننن المطلقنننة بالموضنننوعية نتحّلنننى أن عليننننا نعرضنننه منننا فننني دقيقنننين نكنننون  وحتنننى .الذاتينننة

 المسنألة داخنل منن نكتنب فنحن فينا. تؤّثر ربما احاداثا ننقل ألّننا الحيادية. إلى إضافة المالحظات.
 مننن ابعنند إلننى نننذهب ورّبمننا المشنناركين. هننؤالء يرويننه لمننا مةالسننلي الناقلننة تكننون  حتننى اللغننة متوّسننلين
 التني الذاتينة السنلطة فني يوقعننا ان شنأنه منن منا وهو االخر. بصوت ذواتنا عن ننقل بأننا لنقرّ  ذلك
 هننذا سننأفعل الحننال كننان وكيفمننا أقراننني، عننن أكتننب أنننني جينندا "أعننر  بقولننه وينكةةين إيةة  إليهننا نننوه

 .1ي"بحث خالل عنهم مختلف وكأني
 البحنث وضنع علنى تعمنل دقينق منهجني طقنس هني بالمشاركة المالحظة أن نسخلصه ان يمكن وما
 فني وخاصنة الذاتينة شنرك فني األحينان منن الكثينر فني وقعننا أنننا ننفني ال لكنن .موضوعي إطار في
 بمنا وتأّثرننا انفعاالتننا فني ننتحّكم فلنم .علنينة بصنورة المنرأة  ضند العننف فيهنا يظهر التي المشاهد تلك
 المسنبقة حكناماأل منزلق في أوقعنا مّما الموضوعية عن أحيانا وحدنا .الموقف مع وتفاعلنا لنا. ي نقل
 يخنلّ  ان شنأنه من الذي المنهجي الخطأ هذا تجاوزنا ما سرعان اننا إالّ  .األولية الكتابة ممارسة عند
 لنم الباحثنة والذات اإلنسانية لذاتا بين الفصل بأنّ  ونقرّ  الباحث. ذاتية من عليه ويفر  بحثنا بتوازن 
 اسنتنتاجاتنا عليها سنبني التي الماّدة تجميع زمن البحث صعوبات أبرز من وهي علينا. بالهّين يكن
 الحقا.

                                                           

ولوجيا التواصل من النظرية إلى ميدان البحث، ترجمة خالد عمراني، هيئة البحرين للثقافة إي  وينكين: أنثروب 1
 .171، ص 2018، 1واآلثار، المنامة، البحرين، ط
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             المشنننننننننناركين لواقننننننننننع المباشننننننننننرة المعاينننننننننننة فنننننننننني رغبتنننننننننننا مننننننننننن نننننننننننابع األداة  لهننننننننننذه اختيارنننننننننننا إن   
 في تمظهرها وكيفية المرأة، ضد العنف غذيت التي ستراتيجياتاال فهم بهد  والمعنفون(، )المعنفات
 المالحنن  نمننط اعتمنندنا كمالحنن ، امشننارك أو ،كننامال امالحظنن أكننون  أن فبنندل .وتفنناعلي يننومي طقننس
 حند إلنى عالنينة مدعمنة تكنون  وقند .هني كما عالنية برمتها المالح  أنشطة تعرض التي " كمشارك

 اكتسنناب فرصنة اإلسنتراتيجية هننذه لننا أتاحنت .1المدروسننة" لنةبالحا الملتنزمين األشننخاص قبنل منن منا
 والموجه المرشد دور لعب بشر  حظينا وقد يواجهونها. التي اإلشكاالت بعض حلو  المشاركين ةثق
 أمثنال العلمناء بعنض وينذهب .اأشنكاله بكنل العنفينة الممارسنات افيهن نشناهد التي المواقف بعض في

 أن نننرى  فإننننا إلينننا بالنسننبة لكننن .البحننث يعرقننل احنناجز  تعتبننر ليننةالعم هننذه أنّ  إلننى ودوركةةايم كونةةت
 الحلنول سنبب نتجناوز أن درجة إلى باألساس اوأخالقي اإنساني يكون  أن يجب المشاركين مع التعامل
 العالقنننة طبيعننة ترتننق أن يمكننن حلننول إيجنناد هنناجس غيننر يشننغلنا وال البشننرية. المجموعننة تلننك بننين
 الظنناهر فنني عاديننة تبنندو ربمننا التنني الممارسننات بعننض عننن اللثننام إزاحننة أو والمننرأة  الرجننل بننين الهّشننة
 بنذلك ونكنون  المسنألة. تّتضنح حتّنى وم خرجاتهنا مخّلفاتهنا على الوقو  بمجّرد ولكن الموروث. بحكم
 اإلنسنناني البعنند تقننديم مننن إليننه ذهبنننا مننا إلننى االسننتئناس يمكننن ثننمّ  ومننن غايننة. مننن اكثننر حققنننا قنند

 بعينها. اجتماعية شريحة مع تعاملنا في النفعية الغاية على واألخالقي
 كننت بنل المالحن  مجنّرد علنى يقتصنر لنم المشناركين بنين حضنوري  أن إلنى أشنير التذكير باب ومن

 تحصننننيل عمليننننة تفسننند قنننند العمليننننة هنننذه أن الننننبعض ينننرى و  .المتحنننندثين مننننن كننننتو  .أيضننننا مشننناركا
 انتنننناج فننني المتننندّخلين مشنننناركة إلنننى بالتالمقنننا كننننل فننني أسنننعى وكنننننت .المشننناركين منننن المعطينننات
 تخننندم ال المقّدمنننة البياننننات كاننننت وإن حتّنننى بنننذلك القينننام ضنننرورة فننني أعتقننند كننننت ألّنننني المعطينننات
 بعند ومحلنال جيندا امسنتمع كنت بل نظرهم وجهات أشاركهم لم المقابل وفي .)...( مباشرة الموضوع
 ذلك.
 فني يقيمنون  المشناركين ألن – وقنت كنل وفني مكان كل في يكون  أن يمكن ال الباحث ألن "ونظرا  

 انتقائينة تكنون  سو  حوله لما مالحظته فإن -البعض بعضها عن ما نوعا وبعيدة مختلفة فضاءات
ن  انتقناء حسنن فني تكمن هامة وليةؤ مس عليه يفرض هوما .كبير حد إلى  منن كثينر فنيو  .2" المالح 

 امالحظة كنةت إ ا أدر   ال " ال أو مناسبة مالحظةال كانت إذا ما حول بالقلق الباحث يشعر األحيان
                                                           

 .176المرجع نفسه، ص  1
 . )بتصر (187مرجع سبق ذكره، ص  ،فتيحة محمد إبراهيم ومصطفى حمدي 2
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 مرتكةب عنةف بمشةهد ويخبرنةي المشةاركين مةع بمقابلةة أقةوم عندما بالندم أشعر )...  ال أو اجيد
 جيةدة؟ المالحظةة تكةون  كية  الجنةدر ؟ المشةهد هةذا أالحةظ لم لما ا الرجل. طرف من المرأة ضد
 لكن ذهني في دارت أسئلة كلها "بالمشاركة؟ حظةالمال ال المقابلة بتطبيق يسمح وضع في أنا هل

 إلةةى النظريةةة مةةن التواصةةل أنثروبولوجيةةا ب: الموسننوم كتابننه أقننرأ وأنننا وينكةةين إيةة  حننديث طمننأنني
 فني تصنب لكنهنا تختلنف أو تتشنابه قند صنور فني إنتاجها تعاد المشاهد كل " قوله في البحث ميدان
 )ممارسننة تتكننرر المشنناهد أن وجنندنا بالفعننل ،1يننل"للتحل مسننتعد يكننون  أن الباحننث وعلننى واحنند، بحننر
 تننم مننا وهننذا واألشننخاص والزمننان الوقننت هننو والمتغّيننر .يننومي روتننين هننو المشنناركات( ضنند العنننف
  األخت. ومرة األم تعنف مرة مالحظته

 : المعطيات لجمع المساعدة األدوات -3-2
  ؟المواضيع هذه مثل في واستخدامها الصورة تطويع يمكن هل-3-2-1

 بلنغ وقند .الحديثة واألجهزة اآلالت باستخدام البداية في االنثروبولوجية الدراسات جل اهتمت
 أنّ  "إلى مالينوفسكي أشار وقد .وتوضيحها المعطيات جمع في بأهميتها التنويه درجة إلى الحدّ  بهم

 كتبنه سنائر يفن عرض إنه حتى الشهيرة، برحلته للقيام يستعد وهو تصوير آلة أهداه  سلجمان أستاذه
 آلنننة ميةةةد مرجريةةةت اسنننتخدمت كمنننا ،2واألنشنننطة" المواقنننف لمختلنننف عديننندة صنننورا التروبريانننند عنننن

 التني واآلثنار ثقافتنه الفنرد بهنا يتلقنى التني الطريقة إلى ثهااأبح توجهت حيث مكثفة" بصورة التصوير
 .للشخصنننية ةاالجتماعيننن والتنشنننئة الثقنننافي النقنننل سننيرورة إن الشخصنننية. تكنننوين فننني ذلنننك عنننن تنجننر
 التننني الحديثنننة بننناآلالت باالسنننتعانة وهنننذا النمننناذج هنننذه حللنننت لقننند .وتحقيقاتهنننا تفكيرهنننا نبنننراس فمّثلتنننا

 العالقننات لمالحظننة فضنناء بننذلك الصننورة وتصننبح .3المعطيننات" مننن كبيننر قنندر جمننع علننى سنناعدتها
 ممارسننات لننىع تنننم التنني المشنناهد بعننض فهننناك .أيضننا اليوميننة والمواقننف والتفنناعالت االجتماعيننة
 .التسجيل إلى تحتاج واضحة جندرية

                                                           

 .216مرجع سبق ذكره، ص  ،إي  وينكين 1
 .208محمد إبراهيم ومصطفى حمدي: مرجع سبق ذكره، ص  فتيحة 2
دنيس كوش: مفهوم الثقافة في العلوم االجتماعية، ترجمة منير السعيداني، المنظمة العربية للترجمة، بيروت  3

 . )بتصر (65، ص 2007، 1لبنان، ط
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 ليشننمل يتعنّداه  بنل والتفناعالت المواقنف توثينق علنى األمنر توّقنف عندم أيضنا نالحظنه أن يمكنن ومنا 
 المشناركات ألحند ،الشةرعي الطب وثيقة تصوير مثال :ّما حكاية تفاصيل تدعم التي الوثائق توثيق
 طنر  منن ضندها ارتكنب النذي العننف تفاصنيل على تنم التي الوثائق هذه بتصوير لنا سمحت التي
 والتصننوير الرسننم تضننم بننل" قننطف المشنناهد علننى إالّ  تقتصننر ال اإلثنوغرافيننة فالصننورة وبالتننالي .الننزوج
 الصنورة " Harper هناربر اسنتخدم لقند 1والخنرائط." والمسناحة والمستندات الفيديو وتسجيل واألفالم

 .الصننور مننن مسننتمدة مقابلننة مننن كجننزء المبحننوث الشننخص لعننالم الباحننث التقطهننا التنني الفوتوغرافيننة
 هذه التقط لمن معروفة غير الفوتوغرافية الصورة هذه في الموجودة الثقافية المعطيات أن تبين ولكنه

 هنذه فني .2الطنرق" تلنك بأمثنال المتعلقنة القضنايا منن واحندة علنى الضنوء يسنلط الوضع الصور.وهذا
 الباحنث يعمنل أو الصنورة فضناء داخنل المتوفرة الثقافية الدالالت احثالب من تضيع أن يمكن الحالة
 .ذاتية بصورة داخلها يوجد ما وتفسير تأويل على
 فني رئنيس كجنزء تسنتعمل بأنهنا مؤمننون  أنننا إال البحنث سنير تعرقنل التي العوائق هذه كل رغم لكن 

 وما الصورة إن باحث. لكل لمنشودا الهد  يعتبر الذي االثنوغرافي بالثراء يزّود حتى الكيفي البحث
 الحيناة علنى وفينرة وسنياقات داللينة منظومنة تشنكيل علنى الباحث تساعد ثقافية امتدادات من تحتويه

 الوعنناء مننن تتهننرب التنني وخاصننة الظننواهر كننل صننامتة بطريقننة تفسننر فهنني .للمشنناركين االجتماعيننة
 والمساءلة. المعرفي
 النصننوص وككننل النننص. إنهننا للتنندليل. وأنمنناط للوجننود اطأنمنن لهننا ومخارجهننا. مننداخلها للصننورة "إن
 فني كائننات أو سنلوكات أو األشنياء خنالل من متجلية داللية لوحدات خاصا تنظيما باعتبارها تتحدد
 أننه حينث منن المعننى يولند التنظنيم علنى سنابق بشنكل معطناة ليست الصورة فداللة متنوعة. أوضاع
 الدالليننة األبعنناد علننى الكشننف يننتم البنيننة هننذه إلننى بننالعودةو  .األصننلية بنيتهننا إلننى العناصننر هننذه يننردّ 

 وليسننت عشننوائية بطريقننة الصننور إختيننار تننم األسنناس هننذا وعلننى .3الصننورة" داخننل للعنصننر الجدينندة

                                                           

  (.03،02)أنظر الملحق رقم 
ا أنتروبولوجيا، ترجمة مصباح الصمد، مجد المؤسسة الجامعية فيليب البورت تولرا وجان بيار فارنييه: إثنولوجي 1

 .382، ص 2004، 1للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان،  ط
ميل تشيرتون وآن براون: علم االجتماع النظرية والمنه ، ترجمة هناء الجوهرى، المركز القومي للترجمة، القاهرة  2

 .580، ص2012، 1مصر، ط
 2006اإلشهار والتمثالت الثقافية، أفريقيا الشرق، المغرب، )د.ط(،   سيميائيات الصورة اإلشهاريةسعيد بنكراد:  3

 .32-31ص ص، 
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 كاننت وإنمنا خلسنة التقاطهنا يكنن ولنم المشناركين. طنر  منن بناءهنا تنم بل الباحث. طر  من مبنية
 فكننل مختلفننة. جندريننة قضننايا فهننم فنني تسننهم حتّننى ادراجهننا تننمّ  دوقنن المشنناركين. تعنناون  نتيجننة متاحننة
 كننل نرفننق أن علننى حرصنننا وقنند جندريننة. سننمة ذات محننددا موضننوعا وتصننور وتحنندد تعننرض صننورة
 التنويننع خنالل منن عليهنا حصنلنا التنني الندالالت كنل إلنى هننا نشننير أن ويكفني بسنيط. بتعلينق صنورة
 هننننذه فكننننل الجنسننننيين. لكننننال الجسنننندي حضننننورال أشننننكال خننننالل مننننن وكننننذا (poses)الوضننننعات فنننني

 فالصننورة ولهننذا الوضننعات. أنسنناق كننل يشننمل داخليننا فضنناء باعتبارهننا الصننورة إلننى تنندخل الوضننعات
 نظامها. في النظر وإعادة وتعديلها موقعها عن زحزحتها أي األنساق، كل اختراق على تعمل
 الخلنننط عننندم ينبغننني منهجيتنننين، قضنننيتين إليهنننا، التطنننرق  أننننوي  والتننني الموضنننعات، منننن الكثينننر تثينننر
 االسنتعراض يسنبق فاالكتشنا  تختلفان. عمليتان ألنهما )الجندري(، واالستعراض االكتشا  بينهما،
 تسناهمان وكين  ممنهجة. بطريقة العمليتين هاتين نمارس كي  هنا يهمنا ما لكن بديهي. أمر وهذا
  للمشاركين. اليومية الحياة في الموجودة الرموز فك في
 بينمننا .(codifiée) جنندا مشنفرة بصننورة مادينا تتمظهننر التنني الصنغيرة السننلوكات منن مجموعننة اكهنن
 إنتنناج إلعننادة قابلننة أفعنناال إن جزئيننا. غامضننة الجندريننة األفعننال معنناني أو االجتماعيننة اآلثننار تظننل

 وتعطينننه المعننننى تقننندم حينننث اآللنننة، بواسنننطة االستكشنننا  مرحلنننة فننني نننندخل وهننننا الكننناميرا. بواسنننطة
 الجندريننة الممارسنات فني ينندخل والنذي الصنغير اليننومي فالسنلوك التعبينر، صننح إن داللينة سهسناته

 إلسننتنطاق جدينندة عالقننات لفننتح أداة  إال الكننامير ومننا متكننررة، داللننة بصننورة نفسننه ويسننتعرض يتنندفق
  المعطيات.

 جهنة نمن يمكنن عفوينة وضعات في صورتها والتي بالجنس المرتبط السلوك توضح التي الصور إن
 الجنندر هوينة تشكل وكيفية بالجندر المرتبطة التصر  أساليب أساسية: نقاط ثالث فهم في تفيد أن

 البيولوجية. الطبيعة مع متماه جندر بناء خالل من الجندري  التمييز إلى إضافة
 بننننين القنننوة وبعالقنننات االجتماعينننة وبالممارسنننات الثقافينننة بالداللننننة وتتنننأثر تتحننندد األنسننناق هنننذه كنننل
 وراء الكامنننة الرسننالة وتفسننير المعنننى تأويننل عمليننة فنني تسننتعمل األمننور هننذه كننل أن كمننا .لجنسننيينا

 للنسناء الشنائعة الصور أن مفاده الذي بالرأي يؤمنون  وهم طويال زمنا النسويون  ظل وقد ما." صورة
 وتقدم يطرينمس باعتبارهم الرجال متقد التي واألنوثة الذكورة ألنماط معين تصور تكوين على تساعد
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 للباحننث يمكننن التنني التفصننيالت لكننل سننجل الصننورة تظننل وبالتننالي ".1خاضننعات" باعتبننارهن النسنناء
 يسنتطيع كنان ممنا أكثنر بياننات منهنا يسنتخلص وسنو  .الدراسنة من متقدمة مراحل في إليها الرجوع

 توياتمسنن تحمننل الصننورة أن المؤكنند مننن .2الدراسننة" بنندء فنني الصننور يلننتقط كننان عننندما استخالصننه
 بنناأللوان وااللتفننا  الرؤيننة بنندل العمننق فنني يبحننث الباحننث تجعننل التنني والنندالالت المعنناني مننن أعلننى

 الصورة. داخل واألشخاص
  المكتب. سلطة إلى الميدان سلطة من الميدانية: المالحظات تدوين -4-2-2
 أمام تحدث تيال والوقائع فالمشاهد .أيضا اوجهد اكبير  اوقت المالحظات تدوين طقس يتطلب    

 أن يحنناول فهننو .تنندوينها فنني سنناعات لباحننثا ىلننإ بالنسننبة تسننتغرق  قنند دقننائق فنني تكننون  قنند الباحننث
 القواعند إحندى تنذهب الواقنع وفني " متكاملة بنية في يصو  أن يحاول كما .وكبيرة صغيرة كل يتذكر

 سنناعة منننه تتطلننب ةالمشنناهد أو المراقبنة فنني الباحننث يقضننيها سناعة كننل أن إلننى العامننة اإلثنوجرافينة
 3عنها." ليكتب أخرى 
 كنننان وقتننننا فمعظنننم .ننننايلإ بالنسنننبة جننندا اصنننعب كنننان الكتابنننة وممارسنننة مؤقتنننا الميننندان مغنننادرة إن   

 نمننناذج فننني النننذكريات اسنننتدعاء ذلنننك تطلنننب وقننند ة.ذاكر الننن بتوظيننن  المشننناهدةو  للمالحظنننة مخّصصنننا
 بعنننض إال اسنننترجاعها الصنننعب منننن انفكننن .ذاكرتننننا فننني لترسنننيخها األحينننان منننن الكثينننر فننني تفاعلينننة
 كتابننننة لجعننننل مختلفننننة اسنننتراتيجيات إتبنننناع هننننذا تطلب.و دقيقننننة بصنننورة عليهننننا ركزنننننا التنننني التفاصنننيل
 اسنننتخدام االسنننتراتيجيات هنننذه أهنننم ومنننن .تفاصنننيلها بكنننل المشننناهد وتوثينننق أيسنننر عمنننال المالحظنننات
 متعلنق الثناني والقسم وقفهوم بالباحث خاص قسم قسمين إلى منقسمة كانت حيث diary اليوميات
 لنم ألنننا األمنر بداينة فني منتظمنة غينر بطريقنة اليومينات كتابنة تمت.فالمشناركين وخطاب بالتعليقات
 بعنند لكنن .منهجينا األداة  هنذه منن ننتمكن لنم أخنرى  جهنة ومنن جهنة منن هنذا الطقنس هنذا علنى نتعنود
 ممارسنة وأضنحت ألفنناه عمينق عنىم لها فكرية خربشات نعتبرها والتي اليوميات في الكتابة من مدة

 لليومية. العاطفية الوظيفة وشتراوس شاتزمان يسميه ما هوو  .طبيعية

                                                           

 .518المرجع نفسه، ص  1
 .210فتيحة محمد إبراهيم ومصطفى حمدي، مرجع سبق ذكره، ص  2
جمة هناء الجوهري، المركز روبرت إيمرسون وآخرون: البحث الميداني اإلثنوجرافي في العلوم االجتماعية، تر  3

 .120، ص 2010، 1القومي للترجمة، القاهرة، ط
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 فضناءين بتجسنيد تسنمح منهجينة ممارسنة كاننت بنل اعتباطينا يكن لم قسمين إلى اليومية تقسيم إن  
 فينننه يعيننند وفضننناء المشننناركين منننن الصنننادرة بالسنننلوكات يتعلنننق منننا كنننل فيهنننا توثنننق فضننناء متكنننافئين،
 .وتعليقات نصوص شكل في تدون  حيث منتظمة بطريقة السلوكات قراءة الباحث
 الباحنث انتبناه يجنذب منا كل فيها تسجل إذ التجريبية، منها الوظائف من العديد اليومية لعبت لقد   
 حالننة فنني الكتابننة تكننون  مراحننل مننن المرحلننة هننذه فنني حنناولون .والمقابلننة المالحظننة أثننناء أحننداث مننن
 للعننف المشناركات تعرضنت حينث المشناهد أحند فني فمنثال بالحندث، ملمنة غينر وقفنزات نظمةم غير
 تكننون  قنند منهجنني قالننب فنني مطبوعننة وغيننر مشننتتة الحالننة هننذه فنني الكتابننة كانننت الننزوج، طننر  مننن
 .والمفكننرين العلمنناء مننن العدينند بننذلك صننرح كمننا األنثروبولننوجي البحننث فنني وضننرورية صننحية حالننة

 الشننيء بعننض مقلقننة مشنناهد وفنني أولننى مرحلننة فنني "سننتدون  قولننه فنني المسننألة هننذه يبننرر فغوفمةةان
 علننى أكثننر نعتمنند كنننا المسننجلة للبيانننات الرجننوع عننند ولكننن .1"اجنند جينند أمننر وهننذا مشننتتة وبطريقننة
 التني للكتابنة واعينة انتظامينات خلنق منن تمكنن ومحكمنة منظمنة لغوينة سنياقات في ووضعها تحليلها
 هنذه .بهدوء ومالحظتها جديد من فيها والمشاركة موضوعية وجعلها تجربة معايشة إعادة من "تمكن

 2الباحث." مجتمع داخل يدور األمر كان إذا جدا ضرورية اإلستراتيجية
 من العديد هناك  لك؟ كي  الميدان، خضم في لليومية حملك هي الميدان في تبرز صعوبة أول إن

 غريبة جسدية وحركات إيماءات ويشكلون  .المقابلة طيلة اليومية إلى ينظرون  كانوا الذين المشاركين
 إجننابتهم معظننم كانننت اليوميةةة؟ أزعجتةةك هةةل لسننؤال: طرحنني بعنند لكنننو  األمننر. بدايننة فنني أفهمهننا لننم
 المشنناركين أحنند يقننول .اليوميننة فنني حننديثهم توثيننق دون  معهننم التحنندث مننني طلبننوا أنهننم حتننى بنننعم
 في اليومية سلطة من ناانتقل لهذا .)ضحك " تحقيق في ناولي )...  منها توسوست راني" هذا لتأكيد
 المكتب. في اليومية سلطة إلى الميدان
 يقنول وكما وأوصافهم المشاركين تصورات فهم لزيادة قوية وسيلة األداة  هذه أن على أؤكد أن أود   
 واقتحاما فالتط أقل تقنية تعتبر فهي ذلك إلى إضافة .كلمة ألف تساوي  صورة أي فإن الشائع المثل
 مننن كثيننرا أن يبنندو إذ المنهجيننة، النندالالت بعننض الكننالم هننذا علننى "ويترتننب .المشنناركين حينناة علننى

 بننننإجراء للقيننننام مننننراد  المبحننننوثين يقصنننندها التنننني المعنننناني تتبننننع أن يفترضننننون  المينننندانيين البنننناحثين
 يجمعنون  ال مننهم ينالمتمكنن البناحثين ولكنن نظنرهم. فني هام هو ما إلى للتعر  األفراد مع مقابالت

                                                           

 . )بتصر (161مرجع سبق ذكره، ص  ،إي  وينيكين 1
 .180المرجع نفسه، ص  2
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 المعطينات يجمعنون  وإنمنا المقنابالت، علنى التركينز طرينق عن المبحوثين بمعاني الصلة ذات المواد
 المعنناني خلننق يننتم وفيننه األفننراد، بننين طبيعيننة بصننورة يحنندث الننذي التعامننل علننى التركيننز طريننق عننن

 واقعنننة فننني لمشننناركينا منننن تصننندر التننني للمعننناني هيكلنننة هننني يومينننة فننني كتابنننة أن إذ .1واسنننتدامتها"
 للبحنث رئيسنة أداة  المقابلنة الحاالت كل في تعد ال لذلك .متنوعة تشكيالت في عنهم تصدر طبيعية
 إنمنا الخطابنات. بعنض تعنينه ومنا الجندرينة الممارسات ببعض األمر تعلق إذا وخاصة .المعنى عن

 والتعنامالت حادينثاأل وتسنجيل مالحظنة هني المعننى مسنتويات أعمنق إلنى للوصنول األمثنل الطريقة
 طبيعية. تشكيالت في تجرى  التي
 منهجينة ضنرورة هنو وجاالتنز  بنل فقنط، واحندة أداة  اسنتخدام على يتوقف ال الميدان تفكيك فإن اأخير   

 واالختيننارات البحننث مجننرى  علننى تننؤثر التنني آلياتننه إفننراز علننى دائمننا يعمننل فنناألخير .حقلنني واشننتراط
 المنهجية.

  :هوأخالقيت البحث مسار -5
 ال اإلثبننات: ينعنندم دونهنناو  .حتميننة ضننرورة بننل فحسننب واجبننا لننيس المينندان تجربننة إلننى اللجننوء إن   
 القرن  في سائدة كانت التي المكتبية قاعدة وكسر لميدانا ىلإ النزول دون  أنثروبولوجي لبحث وجود
 متطلنب يندانالم لكنن .لباحنثا ىلنإ بالنسنبة تجنارب حقنل ذلك بموجب الميدان فيتحّول .عشر التاسع
 مننن كبيننرة مسنناحة وتأخننذ بحثنننا تقننوض التنني المننآزق  مننن العدينند نجنند ثنينناه ففنني .ومقلننق بننل وملننزم
 بحثنا. مراحل كل في بظلها تخيم األفكار هذه وتظلّ  .تفكيرنا
 المواضنيع بعنض ففني .األخالقني المئنزق  فني يتمّثنل ابرزهنا فنإنّ  معيقناتال منن العديد بحثنا شهد لئن

 المركزيننة ضنند المضنناد الطقننس لهننذا المشنناركات تطبيننق ومنندى السننحر بجزئيننة ّلقننةالمتع تلننك وخاصننة
 بعنننض سنننرد علنننى حنننّثهنّ  قصننند المشننناركات مغالطنننة إلنننى االلتجننناء إلنننى الحاجنننة أجبرتننننا القضنننيبية،
 ذلنننك وراء مننن وغرضنننا .)السننحر( العنننالم هننذا الكتشننا  بفضننولنا ايهنننامهنّ  إلننى وسننعينا التفاصننيل.
 واضنفاء عملننا تطنّور فني تسنهم ان شنأنها منن حّينة شنهادات علنى حصولوال صمتهن عن اخراجهن
 عّينننات إلننى اسننتنادا المجتمننع هننذا تركيبننة واسننتخالص الحقننا إنجننازه المزمننع التحليننل علننى مصننداقية
 الرواينننات خنننالل منننن ممارسنننات اسنننتقراء او التأوينننل بننناب موّظفنننا الباحنننث فيهنننا يتننندّخل أن دون  حّينننة

 لجنوئهن أسنباب إلنى التعّر  ذلك إلى الداعية سباباأل ورّبما جزئياتها. همّ ا  على والمسكوت المنقولة
نار س منن تنؤذي قند جانبية أعراض الطقوس لهذه إنّ  الشائع وحسب الطقوس. هذه مثل إلى  علينه. تم 
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 ظناهرة أنّ  يعنني مّمنا بنالهّين. ليس هذا مثل تجاوز ارتكاب على امرأة  يجبر الذي السبب إنّ  ولعمري 
 تجنننناوز عليهننننا يفرضننننان بنننناإلذالل وشننننعورها تهميشننننها وكننننذلك الحننننّدة بننننالغ ضننننّدها مننننار سالم العنننننف
  وأخالقيا. اجتماعيا المحظور
 المشننناركات شنننك منننن زادت بنننل المشننناركات علنننى لتنطلينننا تكوننننا لنننم المغالطنننة وهنننذه القفنننزة هنننذه لكنننن
 علنى القنول: أود هعايشنت منا خنالل ومنن .الباحنث علنى كبينرة بصنورة ونّفنرتهنّ  .الثقنة مجال ضّيقتو 

 .رغبنناتهم احتننرام إلننى ويسننعى يضننرهم وال يخنندعهم أال ويجننب المشنناركين علننى يكننذب ال أن الباحننث
 واألعننننرا  للقننننوانين خاضننننعون  إذن نحننننن المشنننناركين. وبننننين بينننننه المبننننرم للعقنننند يمتثننننل أن ويجننننب

 األخالقية.
 فنني وتتمّثننل بهننا. االلتننزام باحننثال علننى نتيجننة إلننى توّصننلنا المغالطننةو  المخاتلننة منننه  جّربنننا ان وبعنند

 األعنرا  احتنرام منع للحقنائق تقّصنيه مواصلة من الباحث يتمكن حّتى للمشاركين الصريح االعترا 
 بننين التوافننق يسننوده مننناخ لخلننق الكفيلننة البيانننات بعننرض األخالقيننة فننالمواثيق الجماعيننة. واألخننالق
 أخرى. جهة من يقّدم ان يمكن ما وتقديم كّليا البحث اهدا  تعرية ودون  جهة من المجيبو  السائل
بٍّّه    السنحر قبينل منن (tabots) عنهنا المسنكوت المواضنيع بعنض فني الخنوض أنّ  األمنر بادئ لنا ش 
 بطريقنننة السنننؤال طنننرح بمجنننّرد لكننننو  .لمشننناركينبا الجيننندة معرفتنننيل حنننذر كثينننر يسنننتدعي ال الجننننسو 

 البحنث يتعّطنل ال وحتّنى .ةالمطروحن األسنئلة كنلّ  تجناها كبينر اوقلقن انفنور  ولمسنت إالّ  مباشرة فاضحة
 يسننتنطق نسننوي  عنصننرب فاسننتعّنا أخننرى. مننّرة إجرائيننة لضننرورة وكننان .دجدينن مننن العمننل خّطننة غّيرنننا
 ات.المشارك من اإلثنوجرافية المادة
 مجنال منن يخرجنون  المشناركين يجعنل والنذي المستتر البحث تجسيد أردت حيث فيه أقع آخر خطأ 

 الننذي الباحننثف .البحننث هننذا نتننائ  يفسنندون  الشننكل وبهننذا اصننطناعية، بطريقننة فون يتصننر  وال الشننك،
 منا هنذا- مصناعب، يواجنه ربمنا المشناركين منع وتصنرفاته تحركاتنه كنل في اواضح يكون  أن يحاول
 غينر هنو منا توقنع المنأثور القنول االعتبنار فني يضنع أن الباحنث على ينبغي "لكن .-به مقتنعا كنت

 أقنننرت وبالتنننالي .غنننرة حنننين علنننى الباحنننث ويأخنننذ وتركينننزه بؤرتنننه فجنننأة يغينننر دقننن البحنننث ألن متوقنننع،
 حينث أحياننا، نتخيله مما بساطة أقل الظاهر والبحث المستتر البحث بين الفرق  أن األخيرة األعمال
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 التسننننتر بننننين التواصننننل علننننى األنثروبولوجيننننة أو السوسننننيولوجية سننننواء الحاليننننة األبحنننناث كننننل تعتمنننند
 1والظاهرية."

 والتطبينننق الممارسنننة فعنننل إلننى االختينننار فعنننل مننن بننندءا البحنننث، عمليننة فننني األخالقينننات دمنن  إن   
 مسننتجّدات وفننق البحننث مراحننل خننالل الباحننث هنناجس فيتغّيننر .حتمنني أمننر الكتابننة، بطقننس وانتهنناء
 التي بالمعطيات وامدادك البحث مشاركة في للمشاركين الصريحة الموافقة توافر عن فضال ،الميدان
 دائما األخالقي فالبند ،االجتماعي النوع أساس على القائم العنف ظاهرة وفهم تحليل على دكتساع
 والتني مرجعينة أخالقينة قائمنة M.Patton بةاتون  مايكل ويقدم .البحث في اأساسي اموجه يكون  ما

  البحث: مسار خالل عليها اعتمدنا
 2باألخالقيات: ملتزم ثيبح مشروع بإجراء المتعلقة المرجعية باألسئلة باتون  قائمة

  بالنسننننبة ومفهومننننة دقيقننننة تكننننون  بأسنننناليب فيننننه المسننننتخدمة والطننننرق  بحثننننك هنننند  ستشننننرح كينننن 
 للمشاركين؟

 مشروعك؟ في المبحوثين إشراك يتعين لماذا 
 ضرر؟ إلحاق إلى البحث هذا إجراء يؤدي سو  طريقها عن التي السبل هي ما 
 تماما؟ بها الوفاء تستطيع والتي لمشاركينا سرية على للحفاظ المعقولة التعهدات هي ما 
 البيانات؟ على االطالع الحق لهم من 
 البحث؟ هذا بإجراء للتأثر -راجحة بدرجة– معرضين ومبحوثك أنت ستكون  مدى أي إلى 
 منن احتنرام علنى الحفاظ وتكفل جوهرا عملك تمنح التي الفلسفة هي وما األخالقي اإلطار هو ما 

 إجراءات؟ من القانون  يقتضيه ما كل بجانب ذلكو  حساسيتهم وعلى تدرسهم
 إلنى للوصنول اسنتخدامها تنم حينث البحنث، منن التالينة المحطنات فني األخالقني الميثناق هذا سيظهر
  صادقة. معطيات
 نزلننا بنل نظرينة بمقاربنة االسنتئناس عنن نعلنن لنم الموضنوع. اخترننا مابعد الفعلية انطالقتنا كانت   
 لتفسنير الميندان منن تنطلنق منا دائمنا األنثروبولوجينة البحنوث بنأن نؤمن كنا ناألن مباشرة لميدانا ىلإ

 كاننت أحوالهنا نعنر  لعيننة توجهننا لكنن سابقا، به صرحنا ما وهذا األمر بداية في فضنار  و  .الظاهرة
 العنننف ظنناهرة وفهننم المينندان خننرق  فنني نتننأخر جعلنننا مننا هننذا .كبيننر مننآزق  مننن إخراجنننا فنني السننبيل
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 مةةارس 17 فنني الحقيقينة االنطالقننة كاننت لهننذا .إثنوجرافينا مجهننول مجتمنع فنني المنرأة  ضنند الممارسنة
 توجهننناف .مختلفننة كانننت الفضنناءات ألن مختلفننة زمنيننة مجموعننات إلننى عملنننا قسننمنا حيننث ،2017
 إلنى الننزول تعمندناو  .البحنث هنذا فني للمشناركة امبندئي ااتفاقن عقندوا والذين المشاركين من العديد إلى

 تختلنف مجتمعنات حنول كلهنا كاننت وإن النظرية البناءات خالل من اتصور  نبني ال كي أوال الميدان
 المحلي. مجتمعنا عن
 كننان حيننث المينندان إلننى وعنندنا امنظمنن امخططنن وضننعنا للمينندان، األولنني والنندخول اإلذن اخننذ بعنند   

 موضنوع حنول يحالتوضن يطلبنون  المشناركين بعنض كنان .تربطننا التني القرابنة بحكنم اعادين االستقبال
 إلنننى التطنننرق  بعننندو  .فينننه البحنننث نريننند منننا يفهمنننوا حتّنننى جننندا كبينننرة لدرجنننة لهنننم أبسنننط كننننتف .البحنننث

          هنننننممع المعمقنننننة المقنننننابالت بنننننإجراء بننننندأت لمشننننناركينا إلنننننى بالنسنننننبة جيننننندا فهمنننننا وفهمنننننه لموضنننننوعا
 دون  تجنناربهم تلخنيص نحنو توّجهننوا المتندّخلين ألنّ  البداينة فنني غزينرة المناّدة تكننن لنم .نسناء( )رجنال/
 الممارسنات منن النهنل فني رغبتننا يشنبعو  غايتننا ليخندم التوّجنه هنذا يكنن لم الحال وبطبيعة التفصيل.
 إجابنة عنن لنه نبحث الذي السؤال ولكن العنف. إلى تتعّرض المرأة  أنّ  يعر  فالكلّ  عنها. المسكوت
 كان ؟هل المرأة  إلخضاع المستخدمة تيال اآلليات وماهي األسباب؟ وماهي المرأة؟ تعني  يتمّ  كي 
 فةي يسةكن "الشةيطان األعةراب يقنول وكمنا التفاصنيل. فني تكمن األسئلة هذه كلّ  بأساليبها؟ أم علنّيا

 علنى مرغما نفسي وجدت عنه. المسكوت الكالم ثنايا بين يقيم البحث هذا في وشيطاننا .التفاصيل"
 بنبعض علنيّ  يمنّ  المتدّخل من تجعل قولية فاضاتإ استخرج عّلني ملتوية بطرق  السؤال طرح إعادة

 ليكننون  المناقشننة فنني وأقحمننه جدينند عنصننرب أسننتعين تعننّذر مننا وإذا تنندوينها. علننى تسنناعدني معطيننات
 مننن محتننرم كننمّ  تجميننع مننن ومّكنتنننا الطريقننة هننذه فننأثمرت .األسننئلة مننن لمزينند جدينندة انطننالق نقطننة

 المينداني البحنث مسنار طيلة المالحظات وكذا ابالتالمق تتابعت المرأة، ضد العنف حول المعطيات
 تتكننرر المعطيننات نفننس ألن المعطيننات اسننتنطاق ممارسننة علننى توقفننت .2018 نننوفمبر شننهر حتننى
 لنه زيارتننا كاننت بنل -القصوى  الضرورة عند إال – للميدان مغادرتنا عن نعلن أن دون  القالب بنفس
 فةةةي وال الميةةةدان فةةةي تثةةةق ال يقنننول النننذي جةةةوردان بقنننانون  مسنننلمين مسنننتمرة، صنننورة وفننني عادينننة

  المبحوثين.
 المقنابالت توقفت الصحية الظرو  بسبب كامل شهر لمدة الميدان غادرنا أننا إلى اإلشارة تجدر   
  مستمرة. بطريقة اليومية والمشاهد المواقف نشارك كنا تتوقف لم مالحظتنا لكن المشاركين مع
 الهامش: إلى المركز من الباحث 5-1
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 لوصنولا قصند المتعمقنة المقابالت في امتمركز  يكون  أن إلى الباحث يسعى أن العادة جرت    
 المعننننى وبهنننذا .المشننناركين ألسننننة علنننى ينننرد الننذي الخطننناب خنننالل منننن للظننناهرة مكثنننف وصنننف إلننى
 فرضنية ثنمّ  ومنن .اإلجابنة علنى المشناركين دور يقتصنرو  .األسئلة يطرح الذي الوحيد الباحث يصبح
 الغرينب بناألمر لنيس وهنذا الممكننات، منن العديند يطنرح الميندان لكنن .الحالنة هنذه فني ةمكننم التشنبع
 علننى دليننل وخيننر .المشنناركين فضننول شننرك فنني ووقعننوا المرحلننة بهننذه مننروا نياالنثروبولننوجي فمعظننم
 بدراسنننته قيامنننه أثنننناء Bronislaw Malinowskiمالينوفسةةةكي برونيسةةةالف فينننه وقنننع منننا ذلنننك

 علنننى وجنننب الثقافيننة الظنننواهر لدراسننة " بقولنننه ذلننك عنننن عبننر حينننث التروبريانةةةد جةةزر فننني الميدانيننة
 المجنرى  فني الثقافينة باآلخرينة عميقنة لمعرفنة امبحوثن نفسنه منن ويجعنل المبحنوثين يساير أن الباحث

 1الميداني."
 زعزعننة محاولننة فنني المختلفننة االسننتراتيجيات مننن الكثيننر يسننتعمل أن الحالننة هننذه فنني الباحننث بإمكننان

 .ارتباطننات مننن الميننداني الحقننل داخننل يوجنند عمننا يبحننث أن خاللهننا مننن ويسننتطيع .الحقلنني لكيننانا
 ظناهرة عنن وسنلوكياتهم كالمهنم فني المشناركون  يتبعهنا التني بالكيفينة األول بالمقنام يعنى أن وينبغي
أن  لنه ينزيج ال متعنددة استراتيجيات تطبيق في الحّرة المساحات هذه توّفر أنّ  إال .المرأة  ضد العنف
 و ا.مبحوثن فيهنا الباحنث يصنبح مواقنف هنناك بنل الميندان، داخل البحثية العملية على امسيطر  يكون 
 وهنذا المشناركين طنر  منن سنخرية موضنوع أحياننا مننه يجعنل بنل مسناءلة، موضوع حضوره يصبح
 .منهجينننة طقنننوس منننن الميننندان داخنننل بنننه يقنننوم بمنننا واالسنننتهزاء المحرجنننة األسنننئلة طنننرح طرينننق عنننن
 عّيننة علنيكم وسنأعرض .الباحنث تحركنات لكنل مراقبناو  امحقق المشارك يتحّول أن ذلك من ألخطراو 
 ترسةةاتني كةةل وظفةةت سةةهال للميةةدان دخةةولي يكةةن لةةم " األدوار: انقننالب علننى تشننهد القبيننل هننذا مننن

 تتنةاول التي للكتب وقراءتي الدراسي مسار   في الميدانية الخرجات خالل مارستها التي المنهجية
 مةن مرحلةة أصةعب أن األمةر بداية في المشاركات طرف من رفضي بعد أيقنت المنهجية، قضاياال

 مةع بالمقابلةة إ ن علةى تحصةلنا )...  بالدخول، إ ن على التحصل هي الميدان عذرية فك مراحل
 تفعةل لمةا ا األسةئلة بطةرح يبةدأن المشةاركات كانةت مةا سرعان لكن للعنف المتعرضات المشاركات
 منندى الشننهادة هننذه تبننين .تةةذكرني؟" ال يةةدك؟ فةةي المةةذكرة لمةةا ا أخريةةات؟ نسةةاء مةةع مةةتتكل هةةذا؟
 تجناوزه يمكن إحراج وهو .المشاركين مع المعمقة المقابالت جل في الباحث فيه ناوقع الذي اإلحراج
 والمالحظنات مننهن والتقنّرب المسنتمّرة المعايشنة وبعند .بالباحث المشاركات ثقة عامل توّفر حالة في
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 وال طبيعيننة عمليننة هنني األسننئلة( طننرح ) المشنناركون  يمارسننها التنني العمليننة أن تبننين المتقطعننة غيننر
 هنننذه منننن الباحنننث عننننه يبحنننث منننا معرفنننة دون ينننوير  فضنننوليون  هنننم بنننل للباحنننث قبنننولهم عننندم يعنننني

 المقابالت.
 والموضننوعات األفكننار مننن عننددا يميننز أن مبحننوث إلننى تحولننه خننالل مننن الميننداني الباحننث يسننتطيع
 لنذلك .متمركنزا يكون  عندما البحث في متابعته من يمّكنه مما البحث موضوع تخص التي األساسية
 .اإلثنوغرافينة الجاهزينة منن ويخرج المركز التصني  إلى للوصول اللحظات يشارك أن عليه يتوجب
 ويحننتكم بننه يلتننزم فكننري  التننزام دون  وأنننه معارفننه يتجاهننل الباحننث أن علننى الكننالم هننذا فهننم ينبغنني وال
 سنناكتة هكننذا تقننف ال فاعلننة فئننات المشنناركين بننأن االنطبنناع يعطنني ولكنننه األمننر. اسننتدعى متننى إلينه

 علنننى يننؤثرون  المشنناركين أن األصننح بنننل مفنناهيمهم، واختبننار باسننتنطاقها الباحنننث يقننوم بننأن تنتظننر
  أيضا. الباحث قرارات وعلى البحث مجرى 
 بالبحث تخل وال طبيعية ممارسة األسماء: تغييب -5-2

 وحتى معينة برموز ذكرها حتى أو أسمائهم ذكر عدم هو المشاركين لبعض األول المبدأ إن
 منننأزق  منننن للخنننروج المشننناركين منننع دائنننم تفننناوض فننني نكنننون  جعلننننا منننا وهنننذا .تواجننندهم مواقنننع ذكنننر

 ذاوهن مسنتعارة أسنماء إعطنائهم أو أسنمائهم ترمينز بفكنرة بنلق   المشناركين منن قليلة نسبة لكن الترميز.
 األحينان بعنض فني المشناركين سنرية يضنمن أن يمكنن ال الترميز هذا .بحثنا طيات في مبين هو ما
 أسنمائهم ذكنر دون  المشناركين أقنوال منن بعندد فيهنا واستشنهدت األولينة التحلنيالت بعنض إجراء فعند

 فننواتعر  أنهننم فيهننا رأيهننم ليبنندوا المشنناركين مننن مجموعننة علننى عفويننة بطريقننة عرضننتها عننندما فوجئننت
 بالمقابلنة امعهن أقنوم يتنال للمشناركات ىألحند جنرى  امعينن اموقفن أذكنر وعندما .مباشرة وبطريقة إليهم
 لهننذا وكنتيجننة .لنندي المتننوفرة المعطيننات إلننى إضننافات تقننّدمو  المشنناركة إلننى بسننرعة تتعننر  اوجنندته
 قوانيننننه نمننن األخالقنني الميثننناق ألن اإلثنوجرافيننة، المنننادة منننن الكثيننر حنننذ  إلننى اضنننطررت المشننكل
 الباحةث بةين المبةرم األخالقةي للميثةاق اخرقة هةذا يعتبةر هةل الباحنث، ةرغب على تغلب التي السرية

 به؟ المرور للباحث وجب طبيعي طق  انه أم والمشاركين؟
 صننغيرة ريفيننة مدينننة فنني إثنوجرافيننة دراسننة BensmanوبسةةمانVidichفيةةدتش مننن كننل أجننرى  "

 هنذا أنّ  منن وبنالرغم نيوينورك. والينة فني Springdale جديلسةبرين هنو مسنتعار اسنم عليها وأطلقا
 ألنّ  بصننخب مواطنوهننا واحننت  .الحقيقنني اسننمها معرفننة مننن تمّكنننوا الننناس فننإن امسننتعار  كننان االسننم
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 إسنننقاط يمكننن التجربنننة هننذه إن .1مجنننتمعهم" قنندر مننن وتحنننط ازدرائيننة صنننورة فنني القرينننة قننّدم الكتنناب
 بأسنمائهم أو السنماح لننا بتسنجيلها أو ترميزهنا عليهم اإلطالق دعن نيفالمشارك بحثنا، على مقاساتها

 العنام الجنو غينرت يعملنون علنى رسنم حركنات جسندية تنوحي بنالرفض، حينث  -بالطبع إذنهم بعد –
 بعننننض كيننننان مسننننت الخطننننوة فهننننذه الباحننننث نوايننننا عننننن النظننننر بصننننر  والمشنننناركين، الباحننننث بننننين

 المشناركين منع بالمقنابالت القينام دعنن شنعرت يهناإل وصنلت مرحلة أصعب هذه تكون  قد المشاركين.
 أخسننر أن أخننا  أصننبحت صننريحة بلغننة بترميننزه، أقننوم أو االسننم أكتننب مننا إذا فنني الحننديث أتجنننب

 .البداية نقطة عند بحثي ويتوقف المشاركين
 وكبينرة صنغيرة كنل هيشناركون فهنم .لباحنثا إلنى بالنسنبة إنسناني واجب المشاركين معطيات سرية إن
 علننى تنندل أحنناديثهم كننل كانننت .البحننث بموضننوع يتعلننق مننا وخاصننة وأسننرارهم، حينناتهم اصننيلتف مننن

 المعطيننات هننذه تسننريب يقننع ان مننن خائفننات أنهننن يعتبننرن  اللننواتي المشنناركات خاصننة قاسننية تجننارب
 الباحنث عالقنة تكنون  أن منن وللتأكند .ترميزه وحتى االسم حذ  يطلبن السبب لهذا أمرهّن. فيفتضح

 الننذات فضنناء تعريننة علننى يعملننون  الننذين المشنناركين ثقننة يخننون  ال أن عليننه وجننب جينندة بالمشنناركين
 توازننا يحندث أن هننا للباحنث بند ال البحنث،" إتمنام علنى الباحث تساعد صريحة قوالب في وإخراجها
 2قوله." عليه يجب ما وبين يقوله، أن يمكنه ما وبين يقوله، أن الباحث يود ما بين صعبا
 المشاركين رحمة تحت بل حرا لي  الميدان في الباحث 5-3

 هننو ذلننك مننن األصننعب ربمنناو  .الصننعوبات مننن العدينند طياتننه فنني يحمننل الميننداني العمننل إن
 هذه في الباحث يتقمص هل.فيها يوجد التي الوضعيات مختلف مع تكي ال على الباحث قدرة مدى
 إلةى النظةام يضةفي أن عليةه لوه جديدة؟ سياقات ضمن يتموقع وكيةف األدوار؟ من العديد الحالة

 الالنظام؟
 او البداينة عنند السنؤال مجنال يقتصنر ولنم الخروج. قبل الباحث ذهن على تباعا األسئلة هذه توافدت
 دور يتوّقنننف ولنننم .األحينننان منننن الكثينننر فننني المقنننابالت زمنننن حتنننى الباحنننث الزم بنننل االنطنننالق قبنننل

 وحيننناتهم منننواقفهم مشننناركتهم إلنننى الباحنننث دعنننوة إلنننى ذلنننك تعنننّدى بنننل وقنننائعهم سنننرد عنننند المشننناركين
 مننا فنني وخاصننة التجننارب مننع والتعننايش المقابلننة أثننناء والننذكريات التمننثالت إفننراز خننالل مننن اليوميننة
 هذه في الدخول على مجبرا نفسه الباحث فيجد .-المرأة  ضد الممارس العنف-بحثنا بموضوع يتعلق
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 مقننع تفسنير إلى يصل لكي للمشاركين العام مناخوال الخطاب بنية مع واالندماج الخطابية السياقات
 وبالتنالي .االجتمناعي الننوع أسناس علنى القنائم العننف تغنذي التني البنناءات كنل ويفهنم .الظاهرة لهذه
 خنالل من القضية هذه فهم في قليال لنتعمق .المشاركين رحمة تحت هو بل فاعال ليس الباحث إنّ ف
  الميدان: في لنا جرت التي مشاهدال
 وتفسنير فهنم فني كبير فضول لدي كان .الميدان في وكبيرة صغيرة كل أشاهد أن أريد كنت ما ائماد

 مسنتمرة وبصنورة أتنقنل دائما كنت .المرأة  ضد العنف إنتاج وإعادة إنتاج في البنيوية المرجعيات دور
 .لبحنثا تخنص جزئينات منن تحملنه بما اليومية حياتهم في المشاركين مع أنخرطو  مختلفة لفضاءات
 تنتظنر منشنغلون. أنهنم ويصنرحون  المقابلنة إجنراء قبل طويلة لمدة تنتظر ن و المشارك يتركك ما دائما
 هننذه هني كثينرة المشنناركين" سنلطة تحنت الحالننة هنذه فني أصننبحت آخنر، وقنت فنني الرجنوع يمكننك أو

 معها. التأقلم سوى  آخر خيار لدينا وليس فيها، نفسي وجدت التي الوضعيات
 يمننارس نحنني مشننهد فنني فننالوقوع  التنندخل، فنني ن و المشننارك فيهننا يقننع التنني المواقننف بعننض تجبننرك "

 مننا تجنننب أو الهننامش علننى البقنناء يمكنننني ال الحالننة هننذه فنني، المشنناركات أحنند ضنند العنننف الننزوج
 كالمرشننند المشننناكل هنننذه منننن للخنننروج بننندائل وأطنننرح شنننكالإلل حنننل تقنننديم علنننى أعمنننل كننننت .يحننندث

 فنني بحريننة يتمتّننع المينندان داخننل الباحننث أنّ  األولننى للوهلننة يبنندو قنند ي.نفسننانال محلننلالو  االجتمنناعي
 المشنناركين أن والواقننع .جنندا صننعبة وعمليننة نسننبية المسننألة هننذه تبقننى لكننن .المشنناركين مننع التعامننل
 السنننياقات هنننذه وراء ينسننناق الباحنننث تجعنننل التعبينننر منننن أشنننكال بفنننرض -ضنننمنية بطريقنننة– يقومنننون 
 الوضنعيات منع ونتفاعنل بحثنا نطاق من نخرج كنا .بحثنا تفيد ال أنها غمر  فهمها أجل من التعبيرية
 هنننذه إن .األحينننان منننن كثينننر فننني بحثننننا هننند  ننسنننى أنننننا درجنننة إلنننى المشننناركين، نعننن تصننندر التننني
 الثقافينننة الممتلكنننات منننع انننندم  كوننننه ذلنننك فننني والسنننبب الخلنننف إلنننى يتراجنننع الباحنننث تجعنننل العملينننة

 الرهنان كسنب إن خسنارتهم. إلنى ينؤدي ممنا لمشناركينل اإحراجن يسنبب أال يفضنل إننه بل للمشاركين،
 هنذه كنل تتطلنب حتمينة ضنرورة هنو للمشناركين التفاعلينة والنماذج آلياته مع والتماشي الميدان داخل

 مننننن المعطينننات علنننى والحصننننول الوضنننعيات مختلنننف منننع لتفاعننننلا قصننند المنهجينننة االسنننتراتيجيات
 المشاركين.

 عننه يختلنف آخر محيط إلى فيه( أعيش الذي )البيت عليه تعود ثقافي محيط من الباحث انتقال إن
 السننلوكية أنمنناطهم ويكتسننب المشنناركين ثقافننة شننرك فنني واقعننا نفسننه يجنندف– ابسننيط ااختالفنن كننان ولننو

 أحنند بننين شننجار جننرى  2018 مةةارس شةةهر مةةن 21 يننوم ففنني " وقصصننهم. أحنناديثهم مننع ويننندم 



 تعنيف املرأة أمنوذجا االجتماعيالعنف القائم على أساس النوع 

42 

برلين -المانيا  /ركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية إصدارات الم    

 للتنندخل دفعننني مننا شننيء هننناك لكننن األمننر بدايننة فنني مشنناهد دمجننر  كنننت )...( وزوجهننا اتالمشننارك
 أمنارس جعلنني ممنا .أنةت" دخلةك واش " صريحة بلغة قالف )...( الزوج عنف من المشاركة وحماية
 المشاركة. ضد يمارسه كان الذي السلوك نفس وأمارس الزوج ضد لفظيا عنفا
 إجنراء منع ينتالءم ال دور لقبنول مضنطرا نفسنه يجند أن هو الباحث يعترض أن يمكن مشكل أول إن

 عننن خارجننة تكننون  مننا غالبننا وضننعيات فنني االنصننهار علننى يجبرونننك المشنناركين ألن نظننرا البحننث،
 إضننافة يحّقننق أمننر الطبيعيننة الوضننعيات عننن الخننروج يكننون  أحيانننا لكننن للبحننث. الطبيعيننة األنسنناق
 الالداللينننة الفوضنننى ةحالننن فننني المعطينننات اكتسننناب علينننه يسنننهل فهنننو للباحنننث. منتظنننرة غينننر مرجنننّوة
 أيضنا علينه وينبغني المواقنف. هنذه تبتلعنه ال أن علنى يحنرص وأن الحنذر الباحث يتوّخى أن شريطة
 عننن بعينندا توّجهننه أو بحثننه مجننرى  فنني الننتحكم إلننى تسننعى التنني المشنناركين محنناوالت كننل يقنناوم أن

 يريننند التننني األشنننياء بنفسنننه يختنننار أن علنننى اإلمكنننان قننندر يحنننرص أو البحنننث. موضنننوع مقتضنننيات
 مالحظتها.

 اليةةومي خطةةابال فةةي االجتمةةاعي النةةوع أسةةاس علةةى القةةائم بةةالعنف المرتبطةةة مصةةطلحاتال -6
 للمشاركين
 يرينندون  ومننا المبحننوثين مقاصنند عننن يبحننث أن األنثروبولننوجي الباحننث علننى الضننروري  مننن
 هنذه ممارسنة علنى الحنرص شنديدي فتنراهم .تهممخنيال فني ثابتنة ومفناهيم تعبيرينة أشنكال من إيصاله
 لغوينة قوالنب وفني مسنتمر بشنكل تمنارس التني تلنك المفناهيم أهنم ولعنل .اليومينة حيناتهم فني المفاهيم

 " أو لفعةةةةى" "قبيننننل مننننن المننننرأة  علننننى المصننننطلحات بعننننض الرجننننال يطلننننق مننننا فعننننادة .وممارسنننناتية
 التني وبناتوالعق والتنوبي  الهجنوم أشنكال منن متنوعنة تشكيلة إلى إضافة ،الشرف"..ال، " ،الشيطان"
 نظنر زاوينة من الحال بطبيعة التشويه هذا مشوهة. سلوكيات من به تقوم ما جزاء المرأة  ضد تمارس
 الذكوري. المجتمع
 اليوميننة حينناتهم فنني المشنناركين مفنناهيم ترصنند خانننة ووضننع األطروحننة نيبتحينن نقننوم جعلنننا مننا هننذا

 بننين الدقيقننة بننالفروق  تهننتم ةمتشننابك وتحلننيالت توصننيفات إلننى لوصننولا أجننل مننن بالبحننث المرتبطننة
 .النظرينننة واألطنننر الكتنننب منننن المفننناهيم نقنننل منننن ونخنننرج ،الميننندان داخنننل االجتمننناعي الننننوع عالقنننات

 بعضننهم علننى ن و الفنناعل يحكننم خاللهننا مننن والتنني الجنسننيين، بننين التفاعليننة العمليننات توثيننق حاولننناف
 التركيننب ذات المفنناهيم هننذه أهننم ومننن .الممارسننة خننالل مننن الصننورة هننذه نمذجننة ن و ويحنناول الننبعض،
 كنل ....الة، العنةف. /التمييز /الطبقية /االجتماعي النوع هي: ميدنيا تتبع إلى تحتاج والتي المعقد
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 فهننم علننى الباحننث مسنناعدة كننذا الميدانيننة، للدراسننة والدقننة العمننق إضننافة علننى تسنناعد مفنناهيمال هننذه
 هنذه بفهنم منرتبط الباحنث ألنو  .اودقيقن ادجين افهمن االجتمناعي الننوع أسناس علنى القائم العنف ظاهرة

 التني التنأويالت وتجننب المشناركين حسنب المصنطلح تناول على الحرص عليه وجب المصطلحات،
 الميننندان خصوصنننية علنننى مّطلنننع الباحنننث أن منننن بنننالرغمو  المصنننطلح. وراء المختبننن  بنننالمعنى تخنننل
 بنل المفناهيم، لهنذه معننى يبنني أن ننهيمك فنال وممارسناتهم اللغوي  وبناءهم للمشاركين اليومية والحياة
 المشارك. إيصاله يريد ما على بناء األولوية تقرر
 المصنطلحات هنذه لمثنل البسنيط االسنتعمال وراء عمنا يبحنث أن الحقلني للباحث الهامة األمور من "

         اللغنننة ونافنننذة الممارسنننة بننناب عنننند وبالخصنننوص الفضنننائية العلبنننة داخنننل المشننناركون  يتنننداولها التننني
 سننمة مننن العمليننات هننذه عليننه تنطننوي  مننا تقنديم مننن البنناحثون  يننتمكن حتننى ويلننز(، تعبيننر حنند علنى )

 عن بالبحث قمنا وذكورية ممنهجة ممارسة يعتبر والذي مثال المرأة  ضد العنف فمصطلح .1ضمنية"
 .ون المشننارك بهننا صننرح يتننال المختلفننة المعنناني مننن العدينند وجنندنا حيننث الكلمننات، بنيننة وراء معناهننا
 منرتبط أننه ينرى  منن وهنناك .ذاتهنا حند فني المنرأة  بكينان منرتبط المنرأة  ضند العننف أن ينرى  منن فمنهم

 البعنند أثننر اقتفينننا بننل وتوثيقننه المفهننوم أخننذ علننى نقتصننر لننم ولكننننا .واالجتماعيننة الثقافيننة بالمعننايير
 للعنننف مشنناركينال مفهننوم مننع مالئمتننه ومنندى الحقلنني الفضنناء داخننل للمشنناركين واللغننوي  الممارسنناتي

 المرأة. ضد
 الفهنننم هننني أهننندافهم أهنننم منننن كاننننت الميننندان عذرينننة فكهنننم بننندايات فننني نياألنثروبولنننوجي نيالبننناحث إن

 رصند علنى يحرصنون و  .المبحنوثين بمقاصند شنديدا اهتمامنا يبذلون  حيث المدروس، للمجتمع العميق
 االنثروبولنننننوجين ثينالبننننناح أن منننننن بنننننالرغمو  .بيئتنننننه ابنننننن المصنننننطلح ألن بيئتهنننننا منننننن المصنننننطلحات
 ينجننذبون  كننانوا فقنند المدروسننة للثقافننة المحليننة المصننطلحات فهننم عنندم مننن يعننانون  كننانوا المينندانيين
 علينننننه يطلنننننق منننننا وهنننننذا " (،ون المشنننننارك ) األساسننننني المصننننندر منننننن ودالالتنننننه المفهنننننوم عنننننن للبحننننث
 نننناأعطي فإنننننا ثنننم ومنننن .near -Experience "2 قنننرب عنننن الخبنننرة" مصنننطلح Geertzجيرتةةةز
 اليومية. الحياة دقائق في الظاهرة البناءات على أولوية المعاني
 بالبننناء خنناصو  بسننيط مشننروع تصننميم علننى أجبرتنننا بننالفهم المرتبطننة المصننطلحات رصنند أن والواقننع
 االجتمناعي والننوع عمومنا االجتمناعي الننوع أساس على القائم العنف قضية حول ينللمشارك اللغوي 

                                                           

 . )بتصر (275مرجع سبق ذكره، ص ، روبرت ايمرسون وراشيلفريتز 1
 .277المرجع نفسه، ص  2
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 .صنريحا كان ما إذا والتحقق المشاركين بحديث كبير اهتمام بذل خطوةال هذه وتتطلب .بالخصوص
 عالقننننة لهننننا والتنننني المينننندان مننننن المسننننتنطقة المصننننطلحات بعننننض بسننننرد الجنننندول هننننذا فنننني وسنننننقوم

 الخطننناب فننني بمقابلنننه المشننناركين عنننند الشنننائع العنننامي الخطننناب مقابلنننة تنننم لقننند ) البحثننني بالموضننوع
  : الفصيح(
 كما االجتماعي النوع أساس على القائم بالعنف المرتبطة المفاميم أهم يبين  01) رقم الجدول

 المشاركون: به صرح
 المشاركين  )حسب معناه المصطلح

 )الرجلة( الرجولة

 بمعايير متعلقة وهي واألدوار، السلوكيات مجموعة على يطلق
 كل يركز لألنوثة. نقيض الذكورة تكون  الحاالت كل في جندرية.

 والسلوك المرأة  ضد العنف بين عالقة هناك أنه ىعل المشاركين
 بالقوامة. المشاركين بعض ويقابلها الذكوري.

                        األبوية
 الدار( في القرمة رب )

 بالمفهوم عالقة ولها اجتماعية، حتمية فاألبوية للمشاركين بالنسبة
 " سلطة يه األبوية أن يرون  ذلك إلى باإلضافة الرجولة"، " األول
 عند غامض المفهوم هذا يبقى ولكن البيت"، في األكبر للرجل
 لمشاركين اليومي المصطلح يكون  ما وغالبا المشاركين، من الكثير

 المفهوم. يدله ما غير

 الهيمنة( )التحكم، السلطة

 التي الهيمنة أشكال من شكال تعتبر الهالمي، بمفهومها السلطة إن
 ال السلطة إن المشاركين. به صرح ما وهذا بالرجل إال ترتبط
 عند لكن األسرة داخل يتحكمن نساء هناك بل بالرجل إال ترتبط

 جندريا. منحوتة أفقية سلطة هي طبعا، الرجل غياب

 تولد( لي )المرأة  اإلنجاب

 وهذا المولود، نوع اختيار على القدرة اإلنجابية الصحة تشمل
 ذكرا. المولود يكون  نأ الحقيقة في واحد اختيار يشمل االختيار
 أن ويعتبرن  ضرورية، عملية اإلنجاب يعتبرن  المشاركات معظم
 البيدون  كي العاقر مرا  " فار  وعاء بمثابة هي العاقر المرأة 

 ".الفارغ



 تعنيف املرأة أمنوذجا االجتماعيالعنف القائم على أساس النوع 

45 

برلين -المانيا  /ركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية إصدارات الم    

 الضرب، ) العنف
 الرخس،...ال (

 ويمكن القوة، استخدام هو العنف أن على المشاركين كل اتفق لقد
 من األسرة أفراد ضد العنف هذا قعي ولفظيا، جسديا يكون  أن

 األسرة. رب طر 

 أساس على المبني العنف
 العنف – االجتماعي النوع
 المرأة( )ضرب -المرأة  ضد

 الرجل يمارسه جسدي فعل هو المشاركين حسب المرأة  ضد العنف
 عادة الجسدي العنف ويصاحب األسري، الفضاء في المرأة  ضد
 ضرورة وهو الئقة...ال (، غير تشبيهات توبي ، ) اللفظي العنف

 للمرأة.

 العذرية( الجسد، ) الشر 

 والسلوك، بالجسد ونساء رجال للمشاركين بالنسبة الشر  يرتبط
 السياقات من تخرج قد جندرية مضامين من ومايحمله فالجسد
 لشر  حامل ألنه والرمزية، االجتماعية السياقات إلى البيولوجية
 الجندرية النصوص عن تخرج وال سدهاج تحترم أن وعليها العائلة
 رئيسي كمحدد للسلوك بالنسبة أما المجتمع، طر  من المبينة
 سلوكات كل وتتحمل للرجل خاضعة تكون  أن عليها فيجب للشر 

 االحتجاج. دون  منه الصادرة الرجل

 مرأة( تكون  الزم ) األنوثة
 نفس في وثقافية بيولوجية حتمية األنوثة أن المشاركين يبين
 رقيقة، ) الصفات مجموعة هي األنوثة ذلك إلى إضافة الوقت،

 كالباس. الشكلية أو تبكي..ال ( حنونة،

 في )خدمتها الجندرية األدوار
 طيب، الذري، تربي الدار،

 تغسل..ال (

 الجنس، نوع على واقفة الجندرية األدوار أن المشاركون  يعتبر
 بالمنزل االهتمام مثل أدوارها لها فالمرأة  اجتماعيا، مقبولة وتكون 
 على بالعمل يقوم الرجل أما المشاركين، يقول كما والزوج واألبناء

 األسرة. متطلبات كل توفير

 )المرأة  الجندري  التنميط
 متسرعة، حنينة، متقدرش،

 ...ال (

 الفوارق  بناء في األساسي المتحكم الجندرية النمطية الصورة تمثل
 الصفات لبعض اسقاط تعني رأة،الم ضد العنف وبالتالي الجندرية
 هذه تخلق حيث االجتماعي، نوعهم على بناء المعينة والطبائع
 أحد حاول وإذا معين، بجندر تقترن  مسبقة أحكاما الصور
 غير المجتمع يعتبرهم النمطية الصورة هذه من الخروج الجنسيين
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 لهن وليس عاجزات المشاركات تعتبر المثال سبيل على طبيعيين،
 ضدهن. الممارس العنف يقبلن انهن كما التحمل، على القدرة

  الباحث إعداد من المصدر:
 مننن متنوعننة بتشننكيلة يسننتعينون  المشنناركين أن نننرى  الجنندول فنني الننواردة المفنناهيم بعننض خننالل مننن

 بعنننض وتشنننير .الجندرينننة القواعننند حسنننب النننبعض بعضنننهم وتصنننني  تميينننز فننني المحلينننة المقنننوالت
 إلنى إضنافة ،االجتمناعي الننوع أسناس علنى القنائم العننف ظاهرة إلى مباشرةو  صريحة إشارة المفاهيم
 بنننين التميينننز علنننى تننننم والتننني العادينننة الحوارينننة الحلقنننات فننني ذكرهنننا تنننم أخنننرى  مفننناهيم هنننناك ذلنننك

  ، ستذكر في طيات البحث.الجنسيين
 بالبحننث المرتبطننة منهجيننة كخطننوة -المشنناركين تصننورات حسننب – المفنناهيم رصنند أن قولننه أرينند مننا

 قصنننند اشننننتغالها كيفيننننةو  ،الجندريننننة الفئننننات بننننين الموجننننودة الننننروابط اكتشننننا  علننننى الباحننننث تسنننناعد
 تراتبيننة وجننودة علننى تنننم القاعنندة هننذه .ثابتننة بننناءات حسننب الجنسننيين بننين العالقننات علننى المحافظننة
 .المسنننننننننننننننننحوقة غينننننننننننننننننر بالهياكنننننننننننننننننل اوكلةةةةةةةةةةةةةةةةةي آن علينننننننننننننننننه تطلنننننننننننننننننق منننننننننننننننننا وهنننننننننننننننننذا مهيكلنننننننننننننننننة
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 االجتماعي النوع أساس على المبني التمييز على بوالتدر  التنشئة :ثالثا
 االجتماعي النوع أساس على والتمييز االجتماعية التنشئة -1

 واالنوثة الذكورة وبناء االجتماعية التنشئة -2

 االجتماعي النوع أساس على القائم والتمييز التنشئة -3

 الطاعة على وتنشئتها المرأة -4

 ومهيمن مثقل واقع االجتماعي: النوع أساس على المهيكلة النمطية الصورة ريةواستمرا المنزلية األشغال -5

 التأنيث داللة عن يخرج يتناسل وال يلد ال الذ  الجسد -6

 ينحني؟؟؟ جسد المنزلي: والفضاء أجسادنا -7

 العام الفضاء عنف إلى الخاص الفضاء عنف من المشاركات -8

والخةةةةةةةةةةةةةةاص. العةةةةةةةةةةةةةةام الفضةةةةةةةةةةةةةةاء فةةةةةةةةةةةةةةي المشةةةةةةةةةةةةةةاركات ضةةةةةةةةةةةةةةد الممةةةةةةةةةةةةةةارس العنةةةةةةةةةةةةةةف أشةةةةةةةةةةةةةةكال -9
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 :االجتماعي النوع أساس على المبني التمييز على التدربو  األسرة -ثالثا
 هننذا إن بنتننا، أم ولنندا الطفننل كننان إذا مننا الجندريننة التسنناؤالت أول مننن فإنننه الطفننل يولنند أن بمجننرد   

 الطفل نوع فإن خاص نحو "فعلى النوع عن ومهمة الكافية بالمعلومات يزودهم األفراد حسب السؤال
 اعتمناد ويؤكد للتفاعل. اإلرشادات بعض ويقدم والشخصية السلوك حول وتوقعات معلومات لنا ينقل
 قنوة لنىع أخنرى  منرة يؤكند المعلومات، هذه لتقديم – حديثا للمولود بالنسبة حتى – النوع على األفراد
 1."مهمة اجتماعية كفئة النوع
 التنشئة وتبدأ السلوك، وبلورة صياغةب األسرة تبدأ أنثى أم ذكرا كان إذا النوع هوية تحديد وعند

 من طبقة في المولود يوضع جنسه خالله ومن الوالدة، لحظة الجنسين، بين مبكرةال االجتماعية
 أعضائه معاينة سيما ال عاريا، المولود معاينته خالل من الموضعة هذه وتتم الجنوسية،" الطبقات
 المستعملة تلك عن تختلف ال تصنيفية ممارسة وهي واضح، ثنائي لشك ذات أنها علما ،الجنسية
 يسمح )المادي( البيولوجي الجانب حسب التصني  هذا إن ،2األليفة" الحيوانات جنس تحديد في

 (étiquetage). الوسم طريق عن الجندرية هوية بتحديد
 الجنسيين من كل هابوساطت يخضع جندرية، حدود وضع بداية الجنس، حسب األولي التصني  يعد
 البداية منذ معاملتهم تتم الذكوري  الجندر ضمن المصنفين األشخاص فمثال متمايزة، تنشئة إلى
 تفرض األساس هذا وعلى مختلفة، توقعات من يعانون  أو مختلفة تجارب ويكتسبون  مختلفة، بطرق 
 المجتمعات كل ىتبن والفعل. للظهور خاصة ممارسة وجعله جندرهم استعراض على الجنسيين كال
  .3الخاصة" بطريقته يشكلها مجتمع لكل كان وإن " الطريقة، بهذه جندرية قاتبط
 اسم عليه نطلق أن يمكن المجتمع، داخل الجنسين بين للتميز وسيلة يعد الذي المركب هذا إن

 ي التعر  هذا حسب فالجندر ،4ثقافيا" القائمة الجنس ترابطات " غوفمان حسب الجندر إن .الجندر
 الناس من كاملة لمجموعة يمكن بالطبع البيولوجية، المسلمات عن بعيدا وثقافية اجتماعية ترابطات

                                                           

ترجمة هاني خميس أحمد عبده، المركز إيمي، إس، وارتون: علم إجتماع النوع، مقدمة في النظرية والبحث،   1
 .213، ص 2014، 1القومي للترجمة، القاهرة، ط

غوفمان إرفينغ: البناء االجتماعي للهوية الجنسية، ترجمة هدى كريملي، مؤسسة مؤمنون بال حدود للدراسات   2
 .36، ص 2019، 1واألبحاث، الرباط، المغرب، ط

 .38ص ،المرجع نفسه  3
4 Goffman Erving :Gender A dvertisements  Introduction by vivian Gornick,Harper and 
Row Publichers, United states of america, 1979, p 01. 
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 ليس قائما، سيظل االختال  أن مسلم هو ما لكن شخصيتهم، لهندسة الثقافي المركب تجهل أن
 قتيين.الطب من واحد كل أعضاء بين المشتركة االجتماعية التجربة بسبب وإنما البيولوجيا، بسبب
 ثقافي سياق ضمن يتموضع ثم األولى المرحلة في باألجساد مرتبط الجندري  التصني  هذا إن

 األجساد تلك داخل من صادر شيء بوساطة مصا  الحال هذه في الجندر ويصبح واجتماعي،
 الممارسة هذه لفهم رسمي، بشكل ممأسسة لقاعدة األفراد استجابة مجرد ليس ثم ومن المختلفة،
 سلوكية ممارسة " يمثل والذي ،genderism الجنسي السلوك فضاء في نقفز أن يناعل وجب
 على التقسيم يقوم حيث المنزلي، الفضاء تقسيم ممارسة نتناولول ،1جنسية" بفئة مرتبطة فردية
 بين باالختالفات تتعلق معتقدات عن التقسيم هذا يعبر المؤكد ومن ذكوري، وفضاء انثوي  فضاء
 هذه على األطفال يتعود إن وما ،الجندرية بالفئات مرتبط لسلوك منتوج أنهو  الجنس، فئتي

  الجنس. حسب مختلفين صنفين تشكيل على يتعودوا حتى األولية، التأسيسات أو االختالفات
 قلب في نحن اآلن من موضوعة، جندرية خصوصيات نملك مختلفتين فئتين أصبحنا قد نحن ها

 من الرغم على" تنكشف، انها لو كما الجنسيين بين االختالفات تصور الشائع من إذن المسألة،
 مسألة ظهور قبل وحاضرة خام، معطى تعد نفسها البيئة أن علما وإكراهاتها، البيئة متطلبات
 خارجيا إكراها أي بيولوجية، معطيات الجنسية االختالفات تعد أخرى، وبعبارة الجنسية. االختالفات
 لهذه ننظر أن يمكننا لكن ،2تخيله" للبشر يمكن االجتماعي ظيمالتن من شكل أي على يضغط
 هذه تستطيع حتى ،إليها نضي  ماذا أو البيئة من سحبه مايجب والتساؤل أخرى، زاوية من المسألة

 انعكاسية غوفمان حسب المسألة إذا البيئة، ضمن موقعة تكتسب أن الجنسيين بين االختالفات
 .مؤساساتية

 ذاتهم في فيدركون  واضحة، جندرية بصورة والفتيات، الفتيان مع المعاملة فتختل البداية منذ
 واختيارهم والفتيات، الفتيان من والمجتمع اآلباء توقعات في التمييز هذا أن ويبدوا بينها، الفروقات
 في االختال  يحدد الجنس نوع أساس على باالعمال تكليفهم أو الجنس نوع حسب واللعب اللون 
  الجنسيين". بين الجندرية التنشئة بنننننننننننن" وصفها يمكن التي الجتماعيةا التنشئة
 المؤسسننات مننن وهنني االجتماعيننة، التنشننئة فنني األساسننية االجتماعيننة المؤسسننات مننن األسننرة تعتبننر
 يجعلها ما وهذا والوالء، والعضوية االنتماء إلزامية عليها يضفى فإنها ودورها، شكلها تغير رغم التي

                                                           

 .43غوفمان ارفينغ ، مرجع سبق ذكره، ص   1
 .60المرجع نفسه، ص   2
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 الجماعنننات أهنننم منننن "وهننني مباشنننرة، بصنننورة إليهنننا المنتمنننين األعضننناء فننني تنننؤثر رمزينننة قنننوة سنننبتكت
 عننن تنشننأ التنني األساسننية البنائيننة الوحنندة وأنهننا والجماعننات األفننراد حينناة فنني تننأثيرا وأكثرهننا اإلنسننانية
 اآلداة  كونهننا مننن المجتمننع فنني وكيانهننا قوتهننا العائلننة تسننتمد حيننث ،1االجتماعيننة" التجمعننات طريقهننا
 إنتناج تعيند منا عنادة فهني وعلينه المجتمنع، أفنراد النهاينة فني هنم ذينالن األبناء وتربية لتنشئة الحقيقية
 حياتهمننا مراحننل مختلننف وفنني الطفولننة منننذ بينهمننا، القيمننة فنني والتفنناوت واألنوثننة الننذكورة خصننائص
 علنى بقوة مؤسس دور نحو الولد سيوجه بينما مساعد، دور وهو منزلي، دور نحو الفتاة توجه حيث

  التنافس.
 حيناتهم معظنم يعيشنون و  األبوينة، السلطة والية تحت يعيشون  عندما االطفال أن تقديره يتم لم ما إن
 الجنسنيين ألن ذلك التمايز، فعل خالله من ينتجون  مثاليا إطارا لنفسهم يبنون  فهم نفسه، المكان في
 االقتصنادي المسنتوى  كنان مهمنا ثنم ومنن "اآلخر، الجنس مرأى على جندرهم اضاستعر  عليهم وجب
 منننا علنننى ذاك، أو القننندر بهنننذا تتنننوافر، نفسنننها تعننند الفتننناة كاننننت ومهمنننا لألسنننرة، الطبقننني االنتمننناء أو

 يتسناوى  النذي أخاهنا، أن تالحن  أال المحتمنل غير فمن أخرى، أسر من األطفال مع مقارنة تحتاجه
 داخنل يحظنى حينث ،2مختلنف" بشنكل عليه الحكم يتم األخرى)...( العائالت أطفال مع مقارنة معها
 متينننننازاتاال علنننننى الحكنننننم فننننني طريقنننننة والبننننننات األوالد يكتسنننننب هكنننننذا واالحتنننننرام، بالتقننننندير األسنننننرة

 مختلفنان أنهمنا والبننات األوالد سنيتعلم لألسنرة، المعيشني المستوى  كان ومهما الجندرية، واالختالفات
 منع أخنا وضنع المجتمنع أن لنو كمنا شنيء كنل "يحندث درجة. أدنى يمثلن والثانية القوة، يمثل فاألول
 الرجننننال يعننننر  لكنننني إخننننوة مننننع أختننننا ووضننننع مكننننانتهن، البدايننننة منننننذ النسنننناء، تعننننر  لكنننني أخننننوات
 النذي الشنخص أن يعنني وهنذا حركتنه. تحكم جندرية ع دة   يملك جنس كل يصبح ثم ومن .3مكانتهم"
 الهوينننة )اآلخنننر الشنننخص لوجنننود األعمنننق المعننننى يمثنننل العمنننوم، علنننى مصننننوع جنننندري  بنننناء يملنننك

 الجندرية(.
 ننوع منن انطالقنا   الفنوارق  خلنق علنى مسنتمرة بطريقة تعمل فاألسرة هائلة، تنظيمية ع دة أمام نحن إذا

 إال المصنننوعة، قضنبيته يمنارس الخنارجي الفضناء فني كننامال يومنه يقضني أن للطفنل يمكنن الجننس.

                                                           

الخدمة االجتماعية، المكتب ظواهر ومشكالت األسرة والطفولة المعاصرة من منظور  :محمد عبد الفتاح محمد  1
 .18، ص2009)د.ط(،  الجامعي الحديث، القاهرة،

 .63، مرجع سبق ذكره، ص غوفمان ارفينغ  2
 .64المرجع نفسه، ص   3
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 طنر  من الرعاية وهو المنزلي الفضاء داخل منه ضاع ما يسترجع حتى البيت إلى يعود إن ما أنه
 لفعنل كنتيجنة ي سنتقبل المننزل، بننات مع الهيمنة لعبة ممارسة أخرى  جهة ومن جهة من هذا الوالدين
 هننناك تكننون  أن يمكننن .راجةةل" ولةةى ولةةد  " األم ترددهننا مننا دائمننا بجملننة النندار بنننات علننى الهيمنننة
 أوالدهم. كفاءة على يشهدن أمهات
 :االجتماعي النوع أساس على والتمييز االجتماعية التنشئة -1
  :(Socialisation) االجتماعية التنشئة مفهوم -1-1
 تجرينندي كمفهننوم االجتماعيننة التنشننئة بتحليننل واألنثروبولوجيننا االجتمنناع علمنناء مننن الكثيننر اهننتم لقنند
 الفكرية. والتوجهات علميةال فروعلا باختال  تختلف علمية، ودالالت معاني عدة على ينطوي  نظري 
 وهي اجتماعيا   كائنا خاللها من ويصبح ما، مجتمع في عضوا   المرء ليكون  تعلم عملية تعتبر" حيث
 .1اليومينة" الثقافينة الحياة روتين في والمشاركة اآلخرين مع التفاعل خالل من وتكتمل دائمة، تجربة
 التفاعل. عملية اللخ من تبنى واألدوار الهويات بأن يقر مفهوم والتنشئة

 هنو منا إلنى ذلنك يتجناوز بنل فقنط اجتمناعي كنائن إلنى االجتماعينة التنشئة خالل من الفرد يتحول ال
 إلننى أيضننا تحولننه فهنني اجتمنناعي، كننائن إلننى اإلنسننان تحننول عملننة أنهننا إلننى إضننافة فالتنشننئة ثقننافي"
 .2نفسه" في ثقافته يتشرب فالفرد ثقافي، كائن
 فحنننوى  علنننى وإجابنننة األجينننال، عبنننر االجتمننناعي التواصنننل كيفينننة عنننن مننناعاالجت علمننناء تسننناءل لقننند

 فنني الفننرد اننندماج سننيرورة باعتبارهننا االجتماعيننة، التنشننئة مفهننوم اسننتخدام إلننى الننبعض عمنند السننؤال"
 بعبننارة أي والفعننل، واإلحسنناس التفكيننر كيفيننات اسننتبطان عبننر معينننة، مجموعننة أي أو مننا المجتمننع
 اسننتخدام مننن الننرغم علننى .3المجموعننات" بتلننك أو المجتمننع بننذلك الخاصننة الثقافيننة النمنناذج أخننرى،
 الثالثنيننات سنننوات أواخننر مننن بدايننة إال جاريننا اسننتعماله صننار إذ نسننبيا،" حننديثا االجتماعيننة التنشننئة
 وكيةة  مجتمعةةه فةةي عضةةوا   الفةةرد يصةةبح كيةة  االجتمنناع: علننم فنني أساسنية مسننألة علننى يحيننل فهنو
 إليننه فبالنسننبة اللفن . يسننتعمل لننم وإن دوركةةايم، أعمنال فنني مركزينة مسننألةال هننذه معةةه؟ تماميةةه ينةت 

                                                           

جون سكوت: علم االجتماع المفاهيم األساسية، ترجمة محمد عثمان ، الشبطة العربية لألبحاث والنشر، بيروت   1
 .132، ص 2013، 2لبنان، ط

موسوعة النظرية الثقافية المفاهيم والمصطلحات األساسية، ترجمة هناء الجوهرى  :أندرو إدجار وبيتر سيدجويك  2
 .)بتصر (222، ص 2014، 2المركز القومي للترجمة، القاهرة، ط

 .84-83، ص ص، هدنيس كوش، مرجع سبق ذكر   3
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 كننل بننين التضننامن تننؤمن التنني والثقافيننة االجتماعيننة المعننايير مجمننوع التربيننة عبننر مجتمننع كننل ينقننل
 .1تبنيها" على ذاك أو الحد هذا إلى ملزمين، أنفسهم فيها يجدون  والتي المجتمع هذا أعضاء
 خاللهننا مننن يننتم التنني (Processus) السننيرورة " هنني سننبق مننا علننى بننناءا يننةاالجتماع التنشننئة إن

 اللغنة وكنذلك المدرسنة، األسنرة، بفضنل مجملها في للثقافة تعلمه خالل من المجتمع في الفرد اندماج
 وسننننطه مننننن والثقافيننننة االجتماعيننننة العناصننننر يسننننتنبط األمننننر غالبيننننة فنننني الفننننرد وتجعننننل 2والمحننننيط"
 تنأثير تحنت شخصنيته بنينة فني العناصنر هنذه بإدمناج السيرورة هذه خالل من يقوم كما االجتماعي،
 مننن إذن فينه، يعننيش النذي االجتمنناعي المحنيط مننع تكيفنه ثننم ومنن االجتمنناعيين، والفناعلين التجنارب
 الجماعنة أعضناء توقعنات منع يتطنابق بحينث الشنخص سنلوك تعنديل طريقها عن يتم التفاعل خالل"
 أسنناليب الطفننل فيهننا يكتسننب التنني االجتمنناعي التفاعننل علننى القائمننة لعمليننةا وهنني إليهننا. ينتمنني التنني

 مننع ويتعامننل فيهننا يعننيش أن يسننتطيع بحيننث جماعتننه، فنني عليهننا المتعننار  والقننيم السننلوك ومعننايير
 3والنجاح". التناسق من مناسب بقدر أعضائها
 علننى والتوجنند والمحاكنناة نالتلقنني علننى تعتمنند تعلننم عمليننة " االجتماعيننة التنشننئة أن بارسةةونز يعتبننر
 الثقافنة عناصنر إدمناج إلنى تهند  وعملينة والراشند، الطفنل عنن واالخالقية والعاطفية العقلية األنماط
 فمننن الجنسننيين، لكننال الجننندر اسننتعراض علننى تعمننل ،4مسننتمرة" عمليننة وهنني الشخصننية، نسننق فنني
 والمرتبطة المختلفة مؤسسات مع التفاعل عملية خالل من االجتماعي الجندر يطوران التنشئة خالل

 والتقاليننننند العننننادات يسننننتدخالن أنهننننا كمننننا )األسننننرة(، األوليننننة المؤسسننننة وأهمننننا االجتماعيننننة بالتنشننننئة
 الجندرينة الفنروق  أن الواضنح ومنن الجننس، نوع مع والمتطابقة بهما المرتبطة والتوقعات االجتماعية

 تننننت  ذلنننك علنننى وبنننناء الثقافينننة منتجننناتال منننن إنطالقنننا تتحننندد وإنمنننا البيولنننوجي، الننننوع يجنننددها ال
 الجنسيين. بين الالمساواة 

                                                           

 .84دنيس كوش، المرجع نفسه، ص   1
2  MADLIN GRAWITZ : LEXQUE DES SCIENCES SOCIALES ,PARIS, ED 

DALLOZ, 6 EME , 1981, P355. 

الخدمة االجتماعية ورعاية األسرة والطفولة، المكتب الجامعي  :سلمى محمد حمص، إقبال محمد البشير  3
 .73ت(، ص الحديث، االسكندرية، )د.ط(، )ب،

لعامة للكتاب، اإلسكندرية، مصر، )د.ط(  البناء االجتماعي للشخصية، الهيئة المصرية ا :سعيد محمد فرح  4
 .70، ص 1980
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 مرحلنننة إلنننى الطفولنننة مرحلنننة منننن انتقالننننا فخنننالل ،ةالطفولننن مرحلنننة فننني الجندرينننة التنشنننئة تتوقنننف ال
 اجتماعينة بفاعلينة الهوينات تكنوين وإعنادة تكنوين فني األسنرة وخاصة المؤسسات كل تستمر النض ،
  توقف. ودون  باستمار الجندرية هوياتنا نعمق فإننا وهكذا
 بالهويننات واالرتبنناط الننتعلم عمليننات لوصننف يسننتخدم مصننطلح هنني الجندريننة االجتماعيننة التنشننئة إن

 ذكورا نكون  أن أجل من تتم التي االجتماعية التنشئة عملية هناك وهكذا )الذكورة/األنوثة(. الجندرية
 كتلننك الجنننس، بنناختال  تختلننف والتنني ستعراضننيةاال التكتيكيننة الوسننائل التنشننئة تعلمنننا كننذلك وإناثننا،
 المتشابهة. المجموعات داخل والتفاعالت والمالحظة والخطأ، بةالتجر  من تعلمها يتم التي
 زمنيننة بفتننرة موقوتننة عمليننة الجندريننة التنشننئة أن نتصننور أن إلننى بحاجننة لسنننا األسنناس" هننذا وعلننى
 ال التني األوضاع في المعنى التماس بغية لصراعوا التفاوض من الفرد به يقوم ما ألن وذلك معينة،
 يعقبهنا األسنرة، فني الطفنل يلقاهنا التني -االجتماعينة التنشنئة صنميم من هو الذي – بها التنبؤ يمكن
 وما وأقرانه نظرائه مع االحتكاك ومن المدرسة، في التعليم من ذلك بعد يتلقاه ما ويعارضها ويعززها
 1.الفرعية" الثقافات في المشاركة ومن ،هيري الجما االتصال وسائل من يكتسبه

 األفننراد لنندى لننيس أنننه تننرى  التنني النظريننات تتضننمن االجتماعيننة، التنشننئة نظريننات مننن عنندة هننناك "
 لصننالح عليهننا التفنناوض ولننيس تعلمهننا يننتم الجندريننة فنناألدوار الجندريننة، هوينناتهم تكننوين فنني اختيننار
 علنى يعمنل النذي السنيكولوجي الجاننب ننفني وال ظيفها،تو  يتم حتى أيضا والمجتمع وتوقعاتها األسرة
 عوامنننل واألفنننراد اجتماعينننة، بنننناءات فنننذوات ،الذاتينننة الالشنننعورية الممارسنننة خنننالل منننن الجنننندر نحنننت
 .2"الهوية وبناء االجتماعية التنشئة عمليات في نشطة
 متكننافئين غيننر ينجنسنني إلننى األفننراد تقسننيم علننى تعمننل االجتماعيننة التنشننئة بننأن القننول يمكننن وختامننا

 االجتماعية. العالقات مستوى  على والممارسة التفاعل عملية خالل من وهذا اجتماعيا،
  :واألنوثة الذكورة وبناء األسرية التنشئة -2 

                                                           

 .224أندرو إدجار، بيتر سيدجويك، مرجع سبق ذكره، ص   1
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 وهي األنثى دور تلعب ألنها الذكر دور يلعب وهو األنثى، دور هي وتلعب الذكر، دور هو يلعب "
 أن هني تعتقند النذي الرجنل منن الننوع ذلنك بندور يقنوم وهنو النذكر. دور يلعنب ألنه األنثى دور تلعب
  1دوره." بلعب تقوم الذي المرأة، نوع
 الةذاكرة ثنايةا بحفر وقمنا الوراء إلى رجعنا لو ؟ نتذكرهاس هل واألنثى الذكر لعبة ةة كلنا ةة لعبنا إ ا
 معقندة مسنألة إنهنا ؟ بناؤهةا متة وكية  الجندرية؟ هويتنا ةة مابعد في ةة عرفنا كي  أطفاال، كنا حيث
 أن يمكنن هنل ،األسرة داخل المجنسة هويتنا تشكل يةكيف لمعرفة بنيوية ممارسة إلى حاجة بهاو  جدا
 القضنيةب المجتمنع، فني المستحسننة النذكورةب االشنادةو  األنوثنة ( لعننة مييز)بت تقوم التي التنشئة نلوم
 والثقافية. االجتماعية مخيلتنا في الدفينة والتصورات األفكار في لخوضل أيضا حاجة
 التحقنق قيند يبقى تشكلها لكن األولى، الطفولة فترة إلى تنتمي الذكورية الهوية نواة  تشكل لحظة إن "
 لتجرينننب الطفولينننة، التمنننثالت ككنننل تخضنننع، أن بهنننا المحيطنننة التمنننثالت وعلنننى الرشننند، سننننوات فننني

 ومنن والمعناش( الواقنع معهمنا) مالءمتها إعادة أجل من المعاش الواقع محك على مستمرين وفحص
 .2" -سواء واألكثر رقيا األكثر -رشدا األكثر المعرفية البنية في استيعابها أجل
 كل اختبارها في ويشترك األولى، الطفولية بالخبرات مطبوع دفاعي صراعي إنبناء هي:" فالذكورة إذا

  3ألبوية."ا المجمعات كل فيه تشترك كْون ي طفولي تكوين فعل الرجال
 جنننس لكننل يصننبح عننندها البظننر( قضننيب،ال ) البيولوجيننة الممتلكننات واألنثننى الننذكر اكتشننا  منننذ  
 مجموعننة لنفسننه يختننار األمننومي الشننوق  عننن باالنفصنال قيامننه بعنند فالننذكر إليننه، يتنمنني خنناص عنالم

 الةذكر ي "لة كتابهنا في يوسف ألفة القول هذا تؤكد حيث -الذكور مجموعة – إليها ينتمي جنوسية
 مرحلنة فني ثنم ،ا  ذكرين ا  عضنو  النناس لكنل أن البندء فني الولند يتصنور " الجنسةية" الهوية في كاألنثى
 يمتلكنون  ال النناس بعض أن إلى يفطن إذ والولد اإلناث، لدى العضو هذا غياب الولد يكتشف ثانية
 فني المعلنوم ومنن ء.اسنتثنا النذكري  للعضنو البشنر امنتالك لقاعندة أن إلنى ذاتنه وقنتال في يفطن ذكرا

 اإلناث لدى الذكر غياب نأ تقرير يتم لذا المجموعة، يحدد الذي هو االستثناء وجود أن الرياضيات

                                                           

، ترجمة عبد الوهاب محمد األول جزءالتاري  الحضارة من خالل موضوعات،  كافين رايلي: الغرب والعالم  1
 .31، ص 1985وهدى عبد السميع حجازي، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، )د.ط(، المسيري 

، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء -دراسة ميدانية –الرجولة وتغير أحوال النساء  :عزة شرارة بيضون   2
 .37، ص 2007، 01المغرب، ط
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 أن ننفي ال لكن ،1الذكور" مجموعةل محدد هو الذكري  العضو امتالك أن يعي الولد يجعل الذي هو
 اآلخنر ذلنك ألنهنا اإلنناث، مجموعنة لندى العضنو فقندان شنرط فينه يتنوفر أن يجب الجنوسي االنتماء
 يقنوم أننه نجند فإنننا العنامي اللغنوي  النسنق إلنى النظر حينو  للذكر، الجنوسية الهوية مع يتنافى الذي
 وتتجننذر تبنننى التنني ،الننذكورة لمفهننوم والشننامل النهننائي المعيننار يمثننل الننذكري  العضننو أن فكننرة بإثبننات
 مجتمع. ألي واللغوي  والثقافي االجتماعي البناء في
 التصنور أن ونضي  ذكريا، ا  عضو  الناس لكل أن األولى طفولته في يتصور الولد أن " سابقا رناذك

 مرحلنة فني النذكري  العضو شمولية أيضا يتصورن  فاإلناث فحسب، الذكور على مقتصرا ليس األول
 امنتالكهن عندم إلنى النذكور اقنرأنهم لندى النذكري  العضنو رؤية عند يفطن ما سرعان أنهن غير أولى
 لعضنوهم مماثنل البننات لندى (clitoris ) البظنر أن أولى مرحلة في يعتقدون  فإنهم الذكور أما ياه،إ

 يتأكندوا حتنى أطنول وقنت إلنى يحتناجون  فناألوالد وعمومنا الوقنت، منع سنينمو أننه ويتصورون  الذكري 
  2البنات." دون  عليهم حكر الذكري  العضو أن

 وال للبيولوجينا بسنيطا اشتقاقا ليست واألنثوية الذكورية الهوية فإن االجتماعي الثقافي المنظور حسب
 للثقننافي إن بننل فحسننب، األوديبنني المثلننث مسنناحة فنني نفسنني -داخننل صننراع نتيجننة عبننر شننكلها تأخننذ

 ذلنننك إنتنناج وإعننادة الهويننة، هننذه تأخننذه الننذي الشنننكل أمننا همننا.ينتكو  فنني محوريننا موقعننا واالجتمنناعي
 فالمشننهد .3البقنناء" أجننل مننن الخاصننة الوضننعية فنني فننروضالم الصننراع طبيعننةب محكننوم فهننو الشننكل،
 لنىع تندل "التني األنثوينة السنلوكات عنن واالبتعناد النذكورة معنايير يحندد الثقافينة حمولتنه بكنل العربي
 النسناء علنى ويجنب ،4والثبنات" والضنرورة الفاعلية عن معبرة الذكورة أما ، والتنوع واإلمكان االنفعال
 معننايير تلبيننة علننى قنندرتها إثبننات يعننني وهننذا األنوثننة، مننن جننزء عننن، األحيننان بعننض فنني، التخلنني
 الفحولة.

                                                           

، ص 2014، 01الذكر كاألنثى في الهوية الجنسية، دار التنوير للطباعة والنشر، تونس، ط ألفة يوسف: وليس  1
26. 
 .29المرجع نفسه ، ص    2
 .41عزة شرارة بيضون، مرجع سابق، ص   3
 .29، ص 2008، 01األنوثة في فكر ابن العربي، دار الساقي، بيروت، لبنان، ط :نزهة براضة  4
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 المؤكنندة األنوثننة نحننو األولننى الخطننوات "إن بقولننه نفسنني معطننى األنوثننة أن فرويةةد سةةيغموند يؤكنند
 القضنيبية المرحلنة بعند إال تحندث ال األنوثنة أن ذلنك ويعنني .1الندائري" الطرينق ذلك عن طفق تحدث
 فرويةد أن إلنى باإلضنافة سنابقا، أسنلفنا كمنا النذكري  عضوهما الجنسين من كل كتشا با تتميز التي
 ديغماالبننر  عننن يخننرج وال تننابع فهننو األنثننوي  أمننا الننذكوري  البننراديغم هننو السننائد الوحينند البننراديغم أن يقنر

 السلطوي. الذكوري 
 حسنب واألنوثنة النذكورة  تصنو  أنهنا نجند خاصنة الجزائرية والثقافة عامة العربية الثقافة إلى وبالرجوع
 كتابننه فنني النقطننة هننذه ؤكنندي الزاهةةي ففريةةد الدينيننة، والخطابننات الذكوريننة السننلطة منبعهننا إيديولوجيننة
 العربيننة الثقافننة تصننو  : بقولننه -واإلخةةتالف واللغةةة الجسةةد رهانةةات -واآلخةةر "الصةةورة ب الموسننوم
 فنني وتدمجننه والعباديننة، الدينيننة قاصنندهاوم ألولوياتهننا وفقننا -واألنوثننة الننذكورة – المفهننوم اإلسننالمية
 منذ الحديث العربي المجتمع في اتخذها التي الصيغ أن كما للمسلم، واالجتماعية اإليمانية السيرورة
 .2اجتماعية" صبغة تأخذ العشرين القرن  بدايات

 الشنرعية قضنايابال عالقتها في إال واألنوثة للذكورة قبال تتطرق  لم اإلسالمية العربية فالثقافة ثم من "
 تنناري  فنني تطننورت التنني العربيننة والثقافننة اإلسننالم كننون  إلننى نظرنننا فنني ذلننك ومننرد   والنكنناح. كننالعورة
 األسنرة وخاصنة اإلسنالمية االجتماعينة النوكالت فني ظناهرة السنلوكات هنذه كل إن .3العربية" البلدان

 واألنثننى للننذكر لمنشننودةا الهويننة تلننك تحقننق بحيننث جندريننة، بحننواجز ا  محصننور  ا  مجنسنن فضنناء   هاعنندب
 كبيننرة قيمننة الننذكر بمنننح تقننوم هائلننة بآلننة يعمننل يظننل مجتمعيننة بشننحنات الممننزوج األسننري  فالمتخيننل
 تغنذي انهنا عنن فضنال أرسطو، عليها أطلق كما المبتور الكائن ذلك األنثى يجعل أخرى  ناحية ومن
 أن حاولننا منا وإذا األسنرية، شنئةالتن عملينة خنالل منن نفسنه يعيند وتجعلنه التمثنل هذاب الثقافية األطر
 .خاصة قداسة منحهت حيث بقوة موجودان مفهومان واألنوثة الذكورة أن نجد البحث ميدان نتصفح
 مطلوبنا الجسند فني ما كل فليس ذاته، الجسد من محددة أجزاء في األنوثة بحصر " المشاركون  يقوم
 الجسننندية والعضنننلية واللسنننان لعقنننلا مثنننل لألنوثنننة، ومننننا  مضننناد بعضنننه إن بنننل لألنوثنننة، شنننرطا أو

 دائمنننا وتجنننري  األنثنننى، علنننى تظهنننر ذكورينننة عالمنننات فهننني – وجننندت إن – كلهنننا وهنننذه للقنننوة الرامنننزة
                                                           

لبنان  ،عن المرأة والرجل في المجتمع العربي، المؤسسة العربية للدراسات النشر، بيروتدراسات  :نوال السعداوي   1
 .199، ص 1990، 2ط
الصورة واآلخر رهانات الجسد واللغة واالختال ، مطبعة أبي رقراق للطباعة والنشر، الرباط  :فريد الزاهي  2
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 الجندرينة الفجنوة فنتح علنى إذا الثقافنة تعمنل ،1عليهنا" التواطؤ جرى  ثقافية بوسائط تغطيتها أو إزالتها
 تلننك مجتمعنننا فنني نجنند وربمننا الننذكر، فنني ةالرجولنن وقننيم المننرأة  فنني األنوثننة قننيم وتعننزز تعمننق حيننث

 أو اجتماعيا المقبولة الجندرية الهوية عن -مستخنثةال أو المسترجلة – المنزلقة الهويات أو الرواسب
 علننى دخيلننة منناتيميكانز  أنهننا علننى الرمزيننة البننناءات معهننا تتعامننل هنننا الجنوسننة، ميننزان مننن الفننارة

 طرينق عنن الطبيعي مجراه  إلى الوهمي الخيال هذا وتعيد -وثةوأن ذكورة – الثابتة والهندسة الترسيمة
 منننال رأس وهننني مجتمعينننة صنننناعة والتنننذكير فالتأنينننث الجنسنننيين، علنننى تفنننرض التننني الضنننبط آلينننات
 كائنننا بوصننفها يافعننة صننبية عمرهننا تبنندأ فننالمرأة  )...(الثقننافي التحويننل أفعننال مننن فعننل هننذا " رمننزي،
 والتثنني التأنينث زمنن فني شنبابها منع دخلنت المتنربص الجناهلي النوأد منن سلمت فإذا للوأد، معروضا
 2الناضجة." والجسدية والتصنع للتجميل مادة لتكون  والترفل
 يكنون  فلكني الرجنل، مكاننة يملنك تجعلنه مختلفنة بأسناليب لكنن أيضنا النذكر علنى القنانون  هنذا يفرض
 رجولتنه وتطغنى داخلنه وجنودةالم أنوثتنه يحنارب أن علينه وجنب -الفردوسنية الصنفة يملك أو – رجال  

 ور.العب طقوس طريق عن الفحولي، المجال داخل مكانته ذلك بعد تحدد التي القضيبية
 العنننف ذلننك مننثال الرجننل، بلقننب هتتويجنن النهايننة فنني يعقبننه الننذي األلننم يتحمننل أن عليننه وجننب ثننم مننن

 بةةتاإليز  تقننول أللننم،ا تحمننل علننى تعوينندهم ألجننل الننذكور السننيما األبننناء تجنناه الوالنندين مننن الصننادر
 نسنمع أن الننادر منن إننه المنرأة  علنى مفروضنا يبندو ال وجهندا عمنال ذلنك يستلزم رجال لتكون  "بادنتر
 األلنم خنالل منن يبنني أن للرجنل بند ال إذا بالطبيعنة، امنرأة  كاننت المنرأة  أن لو كما ". امرأة كن " قول
 النظنرة خنارج مجننس قالنب فني تضنعهال ةبرقن األسنرة معهنا تتعامنل التني األنثنى مقابنل 3الثمن." ودفع

 .االندروجينية
 اآلبناء أمنا التحف  من بنوع األنثى مع تعاملني األمهات أن تؤكد للمشاركات اليومية الممارسات إن 

 هنذه وجنود الحظننا المنزلني الفضناء ففي ،راجل" كن " مثال بقولهم وصرامة بقوة الذكر مع فيتعاملون 
 يكةون  الزم الراجةل " األلةم توافنق الرجولة ألن األلم قبول الولد ذهنية في األب يزرع حيث المفارقات
  حديد." ويكون  يخافش ما القلب، عندوا

                                                           

مقاربات حول المرأة والجسد واللغة، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء    الغذامي: ثقافة الوهمعبد هللا  1
 .51، ص 1998، 1طالمغرب، 

 . 51ص ،المرجع نفسه   2
، اطروحة دكتوراه في علم -مقارية سوسيوثقافية -زيان محمد: الرجولة ومسألة العنف ضد المرأة في الجزائر  3

 .80،  ص 2013علم االجتماع، كلية العلوم االجتماعية، جامعة وهران، الجزائر، االجتماع، قسم
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      ةبةة الموسنومة أطروحتننه فني محمةةد زيةان حننددها كمنا اإلينالم عمليننة النذكر لتربينة اآلبنناء بعنض يعتمند
 قلنننا كمننا األنثننى تتعامننل لننكذ مقابننل  الجزائةةر   المجتمةةع فةةي المةةرأة ضةةد العنةةف ومسةةألة الرجولةةة )

 يالزمهنننا منننا ودائمننا ذاتهنننا، تحقيننقو  واقعهنننا بننين االنفصنننامية مننن تعننناني فإنهننا ثنننم منننو  بالرقنننة سننابقا
 عننالم مننن نقتننرب عننندما تننتقلص األسننرة فنني الحريننة فمسنناحة الرجننل، أمننام اجتماعيننا بننالنقص الشننعور
 لكننننه للرجنننل مماثنننل بشنننري  كنننائن إنهنننا خاللهنننا تشنننعر خاصنننة، نفسنننية حالنننة عليهنننا فتفنننرض " المنننرأة،
  1أكبر." حرية الوالدة منذ الطبيعة منحته الذكورية تنقصه مخصي

 علنى تقنوم التني األصنولية اإليديولوجينة تلنك غينرت أنهنا لوجندنا المعاصنرة الجزائرية األسرة تتبعنا لو
 األبوية السلطة ناياث في عنه المعلن نفسه القالب على تحاف ل تقليدية بطريقة الجندرية األدوار توزيع
 فرةاالمتنو  اإليديولوجينة تلنك السطح في لنا ظهرت حيث ،-المثالي والنموذج األسطورة الذكر تفوق  -
 النننتفهم علنننى قنننادرين إنةةةدروجينين ا  أفنننراد لننننا تخلنننق وهننني التكاملينننة، الرؤينننة تلنننك تسننناند نراهنننا ذا اآلن

 بيضةةون  شةةرارة عةةزة تؤكند كمننا لننوجيالبيو  الجانننب سننطوة ينفنني هننذا كنل ،-المةةرأة – اآلخننر ومعايشنة
 تجناه النمطية الصور إنتاج يعيد ليز  لما حيث ،المنطق وهذا يتنافى المدروس للمجتمع بالنسبة لكن

 عننندها الرمننزي، اإلرث علننى والمحافظننة والتقالينند بالعننادات كتمسننلل ذلننكو  والرجننل المننرأة  بننين العالقننة
 مثنننل السننلوكية الصنننور تلننك تبقننى حينننث عتهننا،طبي مننن يتجنننزأ ال جننزء اإلذعننان هنننذا أن المننرأة  تحننس
  سلوكاتها. على اللهاظب تلقي والموافقة الرضا
  :االجتماعي النوع أساس على القائم والتمييز التنشئة -3

 داخنل يتنوفر لمنا انعكناس وتمثنل الفرد، شخصية تنحت التي هي االجتماعية التنشئة أن من انطالقا
 تربية إلى أفراده يسعى المجتمع يعتنقها التي والقيم والتقاليد اداتالع خالل من فإنه " المجتمع، ثقافة
 التنشننئة أهنندا  أهننم مننن مجننتمعهم ثقافننة األفننراد تلقننين يعنند هنننا مننن ،2بمقتضنناها" وتنشننئتهم أبنننائهم

 االجتماعية.
 فني التنشنئة تحملنه النذي الجنندري  االسنتعراض ان نعتقند ذلنك ضنوء وفني للتنشنئة، تعريفننا خنالل من
 مننننن الكثيننننر فنننني األنثننننى أن نالحنننن  هنننننا مننننن واألنثننننى، الننننذكر بننننين والتفرقننننة التمييننننز تكننننرس ا،ذاتهنننن

                                                           

 01صاحب الربيعي: المرأة والموروث في مجتمعات العيب، صفحات للدراسات والنشر ، دمشق، سوريا، ط  1
 .40، ص 2010

 2010، 1وزيع ، سوريا، طمها محمد حسين: العذرية والثقافة  دراسة في أنثروبولوجيا الجسد، دال للنشر والت  2
 .154ص 
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   السةعداو   نةورال رأي ذلنك ويؤكند االجتماعينة، التنشنئة دعمنهت الذي التهميش من تعاني المجتمعات
 الطفنننل منننن كنننل معاملنننة فننني االزدواجينننة خلنننق فننني دورا   االجتماعينننة التنشنننئة لعملينننة أن تنننرى  التننني "
 إلننى العربينة مجتمعاتننا فنني والمنرأة  الرجنل بنين التمييننز مشنكلة وأرجعنت األسننرة، داخنل والمنرأة  الطفلنةو 

 .1التاري " عبر تطور الذي العبودية نظام من والموروث البطريركي الطبقي النظام
 أطننننر مختلفننننة، اجتماعيننننة مجموعننننات بننننين التفريننننق أنننننه سنننننجد التمييننننز معنننننى تحدينننند حاولنننننا وإذا 

 فنننني مسنننناوئ  أو أفضننننليات األفننننراد أو للمجموعننننة تعطنننني التفرقننننة هننننذه مختلفننننين. أفننننراد أو ةاجتماعينننن
 شنكل في يتمظهر تمييز هناك يكون  وقد التعامل، لهذا مبرارات هنالك تكون  أن دون  معهم، التعامل
 )ذكر/أنثى(. الجنس أساس على القائمة معاملة طرق  أو ومواقف سلوكات
 لالطفننننال، المنظمننننة االجتماعيننننة التنشننننئة مننننن انطالقننننا دوامننننه االجتمنننناعي النننننوع نسننننق لنننننا يضننننمن
 لنظناما خنالل منن وهنذا للتمييز، قابلة مناسبة أوضاع خلق عملية هو فالجنس" والبالغين، والمراهقين
 االدوار تحندد اجتماعينة فروقا يحدث وبالتالي الالمساواة، أساس على االوضاع يرتب الذي الطبقي،
 الثقافةة " منثال المشناركين وحتنى المشاركات خطاب في متمعنة بصورة نظرنا وإذا ،2الجنسيين" لكال
 وخاصة الجندرية، الذوات بناء في نجحت قد المجتمع ثقافة أن نجد ،الماء" كي نشربوها الزم تاعنا
 منهمننا. لكننل المبرمجننة التوقعننات مننع تماشننيا وهننذا ،للرجننل غننايرم بشننكل ومكانتهننا المننرأة  صننورة رسننم
     بقولهننا المشنناركات أحنند الننرأي هننذا تؤكنند وجننندرهم، تننتالءم جندريننة أدوار الصننغر منننذ ءاألبنننا يننتعلم
 كننننل عننننند مترسننننخة النظننننرة هننننذه نجنننند ،ديةةةةر" واش عنةةةةدها والطفلةةةةة يةةةةدير  واش عنةةةةدو الطفةةةةل "

 يؤكنند وهنذا الثقافينة. الموروثننات علنى اعتمنادا   الجنننس، ننوع حسنب األدوار يقسننمن حينث المشناركات،
 فالمسننتوى  االجتماعيننة، للتنشننئة خاصننة أسنناليب بننناء فنني دوره يلعننب واالجتمنناعي ثقننافيال المننناخ أن

   الجنسيين. كال مع التعامل كيفية يحددان عامالن االقتصادي والمستوى  التعليمي
 :اللون  أساس على التمييز 3-1

                                                           

نوال السعداوي، أضواء على التنشئة االجتماعية للمرأة والعمل العام، ورقة بحثية مقدمة في  ندوة علمية تحت   1
-26، ص ص 1995عنوان المرأة العربية والحياة العامة، مركز ابن خلدون للدراسات اإلنمائية، القاهرة، مصر، 

27. 
2 ESTELLE DISCH , GENDER SOCIALIZATION , Reconstructing Gender a 

Multicultural Anthology , Mayfield Publishing Company , second edition,2000,p-p,.7.8. 
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 بينننه فصننل مننا شنني  كننل ولننون  فتلننون، ولونننه والحمننرة، كالسننواد هيئننة اللننون: العننرب: لسننان فنني "جنناء
 واحد.هنذا خلنق علنى يثبنت ال كنان إذا متلنون  وفنالن الننوع، واللنون: الضروب، واأللوان: غيره، وبين
 .1لبوسها" حالة لكل يلبس الذي للرجل كالحرباء، متلون  فالن ويقال
 ممنا أكثنر حياتننا فني كبينرة مكاننة يحتنل جنوسنية امتندادات من يحمله بما اللون  أن فيه شك ال ومما

 على واالجتماع( والفن األدب، ) وحتى المسكن(، )الملبس، اليومية حياتنا في يالحقنا فهو نتصور،
 أهنننم منننن فهنننو حياتننننا، فننني مهنننم دور اللنننون  يلعنننب حينننث والمعنوينننة، المادينننة حياتننننا كنننل فننني العمنننوم
 الحضنارات، مختلنف وفني ينام،األ منع اكتسنب لذلك ونتيجة انتباهنا، رعيتست التي الطبيعية الظواهر

 وهنذا لسنلوكاتنا، شنرعي محدد وأصبح االنسان مع هعالقت وتوطدت واسطورية، ورمزية ثقافية، اللةد
 لون  لكل إذ سلوكه، على وبالتالي اإلنسان، خاليا على تأثير له فاللون  " الحديثة الدراسات اثبتته ما

 أن كمنا نفسنية،ال وحالتنه العصنبي، وجهنازه اإلنسنان، خالينا علنى تنأثير لهنا موجة وكل معينة، موجة
 2.قهرية" لمرجعيات راجع األلوان اختيار
 علنى ثقافينا مبنينا فنجنده اللنون  رمزينة إلنى توجهننا فنإذا الخصوصنية، مبندأ ثنيناه فني يحمنل اللون  لكن
 وآثننار جنندا، مختلفننة رمننوز الواحنند للننون  يكننون  وقنند والثقافننة، والمكننان الزمننان بنناختال  تختلننف روابننط
 هني بنل فطرينة ليسنت للجننس المناسنب اللنون  اختينار أن كمنا لمكنان،ا نفنس فني حتنى متنوعة نفسية
 افة.الثق من مكتسبة
 التننني رمزيتهنننا بكنننل علينننه مسنننيطرة وأصنننبحت بننناأللوان نفسنننه غلنننف اإلنسنننان أن قلنننت إن أبنننالغ ال   

 رمزينننة مكنوننننات تحمنننل جندرينننة، هياكنننل وراء متسنننترة وتجعلهنننا الحقيقنننة تغشننني مغلفنننة فهننني تحملهننا،
 أنهنا غينر عادينة، ألنوان أنهنا على تراه  البشرية العين إدراك ضمن إنها ثم تختلف ادية،وم وتصويرية
 ظهوره حتى الظاهرة حقيقتها في إال ترى  ال تكاد ظاهرة غير امتدادات من تحمله وما هويتها ضمن
 .3والكون" عقلنا يتالقى حيث المكان هو اللون  " Klee Paul كلي بول قال ،مربك
 كننل ويتننرجم جنوسننية تجليننات يحمننل فهننو ضننمنيا كبيننر لكنننه ظاهريننا صننغير عننالم األلننوان علبننة إن
 الهيراركينة ويجسند التمنايزات تلنك يخلنق النذي المكنان هنو فناللون  المجنندرة، واألدوار العالقات انيمع

                                                           

كلود عبيد: األلوان )دورها، تصنيفها، مصادرها، رمزيتها، وداللتها(، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر   1
 .7، ص 2013، 1ط والتوزيع، بيروت، لبنان،

 .)بتصر (.10المرجع نفسه، ص  2
 1مانليو بروزاتين: قصة األلوان، ترجمة السنوسي استيته، هيئة البحرين للثقافة واآلثار، المنامة، البحرين، ط  3

 .10، ص 2018
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 األساسننية المبننادئ فننرض خننالل مننن للنننوع الجنوسنني المجننال يحنندد ذلننك مننن واألكثننر الجنسننين، بننين
 النمنوذج نفنس أننه علنى األلنوان بنين الصراع قورن  ما كثيراف المركزية، االجتماعية طراأل تبنيها التي

 يلغى ال لكي واالنفرادية التكوين وأ التجمع شاكلة في يكون  األول فالصراع الجنسيين، بين الصراعي
 المنننرأة  بنننين الواقنننع الصنننراع علنننى إسنننقاطه يمكنننن منننا وهنننذا ،الصنننامت إلنننى المنننتكلم منننن ويتحنننول هذاتننن
 .الرجلو 
 بعيننه سنياق فني وجنوده تعلنل التني الرمزية وداللته اإليحائية أبعاده لون  لكل أن هو عليه لمتعار فا
 مجننرد كونننه فيتعنندى رمزيننة، بأبعنناد كثيفننة وبنيننة عالمننة هنننا، اللننوني الفضنناء يصننبح أيننن غيننره، دون 
 يشنير كمنا وثقافية اجتماعية خلفية لها واضحة جندرية بأبعاد مشبع داللي موضوع إلى لوني فضاء
  ناطقة. لغة ذاته حد في اللون  أن من بارث روالن
 مننننن العدينننند مننننن مسننننطرة عمليننننة هنننني األسننننرة، أفننننراد توقعننننات تمننننس والتنننني النننننوع تحدينننند عمليننننة إن

 وهنننذا بداينننة. مجنننرد هنننو للطفنننل بالنسنننبة الننننوع فئنننة تحديننند أن إال ،والثقافينننة االجتماعينننة اإلنشننناءات
 صننياغة فنني جميعنا تسنناعد التني األخننرى  العمليننات منن للعدينند مقدمنة يكننون  assignment التحديند
 باقتننناء يقومننان فقنند فتنناة كانننت فننإذا المولننود، نننوع تحدينند يننتم عننندما الشننرح، سننبيل علننى للفننرد، النننوع
 هننذه أن اعتقننادهم فنني ألن "األحمةةر أو األصةةفر أو الةةورد ، اللةةون  "مثننل معينننة ألننوان ذات مالبننس
 نقطنننة هننني األلنننوان أن المشننناركات جنننل أكدتنننه منننا وهنننذا أنثوينننة دالالت تحمنننلو  للفتننناة تنسنننب األلنننوان
 اختيننارات تختلننف الننذكر إلننى بالنسننبة أمننا النوعيننة، للمعننايير االنتمنناء وتحنندد الجنسننين بننين انفصننال
 هنني نفنناأللوا للطفننل، المناسننبة هنني الغامقننة واأللننوان األخضننرو  األزرق  اللننون  أن تننرى  فهنني األسننرة
 األلننوان أن نجنند اللننون  داللننة فنني السننباحة فعننند الجنسننيين، بننين التمييننزو  الجندريننة لالنقسننامات مثننال
 بالحيناة تتسنم التي الذكورية اناأللو  داللة عكس والبؤس والموت الحزن  على تدل باألنثى ترتبط التي
 دلين والنوردي األصفر "اللون  بقولها البيرماني حميد صالح غانم فرح أكدته ما وهذا والسرور المرحو 

 واألخضنر (...)واالنقبناض والشنحوب واأللنم والنذبول والبنؤس والقحنط والمنوت والحنزن  الخرين  علنى
 واألزرق  والشنباب، والسنرور والمنرح والربينع والطبيعة الكون  إلى ويرمز والصحة الحياة انبثاق عنوان
 1الحدود." يعر  ال الذي والعالم واالمتداد والسكينة الهدوء إلى يشير

                                                           

 203لعدد فرح غانم صالح حميد البيرماني: داللة اللون في الشعر النسوي العراقي المعاصر، مجلة األستاذ، ا  1
 .473،  ص 2012جامعة بغداد، العراق، 
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 مةةانيلو قننال كمننا الحقيقننة" غشننيي   أنننه" وبحكننم النننوع تكننوينب اللننون  عالقننة يطبننع الننذي الغمننوض إن
 بننالعموم المجتمننع أفننراد علننى تلقننى التنني الضننبابية والرؤيننة االجتمنناعي للثقننل انعكنناس هننو 1بةةروزاتين
 إنتنناج بإعننادة االجتمنناعي كننراه اإل هننذا يقننوم حيننث توقننف، ودون  مسننتمرة بصننورة بالخصننوص واألسننرة
 األسنرة فني منا ننوع تغينرت المظناهر هنذه أن المؤكند منن ع،الننو  تكنوين ستراتيجياتال الذهنية الصورة
 يلنبس ذكنر ننرى  فقند االختال ، جندرة قاعدة وكسر النوعية للمجموعة اختراق ظهر حيث المعاصرة
 هالعتبننار  للننذكر ونقمننة لألنثننى نعمننة يكننون  الهننروب هننذا ،غامقننة ألننوان تلننبس واألنثننى الزاهيننة األلننوان
 فنني االجتماعيننة الوكنناالت تنندخل هنننا ،وتهميشننه إقصنناءه وبالتننالي الجندريننة المجموعننة عننن انحننرا 
 إلنى األفنراد يتعنرض قند لنذلك ،األفنراد علنى المجتمعينة ةالرقاب أنواع من كنوع الجندرية األدوار تحديد
 تؤكد األدوار كتل اخترقوا حال في عليهم السلبية التبعيات من أخرى  أنواع أو ضدهم العنف ممارسة
 مةةا األحمةةر وإال واألصةةفر لةةورد ا اللةةون  يلةةب  لةةي الراجةةل نشةةوف أنةةا " سةةنة 28 العمةةر س.س
 قتلتةوا صةغيرة اختوا تاع القش الب  ولد  لقيت مرة " سنة 32 العمر م ن. وتصرح راجل" هوش

  .عليه" خايفة بالضرب،
 لننون  والمحضننور  اللننون  دهفسنننج ر،األحمنن اللننون  لرمزيننة الثقننافي الخطنناب حفريننات فنني تعمقنننا مننا إذا

 بكنل األزل مننذ اللنون  هنذا ارتنبط فلقند " وسنحرها، األنثنى لعنوالم األقنرب لون ال وهو ،النجاسة الشهوة،
 الرغبننة علننى والدالننة المجتمعننات، أغلننب لنندى الجاريننة التجميننل كطقننوس مغننر أنثويننا كيانننا يشننكل مننا

 تعكننس وهنني التجميننل فنني األسنناس هنني لحننناءفا للمشنناركات بالنسننبة لكننن 2الخلننق" مجننال فنني الفعليننة
 بفضنناءات صننارخ أنثننوي  لننون  األحمننر اللننون " إذن ،الجسنندي فضنناءها مننن غرائننياإل جانننبالو  أنوثتهننا
 هنننو منننا كنننل علنننى للداللنننة الشنننمولي المعتقننند اللنننون  يرتقننني أينننن وفتنتهنننا، لسنننحرها ومسنننتقطب األنثنننى،
 الرمزيننة خصوصننياته خننالل مننن رفينناع فينننا يننتحكم فأصننبح ،3"السننائد الثقننافي العننر  فنني محضننور
 ومنحنناه اتي،الظناهر  وجودننا تربنة فني وأنبتنناه زرعنناه الذي نحن أننا إلى التام تجاهلنا مع واإليحائية
 .الجندرية المشروعية

                                                           

 .07مانيلو بروزاتين، مرجع سبق ذكره،  ص   1
خاوية نادية: االشتغال السيميولوجي لأللوان وأبعادها الظاهرتية في ديوان " البرزخ والسكين" للشاعر عبد هللا   2

 .349ي النص األدبي"، ص حمادي، ورقة بحثية مقدمة في الملتقى الثالث المعنوان " السيمياء ف
 .349ص ، المرجع نفسه  3
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 دم تقنذ  الشنهورية، العنادة خنالل فنالمرأة  تمفصنالته، بكنل المندنس معننى األحمنر اللنون  أيضا يحمل
 دم تخةةةرج المةةةراة "بقنننولهم المشننناركين منننن الكثينننر أكنننده منننا وهنننذا ملوثنننة، طبيعنننة يحمنننل الخنننارج، إلنننى
 المقنندس مننن المننرور اسننتقطابية يعكننس النهننار إلننى الرحمنني الليننل مننن النندم هننذا انطننالق إذ "،خةةام 
 األيسر. المقدس إلى األيمن
 األولنى رتبنةالم يحتنل النذي النوردي اللنون  فنإن وفتنتهنا، األنثوينة بالسياقات األحمر اللون  ارتبط وكما
 أنثوينة رمزينة داللنة للنوردي أن " جحفةة المجيةد عبةد يؤكند حينث عميقة، داللة من للوردي لما وذلك
 حسننب للمولننود تقنندم التنني والهنندايا الننوالدة طقننوس أثننناء نننراه  مننا وهننذا ،1"للمننرأة  اللننون  هننذا نسننب لننذلك
 .بالوحشة سواإلحسا والوحدة الحزن  إلى أقرب الوردي اللون  أن كما سابقا، قلنا كما الجنس

  وكنذلك الجافنة الصنحراء علنى طناغي ألننه سنلبية داللنة يحمنل اننه عنر  األصنفر للنون  بالنسنبة اما 
 منا وكثينرا االنقبناض لون  ألنه سلبية داللة يحمل انه وعر  ،المشاركات أحد تقول كما المرض ون ل

 في النبات في تجده األصفر ن فاللو  أفضل عالم إلى والشوق  الحياة من والتبرم بالحزن  بشعور ارتبط
 والجفننننا  القحننننط فنننني تننننتلخص داللننننة يحمننننل ولننننذلك األخضننننر عننننن يختلننننف وهننننو الخرينننن  فصننننل

 بصورة يرتبط كما " المقدس، الزوجي الرباط تحطم عند بالخيانة يرتبط أنه إلى باإلضافة ،والشحوب
 أعطني إذ ،2الرمنز" هفين قلنب دقيق فارق  مع الشيطان، قبل من المحطم اإللهي للحب المقدس الرباط
 سنلبيةال الصنفات كل تحمل التي المرأة  أي "،المصفارة بالمرأة " المشاركين خطاب حسب المرأة  نعت
  وغيرة. خديعة من
 بنننين التمنننايزات تغنننذي جندرينننة رمزينننة ويحمنننل قنننوى، مراكنننز عننندم تتجاذبنننه عنننالم اللنننوني الفضننناء إذن

 السنننياقات خنننالل منننن الوجننودي الصنننراع ضننناءف ودليتننه اللنننوني االختنننزان خننالل منننن وهنننذا الجنسننيين،
 آلخننر ومننع الننذات مننع العالقننات تلننك يحمننل نفسننه الوقننت وفنني اجتماعيننة، أطننر طننر  مننن المحننددة
  الهامش. اغتراب لنا يؤكد الذي األمر
 األنثوينة للممتلكنات وسنطوته الجنندري  االنتقنال على الذكر تمنع إقصائية جندرية سياقات يحمل فهو
 األخنالق ينثمنو  الجنسنين لكنال السنلوكات يحندد بنتثا نمنوذج المجتمنع لفنرض نتناج هني العملية هذه

 والثقافية. االجتماعية لألبنية محصلة المستمر االحتقان هذا ،بها والمعمول السائدة
  :االجتماعي النوع أساس على زيوالتمي اللعب 2-

                                                           

 .269ص ،المرجع نفسه  1
 .112المرجع نفسه، ص  ،خاوية نادية  2
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 بنينة يعتبنر النذي اللنون  لخنال منن الننوع تكنوين فني األسنرة دور إلنى أساسية بصورة اآلن لحد أشرت
 إال وفهنم، تفكينك إلنى تحتناج التني الرمنوز أغننى منن األلنوان أن كمنا النوع، تشكيل في مهمة أساسية
 وشنرخ واضنح تميينز هنناك وتصنبح تتسنع، النوعينة الفجنوة أن نجند األلعناب أنمناط إلنى ذهبنا إذا أننا

 في االختالف لما ا متكررة، بصورة مياليو  المشهد يطرحهما بديهيان سؤاالن الجنسيين، بين جندري 
 .االجتماعي؟ النوع أساس على القائم التمييز من نوع تعتبر وهل األلعاب؟
 خننالل مننن وذلننك المبكننرة" الطفولننة مرحلننة فنني الجنسننيين بننين الفننروق  علننى األلعنناب جنوسننة تسننتدل
 فنني التمييننز هننذا يتمثننلو  واإلننناث، الننذكور أبنننائهم مننع واألب( )األم اآلبنناء مننع التعامننل فنني التمييننز
 للقيام لهم وتكليفهم الذكور، مع والخشونة الغناث مع الليونة بين تتراوح والتي معهم التواصل أساليب
 اللعنب سنلوك فني تتمثنل الجندرينة الفنروق  علنى الدالنة المؤشنرات أكثر ومن ،1لجنسهم" طبقا بمهمات
 جهنة منن الواحند الجننس أفنراد بنين صنلوالتوا التفاعنل عملينة علنى قنائم اجتمناعي سنلوك يعتبنر الذي
 عمنره( منن )عام األولى السنوات في األطفال أن نالح  فمثال أخرى، جهة من الجنسيين أفراد وبين
 جندرينننة توجهنننات لدينننه تصنننبح أشةةةهر وعشةةةرة السةةةنة عمنننر وفننني الجننننس، نفنننس منننع اللعنننب يفضنننل
 الذكور أن الحظنا فلقد سهم،بجن الخاصة األلعاب إلى وجهون يت المرحلة هذه في فاألطفال واضحة،
 عكنننس ال (،السنننيارات... الكلنننب، )األسننند، حشنننوةالم األلعننناب مثنننل بالنننذكور الخاصنننة الننندمى يفضنننلن
 البالسنتيكية( المنزلينة األوانني ) مثنل األنثوي  الطابع ذات األلعاب إختيار نحو يتجهن اللواتي البنات
 أن الحظنننا كمننا ،كبيننر بشننكل ضننحةووا مطبوعننة الجندريننة الهويننة تظهننر سنننوات( 5-3) عمننر وفنني
 باألشنياء لعنب إلنى يميلنون  النذكور بينمنا ،المننزل عبنةول النوم، غر  وتجهيز الحياكة يفضلن البنات
 survey المسنننحية الدراسنننات أحننند تظهنننر والسنننيارات...ال ، األسنننلحة، مثنننل بنننالقوة عالقنننة لهنننا التننني
 ورعاينننة والنننرقص، والطهنننو رائس،للعننن تفضنننيال لنننديهن يظهنننر البننننات أن " طفنننل 2000 علنننى قومينننة
 وصنع والكارتيه، والمالكمة، والمصارعة البنادق األوالد يفضل العكس وعلى سنا، األصغر األطفال
 التميينز هنذا يتالشنى ال اللعب، نشاطات أساس على تمييز هناك ان يعني وهذا 2األشياء". وتصليح

  جديدة. فضاءات لنفسه ويخلق الزمن مع وينمو يتطور بل

                                                           

، ص 2020، 1محمد محمود بني يونس: سيكولوجيا األنثى، مركز الكتاب األكاديمي، عمان، األردن، ط  1
155. 
الخفش ومحمد صبري سليط، دار الفكر ناشرون بربرة سميث: سيكولوجية الجنس والنوع، ترجمة سامح وديع   2 

 .365، ص 2009، 1وموزعون، عمان، األردن، ط
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 سنلوك يكنون  النذكور فعنند تمامنا، يختلنف نجنده البنات، وعند الذكور عند اللعب سلوك مالحظة ندع
 في الواحد، النوع بخاصية تتميز كبيرة مجموعات في دائما ويكون  وخشن، عدواني، طابع ذو اللعب
 مننع سننلوكاتهم انسننجام حالننة فنني أعلننى الجنسننين مننن األطفننال لنندى الننذات تقنندير يكننون  الحالننة" هننذه

 سةةنة  11) عمننر فنني أمننا ،1اللعننب" كسننلوك االجتمنناعي السننلوك تقولننب التنني االجتماعيننة توقعنناتهم
 بالنسنبة الهيمننة صنفة كبينر بشنكل وتظهنر الجنس أساس على مبينة فكرية منظومة للجنسين يصبح
  .لإلناث بالنسبة والخضوع للذكور
 تقنوم حينث ،النسنيين لكنال المناسنب السلوك وتحدد لألدوار تطور فيها يحصل الجندرية التنشئة إن  

 مضننامينب هموتننزود للطفننل، العقليننة البنيننة فنني متجننذرة االجتمنناعي النننوع أسنناس علننى هويننات بخلننق
 إعننداد فنني يمكننن الننذي الميكانيزمننات أحنند واللعننب ،لننديهم االجتماعيننة المهننارات تطننوير مننن تمكنننهم
 للولنند المقدمننة األلعنناب فنني بدقننة نننانظر  لننوف النضنن ، مرحلننة فنني القننادم الجتمنناعيا للسننلوك األطفننال
 بصورة الجندرية الدراما إنتاج إعادة إلى يؤدي اممّ  جنوسيا، تختلف أنها نجد للبنت المقدمة واأللعاب
  .األنا عن البحث مأما حاجزا يقف لأللعاب، الجنسي التقسيم فهذا متكررة،
 تعبيننر هننيو  الجندريننة األدوار قمننصت خننالل مننن للكبننار المسننتقبلي السننلوك إعننداد مننن اللعننب ن  ك ننم  ي    
 التميينز ينتم لأللعناب الننوعي التقسنيم عبنر وهكنذا ،يكنون  أن يريند ومناذا الجنسنية هويتنه عنن فرد لكل
 توضننح والصننور األسننرة داخننل والبنننت الننذكر الطفننل مننن كننل سننيلعبه الننذي النندور فنني الجنسننيين بننين
 :ذلك
 
 
 
 

 اللعب خالل من ندريةالج األدوار إكتساب تجسد  02-01 ) رقم الصورة

                                                           

 .156ص ،المرجع نفسه  1
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  02) رقم الصورة

 
 04/05/2017 بتاري، النقال بالهاتف الباحث تصوير المصدر:

 فةةي نراهةةا كمةةا – البنةةت تقننوم حيننث الكبننار، مننن مسننتقاة جنوسننية مبكننرة، سننن منننذ األطفننال يتنندرب
 "مةةنعك    شةةو  أورزوال تقننول كمننا الفتنناة عننند تنشننأ وتغننذيها، وتلبسننها الدميننة تهدهنند - 01 الصةةور
    سةنة 12 العمةر س ن. تقنول الجنوسني اختصاصنها من الجندري  الفعل هذا أن حيث ،الدمى" مهد
 للتربينة نتيجنة هنو الجنندري  الندور هنذا إن ".-البنةات لعبةة الدميةة– بالبوبيةة يلعةب خويا ميقدرش "
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 زمننام فنني يننتحكم والننذي السننلطوي  دور لعننب يحبننذون  فهننم ذلننك عكننس الننذكور أمننا ،لألسننرة الجنسننانية
 لندى ينشنأ هكنذا نقتلةك" "اليةومو هنةا" الراجةل "اناو "أسكت" مثل القهرية الخطابات خالل من األمور
 اآلخر. الجنس قهرو  سلطة فكرة الذكور
 علنى النناس جمينع يجنرؤ ال بحينث القنوة من هي الجنوسية االجتماعية التنشئة أن الواضح من" إذن

 هننذا مننن المجتمننع يتوقننع أنثننى، أم ذكننرا كننان سننواء جنوسننية،ال الفننرد هويننة تتحنندد فحيثمننا معارضننتها،
 فني إنتاجها ويعاد تتحقق إنما التوقعات وهذه الرجال، يتصر  كما أو النساء تتصر  كما التصر 
 ممننا االجتماعيننة، بننالمؤثرات كبيننر ارتباطننا تننرتبط الجندريننة فنناألدوار ،1.اليوميننة" المعيشننية ممارسننات
 اليوميننة الحينناة فنني نشننهدها بسننيطة فكننرة أو بسننيط بسننلوك يبنندأ قنند لتمييزفننا جنوسننيا، تميننزا لنننا تخلننق
 منن فتنبنت االجتماعينة، التربنة فني وينزرع بفكنرة، يبندأ أيضنا والقهر البديهيات، في تدخل أنها ونعتقد
 حلننة والتقالينند العننادات تكتسنني مننا كثيننرا بننل التغيننر ويقنناوم راسننخا يصننبح مننا والقننيم والتقالينند العننادات
 مننن كبيننرة مقاومننة تجنند مقدسننة، بقواعنند المبرقعننة المنظومننة هننذه تغييننر علننى فننرد تجننرأ وإذا ،المقنندس
 التماشني علنى يجبنره داخلني habitus هةابتوس الفنرد لندى يتكنون  وبالتنالي والمجتمنع األسنرة طر 
 صناغته التني بالقانون  نسلم أن ويجب تريد، كما األسرة تشكله كالعجين فالفرد المجتمع، توقعات مع
 األسنرية التنشنئة رأسنها وعلى بنيوية مرجعيات نايْ ن  ب  ت   ،اجتماعية صناعة الفرد يقول الذي آوكلي آن

 .األلعاب مثل التميزية االستراتيجيات بعض بتوظي 
 سنننياق اللعنننب أن اللعنننب، سنننلوك فننني الجندرينننة بنننالفروق  يتعلنننق بمنننا سنننابقا ذكنننر منننا تلخنننيص يمكنننن

 كامتننداد اللعننب يصننبح حيننث والننذكور، اإلننناث بننين تتفضننيال تشننكيل فنني يسنناهم وثقننافي اجتمنناعي
 المرأة. على والسيطرة لالمتالك ميول ذلك بعد يولد مما االجتماعية، والتوقعات الجندري  كللسلو 
 :الطاعة على وتنشئتها المرأة -4
 خليننة واالسننتهالك، لإلنتنناج اقتصننادية خليننة أساسننية، خليننة تعنند التقلينندي المجتمننع فنني األسننرة كانننت"
 يسنننننير القنننننرارات، يتخنننننذ النننننذي الجننننند أو األب وهنننننو األسنننننرة رب واحننننند، قائننننند سنننننلطة تحنننننت ياسنننننيةس

                                                           

لبنان  ،أنتوني غيدنز: علم االجتماع مع مداخالت عربية، ترجمة فاير الصياع، المنظمة العربية للترجمة، بيروت  1
 .190-189، ص ص 2005، 4ط
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 التي والتقاليد العادات على المحافظة على األسرية البنية هذه تقوم حيث 1العمل". يقسم )...(األمور
 .-األسرة – االجتماعية الوكالة داخل التربية طريق عن متوارثة دتع
 في نفسها تجد المنفصلة الكتل نموذج بوجودو  االجتماعي، البناء داخل المرأة  مكانة مراأل هذا يحدد
 بننل الحنند هننذا عننند يتوقننف وال المنزليننة، الجنوسننية باألعمننال مننرتبط محنندود )المنننزل( داخلنني فضنناء
 والخضوع بالطاعة وإلزامها عليها سيطرةالب يقوم لكي المجال هذا معها يتقاسم الذي الرجل الى ينزاح
 الراجةةل يةةدخل مكةةانش الةةنف  كنةةا بكةةر   " سنننة 79 العمننر مننن تبلننغ مسنننة امننرأة  القننول ذاهنن تؤكنند
 التني العناصنر بكنل ملتزمنات المشنركات أن جندن هذا خالل من "حنا نقولوا هو يقول واش نسكتوا،
 المشنناركات تهمننيش علننى تقننوم قهريننة منظومننة تملننك التقليديننة فالعائلننة العمينناء، الطاعننة أهمهننا مننن
 وخافتنة المنزلني المجنال فني بقنوة حاضرة تكون ل فيها، الوجود ةواجب الفضاءات تحديد عبر ئهاوإقصا
 وعنالم الرجنل عنالم بنين الفصنل درجنة "بلغنت حينث بامتيناز ا  ذكورين مجناال   بوصنفه العنام، المجنال في

 علننى ينبغنني التنني الحنندود ترسننم عرفيننة، قواعنند وضننعت إنننه مننا التقليديننة األوسنناط بعننض فنني النسنناء
 النهننار أوقننات بعننض فنني اعتيادهننا عنندم علننيهن ينبغنني التنني واألمنناكن وحنندهن، تجاوزهننا عنندم سنناءالن
 الممنننرات بعنننض الفجنننر، طلنننوع قبنننل اعتيادهنننا عننندم علنننيهن يجنننب التننني المشنننتركة الميننناه مننننابع منننثال

 أيضنا القرابة عالقات إلى تجاوزه بل الحد هذا عند يتوقف لم الفصل وهذا ،2خاص" بوجه المعزولة،
 وراء مةةن معةةاه نهةةدر لوجةةه، وجةةه معةةاه نحكةةي منقةةدرش عمةةي "يجةةي سةةنة 57 العمةةر م.ن ولتقنن

 ."الباب
 فني متراكمنة تبقنى بنل تتجناوزه أن للمنرأة  يمكنن ال archetype أرخيتايةب الفصنل هنذا يخلق قد   
 الشنننخص ذلننك تنننراه  حيننث ذهنيتهنننا، فنني والكننوني الثابنننت -النندار راجنننل -الرجننل حنننول الالوعنني بنيننة

 بنظنرة تنظنر أن التقليدينة، الجزائرينة األسنرة فني للمنرأة  يمكنن ال ثنم منو  الكامل، والنموذج ري األسطو 
 .إندروجينية

                                                           

 08ح العنف ضد المرأة في المجتمع الجزائري التقليدي، مجلة آفاق علمية، العدد  مالم : مليكة الحاج يوسف  1
 .16، ص 2013مركز الجامعي لتامنغست، الجزائر، جوان،  

 10محمد حمداوي:  وضعية المرأة والعنف داخل األسرة في المجتمع الجزائري التقليدي، مجلة إنسانيات، العدد   2
 .14ص  2000أفريل،  –ا االجتماعية والثقافية، وهران، الجزائر، جانفي مركز البحث في األنثروبولوجي

  هذا المصطلح من دراسة عزة شرارة بيضون الموسومة بالرجولة وتغير أحوال النساء، حيث يمثل األفكار     سحبنا
 .331والصور الالواعية المتراكمة في الوعي الناس. لالستزادة أنظر للدراسة المذكورة سابقا ص 
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 التاريخي السجل أن إال العائلة نساء على األب يفرضها التي الميكانيزمات هذه كل من رغمال على 
 بهننا خنناص كوجيتةةو وبننناءأ بإنشنناء تقننوم حيننث الثابننت القننانون  علننى النسنناء تمننرد أحيانننا يبننين للنسنناء
 العنننام البنننناء تمنننس التننني الجريئنننة الخطنننوة هنننذه رغنننم لكنننن موجةةةودة" أنةةةا إ ن متمةةةردة "أنةةةا بنننننن يتجلنننى
 التني واإللزامينة القهرينة أمنام تستسنلم ما سرعان أنها إال التقليدية الجزائرية األسرة في عليه المتعار 
 االجتماعية. الوكالت تمارسها
 هنننذه عنننن خنننروج وأي الخاضنننعة المنننرأة  " علنننى التقليدينننة الجزائرينننة األسنننرة فننني المنننرأة  صنننورة تنطنننوي 
 ظنل في عنها معلن غير فهي ،1العنف" تمثل وسلوكات بممارسات عليه تعاقب تمردا يعتبر الصورة
 الذكوري. الدستور في برمجةالم طقوسه كل الرجل فيه يمارس فضاء   تصبح حيث ،التقليدية األسرة
 بناالنطواء إال تمثيلهنا وال نفسنه، حماينة يسنتطيع ال النذي، علينه المهنيمن لكنائنا ذلك المرأة  شكلت   
 منطق إرساء في همأس ما وهو الخاصة األشياء من يئا  ش بوصفه إليه ينظر الذي اآلخر رحمة تحت

 وأفكار. ومعتقدات قيمب هيمنتها يسور الذي المعتم الهامش نحو إزاحتها ثم منو  العبودية
 النذكوري  الخطناب إنتناج إعنادة مهمنة الجزائرينة التقليدية األسرة في األم تولي تغربنس أن يمكن ال  

 والعناينة التجمينل علنى تحثهنا إذ وجمالهنا، جسندها هندسنة على تحاف  كي ابنتها على تمارسه حيث
 المفارقنات كبرى  على نقف وهنا مميزة اجتماعية مكانة حلولو  للزواج وسيلة بعده الخارجي بالمظهر
 وعالقتهننا شخصننها علننى األهميننة بالغننة انعكاسننات لهننا لتشننكل التقليديننة، األسننرة رحننم فنني ولنندت التنني
 ةطبيعين خصنائص كأنهنا بعند منا فني أصنبحت التني السنيكولوجية السنمات بعض أكسبها مام بذاتها،
 تغننرس بكيفينة وتنشئتها الخارجي، مظهنننننننرها خننننننالل منننن المرأة  تقييم المفارقات تلك أبرز ومن ،"فيها
 سنننها صننغر منننذ الفتنناة فتننتعلم – للننزواج مؤهلننة - أنثنننى تكننون  حتننى بمظهنننرها عنايتهننا ضننرورة فيهننا

 أحننند تقنننول ،2مفاتنهنننا" وإبنننراز جسننندها تجمينننل أجنننل منننن كهننندايا، عليهنننا والحصنننول بنننالحلي التنننزيين
 لهةا تقول بمظهرها والعناية التجميل على الكبيرة أختي تحث أمي أر   وأنا الصغر منذ" المشاركات

 أن إال الجزائرينة التقليدينة األسنرة فني جندا هنام المنرأة  جمنال أن رغنم "-تتزوجةي بةاه روحةك ريقلي –
 بعنننين إليهنننا رظننني ن لهنننا، عفنننة ال التننني فنننالمرأة  الجمنننال، علنننى التأكيننند علنننى وق تفننني العفنننة علنننى التأكيننند

                                                           

فيروز لزغد: العنف ضد المرأة بين الموروث الثقافي وتحديات القانون الجديد، مجلة العلوم االجتماعية، العدد   1
 .248، ص 2017، عمار ثليجي األغواط، الجزائر، نوفمبر، 27
، ص ص 2011، 1خلود السباعي: الجسد األنثوي وهوية الجندر، جداول للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط  2
55-56 . 
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 إلنى المفضنيان واالسنتمتاع الرضنا نبعني ال بالفسناد، المرتبطنة الرغبنة تشنبع مبتذلة بوصفها االحتقار
 تسنعى التني المنرأة  ةعاقبنلم االجتماعينة األوسناط بعض تجتهد لذلك االجتماعي. والفوز الدائم الزواج
 لتنندنيس وإلحاقننا الجماليننة، لقيمتهننا انتقاصننا -شةةعرها المةةرأة تةةاج– شننعرها بقننص عرضننها تنندنيس إلنى

 1الجمال. بتدنيس العرض
 التربينة طريق عن الجزائرية التقليدية األسرة في المرغوبة الجندرية األسس تلقين مهمة األم تولىت   

 الزم كةةذا ميحةةبش نتاعةةك األب "،هكةةا ومةةدريش هكةةا ديةةر   أمةةي لةةي تقةةول" ج.س. تقننول والتعلننيم
 مننننذ األم تلجنننأ "إذ للخضنننوع الكامنننل النمنننوذج لتبنننني ابنتهنننا األم ت خضنننع ،")... هةةةذا بالشةةةكل تكةةةوني
 قنادرة لتصنبح ومنواع  دروسنا   بتلقينهنا وذلنك التربينة طرينق عنن البننت شخصنية علنى للتنأثير الصغر
 هنني المثاليننة والزوجننة مثاليننة زوجننة لتصننبح تهيئهننا وبالتننالي المنزليننة، واألعمننال الشننؤون  تحمننل علننى
 مهمة لها ليست وكأنها األمر، نهاية في الزوج وأم الزوج ثم األول في األخ لألب، الخاضعة الزوجة
  .2"التقليدي مجتمع في الرجل إرضاء سوى  ةالحيا في
 الحننندود أنهننا علننى الجنسننين حننندود نننن الجزائننري  مجتمعنننا السننيما ننننن االجتماعيننة التنشننئة فنني تظهننر  

 ووظائفها المرأة  أدوار على الثقافة هذه وتنعكس الجنسية، الهوية هي االجتماعية الهويةف االجتماعية
 أمنور (منثال) والعمنل التعليمفن األخنرى  الحاجات كل بين ساسيةاأل الحاجة هو الزواج ويبقى ومركزها
 الفتنناة مصننير يمثننل وحننده المناسننب الزواجفنن شننكليا، االجتمنناعي للصننعود لسننب إال يهنن ومننا ثانويننة،
 ن. بينهم ومن المشاركات ذكرت كما المنزلي والعمل واالنقياد الخضوع تلقنها أمها أن غير االسمى

 هننا الفتناة لقننت الراجةل" جنةاح تحةت تبقةى والزم )...  تتةزوج عليهةا زمال  المرأة " سنة55 العمر ك
 األعلنى الفنردوس عنن تبحنث كأنهنا الحيناة هذه في القصوى  أولوياتها من تجعلهل لزواجا قداسة درجة
 والفنوز (سنالفا ذكرننا كمنا) الالئقنة االجتماعينة بالمكاننة تتنوج لكني التقليدية لألسرة المجنسة الشفرة أو
 الثقافننة إطننار فنني واالحتننرام التقنندير درجننات مننن للمننرأة  منننحي مننا فننرغم اجتماعيننا، مرغوبننة صننبحتل بهنا

 – واالحترام التقدير صفتي إلغاء إلى تبادر الغذامي بحسب الثقافة فإن أ ما ، تصبح حين االجتماعية
 فةصننن وهننني (حمننناةال موقنننع) فننني ضنننعهات حينمنننا األم شخصنننية عنننن -التقليدينننة الجزائرينننة األسنننرة فننني

                                                           

 . 20مرجع سبق ذكره، ص  ،محمد المحمداوي   1
نوارة قنيفة: المرأة والعنف في المجتمع الجزائري دراسة ميدانية على عينة من النساء المعنفات بمصلحة الطب   2

وم الشرعي بالمستشفى الجامعي بقسنطينة، أطروحة دكتوراه في علم االجتماع التنمية ، قسم علم االجتماع، كلية العل
 .160، ص 2010اإلنسانية واالجتماعية، جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر، 
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 األمومنننة رفعنننة وتباغنننت بننناألدوار االنتقنننال لعبنننة تجيننند متسنننلطة أنثنننى بوصنننفها المنننرأة  لننندور تشنننويهية
  1."(.)..جمالها وتشوه بنيتها فتقوض
 نفني الممكنن غينر منن أننه إال النسناء، تجاه التقليدية األسرة تمارسها التي االكراهات هذه كل رغم   
 أكننده مننا وهننذا والمجتمننع العائلننة فنني والسننلطة الحنن  للمننرأة  كننان طويننل وقننت منننذف عنهننا الحنن  صننفة
 الفسننيولوجية الناحيننة مننن المننرأة  أن يننرى  حيننث ،1869 سنننة الصننادر األم" "حةةق كتابننه فنني بةةاخوفن

 المجتمننع وفني العائلنة فني عالينة مكاننة احتلنت قند كاننت أنهنا إال الرجنل، منن أضنعف (البداينة ومننذ)
  2اإلنسانية". المجتمعات ري تا من قديمة حضرية مرحلة في السلطة وفي
 العنننام البنننناء داخنننل الجنوسنننية أدوارهنننا تحننندد حينننث للعننننف، محنننال   كاننننت نسننناءال فنننإن العمنننوم علنننى  

 تكنون  الجننس منع األم عالقنةف االجتماعينة، العالقات وبعض واآلباء، باألزواج عالقاتهن في السيما
 تتطلنب حيث مفهومة وغير معقدة تصبح هافإن -الرجال – الثاني للنوع بالنسبة أما المعالم، واضحة
  األسري. الفضاء في منحصر ضيق عالمهن ألن األبوية السلطة تنصها كما جندرية مفاهيم
 الجندرية العالقات لفهم مدخل الخاص: الفضاء -4-1
 الذات وتسيد لحكم خاضعا ويكون  خاص، ملك شبه أو ملكا، يعد مكان كل الخاص بالفضاء نعني 

 أربعننة إلننى وروميةةر مةةول بحسنب ينقسننم عليننه تهننيمن التنني السنلطة حيننث مننن المكننان نأل وسنلطتها،
 هننا يهنم ومنا الالمتناهينة"، األمناكن " كنذلك العامة"و األماكن و" اآلخرين" و"عند عندي" " هي أنواع
 سنننلطتها فينننه الشخصنننيات تمنننارس النننذي المكنننان هنننو فعنننندي اآلخنننرين(، وعنننن )عنننندي، األوالن هنننو

 عنننن يكنننون  بينمنننا وتهجمنننا، انتهاكنننا اآلخنننرين جهنننة منننن اخترافنننه ويعننند حميمينننا إليهنننا بالنسنننبة ويكنننون 
 الفضنناء هننذا ويتميننز السننلطة، فيننه يمارسننون  مننن هننم اآلخننرين ولكننن بنناألول شننبيها مكانننا "اآلخننرين"
 تحنث جنوسني فضناء يكنون  النذي البينت هنا ومثيله ،3الداخل" على واالنكفاء الخار، على باالنغالق
  منها. يتجزأ ال جزءا المرأة  تكون  التي وسلطتها العائلية سةالمؤس سيطرة

                                                           

رجاء مكي وسامي عجم: إشكالية العنف المشرع والعنف المدان، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع   1
 .14، ص 2008، 1بيروت، لبنان، ط

، ص 2003، 1عرب، دار الساقي،  بيروت، لبنان، طإبراهيم الحيدري: النظام األبوي وإشكالية الجنس عند ال  2
29. 
دراسة سوسيونصية في الرواية الجزائرية المعاصرة، عالم الكتب الحديث  -الشري  حبيلة: الرواية والعنف  3

 .198، ص 2010، 1األردن، ط



 تعنيف املرأة أمنوذجا االجتماعيالعنف القائم على أساس النوع 

73 

برلين -المانيا  /ركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية إصدارات الم    

 لكنال يكون  حيث ضمنيا، كان وإن أنثوي(، )ذكوري/ المجنسة لتقسيماتل يخضع الفضاء هذا أن إال
 وتبنرز المنرأة  تتحنرك مسنبقا، موضوع نموذج وفق التحرك له تخول محددة، جندرية وظائف الجنسين
 التقليدي. العر  طر  من نصب الذي للذكر تابعة فيه تكون  ما ةوعاد تفاعلية، بطريقة جندرها
ننن منننن  الرجنننل بنننين المتكافئنننة الغينننر العالقنننة فينننه تتجسننند اجتمننناعي فضننناء المنزلننني الفضننناء أن لمالمس 

 الننذي الجنوسنني التهمننيش عننن لنننا كشننفت التنني المشنناركين خطابننات خننالل مننن هننذا ونلمننس والمننرأة،
 للوهلنة عتقنديو  مهذبنة بصنورة التهمنيش يكون  حيث المنزلي، الفضاء داخل المرأة  اتجاه الرجل يمارسه
 يطنال عننف تصنبح أن إلنى تتطنور تميزينة سلوكات هي األساس في لكن طبيعي، سلوك أنه األولى
 اعليهن تقنوم التني االجتماعينة األنسناق تلنك خنالل منن المجتمنع طر  من مبني كله وهذا المرأة  على

 تسنتند التني الثنائينة التعارضنات تلنك هذا على الدالة الخصائص ومن ة،واالجتماعي الثقافية معاييرنا
           ذلننننننك علننننننى ومثننننننال المننننننرأة  بقهننننننر يقننننننوم والننننننذي المجننننننالي والحضننننننور الجنوسنننننني االخننننننتال  علننننننى
 منرتبط جنوسي كائن المرأة  من يجعل ثقافي بناء هي الثنائية هذه ،العام = والرجل الخاص = المرأة
 الرجل. من ثرأك المنزلي بالفضاء
 جسدها تموقع وبالتالي الجنوسية أعمالها فيه تمارس حيث محدد هامش للمرأة  المنزلي الفضاء يخلق
 الفضناء، هنذا فني جسنده تموقنع منن الجنوسني التخصنص يمنعنه للرجنل بالنسنبة أما الفضاء، هذا في
 حمولته. بكل العام الفضاء على يطريس أن عليه وجبو 
 مصادرة:وال الكبت فضاءات -4-1-1
 النذكوري  المجتمنع طنر  منن مصننوع قالنب فني ووضنعها حركتهنا تحديند تنم المنرأة  أن سنابقا قلننا كما

 وهنني والكبننت، بالصننمت عننادة تتميننز التنني الفضنناءات داخننل هننذا يكننون  والعنننف، بالمطلقيننة الموسننوم
 منن سنواء ننفتع حينث النذكوري، النظنام من المستورد الكبت من كثيرا المرأة  فيها تعاني التي البيوت
 نفنننس ضننند الممارسنننات فننني الفحننل ثنننوب تلنننبس التننني ذاتهنننا حنند فننني المنننرأة  أو األخنننوة، أو األب، قبننل

 .الجنس
  الطاعة وقبول الطفولة انشراخ  كور : بيت -أ -4-1-1

 الحشنننمة معننناني كنننل تحمنننل التننني الفضننناءات أكثنننر منننن للمشننناركات بالنسنننبة العنننائلي البينننت يعتبنننر
 عند تتغير الحميمية هذه أن إال والذكريات، واألهل الطفولة فضاء البيت أن يعتبرن  فهن والحميمية،

 الفضننناء هننذا يسنننود الننذي الهيراركنني بالنظنننام تصننطدم ألنهنننا بيولوجيننا، الننذوات وتحنننول المراهقننة سننن
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 بصةح عةاد )...  صةغيرة كنةت كةي "بقولهنا المشناركات أحد تؤكد الجندري، التنافر من نوعا ويخلق
 المشاكل". في طول ياوخو  أنا وليت كبرت
 والنظام أبويا، نظاما يعد -المشاركات نظر وجهة من – العائلي البيت فضاء يحكم الذي النظام إن

 العنام السنلطة تمثنل حينث والمكنان، الزمنان فني علنيهن ضناغطة سنلطة يمثنل معلوم هو كما األبوي 
 هنو السنلطة، وقنائع منن أخنذهن النذي الندرس " وأن سيما ال بآخر، أو بوجه التمييز إرساء في أساسيا
 لكننل تهدينند هننو التنظننيم هننذا لكننن التنظننيم، مننن أدنننى حنند بنندون  حريننة المكننان نطنناق فنني يوجنند ال أنننه

 1االختيارات". استقالل ويقيد شخص
 تتعلننق األولننى المشنناركين، خطنناب خننالل مننن اسننتنتاجها تننم أساسننيتين ينماتبسنني العائلننة بيننت يننرتبط
 فيهنا األنوثنة عالمنات ظهنور وبدء الرشد، سن إلى الطفولة من تظهر حيث الجندرية، الهوية بتشكل
     المشنناركين أحنند يقننول كمننا ألنهننا حركاتهننا، فنني للننتحكم البيننت فنني وزجهننا قمعهننا لحالننةا هننذه فنني فيننتم
 وتحننت القصننوى  للضننرورة إال الخننارج عننن منعهننا يننتم األسنناس هننذا علننى األفعةةى"، كةةي تتلةةو   را  "

 داخل االجتماعية البنية في )ذكوري/أنثوي( الجندري  بالتمييز متعلقة فإنها نيةالثا أما ذكوري، تأطير
 العائلة. لذكور خادمة إلى وتحويلها البيت،
 تتوافننننق ممارسننننات يفننننرزون  تجعلهننننم ممننننا األفننننراد، فنننني تننننتحكم منظومننننة الجندريننننة التصننننورات تعتبننننر

 جنوسنني امتننداد هننو البيننت أن اتالمشننارك اعتبننرت األسنناس هننذا وعلننى الجندريننة، المعرفيننة والبننناءات
 بنين فالعالقنة إذن ومجنندرة، مشنروطة وإمنالءات وسنيطرة، وكبتنا تسنلطا لنه، واسنتمرارا األبنوي، للبيت
 البينننت فضننناء صنننوب الموجهنننة النظنننر وجهنننات حينننث منننن متجانسنننة تكنننون  األب وبينننت النننزوج بينننت

 هوينة تشنكيل فني فناعال دورا يلعنب فكنري  وعناء " يعتبنر النذي األخينر بالرجنل، المنرأة  عالقنة وتجسيد
 إال والهندوء باأللفنة البداينة فني يمتلن  فضناء كنان وإن وهنو المتكاف ، نظام خلق في ويسهم ،2المرأة"
 فينه تصنادر حينث ،ي النذكور  العنف أنواع لممارسة وفضاء للصراع مسرح إلى يتحول أن يلبث ال أنه
 .صفوه كرتع أن تلبث ال التي الخالفات بتوتر ويتوتر المرأة، هوية

                                                           

سات والنشر والتوزيع بول كالفال: المكان والسلطة، ترجمة األمير إبراهيم شمس الدين، المؤسسة الجامعية للدرا  1
 .13، ص 1990، 1بيروت، ط

فوزي عمر الحداد: دنراسات نقدية في القصة الليبية، منشورات المؤسسة العامة للثقافة، الجماهرية العربية الليبية   2
 . )بتصر (78، ص 2010 1الشعبية االشتراكية العظمى، ط
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 مثقةةل عنةةف :االجتمةةاعي النةةوع أسةةاس علةةى المهيكلةةة النمطيةةة واسةةتمرارية المنزليةةة ألشةةغالا -5
 ومهيمن
 منا ووهن الفضناء هنذا فني إال يتحنرك ال ا  عنصنر  ضنحتأ فنالمرأة  امتداد عالقة ربالدا المرأة  عالقة تعد
 النزمن منن قسنط أكبنر علنى يحتوي  ذا للمرأة  الوحيد الفضاء المنزل أن"  قوله في سعيد  محمد أكده

 المنزلية فاألشغال الدار" تقول المرأة تقول كي " المشاركين كل الرأي هذا في اساندهيو  1"الجنوسي.
 بحكنم فنالمرأة  الننوع، أسناس علنى القنائم التميينز إنتناج وإعادة بإنتاج تقوم الجندرية األعمال من شبكة
 بقولها الجندرية القاعدة هذه ك ن. تؤكد المنزلي، الفضاء في والعمل للتواجد خلقت البيولوجية بنيتها
 مؤهلننة فننالمرأة  إذن. الخةةارج..." بالصةةتوا والرجةةل المنةةزل، أشةةغال عملهةةا المنةةزل بالصةةتها المةةرأة "

 الرجل. عكس على األشغال لهذه طبيعيا
 ننناويمكن معننرو  الدراسننة إجننراء فضنناء ألن ا  وموجهنن ا  قصنندي بالمشنناركة للمالحظننة تطبيقنننا كننان    
 هنذا سناعد خنام إثنوغرافينة حمولنة من يحمل بما الفضائي التفكيك وممارسة وقت أي في إليه الولوج
 حاولنننا لننذا االجتمنناعي النننوع أسنناس علننى القننائم بننالتمييز وربطهننا المنزليننة األشننغال مسننألة فهننم علننى
 األشةةةغالب ةالمشةةةارك دتعةةة هةةةل اإلشنننكالية هننذه رمنننوز تفكنننك أنهننا نعتقننند التننني األسننئلة منننن عننندة إثننارة

 أن -ذكورالةة – للمشةةاركين يمكةةن وهةةل نفسةةها؟ فرضةةت طبيعةةة أنةةه أم ؟ جنوسةةيا عنفةةا المنزليةةة
 .؟الجندرية القاعدة تابو ويكسروا الفضاء هذا يقتحموا

 عالقنننة بنننالمنزل النسننناء ةعالقننن أن نننن للمشننناركات اليومينننة الحيننناة لواقنننع تشننريحنا خنننالل منننن نننننن وجنندنا 
 الةةدار " المنزلنني الفضنناء فنني مسننتغرقة فننالمرأة  احتننواء عالقننة أنهننا نقننول أن يمكننن بننل وثيننق ارتبنناط
 التمييننز إنتنناج بإعننادة النمطيننة الصننور هننذه تقننوم دارهةةا" خةةدمتها واش المةةرأة " وحةةدة" كفةةة والمةةرأة
 المسنتويات فني حداثينة قفنزات منن شنهدناه منا رغنم راسنخة فمازالنت االجتمناعي بنالنوع أساسا المرتبط
 عننند العبننارة هننذه أسننمع مننا فكثيننرا الةةدار" خدمةةة علةةى الطفلةةة "تربةةي بننالمرأة  يتعلننق مننا السننيما كلهننا

 بالخصنوصو  المنزلني للفضناء لبنناتهن إجبناري  بإدخنال يقمن فالمشاركات البنتها، المشاركة مخاطبة
 وإال تةتعلم "الزم قلننا كمنا اإلجبار بل الخيار باب من ال والطب  التنظي  يعلمنهن حيث الكوزينة" "
 العمليننة هننذه معهننا تسننتمر ثننم المبكننرة الطفولننة عمننر فنني عليهننا الفتنناة تتنندرب األشننغال فهننذه قتلهةةا"ن

 متتهنةةاش تمةةوت)...  حتةةى صةةغيرة تكةون  مةةن المةةرأة مةةع تمشةي "الكوزينةةة حياتهننا طنوال الجندرينة
                                                           

، 02والدنيوي في الثقافة الشفوية،  مجلة إنسانيات عدد رمزية الفضاء بين المقدس -المرأة  -محمد سعيدي: الدار  1
 .07، ص1997مركز البحث في األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية، وهران، الجزائر، خري  
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 لتصننبح المجتمننع نظننام مننن تتغننذى ألنهننا مسننتمرة بطريقننة تعمننل الممارسننات هننذه تظننل المةةرأة" منهةةا
 يننتم األخيننرة هننذه المنزليةةة األشةةغال = المةةرأة أن علننى تنننص التنني الفوقيننة اإلمننالءات لمنبننر ينننةره

 منع تتناسنب " فهني رأسنمالها، لتصنبح أسناس بشنكل المنرأة  تتحملهنا طبيعينة ملكنات أنها على تقديمها
 مننو  1رأة"للمن الدونية المنزلة على الشرعية إلضفاء ذلك بعد تستخدم التي األنثوية الطبيعة يسمى ما
 فهنذه للتمندد قابنل غينر االتجناه وهنذا االتجناه أحنادي ثقنافي نمنط علنى النذكور السنيما األوالد ينشنأ ثم

 مننننن يكتسننننبها صننننناعة أو هتشننننكل أو الفننننرد إنشنننناء تمثننننل " dormon muriel 2حسننننب العمليننننة
 عننننند شنننناهدناها نننننادرة حنننناالت فنننني إال - الجنوسنننني العمننننل يقننننتحم أن يمكنننننه ال فالننننذكر ،"المجتمننننع
 هنننذا علنننى وبنننناء – الحقنننا ذكنننره سنننيتم حسنننبما ننننن نسنننبيا الجنوسنننية القاعننندة يخرقنننون  النننذين المشننناركين
 علةةةيهم الزم "الةةةذكورة الجنوسنننية للتقسنننيمات توجهنننا أكثنننر يكنننن خطنننابهن مسنننتوى  علنننى فالمشننناركات
 مننن االسننتبعاد هننذا سننبب إن .الةةدار" خدمةةة تةةتعلم الزم البنةةت " الخةةارج" – البةةرة الخدمةةة يتعلمةةوا
 وقتهننا منهننا تأخننذ ألنهننا المنننزل فنني )البنننت( بهننا تقننوم التنني المسننؤوليات تلننك الننى يعننود العننام المجننال
 والمةرأة الطفلةة حيةاة هةذه )...  كةل الوقةت تد  الكوزينة " بقولها س.ز لنا تصرح ، كله الجنوسي
  .الدار" تخدم عليها الزم
 تحديندا  و  الكوزيننة" " بالخصنوصو  الندار داخنل للمنرأة  الجسنداني الكلني التواجند المكنان هندسنة تفرض
 تعمننل اذ شننمولية، بصننورة الخننارجي الفضنناء فنني تمننددال مننن جسنندها تمنننع التنني الجنوسننية، األشننغال
 عليهننا تسننبغ بحتننة أنثويننة ممارسننة المنزليننة األشننغال يجعننل وهننذا ،وانكماشننها حركاتهننا قلننيصت علننى
 إعنننداد عبنننر المنزلننني الفضننناء فننني أنوثتهنننا تثبنننت أن المنننرأة  علنننىف ترتةةةاح" تخةةةدم اللةةةي " نفسنننية راحنننة

 تاع الخدمة الدار، زينتها المرأة " س ع. يقول والرضاعة. األطفال وتربية األواني، وغسل الوجبات
 البيتني المجنال أن األحينان بعنض فني المنرأة  تسنلم قند ،أنثةى" تةاع الكلمةة بمعنةى أنثةى ترجعها الدار
 الفكرينة التصنورات هنذه إن ." مليحةة الةدار خدمة " بقولها س أ. أكدتنه ما وهذا مفضال   فيه والعمل
 فضنال السنائد الثقنافي المنودال منع الينومي تفاعلهنا خنالل منن المنزلي العملب المشاركين لدى شكلتت
  داروا" علةةةى ويوقةةة  بةةةوزب الراجةةةل يكةةةون  "الزم قضنننيبية خصوصننية للرجنننل يكننون  أن وجنننوب عننن
 والخناص العنام الفضناء منن التمكن خالل من به الخاصة ةالجندري المجموعة في الدخول من تمكنه

                                                           

أورزوال شوي: أصل الفوارق بين الجنسين، ترجمة بو علي ياسين، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت   1
 .23، ص 2006لبنان، )د.ط(، 

2 Muriel Darmon: Domaines et Approches la socialisation, Armand Colin, paris, 

France, 3 édition, 2016, p 06. 
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 بنل الرطنب المكنان فني تنمنو وال الننور فني بنل النظلمة فني تعيش ال التي الجندرية، الهوية إثبات في
 ال عالقنة األفنراد بنين خلنقي -والعنام الخناص– التقابنل هنذا أن "إلنى اإلشارة تجنننننندر كما ، الهننواء في

 المةرأة " ك.س للمشنارك التصريح هذا انتباهنا لفت لقد ،1ملحوظ" بتفوق  الرجنننل افيه يحضنى مساواة 
 أن يتضننح المقولننة تشننريح فبعنند بةةالقوارير" رفقةةا لينةةا قةةال الرسةةول حتةةى خةةدمتنا، تخةةدم متقةةدرش
 البنينة خنالل منن إذ للمنرأة  الجنوسني المصنير تحدد التي هي البيولوجية البنية أن القول أراد المشارك
 بإنشنناءات يننرتبط مننا كثيننرا البيولننوجي الجانننب أن القننول نافلننة ومننن الفضنناء، جنسنننة يننتم ولوجيننةالبي

 الرجننل ذهنيننة فنني إذن دون  مننن وتنندخل القهريننة صننفة تمننارس construits sociaux اجتماعيننة
 الجندرية الممارسات هذه تكون  الناس" عليا يقولوا واش الراجل تاع الخدمة نخدم منقدرش " والمرأة 
 .المرأة  من درجة أعلى الرجل أن معادلة تدعم التي النمطية الجنوسية التصورات بثقل كومةمح

 هننناك أن -جنندا نننادرة حنناالت وهنني – والمتعلمننات التلميننذات مننع أجريننت التنني المقننابالت مننن نسننتن 
 ارتبطنننت إذا المنننرأة  أن قنننررن ي حينننث المتصنننلبة، الذهنينننة المقنننوالت منننن الجنننندري  الهنننروب منننن ا  نوعننن
 مننن للمنننزل الشنناقة باألعمننال تتكفننل التنني خادمننةبال الحالننة هننذه فنني وصننفها يمكننن المنزليننة شننغالباأل
 المنرأة  علنى حكنرا ليسنت الجندرينة األعمنال هنذه أن ظهنري خطنابهن فحسب الرجل، مع هاتقاسم دون 
  كةةور " المجتمةةع راو " الواقةةع" فةةي ميتجسةةدش الشةةيء هةةذا بصةةح " مشنناركتها فنني دور رجننللل بنل
 باألشننغال أساسننا رتبطتنن وظننائفب محكومننا ا  مستضننعف ا  كائننن دهاويعنن المننرأة  وجوديننة المنطننق هننذا ينفنني

 النمنننوذج علنننى تحننناف  الجنوسنننية التصنننورات هنننذه ومازالنننت ،أدائهنننا يفننن التفننناني جنننبي التننني المنزلينننة
 ظلي الذي الذكوري، النموذج ذلك، قابلي ولكن األبوية، الدساتير طر  من عليه المنصوص الكامل

 وين مرتي مع نخدم " بقوله ركيناالمش أحد تصريح انتباهنا لفت فقد الكالسيكي، األبوي  طللنم ميناأ
 فةةي إال المعاونةةة ياسةةر تخةةر  منخليهةةاش بصةةح المنةةزل أشةةغال فةةي نعاونهةةا )...  المشةةكل راه

 بهننا يقننوم دفاعيننة وسننيلة" النةة  والةةز دانيةةال حسننبب تعنند النسننبية االندروجينيننة الرؤيننة هننذه الضةةرورة"
 هيمنتها لتمارس الذكر سلطة ترتديها تنكرية ثياب خالل من المتخيلة الرجولة مكاسب ببعض للنجاة
 البنيننة لكنن انقالبني، وجنه ذات دبلوماسنية سياسنة يتبننع فالرجنل ،2"لهنا يتصندى منن تجند أن دون  منن

                                                           

لبير غرانغيوم: اللغة والسلطة والمجتمع في المغرب العربي، ترجمة محمد أسليم، أفريقيا الشرق، المغرب، د.ط ج  1
 .127، ص 2011

2 Danial Welzer Lang : les hommes aussi changent, payot et rivages, paris, France 

2004, p 10. 
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 البينننت رجنننل وبسنننلطة منقنننوص، غينننر كنننامال النننذكوري  بننناإلرث تحنننتف  بنسنننائهم لعالقننناتهم األساسنننية
 فيهنا يكنون  المنزلينة، األشنغال لتقاسنم اجتمناعي نموذج عن تبحثن المشاركات تظل العتيق، التقليدي
 ونتمنةةى مرتةةوا، فةةي يعةةاون  لةةي الراجةةل هةةذا راح ويةةن " الجنوسننية بالمسنناواة  يننؤمن إننندروجيني الرجننل
 الفضناء اخنلد الجنوسنية المسناواة  عندم منن للحند قوية رغبة المشاركات جل تظهر هك" راجلي يكون 
 الخدمةة فةي راجلةي يعةاونني حابةة " المنزلية األشغال يخص ما السيما التاريخي  )المعتقل المنزلي
 مقبولنة غينر المجنوسنة فنالهوامش ذلنك عكنس يبرهن للمشاركات اليومية الحياة واقع لكن ،الدار" تاع
 والعننادات والتقالينند المعننايير مننن سننميكة بأنسننجة ا  محكومنن يعنند الننذي االجتمنناعي النظننام دسننتور فنني

 البطريركية. السلطة طر  من أساسا المبرمجة والمعتقدات والممارسات
 مةع يخةدم راجةل " المنزلينة األشنغال فني التعناون  تمامنا يرفضنون  -رجنال– المشاركين من فئة هناك 

 هنو العمنل هنذا أن إلعتقنادهم "نخدم باه عليها خاسر جايبها عاله راجل ماهوش متمسخرش مرتوا
 ليةا" بالنسةبة طحةين رجوليةة مةاميش هذا " القضيبية امركزيته من وانتقاص الرجولية للهوية ضرب
 شننبه وبشننكل اإلننناث علننى حكننر المنزليننة األعمننال بننأن سننلموا المشنناركين كننل أن إلننى اإلشننارة تجنندر
 رأةللم الدار تاع الخدمة " أن على اتفقوا فقد المنزلية األعمال الرجل زاولي أن المعيب منو  حصري 

 فني تتجندد بنل تنتهني لنن الجنوسنية النمطينة الصنور هنذه أن نننن البسنيط تصنورنا حسنب ننن نرى  فنحن "
 تننم مننا وهننذا اليوميننة الممارسننات فنني الجنوسننية الترسننيمات هننذه تتجسنند حيننث جدينند وبثننوب مننرة كننل
 الميداني. الحقل من قهااستنط
  :التأنيث داللة عن يخرج يتناسل وال يلد ال الذ  الجسد -6
 هننذه المشنناركات تعتبننر بحيننث الجنوسنني التمييننز وجننوه مننن ا  وجهنن المنزليننة األشننغال تعتبننر تقنندم كمننا

 أمنا للمنرأة  الدونية المنزلة على الشرعية إضفاء على تعمل أنثوية وطبيعة حتمية الجندرية الترسيمات
 للبنناء عائند االمنر وهنذا بنالمرأة  خناص جنندري  تخصنص المنزلية األشغال أن على سلموا قدف الرجال
 فننني تظهنننر متكلسنننة كتلنننة النمطينننة الصنننورة فهنننذه المنزلينننة، األشنننغال سنننوى  يتحمنننل ال النننذي الجسننندي
 اإلنجاب اعتبار إلى ذلك تجاوز بل النقطة هذه عند األمر يتوقف لم للمشاركين، اليومية الممارسات
 النندور أنننه نقننول وعننندما " تولةةد عليهةةا الزم المةةرأة " ةالوحينند اأنهنن نقننل لننم إن للمننرأة  ةالرئيسنن المهمننة
 نعومة منذ البنت بتربية األم تقوم حيث المجتمعي، السجل في عليه المعتر  الدور هو نعني الوحيد
 كةةي تعةةرف بةةاه وكبيةةرة صةةغيرة كةةل علةةى ونربيهةةا نعلمهةةا الزم بنتةةي " الجنوسنني النندور بهننذا أظافرهنا
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 حتةى تكبةر   كةي ولةدت لجرتنةا حةترو  كيمةا مةرة ليهةا قولت تاعها).... ، األعمال هي واشي تكبر
  ." أوالد وتجيبي تتزوجي أنتي
 االجتمننناعي وضنننعها وفهننم " وجنننه أكمننل علنننى المهمننة هنننذه تأدينننة علننى البننننت بتهيئننة هننننا األم تقننوم

social status الطرينننق وصنننفهمب األطفنننال إلنننى النظنننر وجنننوبو  ،وأمنننا   زوجنننة وصنننفاب األساسننني 
 المجتمنع فني الجارينة التحوالت فرغم ،1المجتمع" طر  نم بها واالعترا  احترامها لضمان األساس
 المنندروس للمجتمننع لكننن ،العننام الفضنناء مننن والننتمكن للعمننل وولوجهننا المننرأة  بتمنندرس المتعلقننة السننيما
 الصنورة تبقنىل والمكنان الزمنان منع تسنوية داخلنه وتوجند خاصة حياة أساليب فيه تترس  ا  يومي ا  إيقاع

 يعتبننر النذي اإلنجناب فني المننرأة  دور تحصنر حينث التحنوالت، مننع يةشنتمام غينر سنتاتيكية الجنوسنية
 بالدرجنننة مقترنننة تننزال ال للمشنناركات الجماعيننة الننذاكرة فحتننى ،ا  اجتماعينن ا  نتاجنن ولننيس ا  طبيعينن ا  نتاجنن
 كةةانش مةةا " أنفسننهن المشنناركات تعظمننه التنني النندور وهننو لألسننرة وكننأم مثاليننة كزوجننة بنندورها األولننى
 هنناك يكنون  حينث ،2"اإلنجناب علنى مقتصنر " أرسةطو راه ين كمنا المنرأة  فندور فةال"وأط زواج بال أسرة
 حننول الضنغط هننذا ويتمحنور البلننو ، عنند وخاصننة حياتهنا مراحننل جمينع فنني الفتناة علننى كبينر ضنغط
 "؟متزوجتيش " البعض بعضهم مع المشاركات حوارات في دائما أسمعها والتي جوهرية أسئلة ثالث
 وخاصنة األطفنال منن صنغير بعندد اكتفنت وإذا "؟ماولةدتيش وعةاله " النزواج دبع أما الزواج قبل هذا
 األسنئلة هنذه كنل "؟طفةل تجيبةي الزم خةالص طفةل مجيبتش " "القيامة تقيم " ذكر فيهم يكن لم إذا

 .حياتهن مسار في المشاركات منها عانت
 مريقلةةة تكةةون  الزمو  وبيتهةةا، بوالدهةةا تهةةتم للمةةرا الزم " المشنناركات خطابننات معظننم مالحظننة عننند
 تعنند فهنني للمننرأة، البننارزة العالمننة األمومننة نجنند شةةيء" كةةل قبةةل أم هةةي المةةرأة " الشةةعرة" علةةى الةةدار
 أهمهننا مننن الطقننوس مننن مجموعننة طريننق عننن إليننه الوصننول وجننب الننذي المقنندس المشنناركات حسننب
  Arnold van Gennep فانابا فان أرنولد يسميها ما أو " أم نولي باه نتزوج عليا الزم " الزواج
 تضنع  االجتمناعي البنناء داخنل هاقبول عدم أو المرأة  قبول يحدد الذي الجوهر عدي  المرور طقوس)

 تصنننل لكننني حياتهنننا طنننوال عننننه تبحنننث معنننتم هامشننني موضنننوع فننني المنننرأة  الطقسنننية الممارسنننات هنننذه
 بقننناء علنننى عمنننلت النمطينننة الجنوسنننية الصنننورة هنننذه إن .المجتمنننع بهنننا يعتنننر  التننني المقدسنننة للمكاننننة

                                                           

مسرد مفاهيم ومصطلحات النوع االجتماعي، الحوار العالمي والديمقراطية " مفتاح"، رام هللا  :المبادرة الفلسطينية  1
 .11، ص 2006فلسطين، حزيران، )د.ط(، 

 .08، ص 1996، 1، مؤسسة األهرام للنشر والتوزيع، القاهرة، طإمام عبد الفتاح إمام: أرسطو والمرأة   2
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 الةةدار تةةاع الخدمةةة مةةع رانةةا " واألمومننة المنزليننة األعمننال حبيسننات ننننن اسننتثناء دون  مننن نننن المشنناركات
        االجتمنننناعي القبننننول إمتحننننان اجتننننازت التنننني اجتماعيننننا قيمننننة األكثننننر المننننرأة  فصننننورة ،األوالد" وتربيةةةةة

 بايرة" عليها يقولوا متزوجتش ولي قيمتها عندها متزوجة لي " الزوجنة المرأة  صورة هي -الزواج–
 " المنننزل لشنؤون  جينندة رةدبمن وتكننون  اإلنجناب علننى قنادرة تكننون  أن عليهنا يجننب بنل ، فقننط هنذا لنيس
 كنل تلمةع" تخرجهةا دارهةا الزم " يطلقهةا" راجلهةا متولةدش كانةت تولةد تكون  الزم المرأة الزواج بعد
 المنرأة  تقنديس ينتم خاللها من إذ عليها، سطوة ولها المشاركات واقع من ا  جزء تشكل الكليشيهات هذه

 بهننذا ، أيضننا العنناقرو  والمطلقننة، وحنندها تعننيش التنني المننرأة  حسنناب علننى تنجننب التنني واألم ، الزوجننة
 ال التننني السنننائدة الجنوسنننية النمطينننة الصنننورة بسنننبب االجتمننناعي للعقننناب النسننناء منننن كثينننر تتعنننرض
 ثر.التكا في التقليدي دورها خالل من إال بالمرأة  تعتر 
 دعنة جربةت وكرهةت، منولةدش " بقولهنا: وقهنر معانناة يحمل الذي المشاركات أحد خطاب استوقفني
 رجالةة تولةدش مةا ا  فيةا يهةدروا يعةودوا لبالصةة نةروح ويةن والةو، لتون  حتى روحت كل الطبة
 كةل فةي عليك جريت روحي وكرهت الناس هدرات من كرهت قالي عليا يتزوج حاب راجلي ونساء،
 هلل والحمةد جةدا هةرم كان جارنا من وتزوجت األول الراجل طلقني )...  عليا، لي ديرت ناا بالصة
 نعةةم ؟ الثةةاني لزوجةةك بالنسةةبة صةةورتك تغيةةرت هةةل مهمشةةة، روحةةي منحسةةش معةةاه عايشةةة رانةةي
 .عاقرة" راني يحسسنيش ما هلل والحمد
 اإلنجننابي والنندور لألنوثننة ا  نفقنندا يعتبننر الننذي العقننم بسننبب والتننوتر الضننغط مننن ا  نوعنن المشنناركة تواجننه
 غرينزة وجنود رغنم شنيء ينقصنها أننه أسناس علنى لنفسنها تنظنر كاننت المجتمنع، داخنل العناقر مرأة فال

 ثنم مننو  تحقيقهنا، عنن عناجزة نفسنها جندت فإنهنا الغرينزة هنذه تتحنرك حنينف فيها، تتحكم التي األمومة
 واالهتنزاز الضنعف هنذا ينبنع " حيطهنابم عالقاتها على حتى وسلوكها نفسيتها على العجز هذا يؤثر
 فني النتحكم اخنتالل نأل الثابنت، بناليقين والمؤصنلة تقلةالمسن بذاتها وعيها قلة من المرأة  شخصية في

 علنى والوسنيلة المنطق هاتذاتي من جاعال فيه، تتخبط الذي الضنك في الرئيس السبب يمثل الموقف
 حياتهنا المنرأة  تكنرس 1المرضني" والتضنخم اخلالنتفن بشخصنيتها ينؤدي ممنا واألصنول الثوابنت حساب
 ننن المجتمنع ألن اإلنجناب، سنوى  آخنر خينار للمنرأة  لنيس أنه بمعنى اإلنجاب، ثم الزواج أجل من كلها
 بلغنت ومهمنا ،ماتولةدش" ل المةرأة يهمةش المجتمةع " الندور هنذا تنؤد لم إذا بها يقبل ال ننن ذكرنا كما

                                                           

  2006، )د.ط(ليلى بلخيري: قضايا المرأة في زمن العولمة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة،   1
 .41ص 
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 وإال تنجننب أن فعليهننا مسننتمرة، وبطريقننة ضنندها مننارسي الممأسننس العنننف هننذا ظننلي التطننور درجننات
 رفضنت أنهنا علمنا المشناركة تصنريح فني لمسنناه منا وهنذا النناقم وكالمهنم الناس سهام مرمى صارت
 صةةارحتك أنةةا وخةةالص هةةك " أجابننت ؟ك  هويتةة وضةةع رفضةةت   لمةةا ا سننألناها حننين ، هويتهننا وضننع
 إحساسنها بسنبب للحالنة كبينرة معانناة ارةالعبن هنذه تظهر عمر " وقداه إسمي متذكرش أنت وحكيتلك
 نةةةوال تةةةر   ، نحرهنننا أو هويتهنننا حجنننب إلنننى النظنننرات هنننذه دفعتهنننا حتنننى رةاوالحقننن التهمنننيش بنظنننرات
 وجنننودي وإقصننناء تهمنننيش منننن تعانينننه لمنننا واضنننحة نتيجنننة يمثنننل المنننرأة  هوينننة إنجنننراح أن السةةةعداو  
 " بنناأللم الشننعور مننن خوفننا لتكتيكننيا الهننروب المواقننف مننن العدينند فنني تتبنننى لهننذا ولننذاتها، لجسنندها
 معايةةا راجلةةي خةةالص روحةةي مةةن كرهةةت رانةةي )..  األوالد نشةةوف كةةي أنةةا نحةة  كيفةةاه معالبلكةةش
 نقعةد وليةت يهةدروا البر   نخرج يهدروا يبدوا لدارنا نروح مليحة منيش روحي مع أنا بصح عاد 
  الدار" في غير
– صةالح سةيد  فةي بولحنةاش روحةت يديةة،التقل والمعالجةة الرقةاة حتةى روحث شيء كل ديرت "

 مشنكلة لمعالجنة العالجينة االسنتراتيجيات من مجموعةب المشاركة قامت "بالحناش يداو   لي -ونزة
 القطناع علنى واعتمادهنا ومحقةورة" منفية متولدش لي " وجودهنا وإثبات االجتماعي والتهميش العقم

 المختلفنننة الشنننعبية والطنننرق  التقليدينننة رسننناتوالمما بنننالقيم التمسنننك بسنننبب الشنننعبي النظنننام أو الشنننعبي
 التقليندي فالطنب خير" التقليدين الطبة عند نعال  نروح الطبة من كرهت " واإلنجاب الحمل بقضايا
 األنثروبولةوجي  مةدلولها في ) الثقافية الممارسة إلى ينتمي ما بقدر العلمية الممارسة إلى ينتمي ال
 آمةةال ويعطيةةك " -المشنناركة حسننب – )العقننم( المشننكالت ذههنن بمثننل يهننتم الننذي األمثننل القطنناع فهننو
 لجنأت لنذا هةو" ربةي وعةاله تولةد  تقةدريش ما ويقولك ركايبك يحشلك  رك تاع الطبة عك  كبيرة

 وتعزيننننز لننننديهن ذرينننة علننننى لحصننننولا يةاسنننتمرار  ينننندعم الننننذي العالجننني، التقلينننندي للنظننننام المشننناركة
 الموروثنننننات تجننننذر عبنننننر االجتمنننناعي ضنننننمانهمو  ألمنننننهن ا  مصننننندر  بوصننننفه نجننننناباإل إلننننى نظننننرتهن
 وهني " اإلنجنابي إنجنازهن علنى المبكنرة طفنولتهن منذ يتربين النساء من فكثير والثقافية، االجتماعية

                                                           

  بعض  طبيب تقليدي يداوي المرضى باألفعى، حيث يقوم بربط خصر المرأة باألفعى ويتمتم بشير بولحناش
الكلمات مما يؤدي إلى انتفاخ األفعى وعادة ما يتوفى هذا األفعى بسب قوة الجن، مع العلم أنني كنت مع المشاركة 

لمعرفة الممارسات العالجية التي يقوم بها لعالج مرضاه، حيث قام الباحث بمقابلة بولحناش عندما ذهبت إلى 
بة للعقم، لكنه رفض دخولي مع المشاركة ويضي " الحنش كي لمعرفة الكيفية العالجية بالنس " بولحناش"المدعو 

 تشو  عبد آخر متخدمش خدمتها".
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 كةي " 1لحيناتهن" واالقتصنادية االجتماعينة الشنروط فني الرجنال تحكنم منن تزيند أن شنأنها منن مفاهيم
 مامةا حتةى معةاه صةابرة كنةت اعةاقر ويقةولي فيةا ويةبخ  فيةا يضةرب طةول األول راجلةي مةع كنت
 بحسب تهامكان لها منحت فالمرأة  وخالص" أصبر مطلقكش كي ربي استحمد  متولديش انت تقولي
 منهننا تننتمكن أن اهننعلي جننبفي الجنوسننية األدوار أمننا المنزليننة األشننغال وإنجنناز اإلنجنناب علننى قنندرتها
      فإنهننا الخصننال هننذه علننى تتننوفر كانننت إذا هنناان علننى زيننادة المجتمننع، فنني محترمننة مرتبننة تتبننوأ لكنني
 فمكانتهنا الدخلنة"، " طقنس أثنناء زفافهنا ينوم عائلتهنا وجةه" حمةرت " كما الزوج لعائلة الوجه" تحمر "

        فصننننفة المشننناركة حننننال هنننو كمننننا العكنننس حصنننل وإن الحمننننل، يثبنننت أن بمجننننرد ترتقننني االجتماعينننة
 " عةةةاقرة كلمةةةة فيةةةا لصةةةقت " الصنننفة هنننذه منننن حياتهنننا ةطيلننن تعننناني وتجعلهنننا بهنننا تلتصنننق العقنننر" "

 إلننى األمننر يتحننول األمومننة بفقنندان إذ ، وأم كزوجننة مثمنننة وضننعية إلننى لترقيتهننا منهننا البنند فاألمومننة
 مكاننة علنى سنلبا ينؤثر العقنر كنان فنإذا " تنجنب لنم إذا المنرأة  تكتمنل فنال لنسناءا هوينةب ترتبط عضلةم

 فنني صننالحيتها وعنندم بننالنقص والشننعور عنهننا زوجهننا تخلنني مننن  خننو  )...( عنننه ينننت  فإنننه المننرأة 
 العنناقر تشننعر كمننا والجنسننية، الزوجيننة بالحينناة تخننل النفسننية انعكاسنناته للعقننر يكننون  كمننا المجتمننع،
 .2واإلحباط" بالعجز

 المنرأة  يطنال النذي والعننف الجنوسنية النمطينة الصورة هيمنة على تنم سابقا تذكر  التي المشاهد إن 
 الصنننور ثقنننل يؤكننند منننا وهنننو واإلنجننناب بنننالزواج إال وجنوسنننيا اجتماعينننا تطبيعهنننا مكننننالم رغيننن مننننف

 مسنتقبل يتحندد إذ واإلنجناب النزواج حتمينة حبيسنة ننن كانت كيفما ننن المرأة  تجعل التي الشائعة النمطية
 نفيننةالع الممارسننات أهننم مننن ةواحند عننام شننكلب هننذه اإلنجنناب، فني النسنناء ومسننتقبل الننزواج فنني الفتناة
 تموت ال هائلة بطريقة وتنمو دائم بشكل وتتغذى رمزي  بغطاء وتتغطى مستمرة بطريقة تمارس التي
 إنتاجهنننا ويعيننند ينتجهنننا المجتمنننع يظنننل بنننل تنتهننني ال الممارسنننات هنننذه أن رى نننن هننننا ومنننن تتجننندد، بننل

 منن قيندةم تصنبحل عبرهنا المنرأة  تأبيندب ومتحكمنة مسنتمرة تبقنى فإنهناا ولهنذ مختلفة جنوسية بموضات
 األسرة. السيما االجتماعية الوكالت قبل
 !!!! ينحني رجل المنزلي: والفضاء أجسدانا -7

                                                           

منير كرداشة: محددات العقم الزواجي في المجتمع األردني، مجلة دراسات العلوم االجتماعية واالنسانية، المجلد   1
 .414، ص 2012، الجامعة األردنية، األردن،  02، العدد 39
مي: العقم بين الطب الشعبي والطب الرسمي في المجتمع الجزائري  دراسة أنثروبولوجية الطب الطاهر براه  2

لمرض العقم، أطروحة دكتوراه، قسم التاري ،  كلية العلوم االجتماعية والعلوم االجتماعية، جامعة أبي بكر بلقايد 
 .48، ص 2016تلمسان، تلمسان، الجزائر، 
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 المنزلينة باألعمنال للقينام نننننن المشناركات منع مقارننة ننننن منيال أقنل تعند -الرجال – المشاركين طبيعة إن
 هننذه وتختننزل القداسننة لرجننلا منننحت ينننينح ال رجنل فعبننارة واالنحننناء، االنخفنناض تتطلننب التنني الشناقة
 الفضناء فني واالنحنناء االنخفناض ويمارس جسديا حاضر فالرجل ثقافي، قالب في الجنوسية العالقة
 تكونةةت كيةة  العنننوان مننن انطالقننا نبحننث أن أردنننا الخنناص، الفضنناء فنني ينحننني أن يمكنننه وال العننام
 الحياة في تمارس وكي  الجندرية؟ القاعدة لهذه الرئي  الم خرج ومن الجنوسية؟ ترسيماتلا هذه

 نوتةةة بةةين القفةةز ابسةةتمولوجيا واحتجازهةةا لفهمهةةا وجةةب هامةةة أسةةئلة تلةةك للمشةةاركات؟ اليوميةةة
 وأخر . جنوسية
 التي المرأة  من عكسال على كلها الفضاءات في قهرها وتمارس منفتحة للرجل الجسدية الحركات تعد
 وغائبنة فينه حاضنرة فهي الخاص الفضاء لىع قهرها وتمارس لها نهاية ال بقيود ا  مقيد جسدها يكون 
 فنني جسنندها حركننات تتموقننع لهننذا العننام الفضنناء فنني محتشننم حضننور آخننر بمعنننى العننام الفضنناء فنني

 للجسننند يخلنننق ممنننا " واالنخفننناض باالنحنننناء تحدينننداو  المنزلينننة األشنننغال خنننالل منننن الخننناص الفضننناء
 تتعمنننق ثقافينننة سنننياقات أنتجتهنننا ديةالجسننن فالحركنننات بالتأوينننل، مهووسنننة سنننيمياء وانفراجاتنننه األنثنننوي 
 عننندما الرؤيننة هننذه تختفنني لكنهننا المنزليننة األشننغال وبالضننبط الخنناص للفضنناء نننذهب عننندما الرؤيننة
 التمننثالت صننانع ال فقننط متلننق األنثننوي  الجسنند أن باعتبننار للرجننل، الجسنندية الحركننات حننول نتحنندث
 المشنروع اكتمنال سنوى  النذكوري  المنظنور هنذا حسنب تعكس ال الجسد مدركات مجمل أن من بالرغم
 التوقعنننات بفضنناء كبينننر ارتباطننا مننرتبط األنثنننوي  فالجسنند 1تأسيسنننه" علننى الرجننل سنننهر الننذي الثقننافي

 الخناص الفضناء فني إال األنثنوي  الجسند واقعينة تقبنل أو الذكورينة الثقافنة تتحمنل أن الجيند منن ليسو 
  ..ال، .الد.األو  تربية المنزلية، شغالاأل ) النمطية األدوار ةلعب حيث
 علةى يعةاوني راجلةي مةن نطلةب منقةدرش الةدار، فةي عاليةة ومكانةة مبةة الراجل عند تكون  زم ال "

 علنى ينبغني ال أننه علنى تنطنوي  بفكنرة كثينرا المشناركات تتشنبث " كبيةر عيةب واألطفةال الةدار خدمة
 تنظةةةاف "و "المةةاعين غسةةيل " بنناألحرى  كلهنننا أو المنزليننة الجنوسننية األشننغال بننبعض القيننام الرجننل
 مةن تقي  " وهنذه والركوع االنحناء إلى تضطره الجندرية األدوار بهذه قيامه الن الدار" تاع األرض
 الفوقينة منن وتقفنز بتمزيقهنا وتقنوم الجندرينة هويتنه تمنس الجسندية الحركناتف  وهيبتوا" تاعوا رجولية
 بييةر دراسنة تمثلهنا والرجنل للمنرأة  الجسندية البنناءات لدراسة مكرسة إثنوغرافية باستشارةف الدونية، إلى

                                                           

الثقافية للجسد األنثوي الرواية النسائية أنموذجا، منشورات دفاتر االختال ، المغرب عبد النور ادريس: التمثالت   1
 . 34، ص 2015، 1ط
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 االسنتراتيجيات منن مجموعنة كنرس الثقنافي الفضناء أن نجند الجزائر   القبائلي المجتمع في 1بورديو
 نحننو الحركننة إن تمثيننلال سننبيل فعلننى والمننذكر، للمؤنننث الجسنندية الحركننات تنننظم التنني والخاصننيات
 االخننتال  فنني المتشننابهة التناقضننات هننذه نأ كمننا بننالمرأة  رتبطتننف األسننفل أمننا بالمننذكر تقتننرن  األعلننى
 منننن تنقنننرض وال تفننننى ال جنوسنننية لعبنننة فننني بعضنننا، بعضنننها لتننندعم الكفاينننة فينننه بمنننا متطابقنننة تعننند

 منن نوعنا منهنا واحد كل على لتضفي الكفاية فيه بما متباعدة وهي واالستعارات، العملية التحويالت
 .والتوافقات والتضمينات غماتالتناب المفرط التحديد من المتحدر الداللي السمك

 األعمال تأدية أثناء المنزلي الفضاء داخل الجسدية سيماالتر  تجسد  03،04) رقم: الصورة
 المنزلية

 
 – 40 صورة -                  - 30صورة -

 12/03/7201 بتاري، النقال بالهاتف الباحث تصور المصدر:
 فننننننني الموجننننننودة األسةةةةةةةفل  ) بورديةةةةةةةو يةةةةةةةارب عنهننننننا عبننننننر كمنننننننا أو االنحنةةةةةةةاء  ) الترسننننننيمة هننننننذه

 هنننذا تنننرفض فنننالمرأة  الجنوسنننية، لألعمنننال وتطويعنننه الجسننند حمنننل طريقنننة تمثنننل  3،040)الصنننورتين
 راسةةها تهةةب  الزم عةةاد  المةرا )..  خةةالص راسةةوا يهةب  نخليةةه منقةةدرش " للرجةةل الواضنح التقنوس
 مننن الرجننل تعفنني التنني ماعيننةاالجت التمننثالت مننن النننوع هننذا يضننفي تاعهةةا را  الةةدار تةةاع والخدمةةة
 التراتبينة أو الجندرينة التقسنيمات علنى المبنني األسنري  النظنام اسنتمرار علنى شنرعية المنزلية األشغال
 أكننندت وقننند النننذكر. الجننننس وهيمننننة تفنننوق  وعلنننى األسنننري  الفضننناء داخنننل اخنننتال  علنننى الجنوسنننية،

                                                           

  2009، 1بيار بورديو: الهيمنة الذكورية، ترجمة سلمان قعفراني، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، لبنان، ط  1
 . 25ص 
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 بننين االختالفننات أن لنننا يؤكنند ممننا الجنوسنني، ووضننعه الرجننل هبننة ضننرورة المشنناركات مننن مجموعننة
 منننع بننندورها تتنننناغم التننني التعارضنننات منننن زوج منننن تتكنننون  كمجموعنننات نسننناء(-)رجنننال ركيناالمشننن

 النسناء بطتتنر  بينمنا قةوة" " عةالي"، " هنو بمنا الرجنال بطتينر  وهكنذا التعارضنات من أخرى  مجموعات
 لكنهنا البيولوجينة الطبيعنة فني متأصنلة ليست وهذه أسفل" " هاب " " منخفض"، " هو ماب ذلك عكس
 تمنارس جديند رمنزي  بثنوب بنل تقليدينة غينر بطريقة الجنوسية النمطية الصور هذه تعمل ثقافية، بنى

 علنىف للنذكر، المجنسنة الكاريزمنا علنى لحفناظا النى بالضنرورة يؤدي مما وذاكرته، الفرد على هيمنتها
 المجنسنة الصنورة وهنذه ى،األعلن فني يضعه المركزي  وضعه ألن الدار" في راسوا ميهبطش " الرجل
 الجنوسنني السننلم فنني للرجننل والجندريننة الرمزيننة بالوضننعية كبيننرة عالقننة لهننا رمزيننة ببننناءات والمغلفننة
 األسري.

 :العام الفضاء عنف إلى الخاص الفضاء عنف من المشاركات -8
 العنام اءالفضن إشنكالية عنند الوقنو  بالضنرورة يسنتدعي العنام، بالفضناء المنرأة  عالقنة فني التفكير إن

 إرهاصنات لنه يسلن العنام الفضناء مفهوم كان فإذا الفكرية، اآللة بتطور يتمدد ا  هالمي ا  مفهوم بوصفه
 نجننند فإننننا ترتيبهننا، وكيفينننة المدينننة قضننية حنننول خلنندون  ابننن ذكنننره مننا باسننتثناء العربننني التفكيننر فنني

 الفيلسنننو  مننننذ لعننناما الفضننناء بتفكينننك وقنننام الموضنننوع هنننذا منننن تمكنننن األوروبننني الفكنننر أن بالمقابنننل
 أن إلننى ذهننبو  المفهننوم لهننذا أصننل الننذي هابرمةةاس يةةورغن الفيلسننو  إلننى وصننوال كةةان  األلمنناني
 والمواقننف اآلراء فيهننا وتتشننكل المسنناجالت فيننه تنندور التنني النقنناش حلبننة " يتضننمن العمننومي الفضنناء
 .1وهمومهم" الناس اهتمامات تجسد التي القضايا حول
 فني للمنرأة  الفاعنل ورضالح في ا  حاسم ا  عنصر  كانت اليومية، وتنقالتها العام لفضاءا المرأة  ولوج إن 
 بالفضنناء المشنناركات فعالقننة ا  محتشننم كننان ننننن المشنناركات حسننب نننننالحضور هننذا أن إال الفضنناء هننذا
 األحكننام أن ذلننك الجنوسننية النمطيننة بالصننور محكومننة ألنهننا الشننيء، بعننض ومتننوترة غامضننة العننام
 سننلبية انعكاسنات لهننا كنان العننام، الفضناء فنني الرجنل مننع جننب إلننى جنبنا المننرأة  ورحضن حننول القبلينة
 االجتمناعي الننوع أسناس علنى المبنني والعننف للتحنرش تعرضنها وزينادة المنرأة  تنقنل منن الحدب تتجلى
 الفضاءات. هذه في والفتيات النساء ضد الرمزي  العنف لتمرير قناة دتع النمطية الصور وهذه
 العام: الفضاء في المرأة اسلب جندرة -8-1

                                                           

 .511مرجع سبق ذكره، ص  ،أنتوني غدنز  1
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 يعقندها التني والعالقنات ينتجنه، النذي المجتمنع علنى تطلعننا التني المؤشنرات أبنرز أحند اللباس" يعتبر
 حينث الخنارجي، العنالم منؤثرات ضند وحمايتنه الجسند تغطينة يضنمن للجسد غال  فهو 1الخارج" مع
 خصائصننها لهننا جماعننة فكننل لثقافيننة،وا االجتماعيننة الوظيفننة إلننى البيولوجيننة الوظيفننة اللبنناس تعنندىي

 لننم الثقافنات، مختلننف عبنر اللبنناس وظيفنة فننإن ذلنك علننى وبنناءا اللبنناس" نمنط يخننص منا فنني الثقافينة
 وانتمائه. الفرد هوية عن اإلعالن إلى ذلك تعدت وإنما وقايته، أو الجسد تغطية مجرد عند أبدا تقف
 أو الجسنند برقعننة فنني اللبنناس سنناهم اإلطننار هننذا وفنني 2اجتماعيننا" لباسننا الفننرد يمنننح اللبنناس بفضننل إذ

 مننؤطر ألنننه أكثننر ثقننافي حضننور لننه فالبنناس للجسنند، البيولننوجي الجانننب يفننند هننذا كننل ثقافيننا إنشنناءه
 النننوع أسنناس علننى ومبننني مقنننن اضننطهاد لنننا يخلننق ممننا األنثننوي  الجسنند وخاصننة الجسنندية للحركننات

 االجتماعي.
 لتغذيننة رئيسنني ميكننانيزم المينندان اتينناثنوغراف حسننب لعننام،ا الفضنناء فنني وتصننرفاتها مننرأة ال لبنناس إن

 المشننناركين منننن العديننند بنننه ماصنننرح وهنننذا ،االجتمننناعي الننننوع أسننناس علنننى القائمنننة النمطينننة الصنننورة
 متوافق لباس يلبسن اللواتي فالنساء ،خارجة" تجي كي محترم لباس تلب  المرا على الزم " بقولهم:
 وفني متربيةات" مةيش ،" فةاجرات" " قحبةات"، " يعتبنرن  العنام ءالفضنا فني أنوثتهن ويظهرن  والموضة
 جةةةدا قليلةةةة فئةةةة وهةةةي - العنننامالتو  المتمدرسنننات المشننناركات بعنننض أعنننربن الخطنننابي السنننياق هنننذا
 عنند الكليشنهيات هنذه مثنل إسنقاط على -الخاص الفضاء في يمكثن اللواتي المشاركات مع مقارنة
 النمطينننة الصنننور بتطعنننيم تقنننوم الكليشنننيهات هنننذه ام،العننن الفضننناء إلنننى الخننناص الفضننناء نمننن الخنننروج
 سةةطرت لةةي ميةةا نحترمهةةا لةةي والطفلةةة المةةرا "فننا ،وإهانتهننا المننرأة  تهمننيش إلننى تهنند  والتنني الجنوسننية
 بةاه للمتوسةطة طلعةت كةي الحجةاب لبسةتها بنتي أنا نشوفوا، رانا تخرج كي روحها وتحترم روحها
 وجننب أخنرى  بعبنارة أو إثنارة كنل عنن وبعيندا محترمنا سنالبا تلبسنن أن المشناركات فعلنى ،بيةه" توالةف
 أو كننائن أمننام موضنوعا نسننيجا أو سننتارة " شةبل مالةةك حسننب فالحجنناب ،الحجناب يرتنندين أن علنيهن
 النذي المجتمعينة والعنادات التقاليندو  األعنرا  عننوان يعتبنر والنذي ،3األنظار" عن نحجبه حتى شيء
 " المرأة  أن على المشاركات كل أكدت السياق هذا وفي ،العام الفضاء داخل وضعهن ذلك بعد يحدد

                                                           

 .60مرجع سبق ذكره، ص  ،سباعيخلود ال  1
 .61-60ص ص  المرجع نفسه،  2
مالك شبل: الجنس والحريم روح السراري السلوكيات الجنسية لمهمشة في المغرب الكبير، ترجمة عبد هللا زارا   3

 .119، ص 2010أفريقيا الشرق، المغرب،  )د.ط(، 
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 صنعب للمشناركات بالنسنبة الحجناب ماهينة تحديند إن "المحتةرم الحجةاب وتلةب  روحهةا تستر الزم
 هنو الحجاب أن يرون  فهن مكتملة، غير وصورته المعالم محدد غير نهل بالنسبة الحجاب ألن جدا
 تنرتبط التني القطعنة يعتبنر النذي الخمنار لبناس ذلنك إلنى إضنافة -األسناس هنو وهنذا – الوجنه تغطية
 هوينننة عنننن وتعبنننر مكنننانتهم تقنننرر حينننث هويتهنننا، عننننوان ووهننن )إجبارينننا( الصنننغر مننننذ المشننناركة بهنننا

 معيننة أجنزا تغطني وثابتنة فضفاضنة تكنون  أن يجنب القمناش منن قطعنة هنو إذن فالحجاب الجماعة،
 والجسد. والوجه الرأس من
 عننندماف اليوميننة، حينناتهم فنني بالحجنناب قلنننا كمننا مرتبطننات فهننن شنناركاتالم حالننة فنني الحننال هننو كمننا

 التحجننب فنني ويسننرعن الحننديث عننن يتننوقفن فننإنهن رسننمية، غيننر حواريننة حلقننات المشنناركات ينضننمن
 مثال بأنه السلوك هذا " شارما لنا تفسر الحوارية، بالحلقة الدموية( قرابته )رغم مسن رجل يمر حين
 1.تصرفاتهن" وتقييد النساء صوت إسكات" " لنننننننننن

 النديني التفسنير نجند والكليشنيهات -الرجنال – المشناركين خطابات لمعظم متمعنة بجولة نقوم عندما
 العنام الفضناء فني المنرأة  حضنور شنأنب النمطينة الصنور إنتناج تعيند حيث الترسيمة هذه عليها يطغى
 المنننرأة  عفنننة علنننى الحفننناظ أجنننل منننن الحجننناب ارتنننداء ضنننرورة علنننى المشننناركين يننندافع الننندين فباسنننم
 ارتبناط لنه )...( ذلنك منع لكننه " رمزينة حمولنة منن يحملنه بما فالحجاب العام، الفضاء في وحشمتها
 للمفهننوم تننأويلهم مننن وبالضننبط الننديني النندرس مننن المشنناركين خطنناب يبنننى حيننث ،2الدينيننة" باألبعنناد
 وللنظننام العننام للنظننام انزعنناج مصنندر يهنن هنننا ومننن عننورة هنني المننرأة  أن باعتبننار للعننورة، اإلسننالمي
 اإلسالمي الدين من المستوحاة االجتماعية للقواعد المرأة  لباس يخضع األساس هذا وعلى األخالقي،

 البسةةة مةةرا تخةرج سةةتار، أحسةن والحجةةاب روحهةا تسةةتر المةةرا علةى الزم تاعنةةا للةدين ترجةةع كةي "
 فرضةت )...  هكةاك تخةرج بنتةي واال تةيمر  نخلةي منقةدرش أنةا وهلل فيهةا تشوف غير تقعد المزير
 مةرت فةيهم فوانشةو  ورانةا خةالص حةالهم فةي يخلةوهمش مةا أم العجار مرتيو  الحجاب بنتي على

                                                           

ترجمة سهام عبد السالم، المركز القومي للترجمة  الحجاب بين الحشمة والخصوصية والمقاومة،  :فدوى الجندي  1
 .245، ص 2016، 1القاهرة، مصر، ط

سامر أبو قاسم وأحمد المرادي: الحجاب والنقاب  دراسات فقهية واجتماعية، دار التوحيدي، الرباط، المغرب   2
 .11، ص2013)د.ط(،  

  عند الخروج من البيت، حيث كانت المرأة تكاد  العجار هو قطعة القماش التي تضعها المرأة على وجهها للسترة
ال ترى الشارع إال من مناسبة إلى أخرى، لعدم سماح المرأة من الخروج واكتفاءها بتربية األطفال والعناية بالمنزل، 
سوى إذا تنقلت للطبيب أو زيارة األقارب، الن الشوارع كانت تمتل  بالرجال فقط خاصة في األريا  والمدن الصغيرة 
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 فضننناءات وتحديننند هتغطيتننن عليننننا وجنننب تناسنننلي عضنننو كلنننه المنننرأة  جسننند ألن ، فيهةةةا" يةةةدراقوا راجةةةل
 وهنذا أشنكاله بكنل للفتناة لحجنابا فرض طريق عن وهذا ،للرجل الجنسية الرغبة يثير ال لكي تنقالته
 التحنرش وخاصنة العنام لفضناءا في الممارسة التحرش أنواع من خوفا المشارك خطاب في لمسناه ما

 اللفظي.
 منن -كبيةرة فتنةة را  المةرا- الرجنل حماينة منن بند وال للرجنل، فتننة المشناركين جل عند المرأة  تعتبر
 جسندها تغطني نأ المننزل منن للخنروج المنرأة  علنى يفنرض لنذا الحجاب، لبس طريق عن وذلك فتنتها
 ينننص والننذي القرآننني، التأويننل ميتولوجيننا خننالل مننن بوضننوح يتبننين األمننر وهننذا زينتهننا، إظهننار وعنندم
 مقاومتنه)..( منن بند ال شنيء "زاكةي أبةو نةادين حسنب فنالمرأة  للغواية مصدر المرأة  أن سابقا قلنا كما
 الحجناب طرينق عنن الرغبنة بتحييند جنلالر  يقنوم وعلينه ،1ء"اإلغنرا قنوة الرجنل متخينل فني تحمل ألنها
 صنورتهم مباشنرة يمنس حجاب بدون  المرأة  خروج أن -الرجال– المشاركين كل يعتقد هذا إلى إضافة
 ال نفة  والبةرة تلةب  كيفةاه حتةى مرتةوا فةي يحكةم لي الراجل " م.س يقول تصدعها إلى يؤدي مما
 التخةرا  ال الةنف  الزم مرتةي " ع.س ويدلي صح" اجلر  فالن مرت الناس عليه ويقولوا راجل أ اك
  ر.س ويةدلي " تاعهةا والعجةار الحجةاب تلةب  لبةرةا تخرج كي )..  ندير، أنا نقول واش الزم والو
 )..  تاعهةا، كلةش يبيةنش ومةا واسةع يكون  الزم حجاب أ  وماهوش الحجاب المرأة تلب  الزم "
 الزم تاعي المرأة انا حتى والعجار، الحجابات نالبسي تاعنا النساء في نشوف صالحي عرفت من
 .والحجاب" العجار تلب 
 عننننند يتمثننننل والننننذي لباسننننها فنننني وخاصننننة المننننرأة  علننننى المطلقننننة بالهيمنننننة تتحنننندد الرجننننل مكانننننة إن 

 الحجناب يكنون  أن يجنب المشناركين لْ ث  م  ت   فحسب حجاب أي وليس بالحجاب -الرجال – المشاركين
 أبنرز منن واحد يمثل فهو ،الحجاب في تتوفر يجب الشروط هذه قوامها أو الجسم يحدد ال فضفاض
 أنننه كمننا المشنناركة، إليننه المنتميننة الننداخلي االجتمنناعي الفضنناء يرسننمه الننذي الثقننافي النمننوذج رمننوز
 كنل العمنومي، الفضاء وخاصة الفضاءات كل في تفاعلها أثناء ترسلها التي رموزال كل في المتحكم
 تسنلم لنم لكنن العام الفضاء من المرأة  وتحمي المتين الحصن دور تلعب لذكوريةا االستراتيجيات هذه

 الننذكوري  العتنناد بكننل محصنننات أنهننن رغننم أشننكاله بكننل العننام الفضنناء داخننل العنننف مننن المشنناركات

                                                                                                                                                                          

التي ال يكاد الرجل يرى امرأة في الشارع، وإذا رآها فال يرى سوى لباسها الذي كانت تتستر به حين كان حايك مرمى 
 والعجار الذي يغطي وجهها، حيث كان رمزا للرفعة والحشمة والوقار ) حسب تعري  أحد المسنات (

 .40ص   ،1،2017طنادين أبو زاكي: من إمرأة إلى رجل، دار الفارابي، لبنان،   1
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 والعجةار تةاعي الحجةاب لبسةت خارجةة كنةت مةرة " تقول الشارع في لها وقع مشهد ن.س لنا تحكي
 تةاع الطريةق علةى روحةت "ع" ولةد  أنةا روحةت المرارة، على شقت جارتنا نشوف للسبيطار رايحة
 والعجةار الحجةاب فةي نريقل حبست التريسيتي تاع السنطرة كيما وصلت ولد  أنا ماشيا أنا الراية
 النسةاء مةنكم يخةرج واش كبةار قحةاب راكةم حرمة زعمى قالي شو   كبير بالتاكسي واحد علينا عد
 ."تسةترك لةي هةي الةدار فةي تاعةك البالصةة رجلةيكم فةي ديةروا وانةتم زوالعجةا الحجابةات فةي ديروا
 ننوع يعيشنون  فالرجنال بنالتحرش عالقنة لنه لنيس اللباس أن االثنوغرافي المشهد هذا خالل من يتضح
 الوضننع فنني خلننال أحنندث ممننا لننه النسنناء ولننوج بسننبب العننام الفضنناء فنني األنطولننوجي االغتننراب مننن

 العننام الفضنناء داخننل المننرأة  ضنند العنننف تمظهننرات زادات حيننث ذكور،النن بسننيطرة يتسننم الننذي التقلينندي
 الحنس خطناب فني تفسنيرها ونجند الرجنل، يفرضنها التني الحصنانة منن بلغت مهما لها تتعرض والتي

 يننزع  الننذي هننو العننام الفضنناء داخننل المننرأة  حظننور أن جليننا لنننا يظهننر وهكننذا للمشنناركين، المشننترك
 رفننض هننناك وبالتننالي وجودهننا، ليحاصننر العنننف أنننواع كننل يهنناعل يمننارس لهننذا لباسننها ولننيس الرجننل
 يسنننترجع أن مننننه ومحاولنننة ضننندها العننننف الرجنننل ارسيمننن هنننذال العنننام الفضننناء داخنننل المنننرأة  لحضنننور
 الحالةة ترجةع نتمنةى ومتخةرجش)..  روحهةا سةاترة المةرا صح بكر   " حذافيره بكل التقليدي المشهد
 كانت". يماك
 
   لك؟ يمكن هل :العام للفضاء واخترقهن المشاركات -8-2
 االجتمنناعي الننوع أسنناس علنى مؤسسننة هندسنة وفنرض الهرميننات إنتناج تعينند الجندرينة المسناحات إن
 يتجنناوزه بننل الحنند هننذا عننند األمننر يقننف وال المنننزل، علبننة خننارج وتحركاتهننا المننرأة  تنننقالت تحنندد التنني
 هنذا المشناركات أحند تؤكند األب أو خاأل أو الزوج طر  من مراقبة محل وتصبح بتهاارق إلى لينتقل
 تتشنكل الميكانيزمنات هنذه ،فيةا" يتبةع بابةة وال خويةا فةي نحة  الطريق في نمشي كي وهلل " بقولهنا
درها التي االجتماعية التنشئة بمساعدة تزرع والتي بنيويا  الذي الثقافي النسي  وكذا األسرة وكالة ت ص 
 بالجنننندر األمكننننة تصنننبغ إذ العنننام، الفضننناء داخنننل الجندرينننة احاتالمسننن وتجهينننز برمجنننة علنننى يعمنننل
 ال والتنني عمقننا األكثننر سننلوكاتها كننل تمننارس فيننه ثقافيننا، مبننني المننرأة  فيننه تتنقننل التنني المكننان ويكننون 
 للمشاركين. اليومية الحياة داخل تتخفى
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 التنظنيمو  الترتينب من مؤقتة لعملية مشروطة نتيجة هما سواسية، والمكان الجندر " بأن مارتينا تؤكد
 لهمنننا العنننام والفضنناء االجتمننناعي فنننالنوع، 1الموجننودة" والبننننى التركيبنننات إنتنناج وتعيننند تؤسنننس والعننزو
 التنني األخينرة اليوميننة، الحيناة مسنرح فنني االجتماعينة المفاهيميننة الترسنانة فني ونشنناهدها كبينرة عالقنة
 إن ؟  لةك كية  التجناها أحادينة جسندية حركات عليها ت فرض المرأة  أن المشاركين وخطاب لنا بينت
 صننناعة أنننه تننوحي إمكانيننات يمتلننك فهننو الثقافيننة، والنندالالت رمننوزال مننن فسيفيسنناء هننو المننرأة  جسنند

 العنام الفضناء فني األنثوينة الجسندية فالحركنات الذكورية، األنساق من متشكلة صناعة ،سوسيوثقافية
 أشنكاله وفي األنثوي  الجسد يف مطبوعة الهوية دامت وما الذكوري، المجتمع توقعات فضاء يحددها
 خطابننات خننالل مننن لهننذا ،الذكوريننة بالشننرعية ومننؤدل  ثقننافي هننو مننا حصننيلة يعتبننر فإنننه التفاعليننة
 أن تنننردد وبننال نقننول أن يمكننن العنننام الفضنناء مسننرح فنني وتفننناعالتهم اليوميننة وممارسننتهم المشنناركين
 يقةةولي " ت.ز تقننول الننذكوري، الثقننافي النسننق يحنندده عننامال لفضنناءا داخننل األنثننوي  الجسنند تموضننع
 للسنياق المفروضنة الجسندية الحركة هذه تحقق "للدار السبيطار ومن السبيطار إلى الدار من راجلي

 تصننبح لهننذا للمننرأة، بالنسننبة اآلليننة مننن نننوع وتصننبغ االجتمنناعي النسنني  داخننل كبيننرة مكانننة الننذكوري،
 فينه نتأمنل عنندما لكنن منا ننوع غنامض ةعناد ويكون  جندريا تصمم الجندرية بالمساحات المرأة  عالقة
 بدينامكية مباشرة وربطه المكاني اإلنتاج وإعادة إنتاج على يتكاتفون  أفراده بكل المجتمع أن نجد مليا
 ت بننى فهني للمرأة  وبالنسبة ،2" الرمزية ومكوناته الرجل لبناء نسق هو" المجتمع أن ترى  فوالبي القوة،
 خانعنة يجعلهنا حينث األبنوي  النظنام وبنين )الرجنال( المجتمنع أفنراد بنين الرمزينة االتفاقينة أسناس على
 نظنننام تشنننكل علنننى تسننناهم ألنهنننا الثقافينننة النننوكالت علنننى المبنينننة الجندرينننة وللمقننناييس للرجنننل وتابعنننة
 النذكر سيطرة بذلك عاكسة أيضا والخاص العام الفضاء في الجندرية العالقات على وتحاف  الجندر
 .كونيل يسميها كما complicit masculinity المتباهية الرجولة بنىت وبهذا المرأة  جسد على
 التطبينننق بنننل والتمحنننيص للننندرس قابلنننة غينننر المشننناركة علنننى المفروضنننة الجننناهزة القوالنننب تلنننك إن 

 الرجل عكس العام الفضاء داخل للمرأة  الجسدي الوجود تحرم االستراتيجيات فهذه الفعلية، والممارسة
 غينر المنرأة  جسند ويصنبح والبيولوجينة، الرمزينة حمولتنه بكنل واستعماله لجسديا بالتحرر يتميز يذال

  القضيبي. الذكوري  نظيره من حضورا وأقل متجانس أو متكاف 

                                                           

جنى نخال: المرأة كمكان المرأة في المكان إعادة تموضع أجسادنا وكتابة الجندر في المكان، مجلة كحل ألبحاث   1
 .23، ص2015، العدد األول، لبنان، 1الجسد والجندر، المجلد

 .279، ص 2015، 1معن خليل العمر: علم اجتماع الجندر، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط  2
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 المنزلنني الفضنناء مننن الخننروج المشنناركات أحنند اسننتطاعت المدرسننة لوكالننة الحتمنني الحضننور بفضننل
 الخنناص الفضنناء شننباك مننن لهننروبا عننن النظننر وبغننض العننام، الفضنناء فنني جسنندها تموضننع وإعننادة
 األروقنننة مختلنننف فننني المنننرأة  بحرينننة المرتبطنننة النمطينننة الصنننور بسنننبب والعننننف للتميينننز عرضنننة تبقنننى

 نحة  الةدار مةن خارجةة نكةون  كةي " العنام: بالفضاء عالقتها واصفة المشاركة هذه تقول الجندرية،
 بابةا عنةد مةن لونكةات يتجينة بةرك شةو   الوقةت نفةوت وكةي فيا، يع  تاعي العايلة من واحد في
 وإ ا القرايةة تاع الوقت خارج نخرج خالص متخلينيش صاحبي مع فيا تحسب يوما يوما)...  وإال

 .خويا" معايا يكون  والزم برك للضرورة خرجت
 تحركاتنه وجهنة وتحديند المناسنب المكنان فني جسندها وضنع علنى يعمل ميكانيزم المشاركة رقابة إن 

 الننننزمن تحدينننند أمننننا واألم، األب وتعليمننننات متوافقننننة وجعلهننننا حركاتهننننا تثبيننننت علننننى تعمننننل فالمشنننناركة
 القنننوانيين تخنننرق  لنننم أنهنننا رغنننم فالمشننناركة األنثنننوي  الجسننند تحركنننات منننن الحننند علنننى يلعنننب الجنوسننني
 وبالتننالي نوسنني،الج بننالزمن مننرتبط جسنندها أن إال الننذكوري  الدسننتور فنني عليهننا والمتعننار  الجنوسننية
 ال األنثننوي  الجنوسنني الننزمن لكننن بحريننة يتمنندد أن ويمكنننه أوسننع الننذكوري  الننزمن أن نقننول أن يمكننننا
 وتموقننع الخننارج فنني المننرأة  تنننقالت أن إلننى باإلضننافة الذكوريننة، باإلنشنناءات مننرتبط ألنننه ذلننك يمكنننه
 موضنوع ويصنبحن محترمنات، غينر عفيفنات، غينر كنسناء أحيانا إليها وينظر صورتها يشوه جسدها
 ضحيا يكن ما وغالبا الجيران...ال، ، االم، األب، ) واالجتماعية األسرية بيئتهن دخل نمطية صورة
 وشرفهن. أخالقهن في تشكيك ومحل المسبقة األحكام

 التني الذكورينة باإليديولوجينة مصنبوغة وضنعية مأمنا نجنده المشناركة خطناب فني جيندا اإلمعان عند 
 ابنتهننا علنى تمنارس التني األم ؤوليةمسن وهنذه األشنياء، كنل مركنز تجعلنه والتني للنذكر القداسنة تعطني
 الحنندود رسننم إلننى إضننافة الشننرخ، مننن وتقيننه الننذكوري  النظننام هندسننة علننى تحنناف  لكنني وتهمننيش قهننرا

 والمحافظنة الذكورينة الهيمننة إنتناج وإعنادة إنتناج فني مشاركة بورديو يعتبرها لهذا والسلوكية الجسدية
 التصننيفية والمقنوالت التصنورات تبنني فني يةالضنح اشنتراك علنى يدل شيء على دل إن فهذا"،عليها
 .1ذاتها"

                                                           

عبد الهادي أعرب:  قراءة في مؤلف بيير بورديو، مؤسسة مؤمنون بال حدود، د.ع، الصادر يوم   1
 النسخة اإللكترونية متوفرة في الموقع الرسمي  05/06/2019، تاري  التصفح 2015أفريل//10

https://www.mominoun.com/ 
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 وأن األخالقنني، البعنند ذات والشننكوك المقولبننة األفكننار مننن الكثيننر يثيننر العننام الفضنناء فنني التنقننل إن 
 هذا وليس االجتماعي الفضاء داخل لمكانتها صريحا تهديدا األسرة تعتبره للمدرسة المشاركة تتنقال
 تنندور مسننرح خشننبة العننام فالفضنناء إذن لألسننرة، العامننة واآلداب خننالقلأل تهدينندا يعتبرونننه بننل فقننط
 المجتمننع يؤثثننه العننام فالمكننان المعينننة الشننروط تتننوفر عننندما تظهننر والتنني الجندريننة، األحننداث عليهننا
 كل يجنس ومتزاحمة منقطة غير عملية في المجتمع ينفك فال ومتطلباته، مقتضياته حسب الذكوري 

 وتصننرفاتها حركتهننا ويقينند يتالعننب ويصننبح العامننة الفضنناءات جننندرة وخاصننة بننالمرأة  مننرتبط هننو مننا
 ويصنعب جندا صنعب العامنة الجندرينة األمكننة مقاومنة يصنبح ذلنك وبعند ويوجهها، بجسدها وإدراكها
 العام. الفضاء في جسدها تموضع إعادة المرأة  على
 التنشنننئة دور ينننأتي وهننننا الجنننندري، االمتثنننال شنننرك فننني واقعنننات المشننناركات أن القنننول منننن جنننرم ال

 المطننننابق االمتثنننال يتطلنننبو  وأزوجهنننم، المشننناركات بنننين الودينننة العالقنننات كنننل تثبنننيط فننني الجندرينننة
 علننى والحصننول جسنندها موضننعة تعينند أن للمننرأة  تسننمح محاولننة أيننة إنكننار وبالتننالي الجننندر لتوقعننات
 حسنب الفضناء داخنل لتنقنلا خينار لهنا لنيس فنالمرأة  لهنذا أنثوينا، مصنبوغة أي جنوسية مهيئة بناءات
 للجندر. االمتثال بثمن نسميه ما هذا الرجال، وخاصة األسرة أفراد توقعات بل توقعاتها
  والعام: الخاص الفضاء في لمشاركاتا ضد الممارس العنف أشكال -09
 الجسد : العنف -09-1

 ضنننبطي اءفضنن إلننى تحننول وبالتننالي المننادي، العننننف مننن عدينندة وأشننكال ممارسننات المنننزل يحتضننن
 لكنن منا نوعا غامضة عالقة تكون  قد الذكوري، لتملك خصيصا هندست أمكنة إنها ،يهيكلهو  الجسد
 شنيوعا األكثنر األننواع منن -المادي – الجسدي عنفالف البطريركية، السلطة تؤطره المبني الفعل هذا
 وشةةةةةد الخنةةةةةق،و  والةةةةدفع، الضةةةةةرب، يشننننمل حيننننث ،يالمنزلننننن الفضنننناء يحتضنننننه النننننذي المننننرأة  ضنننند

 اإلغماء. إلى أحيانا تصل قد بليغة نتائ  العنف من النوع هذا على ينجم ما دائما ،ال،الشعر...
 وهنذا المنزلني، الفضناء داخنل االجتماعينة التنشنئة فني الجنسنيين بنين الجندرية المساواة  انعدام يتجسد
 تلنك وخاصنة لوجنود،ا إلنى العندم منن انتقالهنا مننذ البننت اتجناه األسنرة أفنراد تتبعنه النذي السنلوك عبر

 يمننارس الجننندري  التمييننز ترسنن  بنندورها تننيوال ،التصننورات طننر  مننن المبرمجننة العدوانيننة السننلوكات
 ضننننمنية موافقننننة أعطنننناه المجتمننننع أن باعتبننننار سلسننننة بطريقننننة المننننرأة  ضنننند الجسنننندي العنننننف الرجننننل

 الهيمننة لتعزينز ةالجسندي القنوة اسنتخدام ينتم حيث المجتمع في معززة الثقافية الوصفة هذه لممارسته،



 تعنيف املرأة أمنوذجا االجتماعيالعنف القائم على أساس النوع 

93 

برلين -المانيا  /ركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية إصدارات الم    

 بوضوح الطفولة،تظهر منذ الرجل من أدنى درجة في قسرا المرأة  تضع التي الحاسمة اآللية هذه تبدأ
 .االجتماعية التنشئة في

 يمننارس حيننث الذكوريننة، الهيمنننة إلثبننات فضنناء جسنندها يحننول ممننا الجسنندي للعنننف البنننت تتعننرض
 بابةا ضربني " ك.س به صرحت ما وهذا باأل طر  من وخاصة الهفوات ألبسط العنف هذا عليها
 تضةربت أنةا " قائلنة وتضني  " تاعةك تربيةة هذ  ليها قالو  ماما على عي و  الدم، جرالي حتى مرة
 العملننة هنو البننت اتجناه األب منن الصننادر الجسندي العننف هنذا إن كبةر "، حتةةى صةغر   مةن ياسةر
 الضنبط وسنائط طنر  منن أشنكلته ينتم جنوسني نمنوذج وفنق وتعديلنه سنلوكها لتنرويض وهذا السائدة،

 التني المشناكل طنرح علنى البننت قندرة عدم " الجسد ضبط عملية نتائ  من ،المجتمع في االجتماعي
 الننذي الخننو  نتيجننة والوالنندين، البنننت بننين العالقننة فنني الصننراحة وغينناب منهننا، تعنناني أو تعترضننها
 :1."األب وخاصة العالقة تفاصيل كل يتحكم
 لكةل ونحسةب خايفةة، وليةت بابةا تاع الضرب من يفهمني، ما واحد الدار  هذ في مغمومة راني "

 مزيةرة تفهمنةا تكةون  الزم لةي مامةا )... الوقةت نفة  فةي وحيةة ميتةة رانةي )... فيهةا نةدير خطوة
  .الماء" تاع بالتيو وتضربني شيق وتنحيلي تعلقنا كانت بكر   بابا من خايفة علينا
 فني منه انتع حيث التربية، بدعوة األسرة كنف في يمارس لذيا الجسدي العنف من البنت تسلم قد
 فينه تعنيش آمنن فضناء علنى الحال بطبيعة تحلم وهي األسرة عن انفصالها بعدو  ،حياتها مراحل كل
 ألحد وقع مشهد لكم سننقل الرؤية هذه لتوضيح ،وهم ويصبح الواقع مع تنصدم سعيدة، زوجية حياة

 : زوجها مع المشاركات
 نتضرب. وأنا عندك تجي من م:
 ضرب. تع وجه راكي خ:
 منهم أكثر فاطشة لقيت نتهنى راح روحي وحسبت طول الضرب دارنا في كنت م:
 الطاجين. ب ضربها ،رخيسة راكي خ:
 للتنشنئة راجنع وهنذا وخافتنة، منظمنة حركنة ذات وجعلنه الجسند لتنرويض آلينة هني المنرأة  تعني  إذن 

 فنال الجنسنيين، بنين للعالقنة الوحيند المعينار هنو التكنافؤ عندم عنلتج التني – الذكورية – االجتماعينة
 تعنينن  علننيهم تفننرض التنني الخاصننة الجنوسننية التنشننئة مننن نننوع يتلقننون  الننذكور أن نجننزم أن يمكننن

                                                           

، ص 2001الزهراء أزرويل: البغاء أوالجسد المستباح، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب، )د.ط(،  فاطمة  1
39. 
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 الجسندي العنف تفسير في خاص منطق للمشاركات المركزية، القضيبية لمتطلبات اعهاوإخض المرأة 
 مةاهوش مةرأة فةي يضرب " الرجولة، ميزان من الرجل يسقط الفعل اهذ أن لهن فبالنسبة المرأة، ضد
 أن نجند – الرجنال – ركيناالمشن إلنى رجعننا إذا لكنن الفحنل، ثنوب عنه ينزع فهو ،"– طحان – راجل

 منننن ننننوع لهنننم بالنسنننبة الجسننندي فنننالعنف المشننناركات تصنننريحات منننع مقارننننة تمامنننا يختلنننف تصنننورهم
 القيمنة وفقندان السنلطة تهديند منن الرجنل يخنا  " بقولهنا مفيند ديجنةخ أكدته ما وهذا والرجولة التربية
 سننيطرته ألسننباب الجسنندي العنننف وخاصننة العنننف طريننق عننن التعننويض إلننى يدفعننه ممننا ذاتننه أمننام

 لننم أنننه إذ بننالهجوم، خوفننه ردع إلننى تدفعننه بنناألمن اإلحسنناس عنندم مننن حالننة مننن حالننة إنهننا ورجولتننه
 نإ 1" العمودينة التراتبينة وعالقنة الخضنوع عالقنة هني لعالقاتا من واحد نمط على يترب ولم يعر 
 تتضةةرب الزم المةةرأة " ع.س قننول فنني نستشننفه مننا وهننذا اجتماعيننا قبننولمو  مسننتحب الجسنندي العنننف
 عينيهةا فةي راجل تبان الزم صعيبة، را  تتضرب المرأة الزم " س ح. ويدلي طحنك"، ضربهاشتم
 الجسنندي فننالعنف ،"و نةةيهم مةةن فةةيهم يسةةوقواو  همطحنةةو  نسةةوينهم فةةي متضةةربش رجالةةة كةةاين أو

 ننناقص فهننو الصننفة هننذه يملننك ال شننخص كننان وإذا الرجوليننة الممارسننة مننن نننوع المننرأة  ضنند الممننارس
 أن كمننا دونةةي" أو " واألدنننى باألقننل يوصننم أنننه أو الرجننولي، الجنوسنني الميننزان مننن سنناقط أو رجولننة
 والتني الرجولنة باسنم وهنذا المرأة  تعني  حرية له رجلفال ،اإلشكال يكمن هنا بالحرية مرتبطة الرجولة
     الجسنندية الرجننل فحولننة إبننراز طريننق عننن المننرأة  تخضننع ،واالجتمنناعي الثقننافي البعنند قلنننا كمننا يكونهننا
 يبننرر مننا ،2 الرجوليننة." الهيمنننة أبعنناد مننن أساسنني بعنند المظهننر يصننبح حيننث " -الفيزيقنني العنننف –

 هنو كمنا الرجولة، دائرة من خرجوهمو  التهميش من خوفهم جسديال التعني  إلى الرجال بعض لجوء
 هننذا يمننس حيننث امننرأة، لكلمننة تصننغير وهنني مريةةة" " نعننت علننيهم يطلننق الننذي ألولئننك بالنسننبة األمننر
 الرجنننل يريننند منننا إن 3الننندار." نسننناء فننني ينننتحكم أن يمكننننه ال رجنننل كنننل وعلنننى الرجنننل، فحولنننة النعنننت
 القضنننيبية هويتنننه علنننى والحفننناظ الرجنننال، مجموعنننة فننني وجننندانياو  جسنننديا الننندخول هنننو لنننه الوصنننول

 عننن straus كتبننت الشننأن هننذا وفنني جسننديا، المننرأة  تعنينن  طريننق عننن وهننذا اجتماعيننا، المجنسننةو 
        يسنننمى منننا ناقشنننت حينننث مشنننروعا، المنننرأة  ضننند الجسننندي العننننف منننن تجعنننل التننني الثقافينننة المعنننايير

                                                           

خديجة مفيد:  في قضايا المرأة واألسرة والمجتمع، مركز الدراسات األسرية والبحث في القيم والقانون ، المغرب   1 
 .85، ص 2015، 1ط
، دار النشر المغربية، المغرب، فبراير 56نف ضد النساء،  فكر ونقد، العدد محمد عبد ربي: الرجولة ونزعة الع  2

 .56،  ص 2004
 .58المرجع نفسه، ص   3
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 بنازدراء حقنا رجنال أنهنم إثبنات علنيهم وجنب الرجنال أن لنىإ تشير التي األخيرة " اإلجبارية بالذكورة "
 1أنثويا. يعد من كل واحتقار
 علنى قندراتها وعدم بنفسها الثقة تفقد تجعلها المرأة  ضد الرجل يستخدمها التي القهرية اآلليات كل إن
 نقةةول ومنقةةدرش خايفةةة، وليةةت ياسةةر الضةةرب مةةن " س.ح تقننول عليهننا، يطنال الننذي بننالعنف البنوح
 غيننر أو مباشننرة بطريقننة عنننف ذاتننه حنند فنني الصننمت هننذا .يضةةربني" يزيةةد خايفةةة )... لمامةةا حتةةى
 طننرق  المننرأة  تتبنع األحيننان بعنض فنني ،وشنرعنته تكننريسو  الجسنندي للعننف ضننمني إقنرار هننو مباشنرة،
 القيامو  شرعي طبيب إلى الذهاب أو المنزل بترك تقوم حيث وترويضه، الرجل سلوك لضبط مراوغة
 مةةرة " س ح. تقننول ،زوجهننا طننر  مننن عليهننا حصننل الننذي بالضننرر تفينند سةةرتفيكا" " طبيننة بشننهادة
 مةن تاكسةي هزيةت الةدار، مةن هربةت خةرج كةي راسةي، فلقلي راسي على بالصحن راجلي، ضربني
 ب الشةرعي الطبيةب عنةد تبسةة فةي سةرتفيكا ديةرت خويةا دانةي للةدار وصلت العوينات، إلى العاتر
 مةروحتش ،بيك نشكي  ركو  أيام 10 ب سرتفيكا ديرت راني ليه تقل وهددتوا ليه عي  ،أيام 10
 راني  رك لدار   رجعت الصلح، يعقد باه لدارنا وجابهم جماعة دار )... أشهر 5 زوجي تاع للدار
 ".قبل من أحسن عايشة
 سننيرورة وفنني مسننتمرة بطريقننة يتعرضننن فهننن للمشنناركات اليوميننة الحينناة لنننا تعكننس التصننريحات هننذه
 مننن أو التربيننة، بنندعوى  ابنتننه ضنند األب طننر  مننن إمننا يمننارس الننذي الجسنندي للعنننف ةمنقطعنن غيننر
 آليننة عليهننا مارسنننا والتنني البحننث مينندان فنني المتننوفرة العمننالت هنني وهننذه زوجتننه ضنند الننزوج طننر 
 والتحليل. الوصف
  اللفظي: العنف -09-2
 يحويهنا النذي اللغنوي  وسالقنام أصنبح بحينث المنرأة، لتهمنيش تسنتخدم أصنبحت التني المفردات تتفاقم
 التطننور مننن الننرغم وعلننى المننزاح..ال ،و  كالسننخرية المواقننف أتفننه فنني حتننى المننرأة  ضنند يوظننف زاخننرا
 سنلوكات فني متجنذرة زالنت ما البطريركية الرواسب أن إال المحلي، للمجتمع العام الهيكل مسى الذي
 حيناتهن فني العننف منن الننوع لهنذا هنتعرضن المشاركات كل تعبر  لقدف اليومي، معيشهم في األفراد
 تمنننارس لغوينننة بنينننة باعتبننناره مظننناهره، ومعرفنننة الخطننناب هنننذا وتفكينننك مالمسنننة حاولننننا فقننند اليومينننة،

                                                           

مديحة أحمد عبادة، خالد كاظم أبو دوح: العنف ضد المرأة دراسة ميدانية حول العنف الجسدي والعنف   1
 .126 ، ص2008، 1الجنسيدار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ط

   03، 02أنظر الملحق. 
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 المالئمنة الخيانة هذه خيانتهاو  اللغة نراو  أن يجب بارث روالن وبتعبير المرأة، على القهرية سلطتها
 تعبينرات هني المنرأة  ضند تمنارس التني العنفينة فالخطابات نطاقها، في ونفهمها اللغة نستوعب تجعلنا
 جنبنا تسنري  الفسيفسناء هنذه معنتم، هامش في األنثى تقويض على تنطوي  مبطنة ومعان عنها معلنة
 خنننالل منننن والمالحننن  ،والخننناص العنننام الفضننناء داخنننل المهنننيمن النننذكوري  الخطننناب منننع جننننب إلنننى

 الحنننوار فننني حتنننى العنننادي، مالكنننال منننن جنننزء أصنننبح العننننف منننن الننننوع هنننذا أن المشننناركات خطابنننات
 وأنا يوم كل " س ن. قول مثال لنتأمل مباشرة، الذات تمس ةقاهر  كلمات الرجل من يصدر الطبيعي
 تحضر ،.". .وستوتة كبيرة عاهرةو  لقيطة راك يقول والد ، قدام الهدرة في لي يطيح الرخ ، في
 ..الن  لقيطةة" " عةاهرة"، " مثنل سناقطة ألفناظ تحمنل حينث المنزلني، الفضاء في بقوة الخطابات هذه
 -الشنارع – العنام الفضناء فني نجنده منا عنادة الخطناب هنذا المنرأة، قيمة من تحط لغوية بنيات تحوي 
 البطريركي. المجتمع طر  من المرسومة الذكورية الخارطة لنا يعكس هذا اللغوية، حمولته بكل
 التشننبيه عنصننر أن الخطنناب ذاهنن علننى النيتشننوية المطرقننة ممارسننة يحنناول لمننن الواضننح مننن يبنندو
 التشنبيه هنذا يننزل أن ويحندث ذكورينة، هالنة ليعطينه الخطناب علنى يندخل حينث وبقنوة، نفسنه يفرض
 أمنر التمثينلو  التشنبيه عملينة منن تجعل والتي ودورها، المرأة  لمكانة تحقيرا وهذا الحيوانات معجم إلى
 قواسنم وجود حول ،-ثابت معيار وأصبحت الرجل ذهنية في تجذرت التي- التصورات بسبب ممكن
 عليةا يعةي  طةول راجلةي " ر.س تقنول ،-الحينوان – بنه والمشنبه – المنرأة  – المشنبه بنين ما مشتركة
 حةاب  راسةك ،بقةرة ،دابةة يقولي كان بابا حتى " قائلة وتضي  أرواحي." الكلبة اواحد )... بهيمة
  ".الكلبة ياواحد
 تغنزو جعلها مما الرجل، مع وبناءه العام الفضاء إلى جالخرو  المرأة  على فرض التحديث مسلسل إن
 ممننا الجنوسننية العالقننات واختلفننت النننوع، أحننادي ذكننوري  فضنناء عقننود قبننل كننان الننذي الفضنناء هننذا
 التقلينندي للنوعي تهديند أحندثت الميكانيزمننات هنذا كنل العنام، الفضناء داخننل للمنرأة  جديند تموقنع فنرض
 قلنا كما هريةالق سلطتها تمارس لغوية قوالب في تشكلهاو  مطية،الن الصورة إنتاج إعادة إلى أدى مما
 المشاركات فيه عانت حيث المتكافئة،و  ملتبسة عالقة المشاركاتو  العام الفضاء بين فالعالقة سالفا،
 مةةرة " بقولهننا الشننارع فنني اللفظيننة المضننايقات مننن للعدينند تعرضننها ك.س لنننا توضننح ،النننوع هننذا مننن

 يقطع وجهك قالي جارنا بيا تحرش الطريق في نمشي وأنا الصغير، العيد حواي  نشر   باه خرجت
 عبةدني واحد فيا يدراغي طول " س.س وتدلي "،هبي بلنق محبيتش كي كل هذا الدار، من الخميرة
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 عنةدك يبةارك ربةي قةالي الكالم في ويطيش فيا يتبع -للمالب  محل -للزيز   رايحة أنا المرة واحد
 .تقتل" لطا 
 منننع مقارننننة تمامنننا تغينننرت نجننندها الحنننداثي المتحنننرش منننن تصننندر يتنننال الخطابنننات كنننل ىإلننن بنننالنظر
 غزالةة انت " ،القمرة" ياوحد " الشاكلة هذه على بالمرأة  التغزل كان القديم ففي الكالسيكي، المتحرش

 المنرأة  جمنال لوصنف وهذا العنف ميكانيزمات كل يستحضر خطاب هناك أصبح اآلن أما ،..ال، ."
 تسنرد حينث ،المشناركات خطابنات جنل فني الحظناه ما وهذا تقتل"...ال،، " طيارة"، " نبلة"،ق " مثال
 السةبيطار مةن مروحةة كنةت المةرات مةن مرة " قائلة الشارع في لها حدث موقف المشاركات أحد لنا

 ربةي قةالي واحةد فةيهم نطةق الةديمنوا فةي يلعبةوا قاعةدين الرجةال مةن جماعةة على عديت التحتاني
 مننن العدينند وفنني المشنناركات ضنند العنننف مننن النننوع هننذا تكننرار إن .جنةةاح" بةةال طيةةر يةةارةط يبةةارك
 الوضنع لنه تضنمن الممارسنة ألن الفحولة بنية تصدع من الخو  لنا يعكس اعتقادنا حسب المواقف
  .للممارسات المولد بمثابة أصبح األخير المجتمع، رحم في يترعرع الوضع هذا الجنوسي،

 أو النزوج ممارسنة علنى يسنكتن ال بنأنهن صنرحنا حينث المشناركات بعنض لتصنريح انتباهننا لفنت لقد
 عنادي أمر يرونها المضادة الممارسة هذه ،ضدهم أيضا النوع هذا يمارسن فهن اللفظي العنف األخ
 ونسةكت دابة يقولي خالص عليه منسكوتش " م.س تعبير حد فعلى الجندرية حقوقهم لهم ضمنتو 

 قتلةوا بهيمة قالي الهدرة رجعتلوا مرة " ح.س وتدلي مليحة"، مانيشو  نغسلو  نطيبو  نخدم عليه،
 وببسناطة يؤكند اللغنوي  االنقنالب هنذا ،" ال أنةاو  يقولي الحق عندوا هو بالضرب، قتلني بهيم، وانت
 احتكننار هننو الخطنناب أن والقننول طبيعيننة ولننيس اجتماعيننة بنيننة نتنناج هنني الجنسننيين بننين العالقننة أن

 الممارسننة وتصننبح التهميشنني الخطنناب هننذا تتبنننى قنند فننالمرأة  ،الحنناالت كننل يفنن مناسننبا لننيس ذكننوري 
 .لها بالنسبة عادية
 فننتح تننم حيننث مطلقننة، بعفويننة معهننم والتعامننل المشنناركات بننأزواج المقهننى فنني جلسننة نعقنند أن حاولنننا
 توطرحنن مباشننرة للموضننوع وجهننتهم لكننن الثقافيننةو  االجتماعيننةو  السياسننية منهننا المواضننيع مننن العدينند
 وهةةو مةرأة مةيش مةا " النردود كنل كاننت ،للراجلهةا؟ الكةالم ترجةع لةي للمةرأة رايكةم واش مفناده سنؤال
 بنالعنف الرجنل يصنرح أن المسنتحيالت سنابع منن ،" فمها نكسرليها مرتي جات كان ،راجل ماهوش
 رجولتنننه فننني بننننقص اعتنننرا  التصنننريح ذلنننك فننني ألن زوجتنننه، قبنننل منننن ضنننده يمنننارس النننذي اللفظننني

 أنننه يشنعر ال لكني ضنده الزوجننة تمارسنه لتنيا العننف بإخفناء يقننوم لهنذا القضنيبية لمركزينةبا مسناسو 
 .قضبيته فقد
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 المشناركات حيناة منن جنزء هنو "المشةاركون  عليةه أطلةق كمةا الزايةد الكةالم " أو اللفظني فالعنف إذن
         حاتلطالمصةةة منننن بالعديننند نعتهنننا خنننالل منننن الثانينننة الدرجنننة منننن بأنهنننا المنننرأة  الرجنننل يعامنننل حينننث
 هننذا تتحمننل أن وعليهننا "،تلحقينةةي جةةامي " "، مةةرأة وانةةت راجةةل رانةةي " ،" ونةةدمت جيبتةةك أسةةكت، "

 العنفني اللغوي  النسق هذا أن يعتقدن المشاركات جل أن إلى باإلضافة منه، إطالقا تشكو وال العنف
 سنبيل علنى للغوينةا اإلسناءة هنذه تنصنحه ما كل إلى رضوخها إلى يؤدي مما القهرية سلطته يمارس
 للمنرأة، الذهنينة الصنورة بتغينر وتقنوم القهرينة سنطوتها اللفظنة هنذه تمنارس قند روحةك" أستر   " النذكر

 .الصةارفة الكلبةة كةي روحك أستر   ،الهدرة يطيشوا نخرج وين " القول هنذا تؤكد س.س فالمشاركة
 االسنتراتيجيات هنذه كنل ،" رك الجلبةاب فةي نلةب  رانةي هلل والحمةد فيا العيب واقيال قلت ،زوج مرة
 فنني وتجننذره لبقائننه البنننى مننن العدينند يسننتخدم الننذي الننذكوري  النمننوذج رحمننة تحننت المننرأة  أن علننى تنننم

 المنننرأة  علنننى البطريركينننة السنننلطة تفرضنننها التننني الرقابنننة عنننن مطنننوال وسننننتحدث والمنننرأة، الرجنننل ذهنينننة
 التالية. العناصر في جسدها وخاصة
 النفسي: العنف -09-3
 في ،الذكوري  للخطاب السلبية الداللية الحمولة أو الجسدي، العنف إلى عنف" " كلمة تميل ما غالبا
 -نفسةةةي عنةةةف – نفسننني هنننو بمنننا نربطنننه عنننندما أهمينننة، أكثنننر آخنننر وزن  لهنننا الكلمنننة هنننذه أن حنننين

 تصةريح حسةب –الجسندي العننف وخاصنة العننف منن األخنرى  لألشنكال نهنائي شنكل يعتبنر فاألخير
 إنةةاث  - كةةور ) المشنناركين خطابننات خننالل مننن الشننكل هننذا رصنند جاهنندين ولننناحا ،-المشةةاركات
 العنننننف مننننن الشننننكل هننننذا إنتنننناج إعننننادة فنننني تننننتحكم التنننني السوسننننيوثقافية البنننننى عننننن الكشننننف بهنننند 

 اسننتخدام لننا تبنين الخطابنات، وخنارج داخنل والتموضنع االسنتقراء خنالل فمنن ،المنرأة  ضند واسنتخدامه
 المةةرأة " ي.س يقننول لننه، خاضننعة وجعلهننا المننرأة  لعقنناب كآليننات لهجننروا الخصننامو  للتجاهننل الرجننال

 المشاركات لنا أكدته ما وهذاتسكت"  رك الكلب كي روحها تاكل وخليها عليها أسكت متضربهاش،
 راجلةةي " س.ز تقننول عقننابي كأسننلوب الحنناالت مننن العدينند فنني األسننلوب هننذا يمارسننون  أزواجهننم أن

 فني والمتمثلنة إليهنا تعرضنن التني المشناهد عنرض علنى المشناركات تكتفني لنم .." .الفيةد فةي دايرني
 النذي النفسني العننف مظناهر منن آخنر مظهنر يعتبنر الخصنام أن وصرحن ذلك تجاوزن  بل التجاهل
 مسنيطرة تكنون  والتني النمطينة التوليفنات تلنك تغنرس الذكورية راتيجيةاإلست فهذه أيضا، الزوج يمارسه
 الننمط هنذا يمنارس فناألب العننف، منن الننمط هنذا قبنول علنى وتفرضها ،للمرأة  يةالذهن مقوالتال على
 تصنريح إلنى اإلشنارة وتجندر ،زوجتنه علنى والنزوج أختنه على يمارسه أيضا واألخ وابنته زوجته على
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 راجلهةا تعةارك لةي المةرأة معةدناش " وتقنول الذكورينة اإلشكالية هذه فيه تستعرض حيث الفتيات أحد
 فني المشناركات تخنبط مندى لننا يعكنس الخطناب منن الننوع هنذا شةيء" كةل هةي الطاعةة كبير، عيب
 تعنين  في الحق لديهم أن – ذكور – المشاركين كل يعتقد هذا إلى باإلضافة نفسي،ال العنف شباك
 الزم راجل تحت طول المرأة " م.س المشارك تصريح من لمسناه ما وهذا لفظياو  وجسديا نفسيا المرأة 
 إال -النذكور – المشناركين صنريحاتت في وجدناه الذي تباين رغم " حق هذا )...  وترخ  تتضرب
 إذ الممنهجنة السنيطرة هنذهالمرأة، علنى سنيطرتهم حول المشاركين عنها عبر مشتركة قواسم هناك أنه
 البنننننى موضننننوعية فنننني )...( كونيننننا بننننه المعتننننر  والحضننننور ممارسننننتها لمننننلء الظننننرو  كننننل تجنننند "

 الذهنينننة المقنننوالت هنننذه يشنننرعن المجتمنننع منننادام ،1" اإلنتننناج إعنننادةو  اإلنتننناج ونشننناطات االجتماعينننة
 طبيعي هو النفسي العنف وخاصة العنف من األنماط هذا بأن يسجلون  الرجال يبقى األندرومركزية،

 تتريقل". الزمو  عوجة " ألنها المرأ ضد ممارسته واجب
 -ذكننور – المشنناركين كننل أن وجنندنا االسننتماع ولننذة المسنجلة المقننابالت فنني سننريعة جولننة خننالل منن
 للسنلوك نتيجنة هنو للمنرأة  السنيئة فالمعاملنة ضدها، يطال الذي العنف في السبب هي المرأة  أن يرون 
 سننيئة معاملنة زوجتنه بمعاملننة يقنوم ال فالمشنارك (، أخننت أو زوجنة ) المنرأة  مننن يصندر النذي السنيء
 طةول الخدمةة مةن نةروح المهم اد ،ع معاها نكون  " بقوله ا.س لنا يؤكد ذلك، على أجبرته إذا إال

 نضةمنلك ونرخسةها، نضةربها تخلينةي لةي ميةا وهلل )...  هذ  وجيب هذ  جيب قتلك عليا تخرنن
 يتسةبب الظالم هو طول الراجل " بقولها القول هذا ح.س تنفي يترخسوا" يحبوا هك كيما النساء كل
 هني مشناركينال بنين العالقنة أن نستشنف التعارض هذا من ."السبة هي المرأة ويقول المشاكل على
 فننني ثابنننت جنوسننني قنننانون  األسنننرية القنننرارات فننني المنننرأة  مشننناركة عننندم أيضنننا وسنننيطرة، صنننراع عالقنننة
 جلينا يظهر وهنا الرجل يفرضها التي والمهام باألعمال المرأة  تقوم حيث للمشاركين، الرمزي  الدستور
 للعننننف المنننرأة  قبنننول يظهنننر هننننا كينننة،البطرير  السنننلطة أسنننوار وراء والمتسنننتر الخافنننت الرمنننزي  العننننف
 المنيالد مننذ تبندأ ضندها النفسنية اإلسناءة أن المشناركات جنل تصنرح هنذا إلى إضافة ضدها، النفسي
 النمطينة الجنوسنية التمثنيالت هنذه ،نكةرهم" البنةات الةذكورة نحةب " النذكر المولنود تفضنيل خنالل من
 المجتمعنات كنل شنهدته النذي التغينر غنمر  الفنرد ذهنينة فني تتجنذر أن آبت بحت، مجتمعي إفراز هي
 المننزل أسنوار منن والخنروج العادينة األعمنال ممارسنة من المرأة  تمنع الستاتيكية التمثيالت هذه أيضا

                                                           

 .60مرجع سبق ذكره، ص  ،بيار بورديو  1
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 اللقةةاح  الفاكسةةا) ديرتلهمشمةة والد  تخيةةل خةةالص نخةةرج "ع" ميخلينةةيش " بقولهننا ن.ن لنننا تؤكنند
 كةةاين مرضةةوا كةةان خةةالص متخةةرجيش قةةالي سةةنوات، 03 اآلخةةرو  سةةنوات 04 عمةةروا واحةةد  )...
 نخليةةةه نخمةةةم وكرهةةةت نفسةةةيا تعبةةةت وهلل )...  بةةةالغرور داويهةةةم مامةةةا ل اديهةةةم وإال العةةةرب دواء
 .ونروح"

 مختلفنننة وبأشنننكال االنتحنننار المنننرات عديننند حننناولن فهنننن المشننناركات ينننالزم االنتحنننار فننني التفكينننر إن 
 تقنول زوجهنا منن الصنادرة القهرينة طاباتالخ بسبب حياتها إنهاء فيه حاولت موقف خ.س لنا تحكي
 خةرج هةو خامجةات)...  بنةات جيبتيلةي يقةولي تةاعوا الهةدرات جالةت على " ق " مع تعاركت مرة "
 حبيةت شةربتوا الفةأر تةاع دواء جبةدت "س"، ب بةالكرش ثةم كنةت الشانطي في يخدم راح الدار من
 منعةت هلل والحمةد لسةبيطار انةيد "ق" ل وعيطةت "ع" بيا فاقت كرشي، في لي الطفلو  روحي نقتل
 تشنعر وال سنهابنف ثقتهنا المنرأة  وتفقند النفسنية المعانناة تعمينق علنى النفسية اإلساءة تعمل .ولد "و  أنا

 أجراهننننا التننني أبحنننناث وجننندت فلقنننند الننننفس علنننم فنننني الدراسنننات أثبتتننننه منننا وهننننذا والطمأنيننننة، باألمنننان
 ظهرت حياتهن في اإلساءة تلقين ياللوات النساء أن " HousKamp and Foy وفو   هوسكامب
 إلى إضافة النفسية، لإلساءة تتعرض لم الالئي بالنساء مقارنة الصدمة بعد ما ضغط أعراض عليهم
 النزوج، بسنلوك تنبنؤ القندرة وعندم االكتئناب مثنل المنرأة  نفسنية علنى نتنائ  لها النفسية اإلساءة أن ذلك

  .1"ال  والقلق والضغط
 المةرأة " " تقولةك واش ومةديرش شةاورها " النسناء بكنالم األخنذ عدم على يؤكدون  المشاركين معظم
 اوالدهةاو  دارهةا تخةدم نعرفهةا المةرأة " " وديةن عقةل ناقصةات " بةالعواطف" وتمشةي متسةرعة تعرفها
 المشارك أن لنا تؤكد الخوارزميات هذه كل مشكل" كاينة بلي رفعأ أخر   حاجة خدمة خدمت كان
 تسنلطه علنى تننم والتي قفاالمو  بعض في تنكرية ثياب ويلبس ،والمراو  رالماه الالعب صفة يتبنى

 هنذه مثنل وجنود على المشاركات كل يؤكد القرارات" أخذو  التكلم لد  من فق  أنا " والفعلي الخطابي
 كشةما " رايةوا" فةي غيةر ريةدي طةول رأيةي، دار جةامي إيةه " خاصنة المنزلني الفضناء في الممارسات
 منن العديند نطنرح أن حاولننا ،" تةاعوا السر يمدلك جامي الراجل " الكلبة" كي رنهد نهدر ليا يسمع

                                                           

   الطيب  ،" دواء للصغار يحتوي على العديد من المكونات هي عرق الجدة، الشيح خ.سحسب تعري  المشاركة
 القتران، زيت الزيتون، قشرة الرمان"  وتضي  " نخلوه يبات والصباح نمسدوا بيه الطفل."

 2006 ،1د بنات: العنف ضد المرأة أسبابه، آثاره، وكيفية عالجه، المعتز للنشر والتوزيع األردن، طسهيلة محمو  1
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 للنمنوذج واألميننة التسنلطية المظاهر هذه إنتاج وإعادة بناء في تساهم التي المرجعيات حول األسئلة
 النساء كل ندير راح واش " ياسر" واعر الراجل " والتقاليد" العادات " اإلجابنات كل كانت الذكوري،
 الحنالي لوضنعهن الفاعنل وتعتبرها والتقاليد العادات تدين اإلجابات هذه كل المعيشة،" هذ  عايشة
 يعتبرن  المشاركات البعضو  ، hiérarchie sexuelle الجنسية لهيراركيةا زرع على تعمل حيث
 هنذاف " والديةه تةاع تربيةة هةذ  " " ناتنةة زريعةة فةي تربةى راجلي " األساس هي األسرية التنشئة أن

 طريننق عننن وهننذا المنزلنني الفضنناء فنني السننائدة القننوانين منندونات عبننر للترشننيحات نتيجننة هننو المظهننر
 والنساء. الرجال بين الجنوسية والعالقات السلوك تنظم فاألخيرة األسرة، وكالة
 هننننذا يطبقنننون  المشننناركين فننننبعض المنننرأة، ضننند النفسنننني العننننف أسننناليب مننننن أسنننلوب هنننو الطنننرد إن

 لقنند الطنرد، أسنلوب اسننتخدام إلنى تندفعهم المشنناكلو  للضنغوطات نتيجنة وهننذا تهمزوجنا ضند األسنلوب
 علنى ملنةالكا سنيطرته يضنمن لكني زوجتنه على الرجل يمارسه جديد أسلوب انه العتقادنا هذا تتبعنا

 هةو التسةحات تخةرنن لةي " " الةدار مةن نسةحتها معايا تغل  خالص عليا نخرطهاش ما " زوجاتهم
 فنني كثيننرا الموقننف هننذه عشننن أنهننن المشنناركات تقننر ،أنةةا" شةةكون  وتعةةرف بةةىتتر  بةةاه معاهةةا الحةةل
 سةبب علةى سةحتني " " بسةي  ورجعنةي كامةل عةام دارنةا فةي قعةدت مرة تسحات شبعت " حيناتهن
 الطننرد أن المالحن  يسةحتك" لحظةةة فةي ومباعةةد حياتةك فةي معةةاهم تتعةب الرجةةال خةالص)..  تافةه
 لنه المجتمنع عقناب منن خوفنا وهنذا ابنتنه، منع ذلك فعل مكنهي ال فاألب المتزوجة المرأة  على يقتصر
 أسرة معاداة  على المشاركين بعض يعتمد بينما بنت"، يسحت ميقدرش " الرجولة ميزان من وسقوطه
 قريب برك مشاكل تاع بيهم ندير واش " س.ر المشارك تصريح في نشهده ما وهذا وأقاربها الزوجة
 ."تحرش خالتهاو  تحرش أمها طالقونا
 اإلحسناس إلنى بالتأكيند يندعوا ال الرجنل، هيمننة يثبنت والنذي المنرأة  ضند يمنارس النذي العنف هذا إن

 ضنند العنننف هننذا رسنننيم أيضننا فهننن المشنناركات ضنند يمننارس عنننف هننناك كننان إذا الكاملننة بالراحننة
 فننالنموذج وخرجةةت" الةةدار خليتلةةوا مةةرة " خةةالص" عليةةه منسةةكتش " " نورمةةال نتجةةاهلوا " أزواجهننن

 المشناركات أن إال ذلنك رغنم النسنائي، العنصنر طنر  منن الوجنودي بنالقلق مهندد أيضا هو كوري الذ
 غضةبانة نةروح " المنرأة  لهيكلنة سنلطتها ضنمنية بطريقنة تمنارس التني البطريركية لمتطلبات استسلمن
 معةةاه" نحكةةي اليةةوم نفةة  فةةي بصةةح نتجةةاهلوا " نخليةةه" منقةةدرش راجلةةي راو نرجةةع بصةةح لةةدارنا
      اليوميننة الحينناة وتصننبح األوضنناع، مختلننف مننع والتكينن  الوضننع هننذا تقبننل فنني مشنناركاتال وتسننتمر

 كننل العننالم هننذا واحنند، آن فنني والمحضننور المبنناح فيهننا يتننداخل حينناة أي ،يعةةوم" والةةب  هانيةةا دنيةةا "
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 المننرأة  بنفسننية عننبوالتال المننرأة  ضنند العنفيننة بالممارسننة األمننر تعلننق مننا إذا وخاصننة ممكننن فيننه شننيء
 ذاتيا. لدهاوج
  :للمشاركين الخطابية المنظومة داخل الذكور   العنف من آخر نوع والمرأة: الدار -09-4
 أن إال سابقا قلنا كما جسدي( لفظي، نفسي، )ثقافي، العنف أشكال كل إلى المشاركات تعرضت لقد

 المشنناركات ضنند المتواصننل التعنينن  أساسنننها شننفهية بنيننة خلننق بننل العنفيننة ترسننانته تنتهنني لننم الرجننل
 وهو أال واجتماعي وثقافي هندسي بفضاء مرتبطة مفهوماتية أشياء إلى المشاركات حول العنف هذا
 تأسسنت التني االجتماعينة وظيفتهنا من إياها محرر األساسي مدلوله عن خرج " الذي األخير الدار،
 اإلنسناني طناراإل منن الصنلة قرينب جديند إطنار ضنمن وتندخلها النروح فيهنا لتبعنث أصنال، أجلها من

 .1دارهم...ال " عند الدار غايبة، الدار بالمرأة  مرتبطة المشاركين مخيلة في الدار فأضحت
 للمشناركات متخيلنة صنورة رسنم تنم حينث ورغبناتهم، تتماشنى فكرينة منظومنة المشناركون  اصنطنع لقد

 مننا وهننذا امعانيهنن بكننل النندار محننل تحننل فأصننبحت المننرأة، علننى ومرتكزاتننه الجمنناد عننالم بننذلك مسننقطا
 الةةدار، فةةي وحةةد  رانةةي السةةبيطار فةةي الةةدار غايبةةة، الةةدار " المشنناركين خطنناب خننالل مننن لمسننناه
 منن محتلنة أصنبحت المنرأة  أن علنى تندل اللغوينة البنينات هنذه كل ،" دارهم عند الدار مريضة، الدار
 لمنظومننةا هننذه داخننل المننرأة  اسننم ذكننر أصننبح بحيننث المهننيمن، الننذكوري  االتجنناه ذات منظومننة طننر 
 الننذكر" "أننا فينه وتنتحكم تسنيره فكرينا فضناء لنفسننه صننع النذي للرجنل بالنسنبة وممنوعنا عنارا" الفكرينة
 مننا أو الغائبننة" "هنني إطننار فنني إال لهننا وجننود ال والتنني المخاطبننة"، "أنننت بننذلك مقصننية مطلقننا تحكمننا
 تننت  ذلنك بعد علهاج 2النسوي." بمحيطها الصلة ذات أو بها شبيهة وجمادات أشياء من عنها ينوب
 المرأة. عن حاكها التي التخيلية للمعايير طبقا التصورات نفس تحمل لغوية بنيات
 تحمل اللغوية األبنية ومن الفعلية، األنساق من المرأة  حضورية تعدم والتي الفكرية المنظومة هذه إن
 غينر للمعننى وقاعندة التوالندال إلشنعاعات بؤرة المرأة  لتصبح واجتماعية، ثقافية دالالت طياتها بين

 منن يمثل بل ذاته يمثل ال وعنصرا مبتورا، رمزا يجعلها مما الفعلي نطاقها من تخرجها التي محدودة
 وليندة متكتلنة بنناءات شنكل فني يننظم التعبينر صنح إن الهويناتي االختنراق هنذا )الرجل(، عليه يهيمن
 للمحننور والعميقننة السنطحية البنيننة عنننه تكشنف مننا خننالل منن جليننا ذلننك يظهنر وقنند الشننعبية، المخيلنة
 الداللي.

                                                           

 )بتصر ( 08مرجع بق ذكره، ص  ،محمد سعيدي  1
 . 08المرجع نفسه، ص  2
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   :الخطابية للبنيات السطحي المستو   9-4-1
 للنندار امتننداد هنني والنندار النندار، فنني مسننتغرقة فننالمرأة  اسننتغراق، عالقننة هنني بالنندار المننرأة  عالقننة إن "

 لكن فيهنا تمنارس النذي الوحيند فضناءها يعتبنر النذي الدار فضاء في إال تتحرك المرأة  أصبحت حيث
 ثقافيننا المبنني الفضناء هنذا فني محصنورا يبقنى بنل يتمندد ال النذي الجنوسني ووقتهنا الجنوسنية أنسناقها
 فضنناء المننرأة  تعكننس كمننا المننرأة، يسننتدعي النندار وفضنناء النندار، فضنناء تسننتدعي المننرأة  أصننبحت فلقنند
 اختننزال تننم يوبالتننال 1بمرأتننه" النندار وفضنناء دارهننا بفضنناء فننالمرأة  المننرأة. يعكننس النندار وفضنناء النندار،
 شنعوري  ال بشنكل المنرأة  لنه وتسنتجيب منرة كنل فني يتعمق الثقافي اإلقصاء هذا بالدار، وربطها المرأة 
 اللغننة مننن تفريغننه يجننرى  ذلننك إلننى إضننافة وغائننب، معننتم شننيء بوصننفها المبننرم  لالحتفننال وتسننعى
 النذي الثقنافي تصنورال إلنى راجنع وهنذا الغةذامي هللا عبد يقنول كما اللغوي  والتفاعل الفعل عن وعزله
 التني األخينرة المتحركنات منن أكثنر السناكنة باألشياء مرتبطة المرأة  تبقى مما الشعبية، المخيلة يغذي
 علنننى الرجنننل يعمننند ثقافينننة، واقعنننة هننني والمنننرأة  الننندار بنننين العالقنننة إن بامتيننناز. الرجنننل فضننناء تعتبنننر
 يحسننه عمننا والتنفننيس الوجننودي هعمقنن عننن التعبيننر فنني مثلننى وسننيلة باعتبارهننا العالقننة هننذه اسننتخدام
 المننرأة  تهمننش ذلننك مقابننل فنني الننذكوري، بننالمنطق مشننمول ثقننافي لسننياق حامننل أنننه بحكننم بننه، ويفكننر
 داللينة تمفصالت يحمل حريمي مغلوق  بفضاء ومرتبط والسكون، باالعترافات مليء عالمها ويصبح
 سلبية.
  :الخطابية للبنيات األعمق المستو   -9-4-2
 مصنطلح بنين العميقنة العالقة فهم يتوجب المشاركين خطاب داخل الموجودة اللغوية اتالبني فهم إن
 صنبغة تتولند والتني بينهنا فيمنا المرتبطنة والمنرأة( الندار ) المفناهيم ومسناءلة والمرأة، معانيه بكل الدار
 يةوالنفسنن الثقافيننة أسسننها يخلخننل المشنناركين لخطنناب التفكيكنني الجهنناز فتسننليط الرجننل، لنندى مقدسننة

 أنهمننا بحكننم والمننرأة  النندار بننين المطلننق والتقننارب المركزيننة النزعننة فهننم ذلننك إلننى إضننافة واالجتماعيننة،
  والداللة. الوظيفة حيث من متدخالن مفهومان

 األنسناق تسنتوعبه أن يمكنن ال ذاتنه حند فني المعننى وقينام والدار المرأة  بين الداللة تحقق إمكانية إن
 طرينننق عنننن النننذهن فننني تتموضنننع وتشنننكيالت بنينننات تبنننني لكننني افضننناءه منننن تهنننرب لهنننذا اللغوينننة
 إلى تتحول لغوية وسائط على الذهنيات تبرم  مما أيضا التقليد ننسى وال المباشرة الحسية المشاهدة
 ونفسنننيا ثقافينننا صنننناعته تنننم النننذي المشننناركين خطننناب فننني تجلنننى منننا وهنننذا موازينننة، ودالالت صنننور

                                                           

 ) بتصر ( 09 -08المرجع نفسه، ص ص،   1
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 ضنروري  االنقسنام منن وجعنل األنثوينة، بالمفناهيم مليء فضاء إلى الدار تحويل تم حيث واجتماعيا،
 األنساق هذه كل يفرز عام معطى بوصفه المذكر والمدلول الدار بفضاء والمرتبط المؤنث الدال إلى
 1العالقة: هذه يبين التالي والجدول الثقافي، النسق قانون  حسب وهذا تشاركية عملية في

 المركز  ) المذكر مدلولوال )الدار  المؤنث الدال بين زيةالرم العالقة يبين  02) رقم الجدول

 المذكر المدلول: المؤنث الدال:

 في الدار وحضور األنثى غياب فار : دال
 مكانها

 ذا يكون  والدالالت باألنساق مملوء مدلول
 الدار وحتى الفضاءات جل في دائم حضور

 مما االجتماعية بالداللة المليء المؤنث صورة
 حركاتها وبناء محاصرتها ىإل تؤدي

 األنساق وقيام للمذكر قوي  حضور المدلول:
 المركزية القضيبية على الدالة

 ص النسائية، الكتابة في األنثو   الجسد تمثالت الجندر   النقد إدري ، النور عبد المصدر:
 )بتصرف . .64

 يعتبنر النذي المنذكر لولالمند منن مسنتوردة دالالت يحمنل فنار  دال تعتبر تمفصالتها بكل األنثى إن
 األنوثة طابع في والدار المرأة  تلتقي وهنا ..ال ،والثقافية. واالجتماعية اللغوية األنساق لكل المصدر

 لنه ينوفر الظناهر المنذكر أما ،2للرجل" بالنسبة واجتماعية وثقافية نفسية دالالت من تحمله ما بكل "
 الحيواننات وحتنى األشنياء كنل مع للتوازي  قابلة علهوج المرأة  جندرة على األحقية يملك تجعله مركزية
 يجعنل هننا منهةا" تهنيةت هنا ماميش را  تاعي الكلبة " وبيننه بيني حوار في المشاركين أحد يقول
 إلننى لإلشننارة اسننتعارته يننتم أيضننا وقننولي رمننزي  إجننراء هننو التننوازي  هننذا بمركزيتننه، يحننيط هامشننا المننرأة 
 زوجته.

 جمننند حينننث الننندار وخاصنننة المنننرأة  شخصنننية منننع تتمننناهى وجعلهنننا تالفضننناءا كنننل الرجنننل حطنننم لقننند 
 فنني المننرأة  مكننان النندار جعننل ممننا القوليننة فضناءاته فنني يحركهننا وأصننبح النندار، سننكون  وحننرك حركتهنا
 هو وإنما الرجولية، المخيلة في جامد بفضاء ليس الدار أنا على " سعيد  محمد اعتبر وقد مخيلته،
 مننن النندار الرجننل يبعنند حيننث األنوثننة، مفهننوم طياتهننا بننين تحمننل والنندالالت العالمننات مننن مجموعننة

                                                           

 . )بتصر (64مرجع سبق ذكره، ص  ،عبد النور إدريس  1
 . 09مرجع سبق ذكره، ص  ،سعيديمحمد   2
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 النذي الخفني، الممننوع، الصنوت فهني المحتنوم، فضناءها ألننه المنرأة  علنى ويسقطه األصلي مفهومها
 .1به" البوح يحتمل ال

 العائلننة رجننال شننر  ويمننس كبيننر عيننب ذاتننه حنند فنني هننو النندار نسنناء اسننم ذكننر أن المشنناركين يعتقنند
 للخصوصنننننية مراعنننناة وهننننذا وصننننفاتها خصائصنننننها فنننني المننننرأة  تشننننارك بننننندائل سننننتدعاءبا يقننننوم لهننننذا

 اسةةةم خةةةالص منةةةذكرش مةةةريض وشةةةبيك " الصننندد: هنننذا فننني المشننناركين أحننند يقنننول االجتماعينننة،
 تقبلهةا تاعهةا والشةرف الةدار تةاع الحرمةة را  ياولةد  منقولهاش نعرفهم لي قدام حتى )...(الدار
 ." فالنة فالن مرت ولواويق المجمع بين اسمها يدور أنت
 التنشنئة عبر يكتسبها والتي الزاوية، حجز تعتبر والتي المطلوبة النفسية بالفحولة المشاركين يحتف  

 أمننا الحقيقنني، اسننمها دون  لهننا اسننم وضننع علننى الصننالحيات كننل ولديننه رجننال فيصننبح االجتماعيننة،
     بننننننننننن بمناداتننه وهننذا صننالحه فنني لكننن بنندائل تضننع أو باسننمه، زوجهننا علننى تنننادي للمشنناركات بالنسننبة

 ذكوريننا مطلبننا النفسننية الفحولننة تمثننل " إذن وهويتننه، للرجننل قننوة مصنندر تعتبننر التنني األخيننرة راجلةةي" "
 اإلستراتيجية هذه وضمن )..( المتكي ، ذاتي إطار فهي األحيان، من الكثير في تشاركيا يكون  وقد
 وضننننع أهمهنننا -بالشنننر  األمنننر تعلنننق إذا خاصنننة- ذكوريننننة نمننناذج فنننرض ينننتم البعيننند، المننندى ذات

 .2الصفات" قريبة تشبيهات
 واألكثنر المنرأة، وجنود ونكنران إقصناء علنى وقت كل في تعمل الذكورية المخيلة أن القول يمكننا إذن
 فينه وسنجنها بالندار المنرأة  إلصناق يتم بحيث القولية، منظومته في بشخصها االعترا  عدم ذلك من
الرمزيننننننة. حلتننننننه فنننننني االجتمنننننناعي النننننننوع أسنننننناس علننننننى القننننننائم العنننننننف يتجسنننننند اممنننننن وفعليننننننا قوليننننننا

                                                           

 . )بتصر (10ص  ،المرجع نفسه  1
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 النساء ضد العنفية والممارسة الهيمنة الذكورية: والمركزية النوع هوية رابعا:
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 المرأة وتعني  ريةالذكو  الهيمنة :الذكورية والمركزية النوع هوية :رابعا
  األنثى الذكر/ :الهيمنة معادلة أقطاب -1
 علنى السنيطرة يحناول واحند كنل البشنرية، السناللة بناألخص هيمننة عالقنة السنالالت كل بين تجمع "

 هننذه كننل تمننارس كننان األمننر بدايننة ففنني فيهننا، نفسننه يعننر  مننرآة  يمثننل كونننه معينننة، بطريقننة اآلخننر
 كننل علننيهم، والمحكننوم الحنناكم :الهيراركيننة تلننك ظهننرت حيننث اء،البقنن علننى الحفنناظ أجننل مننن الطقننوس
 القنوي  " بقنولهم االجتمناعي العقند فالسنفة منن العديند عننه عبنر منا وهنذا الجسندية القوة حيث من هذا
 لتحقيننق كافيننة القاعنندة هننذه تعنند لننم لإلنسننان ي والفكننر  المعرفنني البننناء تطننور وبعنند الضننعي "، يأكننل
 بنين حندث منا هنذا للهيمننة، مباشنرة غينر جديدة ميكانيزمات عن يبحث جعله ما هذا اآلخر، اعترا 

 هنننذا وتنننوفر الوقنننت وبمنننرور لألكنننل، مباشنننر مصننندر كوننننه األنثنننى، علنننى سنننيطر فالنننذكر الجنسنننيين،
 تتحقنننق لكننني لهنننذا والمادينننة(، الرمزينننة ) ممتلكاتنننه وبكنننل عليهنننا، للسنننيطرة أخنننرى  طرقنننا أوجننند األخينننر
 التننناحر مسننألة هننذه فنني ننندخل أن قبننل 1عليننه(." والمهننيمن لمهننيمنا ) الطننرفين تننوفر وجننب الهيمنننة

 الننوع األنثى الهيمنة، مثل: المفاهيم بعض نضبط أن يجب التعبير صح إن الجنوسيو  األنطولوجي
  الجنس. ،الذكر
  الهيمنة: -1-1

 اكم.الح أو المرشد أو القائد تعني التي  Hegemon اإلغريقية الكلمة من مشتق الهيمنة "مصطلح
 علننى المهننيمن يمارسننه الننذي النفننوذ أو السننيطرة إلننى المصننطلح هننذا يشننير لننه، العننام االسننتعمال وفنني

 وباسنننتعمال التننناري ، رحنننم فننني ترعرعنننت والتننني المجنسنننة للكسنننمولوجيا وفقنننا وهنننذا ،2 علينننه" المهنننيمن
 الطريقنة ههنذ تكنون  أن دائمنا لنيس علينه، المهنيمن إلخضناع المهنيمن علينه يعتمند التني والقنوة العنف
 خننالل مننن هيمنتننه علننى يحنناف  أن يمكننن ال المهننيمن أن " يؤكنند Gramsci  فجرامشةةي ناجعننة

 لضنننننمان فيهننننا يشنننننتغل جدينننندة ميكانيزمنننننات يخلننننق أن يجنننننب بننننل 3فقنننننط" القننننوة أو العننننننف اسننننتعمال
 االستمرارية.

                                                           

 . ) بتصر (.09مرجع سبق ذكره، ص  ،علوشن جميلة  1
 . ) بتصر ( 707ص  ، مرجع سبق ذكره،أندرو إدجار وبيتر سيد جويك  2
    انطونيو جرامشيGramsci antonio  (1933-1891 منظر ماركسي إيطالي شهير وناقد مرموق )

للحتمية االقتصادية. ترجع مكانته الرفيعة بين العلماء االجتماعيين الماركسيين إلى مجموعة الكتابات التي تعر  
 . 707باسم مذكرات السجن. للمزيد أنظر: موسوعة النظرية الثقافية، ص 

 .707ص  ،المرجع نفسه  3
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 عدينندة مرادفننات لننه وضننعت حيننث مجهرهننا، تحننت المفهننوم هننذا بوضننع العلننوم مختلننف حاولننت لقنند
 أو domination هيمننة سنيطرة، " نجند االجتمناع علم موسوعة ففي مختلفة، ابستمولوجية وأوعية
 يمارسنون  قند فناألفراد الهيمننة، إنتناج إعادة في المساهمة التطبيع عملية طريق عن الطوعي االمتثال
 منننن أن أسننناس علنننى أو الغاشنننمة، القنننوة باسنننتخدام سنننواء السنننيطرة، أي بعنننض، علنننى بعضنننهم القنننوة
 المصنطلح هنذا أصنل المفكنرين جنل ويرجنع، 1شنرعية" قنوة بوصفها يتخيلونها لقوةا هذه معهم تمارس
 الحاكمنة الطبقنة أن أي العشنرين، القنرن  في شاع الذي الدولة، تسلط بمفهوم " جرامشي أنطوني إلى

 إلنى إضنافة 2براعنة" أكثنر سنيطرة وهني الجمينع، مصنالح هني مصنلحتها أن األخنرى  الطبقات فبإقناع
 الفضنننناء :ومتماثلننننة متوازيننننة فضنننناءات إلننننى مقسننننم االجتمنننناعي التكننننوين أن يؤكنننند فجرامشةةةةي ذلننننك

 الهيمنننننة فيننننه تمننننارس حيننننث الثقننننافي -السياسنننني والفضنننناء الطبقننننات فيننننه تتجننننذر الننننذي االقتصننننادي
 بننين التقسننيم علننى مؤكنندا ،جرامشةةي لفضنناءات مناضننرة فضنناءات "بورديةةو يصننف بالمثننل والصننراع،
 غننني مهننيمن جننزء بننين: مقسننمة ببنيننة المهيمنننة الطبقننة تتميننز بحيننث والثقافيننة، ةاالقتصننادي الحقننول
 بدرجننة يتمتننع عليننه مهننيمن وجننزء الثقننافي، مننال الننرأس فنني ضننعي  ولكننن االقتصننادي، المننال بننرأس
 تلنننك تظهنننر وهننننا 3االقتصنننادي،" منننال النننرأس فننني نسنننبيا فقينننر ولكننننه الثقنننافي منننال النننرأس منننن عالينننة

 كنل تقنوم لهنذا الفضنائيين، كنال فني مال رأس لكسب مواجهات إلى ذلك بعد لتتحو  التي التعارضات
 ألن الهيمنننة، فيهننا تمننارس جدينندة فضنناءات علننى تتحصننل لكنني المتننوفر المننال رأس بتوظينن  طبقننة
  الدائم. والظهور التمدد، إلى تحتاج األخيرة
 مؤلفاتنه معظنم فني ةمركبن داللنة أعطناه حينث الهيمننة(، ) المفهنوم مجنال توسنيع على جرامشي عمل
 هذا تفاصيل في يتحكم جديد بعدا دراساته خالل من واستلهم للمفهوم، اإليديولوجي البعد تجاوز فلقد

 .عليه المهيمن المهيمن/ معادلة إلبراز توقف دون  يعمل الذي األخير الثقافي، البعد وهو المفهوم
 أو النفسةية السيادة هو آخر مصطلحا النفس علم في نجد للهيمنة المختلفة المفاهيم هذه مقابل في
 أسناليب خنالل منن اآلخنرين سنلوك أو مفهنوم تغيينر إلى يهد  الذي االجتماعي التأثير من نوع هي
 اآلخرين. حساب على غالبا المسيطر مصالح لتعزيز مخادعة،و  تعسفية خفية،

                                                           

علم االجتماع، المجلد األول، ترجمة محمد الجوهري وآخرون، المجلس النأعلى  جوردون مارشال: موسوعة  1
 .) بتصر (718، ص 2007، 2للثقافة المشروع القومي للترجمة، مصر، ط

 .08مرجع سبق ذكره، ص  ،علوشن جميلة  2
مهورية، تاري  التصفح مايكل بوراوي: الهيمنة الثقافية  عندما يلتقي غرامشي ببورديو، ترجمة  خلود الزغير، الج  3
 /https://www.aljumhuriya.net/ar/content  ،2018جويلية/  /09
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 داخننننل عالقنننناتال ويشننننكل، 1الحينننناة" سننننلوكات عقلنننننة " علننننى يعمننننل الثقافيننننة حمولتننننه بكننننل النننندين إن
 فنننرض علنننى القنندرة هننني لدينننه" الهيمنننة أن نجننند حينننث قولننه، فيبةةةر مةةةاك  أراد مننا وهنننذا الفضنناءات،
 فني وتتمأسس الهيمنة تتولد عندئذ ،2فكرية" وتمثالت المعتقدات إلى الطاعة استناد تفترض الطاعة،
 بنناء هني بنل يطبيعن سنلوك ةالهيمنن تعند ال فيبةر لمةاك  بالنسنبة لكنن االجتماعينة، العالقات خضم
 فنرض علنى تؤهلوهم واجتماعية وثقافية رمزية امتيازات يملكون  فاعلين طر  من تمارس ماعي،اجت

 لكنن ،األفنراد داخل مستبطنة ألنها مستترة، الهيمنة عالقات تكون  بحيث الفضاءات، كل في الهيمنة
 مال. رأس من الفاعلين يمتلكه ما ىعل تعتمد الهيمنة هذه
 أن لوجدنا مؤلفاتهم في وغودلييه بورديو أورده ما وخاصة الثقافية الدراسات بعض قليال تفحصنا لو

           )ذكر/أنثنننننى( الجنوسنننننية العالقنننننات فيهنننننا تبننننننى التننننني champs حقنننننول فننننني قفنننننز الهيمننننننة مفهنننننوم
 وظيفنننة بخصنننوص الصنننلة ووثيقنننة نسنننبيا، ومسنننتقلة متجانسنننة " تكنننون  الحقنننول هنننذه منننرأة(، رجنننل/ )

 هنو المهنيمن يكنون  حينث والمنرأة، الرجنل بنين للصنراع أمناكن هني األسنرة وخاصنة 3"محددة اجتماعية
 وقواعده. خصوصيته له حقل كل لكن خاضعة، تكون  ما دائما المرأة  أما قضبيته، بموجب الرجل
 حتمية مدارات النوع: الجن / الهي، األنا/ ثنائية - 1-2
 نسننق بشننكل ظهننرت مننا أول التنني الموجننودات تيننبلتر  الثنائيننة النظريننة القننادر عبنند األميننر اتبننع لقنند "

 الوجنود كتناب نقنرأ أن يمكنن ال النظرينة تلنك منع .العربي ابن الدين محيي الشني  أستاذه مع متكامل
 يمثلنه األول متقنابلين قطبينين وجنود بمعننى ،الهيمننة تتطلبنه منا وهنذا 4قطبينين" أمنام أنفسننا ونجد إال

 الناحينة منن والتبناين التضناد يعنني التقابنل هنذا لكنن " )الهي(، نثىاأل تمثله الثاني أما األنا( ) الذكر
 أن قبنننل لنننألول؟ نتيجنننة هنننو الثننناني وهنننل االخنننتال ؟ فلمننناذا 5" واالجتماعينننة والثقافينننة الفسنننيولوجية،

                                                           

، ص 2008، 1لوران فلوري: ماكس فيبر، ترجمة  محمد علي مقلد، دار الكتاب الجديدة المتحدة، لبنان، ط  1
64. 
 .87ص  ،المرجع نفسه  2
لنظريات الكبرى إلى الشؤون اليومية أعالم وتواري  فيليب كابان، جان فرانسوا دورتيه، علم االجتماع  من ا  3

 .209، ص 2010، 1وتيارات، ترجمة إياس حسن، دار الفرقد للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، سورية، ط
 2018-02-17تجليات مفهوم المرأة في فكر عبد القادر الجزائري، تاري  التصفح  :شيرين دقوري   4

https://books.openedition.org/ifpo/2513?lang=fr  
  5. ) بتصر (10مرجع سبق ذكره، ص  ، علوشن جميلة 

https://books.openedition.org/ifpo/2513?lang=fr
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 منن قطنب كنل علنى مختصنرة بطريقنة سننعرج ،المطروحنة األسنئلة علنى اإلجابنة مسنرحة في نخوض
 األنثى(. )الذكر/ القطبيين
 األنثننى. خننال  الننذكر " أن الوسننيط معجننم فنني وخاصننة والقننواميس المعنناجم مننن العدينند فنني ورد لقنند

 صنلب ذكنر: وقنول شنديد. وابنل ذكنر: ومطنر شنجاع، قنوي  ذكنر": " رجل ويقال صلب. شديد مذكر:
 علنى ومنذاكير ذكنور والجمع معرو ، الذكر: " أن العرب لسان في وورد ،فحل" ذكر: وشعر متين/
 الخصنننائص إن. 1العضنننو" هنننو النننذي النننذكر وبنننين الفحنننل هنننو النننذي النننذكر بنننين فرقنننوا مكنننأنه قيننناس

 يفرضننننها ،(الفحولننننة ،الشننننجاعة الصننننالبة، الشنننندة، القننننوة، ) اناللغوينننن انالتعريفنننن نهننننذا فنننني المننننذكورة
 إلننى طبيعنني كننائن مننن الفننرد تحويننل علننى تعمننل التنني الثقافيننة الوسننائط خننالل مننن الننذكوري  المجتمننع
 سننمتوح الثقافيننة الوسننائط قررتننه واحنند معنننى سننوى  لهننا لننيس الخصننائص هننذه إذن اجتمنناعي، كننائن
 فني يقنع ال حتنى الندالالت، هنذه منع يتماشنى أن مهنيمن يكنون  لكني النذكر من ومطلوب فيها، األمر
 األنثوية. الترسيمات شرك
 فهي بيولوجيةال بنيتها بحكم األنثى أن يوحي التعري  هذا 2ن"أل الحديد: يأنث أنث: من "األنثى أما
 للجسنند الطبيعيننة الوظيفننة يلغنني ممننا الجسنند تأنيننث علننى مفرداتهننا بكننل اللغننة تعمننل مننا وهننذا " لينننة،
                 بهنننننننا التحلننننننني األنثننننننى وتننننننندفع بهننننننا وتنننننننوحي الثقافنننننننة تقترحهننننننا اصنننننننطناعية وظيفننننننة محلهنننننننا ويحننننننل

 حركاتهننا علننى التأنيننث ويبننرز أنوثتهننا تتأكنند أن أجننل مننن ..النن ( .الحنننان الرقننة، الليونننة، الخضننوع )
 أنوثننة أن للثقافننة بنندا ولننو 3وحسننب" التأنيننث غننرض فنني واألفعننال الحركننات غايننة وتنحصننر وأفعالهننا
 هنذا برمجنة إعنادة على تعمل اجتماعية مضادات هناك فإن التأنيث رغبات عن تنعرج سو  الجسد
 كننال جنسنننة علننى الثقافننة عمننلت إذن المجتمننع، فنني عليننه المتعننار  األنثننوي  السننياق إلننى ورده الجسنند

 وأخنننرى  ذكورينننة أجسننناد وتصننننع الجسننندية التمننناثالت تلنننك تلغننني فهننني واألنثنننوي، النننذكوري  الجسنننديين
 العمليننة الصننفات كننل يحمننل امتنندادي فضنناء وتخلننق االيجابيننة الترسننيمات لننألول تمنننح حيننث أنثويننة،
 حيننث النندالالت مننن العدينند هلنن الننذكوري  الجسنند حركننة فمننثال ،األنثويننة السننياقات إقصنناء يجننري  بينمننا
 التني ،األنثوينة الندالالت إضنفاء مننه مطلنوب األنثنوي  الجسند حركنة أمنا الفضناءات، كنل غزو يمكنه
 الجسد. حركة تحديد على تعمل بدورها

                                                           

 .1509، )د.ت(، ص 4، دار المعار ، )د.ب(، ط17ابن منظور: لسان العرب، باب الذال، ج  1
 .17ار الهدى، عين مليلة، الجزائر، )د.ط(، )د.س(، ص عربي، د –إبراهيم أنيس: الهدى  قاموس عربي   2
 ) بتصر ( 53ص  ، مرجع سبق ذكره، عبد هللا محمد الغذامي  3
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 فوارق  وجود رغم الجنس، مفهوم وبين بينه األغلبية خلطت فقد  gendr الجندر مفهوم لحداثة نظرا
 بعند قامنت التني النظرينات والنسويات العلماء عليها بنى التي هي الفوارق  ههذ المفهومين، بين كبيرة
 وعنننننال بننننين الفننننوارق  أهننننم سنننننعرض لننننذلك تشننننكله، وكيفيننننة االجتمنننناعي النننننوع هندسننننة بتفسننننير ذلننننك

 الشبهة. إلزالة والجنس االجتماعي
     :االجتماعي النوع -1-2-1

 فنني وهني " الجنننس وبنين بينننه التميينز اولننتح وقند الجننندر مفهنوم اسننتخدم منن أول أوكلةةي آن تعتبنر
Robert  ستولر روبرت األمريكي النفس عالم من المفهومين بين التمييز فكرة استعارت قد الحقيقة

Stoller حينهننا الجنننس يكننن فلننم .جنسننيا المبهمننة أو المحننددة غيننر الحنناالت مننع يعمننل كننان الننذي 
 هو المفهومين بين التمييز أن روبرت وجد لقد .1"إناثا أم ذكورا أصحابه كان إذا فيما لتحديد واضحا
 واألنوثة. الذكورة ثنائية عن المختلفة الجندرية النماذج تلك لفهم حتمية ضرورة
 masculinity الننننذكورة عننننن عبننننارة " بأنننننه gender الجننننندر أوكلنننني آن عرفننننت ذلننننك علننننى بننننناءا

 مننن المفنناهيم هننذه كننل تكتسننب حيننث ،2ثقافيننا" والمشننكلين اجتماعيننا المبنيننين femininity واألنوثننة
 ذكنرا يصنبح كين  الفنرد علمينت خاللهنا فمنن الفنرد، تشنكيل علنى تعمل التي ماعيةاالجت التنشئة خالل
 التضنمينات وبنين البيولوجي الجنسي االنتماء بين التمييز " الجندر يعتبر شديد وباختصار أنثى، أو

 البيولنوجي الجنسني لالنتمناء االجتماعية -الثقافية المحددات أي االنتماء. لذلك واالجتماعية الثقافية
 .3االنتماء" لذلك ة،والقانوني والسياسية قتصاديةاال التضمينات إبراز عبر وذلك
 سنراه  ما وهذا أخرى  إلى ثقافة من تختلف التمايزات عمق أن إال الرجل من أدنى المرأة  كانت عموما
 إثنينة فكنل الخاصنة، والقنيم األفكنار منن وجملنة ثقافتهنا، أثنينة لكنل أن تبنين التي التالية العناصر في

  متخصصة. تصورية منظومات تمتلك
 الجن  -1-2-2
 بنننين والنفسنننية والفسنننيولوجية البيولوجينننة االختالفنننات البيولنننوجي" الننننوع أو sex الجننننس مفهنننم يعنننني 

 4والخارجينة خلينةالدا الجنسنية واألعضناء والهرمونات موسومات الكر باختال  يتعلق فيما الجنسيين

                                                           

 .80مرجع سبق ذكره، ص  ،عصمت محمد حوسو  1
 .80ص  ،المرجع نفسه  2
 .27مرجع سبق ذكره، ص  ،معن خليل العمر  3
 .83مرجع سبق ذكره، ص  ،عصمت محمد حوسو  4
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 ترسنننمه الجنننندر أمنننا الجسننندية، والوقائعينننة تشنننريحيا والمتمنننايزة الثابتنننة، الجواننننب يمثنننل إذن فنننالجنس
 وبالتننننالي معيننننا، جنننندرا يكتسنننب ألن بالضنننرورة طبيعنننني كمعطنننى الجننننس يقنننود الثقافينننة. التنننأويالت
 الحنندود تحدينند علننى تعمننل التنني الرمزيننة اآلليننات لتلننك رهننان هننو الجسنند ألن الجننندر ينننت  فننالجنس
 الطبيعيننة األجسنناد ثنائيننة علننى أساسننا ينطننوي  والجننندر الجنننس بننين التمننايزاتف ،جسنند لكننل الجندريننة
 المبنية. الجندرية والبنى
 1التالي: الجدول في والجنس الجندر بين تمايزات من إليه تطرقنا ما اختصار ويمكن

 والجن  االجتماعي النوع بين التمايزات يبين  03) رقم الجدول
 الجن  االجتماعي  النوع ) الجندر

 طبيعة ثقافة
 أنثى ذكر/ رجل مرأة/

 ثانوية أولية/ جنسية: مميزات مكانة/صورة وضع/ ثقافية/ اجتماعية/ مميزات
 وظائف أعضاء/ عالقات أدوار/

 تتغير ال ثابتة والزمان المكان في متغير
 والجندر الجنس ينب الفرق  وما الجندر تعري  البدر، بدر المصدر:

-and-sex-between-difference-https://www.araposts.com/2016/05/The  
 الثابتنة الوظنائف ذات والتشنريحية البيولوجينة الختالفناتبا مرتبط الجنس أن يتبين الجدول خالل من
 المكننان فنني متغيننر فيكننون  االجتمنناعي النننوع أمننا ،ذكر/أنثننى( ) الجنننس حسننب الوظننائف هننذه طننىتع

 مفهومي بين الفرق  ويعتبر " ،ثقافيا المبني االجتماعي النوع أساس على تبنى الوظائف أما والزمان،
 اةحينن مننن البيولننوجي الجانننب المننرأة  تمثننل حيننث والحضننارة، البيولوجيننا بننين كننالفرق  والجننندر الجنننس
 الجاننب الرجنل يمثنل حنين فني نمطينة، أنثوينة سمات من بذلك يرتبط وما النوع، لحف  كأداة  االنسان
 2.الخالق" اإلبداع على القائم المادي الحضاري 

 عالقة؟ :أ ةالذكوري الهيمنةو  الدين -2

                                                           

 2019-03-29لبدر، تعري  الجندر وما الفرق بين الجنس والجندر، تاري  التصفح بدر ا  1
-and-sex-between-difference-https://www.araposts.com/2016/05/The   
 .81مرجع سبق ذكره، ص  ،عصمت محمد حوسو  2

https://www.araposts.com/2016/05/The-difference-between-sex-and-
https://www.araposts.com/2016/05/The-difference-between-sex-and-


 تعنيف املرأة أمنوذجا االجتماعيالعنف القائم على أساس النوع 

116 

برلين -المانيا  /ركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية إصدارات الم    

 رينن تع علننى حداثننة األكثننر الفينومينولوجيننة األوصننا  مننع قنندما األكثننر التاريخيننة األبحنناث تلتقنني "
 التلقنننائي واقعنننه عنننن تمامنننا يختلنننف وجنننود نحنننو يدفعنننه اإلنسنننان فننني حميمينننا اتجاهنننا بوصنننفه الننندين
 واحندة داللنة تختنزن  كلهنا ولكنهنا االنسنان، يعيشها متفرقة مواقف في االتجاه هذا ويتبدى ،1"الحقيقي
 المطلننق الخيننر فيننه يجنند حيننث أفالطننوني فضنناء عننن يبحننث ،1وجننوده" معنننى عننن اإلنسننان يتسنناءل
 والمبنني النواقعي بالتجناوز يشعره لالكتفاء، ال لالمتالء طلبا تفاعلية بطريقة وينزع المطلقة، والسعادة
 هللا متعننددة: بتسننميات إليننه يشننار الننذي المتننناهي بالمبنندأ الشننعور هننذا ويتميننز المتننناهي، نحننو علننى

 بعد...ال . الما المثالية، المطلق،
 هنذه تبقنى ولكن الالنظام، داخل النظام عن بحث ذاته حد في هو الميكانيزمات، هذه في البحث إن

 الالمعننننى يقابلهنننا سنننلفا المنننذكورة المفننناهيم تصنننبح حينننث بنننالواقع، األمنننر تعلنننق منننا إذا نسنننبية العملينننة
 العلينا اإلرادة يخندم أن إال ينأبى الصراع" هذا مع الحالة، هذه في جائز الصراع ويصبح والالصحيح،

 .2آن" في والسماوية األرضية الحقيقة مشوها العليا، والعدل الخير إرادة عم متناقضا إليها، ويمتثل
 تمنس لنم لكنهنا النقدينة، والمسناءلة للتحلينل وأخضنعتها المتناقضنات هنذه السعداو   نوال زحزحنت لقد

 تثبيت وفي المرأة، ضد الرجل صراع في الدين توظي  بكيفية عنيت بل وركائزها، الدينية المعتقدات
 ضند الجنندري  العننف ترسني  فني الندين رجنال دور عنن النقناب كشف في عنيت كما بوية،األ سلطته
 واالجتماعي. الثقافي القهر بفعل تأسست والتي المبتورة التأويالت خالل من وهذا المرأة،
 دون  عليهنا واحند وزوج المنرأة  علنى العذرينة علنى والحفناظ العفنة فنرض على القائم األبوي، النظام إن

 أو الننذكور، أكبننر يشننكل حيننث والتقالينند، العننادات علننى أساسننا يرتكننز اجتمنناعي نظننام عتبننروي الرجننل،
 ويشنننكل الفتينننات. وبننناألخص األوالد، أو الزوجنننة، علننى جزئينننة( أو مطلقنننة سنننلطة) األهننل، أو األب،
 هنذا وشنكل االنتناج، لوسنائل الفردينة الملكينة نشنوء منع النظنام هذا نشأ أخته، على سلطة كذلك األخ
 التننندابير منننن ترسنننانة لنفسنننه سنننن ذلنننك إلنننى إضنننافة متجنننددة، امتننندادت يحمنننل فضننناء لنفسنننه امالنظننن

 هننذا فني وتننم والمخالفنة، والنقنند لالنتهناك قابلننة غينر لجعلهننا تقديسنها الحقننا جنرى  والقننوانين، والمفناهيم
 المرأة. إقصاء السياق

                                                           

  2نوال السعداوي، عايدة الجوهري: في حوار حول الذكورة واألنوثة، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، لبنان، ط  1
 .41، ص 2015

 .42ص  ،المرجع نفسه  2
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 تكننريس قبننل فاآللهننة النندين، دائننرة مننن المننرأة  أخرجننت مننذ بنندأ األيننديولوجي الرمننزي  المننرأة  اضننطهاد إن
 .«منات»و «العزة»و «الالت »و «عشتار »و «إيزيس » أنثوية، كانت الذكوري  -األبوي  المجتمع

 الجبلينة المنناطق لنبعض زياراتهنا إحندى ففني النظرينة هنذه صنحة علنى الراهننة الوقنائع بعنض وتدل "
 الهنديننة القبائننل مننن وعننةمجم أن السةةعداو   نةةوال وجنندت ،كونةةور مننن بننالقرب الهننندي، الجنننوب فنني
 بصننورة الرجنال يقننوم حينث واضننح، بشنكل والنسنناء الرجنال بننين الجندرينة التقسننيمات فيهنا تبننرز والتني
 مجتمننع فني دينني كرنفنال كأننه- الدينينة، الحفنالت فني والنرقص المعابند علنى اإلشنرا  علنى مسنتمرة
 وآذانهننم طويلننة عورهمشنن وتكننون  أجسننامهم، كننل علننى والحمننراء البيضنناء المسنناحيق ووضننع -بنندائي
 وفني بالزراعنة فنيعملن للنسناء بالنسنبة أمنا اآللهنة(، طنر  منن مبنارك يكنون  )النذي الحلق منها يتدلى
 معبنند معبنندين: القبيلننة لهننذه " ،1واألطفننال" األزواج ويطعمننن ليطننبخن البيننوت إلننى يعنندن النهننار آخننر
 شنيفا اإللنه زوجنة وهني برافةاني إسنمه نيالثنا المعبند أمنا الرجنال، إال العبند هنذا يدخل وال ،شيفا اإلله
 هنذا دخنول النسناء حرمنوا القبيلنة هنذه رجنال أن والغرينب يعبندن، الالتني اإلنناث اآللهنات إحندى وهي
 الرجننال يتفننر  بحيننث واضننح، الجننندري  التقسننيم أن الطقننوس، هننذه فنني المالحنن  مننن ،2أيضننا" المعبنند
 منا كل النساء تملك حيث للنساء، والدنيا للرجال نالدي أن التقسيم هذا ومبرر للعمل، والنساء للعبادة
 الرجنننال أمنننا األطفنننال، ويملكنننن الجمينننع ويطعمنننن الحقنننول فننني عملهنننن طرينننق عنننن الننندنيا، فننني يوجننند
 شنننرك فننني يقعنننون  سنننو  وإال المقننندس، الجاننننب يحتكنننروا أن حقهنننم ومنننن واآللهنننة، المعابننند يملكنننون 
 النساء. طر  من واالضطهاد التهميش

 بننندوره يشننني العربينننات، النسننناء فتننناري  " االمتكننناف ، المشنننهد هنننذا منننن العربينننات اءالنسننن يسنننتثنى ال
 واالقتصننناد الننندين علنننى الرجنننال سنننيطرة منننع األخنننرى، هننني تزامننننت، والتننني دورهنننن، فننني باالنتكاسنننة
 قوينات نسناء بأسنماء لظهنوره األولنى المراحل وفي اإلسالم قبل العربي التاري  احتشد فلقد والسياسة،
 قيادينة تعتبنر والتني المهمنة المناصنب منن للعديند المنرأة  تولي اإلسالمي التاري  ويشهد ،3وشجاعات"

 وزيننب والعامرينة سنلمى وأم خديجنة، النبني، زوجنات مثنال وأبنرز اإلسنالمي، المجتمنع فني ذاتها بحد
  الرجال. من وغيره النبي يحاججن كن اللواتي وعائشة، جحش بنت

                                                           

، ص ص 2017نوال السعداوي: رحالتي في العالم، مؤسسة هنداوي سي آي سي، المملكة المتحدة، )د.ط(،   1
 . )بتصر (149-151

 .44نوال السعداوي، عايدة الجوهري: في حوار حول الذكورة واألنوثة، مرجع سبق ذكره، ص   2
 .45ص ،المرجع نفسه   3
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 االجتماعينننة العالقنننات منظومنننة أو شنننبكة منننن جنننزء كاننننت " ومنننةاألم أن الهولنننندي المستشنننرق  يؤكننند
 مكاننة علنى )األم( المنرأة  مكاننة تعلنو النظنام هنذا ففني داخلهنا، األفراد وتراتبية األسرة بتركيب المعنية
 القبائنل بعنض أن نجند )ص(، النبي فترة في القبائل بعض إلى وبالنظر ،1الحكم" في )األب( الرجل
 الممارسنننات فنني حريننة للنسنناء وكنننان أبيننه، دون  أمننه نسننب الطفننل يتبنننع يننثح أمننومي، نظامهننا كننان

 زواج أو ،Heterisme المشننننناركة بنننننالزواج ويلكةةةةةين الهولنننننندي المستشنننننرق  عنهنننننا عبنننننر الجنسنننننية
 أال الرجنال منن بعندد النزواج أو الرجنال، من العديد مع الجنس تمارس النساء كانت حيث االختالط،

 صنفة عليهنا التسقط لكي العدد، هذا تجاوز عدم مع الرهط"، " زواجب مايسمى وهذا العشرة عن يتعد
 التنناري  ويعننر  " أنثننوي، جننندري  مبنندأ مننن إنطالقننا زوجهننا، اختيننار فنني الحننق للمننرأة  وكننان البغيننة،
 تطننق لننم ولكنهننا النبنني علننى نفسننها عرضننت التنني الحطةةيم بنةةت ليلةةى هننؤالء مننن اإلسننالمي العربنني
 .2الطاعة" بيت بإقرارهم النبي، إرادة باسم المشرعون، خالفه الذي األمر إقالتها، فطلبت الضرائر
 تاريخينة مرحلة وأبرز المقدس، نصلل التفسرية بنيةال في وتطورات تحوالت اإلسالمي الدين شهد لقد

 متنوترة المرحلنة تلك كانت حيث الخطاب، بن عمر مرحلة والمفسرين، الفقهاء معظم لها يعود والذي
 المننرأة  ضننرب علننى ويحننث تسننلطية، نزعننة ذو عمننر كننان حيننث المننرأة، لموضننوعة ةبالنسننب مننا، نوعننا
 األبويننة البنينة تعزينز فني وأمعننوا ."زيةد بنةت عاتكةةة بزوجتنه فعنل كمنا بناألرض، خندها يلتصنق حتنى
 كلمنا تندهورا ينزداد العربينة المنرأة  واقنع وكان العقوبات(، )قانون  تزمينها أو وتشريعاتهم آرائهم بتقديس
 .3واالستعباد" االستبداد في السياسي نظامال أوغل
 حينث سنائد، كنان النذي األمنومي النظنام حسناب علنى األبنوي  المجتمنع قنيم المرحلنة هذه بعد تكرست
 الرجنل طنر  منن تمتلنك المنرأة  وأصنبحت مقدسنة، تفسنيرية نصنوص حسنب السنيد هو الرجل أضحى
 منن سنبب ألي زوجتنه يطلنق أن وجالز  حق ومن الطاعة، الزوجة على وواجب واإلنفاق المهر بحكم

     األسباب.
  :المشاركين فضاء في وتمظهراتها الذكورية الهيمنة -3
 مكانه ويفرض الخاصة الحياة في احترامه مبررات مّنا الكثير يملك الذ  األخ يبتلع للتآمر، كائن مثل المجتمع "

 واألرجوان بالذهب تحلى وقد الصوفية، طقوسه في يستمر )...  قاسية وقبضة يزمجر صوت  ا متوحشا    كرا  
                                                           

األمومة عند العرب دراسة في أنماط األنوثة والنكاح، ترجمة  بندلي بن صليبا الجوزي، المركز  :ج.أ.ويكلين  1
 .9، ص 2014، 1األكاديمي لألبحاث، بيروت، لبنان، ط

 .46األنوثة والذكورة والدين واإلبداع، مرجع سبق ذكره، ص : نوال السعداوي، عايدة الجوهري   2
 .46ص، المرجع نفسه  3
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 منزل في علينا ي غلق نساؤ)ه  نحن فيما والهيمنة، للسلطة المشبوهة بالملذات متمتعا   المتوحش، بالريش وتزين
 V.wolf وولف فرجينيا بالمشاركة." لنا ي سمح أن دون  من العائلة،

 مطقسنننة احتفنناالت إنهننا .يبننيالتجر  المسننرح تشننبه جنوسنية لعبننة عننن وولةةف فرجينيةةا قننول لنننا يكشنف
 ينصننبف .والتنصننيب التتننوي  أعبنناء كننل األعلةةى" "هةةو يتحمننل حيننث والتطبيقننات اإلمكانيننات وبرنننام 
 رغبتهنا عنن وتكشنف شعوريا ال تتمسرح اللعبة وهذه .لآلخرين رمزي  اعترا  في "هي" وت ستلب   "هو"
 الهيمنةةة أهنني .االجتماعيننة ألروقننةا فنني المتننوفرة الميكانيزمننات كننل تتحمننل .والتجنندد االسننتمرار فنني

 تمننارسو  خافننت بصننوت تتحنندثف ؟للمشنناركين االجتماعيننة النندراما فنني متخفيننة تظهننر التنني الذكوريةةة
 المسنننرحية بهنننذه منخنننرط كنننل فينننه يتحنننّرك النننذي الحّينننز تحديننند إلنننى تسنننعى أم .المشننناركين علنننى قهنننرا
 عليها؟ مهيم ن أنثىو  مهيمن ذكر الجنوسي: التقسيم إلى استنادا
 العننرض فنني المشنناركة األسننر داخننل مننن عايشننته المسننرحية هننذه مشنناهد مكّونننات علننى الوقننو  إنّ 

 معرفتي فكانت الجنسين. بين الفروق  تمّثل على قدرتي سبقت تالزمني التي االدراك وحالة المتخّيل.
 كننان التنني المميننزة المعاملننة تلننك األّوليننة. مكتسننباتنا فنني األثننر بننالغ لننه اجتمنناعيّ  إرث ولينندة حدسننية
 الةةدار" سةةاس "الننّذكر أنّ  مفادهنا مسننّلمة مننن انطالقنا واألم األب طننر  منن األسننر ذكنور بهننا يتعامنل
 هننا فاإليجنابي ".اليومينة الحيناة تفاصنيل يتعنّدى ال النذي األنثنى لندور تهمنيش مقابنل شنأنه منن ت علي
فننرت أن إلننى التصننورات هننذه علننى نشننأنا وقنند .1أنثننوي" دومننا والسننلبي ذكوري النن يقابلننه  الالوعنني فنني ح 

 مننا كننل علننى السننيطرةو  النتحّكمو  التمّيننز زاويننة مننن الننذكر إلنى ننظننر أن البننديهيّ  مننن وبننات الجمناعي.
 حالننة مننثال انظننر ذلننك مننن أبعنند إلننى الواقننع اسننتقراء فنني نننذهب وقنند العاّمننة.و  الخاصننة بالحينناة يتعّلننق
نّرون  حيطنينالم كنلّ  ذكنرا يكون و  حملها الحامل تضع عندما االنتشاءو  الفرح  وتنوّزع ويهّللنون  بنذلك ي س 
 تكفهننرّ  حتننى أنثننى الوليند بجنننس السننماع بمجنّرد صننحيح والعكننس شنأن. ذات الوالنندة وتصننبح الهندايا.
 ذاتنه حندّ  فني وهنذا البننات. غينر تنجنب ال بأنها الوالدة توصف ورّبما قدومها. تباشير ت رى  وال الوجوه
 الخضنوع دورهنا يتعنّدى لنن وكبنرت األنثنى حّلنت ما وإذا االنجاب. على قدرتها في وقدحا ذّما يتحّول
 يقننندمها التننني بالحماينننة اسننناأس منننرتبط األنثنننى فقيمنننة .سننننا   أصنننغر كنننان ولنننو حتنننى النننذكر أوامنننر لكنننل
 إلنى ويحتناج .األبدي القصور من يعاني كائنا المرأة  يعتبر المختزل البطريركي التصور ألن "الذكور

                                                           

إليزبيث كريميو: وضعية المرأة في العالم، ترجمة حنان قصبي ومحمد هاللي، دار توبقال للنشر، الدار   1
 . )بتصر (16، ص 2015، 1البيضاء، المغرب، ط
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 فني عليننا وتخنرج االنتهاء. تأبى إنها .أعتقد ال ؟المسرحية هذه تنتهي هل .1خضوعها" مقابل حماية
 ألهلهنا العنار تخّلنف ال حّتى اإلناث توأد كانت حين الجاهلية عهد في وكأننا جديد بقناع عصر كلّ 

 الغزوات. عند السبي جّراء وعشيرتها
 في محسومة المسألة ألنّ  للسؤال مجال فال .لمشاركينا إلى بالنسبة ابديهي اأمر  الذكورية الهيمنة تعدّ 
ند  و  .وعنيهم ال  منبننه إلنى يحتناج حيننث .النائمنة االحتمناالت برننام  والكةةان دريةدا عننند الالوعيبن ي قص 

 سنننلوكهن خنننالل منننن – عملنننني اللنننواتي المشننناركات يكنننون  منننا دائمنننا والمنبنننه .سنننباته منننن لالسنننتيقاظ
 كنل تستثمر بل نفسها عن تعلن ال ةالذكوري فالهيمنة .الذكورية االمالءات كل مسايرة على -اليومي
 نفنس يعنال  نجنده حينث دريندا عن بورديو بيار يختلف وال .الضحية وخداع لمراوغة المقنعة األدوات
 عننن يسننتغني أمننرا فيننه تتننراءى الننذكوري  النظننام قننوة إن " بقولةةه الذكوريةةة الهيمنةةة كتابننه فنني الطننرح
 عن تعلن أن إلى بحاجة ليست هانّ أو  .محايدة هاكأن نفسها تفرض الذكورية المركزية أن ذلك .التبرير
 الننذي االجتمناعي النظننام جواننب كنل فنني تبريراتهنا تجنند فهني ،شنرعنتها إلننى تهند  خطننب فني نفسنها
 2".بها يقرّ  التي التراتبية خالل من الهيمنة هذه تبرير على بدوره يعمل
 ببننناء تقننوم التنني األخننرى  التاوالوكنن األسننرة نقصنند فنننحن االجتمنناعي النظننام عننن نتحنندث وعننندما "

 االجتمنناعي المصنننع تعتبننر هننانّ إ نقننول أن يمكننننا األسننرة عننن نتحنندث أن أردنننا فننإذا 3الفننرد" شخصننية
 التاالوكن أهنم تعتبنر ذلنك إلنى إضنافة .مبنررة غينر خ طب في إنتاجها وإعادة الذكورية الهيمنة إلنتاج
 مجنسةة هابيتوسةاتب ي عنر  منا عننه وّلندفيت .المنرأة  ضند العنف إنتاج وإعادة إنتاج على تعمل التي

sexué ، إحنننداثيات علننى مبرمجننون  المشننناركين أن بمعنننى آليننة، الممارسننة ذلنننك بعنند تصننبح حيننث 
 بالسننلطة وولةةف فرجينيةةا تسننّميه مننا مننع التوّجننه هننذا ويتقنناطع .الضننغط ممارسننة عننن تنفننك ال معينننة
 للهيمنة. التنويميةو  القهرية
social  االجتمناعي االسنتبعاد مبندأ وفنق )النساء( المشاركات إلى ينظرون  )الرجال( المشاركين إن

exclusion التراتبيةةة أو الهرميننةو hiérarchie ينننص الننذي االجتمنناعي الخننتم علننى تعتمنند التنني 
 إلننى تحتنناج ال بديهيننة المشنناركين لنندى األسنناس فنني معادلننة وهنني .الننذكر وتفننوق  األنثننى دونيننة علننى

                                                           

 .26ص  ،هالمرجع نفس  1
.27مرجع سبق ذكره،  ص ،بيار بورديو   2  

: الفلسفة والنسوية  في فضح " ازدراء الحق االنثوي" ونقضه، و" التمركز الذكوري" ونقده علي عبود المحمداوي   3
 . )بتصر (104،  ص 2013، 1منشورات ضفا ، الجزائر ، ط
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 ذهنب منا إلنى يسنتند القصند هنذا أنّ  ولعمري  .الراجل" من أقل باينة لمرافا " سابقا ذكرنا مثلما تفسير
 فعليهنا طبيعني أمنر عليهنا الرجنل وتفنوق  المنرأة  انحطناط أن " بقوله ق.م  384-322) أرسطو إليه
 مننن أقننل وهنني .سننالب وعنناء مجننرد المننرأة  أعتبننر بننل فقننط هنننا يتوقننف ولننم .ولذكوريتننه لننه تخضننع أن
 Héritier Françoise هيريتيةةي فرانسةةواز وتضنني  ،1البيتيننة" لحينناةا لهننا مكننان وأفضننل .العبنند
 اعتبنننار إلنننى األمنننر يصنننل حتنننى الكفاينننة فينننه بمنننا النسننناء احتقنننار الرجنننال علنننى وجنننب اننننه " بقولهنننا

 لهنننذا وكنتيجنننة .3"حتمننني أمنننر لننندونيتهن النسننناء اسنننتبطان " وتصنننبح 2طبيعينننة" وضنننعية خضنننوعهن
 .للمشناركين اليومينة الحيناة جزئيات في وجدناه ما هوو  .ىاألنث من درجة أعلى الذكر يصبح الوضع
 تخةةدم شبةةا ربةةي خلقهةةا المةةرا خةةالص باينةةة " رجلةةي"، تحةةت راكةةي " ذلننك تؤكنند المشنناركين فخطنناب
 أنهنننن بسنننهولة سنكتشنننف فإنننننا المشننناركات، خطننناب فننني النظنننر أمعننننا منننا إذا المقابنننل وفننني .الراجةةةل"
     الةةدار" تةةاع السةةاس هةةو الراجةةل " مناسننبة كننل وفنني ددنيننر  فهننن .الذكوريننة الهيمنننة شننرك فنني واقعنات

 عملينا هنن المشناركات فنإن وبالفعنل الةدار" تاع الوتد هو الراجل " يمنعني"، بصح يضربني الراجل "
 .لإلنتاج معيدات فهن .مرتبتهن من القفزب لهن يسمح ال اللواتي بالضبط

 بقبنول بنل لوحندها تعمنل ال الذكورينة لهيمننةا أن علنى يؤكند النذي غودلييةه استشنارة إلنى هنذا يقودننا 
 الرجنل يقتسنم أن دون  توجند أن يمكنهنا ال السنيطرة وهنذه" .والسنيطرة الخضوع على وموافقتهن النساء
 الدعامنننة يمّثنننل الجنسنننين بنننين التمنننثالت واقتسنننام .الذكورينننة السنننيطرة تشنننرعن التننني التمنننثالت والمنننرأة 
 المركز بين آلّيا تضامنا الوضعية هذه وستفرز .4الذكورية" للسيطرة المرئية وغير الصامتة األساسية
 ويصنننعن دنيجّسنن اللننواتي هنننّ  المشنناركات إنّ  .النرجسنية القضننيبية علننى لمحافظننةا بغننرض والهنامش
 فنني تؤكنند Tillion Germaine تيةةون  فجيةةرمين .لكليهمننا االجتماعيننة التنشننئة مننن بنندءا المركننز
 الوضننعية هننذه فنني النسنناء بحجننز يقومننون  الرجننال أن " cousins les et harem LE كتابهننا
 السننلطة فرضننتها التنني الفيروسننات لهننم ونقلننن الصننغار األوالد ربننين اللننواتي هننن النسنناء فننإن الحقيننرة،

                                                           

الهيمنة الذكورية" لبيير بورديو، دراسات فلسفية آمال عالوشيش: المرأة في المخيال الذكوري: قراءة في "   1
 . )بتصر (03، الجمعية الجزائرية للدراسات الفلسفية، الجزائر، ص 01العدد

 . )بتصر (15مرجع سبق ذكره، ص  ،إليزابيث كريميو   2
 .15ص  ،المرجع نفسه  3
، مجلة عمران ج السيطرة الذكوريةسجال سوسيو أنثروبولوجي حول مساهمة النساء في إعادة إنتا :خالد شهبار  4

، ص 2018، الصادرة عن المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، قطر 23للعلوم االجتماعية، العدد 
110. 
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 هننذا ويظهننر مغننرورين جبننابرة صننغارا يصنننعن االجتماعيننة التنشننئة خننالل مننن فالنسنناء البطريركيننة،
 ذلنك بعند يشنكلون  حينث المنرأة، خنالل منن ذلنك بعند هانقصن كنل تمنارس التني المركزينة واالننا الغنرور
 الجنسنين كنال بتعلنيم يقمنن فالمشناركات ،1كيفينا" وتضعف بانتظام كميا وحداته تزداد المجتمع ركائز
 الجننننس حسنننب المناسنننب السنننلوك هنننو منننا ينننتعلم خاللنننه ومنننن .مطقسنننن تفننناعلي موقنننف فننني بنننأدوارهم
 .السائدة الثقافية المعايير لكل واالمتثال

م مننننا خننننالل مننننن انتباهنننننا اسننننترعى مننننا إنّ    بننننين جمننننع عجيننننب تمفصننننل فنننني المشنننناركين وقننننوع ق نننندّ 
 الرمننزي  بننين الوثيننق االرتبنناط عننن باسننتمرار يعلنننون  فنجنندهم -الننواقعيو  الرمننزي  ثنائيننة-المتناقضننات
 نأل وخارجنه المنزلني الفضناء داخنل والجنري  اللعنب لنذكورل يبناح فمنثال .)اللعةب  والنواقعي )الشرف 

 عنن سؤالهن وعند .هذا من ممنوعات فهن البنات أما .والعدوانية الخشونة ومقاييس يتناسب هموكسل
 عننندم– المضننّمن والرمنننزي  ذلننك منننن أنننت ممننننوع -عليهننا المهنننيمن– الننواقعي ثنائينننة تتجّلننى األسننباب
 فاللعنب عةاد " يجةر   الطفةل بصةح تتضةر، طةيح الطفلةة متجةريش ال "-النذكر وبنين بينهنا التساوي 
 اعتمننادا فالبنننات )العذريننة(،" المقدسننة االجتماعيننة الشننهادة ضنند جريمننة مننن نننوع هننو الجننري  يننداوتحد
 ولفنت والتنشنئة الرعاية، إلى أكبر بشكل تتجه بطريقة سيكون  أو يتصرفن البيولوجية، نأصوله على

 كثينرف الكبنار، لندى االتجاهنات هذه غالبا األطفال سلوك ويعكس )..( والخو  واالعتمادية األنظار
 بننه يقننوم الننذي الجننري  مثننل الصنناخب الشننديد اللعننب عننن جعنايتننر  البنننات أن يتوقعننون  البننالغين مننن

 واالحتجنناب التخفنني أساسننه واقعنني متخيننل لبننناء االمتيننازات مننن العدينند يمتلننك فالم سننيطر .2األطفننال"
 مجنال فني بالتحديند أو الندالالت مجنال داخل الواقعية وبين بينها بالتزاوج وهذا الرمزية ي صنع الدائم،
 منن تمكننه دالالت تفنرض فسنلطته .داخلنه ومكنانتهم فضناءاتهم علنى ن و الفناعل يضنفيه النذي المعنى
  والمكانة. األدوار في الجنسيين بين االجتماعية التفاوتات شرعنة
 اسنننتجابة وتصنننبح .مسنننتمرة وحركنننات أفعنننال إلنننى ذلنننك بعننند تتحنننول األفكنننار هنننذه أن غودلييةةةه يعتبنننر
 فنننرض يريننند النننذي الم هنننيمن علنننى إال الحننناالت كنننل فننني إسنننقاطها يمكنننن ال السنننيرورة ذهفهننن " .جسننندية
 فنال اليومية ممارساته تتخلل ورمزي  أيديولوجي عنف نواة  هناك كانت فإذا عليه المهيمن أما .وجوده
 بنننالمعنى االسنننتجابة بعملينننة ولكنننن علينننه المهنننيمن منننع يتقاسنننمها التننني أفكننناره بسنننلطة تفسنننيرها يمكنننن

                                                           

1 Germaine Tillion: Le Harem et le cousins  «  L Histoire immédiate »,  Paris, édition 
du seuil , 1966 ,p204.  

 .360مرجع سبق ذكره، ص   ،ميثبربرا س  2



 تعنيف املرأة أمنوذجا االجتماعيالعنف القائم على أساس النوع 

123 

برلين -المانيا  /ركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية إصدارات الم    

 كانننت مننا بعنند اسننتجابات تصننبح التنني هنني )المهيمنننين( المشنناركين بعننض أفكننار ليسننت 1وفي."البننافل
 إلى لتتحول قهرا تمارس التي هي ماثيو كلود -نيكول  تقول مثلما المادية االستجابات ولكن ا.أفكار 
 المشناركات تتلقاهنا التي األوامر طريق عن ذلك يكون و  .المشاركات بعض الوعي في متجذرة أفكار
 ثنم وأبيهنا ألخيهنا خادمنة تصنبح ذلنك بعند ثنم .الجنري  منن مننعني   فهنن سابقا ذكرنا فكما .حياتهن في

 .االجتمناعي الحينز تفاصنيل منن والنتمكن تحركناتهم بتمندد لهنم سمحي   الذين ينالمشارك عكس.زوجها
 نيصننبح وبالتنالي .ويتنننازلن يرضنخن يجعلهننن النذي هنو المشنناركات أجسناد اجتينناح أن ننفني ال لكنن
 لإلنتاج. معيدات أحسن
 .لهننم الطعننام بإعننداد يقمننن فهننن الةةدار" رجةةال " يأكننل أن قبننل الطعننام غالبننا والنسنناء البنننات تتننناول ال

 اللحمةةة " تكننون  مننا دائمننا ذلننك مننن األهننمّ و  .الطعننام مننن تبقننى مننا يننأكلن الطهنني مننن نانتهننائه وبعنند
 الموقننفو  .والعنننق واألجنحننة العظننام مننن العائلةةة" رجةةال " خلفننه مننا بقايننا يننأكلن وهننن للننذكور الكبيةةرة"
 التنني الممارسننات هننذه خنالل ومننن .صةةغير" كنةةت مةةين فيةةه نشةةوف طةةول "اليومينة حياتنننا فنني يتكنرر
 نصنيب بنذلك فيكنون  عليهنا. وقفننا إن والحنرج طبيعية االجتماعية األعرا  وحسب الظاهر في تبدو
نَّنة وكأّننه نثنىاأل تتلّقفنه حاجتنه عن ومازاد دوما. للذكر شيء كل من األسد  عطناء وسنخاء هبنة أو م 
 في الطفلةو  الولد على حتى ي مار س نجده بل المرأة و  الرجل على التصّر  هذا يقتصر وال الذكر. من
 التننازل علنى ابنتها لتجبر األمّ  وتدّخلت إالّ  الولد بكى فكّلما الحلوى. قطع من منهما كلّ  نصيب نيل
 فمناذا وانفعاالتهنا. نفسنّيتها علنى ذلنك مخّلفنات فني النظنر ن دو  اسنكاته أجنل منن ألخيهنا نصنيبها عن
 .تةاعوا" البكةاء مةن فكينةا بةرك يد  خليه " لها وتقول ابنتها ت قبل ،المواقف؟ هذه مثل في األمّ  تفعل
 هننذا فنني لهننا دور أفضننل ألنننه البكنناء بفعننل تقننوم التنني هنني فنناألنثى لهننذا .للننذكورة تهمننيش هننو فالبكناء
 لكنن .أنثوينة أبعناد ذات فوضنى ننراه  البننات عنند بكناءال أبعناد فني نظرننا منا وإذا .االجتماعي المسرح
 وتقلنيص التنوازن  إعنادة تريند البكناء خنالل من األنثى أن بمعنى .الخاصة نواميسها لها الفوضى هذه
 الالشنعور سناحة فني تحمل األم ألن ذلك في تفشل لكنها .األخ وبين بينها األنطولوجية الفوارق  تلك
 .السنائد للتمثنل وضحية سجينة ألنها ذكوري  هو ما كل وتبجيل باألنوثة يتعلق ما كلل التجاهل مبدأ
 الهيمننننة مبننندأي وترسننني  تجنننذير فننني تسنننهمو  تؤّسنننس األمّ  منننن والالواعينننة الالإرادينننة التصنننرفات وهنننذه
 تتعنننننّدى ال طفيفنننننة تغيينننننرات منننننع الواقنننننع خشنننننبة علنننننى المسنننننرحي المشنننننهد سننننننيرة لتعيننننند الخضنننننوعو 

 يات.الشخص
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 رغنم الجنسني التمنايز علنى القائمنة االجتماعينة اللعبنة قوانين لعبء الحامالت هنّ  المشار كات وتظلّ 
 كننان الننذي خطننابهم فنني ذلننك الحظنننا وقنند .البطريركنني النظننام شننرك فنني -الرجننال– المشنناركين وقننوع
 أن " Riuanet Merie  روان مةار   أكندت فقند .األنطولنوجي الغيناب منن والخنو  بنالقلق م حمنال  
 .األعلنى األننا احتياجنات كنل تلبينة علنى العمنل فعليهمنا .منهمنا أكبنر لسنلطة خاضعان والمرأة  الرجل
 للنظام وضحايا سجناء ن و فالمشارك 1عليهما" يسيطر من يحترما وأن .طبيعية تصرفاتهما تكون  وأن
 فنني مصندرها تجند ال والخننوع، الخضنوع منن مثلهنا والهيمننة للسنيطرة "فاالسنتعدادات النذكوري، الكلني
 ألعنناب لحننب الرجننال يهيننأ الجنسننيين، بننين التفاضننلية التنشننئة مننن بعمننل ت بنننى ولكنهننا معينننة، طبيعننة
  2بها". يلعبون  نالذي الرجال لحب والنساء السلطة،

 
  الذكور : االخضاع وآليات المشاركات -1-1
 عليهن؟ السيطرة أو المشاركات بإخضاع المشاركون)الرجال  يقوم كي 
 ان يعتقنندن آليننات عننن إجابننات المشنناركات تقنندم حيننث السننؤال هننذا فنني تتمثننل اإلخضنناع آليننات إن

 الذي الرجل بعد الثانية بالمنزلة وراض مطيع كائن على والحصول المرأة  إلخضاع يستخدمها الرجل
 عننن المجتمعيننة واألفكننار والتقالينند العننادات بننين اإلجابننات فتتنننوع والسننيطرة، والغلبننة األفضننلية لديننه
 الذهنينننننة العوامنننننل تنفنننننع لنننننم إذا وذلنننننك السنننننيطرة هنننننذه لتنفينننننذ العننننننف اسنننننتخدام ثنننننم والمنننننرأة، الرجنننننل

 المرأة: إخضاع آليات عن المشاركين تصورت الجدول والفكرية.ويعرض
 المرأة إخضاع آلليات المشاركين تصورات يبين  04) رقم الجدول

 المشاركين المشاركات
 العنف والتقاليد العادات
 الشر  بالضر 
 الضرب المجتمع رأي
 الجسدية القوة الشعبي الخطاب
 المجتمع رأي الذكوري  الخطاب

 الباحث إعداد من المصدر:
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 طريقة إلى رّبما ذلك ومرده االخضاع. وآليات التمييز عوامل بين كبيرا تشابها هناك أن الواضح من
 األسنلحة بنين اخنتال  بعنض إلى ديتؤ  التي المستخدمة الذرائعو  النساء إخضاع محاولة في الرجال
 مقابننل األنثننوي  الجنننس دونيننة علننى والتأكينند الرجننل لسننلطة المننرأة  اخضنناع بغننرض الموّظفننة واآلليننات
 الذكر. شأن من االعالء
 ينننذكرها كمنننا اإلخضننناع اآللينننات منننن أنمننناط مجموعنننة تظهنننر وتحليلهنننا المقنننابالت فننني النننتمعن عنننند

 وتبريرهناعلى سنيطرته لفنرض الرجنل يسنتخدمها إخضناع آلية اعتباره باإلمكان نمط وكل المشاركون.
 مننن نمننط كننل بننين انسننجام مننن أراه  مننا وفننق اآلليننات لهننذه خاصننا تقسننيما أتبننع أن سننأحاول النسنناء.
 المشاركون. عنها تحدث التي األنماط
 يسنننتند التنني والتصننورات األفكننار بمجموعننة المشنناركين رأي بحسننب تحديننده باإلمكننان األول: الةةنم 
 خطناب بنينة مجملهنا فني تشنكل والتصنورات األفكنار هنذه المشناركات. علنى الهيمننة في الرجال هاإلي

 الشننعبية التصننورات مننن خلننيط فهننو منننابع. مجموعننة مننن عناصننره يسننتمد ومهننيمن مسننيطر ذكننوري 
 المشاركون. جل به صرح ما وهذا التميز في أساسيا عامال تعتبر التي والتقاليد والعادات المتوارثة
 آليننة وهننو المجتمننع. سننلطة هننو المقننابالت فنني ظهننرت مثلمننا المننرأة  إخضنناع آلليننات الثةةاني: م الةةن

 المجتمنع هنذا منن جنزء الرجنل وألن بها. انفرد التي الشرفية االمتيازات بحكم كثيرا الرجل منها استفاد
 فاسنتفاد معيشنا. واقعنا فوجندها نشنأ فالرجل ذلك إلى إضافة وقوانينه. نظامه عن يخرج أن يمكنه فال
 العيب فمفاهيم المرأة، على سيطرته لتبرير استخدامها وبإمكانه اجتماعيا. الموضوعة النظم هذه من

 الواقنننع، فنني ممكنننن التطبيننق فنننإن ثقافيننة، فكرينننة أصننول منننن مسننتمدة كاننننت وإن والمسننموح والممنننوع
 لنننم إن جنننلفالر  الرقينننب. بمثابنننة المجتمع.إنهنننا سنننلطة هننني وتمننننع، وتسنننمح وتراقنننب تحاسنننب وسنننلطة
 عبنارات يسنتخدم ربمنا معين بعمل -المشاركات حسب مستبعد وهذا – أخته أو زوجته إقناع يستطع
 كآلينة جندا مفيندة فإنهنا لنذلك القوينة، السنلطات منن السنلطة هنذه ولعل الناس". يقولوا واش "مثل من

 ال المجتمنع "بقنولهم المشناركين منن العديند عنها عبر المجتمع وسلطة ولصالحه، الرجل بيد ضابطة
 يرحم".
 كنل تعمنل لنم إذا الصنفر وسنيلة وتعتبنر المشناركين. كنل ذكرهنا التني العننف آلينة وهي الثالث: النم 
 صننياغة فنني وتسنناهم الصننغر منننذ تعمننل المجتمننع وسننلطة والتقالينند العننادات فآليننة األخننرى. اآلليننات
 مننن المشنناركين عننضب عننند بنند فننال الرجننل مننع صنندام إلننى الحنند وصننل فننإن طّيعننة، أنثويننة شخصننية
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 الوسنيلة هنو الجسندي العننف أن علنى عبنروا المشاركين كل لفظي(، نفسي، )جسدي، بأنواعه العنف
  الرجل. امالءات وراء تنساق وجعلها المرأة  إلخضاع األولى
 الوهم: سلطة -الذكور   الخطاب -3-2

 وتفهنم الحديث. أو تالكتابا من مترابطة سلسلة يعني ما سياق في والنص الحديث " الخطاب يعتبر
 منننننن مجموعننننة لحننننوار نتاجننننا أو واحنننند كاتننننب أو لمتحننننندث نتاجننننا باعتبارهننننا العننننادة فنننني الخطابننننات
 جنندر تشكل التي اللفظية التشكيالت تلك هنا بالخطاب ويقصد ،1التحريري" تواصلهم أو األشخاص

 اللفن  هنذا انعكناس نيوالثنا لفظني األول فضنائيين، فني يتجسند فهنو الرجنال. يرينده كما وواقعها المرأة 
 االجتماعية. المعايير تتطلبه لما

 ومهننناّمهن أدوارهنننن لهنننن تحننندد بخطابنننات محفوفنننات بنننه صنننّرحن حسنننبماو  المشننناركات إلنننى بالنسنننبة
 (بالبوبيةات العبةي ولعنبهّن) (،بعقلةك اضةحكي) وضنحكاتهنّ  (،تزعبلي وعاله) ومشيتهنّ  وتصّرفاتهنّ 

 وحتنى والسلوكيات والتصرفات واألدوار المهام هذه ولتح حيث صرفة، مركزية برؤية هذه كل طبعا
 منن تبنين .وقندوأسةكتي  )طبقةي للمسناءلة نخضنعها وال بها نعيش مسلمات إلى واالعتقادات األفكار
 ذهنيننة فنني رسننخت التنني المسننلمات مننن هننو الجنننس أسنناس علننى العمننل تقسننيم أن المقننابالت خننالل

 حسنب العمنل تقسنيم أن يعتبنرون  المشناركين أن لنىع يندل فإّننه شنيء علنى دل إن وهذا المشاركات.
 الرجنال ويستغّلها توّقف. دون  آلّيا تشتغل النمطية الصورة أنّ  انتباهنا يلفت وما طبيعي. أمر الجنس
 وحتنى المادينة الناحينة منن لهنم المنرأة  احتيناج منن عننه يننت  ومنا العنام المجنال على سيطرتهم لتبرير
 والعون. الحماية

 توظينننن  حنننديثهن فننني فيتنننواتر ضننندهن. جنننندريا قهننننرا يمنننارس المجتمنننع فنننإن كاتالمشنننار  بحسنننب و
 وهنذا يقةرر". الي هو المجتمع " أو المجتمع" سلطة " أو يرحم" ال المجتمع " قبينل من مصطلحات
 ورّبما المنزلي. الفضاء داخل العمل مثل جندرية أدوار قبول إلى بالمشاركات يدفع ما عادة الخطاب
 لندى والرضنا بالسنعادة شنعور مصندر الخطاب تحّول حيث ذلك من أكثر إلى لواقعا قراءة في نذهب

 الننندار تننناع الخدمنننة بقولهنننا" المشننناركات إحننندى ذكرتننه منننا وهنننذا أدوار. منننن بنننه يقمنننن عنننمّ  المشنناركات
 أسنرار كنل ينتعلمن البننات فإن ذلك إلى أضف مليحة". حاجة تولي مليح تخدم وكي مرتاحة، تخليك
 الخنروج منثال الحرينة منن نوع على حصلن وإن حتى ، الذكورية العقلية بفعل وهذا ،المنزلية األعمال
 الشباب. نظرائها من ومعرفة دراية أقل تبقى فإنها األقارب، إلى والذهاب المنزل من
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 عنن تحندث عنندما جرامشي أنطونيو قصده ما هو المتواصل والتهميش والخضوع االنقياد عملية إن
 فني دارجنة ألنهنا الواعينة بطريقنة المرأة  تقبل أن أي والقبول، الخضوع بطريقة السيطرة وهي الهيمنة.
 مقنعننة سننلطة هننناك ذلننك إلننى إضننافة عامننا. قبننوال تالقنني ألنهننا أيضننا بننل فقننط ذلننك ولننيس المجتمننع،
 المننرأة  خضننوع ومننا األفننراد. ذهنيننة فنني تغلغلهننا ومنندى خطابهننا قننوة خننالل مننن هيمنتهننا تفننرض وخفيننة
 الذكوري. الخطاب قبل من الهيمنة لهذه تمثيال إال السلطة لهذه
 علننى هيمنتننه الحنناالت كننل فنني يمننارس والتقالينند والعننادات النندين إلننى المسننتند الننذكوري  الخطنناب إن

 أخننرى  جهننة ومننن جهننة. مننن هننذا طبعننا المسننلوبة الذكوريننة الممتلكننات لكننل خاضننعة ويجعلهننا المننرأة 
 لكنن لنه يخضنعون  المجتمع داخل الناس من جعلت ذاته، حد في المجتمع على رمزية هيمنة يمارس
 علنى تحنت  ال خانعنة" ضنحية تصنبح العلينا السنلطة هذه بسبب فالمرأة  متكافئة. وغير متفاوتة بنسب
 الضننحية بهنا تننؤمن التني المعتقنندات وبعنض العننف عننن الرضنا منهننا ألسنباب ضنندها العننف ارتكناب
 .1جدواها" أو الجاني معاقبة إمكانيةب الثقة وعدم للجانين الضحية وحب النفس على والخو 

 "       فإن فوكو بحسب الذكوري. الخطاب عليه يقوم ما هو الرجل مركزية مقابل المرأة  تهميش إن
 التني هني الصنفات وهنذه 2مالئمنة" وأدوات خاصنة وصفات طقوسا المتكاملة للذوات تعين الخطابات
 إبعاد إلى يؤدي مما قهرية سلطة يمارس فالخطاب أوال. الخطاب هذا ضمن يكون  أن أحد أي تؤهل
 للحصننول كطريقنة العلمنني بالخطناب المتعلقننة للخطابنات فوكننو تفكينك أن ولننو المنرأة. وخاصننة األفنراد
 وتهمنيش المجتمع في الخطابات دور تحليل في المنطق هذا استعارة الممكن من لكن المعرفة. على
     المرأة.
  الذكورية: الهيمنة بنى ستاتيكية -4

 رغنم الهيمننة تأبيند على تعمل بدورها التي الثقافية التضمينات تصلب على البطريركية السلطة تعمل
 اجتماعينننة بنينننة أنهنننا بحكنننم طبيعننني أمنننر المنتجنننة السنننلطة فهنننذه .المجتمنننع بهنننا منننرّ  التننني التغينننرات

 سننننةوالقدا المركزيننننة عيينننندّ  فنننناألول أنثننننى(، ذكننننر/ ) قطبيننننين وجننننود علننننى أساسننننا تبنننننى وسننننيكولوجية
 المعادلنة هنذه تبقنى . المهمَّنشو  الندنس يمثنل والنذي لنه امعاكس سيكون  المقابل القطب أّما .القضيبية

                                                           

مؤسسة الجامعية للدراسات والنشر نهى القاطرجي: المرأة في منظومة األمم المتحدة، رؤية إسالمية،  مجد ال  1
 .383-382ص،   -،   ص 2006 1بيروت، لبنان، ط

ميشال فوكو:  نظام الخطاب، ترجمة  محمد سبيال، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، )د.ط(    2
 .27، ص1984
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 والمةرأة روحةو)...  علةى واق  يكون  عليه الزم الراجل " أن ينرون ف .المشاركين أذهان في متصلبة
 .وتسكت" راجلها يقول واش تبع تكون  الزم
 رعايننة تحننت التراتبيننة هننذه وتظننلّ  .الهيمنننة السننتمرارية ضننمانة التراتبيننة( ) الهيراركيننة هننذه بقنناء إن 

 التقننندم مواكبنننة أمنننام الراكننندة المجتمعنننات أشنننكال منننن شنننكال يعتبنننر والنننذي التقليننندي" األبنننوي  المجتمنننع
 القنوة إلنى ويفتقنر والنكنوص العجنز منن ويعناني .التقليدينة للبننى تنابع مجتمنع بالتأكيد فهو .والتحديث
 لتأبيند األسناليب كنل يسنتخدم مقاومنا مجتمعنا 1والعجنز" التخلنف منن للنهوض اتيالذ والوعي الداخلية
 االستمرارية. الوحيد هدفه .تطور لكل معاد فهو .والهيمنة السيطرة
 والممارسننناتي االجتمننناعي التنظنننيم منننن متمينننز شنننكل هنننو والسنننلوك والعمنننل التفكينننر منننن الننننمط اهنننذ

 هننذا .العموديننة العالقننات علننى الحفنناظ لهننم تننؤّمن كرالننذ سننلطة اسننتمرارية أن يننرون  إنهننم .للمشنناركين
 مننرّ  وثقافينة واجتماعينة تاريخينة وظننرو  شنروط نتناج هنو القائمننة العالقنات لطبيعنة الحتمني التشنّكل
 بتثبيننت يقننوم الننذي الخرافنني بننالتفكير متمسننكين ن و المشننارك كننان البنيويننة الناحيننة فمننن .المجتمننع بهننا
 إلى واستنادا .الراجل" سلطة هللا شاء إن وتبقى تكون  الزم " اركينالمش أحد يقول .البطريركية القيم
 بالنظننام خاصننة داخليننة عوامننل مننن نننابع الهيمنننة ظهننور قننوة أنّ  تبننّين المباشننرةو  الحّيننة الشننهادة هننذه

 مسنتوى  على تظهر التي الرجل، طر  من المرأة  على والهيمنة التسلط ممارسة مثال الكلي)األبوي(،
 تجننذر خننالل مننن الشخصننية هندسننة علننى ذلننك بعنند تعمننل التنني الجندريننة التربيننة لوسننائ فنني العائلننة
 علةي أكنده منا وهنذا .الهيمننة اسنتمرارية علنى تعمنل اآللينات هنذه .الجندرينة والعالقنات للقنيم ستاتيكي
 إلى يعود العائلة أفراد كل بين أو القطبين بين المنزلي الفضاء داخل والهيمنة القمع أن على" زيغور
    المشننناركين كنننل إن .2اجتمننناعي" تغينننر أي يرفضنننون  تجعلهنننم وخرافينننة عقالنينننة غينننر مواقنننف عشنننيو 

 مفهنوم: واألمنر   الرجنل   منن أدننى مواضعٍّ  في المرأة   تضع التي الذكورية   بالثقاف ة ن و متمسك " )الرجال(
( )فنني لننه يبقننى ال العننام المسننتوى  علننى أخفننق فمننن  مصننطنعٍّ  بشننكلٍّ  )ويسننود( يتفننوق  أن إ الَّ  األغلننب 

 االخننتال  شننرخ زيننادة علننى يعمننل المنننزل( ) الفضنناء هننذا 3الصننغرى" الخاصننة دائرتننه فنني )وهزلنني(

                                                           

 .311مرجع سبق ذكره، ص  ،إبراهيم الحيدري   1
بحث في المجتمع العربي المعاصر، دار الطليعة للطباعة والنشر والتوزيع،  هشام شرابي: البنية البطريركية   2

 .112، ص 1987، 1بيروت، لبنان، ط
طارق حجي:  ذهنية الثقافة الذكورية أو ذهنيتنا الرجعية في نظرتها للمرأة، الموقع جريدة األهرام يوم   3

 http://gate.ahram.org.eg/News/1388559.aspx. 28/02/2019، تاري  التصفح 2003أغسطس/

http://gate.ahram.org.eg/News/1388559.aspx
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 الذكوريننة ألن باإلنشنناءات مرتبطننة هندسننته ألن المعرفيننة بنيتنننا فنني يقبننع والننذي الجننندري، التفاضننلي
 األفراد. أذهان في ذلك بعد ينغرس اجندري انظام خلقفي
 تعينند التني المسننتمرة الممارسنات تلننك تجلينات أحنند هنو ن و المشننارك بنه تميننزي النذي البنندوي  التفكينر إن
 الثقافنة بنينة علنى ينؤثر التعبينر صنح إن التراجيندي الصنراع هنذا.الذكورية للهيمنة الرمزية البنى إنتاج

 حتى الفكرية والبداوة التمّدن بين الصراع في الغوص إلى يحتاج القضية فهمو  .المشاركين وشخصية
 " كتابنة فني خلندون  ابنن عليننا ويعنرض .الخناص يفسنر العنامف .الجندرينة المفناهيم تصلب سبب نفهم

 الذكورينننة والهيمننننة عمومنننا األبوينننة السنننلطة متنننداداتال تبرينننرا يوجننند النننذي التننناريخي السنننند المقدمةةةة"
 والقرابنننننة الدموينننننة الصنننننلة علنننننى والقائمنننننة المتكلسنننننة القبلينننننة األنظمنننننة أنّ  علنننننى ويؤّكننننند بالخصنننننوص

 األفنننراد منننن جعلننت معيننننة وثقافيننة تاريخينننة ظننرو  فننني انبعثنننت قنند البننننى هننذه أنّ  فنجننند .بيةوالعصنن
 واجتهند .الجندرينة التنظيمات ثبات لهم يؤمن ألنه الكسمولوجي النظام بهذا ويعملون .جندريا مسيرين
 مهيمننا منازال القبلني النظنام أن إال .القبلينة العصنبية فحنارب الرواسنب.ا هذه تغيير أجل من اإلسالم
 إلى ذلك بعد ىأدّ  مما االجتماعية العالقات على تأثيرها في والقيم التقاليد استمرت .والمجتمع على
 خننننال  بقننننوة بنننندورها تننننأثرت األخيننننرة وهننننذه .بالرجننننل( المننننرأة  عالقننننة ) الجزئيننننة البنننننى علننننى تأثيرهننننا

 .المركزيننة السننلطة نننةهيم مننن انطالقننا الجندريننة العالقننات بننناء امتنندف األخننرى، العالئقيننة التضنناريس
 يختلنف ال األولني فشنكلها الننواة  األسنرة بنينة فني مشنّقة دون  نتحّسسنه الهيمننة لهذه مباشر وكانعكاس

 تنأثرت التني الخارجينة مظاهرهنا بعنض فني إال اإلسنالم قبنل منا لعصر العربية القبيلة بنية على كثيرا
 فني تشنهد ولنم التقليدينة الذهنينة ينةالبن علنى األسنرة محافظنة هنو بنه نلخنص أن يكنون  وما .بالتحديث
 المشناركين لندى واألبوينة الذكورينة الذهنينة إنّ  القنول إلنى بنا يحيد ممّ  مورفولوجيّ  تغيير غير المقابل
 .وللرجولننة مقصننلة ألنننه )المننرأة( الهننامش رأي يقبلننون  وال ممارسنناتهم حننول نقنند أي يرفضننون  تجعلهننم
 ديةرو" راسةك في لي تاعك)...  الرجلة راحت المرأة اورتش " :بقولنه المشاركين أحد القول هذا يؤكد
 التفناهم إلنى يرمني ال والمنرأة  الرجنل بنين وخاصة األفراد بين والتشاور التفاعل فإن المنطلق هذا ومن
 والقمننع القهننر إلننى وجوبننا يننؤدي الننرأي هننذا ومثننل .المننرأة  رأي بإقصنناء يتسننم واحنند رأي فننرض إلننى بننل

 ينفصنل ال المنرأة  تحنرر إن حينث " لنه اسنتالبها منن خوفنه هنو للمرأة  لالرج استالب ألن ،واالستالب
 الرجنل يتمتنع بحريتهنا المنرأة  تتمتنع وحينمنا المجتمنع. تحرر من يتجزأ ال جزء وهو الرجل، تحرر عن
 والمعنايير والقنيم األبنوي  والسنلوك والعمنل التفكينر بيننة بتغينر إال ذلك تحقيق يمكن وال بحريته، أيضا
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 العلمنناء مننن العدينند عنننه تحنندث الننذي الرمننزي  فاالنكسننار .المشنناركين لنندى مازالننت التنني 1الذكوريننة"
 ألن الحالنننة هنننذه فننني إسنننقاطه يمكنننن ال ...ال،والنةةة  بفةةةوار د  وسةةةيمون  غرانغيةةةوم جلبيةةةر أمثنننال
 ثابتة. زالت ما للمشاركين الرمزية البناءات
 النندوام هننو " الجنسننيين بننين فنناتاالختال وفننرض الهيمنننة تأبينند علننى يعمننل آخننر عننامال هننناك أن بينند
 تنننت  التنني النسننبية اسننتقاللية إلننى مركننزي( منننه جننزء )الننزواج الرمننزي  المتنناع اقتصنناد بننه ينندين الننذي
 والتي الجنسيين، نحو العائلية الممارسات في والمخفي الثابت دعم مع وذلك الذكورية، الهيمنة دبّ ؤ وت

  .2الرمزي" المال لرأس الحارس تعتبر
  :الصفات سياق ضمن مترادفان شيئان الربو  األب -5
 فهنو .اليومينة وإيقاعاتهم األفراد سلوكات وينظم يحدد مدار توفر هي األبوية الهيمنة به تتميز ما إن
 األب سنلطة يجعنل ممّ  محياته طوال مويدعمه ممعه ينتقل الذي الرمزي  المجال يكون  أن على يعمل
 العائلنة داخنل األب سنلطة تظنل مبندئيا " التنالي النحنو علنى نفيسةة زردومةي تصفهاو  .بديهية سلطة

 تبعينة أعضنائها جمينع تبعينة على العائلة هذه وتقوم مشروطة. غير مطلقة سلطة بالتقاليد المتمسكة
 تسننتمد بهننا يحظننى التنني والطاعننة .بشننري  مخلننوق  ينند فنني اإللهيننة السننلطة هننو فنناألب .للننرئيس مطلقننة
 .3هلل" الخضوع من أصلها
 فةةي البنةةات تلقانةةا الصةةي  فةةي كنةةا "بقولهننا المشنناركات أحنند لنننا تؤكنند سننلطتهو  األب لمكانننة ونظننر
 والضةحك الحكايةات وتبةد  الكبيةرة دارنةا فةي تةتلم والنسةاء يلعبوا، البر   والذر   نلعبوا الدار حوش
 الجماعةة وتتفةرق  كل نسكت محمد"جاء " الشي، لينا يقول البر   من طفل يجي حتى هكاك ونحن
  .الماكلة" تاع لةو الطا توجد الزم تاعوا والزوجة لديار لتدخ والبنات

 هننو فنالخو  .العائلنة أفنراد خنو  علنى ومتوقفننة تبجيلني طنابع ذات أصنبحت األب سنلطة احتنرام نإ
 الرجنننل صنننورة خلقنننوا النننذين المشننناركين كنننل عنننند وجداننننه منننا وهنننذا .التقليدينننة الثقافنننة فننني حتمننني أمنننر

 ألن العائلننة أفننراد مننع كالمننه قلننة األب أيضننا يميننز منناو  .عائلننةال أفننراد أذهننان فنني والمسننيطر الصننعب
 بتوجينه األب مواجهنة علنى الندار نسناء أو األبناء أحد تجّرئ  فرضيةو  .أنداده مع إال يكون  ال حديثه
 قنول حندّ  علنى ألننه الرمنزي  القضنيبي فضاءلل ااختراقو  تمّرداو  تطاوال يعتبر فإّنه ،مباشرة إليه الحديث

                                                           

 .)بتصر (10مرجع سبق ذكره، ص ، إبراهيم الحيدري   1
 .)بتصر (144مرجع سبق ذكره، ص ، بيار بوريو  2
 .134مرجع سبق ذكره، ص  ،جلبير غرانغيوم  3
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 مثننل األب خصننائص أن القننول هننذا مننن ونستشننفّ  .الةةدار" فةةي القرمةةة رب األب " المشنناركين أحنند
 فنني تكننون  وثقافيننة رمزيننة طقسنننة طريننق عننن وهننذا عبادتننه العائلننة أفننراد علننى وجننب الننرب خصننائص
 الممارسات. خضم
 وأفنراد األب بنين جسندية مسنافة هنناك تكنون  حينث األبوينة السنلطة فني متعنذرة الجسدية المالمسة إن
 خةالص منقربولةوش بابةا " بقولنه المشناركين احند بنه صنّرح منا خنالل من الرأي هذا ويتجّلى .لةالعائ
 الفضناء فني لمكانتنه تقديس هي ألبا إلى بالنسبة المسافة هذه تعتبر.و شق" في ونحن شق في هو

 كلمتنه يفنرض أن علينه ذلنك إلنى إضنافة بهنا. اختّص  التي الذكورية الهيبة كل على والحفاظ المنزلي
 منننع إال يكنننون  ال .وتواصنننلهالعائلة أفنننراد منننع الكنننالم قلينننل يكنننون  أن علينننه والمتعنننار  .المننننزل اخنننلد

 لهنننذه وكصننندى .الحياتينننة القضنننايا بعنننض تسنننيير كيفينننة علنننى معهنننم تشننناورية حلقنننات لعقننند النننذكور
 قعةةةدة ونةةةديروا الةةةذكورة والد  نلةةةم "فيقنننول العائلنننة تعيشنننه بمنننا المشننناركين أحننند يصننندح الممارسنننات

 مةتلمش وعةاله )..  معاهةا نديروا وكيفاه الدنيا هم على نحكوا )..  البرة تكون  الدار في نشمتكو 
 تلمهةم خلةي رجلهةا عنةد تةروح المةرأة أخةر   مةرة معايةا يقعةد راح الراجةل نلمهةم عةاله ال ال البنات؟
 .أمهم"
 كنننالم حسنننب العائلنننة هنننذه لننندى أساسنننيا مكوننننا والمؤننننث المنننذكر بنننين الجنننندري  الفصنننل هنننذا يعتبنننر 

 النذكر فيه يكون  واجتماعيا جندريا مهيكال تقابال الفصل هذا بوحديبة الوهاب عبد يعتبرو  .المشارك
 تتأّسنس التني عائلينةالو  القبلينة الذهنينة إلنى التوزينع هنذا وي عنزى  .معطال فاعال واألنثى اقضيبي معادال
 ال يرسنن  التقابننل هننذا .والخنناص العننام الفضنناء بننين جننندريّ  تقابننل وهننو .مؤنننث -مننذكر ثنائيننة علننى
 عندوى  تنتقلل يتعّداه  الحدّ  هذا عند يتوّقف ال األمر أنّ  واالشكال .والقاسي الشديد األب صورة محالة
 تتشابه وعموما .الذكورية شخصيته تبني التي الخطابات تلك خالل من الذكور لدى والهيمنة التسلط
 أو الننذكور تنشننئة علننى األب فيحننرص ن.التلقنني عبننر الممارسنناتو  القناعننات هننذه نقننل فنني األسننر كننل

 يعنّزز منا التنالي المشنهد وفي .الخطابات خالل من للذكور الذكورية الرمزية الممتلكات نقل باألحرى 
 الةنف  لعمتهةا الةدار من لبالصة حتى تتحرك ومتخليهاش عمتها لدار أختك مع روح " الفكرة هذه
 الخلينننة ضنننمن وجعلنننه الصنننغير الرجنننل نشنننئةت علنننى الخطننناب هنننذا يعمنننل " بابةةةا نعةةةم قتلةةةك، رانةةةي ال

 حراستهن. يوتول البنات أخواته تحركات كل مراقبة عليه وجبف .والشدة بالعنف تتسم التي الجندرية
 بالسننلطة والمرتبطنة الدراسنة ميندان فني مالحظتهنا تنم والتني إليهنا اإلشنارة يجنب أخنرى  خاصنية هنناك
 تننم التنني العنننف مننن أنننواع ثننالث هننناك .نسنناءها وخاصننة العائلننة أفننراد ضنند العنننف وهنني أال األبويننة
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 فنني لمسننناه وهننذا األنثويننة الننذات يطننال فنناألول .جسنندي وعنننف لفظنني وعنننف صننامت عنننف رصنندها
 أمةةور فةةي سةةاعات معايةةا يحكةةي الةةدار تةةاع الراجةةل " أن علننى يؤكنندن حيننث المشنناركات خطابننات
 معيننننة إحنننداثيات علننى نثنننىاأل برمجننة علنننى يعمننل الصنننامت العنننف هنننذا يحقرنةةةي" وال )..  بسةةيطة
 .للفوضنى رمنزا األب إلنى بالنسنبة تعتبنر ألنها جسدها تطويع أو تحركاتها كل في مسيرة منها تجعل
 المفننردات بننين يتننوارى  الخطنناب بنيننة داخننل اضننمني يكننون  الكننالم( عنننف ) الثنناني للنننوع بالنسننبة أمننا

 هننو عننمّ  تمامننا مختلفننا يكننون  النسنناء األب يخاطننب فعننندما الغاضننب. العننابس الوجننه تقاسننيم وخلننف
    وادخلةي" فمةك بلعةي " ذلنك علنى مثنال اللغنوي  بنالتعني  يقابلهن ما دائما فالنساء .الذكور مع الحال
 اللغويننة البنيننات هننذه وليةةة"، " مخلوقةةة" " ندقةةدقك" نحكمةةك تاعةةك التربيةةة " بةةابكم" جةةد مةةن كرهةةت "

 القسمة تصبح الحالة هذه في.و اللغة صيلتفا على الرجل سيطرة على وتدل النساء على قهرا تمارس
 فني الذكورينة اللغنة تحمنل بنه. مفعنوالو  مندلوال والمنرأة  فناعالو  داال يصبح فالرجل متكافئة غير اللغوية
 هنو " أو لغنوي  قالنب علنى مبنرم  )األب( المنتكلم وألن .األنثنوي  الكينان تجناه تهميشنية بنيات طياتها
 مرتبنة فني القضنيبي اللغوي  قالبه وضع على ملزم فهو 1وداخله" خارجه من نظام قالب في مصبوب
 الرمنزي  الكينان اسنتقرار يهندد الغوين انسنق كنذلك تملنك التني المنرأة  طنر  منن مواجهة يجد ال كي عليا
 األجسناد بنين المسنافات وضنع قاعندة تسقطف .األبوية السلطة في مباح فهو األخير النوع أما .للرجل
  الفحولة. وعديم ناقص رجل سوى  األب يعدو ال الجسدي فالعن فبدون  واألنثوية الذكورية
 صننوفية شننبه بطريقننة الجنسننيين كننال انتمنناءات بتقسننيم يقننوم األسننر كننل فنني األب أن لننوح  مننا كثيننرا

 : بقوله التوّجه هذا المشاركين أحد ويدعم .األم إلى ينتمون  واإلناث إليه ينتمون  فالذكور .وممسرحة
        ألمهةةا" الطفلةةة تخةةرج فمهةةا علةةى البرمةةة قلةةبا " ألمهةةم"، والبنةةات اأنةة وتربيتةةي الةةذكورة والد  "
 الرمنزي  االنتمناء أن بمعننى األب مكاننة تحندد الالواعينة الجندرينة التقسنيمات هنذه."هبوي ولد الراجل "

 األمننر فنني فلننيس .متميننزة مكانننة فنني تضننعه وثقافيننة اجتماعيننة Gode سنننن هنني األب إلننى للننذكور
 ينندعو مننا ولكننن التقسنيم. هننذاو  الخلفّيننة هننذه تكنريس علننى يصننرّ  ثقننافي منوروث إلننى اسننتنادا اسنتغراب
 فاألمهنننات " األب طنننر  منننن الموضننوعة السننننن تثبينننت علننى النسننناء جنننل حننرص هنننو لتسننناؤلا إلننى

 االنتمناء حينث منن رمزينا قهرا يمارسن أيضا فهن .مستمرة بطريقة 2الثقافي" اإليصال بهذا يضطلعن
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 البنةةات والد  صةةح هةةم الةةوالد " أنّ  يننرددن مننا ودائمننا .األسننر فنني الموجننودات البنننات ضنند العالئقنني
 بالتضنننمينات امرتبطننن األمنننر يبقنننى لكنننن .للنسنننب البيولنننوجي المعطنننى نيؤكننندّ  نأنهننن حقيقنننة كةةةرهتهم"
 .القامعننة الطبقيننة الننبعض يسننميه منا إنتنناج يعينندون  الفنناعلين مننن تجعنل رمزيننة قننوة دتوّلنن التنني الثقافينة

 ضد األب طر  من واالستالب واالضطهاد القهر توفر إذا إال يتحقق ال الثقافي صالاإلي أن يبدوو 
 الدار. نساء
 خنننالل منننن يتغنننذى الثقنننافي اإليصنننال أن المشننناركات خطابنننات بعنننض فننني الواضنننح منننن يبننندو لكنننن

 الفضنننناءات حتنننى .الجندرينننة االنقسننننامات أو الفيسيفسنننائية طغينننان تنننندعم التننني األسنننرية الممارسنننات
 الخطابات بعض عند التوقف يستدعي ما هذاو  .الجنسيين جندرة إيديولوجيا بدورها تفرز ةاالجتماعي
 هةةو عةةاله " المشنناركات قننول ذلننك مثننال لمشنناركات،ا إلننى بالنسننبة األبننوي  الموقننف انننزالق تبننين التنني
 خطنناب أمننام نفسننه والرجننل األب يجنند الحالننة هننذه فنني .ويسةةكت" ليةةه نخةةدم " هةةو"، عةةزرين " ربةةي"،
 وهةل األبةو ؟ الموقة  تزعةزع إلةى  لةك يةوحي هةل .األنثوينة الكلمات بنية في وجودهما فندي مضاد
 االضنطهاد هنذا تمنارس المنرأة  نأل مطلقا ذلك يعني ال الهيمنة؟ ممارسة على األنثو   النسق يتجرأ
 وجالز  أو األب مواجهة عند أما األنثوية اللغة ممارسة خالل من وهذا فقط النساء مجتمع وبين بينها
 الموّظننننف المعجننننم خننننالل مننننن نّ جننننندره اسننننتعراض علننننى وتحننننافظن كّليننننا تتغّيننننر الخطنننناب لغننننة فننننإن

              عامننننننة. بصنننننفة النننننذكر صنننننورة أمنننننام واالستسنننننالم الخنننننننوع علنننننى المعّبنننننر اللفظننننني غينننننر والتواصنننننل
 تاعةك لةبب تقةول شبةا الشةيء صةعيب " المشناركات إحندى تقنول مؤقتنة(، أو دائمنة كاننت سواء )
 وإال ليومةا غيةر نقولهةا هةذ  الهةدرة )...  عليةك نخةدم غيةر ورانةي وشبيك عاله تاعك الراجل وإال
 اإليصنال وحتنى المشناركات ذهنينة فني متجنذرة مازالت والرجل األب مكانة أن على يدل هذا " أختي
 Gendered الجنندري  االجتمناعي الضنبطب تسنميته يمكن ما وهو .الحاالت كل في ممكن الثقافي

social control، " القنوانين خنالل منن رسنميا الجنندري  االجتمناعي الضنبط يكنون  الحالنة هنذه في 
 المكافنأة إمنا النتيجنة وتكنون  السنائدة. الثقافنة فني علينه متفنق هو ما على بناء رسمي غير أو السائدة
 العقناب أو الوصنم أو االجتمناعي العنزل أو جننس كنل منن المجتمع يتوقعه لما الممتثل السلوك على
 .1جنس" كل من المجتمع لتوقعات المخالف االجتماعي للسلوك
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 علننى اتنازعنن تفننتح عليننه والمهننيمن المهننيمن لعبننة ألن للنسنناء موجننه السننلبي االمتينناز يكننون  مننا دائمننا
 النننذي اإلقطننناعي الشنننخص ذاك دور يلعنننب منننا عنننادة النننزوج أو األب أنّ  للنظنننر .والالفنننتاالمتيازات
 السننياقات كننل اغتصنناب إلننى جاهنندا يسننعى الذكوريننة الممتلكننات هبهننذ يكتفنني ال إذو  شننيء كننل يملننك
نننوا الرجننال ألن عليهننا واالسننتحواذ األنثويننة جّ   مننع وممارسننته الجننندري  القننانون  بهننذا االعتننرا  علننى د 
 األب يقنننوم الجندريننة اللعبننة خضنننم فنني امتيننازات علنننى النسنناء تحصننلت منننا إذا فننيو  بننه. االسننتمتاع
 الندخول هنو متسنرعات يجعلهنن النذي األمنر المهنيمن، باللبيةدو مجهنزةوال المعطلة التنصيب بطقوس
  للهامش. فعلية مشاركة طياتها بين تحمل ال اللعبة هذه أن العلم مع الالعب مع الجندري 

 بنين الجنندري  التميينز على تقوم التي القوة عالقات تجذر على مضمونها في األبوية السلطة تستندو 
 من يمتلكه بما المجتمع في الجنسيين كال موقع يتحدد هنا ومن .لنساءا مجتمع وبين الرجال مجتمع
 مصننالحها علننى المهيمنننة األقننوى  المجموعننة تحنناف  ولكنني1 العننام" النظننام طننر  مننن مدسننترة ترسننانة
 لهذا متميزة" اجتماعية مواقع أي امتيازات منطقة في تقع ألنها هو كما الوضع على بالمحافظة تهتم
 علنى الرمزينة الشنرعية تمتلنك ال فهني .األبنوي  المجتمنع فني الكامنل الخضنوع ألةمسن النسناء كنل تقبل

 .للننذكور السننلطة العننام للنظننام كحننارس األب يعطنني ثننم ومننن .الجننندري  مكانننه مننن وضننعها زحزحننة
 اإليصنال أو بهنا قامنت التني للعملينة جندرية كقسيمة السن كبيرة للمرأة  السلطة إعطاء ننسى ال ولكن

 العائلة. أفراد إلى القضيبية ذات كاتللممتل المستمر
 عملينة بسنبب وهنذا تراجعنت األبوينة الهيمننة مكاننة أنبن فرصنة كنل فني ينادون  الذين التغير دعاة إن

 المجتمعات كل على تعميمه يمكن وال صحيح غير ي عدّ  الثقافية العولمة خلقته الذي الحتمي التثاقف
 احتمينن امطلبنن العائلننة وأفننراد األب بننين السننلطوّية القننةالع تبقننى مكانهننا عننن الهيمنننة انزاحننت وإن حتننى
 عننن آخننر جيننل إلننى جيننل مننن السننلطة هننذه تسننتمرو  .المجتمننع مننن أساسننا مسننتمدة األب سننلطة ألن
 من تحطّ  ومفاهيم وأعرافا قيما قننت تيال األبوية النزعة بتجديد تقوم التي األخيرة األسرة وكالة طريق
 الرجل. مكانة من أدنى مكانة في وتجعلها المرأة  قيمة
 :الذكورية -األبوية للهيمنة مؤشر االقتصاد  الجانب 5-1

 )األبويننننة( البطريركيننننة مفهننننوم االجتمنننناع علمنننناء بعننننض تننننناول االجتماعيننننة التوجهننننات صننننعيد علننننى
 هننننذه وتمركنننزت العائلنننة. إيديولوجينننة علننننى التركينننز خنننالل منننن العربيننننة المجتمعنننات داخنننل والسنننلطة
 علمنناء لننبعض دراسننات ناقشننتو  بالبطريركيننة. االقتصنناد ارتبنناط منندى علننى  الوقننو  حننول األدبيننات
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 واالجتمنننناعي والثقننننافي الننننديني بالسننننياق وارتباطهمننننا والمننننرأة  الرجننننل بننننين العالقننننة العننننرب االجتمنننناع
 فني األخنرى  العوامنل وضنع دون  – االقتصادي العامل وخاصة العوامل هذه كل تلعب واالقتصادي.

 مننه  منن بند ال العربينة المنرأة  واقع ولفهم " الجنسيين. بين والالمساواة  اوتالتف إنتاج على -الهامش
 البنننى فنني والمشنناركة واإلنتنناج العمننل توزيننع زاويننة مننن العننام النظننام إلننى ينظننر اجتمنناعي ديننناميكي
 من كل طياتها في تحمل والتي الثقافة مثل األخرى  العوامل ننسى وال رئيسية. كمتغيرات االجتماعية

  1العربية". للمرأة  الدونية المكانة تنت  سلطوية وأدوات وسطية ومتغيرات والتقاليد والدين اتالعاد
 اجتماعينة وحدة تشكل وهي وبطريركية. جندرية تنظيمات لخلق فضاء األسرة تمثل السياق هذا وفي

 سنياق وفني هرمني. نطاق في )األب( الرجل بيد الرئيسية والمسؤوليات والقوة السلطة تتمركز إنتاجية
 الجنننس أسنناس علننى واألدوار العمننل وتقسننيم المصننادر توزيننع يننتم األسننرة داخننل الجننندري  الواقننع ذلننك

 فننني دورهننم يقنننّزم التنظننيم هنننذا داخننل أجسنننادهم انحصننار بحكنننم أيضننا والصنننغار النسنناء أمنننا والعمننر.
 . الهيمنة فضاء توسيع
 مجتمعنننات العربينننة المجتمعنننات العنننرب االنثروبولوجينننا وعلمننناء االجتمننناع علمننناء بعنننض يعتبنننر كمنننا

 بطريقنننة النظنننام هنننذا فيفنننرض للرجنننل. خصوصنننا موجهنننة إقتصنننادية تنظيمنننات علنننى مبنينننة بطريركينننة
 والسنلطة اإلرادة النظنام هذا يعزز األسرة. داخل العالقات بنية في واقتصاديا اجتماعيا تركيبا منظمة
 السننيطرة هننذه وان " والقننرارات، مننواردال علننى هيمنتننه خننالل مننن العائلننة داخننل األب" " للرجننل األبويننة
 فإرادتنه هرمينة عالقنة وأبنائه األب بين العالقة أنّ  إذ العائلة حوله تنتظم الذي المحور تشكل األبوية
 جهننة مننن والخضننوع جهننة مننن التسننلط علننى يقننوم الننذي القسننري  باإلجمنناع عنهننا التعبيننر يننتم المطلقننة
 2أخرى.
 المقبولنننة المواقنننع فننني إال للنسننناء االقتصنننادي بالننندور عمنننومال وجنننه علنننى األبنننوي  المجتمنننع يعتنننر  ال

 مسنتوى  الننمط هذا عزز وقد عنها. الخروج عدم النساء على يجب معينة حدود إطار وفي اجتماعيا
 تفناوت إلنى فنأدى النساء على األكبر تأثيرها كان األسرة داخل الجندرية واألدوار العالقات من معينا
 اإلنتنناج مننوارد علننى الرجننل سننيطر األسننرة صننعيد فعلننى واألدوار. قنناتالعال فنني تننوازن  وعنندم الفننرص
  اقتصاديا. المرأة  على السيطرة ثّمة ومن السلطة ومصادر

                                                           

  2004ر رياض الريس للنشر، بيروت، لبنان، )د.ط(،  حليم بركات: الهوية أزمة الحداثة والوعي التقليدي، دا  1
 .123ص
 .88ص ، مرجع سبق ذكره، هشام شرابي:  البنية البطركية  بحث في المجتمع العربي المعاصر  2
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 ال ومخصننص محنندد بنندور للقيننام مهيننأ منهمننا فكننل والبنننت. الولنند بننين التفرقننة إلننى النننمط هننذا وامتنند
 ورغنننم "وداخلنننه. المننننزل خنننارج امنهمننن كنننل دور علنننى الننننمط هنننذا وينننؤثر والمشننناركة. بالتعننناون  يسنننمح
 ترتكنز األبوينة والسنلطة القرابني الننمط فنإن واالقتصنادية االجتماعينة الهياكنل فني والتحديث التحوالت
 مسنتحدثة(. أبوينة ) حنديث أبنوي  نظنام سنوى  ليسنت حندثت التني التطنورات وأن الممتدة. العائلة على
 تغييننر يحنندث لننم ولكننن النوويننة، ةاألسننر  نحننو شننكلي التحننول هننذا أن المحللننين بعننض يصننف ولكننن
  1لألسرة. واالقتصادية والثقافية االجتماعية البنية في جذري 
 الذكورية للهيمنة اآلخر الوجه اإلعالة: جندرة -5-1-1
 وال 2مجتمننع" ألي والرمننوز الممارسننات لنننا تنننت  التنني الحيويننة البالزمننا تلننك هنني عمومننا الثقافننة إن "

 مننا مسننايرة علننى يجبننره واجتمنناعي ثقننافي لنننمط اخاضننع الحالننة هننذه فنني يصننبح الرجننل أن فنني شننك
 ما هذا.يسيرون  كي  تقرر التي هي والثقافة .يريدون  فراداأل ألن جندرية قوانيين من المجتمع ينصه
 األنظمنننة بواسنننطة يفنننرض ال المسنننيطرة بثقافتنننه المجتمنننع أن الواقنننع " قولنننه فننني شةةةرابي هشةةةام أكنننده

 وتثقينن  تربيننة لعمليننة أفننراده مننن فننرد كننل يخضننع بننل وحسننب والجنناه ةالسننلط توزيننع كيفيننة المتداخلننة
 علنى يفنرض ذلكبن وهنو .فينه هو الذي الشكل على استمراره وتأمين القائم النظام على الحفاظ هدفها
  3.حياته" طوال منها الخروج أو تبديلها يستطيع ال اجتماعية أدوارا أفراده من فرد كل
 األب " ) الةدار راجةل وخاصةة العايلةة علةى يشةرف لةي " هنو رجنلال أن ؤكندي المشناركين خطاب إن

 العائلة أفراد لحماية جندرية حواجز ووضع اإلنفاق شرعية يكتسب بحيث للرجل ترجع السلطة فبنيان
 وهذه الشاقة، األعمال تتحمل ال التي البيولوجية البنية بحكم عاجزات يعتبرن  اللواتي النساء وخاصة
 معيندات النسناء أمنا أساسنيون  منتجنون  هنم الرجنال أن مبندأ على الحفاظ على ملتع الجندرية العملية
 االسنتقرار علنى بالحفناظ يقومنون  الذين هم الرجال ألن القضية هذه حول تحدثلل مجال وال .لإلنتاج
 المادينة المنوارد علنى المهيمننون  يكنون  بحينث االجتمناعي الدسنتور فني به مسلم هو ما وهذا .المادي
 يوق  اللي هو الراجل " بقولهنا المشاركات أحد تؤكدو  .فيه مناقشة ال أساسي شرط وهذا الرجال هم
 التنني الضننغوطات تلننك سننببها األحيننان بعننض فنني نزاعننات تقننع قنندو  .عليهةةا" ويصةةرف العيلةةة علةةى

                                                           

 النظام األبوي واشكالية تخلف المجتمع العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان :هشام شرابي  1
 .25)د.ط(، )د.ت(،  ص

 2016، 1سميرة مناد: الزعامة النسوية في المخيال االجتماعي، دا حامد للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن، ط  2
 .170ص 

 . 24، ص1983، 3هشام شرابي: مقدمات لدراسة المجتمع العربي، المتحدة للنشر ، بيروت، لبنان، ط  3
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 مةةا اليةةوم زالخبةة جيبلةةي " مثننل: اليوميننة الطلبننات كثننرة طريننق عننن وهننذا الرجننل علننى المننرأة  تمارسننها
 تنتهجهنا اسنتراتيجيات وهنذه أنةا" فةيهم نشةرب نيش ما )...  والسكر الزيت فض " "،ةالكسر  نطيبش
 بتوظين  لردعهنا طرقنا يسنتعمل حينث مضناد بفعنل يقنوم الرجنل لكنن .الذكوري  الجبروت لكسر المرأة 
 لهننندم المناسنننبة الوسنننيلة أننننه العتقننناده .الننن ( نفسننني. لفظننني، جسننندي، ) أشنننكاله بكنننل ضننندها العننننف
 الرجننال مجتمننع فنني مبنناح ألنننه ذكوريننة شننرعية يعتبننره ذلننك إلننى إضننافة .المضننادة ويننةاألنث السننياقات
 نقولةوا مةرة مةن قةداه " بقولهنا المشناركات إحندى تؤكنده منا وهنذا .النساء مجتمع في ويمنع ومصادر
 مفسةةدة راكةةي  .).. فيهةةا تشةةربي يقةةولي: )..  يسةةبني وإال يضةةربني فضةةت ا  الحاجةةة اك جيبلةةي
       بقولهننا أخننرى  وتنندلي )ضةةحك " تفرغهولةةوا المةةرة الزم يخونةةك معمةةر جيبةةوا تخلةةي وهلل )...  طةةول
 الجيةةران نمةة نطلبهةةا نةةروح هةةذيك وإال هةةذيك جيةةب قتلةةوا وجةةامي ةالقضةةي يجيةةب لةةي هةةو )...( "

 ." يضربني ال منو نخاف عاله؟ ومنقولوش
 لهنننم اتابعننن يكنننون  نمننن علنننى باإلنفننناق جنننندريا ملزمنننون  الرجنننال أن علنننى الصنننغر مننننذ النننذكور ينننتعلم

 النذي الرمنزي  األب بنل البيولنوجي األب ولنيس )األب "، البو   عند من يكون  " التعلم هذا )النساء(،
 كننل تننوفير علننى القننائم الرجننل وبننناء .الننذكور ذهنيننة مسننتوى  علننى الممارسننات تموضننع علننى يعمننل

 النتحكم علنى السنلطة كويملن رجنل أننه بحكنم ثقافينا المعطناة إرادتنه حسنب وهذا .الدار نساء متطلبات
 متيننة واجتماعينة اقتصنادية أسنس علنى الدوام على السلطة هذه ترتكز حيث " المنزل أمور زمام في
 منن والتحنرر االسنتقالل فكنرة وإلغاء والتقييد والمنع اإلخضاع وتحقيق العاطفة تجاوز على قدرة ذات
 االمتثال من نظام ضمن والتقاليد يمالق هذه توريث على تراكمية ممتدة قدرة ذات وهي .األبوية عقال
 كنننل فننني السنننيطرة فننني الوصننناية ومبننندأ بالهراركينننة تنننؤمن التننني 1المطلقنننة" الذكورينننة والمركزينننة والقبنننول
 اليومية. الحياة تفاصيل
 التنني والقوامننة .نقنناش إلننى يحتنناج ال طبيعنني، كمعطننى القوامننة مبنندأ عننن المشنناركين معظننم يتحنندث
 حيث المرأة  تجاه سلبية تداعيات تحمل الخاط  بالشكل تفهم صبحتوأ األصلي مفهومها من انزلقت
 علةةى قوامةةون  الرجةةال " أن يعتقنندون ف لمشنناركينا إلننى فبالنسننبة .مكانتهننا مننن التقليننلو  هاءإقصننا يننتم

 عليهنا والحناكم وكبيرهنا " عليهنا رئيسنا طبيعينا الرجنل يكون  أن على قابلية لها المرأة  باعتبار "النساء

                                                           

ا في خطاب بدرية البشر القصصي، مجلة اآلداب نضال محمد فتحي الشمالي: تمثيالت الذكورة وانعكاساته  1
 .511، ص 2016، جامعة السلطان قابوس، األردن، 03والعلوم االجتماعية، العدد
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 الراجةةل هةةك يقةةول الةةدين " المشنناركين أحنند يؤكنند كمننا دينيننا عمشننرّ  حننق وهننو .1وجننت"اع إذا ومؤدبهننا
 الحيناة مجناالت كنل فني النسناء علنى بالسنيطرة المشناركين عنند تفسنر القوامنة هنذه المةرأة" علةى قادر

 المننرأة  أن إلننى المشنناركين بعننض يننذهب كمننا ،الرجةةال" يفضةةل ربةةي " بسننبب واالقتصننادية االجتماعيننة
 يملننك الننذي لزوجهننا تخضننع أن الحالننة هننذه فنني عليهننا يجننب الننذكوري  التسننلط سننجن فنني أسننيرة هنني

 المطلقة. السلطة
 .كنزوج دوره عنن بعيندا الرجنل تفضنيل علنى ت جمنع " التني التراثينة التفاسنير بعنض في النظر نعيد لو
 بعضةهم هللا فضةل بمةا "تعنالى قوله في وجل عز الخالق له أعطاها التي األفضلية تلك إلى استناداو 

 المفسنريين أن لوجندنا 2النسةاء" عةن الرجةال هللا فضةل بما " إلى عادة تأويلها يتم والتي بعض" على
 النظننرة هننذه بنننت التفاسننير أن شننك الو  .للمننرأة  واضننح تهمننيش وهننذا األفضننل هننم الرجننال أن ون يؤكنند

 والثقافي واالجتماعي االقتصادي التسلط أن واعتبرت .سلفا المذكورة اآلية من انطالقا للمرأة  المحتقرة
 فنني الحننق الرجننال تعطنني دينيننة توصننية " التفاسننير فنني اآليننة هننذه إذن اعتبننرت الرجننل. حننق مننن هننو

 أن المنننرأة  علنننى وجنننب المقابنننل وفننني .العائلنننة أفنننراد علنننى اإلنفننناقب األمنننر تعلنننق إذا وخاصنننة الرئاسنننة
 وعدم األسرة رعاية عليها يجب والذي عليها الرجل بفضل منها اعترافا الذكورية السلطة لهذه تخضع
 يؤكند والنذي .الزواج لعقد الفقهي النموذج في نجده نفسه السند فهذا .القضيبية السلطة على كزالتمر 
 اللحظنة منن اعتبنارا وروحنا اشنتراها كبضناعة يملكهنا التني زوجتنه علنى الحقنوق  جميع للزوج أن على
  3.عليها" باإلنفاق فيها بدأ التي
 بهنا يقوم التي السيطرة لعبة في آليا يدمجون  الذكور حتى العائلة أفراد جميع على يسقط القانون  هذا

 النذي الذكورينة – األبوينة الهيمننة ظنالل تحنت العيش على تجبرهم االقتصادية التبعية هذهو  .الرجال
 حرينننة منننن يحنننرمهم ذلنننك مقابنننل فننني لكنننن .وملنننبس ومشنننرب مأكنننل منننن الحيننناة متطلبنننات لهنننم ينننؤمن

 السةةرحة خةةالص نبةةوجي ميخلنةةيش بابةةا " بقولننه المشنناركين أحنند يؤكننده منناهو و  .والتفكيننر التصننر 
 يسةمع لمةن خشةين راسةو يهةديك ربةي ضةحك  ) ؟ الةدار شةؤون  فةي معاه تقرر تقدر )...  والدار
 الزم هةةةمالم )..  معيشةةةنا لةةةي هةةةو )...  فيةةةه يةةةتحكم ومةةةازال تةةةزوج خويةةةا أو )...  وحةةةدو يقةةةرر

                                                           

  (د.ط)أسماء المرابط: اإلسالم والمرأة الطريق الثالث، ترجمة: بشرى لغزالي، منشورات مرسم، الرباط، المغرب،   1
 .  47، ص 2014
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 وهنذا " رزقةك" أخةدم " لينةا يقةول طةول الناس عند نخدموا خليناشمي .. ). تاعوا الرزق  نخدمولوا
 أمنننا ؟ بهنننا يفعنننل مننناذا ويقنننرر فيهنننا ينننتحكم النننذي األب إلنننى موجهنننة المنننوارد هنننذه فكنننل مجنننازي  تعبينننر
 الننذي األبننوي  النظننام لعمننر إطالننة يعتبننر اقتصننادي مننال رأس وبننناء الننذكور اسننتقاللية لعنندم بالنسننبة
 تحنويلهم طرينق عنن وهنذا جنندرهم وتنظيم الذكورية الرقابة مجهر حتت األبناء كل وضع على يعمل
 بنه امعترفن جنوهرا وليسنت ونمطينة محددة دالالت ذلك بعد ليحملوا حقوقهم تستلب ثقافية كائنات إلى
 العائلنننة أفنننراد طنننر  منننن لالمتصننناص امتاحننن اإبنننداعي انموذجننن تعتبنننر التننني الذكورينننة الثقافنننة ظنننل فننني

 ألن الرجنل" يحكمنه ومنازال يحكمه ثقافي عالم في باالنزياح تشعر المرأة  تظلّ  لذلك .النساء وخاصة
 النسناء تصنورات في يظهر لذلك مترابط، ثقافي نص في لغويا تاريخه وكتب العالم هذا صا  الرجل
 مبني نصا المرأة  وظلت بأحاسيسه، ويفسرها بعينه المرأة  يقرأ وظل وحده، التاري  صنع الذي هو أنه
  1.طرفه" من
 مندى رعايتنه وجنب قاصنر شنخص هني الذكورينة السنلطة ثناينا فني المرأة  أن استخالصه يمكن ما إنّ 

 طريننق عننن ذلننك يكننون و  .للرجننل الكامننل والخضننوع كاليننةتّ اإل صننفة تجننذر إلننى يننؤدي مننا .وهوالحينناة
 تتبننى وجعلهنا الذكورينة السنياقات خضنم فني األنثوينة النذات تموضع أهمها االستراتيجيات من العديد
 نمنو منن يحند هنذا إلنى إضنافة .الجنندري  وضنعها بهنا تغينر حقيقينة فعنل ردة دون  ذكنوري  هو ما كل

 علننى متخفيننة بطريقننة يعمننل متكامننل جننندري  قالننب فنني وضننعها خننالل مننن واسننتقالليتها شخصننيتها
 ضنند اوهادئنن اكبيننر  اعنفنن يعتبننر والننذي .االجتمنناعي النننوع أسنناس علننى القننائم الجننندري  العنننف إرسنناء
             المرأة.
 الذكورية: الهيمنة إنتاج وإعادة النسو كورية المرأة -6
 مجننناالت فننني انجنننازات حقننق وكلمنننا الحيننناة، مجنناالت منننن عننندة مجننناالت علننى الرجنننل سنننيطر كلمننا "

 أكثنر تأنيثهنا فني نجنح كلمنا وتضنحياتها، مشاركتها اعتبار ودون  المرأة  عن بمعزل الحياة من مختلفة
 هننذا فنني 2يرينند." وكيفمننا يشنناء أنننى ي ك ف يهننا ل دن ننة   سننلعة واألنثننى ذكوريننة صننناعة ذاتهننا بحنند وأضننحت
 تعتبنر التني المنرأة  حماية وخاصة القضيبية سلوكاته كل له تبرر جندرية ثوابت الرجل يجد المستوى،
 خطنناب بالغننة واتسننعت تعمقننت وكلمننا " عليهننا. مهننيمن الحالننة هننذه فنني غنندت ألنهننا السننيطرة جننوهر

                                                           

 . ) بتصر (107-106مرجع سبق ذكره، ص ص  ،عصمت محمد حوسو  1
عادل سمارة: تأنيث المرأة بين الفهم واإللغاء " المرأة مبتدأ كل نقد وتخط، بيت عور الفوقا، رام هللا، فلسطين    2
 .22، ص 2010، (د.ط)
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 وتكنننون  1كنسنننها." يصنننعب تنننراب أطننننان الخننناص وعيهنننا علنننى يلنننتهأ   كلمنننا نثنننى،أ هكنننذا عنننن الرجنننل
 هننذا فنني .الننذكورة معسننكر إلننى ينضننممنو  الننذكوري  الخطنناب إنتنناج المشنناركات تعينند عننندما الكارثننة
 وأعننرا  ممارسننات شننكل فنني السننطح علننى وأخرجهنا اإلشننكاالت مننن العدينند المينندان لنننا أفننرز اإلطنار
 منهنا محاولنة فني وتأبيندها الذكورينة الهيمننة إنتناج فني النسناء انخنراط ىعلن تندل القول صح إن ثابتة
 المنصوصة والثقافية االجتماعية الحوامل طريق عن وهذا امتيازات لها يعطي جندري  فضاء امتالك
 الداخلينة البنينات إنتناج إعنادة إلنى يؤدي مما للنساء الجندرية األدوار تقرر التي عليا هيئة طر  من

   الذكورية. للسيطرة والخارجية
 في وتضعها الممارسات تمأسس عليا محركات من انطالقا يصنعه الذي الرموز جهاز يملك من إن
 كنل ممارسنة لنه يخنّول أينن األسنري  الفضاء داخل الشرعي العنف احتكار يملك اجتماعية لعبة قالب
 وتننالزم تشننبه شخصننية وبننناء األنثويننة الميننول وكننبح العالقننات جننندرة إلننى يننؤدي وهننذا العنننف أشننكال

 لكنننل المباشنننر االبنننتالع تسنننتدعي ذكورينننة جندرينننة وخطنننب ممارسنننات فتشنننكيل .الذكورينننة الشخصنننية
 علنى نقنف يجعلننا منمّ  الذكورينة الخطنب إنتاج وإعادة بإنتاج األنساق هذه تسمح مما الذكورية الرموز
 حسنب موضنوعية جنندري ال التقسنيم مبنادئ وتصبح .جدا اممكن الممارسات عالم في االمتدادات هذه

 الممكنننات مجمننوع علننى اإلبقنناء يشننترط لكننن األحيننان بعننض فنني التنننازالت تعطننىف .الننذكوري  الجننندر
 الفعلني التحقينق طياتهنا بنين تحمنل التني الذكورينة الهيمننة أشنكال كنل فيهنا يمارس التي واالحتماالت
 االجتماعية. الفضاءات كل في العلني والتواجد
 السنننياقات ثناينننا فننني المتخفينننة المجنسنننة الكسنننمولوجيا إيقننناظ علنننى فرصنننة كنننل فننني المشننناركات تعمنننل
 مننن سننلفا المعطننى مننالهن رأس لتننوظيفهن الرجننال مننن ذكوريننة أكثننر الحنناالت كننل فنني فهننن .األنثويننة
 الصنغار الرجال تربية في وخاصة منهن دراجة أقل هم الذين األفراد على الرجال( المهيمنين) طر 
 فهم .المشاركين طر  من المقابالت من العديد في ذكرهما تم لمصطلحانا هذان -الصغار والنساء
    األساسننيين القطبننين أن علننى دليننل هننذا -الصننغار بالنسنناء واإلننناث الصننغار بالرجننال الننذكور ينندعون 

 منقسنمون  أنهنم الصنغر مننذ المشناركون  يشنعر حينث الجندرية الهوية بتجذير يقومون  الرجل/المرأة( )
 الجنندري  التقسنيم هنذا عنادة .الجندرينة الشخصنية لبنناء رمزي  مال رأس توفير على يعمل مما جندريا
 بعملينننة يقمنننن الالتننني هننننّ و  األطفننال فضننناءات فننني المتمركنننزات الوحينندات ألنهنننن النسننناء بنننه تخننتص
 طةول والطفلةة الطفةل " :بقولها المشاركات إحدى تؤكد ضمنية، أو صريحة بطريقة الجندرية التغذية

                                                           

 .22المرجع نفسه، ص    1
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 نعلمةوا والطفةل تكبر، وكي تتزوج كي تعمل واش الدار تاع الخدمة نعلمهم البنات ار،الد في معايا
 والخدمةة واحةد كةل )...  يسةرح كيفةاه يعلموا السرحة في معاه يديه باباه حتى تاعوا الخدمة واش
 هنذه إن الةذر". تعلم وهي المخلوقة، في نعلم انا " قوله: المشاركين أحد ويدلي باينة"، هذ  تاعوا
 المتوقعننة األطفننال لسنلوك األساسنني المحنندد تعتبنر التنني المنرأة  طننر  مننن تبننى المجننندرة لشخصنياتا

 أسناس علنى المبنني الجنندري  بناالبتالع بورديةو يسنميها العملينة هذه للتذكر .الجنس نوع حسب وهذا
 وخاصننة الجنسننيين كننال علننى يمننارس ظنناهر غيننر اهادئنن اعنفنن الشننكل هننذا ويعتبننر .االجتمنناعي النننوع
 التعرين  هنذا قادننا .وقندللرجل وروحينا جسنديا واالستسنالم الخننوع علنى الصغر منذ تتعلم التي لمرأة ا
 وإرسناء بشنرعنة تسنمح والجندرينة االجتماعينة العالقنات أن تثبنت التي المجنوسة الهوامش تعرية إلى

 هللا عبد تعبير حد على الفحولي الثقافي النسق منظومة داخل بالخصوص المرأة  ضد الرمزي  العنف
 تنهاومجاز  الرجنل لغة تستعير بل لغتها وال الخاصة ثقافتها المرأة  تمارس ال النسق هذا فيو  .الغذامي
 تقنننوم واجتنننرار ابنننتالع مؤسسنننة مجنننرد المنننرأة  تصنننبح وهكنننذا.الفحولة صننننم علنننى تحننناف  كننني الفحولينننة
 الثقافي. المذكر مواجهة لتفادي الفحولي النسق منظومة على بالحفاظ

 أفعننال خاللهننا مننن وتزكنني مؤسسنناتها بهننا تحصننن لغويننة متنناريس تنننت  الذكوريننة المؤسسننة ننناأ كمننا "
 )األنثوينننة( الفعلينننة أنسنناقها عنننن تخننرج يجعلهنننا ممننا عمومنننا المنننرأة  علننى يطنننرأ الننذي الثقنننافي التحويننل
 التقسنيمات جنندرة خنالل منن اللغوينة المتناريس هذه وتتمظهر .1الذكورية" الثقافية الخطابات وتمارس
 الجسند تقسنيم ينتم وأيضنا .المصندر منن يمنتص تنابع وكنائن ترسنانتها بكنل ثقافنة يملنك كائن الثقافية:
 ا.صالح يبقى كي الذوبان إلى يحتاج متمكن غير وجسد الحاالت كل في متمكن جسد جسدين: إلى
 ليقةو واش تبعةي والزم )...  أنةا نكةون  الراجةل يكةون  ويةن :"بقنولهن المشناركات جنل ماتؤكنده وهذا
 األنسنناق هننذه ترسننخت لقنند كحلةةى"، كحلةةى حمةةراء حمةةراء يقولةةك الراجةةل خةةالص باينةةة )...  الراجةةل
 فنني فهننن .معننا والعقننل اللغنة يملكننون  الننذين لرجننالل خادمننات وأصنبحن المشنناركات ذهنيننة فنني الثقافينة
 ألنهنننن طقوسنننية ممارسننات شنننكل فنني إنتاجهنننا عنندنيو  الذكورينننة اللغننة يسنننتقبل جسنند مجنننرد اعتقننادهن

  الذكور. مجتمع في مكانة )نسبيا( يتقلدن كي العملية بهذه يقمن أن عليهن وينبغي فارغة سادأج

                                                           

النسائي ولغة االختال  مقاربة لألنساق الثقافية، منشورات دار األمان، الرباط، المغرب   فاطمة كدو: الخطاب  1
 . )بتصر (87، ص 2014، (د.ط)
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 يغننندو حيننث األنثننى عننن معينننة صننفات وخلننع نفنني دور بالتأنيننث اقترانننه فنني الهويننة مفهننوم يلعننب "
 موضنوعية فاعلنة منن المنرأة  تحنول فحولينة ثقافينة آلينات حسنب امبرمجن ويصنبح ،1هوية" بال جسدها
 إلننى الطبيعيننة األنوثننة درجننة مننن تنتقننل وهكننذا .الحقيقيننة األنوثننة شننروط كننل تفقنند ذاتيننة فاعلننة إلننى

 هنويتي ال مبندأ أنسناقها بنين تحمنل األنثنى وتصبح الهوية يمس االنتقال وهذا .ذكوريا المبنية األنوثة
 يقننننوم هننننذال األنثويننننة اإلشننننارات نقننننل علننننى األنثننننى الذكوريننننة الثقافننننة تمنننننع إذ وظيفنننني وال صننننفوي  وال

 واألنساق. الصفات أحادية ذلك بعد لتصبح هويتها من بتجريدها
 شننروط المننرأة  علننى الثقافننة تفننرضف .بيضنناء صننفحة أنهننا علننى المننرأة  مننع الذكوريننة الثقافننة تتعامننل "

 يتشّكل ألن وقابل )الرجل( للمرسل مستسلم استقبال جهاز أنها حيث من وصفاتها البيضاء الصفحة
 لنقننل مصنندرا ذاتهننا البيضنناء الصننفحة أصننبحت الكتابننة تمننت وإذا لغننوي  تمثيننل أو ممارسننة أي وفننق
 عديمننة أنهننا أي الرجننل أجننل مننن مصنننوع كننائن المننرأة  أن باعتبننار 2وتثبيتهننا" وحفظهننا البنناثّ  رسننائل
 داخنل وتنذوب أنوثتهنا كنل الذكورينة الثقافنة تلنتهم المرأة  تحضر إن وما .الفحولي النسق خارج وجودال

ننندافع أشننند بنننذلك المنننرأة  فتكنننون  ".وري النننذك الفضننناء  للهيمننننة المكرّ سنننة االجتمننناعي التخلنننف قنننيم عنننن م 
 إيننديولوجيا فنني السننائدة بالمعننايير وااللتننزام الدونيننة بوضننعيتها المتزمننت التمسننك خننالل مننن الذكوريننة
 لالعتبننار كمصنندر وذلننك اجتماعيننا السننائد الثقننافي المننوروث فنني الميتافيزيقننة المرجعيننة ذات التخلننف
 لغينناب كمحصننلة أو بننالظلم الننوعي لغينناب نتيجننة البطريركنني المجتمننع فنني باألهميننة والشننعور الننذاتي
 3الحرية". من الخو  ر هاب لسيطرة واستسالما مواجهته على القدرة
 ونفسنيا عقائديا تقبلهنّ  رغم النساء فإن باألهمية لهن واالعترا  االجتماعي بالتقدير يحظين وحتى "

 ممنا وأقسنى أفظنع جنسنهن ضند والعدائينة العدوانينة منن ي ظهنرن  إنهنّ فن الجتماعينةا وضنعيتهن لدونية
 م هّمننة - اإلننناث وخاصنة - األبننناء تربينة خننالل منن أنفسننهن علنى ويأخننذن . تجناههن الرجننال يبدينه
 تننندافع المنننرأة  فنجننند . المنننرأة  لدونّينننة المكرّ سنننة الذكورينننة ثقافتنننه بكنننلّ  البطريركننني المجتمنننع إنتننناج إعنننادة
 إنتناج إعنادة علنى أميننة وصنية وتصنبح .والمجتمنع األسنرة فني عبوديتهنا وضنعية عنن غريبة اسةبشر 

 .االجتمننناعي القبنننول اكتسننناب فننني منهنننا الواعينننة رغبنننةب وذلنننك للرجنننل، وتبعيتهنننا االجتماعينننة دونيتهنننا
                                                           

 .)بتصر (95ص  ،المرجع نفسه  1
 .)بتصر (90ص  المرجع نفسه،   2
  التصفح: ، تاري21/03/2019محمد بن زكي: المرأة وإعادة إنتاج الهيمنة الذكورية، الحوار المتمدن،   3
24/03/2019   ،

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=631781&r=0&cid=0&u=&i=0&q  
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 االسننتغالل مجتمننع   - أفقنندها كمننا - أّينناه أفقننده الننذي الرجننل شننر  ذاتهننا فنني حاملننة ةثمنن مننن فتسننتمر
           المسنننننننتبد للحننننننناكم محتكنننننننرا حصنننننننرّيا   امتينننننننازا الشنننننننر  يكنننننننون  حينننننننث الذكورينننننننة والهيمننننننننة الطبقننننننني
 العناديون  )النذكور العنوام أمنام يكنون  فنال .المقدسنة الدينينة العقائند باسنم القطيع( في المسيطر )الذكر
 المننرأة  سننتالبا وبحكننم بيننوتهم. داخننل النسنناء علننى السننيطرة فنني شننرفهم يلتمسننوا أن غيننر القطيننع( فنني

 فيهنا تتنولى التي التربية عملية خالل من األبوية العائلة ذكور شر  حارسة بدور تقبل فإنها عقائديا
 مننن بننناتهن علننى قسننوة أشنند األمهننات نجنند أّننننا حتننى .البنننات إلننى الننذكوري  المجتمننع قننيم نقننل وظيفننة
 ففنني 1الننذكوري." المجتمننع قافننةث بمنظننور األنثويننة علننى والتربيننة الجنسنناني التنمننيط عمليننة فنني اآلبنناء
 إنتنناج إعننادة مسنؤولية المننرأة  إلنى توكننل التنشنئة مفنناهيم جننندرة خنالل ومننن االجتماعينة التنشننئة عملينة

 الهامشنننية السنننياقات بنننين الحصنننري  للتنننزواج نتيجنننة وهنننذا .المنننرأة  ضننند والتميينننز الجندرينننة الالمسننناواة 
 ويتجسند .المهيمننة الرؤينة فني مسنتدمجات " اءالنسن تصنبح أخنرى  وبلغة .)النواة( المركزية والسياقات
 النظننننام يجنننندن أن علننننى تحملهننننن والتنننني الننننوعي إلننننى وصننننولها يصننننعب ترسننننيمات شننننكل فنننني ذلننننك

  .2عليه" هو كما طبيعيا حتى أو عاديا االجتماعي
 الثقافنة هنذه .مسنتقلة غينر تابعنة ثقافنة أننت  وغامضنة مغلقنة فضناءات فني النساء وجود عامة بصفة
 للمشناركة قنابال اثقافين صنندوقا تشنبه واالنتشنار للنمو قابلة غير فاشلة برموز ومتخمة لةومحم مشفرة

 يعدن ثقافية كائنات أحسن هن فالنساء لذلك .األولى بالدرجة الذكوري  التواجد على القائمة والزيارات
  .الذكورية الهيمنة إنتاج
  :الذكور   البراديغم قبضة من االنفالت محاولةو  المشاركات -7
 ALBERT هيرشةةةةةمان ألبيةةةةةر حسنننننب مصنننننيره، علنننننى )جماعنننننة( أو فنننننرد يرضنننننى ال حنننننين "

HIRSCHMAN، أو االنسننننننحاب أو المقاومنننننة وهننننني: احتمننننناالت ثنننننالث إال أمامنننننه توجننننند فنننننال 
 يحوي  الذي السلطة خطاب فأمام " بالضرورة فعل ردة له فعل أي للمشاركات بالنسبةف ،3االستسالم"

                                                           

 .المرجع نفسه   1
 .143مرجع سبق ذكره، ص  ،بيار بورديو  2
 .48مرجع سبق ذكره، ص  ،إليزبيث كريميو  3
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 إنشناء علنى المنرأة  تعمنل 1 األنثى" ودونية الذكر تفوق  على قائما جنسين،ال عن مكونا ثقافيا رأسماال
 .2المقاومة" وجود يفرض ةطالسل وجود ألن " جندرية، مقاومات

 السننننلطوية اإلمننننالءات مننننن والهننننروب الننننذكوري  البننننراديغم مننننن لالنفننننالت اسننننتراتيجيات المننننرأة  تتبنننننى 
 تسننتخدمها التنني االسننتراتيجيات هننذه بننين مننن ،3السننيطرة" هاتننه شننطط ضنند متعننددة بصننيغ "ويتمننردن
 حسنب الجنندري  واقعهنا بناء إلعادة هذاو  ،والطعام والجن  األمومةو  السحر منها: نذكر المشاركات
 لمنننا خالفننا وتؤثثننه ،والمعننننى والداللننة بننالرمز امسنننكون   اجتماعي ننا فضنناء   لنفسنننها تبننني لهننذا متطلباتهننا
 إبنننراز هنندفها وممارسننناتها محتملننة وضنننعية وضننعيتها تظننل لكنننن الننذكوري، الجنننندري  والبننناء يتسنناوى 
 لمبنندأ تتصنندى ال أنهننا يعننني " األسننرة، داخننل جدينند سننلطوي  نظننام بننناء وإعننادة االجتمنناعي وجودهننا
 فني معنارض مضناد نسنوي  نمنوذج هنناك لنيس ولكن تمرد وربما مقاومة فهناك ذاته. حد في السيطرة
 هةةةذه تسةةةاهم فعةةةال فهةةل ،4مسنننيطرة" تظننل التننني هنني الالرجنن فأفكنننار السننائد، النننذكوري  للنظننام كليتننه

  ؟ شبقيته وكسر الذكور   النمو ج هدم في االستراتيجيات
 :الخفية األنثى سلطة :السحر -7-1
 معقند لنيس السنحر، وخاصة النسوية الممارسات وغربلة تفكيك أن نقول عندما الصوب جانبن ال قد
 هنذا اقتحنام علنى ناتسناعد التني "ر" إلنى لجأننا لهنذا ،للميدان الكبيرة معرفتنا رغم تعقيدا، أكثر هو بل

 صنمت خنالل منن كبينرة عوائق واجهنا ألننا المشاركات، من االثنوغرافية المادة واستنطاق الموضوع
 االعتنننننرا  ينفننننني ال تصنننننمال لكنننننن الرمزينننننة، الننننندالالت علينننننه تغلبنننننت النننننذي المكشنننننو  المشنننناركات
 والممارسة.

 داخنل اللغنة ةبنمحار  خنالل منن الذكورينة المفناهيم تأوينل إعنادة " دفنهه األنثوية السلطة أو السحر إن
 األنثننى المهننيمن إلننى األنثننى عليننه المهننيمن الننذكر المعادلننة بعكننس االحتجنناج عمليننة إلنجنناز اللغننة،

                                                           

 شهادة ماجيستير : الهيمنة الذكورية في الحكاية الشعبية قراءة سوسيو ثقافية من منظور بورديو،نجميلة علوش1 
 2014قسم اللغة العربية وآدابها، كلية اآلداب واللغات، ، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، تيزي وزو، الجزائر، 

 . 63ص 
 2000، (د.ط)، (د.ب)ل فوكو، المجلس األعلى للثقافة، الزواوى بغورة: مفهوم الخطاب في فلسفة ميشا  2
 .) بتصر (235ص

  238.3ص  ،المرجع نفسه 
 . )بتصر (111مرجع سبق ذكره، ص  ،خالد شهبار  4
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 طرينق عنن وهذا األنثوية الجندرية والمقاسات تتناسب جديدة هوية بناء لتعيد 1الذكر" عليه والمهيمن
 مننن وهننذا اإليجننابي، الطننابع إلننى السننلبي طابعهننا مننن األنثويننة المفنناهيم ونقننل ةمفهمينن فوضننى خلننق
 بهنننا تهنننتم التننني المعقننندة والممارسنننات المعتقننندات منننن " ميشةةةال ديةةةتكن هيعتبنننر  حينننث السنننحر خنننالل

 يصنبه ومنا بنالفرد نربطهنا أن يجنب والممارسنات المعتقندات هذه فهم أردنا ولو 2البسيطة" المجتمعات
 علنى للسنيطرة المتواصنلة الجهنود فينه تبنذل وأسلوب طريقة " فالسحر اليومية، حياةال في نكسات نم

 .3االجتماعية" والعالقات البيئة
 سةةتيورات بةةاميال الباحثننان أكننده مننا وهننذا social drama االجتماعيةةة الةةدراما تحركننه السننحر إن

 يعتبنر ينثح " witchcaft, sorcery rumors and gossip كتابهمنا فني سةترا يرن  وآنةدرو
 ضنمنية نزاعنات فني تتمثنل التني االجتماعينة الندراما لهنذه ظاهري  مؤشر السحر ممارسة أن الباحثان
 4"االجتمناعي التنظنيم فني الكامننة والتنوترات الضعف مكامن بدورها تكشف االجتماعي، البناء داخل
 مقياس هي الظاهرة فهذه أزواجهن، ضد المشاركات بها تقوم التي السحرية الممارسات تبينه ما وهو

 والمرأة. الرجل بين والقوة الضعف بين للصراع
 والمنرأة  الرجنل بين النزاع إن "عندوا خدامة فيا ويحسب طول فيا يضرب السحور لراجلي ديرت أنا "

 بحينث رمنزي، غطناء تعطيها والتي جتماعيةاال الوكالت تنتجها التي االجتماعية التنشئة في متجذر
 والقنوي  األول أننه معناني حنول تندور التني الرمزينة الندالالت منن بهالنة تحيطنهو  النذكر دور من تعلي

 معنناني بكافننة عننام بشننكل وتربطهننا األنثننى مكانننة مننن تسننتنقص هننذا مقابننل وفنني السننلطة، وصنناحب
 الطفولنة مننذ لها تتعرض التي المحاصرة إلى إضافة الحياة، في الثانوي  والدور واالستسالم الخضوع
 الحيننناة فننني المشننناركات تعيشنننه النننذي الالتكننناف  وطنننأة وتحنننت جسننندها، علنننى ضنننهاتفر  التننني والرقابنننة
 التنني األسننباب بيننان علننى " تيميةةة ابةةن عليننه عكننف مننا وهننذا ،بالرجننل الالواعيننة ومقارناتهننا اليوميننة

                                                           

 .64مرجع سبق ذكره، ص  ن،جميلة علوش  1
 2009، البحرين، سلطة السحر بين التمثل والممارسة،  مجلة الثقافة الشعبية، العدد الخامس ،عبد هللا هرهار  2

 .20ص 
 .20المرجع نفسه، ص   3

4 Andrew strathern and pamela j.stewart: witchcaft sorcery  rumors and gossip, 
cambridge university press,2004 ,p17. 
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 وراء تقنف النزوجين بنين الالمتكافئنة العالقة طبيعة بأن فأقر الطقوس هذه مثل إلى تلجأ المرأة  تجعل
 .1"الممارسات ههذ استشراء

 فني نلهن ضناع منا السنترجاع أو المضطرب واقعهن لمواجهة خفية كسلطة للسحر المشاركات تلجأ 
 جديننندة هالننة لهننا يننوفر فالسنننحر وهكننذا الننذكوري، التفننوق  ووطننأة الننننزاع خفننفوت سننرية بطريقننة العلننن
 لهننا يننوفر حيننث الذكوريننة، السننلطة بننه تواجننه ذيالنن السننالح فهننو ،التراتبنني القننانون  قلننب مننن تمكنهننا
  الذكوري. الرمزي  المجال وتقتحم ركالذ سلطة بها تجابه رمزية قوة السحر
 يقننول كمننا المننرأة  ألن القضننيبي، الرمننزي  فضنناءه تصنندع علننى الرجننل يخننا  الننذكر سننابقةال لألسننباب
 هةةي يعاونةةك ربةةي عقةةار ديرلةةك  .منهةةا).. نخةةاف مرتةةي حتةةى كبيةةرة سةةحارة را  " المشنناركين أحنند

 " ألنها لممارسته، فطرية استعدادات ولها ساحرة الجمعي تخيلالم في فالمرأة  " كي  كي  والشيطان
 بالخطيئنة أساسنا مرتبطة النمطية الصور وهذه والحيلة والخديعة المكر صفاتها ومن الشيطان" أخت
 ارتبطنننت إذ تناسننلت، الخطيئنننة أن " يننرى  محمةةةود فةةإبراميم أنثنننوي  هننو الخطيئننة هنننذه وأصننل األولننى
 لننم الشننيطان لكننن حننواء ارتكبتهننا التنني بالخطيئننة ارتبطننت عمومننا المننرأة  أن صننحيح 2عمومننا" رأة بننالم
 فننإن " العننوام، وخاصننة العربيننة الننذات اصننيلتف فنني تغلغننل بننل الدينيننة المسننائل فنني بالغوايننة إال ينرتبط
 لننا ويتضنح 3والظنالل" والزين  والفتننة الغواينة فيها تتجسد حيث بالمرأة، يرتبط أنه هو ذكره، مايجدر
 ربطنه تنم والمقندس األسنطوري  االنبنناء هذا بمتضمناتها، العامية اللغوية البنية في نتمعن عندما ذلك

 وخاصةةة )السننلوكات كننل لممارسننة قابليننة للمننرأة  تصننبح وبننذلك المجمعنننة، الفرديننة بالتصننورات مباشننرة
 مع مخالفة جديدة مفاهيم جإنتا وإعادة ركزهاتم قصد الذكوري  النظام مرتكزاتو  تنافىي ذيال السحر 

 الذكوري. التاري  هأفرز  ما
 وهنننو حميمينننة، أكثرهنننا أو المسنننتويات أوسنننع علنننى سنننواء ومرآتنننه، المجتمنننع تنظنننيم نتننناج " الطعنننام إن

 الموجنودة ينةالثقاف الظواهر كل غرق  ست  ي   فهو ،4لها" نهاية ال معان وله السلوك أنواع من بكثير مرتبط

                                                           

 ،ص 2007، 1أمل قرامي: اإلختال  في الثقافة العربية اإلسالمية دراسات جندرية، المدار االسالمي، ط  1
717. 

 2004إبراهيم محمود: الضلع األعوج المرأة وهويتها الجنسية الضائعة، رياض الريس للكتب والنشر ، لبنان،   2
 .104، ص 1ط
 .110ص  ،المرجع نفسه  3
كونيهان: أنثروبولوجيا الطعام والجسد، النوع، والمعنى،والقوة، ترجمة سهام عبد السالم، المركز  . م كارول.  4

 .19، ص 2013، 1جمة، القاهرة، مصر، طالقومي للتر 
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 مجناالت من مجال فهو فيه تبرع التي هي فالمرأة  بالطعام األمر يتعلق دماعنف المجتمعية، البنية في
 يعتبنننر ألننننه والحلنننو المنننالح بنننين النننتحكم علنننى وقننندرتها الطنننب  بفنننن الواسنننعة معرفتهنننا لمننندى حنننذقها

 لغايننة أنثننوي  تشننكيل أنننه علننى األحننوال كننل فنني لننه ينظننر ال الطعننام أن إال الجنوسنني، اختصاصننها
 مباشنرة بطريقنة للسنيطرة أداة  الجماعنة، متخينل فني الطعنام يغدو الحاالت، من كثير ففي " بيولوجية،

 .1واالبن" الزوج على مباشرة غير أو
 السننحري  الطقننس السننتكمال كوسننيلة الطعننام اسننتخدمن أنهننن نجنند المشنناركات لخطنناب رجوعنننا عننند 

 مةيش الماكلةة يفة درتلةوا " أخنرى  وتندلي الكسكسةي" فةي وحةدة مةرة ديرتلةوا " المشناركات أحد تقول
 فالطعنام والسنحر، الطعنام بنين وطيدة العالقة أن يبدو منو" تعبت راني شو   يعقال باه نضروا باش
 فضنناء هننو الطعننام أن ذلننك ومكوناتهننا، بنيتهننا خننالل مننن ينقلهننا والرمننوز النندالالت مننن منننظم نسننق
 رمزينة مروننة لطعناما أننا " شةتراوس ليفةي كلةود األنثروبولنوجي يؤكند السياق هذا في المعنى، يحمل
 حيننث ،2التنننوع" شننديدة ثقافيننة إيننديولوجيات عننرض خننالل مننن يمكننن وسننيط فهننو معتننادة، غيننر ثريننة

 أحند يقنول السنحري  الطقنس نمذجنة فني تسناهم أداة  العتبناره وذلنك بالمندنس مرتبطنة رمزيتنه أصبحت
 هانةا مسةكين جةةنع ترجعةوا راجلهةا توكةل الماكلةة، فةي غيةر ديةر المةرا " الصندد هذا في المشاركين
 هنمأزواج علنى والهيمننة للسنيطرة للمشناركات بالنسنبة فضناء أحسنن فالطعنام إذن  رك"، فةيهم نشوفوا
 يجعل هذا ،أنثوية أبعاد ذات رمزية بهالة والممزوج المقدم الطبق خالل من المضادة السلطة وتمرير
 الذكورية. المفاهيم وتهميش المركز في مفاهيمهم
 لهنننذا ممكننن، الجننندري  القلننب تجعننل التنني السنننحرية الوصننفات حننول عميقننة معرفننة المشنناركات لنندى
 الباحننث توجيننه مننع الموضننوع هننذا فنني العميننق وولوجهننا "ر" بلسننان وهننذا السننحرية وصننفاتلل سنننعرج
 ورمنوز دالالت يحمنل متسنتر خطنابي فضناء لنفسه يخلق النسوي  المجتمع ألن عنه المستور لكشف
 من للنساء، المقنعة السلطة أو مضادة سلطة السحر فيه يكون  ألبويةا القالع أسوار من تقفز يةأنثو 
 تشننننبه صننننغيرة حبننننة وهنننني والمسةةةةكوتة السةةةةاكتة هنننني المشنننناركات اسننننتخدمتها التنننني الوصننننفات أهننننم

 أحند تقول زوجها طعام في ذلك بعد وتضعه مسحوق  شكل على طحنهاب المستعملة تقوم الفاصوليا،
 بضةةربة ةبضةةر  قةةالولي منعرفهةةاش، كنةةت الحمةةام فةةي ليهةةاع قةةالولي " الصنندد هننذا فنني المشنناركات

                                                           

 .714مرجع سبق ذكره، ص  ،أمل قرامي  1
عبد الرحيم العطري:  قرابة الملح  الهندسة االجتماعية للطعام، شركة النشر والتوزيع المدارس، الدار البيضاء   2

 .18، ص 2016، 1المغرب، ط
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 قةاتلي نةديرها، كيفةاه نعتلةي للمةرا وديتهةا ح العشاب عند من شريتها راجلي ديرتها الواعر، للراجل
 فالن ولد فالن يا والمسكوتة الساكتة ديرتلك قلبك في قولي القهوة في وإال الماكلة في ديريها كي
 .أنت" أسكت الموتى تسكت كيما
 السحرية الوصفة أن نتيجة إلى نصل السحرية الوصفة تحققه التي للعمل أفقية بقراءة أوال بارتباطنا 

 إلننى الحضننور حالننة مننن ضننروريا التحننول جعننل علننى الثنائيننة هننذه تعمننل حيننث وماديننا، وصننفيا فعننال
 يشننترط التحننول وهننذا الحضننور، حالننة إلننى الغينناب حالننة مننن المننرأة  أمننا للرجننل بالنسننبة الغينناب حالننة

 السحري. الطقس بالضرورة
     فكلمنة بدقنة، ونتفحصنها عليهنا المنرور عليننا وجنب عملينة هنو السنحرية، للوصنفة الوصفي الفعل إن
 للكلمنة العمينق بنالمعنى طقسي حضور وهذا هوياتية تمفصالت إلى يشير وصف فالن" ولد فالن "
 للرجل. الوجودي االحتضار على توحي "تسكت" كلمة أما
 المنرأة  أوامنر كنل يقبنل الودينع كالحمنل وتجعله الرجل لسان لجم على السحري  الطقس هذا مليع إذن
 الذكوريننة لكنناتالممت لكننل ريحصنن تهدينند يمثننل األنثننوي  التننرويض هننذا فعننل، أي منننه يصنندر أن دون 

 هنذا إلنى إضنافة ،رالسنح طرينق عنن االجتماعينة منواقعهم يحصننون  فالمشاركات ،هل الرمزي  واإلرث
 السةةاكتة " وصنفة فاعلينة لعندم أخنرى  وصنفات اسنتعملنا المشناركات بعنض أن نجند سنحري ال الطقنس

 الننزوج لتننرويض المشنناركات بعننض تسننتعملها سننامة مننادة تعتبننر التنني الروامةةة" " أهمهننا والمسةةكوتة"
 عنن عبنارة أنهنا علنى المخبرة أوضحت كما ،البخار على أو ساخن إناء في ويبهاتذ طريق عن وهذا
 الشننننعبية المعرفننننة حسننننب البقننننر أنثننننى أو الحمننننار أنثننننى مخنننناض مننننن عليهننننا صننننليح صننننغيرة كتلننننة

 فني تبخيرها طريق عن يستخدمونها فبعضهم ألخرى، مشاركة من االستعماالت تختلف للمشاركات،
 فةالن روميلةي والقايمة العودة يابنت الرايمة الروامة يا " قائلة مرات  07) سبعة وتردد النوم غرفة
 الفتنرة كتلن فني فاعنل يكنون  اننه العتقنادهم الشنمس غنروب مع الطقس هذا مارسي حيث فالنة"، ابن

 المنناء فنني يسننتخدمها اآلخننر والننبعض ،الشةةم " تغةةرب كةةي ديريةةه الزم "العشنناب توصننيات حسننب
 معظنم فني مالحةظ؟ هو ما لكن أعاله، المذكور الخطاب نفس وتقول الغليان، درجة في الماء وجعل

 وال ،الطقسنني التطبيننق فنني قننوي  حضننور لننه 07 رقننم أن سننتعمالاال مجننال فنني وبالضننبط الوصننفات،
 علةى يسةبع " و الملنح يسنتخدم النرأس وجع عند فمثال الشعبي الطب مجال في حتى فقط هنا يظهر
 أضةربلوا " سنبعة للنرقم قنوي  حظنور تتطلب ممارسة فهي العصابة" ضرب " في أيضا المريض" رأس

 نقنول معنرو ، العندد منن السنبع " أن اللغنة تهنذيب فني ورد لقند ،يتحسن"  رك مرات سبعة العصابة
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 الرجل سبع وقد والثمانين، الستين بين الذي العقد وهو معرو ، والسبعون  رجال وسبعة سنوات سبع
 األرقنام أكثنر وهنو الكريم القرآن في ذكر رقم أول هو وسبعة " ،1ليال" سبع عندها قام إذا امرأته عند
 أو بالمقننندس تعلنننق سنننواء اليومينننة ممارسنننتنا فننني تنننداوال األرقنننام أكثنننر منننن سنننبعة والنننرقم )...(، تمينننزا

 شةةحاتة يقننول كمننا أو الدينيننة(، المقننوالت ) للمقنندس تطبيننق مجننرد السننحر وألن 2 )السننحر(" بالمندنس
 عالقنة لهنا كثينرة أشنياء إلنى يرمنز حيث ،داخلية سلطة يمتلك سبعة فرقم ،3"تطبيقي دين " هو صيام
 وعقائدينة دينينة الداللنة قنةوعمي واسنعة والهوتينة رمزينة معنان علنى الحتوائه تهموممارسا الناس بحياة
 والمعتقندات السحر في نفسه ليثبت المدنس المجال إلى المقدس مجاله من يقفز جعله ما هذا كبيرة،
 كبيرة هالة لكيم حيث والقداسة، بالتعظيم الطقسية الممارسة هذه في يوحي سبعة فالرقم إذن الدينية،

 الدائم. بالتواجد له تسمح استثنائية مكانةو 
 بنالرغم رمنزي  منال رأس كسنب منن مكنهنا ممنا والترسنيمات والمفناهيم المعناني قلبت المرأة  أن صحيح
 التننني الذكورينننة الهيمننننة مثنننل ظننناهرة غينننر متخفينننة للهيمننننة ممارسنننتها أن إال ،الفضننناء محدودينننة منننن
 ومحكننوم مؤقننت دور المهننيمن دور مشنناركاتال لعننب ذلننك إلننى إضننافة ومكننان، زمننان كننل فنني تظهننر
 نمذجنة علنى القندرة ولهنا فعالنة اسنتراتيجيات إلنى تحتناج المفناهيم فقلنب لهنذا السحري  لطقسا بفاعلية
 الذكورية. الهيمنة ظل في ممكن األنثوي  المشهد وجعل الجندري، القلب
 
 الجندر : االنقالب فشل .7-1-1
 عنننه ينشننأ الننذي رمننزي  مننال رأس كسننب " إلننى ترمنني نثويننة،األ الثقافننة فنني الجننندري  القلننب عمليننة إن

 مضنادة سنلوكات عنهنا تننت  أنثوينة، بصنيغة المفناهيم إنتناج تعناد فحين ،4عملي" أو ظاهري  اعترا 
 الطقننس خننالل مننن حضننور إلننى يتحننول بالغينناب فالشننعور الذكوريننة، المفنناهيم تجسنندها كانننت للتنني

 المضنادة االسنتراتيجيات هنذه منن بنالرغم المنرأة، كفنة يفن يمينل الجنندري  المينزان يجعل الذي السحري 

                                                           

ة، تحقيق أحمد عبد الرحمن مخيمر، مادة )سبع( أبو منصور محمد بن أحمد بن األزهري الهروي: تهذيب اللغ  1
 .528، ص 2004، 1المجلد الثاني، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

.   113، ص 2012، جامعة ورقلة، الجزائر، 14كلثوم مدقن: داللة العدد في القرآن الكريم، مجلة األثر، العدد   2
 ) بتصر (

 2009، 1فكر والممارسة، مصر العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، طشحاتة صيام: السحر وأزمة العقل ال  3
 .69ص 

 .65مرجع سبق ذكره، ص  ن،جميلة علوش  4
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 فوضننى خدمننة فنني أنننه يننوهم كمننا واقعنني، غيننر السننحر كننون  خادعننة سننلطة السننحري" الطقننس يبقننى
 فخطابنننه الرجنننل، يقولنننه بمنننا مرتبطنننة المنننرأة  كنننون  النننذكوري  النظنننام يتجننناوز لنننم هأنننن حنننين فننني 1القلنننب"
 المنرأة  طنر  منن المسنتخدمة االسنتراتيجيات كنل رغنم ويعمنل الفضناءات على يسيطر مازال الذكوري 
 فوجننوده االجتمنناعي مننوقعهن لضننمان اليوميننة حينناتهن فنني الحضننور عليننه وجننب الرجننل أن بمعنننى
 .والتقدير االحترام اكتساب يعني
 كمننا الهيمنننة وإعننادة السننحر بفننك يقننوم ألنننه القلننب عمليننات يهنندد فاعننل للمننرأة  بالنسننبة الراقنني يعتبننر 

 نحةةةالوا راجلةةةي ليةةةه راح )م  فةةةي يسةةةكون  لةةةي تةةةاع الراقةةةي " المشنناركات إحننندى لتقنننو  علينننه، كانننت
 السننحري  الطقننس أن مننن بننالرغم فيةةه" ينحيلةةوا والراقةةي نةةدير انةةا مةةديريش وإال ديةةر   )..  السةةحور
 الفشنل يعني ال هذا لكن ممارسته، على مقتصرة الجندري  القلب عملية وأن الواقع، عن بعيد األنثوي 
 المفننناهيم بعنننض قلنننب فننني المشننناركات بعنننض نجننناح ذلنننك علنننى والننندليل سنننتراتيجيةاال لهنننذه الكامنننل
 ينتم خاللنه منن واجتمناعي رمنزي  بعند منن يحملنه ومنا الطعنام أن فنجد السلطوي، البعد ذات الذكورية
 والقننابض...ال  والمننر، والعننذب والمننالح والحننامض والقننوة الننذوق  فنني تحكمهننا ومنندى المننرأة  تشننخيص
 المجتمنع تخندم ال ألنهنا مهمشنة المنرأة  تصنبح العكنس كنان وإذا الةدار" تةاع مةرا "و بالفحلةة" " ونعتها
 والفضننناءات تتماشنننى التننني الجندرينننة مهامهنننا كنننل أداء علنننى يلزمهنننا النننذكوري  الخطننناب ألن ،األبنننوي 
 بالرجنل عالقتهنا نمنط فني صريحة خلخلة أحدث الطعام)..( تدبير بأسرار المرأة  معرفة لكن ،"األبوية
 منع لينندم  المركزينة دالالتنه وفقندان الذكورينة المفناهيم تأوينل إعنادة وبالتنالي، 2خاوفنه"م عنن وكشف
 السحر. عالم من المرأة  تخرج أن شريطة ،جديدة دالالت
  (la maternité) األمومة استراتيجية -7-2
 تبيننةوترا األسننرة بتركيننب المعنيننة االجتماعيننة العالقننات منظومننة أو شننبكة مننن جننزء األمومننة تعتبننر "

 وتصننبح 3)األب(" الرجننل مكانننة علننى )األم( المننرأة  مكانننة فيننه تعلننو النظننام هننذا ففنني داخلهننا، اإلفننراد
 إن التمركنز هنذا مسنتمرين، وإقصناء تهمنيش منن تشنهده منا رغنم متمركزة الحالة هذه في )األم( المرأة 

                                                           

ميشل فوكو: تاري  الجنون في العصر الكالسيكي، ترجمة سعيد بنكراد، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء   1
 .126، ص 2006، 1المغرب، ط

 .714سبق ذكره، ص  مرجع ،آمال قرامي  2
 .9ص  ، مرجع سبق ذكره، ج.أ.ويلكين  3
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 الخلخلننة مننن وعننن األمومننة تصننبح وبالتننالي الذكوريننة، للسننياقات مضننادة اسننتراتيجية هننو القننول صننح
  النظام. ثنياها في يحمل الذي الالنظام أو الجنوسية

 تنمننو حيننث ةالجندرينن الخلخلننة مننن نننوع يضننفي األسننري، الفضنناء داخننل للمننرأة  مسننتمرال االحتجنناج إن
 وهنذا " جديندة ذات بنناء أجنل منن المتواصنل والهندم االنعتناق نحنو تتجنه متمنردة تموجنات وسنطه في

 تسنتخدمها حينث ،االجتمناعي البنناء داخل دائما تصبغ التي المفاهيم من رتعتب التي االمومة بفضل
 هنذا عنن يننت  1("البةدر  ) مننهم األكبنر خاصنة أبنائهنا منع وطيندة عالقة ببناء وهذا الزوج ضد المرأة 
 لتجرينب السنلطة عنن وتبحنث النتقنالل تلجنأ لهنذا ابنهنا، حيناة فني تندخل أنثنى كل من بالغيرة الشعور
 وتريند أبعادهنا بكنل زمنينة حمولة تحمل ألنها عليها، مورست التي الهوة وتمارس على،األ من النظر

 والتكننتالت التراكمننات تلننك مننن يخرجهننا الننذي الجدينند مركزهننا خننالل مننن نفسننها بإثبننات منهننا الننتخلص
 والضعف. االنحناء ترس  التي الذكورية

 ميكانيزماتهنا كنلب سنتحاول مفناأل ،2طرة"والسني االمنتالك فني القهرينة الرغبنة " يولند بنالغيرة الشعور إن
 األحاسننيس ونقننل الذكوريننة المشنناعر بزعزعننة مبكننرة فتننرة منننذ تقننوم لهننذا الننذكر)االبن( علننى السننيطرة
 إشننارتها رهنن ذلننك بعند ويصننبح نحوهنا، انعطننا  لدينه يتولنند لهنذا ،االمننومي واالحتنرام للحننب الحاملنة
 للنذكر المطلقنة الهيمننة علنى تسناعدها مضنادة اتيجيةإسنتر  إلنى المرأة  تلجأ الكلي ذوبانه تضمن ولكي
 يقنوم لهنذا 3شنرفهن" لحماينة زوجهنا منع يتحنالف ال كني " جندا مبكنر وقنت فني بناتها كل تزوي  وهي
 طريقهننا عننن تزيحننه أن األم ترينند مننا وهننذا الرمننزي، رأسننمالهم لحمايننة الكلنني باالننندماج واألب االبننن
  القلب. فوضى على القائم عالمها بناء أجل من البناء هذا وتهدم
 الزوجننة تحدينند فنني كبيننر دور لهننا األم أن المشنناركات مننع أجريننت التنني األحاديننث خننالل مننن يتبننين
 4بنناألب" المناطننة المهننام إطننار فنني تنندخل المبننادرة هننذه أن مننن الننرغم علننى " متطلباتهننا حسننب البنهننا
 فني كثينرا تعمقننا منا إذا لكنن " بابةا عنةد مةن عمتةي خطبتنةي أنةا " بقولهنا هنذا المشناركات أحد تؤكد
 عنننن مسنننؤول أننننه بحكنننم جننندا مهنننم دوره أن نجننند ابنةةةه  )زواج الجندرينننة اللعبنننة هنننذه فننني األب دور

 األم تكننون  الوضننع هننذا مثننل فنني ألن أساسنني يبقننى األم دور أن إال بالصننداق، المتعلقننة المفاوضننات
                                                           

 )بتصر ( 67مرجع سبق ذكره، ص  ن،جميلة علوش  1
 .21، ص1993، 1الغيرة والخيانة، دار الشروق، بيروت، لبنان،  ط ،عادل صادق  2
 . ) بتصر (68مرجع سبق ذكره، ص  ن،جميلة علوش  3
كهندسة اجتماعية، ترجمة فاطمة الزهراء ازرويل، المركز الثقافي  فاطمة المرنيسي:  ماوراء الحجاب الجنس  4

 .127، ص 2005، 4طالعربي، الدار البيضاء، المغرب، 
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 فضاءات للهامش وبناء واالبن  باأل )المركز لتهميش سلطوي  ديكور دائما تتبنى لهذا ناسبةالم هي
 والهيمنة. للفعل جديدة
 التنني الكنةةة" " وخاصننة األسننري، الفضنناء داخننل الفنناعلين علننى والهيمنننة التمركننز علننى تعمننل األم إن

        ن(: .)ن قنننول حننند علنننى هنننذا ومرتبتهنننا، وضنننعها علنننى للمحافظنننة والطاعنننة الخضنننوع منهنننا تنتظنننر
 روحةي قةاتلي مةرة ،ياسةر واعرة معاها تعبت وهلل راجلي وعلى عليا تسيطر تحب )الحماة  عمتي "

 طيبةي روحةي قةاتلي كملةت كةي ومباعةد داخليةة، حواي  فيه حشمت وهلل سلفي تاع القش أغسلي
 "البقةر تةاع المةراح فرحةي تكملةي كةي وقةاتلي ،واجد الغداء يلقى الزم السرحة من )م  يجي الغداء
 نشناطاته أبرز من البحث مجتمع ألن نظر الصباحية، رةالفت في الرجال غياب المعيشة نمط تفرض
 هنني تبقننى الحمنناة فننإن الصننباحية الفتننرة فنني الننذكور مننن خننالي المنننزل يبقننى " الفتننرة هننذه فنني ،الرعنني

 مظهننرين لحماتهننا )الكنةةة  خضننوع يتخننذ مننا وعننادة يوميننا، الزوجننة تعايشننها التنني الوحينندة الشخصننية
 توزيننع علننى هننذه االحتننرام مراسننم وتنندل " 1طلننب" أي لهننا تننرفض ال أو )عمتةةي  لهننا بقننول أساسننيين
 فني الحظنناه منا وهذا أمه احترام زوجته على يفرض الزوج أن كما ،2األسري" الفضاء داخل السلطة
 التنني الصننباحية الفتننرة فنني وخاصننة غيابننه، عننند لشننرفه الحاميننة هنني أمننه أن يننرى  فالرجننل المينندان،
 عنةةد حبوضةةو  تظهةةر )الكنةةة  سةةلطة لكةةن ،)الكنةةة  علننى ةالحمننا لهيمنننة مناسننب زمننني فضنناء تعتبننر
 سابقا، قلنا كما والحماة للزوج والطاعة الوالء ت ظهر اإلنجاب وقبل الزواج قبل فهي األوالد، إنجابها
 اتجنناه السننلوك مسننتوى  علننى تغيننرات إلننى يننؤدي ممننا جدينند، سننياق ضننمن تتموقننع إنجابهننا بعنند لكننن
 وكةي النعجةة كةي كانةت ولةد  مةرت " بقولهنا )ك.ن( المشاركة عنه أفصحت ما وهذا والزوج الحماة
 النننذين األوالد إنجننناب فننني المهنننم الطنننر  هننني أنهنننا تنننرى  ألنهنننا "الةةةدار وقسةةةمت قةةةرون، دارت ولةةةدت

 المنزلنني الفضنناء هيكننل وتغيننر لتقسننيم بالنسننبة أمننا للعائلننة، والهوينناتي الثقننافي اإلرث علننى يحننافظون 
 عنائق تعتبرهنا التني الحمناة تندخل دون  زوجها على هيمنتها رضفل )الكنة  بها تقوم إستراتيجية فهي
 راجلةي ولةى تهنيةت وحةد  قسةمت مةا بعد هلل الحمد " بقولها المشاركات أحد القول هذا تؤكد كبير،
 ورق  في كشوط ت رى  أن " بورديو يراها كما والكنة  الحماة )االجتماعية اللعبة لهذه يمكنرأيي" يأخذ
 الثقنافي منال النرأس فني تتمثنل نجناح وأوراق ما حد إلى مناسب موقع فاعل كلل الشطرن : أو اللعب

 فننني الفننناعلين لوضنننع انعكننناس هننني االجتماعينننة رحيةالمسننن وهنننذه الفاعنننل، يحملنننه النننذي واالجتمننناعي
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 فضنناءه داخننل فاعننل كننل علننى هيمنتهننا لفننرض وضننعها تسننتغل فالحمنناة لهننذا ،1االجتمنناعي" الفضنناء
 أنها على   والكنة )الحماة بين للعالقة ينظر عام وبشكل ومفاهيمها، يتعارض ما وخاصة ،تنقالتها
  .السلطة أجل من وتنافر صراح عالقة
 منننال النننرأس علنننى لالسنننتحواذ األم تسنننتخدمها سنننالح هننني األمومنننة، أن نجننند عمومينننة أكثنننر وبشنننكل
 مكننان األسننرة تتحننول وعليننه أخننرى، جهننة مننن الرجننال ولمواجهننة جهننة مننن وجودهننا وإثبننات الرمننزي،
 من استراتيجيات استخدام يستطيع اللعبة هذه من طر  كل والمركز،" الهامش بين والصراع للتنافس
 الهيمنننة ضنند مضنناد كسننالح األمومننة علننى أساسننا تعتمنند التنني المننرأة  وخاصننة 2وضننعه" تحسننين أجننل

  الذكورية.
 الجندر : االنقالب فشل 7-2-1
 باسننتراتيجياتها الننذكورة علننى األنوثننة تفننوق  لنننا شننفيك ورمزيننا ثقافيننا والمهيكننل المؤسننس الالوعنني إن

 فني تحمنل اإلستراتيجية هذه لكن الرجل، ضد )المسنة( المرأة  وظفتها التي األمومة وخاصة المختلفة
           ب الموسنننوم كتابهنننا فننني بنننه أتيننننا منننا تننندعم سةةةتون  فةةةاير شةةةوالميت وهننناهي فنائهنننا، بنننذور طياتهنننا

 فهني الجننس، أسناس علنى القنائم الطبقني النظنام مصندر األمومنة أن تؤكند حينث " الجن   جدلية )
 3أمهنات" إلنى بتحنولهن يبندأ النسناء قهنر بنأن صنرحت وقند ،المركنز لهيمننة المجنال تخلنق اتيجيةإستر 
 الذكورينة االسنتراتيجيات منع المفنروض وانندماجها )األمومنة( اإلسنتراتيجية هنذه تآكنل نالحن  هننا من

 عنن خنارج الذكورينة المفناهيم إنتناج تعيند ألنهنا وهم، مجرد األنثوية هيمنةال تصبح وبالتالي لخدمتها،
 الشعور. فضاء
 كننل نقننل علننى فتحننرص ابنهننا مننع العالقننة تمتننين إلننى ينندفعها وزوجهننا، األم يجمننع الننذي الصننراع إن "

 بننناء مننن يمكنهننا رمننزي  مننال رأس علننى تتحصننل لكنني 4ممارسننات" مننن يجسننده ومننا الرجولننة معنناني
 ابنتهننا األم تالقنني بابنهننا، الكبيننر اهتمامهننا حننين وفنني وخارجننه، المنزلنني الفضنناء داخننل سنننةح صننورة

 ي وم   " بقولها )ن.س( المشاركة أكدته ما وهذا منها، أعلى مرتبة في االبن لتجعل واإلهمال بالتجاهل
 لطةالسنن علينه تنننص منا بكننل بالقينام )الكنننة( تلنزم فالحمنناة ذلنك إلننى إضنافة أكثةةر" خويةةا فةةي دلةل را 
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 الثنائينات كنل فينه تنتفني حينث واعينة، ال بطريقنة يمنارس ضنمني خطناب طرينق عنن وهنذا الذكورية،
 ويصنبح الصراع عن الرجل( المركز) يخرج بحيث الواحد، االتجاه ذات الضدية العالقات فيه وتمجد
 وجعلنه الهنامش وتسنطيح إلقصناء كأداة  استعملت الذكورية اإلستراتيجية هذه الهامش، مقابل الهامش
     فوكةةو ميشةةال حسننب المقاومننة يجعننل ممننا ،األصننلي الفرعنني مكانننه إلننى المتخيلننة مركزيتننه مننن ينتقننل
 تتمنناهى أن فارغننا داال باعتبارهننا المننرأة  علننى مننا 1السننلطة" داخننل تقننع كونهننا منهننا جنندوى  ال مقاومننة "
 المنرأة  وتصنبح لنسنق،ل الثقنافي البنناء فني كبينر يتمناه حندث أن ذلك نتيجة فكان الذكورية، القيم مع
 تقول عليهم الم سيطر األفراد في وتستثمرها اليومية تفاعالتها في الذكورية المقوالت إنتاج وتعيد تنت 
 أن وليس المثالية، تدعي أن بوسعها ليس نجاحا األكثر األنوثة أن " الشأن هذا في إيريغار   لوسي
 للمرأة  بالنسبة األعلى النرجسي المثل إن بة،مناس مرآة  ذلك ألجل ينقصها إذ أعلى، مثال نفسها تمنح
  .2تكونه" أن تمنت الذي الرجل هو
 مننن تملكننه مننا رغننم حضننورها تنندرك ال المننرأة  يجعننل الذكوريننة، بالعالمننات المننتخم الثقننافي النسننق إن

 قلننا كمنا خندمتها عليهنا ووجنب الذكورينة الثقافنة منن جزء وتصبح تطوع أنها إال مضادة استراتيجيات
 االنخننراط هننذا ،الذكوريننة التفنناعالت ضننمن المتننردد حضننورها ينندخل أن إال يمكننن ال وبالتننالي ،سننابقا
 فروجيةه األنثنوي  الجسد ثنايا داخل المستترة ذكوريتها تمارس المرأة  يجعل الذكورية بالشرعية المؤدل 
 نفسنه محافظنةال النظنام النذكوري  النظنام إزاء تمنارس )األم  منصنبها بحكنم المرأة  أن " يعتقد غارود 
 فعالةةة إسةةتراتيجية المشةةاركات وجةةدت لةةو مةةا ا لكننن 3الننذكوريين" مننن كننأي نفسننها القمعيننة والتنندابير
 منا فني نعنر  كني المنوالي العنصنر فني إلينه سننتطرق  منا هنذا رمةز ؟ مال رأس اكتساب من تمكنها
 وهنني حننتت هننو يكنون  حقننل فنني ؟للننذكر ناجحنة تطويننع عمليننة تعتبننر وكين  اإلسننتراتيجية هننذه تتمثنل
 بامتياز. األنثوي  الحقل عليه نطلق أن يمكن والذي الخاص، الحقل يضمنه التفوق  هذا فوق،
 الجندرية: المفاميم لقلب حقل الطعام -7-3
 والطعنام المطنب  عبنر يكون  والمرأة  الرجل بين العالقة فهم بأن المشاركات خطاب في يتردد ما كثيرا

 المطنب  ذات ومنن اجتماعية،" وممارسات عالئقية اريستض طياته بين يحمل الطعام ألن بالضبط،
                                                           

 .235الزواوى بغورة، مرجع سبق ذكره، ص  1
، ص 2007، 1لوسي إيريغاري:  سيكولوجية األنوثة مرآة األخرى، ترجمة علي أسعد، دار الحوار، سوريا، ط  2

176. 
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 مضنادة كإسنتراتيجية الطعنام فني نفكنر فعنندما 1وتوازناتهنا" والمنرأة  الرجنل بين تدور التي التوترات نقرأ
 الحقننل يعتبننر الننذي بننالمطب  وعلقننتهن للمشنناركات اليننومي الفعننل تحليننل فنني انخرطنننا قنند بننذلك نكننون 
 الفناعالت فهنن الجنوسني اختصاصهن أنه هوباعتبار  ثقافية، نصوص من يحمله بما للهيمنة األنسب
 والتزيين" والتنكيه التتبيل، " الطب  بفن معرفتها لمدى الجندرية، المساحة هذه في به المفعول والرجل
 في التفنن عليهن وجب الماكلة" تعجبوا الزم الراجل " :أن المشاركات خطابات في متداول هو وكما

 )البنة(. والمستبطنة الخارجية بمالمحه واالهتمام  الطب جغرافيات
 العننننذب المننننذاقات: فنننني والننننتحكم الطعننننام أصنننننا  فنننني التنويننننع فهننننذا " الطعننننام بتنويننننع تقننننوم وأيضننننا

 وحجبنه بعنض، علنى ألوانه بعض وتقديم أبرازه وتكثير والقابض، والمر والحري  والمالح والحامض،
 إخضنناعهو  احتفاليننة بطريقننة عرضننه أو تقديمننه موعنند يرتننأخ أو الفضننوليين أو المتطفلننين عيننون  عننن

 الهيمننننة لممارسنننة المجنننال لهنننذا المنننرأة  اسنننتخدام مننندى لننننا تعكنننس اسنننتراتيجيات كلهنننا معقننندة، لطقنننوس
 لكنون  تتغير خاضعة والمرأة  مهيمن الرجل أن على تنص التي والقاعدة الحالة هذه في ممكن فالقلب
 " الطعام ثنايا بين أنثوي  مال رأس له تنقل وبالتالي 2للطعام" ي الرمز  للمجال األساسي المتحكم المرأة 

 مالننننه رأس مننننع باالننننندماج تقننننوم لكنننني للرجننننل الرمننننزي  المجننننال الطعام،وتهنننناجر عبننننر تنتقننننل فننننالرموز
ث نننل فهنننناك والهيمننننة، للتغينننر المجنننال لتفنننتح 3وتطويعنننه" النننذكوري   فننني المشننناركات تنننذكره منننا دائمنننا م 
 الرجننل علننى للهيمنننة وسننيلة الطعننام يغنندو هنننا بالماكلةةة" فيةةه تتحكمةةي اجةةلالر  " الحواريننة حالقاتهننا
 وذلنك للعننف، رمنزا يصنبح ألن قابنل فإننه الشنوق، موضنوعها رسنالة الطعام كان ولئن فيه،" والتحكم
 والنذي مطبخهنا في له تعد حيث 4 الرجل" في للتحكم وسيلة إلى الطعام تحويل إلى المرأة  تعمد حين
 موجننه المننرأة  طننر  مننن المعمننول الطعننام يغنندو وهكننذا يفضننله الننذي الطعننام جنوسننيال فضننائها يعتبننر
 الرجل. إلى حمولته بكل
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   ن مجموعة من النساء المسنات والمتزوجات دائرة تتجاذب فيها الحوارات والمشاكل، وأهم القضايا اليومية ت كو

، شاركت الوسيط البحثي العديد من الحلقات وتحصلت دائما ماتكون هذه الحلقات أيام العطلة )الجمعة والسبت(
أساس النوع االجتماعي، تجدر االشارة إال أننا ى على العديد من المعطيات االثنوغرافية حول ظاهرة العنف القائم عل
  شاركنا في الحلقات الحوارية عندما تكون الحلقة من أقربائنا فقط.
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 منهننا منزلننة وأقننل لهننا خاضننعين يكونننون  أيضننا واألبننناء للننزوج اإلطعننام بفعننل تقننوم عننندما المننرأة  "إن
 كننل فيننه وتؤسننس سننلطتها، المننرأة  فيننه تمننارس مركننز إلننى هامشننيته مننن بننالرغم المطننب  يتحننول وبننذلك
 ترسنناته بكنل يمنارس الرجنل كنان فنإذا معهنا، والتفاوض الذكورية السلطة على احتيال وهذا مفاهيمها
 الطعام تضاريس كل في تتحكم حيث الطعام، خالل من هيمنتها تمارس فإنها ضدها، وإقصاء عنفا  

 أنهنن كاتالمشنار  خطابنات كنل لننا بيننت ولقند 1" )المطنب ( فضاءها إلى الدخول غريب كل وترفض
 المنزلينة األشنغال فني الجندرينة بالمسناواة  مطنالبتهن من بالرغم مطب ،لل الرجل مزاحمة لفكرة رافضت
 حةةةاالت فةةةي بصةةةح الكوزينةةةة فةةةي راجلةةةي يعةةةاوني نحبةةةوا أنةةةا إيةةةه )...  " المشننناركات أحننند تقنننول

 وعلةةةى عليةةةا بعيةةةد شةةةغلوا يشةةةوف تةةةاعي الخدمةةةة هةةةذ  الكوزينةةةة، علةةةى رايةةةح جةةةا  منخليهةةةوش
 طنننر  منننن تنصنننيبه تنننم األنثوينننة، المفننناهيم صنننناعة ومختبنننر مهيكنننل بنننناء هنننو فنننالمطب  وزينةةةة"،الك

 بالنسننبة يعتبننر الننذي الخنناص فضنناءهن غننزو ترفضننن فالمشنناركات لهننذا المجتمعيننة والتقالينند العننادات
 إن اإلطعننام طقننس خننالل مننن المضننادة طقوسننها كننل وممارسننة الجننندري  القلننب لنمذجننة الوحينند لهننن
 الخامنننل ثنننوي واألن الناشنننط المنننذكر مبننندأ وتغينننر المنزلننني الفضننناء فننني موقعهنننا وتحسنننين التعبينننر صنننح

 الخضوع. شبقية وزحزحة
 التملنننك علنننى القننندرة فلنننه والسنننحر اإلغنننراء صنننفة يمتلنننك فهنننو ،2تقننناوم" ال جاذبينننة الحسنننن للطعنننام "إن

 لكسكسةةةةيا ) فننني والمتمثلننننة التسنننمينية األطعمنننة تلننننك وخصوصنننا )الرجنننل(، الفاعننننل علنننى والهيمننننة
 واللةةةةةبن والةةةةةرفي  ،-بةةةةةالعيش التبسةةةةةية المنةةةةةاطق بعةةةةةض فةةةةةي يسةةةةةمى مةةةةةا أو - البركةةةةةوكش

 أن حسنبانها فني المشناركات تضع وبالتالي ،)الرجال( المشاركين كل يحبذها والذي الغراي ....ال، 
 بالمنذاقات تتالعنب أنهنا كمنا الذكورينة، الرمنوز علنى السنيطرة بمثابنة هنو التسنميني الطعام في التفنن
 الفاعنل منن تتسنرب جنوسنية ممارسنة ذاتنه بحند وهنذا الطنب ، عملينة في آخر إلى مستوى  من وتنتقل
 )الطعننام( حقلننين بننين تتننوزع الممارسننة إن ل(.)الرجنن بننه المفعننول إلننى ذلننك وبعنند الطعننام إلننى )المننرأة(
 ويعيند يننت  الطعام ألن سهل األنثوي  النقل يصبح حيث الرمزي، الذكوري  والحقل أنثويا مبني كحقل
 الجنوسية. قاتوالعال الترسيمات معنى إنتاج
 أحند تقنول علينه والسنيطرة الرجنل قلنب إلى للولوج إستراتيجية للمشاركات بالنسبة بالمذاقات لتالعبفا

 تعةةرف الزمو  ،بنينةةة المالكةةة تكةةون  الزم عليةةه وتسةةيطر راجلةةك تةاع للقلةةب توصةةل بةةاه " المشناركات
                                                           

 .) بتصر (97مرجع سبق ذكره، ص  ،عبد الرحيم العطري   1
 .714مرجع سبق ذكره، ص  ،أمل قرامي  2



 تعنيف املرأة أمنوذجا االجتماعيالعنف القائم على أساس النوع 

157 

برلين -المانيا  /ركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية إصدارات الم    

 بالنسننبة قننوة المذاقيننة واالنتقنناالت الطعننام إذن يعتبننر " تاعهةةا دروالقةة )التوابةةل  الفحةةات ديةةر كيفةةاه
 معرفننة فننإن وبننذلك المننرأة  ينند فنني 1قننوة" وسننيظل ومننازال كننان الطعننام أن " يؤكنند فآرنولةةد للمشنناركات،

 منال رأس المشناركات تمننح حياتينة، خبنراتو  تجنارب منن مسنتوردة بنينات تحمل التي المكونات دم 
 فعالية. أكثر رمزي 
 أنننه إال الرجننل، علننى وسننيطرة قننوة للمننرأة  الطعننام جغرافيننات والمننابين المذاقيننة القفننزات تقدمننه امنن رغننم
 الجنندري  القلنب نجناح تضنمن التني هني العكسنية العملينة أن صنرحن اللواتي المشاركات بعض توجد

 باإلضنافة "،ويةركح يةذرح بةاه الماكلةة رلوشنةدي مةا " الطعنام طهنو ألزواجهنن رفضنهن في والمتمثلة
 طهوننه منا تنناول علنى الرجنل بإجبار أو " الرجل يكرهها أطعمة طهو أو الطهي في التفنن عدم إلى
 .2الطعام" داخل المستبطنة المعاني وتكيي  المكانة بأنساق بالتالعب أو
 ومحننط متننواترة، اسننتعارات مثنار دائمننا كانننت والطعننام، المنرأة  بننين العالقننة أن إلنى "غةةود  جةةاك يبنين
. 3والخضنوع" السنيادة ج،والخنار  النداخل اإلنتناج، وإعنادة اإلنتناج والجننس، الطعنام على تتوزع ثنائيات
 موجنه الطعنام يصنبح بل القوي، وحضوره تمركزه على يحاف  ال والطعام المرأة  بين الربط هذا أن إال

 ألغنننراض أنثوينننة صنننناعة القنننول صنننح إن الطعنننامي الحقنننل يعتبنننر لهنننذا الرجنننل، إلنننى خطينننة بطريقنننة
 عننن يعبننر ذاتننه اآلن فنني فإنننه المشنناركات، تعتقنند كمننا للهيمنننة إسننتراتيجية الطعننام كننان فننإذا ذكوريننة،
 مننا وهننذا الرجننل، إلرضنناء وسننيلة إلننى المننرأة  بنتهننا التنني مركزيتننه مننن الطعننام يتحننول بحيننث هامشننيته،
 ليةهوكو  بيةه اهتمةي يحبةك تحبيةه إ ا راجلةك " لقلبةوا" قريبةة معةدتوا " بقنولهن المشناركات كل يؤكده
 مليح".
 أنهن الحظنا والعشاء، الغداء فترة في الطعام تقديم أثناء المشاركات لسلوك اليومية مالحظتنا حسب
 فني الفناعالت أنهن رغم بمناداتها، هو يقوم حتى الرجل مع المائدة في الجلوس ألنفسهن تسمحن ال

 الطعننام بتقننديمها تنتهنني فسننلطتها وهندسننته، الطعننام تأثيننث فنني المسننؤوالتو )المطةةب،  اإلنتنناج حقننل

                                                           

 .21. كونهيان، مرجع سبق ذكره، ص كارول م  1
 .) بتصر (28المرجع نفسه، ص   2

3 Jack Goody:  Cooking, cuisine and class a study in comparative sociology, 
Cambridg university Press, 1982,p 192. 
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 كةةان " قولهننا المشنناركات أحنند لنننا تؤكنند ،1الخدمننة" سننجل إلننى السننيادة سننجل مننن وتتحننول " للرجننل،
  .منروحش" المايدة في معايا أقعد  أرواحي ويقولي هو ميعيطش

 األشننخاص بننين التفاعننل بننؤر تنعنندم حيننث ،نحننوه تمامننا متجهننة األجسنناد تكننون  كننلاأل فعننل أثننناء إن
 الطعنامي السنياق هنذا وفني ،)الرجنل( المركنز سنيطرة على توحي وضعية وكأنها ،الطعام إنهاء حتى
 شنناركاتالم تضنع ال لهنذا للرجنل يكنون  الطعنام فافتتناح بنه، مفعنول إلنى (المشناركات) الفاعنل يتحنول
 الزم )...  الكبيةرة اللحمةةو  المليحة الحاجة " لنه تضع ذلك من واألكثر الرجل، قدوم عند إال األكل
 يكننون  األكننل، مرحلننة تننوازي  والتنني -المشنناركات قننول حنند علننى – التقسننيم مرحلننة ففنني ،"بيةةه كبةةروان

 قسننمة مننن أكبننر )الننذكور( واألوالد الرجننال قسننمة تكننون  مننا دائمننا األكننل، أثننناء القسننمة طقننس هننناك
 أن علنى يصنررن  المشناركات إذن ليةه"، احتةرام " اإلجابةة، تكةون  لمةا ا؟ تسةأل عنندما حتنى النساء،
 المطنب  داخنل التنذوق  مرحلنة في هيمنتهن تنتهي ،وسيادته بمكانته اقتناعا للرجل موجه األكل يكون 
 حسنن علنى يننم فهنذا فراغنا كنان إذا طبنق،ال إلنى النظنر أو الطعنام، حنول الرجنل شنهادة ينتظرن  فهن

  الطنننب فنننن فننني جننندارتها إثبنننات فننني لفشنننلها مؤشنننر ذلنننك كنننان العكنننس كنننان إذا أم وجاذبيتنننه، الطعنننام
 ال النندار فإننناث ،واضننح جننندري  تقسننيم هننناك أن المالحنن  أن غيننر الطعاميننة، األنسنناق فنني والننتحكم
 الذين الذكور عكس ذكوري، تتوي  لها بالنسبة وهذا األم إال األب مع األكل في يشاركن أن يمكنهن
 الطعام في ةملح  الم   األنثوية السياقات من يجعل األب إن القضيبية. الجلسة هذه في األب يشاركون 
 السنلوكات عبنر الهيمننة ومضنامين أشنكال كنل ينقنل فهنو ذلنك إلنى إضنافة ذكوري، بعد ذات سياقات
 الهيمننة إنتناج إعنادة فني ومتواطئنات منخرطنات المشناركات تصنبح ذلنك بعند األكل، لفعل المصاحبة
 الطعنام يتحنول حينث الذكورينة، للمركزينة مسناند سنياق إلنى الجنندري  القلب يتحول وبالتالي ،الذكورية
 .القول صح إن المركز لخدمة عقد أو أنثوية رشوة إلى
   الفاعل إلى به المفعول حيثيات من :الجن  -7-4

 الجواب." هو نعم السؤال،. إنه الجواب، لي  الجن  "
هوفمان  )هوارد  

 هننو لالحتمننال، قابننل حقننل الجنننس أن علننى تنننص التنني )الرجةةال  المشةةاركين فكننرة مننن انطلقنننا لقنند
 معنننايير لنننه تكنننون  ال لكنننن مادينننة، حننندود لنننه تكنننون  فضننناء داخنننل األنثوينننة، للمركزينننة ذكنننوري  اعتنننرا 

                                                           

 .99مرجع سبق ذكره، ص  ،عبد الرحيم العطري   1
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 التطنرق  علنى عمدنا ،األنثوية السياقات للسطح وتبرز الذكورية الرموز كل تضمحل حيث ومقاييس،
 تجننناربهم عننن هزلينننة بطريقننة يتحننندثون  المشنناركين معظننم أن أهمهنننا كثيننرة العتبنننارات العنصننر، لهننذا
 ثنايننا فنني نغننوص أن اارتأيننن لهننذا ،الفضنناء هننذا فنني المننرأة  وتمكننن المقننابالت خننالل والجنسننية لحسننيةا

 .الجنس حقل في األنثوية الهيمنة تتجليا الستنطاق الخطابات هذه
 موضةوع حةول تصةوراتهم نفهةم كية  هنو للمشناركين الجنسنية التجنارب تمليهنا التي األسئلة أحد إن

 الهوينة قلنب فني الجنسنية التجنارب وقنوع منن النرغم فعلنى " إرياحيةة، في يتحدثون  وجعلهم الجن ؟
 الحقنل فني صنعوبة الفاعنل؟ هنو ومنن الجنسنية التجربنة سلطة إلى الوصول عمليتي أن إال الجنسية،
 ممارسناتهم حةول )الرجةال  المشةاركين مةن اإلثنوغرافيةة المةادة علةى الحصةول فمشكلة ،1الجنسني"
 األخنص الفضناء علنى القفنز أن يعتبنرون  ألنهنم كبينرة، وصنعوبة تعقندا انفكنت منا والعاطفية الجنسية
 منن أكثنر الخصوصنية ملهن ت نؤمن والتني الفردينة النقاشات طريقة إلى لجأت لهذا الحرمة"، " سم   هو
 الموضننوع مننن التهننرب يحنناولون  المشنناركين أن هننو كبيننر إشننكال وجنندنا لكننن جماعننة، فنني تكننون  أن
 بنالهروب أسنميه منا أو النقناش هنذا فني المسنيطر وه أخرى  إلى وسيةجن نوتة من القفز عملية حيث

 المتعلقنة النقاشنات فني المعلومنات علنى الحصنول نناعلي تعنذر يعني ال هذا ،القول صح إن التكتيكي
 المعناني غزينرة الكلمنات قليلنة منادة علنى تحصنلنا بنل العمليةة؟ هةذه فةي المسيطر هو ومن بالجنس
 في .التفكيكية المصفاة على وتمريرها بها اإلمساك إلى تحتاج ،روسيةأي مضمونات تحمل والدالالت
 الجنسنننية الممارسنننة فننني والهيمننننة االجتمننناعي الننننوع بنننين عالقنننة يوجننند ال أننننه توضنننيح يجنننب البداينننة
 علنى الهيمننة يمكننه الفحولينة للتجهينزات وامتالكنه جنسنه بحكنم الرجنل بنأن القول الخطأ من وبالتالي
 رغبنة مجنرد الحقيقة في هي )الجنس( الرهان ساحة داخل الهيمنة أن ذلك ،ثوي األن الجسد تضاريس
 األنثى. في تتواجد كما الرجل في دتتواج قد جنسية
 بها، المفعول هي والمرأة  الفاعل هو الرجل أن على التالية القاعدة إرساء على تعمد العامية اللغة إن

 أن المفننروض مننن الننذي ذاك مقابننل فنني نفعلننةم بصننفتها المننرأة  وضننع هننو القاعنندة ههننذ فنني والمفينند
      لفظننة هنني الجنسنني الفعننل فنني الرجننل مركزيننة عننن تعبننر لفظننة أبننرز ولعننل ،2بهننا" يفعننل أو ينكحهننا

 التناسنلي العضنو منع التعامنل ينتمّ  حينمنا عنيفنا ، بعندا   ذاتهنا الرجولنة تأخنذ النحنو، هنذا علنى "،القتل "

                                                           

 وبولوجيا الجنس، ترجمة هناء خلي  غنى، المركز األكاديمي لألبحاثهاستنغز دونان وفيونا ماغوان: أنثر   1
 .)بتصر (34، ص 2017، 1بيروت، لبنان،  ط

 .53ألفة يوسف، ليس الذكر كاألنثى في الهوية الجنسية،  مرجع سبق ذكره، ص   2 



 تعنيف املرأة أمنوذجا االجتماعيالعنف القائم على أساس النوع 

160 

برلين -المانيا  /ركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية إصدارات الم    

 أعمنال فني أكبنر عنيفنة أبعنادا   تأخنذ وقند الشنعبية، الثقافنة خطابات في نجده ما وهو كسالح، الذكري 
 قويننة ذكوريننة تناسننلية بأعضنناء والتفنناخر الصننبيانية األلعنناب فنني أو للمننراهقين الجمنناعي االغتصنناب
 .1وكبيرة"
 النذي القتينل أو الضنحية يهن المنرأة  اأمن "مجازينا"، القتنل بفعنل القنائم اللفظنة هذه في الرجل يمثل نإذ

 حينث المضنادة والمضامين السياقات لمجابهة ترسانة المعركة هذه تحتاج لكن ،لمعركةا أثناء يخسر
 هنننننذه ليسنننننت " ،بنننننه فعنننننولالم المهبنننننل بمقابنننننل بالفاعنننننل الموسنننننوم النننننذكر فننننني الترسنننننانة هنننننذه تمثلنننننت

 تجعنل والمنفعنل، الفاعنل لثنائينة المعيناري  البعد تثبت هي وإنما فحسب وصفية اللغوية االستعماالت
 النذي يالعنام اللغنوي  الشنائع ينفني للمشناركين اللغنوي  الحنوض إن .2محتقنرا" والمنفعنل موقامر  الفاعل
 تهنيمن التني هي الجنس حقل في المرأة  أن يرون  فهم الفاعل، هو والرجل المنفعل هي المرأة  أن يرى 
 لمنرأة ا سنيطرة على تنم والتي المشاركين عنها عبر التي اللغوية األدلة ومن الجنسية، الممارسات في
 أي األكنل موضنوع هني والمنرأة  بالرجل، إال مرتبط اللغة في شائع هو كما األكل ففعل األكل"،" كلمة

 منع وتمناهى النذكوري  الجننس سنجل منن انزلنق األكنل فعنل أن نجند العبارة إلى بالنظر لكن ،المأكول
 تأكلو  تهمتل لةآ أصبحت التي المرأة  أمام نفعل،وم جنسي موضوع حأصب فالمشارك ،األنثوية الرموز
 العملينة بعناصنر النتحكم منن النسناء تمكنن وبالتنالي علينه، لطتتسن لكي الذكوري  سدالج تضاريس كل

 .والطيع الخاضع الجسد إلى الملتهم مستوى  من الذكوري  الجسد فينتقل الجنسية،
 االسنتراتيجيات منن العديند تنناول إلنى الجنسية الممارسات ثنايا في الهامش حضورية تدعونا

 الممارسنننات فننني والرهبنننة خنننو ال يعتبنننر حينننث الجنسنننية الممارسنننة تفاصنننيل فرضنننهات التننني اآلليننناتو 
 ثبنت أن بعند " زوجناتهم منع الجننس ممارسنة ثنناءأ يخنافون  كنانوا ون فالمشنارك الموقنف، سنيد الجنسية
 فننني علينننه متعنننار  هنننو منننا وفنننق فنننالمرأة  3الرجنننل" شنننهوة منننن أكبنننر شنننهوتها المنننرأة  أن وعنننيهم ال فننني
 هنننذه يطفنن  الننذي والوحينند تنطفننن  ال التنني الجنسننية والشننهوة ولنننذة لرغبننة امتالكهننا المحلنني مننعالمجت
 ثقافيننا المسننكوكة الشننهوة هننذه تغذيننة فنني األحيننان بعننض فنني عنناجز يكننون  لكنننه الرجننل، هننو الشننهوة

  .واجتماعيا

                                                           

 عبد الهادي أعراب، مرجع سبق ذكره.  1
 المرجع نفسه.  2
 .) بتصر (664 مرجع سبق ذكره، ص ،أمل قرامي  3
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 شنرةالمبا المواجهنات تتجننب جعلهنا بالرجنل األنطولنوجي وارتباطهنا بمكانتهنا المنرأة  وعي لعل
 انندماج تفنرض والتني الصنامتة الحنرب تتبننى جعلهنا ممنا الجندرينة، المسرحة هذه في تخسر ال حتى

 إلنى الحاجنة أشند فني فالرجنل لفحولتنه،" غنذاء الرجل يعتبره الذي الجسد، وخاصة األنثوية الممتلكات
 هننو نس،الجنن وراء مننن ينشننده مننا فننإن لننذا الذكوريننة سننلطته علننى يطمننئن حتننى الننذكوري  مجالننه تغذيننة
 منراده منن تحرمه حيث القضيبية السلطة تجسيد من تحرمه المرأة  أن بيد الفحولي، بمجاله الثقة بلو 
 يقنال ولنذلك 1الخصناء" منن بنالخو  إحساسنه يعمنق بنل والتوتر، القلق دائرة إلى قذفه إلى يؤدي مما
 الحناالت بعنض فني المنرأة  امتنناع علنى يؤكندون  فالمشناركين مننه، أكبنر عننف يقابلنه النذكوري  العنف
 فالتنشنئة ،مريضةة" و" تعبانةة" " الحينل بهنذه المنرأة  تقنوم أن الغريب من فليس ،الجنس ممارسة على

 وجعلننه األنثننوي  السننلوك بتننأطير تقننوم gender socialization theory الجندريننة االجتماعيننة
 حننول والتمننثالت الصننور منن مجموعننة واعيننة ال بطريقنة لهننا تغننرس حينث الذكوريننة، واألبنيننة يتناسنب
 وهنذا المختلنف، للجننس مواجهتهنا أثنناء الجندري  الهروب تمارس تجعلها ذلك ورغم ،بالرجل عالقتها
 المراوغنة تتخنذ ذلنك منن واألكثنر " الفضناءات كنل فني الرجنل لمواجهنة اسنتراتيجيات تتبنى يجعلها ما

 منن تحميهنا ميكانيزمنات وضنع إلنى المنرأة  فتلجنأ ،2أهندافها" تحقينق إلنى للتواصنل نهجنا والرياء أسلوبا
 ألنننه جسنندها يهلننك الننذي التعننب بينهننا ومننن زوجهننا، إرادة حسننب الجنسنني الفعننل مسننرح إلننى الولننوج
 المننرأة  أن علننى دال هننذا ،الممارسننات علننى قننادر غيننر ويصننبح المنزلنني العمننل مننع أيروسننيا يتالشننى
 النذكوري  المجتمنع طنر  نمن المسنطر االجتماعي للنظام ومقاومتها الذكورية السلطة تقويض تحاول

 السنلطة منع المقايضنة طنرق  من طريقة سوى  بعضهن لدى الزوج شهوة إرضاء عن االمتناع فليس "
 .3"التراتبي االجتماعي والنظام للرجل الرمزية
  الجندر : االنقالب فشل -7-4-1

                                                           

 .)بتصر (691المرجع نفسه، ص   1
 .690ص  ،المرجع نفسه  2
 . )بتصر (691المرجع نفسه، ص   3
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 أحننادي ذكننوري  نظنام بننناء علنى تعمننل شننرعية، اجتماعينة بتمننثالت يحقنن األنثننوي  الجسند إن
 والخبننننرة فالمعرفننننة االجتماعيننننة،" للسننننيطرة موضننننوع الجسنننند يصننننبح وبننننذلك انتاجننننه، ويعنننناد التجنننناه،ا

 .1"وأجسامهم األفراد بين العالقات تغير االجتماعية والتوقعات
 يقننع التوقعننات، جسنامة أمننام ضنئيال يكننون  حنين والخبننرة، المعرفنة مننن المتنراكم المجمننوع هنذا

 بينهمنا ويخلنط كنالحرام، العينب يجعنل اجتمناعي موروث أمام بالواج واالنضباط الجهل فريسة المرء
 الجنسية. وهويته لجسده والضار المفيد بين فيها يفرق  ال لمرحلة يصل المجتمع في الفرد أن لدرجة

 لعملينة تعرضنت حيث واجتماعيا، ثقافيا ووسيطا متملكا المشاركة جسد أصبح الطريقة بهذه
 التني واإلدراك االجتماعينة التنشنئة أساسناها للسنلوك قواعند ولندت إلى دىأ مما مجتمعي، ذهني إغراق
 المشناركة دجنتوا فضناء داخنل النذكوري  الخطناب يلخصنه الندور وهنذا لألزمننة، عابرة وتجعلها تعززها
 البيت. داخل كبيرة بصورة يظهر والذي
 االجتماعينة ينةللتراتب أساسنا يعند المندروس المجتمنع فني االنثنوي  الجسند بنأن نظريا االعتقاد يصح قد
 كأسنناس فقنط لننيس جسندهن، أدلجنة فنني يسنهمان فيهنا نشننأنا التني االجتماعينة والبيئننة المكنان أن كمنا

 والعملينننات القنننوة عالقنننات منننن موجنننود مننناهو فينننه وينننتحكم يتشنننكل " إننننه بنننل االجتماعينننة للعالقنننات
 .2الثقافية" والمعاني
 فيصنبح االجتماعينة، التراتبينة علنى بنناء سنتتحدد الجسند رغبنات اشنباع فنإن قولنه" سنبق لمنا واستنادا
 .3والذكري" األنثوي  للجسد الممنوحة للوظائف انعكاس هو كممارسة ساالن

 االعترافنات قادتننا حينث الجنسنية، الممارسنات إطنار فني والرجنل المنرأة  بنين العالقنة في النظر حاولنا
 مننننن العدينننند اسننننتخدمت لمرأة فننننا والتسننننلط، الهيمنننننة مبنننندأ تحكمهننننا العالقننننة أنننننا إلننننى القضننننيبية األنننننا

 النفننوذ بسننط وسننائل مننن وسننيلة الجنسننانية وجعننل الرهننان، سنناحة داخننل المفنناهيم لقلننب االسننتراتيجيات
 القلنب اسنتراتيجيات منن النسناء بنه قامنت منا رغنم النذكوري، الجسند تضناريس ومراوغنة السلطة، ونيل
 اللغننوي  لبننناءا حتننى للرجننل، هننةموج األنثويننة الممتلكننات كننل أن إال األحيننان، بعننض فنني تنننجح والتنني

 للشننبقية والخضننوع الننذكر سننلطة مننع التعامننل -حتميننا– عليهننا وجننب فننالمرأة  ،ذلننك يثبننت للمشنناركين

                                                           

غنام فرحة: خصبة، وممتلئة، وقوية  البناء االجتماعي لجسد المرأة في المناطق ذات الدخل المنخفض من   1 
 .06، ص1997القاهرة،)د.د(، القاهرة،  مصر، )د.ط(، 

 .10سه، ص المرجع نف  2
 .12المرجع نفسه، ص  3
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 للمنرأة  المندمرة الشنهوة تتحول هنا وإشباع، تغذية إلى تحتاج األيروسية التضاريس هذه الن الذكورية،
النننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننذكوري. لألينننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننروس طينننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننع خنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننادم إلنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننى
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  للمشاركين الديني الفهم سياق ضمن أةالمر  ضد العنف خامسا:

 الرجل سمو على الشرعية إلضفاء كآلية القوامة -1

  الممارسة سياقات إلى الفهم سياقات من اضربوهن: -2

 النساء وضرب القوامة من )ت  والمفكرين الدين رجال موق  -3

التفاسير في االجتماعي النوع سياق ضمن للعنف والطقسية النصية اآللية -4
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 :الديني التأويل سياقات ضمن المرأة ضد العنف :خامسا
 العقليننننة أو الفننننردي العقننننل فنننني راسننننخة ذهنيننننة صننننور مننننن االجتماعيننننة المشننننكالت بعننننض تنبعننننث "

 وقبلينة طبقينة عصنبية أو بسنيط رأي أو عاطفينة مواقنف هيئنة علنى المشنكالت تلنك فتبنرر الجماعية
 تضفي مفاهيم مجموعة أو مفاهيم على ما، رأي أو ما، مواقف إلى مؤدية ذهنية صورة كل وتتأسس
 الطبنننع وفطريننة وحكمينننة معقلنننة المفننناهيم هننذه كاننننت وكلمننا بنننه. الخاصننة ألوانهنننا الصننورة تلنننك علننى
 وشنهوانية الطبع حيوانية مفاهيم من مكونة الذهنية الصورة كانت إذا أما سليمة، ذهنية صورا أثمرت
 1.واألسرية" الجتماعيةوا الفردية األمراض تنبعث حينها التوجه،
 والزمانيننننة المكانيننننة األطننننر عننننن بمعننننزل إليننننه ي نظننننر ان يمكننننن ال المشننننغل هننننذا مثننننل فنننني وللخننننوض

 التّننابع صننفة إلننى المسننتقل الكننائن صننفة مننن المننرأة  فتخننرج مباشننرة. بطريقننة فيننه المننؤثرة االجتماعيننةو 
 المسنننألة هنننذه يفننن تحنننّدث منننن وأبنننرز وطقنننوس. ممارسنننات منننن المجموعنننة ترسنننيه لمنننا يخضنننع النننذي

 تعند لنم إذ بنالمرأة  االهتمنام محنور تعّددينة حنول تمحنورت مسنألة توضنيح إلى سعت وقد دياتريكيباك.
 قيمنة عنن مطنّوال وتحنّدثت القيمنة. نفنس األلنوان لكنلّ  بنل والتبجيل بالتقدير تحظى من البيضاء المرأة 
 العنننف إلننى لونهننا اخننتال  لننىع المننرأة  لننه تعّرضننت مننا مختلفننة سننياقات فنني وتناولننت السننوداء. المننرأة 

 الحضننور امننام اإلرادة مسننلوبة باعتبارهننا جسنندها حرمننة انتهنناك اباحننة يمكننن ثّمننة ومننن واالضننطهاد.
 كانت حيث القديمة العصور في الرقّ  أسواق علينا يخفى وال المطلق. السلطة مصدر للذكر المكّثف
 ت عرض. بضاعة تمّثل المرأة 
 غاينة علنى قضنية عنن نغفنل يجعلننا ال دراسنة كموضنع المنرأة  مسنألة تناولنت التني المنادة كثافنة ولكن
 فننالعنوان الننديني. التأويننل قضننية إلننى نشننير عننندما األّولنني مسنناره إلننى الحننديث وسنننعيد األهميننة. مننن
 فيهننا ننننّزل أن فننيمكن األولننى أّمننا والتنندّين. اإليمننان وثنائيننة والفهننم الننتفّهم ثنائيننة علننى بننالوقو  يلزمنننا
 من إليها والنظر االجتماعي دورها استنقاص سبب فنتفّهم دورها واختال  العصور عبر ة المرأ  مكانة
 رغننم تالزمهننا ظّلننت االسننتنقاص نظننرة أنّ  واالشننكال وتشننترى. تبنناع بضنناعة تتعننّدى ال كونهننا زاويننة

 وتجننّذر الثقننافي المننوروث فنني الممارسننات هننذه ترّسنن  ذلننك مننردّ  يكننون  وقنند الزمنيننة. الحقننب اخننتال 
  حرمته. المنتهكة الكائن هذا ضدّ  العنف ظاهرة يفّسر ما وهو الجنسين. بين الجندري  يمالتقس

                                                           

كاظم الشبيب: العنف األسري قراءة في الظاهرة من أجل مجتمع سليم، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء  1
 .99-98، ص ص 2007، 1طالمغرب، 
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 االخنتال  فني بنالخوض القنول لننا فيجنوز والتندّين بااليمنان المرتبطنة األخنرى  بالثنائينة يتعّلنق منا اّما
 إليهنا ينتمني لتنيا بالمندارس ينرتبط بندوره وهنذا القديمنة. التفاسنير بنين للتفناوت تبرينرا نجد عّلنا بينهما
 فهنو والسننة. القرآنني للننّص  السنليم بالتأوينل اإليمنان التزام الدارسون  عليه ي جمع ما ولكن مفّسر. كلّ 

 يبنّرر منا وهو اللغوي. بالتايول التدّين يقترن  حين في األّم. المدّونة من والتفسير التحليل روح يستقي
 والقضنننننية النننننّص  حينننناة علننننى تحنننناف  صننننحّية ظننننناهرة وهنننني التفاسننننير. بننننين والتضننننارب االخننننتال 
 ومننا اإليمننان خانننة فنني ينننّزل المفسننرون  حولننه اتفننق مننا أنّ  مفادهننا قننراءة إلننى نصننل وقنند المطروحننة.
 التدّين. ضمن يندرج حوله اختلفوا
 القوامة: وأهمية الذكور   المجتمع -1

 عليننه تكننون  نا يجننب عّمننا البعنند كننل بعينندا منعرجننا وأخننذت األصننلي. مفهومهننا عننن القوامننة انزاحننت
ننر  وأصننبح الدينيننة. مرجعيتهنناو  اللغويننة داللتهننا إلننى اسننتنادا  علننى االسننتدالل فنني قننويّ  حضننور للع 
 الزوجيننة القوامننة وخاصننة القوامننة اسننتعمال يسننيئون  )الرجننال( المشنناركين فكننل المفهننوم. هننذا معنناني
 كنل لفنرض كسنبيل المفهنوم هنذا منن ويعلنون  المنرأة  ضند اسنتخدامها فني فيتعسفون  الصحيح، بمعناها

 إلنى يرتقني ال مناب يتصنّورون  ذلنك منن واألكثنر .مقندس مصندر منن نابعنة ألنها الذكورية المقتضيات
 بخدمتننه القيننام سننوى  منهننا يبقننى فننال وعقلهننا،" وكيانهننا المننرأة  لشخصننية إلغنناء هنني القوامننة أن الشننكّ 
 الرجل بين يميز صريح ونص له تشري  الرجل لدى الثابت في القوامةو  .1األطفال" وإنجاب ومتعته
 يضننرب التجهيننل مخطننط فننإن الرجننال، ذهنيننة مسننتوى  علننى التخلننف وأمننام المدنسننة،" والمننرأة  المقنندس
 التنني الدينيننة أهمهننا مختلفننة ذرائننع تحننت لتنفيننذه، مثنناال المننرأة  علننى ثقلننه منننزال المجتمعيننة البنيننة عمننق
 .2البنية" هذه في لضعي ا على القوي  سلطوية عن تعبيرا بوصفها العرفية الثقافة تؤطرها
 االجتماعيننننة بنننناألعرا  يننننرتبط مننننا بقنننندر التشننننريعية بالمدّونننننة الرجننننل عننننند يننننرتبط ال المفهننننوم وهننننذا

 األرض فني المنتشنرة الزوينا تلك والطقوس األعرا  هذه مصدر يكون  وقد السائد. الثقافي والموروث
 إلننى الجهننل نتيجننة أحيانننا صننلت معّينننة طقننوس وفننق المننذاهب لننبعض ممارسنناتها مننن انطالقننا العربيننة
 حينث الصنالحين واألوليناء الزواينا تفّشني فني المستعمر دور إلى هنا اإلشارة ويمكن -المدّونة. مرتبة

                                                           

لقة، أفريقيا عبد الباسط المستعين: المرأة في الغرب اإلسالمي الصفحات المشرقة والتحديات المحدقة واألسئلة العا 1
 .50، ص 2016الشرق، المغرب،)د.ط(، 

حسن عبود، خلود سعيد عامر وآخرون: خطاب المرأة تساؤالت راهنة وإضاءات فكرية، مؤمنون بال حدود للنشر  2
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 ذكورينة مقاطعنات تلنك فكاننت ،التندّين بطنرق  المسناس عندم علنى وحنرص بانتظام الزيارات تلك تقوم
 والنذي اإلرادة مسنلوب الكنائن المنرأة  علنى وسنيطرته هيمنتنه لممارسنة مالذا الذكر فيها ويجد بامتياز.
 األدوار عبنننر قوامتننه ترسننني  لنفسننه يبنننيح الننذي الكننائن هنننذا الرجننل. لرغبنننة خاضننع تنننابع إلننى يتحننّول
 ينؤمن منن أّول المنرأة  العر .وتجند منا أدراك ومنا العنر  وفنق تلعبهنا ان للمنرأة  يمكنن ال التني والمهنام
 شر  وسام أنّ  المرأة  وترى  الذكر. به يقرّ  ما في معتقدة ضّدها العنف ممارسة ويبيح االستبداد بهذا

  القوامة. حق واستعمال التعسف الحالة هذه في حقه ومن للرجل،
  كورية: نظر وجهة من القوامة .1-1
 .الذكوريننة والسننلطة القوامننة مصننطلح بننين يخلطننون  المشنناركين أن المقننابالت خننالل مننن الحظنننا لقنند
 المرأة  ضدّ  العنف ممارسة لهم يشّرع ما وهو .معانيها بكل الذكورية لطةالس هي القوامة أن يعتبرون ف

 االجتماعينة األوسناط فني المتفّشني الثقنافي المنوروثو  الشنعبي المخينال فني الرجل قدسّية إلى استنادا
 تؤّكنننده منننا بنننين نقنننيض طرفننني علنننى نقنننف يجعلننننا المفننناهيمي الخلنننط هنننذا إنّ  طبقاتنننه. مختلنننف علنننى
 .إلهيننا تفضننيال وهنني للرجننل تمنننح ميننزة القوامننة أن يعتبننرون  فهننم الشننعبي. والسننائد ةالتشننريعي المدّونننة
 تكةةون  الزم النسةاء، علةى قوامةون  الرجةال قنال: ربني " بقنولهم: التوّجنه هنذا المشناركين جنل اّكند وقند
 .ليها" العصا فمها حلت وكان الدار تقوم والزم دارك في راجل
 مننع ولنندي فطننريّ  مكتسننب أنهننا إلننى القوامننة لمفهننوم يلهمتنناو  فنني المفسننرين مننن كبيننر عنندد ذهننب لقنند

 عننننند مؤدبهننننا ذلننننك مننننن واألكثننننر المننننرأة  علننننى الحكننننمو  الرئاسننننةو  القيننننادة أدوار بلعننننب فيلتننننزم .الرجننننل
 .االعوجاج
 بحكنم عليهنا والسنيطرة المنرأة  تأدينب فني الرجنل حنق انهنا علنى القوامنة مسنألة آخنرون  مفسرون  وتدّبر
 كمنا " النسناء، علنى الرجنال هللا تفضيل بسبب االجتماعية الحياة مناحي مختلف في المطلقة سلطته
نة أو باألسنيرة المنرأة  ليشنبهوا ذلنك منن األبعند إلنى آخنرون  مفسرون  يذهب  تخضنع أن يجنب التني األم 
 تحننّول مخجلننة حقننائق علننى وقفنننا لننو التنناري  تمّحصنننا ولننو1.المطلقننة" السننلطة صنناحب الننزوج لسننلطة
 هنذه مثنل ولكنن الحقنا. النّرقّ  سنوق  فني بيعهنا قصند والتسنمين الرعي إلى تساق لتيا النعام إلى المرأة 

 العهنند إلننى بنننا وتعننود اإلنسننانية الحضننارة مخننزون  مننن مسننتمّدة أخننرى  حقننائق عّنننا تخفنني ال القننراءات
 االجتمناعي. العنر  طنر  منن لها الموكلة والمهام المرأة  قيمة يبّين الذي العهد هذا األّول. األمومي
 وتوّسننع الحينناة نسننق تطننّور عننند ولكننن المنننزل. خننارج باألعمننال والقائمننة الفعننل صنناحبة هنني نننتفكا
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 وانقلبننت الجسنندية. بنيتننه موّظفننا الرجننل فخننرج مسننتحقاتها. تلبيننة علننى قننادرة تعنند لننم األسننرة حاجننات
 الرجنل لنىاعت الفنرا  تنأبى الطبيعنة أن مسنّلمة إلنى واستنادا الريادة. دور عن المرأة  وتراجعت األدوار.
 لنه تبنيح نصنوص عنن األخينر هذا وبحث الذكر. سيطرة تحت شيء إلى المرأة  وتحّولت الحكم. سّدة
 وكانت وتعنيفها. باضطهادها لنفسه وسمح المرأة  فاحتقر ذلك من أكثر إلى وذهب السيادة دور لعب

 أو المننرأة  اقتنعننتو  السننلطة. لهننذه الننرئيس السننند هنني المفّسننر وعنني بدرجننة المقترنننة اللغويننة التنناويالت
ّبه  وأعلنت السنلطة هنذه يندعم منن سنلفا ذرننا كمنا بندورها هني وباتنت الجديدة. الوضعية بسالمة لها ش 
 الرجل. قوامة شأن من
 المنننرأة  علنننى جنننلالر  تفضنننيل علنننى وتحنننث الذكورينننة، السنننلطةو  القوامنننة التراثينننة التفاسنننير هنننذه تجمنننع "

 بعةض" علةى بعضةهم هللا فضةل بمةا " تعنالى: ولنهق فني وجنل عز الخالق له أعطاها ما على استنادا
 األفضننلية علننى واضننح تأكينند وهننذا النسنناء"، علننى الرجننال هللا فضننل بمننا كنناآلتي:" تفسننيرها يننتم والتنني
 االجتماعي الهرمي التسلسل عن المجندرة المفهومات وتأكيد بناء وتعيد 1"النساء جميع على الحتمية
 المننرأة  يؤنننث المجننندر الوضننع هننذا المننرأة، وتبعيننة الرجننل سننلطة إلننى هنننا ويشننار فيننه، لننبس ال الننذي
 االجتمنناعي والنننوع النندين مننن كننل أسنناس علننى مختننرق  بالضننبط جسنندها مننن ويجعننل وجسننديا، نصننيا
 وتفوقنا واقتصنادية، وشنرعية طقسنية مينزات يمتلكنون  ألنهنم النسناء علنى يتفوقنون  الرجال " يجعل مما

 والتفاسننير النصننوص فنني النسنناء بننناء تننم وبالتننالي ،2ضننا"أي وروحيننة جسنندية وقننوة وسياسننيا اجتماعيننا
 والقوامة. تأديب إلى وبحاجة جوهرهن في قاصرات أنهن على
 التضناريس علنى الحفناظ إلنى المفسنرون  سعى بعض" على بعضهم هللا فضل بما " لآلية تأويلهم في

 علنننى واقنننف كلنننيال االجتمننناعي النظنننام أن فننني بخصوصنننه اعتقننندوا النننذي االجتمننناعي للننننوع الهرمينننة
 نننذكر تفسننيرية نصننوص فنني القاعنندة هننذه تجسنندت حيننث ،االجتمنناعي النننوع علننى المعتمنندة العموديننة
 والحةةزم، العقةةل فةةي " النسنناء علننى الرجننال تفننوق  فنني الزمخشةةر   قننول الحصننر ال المثننال سننبيل علننى
 اإلمامةة وفةيهم ءوالعلمةا األنبياء منهم وأن والرمي والفروسية الغالب في والكتابة، والقوة، والعزم،
 واالعتكةةاف، والخطبةةة، واأل ان والجهةةاد، الجماعةةة، صةةاله قيةةادة اخالفة.والصةةغر .أ  أ  الكبةةر .
 والحمالةة الميةراث، فةي والتعصةيب السةهم، وزيادة والقصاص، الحدود قضايا في الشهادة وللرجال
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 مةن االنتسةاب وإلةيهم األزواج عةدد وتحديد والرجعة، والطالق النكاح في والوالية القسامة، وكذلك
 بوضنع ويقوم للرجل والتفوق  األولوية يعطي حيث خطابيا مصقوال النص هذا يعتبر ،1الرجال" خالل
 الشنرعية للمينزات سنرده في أساسي بشكل الخطاب هذا في الزمخشر   ويهتم الهامش، كفة في المرأة 

 أسنناس علننى المبنيننة والمراكننز راألدوا برسننم تقننوم التنني ،القوامننة جننراء الرجننل يمتلكهننا التنني والطقسننية
 بننناألدوار ويرمننني االجتماعينننة، الحيننناة فننني والمنننرأة  الرجنننل يشنننغلها أن يجنننب لتنننيا االجتمننناعي، الننننوع
 حندود إبنراز إلنى والشنرعية ، االجتمناعي النوع أساس على المأخوذة واالمتيازات والدينية الجتماعيةا

 منع توافقنا هنذاو  ،القوامنة أماننة ظلهنا في رجلال يتحملها وآداب سلوكات مجموعة تعتبر التي الرجولة
 علنى القوامنة حنددت التني المشنرعنةو  للندين للندين الخاطئنة التأويلينة الخطاباتو  االجتماعية المعايير
 ممنا تمناعي،االج للهنرم دائمنة سنمة وهني الرجنل وبنين بينهنا التمنايز ووضنع المنرأة  علنى السيطرة أنها
 .المرأة  وتعني  هيمنة على يقوم األسري  النظام في رجولي ميل ظهور إلى أدى
  التكاملي: المعنى سياق ضمن القوامة -1-1-1
 خطإ في يقعون  جعلهم بناءها وكيفية لألسرة واإلسالمية المتكاملة للرؤية المشاركين إدراك غياب إن

 حكنمب) اللغنوي  أصنله فني "يعنر  النذي ،patriarchy األبوينة مفهومو  القوامة مدلوالت بين القياس
 علنى المطلقنة السنلطة يملنك األسنرة رب كنان حينث الرومانينة، جذوره إلى المفهوم هذا عوديو  .األب(
 كل تشمل وكانت .فقط الرجل على حكرا السلطة هذه كانتف .المرأة  وخاصة واليته تحت هو من كل

 الممتلكننننات لكننننل الوحينننند المالننننك هننننو األسننننرة رب وكننننان .المننننرأة  ضنننند يمننننارس الننننذي العنننننف أشننننكال
 .2مادية"ال
 تلنننك خنننالل منننن األسنننرة داخنننل )الرجنننال( المشننناركين لننندى االسنننتبدادي التصنننور هنننذا إدراك ويمكنننن 

 منننع يتعننناملون  المشننناركين فمعظنننم ة.األنثويننن ونفنني ةالذكوريننن النننذات إثبنننات علنننى المتمركنننزة السننلوكات
 دينينا لهنم تعطنى التني األولنى الدرجة مقابل الثالثة أو الثانية الدرجة في متمركزات أنهن على النساء

 لةي هةو أو )...  الراجةل، تحةت تكةون  المةرأة " القنول: هنذا المشناركين أحند يؤكند وثقافيا، واجتماعيا
 يكةةون  الراجةل الزم هةةك يقةول الةةدين )...  الحة  نعطيهةا تتةةنف  بصةح )...  بهةةا ويقةوم يعيشةها
 تمّثنل فني الرجنل علينه يرتكنز النذي السنند قنّوة العّينة هذه خالل من ويتجّلى ." تاعوا الدار على قايم
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 القنارئ  عنن يخفنى ال أو ننسنى ال ولكنن الندين. ذكره بما يستدلّ  فهو المرأة. بينو  بينه العالقة طبيعة
 بوجنه سنّلمنا منا وغنذا التمّثنل. هنذا مثنل تبّنني علنى سناعده منن أو الديني للنص الرجل هذا فهم مدى
 المفناهيم فني الخلنط هنذا الرجنل يعنيش أن فني غرابة ال فإّنه األبوّية مفهومو  القوامة مدلول بين الشبه
 .لنه الشنرعية يضنفي حينث البطريركينة، للسنلطة أساسنية دعامنة يعتبنر الندينف العالقنات. طبيعة فيو 

 تثبيننت علننى تعمننل الدينيننة األبنيننة أن علننى " بقولننه مؤلفاتننه جننل فنني مةةارك  كةةارل يؤكننده مننا وهننذا
 ببنناء تقنوم األولنى، بالدرجة أبوية مؤسسات أنها ورأى األسرة، وخاصة المؤسسات كل في الهيراركية
 والتنني منهننا تصنندر التنني الخطابننات خننالل مننن والرجننل المننرأة  بننين الالتننناظر وتعمننق الجندريننة الفئننات
 .1الالشعوري" التطبيق إلى يؤدي مما األفراد ذهنية في ذلك بعد تتعمق
 ذلننك. مننن أبعنند إلننى الهيةةثم محمةةد ذهننبو  الجنسننين. بننين التسنناوي  مبنندأ العننرب الكتّنناب بعننض وتبّنننى
 بننالفكر مرتبطننة ليسننت فالشننورى  .للمننرأة  الجندريننة الحقننوق  لضننمان النندعامات أهننم الشننورى  فنني ورأى

 الالمسنناواة  الجندرينة الفئننات تتجناوز كنني األسنري  اإلطنار فنني ضنروري  منننه  هني بننل فقنط، السياسني
 منا فني اإلسنالمية المدّوننة فني وي النسن الحضنور ألهمينة صندى نجند وقند الجنسنيين. بنين واالختال 
 فني والممعنن .2َّ نثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثُّ البقنرة: سنورة في الناس بمصائر يتعّلق
 منن يوليهنا إذ اإلسنالمي. المجتمنع فني المنرأة  تلعبنه النذي المهنم الدور على يقف اآلية من الجزء هذا

 عنند اآلينة منن تبّقنى بما القراءة هذه بلضر  البعض يذهب وقد بها. معتدّ  شهادتها يجعل ما األهمية
َّ نثنثنثنثنثنث ُّتعننالى: قولنه

 وديننن عقنل ناقصننات النسناء بننأنّ  يصنّرح الننذي النبنوي  الحننديث ولكنن .3
 االنفعنننالي البعننند يكنننون  منننا عنننادة التننني المنننرأة  لننندى الفيزيولوجينننة التركيبنننة فننني الضنننعف جواننننب يبنننّين

 بناألخرى. احنداهما تهتدي حتى امرأتين وجود ضرورة إلى اآلية أشارت لذلك عليها. مهيمنا العاطفي
 االجتماعية. التركيبة في دور من للمرأة  بما اعترا  ذاته حدّ  في وهذا
 بنل ن و المشنارك يعتقند كمنا المنرأة  ضند عننف هني أو باألبوية وال بالرجولة ربطها يمكن ال إذن القوامة
 األدوار من ونصيبه بواجباته يقوم امنهم لك حيث والمرأة، الرجل بين الجيدة باإلدارة تسمح آلية هي

 يسننتغل ال أن بنند فننال .األسننرة داخننل تكامليننة سننياقات ضننمن االجتمنناعي النننوع أسنناس علننى المبنيننة
 .األسنننرة داخنننل فاعنننل عنصنننر ألنهنننا المنننرأة  منننع التحننناور إلنننى يسنننعى بنننل رأينننه لفنننرض مكانتنننه الرجنننل
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 علننى المشنناركين ذهنيننة فنني السننائد العتقننادا ولكننن .وتشنناورية تشنناركية رئاسننة هنني األسننرية فالرئاسننة
 عجنزا المنرأة  فني وينرى  .الذكورينة األنا يهّدد األخير فهذا التشاور. مبدأ عليه ينّص  مّما نقيض طر 
 وإال سةةرك ليهةةا تمةةد جةةامي المةةرا " بقولننه المشنناركين أحنند الننرأي بهننذا صننّرح وقنند أسننراره. تحّمننل علننى

 ".وتبينش حاجة دير حواي  في تشاورها
  :التفاسير في االجتماعي النوع سياق ضمن للعنف والطقسية النصية اآللية -2

 بننؤرة الرجننل جعننل علننى المفسننرون  عمننل بمعنننى ،االجتمنناعي النننوع ظننل فنني التأويننل عمليننة تعرضننت
 النصنننية العملينننة هنننذه سنننتمرتفإ لنننه، فاعلينننة ال فنننرع هننني والمنننرأة  الفاعنننل األصنننل أننننه وعلنننى الفاعلينننة
 النظريننات سننواء كافننة، المتاحننة الوسننائل بننذلك قيننامهم خننالل المفسننرون  سننتخدموا " الحننالي، لعصننرنا
 قاصننرة المننرأة  تصننوير ابتغنناء النبويننة، واألحاديننث الننوحي مننن وسننائل أم عصننرهم فنني السننائدة الطبيننة
 التفنننوق  وتننندعم النصنننية بنينننتهم ثنننثؤ لت األحادينننث تطوينننع طرينننق عنننن وهنننذا 1وروحينننا" وجسنننديا عقلينننا
 والتي الرجل سلطة تحت العمل هي الوحيدة وظيفتها سالب وعاء المرأة  مويرهتص خالل من الذكوري 
 المننرأة  تكبيننل علننى تعمننل التفسننيرية العمليننة أن القننول مننن والبنند المفسننرين. تأويننل خننالل مننن اسننتمّدها
 النقص...ال . الضعف/ االستسالم/ اإللغاء/ الهامشية/ / التخلف لمعالم وتمثيلها
 اإلسنالم عصنر أي وقبله التفسيرية البنى في حتى ا  قائم ومازال كان واألنوثة الذكورة بين الصراع إن
 )...( مطلقننا خضننوعا الرجننل لسننلطة لكننل األنثننى فيننه تخضننع وأبننوي، قبلنني مجتمننع فنني نشننأ الننذيو  "

 المسننلمون  يواجههننا التنني المستعصننية المسننائل بعننالج اقتننرن  لطالمننا اآليننات ونننزول الننوحي أن وبمننا
 بنآخر أو بشنكل يطلعننا تأويلهناو  نزولهنا وأسنباب اآلينات فني نظرة فإن إذا، لحلها بيالن إلى ويلجؤون 
 مقومنات إلنى انشنداد منن اإلسنالمي الفجنر شنهده منا ورغنم .اإلسالم في السائد الوضع على تاريخيا،
 فنني حاضننرة ظّلننت -الجاهليننة ممارسننات– القديمننة الممارسننات إلننى التعّصننب أنّ  إالّ  الجدينند المجتمننع
 تلننك فنني األسننرة عاشننتها التنني الصنندامات ونالحنن  الهننّين. بنناألمر تجاوزهننا يكننن ولننم األفننراد. مخّيلننة
 كننلّ  لننه تننوّفر والتنني الننذكر بهننا يخننتّص  التنني االمتيننازاتو  الجدينندة الديانننة تقننّره مننا بننين الخلننطو  الفتننرة
 الجديند ّص النن فني تبحنث قنديما المستضنعفة المنرأة  أصنبحت اإلسالم وبحلول التسّلط.و  المتعة أسباب
 النبننيّ  يندي بننين أحياننا والرجنل حينننا المنرأة  وقننو  أسنباب فتعنّددت واحترامننا. حضنورا لكيانهننا يعيند منا
 قنراءات بنين تتنأرجح النبنيّ  قنراءات فكاننت النزوجين. بين تحدث اجتماعية لمشكالت حلول عن بحثا
 العدينند نزلننت وقند نبننّي.ال علنى جبريننل ينّزلنه الننذي النوحي تشننريعات وبنين االنسننان هللا عبند بننن محمند
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 موقفننه مننن فيعننّدل االنسننان. محمنند إليهننا يسننتند التنني الخاطئننة القصنناص فكننرة تبننّين التنني اآليننات مننن
 عننن آثننار اسننتنباط خاللهننا مننن يمكننن تحليليننة أداة  القننرآن مننن يجعننل مننا وهننذا إليننه. يننوحى بمننا ورأيننه
 نقنول ال - األنثوينة والهامشنية رينةالذكو  السنلطة بين ،1" )االسالمي( العصر ذلك في السائد الصراع

 -الطننرفين كننال يسننتعملها مراوغننات علننى أساسننا ترتكننز مواجهننات هنني بننل وواضننح حقيقنني صننراع نننهإ
 ،االجتماعي الهرم على للحفاظ أساسية قاعدة بمثابة كان االجتماعي النوع سياق ضمن الصراع هذا
 األنثوية. سياقاتهال الفعلي تمركزال عن بعيدة وتجعلها األنثى قدرات من تحد  

 (االجتمنناعي الهرمني للبننناء السنابق بننالموروث المتنأّثرو  المننأزوم الخطناب ) نيالمفسننر  خطناب واعتمند
 طرينق عنن مشنكلة صنورة تقنديم أجنل منن الكلني االجتماعي البناء داخل الكبرى  للمسائل متحليله في
 الحقننننوق  فنننني والمننننرأة  لالرجنننن بننننين مسنننناواة  ديننننن يعتبننننر الننننذي اإلسننننالم خننننالل مننننن االجتمنننناعي النننننوع

 السنننلطة عجنننزتف الرؤينننة هنننذه عكنننس يثبنننت الحنننالي الوضنننع أن .إالالرجنننال شنننقائق فهنننن .والواجبنننات
 اإلقصنننائية والعملينننات االجتمننناعي الننننوع طبيعنننة علنننى المؤسسنننة النننروابط تلنننك إلغننناء علنننى التفسنننيرية
 نفننس إنتناج وأعننادت ةاألزمن عّمقننت إّنهنا فنقننول ذلنك مننن أبعند إلننى ننذهب وقنند .المنرأة  ضنند المتواصنلة
 بينهما. الصراع
 )حواء( المرأة  ارتكبتها التي األولى والخطيئة الخطأ ثنائية طياته بين يحمل الذي التأويلي الوعي هذا
 ذلنك بعند وأصنبحت .النسناء بكنل ومرتبطنة حياتهنا طوال لها مالزمة أصبحتف المحرمة، الثمرة بأكل
 خطنناب لكننن .المننرأة  ضنند تمننارس التنني جتمنناعياال النننوع أسنناس علننى الموضننحة التفسننيرات مصنندر
 من ويجعل وتذكيرها النصية مسلماته بناء في الالمعقول على يلح حامد نصر عنه عبر كما األزمة
 للنساء. اليومية الحياة واقع لتفسير امصدر  أعاله المذكورة الثنائية
 النننننوع أسنننناس علننننى نيننننةالمب النصننننية المناقلننننة بننننأنّ  القائننننل الننننرأي إلننننى االسننننتئناس يمكننننن ثمننننة ومننننن

– الرجنننل خيبنننات سنننبب بأنهنننا تنننذكيرها إلنننى والسنننعي وتجريمهنننا المنننرأة  تنننذنيب علنننى تعمنننلاالجتماعي
 تننناري  فنني األكبننر الخطيئننة أنهننا علننى العامننة مخّيلنننة فنني ترّسننخت والتنني التفاحننة حادثننة استحضننار
 الخطابننات نمذجننة علننى معنننوي ال االسننتفرا  هننذا يوّظننف مننن والمفسننرين المننؤلين مننن فنجنند "-البشننرية

 األحننداث يفسننر التعبيننر، صننح إن التفسننير مجننالس فنني المننرأة  حننول فالخطنناب المضننادة، والخطابننات
 الننذكورة ثننم ومننن المننرأة، بهننا قامننت التنني االجتمنناعي النننوع أسنناس علننى المقامننة العمليننات خننالل مننن
 بدل االجتماعي النوع سأسا على المبني التفسير في الذكورية الهيمنة تحضر وبالتالي األنوثة وتؤثم

                                                           

 )بتصر ( .15المرجع نفسه، ص   1



 تعنيف املرأة أمنوذجا االجتماعيالعنف القائم على أساس النوع 

176 

برلين -المانيا  /ركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية إصدارات الم    

 تمثنل التي اللغة وتحضر القرآن يمثلها التي اللغة تغيب آخر بتعبير أو واألنوثة الذكورة بين التفاعل
  1."بوالتعص االنغالق

 أن ببالقولنن للننبعض أبنناح مننا وهننو .دالالتننه فنني مننذكر القننرآن أن فنني المفسننرين قننراءة انحصننرت لقنند
 ذلنك إلنى إضنافة .السنلبي التمندد خاصنية تحمنل التني تنهاكتحر  تقلنيص ويجنب نناقص األنثنوي  الجسد
 الننذي المعننرو  النبننوي  الحننديث هننو كمننا " التفكيننر سننمة يملكننن ال ألنهننن وديننن عقننل ناقصننات أنهننن

 التني االعتقنادات تلنك تثبينت علنى تعمنل التنأويالت هنذه ،2ودينن" عقنل ناقصنات أنهنن على وصفهن
 االجتمننناعي البنننناء طنننر  منننن هضنننمها إلنننى تنننؤدي ممنننا اجتماعينننة، انطولوجينننة جسننندنة علنننى تعمنننل
 اشننكاال نطننرح النبننوي  الحننديث إلننى وبننالرجوع االجتمنناعي. النننوع أسنناس علننى مقامننة عمليننة وجعلهننا
 الةةنّص  بةةروح التزمةةت حةةدّ  أ ّ  وإلةةى ؟ النبةةو   للحةةديث التأويليةةة السةةياقات صةةدقية مةةد  مةةا آخننر:
 توصننياته آخننر فنني األكننرم الرسننول وصننايا عنننا تغيننب ال الجدينند االشننكال هننذا نسننوق  ونحننن النبةةو ؟
 علنى وأّكند النسناء. إلنى مننه إشنارة بنالقوارير أوصنى فقند بعنده. منن النناس ولكافنة الفتّية الدولة لرجال
 لحنواء المقدسنة الخليقنة وقصنة بالنسناء. الرجال رفقة وجوب على دال وهذا معاملتهن. حسن ضرورة
 النظنام منع تنسنجم لنه، تابعنة الحالنة هنذه فني فهي آدم من يتجزأ ال اجزء حواء تعتبر حيث هذا تبرر

 من المرأة خلقت " القضية هذه التالي تفسيره في عباس أبي عن حاتم أبي ابن يروي و  .االجتماعي
 3نسةاءكم" فأحبوا األرض، في نهمته فجعلت األرض، من الرجل وخلق الرجال، في نهمتها الرجل،
 مننن خلقننت بننل كننامال، إنسننانا آدم خلننق كمننا تخلننق لننم ة المننرأ  أن المقنندس النننص هننذا فنني جليننا يظهننر
  الثاني: اإلصحاح التكوين سفر في التوراتية األسطورة لنا تصور كما الرجل، ضلع
 الرب حية.فأوقع نفسا آدم فصار حياة، نسمة أنفه في ونف  األرض، من ترابا آدم اإلله الرب "وجبل
 التي الضلع اإلله الرب وبنى لحما، مكانها ومأل عهأضال من واحدة فأخذ فنام، آدم على سباتا اإلله
 هذه لحمي، من ولحم عظامي من عظم اآلن هذه آدم فقال آدم، إلى وأحضرها امرأة  آدم من أخذها
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 عن تتحدث التي التالية اآليات وردت فقد الكريم القرآن في أما ،1أخذت" امرئ  من ألنها امرأة  تدعى
 .2َّنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنث الخلق:

 .3   َّنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنث
.4 َّ نث نث نث نث نث نث نث نث نث نث نث   ٱُّٱ

 الننذكر خلننق تننم إذ ،"االجتمنناعي النننوع أسنناس علننى المقامننة المسنناواة  اآليننات هننذه خننالل مننن تتضننح
 سواء األتقى، هو هللا عند واألكرم بعضهم، إلى اليسكنو  أزواجا الناس وجعل واحدة نفس من واألنثى
 تمننت وال التننوراة  مننن مسننتقاة الخلننق آليننات التفسننيرات فنني جنناء مننا أن الواضننح مننن أنثننى أم ذكننرا كننان
 فنني يننرد هننذا. يومنننا حتننى للمننرأة  اإلسننالمية المجتمعننات نظننرة حكمننت ولكنهننا صننلة، أيبنن اآليننات إلننى
 :الخلق آيات في الكثير ابن تفسير
 لننم نننائم وآدم لحمننا، مكانننه وألم األيسننر شننقه كننم أضننالعه مننن ضننلعا أخننذ ثننم وغيننره عبنناس بنننا عننن
 عنن كشف فلما إليها، ليسكن امرأة  فسواها حواء، زوجه تلك ضلعه من هللا خلق حتى نومه من يهب
 فسنكن وزوجتني" ودمني لحمني " أعلنم وهللا يزعمنون  فيمنا فقنال جانبنه إلنى رآها نومه، من وهب السنه
 الجننة، وزوجنك اننت أسنكن آدم، ينا " قبنيال: لنه قنال نفسنه، منن سكنا له وجعل هللا، زوجه فلما ها،إلي
 اكائننن المننرأة  تعتبننر إذن .5الظننالمين" مننن فتكونننا الشننجرة هننذه تقربننا وال شننئتما، حيننث رغنندا منهننا وكننال
 امشنرف الرجنل يكنون  أن الحالنة هنذه فني وجنبللرجل.ف المنرأة  تبعية مبدأ يبّرر ما وهو الرجل من خلق
 مننات فننإذا شننبابها، فنني ولزوجهننا طفولتهننا، فنني لوالنندها تابعننة ألنهننا " التملننك فنني لهننا أهليننة وال عليهننا،
 فني لنفسنها تتنرك أن يجنب ال ألننه زوجهنا، أقنارب تبعنت أبناء لها يكن لم وإن أبناءها، تبعت زوجها
  .6األحوال" من حال أي
 نعينند ويجعلنننا الدينيننة. القننراءات بننين التقنناطع فنني النظننر إلننى مباشننرة تحيلنننا التننأويالت هننذه مثننل إن 

 التننوراتي فننالنفس ذلننك. دون  ومنناهو إسننالمي منناهو بننين الفصننل قصنند التنناويالت تلننك فنني التمحننيص
 أحيانا يصل ثانية جهة من واالسرائليات جهة من المؤويلين لدى العربي الموروث على بظالله يلقي

                                                           

 .15سفر التكوين اإلصحاح الثاني، ص   1
 .189األعراف، اآلية   2

 .72النحل، اآلية   3

  .45النجم، اآلية  4 

س قانون األحوال الشخصية، الرحبة للنشر والتوزيع، دمشق  مية الرحبي: اإلسالم والمرأة قراءة نسوية في أس  5
 .66، ص2014، 1سوريا، ط

 .20، ص1999خديجة صبار:  اإلسالم والمرأة، أفريقيا الشرق، المغرب، )د.ط(،   6



 تعنيف املرأة أمنوذجا االجتماعيالعنف القائم على أساس النوع 

178 

برلين -المانيا  /ركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية إصدارات الم    

 ولكنننن حنننّواء. بنننه التحقنننت ثنننم أّوال آدم خلنننق فننني ويتمّثنننل ثابنننت فالمشنننترك بينهنننا. التمنننازج درجنننة إلنننى
 فني يتمثل طبيعي قانون  إلى استنادا التبعّية مفهوم بين الفرز في يكمن القراءات في العالق االشكال
 منن وأنهمنا القرآنني الننص إليهنا أشنار التي والسكينة التكامل مفهوم وبين اآلخر على أحدهما أسبقية
 معنه وتقاسنمتها آدم فني هللا بعثهنا التني النروح فني تكمنن ربمنا المقصودة الواحدة سوالنف واحدة. نفس
 مفهوم تأّصل وسبب االسبقية تاويل في االختال  وجه على وقفنا قد بذلك ونكون  خلقها. عند حّواء
   المرأة. الزم الذي التبعية
 االجتماعية والبنى الفقهية المسلمات بين تتخبط وجعلها المرأة  اضطهاد حول التفاسير تضاعفت لقد

 تأويليّ  سياق وهو القرآني الخطاب ذكورية من البعض إليه ذهب لما مؤّيدا يكون  وقد المنتهكة.
 إلى بحاجة اقاصر  وتجعلها قدراتها من وتحد المرأة  تقوض التي التفاسير من العديد على فنقف
 في ورد ما أهمهاو  التفسيرية المنصوصات من الكثير في التفضيل هذا ويتجّلى .األبوية السلطة
نثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثٱُّٱ النساء لسورة 34 لآلية الكثير ابن تفسير

 هنا الرجل أن على" كالتالي لآلية تأويله فكانت ، 1 َّنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنث
 منها أفضل وهو ،اعوجت إذا ومؤدبها هاوحاكم رئيسها أنه أي المرأة، على اقيم يكون  أن يجب
 "2"القداسة طابع تحمل فحولية تجهيزات يملك ألنه فقط بالرجل مختصة النبوة كانت لهذا منها وخير
 والحق للرجل، الوصاية االجتماعي النوع على المؤسسة التفسيرية الفضاءات منح فمع وهكذا

 عليها القيود وضع ومع لزوجها، طاعتهاإ وعدم تمردها عند وتأديبها المرأة  وبضرب بالطالق،
 على سواء كان، نوع أي الذكورية السلطة ويهدم يهدد مما الكثير لها يبق لم وتحجيبها، وعزلها
 لتصبح التفسيرية السلطة بجندرة الخلفية هذه على المفسرون  قام وقد الديني. أم الشخصي الصعيد
 .3األبد" وإلى واحدة مرة ذكوريا رمزا
 وإعننداده تصنوره تننم قند النسنناء وضنع علنى السننلبية وآثناره القوامننة مفهنوم تفسننير أن ننسنى أن يجنب ال

 القرآننني الننوحي لرسننالة التحننرري  البعنند عننن كثيننرا أهدافننه ابتنندعت جدينند، سياسنني إطننار مننن انطالقننا
 الحينناة مننن يتجننزأ ال اجننزء وأصننبحت االجتمنناعي، النننوع أسنناس علننى المبينننة التفسننيرات هننذه تمننددت
 لتبقنى وهيراركني ديني لمبدأ خاضعة المرأة  تجعل التي االجتماعية الهرمية على والحفاظ اعيةاالجتم

                                                           
 .34البقرة، اآلية   1

 . 644ص  )د.ط(، )د.س(، ، دار البيان العربي، مصر،01ابن الكثير: تفسير القرآن العظيم، الجزء  2
 .) بتصر (20-19 مرجع سبق ذكره، ص ص ،عائشة جسنجر  3
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 مفناهيم إنتناج علنى دائمنا تعمنل التفسنيرات هنذه أن ننسنى وال .السنلطوية المنافسة عن بعيدة ذلك بعد
 وجسد قلع ناقصة بأنها مثال التذكير يقع كأن وعملها قدراتها إنقاص على تعمل األنثى عن جندرية
 ملكننة يعتبننر الننذي والمنطننق العقننل بنندل المشننكالت لحننل العاطفننة اوترجيحهنن المفننرط اانفعالهنن بسننبب
 الرجل. بها يتفوق 
 المتعلقة تلك سيما وال األخرى، اآليات ضوء في قراءتها ونعيد سابقا المذكورة الكريمة اآلية نضع لو

 يراهنننننا كمنننننا ،ومعطننننناة مقدسنننننة زةميننننن ليسنننننت القوامنننننة أن نالحننننن  القنننننرآن، فننننني وصنننننفت كمنننننا بنننننالزواج
 فنننني تتمثننننل المسننننؤولية لتحمننننل والمعنننننوي  المننننادي المسننننتوى  علننننى للننننزوج تكلينننن  لكنهننننا المشنننناركون،
 عبنده محمند اإلمنام أمثنال المعاصنرون  المفسنرون  أكنده منا وهنذا وأسنرته، زوجته لمتطلبات االستجابة
 عنن البعند كنل بعيندة وهني  تشنري ولنيس تكلين  هني القوامنة أن ينرون  الذين شلتوت محمود والشي 
 وهنننا الماديننة، شننؤونه وتنندبير المنننزل يريتسنن علننى الرجننل قنندرة هنني بننل والهيراركيننة، والهيمنننة التسننلط
 بننننذلك لترفننننع لهننننا أسننننندت إذا القوامننننة ممارسننننة علننننى مجبننننرة سننننتكون  الزوجننننة بننننأن نقننننول أن يمكننننننا

      النسنناء علننى قوامننون  الرجننال شننبهة علننى ردا زقةةزوق  حمةةد  محمةةود يقننول الذكوريننة، الخصوصننية
 الممارسنة سنياق ضنمن زقةزوق  إلينه أشنار منا علنى وكمثنال ،إمةراة" كةل علةى قوامةا رجةل كل لي  "

 لنديها أو بننات، كلهنم واخوتهنا المتزوجنة غينر المنرأة  حالنة فني االجتمناعي، الننوع أسناس على المبنية
 أن هننا المنرأة  علنى فوجنب معناق، أو متنو  أو كبينر، شني  وأبنوهم العمنل عن عاجزين صغار إخوة
 لدينه وزوجهنا صغار، أوالد لديها متزوجة لمرأة  أخرى  حالة في أو عائلتها، وتعيل القوامة، بفعل تقوم
 القوامنننة فننني الرجنننل دور تأخنننذ أن أيضنننا هننننا عليهنننا فوجنننب أرملنننة، هننني أو العمنننل منننن تمنعنننه عاهنننة

 فني تكناملي سنياق ضنمن أخنرى  رةبصنو  األمنر إلنى نتطنرق  أن يمكنن كمنا األوالد، وعيالنة والمسؤولية
 داللننة ذات أصننبح الجزائريننة، العائلننة فنني وممارسننتها القوامننة مفهننوم أن علننى المعنناش، الواقننع خضننم
 ولكنل البينت، خنارج يعمالن والرجل المرأة  من كل العائالت بعض فهناك والرجل، المرأة  بين تشاركية
 المرتبطنننة الحاجينننات مختلنننف ةتلبيننن فننني النننبعض بعضنننهما منننع يسننناهمان وأيضنننا منننالي دخنننل منهمنننا

 االجتماعي؟ التطّور بعد للرجل المطلقة القوامة مبدأ إلى نستأنس أن يمكن بالعائلة.فهل
 ليدحضننها اإلسننالم جنناء قديمننة مكتسننبات ولينند هننو المؤولننون  إليننه ذهننب الننذي الننذكوري  المنطننق إن

 مستضننعفة كانننت التنني أة للمننر  واحترامننا جهننة مننن الجنسننين بننين المسنناواة  علننى يقننوم لهننا بننديال ويضننع
 هللا "يوصنيكم التنزينل: محكنم فني يقنول حينث المينراث مسنألة يتعّلنق منا فني لنذلك صندى ونجد قديما.
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 للرجننل بحّظنين الرجنل ايثننار أنّ  النبعض ظننّ  فنني ينذهب وقند .1األنثيننين" حن ّ  مثنل للننذكر أوالدكنم فني
 وهنذه األسنري. الشننأن إدارة علنى واالقتندار القوامنة بناب منن شنأنه من اعالء هو للمرأة  نصيب مقابل
 وصننون  كرامتهنا حفنن  أجنل مننن تسنتحق التنني المنزلنة وإيالءهننا المنرأة  قيمننة علنى تأكينند لعمنري  القنراءة

 نصيبها فيكون  هي أّما وعياله. عائلته على بالنفقة معني فألنه بالحّظين الرجل تمتع فإذا حضورها.
 وجوبنا ذلنك رأت متنى إال العائلنة علنى بالنفقنة ةملزمن وليسنت المناّدي اسنتقرارها بنه لتضنمن واحد ح ّ 

 ومنن زوجهنا. رعاينة فني ثنم النزواج قبل أبيها رعاية في وهي الكماليات. وتوفير االستقرار ما لتحقيق
 التصنّر  بحسنن وفاتنه قبنل النبنيّ  وصنية إلى إضافة المرأة  اإلسالم بها خّص  التي المنزلة نتبّين ثمة
 المرأة. مع
 
  :أضربوهن مفهومل لممارسةا وسياقات معنى -3
 المعنى تفسير بغية "وهناضرب " لمصطلح الدالليو  المفهومي البعدين شرح عند فقّ نتو  أن قبل
 وتجليات  اللف هذا ورود إلى اإلشارة أوال ينبغي المشاركين، ذهن يفسره ما مقابل تتضمنه الذي
 أما فقط، واحدة مرة الكريم نالقرآ في الصيغة وبهذه اضربهن لف  ورد اإلسالم" في النساء ضرب
 وتقديم للتشبيه مرة 32 منها مرة، 58 الكتاب في ورد فقد اضرب( يضرب ضرب ) الفعل مطلق
ٱُّٱتعالى: قوله ٱيوف ،3َّنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثٹٱٹٱُّٱ تعالى كقوله 2"األمثال

نثنثنثنثحطحطحطحطحطنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنث

 األرض، في الضرب سياق وردت مرات 6 ومنها" .4َّنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنث
نثنثنثنثنثنثنثنثنثنثٱُّٱ :تعالى كقوله 5هللا" سبيل في الدعوة أو للعمل والتنقل السفر بمعنى

 وضرب وأرمي ورمى ألقى بمعنى مرات 8 ووردت 6َّنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنث
 ،الثقيل النوم عليهم ألقى أي ، 7َّنثنثنثنثنثنثنثنثنث )...(ٹٱٹٱُّٱ ىتعال كقوله بالشيء الشيء

                                                           
 11سورة النساء آية  1

 .107مرجع سبق ذكره، ص  ،كاظم الشبيب  2
 .24سورة إبراهيم، اآلية   3
 .17سورة الرعد، اآلية   4
 .108مرجع سبق ذكره، ص  ،كاظم الشبيب  5
 .101سورة النساء، اآلية   6
 .11سورة الكهف، اآلية   7
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 الحجر ضرب أي ، 1َّنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثنثٱُّٱ :تعالى قوله وفي
   العصا. باستعمال

 في منها 3 الكريم القرآن في مرات 8 في جاء فقد فقط الجسد ضرب بمعنى اللف  هذه ورود أما "
 بقوله الكفار ضد حربهم في المسلمين وجل عز الباري  خاطب كما طبيعي، أمر ووه الحرب، سياق

نث نث نث نث نث نث نث " واضربوا منهم كل بنان"2، ومرتان في سياق العذاب في النار كقوله تعالى:ٱُّٱ
نثَّ.3 نث نث نث نث نث  نث

 وسنيلة رتعتبن والتني ،34 اآلية النساء سورة في جاء ما الضرب، لفظة من تبقى الذي األخير المورد
 والمننرأة  الرجننل بننين وبالخصننوص خاصننة األسننرة أفننراد وبننين العننام المجتمننع أفننراد بننين للتعامننل عنفيننة
 .المشاركين بين التعامل في قاعدة اضربوهن مفهوم جعل ما وهذا
 فيهنا نزلنت والتني للهجنرة، الخامسنة السننة أثنناء اضربوهن لفظة تتضمن والتي القوامة آية جاءت لقد
 لهناتخل والتني ،4السةيوطي لتصنني  وفقا النساء، بأحكام المختصة واألحزاب النساء، سورة من آيات
 وخاصننة والصننعوبات االنعراجننات سنننة بأنهننا السنننة هننذه امتننازت وعننزلهن. النسنناء حجننب آيننات نننزول
 أحند غنزوة فني المسنلمين علنى قنريش انتصار بعد خصوصا اإلسالمية، للدعوة بالحروب يتعلق فيما
 أصنننعب منننن كنننان المننننورة للمديننننة األحنننزاب حصنننار أن المعنننرو  ومنننن .للهجنننرة لثنننةالثا السننننة فننني

 أشننبه " بأنننه الوضننع هننذا المنةةاع هيةةثم ويصننف اإلسننالمية، النندعوة عايشننتها التنني التاريخيننة المراحننل
 الجسنننم مننند أجنننل منننن المتصننناعدة األبوينننة الهيمننننة هنننو الجنننو هنننذا يمينننز منننا أن مؤكننندا طنننوارئ  بحالنننة

   5العسكرية." وغزواته لحروبه الالزمين بالرجال اإلسالمي
 فنني للحكننم وسننلم، عليننه هللا صننل محمنند النبنني إلننى الننننوالرج النسنناء يتوافنند التشنننجات، هننذه ظننل وفنني

 الندعوة موقنف معرفنة بهند  المجتمنع، فني الجديندة القدسية المواثيق عن المترتبة ومشاكلهم نزاعاتهم
 وتهذيب لتقويم مقدسة نصوص نزول عليه ترتب والذي ،نالجنسيي بين الجديدة الجندرية العالقة من

                                                           

 .160سورة األعرا ، اآلية   1
 .106مرجع سبق ذكره، ص  ،كاظم الشبيب  2
 .50سورة األنفال، اآلية   3
 .212، ص 1978، 2السيوطي: أسرار ترتيب القرآن، دار األقسام، القاهرة، ط جالل الدين  4
، ص 2001مصر، )د.ط(، هيثم مناع: اإلسالم وحقوق المرأة، مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، القاهرة،   5
38 . 
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 علينه هللا صنل للنبني شنكوى  بتقنديم أنصنارية امنرأة  قينام " الوافندين ومنن ،وتهذيبنه إلينه الوافدين سلوك
 عرجنا الجندري  المشهد هذا رصد في الدقة أجل ومن زوجها، قبل من للضرب تعرضها بسبب وسلم
 مننا الكثينر وابنن الطبنري  منن كنل لندى ورد حينث اآلينات، زولنن أسنباب السنتنطاق فسنيرالت كتنب إلنى
   يلي:
 مننن وهمننا زهيةر أبةةي بةةن زيةةد بنةةت حبيبةةة امرأتنه وفنني عمةةرو بةن الربيةةع بةةن سةةعد فني اآليننة نزلنت "

 كريمتننني أفرشنننته فقنننال: النبننني إلنننى معهنننا أبوهنننا فنننانطلق فلطمهنننا علينننه نشنننزت أنهنننا وذلنننك األنصنننار
 فهنذا ارجعنوا النبني: فقنال مننه، لتقتص أبيها مع فانصرفت وجها.ز  من لتقتص النبي: فقال فلطمتها،
 والنذي أمنرا هللا وأراد أمنرا أردننا وسنلم: علينه هللا صنل النبني فقنال اآلينة. هنذه هللا واننزل أتناني جبرائيل
 .هناضرب لفظة تتضمن التي القوامة آية نزلت المناسبة هذه في ،1القصاص" ورفع خيرا، هللا أراد
 السننابق النننص ولتوضننيح 2."األب وجننود دون  " الجندريننة المسننرحية هننذه أورد فلقنند ربةةيالع ابةةن أمننا
 تضننربه بالمثننل، زوجهننا الزوجننة تعامننل أن هننو القصنناص إن بالقصنناص؟ مقصننود مننا نفهننم أن يجننب
  بقولها: الطبري  عن نقال القضية هذه المرنيسي فاطمة بينت فلقد بضربها، يقوم عندما

 النبني إلنى الجريحنة المنرأة  فأسنرعت زوجتنه، األنصنار منن جنلر  ضنرب عني  شجار أثناء "
 القصنناص والتسننمت الشننريعة، تطبيننق حكمننا، بصننفته إليننه: وطلبننت وسننلم عليننه هللا صننل النبنني لعننند
 ذلنك خنال  قنرر فناه باآلينة. لنه يأوحن عندها قراره، لتنفيذ العدة واعد فورا، ذلك على الرسول ووافق
 شنيئا أردت لنه: وقنال اآلينة علينه وتنال النزوج فاسنتدعى هللا: حكم الفيخ قراره أن )ص( النبي وأدرك
 فيننه يتعننارض الننذي تفنناوت هننناك ونبيننه، هللا بننين التفنناوت مننع بننالتوازي  ولكننن 3آخننر." شننيئا هللا وأراد
  وعمر. وسلم عليه هللا صل النبي

 النوع أساس على مبنية حركة وجود أن على تؤكد ،السابقتين الحادثتين أن يبدو احسبم إذن
 هنذه لكنن المنرأة، كينان تطنال التني الجندرينة الممارسنات بعنض اتجناه التجديند إلنى تدعو االجتماعي،
 أن نجننند حينننث ،الالواعينننة بالتجننناوزات توصنننف حيننناناأل منننن الكثينننر فننني كاننننت الجندرينننة االنقالبنننات
 منا وهنذا نسناء،ال ضنرب منن امتننع فلقند النسناء، نحنو امباشنر  كنان وسنلم عليه هللا صلى النبي موقف
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 الموقف. هذا على استمر وانه النساء تجاه العنف مقت النبي إن " قولها في المرنيسي فاطمة أكدته
 عمننر أتنى ثننم ،ذلنك عننن النناس امتنننع وفعنال النسنناء. تضنربوا ال » وسةةلم عليةةه هللا صةةلى النبني قنال
 لهنم زافأجن أزواجهنن. ضند ءالنسنا تمنردت لقند هللا، يارسنول له: وقال وسلم عليه هللا صلى النبي إلى
 عائلنة حنول الليلنة هذه طا  النساء من جمعا إن " قال: ولكنه ضربهن، وسلم عليه هللا صلى النبي
 .1«"أزواجهن. من للشكوى  جاءت امرأة  70 أن المقصود وكان وسلم عليه هللا صلى محمد

 النسننويات هااعتمنندت التنني المراجننع أهننم مننن تعنند المرنيسةةي أطروحننة أن إلننى اإلشننارة وتجنندر
 جهننننة مننننن التنننناريخي سننننياقها فنننني بوضننننعها المقدسننننة للنصننننوص رصنننندها خننننالل مننننن اإلسننننالميات،
 األدب فننني ومتواصننلة ممنهجننة تنقيبننات خنننالل مننن ،أخننرى  جهننة منننن التنناريخي للتحليننل وإخضنناعها
 قضننية فنني وهنننا القرآننني، النننص بننه جنناء الننذي السننياق لتوضننيح ،مطلقننة حتميننة يبقننى الننذي الننديني
 قضننية ىلننإ بالنسننبة تيننارين بوجننود يننوحي وهننذا القرآننني النننص نننزول المرنيسةةي تبننرر سنناءالن ضننرب
 عمنر توّجنهو  النسناء ضند الممنارس للعننف امعارضن كنان النذي محمند النبني تجناه النسناء ضند العنف
 كان الخّطاب بن عمر أن الواضح ومن .المدينة في النساء ضد عنفية ممارسة أي يساند كان الذي

 أورد إذ الحرينننة، منننن انوعننن النسننناء يعطننني والنننذي دينينننا اعمشنننرّ  جنننندري  قنننانون  ألي اعنننوراد امعارضننن
 وهنو بزوجهنا المنرأة  تحاور فكرة حتى ويرفض النساء، على شديدا فظا كان عمر " أن العالن مروان
 2".طالقها إلى األمر وصل حتى النبي تراجع أنها علم عندما حفصة ابنته بضرب هم الذي

 األول النداعم كوننه الخطناب بنن عمر لموقف مؤيد جاء القرآني النص أن المرنيسي وترى  "
 للعنننف إدانتننه فنني وسنلم عليننه هللا صننلى محمند النبنني لموقننف ال المجتمننع، ذلنك فنني الذكوريننة للسنلطة
 عنن والعطنو  قينقالر  )ص( محمند النبني شخصنية بنين الفنرق  عنن تتحندث فالمرنيسي النسناء. ضد

 مجتمننع فنني الرجننال ولحنن تقننول إذ ،النسنناء مننع جنندا والعنينن  حنناف الم عمننر يةشخصنن مقابننل النسنناء،
 والعالقننات باألسننرة األمننر يتعلننق عننندما الجاهليننة تقلينند فنني بارتينناحهم يشننعرون  كننانوا :المنننورة المدينننة
 3عمر." أمثال النساء مع
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 كنننل ينبنننذ كنننان )ص( محمننند النبننني أن واضنننحا، يبننندو التاريخينننة المحطنننات هنننذه خنننالل منننن
 بننالمرأة  تمنس جندرينة ممارسنة لكنل مؤيند كنان النذي عمنر عكنس النسناء، ضند ترتكنب ةعنفين ممارسنة
 خنالل منن الذكورينة السنلطة علنى التمنرد صنفة يمتلكن ألنهن ضدهن، بالعنف يتعلق ما في وخاصة
 يملكون  الذين الرجال عكس الشيطان، صفات تعتبر والتي والمكر الخداع مثل استراتيجيات استخدام
 يننرى  كينن  التنقيننب عجلننة يحننرك الننذي الهننام والسننؤال النسنناء. تعنينن  إلننى تؤهلننه تننيال اسننةالقد صننفة

  هي؟اإلل النص هذا المشاركون  يستخدم وكي  القرآني؟ النص هذا والباحثات الباحثون 
 النساء: ضربو  القوامة من )ت  والمفكرين الدين رجال موق  -4
 ففني جندرينة، بأبعناد ومشنحونة تاريخي لطقس خاضعة كانت تفسيرات )اضربوهن  المفهوم شهد لقد
 طننر  مننن مرسننومة خريطننة بمثابننة هنني المننرأة  أن يعتبننرون  القننرآن، ومفسننري  المسننلمين الفقهنناء نظننر

 السننننية فالفقهننناء اإلسنننالمي، الفقنننه مؤسسنننة فننني جننندا مهنننين كنننان وضنننعها أننننا " أي األبوينننة، السنننلطة
 علننى يشننتمل الننزواج أن علننى أجمعننوا بيننة،العر  البلنندان فنني اليننوم إلننى مننناهجهم تتبننع والتنني األربعننة،
 تقنننول النشةةةوز؟ مفهةةةوم يقتضةةةيه مةةةا ا ،1نشنننوزها" عنننند التأديننب وممارسنننة المنننرأة  علننى الرجنننل قوامننة

 حنين فني تجناههن، العننف اسنتعمال الرجنال يخنول النسناء جاننب منن فنادح عصنيان " إنه المرنيسي
 ردتمنن هننو المسننلمون  يفسننره كمننا وزالنشنن فننإن وعليننه ،2المننؤمنين" بننين رسننميا محننرم هننو عنننف كننل أن

 المنظومنننة تسنننتمر كننني والمعالجنننة المواجهنننة تتطلنننب الحالنننة هنننذه الذكورينننة، المنظومنننة علنننى النسننناء
 كعنالج لضنربا الالنتظنيم فضناء فني التنظنيم إلنى ترمي التي والطقسية القدسية النظم ومن األسرية،
  .النسوي  التمرد لحاالت
 تأويالتهمننا عننند سنننقف لهننذا هننذا، ليومنننا المعتمنندين المفسننرين أهننم مننن والطبةةر   الكثيةةر ابةةن يعتبننر
 فني نسنائهم علنى القيام أهل الرجال أن " للفظة تأويله في ذهب فقد لطبر  ا أّما اضربوهن(، ) للفظة
 بعضنهم هللا فضنل بمنا تعنالى قولنه أمنا وألنفسنهم، هلل علنيهن يجنب فيمنا أينديهن علنى واألخنذ تأديبهن
 علننيهن وإنفنناقهم مهننورهن، إلننيهن سننوقهم مننن أزواجهننم علننى الرجننال بننه هللا فضننل بمننا بعننض: علننى

 علنيهن قوامنا صناروا ولنذلك علنيهن، إياهم وتعالى تبارك هللا تفضيل وذلك مؤنهن، وكفايتهم أموالهم،
 3"سابقا. معالمها تحديد تم والتي القوامة سببه محصلة وهذا تعنيفهن عليهم وواجب
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 لنه ظهنر فمتنى لنه، المبغضنة عننه، ومعرضة الرجل ألمر التاركة المرأة  نأ يبين " فقد كثير بنا أماو 
 عليهنا النزوج حنق أوجنب قند هللا فنإن عصنيانه فني هللا عقناب وليخوفهنا فليعضنها النشوز إمارات منها

 يسننجد أن اأحنند آمننرا كنننت لننو " )ص(: محمنند النبنني بقننول مستشننهدا معصننيتها. وحننرم لننه، وطاعتهننا
     :هريننرة أبنني عننن البخنناري  وروى  عليهننا". حقننه عظننم مننن لزوجهننا، تسننجد أن المننرأة  ألمننرت هللا لغيننر
 هنذا الكثينر ابنن ويقنول تصنبح، حتنى المالئكنة لعنتهنا علينه، فأبنت فراشنه إلى امرأته الرجل دعا إذا "
    .1نشوزهن" تخافون  والالتي اآلية نزلت هذا أجل ومن الجنسية. المرأة  ممناعة أي النشوز سبب هو
 عنند الظهنر وإدارة الفنراش، وهجنر الكنالم، هجنر منن وأهجةروهن"، " اآلية لنص تفسيرات عتتنو  لقد

 إلنى يندعوا منا التفسنيرات هنذه فني والشناذ جنسنية عالقنة بندون  وهجنر جنسية عالقة مع وهجر النوم،
 خنروج حالنة التفسنيرات.في تلنك لسنرد كبينرة صفحات إلى يحتاج الذي وغيرها الفراش، في المرأة  ربط
 مبنناح. غيننر أنننه األوائننل فسننرون الم فيننه يجمننع والننذي الضننرب، فعقابهننا ذكوريننا يتقننرر مننا علننى رأة المنن

 -المنرأة – المليكنة إتنال  وعندم الوجنه، ضرب بعدم تفيد )ص(، محمد النبي عن عدة أحاديث ناقلين
 وغيرها. الضرب وتفريق
 يحملهنننننا النننننذي لجندرينننننةا المبننننناني لفهنننننم اجرائينننننة ضنننننرورة كنننننان الكالسنننننيكية، للتفسنننننيرات مرورننننننا إن

 الجننندري  المخيننال فنني المفنناهيم هننذه تتجسنند وكينن  و"القوامننة" "اضننروبوهن" مفهننوم تجنناه المشنناركون 
 هنو بمنا امتزجنت مبنان إلنى المقدسنة مبانيهنا منن تحولنت المفناهيم أن إلنى اإلشنارة تجندر للمشاركين.
 بنين رمزينة عالقنات علنى الخطناب هنذا بنناء تنم حينث المشناركين، خطناب فني نراه  ما وهو اجتماعي
 االقتصنننننادية البنينننننة مقنننننوالت علنننننى وصنننننفها فننننني االقتصنننننار يمكنننننن وال والهامشنننننية. الرفيعنننننة الثقافنننننة

  الكلي. البناء في متوفر هو بما المقوالت هذه امتزجت بل وحدها، واالجتماعية
 هنو للندين التأويلينة بالسنياقات عالقنة منن يحملنه ومنا االجتمناعي الننوع أسناس علنى القنائم العنف إن

 مننن الكثيننر فنني وخارجننه الملتننزم الشننعبي الننديني الخطنناب داخننل تظهننر وجعلهننا المفنناهيم هننذه نحننت
 منن مصننوع هنو بنل الكنريم القنرآن داخنل علينه ومنصنوص مقندس مناهو لنيس هننا وااللتنزام األحيان.
 هائل. واجتماعي رمزي  مزي 
 ولعنل النسناء، وضنرب القوامنة آينة منن )ت( المفكنرين آراء حول نظرة نلقي المشاركين خطاب جعلنا
 علننى الرجنل تفنوق  " القوامنة أن ينرى  الننذي الجناح  هنو والشنرح للتأوينل القوامننة آينة عنرض منن أبنرز
 احتنرام علنى أخنرى، جهنة منن الرجنل يحنض ولكنه الميادين، كل في يسطع التفوق  هذاو  خارق  المرأة 
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 شننتى فنني المننرأة  علننى للرجننل التامننة القوامننةب أقننر فقنند " للغزالنني بالنسننبة أمننا ،1حقوقهننا" وضننمان المننرأة 
 أن المننرأة  علننى ينبغنني يقننول:" إذ المننرأة، لطاعننة جنندا خارقننة مواصننفات بوضننع قننام أنننه كمننا الميننادين،
 تثرثنر وال المننازل، سنطح علنى كثيرا تظهر ال أن وعليها منزلها، تترك ال وأن بيتها، في نفسها تغلق
 خطنناب أن نجنند واسننتمتاعه"، متعتننه عننن تبحننث اوغائبنن احاضننر  زوجهننا لراحننة وتسننهر الجيننران، مننع

 مننندلولها فننني لنننيس البينننت هننني المنننرأة  أن يعتبنننرون  حينننث الغزالننني بهنننا أقرمنننا كنننل يتشنننرب المشننناركين
 تلمهةا المةر   " أن يصنرحون  مقابلة كل في ون فالمشارك الرمزي، مدلولها في بل والديني االجتماعي
 تعتبننره الننذي الرجننل غينناب فنني البيننت مننن تخننرج ان الاألحننو  كننل فنني لهننا يسننمح وال ،وراجلهةةا" دارهةةا

 قبرهةةا" رجلهةةا وإال قبةةر قبرهةةا المةةرأة " بقننولهن يؤكنندن فهننن حينناتهن، مننن يتجننزأ ال اجننزء المشنناركات
 لهنم كبينرة إهاننة يعتبنر يهناأخ أو والندها أو زوجهنا إذن دون  منزلها من خروجها المرأة  أن إلى إضافة
 هننو العننام الفضنناء ألن المزدحمننة، الطننرق  تتجنننب أن يخبرهننا هننا،عائلت مننن أحنند لهننا سننمح إذا وحتننى
 عننن وتعبننر للرجننل المننرأة  عبوديننة وتكننرس تقننر التنني المواصننفات مننن وغيرهننا بامتينناز، ذكننوري  فضنناء
 صورها. أعلى في األبوية
 أن اعتبننر لهننذا الرجننل، أعمننال ممارسننة واليمكنهننا ضننعيفة المننرأة  اعتبننر "فإنننه للسةةيوطي بالنسننبة أمننا
 المننرأة  دور ونسنني 2فقننط" للمتعننة وجنندت عننورة المننرأة  إليننه بالنسننبة وتبقننى عليهننا، وقننوام يفوقهننا لالرجنن

 والتربوي. واالجتماعي البيولوجي
 ال والرجننل المننرأة  أن يننرى  حيننث المسننلمين" الفقهنناء عننن مختلفننة نظننرة القوامننة لمسننألة رشنند ابننن نظننر

 المننرأة  علنى الرجنل امتناز فنإذا الدرجنة، حينث منن تفناوت بينهمنا ولكنن طبيعتيهمنا، حينث منن يختلفنان
 القهريننة الممارسنات علنى النقناب كشننف منن أول رشند اينن يعتبنر .3أخننرى" بننواع تفضنله فهني بننواح،
 الجندريننة للمراتننب الوصننول علننى قننادرة المننرأة  أن اعتبننر حيننث اإلسننالم، فنني المننرأة  ضنند تمننارس التنني

 البطريركي. النظام طر  من المحددة
 األوضنننناع إلننننى األعمننننال، بجالئننننل القيننننام مننننن يمنعهننننا ومننننا المننننرأة  تخلننننف سننننبب رشنننند ابننننن ويرجننننع

 ابنن جعنل األمنر هنذا األطفنال، وإرضناع للوالدة فقط خلقت وكأنها المرأة  إلى قضت التي االجتماعية
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 .298المرجع نفسه، ص   2
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 الننذي مننع،المجت تحننرر مننن تحررهننا ألن المننرأة، وتحريننر االجتماعيننة األوضنناع تغيننر إلننى ينندعو رشنند
 . ندريةالج البناءات يصو 
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 الجندرية الصورة إنتاج نتيجة االجتماعي: النوع أساس على القائم العنف سادسا:

  النمطية الصورة وسلطة االجتماعي النوع أساس على القائم العنف -1
النمطية الصورة جسدنة المرأة: ضد والعنف االجتماعية الشرعنة سياقات -2
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 الجنوسية الصورة إنتاج إعادة نتيجة تماعي:االج النوع أساس على القائم العنف :سادسا
 علنى القنائم بالعنف المرتبطة النمطية الصورة وتفسير تحليل على نركز أن المحور هذا في سنحاول
 علننى مبننني وهننو الشننخص، إرادة ضنند مننؤذ فعننل أي يعتبننر الننذي األخيننر االجتمنناعي، النننوع أسنناس
 االجتماعينة الوكالت في ومتجذرة اجتماعية ابألسب وجودها يعزى  التي واإلناث الذكور بين الفروق 
 النوعينة الكتابنات هني قليلنة لكنن التنشنئة، أساليب خالل من الجنسيين بين العنف توسع بدورها التي
 النمطينننة والصنننورة االجتمننناعي الننننوع أسننناس علنننى القنننائم للعننننف االجتمننناعي المعننننى تناولنننت التننني

 به. المرتبطة
 المننرأة  ضند والعننف االجتمناعي بنالنوع متصنلة ذهنينة صنورا لمشناركينا منع المقنابالت لننا أفنرزت لقند
 بها المرور مشاركاتال على وجب اليومية الحياة طقوس من وطقس كسلوك تظهر أن فتئت ما التي
   االجتماعي. الجندري  الدستور مع تندم  لكي
  النمطية: الصورة وسلطة االجتماعي النوع أساس على القائم العنف -1
 وفنننني والمنننرأة، الرجنننل بنننين بالتمنننايز تنننؤمن التنننني السنننائدة، والمعتقننندات االجتمننناعي، لمخنننزون ا فننني "

 الجسنند يبننني االجتمنناعي فالعننالم للمننرأة، النمطيننة للصننورة تكننريس أيضننا، االجتماعيننة، اإليننديولوجيات
 المسنننتدم  االجتمننناعي البرننننام  هنننذا وينطبنننق مجنسنننة، رؤينننة مبنننادئ علنننى ومؤتمننننا مجنسنننا، واقعنننا
 1العالم." في األشياء كل على راكلإلد
 ينرى  الفنرد تجعنل للعنالم التبسنيط شنديدة صورة " Lipmann ليبمان عرفها كما النمطية الصورة إن

 المفهنوم هذا حسب 2الواقع" في عليه هو مما أكثر معنى وله مفهوم بشكل مكوناته من أي أو العالم
 االجتمنناعي البننناء لسننطوة تحننتكم مننا وغالبننا بالبسنناطة تتميننز النمطيننة الصننورة أن نسننتنت  أن يمكننننا
 إلنى تتحنول فهني ذلنك إلنى إضنافة بهنا، والعمل تكلسها إلى يؤدي مما األفراد بين تنتقل فهي وآلياته،
 األفنراد تنميط يتم النمطية الصور هذه خالل ومن جندره، وتضبط الفرد على تسيطر فيةمعر  بناءات
 علنننى بغاللهنننا وألقنننت التاريخينننة، النننذاكرة غنننذتها لتقنننابالتا هنننذه مثنننل والمنننرأة، كالرجنننل متقنننابالت فننني

  الجنسيين. بين التميز ستكر  تأصبحو  والمرأة، الرجل بين العالقة
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 فنني يتوحنند واألنثننى الننذكر لنندى بنناآلخر األنننا فكننرة أن يتبننين للمشنناركين، النمطيننة الصننور خننالل مننن
 السننائدة الثقافننة مننن النابعننة ماعيننةاالجت المعننايير خننالل مننن واألم األب لصننورة المجننردة الشخصننيات

 االجتماعيننننة الترسننننيمات عننننن الخننننروج أحنننندهما حنننناول وإن للمشنننناركين، الممارسنننناتي الفضنننناء داخننننل
 فقننط الجندريننة الممارسننات البننتالع قابلننة قوالننب الفننرد وكننأن واإلقصنناء، للتهمننيش يتعننرض المفروضننة
 الذكر من لكل المنوطة األدوار وبناء األساس هذا على األفراد شخصية تنمو وبذلك ثقافيا، المسطرة
 تمثينل أو ترسنيمة يسنتدعي هنذا الجنسنيين، حنول التشنكل فني النمطينة الصنورة تبندأ هننا من واألنثى،
 مبالغننة عنادة هني الترسنيمة هنذه الجنسنيين، كنال تعننزي  التني والممينزات السنمات لتجنذر مجنرد معرفني
 اجتماعيا. ةموضوع مميزات والرجل للمرأة  يكون  بحيث التعميم في
 اآلخنر فكنرة ينمني النذي الشنعبي المنوروث وطئنت تحت تكون  ما دائما االجتماعي النوع عالقات إن
 إضنفاء علنى تعمنل بهالميتهنا الثقافة بأن أن وأقرت الثقافية الدراسات من العديد أكدته ما وهذا واألنا
 تفضيل مع الجنسين بين تفرق  مضامين طياتها بين تحمل حيث وشرعية، قوة للمرأة  المتدني الوضع
 األنثننى تهمننش ذلننك مقابننل فنني نقصننان دون  الكاملننة الجندريننة الحقننوق  وإعطننائهم األنثننى علننى الننذكر
 وأعنرا  ومعنايير قنيم منن المجتمنع ثقافة عليها تقوم ركيزة هذا يمثل وبالتالي " ،للرجل تابعة وتصبح
 وخاصنننة المؤسسنننات منننن غيرهننناو  اجتماعينننا مهيكلنننة وعملينننات نظنننم خنننالل منننن تفعيلهنننا ينننتم وتقاليننند

 علنى الثقافينة األطنر ثقنل علنى Horney Karen هةورين كةارن  تؤكند حيث ،1الدينية" المؤسسات
 بننأن القننول" إلننى فتننذهب ،حنند إلننى فتننذهب بينهمننا الجندريننة العالقننات وتحدينند والرجننل المننرأة  مفهننومي
 تعنيش دائمنا وأنهنا لهنا، قنوة الو  حنول ال وبأنهنا ضنعفها وإبنراز زوجهنا علنى الشنديد المنرأة  اعتمناد فكرة
 اجتماعيننا مكتسننبة أنهننا أي وحنندها، الثقافننة صنننع مننن أسنناطير هننذه كننل ورعننايتهم، الننذكور كنننف فنني

 القهرينة الممارسات كل ترعى االجتماعية العملية هذه ،2المرأة" طبيعة في متأصلة وال فطرية وليست
 السنلوكات هنذه مثنل الحتمنال فضناء أنهنا أسناس على ضدها العنف وخاصة المرأة  ضد تمارس التي

 أن بحيننث بعنند، مسننتوعبة غيننر حدتننه تزالنن ال المننرأة  ضنند العنننف أن الميننداني البحننث بننين الذكوريننة.
 هننذا أن يعتبننرون  حيننث حنندتها، درجننة ومننن الظنناهرة هننذه شننأن مننن التقليننل إلننى يننتجهن المشنناركات

                                                           

، ص 2009محمد الجوهري وآخرون: دراسات في األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية، القاهرة، مصر، )د.ط(،   1
 .)بتصر ( 318-319

 1سامية حسن الساعاتي:علم اجتماع المرأة رؤية معاصرة ألهم قضاياها، دار الفكر العربية، القاهرة، مصر، ط  2
 .104، ص 1999
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 المةر   يضةرب كةي الراجةل " المشةاركات إحندى تقول هذا في السلوك لضبط وسيلة مجرد هو العنف
 .والفت" عاد  بصح األولى المرة نغضب يضربني راجلي )...  فيها يربي فيه نشوف عاد 
 واألفكننار السنائدة النمطينة الصنور إطننار فني أساسنا تندخل فهني الموقننف سنيد هنو المواقنف تبناين إن 

 توافنننق للمنننرأة  ةمتخيلننن صنننورة وصنننناعة مألوفنننة، المنننرأة  ضننند العننننف ظننناهرة منننن تجعنننل التننني المسنننبقة
 كاننننت فنننإذا الذكورينننة، للسنننلطة مستسنننلم خطننناب إنتننناج ينننؤدي ممنننا األولوينننات، منننن الرجنننل ورغبنننات
 الظناهرة لهنذه االجتمناعي النرفض أن الواضنح فمنن ضندهن العننف ممارسة مثال ترفضن المشاركات

 احننند تقنننول ضننندهن، الممنننارس العننننف المشننناركات جنننل تبنننرر ذلنننك منننن واألكثنننر المننننال، بعيننند يظنننل
 كةاين " قائلةة أخةر   وتضةي  الكةالم" ردان مثال المرأة فيهم تتضرب الزم حاالت كاين " المشاركات
 وراجلهةةةا دارهةةا متخةةدمش كةةي المةةرأة تتضةةرب " أخةةر   وتصةةرح تتضةةرب" الزم الغةةاز طلةةع نسةةاء

 الطبيعي النظام من كجزء االجتماعي النوع أساس على القائم العنف إلى ينظر إذن الزال ووالدها"،
 االعوجناج إلعنادة طريقنة مجنرد هنو بنل رفضنه أو فعنل ردة يسنتدعي ال عنادي وكنأمر اليومية للحياة
 وقنند ،األذهننان فنني التجننذر ضننعي  ويبقننى ومقبننول، مسننموح للمشنناركات بالنسننبة المننرأة  ضنند فننالعنف
 ريننرلتب الشننعبية الثقافننة فنني السنائدة والحكننم واألقننوال األمثننال منن بننالكثير المشنناركات معظننم اسنتعانت
  يلي: ما نذكر األمثلة هذه بين ومن به، واالستخفا  المرأة  ضد العنف
  سمانة كل تتنفض الزم الزربية كي المرا 
  مرتوا مع  راعوا يبين الراجل
 بننالمرأة  يتعلننق مننا وخاصننة االجتماعيننة العالقننات كننل تختننزن  حيننث الواقننع عننن تعبيننرا األمثننال تعتبننر
 علنننى ذلنننك بعننند تننننعكس والتننني سنننلبية دالالت لهنننا رأة المننن عنننن صنننور تصننندر فهننني هامشننني، ككينننان

 جننوهره فنني أن نجنند المشنناركات طننر  مننن ذكرهننا تننم التنني األمثننال خطنناب إلننى وبننالنظر وضننعيتها،
 بسنننبب لنفسنننها عننندوا المنننرأة  تصنننبح وبنننذلك األنثوينننة، السنننياقات ثناينننا فننني غرسنننه تنننم ذكنننوري  خطننناب
  الذكوري. المجتمع طر  من استالبها
 المنرأة  تجناه العنداء عنن تعبنر ذلنك إلى إضافة المرأة، ضد العنف ترسي  على ألمثالا هذه إذن تعمل
 يمكنن وكفعنل كضنرورة عنف فيها يرد حيث بها، المرتبطة السلبية النمطية والصور األحكام وتعكس
 .النساء بعض حق في وشرعي عادي وبشكل به، القيام
 
 لذاتهم المشاركين تصورات -1-1
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 مننن انننه ويننرون  بثقننة أنفسننهم إلننى ينظننرون  )الرجننال( المشنناركين أن المعمقننة، تالمقننابال لنننا أظهننرت 
 فني ينرددون  أنهنم حتى األسري، الفضاء وخاصة الفضاءات كل في المسيطر هو يكون  أن الطبيعي
 منن المقنابالت جنل فني متناقضنات فهنن للمشناركات بالنسبة أما ،رجال" خلقنا هلل الحمد " مقابلة كل
 هنذه أن يعتبنرن  أخنرى  جهنة ومنن الرجنال، طنر  منن ومهمشنات مهضنومة وقهنحقن أن يعتبرن  جهة

 والندليل الرجنل درجنة إلنى الوصنول يحاولن المشاركات كل لكن طبيعي، أمر هي العنفية الممارسات
 .راجل" جيبتيني كان ياربي " قولهن ذلك على
 وتغننذي المةةرأة  دضةة العنةةف ) االجتمنناعي النننوع أسنناس علننى القننائم بننالعنف مرتبطننة مفنناهيم هننناك
 إذ واألنوثنننة، الرجولنننة ومفهنننوم والشنننر  العميننناء الطاعنننة وهننني للمشننناركين الثقافينننة البنينننة فننني وتبنننرره
 ألن األوضنناع، علننى القلننب وعنندم الطاعننة لمفهننوم الخنناط  الفهننم جننراء للعنننف المشنناركات تتعننرض
  الرجل. حقوق  من حق هي رأيهن حسب الطاعة
 للرجل المرأة تصورات -1-1-1
 الندار نسناء تملنك فني ةالحرين كنل يملكنون  حيث عليهن، السلطة للرجل أن المشاركات خطاب فكش

 هنذه كنل يعطني والنذي هةك"، يقةول المجتمةع" ألن يشناء، وقتما يشاء ما يفعل العنف عليهن يمارس
 الرجنال أن صنرحنا مشناركات هناك أن كما المجتمع، داخل تمركزه على يقوي  مما للرجل االمتيازات
 للرجنال تتطلنب الحيناة فطبيعنة يناة،الح أعباء كل يحتملون  يجعلهم مما الجسدية القدرات في ون متفوق
 حينث المشناركات بعنض عنند ذلنك يتجناوز بل الجسدية، القدرات في منه أضعف نهاأل المرأة  مساندة
 هنننذا فننني المشننناركات أحننند تقنننول وعقالنينننة، واقعينننة أكثنننر والرجنننال عاطفينننة أكثنننر أنهنننن إلنننى ينظنننرن 
 .ياسر" رزين الراجل بصح بقلبها، تشوف متخممش المر   :"ددالص
 المننرأة  ضنند الممننارس للعنننف المؤينندة ذاتهننا واالتجاهننات المواقننف فنني الرجننال مننع المشنناركات تشننترك
 إضافة ذلك له يرخص المجتمع ألن ضدها العنف ممارسة في الحق كل لديه الرجل أن يسلمن فهن
 تبنرر كمنا المنرأة، جنسنانية لنمذجنة منهنا بند ال جندرينة ملينةع ضندهم الممنارس العنف يمثل ذلك إلى

 به. يقمن الذي بالعصيان األحيان بعض في ضدهن الممارس العنف استعمال المشاركات
 خطابهن في واقع هو وما المشاركات تريده ما بين صارخ تناقض عن المشاركات خطاب لنا حضيف
 التنني القننوانين مننع التماشنني هننو هنندفهن يكننن أن يرتضننين كمننا ،الةةدار" رجةةال " قننيم عننن ينندافعن فهننن
 الذكورينة الهيمننة تجنذر التي الذكورية للممتلكات حارسات وكأنهن إجابتهن بدت الرجال، من تصدر
  الرجل(. )المرأة/ أساسيين قطبيين في يتمثل مجنس عالم تخلق بدورها التي
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 للمرأة الرجل تصورات -1-1-2
 وتربينننة مطالبنننه، وتلبينننة بالطاعنننة أساسنننا مرتبطنننة المشننناركات اهاتجننن )الرجنننال( المشننناركين صنننورة إن

 ديةر ديةر يقةول واش راجلهةا تبةع تكةون  الزم المرا  " للمنرأة  األساسية المهام من تعتبر التي األبناء
 األدور هذه تها"،خدم هذ  والدها تربي والزم )...  طيش قنطرة من روحها طيش ليها يقول حتى
 مننن أكثننر بالننذكور تننرتبط والتكوينننات النننظم جعننل حيننث " الننذكوري  مننعالمجت طننر  مننن صننياغتها تننم

 اتخنناذ فنني وعقالنيننة المسننئولية تحمننل فنني إيجابيننة أكثننر الننذكور أن اعتبننار علننى باإلننناث، ارتباطهننا
 األسنننرة داخنننل واألنشنننطة العالقنننات منظومنننة علنننى هنننذا كنننل انعكنننس وبالتنننالي اإلنننناث، منننن القنننرارات
  1وخارجها."

 المجتمعات في فالنساء " المرأة، ضد العنف بدوافع والثقافية االجتماعية األسباب صلتنف ال ثم ومن
 علنننى المنننواطنين بنننين يفنننرق  ال عنننام قنننانون  هنننو األول متناقضنننين: قنننانونين لسنننلطة يخضنننعن العربينننة
 التمييننز علننى يقننوم والثنناني تقريبننا، متسنناوية حقوقننا ويعطننيهم والطبقننة والقوميننة والنندين الجنننس أسنناس
 والتقاليد العر  لقانون  تخضع دارها، عتبة المرأة  فيها تتخطى التي اللحظة ففي الجنس. أساس على

 وخاضنع ثقافيا مهيكل الرجل ويصبح 2المشروعة." بحقوقه المطالبة حق له ليس آخر جنسا وتصبح
 ازاتاالمتينن كننل للرجننل يننوفر النظننام هننذا لكننن المننرأة  مثننل مثلننه األبويننة علننى القننائم الجننندري  للترتيننب
 تماما. خاضعة وجعلها المرأة  على للهيمنة
 متمركنننزات فهنننن حمولتنننه، بكنننل الجنننندري  المشنننهد يعشنننن المشننناركات أن يتبنننين سنننبق منننا خنننالل ومنننن
 علننى تقننوم التنني الهيراركيننة لمبنندأ يخضننعن أسننرهن أن ويضننفن الثانيننة، الدرجننة فنني خطننابهن حسننب
 التننني األبوينننة السنننلطة مظننناهر تتجمنننع تننناليوبال " االجتمننناعي، الننننوع حسنننب األدوار وتوزينننع التمنننايز
  3األنثى." على الذكر وسيادة أسرته أفراد على األب بسلطة متمثلة مزدوجة هيمنة ظهور إلى تؤدي
 األبنوي  الفكنر بمنظومنة مرتبطنة العربني، الثقنافي الخطناب فني المنرأة  صنورة تبدو المنطلق، هذا من "

 هنذه المشناركين خطناب لنا يجسد 4ذاتها." على ويغلقها ا،يقولبه الذي الفكر، لهذا المرأة  تبني وبمدى
 ال التنني الجسنندية الطبيعننة بحكننم فننالمرأة  ومفننروض، منجننز واقننع المننرأة  صننورة أن يننرون  حيننث الرؤيننة

                                                           

 .322مرجع سبق ذكره، ص  ،ء الوردانينجال  1
 .16مرجع سبق ذكره، ص  ،إبراهيم الحيدري   2
 .324-322مرجع سبق ذكره، ص ص  ،نجالء الورداني  3
 .17، ص 2005، 1ألفة يوسف: صورة المرأة في الرواية العربية، منتدى الروائيين العرب، تونس، ط  4
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 منننا وكثينننرا المنزلننني، بالفضننناء مرهنننون  فواقعهنننا اليدوينننة حنننر ال وبعنننض المنزلينننة األعمنننال إال تتحمنننل
 المةر   " المشناركين أحند القنول هنذا يؤكند الجنسنيين بنين الجنندري  التمنايز لفنرض الندافع هذا يستخدم
 عنن تخنرج أن يمكنهنا ال بهنا خاصة أعمال لها وبالتالي الراجل" كيما تتحمل متقدرش ياسر ضعيفة
 جنل فني والطماعنة والمناكرة الشنيطان وقريننة المخادعنة المنرأة  صنورة هيمننة ذلنك إلنى إضافة نطاقها،
 .المشاركين خطاب
 النمطية الصورة جسدنة المرأة: ضد العنفو  االجتماعية الشرعنة تسياقا -2
 الننننوع أسننناس علنننى القنننائم العننننف ظننناهرة حنننول السنننابقة باألحكنننام مشنننحون  المشننناركين خطننناب يعننند

 الثقافيننة البنناءات تعكنس الجنناهزة الصنور هنذه أن المشنناركين منن المسنتقاة المننادة وتبنين االجتمناعي،
 وينقسم المجتمع داخل األفراد بين الشفهي الجندري  الخطاب خالل من يتبن التي الفكرية والمنظومة

 يتوافنق جنندرا لهنا ويجسند عليهنا قهنرا يمنارس النذي األنثى، إلى موجه خطاب إلى عادة لخطابا هذا
 بالنسننبة أمننا صننفاته، كانننت مهمننا لننذكر وتمجنند خاضننعة تكننون  أن مثننل الننذكوري  المجتمننع ومتطلبننات
 ويصننونه الرجنال مجتمنع مننن صندري ألننه كبينرة قيمننة ذا يكنون  منا دائمنا وفهنن للنذكر الموجنه للخطناب
 ومعةاني قليلةة هةدرة الراجةل)..  تةاع الكةالم " بقولنه المشناركين أحند القنول هنذا يؤكند النساء، مجتمع
 .برك" دير واش بنتها تعلم غير فايدة بال يسر تهدر والمرأة )..  الولد تعلم الزم هكذا كبيرة
 النننوع أسنناس علننى القننائم العنننف إنتنناج تعينند التنني بننالعنف المرتبطننة الفكريننة نظومننةالم هننذه تتجنناوز

 عننند تتوقننف وال المشنناركين، كننل يحملهننا بحيننث والجغرافيننة، االجتماعيننة االنتمنناءات كننل االجتمنناعي
 داخنننل مضنننافة قيمنننة علنننى للحصنننول تتنننوفر أن ووجنننب منهنننا بننند ال ممارسنننة تصنننبح بنننل فقنننط الرؤينننة

   االجتمننناعي الننننوع أسننناس علنننى القنننائم بنننالعنف المرتبطنننة الصنننور بعنننض برصننند اقمنننن لهنننذا لمجتمنننع،ا
 الميداني: البحث في المشاركين تصريحات حسب جدول، في وتصنيفها

 
 االجتماعي النوع أساس على القائم بالعنف المرتبطة النمطية الصور يبين  :05) رقم الجدول

 المشاركين. خطاب بنية في
 االجتماعي النوع أساس على القائم بالعنف طةالمرتب النمطية الصور 



 تعنيف املرأة أمنوذجا االجتماعيالعنف القائم على أساس النوع 

196 

برلين -المانيا  /ركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية إصدارات الم    

 )النساء( المشاركات
 

 عنيفون  الرجال -
 يضربها. واحد تحب المرأة -
 المرأة. فعايل من يمنعش ما الراجل -
 روحو. على المرأة ويضرب روحو، على قداد يكون  المهم -
  المرأة. على قادر الراجل -

 )الرجال( المشاركين

 تتأدب الزم )...  المرأة تتضرب الزم -
 الشيطان. أخت المرأة -
 عظيم. ال كيدهن -
 يضربها. الراجل تخلي اللي هي المرأة -
 يتعامل. كيفاه والراجل المرأة تعلم األسرة -

  الباحث إعداد المصدر:
 صننورة تبنننى حيننث ،سننابقا منصوصننة بقننوانين مجننندر مجتمعنني مخيننال بننناء علننى الصننور هننذه تعمننل
 لألفراد ثابتة وموضوعية ذهنية وبنيات جاهزة جندرية بوقوال ممنهجة شخصية سياقات حسب المرأة 

 الجنسنننين بنننين التميينننز تشنننكيل فننني ينننركب بقسنننط تسننناهم التننني الثقافينننة، الممارسنننات وكنننذا والجماعننات
 للمركزينننة والمؤسسنننة الثقافينننة المنظومنننة منننن المنننرأة  تتلقاهنننا التننني التمنننثالت هنننذه عمنننق فننني وبنننالنظر
 واألفكنننار الصنننور هنننذه وتنننندرج ضننندها، ممنننارس كبينننر ديومنننا فكنننري  عننننف هنننناك أن نجننند الذكورينننة
  كاآلتي: نوردها التعبير صح إن جندرية ملفات عدة في أعاله الجدول في المذكورة

 بمعينننة وهنننذا األفنننراد سنننلوك علنننى المنننؤثرة الصنننور أهنننم منننن التطبينننع يعتبنننر :االجتمةةةاعي التطبيةةةع 
 بننناء اكتمننال فنني المهمننة الجوانننب أحنند فننالتطبيع الجندريننة، العالقننات حننول الجنناهزة النمطيننة الصننور
 لمسنننتويات الفننرد وتعنننرض وعقائننده، وأخالقياتنننه مجتمعننه قننيم األخينننر يتشننرب حينننث الفننرد، شخصننية
 التنني الالزمننة االسنتجابات الفننرد ينتعلم ذلننك وبعند ،الجننندري  النمننوذج بنناء علننى تعمنل خاصننة جندرينة
 ذلنك بعند تبننى لهنذا ة،السائد االجتماعية نالقواني حسب معها والتفاعل المواقف مواجهة بها يستطيع
 واألفكار الصور هذه تعمل عليه. يكون  أن ينبغي وما األفراد أدوار حول جاهزة وأفكار نمطية صور
 ممارسنة فنإن وهكنذا النسناء، وخاصنة المهمشة الفئات تجاه العني  السلوك مع التطبيع على الجاهزة
 اجتماعيا. مبني نموذج باعتباره ا،وشرعي طبيعيا فعال يعتبر المرأة  ضد العنف
  هننو النسنناء، لتعنينن  المباشننرة التننأثيرات أهننم مننن إن :االجتماعيةةة والشةةرعية المةةرأة ضةةد العنةةف 

 ضند العننف أن يعتبنرون  فالمشاركون  االجتماعي، البناء مستوى  على الظاهرة لهذه المبرر االعترا 
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    بقولننه: المشنناركين أحنند بننه صننرح مننا وهننذا لسننلوكهن، ضننبطية آليننة يعتبننر ألنننه يكةةون" الزم " النسنناء
 مننن النسنناء"، فنني يضننربوا المجتمننع( بننه )يقصنند مجمننع فنني كننل والرجننال )...( تتضننرب الزم المننرأة  "

 تأسننيس فنني االجتماعيننة السننياقات تلعننب كينن  نفهننم تجعلنننا الواضننحة الجندريننة المسننرحة هننذه خننالل
 والمننرأة  المهننيمن الرجننل معادلننة وتكنون  جنسننيينال طننر  مننن ذلنك بعنند تبتلننع التنني االجتماعينة األدوار
 ضند الممنارس للعننف يصبح هنا عنفية، عملية لكل ممارساتي فضاء تصبح التي األخيرة الخاضعة
 ضند العننف صناعة مقتضيات كأحد وهذا الحاالت، من الكثير في مستبطن وتبرير شرعية له المرأة 
 النساء.
 فني المباشنر السنبب هني المنرأة  أن المشناركين جنل يصنرح ضةدها: الممةارس العنةف سةبب المرأة 

 التصننر  حسننن وعنندم زازهناسننتف فبسننبب ضنندهن العننف ممارسننة تننم وإذا لننه، يتعرضننن الننذي العننف
 مننا حتمني، واجنب والخضنوع التسنامح واعتبنار العننف أننواع لكنل تقبلهنا ذلنك إلنى إضنافة الرجنال، منع
  ضدها. العنف ممارسة في يتمادى الرجل يجعل
 ضننند الممنننارس العننننف مسنننؤولية المشننناركون)الرجال( يتحمنننل ال المسةةةاءلة: مةةةن رجةةةلال إفةةةالت 

 فننني المناسنننب هنننو المشننناركات حسنننب المنننرأة  ضننند العننننف أعمنننال يرتكنننب النننذي فالرجنننل المشننناركات،
 تؤكنند ،سننابقا قلننا كمننا مشنروع حننق العتبنناره هينا تخضننع كمنا للمسنناءلة يخضننع وال البينت فنني النتحكم
 بةالعك  المةرأة ضةربتي وعاله وميقلولوش عاد  المرأة يضرب كي الراجل بقولها:" المشاركات أحد
 .المرأة" يلوموا يزيدوا
 شخصننية ظنناهرة المننرأة  ضنند الممننارس العنننف يعتبننر الممارسةةة: وشخصةةنة الظةةاهرة خصخصةةة 

 منن يصرى  واش يقولهم:" المشاركين كل به صرح ما وهذا األسرة، إطار في يقع أنه بحكم وخاصة،
 االجتماعيننة العلبننة داخننل المننرأة  ضنند العنننف يعتبننر إذن البننرى)..("، يخننرجش مننا دارالنن فنني مشنناكل
 العننف إلنى النظنر ذلنك عنن ويترتنب الخاصنة، الحيناة نطناق في كليا تندرج وكظاهرة شخصي صراع

 جريمة. وليس أسري  نزاع أنه على المرأة  ضد الممارس
 علنى تعمنل المشناركين لخطناب عمينق حلينلت بعند تحديندها تم التي النمطية الصورة أن القول يمكننا
 علنى وتحناف  العننف، أشكال من شكل يعتبر الذي االجتماعي النوع أساس على القائم التمييز إبقاء

 للمرأة. والهامشية للرجل الجندرية المركزية
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 المشاركات لبعض البوح شهادات
 تبننين شننهادات هنني حثيننة،الب الممارسننة إطننار فنني جمعهننا تننم كثيننرة، حنناالت مننن الحنناالت بعننض هننذه
 للعنف أن تعلن شهادات العنفية، الممارسة بناء إلى التمييز من انطالقا المرأة  ضد العنف يبدأ كي 
 االنشننطارات علننى القننائم األبننوي  والنظننام السننائدة الثقافننة فنني ومسننتقر واحنند األصننل لكننن كثيننرة، أوجننه

 .المشاركات هتعاني ما على للوقو  الشهادات بعض نقرأ دعونا العمودية،
  01 المشاركة
 متزوجة العائلية: الحالة
 منزل ربة الوظيفة:
 في إدماجها أبوها رفض حيث الطفولة فترة منذ مشاكلها ابتدأت منزل وربة متزوجة ن السيدة
 خطبتها تم سنوات 9 بلوغها بعد بر "، متخرجحش المر   " منطق األبوي  المنطق بسبب المدرسة
 سنة 12 الفتاة بلغت حتى الزواج يتم لم لكن سنة 13 العمر من لغالبا ألبنه عمها طر  من

 سكنت الزريبة كنس هي أعرفها التي الوحيدة الحاجة والغسيل الطب  ال شيء أعر  ال وأنا تزوجت
 ومغطى اللين اللوح من ودعامته الطيني بالطوب مبني كان البيت – هو كي  تعلم أنت بيت في

 .-حديدية بصفائح
 على " أطفال 5 سنوات 6 تتعدى لم زواجي من مدة خالل وأنجبت سنة 15 عمر يف أم أصبحت
 القاسية. الظرو  تلك في ريسانهم"

 يعاملني زوجي، من يصدر الذي المتواصل العنف هو أعرفه ما أعرفه ولم الهناء إطالقا أعش لم
 المنزل من طردني مرة المنزل من يطردني كان المسؤولية، يتحمل ال كونه إلى إضافة كالحيوان،

 من البيت إلى إرجاعي تم والدي منزل إلى ذهبت عندما ذلك من واألكثر مرعبة، بطريقة الليل في
 طردت "،الناس يقلوا واش عندنا تتطلق وحدة منحبوش " العبارة بصريح قالت التي أمي طر 
 لديه الليل بت األكبر أخي لدى مباشرة ذهبت الليل، في أبنائي مع بل وحدي لست لكن أخرى  مرة
 ومازال زوجي بيت إلى أدراجي عدت بل إليهم أذهب لم والدي، بيت إلى الرحيل مني طلب وغدا
 وحدة سبرنا في وميش " صعب األمر ذلك يمكن ال بزوجك؟ تشتكي أن يمكنني هل الحال. نفس
   كبير" عيب برجلها تشكي تروح

   02 المشاركة
  متزوجة :العائلية الحالة
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 رافضا أبوها كان كلم 2 يقارب ما عنهم والبعيدة المتوسطة المدرسة في تدرس تلميذة و.س الطفلة
 عار لهم بالنسبة يعني خروجها ألن ما يوما العار لهم تحمل قد ألنها وأخوها أيضا وأمها للفكرة
 تزوجي روحي برك بالء را  بالك، من نحيها غير هذ  تاعك المدرسة " مرة ذات أمي لي قالت
 يكون  الخروج أنا تعر  وكما- المتوسطة من خارجة وأنا يوم ذات .الراس" تاع الوجع نم وهنيني
 مع أتكلم عمي ولد رآني -بالتالميذ خاص مطعم تملك ال المتوسطة ألن الغداء فترة في جماعي
 إلى أخي جاء ترندف" را  أختك " بالكلمة له ليقول أخي إلى فذهب القسم، في معي يدرس تلميذ

 إلى لكمات ويوجه والرجل البطن إلى يركلني رهيبة بطريقة يعنفني وبدأ القسم من أخرجنيو  المدرسة
 نفسي وجدت نهضت حدث ما أعلم ال ذلك بعد المدرسة، ساحة في عليا أغميا حتى مباشرة الوجه
 مسجونة وأنا فترة بعد حدث، ما أعلم ال أمي صراخ في وأسمع بالسالسل موصد والباب فراشي في
 لكن كبيرة" هانة في وراني " تزوجت أسبوع، بعد زواجك أن وأخبرتني أمي جاءتني فةالغر  في
 حال. كل على هلل الحمد

  03 المشاركة
   متزوجة العائلية الحالة
  منزل ربة الوظيفة:
 في يعمل كان الذي وزوجها أبناءها لتعيل الطواجين" " بيع في تعمل زواجها طيلة س السيدة
 الطين لجمع أبنائي أرسل كنت والقمار، الخمور شرب في تذهب أمواله كل لكن األسبوعي السوق 
 أن العمل هذا خالل من تمكنت الطواجين" بةةةةةةةةةةةةة" أقوم لكي المنزل عن وبعيدة نائية منطقة في
 التي األمور من الكثير بشراء وقمت والكهرباء الماء واجبات بتأدية أيضا وقمت أبناء 10 أعيل
 زوجي طر  من طردي تم األيام أحد في لكن ،...ال، األثاث المنزلية، األواني مثل منزلبال تتعلق
 أختي بيت إلى ذهبت والفاسقة، بالزانية اتهمني كما بشدة تعنيفي وتم كبير سكر حالة في كان الذي
 طردي تم الشيء نفس وفعل قدومي ينتظر كان لكنه منزلي إلى ورجعت صباحا حتى هناك وبت
 مرة رجعت إذا بالقتل هددني لكنه برك" والد  أعطيني يعيشك ربي " وقلت له توسلت ى،أخر  مرة

 زوجي أقارب من مجموعة إرسال تم المدة هذه بعد أشهر 6 حوالي أختي لدى وأنا مدة بعدة أخرى،
 ندير راح واش صابرة " لكني دائما يعنفني زوجي الوضع نفس زال ما لكن للبيت إرجاعي وتم
  .شيء" كل من أولى هم يوالد )...(

  04 المشاركة
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 متزوجة العائلية: الحالة
 من فتاة أي خروج يرفض الذي أخوها بسبب وهذا إطالقا المدرسة تدخل لم شابة ر.س السيدة
 والذكور يعنف واألب تعنف األم عنيفة عائلة أنها عنها القول يمكننا عائلة مع أعيش كنت ، المنزل
 في ننام الفتيات نحن كنا العائلة ألفراد يتسع يكاد ال جدا صغير لمنز  في نعيش أيضا، يعنفون 
 ولد من تزوجت قد كنت إلينا، يتقرب لمن تزويجنا األب من جعلت الظرو  هذه الضيق، المطب 
 طر  من تخصيصها تم غرفة في أعيش كنت حيث بيتنا على بيتهم يختلف ال حيث خالي،
 بحوائ  تهتم وال كلها المنزلية بالشؤون  تعتني الجديد بيتبال اعمل وأنا األول وصولي من العريس،
 المنزل في عمل أفعل لم وإذا األسرة، بحوائ  المرتبطة األخرى  األعمال بجل أيضا لكن فقط، الزوج
 التفنين )...  القعاد تحبي أنت " مثل جيدة غير ألفاظ في تلف  عمتي" " تصبح القيامة" تقوم "

 هي أنت " لي يقول غيابه في يجري  ما لزوجي أقول وعندما البقرة" يك برك وترقد  تاكلي تحبي
 في عشت زوجي، طر  من ضربي يتم الموضوع أناقش أن أريد وعندما المشاكل" في دير   لي

 وزوجي" عمتي عليا ترضى " حتى الشديد اإلرهاق حالة في حتى أعمل أصبحت جدا مخي  وضع
. 
 على ويرغمني سبب، بدون  توقف دون  دائما يعنفني جيزو  أصبح تقريبا زواجي من عام مضي بعد

 زوجي عنف من يسلموا لم أطفال 3 أنجبت ودينيا، اجتماعيا مرغوبة غير جنسية عمليات ممارسة
 " أنت تاعك التربية هذ  " مرة كل في ويقول معهم أيضا أنا ويعنفي دائما يعنفوهم كان حيث
 الداخلي الوضع في تتحكم التي هي أمه كانت يوم، كل تزيد وعائلته زوجي مع كبيرة معاناة كانت
 تم الوضح هذا ما يوما رفضت وعندما ألمه، يقدمها عمله من يجنيها التي النقود كل حيث للمنزل
 حسرة في رانا نحن " وقال رفضني لكنه والدي منزل إلى ذهبت أمه، طر  من وأبنائي طردي
 نظرة تنظر العائلة وكل أدخلني الرأس مطأطئة يزوج المنزل إلى رجعت ووالدك" انت تزيد  كبيرة
 الوضع. نفس في زلت ما الوضع يتغير لم حقيقة وإقصاء، احتقار
  05 المشاركة
  عازبة العائلية: الحالة
 تعمل المنزل، شؤون  إال تعر  وأب، أطفال 06 من المتكونة فقيرة عائلة من عازبة 05 السيدة
 يجنيه ما سوى  دخل لألب يكن لم ما، نوعا بعيدة نقطة من الماء وجلب الحطب توفير على أيضا
 من األشخاص أحد أبي على عرض األيام من يوم في الفالحة، في عمي مع اليومي العمل من
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 المنطقة هذه في فاستقرينا البقر، على يحتوي  مستودع في للعمل األصلي مقرنا عن بعيدة منطقة
 من واألكثر بالبقر وأعتني أنظف أصبحت منزليةال األعمال أعمل أن عوض "القنطاس " البعيدة
 األوقات. بعض في برعيها أقوم ذلك
 حتى " بها أقوم أصبحت األعمال كل يطاق ال األمر أصبح شهرين تتجاوز ال مدة في أنه إال

 أريد كنت الزواج، لغرض لي متقرب كل رفض ذلك من واألكثر ،فيه" ندير أنا البقر تاع الحلبان
 أريد اني ألمي التصريح وتكرارا مرارا حاولت حاليا، فيه أنا الذي التعب ذلك لك من ارتاح أن

 ذهبت متقدم أول من الزواج أريد لها وقلت قوتي كل جمعت عجزت، لكن األول المتقدم من الزواج
 يخدملي". لي شكون  معنديش الزواج تنسى " لها قال حيث الشيء هذا ألبي وقالت أمي
 لكننن األمنر بداينة فني أعرفنه لننم الرجنال أحند جناء عنندما جيندا اذكننره كننت الصني  أينام منن ينوم ذات
 مكترثة ولست أعمل كنت لولده، ليخطبني جاء أبي عمي ولد إنه ؟ من عرفته وجهه في التمعن بعد
 " ألننه كسكسني" طهني" فني بندأت العمل أكملت بعدما زواجي، سيرفض أنه متيقنة وكنت يحدث بما
 فني كثينرا فرحنت عمني" ولند لولند منديتك راني " وقال بابا جاء الطعام"، يهمل الزم الضيا  سبرنا في
 منن العننف اتلقنى ينوم كنل أصنبحت النزواج بعند فقنط، شنهر بعند زواجني تحديند تنم حيث اللحظة تلك
 ". هلل والحمد بيا يعلم ربي لماما حتى ومنقولش صابرة راني ويرخسني يضربني "عمي، ولد
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 أمننام أنفسنننا وجنندنا ،جندريننة بنظننرة المننرأة  ضنند العنننف موضننوع بننه يتسننم الننذي التعقينند أمننام

 النذي للمشناركين، الينومي المعنيش إلنى بالنفناذ لننا تسنمح منهجينة بنناء فني فقنط لنيس التفكير ضرورة

 ضنند العنننف ظنناهرة فمسنناءلة )طننابو(، والالكننالم والالاقتننراب الالمسنناس بقننانون  مسننيجة مسننألة يعتبننر

 تطلنب واسنتراتيجيات، وممارسنات وأفعال وردود تمثالت وتحليل الجندرية، المباني صواستخال المرأة 

 الواقنع استكشنا  فني مفيندة طريقنة وضع خالل من به قمنا ما وهذا فيها، فكرم   بمنهجية التسلح منا

 تجننري  التنني التفاعننل وديناميننات والتصننورات العنفيننة الممارسننات مننن المعنناني واسننتخالص المنندروس

 االجتمننناعي بننالنوع المرتبطننة والقضننايا الممارسننات مننن العدينند ليحمنن الننذي األخيننر البحننث، نبمينندا

 أطننر مننن نابعننة شخصننية وهيكلننة بننناء إلننى الجنننس، نننوع تحدينند منننذ يبنندأ الننذي التمييننز رأسننها وعلننى

 تسةاهم كية  : التنالي السنؤال علنى اإلجابنة علنى دراسنتنا ركنزت الجنندري. التفوق  أساسها اجتماعية

 محطنات ثنالث علنى وقفننا حينث ،المةرأة؟ ضةد العنةف إنتةاج وإعةادة إنتةاج فةي البنيوية عياتالمرج

 الشننعبي الننديني الخطنناب الذكوريننة، الهيمنننة ، األسننرة المشنناركين: خطنناب مننن اسننتنطاقها تننم أساسننية

 المرأة. ضد العنف إنتاج وإعادة إنتاج في ودورها

 ضند العننف ظناهرة عنن جمعهنا تنم التني شاهداتوالم المالحظات من العديد على وبناء الواضح من

 حينث همابين والعالقات األدوار تحدد حيث الجنسيين، بين التمييز خلق على تعمل األسرة أن المرأة،

 مؤسننس دور نحننو الولنند سننيوجه بينمننا المسنناعد، دور وهننو منزلنني، دور نحننو الفتنناة المشنناركون  وجننهي

 أن يعننني الننذي الشننيء العسننكرية، السننلوك آداب إلننى الطقننس هننذا يعننزى  حيننث ،التنننافس علننى بقننوة

 المشنناركين جميننع فننإن عسننكريا، العننالم كننان إذا أنننه األول النندعم يقتننرح لنندعم، دعننم الجننندر طقننوس

 الرتبننة تلننك يملكننون  الننذي الوحينندون  أنهننم ينندركون  الننذكور أن الثنناني النندعم ويقتننرح ضننباطه، يكونننون 

 التنشننئة خننالل مننن وهننذا ،الصننغر منننذ تشننبيعية ةجندرينن عالقننات الجنسننيين لنندى يبننني التصننور هننذه

 الخنروج للجنسنيين اليمكن لهذا التناقضات، فضاء في العيش على الجنسيين تجبر التي االجتماعية
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 منذ فالذكر السلوك، من معين نمط تفرض مجتمعال في السائدة األيديولوجيات ألن الفضاء، هذا من

 وأنمنناط مفنناهيم تقتضننيه مننا وفننق معهننا يتعامننل ،تمننددال خصائصننها مننن مفتوحننة برمننوز محنناط الننوالدة

 بقواعد مقيدة فهي لألنثى بالنسبة أما ،"الدار نساء " مع يتعامل كي  ضمنها ومن معروفة، سلوكية

 .مصاغة جندرية

 تفنرض إذا األسنرة، طنر  منن الممننوح النذكوري، لالمتيناز راجنع المشناركات ضند العننف ممارسة إن

 تعتبنر التني الرجولنة، ومكتسنبات قنيم علنى للحفناظ العننف، أشكال بكل لمرأة ا مع التعامل الذكر على

 ضندهن الممنارس العننف يتقنبلن أن المشناركات وعلنى ،واجتماعي رمزي  مال رأس المشاركين حسب

 كمننا طبيعنني معطننى وليسننت ثقافيننة حالننة المشنناركات تصننبح ثننم ومننن ،الرجننل حقننوق  مننن حننق ألنننه

 أحنننند سننننوى  المطننننا  النهايننننة فنننني منننناهو المشنننناركات ضنننند عنننننفال أن بمعنننننى المشنننناركون، يعتبرهننننا

 وتنندعمها تزكيهننا التنني القننيم إلننى جينالوجيننا تعننود التننيو  األخيننرة الذكوريننة، الهيمنننة ونتننائ  تمظهننرات

 جانبهننا مننن اخراجهننا فنني عنندة عوامننل تضننافرت ثقافيننا، تبنننى فاالنوثننة واجتماعيننة، اقتصننادية شننروط

 اإلنسننناني محتواهنننا منننن الجندرينننة العالقنننات تفنننر  حينننث ،ثقافينننةال طبيعتهنننا فننني وحشنننرها البيولنننوجي،

 ثانويننة شخصننيات إفننراز لننذلك نتنناج كننان وقنند وضعفاء)نسنناء(، أقوياء)رجننال( بننين عالقننات لتجعلهننا

 ثنم ومنن واألنثنى، النذكر بنين الجندرينة الفجنوة إتسناع إلنى أدى مما والتبعية، للخضوع استعدادا تبدي

 بينهما. الجامع نفسه الوقت في هو والعنف الذكورة نبي الفاصل الخط أن لنا يبدو

 لتسنويغه المناسنبة األرضنية وتمهند المنرأة  ضند العننف بممارسة المرتبطة المفاهيم من مجموعة هناك

 للعنننف المشنناركات تتعننرض إذ الرجولننة، ومفهننوم الطاعننة وهنني للمشنناركين الثقافيننة البنيننة فنني وتبريننره

 االحتجننناج وعننندم اإلهاننننة وتحمنننل خضنننوع لنننديهن تتنننرجم التننني الطاعنننة، لحنننق الخننناط  الفهنننم نتيجنننة

  لضبطها. وهذا بالعنف ت قابل الرجل طاعة عن تخرج التي المرأة  وإن والشكوى،
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 فعلننه ويجننب مشننرعن، ذلننك بعنند ليصننبح العنننف دائننرة مننن المشنناركات ضنند الممننارس الفعننل ويخننرج

 علننى خروجهننا بسننبب المننرأة  ضنند سمننور  قنند كننان إذا المجتمعيننة القننيم عننن المعبننرة الحلننول كأفضننل

 االجتمنناعي والتقننويم المراقبننة إلننى المشنناركات سننلوك ويخضننع العائلننة، لشننر  وتهدينندها العفننة قواعنند

 فني تنرى  نظنرة عنن النذكور عبنر وقند األولنى، بالدرجة األسرة بشر  يمس كائن كونها بسبب السلبي

 المننع وتبنرر حريتهنا منن والحند هنامراقبت تسنتوجب بالشنيطان، تشنبيهها تنم حيث خطر، عنصر المرأة 

 ووقائعها. اليومية الحياة مجاالت في النساء سلوك على األبوية السلطة تفرضه الذي

 القنيم علنى للمحافظنة آلينة فهو يؤديها التي الوظيفة إلى استنادا مبررا سلوكا المرأة  ضد العنف يعتبر

 فني تشنديدا أكثنر المشاركات وكانت سدها،وج المرأة  سلوك تضبط التي والقواعد واالجتماعية الثقافية

 النسنناء تركينز وكننان عقالهنا منن تفلننت أن منن المننرأة  جنسنانية علنى خوفننا اسنتعماله إلننى اللجنوء تبرينر

 المرأة. سلوك لضبط آلية بوصفه العنف على أكبر

 تتعلننق شخصننية قيننود هنني غيرهننا، دون  تحمننل السننتراتيجية المننرأة  اختيننار علننى تننؤثر التنني القيننود إن

 لفقندانهن اخنرين أشنخاص علنى العتمنادل دائمنة بحاجة يشعرن  فالمشاركات المعنفة، المرأة  بشخصية

 المرأة. لحقوق  الداعمة غير والثقافة األهل مساندة بمدى تتعلق البيئية القيود ننسى وال ،سهنبنف الثقة

 خاننة فني المنرأة  يضع الذي االخير الطالق، من الخو  في متمثلة القصوى  بالتهديدات تتميز وقيود

 .تعسفية ممارسات إلى ذلك بعد تتحول والتي اجتماعية، وصمة إلى وتتحول بسلوكها المشكوك

 سلسنلة فني ومظناهره المنرأة  ضند العننف أشنكال منن لكثينر العريضنة الخطوط أيضا الدراسة هذه تبين

 رأة المننن ضننند العننننف أشنننكال كنننل فينننه تتمظهنننر كفضننناء األسنننرة ذلنننك فننني بمنننا المواضنننع، منننن عريضنننة

 منن بكاملهنا المنرأة  حيناة امتنداد على استمرارا العنف هذا وشكل السلوكات. هذه يدعم الذي والمجتمع

 مننن شننكل كننل يعننزز مننا وغالبننا والخنناص، العننام قطنناعين فنني ويتفشننى مننرأة، تصننبح أن الننى الطفولننة
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 حناالتال منن الكثينر فني بندنيا شنكال المشناركات ضند العننف ويتخنذ األخنرى. األشكال العنف أشكال

 .واللفظي النفسي العنف في ويتمظهر هذا يجتاز لكنه

 فلقنند االجتمنناعي، النننوع أسنناس علننى القننائم والعنننف النمطيننة الصننور بننين العالقننة يخننص مننا فنني أمننا

 القننائم العنننف ظنناهرة علننى الشننرعية تظفنني التنني النمطيننة الصننور بعننض تحدينند علننى الدراسننة ركننزت

 البنيوينة التحنوالت منن النرغم علنى ،للمشناركين الخطابي السياق ضمن االجتماعي النوع أساس على

 العنننف منع التطبينع علنى ممنهجنة وبطريقنة أيضنا الصننور هنذه تعمنل النذكوري. الخطناب مسنت التني

 األذهننان. فنني تجننذرها إضننعا  وفنني الظنناهرة بهننذه المشنناركين اعتننرا  عنندم فنني وتسنناهم المننرأة  ضنند

 المرأة. على اللوم إلقاء على تعمل فهي

 نفسننه الننديني للنننص نظيننرا وجعلننه المننوروث مننع التعامننل إلزاميننة علننى عملننوا المشنناركين جننل أن كمننا

 الننوع أسناس علنى القائمنة الدونينة وغدت بحت، ذكوري  تنظير الدينية الممارسة تحويل إلى أدى مما

 يحمله وما االجتماعي الموروث نسجها التي الجندرية العالقات نمطية على انعكس نه  االجتماعي

 دينيا. مبررة ممارسات من

 فننني مثمنننر غينننر تبجيلننني، احتفنننائي خطننناب سنننوى  نتجنننت اجتماعينننا المبنينننة قراءتننننا علنننى البقننناء إن

 البنننناء هنننذا سنننيطر حينننث تهميشننه، منننن بننند ال جننننس بأنهنننا داخلننه المنننرأة  تشنننعر والمسنننتقبل، الحاضننر

 الحياة. تفاصيل على كليا وإسقاطه المبجلة الفقهية القراءات مع التماهي نحو وتنزع المعرفي

 السياسنننني الزمكنننناني، سننننياقيه فنننني الفقهنننني للبننننناء تاريخيننننا فهمننننا نفتننننرض الجندريننننة العالقننننات ولفهننننم

 مهيمننة االجتماعينة التصنورات بقنت إذا صنعبة تصنبح التفكيكينة اآللينة هذه والمعرفي، واالجتماعي،

 دام ومنا المنرأة، ضند رسالممنا العننف تبرينر فني فاعال التصورات دامت وما الدينية، النصوص على

 القنول يمكنننا وعلينه متجذر االجتماعي النوع أساس على القائم العنف فإن مرجعية، قاعدة الموروث

  تجاوزها. قصد مقوالتها وتعرية المنظومة هذه تفكيك علينا واجب أنه
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 االجتمننناعي الننننوع أسننناس علنننى القنننائم العننننف موضنننوع فننني البحنننث أن ننننرى أن  يمكنننننا األخينننر وفننني

 هننو إنمننا الذكوريننة(، الهيمنننة األسننرة، ،الفهم الخنناط  للنندينتغذيننه) مرجعيننات ظننل فنني إنتاجننه وكيفيننة

 يحقننق ال وعنناء المننرأة  جعلننت التنني هنني المتاهننات وهننذه .الننذات فنني متأصننلة عميقننة لمتاهننات رصنند

 اعي.االجتمننن الننننوع قنننوانين بهنننا تسنننلم النننذي للمنننرأة  الذكورينننة المركزينننة اختنننراق خنننالل منننن إال دالالتنننه

 بامتيناز ثقافينة حادثنة هنو أشنكاله بكنل المنرأة  حرمنة ينتهنك النذي العننف أن ننرى  ذلنك إلى باإلضافةو 

 المرأة. ضد يمارس طبيعي كفعل ونصبتها إزاحتها في االختراقات كل فشلت
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  1) ملحق
  المقابلة: دليل

 االجتماعي النوع أساس على القائم العنف
 انمو جا المرأة تعني 

 األنثروبولوجيا في الدكتوراه  على للحصول مكملة أطروحة
 إعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةداد

  سهلي سليم : الطالب
  إشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراف

 بروقي وسيلة د.
  السن، الجنس، المستوى التعليميالبيانات الشخصية:  -1
 البيانات الكيفية: -2

 يز القائم على أساس النوع االجتماعيالمحور األول: األسرة والتمي
 األسرة؟ داخل موقعك ماهو -1
 ؟ األسرة في الجنسيين بين التمييز من نوع يحدث هل -2
 واألنثى؟ الذكر لتنشئة معين أسلوك هناك هل -3
  الجنسيين؟ اتجاه الوالدين من الصادر التمييز في رأيك ما -4
   المنزلي؟ الفضاء في ضروري  سيينالجن بين العمل تقسيم أن ترى  هل نظرك في -5
  عليك؟ مورست التي العنف أشكال ماهي -6

 الهيمنة الذكورية والممارسة العنفيةالمحور الثاني: 
  البيت؟ في األموار يصدر من -1
  البيت؟ في األموار يصدر من  -2
  األنثى؟ أو الذكر البيت في األفضل هو من رأيك في -3
  العنف؟ عليكن يمارس من -4
 األسرة؟ بإعالة يقوم من -5
 الذكورية؟ السياقات خضم في ضدكن العنف مقاومة في مارأيك -6
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 المحور الثالث: العنف ضد المرأة ضمن سياق الفهم الخاطئ للدين
 لمرأة؟ا الدين يرى  كي  -1
 ؟وأضربوهن النساء على قوامون  للرجال تفسيرك ماهو -2
  ؟ ضربوهنااب وجل عز هللا يعني ماذا -3

  01) المشاركات ألحد الطبية الشهادة يبين:  03و 02) رقم الملحق
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النقال بالهاتف الباحث تصوير المصدر:



 تعنيف املرأة أمنوذجا االجتماعيالعنف القائم على أساس النوع 

209 

برلين -المانيا  /ركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية إصدارات الم    

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

  



 تعنيف املرأة أمنوذجا االجتماعيالعنف القائم على أساس النوع 

212 

برلين -المانيا  /ركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية إصدارات الم    

 :المصادر -1
 الكريم. القرآن -1
 الثاني. اإلصحاح التكوين، سفر التوراة: -2
 .1978 ،2ط القاهرة، األقسام، دار القرآن، ترتيب أسرار الدين: جالل السيوطي -3
 الخامس. المجلد ،1373 مصر طبع قرآن، آي تأويل عن البيان جامع الطبري: -4
    )سبع( مادة مخيمر، الرحمن عبد أحمد تحقيق اللغة، تهذيب األزهري: بن أحمد بن محمد منصور أبو الهروي  -5

 .2004 ،1ط لبنان، بيروت، العلمية، الكتب دار الثاني، المجلد
 )د.س(. )د.ط(، )د.ب(، ،1ج العلمية، الكتب دار القرآن، مأحكا العربي: ابن -6
 )د.س(. )د.ط(، مصر، العربي، البيان دار ،01الجزء العظيم، القرآن تفسير الكثير: ابن -7
 )د.ت(. ،4ط )د.ب(، المعار ، دار ،17ج الذال، باب العرب، لسان منظور: ابن -8
 )د.س(. )د.ط(، الجزائر، مليلة، عين الهدى، دار عربي، – عربي قاموس الهدى إبراهيم: أنيس -9
 المراجع: -2
  العربية: باللغة المراجع -2-1
 3ط ،المغرب  البيضاء الدار العربي، الثقافي المركز االجتماعية، العلوم في العلمي البحث هللا: عبد إبراهيم -1

2017. 
 المري  دار  األنثروبولوجيا" " اإلنسان علم في البحث مناه  إلى مدخل حمدي: مصطفىو  محمد فتيحة إبراهيم -2

 .1988 ط(، )د. السعوودية، العربية المملكة الرياض، للنشر،
 هناء ترجمة األساسية، والمصطلحات المفاهيم الثقافية: النظرية موسوعة جويك، سيد وبيتر أندرو إدجار -3

 .2014 ،2ط مصر، القاهرة، للترجمة، القومي المركز الجوهري،
 المغرب االختال  دفاتر منشورات أنموذجا، النسائية الرواية األنثوي  للجسد الثقافية التمثالت النور: عبد ادريس -4
 .2015 ،1ط
 للدراسات حدود بال مؤمنون  مؤسسة كريملي، هدى ترجمة الجنسية، للهوية االجتماعي البناء غوفمان: إرفينغ -5

 .2019 ،1ط المغرب، الرباط، واألبحاث،
 .2001 )د.ط(، المغرب، البيضاء، الدار الشرق، أفريقيا المستباح، أوالجسد البغاء الزهراء: فاطمة أزرويل -6
، وارتون: علم إجتماع النوع، مقدمة في النظرية والبحث، ترجمة هاني خميس أحمد عبده المركز إيمي إس -7

 2014، 1القومي للترجمة، القاهرة، ط
 .1996 ،1ط القاهرة، والتوزيع، للنشر األهرام مؤسسة رأة،والم أرسطو الفتاح: عبد إمام إمام -8
 المركز الجوهري  هناء ترجمة االجتماعية، العلوم في اإلثنوجرافي الميداني البحث وآخرون: روبرت إيمرسون  -9

 .2010 ،1ط القاهرة، للترجمة، القومي
 .2008 ،01ط ،لبنان بيروت، الساقي، دار العربي، ابن فكر في األنوثة :نزهة براضة -10



 تعنيف املرأة أمنوذجا االجتماعيالعنف القائم على أساس النوع 

213 

برلين -المانيا  /ركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية إصدارات الم    

 لبنان،)د.ط( بيروت، للنشر، الريس رياض دار التقليدي، والوعي الحداثة أزمة الهوية حليم: بركات -11
2004. 
 البحرين المنامة، واآلثار، للثقافة البحرين هيئة استيته، السنوسي ترجمة األلوان، قصة مانليو: بروزاتين -12
 .2018، 1ط
 .2000 )د.ب(،)د.ط(، للثقافة، األعلى المجلس فوكو، ميشال فلسفة في بالخطا مفهوم الزواوى: بغورة -13
 (د.ط) مليلة، عين والتوزيع، والنشر للطباعة الهدى دار العولمة، زمن في المرأة  قضايا ليلى: بلخيري  -14

2006. 
 1ط األردن، عالتوزيو  للنشر المعتز عالجه، وكيفية آثاره، أسبابه، المرأة  ضد العنف محمود: سهيلة بنات -15

2006. 
 )د.ط( المغرب، الشرق، أفريقيا الثقافية، والتمثالت اإلشهار اإلشهارية: الصورة سيميائيات سعيد: بنكراد -16

2006. 
 .2020 ،1ط األردن، عمان، األكاديمي، الكتاب مركز األنثى، سيكولوجيا محمود: محمد يونس بني -17
 1ط لبنان، بيروت، للترجمة، العربية المنظمة قعفراني، سلمان ةترجم الذكورية، الهيمنة بيار: بورديو -18

2009 . 
 .2006 ،1ط الجزائر، الحقائق، دار وبلديات، واليات الجمهورية دليل توفيق: بوزناشة -19
 البيضاء الدار العربي، الثقافي المركز ميدانية، دراسة النساء أحوال وتغير الرجولة ، شرارة عزة بيضون  -20

 .2007 ،01ط المغرب،
 الكالسيكية القرآن تفاسير في قراءة إعادة اإلسالم في التفسيرية السلطة ومباني الجندر عائشة: جسنجر -21

 .2018 ،1ط لبنان، بيروت، لألبحاث، األكاديمي المركز
الحجاب بين الحشمة والخصوصية والمقاومة، ترجمة سهام عبد السالم، المركز القومي  :الجندي فدوى  -22
 .2016، 1ترجمة القاهرة، مصر، طلل
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 . 4،2005ط المغرب، البيضاء، الدار العربي، الثقافي
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 الملخص 

خالل جملة من المقابالت  انطالقا من الواقع المعيش. وقد تبّين من المرأة أسهمت التجربة البحثية المعروضة في إعادة النظر إلى مكانة 
 ع تختلف كّليا عن المرأة المثال المراد تحقيقه على أرض الواقع.الواق رّمتها. فصورة المرأة بالمجراة ضرورة التمحيص  في البنية االجتماعية 

ّن ما نسوقه أالعنف المسّلط على هذا الجنس. يبدو  في مجتمعنا وسّلطت الضوء على الكّم الهائل من المرأة إّننا إزاء مخرجات تجربة كشفت حقيقة صورة 
–الظاهرة  ات الذكورية المهيمنة و القوى البنيوية لها بالغ األثر في تعزيز تفّشي هذهاالجتماعي و المرجعي من رأي يبدو غريب قول إاّل أّن التصني 

 .-العنف ضّد المرأة 

لتدقيق ملك آليات اتاستوجبت االستئناس بمنهجية مفّكر  إّن ما تّم عرضه سابقا هو نتاج تجميع ماّدة اثنوغرافية محّملة بتمثالت وردود فعل وممارسات
والغاية مّما ق ّدم يتمثل في استقراء الواقع المدروس بعد اكتشا  خباياه وترحيل المواضيع ، حقائق األمور منطق علمي حتى يستجليالفرز المبني على و 

 الممارسات المستندة إلى نوع اجتماعي عنها من منطقة الظّل إلى العلن إلى منطقة الفكر الناقد. ومن ثّم تتاح لنا فرصة استخالص المعاني و المسكوت
 الذكورية / الدين ضمن الفهم الخاط (. مخصوص موغل في المرجعية البنيوية )األسرة / الهيمنة

وكشف مؤشرات متخفية لظاهرة العنف الذي ي م ار س  العالقة الجندرية في الحياة اليومية للمشاركين تأثيروأبرز ما علق بالذهن إثر التجربة الميدانية مدى 
المؤمن  االجتماعية ألّن اليومي وقف حائال دون فسح المجال لنظرية النشوء و التطّور لتّتبع مسلكها الطبيعي ى الداروينيةعلى المشاركات دون النظر إل

الصارخ بين الحقيقة و الواقع في نظرتنا للمرأة من خالل طرق  بضرورة التغّير وعدم االستقرار على حال. وربما االستخالص األكبر هو االختال 
 معاملتها.

المنّظمة والعفوية. ولعمري  بأدواتهمنه  كيفّي  حّتى ال نجانب الصواب في االستنتاجات التي نرنو بلوغها و الحقائق التي نتوّقف عندها ارتأينا اعتمادو 
 العنف القائم على أساس النوع االجتماعي. يظّل هذا المنه  محافظا على نجاعته في فهم ظاهرة

 عنف ضد المرأة، الهيمنة الذكورية، التنشئة الجندرية، الفهم الخاط  للدين.  الجندر، ال :الكلمات المفتاحية
Abstract : 

The research experience presented has contributed to a reconsideration of the status of women based on 

living reality. A series of interviews have shown the need for scrutiny of the entire social structure. The reality of 

women is totally different from that of women, the example to be achieved on the ground. 

We are in the face of the outcomes of an experiment that has revealed the reality of the image of women in 

our society and has highlighted the sheer amount of violence that has been inflicted on this sex. Our view seems 

strange, but the social classification, dominant male references and structural forces have a profound impact in 

promoting the spread of this phenomenon - violence against women-. 

What has been presented earlier is the result of the compilation of ethnographic material loaded with 

representations, reactions and practices that required the use of the methodology of a thinker who has the mechanisms 

of scrutiny and screening based on scientific logic in order to deduce the facts of things, and the purpose of what was 

presented is to extrapolate the studied reality after discovering its secrets and relaying the hidden topics from the 

shadow area to the area of critical thought. We then have the opportunity to draw meanings and practices based on a 

particular social type that is encapsulated in the structural reference (family/male domination/religion within the 

misperception). 

The most prominent thing that has been commented on after the field experiment is the extent to which the 

gender relationship affects the daily life of participants and uncovered incognito indicators of the phenomenon of 

violence that is practiced on participants without looking at social Darwinism because the daily stood in the way of 

giving way to the theory of evolution and evolution to track its natural behavior believing in the necessity of change 

and instability in the event. Perhaps the greatest and most painful conclusion is the stark difference between truth and 

reality in our view of women through the ways in which they are treated. 

In order not to be right in the conclusions that we want to achieve and the facts at which we stop, we have 

decided to adopt a kefy approach with its organized and spontaneous tools. For my age, this approach remains 

effective in understanding the phenomenon of gender-based violence. 

Keywords: Gender, Violence against women, male domination, Gender upbringing, misunderstanding of 

religion. 
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