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 ر:      س المؤتم                  ة رئي                     كلم

 الرحيم:بسم اهلل الرحمن  
دوار املراكز البحثية أن تكون بمنزلة جسور بين املجتمع والدولة والعلم، وأن تخدم أمن املعلوم أن من أهم 

املصالح العامة والفرد وصانع القرار، ويأتي ذلك من خالل إجراء امللتقيات العلمية ونشر الكتب التي تدخل ضمن 

حول مشكالت وقضايا الساخنة التي تواجهها املجتمعات الحالية  حقول متعددة وهذا بتقديم تحليالت معمقة ومنهجية

وهذا لتحقيق طموحاته في مواكبة املراكز  ،ألن يكون مصدر للمعلومات والنصح ركز الديمقراطي العربي ، ولذى يصبو امل

 العلمية العاملية في جميع املجاالت والتخصصات.

الكتاب ، إذ نقدم هذا للتخصصات لجندر قراءة عابرةوسوم ب امداخالت املؤتمر الدولي املويجدر بنا مع إصدار 

كتاب البالشكر والتقدير لكل من ساهم في إخراج هذا  فإننا نتقدم، حول موضوع الجندر يحتويه من أبحاث علمية بما

باملستوى الذي يرض ي زمالئنا الباحثين الكتاب نأمل أن يكون هذا . حيز الوجود وعلى رأسهم الدكتورة طرشان حنان إلى

في  يساهموا ببحوثهم ودراساتهم واملعارف املختلفة أنوبنفس الوقت نكرر دعوتنا لكل الباحثين في مختلف العلوم 

 وتفكيك هذا املفهوم وتعريته من إلايديولوجيات املصطنعة. موضوع الجندر

ات، من أجل إعادة قراءة الظاهرة الجندرية بأقالم عربية ويأتي مؤتمرنا هذا، مؤتمر الجندر قراءة عابرة للتخصص

، دون الوقوع في الاسقاطات التبسيطية والاختزالية وإدانة متعمقة ومغايرة للذهنية الغربية صرفة، ليطرح بصورة

 التراث العربي بطريقة غاية في السطحية والانتقائية.

من عيوب  الكتابخلوا يلمية نافعا للجميع، ولن من بحوث ودراسات عالكتاب راجين أن تكون محتويات هذا 

وعزاؤنا أنها من صنع البشر، ولكننا نعدكم بعمل املزيد، وأخيرا نقول أنه لن يكون هناك طعم ألي نجاح بدون 

 .مشاركتكم وإنتقادتكم البناءة

 

 

:املؤتمرئيس ر   

   د. سهلي سليم
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 : ديباجة املؤتمر

عند حدود أصلها البيولوجي او الثقافي كنوع من أنواع الانطولوجية، ولم لم تتوقف أسئلة الطبيعة البشرية  

النفسية نثروبولوجية و ة والاجتماعية والسوسيولوجية وألا هو إلانسان وارتباطاته البيولوجي توقف إلى التساؤل حول ما

تباره مصطلحا الخ، بل تعدت هذه ألاطر وأصبحت تتناول موضوعات تدخل ضمن سياقات جندرية. والجندر باع…

انجليزي، ويعنى به النوع الاجتماعي أو الجنوسة أو النوع الثقافي، مقابل النوع البيولوجي، ويعتقد انه استخدم ألول مرة 

من قبل الباحثة أن اوكلي في سبعينيات القرن املاض ي، والتي تعني بها التمايز الثقافي والاجتماعي بين الجنسيين، وبعد 

ية للمفهوم أخذت العلوم املتعددة في تبني املفهوم وتحليله وفق مقاربات مختلفة، ففي علم الاجتماع هذه املرحلة التوليد

يعتبر الجندر نسق اجتماعي يحمل اشتراطات سوسيولوجية، حيث يقوم علم الاجتماع بدراسة الجندر وفق مقاربات 

ة بامتياز، حيث يركز على معرفة مفهوم سوسيوجندرية. وباعتبار الجندر مفهوم اجتماعي فهو ظاهرة أنثروبولوجي

الذكورة وألانوثة وتمضهراتها في العلبة الثقافية، حيث قدم العديد من الباحثين دراسات ساهمت في تفكيك املفهوم 

أهمها دراسة مارغريت ميد في جزر التروبرياند ودراسة كلود ليفي شتراوس في البرازيل وباكستان، وبعيدا عن التناول 

ولوجي قفز املفهوم بكل تمفصالته لألدب الذي تم تبنيه من طرف العديد من الروائين لتلبية الاشبعات الانثروب

  الايديولوجية ومن أهم هذه البحوث ما قدمته الفرنسية سيمون دي بفوار في كتابها الجنس آلاخر

دا مي، وهو يستلزم رصوتأسيسا عليه نجد أن الجندر يمتلك راهنية قصوى بحكم طرحه القوي في املشهد اليو 

مختلفا، اعتبارا لالحتشام في التعاطي العلمي معه، ففي الوقت الذي يستمر فيه املجتمع في تشكيل هويات جندرية 

جديدة، يظل التعامل مع الجندر بعيد عن التحليل والفهم التخصص ي العميق والجاد، إذ يتم اعتباره مفهوما غريبا 

صية على الفهم ال تستحق إال التجاهل القصدي !!!، وعلى هذا ألاساس نطرح عن املجتمع العربي، وظاهرة مستع

من أين أتى مفهوم الجندر ومتى أثبت نفسه كفئة تحليلية في تخصصات العلوم الاجتماعية  :التساؤالت التالية

لنوع دراسات اوإلانسانية؟ كيف تطور املعنى العلمي ملفهوم الجندر في الفكر الاجتماعي وبشكل أكثر عمومية في 

 الاجتماعي؟ كيف يحدد هذا املفهوم بكل تمفصالته في بناء قاعدة العالقة بين الجنسيين وفي تحديد املكان والدور؟

 أهداف املؤتمر: 

 مفهوم الجندر كفئة تحليلية للعديد من الظواهر الاجتماعية واملتعلقة بالنوع الاجتماعي داخل الفضاء  دراسة

 الاجتماعي

  م في ظل التغيرات البنيويةدراسة املفهو 

 معرفة التموقع املعرفي للمفهوم ضمن ألاطر الاجتماعية والثقافية 

 التطرق إلى جدوى ألادب في الفروق الجندرية من خالل التحليل الخطابي 

 لوضوح بالنسبة للعالقة التعرف على مساهمة علم النفس في إخراج مفهوم الجندر من مظلة الغموض إلى ا

 ينبين الجنس
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  تناول املفهوم في التخصصات املختلفة )علم الاجتماع، ألادب، ألانثروبولوجيا، علم النفس البيولوجيا، العلوم

ات الخ(، من خالل الدراس…. الطبية، العلوم السياسية، الحقوق، الجغرافيا، إلاحصاء، علم التاريخ، القانون، الفلسفة 

 .امليدانية والتجارب الشخصية والتقارير

 :ملؤتمرمحاور ا

 تاريخ املفهوم  .تفكيك مفهوم الجندر: الاختالفات والالمساواة الجندر بين وفرة املصطلحات وتشوش املفهوم

  .النسوية والجندر التمايز والالمساواة بين النوع

 ل تفاعلية العالقة بين الرج (الجندر في علم الاجتماع حراك املفهوم داخل علم الاجتماع )ألاطر النظرية للمفهوم

الجندر في إطار التفاعل داخل املؤسسات الاجتماعية ألاسرة والتدرب على املمارسات الجندرية التحوالت  .واملرأة

من الدراسات النسوية إلى دراسات الجندر -الجندري من العمل إلى النشاط  –التدريجية في علم الاجتماع الجندر 

 .اجتماعيا

 الجندر وفضاء  ي،العالقة بين الجندر والنص ألادب تعقيد .ت اللغويةالجندر في ألادب واقع الجندر في املستويا

جندرة اللغة أم جندرة الخطاب تغييب  .ألاسس النسوية في البحث في اللسان والجندر والجنسانية .القواعد الخطابية

  .النساء من لغة الخطاب

 ب .وعقدة اوديب الذكورية فرويد-أوجهة نظر التحليل النفس ي الفرويدية وما بعدها  :الجندر وعلم النفس-

النفسية الاجتماعية لدى  النظرية-د .املرأة من وجهة نظر هيلين دويتش سيكولوجية-ج .وألانثى كذكر مخص ي فرويد

 .النظرة النمائية للجندر في علم النفس .ايريك اريكسون 

  الثقافة ومشكلة تقسيم النوع الجندر في علم ألانثروبولوجيا تاريخ علم ألانساب ألنثروبولوجيا الجندر

دور مفهوم  ”النوع الاجتماعي الثالث” الشذوذ الجنس ي الطقس ي  .الهيمنة الذكورية والرجولة املستحدثة .الاجتماعي

  .الجندر في الدراسات ألانثروبولوجية هوية النوع واملركزية الذكورية

  الوكالت الاجتماعيةدراسات ميدانية في الجندرة رصد وتوثيق الدراسات الجندرية في. 
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 –مقاربة جندرية  –تمكين املرأة في العمل باملؤسسة الجزائرية 

Empowering women at work in the Algerian institution- a gender approach- 

 الجزائر  /0جامعة قسنطينة /ط. د. سلطاني سارة

PhD.Sarra Soulta/University of Constantine2/Algeria 

 الجزائر /0جامعة قسنطينة /د.شناف خديجة

Dr. Shanaf Khadija/ University of Constantine2/Algeria 

 الدراسة:ملخص 

تحكم العالقات الاجتماعية العديد من املعايير السلوكية الجنسانية والتي تقوم على تكريس سيطرة الرجل على املرأة مما أنتج 

الصورة النمطية ألدوار كال الجنسين على أنها أطر جامدة ال يمكن الخروج منها،وعلى الرغم من قلة ألابحاث الخاصة بعلم اجتماع املرأة 

 ااملوضوع يستأثر باهتمام القادة واملسؤولين نظرا ألهمية دور املرأة في املجتمع، مما أدى إلى تعزيز مكانتها ومضاعفة أنشطتها ووظائفه إال أن

وانعكس ذلك على وضعها العام فأصبحت املرأة ممكنة، فظهر علم جديد يدرس الجذور الاجتماعية املؤثرة في عمل املرأة من خالل دراسة 

التي تؤثر في املرأة، فتبلورت املقاربة الجندرية في تمكين املرأة وفي ضوء ما تم طرحه في البحث الحالي تم الاستنتاج بأنه وجب على  العوامل

ى لالحكومة تطوير مختلف التشريعات والقوانين املتعلقة باملرأة سواء تشريعات العمل من حيث املساواة في ألاجر بينها وبين الرجل زيادة ع

فادتها من تمايزها الاجتماعي والجندري مثل عطلة ألامومة وسن التقاعد وكذلك التشريعات املتعلقة باالنتخابات مثل قانون الكوتا است

 النسائية التي تفرض لها حصص ثابتة في املجالس النيابية وغيرها من القوانين.

 التمكين، تمكين املرأة، النوع الاجتماعي، املؤسسة، املقاربة الجندرية. الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

Social relations are governed by many gender behavioural norms that are based on perpetuating the control of men 

over women, which produced the stereotyped image of the roles of both sexes as rigid frameworks that cannot be changed. 

Despite the few researches in this subject, leaders and officials tend to be more interested by  it in view of the importance  of 

the role of women in society, which led to the strengthening of their position and the doubling of their activities and functions, 

and this was reflected in their general status. Indeed, a new science emerged that studies the social roots effecting women's 

work by studying the factors that effect women, and the gender approach appeared as a new science to empowering women. 

In light of what was presented in the current research, we have concluded that the government should develop various 

legislation and laws related to women, both labor legislation in terms of equal pay between them and men, in addition to 

benefiting from their social and gender differentiation such as maternity leave and retirement age, as well as legislation related 

to elections such as the quota law women for which fixed quotas are imposed in parliament and other laws. 

Key words:  Empowerment,empowering  women, social type, institution, gender approach. 
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  مقدمة:

املرأة هي املرآة العاكسة لنمو املجتمعات، حقيقة أصبح ينادي بها الجميع، وواقع فرض نفسه بفعل الزمن، 

تقدم أي مجتمع وقياس حركة تفاعله مع معطيات العصر الحديث، تعتبر اليوم معيارا مهما، يوضح درجة  فمكانة املرأة

بكل ما يحملهمن قيم ومبادئ. حيث تزايد في العقود ألاخيرة الحديث عن دور املرأة وضرورة تحقيق تمكينها،ما جعل 

،ألنها تشكل ميةالهيئات واملنظماتالدولية تتسابق من أجل عقد املؤتمرات والقمم للمناداة بضرورة إشراك املرأة في التن

نصف قوة املجتمع.وفي هذا الصدد خاض علم الاجتماع معارك لتحديد املالمح ألاكاديمية لدراسة قضايا املرأة ونزعتها 

النسوية واستعان فيذلك بالعديد من النظريات مثل الصراع والتفاعلية الرمزية والليبرالية لكي يحدد مالمح هذه النزعة 

لفكرية، وفهم دور املرأة في مجال التمكين يتضمن تحوالت شاملة في البناءات الاجتماعية النسوية ويحدداتجاهاتها ا

والاقتصادية والسياسية فضال عن أساليب الحياة والقيم الثقافية، والتمكين باعتباره عملية ترسيخ لحقوق املرأة 

دد ألابعاد قدم من منظور الجندر والنوع وتحريرها من الاستبعاد من خيارات الحياة والقرارات املجتمعية وكمفهوم متع

 الاجتماعي كخلفية فكرية ومنطلق لتمكين املرأة.

 وهذا ما يدفعنا لطرح التساؤل التالي:

 ما هي أهم إلاستراتيجيات املساهمة في تمكين املرأة في العمل باملؤسسة الجزائرية؟

 وتتفرع عن هذا السؤال الرئيس ي ألاسئلة الفرعية التالية:

  ملقصود بالتمكين؟ما 

   ما هي أهم متطلبات التمكين؟ 

  ما ملقصود بتمكين املرأة؟ 

 ما هي مجاالت تمكين املرأة؟  

 ما هي أهم الاستراتيجيات الفعالة لزيادة تمكين املرأة في العمل؟ 

 أهمية الدراسة:

القطاعات إلى جانب الرجل، تكمن أهمية الدراسة في أهمية تقدير املرأة وإعطائها حقوقها وإشراكها في مختلف 

مشاركة املرأة في مختلف القطاعات مقياسا لتطور ونمو هذا املجتمع، وأي تقدم للمجتمع مرتبط ارتباطا وثيقا  إذ تعتبر

بمدى قدرة النساء على املشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، إذ أن أضمن سبل تحقيق التنمية 

اسة كما تكمن أهمية الدر  ي والاجتماعي والسياس ي يكمن في تنمية قدرات املرأة وإعطائها حقوقها.الاقتصاد في الجانب

على  ليصبحن قادرات أيضا في أهمية عملية التمكين للنساء بشكل عام، فهو يعمل على بناء القدرات الذاتية للنساء

ألادوار في مختلف  رات على أداء جميعحل مشاكلهن وإشباع حاجاتهن فضال على رفع ثقتهن بأنفسهن وبأنهن قاد

 املناصب، وإن قدراتهن متساوية مع قدرات الرجال إذا ما أتيحت لهن الفرص املناسبة.
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 أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة إلى معرفة أهم الاستراتيجيات التي ساهمت في تمكين املرأة في العمل باملؤسسة الجزائرية، وبذلك 

 كالتالي:تلخيص أهداف الدراسة  يمكن

 .التعرف على تمكين املرأة، وكيفية نشأة هذا املفهوم وأهم مبادئه 

 .التعرف على مجاالت تمكين املرأة 

 .التعرف على تحديات ومعوقات تمكين املرأة 

 .التعرف على أهم الاستراتيجيات الفعالة لزيادة تمكين املرأة في العمل 

  :أوال: مفاهيم الدراسة

 مفهوم التمكين: 

الدرجة التي يتقاسم فيها العاملون املعلومات، املعرفة، املكافآت والسلطة في املؤسسة،  التمكين إلى مصطلحيشير 

وتتسع  سابقا كانوا يفعلونهذلك أن العاملين في مثل هذه الحالة يشاركون في عملية صنع القرارات بشكل أوسع، مما 

ل على املوارد في وظيفته، فهي تشمل سلطة التأثير على خارج حدود مجرد سيطرة العام العاملين إلىعملية تمكين 

القرارات في وحدة العمل واملؤسسة، وكلما ازداد مستوى عملية التمكين عظمت السلطة التي يتمتع بها ألافراد فيما 

لتحقيق  ةصنع القرارات، كما يتلقى العاملون من خالل هذه املشاركة املعلومات ويعالجون املعرفة الالزم يتعلق بعملية

 )110، ص.8002)اندرواس،  1عملية تمكينمجدية في عملية صنع القرارات وتنفيذها.

ترى الباحثة من خالل هذا التعريف أن: التمكين يجعل املرأة كشريك في املؤسسة، تساهم في صنع القرارات   

والاستطاعة التي يمنحها لها أسلوب وتعمل على تبادل املعارف والتأثير في مجريات العمل، من خالل القوة  وتنفيذها

 التمكين.

 فهوم املرأة:م

تعرف املرأة بأنها مؤنث الرجل، وهي ذلك الكائن اللطيف الذي يتحد مع الرجل في أصل الخلقة وتختلف معه 

املهام  في تاليوبالالفسيولوجية، كما جاء في آلاية القرآنية " وليس الذكر كاألنثى " أي في البناء الفسيولوجي  في البنية

 (55، ص.8012فراح، وشلفي، ( التي تستند للكل.

 ترى الباحثة من خالل هذا التعريف: أن املرأة تمارس املهام والوظائف مثلها مثل الرجل وتساهم في عملية التنمية    
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أقوى ها رجل ألنللا عضليا وبالتالي تنسب تستطيع ممارسة املهام الشاقة التي تتطلب جهد ولكنها ال بالتعاون مع الرجل، 

 الفسيولوجي.من املرأة في الجانب 

 مفهوم تمكين املرأة:

 علىللمرأة كلمة مسموعة ولها القدرة هنا تعني أن يكون  والقوةاملرأة بأنه إضفاء القوة على : Vanessaعرفها 

والتأثير في القرارات الاجتماعية املؤثرة على املجتمع ككل وأن تكون موضع احترام كمواطنة متساوية والابتكار التحليل 

النعيمي، والزركوش،  (املجتمعلهاإسهاماتها على كل املستويات في املجتمع، وإدراك قيمتها ليس فقط في املنزل بل في 

 )92، ص.8012

 لح تمكين املرأة هو مصطلح حديث أولى أهمية كبيرة للمرأة ومنحهاترى الباحثة من خالل هذا التعريف: أن مصط    

 مكانة مرموقة في املجتمع، بحيث أصبحت املرأة تتمتع بنفس املهام املهام والوظائف التي كانت حكرا على الرجل فقط.

 مفهوم املؤسسة:

ادية )آالت، معدات، أجهزة( على أنها وحدة إنتاجية تتكون من مجموعة من العناصر امل بشاينية سعد"عرفها " 

عاملة( بحيث يؤدي الاستخدام الجيد والفعال لهذه العناصر مجنمعة إلى تحقيق ألاهداف  )قوى البشرية  والعناصر

الاقتصادية والاجتماعية وبالتالي ضمان وجودها واستمرارها، كما أنها تعتبر جسم اجتماعي منظم، هي مكان تجمع 

النزاعات وقطب للحياة الاجتماعية النشطة فهي التي تخلق الوظائف، مصدر للمداخيل، العديد من ألافرادمكان نشوء 

 (.589 .ص، 8012بن الطاهر،  (.للتكيف مع التكنيك املتطور دائما مكان بامتياز

املؤسسة عبارة عن تنظيم يتكون من مجموعة من املوارد املادية  التعريف: أنترى الباحثة من خالل هذا  

ف إلى تحقيق جودة والبشرية التي تعمل على تحقيق أهداف املؤسسة والرفع من مستوى أدائها وإنتاجيتها، وتهد

 مع التغيرات الداخلية والخارجية لضمان استمراريتها.يف الخدمات والتك

 مفهوم الجندر:

بين الانتماء الجنس ي البيولوجي وبين التضمينات الثقافية والاجتماعية لذلك الانتماء. أي الجندر هو التمييز 

الثقافية، الاجتماعية لالنتماء الجنس ي البيولوجي وذلك عبر إبراز التضمينات الاقتصادية والسياسية  املحددات

 (88، ص.8012العمر، ) الانتماء. والقانونية... لذلك

 على العالقات وألادوار  النشأة يطلقذا التعريف: أن مصطلح الجندر هو مصطلح حديث ترى الباحثة من خالل ه

 الاجتماعية التي يحددها املجتمع لكل من املرأة والرجل، ويعبر مفهوم الجندر عن الاختالف البيولوجي والثقافي والاجتماعي

 بين الجنسين )الرجل واملرأة(.

 



 

 الجندر قراءةعابرة للتخصصات 

 

 16 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي الافتراض ي 
0202 

 للتمكين:ثانيا: إلاطار النظري 

يعد التمكين إلاداري من بين أهم إلاستراتيجيات وألاساليب إلادارية املتبعة من أجل تسيير املورد البشري وتنمية  

وذلك ملا له من أثر فعال على تحسين ألاداء والرضا الوظيفي، حيث يهتم أساسا بكسر الحدود إلادارية  قدراته

لثقة املتبادلة وتفعيل عنصر التحفيز واملشاركة في القرارات، والتنظيمية الداخلية بين إلادارة واملوظف من خالل ا

وبالتالي فهو من بين أهم وسائل التغيير الهادف نحو التطور وتحقيق التنمية إلادارية من خالل خاصة استثمار قدرات 

 الفرد واعتبارهشريكا في عملية تحقيق ألاهداف إلاستراتيجية.

، 8012املعالي، وعريقات، ( التمكين إلاداري نهجا بناء ومهم كونه يحقق ما يأتي:يعتبر أهمية التمكين إلاداري: . 0.2

 (.892ص،

 .بناء الثقة في نفوس العاملين في املؤسسة 

 .تحقيق قدر أكبر من الرضا الوظيفي 

 .الجودة في عملية صنع القرار واتخاذه وتنفيذه 

 .زيادة درجة الانتماء للمؤسسة 

  الوظيفية.وضوح دور املسؤولية 

 .وضوح دور ألاداء إلانتاجي 

 .تصميم الوظائف، يفسر ويبرر العالقات بين الوحدات إلادارية 

 .وسيلة متطورة من وسائل الرقابة 

ترى الباحثة من خالل ما تقدم: أن التمكين يساهم بالدرجة ألاولى في بناء شخصية املرأة القوية من خالل زيادة 

بنفسها، وإعطائها الفرصة لتحمل املسؤولية وممارسة السلطة في املؤسسة، وبالتالي تطوير مهاراتها وخبراتها في  الثقة

 مهامهاتولي املناصب القيادية، وبذل قصارى جهدها إلعطاء أفضل صورة عن املرأة الناجحة واملتمكنة من ممارسة 

 .بنجاح

 إن توسع نطاق التمكين من خالل املزيد من حرية ألافراد باتخاذ القرارات ينعكس خصائص التمكين إلاداري:  .0.0

 إيجابيا على املؤسسة، من خالل السرعة في اتخاذ القرارات إلادارية، وتعد هذه السرعة من متطلبات البيئة التنافسية 

الل صنع العملية التمكينية وسريعة التغير، لذلك فإن التمكين يوفر للمؤسسات املرونة، وعدم التعقيد من خ

  110) ص.، 8010الرحاحلة، (بخصائص من أهمها:

  يعتبر التمكين حالة عقلية ونفسية، بطيئة التكوين، وال تنتج عن برامج جاهزة بل تبنى مع نمو التنظيم كونها

 متعلقة بالخصائص والقيم أيضا.

 لسلطات وتحفيز وتصميم الوظائف أن التمكين يأخذ عدة أشكال ويتحقق بعدة وسائل أهمها: تفويض ا

 بطريقة تمكن
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 .العاملين من توظيف إبداعاتهم، وتوفير مناخ تسوده الثقة وحرية انسياب املعلومات 

 ( يقوم التمكين من خالل تكوين الفرق الفعالة، والتي تسمى بمجموعة العمل املستقلAuto Work)  التي تملك

 ألجل التمييز. واسعة التخاذ القرارات، وهي ضرورية صالحيات

  إن عمليات التطوير ألاخرى مثل الهندرة، حققت تحسنا في ألاداء ولكنها لم تنجح العدد الكافي من املوظفين

 املحفزين

 .لضمان أداء عالي للمؤسسة، وهذا ما يوفره التمكين 

 البشرية  لطاقاتيعمل التمكين على تعزيز الالتزام الداخلي كمرتكز أساس ي، يوفر الالتزام التنظيمي وتوحيد ا

 وإعمال 

  فكلما قلت القوة التي سوف يتمتع بها العاملون كلما كانوا أقل التزاما، فأساليب السيطرة  البشري،العقل

 والرقابة

  والتبعية والحوافز التقليدية، تخلق نوعا من الالتزام الخارجي ذي التأثير املحدود، ولكن الالتزام الداخلي الذي

 يدعم

 عالقة تعاقدية تطوعية من جانب العاملين، عندما تقل الرقابة على مصائرهم فيحددون  التمكين يعبر عن

 السلوك 

 .الالزم ألداء هذه املهام بدال أن يجدد ألامور ألاخرى، وفي هذه الحالة يكون هناك التزام خارجي 

 لوقت تيجة بنفس اوجود الثقة املتبادلة بين الرؤساء واملرؤوسين، والثقة تعتبر سببا لنجاح التمكين ون

 واكتساب الثقة

 ون انة والتعاينتج عن الاهتمام باآلخرين، وأن يكون الرؤساء بجانبهم ليس في مواجهتهم، الثقة تعني ألام

القواعد  قة علىوالالتزام املنهي، وأن ألاخالق أهم من القوانين، والثقة أهم من رأس املال وأن ازدياد الثوالتقاليد املشاركة

 العالقات دل ذلك على قلة الثقة أو عدمها. تنظيمالتنظيمية ل

 ة حيث تغيرات الجاريتقترن برامج التمكين الناجحة باملؤسسات املرنة، والسريعة الاستجابة والتكيف مع امل

طرة قافة التفويض ال السيتنظيمية غير تقليدية تميل إلى ألافقية أكثر من الهرمية الرأسية، وتسودها ث تتبنى هياكل

، 8010، الرحاحلة (.والاعتماد على ألافراد وليس القواعد وإلاجراءات وسيادة التفكير الجماعي ال فكر واحد والتحكم

  111)ص.

ترى الباحثة من خالل ما سبق ذكره: أن التمكين يعتبر خاصية مهمة البد أن تتميز بها املؤسسة واملرؤوسين، 

 املرؤوسين املتمكنين موارد بشرية هامة في املؤسسة ال تستطيع الاستغناء عنهم وذلك ألنهم يجعل منذلك أن التمكين 

بثقة عالية وخبرات وقدرات متميزة في تولي املناصب الهامة في املؤسسة واملشاركة في اتخاذ القرارات، كذلك  يتميزون

ستطيع ت الخارجية حتىو يرات الداخلية يجب أن تتوفر خاصية التمكين في مؤسسة مرنة تستطيع التكيف مع املتغ

 الخاصية )التمكين( ومن ثم تعميمها.إنجاح هذه 
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 لقيام التمكين يجب العمل على إرساء وغرس املتطلبات التالية:متطلبات التمكين: .0. 3

  :لنمطية افاملوروث البائد للمجتمعات العربية هي من تحدد ألادوار تغيير القيم الثقافية واملوروثات الشعبية

لكل من الرجل واملرأة في املجتمع، لذا وجب العمل على تطويع القيم السائدة بما يساعد على فسح املجال نحو مشاركة 

للمرأة في الحياة العامة وذلك دون زعزعة لالستقرار الاجتماعي وذلك من خالل التدرج في تطوير املفاهيم إلايجابية  أوسع

والتخلص من املوروثات املعرقلة لعملية التمكين مثل فكرة الصراع بين املرأة والرجل  املساواة، العمل، املشاركة مثل

تبعيتها التامة للرجل باعتبارها مخلوق ناقص والحد من كل التأثيرات السلبية على املرأة من خالل التعليم والتوعية  أو

 وإلاعالم والعمل على نشر الوعي حول أهمية مشاركة املرأة في التنمية.

  :نات( في بداية السبعي)الجندرظهر مفهوم النوع الاجتماعي  لقدإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات 

القرار ة اتخاذي عمليوذلك في الدول ألانجلوساكسونية ويهدف إلى إلغاء مختلف أشكال التمييز بين الجنسين وإشراكهما ف

حقيق ت في أدوار كال الجنسين والعمل علىية تهدف إلى إعادة النظر والتغيير الاجتماعي وهي مقاربة معرفية إبستمولوج

عدا أساسيا ب إستراتيجية تجعل اهتمامات املرأةاملساواة، يعتبر إدماج النوع الاجتماعي أداة وعملية للتغيير الاجتماعي فهو 

السماح لها و  النوع ال تتم إال بتمكين املرأة في تصميم السياسات والبرامج وتطبيقها ومراقبتها وعملية تقليص الفجوة في

ذلك رجع وي املساواة في ألادوار بين الجنسينباملشاركة في عملية صنع القرار، خاصة وأن نوع الجنس كان مصدرا لعدم 

 لعوامل إيديولوجية وسياسية وعقائدية مرتبطة بالبناء الاجتماعي.

  :ديثة بالنص على املساواة بين املواطنين كافة ولكن هذه العبارة تبدأ أغلب الدساتير الحاملساواة بين الجنسين

 أن تدخل في صلب الحياة اليومية فتحقق نتائجها املرجوة وإما أن تبقى مجرد شعار يتغنى به ويغيب في واقع املمارسة  إما

 نظامميقة في طبيعة الالاجتماعية، إن شرط تحقيق املساواة من أجل تمكين املرأة يقتض ي بالضرورة تغيرات جذرية وع

 السياس ي والاجتماعي وذلك من خالل سد الثغرات التشريعية وتحديث وتعديل القوانين بما يحقق املساواة وكذلك من

 خالل واقع الحياة اليومية بردم الهوة القائمة بين الخطاب السياس ي والقوانين وواقع املرأة املعاش عبر إدماجها بشكل

 العامة واملطالبة بإلغاء كافة أشكال التميز ضد املرأة، فالتمكين يقتض ي املساواة بين الجنسين كبير ومتزايد في الحياة

 )23،22، ص.8080عش ي،  (.وإنهاء الهيمنة الذكورية على السلطة واضطالع املرأة بأدوار هامة في املجتمع

وير في عملية التنمية وتط جانب الرجلترى الباحثة من خالل ما تقدم: أن تمكين املرأة يتطلب مشاركة املرأة إلى  

 ورية، والتي تقتض يالاقتصادي، وذلك من خالل العمل على تغيير القيم السائدة القائمة على الهيمنة الذك املجال

على املرأة وأحقية الرجل في تولي املناصب القيادية ومراكز السلطة في املجتمع على عكس املرأة التي تعاني بهيمنة الرجل 

تهميش والنظرة الاحتقارية لها كونها امرأة مع حصر مهامها في املهام املنزلية والعائلية فقط، كذلك وجب على من ال

الدولة أن تقوم بقفزة نوعية بإرساء قوانين تنص على املساواة بين الرجل واملرأة، وإعطاء املرأة جميع حقوقها من بينها 

 يع املهام خاصة القيادية منها شأنها في ذلك شأن الرجل.املشاركة في صنع القرار، وحقها في ممارسة جم
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، 8012بن النوي، ( " أن أهداف التمكين يمكن عرضها فيما يلي:النوى عائشة بن ترى الباحثة "أهداف التمكين:  .4

 )21ص.

 .أن تتمكن املرأة من صنع قراراتها بنفسها 

  املناسب.أن تتوفر لها مصادر املعلومات التي تمكنها من صنع القرار 

 .أن تكون قادرة على تغيير أفكار آلاخرين بالوسائل الديمقراطية 

 .أن تعمل على إدماج نفسها في عمليات التطوير والتغيير املستمرة وأن تملك زمام املبادرة الذاتية 

 .أن تعمل على تعزيز تصورها الذاتي لنفسها والتغلب على الصورة التقليدية املتصورة عنها 

خالل املشاركة في اتخاذ  نفسها منالتمكين يساعد املرأة في الاعتماد على  تقدم: أنمن خالل ما  ترى الباحثة 

القرارات ومنحها كل أساليب القوة لبناء مكانة مهمة في املؤسسة والقضاء على النظرة الدونية التي كانت سائدة في 

قط، والوظائف إلادارية ومراكز السلطة حكرا على الرجل املجتمع والتي تحتقر املرأة وتحصر مهامها في املهام املنزلية ف

فقط وبالتالي فإن التمكين ساهم في تغيير نظرة املجتمع للمرأة لتصبح مثلها مثل الرجل، وتساهم في عملية التنمية 

 بشكل فعال.

 أبعاد للتمكين يمكن أن توفر وسيلة لوصف أو تحديد خمس Lashely and Mc Goldrickحدد  أبعاد التمكين:.4

 )209، ص.8010السكارنة، (هيئة التمكين املستخدم في املؤسسة، وفيما يلي عرض لهذه ألابعاد باختصار:

 ( البعد ألاول املهمةTask :) يهتم بحرية التصرف التي تسمح للفرد الذي تم تمكينه من أداء املهام التي وظف

مدى يسمح للفرد املمكن من تفسير الجوانب امللموسة وغير امللموسة في املؤسسة، مثل رضا العاملين من أجلها، وإلى 

 على سبيل املثال.

  البعد الثاني تحديد املهمة(Task Allocation :) يأخذ هذا البعد بعين الاعتبار كمية الاستقاللية املسؤول

م، وإلى أي مدى يتم توجيههم، أو حاجتهم للحصول على إذن عنها املوظف أو بمجموعة املوظفين للقيام بمهام عمله

سياسات وإجراءات املؤسسة ما يجب القيام به، ومن ثم إعطاء  درجة توضحإلنجاز املهام التي يقومون بها، أو إلى أي 

مة من و للموظف للقيام بإنجاز املهام، وإلى أي مدى هناك تضارب بين مسؤولية الاستقاللية وألاهداف املرس الفرصة

 لتحقيق ألاداء الفعال. قبل املديرين

 ( البعد الثالث القوةPower) : إن أول الخطوات في التبصر والتعمق في مفهوم التمكين يرتكز على دراسة

مفهوم القوة، وكيفية تأثيرها على عملية التمكين سواء من ناحية وجهة نظر القيادة أو العاملين على حد سواء، ويأخذ 

بعين الاعتبار الشعور بالقوة الشخصية التي يمتلكها ألافراد نتيجة تمكينهم وذلك من خالل البحث في املهام  بعد القوة

التي يقوم بها ألافراد املمكنين؟ وإلى أي مدى السلطة التي يمتلكها الفرد محددة في املهام؟ وإلى أي مدى تقوم إلادارة 

 م بالتمكين؟بجهود مشاركة العاملين في السلطة وتعزيز شعوره

  ( البعد الرابع الالتزامCommitment :) يأخذ هذا البعد بعين الاعتبار اكتشاف الافتراضات عن مصادر التزام 

 ألافراد ألسلوب محدد للتمكين، ويتصل بعد الالتزام باملواضيع املتصلة بزيادة تحفيز ألافراد، من خالل توفير احتياجات
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 ية وزيادة الثقة بالنفس.الفرد للقوة والاحتياجات الاجتماع

 ( البعد الخامس الثقافةCulture :) يبحث هذا البعد في مدى قدرة ثقافة املؤسسة على تعزيز الشعور

وإلى أي مدى يمكن وصف الثقافة كبيروقراطية، موجهة للمهمة، ألادوار، أو التحكم، فالثقافة التنظيمية  بالتمكين

املحتمل أن توفر بيئة مالئمة لنجاح التمكين، بل على ألارجح قد تشكل عائقا لبيئة بالقوة والتحكم من غير  التي توصف

 )209، ص.8010السكارنة، (التمكين.

تلفة توضح لنا معنى التمكين التمكين له عدة أبعاد متباينة ومخ تقدم: أنترى الباحثة أن املالحظ من خالل ما      

تمكين، هذا إضافة إلى أن البيئة التي يجب أن يتوفر فيها عنصر الوفيما تتمثل أهم مالمحه، وكذلك شروط  أكثر

يم غير التالي تطبيق التنظيسعى إلى بناء العالقات إلانسانية بين العاملين والعمل بروح الفريق الواحد، وب التمكين

 لزيادة الثقة بين الرئيس ومرؤوسيه وتحقيق أهداف املؤسسة. الرسمي

امليزر، (أن أنواع التمكين الرئيسية بشكل عام تتمثل في النحو التالي:هند عقيل امليزر " الباحثة "ترى  التمكين:أنواع .9

 )122، 122، ص. 8013

  إلى زيادة نسبة مشاركة املواطنين في القضايا املجتمعية، مع تأكيد دور الفرد في  الاجتماعي: ويهدفالتمكين

ى إتاحة فرص الوصول إلى ة أو على مستوى املجتمع، والعمل علتكوين القيم إلايجابية، سواء على مستوى ألاسر 

 وتحقيق الاحتياجات الضرورية التي تساعد على إحداث التوازن في مسؤولية ألافراد وتدعيم دورهم التنموي. الخدمات

  :على  ألافراد نتيجة لعدم حصولهم ويهدف إلى تفكيك وإزالة حالة التبعية التي يشعر بهاالتمكين الاقتصادي

 ويةل املواطنين على فرص عمل متساالفرص املتساوية في الحياة، ومن ثم فالتمكين الاقتصادي يهدف إلى ضمان حصو 

 خلفراد في العملية إلانتاجية داومدى استفادة املجتمع من عائد املشاركة في التنمية، باإلضافة إلى ضمان فاعلية ألا 

 املجتمع.

 ويتمثل في تعزيز مشاركة املواطنين في العملية السياسية، من خالل زيادة نسبة تمثيل ين السياس ي: التمك

 أصحاب

 يل مع املدني، والتمثاملصلحة الحقيقيين في مواقع اتخاذ القرار، ورفع نسبة املشاركة في مؤسسات املجت

 املؤسسات التشريعية والشعبية.الحقيقي في 

  :هداتالتي كفلتها لهم جميع املعا إلى ضمان وعي املواطنين بحقوقهم ومسؤولياتهمويهدف التمكين القانوني 

 والاتفاقيات الدولية والدستور والتشريعات املحلية، حتى يمكنهم الحصول على جميع حقوقهم كاملة غير منقوصة.

  :ملدني، جتمع اويهدف إلى تقوية البنية ألاساسية للمؤسسات الحكومية أو ملؤسسات املالتمكين املؤسس ي

على إيجاد شبكة عالقات وتواصل بين صانعي السياسات الكفيلة بتحسين أوضاع املواطنين في مختلف  والعمل

 القطاعات.
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 :ثالثا: تمكين املرأة في العمل

 نشأة مفهوم تمكين املرأة: .2

املحورية في دراسات ( وأصبح من املفاهيم Women's Empowermentفي الثمانينات ظهر مفهوم "تمكين املرأة" )

در ية ومكافحة املرأة وأصالنوع الاجتماعي، وقد وعد البنك الدولي تمكين املرأة من العناصر ألاساسية في عملية التنم

حد  عدالة الاجتماعية هدف فييقول فيه إن تمكين املرأة هو هدف من أهداف التنمية لسببين: أوال ألن تحقيق التقريرا 

 )91، ص.8010، وآخرون، الكتبي (.تمكين املرأة هو وسيلة لتحقيق أهداف أخرى كمحاربة الفقروثانيا: ألن  ذاته

 ومر مصطلح تمكين املرأة بعدة مراحل تدريجية تتمثل في التالي:

 :وهي مرحلة تمهيدية لظهور املصطلح، حيث تداعت فها املحافل الدولية إلى مفهوم "املرأة  املرحلة ألاولى

 والتنمية"

 وتجسدت 1225)التنمية البديلة بمشاركة املرأة من أجل عهد جديد( سنة  Dawnخصوصا خالل لقاء مجموعة 

  في:أهداف هذا اللقاء باختصار 

 .تحليل تبعية النساء 

 .محو جميع أشكال التمييز بين الجنسين 

 .تحقيق املساواة السياسية وحرية الاختيار 

  الرجال على النساء.اتخاذ التدابير وإلاجراءات ملنع عنف 

  مرحلة ظهور املصطلح بقوة وذلك وفقا للسنوات التالية بالترتيب:  وهيالثانية: املرحلة 

: من خالل تقرير مؤتمر القاهرة للسكان، الذي خرج بأن املرأة مستقلة في قرار إلانجاب وتنظيم النسل بما يساعد 1229 

 في تخفيض الكثافة السكانية.

 ، CEDAWوالذي سن "خارطة طريق تاريخية للمرأة" تسمى باتفاقية  بكين(العالمي للمرأة )مؤتمر  : تقرير املؤتمر 1225

رأة قرار ... وإلزامية تقاسم املتدعو أساسا إلى "املساواة الكاملة بين املرأة والرجل لن تتم إال ببلوغ املرأة مراكز صنع ال

 رعاية ألاطفال". وتنص أيضا الاتفاقية حول تمكين الفتاة فتقول والرجل مسؤوليات ألاسرة بالتساوي من بينها مسؤولية 

 الاتفاقية: " علينا محاربة املورثات التي يتم تنشئة ألاطفال عليها، وتتضح تلك الفروق في كافة مجاالت التنشئة، فتكرس

 اة كزوجةتحدث عن دور الفتبحيث ت ،ألادوار الاجتماعيةالكتب املدرسية الفروق في النوع الاجتماعي، وتؤكد النمطية في 

 وربة بيت فقط، بينما الفتى كعامل فعال في املجتمع ومسؤول عن ألاسرة.
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  :أصبح املصطلح خالل هذه املرحلة جوهريا في كل اللقاءات الدولية وذلك ابتداء من سنة املرحلة الثالثة

جامعة الدول العربية املسمى بالتقييم عن طريق التقرير الصادر عن  8009، ثم في سنة 5عن طريق تقرير بكين + 8000

 لتطبيق مناهج بكين. وتبعه بعد ذلك سيل هائل من التشريعات على الساحة القانونية والـتأسيسية فمثال: العشري 

وأهم شعارات  UN Womenتم إنشاء أول هيئة متخصصة لتمكين املرأة "نساء ألامم املتحدة"  8010في سنة   -

 ظلها: تمكين املرأة من حقوقها، حماية املرأة من العنف والتمييز ضد املرأة.التي تعمل تحت  املؤسسة

 تم إصدار تقرير بأهم التحديات وإلانجازات التي تحققت في تنفيذ ألاهداف إلانمائية لأللفية املتعلقة  8019في سنة   -

 رأة.بالنساء والفتيات كتحفيز للدول املنخرطة الاهتمام باملواد الخاصة بتمكين امل

 عقد منتدى مبادئ تمكين املرأة بنيويورك تأكيدا ملبادئ مفهوم التمكين وتدعيما لخطة التنمية  8012في سنة   -

 )9،2، ص.8080علي،  بن (.8020املستدامة لعام 

 مبادئ تمكين املرأة:.0

 )2، ص. 8080علي، بن ( 1يركز التمكين أساسا على مبادئ عديدة تختلف من إقليم إلى آخر نوجزها في ما يلي:

 .الاهتمام بالتدريب النسوي في مهن مختلفة وتطوير مهاراتها حسب كل تخصص 

 .الرفع من نسبة الحصول على املوارد الاقتصادية والتدريب واملعرفة مما يعزز املكانة الاقتصادية للمرأة 

 جتمع.تمكين املرأة من سالسل التوريد والتسويق الخاصة بمنتجاتها في كل ناحية من امل 

 .وضع هيئة خاصة تهتم بشؤون املرأة واملساواة بين الجنسين 

 .تفعيل سياسة النصيب النسبي لكل من الرجل واملرأة في الوظائف إلادارية واملهنية 

 .الرفع من نسبة النساء في ملكية ألاعمال 

 .الاهتمام أكثر بنسبة النساء املتخرجات من مؤسسات التعليم العالي 

 عد ألانثوية في البرملان.د املقاتعداد عد 

املالحظ من خالل ما تقدم: أن تمكين املرأة يعد من أهم ألاساليب التي طورت املرأة فكريا وعمليا وذلك من 

 خالل توفير برامج التدريب لتطوير مهاراتها وقدراتها لتوليها مختلف الوظائف وجعلها قادرة على تولي املناصب القيادية 

 وتهدف كذلك عملية تمكين املرأة إلى الرفع من نسبة مشاركة املرأة في التنمية وبالتالي املساهمة فيبمختلف أنواعها، 

 النهوض بالجانب الاقتصادي، والعمل على تحقيق املساواة بين الجنسين والقضاء على الهيمنة الذكورية، هذا إضافة

 رجل.يز دورها في الوظائف إلادارية دون التفريق بينها وبين الإلى أنه يهتم برفع مشاركة املرأة في املجالس الانتخابية وتعز 

                                                           

 



 

 الجندر قراءةعابرة للتخصصات 

 

 23 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي الافتراض ي 
0202 

 أنواع تمكين املرأة:.3 

يعتبر التمكين من أكثر املفاهيم اعترافا باملرأة كأحد العناصر املهمة في تنمية املجتمعات، فهو يسعى للقضاء على 

و تضييق ختالف في توسيع أوع أنه رغم الا مظاهر التمييز التي تتعرض لها. وتكشف الدراسات التي تتعلق باملوض جميع

ضافة ظروفها وفرصها، إالتمكين إال أنه يصب في مفهوم القوة، باعتباره يحقق للمرأة القدرة على التحكم في  مجاالت

رأة أن مفهوم تمكين املعلى ممارسة حقها في الاختيار واملشاركة دون تمييز من الجنس آلاخر. لذلك نالحظ  إلى قدرتها

 هذا التمكين إلى عدة نواحي وهي: جميع نواحي الحياة، لذلك يمكن تقسيم يشمل واسع

 التمكين الاقتصادي للمرأة يعالج الجوانب الاقتصادية في حياة املرأة، فتعرف على أنها التمكين الاقتصادي للمرأة: 

 رة مان أنها تستخدمه لزيادة السيطعملية تحقيق وصول املرأة للموارد الاقتصادية والتحكم بها على مبدأ املساواة، وض

 )32، ص.8013، العجمي (.والتحكم في تنظيم حياتها وحياة أفراد آخرين لتحقيق التنمية

 وفي الشكل املوالي سنتعرف على عناصر التمكين الاقتصادي وهي متمثلة في:

 : يوضح عناصر التمكين الاقتصادي22الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) 73 .ص ،0227العجمي، )املصدر: 

  :ناء ثقافةبيل بوهو التمكين الذي تمارس فيه املرأة كل صالحياتها وقدراتها في سالتمكين الاجتماعي للمرأة 

النسوية عبر املجتمعات إلى بناء اجتماعية تحد مما يعرف بالسلطة الذكورية ولنشر هذه الثقافة عملت الحركات 

 ي النظمة يفترض حالة من التحول ففالتمكين الاجتماعي للمرأمؤسسات وأندية خاصة بها تروج فيها ثقافتها التمكينية، 

التمكين 

 االقتصادي

االعتماد على 

 الذات

المشاركة في 

التنمية 

 االقتصادية

 

االستقالل 

في عملية 

 صنع القرار

الحصول على 

الدخل 

واالئتمانات 

 الكبيرة

ملكية األرض 

والعقارات 

ومصادر 

 أخرى للقوة

الحصول على 

المعرفة 

 والمهارات
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 ةعي املختلفة وتحقيق مكاسب مختلفالاجتماعية التقليدية بشكل يسمح للمرأة بولوج أكبر ملساحات العمل الاجتما

 ختلفة لعدممللتغلب على ألاشكال اويتضمن التمكين الاجتماعي رؤية متكاملة تهدف إلى إزالة كافة العوائق الاجتماعية وا

 تقتض ي تماعية، فالبيئة التمكينيةاملساواة وضمان تكافؤ الفرص في املجاالت املختلفة: السياسية والاقتصادية والاج

ها نساء من الانتفاع من حقوقتهيئة الشروط الضرورية والظروف املواتية والقوانين واللوائح واملهارات التي تمكن ال

 مية تنمي مهارات املرأة وتزيدتصادية وسياسية واجتماعية للوصول إلى أسس تنظيمن خالل سياسات وبرامج اق وذلك

 الاختيارات اعل وقدرته على تحويلقدراتها، فالتمكين تبلور كإستراتيجية للتنمية العامة والشاملة تعتمد على قوة الف من

 )90، ص.8080عش ي، (1ن املرأة.إلى قرارات فعالة، مما أدى إلى التركيز على زيادة الاستثمار في مفهوم تمكي

   :يمثل وضع املرأة في العالم محصلة تفاعل العديد من العوامل الثقافية والاجتماعية التمكين الثقافي للمرأة

 والاقتصادية والسياسية وغيرها، والتي تتشابك بصورة معقدة ولقد نصت مواثيق ألامم املتحدة وإعالناتها ومؤتمراتها

 على مبدأ عدم التفرقة بين الناس رأة بالرجل دون تمييز، بل عقدت اتفاقيات ومعاهدات تؤكدعلى قضية مساواة امل

 يةد الدولي الخاص بالحقوق الثقافبسبب الجنس، وجعل للرجال والنساء حقوقا متساوية فتنص املادة الثالثة من العه

وإلاناث من التمتع بجميع الحقوق ر والاقتصادية والاجتماعية، بأن تتعهد الدول ألاطراف بضمان مساواة الذكو 

 الاقتصادية والاجتماعية والثقافية املنصوص عليها.

  :تميز عصرنا الحالي بالثورة في الاتصاالت والتقدم التكنولوجي، والتفجر املعرفي، التمكين التكنولوجي للمرأة

وتحرير إلانسان من قيود الجهل الذي يتطلب من الجنسين ضرورة التمسك بالنظرة العلمية والعالقئية،  ألامر

الالعقالنية وكذلك إلايمان بالتقدم إلانساني والتماسك الاجتماعي، ورغم استمرار التقدم التكنولوجي  والخوف،وآلاراء

ورغم مشاركة املرأة في عملية التأسيس للتكنولوجيا، إال أن دورها ظل هامشيا حتى أصبحت ال تعد  على مدى السنين

بوجه خاص، ولم يعد لها دور في تصميم وتطوير التكنولوجيا، لذا على املرأة أن تقيم وضعها  اسوى مستخدمة له

حيث أنها إذا لم تتمكن من السيطرة على التكنولوجيا واستخدامها، فقد تصبح التكنولوجيا  ودورها في التكنولوجيا

 (22، ص.8080رع، ش(آخر من التميز وعدم املساواة بين الجنسين. عامال أساسيا في خلق شكل

  :يعرف التمكين السياس ي للمرأة بأنه عملية جعل املرأة مالكة قوة وإمكانات وقدرات التمكين السياس ي للمرأة

لتصل إلى مراكز صنع القرار، أو مراكز وضع السياسات لتكون عنصرا فاعال في التنمية والتغيير، وأيضا هو العمليةالتي 

انونية الق وتنطوي تحت تلك املراكز املؤسساتالقرار، أو مراكز وضع السياسات،  تهدف لوصول املرأة إلى مراكز صنع

أو الثقافية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، إضافة إلى املؤسسات البرملانية املتواجدة في الدول وتقوم برسمالخطط وصنع 

عد رأة في السياسة هو حصةالنساء في املقاالقرار، وبالتالي فقد اعتمد برنامج ألامم املتحدة إلانمائي مقياس تمكين امل

 )38، ص.8013العجمي، (البرملانية.

  :إن التعليم والصحة مجتمعين أحدثا تأثيرا جوهريا في حركة املرأة من حيث أنهما التمكين الصحي للمرأة

وعلى الرغم من على تحسين نوعية حياة املرأة وأسرتها، وذلك من حيث مستوى التغذية والسلوك الاجتماعي،  ساعدا
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املؤتمرات الدولية واملحلية على حقوق املرأة الصحية وإلانجابية التي تعاني من التمكين الصحي للمرأة، فإن  تأكيد

 البالد العربية، ال زالت تعاني من مخاطر املرض والوفاة املتصلة بالحمل وإلانجاب. النساء في

  :لنوع الاجتماعي وعدم التمايز الجنس ي في املناهج الدراسيةويركز على أهمية إدخال مفاهيم االتمكين التربوي 

اث ورفع نسبة إلاناث في املرحلة والتوسع في فتح دور الحضانة ورياض ألاطفال، والعمل على سد منابع أمية إلان

 مجانيتهو  الابتدائية وتخفيض نسبة التسرب من املدارس والوقوف على معوقاتها وكل ما يتعلق بإلزامية التعليم ألاساس ي

 صعن العمل على تحقيق تكافؤ الفر فضال 

  :إن التمكين النفس ي هو مزيج أو توليفة من تقدير الذات وكفاية الذات وحرية إلارادة والثقة التمكين النفس ي 

 حسنيبالنفس والوعي بالذات والتفكير إلايجابي وهو بالنهاية يقود إلى السعادة وجودة الحياة بالنسبة للمرأة، ويمكن أن 

صورة الذات عندها، والتمكين النفس ي للمرأة يعني جعل النساء قادرات على الوصول إلى املهارات واملعارف والتعامل 

 )21،20، ص.8080الكعبي،  (.مع الضغوط والصدمات سواء في الوقت الحالي أو في املستقبل

إلادارة وتعزيز ثقتها بنفسها ما يجعلها قادرة على مما سبق يتضح لنا أن تمكين املرأة يعني امتالك املرأة حرية   

داعها دراتها ومهاراتها وإبفي املجتمع والقيام بدورها الاجتماعي، والتخلص من السلطة الذكورية التي تحد من ق الاندماج

وير قدراتها طلى تنمية وتتصبح مسؤولة ومستقلة بذاتها وواعية بحقوقها، هذا إضافة إلى أن تمكين املرأة يسعى إ وبذلك

س ة املرأة في املجالبحيث تستطيع مواكبة جميع التطورات التكنولوجية الحاصلة، وزيادة نسبة مشارك الفكرية

خر مما يسهل بين الجنس آلا وزيادة حظوظها في تولي املناصب القيادية ومراكز السلطة وتحقيق املساواة بينها و الانتخابية 

  تمكينها في جميع املجاالت. عملية 

 املرأة بين الجندر والتمكين:  .4

إن عددا من املصالح املهمة للمرأة تتعرض للحيف والظلم بسبب التمييز املؤسس على الجنوسة أي التمييز 

اعتباره ي على وجه الخصوص بالثقافي بين الرجل واملرأة، خاصة في مجتمعاتنا العربية عموما واملجتمع الجزائر  الاجتماعي

تعددة متناقضة من أجل يشهد صراعا بين السلفية والحداثة وهو في حالة مواجهة دائمة بين قوى مانتقالي  مجتمع

مرحلة الاندماج الاجتماعي الذي تتحقق فيه  حرية املرأة وتمكينها في ظل مجتمع يتميز بالسلطة ألابوية،  الوصول إلى

لمجتمع الكبير إذ نجد أن العالقات السائدة في في العائلة ويمكن أن نعتبر العائلة صورة مصغرة ل فاملجتمع يتجسد

د استنتج قتسود العائلة، فهي عالقات سلطوية أبوية تؤكد على قيم الطاعة والخضوع لذلك ف املجتمع هي نفسها التي

سية هي سا"مقدمات لدراسة املجتمع العربي" أن العالقة التي تسود العائلة في خصائصها ألا "هشام شرابي" في كتابه

فالقيم التي تسودها من سلطة وتسلسل وتبعية وقمع هي التي  تسود العالقات الاجتماعية  مصغرة من املجتمع صورة

مما ترتب عليه تبعية املرأة للرجل في البناء العائلي وفي املجتمع ككل، وانحصر (، 882، ص.8002بركات،  (بصورة عامة.

جتماعية املتسارعة ودخول العالم مسار العوملة طرحت التحوالت التحوالت الا  رأة في الشؤون املنزلية ولكن ومعدور امل
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من القضايا أبرزها وضعية املرأة في العالم، واملرأة الجزائرية ليست في منأى  ية والثقافية والاجتماعية العديدالاقتصاد

في  هر تمكين املرأة سواءعرفت تغيير في دورها ومكانتها الاجتماعية فظ تحوالت بل كغيرها من نساء العالمعن هذه ال

العتبار املرأة شريك فاعل في عملية البناء، فمن أهم متطلبات ترسيخ  اس ي الرسمي أو في الخطط التنمويةالخطاب السي

تقارير التنمية تقيم التقدم باستخدام الجندر وإدماجه في تحليل أثر  يم الرؤية الجندرية فأغلبمفهوم التمكين هو تعم

الاجتماعي فهو إستراتيجية تجعل اهتمامات املرأة بعدا أساسيا في تصميم إدماج النوع أداة وعملية للتغير النوع، ويعتبر 

املجاالت وعملية تقليص فجوة النوع الاجتماعي ال تتم إال بتمكين املرأة برامج وتطبيقها ومراقبتها في كل السياسات وال

يل ونتيجة تصاعد التيارات اللبراالية التي تهدف إلى تفعسم السلطة.وتقا باملشاركة في عملية صنع القرار  والسماح لها

في الحياة العامة فقد أصبح بديال ملفهوم التنمية في وية الساعية لدعم مشاركة املرأة دور املجتمع املدني وكذلك النس

اين في ستدامة، ورغم التباملؤسسة للتنمية املهوم التمكين من املفاهيم الكلية دراسات وبحوث املرأة لذلك يعتبر مف

أن دور النساء أدنى في الدرجة من دور  الذي يرى  "هيغل "الاتجاهات النظرية التي تعنى بدراسة املرأة انطالقا من 

ولن بينما النساء ال يستطعن أن يحتها في الدولة تعتمد على الرجال الرجال ألن العملية الدياليكتيكية التي تصل ذرو 

غير كاملة تستبعدهن عن العمل  أن للنساء عقالنية  "أرسطو "مثل  "هيجل"أكثر عقالنية ويرى أنفسهن إلى كائنات 

املشاركة الكاملة للمرأة في الحياة  ين وأهميةأهمية املساواة بين الجنس "ماركس"السياس ي وعلى العكس من ذلك يرى 

املرأة  معظم الثقافات حول وضع جد شبه كبير بينوالذي يرى أنه يو  "ليفي ستراوس"العامة، أما الاتجاه الثقافي بريادة 

 (852، ص. 8080سويس ي، (ومكانتها واملرتبطة بمتغيرات الطبقة التي تنتمي إليها واملرحلة التاريخية التي تمر بها.

مما سبق يتضح لنا أنه وبرغم اختالف الاتجاهات واختالف آراء الباحثين عبر حقبات تاريخية متباينة إال أنها في 

بني نب الرجل، وبالتالي تتنصب في هدف واحد وهو مشاركة املرأة في الحياة العامة واملشاركة في التنمية إلى جا خيرألا 

نع ومشاركتها في ص كهدف تصبح من خالله املرأة ذات مكانة مرموقة قادرة على التغيير في جميع املجاالت التمكين

يزيد من إبداع املرأة لتحقيق أهداف املؤسسة وتقديم أفضل صورة فعال له أهمية في املؤسسة، مما  القرارات كطرف

 عنها.

 حديات تمكين املرأة:.ت4

 يمكن تلخيص أهم التحديات في مجال تمكين املرأة الجزائرية فيما يلي:

  :تتصف غالية املجتمعات بما فيها الجزائر، بأنها مجتمعات ذكورية تهيمن فيها التحدي الاجتماعي والثقافي

تقاد الاع الرجل ككاسب للرزق واملرأة كربة منزل واجباتها الاعتناء بشؤون ألاسرة اليومية، ورعاية ألاطفال معصورة 

املرأة وعملها سيؤديان إلى تحملها أعباء ومسؤوليات تفوق قدراتها وإمكانياتها، وهي ليست باألساس من  بأن تعليم

از كل ما يجب في الزمن املحدد وفي أكمل وجه، أو ستظهر للتخلي واجباتها مما يتطلب منها طاقات إضافية لتستطيع إنج

عن الكفاءة في ألاداء وربما الاختيار بين أحد الدورين داخل أو خارج املنزل وهذه ألافكار هي فعال ما يحد من مشاركة 

 .املرأة في التنمية

 أو اختيار نوعه ومدته كما أنها ليست صاحبةخضوع املرأة لسلطة ألاب وألاخ ثم الزوج في القرارات التي تخص التعليم 
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 القرار في اختيار املهنة.

 يتها طرح قضضعف تقدير الذات عند املرأة بتأثير أنماط التنشئة الاجتماعية واملوروث الثقافي، حيث لم ت

 فروع.لضمن رؤيتها لنفسها على أساس أنها مورد إنساني تتنوع طاقاته وقدراته في مختلف املجاالت وا ألاساسية

 إن كيد على ضرورة التعليم، فالاعتقاد السائد بأن التعليم والعمل يفقد املرأة فرصة الزواج املبكر فرغم التأ

مع وهي م التنمية في املجتبعض العادات والتقاليد التي ما تزال تسيطر على ألافراد التي يمكن أن تشكل عائقا أما هناك

 ماعية غرست في أذهان ألاولياء أن املكان املناسب للفتاة هو بيت الزوجية.املبكر ألن طبيعة التنشئة الاجت الزواج

مساهمة الثقافة التقليدية السائدة في املجتمع وزيادة الضغط على املرأة فهذه الثقافة تميز بينهما وبين الرجل في 

ادي والاجتماعي والسياس ي تضعها في مرتبة أدنى من مرتبة الرجل فعلى الرغم من أن موقع املرأة الاقتصالتعامل و 

نوني في القاو تضعها في مرتبة أدنى من مرتبة الرجل فعلى الرغم من أن موقع املرأة الاقتصادي والاجتماعي والسياس ي و 

املجتمع تعرض لتغييرات إيجابية مهمة ما زالت هذه الثقافة تؤدي دورا سلبيا إزاء املرأة وهذا يشكل سببا من أسباب 

 الحياة العامة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، ويخفض نسبة تمثيلها في مواقعتدني مشاركتها في 

 )28ن ص.8012بن النوي، ) املسؤولية والقرار.

  ة ن نصف اليد العاملة املنتجإدماج املرأة في عملية إلانتاج مع أن النساء يشكل صعوباتالاقتصادي: التحدي

الاقتصادية في الجزائر قليلة جدا، وتعود مشاركتهن في العمل إلى جملة من العوامل أن مشاركتهن في الفعاليات إال 

التي ترتبط باملتغيرات الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية السائدة في تلك املجتمعات والتي تحدد مواقف هذه  وألاسباب

ملية تفعيل دورها في إلاسهام بإقامة من عمل املرأة، وال شك أن تدني الوضع الاقتصادي للمرأة يعيق ع املجتمعات

 خاصة بها. مشاريع إنتاجية

  املشاركة في اتخاذ القرار عن  استبعاد املرأةتدني مشاركة املرأة في مواقع املسؤولية واتخاذ القرار حيث أن

م ، إذ تحر الرجل دورها يبدأ من ألاسرة خصوصا إذا كانت تعتنق القيم والعادات والتقاليد املناصرة لسلطة وتهميش

يما من مناصب صنع القرار ال سالتعبير عن رأيها وتفرض عليها أمورا كثيرة، وال تزال املرأة غائبة إلى حد كبير  الفتاة من

الاقتصادية واملالية، مما يؤثر على تخصيص املوارد بيد أنه يمكن للمرأة في املناصب القيادية أن تكون  في القطاعات

 قدوة

 جل البحث عن فرص في جميع قطاعات سوق العمل ومستوياتها. لتمكين الشابات من أ 

  ضعف املهارات: من املعتقد أن من جملة التحديات التي تواجهها املرأة الجزائرية ترتبط بشكل أو بآخر بمستوى

 تعليمها

  وما تحصل عليه من فرص تدريبية تؤهلها لدخول سوق العمل وتزويدها باملهارات الجديدة التي يتطلبها

 قتصاد املعرفةا

 .فإن غياب املهارات الالزمة هي من التحديات ألاخرى التي تواجه املرأة في عملية التمكين الاقتصادي 

 .502،508، ص.8012كشرود، ومرزوق،  (ضعف البنية التحتية والخدمات( 
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  :ويشمل طائفة واسعة من التحديات املترابطة مع بعضها البعض مثل عملية صياغةالتحدي السياس ي 

واستراتيجيات تمكين املرأة وإدماج تلك السياسات في كافة استراتيجيات التنمية السياسية والاقتصادية  سياسات

وألاطر املؤسسية املنفذة لها ويشمل أيضا على مقاربة شاملة لقضايا املرأة القائمة على الحقوق والحماية  والاجتماعية

 ،)29 .، ص8012بن النوي،  (.الاجتماعية

  :ونقصد به جمع وتحديث ونشر املعلومات وإلاحصاءات املتعلقة بفجوة النوع الاجتماعي التحدي املعلوماتي

كل بلد بصورة منتظمة في إطار من الرقابة الاجتماعية التي تضمن الشفافية والنزاهة في توفير هذه املعلومات ومن  في

على مؤشرات رصد لفجوة ونتائج التمكين يجب أن يكون  تعميق الفائدة من البيانات وإلاحصاءات فإن الاتفاق أجل

لحوار اجتماعي تدعمه كفاءات علمية متخصصة، وأن يتسع نطاق تغطية تلك املؤشرات ليشمل مؤشرات أداء  محصلة

 )502،508، ص.8012كشرود، ومرزوق،  (.البرامج والسياسات املوجهة للنهوض بأوضاع املرأة ونتائج

املالحظ من خالل ما تقدم أن تمكين املرأة في املؤسسة الجزائرية مازال لم يحقق نجاحا ملحوظا، ولم يحظى  

ستراتيجية يق ألاهداف الا املناسب نظرا لثقافة املجتمع السائدة التي تعرقل مشاركتها إلى جانب الرجل في تحق باالهتمام

أحقيتها في  املكتسبة ع مستوى تعليمها وتمكنها من خالل الخبرةوتوليها للمناصب القيادية التي تتناسب م للمؤسسة

ك من القيادية وذل املسؤولية في املؤسسة، فقد رسخت فكرة أن الرجل أحق من املرأة في تولي املناصب تولي مناصب

جتماعية الا تها الاجتماعية التي تبناها املجتمع الذكوري، وبالتالي وجب الاهتمام باملرأة وتطوير مكانخالل التنشئة 

همش ت ملسؤولية واملشاركة في اتخاذ القرارات الهامة، والعمل على تغيير الثقافة السائدة التي وإعطائها فرصة لتحمل 

 املرغوبة.املرأة ولم تعطها املكانة 

  املرأة:معوقات تمكين .9

 من تمكينها وهي: هناك العديد من املعوقات التي تواجه املرأة في أي عمل إداري والتي تحد

 :منها ما هو عام ويتعلق بما تفرضه املؤسسة بشكل رسمي على عامليها من خالل التقيد  معوقات تنظيمية

باألنظمة والقوانين واللوائح املعمول بها، وتركيز السلطة في أعلى الهرم إلاداري، وخضوع العاملين نظام سيطرة ومراقبة 

ملؤسسة وثقافتها تجاه النساء، وعدم القناعة بقرارات املرأة، وكثرة متطلبات زمنها ماهو متعلق بسياسة ا باستمرار

 وصعوبتها، ومحدودية البرامج التدريبية املقدمة للمرأة بسبب كثرة التزاماتها ألاسرية. العمل

  :نتتعلق باألعراف والعادات والتقاليد السائدة في املجتمع، والتي تقف عائقا أمام تمكيمعوقات اجتماعية 

املرأةمثل: نظرة املجتمع تجاه الدور القيادي للمرأة، وطول ساعات العمل للمرأة، عدم وجود فرص عمل تتناسب مع 

 املرأة، وأن املرأة تعطي ألاولوية ألمور ألاسرة والبيت على حساب مسؤوليات العمل. مؤهالت

  :)قيام بالعمل إلاداري مثل: ضعفترتبط بتصورات املرأة عن نفسها وعن قدرتها بالمعوقات ذاتية )شخصية  

لوظيفي والخوف من تحمل مسؤوليات الثقة في النفس، وضعف القدرة على تنظيم الوقت، والخوف من الفشل ا

 اجتماعية، وعدم وجود الدافع في تبوء املواقع القيادية، أو عدم الاهتمام بتثقف املرأة وتوسيع مداركها ومهاراتها يجعل
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 )102، ص.8012طيفور،  (سلبا عليها في العمل القيادي.تفكيرها محدود وينعكس 

  :وتتعلق بقلة التدريب في مجال رفع الكفاءة إلادارية، ونقص الكوادر الوظيفية، وعدم الاستقرار معوقات إدارية 

 عدم الاهتمام بالبحوث والابتكارإلاداري، ونقص التجهيزات وعدم توفر بيئة العمل املناسبة إلتمام املهام إلادارية، و 

 لتطور العمل إلاداري.

 وكثرة متطلبات وإلابداع دافعا للعملوتتعلق بالحوافز واملكافآت املادية واملعنوية والتي تشكل معوقات اقتصادية: 

 والابتكار إلابداعاملعيشة، وارتفاع ألاسعار يجعل املرأة القيادية تتردد في العمل، وتبوء املواقع القيادية، ويشغلها عن 

، 8012طيفور،  (واتخاذ القرارات وحل املشكالت، ونظام الترقية والحصول على عالوات يشكل عائقا في التمكين إلاداري.

 )103ص.

ترى الباحثة من خالل ما تقدم: أن تمكين املرأة لم يحظى باالهتمام الكافي فقد واجهت املرأة العديد من  

حول دون تمكين املرأة وتوليها املناصب القيادية، فمنها ما يتعلق بشخصية املرأة ويرجع ذلك العراقيل واملعوقات التي ت

ثقتها بنفسها وخوفها من الفشل في تولي مثل هذه املناصب، وعدم نجاحها في تحمل املسؤولية، إضافة إلى  إلى عدم

يبية والتكوين الالزم من املؤسسة، دون أن ننس ى عند ممارستها ملهامها إلادارية ال تتلقى البرامج التدر  ذلك فإن املرأة

واملكافآت التي تشجع املرأة وتعطيها الثقة الكافية لتبذل قصارى جهدها وتعطي أفضل صورة عنها، مما  غياب الحوافز 

 الالتزام التنظيمي وزيادة درجة انتمائها تجاه مؤسستها. يساهم في تحقيق

 املرأة في العمل:  الفعالة لزيادة تمكين إلاستراتيجيات.7

أثبتت التجارب مرارا وتكرارا أن تمكين املرأة في العمل يؤدي إلى تحسين ألاعمال، من ناحية زيادة ألارباح وتعزيز 

ن املؤهالت نساء ال يمتلكإلابداع والابتكار لكن على الرجال املساهمة في تغيير الرؤية العامة السائدة والتي تعتبر بأن ال

في كافة  سسات املختلفةللريادة، وبالتالي دعمهن للوصول إلى قمة الهرم في جميع الهياكل التنظيمية عبر املؤ  الالزمة

ومن أبرز إلاستراتيجيات الفعالة التي يمكن إتباعها في الجهود الهادفة لتحقيق املساواة بين الجنسين في  القطاعات.

 مكان العمل:

  من املجتمعات حول العالم فرضية خاطئة، تركز على ضرورة تطوير  العديد تسودالاجتماعي: تطوير النظام

قدراتالنساء وكفاءاتهن، وترى هذه الفرضية بأن املرأة ليست طموحة بما فيه الكفاية، وال تمتلك الثقة الكافية التي 

 من النجاح، إضافة إلى عدم تمتعها باملهارات القيادية الالزمة. تمكنها

ال سيما فيما يتعلق بالثقة والطموح هي التي تلحق  –وبالتالي يظهر الواقع بأن الرواية السائدة عن "النقص" 

دئ تعريف مبا وإعادة-ائمالقالضرر ألاكبر بالنساء حول العالم، لذا فإن ما نحتاجه فعال هو إصالح النظام الاجتماعي 

 والسياسات والوظائف وتكافؤ الفرص. القيادة
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 ال يقتصر موضوع املساواة بين الجنسين على النساء فحسب، حيث للرجال رجال في دعم وتمكين املرأة: دور ال

 دورحيوي في ذلك، وما زالت العديد من البلدان واملجتمعات حول العالم محكومة باملعايير الاجتماعية الذكورية وقواعد

 وحة للنساء.ألابوية، حيث يتمتع الرجال بامتيازات تفوق بكثير تلك املمن

إال أن رأيي الخاص، والذي بنيه عبر خبراتي الشخصية واملهنية عبر السنين، يمكن تغيير هذه القواعد واملعايير 

 الرجال املبادرة لتحقيق الانفتاح وتعزيز املساواة بين الرجل واملرأة. إذا أخذ

 اتاملناصب القيادية أن تكون إقتصادال سيما وأن ذلك سيعود بالنفع على الجميع، حيث يضمن تمكين املرأة في 

 يعزز بالتالي من تكافؤ الفرص للجميع. ما-وشاملةاملستقبل ديناميكية 

رجال يدعون إلى التغيير الحقيقي( وهي تابعة ) MARCمن هنا، تقوم بروكتر آند جامبل، عبر تعاونها مع مبادرة 

ل ئمة للنساء، بدعم الرجاالشركات على بناء أماكن عمل مال العاملية غير الربحية التي تعمل مع "كاتاليست" ملنظمة

 لتعزيز ثقافتهم حول مفاهيم الامتياز والتحيز إليجاد جيل من القادة أكثر انفتاحا. والنساء

  :تواجه العديد من السيدات العديد من التحديات التي تقف عائقا في ترتيبات العمل املرنة لكال الجنسين

عادة ما تكون النساء مسؤوالت في املقام ألاول عن العمل غير املدفوع ألاجر في املنزل مثل  حيث-الفرص وجه تكافؤ

والقيام باألعباء املنزلية. وفي حال أردنا أن تحصل النساء والرجال على فرص متساوية في العمل، فعلى  رعاية ألاطفال

 مع السيدات.على قدم املساواة  الرجال بالتالي، املشاركة في ألاعباء املنزلية

  :نقوم في بروكتر آند جامبل بمداورة إدارة املواهب عن التركيز على تمكين املرأة اقتصاديا وتوفير الفرص لها

 قصد ضمان املساواة بين الجنسين في جميع ألادوار واملناصب، وفي مقرها إلاقليمي في إلامارات، تبلغ نسبة املوظفين من

 . )8080، دهوان (. الجنسين بالتساوي حيث نحرص على توظيف كال  %92النساء 

 خاتمة:

مما سبق ذكره تبين أن تمكين املرأة من أهم املوضوعات إلادارية الحديثة باعتباره من أهم مفاتيح أفاق النجاح 

قيمة للمؤسسة، وطرق أفضل  خاصة من خالل ذلك الشعور الذي يولده لدى املرأة بإمكانية تقديمها مساهمات والتميز

من خالل  ينهما، كذلك نعترفعملها وبناء الثقة بينها وبين العاملين، وكسر الحدود إلادارية والتنظيمية الداخلية بألداء 

هذا صعوبة التناول ألاكاديمي لتمكين املرأة من املنظور الجندري، أوال لغرابة املصطلح وذلك باعتباره مصططلح  بحثنا

ررية تباطه بالحركات التحصفة خاصة والحكومة بصفة عامية، وثانيا الر لم يالقي الدعم الكافي من املؤسسات ب جديد

اتنا التنموية ومصطلح التي تحمل الكثير من التناقضات مع مرجعيتنا الفكرية والدينية، فأغلب برامجنا النسوية

در أن نجد ولكن من النافي عملية التنمية  املجتمع وشريكتنطلق من املبدأ التشاركي باعتبار املرأة نصف  ألاكاديمية

تغيرات في مركز ودور املرأة تبنى على املرجعية الجندرية والتي تصور املرأة على أنها العنصر املضطهد والضحية مطالب أو 

وتركيب التراتبات  ناءوتقتض ي تفكيك الاختالف والتمييز بين الجنسين وهدم البناء الاجتماعي السائد إلعادة ب في املجتمع
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تعميمها ضاعف الجهود لفي إطار شامل وجديد وألهمية املقاربة الجندرية وما يترتب عليها من نتائج علينا أن ن ةالاجتماعي

ساواة بين وترتكز على املوالسياسات، والعمل على تغيير أو على ألاقل إعادة بناء ثقافة تنظيمية داعمة للمرأة  في البرامج

ينها لتصبح لعمل وتمكية التي كانت سائدة، وبالتالي الاهتمام باملرأة في اوتسعى للقضاء على الهيمنة الذكور  الجنسين

أساسيا ومهما لتحقيق أهداف املؤسسة وتحقيق الفعالية ورفع ألاداء، وشريك في عملية التنمية إلى  جاهزة موردا

 جانب الرجل.
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 سيكولوجية املرأة لدى هيلين دوتش وألامومة فيالجنسانية 

Sexuality and motherhood in the psychology of women in Helen Deutch 
 الجزائر /سيلةاملجامعة  /د.لبنى سفاري 

Dr. Loubna Safari/M'sila University / Algeria. 

 ملخص الدراسة:

يتمحور مقالنا حول الروابط الابستمولوجية بين الجنسية و ألامومة لدى املرأة في فكر هيلين دوتش التي تتبع لحد كبير تصورات 

و في اختالالت نفس مرضية مثل العقم النفس ي و البرودة سيغموند فرويد و تظهر أهمية  هذا املوضوع في ظواهر تطورية مثل سن اليأس 

س ي نالجنسية و لذلك اخذين بعين الاعتبار خصوصية ألادويب ألانثوي و عقدة إلاخصاء  لدى الفتاة مع التركيز على الانتقال في الاستثمار الج

لفتور ضافة الى املحددات النفسية القاعدية ألانثوية مثل امن التمركز البظري الى املهبلي متخلية  لحد ما عن التثبيات القبل تناسلية: باإل 

وليات أألانثوي و املازوشية الانثوية ، فهل املركبتان الايروسية و الامومية هما قوتان متعارضتان او متساندات في فكر هيلين دوتش  و ما هي 

ملرأة كمخلوق جنس ي  شبقي في عالقتها مع ألاب و ألام مواضيع الرحم و الانفتاح على ا -التمفصل بينهما في ضوء الخروج من تصورات املرأة

 الحب ألاولى املحينة في رابطها مع الرجل كشريك جنس ي.

 هيلين دوتش. الجنسين،الفروق بين  ألامومة،، روح ، ألامومةالجنسانية الكلمات املفتاحية:

Abstract : 

Our article revolves around the epistemological links between sexuality and motherhood in women in Helen Duch's 

thought, which largely follows Sigmund Freud's perceptions and shows the importance of this subject in evolutionary 

phenomena such as menopause and in pathological psychopathy such as psychological infertility and sexual cold, so they 

take into account the specificity of female dope and the castration complex of girls with a focus on the transition in sexual 

investment from clitoris to vaginal fertility to some extent from the euprising suppositoris. Reproduction: In addition to female 

basal psychological determinants such as female and female masochism, are the Aerosian and maternal compounds opposing 

or supportive forces in Helen Duch's thinking and what are the priorities of separating them in the light of the departure from 

women-uterus perceptions and openness to women as a sexual creature in their relationship with the father and mother the 

first love topics that are contained in their association with men as a sexual partner. 

Key words : Gender, Motherhood, The Spirit of Motherhood, Gender Differences, Helen Duch. 

 مقدمة: 

ن الذكورية ع نه يتوجب على الفتاة في وقت املرحلة القضيبية " أن تتخلىأ، لفرويدهي وفية تدعم هيلين دوتش و 

هو ما أصبح و  ،اكتشاف عضو تناسلي آخرن " تمر من املرحلة القضيبية إلى املرحلة املهبلية بمعنى املرتبطة بالبظر" وأ

 أن للليبيدو الجنس ي الغيري »تعتبر . إال ان دوتش ي للعضو الذكري" الذي يخدم كموجهممكننا بفضل "خضوع مازوش 

، العضو الذكري، او الالتين لهم دور نشط" نه في مقدمتها املنطقية " الثديأور بدائية فمية " ثم سادية شرجية، و جذ

 , Florent Poupart ,Gérard Pirlot)ة الشرج تلعب دورا فاترا معادال لدور الفم في املرحلة الفمية".في حين ان فتح

2014, P.25) 
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زوات دث فيه تزايد في الن: في الوقت الذي يحول هوامات زنا املحارم في البلوغتذكر هيلين دوتش بأعمال فرويد ح

سن  ،ء لعقدة ألاوديب وبالنسبة إليها. البلوغ هو إعادة إحياوع لهاخيرة الوالد ألاوديبي كموض، تختار هذه ألا الجنسية

 (Laznik Marie-christine ,2005,P.25) الثالثاليأس هو ألاوديب 

عن ألامومي الذي يعتبر مرحليا  ، في تمايزه، للذة والاستماع(féminin érotique)يتميز الانثوي الغلمي ذاتي 

هو  أن ألانثوي في حين  الوقت،أما ألامومي فهو خاضع لساعة  الثابتة،عبر دفعتها بخلود النزوة الجنسية، و  مؤقتا،و 

 (Jacqueline Schaeffer ,2004,p.73) ن نهايةدفعة بدو 

مرحلة الفتاة الرضيعة، عبر الجسم  املرأة:َيْعْبر هذا التعارض بين ألانثوي و ألامومي املراحل الخمسة من حياة 

شدة اأخيرا مرحلة املرأة التي تصبج ر مرحلة املراهقة و  للموضوع،تغييرها يبية الصغيرة و رحلة الفتاة الاودألامومي م

هاتين املرحلتين ألاخيرتين هما التي تعيش فيهما املرأة التعارض بين حياتها كعشيقة و بين و  ،ومرحلة املرأة في سن اليأس

ي تفر من رقابة أناها : العادة الشهرية ، الحمل ، حياتها كأم املرأة خاضعة طيلة وجودها إلى تجارب طاقوية قوية الت

ة غير خالية من " انواع الذي يحدث عواصف اقتصاديأس الخ والتي تنظم مسار حياتها كأم و الوالدة ، إلارضاع، سن الي

  (Jacqueline Schaeffer ,2004,p.73)نثوي".القلق ألا 

لى الوالدة بينما تتو  املسيطر، فاالحتجاز هو ن.شأمسالة ذات  املرأة،في الفعل الجنس ي ال يكون امليل لإلفراغ لدى 

سلية تناال وبداية للوظيفة لإلخصاب،بالنسبة للمرأة هو قبل كل ش يء فعل  وهكذا فالجماعاملستقبلية امر إلافراغ. 

س ي يخضع هو العامل الجنحد العوامل و أأن  املزدوجة،قد ال نعلم في هذه الوظيفة و ، التي ستنتهي بوالدة الطفل

 .(103، ص.8002هيلين دوتش،)آلاخر. بالكامل قبل 

ركب ال في إلالغاء املؤقت مللة هنا في التقابل بين الاثنين و ال تكمن املسا، و الجماع الوالدةقة بين من خالل العال

مومي في العالقة ، يستثمر املركب ألا وفي الجماعمالئمة. لكال العنصرين بوسائل  إنما في التحقق املتواقت آلاخر،في صالح 

عوبة بسبب ألخل الجسد مقام طفل بسبب وضعيته و يتخذ العضو الذكري داوفة املعاشة مع الشريك الحبيب. و العط

 .(103، ص.8002)هيلين دوتش، العضو الذكري.الدمج بين الطفل و  أنه ملتوافقةالعواطف ا

 :ل الى التساؤالت الفرعية التاليةمما سبق نص

  ة خالل الجماع؟أالنرجس ي الذي تحققه املر ما مدى إلاصالح 

  ؟هيلين دوتش ألانثوية حسبين ينتهي الجنس ي لدى املرأة أو أين يبدأ ألامومي 

 هل العقم النفس ي لدى بعض النساء سببه السير املشوش عاطفيا للفعل الجنس ي؟ 

  صورة الام العاهرة  ضدودفاعا منظور اجتماعي كبتا  وألامومة منالتعارض الظاهر بين الجنسانية هل يوافق

 لصالح صورة الام القديسة؟

 ألاوديب ألانثوي:.2

بين  ه،مصير . فعند الصبي فقط تقوم هذه العالقة التي تطبع وديب الصبيليس موازيا أل  إن ألاوديب ألانثوي 

الوقت، الكره لآلخر كمنافس" إن اكتشاف الفرق بين الجنسين هو الذي يقيم عند  وفي نفسالحب ألحد الوالدين 

ضيبي قألامل تضطر البنت على قبول هذا الغياب الن هذا النقص النكار وبعد فترة من إلا  الاوديبية.الفتاة إلاشكالية 
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الاوديبي،  ق الخص ي في نقص مازمهبينما عند الصبي يظهر قل فيزيولوجية.لكنه حقيقية ليس تهديدا بالخص ي الخيالي، و 

"  ضيب:الق، اشتهاء بيفالبنت تالحظ نقصها الحقيقي مع توطد ألاوديب فالعنصر ألاول الذي يظهر هو ذو طابع مطل

لقضيب ل وهذا الاشتهاء الحقيقي.ي إنكار أن يزيل عندها النقص فال يمكن أل  "،تملكه تريد أنال تملكه و  فهي تعرف أنها

رجس ي مما يؤدي الى شعور كأنه جرح نفي البدء تعيش البنت غياب القضيب، و  النتائج.معين من سيقود الى عدد 

التناسلي. من جهة اخرى تؤدي هذه املالحظة الى ارتخاء الرابط الحنون باألم التي الجسدي و  . على الصعيدبالدونية

نها تشعر أل بظري،املرحلة عن اي استمناء  خيرا تتخلى غالبا في هذهأت مسؤولة عن هذا النقص القضيبي.و تعتبرها البن

مناء عن الاستي يبعد البنت عن اي مطلب ذكري و بعدم قدرتها على منافسة الصبي و " التعرف على هذا الفارق الشراح

ة هي تتخلى عن رغبة امتالك القضيب لصالح رغبالقضيب=الولد" و  املعادلة:القضيبي...فليبيدو الصبية ينزلق طيلة 

هكذا تنتخب البنت ألاب موضوعا للحب. متخلية عن موضوعها الليبيدوي الاول، ألام التي و ى ولد من ألاب. الحصول عل

وديب. ر لأل تحضعقدة الخص ي تسبق و  وديب عند البنت هي تشكيل ثانوي. فتأثيراتأتصبح موضوعا لغيرتها. " ان عقدة 

عقدة الخص ي هناك تعارض أساس ي بين الوديب و بالعالقة بين عقدة  .(122، ص.1225ما )فيكتور سميرنوف، نيبف

البنت تجعل عقدة  وديب عند الصبي تفشل بسبب عقدة الخص ي، فان عقدة الخص ي عندأفبينما عقدة  الجنسين.

عمل باتجاه محتواها، الذي تصده وتضيق فهذا التناقض يفسر إذا اعتبرنا أن عقدة الخص ي ت، تدشنهاوديب محتملة و أ

 (122، ص.1225، فيكتور سميرنوف) ألانوثة.ن أش الذكورة، لكنها تعلي

فصال البنت يجب أن ينلفا جدا عند الجنسين. فالصبي و هكذا يبدو اختيار املوضوع في املرحلة الاوديبية مختو 

عن ألام موضوع تركزهما الليبيدوي ألاول. لكن اختيار املوضوع الثانوي سيكون مختلفا. فالصبي يجب أن ينقل الحب 

قه تعل الوجوه،فان خياره الجنس ي املتغاير يستعيد إذن، من بعض  الجنس:المه إلى شخص آخر من نفس الذي يكن 

الليبيدوي ألاول. بالنسبة للبنت يتضمن النقل انتقاال إلى الجنسية املتغايرة التي لم تتهيأ لها: فعليها أن تتخلى عن 

يبي يوطد فعال تغايرها الجنس ي باختيار ألاب كموضوع ودفاختيار املوضوع ألا  ألاصلية،املوضوع ألامي في العالقة 

 لكن ستدخل أيضا في تنافس مع هذا املوضوع.و  املطمئنة،للحب.فهي ال تتخلى فقط عن موضوع الحب لتبعيتها 

فاإلحساس تجاه ألام سيقوي عند البنت الاعتراضات  الصعوبة.بعد ذلك ستطرح مشكلة التماهي بعبارات بالغة 

يجري إن تماهيها إذن س القضيب.ي أ هي،فاألم ال تستطيع فعال أن تعطيها ماال تملكه  الانفصال:السابقة في تجارب 

 ن تركز ليبيدويا ال إذا رغبتHلذلك ال يمكن لالم  القيمة.ي قليلة أمخصية ها محرومة و أنتعيشها وك بصورة أنثوية

ية التماهي . فتنشأ بذلك إمكانفاشتهاء القضيب يبدل باشتهاء ولدالبنت مساواتها بما تستطيع أن تفعل: تعطي ألاوالد 

 ،سلسلة واجبات دون أفراح تعويضية هي والحياة الزوجيةن حياة ألامومة هي سلسلة آالم، أفاذا ملحت ألام ب ألانثوي.

عود طموحاتها  تال يا على املنطقة املغلمة املهبلية، و مح لها بالتركيز ليبيدو فان مشاعر إلاثم الالوعية عند البنت ال تس

 (122.، ص1225فيكتور سميرنوف، )إرضاء. ي أالانثوية تشحن ب

 املراهقة لدى املرأة:بلوغ و .مرحلة ال0

ترة الحيض فبفعل ممارسة الاستمناء و  يصبح اهتمام الفتاة الصغيرة بأعضائها التناسلية في البلوغ نشطا آلان

مما ال شك فيه أن الحاجة الجنسية التي تظهر في ، (25، ص.8003)هيلين دوتش، .طويلةظل متواريا فترة  بعد أن
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يلين ه) الحياة.طابعها لهذه املرحلة من املراهقة تؤدي الى مخاوف كما تحرك قوى دفاعية تؤول الى حد كبير في إعطاء 

 (101، ص.8003دوتش،

ا أهم ميجابي و يظهر مظهرها إلا  مظهرين،، تكون النرجسية فعالة جدا في مرحلة املراهقةهذا يبدو من خالل ب

ة يأتي في املقام الثاني تنميو  الاندماجات،تمتلكه هو قوة موحدة تمنع شخصية الفتاة من أن تذوب في عدد كبير من 

لعل نا و ثيرا سلبيا على ألا أس كذلك تار مع ذلك فهي تمو  حد كبير في تمكين ألانا الشاب. فهي تؤدي إلى بالنفس،الثقة 

لمشاركة وبكلمة و لأالجزر لالنفة املتعجرفة ياب، واملد و ي هو الذي يحرض حركة الذهاب وإلا هذا املفعول الازدواج

 .(109، ص.8003هيلين دوتش،)املراهقة. ، يصف هذا املزيج الايحائي نفسية مرحلة واحدة

قد و  اة،للفتكما رأينا فان العضو الجنس ي ألانثوي يبقى ملدة طويلة بعيدا عن أي مساهمة في الحياة الجنسية و 

ال نعلم كم من الفتيات حتى املعاصرات جدا الزلن تتخيلن خالل مرحلة املراهقة ان منافذ أجسادهن ال تستخدم إال 

ن ن الفتيات التقدميات تبقيأللون النفسانيون وحدهم يعلم املحقذرة وليس فيهن ش يء لرؤيته في الحب. و  ألشياء

ة عبر تحتفظن بفكرة الوالدكرن اختالفات املظاهر الخارجية و تن، و مخلصات في الشعورهن لنظريات طفولتهن ألاولى

 يستمر  .التناسلية للفتاة موقف مزدوج إزاء أعضائهاجنسية حول التصور السادي للتزواج. و ترتكز أفكارهن الالشرج، و 

عم هارته و ن يحتفظ بطأمين الذي يجب املوقف ألاول في التأثر التربوي باألم التي نصحت ابنتها بحماية هذا الكنز الث

 .(182، ص.8003هيلين دوتش،)للزوج. املس به مكرسا بجالل 

ي فتستمر هكذا ناسلية بكونها بؤرة قذرة مخجلة و تتكون الفكرة الطفولية عن ألاعضاء الت أخرى، ومن ناحية

تتعارض الفتاة تعارضا واضحا مع الفتى الطبيعي الذي يرى في أعضائها قيمة عليا يداب  الثاني،في املوقف و الالشعور.

 .(183، ص.8003هيلين دوتش،)مس. في الحفاظ عليها دون 

في تهن وامل املنفذة لرغبعضائهن التناسلية هي العأن أ، ال تلحظن بنفس السهولة الفتيات على عكس الفتيان

راك ع الاشيسر من الذكور منأ، فعليهن مع ذواتهن وتعرفن على قمة اللذةلو مارسن الاستمتاع الجنس ي الحب، وحتى و 

اشرة كثر ال مبأال ان الاستمناء خاصة قد يتخذ لدى الفتيات اشكأكما  الجسدية.توتراتهن بين مشاعرهن النفسية و 

 (183، ص.8003هيلين دوتش،)الذكري. ال يمكن مقارنتها بتهيج العضو حاسيس املهبيلة مما هو لدى الذكور. فاأل  ،تنكراو 

 عالقتها بالوظيفة الانتاجية:و  .سيكولوجية املرأة3

تحت عنوان سيكولوجية النساء. حيث تبدآ هيلين دوتش بتحديد  جزئين،عرضت هيلين دوتش آرائها في كتاب من 

ن تتكون عنده أ ىإلالاتجاه يتابع مسيرته في هذا  الفالوسية،مسيرة تطور الفتى بالنسبة للفتاة فالفتى منذ املرحلة 

ذه املسيرة في ه اره.اختيلى العالقات السوية مع امراة من إتفككها لكي ينصرف فيما بعد وديبية ثم انحاللها و العقدة ألا 

 ال يحيد املرء الذكر عن خط املرحلة الفالوسية التي بدا منها.

محلها  الفالوسية ليحل، فعليها أن تغير في فترة ما لكي تتحول عن املرحلة ن انطلقت من نفس املرحلةإ، فالفتاة أما

 .(858ص.، 8009عدنان حب هللا، ) جديدة(ي اكتشاف أعضاء جنسية أج )اكتشاف الفر 

ند تأخذه عندما يكتشف وجود الفرج خارج جسده، و : " يدرك املرحلة النهائية من نموه عالرجل بالنسبة لدوتش

 يالجه بشكل سادي" إإذن رغبة 
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" اكتشاف يرافقه انصياع مازوش ي للقضيب، لكي يصبح  جسدها.أما املرأة فيتوجب عليها اكتشاف فرجها في 

 ذة " هذا ألاخير الينبوع الجديد لل

 الالوعي  في الطفولة تكون املعادلة في .الفمويةاملرحلة  فلليبيدو الجنسية للمرأة نحو الرجل جذور بدائية تعود إلى

هذه املعادلة تتماش ى بشكل بشكل متواز مع النظرية الفموية حول العالقات الجنسية ما بين القضيب والثدي و 

(fellatio) فقد ي الشرجية،-القضيب في مرحلة الحقة الساديةالهوامات الفموية للحبل، و اصة بهذه املرحلة وحول الخ

ب الطفلة تتماهى إما بشكل فعال باأل و  سادية.العالقة الجنسية تفهم كأنها و  السيطرة.خاصته الفموية ليصبح عضو 

ي يا على غرار الفم فهوام الحمل في تلك املرحلة هو الطفل الشرجي، الشرج يلعب دورا سلب، باألمو بشكل مازوش ي أ

 الفموية.املرحلة 

الفتحة  يأهكذا تتمهد الطريق نحو الاستثمار السلبي للفرج )و ، والغائط لهم أيضا دور فعال القضيب،و الثدي 

عل ، مما يجن الليبيدولكن الازدواجية الجنسية تعاكس هذا التحول. إذا احتفظ بقسط كبير م. و املرأة(الثالثة عند 

 ية.جنسب إلى الفرج أمرا صعبا إنما في الواقع ال يأخذ الفرج دوره الشبقي إال بعد ممارسة عالقة التحول من القضي

 ،ثمارها الليبيدي على أنحاء الجسد، وانطالقا من هذا الجسد ككل، والبظر بصورة خاصةالطفلة توزع است

ول يتحو  الطفلة،على غرار ثدي ألام املالئ لفم  التحول،يشكل القضيب املحرك لهذا  الفرج.يتم التحول نحو استثمار 

 هكذا يصبح الفرج البديل للفم في وظيفته السلبية للمص.و  الفرج،لى إتوظيف الليبيدو 

املرأة )من خالل فرجها( تستعيد هذا النشاط عبر التماهي في ة للبظر فانه يفقد نشاطه القضيبي، و ما بالنسبأ

 قضيب قرينها.

كونه جزءا من الجسد يمكن املرء من تخطي صدمة  بالقضيب،هذا التماهي على الصعيد الوظيفي للفرج و 

ما و  لفم،اعلى غرار الوضع السلبي بالنسبة الستقبال الثدي في  الفرج،هذا الوضع الاستقبالي الذي يتميز به  الخصاء.

تمكن كل ألافعال  دمة الفراق والفطام.كن الفتاة من تخطي صنتيجة الفطام يم مزدوجة،يحصل من ردات فعل 

او البظر (bisexualité)الازدواجية الجنسية  حسب من تخطي العديد من الصدمات. املتاخمة للوظائف ألانثوية املرأة

 (852، ص.8009حب هللا،  عدنان (السويةلى ألانوثة إتشكل عقبة في الوصول  الذكرية،مشتقاته و 

 :2632نفسية للمرأة .معنى املازوشية في الحياة ال4

كون لجنس ي وتت. عندما تكتشف الفتاة الفارق ارأيها عن فرويد في مرحلة الخصاء ال تختلف هيلين دوتش في

 .بوديني برغبة الحصول على طفل من ألاب. وهكذا تدخل في عقدة ألا . فهي تبادل هذا التمعندها شهوة القضيب

ت فالنزوا خاصا.تحاول هيلين دوتش إعطائها مفهوما  البظر.بالنسبة للنزوات الشبقية الفعالة املتمحورة حول 

هكذا و  الاغتصاب.باخصائها، وذلك عن طريق  لى ألابإالذكورية النرجسية في امتالك القضيب تتحول إلى طلب موجه 

، 8009)عدنان حب هللا،  حول مثلث مازوش ي. ياة املرأةسلبية"تتمحور ح–لى "مازوشية إالفعالة" –تتحرك السادية 

 .(852ص.
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 .اختالفات هيلين دوتش مع فرويد:4

بالتقمص  املرتبط (le surmoi féminin)حد أولى اختالفاتها مع فرويد تتمثل في فهم منشأ ألانا ألاعلى ألانثوي أ

نا ألانثوي:" املثل ألاعلى لأل  ألاعلى؟ألانا  تكوين يساهم هكذا فيو  (desexualisé)الذي هو تقمص مزال الجنس باألب، و 

ية تزاح العالقة النرجس ذكري،مع التخلي عن امتالك عضو  ألاب،في حالة الفتاة يتم تكوين ألانا ألاعلى عبر إستدخال 

 "املوضوع.ع ألاب إلى مستوى أعلى من ليبيدو م

مة دائمة في هي سو  الذكورة،مقاربة املرحلة القضيبية للفتاة الصغيرة هو مرتبط بتأكيد املعنى الايجابي لعقدة 

....له قيمة (le clitoris) البظر القضيبية،نه في بداية املرحلة أتشير إلى  الخصاء،النفسية ألانثوية. فيما يتعلق بعقدة 

 ،عضاء التناسليةمع إزاحة الليبيدو النرجس ي نحو ألا  غلميا ذاتيا و  قيقي ، و هو مشبع كفاية نرجسياعضو ذكري ح

 ,Hélene Parat) العادي.في العمل التحليلي التي تقود إلى املوقف ألانثوي  باألم.يمكن أن نجد عدة وسائل للتقمص 

2010, P.168) 

لك بسبب ذو  لألمومة.نه العالم النفس ي أ الذكورية:تحتوي النفس ألانثوية على عامل غير موجود في النفس 

 .(Hélene Parat, 2010,P.169)تظهر املرأة بسلوك أكثرا تغيرا و تعقيدا 

 سيمون دو بوفوار:.اختالفات هيلين دوتش و 9

 ،على التشريح و على الفيزيولوجيا ، مؤسسةتؤكد هيلين دوتش عكس سيمون دوبوفوار، على وجود خصوصية أنثوية

العوامل التاريخية والجغرافية انثوية مع الاعتراف بدور  « essence »فهي تؤمن إذن بطبيعة أنثوية او حتى بروح 

ى لإو عبر إلاشارة أالاجتماعية الثقافية ، تقلل من تاثيرها ، سواء عبر اعتبارها كعنصر محدد من عدة عناصر محددة و

 (Eliane Lecarme –Tabone, 2011, P.90) رات الظاهرة.الثوابت العاملية القابلة لالدراك وفق التغيي

التي ، سمات خاصة باملرأة، و (passivité)الفتور ة" بتركيب املازوشية، النرجسية و ألانثوي»الطبيعة تتميز هذه 

او نقص الطاقة  (l’apathie)و فتور الشعور او الخمول أينبغي عدم الخلط بين الفتور  البيولوجي،حث عليها قدرها 

الستقبال الاختراق  للمرأة،حي مستنتج من الاستعداد التشري ،(la réceptivité)لكن ينبغي فهمه كاستعداد لالستقبالية و 

التالي بدوتش ال تمتلك اي إحساس مهبلي ومبكر و  الاخصاب الذكوريين. نمن حيث كون الفتاة الصغيرة حسب هيلينو

 ال تكتشفه إال عبر التدخل النشط للرجل.و ال تمتلك اية معرفة بهذا العضو 

املازوشية ألانثوية املتمايزة عن املازوشية ألاخالقية التي تبحث عن اللذة في املعاناة تشكل جزءا ال يتجزأ من 

ها. تعقبلتي ا الوالدة تربط بالضرورة املعاناة باللذةفض البكارة و  الطمث، إلانجابية:في وظيفتها  للمرأة،السير البيولوجي 

ة لدى سلوكات الحب املازوشي أو  البلوغ،تفسر هوامات الاغتصاب والدعارة املنتشرة بين الفتيات الصغيرات في  وهكذا

زوشية ن يغرق في ماأالذي يتفادى نا و فهي تلعب دورا حماية لأل  ة،بالنرجسيأما فيما يتعلق  النساء.بعض ألاصناف من 

معادلة املازوشية املكونة هي تخدم موازنة و ، فلم تتطور النرجسية بطريقة مفرطة إن الذاتي،إذن التدمير مفرطة و 

 (Eliane Lecarme –Tabone, 2011, P.91) للمرأة.

ا انه عندما أيض وتكتب قائلةالتجارب ألانثوية للمرأة على إلاطالق"  أكبر "  باعتبارها:تعتبر هيلين دوتش ألامومة 

ض هيلين تجربة إنسانية " ترف أكبر ، ربما للمرأة إثراءاوألاكثر " التجربة ألاكبر  تكون:نها إف جيدة،تتم الوالدة في ظروف 
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هو تصور تستبدله بآخر املمثل في "الروح الامومية" مومية" والتي تخص بها الحيوانات، و دوتش فكرة " الغريزة الا 

(l’esprit maternel)  يرات النفسية الغير مباشرة تتدخل في العالقة تؤكد أن عددا كبيرا من التأث البشر.الخاص ببني

 Eliane) يجعل منها ظاهرة معقدة بعيدة عن الطابع البدائي للغرائز.تجمع ألام إلانسانية مع طفلها و  الانفعالية التي

Lecarme –Tabone, 2011, P.91) 

 .علم نفس الفعل الجنس ي:7

نا أن عليلتناسل، و افردي و مترافقتين: إلاشباع الجنس ي الاملرأة، غايتين عند الرجل و  يخدم الفعل الجنس ي،

 النوع،مة خدتذكر أن مركبي إلارضاء الجنس ي و  كما ينبغي علينا أيضا، الجنسين،نتذكر الفارق ألاساس ي املوجود بين 

رضاء فبالنسبة للرجل، الوظيفة التناسلية هي ش يء مضاف على إلا  املرأة.ا نسبة الكمية نفسها عند الرجل و ليس له

 ( 28، ص.8002هيلين دوتش،)للنوع. الجنس ي، فيما الفعل الجنس ي بالنسبة للمرأة، هو لذة ملكافأة مرتبطة بخدمتها 

ر قد صادق فرويد على أن البظو  بالنعم،يتمكن الرجل من إيداع كامل الوظيفة لعضو وحيد، فيما تعاني املرأة من وفرة 

ال  لكن هذا النقلس اللذة و "يتنازل " في صالحه. و ينقل إلى املهبل أحاسيالذي أصبح بال ضرورة عن املرأة اليافعة، 

 فترة نضوجها النفس ي، تمتلك املرأة عضويين جنسيين. نه فيأو يكتب له النجاح بالكامل 

 ن البظر يبقى هو العضو إها بصورة واضحة منذ مرحلة البلوغ، فمع أن الانقباضات املهبلية يتم إلاحساس بو 

ال يصبح املهبل مركزا لإلثارة العفوية التلقائية إال عند النساء اللواتي مررن بتجربة و  الحياة.هذه املرحلة من املركزي في 

 (.29، ص.8002هيلين دوتش،)مباشرة. جنسية 

معنى الكبت الظاهري للمرحلة الطفولية التي أسمتها هيلين دوتش بالصدمة التناسلية في ذلك الطور، توضع 

بل ن أن يتنازل عن مكانته للمهبل. وال زال املهأمام غياب العضو، الن البظر انتهى بها بدوره الطفولي دو الفتاة الصغيرة 

ضوين ع أسقطوجي ن املهندس البيولأ، إذ أن الوظيفة التناسلية تأتي في مقدمة واجباته. كما لون عاجزا عن لعب دوره

 .(25، ص.8002تناسل. )هيلين دوتش،املهبل للمختلفين لوظيفتين، البظر لألحاسيس الجنسية، و 

وني م، يغدو إلامداد الهر واجية التشريحية لألعضاء الجنسية، وبسبب الوظيفة املضاعفة للمهبلبسبب الازدو 

 لمرأة،لقد تختلط الغايتان أحيانا بالنسبة البيولوجية مكلفة بهذه املهمة. و تكون القوى ضروريا من الناحية الطبيعية، و 

التي  ،الاضطرابات، قد تثير هذه ي تجربة نفسية كانتأو  مختلفة.وش قد يصبح مصدرا الضطرابات مما يؤدي الى تش

 و تحقيق وظائف التناسل.أقد تفسد مختلف أساليب التطور الجنس ي )بصدور البرودة الجنسية مثال( 

لى عدد من املسالك في التقص ي. إعلينا اللجوء  املرأة،النشوة عند  وأهمية ذروةطريقة طبيعة و  ملحاولة إدراكو 

 تمهد للفرحة القضيب،توسع املهبل بواسطة و  الشديد،الضغط و  البكارة،املؤلم، وتمزق غشاء فالجرح الجسدي 

 .(22، ص.8002هيلين دوتش،)املرأة. الجنسية ألاولى الكاملة عند 

 ال بصورةإلم غير مرتبط ألى إ، يؤدي يةعن املتعة الجسد عادية،ي إمراة أهذا الجرح على اعتباره يختلف. عند 

، ريمد هذا الترافق التجربة الجنسية بطابع مازوش ي. لعل علم نفس املراة كله يجعلنا نفكثانوية بأحاسيس املتعة، و 

قد خلق استعدادا تكوينيا ما، او شيئا يمكن ان نصفه ان هذا الترافق بين املتعة وألالم يترسخ في مجرى نشوء النوع، و 
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يعطي طابعا محددا جدا للمركب يشمل الوظائف التناسلية للمرأة و ذات منعكس مازوش ي. يمتد هذا الاستعداد لبالية 

 (23، ص.8002هيلين دوتش،)للوالدة. النفس ي 

لقد تحدثنا عن صعوبتين يجب التغلب عليهما، لتصبح ذروة اللذة ألانثوية ممكنة. فهنالك أوال الكبت البنيوي، 

 يكون مرتبطا بها ارتباطا وثيقا.بالوظيفة التناسلية الايجابية و  بل بصورة فاعلة إال حيث ال يستجيب امله

 ن.الجنسيمن ألاهمية بمكان إذا أردنا تفهم هذه املسائل، ان نتخلى عن وهم أن الفعل الجنس ي متكافئ بين و 

قذف  فبالنسبة للرجل، يمثل كليا.املرأة على الفعل الجنس ي اختالفا تختلف الدوافع التي تحث الرجل و  فمنذ ألاصل

 ( 100، ص.8002هيلين دوتش،)التهدئة. املني 

 .العالقة الجنسية:8

ية ي الفعل الجنس ي للرغبة الطفلالعمل ألاقص ى للموقف ألانثوي املنجز بشكل مثالي ليس إلاشباع املوجود ف

 لمهبل"املعادل لالامتالك الحقيقي و ضو الذكري ضد ، تبادل رغبة العاملهبل كعضو لذة لكن الاكتشاف الذي يقود إلىو 

 : الحب الذي يتوجه إلى ألاب كاملوضوع ألاقرب من ألام "الذكر الحامي" تكملهالجنسية الغيرية للفتاة الصغيرة املركبة

تي من املنطقة الفمية، قد استثمر الثدي ألامومي، العضو الذكري ألابوي أالذي هو جرعة جيدة من الليبيدو الجنس ي و 

ْدَرك كعضو مص هو ...للثدي ألامومي"
ُ
 امل

العضو الذكري نكاح يدرك كعالقة بين ثدي الام و على تصورا لل (fantasmatique oraleالفمية )تحث الهوامية 

باكتشاف سهل للثقب الثالث في الجسد ألانثوي  (cloaque)السافلة يسمح ألاصل املشترك للبظر و  لألب. ينبغي أن

، ربما العضو الذكري يستمد وظيفته من املنطقة الجديدة املولدة للغلمة موجها نشطا لهذهرة و باعتباره عضو استثا

حدث أ ةلالستقبالية التناسلية الفمي الفموي . التأكيد القوي للمصدر غدة الثدي=الاليتين=العضو الذكري املعادلة: 

. ففي إزاحة "من ألاعلى نحو ألاسفل" املهبل او العضو ألانثوي تحت املثير املوجه للعضو الحقا اتفاق ميالني كالين

 .يتولى الدور النشط للفم الذي يمتص في املعادلة: العضو الذكري =الحلمة /الذكري، 

 ل" تحقيق الرغبة يعتبر كعضو يشك في:املدخل من الخارج في الجسم ألامومي هو  الذكري،العضو  النكاح،في 

هكذا يتم و  للشريك:العضو الانثوي املهبل هو متعرف عليه مع العضو الذكري ءا من جسم املرأة في حد ذاته " و جز

لة يكرر هكذا اول مرحا كل حد بين الفرد واملوضوع " و يعيد الجماع ابتكار وضعية يتالش ى خالله خصاء.ألا  تجاوز صدمة

 مومي.ألا تجاوز صدمة الفطام تجاه الثدي ب قبل تجاذب وجدانية من النمو الليبيدي مع السماح

 النه يوجد في نفس الوقت تقمص باالم في الجنسية،تؤكد هيلين دوتش على اللعب املعقد للتقمصات في العالقة 

 تقمص بالطفل الذي يرضع الثدي ألامومي.وضعيتها املازوشية عند النكاح و 

ا يحتفظ بهذلى طفل و إالنكاح هو، في آخر املطاف، إدماج فموي لألب، والذي تحول  املرأة،هكذا " في الشعور و 

ابط بين اعراض البرودة الجنسية هيلين دوتش تتسائل عن الر و الهوامي الذي يعقب هذا "أالدور في الحمل الحقيقي 

 (Hélene Parat, 2010, P.44) أن املصادر النفسية املنشأالعقم ...و 
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 املسيحي:ألام في الفكر .املرأة و6

وفرة الوثائق املتعلقة  من الالفت أن ندرة النصوص التاريخية حول النزوع الجنس ي عند املرأة ال يعادلها إال 

 ي من خالل الانشغال بتناسلها الخاص. فالتصور ألانثو  الاجتماعية،، مركز اهتمام الفئة ي الخصوبةأ، فهي بالخصوبة

 (88، ص.8002، ندريهأ)جاك  املدى الواسع. وألاديان علىالتي تناقلتها ألاساطير .و يتوافق مع تصور املرأة الرحم

ات ن املمارسأ مؤخرا كماال إ، فلم يتحقق أما الفصل بين الجماع وبين تسلسل الجماع، الحمل، الوالدة إلارضاع

إنما ما يعنينا ليس متابعة املنجزات العلمية في  إلانساني.من سمات العصر  وإلاجهاض بدتالاحترافية في منع الحمل 

خيرة يساهم ترقية هذه ألا ي تتولى محو املرأة حيال ألام. و بقدر ما يعنينا تناول الرهانات الت الفيزيولوجية،ضبط ألاطوار 

الغايات  ءفي استقالليتها إزاشكله ألاحاسيس الجنسية إلانسانية، ونها تسمح في حجب العار الذي تأحيث في الكبت، 

كثر من منظومة ثقافية أ املسيحي،ليس من قبيل املصادفة ان يفرض العلم و ، (82، ص.8002 اندريه،)جاك  التناسلية.

 ، بعدسيدة. كما ان رجاء علماء الالهوتتوجهه نحو الانجاب الن يكون دينا للرى، التوافق في الفعل الجنس ي، و أخ

انتزاع الطابع الجنس ي بغية الوصول الى التشبه بصورة السيدة اب، و " في تالش ي الجنس بعد الانجالقديس "جيروم

 (82، ص.8002، جاك اندريه) عذراء.ال

 القمع، فالقمع يخص العالقات بين الزوجين،ومية، الطرق نفسها في إلابعاد والكبت و مويعقب تبجيل الصورة ألا 

وتداعب ا تهز نهأ، بطفلها. تلك التي تحدث عنها فرويدعلى ألاحاسيس الجنسية لالم كما في عالقتها مع  تركز الكبتكما 

 (89، ص.8002 اندريه،جاك )الذي. هنا تقع تحت وقع ضغط الكبت و  الجنسية،ياه كبديل عن ألاداة متخذة إ إبنها

لسائل ال ألانثوي" )املتدفق في الرحم( و ، في قسط كبير من مفاهيمه حيث كان يميز بين "السائيدين علم الطب "لغاليان"

 أكثر في خضم إذا أردنا الخوضمتاعها باملعاشرة الجنسية. و شد لحظات استأة في أالذي يسيل من املهبل عند املر 

دال من نثوي، بألاوفر في نشوة النزوع الجنس ي ألا ن الغاية التناسلية لها أحيانا الحظ أ، يتبين السجاالت الالهوتية

 (85، ص.8002 اندريه،جاك ) منها.لى الحد إاللجوء 

يمهد السبيل املرأة يزيد من فرص الحمل و قذف بين الرجل و يتفق علماء الالهوت عموما على أن "تواقت الو 

من ناحية أخرى يثار التساؤل الى اي نوع من الخطيئة ينتمي الكبت الارادي لالورجازم )ذروة إلنجاب طفل أجمل. و 

 .(82، ص.8002 اندريه،ك )جا عرضيةم أألى خطيئة فاحشة  الزوجة:اللذة( من قبل 

 مومة لدى هيلين دوتش:وألا .سيكولوجية ألانوثة 22

 (maternité et sexualité) الجنسانية:ألامومة و 

ن املكافأة الخوف م املرأة.تميل هيلين دوتش إلى إسناد التوزيع العام للبرود الى العناصر املازوشية لليبيدو لدى 

السوية  شكالالجنسية ألانثوية عن ألا على مكافأة متسامية عبر ألامومة تحول غالبا اتجاه  وإمكانية الحصول املازوشية 

 للمكافأة.

   aptitude)الاستعداد التسوية صابي لالستجابة الغلمية للمرأة والحظنا ارتباطا وثيقا بين النفي الع

compromise) .لألمومة 
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 باألم،شط ، نتحدث عن تقمص ناملستقبلية للفتاة. حسب فرويد اةأهميتها في الحياوديبية و -نبدأ بالعالقة القبل

يزيح دوره الطفولي الخاص على ا التقمص يخضع الطفل لدور ألام و في هذ ألاوديب.الذي ال تربطه أية صلة بعقدة و 

 ,Helene Deutsch) او دمية او راشد مستعد للقيام بهذا الدور في اللعب. العائلة،صغر في أموضوع آخر، سواء كان طفل 

1970, P.167) 

لفاترة اليبيدو مرتبطا باألدوار النشطة و إذا بقي ال يحب.أو  و يحب آلاخرين ما جعلته أمه يتعذبأفالطفل يعذب 

 الجنسية.هذه اللعبة تبقى مستمرة الحقا تحت غطاء املثلية  طفل.-مأالبدائية في العالقة 

م دوار ألا أ في العالقات الليبيدية فقطو املستمر،وديبية لتضمن وجودها أ-هي إحدى الطرق للعالقة القبل

 Helene) عدة نتائج لنفي الرجال:ع إلى الرجال. هنالك عدة أسباب و الطفل يتم أخذها بعين الاعتبار، دون مرجو 

Deutsch,1970, P.168) 

بل ألاب كما تحب من قبل ألام، من قن تحب أ، تريد الفتاة الصغيرة ن نجد عدة طرق للتقمص باألمأيمكننا 

 تصل الى نأ، بشرط ن تتحقق هذه الرغبة الحقاأيمكن  (.الحصول على طفل من ألاب )تقمص فاتر ألام تريدمثل و 

ها .......الاضطرابات العصابية والتي نذكر منها صعوبات إال فإنو  آخر.هو ألاب مقابل رجل تبادل موضوعها الطفلي و 

، تطور الفتاة الصغيرة تنافسية حقودة أمهابدال من تقمص مثمر مع  الوالدة.صعوبات عمل الحمل، صعوبات الحمل، و 

تستبدله و  ألاموميتتخلى نهائيا عن دورها  بالذنب،. مرهقة بهذا الشعور كن ان تقود إلى شعور كبير بالذنبو انتقامية يمأ

اب هي ، فكرة إنجباألم يتم املحافظة عليهالتقمص  محتمل،في تطور آخر  ،ض تخون الرغبة وسبب عدم تحقيقهابأعرا

ن تصبح انا وتنجب طفال، لكن تنجبه أرة تريد . الفتاة الصغيط دور الرجل كشريك جنس ي هي منكرةفقمقبولة و 

مت بوصف هذه قو  (parthénogenese)عبر التوالد العذري  أو  (immaculé conception)، عبر الَحَبل بال دنس بنفسها

ل لست بحاجة لرج أنا أبوه.ه و مأ انأ وحدي،" لدي طفل لي  التالي:حد عناصرها بالشكل أالتي تصاغ و الرغبة الهوامية، 

 (Helene Deutsch,1970, P.168)غب في رجل إلنجاب طفل" أر ال و 

يفيد في التخفيف من  ألاوديب.يخون بطرق متعددة تأثير عقدة هذا الهوام تحقيق رغبات متعددة و يحمل 

كن لرجل " ما يم الصياغة:لكن العنصر ألاكثر أهمية معبر عنه في مصدر الطفل. و  الشعور بالذنب عبر إنكار جزء ألاب في

 سمي،الجعبر امتداد آخر لالنا ، ل بشكل فوري العضو الذكري الناقصالذي يستبدو  "،قيام به، يمكنني القيام بهال

 (Helene Deutsch, 1970, P., 169) نفسها.هو الطفل الذي حملت به بو 

 :هوام التوالد العذري .22

 ةبالنسبدنس، الذي ولد أسطورة الَحَبل بال هو الهوام دى الذكور كما هو لدى الفتيات. و هو التعبير عن أمل لو 

ت كما رفض ،الجنسانيةناها مع رفض أمومتها هي مؤبدة او مخلدة في أالتي نه التقمص باألم الغير مدنسة و أ للمرأة،

ها ن تصل لأمكن مالتي لقبول ألامومة عبر رفض الجنسانية. و هي إذن طريقة أخرى بالنسبة للمرأة جنسانية أمها. و 

 بعدة طرق:

مومي، املترسخ بقوة في التقمص ألا  ، يمتد الليبيدو ألاموميطفل–اوديبية أم -ا العالقة القبلالطريقة ألاولى تزودنها به

 (Helene Deutsch, 1970, P., 169) لى الصفر.إدور الرجل في الاقتصاد الليبيدي يقلص نفس الجنس، و لى فرد من إ
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 رهانات مفهوم الجندر في حقل العلوم إلاجتماعية

-الصراع من أجل إلاعترافالجندر و  - 

The challenges of the concept of gender in the field of social sciences 

-Gender and the conflict for recognition- 

 الجزائر/جامعة تلمسان /مصطفى عماري د.

Dr.Mustafa  Amari/ University of Tlemcen/Algeria 

 

 ملخص الدراسة: 

أي كيف تحول مفهوم الجندر  الاجتماعية،النقدي ملفهوم الجندر في حقل العلوم السوسيولوجي و إلى الفهم  هذه الدراسةتهدف 

مفهوم  تفكيك) بين:التشفير عن مفهوم الجندر  إلى فكهذه الدراسة  تهدف السوسيولوجي، كماو الفهم الاجتماعي  لبيولوجي إلىا من السؤال

ندر: )  الج استعمال مفهومالكشف عن مسارات و  جهة(من  إلاجتماعي والثقافي للمفهوم أطر البناءمن الغموض إلى التفسير ضمن  الجندر

 من جهة أخرى (. الصراع من أجل إلاعترافهون بين  التوظيف إلايديولوجي  و ملراحل توظيف ملفهوم  الجندر  املر  تركيب

 الثقافي. البناء إلاجتماعي و ، العلوم إلاجتماعية، الهوية الجندرية ،من أجل إلاعتراف الجندر، الصراع :الكلمات املفتاحية

Abstract: 

This study aims at a sociological and critical understanding of the concept of gender in the social sciences that is, 

how the concept of gender has moved from a biological question to a social and sociological understanding,And this study 

aims to decodethe concept of genderbetween: (dismantle the concept of gender from ambiguity to interpretation in the 

frameworks of the social and cultural construction of the concept  on the one hand)And revealing the courses of use of the 

concept of gender: (a anatomy  of the stages of employment of the concept of gender dependent between ideological 

recruitment and conflict for recognition on the other hand). 

Key words: gender, conflict for recognition, gender identity, social sciences, social and cultural construction. 

 مقدمة:

لحاته تنوعت  مصطحله النهائية  تعددت مفاهيمه  و اقتراب  أنثروبولوجي في مراالجندر كمفهوم سوسيولوجي و  

ت الحديثة  املتطلبامن حيث املمارسات الاجتماعية و   كمفهوم جديد في املجتمع الغربي  يميز بين الرجل عن  املرأة، فبرز 

النوع الجنس ي ) رجل  و مرأة ( وال  النوع الاجتماعي  التي يحتاجها املجتمع ، ال من حيث الاختالفات الجسمية ؛ أي ال يعني

شأن  بيات الغربية، شأنهمصطلح الجندر كمصطلح أجنبي متعارف عليه في ألاد  يبقى استخدامو  ،) الذكورة وألانوثة (

ي هو استخدام لفظفهذا الاستخدام  -البيروقراطية  ،، الدكتاتورية، الديناميةراطية: الديموقمصطلحات غربية مثل

رفي قدة في السياق  املعجد معصفه إشكالية سوسيو أنثروبولوجية ليس مضموني ــــ  يندرج اختيار موضوع الجندر  بو و 
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معرفية و  ائية بعد معركة علميةتوظيفه الايديولوجي إلى غاية مراحله النهإلى مفهوم من جهة و ضه من مصطلح نظرا لغمو 

 ألاكاديمي ألامريكي وبصورةفي العالم طويلة املدى. إلى أن أصبح الجندر علم حيث تمثل دراسات الجندر مجاال بذاته 

 ساموحلت أقلها )البلدان ألانكلوفونية، أوروبا الشمالية، إلخ...(  النموذج خاصيةفي الجامعات التي تشكل هذا  أشمل

الثقافية. فهي  عموما الدراسات ملا ندعوهدراسات الجندر محل دراسات املرأة أو الدراسات النسوية، وهي فروٌع هامة 

 لكليات ألادب التي تعتني خاصة بال
ٌ
بنيوية والاتجاهات الفكرية الصادرة عنها. ويعمل فيها علماء التاريخ أقسامتاِبعة

 .إلخ النفس،والسوسيولوجيا وألانثروبولوجيا وعلماء 

 الجندر: ملفهوموالتأريخ كرونولوجيا .2

 : الجندر كمصطلح.2.2

 (Féminism)الفيمينزمهذا املفهوم له جذور تاريخية تبدأ من حركات تحرير املرأة في الغرب ثم الحركات النسوية 

 رغم تنوع مراحلها،  

كلمة انجليزية ذات أصل التيني تعني الجنس من حيث الذكورة وألانوثة، ويستخدم للتعبير عن  Gender الجندر

عملية دراسة العالقة املتداخلة بين الرجل واملرأة في املجتمع، وقد تطور لفظ الجندر حتى اقترب من النظرية 

ويرى دعاته أنه يمكن إلغاء وتغيير ألادوار املنوطة بالرجل واملرأة في املجتمع، ومن ثم تنكر الجندرية تأثير وألايديولوجية، 

الفروق البيولوجية الفطرية في تحديد ألادوار املنوطة بالرجال والنساء، وأن الاختالف في ألادوار والخصائص بين الرجل 

 .إنما هو من صنع املجتمع واملرأة

لثمانينات من القرن العشرين ظهر  مفهوم الجندر ، كمصطلح استخدم و تداول  في قاموس الحركات النسوية  في بداية ا

 م .1222من ثم أوربا الغربية عام لتي ظهرت في  أمريكا الشمالية  و ا

صدر كتاب "الجنس آلاخر" للكاتبة الفرنسية سيمون دي بوفورا، الكتاب الذي ُيعد الدستور  1292في سنة 

املؤسس للحركة النسوية في العالم؛ وقد ذهبت فيه دي بوفوار إلى أن الرجل يمارس على املرأة سطوة عاطفية، وهو ما 

الرجل من إنسان واقعي إلى رمز شبيه باآللهة، ودي بوفورا  جعلها تعاني من اضطهاد عميق؛ ألنها في النهاية قِبلت بتحول 

ملجتمع) اتعتقد أن املرأة ال تولد امرأة النعدام قدر بيولوجي أو نفس ي أو اقتصادي يقض ي بتحديد شخصية املرء كأنثى في 

 (. 8012، عبد املعز أحمد هبة 

  الجندر:مفهوم  قراءة في.0

  كمفهوم:الجندر  .2.0

 الاصطالحي:املفهوم .2.2.0

بدأ مصطلح الجندر كمصطلح لغوي مجرد، ثم تطور استخدامه إلى أن أصبح نظرية وأيديولوجية، حيث بدأت 

املرحلة ألاولى بتعريف الجندر كمصطلح لغوي يستخدم لتصنيف ألاسماء والضمائر والصفات، أو يستخدم كفعل مبني 

 .لغوية بحتةعلى خصائص متعلقة بالجنس في بعض اللغات وفي قوالب 
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ح الفروق بين الرجل واملرأة الحاصلة من الدور الاجتماعي املنوط بهما، واملنظور الثقافي  ِ
مفهوم "الجندر" يوض 

ة، وسياسية واجتماعية؛ أي: إنها فروق َصَنعها البشر  ة وثقافيَّ ٍّ منهما، وهذه الفروق هي ِنتاج لعوامل ِدينيَّ
والوظيفة لكل 

ي فروق يمكن تجاوزها في إطار املساواة بين الرجل واملرأة في حين ال يمكن فعل ذلك في الفروق عبَر تاريخهم الطويل، وه

ا أمام مساواة مطلقة  .الفيزيولوجية بين الرجل واملرأة التي تقف حاجًزا استفهاميًّ

، كما جنسالتمييز  الاجتماعي لل"  تعبر عن الاختالف و Genus »التيني  الجندر كلمة إنجليزية تنحدر من أصل

عزى إلى النساء والرجال في املجتمع، والتي ال يتم تعيينها بواسطة العوامل البيولوجية، وإنما بواسطة 
ُ
تصف ألادوار التي ت

تتفاوت  - (بحسب هذا التعريف) - املعطيات الاجتماعية، والقواعد الثقافية ومعاييرها ومحظوراتها، فاألدوار الجندرية

 ى، وهي قابلة للتغيير والتطوير.بين ثقافة أو حضارة وأخر 

 يكون املرادف لكلمة
ً
 وإذا انطلقنا من تعريفه سنجد أن هناك عدم وضوح في ترجمة هذه التعريفات فأحيانا

Gender هو النوع الاجتماعي، الجنس الاجتماعي، الدور الاجتماعي، الجنس البيولوجي. 

أي الجنس من حيث  Genus عني في إلاطار اللغوي كلمة إنجليزية تنحدر من أصل التيني وت gender والجندر

 .الذكورة وألانوثة

وإذا عدنا الى تعريف )أوكلي( أستاذة ألانثروبولوجيا والتي أدخلت هذا املصطلح الى علم الاجتماع سنجد أنها 

 لمةا تشير كبينم البيولوجي.أي التقسيم  أنثى.التي تترجم لدينا بأنها الجنس أي هل هو ذكر أم  Sex توضح أن كلمة

gender  (8003،الحرف ربيع)وألانوثة إلى التقسيمات املوازية وغير املتكافئة اجتماعية للذكورة. 

 مقابل آهناك تعريف و 
ً
خر للجندر على أنه: "يرجع إلى الخصائص املتعلقة بالرجال والنساء والتي تتشكل اجتماعيا

 مثل إلانجاب
ً
 .الخصائص التي تتأسس بيولوجيا

  السوسيولوجي:املفهوم .0.2.0

لذلك  يةالثقافية والاجتماع البيولوجي والتضمينات-يمكن تعريفه أنه التمييز القائم بين الانتماء الجنس ي : الجندر

 اعيةاختالفات اجتميا وحده بل فيزيولوج بيولوجيا أو فقط اختالفا  بينهما ليسهذا يعني أن الاختالفات الانتماء و 

ـــ  تحدد نوعتوقعات  ثقافية تتضمنو  ــــ  الاجتماعي يطغى عليه الجانب الاجتماعيو بين البيولوجي فالجندر يجمعالجنس ــ

 (.90 ص. :8015العمر، خليل  )معنالثقافي 

  من الجنسين، ويتوقع منهما “يتمثل في : الجندر
ألادوار الاجتماعية التي يصنفها املجتمع بناًء على الدور البيولوجي لكلٍّ

أن يتصرفا بناًء عليها، وتتكرُس بناًء على منظومةٍّ من القيم والعادات الاجتماعية، وتصبح بعد مرور فترة من الوقت 

 (.11ص.: 8002شيرين  غزالة؛ شكري  أبو )إلانسان أمًرا واقًعا، أي: أنَّ هذه ألادوار من صنع 
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 املفهوم إلاجرائي: .3.2.0

هناك معًنى يعطيه املجتمُع للذكر وألانثى، فكل ما يفعله الرجال والنساء وكيفياُت وجودهم وتفكيرهم  الجندر: ثقافيا

 للتغيير بحسب الظروف التاريخية لذلك 
ٌ
 لبيض)تمع املجوسلوكهم هي من صياغة املجتمع وثقافته، ومن ثم فهي قابلة

 (. 92 ص.: 8002 ،سالم

     الجندرية:الهوية .0.0

ده الفرد لنفسه كذكرٍّ أو كأنثى ويرتبط هذا املفهوم  الهويةتعرف  الجندريةعلى أنها املفهوم الشخص ي  الذي يحد 

ه، والذي Gender Roleارتباطا وثيقا بمفهوم الدور الجندري 
 
 املظاهر الشخصية الخارجية التي تعكس  يعرف بأن

ُ
مجموعة

إنما تشمل الرجل كذلك. فهذا ألاخير، بدوره، ينطبق عليه ال تتعلق باملرأة فقط؛ و ، فالهوية الجندرية الهوية الجندرية

، "ــ تبعا للمصطلح ألانثروبولوجي الرائج ــ "طقس العبور" إلى "الهوية الجندرية". والش يء نفسه يقال عن "النظام الجندي

، وفي ات" أيضالتمثيالت"، ومن حروب "التمثيال "وعلى ما يستتبع هذا النظام من أشكال من  أيضا عاوفي الحالين م

إلانتاج الرمزي والتوزيع املادي، ومن مواقع "هوياتية" مختلفة من اندماج ومسايرة أو تمنع ومقاومة أو من خالل التموقع 

ستخدم ــ ، فإنه اعابين طرفي الثنائية. واملالحظ، أو باألحرى املفارق، أن الجندر، وحتى إن كان يشير إلى املرأة والرجل م

 .(8012 ، ) يحي ابن الوليد لدراسة قضايا املرأة وعلى نحو غالب ــ

   التغيير:مقاومة الجندر و  .3

 قراءة في مفهوم مقاومة التغيير:.2.3

من جهة أخرىورد لفظ " املقاومة " في لسان العرب حيث يقال ما زلت أقاوم فالنا في هذا ألامر أي أنازله وفي  

(، من املعنى اللغوي يبن أن املقاومة تعبير 292ص. :1220 ،ابن منظور ) من حباله أو قاومه في حاجة صابرة :الحديث

 يدل على حدوث نزاع أو صراع.

املقاومة هي عبارة عن رد فعل إما من طرف الفرد وذلك لشعوره بالحرمان والتهميش، وإما رد فعل جماعي  

 (.810ص.: 8003، آخرونادرة من الجماعة )زين الدين بروش، و ناتج عن القوى الص

" كافة ردود الفعل السلبية لألفراد تجاه التغيرات التي قد تحصل، أو التي حصلت بالفعل في املنظمة؛ العتقادهم بأن 

 (.125ص.: 8008، لجماعية، أو ملصالحهم")خضير كاظمهذا التغيير يشكل تهديًدا ألهدافهم الذاتية، أو ا

 : لذكريةالستقطاب الهيمنة ا ألانثوي كاستراتيجيةالجسد .2.3

كورية ليست نة الذ، فالهيمالخفيةجهل بالياتها الرمزية املتسترة و الهيمنة الذكورية تزداد في املجتمع كلما زاد  ال

أيضا  الجسد  بتعبير بيير بورديو  ليس معطى  بيولوجي أو طبيعي بل هو هي معطى سوسيولوجي و إنما معطى بيولوجي و 

الفاعلة واملهيمنة على جسد املرأة أي الهيمنة الذكورية هي التي رسمت حدود جسد بناء تاريخي وثقافي يعكس القوى 

ذلك من خالل  لذي يساهم في استمرار الهيمنة  و النوع  أوال  هو افالجنس و  لعام  وقننت حركاته؛املرأة في الفضاء ا
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؛ ثانيا النزعة  ( 8015ياسين بوشوار :  ار التي  يقوم بها كل من الرجل واملرأة  )التقسيم الجنس ي للعمل و تحديد ألادو 

 للرجل تعتبر  القدرات التي من خاللها يسيطرون  بطريقتهم الخاصة في  الوجودرية  املتعلقة بالخصائص الجنسية الذكو 

ي تترتبط الهيمنة الذكورية بالعنف الرمزي الج ممارسات قمعية تجاه املرأة ، و إعادة إنتا، فالنزعة الذكورية  هي إنتاج و 

تعتبر منغمسة ضمن أطر البنية الاجتماعية  من خالل التفاوت بين الذكور و إلاناث التي تعتبر  معطى سوسيولوجي ال 

، فالهيمنة الذكورية ( 8015ة قائمة ) ياسين بوشوار : مادامت البنية الاجتماعيلذكورية تظل قائمة بيولوجي ، فالهيمنة ا

، بفضل عوامل التغير الاجتماعي بشكل شمولي ، أما بخصوص  الفردانية السابقما  ولم تعد كما كانت في تالشت نوعا 

، فالجسد (83 ص.: 8002،) بيير بورديوب الهيمنة  الذكوريةاملنهجية  املمثلة  في الجسد ألانثوي  كذات فاعلة الستقطا

صنع تاريخية  مترابطة تصنعه وتواجتماعية و يا  بل هو حمولة تراكيب  نفسية قالبا فيزيائأنه ألة و هو عكس ما يروج له 

م عنها مارسيل موس
 
مزية التي تكل دة من الاتفاقات الر  ة معق   (.8080 ،)علي عليوةMarcel Mausse محيطه في عملي 

كر امتالك جسد ألانثى والاستحواذ عليه، والتحكم فيه وفي إرادته من خالل مفهوم الهيمنة 
 
إن محاولة الذ

كورية التي 
 
ومن خالل العنف الرمزي ذلك العنف الغير فيزيائي الذي ُيمارس بطريقة الواعية   ألزم بها املجتمع لقرون،الذ

وينخرط فيه ألافراد بطريقة الواعية أيضا، ويقبلونه، هذا النوع من العنف ما زال ُيمارس املجتمع من خالل رسم حدود 

ة والخاصة، بالشكل الذي يراه جسد املرأة وتفاصيله ولباسها وحجمها ونومها ووجود جس دها في الفضاءات العمومي 

كور مناسبا، بمساعدة الكثير من املتغيرات كالعادات والتقاليد واملواريث الاجتماعية والثقافية، واتخاذ الدين  
 
الذ

وائح والقوانين و
 
نثوية محنطة بقائمة من الل

ُ
اف وأشكال ألاعر كذريعة للسيطرة على جسدها وامتالكه، فتبقى ألاجساد ألا

حاول عبثا تلك الدراسات السوسيولوجية وألانثروبولوجية 
ُ
من التدين ال يمكن الخروج من سجنها، هذا السجن الذي ت

 .ستقطاب الهيمنة الذكورية لصالحهاافاملرأة استطاعت تكييف و  ،آلياتهمعرفة 

   التغيير: الجندر ومقاومة.9

 كمفهوم:الصراع من أجل الاعتراف الاعتراف و  .2.4

كمصطلح وكمفهوم يبدأ مع هيجل، إذ تشكل اللحظة الهيغيلية للتعارف خطوة حاسمة في املسار الفلسفي  الاعتراف

لالعتراف، ويعد الاعتراف واحدا من املفاهيم التي تبدو اليوم أكثر تعبيرا عن القضايا الاجتماعية الراهنة، حيث ال يمكن 

ن أ، لذلك يأخذ شكل الاعتراف املتبادل، وليس من الضروري أن نفترض وعالقات القوة عن الصراعفصل الاعتراف 

، فقد يكون جزءا من عملية مستمرة، وقد يتخذ الاعتراف بعدا رمزيا أو صراعيا أو يكون الاعتراف هو النتيجة النهائية

ل مشاكء ما يجري من صراعات وتدبير ، يمكن أن يكون هو العملية املتعددة إلنهاوأخيرا ،لنتيجة النهائية للصراعا

 .(Mathieu Gauthier,2010, P.53) الاختالف والتنوع الثقافي

شك فيه أن مفهوم الاعتراف يحمل إيحاءات فلسفية ونفسية واجتماعية ورمزية قوية، وليس من السهل  مما ال 

 لكلمة الاعتراف.             يحائي يعود إلى ألاصل الاشتقاقي إلاحاطة بها. ونفترض أن منشأ هذا التعدد الداللي وإلا 
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ي مجتمع ليدي، وفمن املؤكد أن مسألة الاعتراف الاجتماعي ال تعرض نفسها بالطريقة ذاتها في مجتمع تراتبي تق

قوم الاعتراف على يديموقراطي. في املجتمع ألاول يقوم الاختالف على املطابقة والتشابه في حين في املجتمع الثاني متساو 

وفي النتيجة " فإن املجتمع التقليدي يفضل الاعتراف الاجتماعي، في حين املجتمع الحديث يوفر لكل  واملغايرة.الاختالف 

جة العائلية. وتبقى حاقيمة الحياة الخاصة، العاطفية و  مواطنيه اعترافا سياسيا وقانونيا، ويبرز في الوقت نفسه

. يميز تودوروف بين صيغتين عامتين لالعتراف (123ص. :8002، وة")إبراهيم مجيدليةغة القالاعتراف دائما حاجة بال

ه السياس ي والقانوني(. فالفرد يعترف إما بوصف )الاعترافواعتراف الاختالف  الاجتماعي(هما: اعتراف املطابقة )الاعتراف 

نما إوهو ال يتعلق بأشكال الاعتراف و  ودوروف،مختلف عن آلاخرين، وإما بوصفه مشابها لهم. وثمة تمييز آخر يضيفه ت

نى هو الاعتراف باملع )هذا. فما نطلبه من آلاخرين هو، أوال، أن يعترفوا بوجودنا " فاالعتراف يشمل مرحلتين بمجراه،

ة في والتأكيد يتعلق بمحمول قضي  .بالتأكيد( ..هو تأكيد قيمتنا )لنسم هذا الجزء من املسار وما نطلبه ثانيا  (،الضيق

( ومهما كانت أشكال الاعتراف، فمن سماته ألاولى أن 120ص.: 8002، تزفيتان تودوروفحين يتعلق الاعتراف بفاعلها")

  وقانونيا.والثقافات اجتماعيا ودينيا وسياسيا  لألفراد والجماعاتالاعتراف مطلب مستمر وحاجة حيوية 

في تحليل أطروحته "الصراع من أجل إلاعتراف"في التجربة  أكسيل هونيتمثل نقطة ارتكاز ت الصراع من أجل إلاعتراف

ألاخالقية التي يعيشها الذوات التي تعاني الاحتقار الاجتماعي. والحصول على الاعتراف الاجتماعي يمثل الشرط املعياري 

خالقية أو الحياة ألا  ألاخالقية،ى الفلسفة لكل نشاط تواصلي. ولكي يطور هونيت مفهوم الاعتراف فقد اعتمد بقوة عل

 حتقار)أكسلالا بلغة هيجل، باعتبارها السند الذي يمكنه من التحليل املنهجي لكل ما ينتهك شروط الاعتراف في مجتمع 

 ،(. فاالعتراف ليس قضية نظرية أو مفهوما ميتافيزيقا يشير إلى تجربة متعالية عن الواقع إلانساني99 ص. :8002،هونيت 

بل هو ضمن تصور هونيت أمر ينشأ عن التفاعالت البينذاتية والعالقات الفعلية بين الذوات وكل الذوات، وليس 

الذوات القادرة على الفعل وحدها كما يبين هابرماس نظريته حول أخالقيات املناقشة. فمفهوم الاعتراف هو ما يسمح 

 بوصف منطق الاحتقار الاجتماعي.

 :وألانثوية الراديكالية   Féminismألانثوية مع الرجل ــــــ   النزعة  صراع املرأة.0.4

هي حركة متعددة ألافكار  Feminism النسوية، بوفوار(سيمون دي  –، بل تصبح كذلك مرأةإ)ال تولد املرأة 

والتيارات تسعى للتغيير الاجتماعي والثقافي وتغيير بناء العالقات بين الجنسين وصوال إلى املساواة املطلقة كهدف 

قراءات جديدة  متقدي الجنسين، وتهدف إلىاستراتيجي، وتتسم أفكارها بالتطرف والشذوذ، وتتبنى العداء والصراع بين 

 .خ والثقافةوالتاري لغةالللدين و 

بتقديم تعريف جديد ملصطلح الجندر يميزه عن كلمة  Radical Feminism بدأ التيار املتطرف من حركة فيمنيزم

، وبالتالي فهو قابل للتغيير.
ً
أصبح و  الجنس؛ فأصبح يطلق على دور ومكانة كل من الرجال والنساء الذي يتشكل اجتماعيا

 في د
ً
 جديدا

ً
راسات املرأة، ويرى البعض أن الجندر طرح ليحل مكان مفاهيم كانت موجودة يمثل مفهوم الجندر اتجاها

، والتي أشارت إلى كفاح املرأة من أجل تغيير ألاوضاع غير املتساوية Womenismأو Feminism من قبل، مثل: النسوية
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 دف الذي تسعى إليه املرأةالهبينها وبين الرجل، ويرى آخرون من غالة الحركة النسوية التقليدية أن الجندر خروج عن 

 كفاحها ضد هيمنة املجتمع ألابوي، في حين يرى آخرون أن مفهوم الجندر منعدم النسب ال أصل له وال تاريخ.في 

 ياسية اجتماعية متعددة ألافكار هذه النزعة تبلورت في ستينيات القرن العشرين فعرفت أنها حركة فكرية س

 التيارات، ظهرت في أواخر الستينات تسعى للتغيير الاجتماعي. و 

علم الاجتماع لم يهمل هذه الحركات النسوية ومساهمتها العلمية في إثراء أدبيات علم الاجتماع بحقائق ووقائع 

ل أو تهممستجدة في املجتمع الغربي الذي أزال بعض إلاجحاف عن املؤنثة، وهذا جزء من موضوعيته العلمية التي لم 

سواء أكان هذا الفرد أثنى أو ذكرا، طفال أو مسنا، أما أو أبا، زوجة أو “تترك التطورات والتغيرات التي تصيب الفرد 

 (.95ص. :8080,العمرخليل  )معنزوجا، فقيرا أو غنيا 

شق شرين تبعد أكثر من مائة عام على انطالق الحركة النسوية، أخذت مفردة )الجندر( في ثمانينيات القرن الع

طريقها كأحد أبرز املصطلحات املستخدمة في قاموس الحركات النسوية، وقد ظهر هذا املصطلح في الواليات املتحدة 

ولم يكن هذا التعبير هو التجديد الوحيد في الخطاب النسوي، إذ برز  ، 1222ألامريكية ثم انتقل إلي أوروبا الغربية 

كإطار ألطروحات ومطالب جديدة، أو قراءات مختلفة، ملطالب املرأة، وبحثا  أخيراما يسمى "ما بعد الحركة النسوية"

عن تحديد جديد ملفهومي ألانوثة والذكورة بعد أن حصلت املرأة في الكثير من دول العالم على الحق في الانتخاب 

 (. 8012 ،ا كمواطنة)  هبة  عبد املعز أحمدوالعمل، والتمتع بحقوقه

لى انطالق الحركة النسوية، أخذت مفردة )الجندر( في ثمانينيات القرن العشرين تشق عد أكثر من مائة عام ع

طريقها كأحد أبرز املصطلحات املستخدمة في قاموس الحركات النسوية، وقد ظهر هذا املصطلح في الواليات املتحدة 

  .1222سنة ألامريكية ثم انتقل إلي أوروبا الغربية في 

 ما يسمى "ما بعد الحركة النسوية" ولم يكن هذا التعبير هو  
ً
التجديد الوحيد في الخطاب النسوي، إذ برز أخيرا

 عن تحديد جديد ملفهومي ألانوثة والذكورة 
ً
كإطار ألطروحات ومطالب جديدة، أو قراءات مختلفة، ملطالب املرأة، وبحثا

 ل، والتمتع بحقوقها كمواطنة.بعد أن حصلت املرأة في الكثير من دول العالم على الحق في الانتخاب والعم

 :  لجندر في حقل العلوم الاجتماعيةاملؤلفين ل.4

ربية التي تتنكر لطبيعة ألانثى ، حسب ما يطرح في الدراسات الغزاد الاهتمام بدراسة مفهوم الجندر

 وانينيير القتغخالل  من»التنمية  الجندر في إدماج» تنفيد خططعن  العربية أعلنتحتى بعض الدول  خصوصياتها،و 

هوم لتعريف الجديد ملفعلى ا، وإعادة هيكلة الاقتصاد الجنسين وعالقاتهما ألاسرة وأدوار ، وبنية واملناهج التعليمية

 :  شام شرابي، محمد شحرور و غيرهم، هفاطمة املرنيس ينوال السعداوي، أبرزهم ، ومن بين الكتاب و الجندر
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 :   نوال السعداوي .2.4

السعداويإن  الباحثة نوال، تدلي (01 ص. :1232 ،السعداوي  )نوالالرجل والجنس" »كتابها في مطلع مقدمة 

لم تكن في ذهنها؛ لكن ما إن صدرت كتبها السابقةحتى أصبح الرجال هم ” الرجل والجنس“فكرة كتابة بحث علمي عن 

ملها وهي ملست خالل ع”. الرأي واملساعدة لعالج مشكالتهم النفسية والجسدية“ألاغلبية من ضمن الذين يطلبون منها 

 
ً
قة بجنسانياتهم وبجنسانية آلاخر. فإذا كان الجهل آفة، فإن الجهل العيادي الطبي جهاللرجال والنساء معا

 
لألمور املتعل

ر على الشريك وعلى آلاخرين في ألاسرة 
 
في الجنسانية ذو مترتبات سلبية ال تقتصر، برأيها، على الجاهل لوحده، بل تؤث

 ة، بل هو تعبير عن أسمى درجات الحبوعلى املجتمع ورفاهه. فالجنس، وفق ما ترى، ليس عملية بيولوجية وال كيميائي

أما الحب فهو " تعاطف وجداني"بين املرأة والرجل، فيفض ي عدم فهم واحد من الجنسين آلاخر إلى "عجز في  .الحقيقي

إقامة عالقة عميقة بينهما". وافتقاد الحب الحقيقي بين الجنسين هو أهم عيوب الحضارة الذكرية. فتغدو املعرفة 

 .رجال والنساء إلرساء الحب بين الجنسين على أسس تجعل حضارتنا أكثر إنسانيةبالجنس ضرورة لل

باتها. لكن، وكما هي حال جنسانية 
 
في كتابها الرجل والجنس، تسعى السعداوي للتعريف بجنسانية الرجل وتقل

فهم إال بعالقتها مع الرجل وبرغباته، فإن دراسة جنسانية الرجل ال تستقيم
ُ
سانية إال بارتباطها مع جن املرأة التي ال ت

ع املجتمعات  ر تجلياتها عبر العصوروتنو  ، تقلبات جنسانية الرجل وتطو 
ً
املرأة. وهي رافقت، في فصول الكتاب تباعا

وألانظمة السياسية والاقتصادية، دون إهمال ألاطر إلايديولوجية والدينية املحددة لتعبيراتها، وللقواعد واملعايير التي 

 بها، في … تحكمها
ً
 لجنسانية الرجل ومنتظما

ً
، ناظما

ً
ال  أو متخي 

ً
، واقعيا

ً
ضون:  بيشرارة  )عزةكل  هذه تبرز املرأة قرينا

 كتاب  منهم :  91للباحثة نوال السعداوي  لديها حوالي و   (،8010

الغربة، و  املرأة الصفر،مرأة عند نقطة إس ي، الوجه العاري للمرأة العربية، الصراع النفألانثى هي ألاصل، املرأة و  

، حنان قليل، عن املرأة والدين جنات وإبليستوأم السلطة والجنس،  ،إمرأةفي  الشمس، إمرأتانمرأة تحدق في إ

 لحدود،ا، كسر ، كانت هي ألاضعفاملصرية السياسة والجنسية ية املرأةقض السياسة،و كر الفوألاخالق، قضايا املرأة و 

 امرأة إله.و  النساء، ملكفي سجن  طبيبة، مذكراتي مذكرات

 :   فاطمة املرنيس ي.0.4

لنيل الدكتوراه في   الجنس كهندسة اجتماعية"، الذي هو في ألاصل أطروحة مختصرة  كتابها "ما وراء الحجاب:

، وهو كتاب عرف ترجمات عديدة كاألملانية والهولندية والفرنسية وألاوردية إضافة 1232علم الاجتماع العائلي سنة 

أصله إلانكليزي، عملت املرنيس ي على تفكيك طبيعة وميكانيزمات العالقة بين الجنسين داخل الثقافة العربية إلى 

إلاسالمية، الكتاب يعمل بشكل مزدوج على نقد التراث العربي إلاسالمي في نظرته للعالقة بين املرأة والرجل وما رافق 

تنشئة من لدن ألاسرة، وأيضا النظرة الغربية ومكرها وتسلطها ذلك من أعطاب داخل النسيج الاجتماعي ألاسري حول ال

تجاه املرأة العربية وغيرها من الطروحات الفكرية التي ال تظل داخل الكتب، بل تجد موطنها الفعلي اليوم داخل الفضاء 

ي ا وأغاليطنا، التالعمومي حول الحريات واملساواة والتربية الجنسية، فالكتاب يأتي لزعزعة أفكارنا ونقد أزعوماتن

 .تلقيناها صغارا حول املرأة
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املرأة املغربية ليست آلة لإلنجاب، بل هي جسد وروح وعقل، تحرص دوما على اختيار ألافضل وفي نظر املرنيس ي 

عن  فلها، ما جعل املرنيس ي أكثر الكاتبات التحاما باملرأة املغربية وقضاياها الجريحة، إنها شهرزاد املغربية التي لم تتوق

الحكي والبحث والتنقيب في املنافي والفيافي من املغرب املهمش، فكان الاشتغال الجمعوي واملدني، كما سبقت إلاشارة، 

منارة وأفقا رحبا لبلورة أفكارها حول املرأة وحقوقها املضطهدة من خالل تحقيقات واستطالعات ميدانية تنضح 

 س ي أكثر من نصف قرن،بالهاجس املعرفي وإلاصالحي، الذي شغل املرني

ما وراء الحجاب، شهرزاد  :توج مسارها الفكري بالعديد من الكتب والبحوث املتخصصة في هذا الشأن نذكر منها

إلاسالم والديمقراطية، هل أنتم محصنون ضد الحريم؟، الحريم السياس ي: النبي  من الحداثة تذهب للغرب، الخوف

ت منسيات وغيرها من الكتب التي أبانت عن قدرتها الحصيفة في التفكير من سلطانا والنساء، نساء على أجنحة الحلم،

 (،ةوضعية املرأة العربية واملغربي داخل النسق الفكري العربي إلاسالمي، من دون اللجوء إلى فكر مستلب تسقطه على

 .(8012: الحساني أشرف

: خاتمة  

ك التفكي البيولوجي إلىالسؤال  الجندر منخاصة بمصطلح  البحثية هندسة خريطةحاولنا في هذه الورقة 

وظيف  ،  كما وضحنا  رهانات تلفهماو  خالل التفسير بروزه كمفهوم من  ألانثروبولوجي بعداملفاهيمي والسوسيولوجي و

 هبالصراع من  أجل إلاعتراف من جهة و    لهمفهوم الجندر ؛ املرهون بين التوظيف  الايديولوجي و الصراع الاجتماعي  

بالرغم من هذه الورقة البحثية  ،في حقل العلوم الاجتماعية أي "حراك مفهوم الجندر   ضمن ألاطر النظرية "

مراصد  تبحث في رهانات  الجندر  نحن في حاجة  إلى مراكز بحوث و   حقها  ملفهوم الجندر ، لم تستوفالسوسيولوجية 

جتماعي ملفهوم الجندر  بقدر ما هو  بناء إجتماعي الذي  أضحى الصراع الا لبيولوجي السائد عند العوام ،  و ال املعطى ا

إلى  ،السياسة والسلطةللعمل  وطبيعته والتعليم  واملعرفة  و  التقسيم الاجتماعيرهون  جراء   الهيمنة الذكورية و م

 .الجندرية إلى الهوية الجنسر بين  جسد املرأة و الجنسانية و غاية الوصول  إلاعتراف به كمفهوم من خالل مقاومته للتغيي

 قائمة املراجع:

 ركة:املشت، الحياة تزفيتان تودوروف، نقال عن يغم إلاعتراف املفهوم واملسارات(: براد8002إبراهيم مجيدلية ) (1

 ، بيروت. اش ي، املركز الثقافي العربي، تر منذر عيبحث أنثروبولوجي عام

 بيروت. لسان العرب، دار الصادر، (:1220ابن منظور إلافريقي ) (8

ان.، د.ن.، 9.الكاشف في الجندر والتنمية حقيبة مرجعية، ط (:8002)أبو غزالة هيفاء، شكريشيرين  (2  عم 

 منبر ثقافي عربي  إجتماعية: ضفة ثالثةتفكيك الجنس   كهندسة : 2019) (أشرف الحساني (9

 ، باريس (: مجتمع الاحتقار، منشورات الاكتشاف8002سل هونيت )اك (5

 الهيمنة الذكورية، سلمان قعفراني، املنظمة العربية للترجمة، بيروت (:8002بييربورديو ) (2
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بحث أنثروبولوجي عام، تر  املشتركة: املسارات، الحياةبراديغم إلاعتراف املفهوم و  (:8002تزفيتان تودوروف ) (3

 بيروت. العربي،، املركز الثقافي مندر عياش يجمة 

 للنشر والتوزيع، عمان. (: السلوك التنظيمي، دار صفا8008خضير كاظم ) (2

 الرياض. (: جريدة8003ربيع الحرف ) (2

(: دور التفافة التنظيمية في إدارة التغيير في املؤسسة الاقتصادية 8003آخرون )زين الدين بروش، و  (10

أبحاث مجلة  ،العدد ألاول  ،بالعلمة   ENAMCاملراقبة املؤسسة الوطنية ألجهزة القياس و دراسة ميدانية ب الجزائرية،

 الجزائر.، فرحات عباس، سطيف وإدارية، جامعةاقتصادية 

 لفكرية(، مكتبة مدبولي، القاهرةا )ألاعمال: الرجل والجنس، (1232)لسعداوي نوال ا (11

 ثقافية. من فصلية السعداوي، كلحالة نوال  الرجولة: النسوية لدراسة (: املقاربة8010)شرارة بيضون عزة  (18

املركز العربي  تدين املكتبة ألاملانية، برلين،(: املرأة العربية بين فكي الهيمنة الذكورية وال8080عليوة ) على (12

 ، أملانيا.الديمقراطي، برلين

، عدد 20: الجنوسة والنوع )الجندر( في الثقافة العربية، مجلة املستقبل العربي، مج(8002)سالم  لبيض (19

 ، لبنان.348

 ، عمان التوزيعو  الشروق للنشر دار  الثقافي،التنوع (: الجندر و 8080)العمر  معن خليل (15

 ، عمان دار الشروق: علم الاجتماع الجندر، (8015معن خليل العمر ) (12

 الثقافة، موقع النور (: قضايا وأبحاث الفكر و 8012)عبد املعز أحمد هبة  (13

، علم علم النفس الفلسفة، محور، ،9221العدد  الذكورية،محاولة في الهيمنة  (:8015)ياسين بوشوار  (12

  نالحوار املتمد الاجتماع،

 ثقافي عربي  ثالثة، منبر ، في ذاكرة املصطلح، ضفة (: دراسات الجندر8012)يحي ابن الوليد  (12

20) Mathieu Gauthier(2010) : la philosophie sociale d’Axel Honneth, la théorie de la Reconnaissance 

et L’analyse des Pathologie Sociales, faculté de philosophie université Laval, Québec . 
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 تعلم بعض املهارات الحركية ألاساسية في كرة اليد

 )دراسة جندرية( 

Learnimg some basic movement skills in hand ball 

(Gender studay) 

 الجزائر/جامعة سوق أهراس/ط.د.يحي درويش

PhD.Yahia derouiche/Souk Ahras University/Algeria 

 الجزائر/جامعة سوق أهراس/ تيايبية فوزي د.

Dr .Fawzy tiaibia/ Souk Ahras University/Algeria 

 

 ملخص الدراسة: 

هدفت دراستنا إلى معرفة الفوارق املوجودة بين الذكور وإلاناث في تعلم بعض املهارات الحركية ألاساسية في كرة اليد خالل حصة 

التربية البدنية والرياضية وذلك من الناحية الجندرية الجنسية، ومن أجل تحقيق هدف دراستنا قمنا باستخدام املنهج التجريبي بتصميم 

إناث،  80ذكور و  80تلميذ  90)ذكور وإناث( وعددها  1ة، على عينة عمدية تتمثل في تالميذ السنة الثانية متوسط املجموعة الواحد

واعتمدنا  في إنجاز دراستنا على إختبارات في كرة اليد وحصص تعليمية، كما استخدمنا للوصول إلى نتائج دراستنا وسائل إحصائية عديدة 

تين مستقلتين، وقد توصلنا في دراستنا إلى النتائج التالية: * التوجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات ستيودنت لعيني Tأهمها اختبار 

 فروق ذات داللة إحصائية بين درجات الذكور وإلاناث في تعلم مهارة * توجدالذكور وإلاناث في تعلم مهارة التمرير وإلاستقبال في كرة اليد. 

التنطيط في كرة اليد  لذكور. * توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات الذكور وإلاناث في تعلم مهارةالتنطيط في كرة اليد لصالح ا

 لصالح الذكور. * التوجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات الذكور وإلاناث في تعلم مهارة الخداع في كرة اليد.   

 الجندر  ،كرة اليد ،الحركية ألاساسية املهارات، التعلم الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

Our studay aimed at recognizing the differences between males and females in learning some basic movement skills 

in hand balle durmig educational classes.in order to achieve the aim of this study, we used the experimental method by 

desigming one controlled group of the second-grade learners.they are 40 pupils (20 males and 20 females).we used to 

complete our study tests in handball plus educational classes, as we used statistical means such as test " T Student " for two 

seperate samples and we reached the follonimg results in our study * there are mo significant differences between male and 

female pcores in learning the skill of passing and receiving in handball. 

* there is a significant differences between male and female scores in learning the tapping skill in handball in favor of males. 

* there are no significant differences between male and female scores in learning the skill of deception in handball. 

 Key words: Learning , Basic movement skills ,  Handball , Gender 
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ــــــــــــــــة:  .2  مقدمــــــــــــــــــــــــــــ

تعتبر التربية البدنية والرياضية أحد املكونات ألاساسية في املشوار الدراس ي للتلميذ والتي ال يوجد بديل لها في 

ي إدراجها ف التكوين الكامل، حيث تولي كل دول العالم ومن بينها الجزائر أهمية بالغة لهذه املادة على الرغم من عدم

 الطور الابتدائي، وذلك سعًيا منها إلعداد فرد كامل النمو عقلًيا، ونفسًيا، وجسدًيا.

حيث تعمل التربية البدنية والرياضية ومن خالل ألاستاذ على تزويد التلميذ بالخبرات واملعارف واملهارات املختلفة 

املهمة في الوسط املدرس ي، وخاصة في مرحلة التعليم  وعلى سبيل املثال في نشاط كرة اليد التي تعتبر من الرياضات

املتوسط والثانوي، يقوم ألاستاذ من خالل الحصص التعليمية بنقل املعارف املتعلقة بالنشاط من خالل إعطاء 

معلومات نظرية حول نشأة الرياضة )كرة اليد( وأيًضا معلومات حول أبعاد امللعب وتجهيزاته، وقياسات الكرة باإلضافة 

إلى القوانين املنظمة لسير اللعبة، باإلضافة إلي تزويد ألاستاذ التلميذ بالخبرات و املهارات الحركية ألاساسية كمهارة 

 التمرير وإلاستقبال ومهارة التنطيط ومهارة التصويب ومهارة الخداع...الخ

ضافة الضغط على املنافس، باإل لي املهارات الخططية كاملتوقع وبناء الهجمات، والتغطية الدفاعية، و إباإلضافة 

إلى غرس ألاستاذ في التلميذ من خالل حصة التربية البدنية والرياضية قيم دينية، وطنية، وخلقية، والتي تعود ملحالة 

 بالنفع على الفرد واملجتمع.

لتسخين اخالل حصص التربية البدنية والرياضية يصادف ألاستاذ في بداية سير الحصة، والتي تتزامن مع مرحلة و 

فوارق بين التالميذ تعزى أو تعود إلى عامل الجنس )الجندر(، الذي أستخدم كمفهوم في الساحة العربية تحت لفظ 

 (12، صفحة 8002)حوسو،  الجنوسة أو الجنسانية ومرادفات أخرى.

وعلى هذا ألاساس فإن الجنس أو النوع البيولوجي يدل ويرتبط إستخدام الجندر في دراستنا أكثر بمفهوم الجنس 

، 8012 )الخفاف، على ألانوثة والذكورة وعلى وظائفهما البايولوجية بل تستخدمه العلوم كافة حيثما ترد الحاجة إليه.

 (888صفحة 

يتفوقون بنسبة معتبرة في الجانب التسخيني وذلك  خالل القيام بحركات التسخين يالحظ ألاستاذ أن الذكور و  

يتجلى في قيام الذكور بالحركات بسرعة وإتقان في نفس الوقت بينما يالحظ ألاستاذ لدى إلاناث نوع من الخجل والخوف 

ي توبطئ وعدم إتقان للحركات رغم إعادتها ملرات كثيرة وباملقابل يالحظ ألاستاذ تفوق محسوس لإلناث في الحركات ال

تتطلب رشاقة ومرونة خصوًصا في حركات التمديد وإلاطالة، وهي نوع من الفوارق الجندرية التي تالحظ في مرحلة 

التسخين، كما يتجلى هذا النوع من الفوارق أيًضا وفي نفس املرحلة خالل ألالعاب التسخينية حيث يتفوق الذكور على 

فعل أو ردود الفعل السريعة، بينما يالحظ لدى إلاناث نوع من البطئ إلاناث في ألالعاب التي تتطلب إلاستجابة وردت ال

في إلاستجابة كما يتميز الذكور بأنهم يحسمون وينهون ألالعاب التسخينية في مراكز  متقدمة ويجمعون نقاط أكثر عكس 

 أو منعدم ، أما فيما يتعلق بامل
ً
ظ رحلة الرئيسية فيالحإلاناث الذين يكون إقصائهم مبكًرا ويكون عدد نقاطهم قليال

ألاستاذ خالل شروع التالميذ في العمل بطريقة الورشات والتي تعتبر  الطريقة ألاولى التي يجسد بها ألاستاذ أسلوب 

تدريسه والذي يتمحور أساسه على منهاج املقاربة بالكفاءات، وفي منظورها العام للتعلم حيث املتعلم محور إلاهتمام 

 (1، صفحة 8015)الوطنية،  تماشًيا مع قدراته البدنية والنفسية الحركية واملعرفية. في العملية التعلمية،
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وتنتقل باملتعلم من وضعية إستقبال وتلقي املعلومات من املعلم إلى وضعية البحث )املتعلم( عن حلول 

م تصادفه في حصص التربية البدنية والرياضية، وبالتالي فاملتعلللمشكالت واملواقف التعليمية خالل الوضعيات التي 

يبادر  إلى إيجاد إيجابات لألسئلة التي تصادفه خالل هدف تعلمي، ومن هنا يالحظ ألاستاذ خالل العمل بالورشات أن 

إستخدام  تلميذات إلىالتالميذ الذكور يميلون بدرجة معينة إلى إستخدام القوة في إيجاد الحلول للمواقف، بينما تميل ال

ألاستاذ خالل العمل   الذكاء والقدرات العقلية في حل املواقف وهو نوع من الفوارق الجنسية الجندرية، كما يشد إنتباه

بالورشات ألانانية الزائدة للجنسين خالل العمل الجماعي فاإلناث تميل للعمل مع بعضهنا أكثر ونفس الشيئ بالنسبة 

العمل كمجموعة واحدة أو فريق واحد مع بعضهم وهو مالى يتناسب مع الطريقة التي تقتض ي الذكور الذين يفضلون 

ي كثير إناث(، وف -ضرورة العمل املختلط أي يكون تشكيل املجموعات والفرق والتشكيالت مزيًجا بين الجنسين )ذكور 

الواحد كأن يكون تمرير كرة  من ألاحيان تحدث مشاكل خالل الحصص نتيجة سوء التفاهم بين الجنسين في الفريق

اليد بين تلميذ وتلميذة أو العكس غير دقيق فيحمل كالهما املسؤولية للطرف أو الجنس ألاخر ، وهو نفس الشيئ يحدث 

( تمريرات متتالية دون أن يسقط الكرة فيتحصل 10أيًضا ملا تكون املنافسة حول نقاط كأن يقوم الفريق بعشرة )

فيصادف ألاستاذ في هذه الورشة أنه بمجرد أن يخطئ أحد الجنسين في مسك الكرة ألاخيرة الفريق على نقطة كمحفز 

فإنه يحمل مسؤولية الفشل أو إلانهزام وفقدان النقطة إلى الطرف ألاخر والعكس صحيح، أما فيما يتعلق باملنافسات 

ظ الفرق )دورة مصغرة في كرة اليد(  يالح النهائية للجزء ما قبل الختامي من الحصة والتي تمثل املنافسات النهاية بين

أن التالميذ الذكور يفضلون التسجيل أو تسجيل النقاط أكثر  من إلاناث الذين يتميزون بنوع من التخوف من تضييع 

الكرة وبالتالي التسبب في هجمة مرتدة للفريق املنافس وإحتمالية أن تنتهي )الهجمة املرتدة( بنقطة، والتي بدورها قد 

ن حاسمة وتسبب في إقصاء الفريق، يجدر إلاشارة بأن مصطلح التسجيل وإحراز نتيجة في كرة اليد يرتبط بالنقاط تكو 

 أن فريق أو نادي
ً
( 80( هدف مقابل )20بنتيجة ) Bقد فاز على فريق  A  وليس باألهداف، فليس منطقًيا أن نقول مثال

( نقطة مقابل 20بنتيجة ) Bقد فاز على فريق  A  أو ناديهدف، بل يصح القول أن نقول وفي نفس املثال أن فريق 

( نقطة، وهذا ألن كرة اليد تتميز بتسجيل كم كبير من النقاط على عكس كرة القدم، وهذا من باب التذكير، 80)

 ملا تتطرقنا له فيما يخص الفوارق الجنسية الجندرية في حصص التربية البدنية والرياضية والتي تشكل 
ً
وإستكماأل

 التدريس ومدى ارتباطها بتعلم بعض املهارات الجركية في كرة اليد  مشكلة تصادف العاملين في مجال

 إشكالية الدراسة:.0

 إلاشكالية الرئيسية:.2.0

  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات الذكور وإلاناث في تعلم بعض املهارات الحركية ألاساسية في

 كرة اليد؟

 إلاشكاليات الجزئية:.0.0

  داللة إحصائية بين درجات الذكور وإلاناث في تعلم مهارة التمرير وإلاستقبال في كرة هل توجد فروق ذات

 اليد؟

 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات الذكور وإلاناث في تعلم مهارة التنطيط في كرة اليد؟ 
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 كرة اليد؟ هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات الذكور وإلاناث في تعلم مهارة التصويب في 

 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات الذكور وإلاناث في تعلم مهارة الخداع في كرة اليد؟ 

 فرضيات الدراسة:.3

  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات الذكور وإلاناث في تعلم مهارة التمرير وإلاستقبال في كرة اليد

 لصالح الذكور.

  إحصائية بين درجات الذكور وإلاناث في تعلم مهارة التنطيط في كرة اليد لصالح توجد فروق ذات داللة

 الذكور.

  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات الذكور وإلاناث في تعلم مهارة التصويب في كرة اليد لصالح

 الذكور.

   ع في كرة اليد لصالح توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات الذكور وإلاناث في تعلم مهارة الخدا

 الذكور.

 أهداف الدراسة:.4

  .معرفة ما إذا كانت هناك عالقة بين تعلم بعض املهارات الحركية في كرة اليد والجندر 

   في كرة اليد. التمرير وإلاستقبالمعرفة ما إذا كانت هناك فروق بين الذكور وإلاناث في تعلم مهارة 

  كور وإلاناث في تعلم مهارة التصويب في كرة اليد.معرفة ما إذا كانت هناك فروق بين الذ 

 .معرفة ما إذا كانت هناك فروق بين الذكور وإلاناث في تعلم مهارة الخداع في كرة اليد 

ــــــة:.4 ــــــــــــــــــ  أهمية الدراســـــــــــــــ

 ألاهمية النظرية:.2.4

  الحركية ألاساسية في كرة اليد والجندر.تساعد في توضيح العالقة بين تعلم بعض املهارات 

 .تسلط الضوء أكثر على املمارسة الرياضية للجنسين في حصة التربية البدنية والرياضية 

 .توضح الفوارق الجنسية الجندرية خالل تعلم بعض املهارات الحركية ألاساسية في كرة اليد 

  التخصص الرياض ي.    الجندر فيتفتح املجال لدراسات مستقبلية حول 

 ألاهمية التطبيقية: .0.4

 .تفعيل املمارسة الرياضة للجنسين داخل الفضاء الرياض ي املدرس ي 

 .تمنح هذه الدراسة فرص متكافئة للجنيسن في املمارسة الرياضية والتعلم املهاري الحركي 

  القيام بأدوار تنظيمية مختلفةتزيد هذه الدراسة من الدور املمنوح لإلناث خالل الحصص التعليمية من خالل. 

 تساعد هذه الدراسة على إكتشاف وانتقاء املواهب الرياضية في كرة اليد من الجنسين والسماح لهم بالتطلع إلى

 مستقبل رياض ي في حالة فتح املجال لهم )إنشاء نوادي رياضية أو جمعيات متخصصة في كرة اليد(.
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 مصطلحات الدراسة:.9

 الحركية ألاساسية في كرة اليد:املهارات .2.9

 :
ً
 لغـــــــــــــــــة

املهارة مصطلح مستمد من الفعل مهر، يمهر، فهو ماهر، واملفعول ممهور يقال مهر الشخص في الشيئ أي أتقنه 

، ومن يتقن عمله ببراعة ويتفوق فيه يسمى ماهر، مثال: محمد سباح ماهر ه وأجاد، مثال: مهارة ركوب الخيلوبرع في

أي ذو خبرة، واملهارة هي القدرة على أداء عمل بحذق وبراعة فيقال: نجح املدرب في تطوير مهارة الفريق القومي، واملهارة 

، صفحة 8002)مختار،  الفردية هي قدرة الالعب على املناورة والتمويه واملرور من املدافعين من أجل إحراز ألاهداف.

8122)   

 إصطالًحا:

تعرف بأنها جميع املهارات الحركية ألاساسية للعبة سواًء كانت بالكرة أو بدونها، وتعني كل التحركات الضرورية "

والهادفة التي يقوم بها الالعب وتؤدى في إطار قانون لعبة كرة اليد بهدف الوصول إلى أفضل النتائج أثناء التدريب أو 

 (22، صفحة 8002)عالوي،  ."املباراة

 مرحلة إعداد الناشئين، حيث يتلقى الناش ئ الخطوط 
ً
وتعرف أيًضا بأنها العمود الفقري للعملية التدريبية خاصة

العريضة ألبسط عمليات التعليم املهاري الصحيح الذي يستمر معه طوال فترة حياته في املالعب والتي إن تكونت 

ن إتقان املهارات ألاساسية عامل يتأسس عليه الوصول ألعلى املستويات أورة خاطئة يصعب أو يستحيل إصالحها، و بص

الرياضية فهما بلغ مستوى الفرد من الصفات البدنية والسمات الخلقية وإلارادية فإنه لن يحقق النتائج الرياضية مالم 

   (83،82، صفحة 8015)السيد،  يرتبط ذلك باإلتقان التام للمهارات.

 (82،83، صفحة 8018)أحمد،  وتنقسم املهارات الحركية ألاساسية في كرة اليد بصفة عامة إلى:

 مهارات هجومية: .أ

 .مهارات هجومية بدون كرة 

 .مهارات هجومية بالكرة 

 مهارات دفاعية. ب.

 مهارات حارس املرمى. ج.

 إجرائًيا:

هي تلك الحركات التي يؤديها املتعلم ليدرك إمكانياته الحركية ويدرك إمكانات جسمه والسيطرة عليها، أي  

التحرك من مكان ألخر، وكذلك مهارات التعامل مع ألاشياء أو مع ألادوات بأطراف جسمه وتعتبر املهارات الحركية 

 د.ألاساسية هي الركيزة القوية التي تبنى عليها لعبة كرة الي

 التمريـــــــــــــــــــــــــــــر:.0.9

:
ً
 لغـــــــــــــــــة

َر في معجم املعاني من الفعل م  ر، رَّ ِ
ر  واملفعول  ،ُممر تمريًرا، فهو يمر  َر ، ومُممرَّ  .يُمر  الشيئ جعله  رَّ
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 إصطالًحا: 

ل التي يفرظها املوقف املتشكهو نقل الكرة من حيازة الالعب املستحوذ عليها، طبًقا لطبيعة اللعب والظروف 

مستخدًما في ذلك أًيا من أنواع التمريرات التي تحقق الهدف من إستخدام التمرير خالل إستمرار سير اللعب، دون 

 .(93، صفحة 1223)فهمي،  مخالفة لقواعد اللعب ذاتها.

الكرة إلى الزميل في اللحظة واملكان املناسبين لتحقيق إصابة في هدف وتعرف أيًضا بأنها مهارة تفيد بإيصال 

 (123، صفحة 8019)الجبوري،  الخصم.

 إجرائًيا: 

هو نقل الكرة من العب إلى العب أخر أو مجموعة العبين مع التحكم في الكرة وبهدف إلى بناء اللعب والتحضير 

 ويعتبر من املهارات املهمة في كرة اليد.للهجوم 

 إلاستـقبــــال: 3.9

 :
ً
 لغـــــــــــــــــة

، فهو يستقبل، ستقبَل ا
ً
ِمُن  ْسَتْقِبُل ، ويُمْستقَب  ُمْستقِبل، واملفعول  اْسِتقباال

ْ
ؤ
ُ ْ
  امل

َ
ة

َ
ْحَوها الِقْبل

َ
ِجُه ن ، َيتَّ

 وإستقبله لقيه مرحًبا به.  عهًدا زاهًرا دخل في حياة جديدة كريمة استقبلو 

 إصطالًحا:

يعني السيطرة على الكرة وإمتالكها ووضعها تحت تصرف الالعب بالطريقة املناسبة حسب ما يقتض ي املوقف،  

وتتطليب هذه املهارة توقيًتا دقيًقا وحساسية بالغة من أجزاء الجسم التي تقوم بهذا العمل ألن أي خلل في هذا التوقيت 

  (22، صفحة 1225)الحماد،  ان الكرة.يتسبب في فقد

 إجرائًيا:

يقصد به إستالم الكرة من الزميل والسيطرة عليها مع مراعاة املدة القانونية املسموحة وترجع أهمية إلاستقبال 

 التمرير إلى زميل أخر أو مباشرة التنطيط أو التصويب نحو 
ً
 مرمى املنافس. في أنه يتبعه عادة

 التنــــــــــــــــــطيط:.4.9

 
ً
 :لغـــــــــــــــــة

 ألاطفال ع 
 

تنطيط ن القفز والفي معجم اللغة العربية املعاصرة يعني قفز، وثب، إنتقال مستمر، ويقال " لم يكف

 ص ".قد يكون عدم إلاستقرار والتنطيط من مؤسسة إلى أخرى سمة العمل بالقطاع الخاطوال الرحلة و 

 إصطالًحا:

هو نقل الكرة من الالعب إلى ألارض وإرتدادها إليه، مع سيطرته عليها خالل مرحلة إرتدادها ملرحلة واحدة أو 

أكثر، وألداء هذه املهارة يراعى أن تتم حركة تنطيط الكرة بيد واحدة وأساًسا مع رسغ اليد مع مراعاة إرتخائه ومرونته، 

لتنطيطها إلى ألارض أماًما مع مراعاة أن سالميات ألاصابع هي التي تقابل أعلى الكرة بعد وتدفع الكرة باليد املفتوحة 

، 8002)الشافعي،  إرتدادها من ألارض، ويلجأ الالعب إلى تنطيط الكرة في حالة عدم القدرة على التمرير لزميل مراقب.

   (20صفحة 
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 إجرائًيا:

والحرص على السيطرة على  هو قيام الالعب بإرسال الكرة إلى ألارض مع مراعاة قوة وإتجاه الكرة وإرتدادها

 الكرة وتكمن أهمية التمرير في أنه يساعد على إلاسترجاع والتحضير للهجوم. 

 التصــــــــــويب:.9.9

:
ً
 لغـــــــــــــــــة

َب  ِب، صوَّ
ِب، وامل تصويًبا، فهو يصو 

ب فعول ُمصو  ب، ويقال ُمصوَّ ده نحو الهدف صوَّ هه وسدَّ هَم وجَّ ويقال  الس 

َب أيًضا  ُه يجري إلى غاية في السباق َصوَّ
َ
ْرَسل

َ
 .الفرَس ونحوه أ

 إصطالًحا:

هو توجيه الكرة نحو املرمى مستخدًما في ذلك أي نوع من أنواع التصويبات التي تحقق إحراز الهدف كأفضل 

، صفحة 1220)حسانين ك.،  عتبر التصويب على املرمى من أهم عناصر ممارسة كرة اليد.إلاحتماالت املتوقعة وي

122،123) 

 إجرائًيا:

يقصد به توجيه الكرة بكل قوة إلى مرمى املنافس مع مراعاة الدقة في التصويب أكثر وهو من الحلول املهمة 

ا لتحقيق 
ً
 التفوق وتعزيز النتيجة.جذ

 الخـــــــــــــــــــــــــداع:.7.9

:
ً
 لغـــــــــــــــــة

اَدعَ  مخاَدع مخاِدع، واملفعول  وُمخاَدعة، فهو ِخداًعا يخادع، خادعَ 
َ
هُ  خ

َ
ُه، َرفيق

َ
 ما  َراَوغ

َ
َدَعُه، أظهر له خالف

َ
خ

قه وأطراه والطفه
َّ
ت له املكروَه وهو غافل، تمل  .يخفيه، وبيَّ

 إصطالًحا:

مهارة يستخدمها املهاجم كوسيلة للتخلص من إعاقة منافسه، ويعتبر من املهارات الحركية الهامة والتي يعتمد 

 نجاحه فيها على مدى إتقانه للمهارات السابقة، وتتكون هذه املهارة من مرحلتين هما: 

طئ نسبي لجذب إنتباه املدافع وإرغامه على تشتمل على حركة خداع واضحة تؤدى بواسطة املهاجم وبب املرحلة ألاولى:

 (28، صفحة 8019)محسن،  مسايرته في حركته.

تتم بعد ألاولى مباشرة حيث يقوم املهاجم بأداء الحركة الحقيقية في إلاتجاه املرغوب فيه ويراعى أن  املرحلة الثانية:

 يكون ألاداء سريًعا.

 نوعان:والخداع 

 خداع بدون كرة..8            خداع بالكرة.                                                  .1

 إجرائًيا:

هو قيام الالعب بحركات سريعة ومخادعة بغرض التخلص من رقابة الالعب املنافس مما يسمح له بإحراز نقطة 

 أو إعطاء حلول هجومية لفريقه.
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 كــــــــــــــــــرة اليــــــــــــــــــــــــــد: .8.9

 إصطالًحا: 

تعرف أيًضا بكرة اليد الجماعية أو كرة اليد ألاوملبية، وكرة اليد ألاوروبية هي رياضة جماعية يتبارى فيها فريقان 

خل مرمى الخصم إلحراز العبين وحارس مرمى، حيث يمرر الالعبون الكرة فيما بينهم ليحاولوا رميها دا 2لكل منهما 

دقيقة، والفريق الذي يتمكن من تسجيل أكبر عدد من ألاهداف  20هدف، وتتألف املباراة من شوطين، مدة كل منهما 

  (55، صفحة 8010)ربه،  في مرمى الخصم في نهاية شوطي املباراة هو الفائز.

  إجرائًيا:

العبين  3كبر عدد من النقاط للفوز باملباراة، يتكون الفريقين من أرياضة جماعية يحاول فيها كل فريق إحراز 

   وتسير املباراة وفق قوانين، وتعبر هذه الرياضة من أكثر الرياضات ممارسة في الوسط املدرس ي.

 التعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم: .6.9

 :
ً
 لغـــــــــــــــــة

َم التعلم في معجم املعاني الجامع مأخوذ من الفعل    
َّ
م تعل

َّ
ًما، فهو ،يتعل

ُّ
م، واملفعول  تعل ِ

 
م ُمتعل

َّ
تعلم ألامر و  ُمتعل

ه: 
َ
 .أتقنه وَعَرف

 إصطالًحا:  

يعرف جيلفورد التعلم: هو أي تغيير في السلوك ناتج عن إستثارة، ويعرفه جيتس بأنه عملية إكتساب الوسائل 

املساعدة على إشباع الدوافع وتحقيق ألاهداف، والذي يتخذ في الغالب صورة حل املشكالت، ويعرفه الزغلول بأنه 

ية التي الثابتة نسبًيا في ألانماط السلوكية والعمليات املعرفالعملية الحيوية الديناميكية التي تتجلى في جميع التغيرات 

 (8002)عماد، تحدث لدى ألافراد نتيجة لتفاعلهم مع البيئة املادية وإلاجتماعية. 

 إجرائًيا:

التعلم هو مرحلة إكتساب املتعلم للمعارف واملهارات والخبرات املختلفة والتي تحدث نتيجة التفاعل مع املحيط 

 وألاشياء املختلفة. 

 الجنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر: .22.9

 :
ً
 لغـــــــــــــــــة

بالفرنسية، وتدل على النوع إلاجتماعي بالعربية   Genereتقابل كلمة   Genderهو تعريف للكلمة إلانجليزية 

مايز بين ثقافي يتثمل أساًسا في بتكريس وعي الت  -،والسبب فس تبني املصطلح معرًبا أن الكلمة صيغت في سياق تاريخي 

 عي برز في علم النفسإلانتماء البيولوجي الجنس ي للشخص وبين هويته إلاجتماعية كرجل وكامرأة منهما ،وهذا الو 

، 8009)عزة،  وألانتروبولوجيا للتعبير عن وقائع مالحظة ،ثم ما لبث أن انتشر إلى ميادين أقرب وتلون باهتماماتها".

  (12صفحة 
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 إصطالًحا:

ليات واملسؤو ما على أنها ألادوار  مجتمعيشير إلى "ألادوار إلاجتماعية للنساء والرجال والتي تحدد وفًقا لثقافة 

وهي تختلف من مجتمع إلى أخر ومن طبقة  ،رأة والرجل في هذا املجتمع بعينهوالسلوكيات والقيم املناسبة لكل من امل

، 8005)أمل،  زمن إلى أخر داخل نفس املجتمع. أخر، ومنأنها تتغير من مكان إلى  أخرى، كماإجتماعية وإقتصادية إلى 

 (5صفحة 

للجنسين، والتي يتم تقسيمها حسب منظومة املجتمع  ألادوار إلاجتماعيةتعريف أخر للجندر ويعني "تحديد 

 (22، صفحة 8002)يوسف،  الثقافية وإلاجتماعية والسياسية في حقبة زمنية معينة".

ــــــــــــــــــــة:املقاربات .7 ـــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  النظريــــــــــــ

 املقاربات النظرية املتعلقة بتعلم املهارات الحركية: .2.7

 نظرية التعلم الشرطي:.2.2.7

يفسر " بافلوف " عملية التعلم تفسيًرا فيسيولوجًيا على أساس تكوين نوع من إلارتباط العصبي بين املثير 

شرطي  مثير )وإلاستجابة، ولكن إلارتباط اليكون بين املثير ألاصلي، وإلاستجابة الطبيعية له، وإنما يحدث بين مثير أخر 

فإنه  ا.تجابة الخاصة بذلك املثير ألاصلي، وبالتالي أصبح مثيًرا شرطيً ( ارتبط باملثير ألاصلي وأصبح بمفرده يستدعي إلاس

 يقال عنه اكتسب خاصية التنبيه طاملا أنه أصبح قادًرا على استدعاء إلاستجابة الشرطية.

 وكان بافلوف يعتقد أن هناك نمطين للتعلم هما: 

 ر مشروطة بأي مثير خارجي للتعلم.التعلم الكالسيكي: أي أن الكائن الحي لديه ردود فعل طبيعية غي -أ

التعلم إلاجرائي: ويسمى أحياًنا بالسلوك الوسيلي وهو أن الكائن الحي يتعلم إذا كان هناك مؤثر مشروط ) مؤثر  -ب

  (12، صفحة 8018)الربيعي،  خارجي (.

 مبادئ التعلم الشرطي:.2.2.2.7

التالية التي تفيد في فهم طبيعة هذا النوع من التعلم والتعلم الحركي كنتيجة للتجارب  تم إستخالص املبادئ

 املختلفة التي أجريت على إلاستجابة الشرطية وهي:

 التعميم -الخمود والعودة التلقائية                         ج -التدعيم                          ب -أ

 وتصحيح الخطأ: نظرية التعلم باملحاولة.0.2.7

 " أن التعلم سواء في إلانسان أو الحيوان يحدث عن طريق املحاولة والخطأ فالكائن Thorndikeيرى " ثورندايك 

                 الحي في سلوكه إزاء مختلف املواقف يقوم ببذل العديد من إلاستجابات أو املحاوالت قبل أن يصل إلى إلاستجابة

 الصحيحة.

املثال إذا حاولنا تعلم التصويب على السلة فإننا نقوم في البداية بتوجيه الكرة نحو الهدف والقيام فعلى سبيل 

ا عن الهدف فإننا نحاول توجيه 
ً
بالتصويب فنجد أن الكرة تخطئ الهدف، فإذا الحظنا أن الكرة قد انحرفت يمينا بعيذ

 اتجاه اليسار، وإذا وجدنا أن الكرة لم تصل إل
ً
ى الهدف فإننا نسعى إلعطاء التصويبة املزيد من القوة الكرة قليال

وإلارتفاع وهكذا، ففي غضون محاوالتنا املتكررة نجد أن بعض إلاستجابات تختفي تدريجًيا وتبقى بعض إلاستجابات 
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من  ر ألاخرى التي توصل إلى النجاح في إصابة الهدف، وهذا يعني أن الفرد يقوم بعدة استجابات محتملة أو ممكنة يختا

 بينها إلاستجابة التي تحقق له الوصول للهدف.

نظريته بعدة تجارب على الحيوانات، ومن تجاربه املشهورة على القطة الجائعة  إثبات» وقد حاول " ثورندايك 

 في القفص.

لم عويرى بعض الباحثين أن الفرد يتعلم الكثير من املهارات وخاصة املهارات الحركية بتلك الطريقة، ففي حالة ت

الفرد ملهارة التصويب أو التمرير أو الوثب أو القفز أو السباحة وكذلك تعلم ألالة الكاتبة أو املوسيقى فإننا نجد أن ألاداء 

يتسم في البداية بالكثير من ألاخطاء ويرتبط بالحركات الزائدة غير الضرورية، وبموالاة التدريب واملران تقل ألاخطاء 

يقل مقدار الطاقة املبذولة وينتج عن ذلك الشعور باملتعة والسعادة، وهكذا فإن تعلم تدريجًيا ويتحسن ألاداء و 

 وإكتساب املهارات بتلك الطريقة ماهو إلى محاولة وخطأ.

 قوانين التعلم باملحاولة والخطأ:

 نقام " ثورندايك " في البداية بوضع عدة قوانين تحدد أنسب الظروف التي تتم فيها عملية التعلم، ويمك

 تلخيص أهم تلك القوانين بعد تعديلها كما يلي: 

 قانون التمرين ) التدريب (      -2قانون إلاستعداد                         -8ألاثر                           قانون -1

 نظرية التعلم باإلستبصار: .3.0.7

 Gestaltيعزى الفضل في إكتساب هذا النوع من التعلم إلى أفراد مدرسة في علم النفس تسمى مدرسة الجشتالت 

 .Wertheimerوفرتهايمر  Koffkaوكوفكا  Kohlerمدرسة أملانية من أبرز علمائها كيهلر 

دراك البصري يتعامل مع تهتم هذه النظرية بصورة خاصة بطريقة إدراك ألاشياء عن طريق البصر، وكيف أن هذا إلا 

 (22، صفحة 8019)إبراهيم،  ألاشياء في إطارها الكلي دون التفاصيل.

 "للتدليل على وجود هذا النوع من التعلم التجربة املشهورة على القرد  Kohlerومن التجارب التي قام بها كيهلر 

 سلكان "

 في مميزات التعلم بهذه الطريقة كالتالي:  وفيصل ياسين الشاطيمحمد عوض بسيوني  ويلخص

 .إن التعلم يتوقف على تنظيم املشكلة تنظيم خاًصا يسمح بإدراك العالقات فيما بينها 

 .متى وصل الفرد إلى الهدف يمكنه تكراره بعد ذلك بسهولة 

 بقة.يتوقف هذا النوع من التعلم بقدرات الفرد العقلية ونضجه وخبراته السا 

    .هذا النوع من التعلم تسبقه في البداية نوع من أنواع السلوك باملحاولة وتصحيح الخطأ 

  أن الوصول إلى الحل يأتي فجأة بعد فترة من التردد عن طريق مالحظة وإدراك العالقات أو كنتيجة لإلدراك

 ة التعلم بالبصيرة أو إلاستبصار.الكلي للموقف، وقد أطلقت مدرسة " الجشتالت " على هذا النوع من التعلم كلم

وهذا النوع من التعلم كثيًرا مانالحظه في تعلم بعض املهارات الحركية، فعلى سبيل املثال عند تعلم الفرد ملهارة 

" الوثبة الثالثية " نجده يقوم بتركيز إنتباهه على مشاهدة النموذج الذي يقوم به املدرس لتلك املهارة ويقوم بإكتساب 

البصري لها وتكوين فكرة كلية عنها، ثم نجده يمر بمفرده إستعداد وتركيز يجمع فيها كل تصوراته ملحاولة أداء التصور 
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تلك املهارة الحركية، وأخيًرا نجده يشرع في ألاداء ويحاول الربط بين مختلف عناصر الحركة والقيام بها ككل، وقد 

ديد وإصالح ما أخطأ فيه إلدراكه لتسلسل عناصر املهارة كلها كما يفشل في جزء منها ولكننا نجده يعاود املحاولة من ج

يبرز هذا النوع من التعلم عند قيامنا بتعلم بعض نواحي خطط اللعب املختلفة نظًرا ألن تقسيم الخطة إلى أجزاء في 

 البداية مما يفسد عملية إلادراك وإلاستيعاب الكامل ملحتويات وهدف الخطة.

 رية املتعلقة بالجندر:املقاربات النظ .0.7

 النظرية البيولوجية: .2.0.7

ينطلق أصحاب هذه النظرية من فكرة أساسية مفادها أن التكوين هو املسئول عن الفروقات الفطرية في سلوك 

الرجال والنساء مثل الهرمونات والكروموزومات وحجم الدماغ واملؤثرات الجينية ويضيف هؤالء أنه يمكن مالحظة هذه 

هم ال بحكم تركيبهم البيولوجي يتفوقون على النساء في نزعتإلاختالفات في جميع املجتمعات تقريًبا، وذلك يعني أن الرج

العدوانيةـ ومن ثمة يتم النظر إلى املرأة كجسد ذو بنية فيزيولوجية هشة، غير قادرة على مقاومة الجسم الذكوري في 

العاطفي  جانبمختلف املجاالت، خاصة املرتبطة باألعمال الشاقة، بل أن بنيتها الفيزيولوجية تخول لها إلارتباط بال

خاصة املرتبط منه بتربية ألاطفال والعناية بهم، لتكون بذلك الفروق البيولوجية حسب هذه النظرية أساًسا لتشكيل 

الهوية الجنسانية، ومن هنا فالنظرية البيولوجية في مقاربة النوع ترجع أصل الفروق بين الجنسين إلى إلاختالفات 

 البيولوجية بين الذكور وإلاناث.  

 نظرية البناء إلاجتماعي:.0.0.9

 من أن ينظروا إلى الجنس باعتباره 
ً
حاول علماء إلاجتماع تجاوز الطرحين السالفي الذكر عبر تعديلهما، فبدال

بيولوجًيا وإلى النوع باعتبارها نتاًجا للتنشئة إلاجتماعية، إعتبروا أن الجنس والنوع هما نتاج أعيد بناؤه وتصوره 

علق ألامر هذا بالجانب إلاجتماعي والثقافي بل حتى الجسم نفسه فهو يتعرض لقوى اجتماعية وثقافية إجتماعًيا وال يت

تعدله فالجسم قد يعطيه أصحابه دالالت تتجاوز ألاطر الطبيعية إذ بوسع ألافراد بناء أجسامهم كما يشاؤون سواء 

ة ألاذن كما يفعل البعض أو بإجراء جراحة تجميلية بإجراء التمارين الرياضية، أو إتباع نظام غذائي معين أو بثقب شحم

 أو جراحة لتغيير الجنس.

 نظرية التنشئة إلاجتماعية: )املدرسة والنوع(:.3.0.7

يهمنا أن نقف على الدور الذي تقوم به املدرسة بمناهجها، وإستراتيجياتها، وخطابها في نقل املفاهيم، والقيم 

 رغم أن امليثاق الوطني للتربية  ذات الصلة بعالقات النوع والتي عادة
ً
ماتكون غير منصفة للفتاة واملرأة، ففي املغرب مثال

والتكوين ألح على ضرورة "أن يعمل نظام التربية والتكوين على تحقيق مبدأ املساواة بين املواطنين وتكافؤ الفرص 

ا وذكوًرا سواء في البوادي أو الحواض
ً
 ر، طبًقا ملا يكفله دستور اململكة" فإن املوقفأمامهم، وحق الجميع في التعليم إناث

الذي تتخذه ألاسرة والفتاة من املرأة يميل عموًما إلى إعادة إنتاج مجموعة من النمطيات واملفاهيم الجاهزة وهذا يبرز 

سة ر سواء على مستوى املمارسة التربوية أو على مستوى الخطاب املدرس ي، كما سنجد أن الفرق الكبير بين ولوج املد

 من لدن الفتيات وكذلك النتائج الدراسية للتالميذ يوحي بأن هناك إعطاء أفضلية للفتيان على حساب الفتيات.
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إن رصًدا متنبًها للمنهاج وعلى ألاخص للكتب املدرسيية واملواد التعليمية، إن كان مسلًحا بشبكة للقراءة محورها حضور 

 تكون غير مرئية أو مغيبة أو الفتاة واملرأة، يكفي لجعلنا ندرك أن تمثيل
ً
ها جد مجحف في املواد الدراسية، فاملرأة عادة

عرضة للنسيان سواء في الصور أو في النصوص والحديث يتم عنها عبر  لغة جنسوية مفعمة باملسبقات الذكورية، وإن 

لعمل م إلاجتماعي لإتفق وعرضت في الكتب املدرسية فإن تمثيلها يعرض من خالل صور نمطية تعيد إنتاج التقسي

حسب النوع، وقد تنجح أحياًنا تلك الكتب في نهج أسلوب للتعتيم على حضورها بلجوئها إلى إخراج جمالي محايد غير 

 أن مضمونها يضل في جوهره جنوسًيا وبالتالي ذكوري املنزع.

 ن وراء حجاب وعلى نشر تعمل تلك الكتب على تكريس ال مرئية املرأة أو تغييبها عن املشهد، أو النظر إليها م

ا في الرؤية من شأنه أن يؤدي 
ً
مجموعة من ألافكار الجاهزة والنمطيات املجحفة التي تقلل من قدرها، مما يمثل خلط

بالتوازن املطلوب في معرفة التالميذ ومعلوماتهم عن الرجال والنساء وأن يشوه الحقائق التاريخية والتجارب إلانسانية 

ق ألامر  بالتنشئة ألاسرية أو بالتربية املدرسية، فإن الكبار يقومون بتحديد مميزات معينة وعلى الجملة سواء تعل

ويحددون أيًضا أنشطة بعينها على أنها مناسبة للطفل أو الفتاة للرجل أو املرأة، ويضعون قواعد معينة تضبط العالقات 

دون أخيًرا عن طريق التنشئة إلى نقل هذه املفاهيم بين النساء والرجال والتي تعد من مشموالت ثقافة املجتمع، ثم يعم

والتمثالت إلى الصغار ، بينما يعمل هؤالء على إستدماجها كأحد مكونات التنشئة التي تنتقل من جيل إلى جيل وعليه 

مرير تيكتسب النوع إلاجتماعي من خالل أليات التنشئة إلاجتماعية والتربية العائلية واملدرسية، اللتين تعمالن على 

 (arabpsychology, 2021) واستبطان ثقافة املجتمع، ليتعرف عليها ألافراد بإعتبارها تمثل هويتهم.

 الدراسات السابقة: .8

التي هدفت إلى التعرف على الفوارق الفردية بين الذكور وإلاناث في : Dane and Erzurumluoglu (2003)دراسة  

الفعل الحركي والفروق أيًضا في ألاداء بين العبي كرة اليد الذين يستخدمون اليد اليمنى أو اليد اليسرى بشكل زمن رد 

العًبا من  53العًبا من مستخدمي اليد اليمنى و  830رئيس ي، حيث بلغت عينة الدراسة التي إستخدمت املنهج الوصفي 

ن الذكور على الالعبات في تسجيل زمن رد فعل حركي أسرع، مستخدمي اليد اليسرى، وأظهرت النتائج تفوق الالعبي

باإلضافة إلى ذلك وجدت الدراسة إلى أن الالعبين املستخدمين لليد اليسرى كانوا أسرع في ألاداء من الالعبين الذين 

 يستخدمون اليد اليمنى.

ر على البناء إلاجتماعي وتمثيل بعنوان عالقة املرأة والرياضة...تأثي 0202دراسة فضيلة سيساوي وهبة ياسف سنة 

الجنسين في املجتمع هدفت الدراسة إلى إعطاء أهمية لعالقة املرأة والرياضة من حيث البناء إلاجتماعي وتمثيل الجنسين 

في املجتمع، فنظًرا للقيمة التربوية والاخالقية للرياضة فمن غير املعقول إقصاء وتهميش، ووضع عراقيل للمرأة في 

أستاذ وباحث في علم  28ياض ي، املنهج املتبع في الدراسة املنهج الوصفي، أما عينة الدراسة فتكونت من املجال الر 

إلاجتماع تم إختيارهم بطريقة عشوائية موزعين حسب الجنس والتخصص، وإستخدمت الباحثتان في الدراسة ألادوات 

لهم عبر البريد إلاالكتروني تضمنت أربعة أسئلة، التالية: املقابلة ومن تعذر مقابلتهم تم إستخدام إستمارة ارسلت 

 وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
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علم إلاجتماع الرياض ي له رأي فيما يخص ممارسة املراة للنشاطات الرياضية حيث يعد مظهًرا من مظاهًرا للتقدم  -

 الحضاري للمجتمعات الحديثة، وينتج عليه أثار إيجابية على الفرد واملجتمع.

 إجابات املبحوثين تعزز من ممارسة املرأة للرياضة مما ينعكس ذلك باإليجاب على أسرتها ومحيطها إلايجابي.  -

بعنوان النوع إلاجتماعي والولوج للفضاء الرياض ي: نموذج كرة القدم، هدفت الدراسة  0226دراسة الراشدي محمد 

املرأة الحر للفضاء الرياض ي، من خالل البحث امليداني الذي هم إلى تسليط الضوء على املعيقات التي تحول دون ولوج 

كافة التنظيمات الرياضية، كما هم اللواتي تمردن على الواقع وكسرن حاجز القيود إلاجتماعية وقررن ولوج هذا 

م إتباع ة تالفضاء، ممارسة للرياضة ومشاهدة للمباريات في املالعب الرياضية واملقاهي، ولإلجابة على أسئلة الدراس

منهجية هدفت إلى محاولة إلاحاطة بالفضاء الرياض ي في كافة أبعاده، من خالل البحث امليداني الذي شمل كل مكونات 

الفضاء الرياض ي والفاعلين فيه للوقوف على مكونات وأدوار وممارسات النوع إلاجتماعي داخل كل تنظيم على حدة وقد 

مشجع ومتفرج تم إختيارهم بطريقة عشوائية من  200ة، أما العينة فقد شملت تم إعتماد املقاربتين الكمية والكيفي

كافة أرجاء امللعب، وتم إستخدام ألادوات التالية في الدراسة إلاستمارة، املالحظة، املقابلة وتحليل الوثائق والخطاب، 

غربي مارسة الرياضية في املجتمع املوتوصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها أنه رغم التمثالت إلايجابية التي تتعلق باملم

 عموًما، فإن ممارستها ومشاهدتها من طرف النساء ظلت جد محدودة باملقارنة مع الرجال.

بعنوان واقع إلاهتمام بالعوامل النفسية عند املرأة في عملية إلانتقاء الخاصة  0226دراسة ملتيوي فاطمة الزهرة إيمان 

اسة ميدانية لبعض الفرق النسوية الجزائرية بمختلف التخصصات الرياضية باملوهوبات في املجال الرياض ي در 

الجماعية )كرة القدم، كرة اليد، كرة السلة(، هدفت الدراسة إلى معرفة واقع إلاهتمام بالعوامل النفسية عند املرأة 

قاء النفسية في عملية إنتفي عملية إلانتقاء الخاصة باملوهوبات في املجال الرياض ي كما تهدف ملعرفة دور العوامل 

املوهوبات في املجال الرياض ي ودور العوامل النفسية عند إلاناث في تطوير نتائجهن أثناء املنافسة كما تبين الدراسة 

 أهمية العوامل النفسية املؤثرة في عملية إلانتقاء وأثرها على املوهبة، املنهج املتبع في الدراسة املنهج الوصفي     

مدرب ملختلف ألالعاب الجماعية )كرة القدم، كرة  22فقد تكونت من مجموعة من املدربين بلغ عددهم أما العينة 

 اليد، كرة السلة(، وتم إستخدام أداة إستبيان في الدراسة، وتم التوصل إلى النتائج التالية:

 ومساعدة املوهوبات على تنمية قدراتههن. إبراز املوهبةالعامل النفس ي له دور في  -

هذه العوامل وهي ذات تأثير كبير على املوهبة عند املرأة  من أهمالذكاء والسمات النفسية املميزة لألنماط املزاجية  -

 الرياضية.

بعنوان أثر النشاط البدني والرياض ي على التفاعل  0202دراسة بشيري بن عطية وقبال مراد وسليماني نور الدين 

ية، هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر النشاط البدني والرياض ي على التفاعل إلاجتماعي لدى تالميذ املرحلة الثانو 

إلاجتماعي ومعرفة درجته لدى التالميذ في املرحلة الثانوية، وكذا الفروق في التفاعل بين الذكور وإلاناث لدى تالميذ 

ن الوصفي، تكونت عينة الدراسة مشعبة العلوم، ألاداب، وشعبة التقني رياض ي، املنهج املستخدم في الدراسة املنهج 

تلميذ تم إختيارهم بالطريقة العمدية، أما ألادوات املستخدمة في الدراسة فتمثلت في مقياس التفاعل إلاجتماعي  20

 ، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:  8010املعد من قبل النوبي عام 
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 ة عال.مستوى التفاعل إلاجتماعي لدى تالميذ املرحلة الثانوي -

 وجود فروق في التفاعل إلاجتماعي بين إلاناث والذكور ولصالح إلاناث. -

 عدم وجود فروق في التفاعل إلاجتماعي بين تالميذ الشعب الثالثة. -

 التعقيب على الدراسات السابقة:

ء في سوا من خالل الدراسات السابقة والتي أشار معضمها إلى الفوارق الجنسية في ممارسة ألانشطة الرياضية

املدرسة أو خارج املدرسة، وهو ما يتفق مع دراستنا وهدفها، لكنها وباملقابل إختلف أغلبها مع منهج دراستنا حيث 

إستخدمت هذه الدراسات املنهج الوصفي في حين إعتمدنا نحن على املنهج التجريبي، اما فيما يخص العينة فقد تشابهة 

ممثلة في التالميذ في حين أن الدراسات ألاخرى كانت عينتها ممثلة إما في الجماهير دراسة واحدة مع دراستنا وكانت عينتها 

أو ألاساتذة أو املدربين، أما فيما يتعلق باختيار العينة فقد تشابهة دراستين مع دراستنا وإعتمدت على الطريقة العمدية 

 لعشوائية.    في إختيار العينات فيما إختلفت باقي الدراسات وإعتمدت على الطريقة ا

 إلاجراءات املنهجية للدراسة:.6

 الحدود الزمانية واملكانية للدراسة:

 الحدود الزمانية للدراسة:  

 مراحل إجراء الدراسة تطبيقًيا إلى:  وانقسمت 11/8081/ 02إلى  82/02/8081إمتدت فترة إجراء الدراسة من 

  مرحلة الدراسة الاستطالعية:.2

على مجموعة من غير عينة البحث ومن املجتمع ألاصلي  82/02/8081تم إجراء الدراسة الاستطالعية بتاريخ 

حيث تضمنت الدراسة إلاستطالعية وتجريب إلاختبارات املستهدفة كما  2متوسط  8تلميذ من قسم  80وقدر عددها بـ 

 سة الاستطالعية إلى: سمحت الدراسة إلاستطالعية بتطبيق وحدة تعليمية وقد هدفت الدرا

 .الكشف على العراقيل امليدانية املحتملة 

 .تعود الطالب الباحث وفريقه على إلاختبارت وألاجواء البيئية املحيطة بها 

  في الاختباراتالتأكد من مدى صالحية ألادوات املستخدمة. 

 83/02/8081اليوم املوالي  فيووحدة تعليمية تم إعادة إجراء الدراسة إلاستطالعية ومت تضمنته من إختبارات 

 مساًءا 12:00صباًحا إلى الساعة  11:00وفي نفس التوقيت من الساعة 

 مرحلة إلاختبارات القبلية: .8

ا  90وعددهم  1متوسط  8على تالميذ قسم السنة  82/02/8081تم إجراء إلاختبارات القبلية بتاريخ 
ً
تلميذ

 سنة(.  12-18إناث تتراوح أعمارهم بين ) 80ر وذكو  80مقسمين بالتساوي بين إلاناث والذكور 

 مرحلة إلاختبارات البعدية:.3

  1متوسط .  8نفس العينة تالميذ قسم  على 83/10/8081تم إجراء إلاختبارات البعدية بتاريخ 
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 الحدود املكانية للدراسة: 

ر الطاهلقد تم إجراء هذه الدراسة امليدانية في املؤسسة التي أدرس فيها وهي متوسطة الشهيد مسعي محمد 

والية تبسة وتتوفر املتوسطة على ملعب إسمنتي غير مغطى تجرى فيه ألانشطة الجماعية )كرة اليد، كرة  العوينات

 دية )الجري بأنواعه، دفع الجلة، القفز الطويل( . رملية معتبرة مخصصة لألنشطة الفر  الطائرة( ومساحةالسلة، كرة 

 املناهج املستخدمة: .22

تم إلاعتماد في إنجاز الدراسة على املنهج التجريببي بتصميم املجموعة الواحدة وذلك ملالئمته لطبيعة املشكلة،  

 ويوضح الجدول التصميم التجريببي للدراسة.

 

 للدراسة: يوضح التصميم التجريبي (01)جدول رقم 

 القاسات البعدية املعالجة القياسات القبلية املجموعة

 التجريبية
إختبارت مهارية لبعض 

 الحركات ألاساسية في كرة اليد
 حصص تعلمية في كرة اليد

إختبارت مهارية لبعض 

 الحركات ألاساسية في كرة اليد

 

 عينة الدراسة:  .22

ا يزاولون  90تكونت عينة الدراسة من 
ً
 80مقسمين بالتساوي بين إلاناث والذكور  1متوسط  8دراستهم في السنة تلميذ

سنة( وتم إختيار العينة بطريقة عمدية، كما تتميز عينة الدراسة بأن كل  12-18إناث تتراوح أعمارهم بين ) 80ذكور و

 التالميذ ومن الجنسين غير منخرطين في أندية خاصة بكرة اليد والجدول التالي يوضح ذلك:

 : يوضح عينــــــــــة الدراسة نوعها وعددها.20جدول رقم 

 العينة

 

 العدد الكلي العدد الجزئي الجنس

ـــــور  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  80 ذكــــ

 تلميذ 90
ـــــاث التجريبية ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  إنـ

 
80 
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 .تجانس عينة البحث:20

 : يوضح تجانس عينــــــــــة الدراسة من حيث متغيرات )السن، الوزن، الطول(.)23(جدول رقم 

ة 
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ـان
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 املتغيرات
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ـــــــــــــ

ـــــــــــــ
ـــــــــــــ
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ة ا

ـــــــــــــ
ـــــــــــــ

ـــــــــــــ
وعـ

جم
امل

 

 Tقيمة  إلانحراف املعياري  املتوسط الحسابي الجنس

 السن
 4890, 12,35 ذكور 

0.677 
 4440, 12,25 إناث

 الوزن
 12,309 48,15 ذكور 

1.883 
 8,796 44,00 إناث

 الطول 
 1040, 1,573 ذكور 

0.095 
 0520, 1,571 إناث

 * قمنا باستخدام اختبار لفين للتأكد من أن عينة البحث متجانسة.

ـــــــــــــــــة:.23 ــــــــــــــــــ  أدوات الدراســـ

 :إختبارات مهارية للحركات ألاساسية 

إعداد مجموعة من إلاختبارات املتعلقة ببعض املهارات الحركية ألاساسية في كرة اليد وعددها أربعة  تم

إختبارات هدفها قياس مستوى ألاداء املهاري الحركي للتالميذ وقد شملت هذه إلاختبارات مهارة التمرير  وإلاستقبال، 

ارات التي تتناسب والعينة املطبقة عليها وذلك لكونها ومهارة التنطيط، ومهارة التصويب، ومهارة الخداع، هذه امله

 12إلى  18مشتقة من منهاج الجيل الثاني للسنة الثانية متوسط وأيًضا لكونها تتناسب واملرحلة العمرية املستهدفة من 

ينة ها عسنة، وقد إعتمدنا في إعداد إلاختبارات على مراجع علمية ودراسات سابقة وتمثلت إلاختبارات التي خضعت ل

 الدراسة إلاستطالعية والتجريبية في:

)حسانين ك.، رباعية كرة اليد الحديثة املهارات الحركية الفنية،  اختبار التوافق وسرعة التمرير. إلاختبار ألاول:

 (133،132(، صفحة 8008مراقبة مستوى ألاداء ، : .، )

 (128،121، صفحة 8008)حسانين ك.،  اختبار تنطيط الكرة من الجري. الثاني:إلاختبار 

 (32، صفحة 1222)الشمخي،  اختبار التصويب. إلاختبار الثالث:

 (185،189(، صفحة 8008)حسانين ك.، ) التصويب بعد أداء خداع. إلاختبار الرابع:

  ويتكون النموذج املصمم لإلختبارات واملوجه للتحكيم من:

  إلاختبار( )إسممعلومات حول إلاختبار. 

 .الهدف من إلاختبار 

 .ألادوات 

 .مواصفات ألاداء 

 .التسجيل 
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  توضيحي (. )رسمتصميم توضيحي لإلختبار 

 كما إستخدمنا في الدراسة مجموعة من ألادوات لتنفيذ إلاختبارات املهارية الحركية وهي كالتالي:

  برنامج الحزمة إلاحصائيةSPSS  82نسخة. 

  فريق مشرف على إلاختبارات من باإلضافة إلى الطالب الباحث والذي يعتبر أستاذ تربية بدنية ورياضية

 اثنين مشاركين. بذات املؤسسة إلى أستاذين

 .)ــــــد )قياس قانوني ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ  كرات يــ

  سم.  20سم /   20سم وحجم  50سم /  50مربعات التصويب من حجم 

 08  .ستــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات 

 ــــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــ  ــــاع.أقمـ

 ـــم ـــــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ  .معالـ

 .صحون مطاطيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 02 .ـــــاتي ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ  ميقــ

 02ــــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــــــرات.صافـــ ـــ  ــ

 02 .ـــتر ــ  جهاز قياس ديكامــ

 08  شريط قياس الطول 

 01  .ميزان طبي 

      .إستمارات تسجيل نتائج 

    :الخصائص السيكومترية لإلختبارات 

 :أخضعنا هذه إلاختبارات للتحكيم من قبل ألاساتذة وذلك قصد معرفة مدى مالئمتها  صدق إلاختبارات

  للدراسة وعينتها وإقتراح تعديالت. 

  :قمنا بحسابه بطريقة إعادة إلاختبار وذلك عن طريق ثبات الإلختبارتT test. 

 : يوضح درجات الثبات لإلختبارات.(04)جدول رقم 

 

  درجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الثبات إلاختبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات
  91212 ر.التمريإلاختبار ألاول: اختبار التوافق وسرعة 

 -21212 تنطيط الكرة من الجري. الثاني: اختبار إلاختبار 

 01235 إلاختبار الثالث: اختبار التصويب.

 51522 إلاختبار الرابع: التصويب بعد أداء خداع.
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 املؤتمر الدولي

 العلمي الافتراض ي 
0202 

 :تحصلنا عليها بعد تصحيحنا لنتائج إلاختبارات ومقارنتها بنتائج تصحيح ألاساتذة  موضوعية إلاختبارات

املصحيحين فإذا كان معدل ثبات تصحيح إلاختبارات عالًيا أومتقارًبا أو متطابًقا فإن ذلك سيدل على موضوعية 

 إختباراتنا.

  :وحدة تعلميــــــــــــــــــــــــــة 

حصص  05تضمنت الوحدة التعلمية التي تم إعدادها مجموعة من الحصص التعليمية في كرة اليد بلغ عددها 

ساعة وشملت مجموعة من ألاهداف واملحتويات التي تم إنجازها وفًقا للمنهاج  1تعليمية وقدر زمن الحصة الواحدة بـ 

 .الخاصة بالتعليم املتوسط وتضمنت هذه الحصص املهارات الحركية ألاساسية في كرة اليد زالوثيقة املرافقة
 مناقشة نتائج الدراسة:.23

فروق ذات داللة إحصائية بين درجات الذكور وإلاناث في تعلم مهارة  توجد ألاولى:عرض وتحليل نتائج الفرضية .2.23

 وإلاستقبال في كرة اليد لصالح الذكور. التمرير

 : يوضح نتائج الفرضية ألاولى.(24)جدول رقم 

ل  و
ألا

ار 
ـــــــــــــ

ـــــــــــــ
ـــــــــــــ

ـــــــــــــ
تبــ

إلاخ
 

املتوسط  العدد الجنس إلاختبارات

 الحسابي

إلانحراف 

 املعياري 

 قيمة

T 

 قيمة

 (sig ) 
 التقدير

 القبليـــــــــــــــــــــــــة
 21380 15195 80 ذكور 

2.228 0.229 
 غير دال 0.05

 غير دال 0.05 21858 11105 80 إناث

 البعديـــــــــــــــــــــــــة
 8.511 12.20 80 ذكور 

9.212 0.038 
 غير دال 0.05

 غير دال 0.05 2.390 19.85 80 إناث

 التحليل:

من خالل الجدول يتبين أنه التوجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات الذكور وإلاناث في تعلم مهارة التمرير 

( Tإلاختبار ألاول اختبار التوافق وسرعة التمرير ، حيث أنه في إلاختبار القبلي قيمة )وإلاستقبال في كرة اليد وذلك من خالل نتائج 

( تساوي T)وفي إلاختبار البعدي قيمة  (a=0.05)وهي أكبر من مستوى الداللة  0.229( تساوي  sig) وقيمة  2.228تساوي 

وعليه فإنه التوجد فروق ذات داللة  (a=0.05)وهي أكبر من مستوى الداللة  0.038( تساوي  sigوقيمة )  9.212

س ة اليد والنتائج التي توصلنا إليها عكإحصائية بين درجات الذكور وإلاناث في تعلم مهارة التمرير وإلاستقبال في كر 

الفرضية التي توقعناها والتي تنص على أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات الذكور وإلاناث في تعلم مهارة 

 التمرير وإلاستقبال في كرة اليد لصالح الذكور . 
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 املؤتمر الدولي

 العلمي الافتراض ي 
0202 

حصائية بين درجات الذكور وإلاناث في تعلم توجد فروق ذات داللة إعرض وتحليل نتائج الفرضية الثانية: .0.23

 مهارة التنطيط في كرة اليد لصالح الذكور.

 : يوضح نتائج الفرضية الثانية.(29)جدول رقم 

ـــي
ـــــــــــــ

نــــــــ
ثا

 ال
ار

ـــــــــــــ
ـــــــــــــ

ـــــــــــــ
ـــــــــــــ

تبــ
إلاخ

 

 العدد الجنس إلاختبارات
املتوسط 

 الحسابي

إلانحراف 

 املعياري 

 قيمة

T 

 قيمة

 (sig ) 
 التقدير

 القبليـــــــــــــــــــــــــة
 21002 12188 80 ذكور 

21252- 01009 
 دال 0.05

 دال 0.05 21128 89132 80 إناث

 البعديـــــــــــــــــــــــــة
 8.580 15.81 80 ذكور 

2.212- 0.008 
 دال 0.05

 دال 0.05 2.821 88.20 80 إناث

 التحليل:

التنطيط  من خالل الجدول يتبين أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات الذكور وإلاناث في تعلم مهارة

في كرة اليد لصالح الذكور وذلك من خالل نتائج إلاختبار الثاني اختبار تنطيط الكرة من الجري، حيث أنه في إلاختبار 

وفي إلاختبار  (a=0.05)وهي أصغر من مستوى الداللة  01009( تساوي  sigوقيمة )   -21252( تساوي Tالقبلي قيمة )

وعليه فإنه  (a=0.05)وهي أصغر من مستوى الداللة  0.008( تساوي  sigوقيمة )    -2.212( تساوي Tالبعدي قيمة )

طيط في كرة اليد لصالح الذكور وذلك التن توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات الذكور وإلاناث في تعلم مهارة

من خالل ألازمنة املسجلة في إلاختبار  الذي يهدف إلى تنطيط الكرة والجري بين ألاقماع ذهاًبا وإياًبا في أقل زمن ممكن 

حيث كانت إلاناث تستغرق وقت أكبر من الذكور في الجري وتنطيط الكرة بين ألاقماع ذهاًبا وإياًبا عكس الذكور الذين 

 يستغرقون وقت أكبر  وهو ما يعكسه املتوسط الحسابي لألزمنة في إلاختبار القبلي والبعدي حيث أن قيمته لدى ال 

مما يدل على أن  89132وهو أقل من املتوسط الحسابي ألزمنة إلاناث واملقدر بـ  12188الذكور في إلاختبار القبلي يقدر بـ  

وهو أقل  15.81بار البعدي يقدر بـ املتوسط الحسابي لألزمنة لدى الذكور بـ ألازمنة املسجلة كبيرة، أما بالنسبة لإلخت

ونتائج هذه الفرضية تعكس ما افترضناه حول وجد فروق ذات   88.20من املتوسط الحسابي ألزمنة إلاناث واملقدر بـ 

 داللة إحصائية بين درجات الذكور وإلاناث في تعلم مهارة التنطيط في كرة اليد لصالح الذكور.   
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 املؤتمر الدولي

 العلمي الافتراض ي 
0202 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات الذكور وإلاناث في تعلم ـعرض وتحليل نتائج الفرضية الثالثة: .3.23

 مهارة التصويب في كرة اليد لصالح الذكور.

 يوضح نتائج الفرضية الثالثة.:  (07)جدول رقم

ث
ثال

 ال
ار

ـــــــــــــ
ـــــــــــــ

ـــــــــــــ
ـــــــــــــ

تبــ
إلاخ

 

املتوسط  العدد الجنس إلاختبارات

 الحسابي

إلانحراف 

 املعياري 

 قيمة

T 

 قيمة

 (sig ) 
 التقدير

 القبليـــــــــــــــــــــــــة
 1.922 8.80 80 ذكور 

8.832 0.918 
 غير دال 0.05

 غير دال 0.05 1.021 1.20 80 إناث

 البعديـــــــــــــــــــــــــة
 1.252 2.05 80 ذكور 

0.235 0.012 
 دال 0.05

 دال 0.05 0.312 8.35 80 إناث

 

 التحليل:

التنطيط  أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات الذكور وإلاناث في تعلم مهارةمن خالل الجدول يتبين -

في كرة اليد لصالح الذكور وذلك من خالل نتائج إلاختبار الثالث اختبار التصويب، حيث أنه في إلاختبار القبلي قيمة 

(T تساوي )8.832  ( وقيمةsig  تساوي )وهي أكبر من مستوى الداللة  01918(a=0.05)  وعليه فإنه التوجد فروق في

ذات داللة إحصائية بين درجات الذكور وإلاناث في تعلم مهارة التصويب، وعلى العكس في إلاختبار البعدي حيث قيمة 

(T تساوي )0.235  ( وقيمةsig  تساوي )وهي أصغر من مستوى الداللة  0.012(a=0.05)  وعليه فإنه توجد فروق ذات

التصويب في كرة اليد وهي لصالح الذكور وهو ما يؤكده  ين درجات الذكور وإلاناث في تعلم مهارةداللة إحصائية ب

وعليه فإن نتائج إلاختبار الثالث  8.35وهو أكبر من املتوسط الحسابي لإلناث واملقدر بـ  2.05املتوسط الحسابي واملقدر بـ 

 تتفق مع فرضيتنا.
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 املؤتمر الدولي

 العلمي الافتراض ي 
0202 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات الذكور وإلاناث في تعلم عرض وتحليل نتائج الفرضية الرابعـــــــــــــــــــــــــــة: .4.23

 مهارة الخداع في كرة اليد لصالح الذكور.

ـــع
ـــــــــــــ

رابــــ
 ال

ار
ـــــــــــــ

ـــــــــــــ
ـــــــــــــ

ـــــــــــــ
تبــ

إلاخ
 

املتوسط  العدد الجنس باراتإلاخت

 الحسابي

إلانحراف 

 املعياري 

 قيمة

T 

 قيمة

 (sig ) 
 التقدير

 القبليـــــــــــــــــــــــــة
 1.522 9.90 80 ذكور 

5.122 0.159 
 غير دال 0.05

 غير دال 0.05 1.123 8.15 80 إناث

 البعديـــــــــــــــــــــــــة
 1.202 5.20 80 ذكور 

5.522 0.205 
 غير دال 0.05

 غير دال 0.05 1.288 2.80 80 إناث

ـــــة.: 28جدول رقم  ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ  يوضح نتائج الفرضية الرابعــ

 التحليل:

من خالل الجدول يتبين أنه التوجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات الذكور وإلاناث في تعلم مهارة الخداع 

( تساوي Tوذلك من خالل نتائج إلاختبار الرابع التصويب بعد أداء خداع، حيث أنه في إلاختبار القبلي قيمة )في كرة اليد 

 5.522( تساوي T)وفي إلاختبار البعدي قيمة  (a=0.05)وهي أكبر من مستوى الداللة  0.159( تساوي  sig) وقيمة  5.122

وعليه فإنه التوجد فروق ذات داللة إحصائية  (a=0.05)اللة وهي أكبر من مستوى الد 0.205( تساوي  sigوقيمة  ) 

بين درجات الذكور وإلاناث في تعلم مهارة الخداع في كرة اليد والنتائج التي توصلنا إليها عكس الفرضية التي توقعناها 

 ع في كرة اليدوالتي تنص على أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات الذكور وإلاناث في تعلم مهارة الخدا

  .لصالح الذكور 

 إلاستنتاجات:

من خالل البيانات واملعلومات التي تم التوصل إليها في حدود عينة البحث وخصائصها وطبيعة وأهداف ومجال 

البحث الذي طبق فيه، وفي ضوء املعالجات إلاحصائية ومن خالل مناقشة وتفسير نتائج الفرضيات توصلت إلى النتائج 

 ألاتية:

    .أظهرت الدراسة أنه ال توجد فروق كبيرة بين الذكور وإلاناث في تعلم املهارات الحركية في كرة اليد 

 .بينت الدراسة أن الجندر أو الجنس يعتبر من العوامل املؤثرة على التعلم املهاري الحركي 

 .أبرزت الدراسة بعض من الصفات البدنية التي يتميز بها كال الجنسين خالل التعلم 

  ساهمت إلاختبارت التي أعددناها باإلضافة إلى الوحدة التعلمية في تعلم الجنسين وتطوير مهاراتهم الحركية في

 كرة اليد.

 التوصيـــــــــــــــــــــــــات:

 على ضوء نتائج الدراسة وفي حدود عينة البحث يوص ي الطالب الباحث بما يأتي:

 جال الرياض ي.إثراء الدراسات املتعلقة بالجندر في امل 
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 .إجراء دراسات أخرى على إختصاصات أخرى سواء إلاختصاصات الجماعية أو الفردية 

 .أجراء دراسات مماثلة على مراحل سنية ومراحل تعايمية مختلفة 

 جندر.إقتراح أو تصميم إختبارات مهارية حركية في كرة اليد وغيرها من الرياضات وربطها بمتغير ال 

 املراجـــــــــــع:قائمـــــــة 
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س 
ّ
عابير اليومية الجزائرية  –الجسد ألانثوي بين املقّدس واملدن

ّ
ٌر في الت

ْ
 –َحف

The Female Body between the Sacred and the Profane –A hole in the Algerian Daily 

Expressions- 
 الجزائر/0جامعة البليدة/ط.د بن عرفة أمينة

PhD. Benarfaamina/ Blida University 2/Algeria 

 الجزائر/0جامعة البليدة/ط.د.خاليفية سلوى 

PhD. Salwa khlayfia/ Blida University 2/Algeria 

 

 ملخص الدراسة:

س 
 
س واملدن عابير اليومية الجزائرية-بعد دراستنا الانثروبولوجية التحليلية ملوضوع "الجسد ألانثوي بين املقد  " تبين من -َحْفٌر في الت 

والخطابات اليومية الجزائرية التي تناولناها بالدراسة، أن  الجسد ألانثوي مجال خصب للدراسة والتحليل، له حضور متعدد  التعبير خالل 

ومتنوع بتنوع ألادوار واملواقع التي تحتلها املرأة، حضور تأرجح بين ثنائيات من قبيل مقدس ومدنس، ذات مرجعيات مختلفة، دون أن ننس ى 

 البطريركية التي تميز املجتمع التبس ي عن غيره من املجتمعات ألاخرى. الخصوصية الثقافية 

وبناءا على هذه الرؤى توصلنا إلى عدة نتائج أجابت على املحاور التي انطلقنا منها معتمدين على خطة منهجية ساعدتنا في انجاز 

 هذا البحث.

ساملرأةالجسد،  الكلمات املفتاحية: س، البغي   ،، املقد 
 
 للغة الدارجة.، ااملدن

Abstruct: 

After our analytical anthropological study of the subject of << The Female Body Between the Sacred and the Profane 

–A hole in the Algerian Daily  Expressions->>, It was found  through the Algerian daily expression and discourses that we dealt  

with in the study that the female body is a field of study and analysis, It has a various and diverse presence which differs 

according  to the roles  and positions that the woman occupies .This presence oscillates between the dualities the sacred and 

the profane with different references without forgetting  the cultural patriarch privacy which disting  wishes the Tebessian 

society from the rest of the other societies. 

As a result and according and based on these visions, we reached several conclusions that answered the themes and 

questions which we started from relying on a systematic plan that helped us to complete this research.    

Key Words: The body, Woman, The Sacred, The Profane, The Prostitute, Slang. 
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 قدمة:م

شغل الجسد إلانساني موقعا متميزا في جدل النظرية الاجتماعية على مدار العقدين ألاخيرين، وذلك من خالل 

متها املداخل املتنوعة في النظرية الاجتماعية فثمة احتفاء بالجسد باعتباره  ألاطروحات واملناقشات الواسعة التي قد 

الراهنة من جهة أخرى، فهو يحتل مكانة عالية في تلك الحداثة، مفهوما نابضا من جهة وحاضرا فعليا في إطار الحداثة 

كما أنه يمثل مفتاحا مهما في تفسيراتها، فنحن نحتاج فقط ان نتأمل تلك الحقائق شديدة الوضوح املتعلقة بالخبرة 

ة، اصر ن كل خبرة هي خبرة جسدية بالضرورة لنكون على وعي بالسمة الحقيقية للحياة املعأالجسدية، والحقيقة 

ونتيجة لذلك فقد اتجهت العلوم الاجتماعية والانثروبولوجية خالل العقود ألاخيرة بشكل متزايد نحو استكشاف 

 إشكالية الجسد في الحياة الاجتماعية، وذلك من أجل فهم تعقد مسارنا وتواصلنا التاريخي إلانساني.

ة اليومية فهناك الخطاب ألانثروبولوجي ولقد تنوعت الخطابات املتمحورة حول الجسد وممارساته في الحيا

الذي يهتم بدراسة العالقة بين الواقع الاجتماعي والجسد، وتحليل العمليات وامليكانيزمات التي يتحول عن طريقها 

الجسد إلى ش يء من صنع املجتمع، ودراسة الجسد إلانساني من حيث مدركاته، ودالالته واملعاني التي ترتبط به، وعالقة 

بالبناء الاجتماعي، وأنساقه املختلفة، واستخدام أجزاء الجسد في املمارسات الطقوسية والدينية، وبتأثير الجسد الجسد 

 في التفاعالت الاجتماعية اليومية، وقدرته على التعبير عن املعاني املختلفة.

م لبيولوجي وعلوهناك الخطاب الجمالي الذي يجعل من الجسد موضوعا للتمثيل الفني، وخطاب علم النفس ا

النفس الاجتماعي اللذان حاوال التمييز بين الجسد املوضوعي الذي يخضع للفحوص والاختبارات املعلمية، والجسد 

 الذاتي الذي تتداخل فيه الشهوانية والقصدية وإلادراك والتفاعالت الاجتماعية وغيرها.

س وانطالقا مما سبق يأتي موضوع الدراسة الحالية الذي يدور حول"ا
 
س واملدن  –لجسد ألانثوي بين املقد 

عابير اليومية  ألانثوي خاصة في املجتمعات التقليدية التي مازالت محافظة يتم إنتاجه  فالجسد-الجزائريةَحْفٌر في الت 

اجتماعيا، بمعنى انه يتشكل من خالل التصورات واملعتقدات الاجتماعية الراسخة في أعماق البنية الاجتماعية 

للمجتمع، وبناء على تلك التصورات يكون الجسد ألانثوي مجاال ملمارسات وطقوس متعددة تهدف إلى ضبطه  والثقافية

 ليها.إوانتظامه ليتوافق مع معطيات الثقافة التي ينتمي 

وعلى هذا ألاساس قمنا بدراسة حول الجسد ألانثوي من خالل التعابير اليومية الجزائرية للكشف عن الدالالت 

 ا هذه التعابير وإبراز هذا املوضوع كدراسة أنثروبولوجية.التي تحمله

 :إلاشكالية

تنطلق هذه الدراسة من قضية أساسية وهي أن عمليات التهميش وإلاقصاء التي تتعرض لها املرأة في كافة 

لوعي واملخيال ا امليادين، ترتد في جانب كبير منها الى تلك الصورة التي تشكلت وتراكمت عبر الزمن عن الجسد ألانثوي في

 الشعبي، فصورة املرأة في الجزائر بشكل عام تشبه صورتها في أي مجتمع آخر، حيث تهيمن إلايديولوجية البطريركية،
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 بكرامة 
 
وحيث تلعب التنشئة الاجتماعية دورا كبيرا في استمرارية وإعادة إنتاج املمارسات الاجتماعية التميزية التي تحط

 املرأة.

لقد نال موضوع املرأة حظه الوافر في الدراسات حول كيانها وذاتها ودورها، وقد كانت عبر العصور خاضعة 

الخ، مثلُه نموذج واحد هو " املرأة "،  …للثنائيات وألاضداد بين ما هو مقدس ومدنس، جميل وقبيح، مذنب وبريء، 

ام تصوري مخيالي للمجتمعات إلانسانية قاطبة، لقد هذه الثنائيات انتقلت عبر أزمنة وأمكنة مختلفة لتفصح عن نظ

ظل تصورنا لآلخر "املرأة" خاصة متجذرا في سلوكنا ومتحكما في عالقتنا مع آلاخرين، بحيث يمكننا القول بأن الصور 

الت ز التي نحملها في ذاكرتنا عن ألاشياء عامة وعن املرأة خاصة لم تعرف تغيرات جذرية، باعتبار أن ثقافة املاض ي ما

 تسيطر على الحاضر وتوجهه.

وعليه فان دراسة التعابير اليومية تتيح لنا الكشف عن صورة املرأة في مجتمعنا التبس ي الذي ينتظم وفق مبدأ 

املركزية الذكورية، هذه الصورة التي تنتقل من جيل آلخر عبر فعل التنشئة الاجتماعية، واملفارقة أن املرأة مسئولة عن 

لسلبية باعتبارها فاعال أساسيا في مجال التنشئة الاجتماعية، فالوضع الدوني للمرأة في ألاسرة واملجتمع تكريس صورتها ا

 ال تعبر عنه هذه التعابير اليومية فحسب، وإنما تعمل على تكريسه بفعل التنشئة الاجتماعية. 

على  اليومية لها، في دالالتها وانعكاساتهاتستهدف هذه الدراسة إذن البحث في صورة املرأة التي ترسمها التعابير 

وضعيتها من خالل الكشف عن تأثير هذه التعابير اليومية والثقافة الشعبية بشكل عام في املجتمع، ووظيفتها في التنشئة 

 الاجتماعية، ألن هذه التعابير تكشف الخبايا النفسية لكل مجتمع بما فيها املجتمع التبس ي.

لدراستنا كالتالي: ماهي تمثالت املجتمع التبس ي للجسد ألانثوي من خالل التعابير اليومية؟  فكان التساؤل الرئيس ي

 وتندرج تحت هذا التساؤل الرئيس ي مجموعة من التساؤالت الفرعية جاءت كالتالي:

 س حسب املجتمع التبس ي؟
 
س واملدن فة في إطار املقد  َصن 

ُ
 ماهي أنماط الجسد ألانثوي امل

 ؟ابير اليومية نحو املرأة التبسيةني والدالالت العدوانية والدونية التي تحملها التعماهي مختلف املعا 

  ؟نثوي بين ثنائيتي املقدس واملدنسكيف يتأرجح الجسد ألا 

 هل تلعب التنشئة الاجتماعية واملستوى الثقافي دورا في رسم صورة املرأة من خالل جسدها؟ 

  ؟مع؟ أم اتسمت كلها بالدونيةباختالف مكانتها ودورها في املجتهل اختلف تناول التعابير اليومية للمرأة 

 تحديد أهمية الحث وأهدافه:

 قبل الانطالق في تفاصيل الدراسة حري بنا تعداد أهمية املوضوع وأهدافه والتي تمثلت في:

 .محاولة تسليط الضوء على خطابات وتعابير شفهية موجهة ضد املرأة بالبحث والدراسة 

  الكشف عن الصورة التي تتجسد فيها املرأة من خالل هذه التعابير.محاولة 

 .تعتبر هذه الخطابات والتعابير التي تحمل نظرة سلبية نحو املرأة أحد أشكال التمييز املوجه ضدها 
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  الى تحقيقها وكذلك  يسعىأهداف يخلو البحث من مجموعة  أال من الخطوات املنهجية في ألاعمال ألاكاديمية

ألامر بالنسبة لدراستنا التي تصبو الى تحقيق جملة من ألاهداف منها محاولة تفكيك بنية املجتمع التبس ي وتحليل 

منطوقه اليومي خاصة انه مجتمع مازال يتخبط أفراده في ثنائية )الحديث/ والتقليدي( واستنطاقنا لهذا املجتمع اقتصر 

 الشفهية.  على مستوى ممارسة الخطابات

  الكشف عن مالمح صورة الجسد ألانثوي في املعتقد الشعبي من خالل تجليها في مستوى الخاطب اليومي أو

 في مستوى املمارسات الثقافية وآلاليات والطقوس التي تجري على الجسد ألانثوي.

 مدخل الجسد في امليدان اللغوي والاصطالحي:.2

 التعريف اللغوي والاصطالحي:.2.2

الالتينية بمعنى الجسد املكون من جسم ونفس وهو كل  corpusمن  corpsتشتق لفظة *التعريف اللغوي للجسد: 

والجسد: البدن.تقول  املتغذية(جوهر مادي، والجسد في لسان العرب هو:) جسم إلانسان وال يقال لغيره من ألاجسام 

ويبس. جن جسد. والجاسد من كل ش يء ما اشتد منه: تجسد كما تقول من الجسم: تجسم وقد يقال للمالئكة وال

 .(952، صفحة 1220)منظور، والجاسد والجسيد: الدم اليابس وقد جسد  والجسد

إلانسان هو  )بدنالبدن( ويكون  )جماعةحظ أن الجسد والبدن والجسم ترد مترادفة ليكون الجسد هو ونال  

وما  الالنفاذية والكتلةداد و جسده( ونطلق لفظ جسد على كل كيان فيزيائي مادي قابل لإلدراك حسا ومتصفا باالمت

 اختص بالطول والعرض والعمق واللون والرائحة.

 :*التعريف الاصطالحي للجسد

دراما تبحث عن الحقيقة في  قال "جان دو فينيو" في احدى مقوالته:"دراما يموت فيها كل ما هو ساكن ولحظي،

ذا إالجسد"، من خالل هذه املقولة نرى أن مفهوم الجسد صعب املنال باعتباره حامال ملجموعة من العالمات، ولكن 

ما نظرنا إلى جماليته ودوره في الحياة أي الجسد " وقد لعب املفهوم الجمالي للجسد في الثقافة الاوروربية، منذ اليونان 

، ومن (11، صفحة 8001)صالح، الاساس ي في نشأة الحاجة إلى املسرح واستمرارها عبر العصور التالية" القديمة الدور 

خالل هذا يتبادر إلى أذهاننا بان الجسد من حيث أهميته ثقافيا في اوروبا وخاصة في آثينا كان السبب الاول في نشأة 

حول مفهوم الجسد في إحدى مقوالته على أن الجسد حامل  camusاملسرح وتطويره ليستمر إلى ألابد لذلك اكد "كامو" 

يصعب قراءته، ولعلها ستكون عامل اخراج مكبوتات وتجارب قديمة، للمعرفة"، يبدو مما تقدم أن الجسد مكون 

، وذلك ملا يحمله الجسد من دالالت لذلك فقراءته (180، صفحة 8002)الربيع، وانجازات وذكريات مدفونة إلى الوعي" 

خرج كل ما يجول في داخله من مكبوتات وتجارب حتى وان كانت صعبة ستترجم إلى حركات ورقصات تجعل الجسد يُ 

كانت مدفونة إلى العيان، فالجسد هنا مازالت تحكمه سلطات عديدة، هذه السلطات الهائلة واملجردة تجسد شيئا 

واحدا أال وهو الخوف من الجسد والرهبة اتجاه قدرته، والخوف من انفعاالتها فيكون انتصارها سقوطا للعقل 
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، ليس هذا فقط فسقوط العقل والحركة أما تلك السلطات التي تحكمت (103، صفحة 1222)الكبس ي، وللحقيقة" 

 في الجسد في استخدام الخوف والرهبة من قدرات هذا الجسد.

 الجسد في القرآن الكريم:.0.2

 :هي مواطن أربعة في القرآن في ”جسد“ عبارة وردت

َناُهْم  " َوَما :الثامنة آلاية :ألانبياء سورة 
ْ
اِلِدين" كانوا وما الطعام يأكلون  ال َجَسًدا َجَعل

َ
 . خ

  أناب " ثم   جسًدا كرسيه على ألقيناو "  :والثالثون  الرابعة آلاية :ص سورة 

  :املائة بعد وألاربعون  الثامنة آلاية :ألاعراف سورة 
َ
ذ

َ
خ ْومُ  َواتَّ

َ
ى ق ِهْم  ِمْن  َبْعِدهِ  ِمْن  ُموس َ ِ

هُ  َجَسًدا عجال ُحِلي 
َ
َواٌر". ل

ُ
 خ

َرَج  :العشرون آلاية :طه سورة
ْ
خ

َ
أ
َ
ُهْم  " ف

َ
هُ  َجَسًدا ِعْج  ل

َ
َواٌر". ل

ُ
 خ

 من فيه انطلق الذي عاشور  ابن الطاهر تفسير أبرزها يكون  قد التفاسير، من عدد في الجسد داللة وتستوقفنا

 ملعنى حاملة العبارة أن   النساء سورة من الثامنة آلاية تفسيره معرض في فرأى القديم، العربي اللغوي  التراث استقراء

ا فيه حياة ال الذي الجسم
ً
اجي ذلك إلى يذهب مثلما للجثة مرادف  أن   التفسير هذا في ويضيف اللغة، أئمة من وغيره الزج 

وح فيه منبثة غير جرم هو للجسد ص الرابعة والثالثين لسورة آلاية في املقصود املعنى  التي البشر صفة عنه وتنتفي الر 

 .(12، صفحة 1229)ابن عاشور، الطعام  أكل خاصيتها

ارسين لبعض وفًقا  ونظفر   الجسد لفظ ملعنى القريبة ألالفاظ من (82، صفحة 8002)اقبال،  الد 
ً
 استعماال

  ”الجسم“ لفظ ورد فقد ،”البدن”و ”الجسم“ لعبارتْي 
ً
  " َوَزاَدهُ  آيتْين في مثال

ً
ة

َ
ِم  ِفي َبْسط

ْ
ِعل

ْ
ِجْسِم  ال

ْ
ِتي َوهللا َوال

ْ
هُ  ُيؤ

َ
ك

ْ
 َمْن  ُمل

اُء وهللا
َ

ا ":وكذلك َعِليٌم"،  َواِسٌع  َيش
َ
ْيَتُهْم  َوِإذ

َ
ْعِجُبَك  َرأ

ُ
ْجَساُمُهْم"، ونفهم ت

َ
 بالجسم املقصود املعنى أن   سياقهما خالل من أ

 وعرض طول  له ما "الجسم بقوله ألاصفهاني الراغب يذكره ما وهو لإلنسان الخارجي الشكل أو الخارجية الهيئة هو هنا

  .(118)ألاصفهاني، د.ت، صفحة ودم" 

ة القرآن في ورد فقد البدن لفظ القرآن في الجسد لفظ ويقارب  سورة في عن فرعون  الحديث سياق في واحدة مر 

َيْومَ  :يونس
ْ
ال

َ
يَك  " ف ِ

َنج 
ُ
ة لعظم البدن له يقال لكن الجسد هو هنا والبدن ِبَبَدِنَك" ن

 
ون  باعتبار فيقال الجسد أما الجث

 
 الل

 .لألصفهاني القرآن ألفاظ مفردات كتاب في جاء كما

 صفة له فالجسد املفردات، هذه بين الطفيفة الداللية الفروق باختصار نتبي ن أن يمكن سبق ما على وتأسيًسا

ة الحياة ر إذ لون  له الذي الجسم أي والخصوصي   وثقل ورائحة ولون  طعم ذو " الجسد بقولهم ذلك عن الصفا إخوان يعب 

ة ة فهو البدن أما (820)الصفا، د.ت، صفحة ورخاوة"  وصالبة وخشونة ولين وسكون  وخف 
 
 أن   حين في العظيمة، الجث

 الفتقادنا صعًبا يظل   القرآن في العبارات بين الدقيقة الفروق تبي ن أن   الثابت ومن مًعا، وغِيره إلانسان جسد يشمل الجسم

ر املفردات تاريخي معجم إلى ة في لتطو   .هذا يومنا حدود إلى نشأتها طور  من العربي 

 واملدنس:مفهوم املقدس 

 *املقّدس لغة:

دُس قال الجوهري "  
ُ
َدْس  الق

َ
قديس: اسم ومصدر، والق

ّ
 املقدسةأي تطهر، وألارض  وتقّدسيعني التطهير،  والت

 املطهرة.
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وهو الطهارة،  القدسعلى وزن فعول من  القدوس: تنزيل هللا عز وجل، ويقال التقديسوقال ابن منظور "

 .(210، صفحة 1220)منظور، من ذلك أيضا  املقدسالشام، وبيت  املقدسةالبركة، وألارض  والتقديس

َدَس من خالل ما سبق ان مادة 
َ
 تعود الى معنى التنزيه والتطهير والتبريك. ق

 *املقدس اصطالحا:

 *معنى املقدس عند علماء إلاسالم: 

لدين ألاخير ممايزا للدين، فهو يعتبر ا يعتبر هذاميز يوسف شلحود في الثقافة إلاسالمية بين القداسة واملقدس، 

على هذا التمييز اعتبر يوسف شلحود إلاسالم قد عقلن املقدس السابق عليه،  طهارة، بناءموجها نحو القداسة بما هي 

مفارقا ومعزوال عن باقي العالم، بينما ظل املقدس في ظل هذا  ومحوره حول هللا، مما أفض ى الى جعل مجال القداسة

 .(82، صفحة 1223)بن عثمان، الوضع عبارة عن طاقة غامضة 

ويقترح يوسف شلحود تعريفا مؤقتا للمقدس مفاده ان املقدس في املنظار ألارواحي هو هذه القوة الخفية والال 

شخصية الخييرة والرهيبة التي يعتقد بأنها وراء كل سلطان، كل سعادة، كما يعتقد بأنها وراء كل شقاء، وهو فوق ذلك 

 .(83، صفحة 1223)بن عثمان، الدنيوي املدنس   موقف تكون فيه الكائنات وألاشياء مستبعدة من العالم

" هو أحد جانبي تنزيها عن العيوب والنقائص، فهو من الجانب آلاخر وصف بقوله:وعرف عبد هللا براز التقديس 

في الناحية انتهاك الحرمات، و بية عدمبالجمال والكمال، هو تعظيم القيم الكبيرة واملثل العليا، فمظهره في الناحية السل

 .(25، صفحة 8002)حاج محمد، يجابية إلاقبال على الفضائل اغترافا من معينها وتذوقا لجمالها وتمثال لجوهرها إلا 

 *معنى املقدس عند بعض املفكرين الغربيين: 

 H.Dumasيحدد ايميل دوركايم املقدس بأنه ما يتعارض مع املدنس، ونفس التعريف الدوركايمي عند أ.دوما 

 (91، صفحة 1222)حبيب،  انه ما يتعارض مع املدنس وبذلك يتم التعريف بالتعارض مع املدنس

يقول روجيه كايو:"الصفة الوحيدة التي يمكن إثباتها للمقدس بشكل عام متضمنة في تعريف هذه اللفظة 

 .(21، صفحة 8010)كايو، تعارضه مع الدنيوي بالذات أال وهي 

له ي العنف أي جعاملقدس فسلك رينيه جيرارا في تحديد املقدس مسلكا لم يعده أسالفه من قبل، فقد حصر 

:"...قلنا العنف واملقدس، لكن بإمكاننا أيضا ان نقول: العنف أو املقدس الن لعبة املقدس والعنف مرادفا له فيقول 

 .(925، صفحة 8002)جيرار،  ش يء واحد"

 *املقدس واملدنس عند إلياد ميرسيا:

أتت من خالل عوامل ثالثة هي: الدين القديم وإلانسان البدائي، والنماذج  واملدنس عند إليادن نشأة املقدس إ

 البدائية، وإلانسان املتدين.

كان في عقلية البدائي هو الش يء  املقدس. من ناحية أن (198، صفحة 1222)مرسيليا، ميرسيا  يعرف إلياد

الحقيقي بامتياز، ألن املقدس وحده هو الكائن بإطالق الفاعل بصورة مؤثرة، وخالق ألاشياء الذي يهبها الديمومة، ما 

يجعله يرتبط من ثمَّ بأفكار من قبيل الكينونة واملعنى والحقيقة، ويعتقد من ناحية أخرى ان املدنس يرتبط بالعالم 
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املسلك البدائي أو املتدين يحكمه إيمان بحقيقة كونية ومطلقة تتعارض مع هذا العالم الذي ال يشكل عاملا الدنيوي، ف

 العدم.باملعنى الحقيقي للكلمة، انه الال حقيقي بامتياز الال خلق، الال وجود، أي 

 *نقد مفهوم املقدس واملدنس عند إلياد ميرسيا:

ن مؤرخي ألاديان، وشمل هذا الانتقاد مفاهيم إلياد ومنهجه، واتجاهه واجه هذا النوع من الدراسة انتقادا م 

ورؤوا في انتقادهم ان منهج إلياد لم يكن علميا أو تجريبيا، وال يمكن ان يكون مثبتا بدليل قوي، فنظريته ال تقوم على 

، 1222يليا، )مرسقية الاستنتاج الاستقرائي، وهي بشكل أساس ي استنباطية منطلقة من التزامه بفرضيات ميتافيزي

 .(192صفحة 

 مفهوم اللغة الدارجة أو العامية:

 اللغة العامية هي اللهجة الدارجة غير ألادبية التي يتكلمها الشعب في تعامالته اليومية وتقابلها اللغة الفصحى.

عرفها من حيث وظيفتها، ومن حيث اختالفها عن الفصحى، كما نالحظ أن هذا التعريف قد أوضح متغيرين هامين فهو 

 تعرف على أنها اللغة املتداولة بين الناس وهي بخالف اللغة الفصحى املستخدمة في الكتابة وألاحاديث الرسمية والعلمية

الت اليومية في السوق، لغة التخاطب غير الرسمي، وتعرف أيضا على أنها لغة املعام (11، صفحة 8003)الجوهري، 

اللغة املستخدمة في البيت، اللغة التي يتخاطب بها صديقان حميمان، وهي لغة تستخدم الجمل القصيرة والكلمات 

نعتها ي الشائعة والتراكيب السهلة، واللغة املحكية هي ما يشار إليها في الثقافة العربية باللغة "الدارجة أو العامية"، وقد

 بعضهم "باللغة العامية".

هي لغة تمتاز بالسالسة والبساطة والوضوح وإلايحاء والداللة، الى جانب ما تحمله من أساليب تقريرية وهتافات 

خطابية، وتتكون من مفردات املعجم اللغوي الذي يتفاهم به الناس، فهي لغة تحمل كل هموم إلانسان اليومية 

فهذه اللغة مهما تعددت تسمياتها فهي تختلف في بنيتها عن بنية اللغة  (185، صفحة 8005)الشيخ،  والبسيطة"

النموذجية، وبخاصة في ألاداء النطقي الشفهي، وألهمية هذه الخاصية النطقية سميت باللغة املحكية، بل إن بعضهم 

العام الجاري بين الناس في حياتهم اليومية، وفي اتصالهم ببعضهم على املستوى يرى أنها اللغة املوظفة عادة في الحديث 

 الجماهيري.

وسميت لغة دارجة الن الناس درجوا على توظيفها في مجتمعهم واعتادوا على استعمالها دون غيرها في غالب 

في رأي بعضهم فألنها ألاكثر توظيفا ألاحيان، وهي "عامية " ألنها أسلوب العوام ال الخواص، أما إنها "اللغة العامة" 

 وانتشارا، ألنها تغطي املجتمع في عمومه.

  سلعنة الجسد ألانثوي:  .0

، والى (22، صفحة 1225)عبد الباقي، نظرت بعض الدراسات إلى جسم املرأة كسلعة، وكأجزاء تباع وتشترى 

ظواهره الفيزيقية كأشكال من إلانتاج وإعادة إلانتاج. وهي دراسات أجراها الغرب، وتكاد تخلو منها املكتبة العربية ربما 

الرتباط هذا املوضوع بمجاالت الفكر والتصور، وإدراك صورة الذات بينما ننشغل نحن بقضايا أخرى نراها أكثر أهمية، 

في الغرب، وتشييىء غير املاديات في ظل النظم الرأسمالية، بينما الزالت تحكمنا نحن قيم  أو ربما لسيادة النظرة املادية

" التي تناولت فيها جسم املرأة كسلعة يمكن ان Gitaومعايير مختلفة، ومن بين هذه الدراسات نجد دراسة "جيتا" " 
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دًء من يق السلع الاستهالكية والكمالية بتباع وتشترى، ويتم استخدامها في السينما، وفي الدعاية التلفزيونية لتسو 

مساحيق التجميل الى املالبس بأنواعها والسيارات وغيرها، وهي كلها شواهد تدعم تشييىء أو تسليع املرأة كما تدعم 

 .(22، صفحة 1225)عبد الباقي، النظرة إليها كمخلوق جنس ي 

يزيقية لى الظواهر الفإكآلة مكونة من أجزاء منفصلة أو منعزلة يمكن أن تباع أو تشترى، و  وفي إطار النظرة للجسد

املرتبطة بجسم املرأة في ضوء قضايا إلانتاج وإعادة إلانتاج قدمت "ايملي مارتن" تحليال ثقافيا إلعادة إلانتاج والعزلة 

رأسمالي، وهي أفكار مستوحاة من النظرية املاركسية أرادت التي يعاني منها إلانسان في الحياة املعاصرة، في ظل النظام ال

الباحثة أن ترى أبعادها من وجهة نظر املرأة في أوضاع سوسيو اقتصادية مختلفة، وفي موضوعات ترتبط بتصورات 

 الحياة عامة، وبعض ألافكار العلمية عن الجسد ألانثوي خاصة، فاهتمت بعالج إلانسان كآلة مكونة من أجزاء يمكن

ان  –أن تنقل وتباع سواء من إنسان ميت أو حي، وبالتالي يمكن تتبع رؤى من نقل اليه العضو البشري ممن أخذ منه 

وهي كلها عمليات تعد نماذج إلعادة إنتاج الجسم البشري، الذي أصبحت أعضاؤه سلعا تطلب وتباع  –كان حيا 

لفيزيقية والبيولوجية للجسد ألانثوي وهي الدورة وتشترى، كما قدمت الدراسة تحليال ماركسيا لبعض الظواهر ا

الشهرية، وعملية الوضع، وانقطاع الطمث، فرأت رحم املرأة كاآللة والطبيب كرئيس العمل، بينما الطفل هو إلانتاج، 

 والدورة الشهرية وانقطاع الطمث هما أشكال من الفشل في إلانتاج وإعادة إلانتاج.

هذا املوضوع من خالل فيلمها عن التكيف  (22، صفحة 1225)عبد الباقي،  Terrillوقد دعمت سوزان تيريل 

مع أسطورة الدورة الشهرية، وما يحيط بها من محرمات، وخرافات عن املرأة من أعمار وخلفيات اجتماعية وثقافية 

انقطاع الطمث، والنظر ألعراض تلك املرحلة ليس باعتبارها مختلفة. ودارت أحداث فيلم آخر حول خبرات املرأة في سن 

 ال قرار، وإلانتاج على سبيل املثمرض، وإنما بداية ملرحلة جديدة قد تزداد فيها قدرات املرأة نضجا كقدرتها على اتخاذ ال

 :جسد املرأة املقموع اجتماعيا .0

تلك املجتمعات، فمنذ القديم كان هناك جدل  تختلف نظره املجتمعات للمرأة وفق الثقافات التي نشأت عليها

واسع حول املرأة ومكانتها وجسدها في املجتمع فلم يكن ينظر لها على أنها متساوية في كل ش يء مع الرجل، بل فرضت 

بنت  ضعف من قوه الرجل وعلى هذا ألاساسأقوتها البدنية التي غالبا ما تكون ملرأة بسبب طبيعتها البيولوجية و دونيه ا

ملجتمعات لها أساليب خاصة في التعامل مع املرأة وربما جعلتها تحتل املرتبة الثانية بعد الرجل الذي وضعت له ا

 الصدارة في كل ش يء.

إال أن الوضع لم يبقى على هذه الشاكلة، فبعد ظهور ألاديان في العالم والتي اشتملت في كثير منها على عرض 

املجتمع ومكانتها ودرجه مساواتها مع الرجل مع تحسين النظرة لها دون النظر لها صوره املرأة، والكالم عن موقعها في 

دوارها، أللمرأة وإعادة النظر في موقعها و نظره تنقص من كيانها كانسان ومن ذلك بدأت الحياة تتغير وفقا لتغيير النظرة 

 على أهمية املرأة، ليس إلدامة الحياة فقطفبعد أن كانت ال تمثل إال شيئا ثانويا في الحياة، تم التركيز بشكل كبير 

واملحافظة عليها من أن ال تنقرض من خالل رفد املجتمع بأفراده الالزمين له، وإنما تساهم به املرأة في إدامة وبناء 

 املجتمع، حالها في ذلك حال الرجل.
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حيف بمجيء ألاديان السماوية فما إال أن ذلك ال يعني أن قهر املرأة وقمعها قد انتهى بعد انتهاء عصور الظلم وال

 زالت هناك مجتمعات الحفل أن تحيط املرأة بهالة من املمنوعات التي ال يتسق معها الدين الذي تتبعه تلك املجتمعات،

وعدها بمنزله أدنى من الرجل لذلك ينبغي عليها توقع واكتساب كل هذه ألادوار التي يفرضها عليها املجتمع، للحيلولة 

 ج مع مبتغيات املجتمع وثقافته التي نمط حياته على أساسها.دون الخرو 

ومن ذلك برزت الصور الحقيقية التي تظهر اضطهاد املرأة، واحتكار جسدها ألغراض حياتيه تروم املنفعة 

الذاتية فقط. وأخذت حاالت التعرض لحاالت التعرض لحرمة كيان املرأة بالسوء تنتشر بشكل كبير مع تدني نظره 

 آلاخر املختلف جنسيا، والذي له دورا كبيرا في استمرارية الحياة وبقائها. احترام

فمن وأد الجنس ألانثوي في عصور ما قبل إلاسالم والجاهلية، الى وأدها بطرق متعددة من خالل تضييق حريتها، 

ير من همشت املرأة في كث والانتقاص الدائم منها وزجها في كل ما يشير الى النقص والرذيلة، وغيرها من الوضعيات التي

 املجتمعات.

ولعل جسد املرأة قد اخذ نصيبه الواسع من هذا التمييز الذي يجعل املرأة قاب قوسين أو أدنى من الحصول 

لحفاظ ا ةعلى الحريات املفروضة، فهذا الجسد قد اختلفت النظرة إليه من ثقافة ألخرى، وتنوعت آلاراء حوله، وكيفي

 ن يعد ككيان يختلف عن الرجل.عليه، أو ماذا يمكن أ

 إلاكسسوارات ، و معاهدلقد بات جسد املرأة يستثمر بقوة في مجاالت املوضة وإلاشهار وإلاعالنات واملالبس و

التجميل والنحافة وغيرها من ألامور ألاخرى ففي كثير من املوارد والحاالت استخدم جسم املرأة للتعبير من التغذية و 

دائما ما يكون هو تحقيق املكاسب الشخصية على حساب املتاجرة بجسد املرأة، وإظهارها  مقصد معين وذلك القصد

بشكل ال يتالءم مع كثير من ألاعراف و القوانين الاجتماعية و ملا كان ذلك الهدف منه هو الحصول على ألارباح الطائلة 

اجتماعيا لجسد املرأة ، فبدال من أن يصان نه في الجانب آلاخر قد مثل  قمعا أمن خالل استخدام جسد املرأة ، إال 

هذا جسد وتكون له من منزلته الخاص به،أصبح مروجا به للحصول على منافع و أموال كثيرة، أي انه استخدم كوسيلة 

 .(118، صفحة 8002)بورديو، لتحقيق غاياتهم الربحية دون إلاحساس بهذا الكالم الذي يستحق الاحترام أكثر 

كما أن التركيبة البيولوجية لجسد املرأة حتمت عليها الالتزام بأعراف وعادات وقوانين اجتماعيه، وال يمكن لها 

الخروج عنها، إذ أنها بتركيبتها تخالف الرجل في تركيبته ببعض ألاعضاء وعلى هذا ألاساس قد بنت كثير من املجتمعات 

ن عدم أهلية جسد املرأة، وانتقاصه بالقياس الى جسد الرجل، ألامر الذي يجعل جسد وبطريقه جاهلة تصورات ع

 أكثر من ناحية حدود حركه ذلك الجسد وتصرفاته وتفاعله وعالقاته، ومدى تواجده في الوسط إلانساني. املرأة مقموعا

ة يه، جعلت منها في حاله دائمرمز ظره خاصة، وذات اعتبارات معينه و فالهيمنة الذكوريه التي تنظر الى املرأة ن

 ألامر  جل،د الر في املرتبة الثانية بع من عدم ألامان الجسدي والتبعية الرمزية وذلك واضح في امتهان جسد املرأة، وجعله

تحمل من الرجل، لذا ال توكل لها كثير من ألامور قل قابليه واقل مطاوله و أضعف و أالذي جعل املرأة كيانا ذا جسد 

 ، ليس فقط لعدم قابليه املرأة على القيام بها مثال، وإنما لقمع املرأة املستمر في الحياة.وتترك للرجل
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ش ي في امل وثه في أشكال استخدام الجسد، فالرجل له الصدارة دائمانتبرز املقارنة بين الذكورة وألا وكذلك 

ت كثير من املجتمعاوغيرها من ألامور. و نخفضة الرأس عليها الحشمة أن تمش ى م املرأة تفرضمستقيما رافعا رأسه، و 

ن ذلك ال يتطابق مع أال إتعد جسد املرأة حرمة ال يجب تدنيسها. وقد كانت هناك تصورات بحرمة الجسد ألانثوي، 

 لسموه مثال عيبا، وليس  املرأة يعدلى جسد إن إلاشارة عليها املرأة، فالحرمة قد تأتي أل التقدير واملنزلة التي تحصل 

التفاخر  و أ كأنما املرأة بجسدها مروضه على الحياة، وال تريد تلك املجتمعات بثقافاتها حتى الكالمفي الحياة، و  ومكانته

ذلك املجتمع بقران إهي عيبا بذاته، وال يمكن  به، وإنما يستهجن الكالم عنها في كثير من أعراف املجتمعات، لعدها

 .(112، صفحة 8002و، )بورديالعيب 

فكثير من ألاعراف حتمت على املجتمعات ان تتعامل مع جسد املرأة على انه مجرد وعاء لإلنجاب لذلك ال  

لذلك كثيرا منذ ان هناك أفرادا  ،و الرجلأ وهو ذكر أال تعترف بهذا الكيان بان له حقوقا ومساواة مع الفرد آلاخر، 

 إنمها أو صوتها غير مسموع عندهم، و منه. ومن صور النظرة القاصرة لها ان كل كال  يعاملون املرأة وكأنها شر البد

مشت مع الرجل فيجب ان تتأخر القافلة الن الرجل حسب اعتقاداتهم أفضل نوع منها، وليس لها الحق في ان تتصرف 

، صفحة 8009)املعادي، ها  وفق الشرع الديني، وإنما وفق العرف العشائري الاجتماعي في كثير من ألامور التي تخص

22). 

فاليوم في مجتمعاتنا توجد سلوكيات وأفعال او رياضات يمارسها الذكور، لكنها ال تتالءم مع جسد إلاناث، 

ليس فقط من الناحية البدنية وقوه العضالت، بل حتى من الناحية العرفية والشرعية التي تمنع جسد ألانثى من 

على ممارسه بعض ألافعال وال يحرمها الشرع، الا ان القمع الاجتماعي املتأتي من  املرأة قدرهذ تمتلك إالقيام بذلك، 

 .ألاعراف املنغلقة والتقاليد الباليه، هي ما منع املرأة من الظهور واملساهمة في الحياة حالها بذلك حال الرجل

رائز، بعد الجسد ألانثوي ومن صور جسد املرأة اجتماعيا ما تتعرض له من حاله اغتصاب يراد منها إشباع الغ 

شهدت املجتمعات وعلى اختالف في مراحلها العمرية حاالت  ومشاعرها، إذوسيله لذلك، دون اعتبار لذات املرأة نفسها 

على جسدها، امتهانا لها لحريتها في العيش بأمان في الحياة. وتختلف هذه الحاالت  املرأة بالتعديكثيرة الغتصاب كيان 

سب النظرة املنطوية عليها للمرأة، وبحسب قوه الالتزام الديني والعرفي في تلك املجتمعات.ويمثل من مجتمع آلخر بح

ن يكون انتهاكا للعرف والقانون، انتهاكا لحرمه املرأة والتجاوز على كيانها والانتقاص منها، وباعتبارها أاغتصاب املرأة بعد 

 الجنس الذي يباح التعدي عليه وفق تصوراتهم.

ر قمع الجسد ألانثوي ألاخرى ما تتعرض له املرأة بجسدها وكيانها من عنف بشتى صوره، فذلك العنف ومن صو 

و إنسان آخر، ألامر الذي أالجسدي الذي يستبيح جسد املرأة، ويجعله عرضه للضرب من قبل آلاخرين سواء الزوج 

رج ومنه ما يند العنف املمارس تجاهها، يحمل املرأة تبعات نفسيه وصوريه واضحة، منها ما يظهر على جسدها نتيجة

 منها.ويصبح أزمات نفسية تظل املرأة تعاني 

وتختلف صور العنف الجسدي الذي تتعرض له املرأة من ثقافة ألخرى، وبحسب طريقه العيش مع املرأة 

يلحق ألاذى جنس ي واقتصادي، والذي من املؤكد أيضا  عما يعنف املرأة من عنف لفظي و والتعامل معها، هذا فضال 
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بصوره جسد املرأة ويخلق لديها عده أنواع من ألازمات النفسية، التي قد تفتح املجال أمام التعرض عده أمراض أخرى 

 .(22، صفحة 8009)املعادي، 

 الانتحار:قمع الجسد بالقتل والتشويه و.3

جسده، فله أيضا القدرة على فرض سلطته وسيطرته على أجساد وملا كان للفرد عده سلطات يمارسها على 

آلاخرين في كثير من ألاحيان، فمن باب السلطة الفرد على جسده قد يعرضه لشتى أنواع ألاضرار التي تؤذي الجسد 

عين م بتهور منه، او لتحقيق غاية في ذاته. وباملقابل قد يستخدم الفرد سلطاته ضد آلاخرين فيعرض آلاخر مثال لضرر 

يلحق جسده.مثال يقتل شخص آخر، وذلك الفعل بصورته الخارجية هو تصفيه الجسد وموت الروح، وبالتالي قمع 

 الجسد والقضاء على حياة ذلك الشخص.

ولعل من صور قمع الجسد ألاخرى ما يتعرض له إلانسان بجسده من تشويه وتعذيب، إذ تستخدم كثير من 

جساد بالتعذيب او التشويه. وعلى أساس ذلك تنتهك حرمه ذلك الجسد واملقصود املجتمعات عده أنواع إلخضاع ألا 

ن تصفية الجسد تلحق ألاذى بروح إلانسان، التي ال يعد لها وجود في الحياة بعد ذلك. أإذ  منه هو مالك الجسد ذاته،

 ا،لالنهزام وتقمعه اجتماعيأيضا ال يمكن ان تختلف صور الانتحار عن سابقتها من خالل أنها تعرض الجسد إلانساني 

بالتالي القضاء على حياته، و ل يمنحه الحرية، حتى في تصفيته و ن إلانسان يعد جسده ملوكا بشكأال دليل على إوما ذلك 

 .(23، صفحة 8002)العدواني، تجريد وجوده من الحياة 

نساني مع رحله حياته الانسانيه التي طالت ام قصرت، ستهزمه ن من الجسد إلاأمن ذلك كله يمكن القول  

ما ينحته الزمن عليه، لكنه يتعرض لهزيمه و ألازمات و أو الانتكاسات أعده حوادث منها املرض الذي قد شفي منه، 

 ل ذلكالكبرى وهي ألاخيرة والشديدة له، وهي املوت الذي ينفذ ذلك الجسد ويذوبه من أصل الوجود في الحياة، وك

معناه ان سيره حياه الجسد تبدأ بخضوعها لعده سلطات، التي تبني الجسد وتقمعه في أحيان أخرى، فضال عن سلطات 

املجتمع التي لطاملا تضع الجسد على الطريق املمنهج،الذي يروم املجتمع السير فيه، لكنها في الجانب آلاخر تقمع الجسد 

نها، الن ذلك يعرض الجسد للعقاب والازدراء اجتماعيا وبذلك فان الجسد إلانساني وال تتركه للخروج او الحياد ع

إلانساني معرض وبشكل دائم لكل ما يقمعه ويهزمه، سواء أكان املرض الذي ربما يهزمه نهائيا بالقضاء عليه او يشفى 

ر تقطع دابي الحياة، و تفوض وجود إلانسان ف منه،ام املوت الذي يعد الهازم ألاقوى وألاعنف، والصدمة الكبرى التي

 .(22، صفحة 8002)العدواني، كل أدواره ومكاناته وسلوكياته التي كان يعيش فيها وألجلها في املجتمع 

إذ إن إلانسان قد تجسد في  وعليه فما جسد إلانسان إال عبارة عن رواسب املجتمع بصورته التي يظهر بها، 

جسده بحوادثه وأزماته وأمراضه وتطوراته وتنظيماته وال يظهر الجسد إال انعكاسا ملا مر به إلانسان خالل مراحل 

نه ذلك الكيان الذي ليس له سلطه الدفاع حتى عن نفسه تجاه أحياته العمرية، ومع ذلك كله يخرج الجسد على 

تمع واملرض واملوت، وإنما يبقى ذلك الكيان الصامت أو ألاصم الذي ينتظر الاهتمام وسلطات املج سلطات الفرد ذاته،

 به بشكل يعوض عليه كل معاناته في القمع والتعرض للهزيمة.
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 التنشئة الاجتماعية للجنسين:.4

 التنشئة الاجتماعية الخاصة بالذكر:.2.4

الجزائرية التقليدية خاصة، عن نموذج التنشئة يختلف نموذج التنشئة الاجتماعية املخصص للذكور في ألاسرة 

الاجتماعية املخصص لإلناث، ويتم تطبيع شخصية الولد الذكر على أساس ألادوار املتوقع أن يقوم بها في ألاسرة 

واملجتمع عندما يصبح راشدا، فدوره كرجل يقوم على قاعدة الاعتماد على الذات والاتزان والصالبة والسيطرة، ويعتبر 

 ج /الولد املعيل ألاساس ي لألسرة وينتظر منه ان يؤمن احتياجاتها.الزو 

ويقترن إنجاب الطفل الذكر بالترحيب والفرح والسرور داخل ألاسرة ألنه في نظر أبويه سيكون في املستقبل تأمينا 

 لهما على العجز والكبر، وسوف يرث رأسمال ألاسرة املادي والرمزي املتمثل خاصة في اسم العائلة.

ويتميز تنميط سلوك الطفل في مرحلة حياته املبكرة بالتساهل والتراخي فتلبى جميع رغباته، وال تمثل ألام بالنسبة 

البنها الصغير العالم ألاول الذي يتعرف الوليد عليه ومصدر الدفء والحنان والرعاية فحسب، بل تعتبر أيضا مدرسته 

 ي.ألاولى التي يتعلم منها قواعد السلوك الاجتماع

وعندما تكلف ألاسرة أطفالها ببعض املهام املنزلية، فإنها تسند للذكر القيام بأعمال مثل شراء بعض الحاجيات 

من الدكاكين أو رمي النفايات أو مساعدة أبيه في بعض أعمال إلاصالح داخل املنزل ...الخ، ومثل هذه ألاعمال ترسخ في 

 .(120، صفحة 8001)السباعي،  ذهنه صورة الرجل أو ألاب

وتميل ألاسرة عادة إلى أن تغرس في نفسية الذكر، أن مكانته أفضل من مكانة أخته وان الحريات املخولة له 

أكبر بكثير من تلك املخولة لها " بل يروض على أن يسيطر على كل ما هو أنثوي داخل ذاته وخارجها" كما تقول فاطمة 

س ي فيبدأ بمراقبة تصرفاتها خارج املنزل، ويفرض عليها عقابه إذا انحرفت بسلوكها عن املعايير والحدود املرسومة املرني

 لها.

غير أنه هناك عامال مهما في تفسخ شخصية الطفل وعدم استقرارها وازدواجيتها أيضا، فمن جهة يدرب على 

عن آلاخرين، ومن جهة أخرى تغرس في نفسيته الطاعة  الخشونة والسيطرة واملنافسة والاستقالل بتفكيره وسلوكه

 والتبعية والخضوع ملن هم أكبر منه سنا.

 الاجتماعية الخاصة باألنثى:.0.4

برز ما يميز التكوين التربوي الاجتماعي لألنثى داخل ألاسرة الجزائرية هو الحرص على تدريبها على القيام أإن 

 على قيمة العفة والشرف وأخيرا التبعية والخضوع لجنس الذكر.باألشغال املنزلية وإتقانها والتأكيد 

ففي سن مبكرة تبدأ البنت بالتدرب على القيام باألعمال املنزلية كتنظيف البيت وترتيبه من غسيل ألاواني 

لطويل، اواملالبس وتحضير القهوة والشاي وطهي الطعام فإذا آنست ألام من ابنتها أنها حدقت هذه ألاعمال بعد التلقين 

تنتقل بعدها مباشرة إلى إشراكها في تسيير ميزانية ألاسرة، فتعلمها أساليب الترتيب املنزلي والاقتصاد والتقشف، خاصة 

 .(128، صفحة 8001)السباعي، إذا كانت املوارد املالية شحيحة 
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رتبطة بالحشمة والشرف، اذ يجب أن يتسم حديثها بالحياء وتلقن الابنة أيضا قواعد السلوك وآلاداب امل

والعفاف، فال يعلو صوتها وال تتلفظ باللفظ البذيء أو الخادش للحياء وان تجلس الابنة بطريقة محتشمة ال تظهر 

 العورة أو مفاتن الجسد وان تحرص على ارتداء املالبس املحتشمة.

عالمات النضج الجنس ي )ألاولية والثانوية(، حتى تشدد عليها  وما أن تصل البنت مرحلة البلوغ وتظهر عليها

الرقابة وتحاط عالقة الفتاة بالجنس آلاخر بعدد من املوانع القوية، حتى أن بعض ألاسر تتمادى إلى حد منعها من 

 الحديث مع أي شاب غريب، وإذا سمح باالختالط فالبد أن يكون في حضرة الكبار.

يج البنت الهاجس الذي يسيطر على تفكير ألام، فتبدأ بذكر محاسنها في ألاماكن التي في هذه ألاثناء يصبح تزو 

تتجمع فيها النساء خاصة في الحمام أو املناسبات كاألعراس والوالئم ألاخرى فنعلن بذلك لنظيراتها بأن لها ابنة تستطيع 

 القيام باألشغال املنزلية والنهوض باألعباء الزوجية.

لى إسداء النصائح والتوجيهات البنتها قبل انتقالها إلى بيت زوجها فتعلمها كيف تحافظ دائما كما تحرص ألام ع

 .(22، صفحة 8015)اسماعيلي، على عالقات حميدة بزوجه 

وهكذا وبالنظر إلى طبيعة التكوين التربوي الاجتماعي للذكر وألانثى في ألاسرة الجزائرية، يتبين أن التنشئة 

الاجتماعية التقليدية تسير وفق نموذج اجتماعي محدد مسبقا، يستمد مضامينه وأساليبه وطرائقه ومشروعيته من 

 العادات والتقاليد واملعتقدات الشعبية والدينية. 

  ت التنشئة السيكو اجتماعية للجسد ألانثوي:آليا.4

تبدأ التنشئة السيكو اجتماعية للفتاة من الجسد، لذلك نجدها تتغير بتغير معامله ووظائفه ومختلف املراحل 

التي يمر بها، وترجع مسؤولية تنشئة الفتاة وتلقينها كيفية قراءة رموز جسدها وتكييفها والتكيف معها من اختصاص 

ألاخيرة تعلم ابنتها كيفية التأقلم مع مجتمع تسيطر فيه نظرة آلاخر، من خالل تلقينها كيفية "زرع" املظهر ألام، هذه 

الخارجي وكيفية استثماره، حيث تتمثل عملية "الزرع" كما تغرس فيها جسامة مسؤولية امتالكها لجسدها ملا يمكن أن 

ة، وهنا تستنتج كل أنثى أن لها جسدا وأن هذا ألاخير ليس يحدثه هذا ألاخير من أخطار، واملساس بعرض وشرف العائل

ملكا لها، وتدرك أن أساس انضباطها الفيزيولوجي هو أساس استقرار الجماعة وانسجامها إذ يمثل كل مؤشر دال على 

بناء على و  دينامية ألانثى وفاعليتها التي غالبا ما تستقيها من خليط من الخرافات وحكايات ألاسر املحاطة بالتقاليد،

، لكونها لم تهيأ بكيفية سليمة عبر التنشئة والقيم (125، صفحة 8001)السباعي، ذلك تنشأ الفتاة جاهلة لجسدها 

الاجتماعية لتعيش جنسها، فلقد نشأت على الخوف من كل ما هو جنس ي، لذلك يتعين عليها أن تخفي جنسها، و أن 

 اللذة من حق الرجل فقط هذا ألاخير ال يرى في املرأة سوى ش يء جنس ي ووعاء لإلنجاب، وال تتم العناية بالجنس ألانثوي 

ورغبته إال من خالل التعامل مع الجسد كرأسمال، وبالنظر إلى طبيعة الحياة الاجتماعية في املجتمع الجزائري الذي 

يتميز بحشر البنات منذ سن البلوغ في عالم النساء فان كل املعلومات التي تختزنها الفتاة حول جسدها والرغبة الجنسية 

اء، فاملجتمع الجزائري ينظر إلى املرأة على أنها يجب أن تتميز بالعفة والشرف ألانثوية بصفة عامة تستقيها من عالم النس

وألاخالق وهي املسئولة عن شرف العائلة ، كما يتميز املجتمع الجزائري بتنشئة اجتماعية خاصة قائمة على الشرف 

يما هن ألانثى والحذر فبين الذكر وألانثى حيث تتم تربية الذكر وفق أسس خاصة مستقلة عن تلك التي تغرس في ذ
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يتعلق بالتربية الجنسية، حيث مازال خاضعا لألفكار واملعتقدات التقليدية ويتميز بطابع متشدد ويترجم ذلك في منع أي 

كالم أو استفسار عن الجنس ترى في ذلك مجاال للتحريم والنهي ومجاال للعقاب وبمجرد تعبير عن ألافكار وسائر 

باعي، )السالتربية وهذا ما جعل معظم الفتيات يتعرض لالغتصاب ويرجع ذلك إلى إلاهمال  الاعتقادات والتقاليد حول 

 .(125، صفحة 8001

 التفريق بين الجنسين في ألاسرة الجزائرية:.9

تقوم التربية ألاسرية في ألاسرة الجزائرية على التفريق بين الجنسين فالذكر يبقى أحسن مكانة من املرأة ألنه 

يمثل القوة والحامل السمها واملرأة تشكل  قوة خطرة يجب ردعها فحسب "نفيسة زردومي" أن التفريق بين الجنسين 

وحدها وال أن تكلم غريبا وال أن تنزع الستار عن وجهها وال أن نه ال يجب على املرأة أن تخرج إلى الشارع لأيقوم على 

يراها رجل غريب أو أن تظهر عارية اليدين أو أن تتزين أمام رجل في حين أن الرجل يمنع أن يسلم على املرأة أو أن يكلمها 

 .(82، صفحة 1222)بركات، أو أن يلمح لها بحبه 

لخروج كبر بينها وبين الذكر بدًء من منعها من اأوهكذا فاألنثى في ألاسرة الجزائرية تفرض عليها قيود كبيرة وفروقا 

هدفهم هو الحفاظ جال الذين مكانهم في الخارج... و إلى الشارع "فبقاء املرأة في الداخل مدعم ومحكوم بعنف من الر 

ي تبقى في البيت لضعفها النفس ي والجسدي ولسهولة انقيادها على الانسجام الذي يضمن حياة املجموعتين " ه

 .Tabouوانصياعها فلذلك فهي تشكل خطرا فجسمها يعتبر عيبا 

كما تتعلم ألانثى كيف تطيع وترضخ لرغبات أخيها حتى ولو كان اصغر منها فهو الرجل ويعلم هو كذلك انه توجب 

ذ ، كما تتعلم منمن له أمه ذلك فكل رغباته مجابة"وتض طاعته " يتعلم الصبي بسرعة جعل أخواته تحت تصرفه

صغرها القيام باإلعمال املنزلية وتتعلم املحافظة على جسدها وخاصة على شرفها فال يجب ان تحدث أحدا غير إخوتها 

وتتحمل ألام مسؤولية تربية ألانثى " فتقوم ألام بتعليم ابنتها الانصياع والخضوع مجبرة وقهر شخصيتها و كسر كل 

، صفحة 1222)بركات، مها بأنها في خطر كلما كبرت في السن وأنها أيضا تمثل خطرا يقضة للتحرر" كما تعمل على تعلي

22). 

وبهذه الطريقة تجعل ألام ألانثى ابنتها على قبول وضعها الذي تعيشه إلى أن يحين موعد زواجها أين تتغير 

ى تحت مراقبة صارمة خاصة بعد ظهور الحيض لديها الذي في الغالب وضعيتها والى أن يحين ذلك املوعد تصبح ألانث

ال تكون تعرف عنه شيئا والذي تعيشه بكثير من الخوف أو الهلع الناتج عن اعتقادها بأنها فقدت عذريتها وغالبا ما 

ير املتكرر يبدأ التحذتتجه إلى إحدى صديقاتها أو جاراتها لتصحيح معلوماتها والاطمئنان على سالمتها ومنذ هذه اللحظة 

وبكل ألاشكال تحذير ألانثى من أن يقترب منها أي رجل دون تحديد لهذا الاقتراب ونوعه فتتعلم أن تحف نفسها من 

 اجل رجل هو زوجها والذي يعتبر العذرية حق من حقوقه فالعذرية وضعت تحت مراقبة اجتماعية صارمة.

وألنها تحذر من كل ش يء له عالقة بالجنس فهي تنشأ على ذلك إلى غاية زواجها وتبقى متأثرة به وفي الغالب 

زواجها هذا تبقى الوحيدة التي يكون من يعلم فغالبا ما ينس ى أن يؤخذ برأيها في املوضوع وفي هذه اللحظة تتكفل إحدى 

عن كل ما كان ممنوعا عنها طوال حياتها وتبدأ بإخبارها عن العالقة  قريباتها العمة أو الخالة أو ألاخت الكبرى بإخبارها

الجنسية وكيف تحدث "ولكن هناك درس واحد وأساس ي يغطي لها من طرف املحيطات بها وهو عدم الفاعلية أي عدم 
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ذا تعود وتتكرر " إذ ليس من الالئق أن تحس املرأة بأي إحساس وهك passiviteيجابية في العملية الجنسية املشاركة إلا 

سيطرة الرجل على املرأة وبفضل املرأة نفسها املرأة يجب عليها الخضوع " فكل عل منها يؤدي إلى عالقة مع زوجها يعتبر 

 غير الئق مثل هذا السلوك ال تقوم بها ال البغايا أو الزانيات".

أمام الجماعة وهكذا نجد املرأة  وال يتحقق نقاء املرأة وطهارتها إال بعد فض البكارة التي هي موضوع امتحان

تعيش تناقضا اجتماعيا فهي يجب أن تكون عفيفة طاهرة ال تحس وال تشعر بالجنس ولكن يجب عليها أن تكون مطيعة 

 لزوجها وترضيه، فجسدها عورة، يجب إخفاؤه بمقاييس ألاخالق ومباح بمقاييس الزواج.

ارمة على جنس الرجل وحياته الجنسية كما يفرضها على ن كان املجتمع وألاسرة ال يفرضان مراقبة صإوهذا و 

 نه مطالب بإثبات رجولته أمام الجميع.أاملرأة، لكنه مع ذلك يجد كل الضغوطات موجهة نحوه ليلة زفافه، من حيث 

هذا ما تحاول التربية ألاسرية أن تجعل عليه أفرادها في ألاسرة الجزائرية من حيث أن الجنس ش يء خاص 

الذين هم مقبلون على الزواج دون غيرهم. ومع حدوث تغيرات اجتماعية في املجتمع الجزائري وخاصة من بالكبار، و 

حيث مجال الاتصاالت فيما بين ألافراد واتساع دائرتها وبعد خروج املرأة للدراسة ثم العمل، وبعد ظهور وسائل إلاعالم 

إعطاء نوع من الثقافة الجنسية، يمكننا أن نتساءل عن  التي أصبحت تلعب دورا كبيرا في نقل املعلومات، وأيضا على

 .(22، صفحة 1222)بركات، مدى نجاح هذه التربية ألاسرية التقليدية في ترسيخ املفاهيم واملعتقدات الخاصة بها 

 الفطرة ومفهوم الذكورة وألانوثة:.7

ونواهيها وقواعدها السلوكية وقيمها الجمالية ومراسمها الاحتفالية والجنائزية إن للثقافة املجتمعية أوامرها 

لذلك فقواعد هذا املجتمع ال تلزم بالضرورة مجتمعا آخر ويرجع مفهوم ألانوثة والذكورة في املجتمعات إلى اختالف 

كن اته عبر الثقافات املختلفة ولألادوار الجندرية لكل من الرجل واملرأة والختالف الشخصيات واختالف تصور الفرد لذ

في مقابل هذا التأثر هناك قاسم مشترك بين الثقافات يتمثل في الاستجابة لحاجات الفرد النفسية والاجتماعية واملادية 

 ذلك ان لكل ثقافة مهما كانت بساطتها لها قيمها الخاصة بها واملميزة لها.

نوثة فكل ألافراد لديهم الشدة واللين والقوة والضعف وال مناص يولد إلانسان وبداخله مزيج من صفات الذكورة وألا 

من تعليمهم أن يكونوا مثل هذا الجنس أو ذاك، فان العالقة ببن أوجه املطابقة والاختالف هي الركيزة الكبرى للنظم 

فض، مرتفع/منخ إلايديولوجية التي تقابل القيم املعنوية بالقيم املادية من خالل ثنائيات ساخن/بارد، جاف/رطب،

 .(82، صفحة 8002)ايريتيه، أعلى/أدنى، فاتح/غامق،...الخ كلها قيم متضادة تصنف مثلها الذكورة وألانوثة  

 تفضيل الذكر على ألانثى:.8

يتدرب الولد منذ صغره على دور الذكر الذي عليه الاعتناء بشرف العائلة، وذلك باعتنائه بالجنس ألانثوي 

التابع للعائلة فيصبح وهو ولد صغير الحارس ألخته واملسئول على تصرفاتها كما أنه سيكتشف أكثر فأكثر أثناء تنشئته 

ه باختالفه عن البنت بتمتعه بكل أنواع الحرية، فتصبح ل قيمته ووضعيته كولد وانتمائه للمجتمع الذكوري، وسيشعر 

سلطة على أخته التي ال ينبغي ان تخالفه الرأي، فإحساس ألاخ بتفوقه على أخته وتصوره ضرورة حمل عبئ حماية 

 ةإلاناث بالسيطرة عليهن، لم تأت وحدها وإنما هي ناجمة عن التشجيعات والتحريضات الالمتناهية" تربية البنت صعب
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على الام، فتعلم الولد ضرب أخته حتى وان كانت تكبره سنا، هكذا شيئا فشيئا تصب على الولد مهمة حماية العائلة 

 .(101، صفحة 8008)علوان، والدفاع عن شرفها فيتشجع لكل ما ينتظره من املجتمع 

تربى البنت وتتلقى من العائلة املحرمات التي حددها املجتمع، أولها كيفية الحفاظ على جسدها وحماية  

عضوها الجنس ي أكثر من أي ش يء، ويربى الولد باستيعابه بان العالم الخارجي تهديد دائم على ألانثى والوقاية من 

لد وهذا ما يشير إليه "أدلر" وتنقله لنا "سامية خطورته ضرورة حتمية، هكذا تبدأ البنت الشعور بالنقص أمام الو 

الساعاتي":" الشعور بالنقص الذي يظهر على البنت ليس بسبب الفوارق البيولوجية بينها وبين الولد، وإنما عوامل 

 اجتماعية تتمثل في ألاحكام 

ونعني باآلباء ألام وألاب أي العائلة ليأتي  (22، صفحة 1222عاتي، )حسن الساالتقويمية التي يصدرها آلاباء واملجتمع" 

 فيما بعد كل املجتمع.

 النتائج العامة:.6

 نعرض ألهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة في جانبها امليداني في بصورة محددة كالتالي:

  يرسم املجتمع التبس ي صورة شديدة التعقيد للجسد ألانثوي، صورة مليئة بالتفاصيل الثقافية، تحدد بدرجة

كبيرة الوضع الاجتماعي للمرأة في هذا املجتمع، تبدأ هذه الصورة في التشكل منذ اللحظات ألاولى في بطن أمها ثم تكتمل 

نثوي بدء من مراسم وطقوس استقباله بعد الوالدة مرورا تفاصيل تلك الصورة عبر املراحل التي يعيشها الجسد ألا 

 ( وصوال إلى مرحلة التوقف عن إلانتاج البشري وهو ما يعرف بسن اليأس.إنجاب،بمراحل مختلفة )بلوغ، زواج، عذرية، 

  الجسد ألانثوي جسد غير مرغوب فيه حيث تبدأ مالمح صورة الجسد ألانثوي في التشكل منذ اللحظات ألاولى

لوجوده في عالم املادة، حيث تسبقه تصورات وأفكار سلبية تعكس أمرا واضحا وحاسما >> انه جسد غير مرغوب فيه 

 وال مرحب به<<. 

 رأة في مقابل إعالء لقدر الرجل باعتباره يمثل حماية تكشف مجموعة التعابير السابقة عن سحق شخصية امل

 لألنثى، ودرعا واقيا لها.

  املرأة )الجسد ألانثوي( فضاء يمارس فيه الرجل طقوسه املتفق عليها في قالع السلطة البطريركية، وذلك

 بانتقالها من العذرية إلى ألامومة، كأن جسدها يصلح للحمل وإلانجاب فقط.

 ي الثقافة الجزائرية هدفها ألاول هو تأهيلها لتكون زوجة نموذجية، حيث ترتبط مصطلحات ان تربية البنت ف

)الحرمة، العيب، الحشمة( بالفتاة، ولعل الحشمة هي ألاكثر أهمية ألنها ترمز إلى القيمة ألاساسية للتربية النموذجية 

ز على الخجل الذي يحصل أمام فعل أو تصرف
 
معين، وكذلك تركز على املمنوعات  الكاملة، ذلك أن الحشمة ترك

مة ومخجلة، أين ينصب مفهوم الحرام على  الاجتماعية املرتبطة باألفعال املحكومة بالعيب أو الحرام، وبالتالي محر 

املمنوعات الدينية املتعلقة بثقافتنا إلاسالمية وكذلك املمنوعات الاجتماعية املتعلقة بمجتمعنا وهذه املمنوعات تأخذ 

م( .جذورها  س=محر   من ألاصل  العربي الذي يقول )مقد 
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  عم أن ، حتى أنها ال تستطيع ان تز إنها كذلكتحتل املرأة في ألاسر التبسية وضعية تكاد تكون دونية ان لم نقل

ذ نعائلتها أو البيئة التي ولدت فيها قد أرادتها وقبلتها وأحبتها واعترفت بذاتها واعتبرت وجودها مفيدا ذلك أن املرأة م

 مجتمعا رافضا لوجودها يلقاها بوجه متجهم وحزين. أمها تواجهوالدتها أو منذ كونها جنينا في بطن 

  اهد امتدادها نش اوما زلنتعتبر التعابير اليومية في املجتمع التبس ي جزء من ثقافة ذكورية انتشرت فيما مض ى

مه، فاملرأة التي تعاني من الظلم حتى أيامنا هذه، فوضع املرأة يعكس حالة املجتمع الذي تعيش فيه ب فه أو بتقد 
 
تخل

 والقهر والنقص في مجتمعها تكون في الغالب في مجتمع متخلف.

  استنتجنا من بحثنا ان الفارق بين الرجل واملرأة هو فارق إدلوجي وثقافي وتاريخي قبل ان يكون فارقا بيولوجيا

سيا في تدعيم هذه إلادلوجة، فالطبيعة البيولوجية والفيزيولوجية وان كان ال يمنع ان يكون الفارق البيولوجي رافدا أسا

لألنثى والتي كانت وراء تخصصها الوظيفي من رعاية ألاوالد والقيام باألعمال املنزلية فكما يرى ليفي شتراوس انه حتى 

 في العالم هم من الرجال.املهارات املنزلية هي مهارات ثقافية من ابتكار الرجل خاصة إذا ما تذكرنا أن أفضل الطهاة 

  تحقير شأن املرأة في مقابل رفع شان الرجل فاملرأة تأخذ قيمتها حسب معاملة الزوج لها، فان عاملها بطريقة

 جيدة اعتبرها املجتمع سيدة محترمة، والعكس بالعكس.

 ماعية فية والاجتيعتبر جسد املرأة أول محدد في املخيال الاجتماعي مهما اختلفت الطبقات واملستويات الثقا

ختزل فيه )جسدها( فهو بالنسبة للرجل وعاء للمتعة ومجال لتحققها، فقيمة املرأة تكمن اذن في مظهرها 
ُ
فهي دائما ت

الخارجي، فالرجل يفضل الزواج بامرأة جميلة، فان كانت ذات جسد ممشوق وممتلئ كانت جسدا مرغوبا فيه مما يعني 

سة بغض النظر عن أخالقها ومالها وعلمها طغيان البعد الجنس ي وتحولها إلى أ
 
داة للمتعة، وان لم تكن كذلك ظلت معن

فت في درجة بعيدة عن درجة املرأة جميلة الجسد.  وعملها، أو لنقل على ألاقل ُصن 

  تفضيل الذكور على إلاناث، إذ تفرح العائلة الصغيرة والكبيرة )ألاجداد( بمولد الذكر أكثر من ألانثى، باعتبار

املولود الذكر سيحمل اسم والده ويواصل نسله، وعليه تعامل أم الذكر بطريقة أحسن من الم املنجبة لإلناث، ان 

 وتعامل ألام املنجبة لإلناث أحسن من العاقر.

  في ألاخير تلعب املرأة نفسها دورا في نقل املوروث الشعبي ألطفالها وتلقينهم جميع النظم الاجتماعية حتى وان

هي بمثابة ، فلتنشئة املبكرة والالحقة لألطفالفي حقها ومكر سة لسلبيتها، الن املرأة هي املسئولة عن اكانت مجحفة 

 .قناة وصل مهمة في نقل الثقافة

 خاتمة:

إن أهم ما تميزت به التعابير والخطابات واملصطلحات الخاصة بهذا البحث واملرتبطة باملرأة هو اتصافها بالسلبية 

 من مكانتها وتقلل من قيمتها وتختزل كيان املرأة في جسدها الذي يعتبر بدوره ملكية خاصة للرجل 
 
في مجملها كونها تحط

تهاعلى  –دون أن نجحد وجود بعض التعابير الايجابية 
 
د-قل ادف حتى أننا نص "ألام"املرأة خاصة إذا تعلقت باملرأة  تمج 

لها وتعكس هذه التعابير النظرة املتناقضة التي يحم" مرى تعليك ومرى تعريك" أحيانا تعايش التناقض في املثل الواحد 

 املجتمع تجاه املرأة، فهي موضوع للرغبة والرهبة في آن واحد.
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را على الثقافة العربية، بل تكاد تكون كونية، وتكاد هذه التعابير التي ت
 
رسم صورة سلبية للمرأة، ليست حك

تكون تاريخية، فهي عندما تتحدث عن دونية املرأة فهي تعكسها بكل أبعادها، حيث ترسم صورة أقل ما يقال عنها أنها 

تماعية املختلفة )بنت، زوجة، أم، قبيحة ال تكاد تفارقها عبر مراحل عمرها، ومن خالل أوضاعها وأدوارها الاج

للمرأة، هذه ألاخيرة التي تخضع لعملية تنشئة اجتماعية قائمة  )طبيعة ثانية(مطلقة،...الخ(، حتى أنها تشكل ما يشبه 

على التمييز بين الرجل واملرأة، وعلى تكريس هيمنة الرجل على املرأة، هذه الهيمنة التي تلعب املرأة دورا هاما في إعادة 

 نتاجها.إ

إن ذلك الاختزال للمرأة يعني في التحليل النهائي أن املرأة هي ذلك الجسد "العورة" الذي يختص بصفات ومالمح 

معينة، وبالتالي ينبغي أن يحجب ويحاصر في نطاق محدد ال يتجاوزه، وتتمثل وظيفته ألاسمى في القدرة على إعادة 

 املختزل محايثا للمرأة في مختلف مجاالت الحياة الاجتماعية.إلانتاج البشري )إلانجاب( ويظل ذلك التصور 

ما يجب أن نفعله في هذه الحالة هو إعادة النظر في وضع املرأة داخل الفضاءات العامة والخاصة نظرا ملا تعانيه 

خرج الوحيد في كل هذه امل
ُ
ة هو سرحياملرأة في صمت من التمييز الجندري والعنف املمارس عليها بكل أشكاله، وامل

السلطة الذكورية التي تعتبر مغذيا لكل السلوكيات الهامشية وخاصة ما يرتبط باملرأة رغم كل التغيير الذي حدث على 

 مستوى ذهنية ألافراد، فظاهرة هيمنة الرجل على املرأة مازالت قائمة وبشكل كبير.
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 الهوية الجندرية في نظرية النفسية الاجتماعية عند إيريك اريكسون 

Gander identity in Erik Erikson ‘s psychosocial theory 

 الجزائر/، وهرانأحمدمحمد بن جامعة /ط.د.رحال نور الهدى

PhD.Rahal Nour El Houda/ Mohammed bin Ahmed University, Oran / Algeria 

 الجزائر/، وهرانمحمد بن أحمدجامعة  /كلفاح آمالد. 

Dr.Kelfah Amel / Mohammed bin Ahmed University, Oran / Algeria 

 ملخص الدراسة:

البناء  هنا ال يقتصر ألامر علىذكورة وألانوثة، و التي تعني مجموع الصفات املميزة للو يعتبر مفهوم الجندرة من املفاهيم الحديثة  

م في تحديد ههي التي تساو إنما البنى الاجتماعية التي ينتمي إليها الفرد صل في تحديد الجنس و التشريحي لإلنسان فقط الذي يكون الفا

تراف الاعشعور الخاص وذلك من خالل إلادراك الإلى جنسه و التي نعني بها الرؤية الخاصة بالشخص و  الهوية الجندرية،درية و ألادوار الجن

هذا التشكيل الجندري أو ما يطلق عليه أيضا بالنوع و التام بانتمائه إلى أحد التصنيفين الرئيسين من الناس سواء الذكور أو إلاناث. 

في هذه الورقة البحثية سوف نسلط الضوء أكثر على والاجتماعي كان مثيرا للجدل في العديد من املجاالت العلمية من ضمنها علم النفس. 

ي تحدث فيها التجتماعية إليريك ايريكسون و هي النظرية النفسية الا هيم الجندرية في علم النفس أال و أحد أهم النظريات التي وظفت املفا

، مركزا على الفروق بين الجنسين عند ألاطفال ي كل مرحلة نمائية يمر بها الفردألادوار الاجتماعية ملختلف الجنسين فعن أزمة الهوية و

 .أثناء اللعب

 الاجتماعية، الفروق بين الجنسين  الهوية الجندرية، ألادوار الاجتماعية، نظرية النفسية ،: الجندرةاملفتاحيةالكلمات 

Abstract: 

  The concept of gender is one of the modern concepts, which means a sem of distanctive characteristics of 

masculinity and femininity, and here it is not limited to anatomical structure of the human being only that is the separation 

in determing gender , but  rather the social structures to which the individual belongs.  It contributes to defining  gender roles 

and gender identity. Which means a person’s vision of his gender through perception, the general feeling and general 

recognition of belonging to one of the two main categories of people, whether male or female.  And this gender formation or 

what is also called gender, has been controversial in many scientific fields, including psychology, and in this research paper 

we will shed more light on one of the most important theories which employed gender concepts in psychology, namely the 

social psychological of Erik Erikson theory, in which he talked about the identity crisis and the social roles of the different 

sexes in every developmental stage the individual goes through. Focusing on the gender differences in children while playing. 

Key words: gender , Gender identity ,  psychosocial theory ., Gender differences  
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 مقدمة:

بداية  عنها فييعتبر الجندر أو ما يطلق عليه أيضا " النوع الاجتماعي " أحد أبرز املواضيع التي تنامى الحديث   

ين الرجل بباملساواة الذي يشكل نقلة نوعية لتعزيز حقوق الانسان بوجه العام السيما في ظل املناداة القرن العشرين، و 

كما  ،ماعي منذ ظہور املجتمعات البشريةغلغل في كافة أنساق البناء الاجتوتبرز أهمية هذا املفهوم من أنه يت، واملرأة

د هويتهم الجنسية أي الجندرية من خالل تحدي ، ويبرز كيفية التعامل بينهمحياة ألافراد مسار يعمل على توجيه  أنه

 من ثم تحديد ألادوار الجندرية داخل مجتمع الذي ينتمي إليه ألافراد. و 

سان ن الانأ ى صاحب النظرية الجندر اذ ير مفهوم  ، النفسية الاجتماعية بزعامة إريك إريكسون تناولت نظرية 

موضحا مراحل ،ثناء حياته لعدد كبير ومتالحق من الضغوط الاجتماعية واملشكالت التي تترتب على الفرد حلها أبتعرض 

ل مرحلة بمثابة أزمة يمر تتطلب حلها  أن كالنمو النفس ي الاجتماعي الذي يمر به الانسان و حسب اعتقاد ايركسون 

 ، أو إحساسا بتميع الدور إذاكثر من كونها إيجابياأركز على العالقات النفسية والاجتماعية للمراحل و ، نسانبمها إلا

 
ً
 ي هذا ما أسماه بأزمة الهوية التي من شأنها أن تضطرب الهوية الجندرية و التي بدورها يضطرب دور الجندر و  كان سالبا

 . معها 

 .أهمية الدراسة:2

يتغلغل في كافة أنساق البناء نفسية الاجتماعية إلريك اريكسون كمفهوم تبرز أهمية الجندر في نظرية ال

دوره تحديد هويته الجنسية ومكانته و  بإعتباره أداء يقوم به الفرد بشكل يومي متواصل، يستطيع من خالله ،الاجتماعي

 اعترافه تام النتمائهم ألحد الجنسين إما ذكر أو أنثى. ومن ثمفي املجتمع 

 أهداف الدراسة:.0

 يمكن حصرها في النقاط التالية: هدافالورقة البحثية إلى مجموعة من ألا تهدف هذه 

  .التعرف على بدايات التاريخية ملفهوم الجندر 

  الجندر. وكامل ملفهومتقديم تعريف شامل 

 الجنس.مفهوم الجندر " النوع الاجتماعي " و  ومالقدرة على التفريق بين مفه 

  أبعاده.يط بكل ما يتعلق بمفهوم الجندر و التشويش الذي يحإزالة الغموض و 

  إلريكسون.توضيح كيفية تناول الجندر من خالل النظرية النفسية الاجتماعية 

  الاجتماعية.تسليط الضوء على اضطراب الهوية الجندرية في نظرية النفسية 
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 :إلاطار النظري للدراسة أوال: 

  الجندر:تشكل مفهوم .سياق نشأة و 2

 R. Stoller)لقد تطور مصطلح الجندر في سنوات الخمسينات و الستينات على يد املحلل النفس ي روبرت ستولر 

عليه من طرف الدراسات النسوية في بداية السبعينات مع املختصة الاجتماعية البرطانية آن  ءإال انه تم الاستيال (

الخصائص السيوسيوثقافية ين الخصائص البيولوجية "الجنس" و و التي ميزت من خالل مؤلفها ب (Anne Okly) أوكلي 

 الطبيعة إلى ميدان الجنس . إلىالثقافة و   التعارض املوجود بين " الجندر " ، فالجندر بداية معرفة ، إنها طريقة لنقل 

أن ألاطروحة ألاساسية للعلوم الاجتماعية " كل ش ي اجتماعي  وهكذا يالحظ اجتماعي،التأكيد على أن الجنس هو بناء 

نسية كأداة نقدية لتحطيم الجنس والجنوسة الطبيعي إرجاعها ال يميل دور كايم طبقت على مسائل الج والتي يمكنها" 

 تبرر فكرة أن الرجل هو النظام القائم الذي يقدم نفسه دائما على أنه نظام طبيعي، فإذا كانت الطبيعية ال  لنقدو 

  نقد.ضة الن تكون محل مراجعة، تنازع و املرأة هي املرأة إذن ألادوار املجنسة معر الرجل و 

في ه وكيفية تشكل خلفيت تكوينه،و ال من خالل معرفة تاريخ ونشأة بما أن الفهم ألاعمق لهذا املفهوم ال يأتي إو 

 كذا ألاسباب والظروف التي ساهمت في إيجاده واستخدامهبه، و الخصوصية الثقافية املرتبطة وره و سياق املرتبط بظه

ر منهجي أكاديمي آخى سياقين مهمين سياق الاجتماعي و يمكن تصنيفها إلم الرهانات التي أدت إلى تشكله و التي تعبر عن أهو 

 ( 90 ص.: 8080، )القريدي

  عن  الغرب للدفاعالنشاط النسوي في نتاج بوادر التفكير و  هو  الجندرإن تشكل مفهوم  :الاجتماعيالسياق

 ،ملرأةامع الرجل، حيث شهد القرن التاسع عشر عدة مؤلفات تنادي بتحسين وضع  ااملطالبة بمساواتهالحقوق املرأة و 

شارك هذا   .تفرعاتاتجاهات و  ليعبر عن تيار تتقاسمه عدة 1225سنة مما أدى إلى إطالق مصطلح النسوي ألول مرة 

 الذي أصبح كأداة أو كجهاز مفاهيمي يساهم الثانية في ظهور مفهوم الجندرنسوي فيما يسمى بموجته ألاولى و التيار ال

ية هندسة لكيفالجنسين و للعالقات الهيمنة والسلطة القائمة بين  ،للثقافة والتاريخ   في تحليل النظري للمجتمع

 ( 91 – 90 ص.:  8080، )القريدي الفضاء الاجتماعي. 

 )النفسية و  الاجتماعيةلتجاربهم  ألافرادالذي يعطيه  املعنى: البحث عن  السياق املنهجي ألاكاديمي ) املعرفي

كان من العوامل التي ساهمت في تشكل مفهوم الجندر في هذه الفترة التاريخية، خاصة بعد  املعرفيةوكذا تقبل الفروق 

النقد النسوية و  خاللمن  ألامريكيةفي الجامعات  املرأةالنظري لدراسات  ألاساسإدخال الدراسات النسوية بقوة 

ة بين النساء و الرجال و من جه ساواةاملاستراتيجيتين متعارضتين، من جهة إرادة التأكيد على  شكال النسوي واللذان 

قيق ظهرت لتح املرأةأخرى تبيين الفروق بين الجنسين واستخراج خصوصية الثقافة النسوية، هذه الدراسات حول 

بعض ، حتى ذهب الإلانسانيةو الاجتماعيةالتوازن بين الجنسين في ظل تغييب للمرأة كموضوع للدراسات في العلوم 

العقالنية  عيةباملوضو صفات ذكورية ترتبط  خاللة التي يتم بها تصور العلم و تعريفه يتمثل من إلى اعتبار أن الكيفي
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ملعرفة. اأهمية التي تصف ذكورة العلم  هي خاصية طابع انتاج  ألاكثر لكن النقطة والتحرر من تأثير القيم و  الانضباط، 

 (  98 ص.: 8080، )القريدي

  الجندر:تعريف .2.2

  هو تعريف للكلمة إلانجلزية  اللغوي:التعريفgender الكلمة  تقابلgenre النوع التي تدل على و  بالفرنسية

ساسا بتكريس أ ثقافي يتمثل–السبب في تبني املصطلح معربا أن كلمة صيغت في سياق تاريخي الاجتماعي بالعربية، و 

الاجتماعية كرجل وكإمرأة منها، وهذا الوعي برز في ه بين هويتنتماء البيولوجي الجنس ي للشخص و وعي التمايز بين الا 

، ن لبث أن انتشر إلى ميادين أقرب وتلون باهتماماتها )بيضو  ، ثم ماير عن وقائع مالحظةنتروبولوجيا للتعبعلم النفس وألا 

  (12: ص 8009

  وفق عوامل جرى النساء على دوار املحددة اجتماعيا للرجال و ألا إلى الخصائص ويشير  الاصطالحي:التعريف 

، فما تقوم به النساء في املجتمع ما يكن أن يقوم به الرجال في دينيا وحضاريا وعرقياا واقتصاديا و تشكيلها تاريخي

  آخر.مجتمع 

  ا يتوقعه في تفكرين ألاسلوب الذيلها املجتمع إلينا كنساء ورجال، و كما يعني الجندر الصورة التي ينظر

)يونس ي،  ة.املرأو  الرجل ليس إلى الاختالفات البيولوجية )الجنسية( بينأسلوب تنظيم املجتمع و ع ذلك إلى يرجوتصرفاتنا و 

 . (22: ص. 8080تلي، 

 :الجندر(جنس والنوع الاجتماعي )الفرق بين ال.0.2

ث ففي حيث يبح ،أنه مازال هناك خلط كبير بينهما مفهوم الجنس إال  الجندر عنعلى الرغم من اختالف مفهوم 

تراوح تس على كل ما هو ثبت بيولوجيا، و ثقافيا يركز مفهوم الجنفهوم الجندر عن كل ما هو متغير ومكتسب اجتماعيا و م

بيولوجية الامتيازات بين الجنسين في املجتمع ما بين الفروق التبني تفسير الاختالف في القوة و وجهات النظر املختلفة التي

  الثقافية.والتنشئة الاجتماعية و 

سية بينهما وبذلك يزيل الغموض والتشويش ألاسا توضح الاختالفاتالنوع الاجتماعي مميزات الجنس و إن 

 يلي:التي تأتي فيما يحيط بكل ما يتعلق باملفهومين و  الخلط النفس يو 
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 النوع الاجتماعي / الجندر الجنس

 مرأة / رجلعبارة عن ثقافة اجتماعية من صنع البشر  شيئ من الطبيعة ذكر / انثى

الختالفات الظاهرة في الاعضاء  بيولوجية تعودخاصية 

 التناسلية

ألانوثة وأنمط فة اجتماعية تعود لقيم الذكورة وثقا

 ... إلخ واملسؤوليات ألادوار السلوك و

ة / : أوليية الانجاب ووظيفته مميزات جنسيةمتعلقة بعمل

 ثانوية

مكانة ـ/ أدوار -مميزات اجتماعية / ثقافية / وضع / صورة 

 / عالقات ...

 مجتمع / محيط / مؤسسات أعضاء / وظائف

بل  أخرى،من ثقافة إلى يتحول من وقت آلخر و متغير، و  ضل ثابت في أي مكان ال يمكن أن يتغيرأفراد ثابت و 

 ن يتغيرأحتى من أسرة أخرى يمكن 

 : مكونات الجندر.3.2

 ات لألفراد يتكون الجندر باعتباره مؤسسة اجتماعية تنشأ أنماطا من توقع :اجتماعيةلجندر كمؤسسة ا

 ،هي مبنية على التنظيمات الاجتماعية في املجتمع مثل الاقتصاد، و ات الاجتماعية في الحياة اليوميةتنظم العمليو 

 الفردي. بنية لها كيانها الخاص على املستوى  يتكون من، السياسة كما الايدولوجيا السائدة، ألاسرة

 د السلوك وفق نمط معين مالئم لجندر الفر ت الاجتماعية املستمرة، و العمليات الجندرية نعني بها تلك املمارسا

  الجندرية.السلوك بشكل مالئم للمكانة رسة إلى تكوين الهوية الجندرية و يؤدي من خالل املما

  بحيث تحدد العادات الجندرية  املنمطة،الصفات الجندرية فنقصد بها ذلك الخليط من الطباع و الشخصية

              التفاعل.للسلوك املتوقع من كل جنس في 

  هو متفق ضبط الاجتماعي الجندري قد يكون رسمي من خالل القوانين السائدة أو غير رسمي بناءا على ما

لعزل وقعه املجتمع من كل جنس أو ا، وتكون النتيجة إما املكافأة على السلوك املتمثل ملا يتعليه في الثقافة السائدة

    العقاب.أو الوصم أو  الاجتماعي،

  مختلفة.نعني به وجود مكانات جندرية  الجندرية، فإنناالايدولوجيا  

  ها التي يتم ترجمتألانوثة و هو مطبوع في الدماغ عن الذكورة وفهي تعبر عن كل ما  الجندرية:الصورة الذهنية

 .اللغة كوسيلة تواصل بين الثقافاتبالذات في افة السائدة بكل مكونتها و الثقتتجسد في إلى سلوكيات و 

  لى باالعتماد عالذي يحدد جنس املولود منذ الوالدة النمط الجنس ي و  ويتمثل في :ألافرادالجندر على مستوى

أيضا يتمثل في استعراض الجندر من خالل اظهار  الجراحية.قد يتحول لجنس آخر من خالل العمليات الجهاز التناسلي و 

 ص.:  808، عيساوة مؤقتة )أية عالمات جسمية دائمة أو والتزين و  جاملاكيا اللباس،الفرد لهويته الجندرية من خالل 

12 – 13 .) 
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 : الاجتماعي( )النوعأهداف الجندر .4.2

 رأة منواملمن بين ألاوليات التي يسعى إلى دراستها علم الجندر هي طبيعة العالقة املتداخلة بين كل من الرجل 

املكانة بطريقة زاوية ألادوار إلاجتماعية و  العالقة من، كما يسعى أيضا إلى تطرق ملوضوع هذه الناحية الاجتماعية

لعمل واعدم إعطائها الفرصة الالزمة للتعليم حجيم دور املرأة و ت ذلك أن، ة يراعي فيها تعدي مرحلة التمييزموضوعي

سوار البيت، فإنه يعرقل من مسار التنمية ويحدث شرخا في العالقات بينها وبين ا أدوارها داخلاختزال و  الجديين،

 الرجل.

  سبيل تحقيق  واملرأة فييجب القيام به كل من الرجل  عماالغاية من هذا العلم هو تقديم رؤية متكاملة

 ألاسرة.استقرار 

  هذا العلم تحديد إلاطار الذي يرسم للمرأة على حد سواء في عملية الحراك 
َ
 الاجتماعي. يحاول كما يراعي أيضا

  باملرأة.هذا العلم التركيز على العالقة بين الجنسين كأداة لقياس الحركة الدينامية التي تجمع بين الرجل 

  يرش: ح)العدالة.  وألاقليات ويسعى إلىالنساء  والتهميش بينالصلة بالعنف يتطرق إلى مواضيع أخرى ذات

 .(132 ص.، 8012

 الجندري:تعريف الدور .4.2

لكل إنسان أكثر من دور واحد في مستويات مختلفة يتحدد من ور هو ذلك نموذج لسلوك الفرد ، و نقصد بالد

 نية و يتحدد هذا الدور على أساس أل املركز أو املكانة الاجتماعمن ثم تحديد واجبات والحقوق الذي يقوم بها و خالها ال

 على الجنسقعات املجتمع من الفرد، و هي أدوار مرتبطة بتو 
ً
 خا يبني املجتمع من هذه التوقعات بناءا

ً
صة فيحدد أدوارا

دة ن القيم السائر عيرتبط كل دور من هذه ألدوار بمجموعة من السلوكيات التي تعببالذكور، وأدوارا خاصة باإلناث، و 

 لنجاحهم في تأدية ألادوار التي حددها لكل منها .  ع، ُيقيم املجتمفي املجتمع معين
ً
 الرجال و نساء وفقا

وم بها كل من الرجل واملرأة تمثل أدوار الجندرية أو ما تعرف أيضا باألدوار لنوع الاجتماعي تلك أدوار التي يقو 

لد أو مجتمع بالسياسية لماعية والاقتصادية والثقافية والدينية و لمتغيرات الاجتللتي تتشكل وتتغير وفقا للظروف و او 

وسياسية، متغيرة بتغير الزمان واملكان وفقا ملجموع ، اجتماعية ما، ويمكننا التمييز بين أربعة أدوار: انتاجية، أسرية

لتكنولوجيا اتغيرات الاقتصادية الثقافية و جتماعية وألاعراف والتقاليد واملاملتمثلة باألساس في التنشئة الا العوامل و 

 (18 : ص.808، )عيساوة

 : .الهوية الجندرية واضطرابها9.2

أي أنه إدراك وشعور الشخص الخاص  .جنسه تشير إلى الرؤية الخاصة بالشخص إلى gender identity :باإلنجليزية

 : الذكور وإلاناثسسيين من الناأحد التصنيفين الرئيويتضمن اعترافه باالنتماء إلى  ،أنثى أو ذكرا بكونه

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B9_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B9_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%83%D8%B1_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%83%D8%B1_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%AB%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%AB%D9%89
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و)الهوية الجندرية أو الجنسانية_هوية جندرية( التي عليها كل منا قد  .نوعه هي الطريقة التي يعر ف بها كل ِمنا

كل املجتمعات وضعت بالفعل مجموعة خيارات من  وقد تتغير فيما بعد في حياته إلانسان،تكون تلك التي ُوِلد عليها 

لها يستطيع من خالالهويات الجندرية لألشخاص الذين يعيشون فيها؛ حتى يختار منها الفرد الهوية الجندرية التي 

ويبقى التصنيف الرئيس ي للهويات الجندرية ثنائًيا أي أن يكون الفرد إما أنثى  التعامل مع غيره من أفراد نفس املجتمع

 .أو ذكًرا

 و  
ً
 يتضمن مجموعة

ً
 طبيا

ً
تشخيص اضطراب الهوية الجندرية قد ال يكون بهذه السهولة وقد يتطلب ألامر فريقا

 يمكن القول من ألاخصائيين النفسيي
ً
صابة إلا  ن تشخيصأن وألاطباء إلجراء الفحوصات والتقييمات املطلوبة، عموما

 الشعور بالضيق ملدة تزيد عن  الراشد يتطلبعند  باضطراب الهوية الجندرية
ً
أشهر بسبب اثنين على ألاقل  2مبدئيا

  :من التالي

 .رغبة شديدة من التخلص من الخصائص الجنسية 

  بالحصول على خصائص جنسية للجنس آلاخر.رغبة قوية 

 .رغبة شديدة بأن تكون من الجنس املقابل 

 .عامل كفرد من الجنس املقابل
ُ
 رغبة عارمة بأن ت

 .اقتناع شديد بأن الشخص يمتلك املشاعر الطبيعية والنموذجية لفرد من الجنس آلاخر 

 درية والتي يمكن أن تختلف بناًء على يعتمد الفريق الطبي إضافة لذلك على أعراض اضطرابا الهوية الجن

 العمر بحيث تكون 

 الرغبة بأن يستخدم آلاخرون الضمائر املخصصة للجنس املقابل ملناداتهم 

(https://www.childrenshospital.org/ ) 

 تتضمن تالية:أما بالنسبة اضطراب الهوية الجندرية لدى ألاطفال 

 .إلاصرار على كونهم من الجنس املقابل 

 .الرغبة الشديد بأن يكونوا من الجنس الثاني 

 .الرغبة في ارتداء املالبس الخاصة بالجنس املقابل أو رفض ارتداء مالبس مخصصة للجنس املعطى لهم 

 .تفضيل ألانشطة املميزة للجنس املقابل 

 ر.تفضيل اللعب مع الجنس املقابل بشكل كبي 

 .الشعور بكره شديد ألعضائهم التناسلية (https://medlineplus.gov/  ) 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B9_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B9_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://www.childrenshospital.org/
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  إليريكسون:وفقا للمراحل النمو النفس ي الاجتماعي .الجندرة 0

 على مراحل تستمر مدى تعتبر النظرية إريكسون نظرية تطورية حيث تشير إلى نمو الشخصية والذي يكون   

 قسم اريكسون حياة الانسان إلى ثماني لبحث عن الذات وتحقيق الهوية. وقدهي ا النقطة املركزية في نظريتهالحياة، و 

 (802 ص. :8012، شحاته) .الحسمكل مرحلة تشير إلى صراع معين يتطلب حل من التطور النفس ي الاجتماعي و مرا

في تفكير اريكسون حيث طور نظرية في التطور  يدرك أثارها واضحةسوف  فرويد في نظريةمما الشك ملتأمل و  

ا فهم حاول من خالله شموال ، وأكثر وسع أنظريته  جأةالنفس ي الاجتماعي معتمدا على نظرية فرويد النفس الجنسية ، ف

النفسية ترتكز حول صراع أو التناقض و  أريكسون الاجتماعيةو كيفية الارتباط باآلخرين . إن كل مرحلة من مراحل 

 . ي فترات حرجة ومعينة خالل نموهملي يواجهه ألاطفال فانفعا

خالل  إيجابية منعناصر ومكونات انفعالية سلبية و  كما يرى ايريكسون أن هناك متطلبات بيئية جديدة تغرس

إن عناصر الانفعالية السلبية وإلايجابية كالهما مندمجين إلى حد ما في الشخص  وتطورها.مراحل نمو الشخصية 

، أما إذا ابي ينعكس على الشخص بدرجة عالية، نجد العنصر إلايجكن إذا تم حل الصراع بصورة مرضيةلاملوجود 

 الشخصية.، فسنجد العنصر السلبي هو املسيطر على لصراع بدون حل بالطريقة املناسبةاستمر ا

ن( بعد الكمو  –شبقية ال )منكما أننا نجد مراحل اريكسون ألاربع ألاولى تقابل مراحل فرويد النفسية الجنسية 

من املؤكد و  بالنضج،التطور الذي يكون ى أربعة أقسام تمثل كلها النمو و ذلك نجد اريكسون يقسم املرحلة التناسلية إل

 التعبير. اأن مراحل اريكسون ال تظهر داخل إطار تاريخي دقيق فكل طفل له مواعيده الخاصة مع النمو إذا جاز لن

نا ، لهذا فهو يطلب مي وليس بطريقة طولية أو مستقيمةريكسون تتطور بأسلوب تراكمهي إن مراحل احقيقة أخرى و 

ينة تضاف لتشكل تركيبا متكامال أن ننظر لهذه املراحل على أنها مخطط أرض ي في كل مرحلة من مراحل الحياة قوة مع

بن دليم: )تأثيرات الاجتماعية و الاستعدادات النفسية بيولوجي وفهذه املراحل تمثل تفاعالت بين النمو ال متناميا،و 

 ( 122ص. :1221

مؤسسة على عوامل وراثية بمعنى حتمية مرور جميع  الشخصية.د حدد اريكسون ثمانية مراحل عامة لنمو قو 

 جتماعي،الا الذي سماها بمراحل النمو النفس ي و  بنى الانسان بها وفقا لبنيتهم البيولوجية الفسيولوجية النمائية املوروثة

 عن املطالب الاجتماعية التي علىلة بأزمة تصحبها أي بنقطة تحول وتنشأ عن النضج الفسيولوجي و كل مرح تتميز و 

الشخص أن يستجيب لها في تلك املرحلة فإذا ما كان بمقدور الفرد معالجة مصاحبات تلك ألازمة النمائية بصورة 

  .باط والشك وعدم الثقة من نصيبهان إلاح، أما إذا أخفق في ذلك كأكد نموه الصحي نفسيا واجتماعيامرضية ت

 املتفاوت.ها إن لم يلغ تأثير الثمانية و  ينفي إريكسون حتمية استمرار آلاثار السلبية لتلك إلاحباطات في املراحلو 

حِد نفس ي و يرى إريكسون أن كل مرحلة نمائية هي بمثابة و 
َ
ؤكد يينجح الفرد في مواجهته وقد يفشل، و اجتماعي قد ت

هذه الفضائل تساهم في تحديد السمات الشخصية كسبه الفضيلة النفسية اجتماعية و نجاحه في اختيارها يعلى أن 

 ( 192 ص. :8011، )هريدى للفرد.
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 اريكسون:على املراحل النمائية لنظرية  آلان وسنلقي الضوء

  تحدث عن ن وهنا :سنتينلى إما قبل املدرسة من امليالد  مرحلة-مقابل عدم الثقة  الثقة)ولى ألا املرحلة

ء يفالسلوك ألاساس ي في هذه املرحلة هو أخذ كل ش  كصراع.الثقة مقابل عدم الثقة  التي تكون الازدواجية الانفعالية و 

الذي يعتبر مركب الخبرات املركزة على الفم يتطور من خالل عالقته باألم أو عن طريق و الاحتفاظ به عن طريق الفم و 

 نما هي عمليةإهذه املرحلة هي ليست عملية بيولوجية فقط و و في الشهور الاولى من حياة الطفل مقدم الرعاية له  

ذا كان بإمكانه الاعتماد على من حوله ، لذا يتطور لديه الاحساس بالثقة اذا ما إاجتماعية يكتشف الطفل فيما 

مه على الحب أالطفل الذي تعوده الاهتمام وبشكل منتظم فجات الاساسية من الحب والعناية واشبعت لديه الحا

فرد من تربى على الثقة فيتوقع ال نه مه ثم بعد ذلك بينه وبين املجتمع أل أالثقة بينه وبين شأ والرعاية والاهتمام تن

ترابطا مدركا بين حاجات الفرد وعامله الذي يعيش  إذن فالثقة تتضمن ، الاخرين الثبات املستمر والثقة من العالم

الجندرية ، كما أن حصول الرضيع على عناية غير مناسبة او غير مقبولة  عتبر بداية الشعور بالهوية ، وهذا يفيه

ة بمن الريبة و عدم الثقامله كعالم ال مبالي أو عدواني وبالتالي سوف يطور مستوى عالي من الشك و سيجعله ينظر إلى ع

  .حوله

 نرى ه باألمل الذي هو أساس إلايمان و الذي وصفنا و إن التوازن املناسب بين الثقة والشك يؤدي إلى قوة الا 

ها الطفل من خالل تعبر طقوس هذه املرحلة من طقوس املقدسة التي يعرفت الدينية الناضجة، و انعكاساته في الالتزاما

كن ل مختلفة في الثقافات املتعددة و بإخالص الذي يأخذ أشكاال مصدر الرعاية ودورها في وجوده ويتم تعبير عن ذلك 

 (122 ص.: 1221 ،)بن دليم إدراكها.رغم اختالف النظم الاجتماعية إال اننا نستطيع 

   الطفل  يبدأ :لى ثالثإما قبل املدرسة من سنتين  –املرحلة الثانية ) الاستقالل مقابل الشك والخجل

مو ألاطفال يحققون بسرعة النعادة و ، فس )املرحلة الشرجية عند فرويد (حساس وبالسيطرة على الذات والثقة بالنباإل 

طفل في هذه املرحلة تتاح لليتحركون و يلعبون ويكنون سعداء باالتصال مع آلاخرين، وات العقلية و على مستوى القدر 

من  يمارس الاطفال هوياتهم املستقلة بالرغمو  –خبرته في حدود سنه و –أول فرصة لالختيار بين السلوكيات املختلفة 

 لسلوك الوالدين الذ يشجعأنهم يرون أنفسهم قوى مستقلة، و دين على ولديهم إال أنهم ال يزالون معتم
ً
لى ع ذلك تبعا

بط عملية  ضألابناء هي تدريب على املرحاض و النقطة ألاولى التي تثير التصادم بين آلاباء وهذا الاستقالل أو يثبطه، و 

ة سوف فشل الطفل في هذه العمليو  الوقت املناسب و  املكانالطفل كيف يأتي ذلك في ، بحيث يتعلم اخراج البراز البول 

  (803 ص. :8012 ،)شحاتهيشعره بالخجل في عالقاته مع آلاخرين . 

  سنوات :                                                                                                                        مرحلة ما قبل املدرسة من ثالث الى خمس –املرحلة الثالثة )املبادرة مقابل الشعور بالذنب                                              

درة على وتنمو لديه الق ةالعقليو  ةداء القدرات الحركيوهي تماثل القضيبيه عند فرويد حيث يصبح الطفل قادر على ألا 

روق ا بالفو عن طريق الخياالت ويكون الطفل واعيً أقران املبادرة ويكون اللعب له دور هام في هذه املرحلة سواء مع ألا

لبنت تلعب ولكن ا ،واملشاعر الجنسيةالجندري و لعابا يظهر فيها الدور الجنس ي أحيث يلعب الطفل الذكر  ،بين الجنسين

 هذه املرحلة ويضع الضمير( فيو أهر الشعور )ظكثر من اهتمامها بالجنس . ويأن تبدو جذابة أحاول نثوي وتالدور ألا 
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ل في تملك الطف ةفكاره وتخيالته وتظهر في هذه املرحلة تطور املبادرة بهيئة تخيل هي رغبأفعال الطفل و أقيود على 

فس الجنس والسؤال الرئيس ي هنا كيف سيكون رد خر ، يصاحبه شعور باملنافسة مع الوالد من نالوالد من الجنس ألا 

 ،عاقبوا الطفل ومنعوه من هذه املبادرات فإذاين نحو هذه املبادرة والفعاليات الذاتية والخياالت الجديدة ؟ دفعل الوال

فالشعور بالذنب يستمر ويلون كل  ،الذنبسوف تتكون لدى الطفل مشاعر ف يءس  يءتلك املبادرات هي ش  بأنيشعر 

ذا قاد إما أ ،اعً ن الطفل سيفشل طبإفيبية وداملستقبلية وفيما يتعلق بالعالقات ألا ية نشطة املبادرة الذاتية في الحياتأ

و غير أالوالدان هذا الفشل في مبادرة بأسلوب الحب والفهم فسيكتشف الطفل التمييز بين السلوك املسموح به 

. وسيكون الطفل عندئذ على كثر قبول اجتماعياأكثر واقعية و أهداف أن توجه مبادراته نحو أاملسموح به، ويمكن 

تضمن يالبداية  وفي العليانا تكوين ألا أي خالقية ألا الطريق السوي في رحلة النمو التكوين مفهوم الكبار للمسؤولية و

هداف الطفل في تصور ألا  يبدأكثر من الغرض الحقيقي ولكنه بالتدريج أطفال فقط اشباع الرغبة والخيال لعب ألا 

ن يتوحد مع أو  ،الطفل في التفكير في كونه كبيريبدأ و لذاك من الناحية الحركية املكانية والناحية املعرفية أ عندما يهي

 (822 ص.: 1222، السيد محمدالغرض )الناس وهنا ينمي قوة جديدة وهي 

  ة:سنة حد عشر أالى  ةاملدرسة من ستمرحلة  –املرحلة الرابعة )املثابرة مقابل الشعور بالنقص                                                                                                                                                                                       

ارج جديدة خ اتضغوطبيئة و  ا يذهب الطفل الى املدرسة فيواجهعندم تبدأسنة تماثل مرحلة الكمون لدى فرويد وهي 

ى إلقود وت ،تعامل وفق ضوابط ال تصرف عشوائيااملنزل تقود قوى الطفل الجديدة لالستدالل والقياس القدرة على ال

الجنسين  ينهر فروق بفي هذه املرحلة يظ. وشياءالنمو والتطور املعتمد على صقل وتهذيب املهارات التي تظهر في بناء ألا 

بخ لى اللعب بأدوات الطإالبنات فتميل  ، أماوالطائراتيعملون ألاوالد نماذج السيارات عادة ، ففي امليول والاهتمامات

 هذا إذا لقوالثقة لدى الفرد الدور الجندري والخياطة وكلها تنمي 
ً
ا ذ، أما إالتشجيعيت هذه الجهود التقدير و . طبعا

دم بالدونية والنقص وع الرفض فإنه من املحتمل أن يتنامى لديهم الشعور باالستهزاء والاحتقار و قوبلت إنجازاتهم 

ورا عيشعر شواصل تأثيرا إيجابيا على سلوكه وإنجازاته التي صنعها بيده و ، أما إذا قدم الدعم لطفل فإنه يالكفاءة

 ( 802 – 803 .ص: 8012، )شحاته ل.ألاعمااملنافسة على تقديم املزيد من ايجابيا يتمثل في املثابرة و 

  مع نمو القدرات  :انتشار الدور ) مرحلة املراهقة( مرحلة الخامسة إلاحساس بالهوية مقابل تمييع أو

تبدأ مرحلة املراهقة التي اعتبرها إيركسون  من فترات املهمة بحيث أنها بلوغ تأتي الطفولة إلى نهايتها و الوصول إلى الو 

يجب على املراهق ان يتجاوب مع الاستغاللية الراشدين الكبار، و تمثل مرحلة الانتقال من اعتمادية الطفولة إلى 

راعات الصية و ملحددة لخطورة الدوافع الجنسيضع الضوابط افسيولوجية املصاحبة للنضج الجنس ي، و التغيرات ال

راهق  يصف إريكسون املرين املحيطين به، و تأييد من آلاخا فقط عن طريق اكتساب املعرفة و الداخلية التي يمكن حله

لة الطفولة ، ويعتمد على ذاته ، يجب أن يطلق العنان و يتخلص من مرحه " الشاب يكون في عنفوان حيويتهبقول

ما الذي و  ،كي تناسب، ومتى يتحكم فيها هيعرف متى يترك العنان لعواطفأن وازنا بين الحاضر واملستقبل ، و يخلق تو 

ن أن يتحيلذلك يجب على الفرد ومتى يطلق لها حرية التنافس، و يمكنه من أن يحكم الدفاع عن عواطفه املتأججة 

سه و ما يخبره فيقارن بين ما يراه في نالفرص في عمله وفي حبه، ويجب أن يقتبس ويشتبه بأناس لهم مغزى في حياته و 

 توقع آلاخرين . ند حسن ظن و به آلاخرون و ان يحكم حكما سليما و أن يكون ع
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يعانون بها أغلب املراهقين في وقت ما و  أزمة يمر  وهي Identity crisisاملشكلة الحرجة في هذه املرحلة هي أزمة الهوية و 

 (822-823 ص.: 1222، )السيدفيها من عدم معرفتهم ذاتهم بوضوح أو عدم معرفة املراهق لنفسه. 

ينبغي أن يدرك ألافراد أنفسهم باعتبار أن  أوال: :وهيأوضح إريكسون ثالثة عناصر أساسية لتكوين وتشكيل ألانا 

ضر الديهم نفس الاستمرارية الداخلية أو املماثلة ـ أي إنهم ينبغي أن يخبروا أنفسهم عبر الزمن باعتبار أنهم ما زالوا في الح

 الفرد.ي ف : ينبغي أن يدرك آلاخرون في نفس البيئة الاجتماعية املماثلة والاستمراريةنفس ألاشخاص في املاض ي ثانيا

وبقدر ما يكون  ،الداخلية التي نموها في وقت مبكرأن يدرك آلاخرون وحدتهم  إلىوهذا يعني أن املراهقين يحتاجون 

املراهقون في شك فيما يتصل بمفاهيم الذات لديهم وصورها الاجتماعية املختلفة بقدر ما تعوق مشاعر الشك والخلط 

ينبغي أن يتوافر لألفراد ثقة تتزايد في التطابق بين خطوط الاستمرارية  ثالثا: .بالهوى الاكتراث إحساسهم البازغ  وعدم

  .الداخلية والخارجية ـ أي ينبغي أن تثبت مدركاتهم للذات مصداقيتها بالتغذية الراجعة املناسبة من خبراتهم مع آلاخرين

 .)133ص. : 1220 جابر،)

التي تشير إلى إخفاق املراهق في تنمية تحدث في هذه املرحلة و هوية التي لقد تكلم إريك اريكسون عن أزمة الو 

و أ فتؤدي على شعور بعجز عن اختيار عمل أو مهنة اجتماعية،ظروف شخصيته بسبب خبرات طفولية سيئة و هوية 

د نج. و خص ي وعدم وجود أهداف للحياةعدم التنظيم الشبالتفاهة و  العصر وشعورهمواصلة تعليم، أو يعاني صراع 

 و اري
ً
 بفشله، و يقرر أن معالجة املراهق من أزمة الهويك اريكسون متفائال

ً
 مستقبليا

ً
سون يتحدث اريكة ال تعنى حكما

كتشف ة يضافيإفرصة منية بين املراهقة والرشد، وتعد مهملة اجتماعية و عن مفهوم الرشد املبكر بوصفها فترات ز 

 . فيها الشاب ذاته وبيئته

هي تياز هذه املرحلة النمائية بسالم، و هي الفضيلة يكتسبها الفرد إذا نجح في اجص و أما بالنسبة للوالء وإلاخال 

 ك بها منالتمسيتبنى الفرد أديولوجية املجتمع و فيها ور، و الحل السليم لصراع الهوية ألانا الذي يصاحبه تمييع الد

جوابه هو أن و  كيف؟سؤال  نطرحقبيل الفكر ديني وسياس ي وقيمي. وتبقى الهوية هي إحساس فردي واجتماعي و 

   .(101 ص. :8011 ،)هريدى هوية.تعني تماما شخصية بال  ةشخصية بال أيديولوجي

  رحلة السادسة من ملهي او  شد املبكر(:الر  )مرحلةاكتساب ألالفة مقابل العزلة  السادسة مرحلةمرحلة

حقق الفرد الاستقالل سنة حيث ي 20 إلى 12تمتد من نهاة املراهقة حتى بداية منتصف العمر من تطور الشخصية و 

 يتصرف كراشد ناضج مسؤول يجد لنفسه عمال درسة و غيرها من املؤسسات املسيطرة عليه بما فيها املعن ألاسرة و 

 .عالقات الجنسية ممثلة في الزواجفيها ال آلاخرين بمايكون كذلك عالقاته مع يثبت من خالله أنه شخص إنتاجي و 

 ( 802 : ص.8012، شحاته)
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  املتأخر(الزعامة ) مرحلة الرشد  -مرحلة السابعة مرحلة اكتساب حاسة الانتاجية مقابل الركود                                                                                                                            :                                        

في هذه املرحلة يكون على الراشد أن يختار إلانتاج في مقابل الركود ، و قد وضح اريكسون مصطلح الانتاجية ليشير  و

 أحسن 
ً
إلى الاستسالم للمستقبل و للجيل الجديد ، فإنه يعتقد أن اهتمام الناس النشط و رفاهيتهم و جعل العالم مكانا

الذات ، بينما يؤدي الانشغال الكامل بالذات فسوف يؤدي إلى الركود ،  ، يعد من ألامور التي تضخم و تزيد من تقدير 

  ( 158. : ص8011)هريدى، أما الفرد الذي استطاع الوصول إلى إلانتاجية فسوف يخرج من هذه املرحلة بسالم . 

  هذه املرحلة يكون الفرد قد تقاعد عن  وفي س )الشيخوخة(:اليأمقابل –مرحلة الثامنة مرحلة تكامل ألانا

 لشعور عمله 
ً
ء وضراء ذلك راجعا إلى عمره فيما أفناه ومراجعة حياته بما فيها من سراالوحدة النفسية و  ومعرضا

ه الفرد حياتعلى العكس إن وجد القبول إشارة إلى تكامل ألانا و  هذاإحباطات ونجاحات، وهنا قد يقبل الفرد نفسه و و 

 اليأس.تنتابه مشاعر الحسرة التي تؤدي إلى فرص ضائعة والندم على ما فات و إال محاوالت فاشلة و  وكأنها ما هي

 ( 802 ص. :8012، )شحاته

  إريكسون:الفروق بين الجنسين في لعب ألاطفال حسب .3

يفعلون ما مألاطفال يكشفون عن مشكالتهم على نحو ألافضل حيث يلعبون باللعب أكثر  اريكسون أنلقد الحظ 

لقد بنتا ومثلهم من البنين للعبهم، و  150لقد أدت به هذه املالحظة إلى بحث تشكيالت حيث يستخدمون ألالفاظ، و 

كانت مو تجرى في جامعة كاليفورنيا. و كانوا أفراد عينة دراسة طويلة عن النسنة و  18 – 10تراوحت أعمرهم ما بين 

يبنى باستخدام مجموعة من اللعب فوق منضدة منه أن يتشكل و في البحث أن يدعو الطفل بمفرده ويطلب طريقته 

 . هية عن املنظر الذي شكله وبناه ورتب، ثم يطلب من الطفل بعدا ذلك أن يحكي حكانظرا مثيرا رآه في فيلم أو تخيلهم

ر ، ظالبنين في استخدامهم ملساحة اللعب في إعداد املناسة وجود فروق واضحة بين البنات و لقد أظهرت الدراو 

دئة باستخدام مجموعة من البنات على وجه لتحديد لقد وجد اريكسون أن بنات يملن إلى إعداد مناظر داخلية ها

ألف تأن املساحات املصورة تنات وكان هؤالء يتمتعن بأعمال وهن جلوس كالعزف على البيانو ، و حيواودمى ألشخاص و 

ر الاختباء ويظهلى عيضطر النساء يل إلى مكان و ي دخول دخفي عدد من الحاالت قد يؤدمن حوائط منخفضة وبوابات و

يثير الاهتمام أن  ، مماأو رجل أو ولد و لم يكن إمراة وبنتا قط هذا الدخيل كان دائما في شكل حيوانعليهن الخوف، و 

يرتب على ذلك  وما  أبراجبناء مناظر تتميز بأمنية عالية و ، عكس ألاوالد مالو إلى بنات لم يحاولن إعاقة هذا الدخيلل

 دقأسطوانية و و أالواجهات في صورة أشكال مخروطية من استماعهم بانهيار املباني، وفي عدة حاالت زينت الحوائط و 

 لحركة كتدفق املرور في الشارع . لوحظ  قدرا كبيرا في ألافعال وا

لجسم الفتاة عن جسم طبيعية يرى اريكسون أن هذه الفروق بين الجنسين في اللعب ترجع إلى اختالفات و 

ستخدام مجال الداخلي والحماية والتلقي، ويميل الاخر إلى تأكيد الانتصاب والنواحي ، فتميل ألاولى في لعبها إلى االفتى

نثى يحتمل أنهما يتأثران باملفاهيم التقليدية عن التنميط الجنس أي عن اختالف دور الذكر عن ألا الخارجية والحركة. و 

 (  122 -122  ص.: 1220، جابر)
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 : اب الهوية الجندرية حسب ايريكسون اضطر .2.3

و هي أزمة يمر بها أغلب املراهقين في وقت   Identity crisisاملشكلة الحرجة في هذه املرحلة هي أزمة الهوية و   

في  ون سيكو ماذا أما و يعانون فيها من عدم معرفتهم ذاتهم بوضوح أو عدم  معرفة املراهق لنفسه في الوقت الحاضر 

هي عالمات على طريق النمو يمكن أن تؤدي أما ياع  بما يجب أن يفعله ويؤمن به، و الضاملستقبل فيشعر بالتبعية و 

، إن أزمة الهوية أو لجندري أو تمييع الهوية الجندريةتشتت الدور االجندرية أو الانهيار الداخلي و  الاحساس بالهوية

راهقين كثير من امليعاني املهنة أو عن مواصلة التعليم، و اختيار عمل أو املهنة أو تمييع الدور كثيرا ما تتميز بعجز عن 

أنهم ، بعدم وجود هدف لحياتهمالشخص ي و  بعدم التنظيميخبرون إحساسا عميقا بالتفاهة و ، و من صراع العصر

أحيانا يبحثون عن هوية سلبية هوية مضادة للهوية التي حدد خطوطها الوالدين أو جماعة يشعرون بالقصور والغربة و 

 (828ص  :1222 ،) محمد السيد

 إريكسون:الجندري حسب  اضطراب الدور .0.3

ويرتبط اضطراب الدور بفشل املراهق في خلق تكامل بين توحدات الطفولة مما يؤدي إلى استمرارية التعليق 

وتحوله من مجرد فترة اختبار إلى نوع من الاضطراب املعيق لحل أزمة هوية ألانا وتبني ألادوار املناسبة، حيث يعاني 

ي إلى فشلة في تحديد وتبنى تحديد معنى لوجوده، مما يؤدي املراهق فيه من إلاحساس املهلهل بالذات وعدم القدرة عل

أهداف ذات معنى أو قيمة شخصية واجتماعية. هذا إضافة إلى ضعف التزامه بما تفرضه الصدفة عليه من أدوار و 

درة الق ضعف، و مشاعر عدم الكفاية، والسلوك الجامد املتعصب، و أدوار. وترتبط هذه السمات بدرجة عالية من القلق

                                                                  عالقاته الاجتماعية، وضعف الالتزام بأهداف وأدوار ثابتة. ـ وسوء لى اتخاذ القرارات،ع

   The adaptation of a negative identity :  تبني الهوية السالب
ً
لقد تحدث اريك اريكسون على هذا النمط واصفا

 Inner حيث يرتبط بدرجة أعلى من إلاحساس بالتفكك الداخلي ،الوجه ألاخطر الضطراب هوية ألاناب إياه 

fragmentation والذي ال يقتصر تأثيره على عدم القدرة على تحديد أهداف ثابتة أو تحقيق الرضا عن دوره الاجتماعي 

فع باملراهق إلى ممارسة أدوار غير مقبولة ، بل ويلعب ذلك دورا أكثر سلبية في حياة الفرد بصفة عامة، حيث يد

 ) 128 : ص. 1220 ،جابر)اجتماعيا. 

   :: إلاجراءات املنهجيةثانيا

: .منهج الدراسة2  

تحليلها ة و ة في دراسة الظواهر الاجتماعي، ألنه ألاكثر مالئمة تم الاعتماد على منهج التحليليفي إطار املقاربة املنهجي

ة الاجتماعية سينتعرف على الجندرة في النظرية النفخدام الجندر كمفهوم قائم بذاته و في استالبدايات تاريخية من أجل 

  .واضطراباتهاإلريك إريكسون 
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 الدراسة:ثالثا: نتائج 

  قديم النشأةالجندر مفهوم  

  بين الجنس والنوع الاجتماعي في عدة نقاطيوجد اختالفات . 

  عندما تضطرب الهوية الجندرية يضطرب معه الدور الجندري 

  ضالطفل مبكرا بناءا على مجموعة من ألاعرا الجندرية عنداضطراب الهوية نستطيع مالحظة تغيرات و 

  الجندرية.تظهر على راشد أيضا مجموعة من أعراض يمكن من خاللها تشخيصه باضطراب الهوية  

 ن يتمكن الفرد من الانتقال بسالم أية اجتماعية للنمو تتطلب حلها قبل زمات نفسألى وجود إ ريكسون أشار أ

 .لى مرحلة ألخرإ

  ماعي النمو الاجت بط املراحلرتال ت قوى فهيكثر من كونها أركز على العالقات النفسية والاجتماعية للمراحل

 حياته.ثناء ألى الخبرات التعلم التي يتعرض لها الفرد إبل تعزى ذلك وبشكل كبير  ،العضوي بالنظام 

  يتعرض لعدد كبير ومتالحق من الضغوط الاجتماعية التي تفرضها عليه يشير اريكسون على أن إلانسان و

الجيران ...( وتشكل هذه الضغوط الاجتماعية مشكالت يتوجب على  ،املدرسة )البيت،املؤسسات الاجتماعية املختلفة 

  وعدم اضطرابه.ومن ثم التكيف معها حتى نظمن سالمة الدور الجندري  لهاالانسان ح

  ل ن كأو ، ن عملية التطبع الاجتماعي تتكون من ثمانية مراحل أو فترات عمريةأويذهب اريكسون الى القول

وتتغلب  حأن تكافشخصيته  وعلىيفشل نفس ي واجتماعي قد ينجح الفرد في مواجهة وقد  مرحلة نمائية تنطوي على تحد

بطريقة ألازمات عندما تحل كل  إال وال تظهر الشخصية نمو سويا  ،رع خاص في كل مرحلة من مراحل العمعلى صرا

 النموه.ايجابية وتكون لديها القوة على مواجهة املرحلة الحرجة التالية من 

  لة ن كل مرحأو . كل فردس الاجتماعي الذي يمر بها الجندرة موضحا إياها في مراحل النمو النف تناول اريكسون

من مراحل النمو تتطلب نقطة تحول وتغير بالسلوك والشخصية يواجه فيها الفرد خيارين بين طريقتين من الكفاح 

 إيجابي.سوي و  وأخرطريقة تكييف س يء وسلبي 

 لى إيؤدي مما  لفرد في حالة لم يستطيع تجاوزها،مخلفاتها على اسكون على أزمة الهوية الجندرية و ركز اري

  تمييعه.اضطراب الدور الجندري و 

  ةالاجتماعية الريك اريكسون في توضيح السمات الشخصية إلايجابي –تكمن الاسهامات النظرية النفسية 

شباعات إلا الاجتماعية التي حصرها بين كزا على خبرات التنشئة النفسية وأكثر عملية مر لسلبية بطريقة اجرائية و او 

مسؤول عنها في املقام ألاول الوالدين أو مقدمي الرعاية في مختلف املواقف التربية بإضافة غلى التي يكون إلاحباطات و و

 .  ن مختلف مؤسسات املجتمعمختلف الضغوطات التي يتعرض لها الفرد م

 لتربية اعد املختصين في مجال علم النفس و بمثابة دليل يسارية ايرك اريكسون نظرية تطورية و وبهذا تكون نظ

فهي نظرية شاملة للحياة إلانسانية منذ الوالدة حتى الشيخوخة  ،مدى انحرافهبعملية التنبأ بالسلوك و  قيامعلى ال

 .نسانكآخر مرحلة من عمر إلا
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 خاتمة: 

ختاما ملا جاءت به هذه الورقة البحثية نقول أن الجندر أي النوع الاجتماعي بمثابة املسار الذي يحدد الفرد من 

ن خالل أفراده مسيمات الثنائية إما ذكرا أو أنثى، ويكون في حسن ظن توقعات املجتمع و ي ألحد تقخالل انتمائه الفعل

من خالل تحقيق هويته الجندرية ذلك بغيه تحقيق مكانة اجتماعية له و  القيام باألدوار الجندرية املطلوبة منه

 . بها والاحساس والاعتراف

 : املقترحات وتوصيات

 بمرحلة الطفولة ضرورة العناية الكافية .
ً
  ملا لها من آثار مستقبال

 الاجتماعية وغيرها  إجراء املزيد من الدراسات حول الهوية الجندرية عند إريك إريكسون في نظرية النفسية

 . من النظريا

  املواقف التي تساهم في تحقيق الهوية الجندرية لدى مراحل عمرية أخرى للكشف عن العوامل تعزيز الجوانب و

 . ؤثرة في تحديد ألادوار الجندريةامل

 ملراهق ثقته ااب الطفل و ألانشطة الهادفة التي من شأنها أن تسهم في اكسير البرامج التربوية التعليمية وتوف

  .بنفسه وتحقيق هويته

 قائمة املراجع:
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 مفهوم "الجندر" في السياق الاجتماعي"

The concept of gender in a social context 

 شيلي نبيل ط.د.

 املغرب/ الدار البيضاء /معة الحسن الثانيجا

PhD. Nabil Chili 

Hassan II University/Casablanca/Morocco 

 ملخص: 

جاء مفهوم "الجندر" في السياق الاجتماعي الذي عرف العديد من التحوالت في الفضاء العام؛ من فضاء تقليدي كالسيكي إلى 

 فضاء متعدد ألابعاد، من أجل خلق املناصفة بين الرجل واملرأة في صنع القرار. 

 نسين، الهيمنة الذكورية، الاعتراف، الحركة النسائية، املساواة،   العدالة بين الج الكلمات املفتاحية:

Abstract :  

The concept of gender came in a social context that witnessed many transformations in the puplic space; from old 

spher to a multidimentional space in order to realise parity between men and women in decision making.  

Key words : Gender justice , androcentrism, recognition, the women s  mouvement, equality. 

 مقدمة:

لم يكن يوما إلاصالح بمعناه الشامل قائما على الهيمنة الذكورية، التي خلفها لنا التاريخ عبر نماذج ثقافية      

مجتمعية دينية. فاملرأة التي عاشت وتعيش في مجتمع منغلق تحركها رغم ذلك دوافع وانفعاالت سيكولوجية، من أجل 

قاش العمومي، وهذا ألامر ال يتحقق إال عن طريق الصراع الخروج من الهوية ألاصلية إلى محاولة إدخالها في الن

صنع القرار لتدبير الفضاء العمومي، بهدف خلق  التوازن فيوالاحتجاج ضد الثقافة املهيمنة في املجتمع، من أجل خلق 

ناس على لفضاء يتسع للجميع، ويقوم على التفاعل والنقاش ال على الهيمنة والانفرادية، لضمان العيش املشترك لكل ا

 أسس عادلة.                            

سنقوم في هذه الورقة على تسليط الضوء على مجموعة من القيم التي تهيمن في صنع املجتمع الذكوري، ما 

يخلق الالمساواة بين الجنسين، و سنتطرق بالتفصيل إلى أهم ألاسباب الرئيسية في عدم خلق "الهوية الجندرية" في 

املعاصرة، وذلك من خالل الحديث عن مطالب النساء لتحقيق املساواة بين الجنسين، من وجهة نظر املجتمعات 

مختلفة؛ لفالسفة و فيسلوفات نسويات أخذن على عاتقهن قضية الدفاع عن توزيع ألادوار بين الجنسين، وتفكيك 

د، سنحاول مناقشة أراء املفكرة القيم املجتمعية التي تحول دون إشراكهن في التفاعل العمومي، وفي هذا الصد

 ألامريكية" نانس ي فرايزر" في شأن "الجندر". 
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 من خالل العناصر التالية: 

  املساواة بين الجنسين ومبدأ العنصرية                       أوال؛

 "الجندر من منظور نانس ي فرايزر"   ثانيا؛ 

 خاتمة  ثالثا؛

 أهمية البحث: 

تتجلى أهمية البحث في مفهوم "الجندر" من خالل الانتشار الكبير للعوملة، وما خلفته من أثار في تعرية واقع 

املجتمعات؛ ومن ظهور مشاكل جديدة تتطلب الاهتمام بقضايا النوع، لتجسيد العدالة واملواطنة املتعددة في الفضاء 

 الرجل كما املرأة في مناقشة كل القضايا التي تتعلق بالشأن العام. املتعدد الجوانب، لبناء الدولة الحديثة التي تعترف ب

 أهداف البحث: 

 .بيان تأثير الهيمنة الذكورية في خلق الالمساواة بين الجنسين 

 .توضيح العالقة التي تربط بين املرأة وألاسرة واملجتمع 

 .تسليط الضوء على أهمية املطالب النسائية في الفضاء العام 

  نظر الفيلسوفة "نانس ي فرايزر" في خلق الاعتراف باملرأة.بيان وجهة 

  املساواة بين الجنسين ومبدأ العنصرية:                         أوال؛

 -" في وقتنا، وإعطاء له دالالت واضحة في املحيط السوسيوgenderبات من الضروري التوجه لدراسة "الجندر"  

صور املجتمع مع محاولة إعادة اختراع بعض العناصر ألاساسية "للنسوية" من سياس ي، وتوسيع أفاق هذا املفهوم في ت

" في الواقع. وجعل الاهتمام متوجها Emancipatory practiceأجل ضمان املساواة بين الجنسين عبر "املمارسة التحررية 

 .(Browne, 2007, P.137) بشكل كبير إلى القضايا املتعلقة بسياسة عدم املساواة بين الجنسين

من أجل الدخول في عوالم "النسوية" ال بد من التمييز بين بعض املصطلحات ألاساسية؛ مثال مفهوم "الجندر" 

الذي يشير إلى املميزات الاجتماعية كاألنوثة والذكورة، وكل ذلك متغير ثقافيا وليس مرتبطا بجنس الفرد. في حين يقصد 

والوظائف البيولوجية، والجنس غير قادر على وصف الهويات الاجتماعية، ويشير "بالجنس" الارتباط البيولوجي للفرد 

كذلك إلى تحليل الرجال والنساء بناء على مجموعة من الافتراضات حول كيفية تصرف كل واحد منهما، فهذا املوضوع 

، لكن فكار إلايديولوجيةكان يعرف العديد من العشوائية من حيث التمييز الدقيق بين الباحثين، وأيضا بين بعض ألا 

الحدث الذي حطم هذه املعتقدات هي التحوالت التي جاءت بعد الحداثة، وزعزعت استقرار مفهوم "الجندر" مع دخول 

على التقسيم الثنائي) الذكر  تقوم التقنية والتكنولوجيا، وأصبح من الضروري الحديث عن "هوية جندرية" متعددة ال

 .(Browne, 2007, P.138) و ألانثى 
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رات، سواء من حيث املنطلقات أو من حيث النتائج. كما أن  عرفت النظرية "النسوية" السياسية املعاصرة عدة تغي 

ل في التيارات "النسوية"، يجد أنها تنقسم إلى عدة أنواع؛ منها "النسوية" الليبرالية، النسوية الاشتراكية.لم تكن  املتأم 

على مجموعة من القضايا املتعلقة باملرأة، في حين تعتبر بعض النظريات "النسوية"  النظريات السياسية التقليدية تجيب

السياسية املعاصرة على أن جميع أفراد املجتمع سواسية وبالتالي يجب معاملتهم بدون تمييز، وترى هذه النظريات أن 

ي محاولة دمج تجارب النساء ف نساء، أو الالسبب في عدم املساواة يعود إلى العقليات الذكورية، التي ال تهتم بحاجيات 

                 )  .Kymlicka, 2003, P 256-255 (املجتمع

كانت في العصور القديمة، معظم النظريات السياسية ترى أن فكرة إقصاء املرأة داخل ألاسرة، والخضوع 

 جنس أخر، ما صحة هذا القول؟                                                                                        والطاعة للزوج، كانت حاجة طبيعية نظرا كون أن الطبيعة خلقت جنسا متفوقا على

ر انطالقا من التصور القائم على التفوق  كما أن املطالبة بالحقوق املدنية والسياسية للنساء كانت تفس 

نشطة الاقتصادية والسياسية خارج إلاطار املنزلي.أما النظريات املعاصرة الطبيعي، وأن النساء غير قادرات على مزاولة ألا

ش دور املرأة، واعتبرت أن جميع النساء مثلهن مثل الرجال، وينبغي اعتبارهن ككائنات  تركت هذا التصور الذي يهم 

ن الحق في تقرير املصير الذي يقوم على التصويت في ب ة ومتساوية في جميع الحقوق، لديه  ا يسمح ناء العدالة، وهذا محر 

                . ) .Kymlicka, 2003, P 25-3 (لهن  بالولوج للفضاء العام

ولكن مع ذلك، هذه التشريعات لم تؤسس بالضرورة املساواة بين الجنسين.ففي) و م أ( وكندا، مازال لم يتم "تأنيث" 

               . ) .Kymlicka, 2003, P 258- (الجنس ي والعنصريةبعض الخدمات العمومية، هذا فضال عن العنف املنزلي والقمع 

ينظر للرجال والنساء كونهما يشكالن أدوارا مختلفة في املجتمع، ولكنهما ال يحظيان بنفس القيمة الرمزية من حيث 

ف مقارنة عملهما؛ إذ يحظى الرجل بمكافأة التي تغيب عند العنصر النسوي، كما أن هذا ألاخير يقوم بعمل مضاع

". كانت هذه الدول   Nordiccountriesقامت بها "دول الشمال إلاجراءات التيبالرجل، وهنا ال بد للحديث عن بعض 

؛ من حيث الاختالف في الثمن 8005من بين الدول ألاوائل الذين وضعوا بعض املعايير "للجندر" في ألامم املتحدة سنة 

 (Browne, 2007, P. 36-37-38) العملوتقسيم 

تعتبر الحركة النسائية أن الفلسفة والثقافة العامة كانتا مسؤولتين على صنع الرجل على الرغم من النجاحات 

املتعددة للنساء، فالرجال ال يزالون مهيمنين على جميع القرارات والوضعيات سواء في املجال التربوي أو الثقافي أو 

ظرة  للعالم ما تزال تقوم على ما هو "ذكوري"، وأن معظم ألاعمال يجب أن املؤسساتي أو في وسائل إلاعالم، وأن  الن 

 ,Common sense  "(Browneفكير املشترك أو املعنى املشتركتكون على عاتق النساء، وتسمي النساء هذا التفكير "بالت

2007, P.38-39) 
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ث  النسوة حول "النظام ألابوي  " الذي كان يمجد صورة P.176).-ryson, 1999B1(2patriarchy ,2003تتحد 

الرجل على اعتبار أنه يرمز للقوة والسلطة والفحولة، وكان نظاما قاسيا على ألانثى، ويرجع هذا املصطلح إلى العديد 

من التمييزات بين الجنسين:أوال؛الالمساواة بينهما) الرجل، املرأة(  هي في ألاصل "بطريكية".املساواة ال يجب أن تكون في 

،والسبب يعود إلى هيمنة القيم املجتمعية، العمل ولكن أي ضا في النقاشات العامة التي تجري في ظروف غير مناسبة لهن 

وكانت هذه القيم محطة انتقادات الذعة من طرف الحركة النسوية، وحتى إذا دخلت املرأة في النقاش العمومي فإن 

 (Browne, 2007, P.39)التي تقف أمامهن  ألامر سيكون أمام مجموعة من الافتراضات واملرجعيات املجتمعية 

لصراع ؛ من خالل االسياق الاجتماعيعندما نتكلم عن املساواة بين الجنسين، فمن الضروري ألاخذ بعين الاعتبار 

الالمساواة مرتبطة ارتباطا وثيقا  وألاسود، فهذه والضعيف، ألابيض والفقيرة، القوي القائم بين الطبقة الغنية 

 (Browne, 2007, P.39)باستغالل العمال 

يربط الفكر املجتمعي العنصر النسوي ببعض املهام التي ال تحتاج إلى الجهد أكبر، وإلى الذكاء كذلك على خالف 

 هذا الفكر للتصالح مع ذلك، تريد الحركة "النسوية" اختراق هذه العوالم الظاملة في حق املرأة، واملطالبة بتعديل

الجنس ألاخر الذي غاب عن العالم لسنوات عديدة، بسبب النظرة الدونية له من طرف املجتمع الذي كرس هذه 

 الهيمنة. 

كما يجهل الفكر املشترك مجموعة من مطالب النساء؛ من أهمها نسيان مفهوم "الجندر" في السياق الواقعي 

 ,browne, 2007) لفضاء الخاص الذي تغيب فيه العدالة من خالل القيم الظاملةمع املساواة في الحقوق، وعدم ذكر ا

p. 41) .وهذا سيدفعنا للحديث عن "الجندر" من خالل السياق الاجتماعي. 

تدافع هذه الحركة على فكرة أساسية تتعلق "بجندرة"ألادوار بين الجنسين في كل مواقع العمل، لتجاوز النظرة 

، التربية، إلاعالم، الدين(. رغم ما يبدو من الصعوبة بمكان ألاسرة)الاجتماعي -التاريخيالدونية التي أتت من السياق 

 ة في الفكر املجتمعي منذ اللحظة ألاولى.    تغيير هذه ألادوار، كونها أصبحت تملك جذورا عميق

" بالعديد من catherine mackinnon (kymlicka, 2003, p. P.257) قامت املفكرة النسوية " كاثورين ما كينون 

البحوث على املساواة في الحقوق بقولها" لقد أثبتت املساواة أمام القانون أنها غير فعالة بشكل فردي في تلبية احتياجات 

املفكرة إمكانية  . تطلب هذه(kymlicka, 2003, p. 257) بما يرفضه املجتمع عليها بحجة وضعها البيولوجي املرأة وتزويدها

سم باألمن الجسدي، وتحقيق الذات "النسوية" كفاعلة في املجتمع، وهذا يتطلب 
 
الولوج إلى الحياة املهنية في شروط تت

 من منظورها القليل من الاحترام والكرامة. 

                                                           
ذه ألاسرة ه تعتبر "البطريكية" بأنها مؤسسة مكونة من ألاسرة، ومجموعة من الحركات النسائية تعتبرها املحور الرئيس ي في املجتمع، وتؤثر بشكل كبير  1

جتمع من هذا التنظيم الهرمي للم على تفكير املجتمع، وفي الفضاء العام. كما أنها مصدر من مصادر القمع للنساء، وكل مظاهر الحرمان والقمع هي نابعة

ام الذي هو ضاء العالقائم على التمييز بين املجال الخاص واملجال العام، والذي يجل املرأة حبيسة ألاعمال املنزلية الشاقة وال يحق لها املشاركة في الف

 من اختصاص الرجال.
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لم التعتظن هذه الحقوقية أن  معظم البلدان الغربية أعطت للنساء الحق في ولوج العديد من الوظائف؛ كحق 

هذه الحقوق محدودة، ألنها تهمل الالمساواة الجنسية.في حين الرجال  ذلك، تبقىوممارسة املهن العسكرية.لكن رغم 

 .   (kymlicka, 2003, p. 258) يقومون ببناء املؤسسات الاجتماعية، بهدف خدمة أغراضهم الخاصة

شترط معايير معينة في توظيف الشخص في عمل ما؛ ومن بين هذه الشروط عدم مجموعة من عروض العمل ت

فر على ألاطفال،وهذا حسب الفكر"النسوي" يقص ي العديد منهن  في ولوج الخدمات باملقارنة مع الرجال)  (1التو 

(kymlicka, 2003, pp. 259-260) التمييز على أساس الجنس ال يوجد عند الرجال فقط، وإنما يمتد إلى املجتمع الذي.

ل من قيمة النساء.يتأسس املجتمع على قيم ثقافية "ذكورية" تحتقر دور املرأة سواء داخل املنزل؛من حيث تهميش 
 
يقل

 يل مجتمعية مؤسساتية. هذا العمل من الناحية الاقتصادية والرمزية، وفي الخارج تواجه املرأة عدة عراق

إعادة "مفهمة" الالمساواة الجنسية ليس كمشكل يتعلق  املجتمعية، وجبملناقشة الظلم القائم في البنيات 

"، ولكن كمشكلة تتعلق بالهيمنة.كما أن تبعية النساء ليست سؤالا متعلقا Discriminationبالتمييز العنصري"

مرتبطا بالهيمنة الذكورية، وتحت تأثير هذا الاختالف الجنس ي تظهر النماذج  باالختالف الالعقالني للجنس، ولكن السؤال

ن كذلك عن ولك املجتمعية التي تحتقر صورة املرأة، وهذه املشكلة ال يمكن حلها بواسطة القضاء على التمييز الجنس ي،

ر عبر التاريخ و أصبح مفهوما  .(kymlicka, 2003, p. 163) طريق توزيع السلطة هل يمكن القول أن مفهوم العدالة تغي 

رات املوجودة بين الجنسين، في نظريات العدالة؟ وهل ستتغير ألادوار بين الجنسين في  اته التغي  واسعا يضم  في طي 

  املجتمع؟

ملشترك بينهما، تعددت الدراسات التي تناولت مفهوم "الجندر" حسب كل تخصص على حدة، فكان القاسم ا

هو الرغبة في تحرير الفضاء العام من الهيمنة، ومن ألافكار التي تقص ي الطرف ألاخر في عملية التفاعل، وهذا ما دفعت 

اليسارية والفيلسوفة نانس ي فرايزر" في املناخ ألامريكي الذي عرف عدة تحوالت على جميع املستويات،  " املناضلةعنه

 الاعتراف هو الحل.فكان النضال من أجل تحقيق 

 ثانيا؛ "الجندر من منظور نانس ي فرايزر"   

( new leftالجديد؛ أنها حركة نسوية وليدة اليسار  اهتمت الحركة النسوية بالسياسة الثقافية على اعتبار

املجتمعية، والتمرد عليها خصوصا  من القوى حاولت خلق راديكالية نسوية جديدة، والتي كان من مطالبها التحرر 

                                                           
خاصة، وال يجب أن تكون الشروط تخدم مصالح الرجال، وتقص ي في نفس الوقت تدافع النسوة عن فكرة "الحياد" في ولوج الخدمات العمومية أو ال  1

ال ينبغي على املشغل أن يهتم بجنس العامل هل هو ذكر أم أنثى. جميع الخصائص التي تميز الرجال هن  ملسؤولية املنزل وألاطفال. و النساء بسبب تحمل

 .عن النساء يوجد تفسيرها في النظام الاجتماعي
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(، gendre justice)الجنسين النظام الرأسمالي الذي وجهت له نقدا الذعا، باإلضافة إلى الدعوة للمساواة بين 

  .(nancy, 2013, p. 2) 1الجنسية واملساواة والاختالف في ظل الهيمنة الذكورية والديمقراطية

تعتبر هذه املفاهيم أساسية ومفيدة بالنسبة للمجتمع الديمقراطي، بحيث تركز املناضلة ألامريكية "نانس ي 

 ماللرجل، مالصورة املقدسة  النسوي، ويمجدفرايزر"على تحليل النظام ألابوي، والذي كان يتميز بإقصاء العنصر 

 . androcentrism) (nancy, 2013, p. 3)2يرسخ لثقافة مجتمعية ذكورية 

كما قامت هذه الحركة النسوية بتشخيص كل املعضالت أو املشاكل التي وقعت فيها النيوليبرالية، ونقد النظام 

الاقتصادي الرأسمالي بحكم أنه حاول السيطرة على كل ش يء في املجتمع، في حين كان الهدف ألاساس ي لهذه الحركة 

السياسات، وأيضا التوزيع العادل لالقتصاد، وتوسيع حقل الديمقراطية الالرأسمالية، من أجل خلق تيار هو فهم 

اجتماعي وسياس ي و ديمقراطي، والذي يجب عليه تحرير صورة املرأة، وإدخالها في صلب اهتمامات السياسات املتعاقبة 

 "3عادة التوزيع من خالل النضال من أجل الاعترافعلى الحكومة، وفي هذا السياق تقول فرايزر:" النضال من أجل إ

(nancy, 2013, p. 4). 

كما ترى فرايزر أن الدول الرأسمالية املتقدمة استبعدت الطوائف العرقية، وهذا يفرض ضرورة إعادة تصنيف 

عندما نزل مجموعة من الشباب ) أو م )عرفتها  طبقي للمجتمع، وفي هذا إلاطار ظهرت العديد من الاحتجاجات التي

للشوارع رافضون لسياسة العنصرية، ومشككون في الحداثة الرأسمالية، راغبون في تشييد نظام جديد برؤية أكثر 

واقعية، يضمن الديمقراطية، وسياسة تسعى إلى ثقافة الاختالف، واملساواة الاقتصادية، وهذا ألامر ال يتحقق إال بفضل 

توسيع دائرة التوزيع: من توزيع قائم على الطبقية إلى توزيع قائم على العدل. فقد حظي النضال النسوي بنصيب 

 ,nancy, 2013)  .ة نضالية بواسطة النضال الاجتماعألاسد في فكر" نانس ي فرايزر"، فهي كانت ترغب في ترسيخ ثقاف

p. 4) تجاوز القواعد التقليدية إلى وأيضا الدعوة.                                                                                                            

                                                           
 

بأن الرجال هم الذين يصنعون العالم حسب تعبير أحد لنسوة، وليس هناك مساواة في السيطرة بين  Androcentrismيقصد باملذهب ا"لذكوري"   2

حياة، لالجنسين في كل أمور الحياة، وهذه الهيمنة لها أبعاد تاريخية، خصوصا النظام ألابوي الذي كان يقدس صورة الرجل ويعطيه كل الحقوق في ا

العملية  ؛ إذ كان التفاعل أحاديا وليس تفاعليا فير، وفي هذا غياب البعد ألاخر لإلنسانية، املتمثل في الكائن ألاخمما يجعله مسيطرا على ألاسرة واملجتمع

 التواصلية، وهذا فيه العديد من القيل والقال بين مختلف العلوم إلانسانية وحتي العقائدية
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 ,1dependency (nancy, 2013"التبعية النسوية، هيمن بين املطالب التي كانت تشكل الركيزة ألاساسية عند 

p. 8) .«رأةعلى املما قبل الصناعة، وذلك عبر النظام ألابوي، والذي يخول للذكر السيطرة  كلمة منتشرةكانت هذه  اذ 

، هذا مع ظهور الوعي باالستقاللية في -في العصر الحديث  أما-لهوجعلها تابعة  أصبحت تشكل وصمة عار عندهن 

 صفوف النساء اللواتي طالبن بنفس الحقوق التي تعطى للرجال على قدم املساواة.

تتطلب العدالة الدعوة إلى طريقة موحدة للعيش بين الرجال والنساء في تكافؤ تام في كل ش يء، بحيث دافعت 

اعدة، ظروف حياة املرأة كق ومعالجةيعيش الظلم لواتي ة لضمان نظام يكفل الرعاية الكونية لكل نساء العالم الالنسوي

وتوفير ألامن للجميع. لهذا خلقت النسوية عاملا جديدا يقوم على رفض التعصب الذكوري، والنظام الهرمي، وإدخال 

 .                                                                                                (nancy, 2013, p. 9) 2النساء من أجل املشاركة في الحياة الاجتماعية

من خالل  sexism  (nancy, 2013, pp. 9,10,11) التمييز العنصري على أساس "الجنسكما تحلل الحركة النسوية 

في املجتمع الرأسمالي. ومن أجل التغلب على هذه التبعية  السياسة الاقتصاديةهي متجذرة في بعدين للتبعية؛ و 

الجنسية؛ يجب الجمع حسب "فرايزر" بين "سياسة الاعتراف وسياسة إعادة التوزيع" النسوية، رغم صعوبة تطوير 

 هذه السياسة لكونها تتقاطع مع محاور أخرى للتبعية. 

أساس عدم الاستقرار ماديا إيكولوجيا ومن ناحية  النسوي هو بناء تيار نقدي يقوم على من النضالكان الهدف 

إلانتاج الاجتماعي، ويمتد إلى املمارسة السياسية، مع تطوير قواعد ومطالب السياسات. وهذه النظرية حسب "نانس ي" 

 يجب أن تكون لها ثالثة أبعاد: وهي دمج البعد السياس ي جنبا إلى جنب في البعد الاقتصادي لإلعادة التوزيع والبعد

مالي، في السياسة في املجتمع الرأس املشاركة العادلةالثقافي لالعتراف؛ وهذه أهم العراقيل التي تواجه إلانسان في عدم 

في حين توجد أهم معيقات التوزيع في الاقتصاد السياس ي وبالتالي ال بد من الكشف عن املشاكل التي تحول دون تكافؤ 

 .(nancy, 2013, p. 12) 3الفرص في السياسة للمجتمع

                                                           
عبت دورا أساسيا في إعادة البناء التاريخي ملفهوم " التبعية" . كما هو الحال في طريقة بأن ممارسة التمييز العنصري ل  linda goldenفرايزر و إعتبرت 1 

. وفي ظل التحوالت التي تعرفها الوضعية املعيشية من عدم تقسيم العمل، لذا أضحت الدعوة لتجاوز التبعية مطلبا حيويا بالنسبة للحركة النسوية

ألاجر من خالل إصالح سوق ولة الرعاية مأسسة العدالة بين الجنسين، وتسهيل املرأة للحصول على الزواج وكثرة الطالق في املجتمع، وجب على د

   توفير الخدمات مثل الرعاية الاجتماعية ورعاية املسنينالشغل و 

 

" وهي كلمة اختلف  الباحثون فيها  في الترجمات العربية، فهناك من يترجمها باملغايرة الجنسانية، أو heterosexismتستعمل الحركة النسوية كلمة  " 3 

ممارسة  و الجنس املغاير الذي يجمع بين الذكر وألانثى كحالة طبيعية من أجل ضمان استمرارية الجنس البشري،. في حين النسوة يطالبن بحق الزواج أ

وحتي ونية القاند املتحولين جنسيا واملثليين رغم تبقى هذه ألافكار سواء من الناحية ألاخالقية أو البيولوجية أو الجنس مع نفس الجنس خصوصا عن

لم في املجتمع ظالدينية في املجتمعات التي تحتكم ألعراف الدينية تطرح مجموعة من التساؤالت. ولكن إذا لم يتم الاعتراف بهذه الفئة التي تعاني من ال

لجميع اا إلى معارضة السياسة الاقتصادية في املجتمع. كما أن نضال املثليين يهدد مصالح الرأسمالية بحكم أنها تخلق عاملا طبقيا وال تعترف بمما يدفعه

  ألاحادية.ولكن تنهج السياسة 
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كما أن "فرايزر" تعتبر أن العنصر النسوي سواء من حيث املشاركة في السياسة أو الفضاء السياس ي العام تبقى 

ضعيفة جدا من خالل التمثيلية مقارنة بالعنصر الذكوري، هذا فضال على أن هذا النمط من السياسة ال يهتم باملشاكل 

سوة توسيع قواعد العمل السياس ي، وجعله عمال كونيا يناقش العابرة للحدود ومشاكل الدول الفقيرة، لهذا تريد الن

كل القضايا إلانسانية بغض النظر عن طبيعة إلانسان ومكانته الاجتماعية، وهذا ال يكون إال بدمج النسوة في القرار 

 ناني.                                                        ألا السياس ي، بفضل خلق تغيير جذري في الفكر السياس ي النسوي عن طريق النضال والتمرد على الفكر املتعصب و

أن  موضوع الاعتراف  كما».  statut socialتقترح "فرايزر"مقاربة بديلة تعالج مسألة الاعتراف كسؤال املكانة الاجتماعية 

هم أعضاء في التفاعل الاجتماعي. ليس هو "الهوية الخالصة" للجماعات أو املجموعات ولكن مكانة هؤالء ألافراد باعتبار 

فمشكلة عدم الاعتراف ليست هي مشكلة "سيكولوجية"، وليست ضررا ثقافيا مستقال، لكنها عالقة تؤسس للتبعية 

الاجتماعية، وفي خضم املؤسسات الاجتماعية تتم عملية الحرمان من الحقوق بسبب املعايير الثقافية. وتذكر في هذا 

، املرأة( ملرأةا)الجنس يكية" نانس ي فرايزر" قوانين الزواج التي تمنع ألافراد من الزواج من نفس السياق الفيلسوفة ألامر 

رع في املجتمعات املعاصرة أو حتى القديمة
 

 ,fraser) )الرجل، الرجل(، وتعتبر أن هذا النمط من الزواج ال يقبله الش

2005.2011, p. 79) البشر يحاول تجاوز الرغبات  الطبيعية؟ هل. أال يمكن القول أن هذه ألافكار تتعارض مع القوانين

ر  ل الجنس ي بالنسبة للبشرية؟ وهل طبيعة التوالد ستتغي  الطبيعية وتحويلها إلى العكس؟ ما هي الفائدة من هذا التحو 

ل الجنس ي أم أن  ألامر يتعلق فقط بتحقيق الرغبة املرضية للشخص وإذا كانت رغبة فردية هل يصح  من  مع هذا التحو 

 الناحية ألاخالقية والتشريعية والدينية تعميمها على باقي فئات املجتمع؟     

ن ألانماط الاجتماعية: ما يعني أن املشكلة  ال يمكن الحديث عن التفاعل بعيدا عن السياق الثقافي، وعبره تتكو 

ا فهذا أمر عادي، ولكن أن تكون إنسانا املجتمعية تدور في كواليس هذه ألا  نماط الثقافية؛ إذا مثال أن تكون إنسانا سوي 

مغايرا جنسيا فهذا ال يعتبر عاديا من املنظور الثقافي؛ وألاسرة التي يرأسها رجال فهي أسرة شرعية، في حين ألاسرة التي 

ظر في طبيعة التفاعل، الذي يجب أن  تقودها املرأة ال شرعية لها. يصبح الهدف ألاسمى من هذه ألامثلة هو  إعادة الن 

 .    (fraser, 2005.2011, p. 80) (1)املشاركة يكون تفاعال قائما على املساواة في 

ة ميادين وحسب طبيعة وخصوصيات املجتمع: وهذه امليادين ممكن أن  هذا الشكل من عدم الاعتراف يوجد في عد 

تكون قانونية؛ من خالل القانون الصوري، يذكر أن وظيفة القانون هي مساعدة املواطنين على تحقيق الاندماج في 

هذا نقاشا ساخنا  الخاصة، كان، ال أن يكون يشكل لهم تهديدا على حياتهم (fraser, 2005.2011, p. 80) (2)املجتمع 

والقصور التي يعرفها في نفس الوقت، ودور املشر ع والقاض ي وصالحية كل  طبيعة القانون بين فقهاء القانون حول 

جتماعية لتصبح شأنا عموميا أم أن منهما. هل دور القانون في كل بقاع العالم هو مواكبة ألازمات الاقتصادية والا 

                                                           
 البيضاء، فهم حسب الفكر الثقافي يحترمون من ألامثلة التي تعطيها" فرايزر" فيما يخص عدم الاعتراف؛ نذكر قضية ألافراد الذين لديهم البشرة  1 

لون خطراعكس السود الذين يصنفون في خانة الهمج  ألامريكي، علىالقانون خصوصا في املجتمع 
 
على الدولة واملجتمع، مما يجعلهم يحظون  ويشك

  بمكانة غير محترمة
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، صفحة 8015)دووركين،  التشريعية هو قانوني على اعتبار القانون من اختصاص السلطة  عماالشأن العمومي بعيدا 

 ؟     (2

حسب ااملنظور القانوني، عدم الاعتراف فهو شكل من أشكال التبعية "املمأسسة"وبالتالي، خرق ملبدأ العدالة، 

لجماعة، اواملشكلة العويصة هي أن هناك من يدعي الاعتراف ولكنه ال يعرفه في الواقع: ال يهدف الاعتراف إلى احترام هوية 

ب على التبعية هو الشغل الشاغل حسب لكن
 
"فرايزر". فال يمكن أن يكون تفاعال اجتماعيا من طرف فرد يعاني  التغل

التبعية، وتصير ضرورة تفكيك القيم الثقافية التي تكون عائقا أمام تحقيق املناصفة في الحياة الاجتماعية. ربطت 

م كل يم التي تن"فرايزر" القضاء على عدم الاعتراف بواسطة تغيير املؤسسات الاجتماعية؛ أو بتعبير أخر تغيير الق
 
ظ

 .     (fraser, 2005.2011, pp. 80-81) املؤسسات التفاعالت في جميع 

" من خالل الدوافع السيكولوجية لألفراد، بل  déni de reconnaissanceال اعترافال يمكن مناقشة "عدم 

 املشكلة لها امتدادات واسعة في املؤسسات القانونية، فكيف ذلك؟ 

تعتقد املناضلة اليسارية" فرايزر" أنه يجب تغيير القانون، وتغيير ألاشكال التي توجد في السياسات العامة، 

ظر في القيم التي تمنع من تحقيق الاعتراف ب ث هذه الفيلسوفة وإعادة الن  مشاركة الجميع في تدبير الشأن العام. تتحد 

م هذه النوع من التعايش في مؤسسات الدولة، وهذه )فرايزر  ( على أن منع زواج )املثليين(هو راجع إلى القوانين التي تحر 

التفاعل  عنى في التداول أو ، املرأة(. وبالتالي يصبح الظلم ال يوجد في ألافراد، بم)الرجلالقوانين تؤيد الزواج الطبيعي 

م في هذا ألامر. ويجب تفكيك أو تغيير هذه القوانين التي تمنع من 
 
 (1)ملناصفة ابين الناس، بل في القوانين التي تتحك

(fraser, 2005.2011) من هنا نتساءل مع "فرايزر" هل يجب تغيير كل القوانين التي تمنع زواج املثليين في كل بقاع.

احترام خصوصية كل مجتمع على حدة نظرا ألن القوانين تأتي  وهل يجبالعالم أم فقط في واليات املتحدة ألامريكية؟  

البلدان رغم أنها ال تعرف هذا النمط من من السياق الواقعي للمجتمع؟ وهل يصح  تعميم هذا القانون على جميع 

املجتمعات التقليدية التي تعيش تحت السلطة  خصوصا)الزواج 

                                                                                                   .الدينية(

 ثالثا؛ خاتمة:

عادت الذات "النسوية" إلى الساحة السياسية من جديد، راغبة في تأسيس مجتمع ينطلق من الاعتراف بمطالب 

الفكر التاريخي القاض ي بحصر أدوار املرأة في الجانب البيولوجي الطبيعي. والتحول إلى املجتمع، على اعتبار  املرأة، لتجاوز 

اتخاذ القرار السياس ي، من أجل إدماج املشاكل الاجتماعية املتعلقة  أنه يتطلب ضمان املشاركة الفعالة للمواطنين في

باملرأة، للحديث بصوت مرتفع أمام صوت الرجل، لتحقيق العدالة 

         بينهما.                                                                               

                                                           
ب على التبعية التي تمنع التفاعل الاجتماعي،  ال يبحث الاعتراف عن تحقيق الهوية، ولكن باألحرى عن حلول مؤسساتية لكل1 

 
ألاضرار الناتجة عنه، للتغل

 وبناء تفاعال جديدا قوامه املناصفة في الحياة العامة
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ثة، أصبح متعلقا بشكل كبير بتحرير صورة املرأة من جميع الجوانب. كما أن الانتقال الديمقراطي للدولة الحدي

وال ينبغي أن يكون هذا الانتقال مجرد حبر على ورق ولكن ال بد أن يكون مجسدا في مؤسسات الدولة، للمحافظة على 

اط كل ألانمهذه املكتسبات التي جاءت في سياق نضالي مستمر. وال يمكن بناء الديمقراطية الحقيقة ما لم تزول 

الثقافية التي تتعارض مع القيم الكونية؛ من بينها حقوق إلانسان في حرية تقرير املصير، وحرية التعبير، وحرية التصويت 

                 عبر املشاركة في بناء العدالة الاجتماعية.                                                                                     

وبات من الضروري أيضا الدعوة إلى الانفتاح أكثر من الانغالق، ألن الهوية إلانسانية ال تتكون إال عن طريق 

والخروج بها من عاملها الخاص إلى العالم املشترك، لتحقيق الاعتراف بالهوية املحلية، للتحاور مع باقي الهويات  "التحاور"

 في فضاء يتسم باألمن والاحترام والاعتراف بالجميع.                 
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 العربيةوالذكورة والثقافة الجندري: ألانوثةالتنميط 

Gender Streotyping : Femininity, Masculinity and ArabCulture 

 .اقـيـسعيدة تد. 

 املغرب/الدار البيضاء/جامعة الحسن الثاني

Dr. Saida TAQI 

Hassan II University/Casablanca/Morocco 

 الدراسة: ملخص

الثقافة منذ أزمنة غابرة في التمييز بين الصفات املؤنثة والصفات املذكرة، وفي املفاضلة بينهما، وفي تحديد معاني كل من تتحكم 

سعى الفكر النسوي ما بعد الحداثي ودراسات الجندر إلى توطين مفهوم الجندر في كل دراسة أو مبحث أو فرع قد ألانوثة ومن الذكورة. ول

نظور الرجل ومنظور املرأة إلى العالم أو باختالف تجاربهما، أو يتعلق خصوصا بالتشييد الثقافي واملأسسة الاجتماعية علمي يتعلق عموما بم

 عالتي صاغت التمثيل إلانساني للذكورة ولألنوثة. لكن صيرورة تفعيل ذلك التوطين ما زالت بعيدة عن التحقق الكلي في تلك املباحث وألافر 

يدة عن التحقيق الفعلي في واقع الحياة الاجتماعية العربية. في ضوء هذا املقترب إلاشكالي تروم هذه الدراسة الخوض العلمية، وما زالت بع

 ي في بعض املداخل املعرفية والتحليلية والفكرية التي انتهجتها الدراسات الغربية في تناولها لقضايا املأسسة الاجتماعية للخضوع ألانثو 

توخى عبر إلاحاطة الواصفة ببعض منطلقات تلك املداخل التي تشمل علوم التاريخ وألانثروبولوجيا والبيولوجيا وعلم وللهيمنة الذكورية. وت

 السلوك، استلهام فكر نقدي، ال يستحضر الواقع املعيش إال عبر نواظم مسبقة للتحليل وللمقارنة ولالستشراف.

 التفاضل، ما بعد الحداثة، الثقافة،الجندر، الهيمنة، إلاخضاع،  :تاحيةالكلمات املف

Abstract: 

Culture controls the distinction between feminine and masculine qualities, the discriminatory classification between 

them, and the determination of the meaning of both femininity and masculinity.Postmodern feminist thought and gender 

studies have sought to integrate the concept of gender into every study, research or scientific branch that is generally 

concerned with men's and women's perspectives into the world or with their different experiences, or with the cultural and 

social construction formulated by the prevailing representation of masculinity and femininity. However,the process of 

activating that stabilization is still far from total achievement in those scientific fields, and is far from actual achievement in 

the reality of Arab social life. Under this problematic approach, this study seeks to delve into some of the cognitive, analytical, 

and intellectual inputs that Western studies have made to social construction issues of female subjugation and male 

dominance. By describing some of the entry points, which include history, anthropology, biology and behavioral science, it is 

envisaged to inspire critical thought, reflecting on social reality with instrumental gender tools for analysis, comparison and 

exploration. 

Key words ; Gender, Dominance, Subjugation, Dfferential, Postmodenism, Culture 
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 تقديم:

تذهب ثقافات عديدة إلى التمييز بين املرأة والرجل من منطلقات بيولوجية مرتبطة أساسا باألعضاء الفيزيولوجية 

وبأثار تلك ألاطوار على حياة كل من الذكر وألانثى منذ الجنسية وبأدوارها في إلاخصاب والتلقيح والحمل وإلانجاب، 

الوالدة إلى البلوغ، ومن النضج إلى الشيخوخة. لكن على الرغم من أن ظاهر ذلك التمييز يحتكم إلى الوعاء البيولوجي 

 ـ وال اته ليس مفصالذي يقدمه الجسد مفصوال عن املمارسة الاجتماعية، فإن تحديد الوعاء البيولوجي أو الجسد ذ

ـ عن التمثالت والتمثيالت الثقافية والاجتماعية التي تتدخل في بنائها ألاعراف والقيم والعادات. إن حديثا أو قديما

التمثيل الثقافي، هو الكائن املنطقي العقالني املستقل، املجبول على املغامرة والتحدي والتنافس. أما  النــاجح، فيالرجل 

املرأة الحقيقية فهي الكائن العاطفي الهادئ والرقيق املجبول على العطاء، أو هي في أفضل التنميطات ألام الرؤوم 

دت ذكورة الرجل وأنوثةالحنون املتفانية ألجل مصلحة أبنائها ومصلحة أبيهم. هكذ املرأة اجتماعيا وثقافيا،  ا تحدَّ

، فأطلقتوأحيانا 
ً
دة ال  قانونيا د وجود املرأة بواجـبات محـدَّ يد الرجل وسطوته في غزو الحياة واستكشاف العالم، وتقيَّ

ر مصيرها املحتوم منذ الوالدةفيما يستطيعه جسدها من وظيفة إلانجا َزُم بها الرجل، وتقرَّ
ْ
قابل ب، وُسِلَبْت منها في املُيـل

، 8009شيفرد،(حقوق عديدة وامتيازات كثيرةيتمتع بها الرجل بمفرده في الطبيعة والثقافة والعرف واملجتمع.

 )82،20ص.

ولم يكتف التنميط بهذا املستوى في تحديد التمايزات بين الرجل واملرأة، بل حرص على املفاضلة بين الذكورة 

د مميزاتهما. وعمل على استصغار الصفات التي ألصقها باملرأة وعلى تعظيم الصفات التي أتاحها  وألانوثة وفق ما حد 

ع ألادواَرالاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقانونية والعلمية والفكرية بناء على ما ارتآه للرجل . وفي ضوء ذلك وزَّ

 .في تحديده لألدوار الجنسية وللصفات وللسلوكات املتفرعة عنها

ِلح  التساؤل كيف تحقق إلاجماع على هذا التنميط التمييزي لصالح الرجل وإلاقصائي 
ُ
في ظل كل ذلك يغدو من امل

ضد املرأة؟ وكيف تمكن الرجل من تحقيق الهيمنة والسيطرة وإحقاقهما على جميع ألاصعدة والخطابات التي ساد فيها 

الخضوع؟ مثلما يحق البحث والتقص ي حول: كيف تمكنت مباحث أوساندته؟ وكيف استكانت املرأة للتبعية وإلاخضاع و 

الدراسات النسوية ودراسات الجندر باعتماد التمثيالت الجندرية من أن تكشف سيرورات الهيمنة والتنميط وإلاخضاع، 

 وأن تعيد تشييد وبناء ألانظمة املعرفية والفكرية بعيدا عن التوطينات الجندرية؟

بحث في كل تلك املساعي، لصياغة تصور يعالج إلاشكال ألاساس املتمثل في استمرار وهل ثمة إمكانية عبر ال

التنميطات الجندرية العربية لألنوثة والذكورة في العقد الثالث من ألالفية الثالثة. فهل ثمة احتمال لتغيير أفعال 

 عربية وللرجل العربي؟التمثيل العربية للذكورة ولألنوثة، ومن ثم للتمثيل الثقافي لكل من املرأة ال

للبحث في تلك إلاشكالية عبر إلاجابة على كل تلك ألاسئلة ولتحليل مختلف املفاصل التي تستدعيها، تحددت 

محاور الورقة البحثية في خمسة محاور. تتدرج من تحديد الجندر والجنس في املحور ألاول، إلى البحث في تاريخ النساء 

ت الهيمنة وإلاخضاع، وتبيُّن سيرورة إلاطاحة باألم. لتنتقل في املحور الثالث إلى كشف في املحور الثاني، عبر كشف آليا

ص املحور الرابع ألجرأة قراءة جندرية تنفتح على  ِ
سيرورة التشييد الثقافية لتحديدات ألانوثة والذكورة. وتخص 
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ة ملحور ألخير، بتجميع النتائج وصياغالتنميطات العربية وعلى مساءلة ممارساتها الِخطابية. وتتختم مساراتها في ا

 املقترحات.

 الجندر والجنس: .2

تنطلق دراسات الجندر والفكر النسوي ما بعد الحداثي عموما من تصور عام يعيد النظر في كل التمثيالت 

لسلطة االلغوية لإلبدالات الكبرى/الباراديغمات، وللمصطلحات وللكلمات. ويستمد هذا التصور قوته من مبدأ تدخل 

والهيمنة، عبر كل التاريخ البشري، في بناء املعرفة والتشييدين العلمي والفكري. فالثابت أن املصطلحات والكلمات "مثلها 

مثل ألافكار وألاشياء املقصود أن تدل عليها الكلمات، هي ألاخرى لها تاريخ. فال جهابذة أكسفورد وال ألاكاديمية الفرنسية 

، 1222سكوت، (عبر إلامساك باملعاني وتثبيتها بصورة تخلو من ألعاب الابتكار والخيال إلانساني."استطاعوا إيقاف املد، 

لكن فضال عن ذلك فما بعد الحداثة تدور حول اللغة، وكيفية ممارستها للقوة، والكيفية التي تحدد بها املعنى.  .39)ص

وضمن مصفوفات تاريخية، واجتماعية وثقافية محددة.  إنها "تدور حول الكيفية التي نتحدد بها داخل إطار تلك اللغة،

جندر، والهوية إلايروتيكية، واملمارسة، والقومية، والعصر، والساللة. إن موضوعها إنها تدور حول العرق والطبقة وال

 هو الاختالف، هو القوة، والعجز، وتفويض السلطة، وكل املراحل البينية، واملاورائية واملسكوت عنها."

بٍّ ملا سترسمه عليه البيولوجيا أو  وهكذا ِ
 من الداللة في انتظارٍّ متأه 

َ
فالجسد ذاته ليس دالا صامتا أو مفرغا

ده به الثقافة.  ِ
 ستحد 

وبناء على ذلك فإن مفهوم الجندر/الجنوسة الذي لم ينتشر في الدراسات النسوية إلى حدود تسعينات القرن 

العشرين، يرتبط بفكرة كانت شائعة تتمثل في أن الفروق بين الرجال والنساء ليست محسومة بالبيولوجيا فحسب. 

عباراتها الشهيرة "نحن ال نولد نساء وإنما نصبح إن تلك الفكر ة قد لخصتها سيمون دي بوفوار منذ ألاربعينات، في 

التمييز بين الجنس الذي يولد عليه الجسد والجندر الذي  ( فعلAnn Oakley 1238كذلك." وينسب إلى آن أوكلي )

فت  فت "الجنس بأنه السمات التشريحية والفيسيولوجية التي تحدد الذكورة وألانوثة البيولوجية. بينما عر  يكتسبه. فعرَّ

وأن الذكورية وألانثوية ال تتحددان  ( املحددة اجتماعيا.femininity( وألانوثية )masculityالجندر بأنه الذكورية )

بيولوجيا وإنما من خالل صفات اجتماعية وثقافية ونفسية مكتسبة يصبح املرء من خاللها رجال أو امرأة في مجتمع 

 )23.ص، 1222جاكسون، ( محدد في وقت محدد."

الجندر بالربط بين الجندر والجنسانية إلانجابية. فلئن كانت  موضوع (Gayle Rubin 1975طورت جييل روبين )وقد 

الجنسانية تشير مباشرة إلى الرغبات واملمارسات والهويات الجنسية، فإن روبين قد صاغت مصطلح نظام 

ظام جنس/جندر خاص به. ويعني ذلك (. ففي منظور روبين كل مجتمع يمتلك نsex/gender systemالجنس/الجندر )

منظومة من الترتيبات تتشكل في إطارها املادة الخام البيولوجية للجنس وإلانجاب البشريين بواسطة تدخل إنساني 

اجتماعي. وتلك الترتيبات هي طرق ثقافية مختلفة تنظم العالقات الجنسية بين البشر، من خالل عالقات القرابة 

. "هو عند روبين، "تقسيم للجنسين مفروض اجتماعيا" وهو "نتاج العالقات الاجتماعية للجنسانيةوالزواج. أما الجندر ف

( على دراسة مشكلة تدني منزلة النساء ألاثر الكبير على تحليل البناء Sherry Ortner 1974الشتغال شيري أورتنر ) وكان

ئع  يرتبط بالفوارق البيولوجية بين الجنسين، إال أنه شاالثقافي للجندر. فأورتنر تؤكد أن تدني منزلة النساء وإن كان ال 
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في جميع أنحاء الكون. وألجل ذلك فهي تثبت، في دراستها، أن عدم التساوي بين الجنسين إنما هو قائم على مستوى 

ثقافات لألايديولوجيات والرموز الثقافية، وفق ما تكتسبه من أهمية في إطار نسق قيمة تحدده الثقافات. فلما وحدت ا

بين النساء والطبيعة وربطت بينهما رمزيا، بينما ربطت الرجال بالثقافة، وحيث أن الثقافة تسعى إلى التحكم في الطبيعة 

هور،  (.وتجاوزها، فقد صاغت الثقافة محدداتها وقيمها وأعرافها وقوانينها، على ضرورة التحكم في النساء واحتوائهن

 )92، ص.1222

تطورت أطروحات عديدة حول التعالقات بين مختلف الظواهر الاجتماعية والسياسية في ضوء كل ذلك 

ـل 
ُّ
شك

َ
والاقتصادية وبين مفهوم الجندر، الذي غدا مقولة تحليلية مسعفة في البحث فيما قبل وخارج سياقات ت

 لذلك نشوء الظواهر. وتب الدالالت والخطابات واملمارسات والبنيات الثقافية والاجتماعية واملعرفية التي تفض ي إلى
َ
عا

جاكسون، (أعيد التفكير في الذكورة وألانوثة بوصفهما "متغيرات تاريخية وثقافية وليست أمورا ثابتة وقائمة بذاتها."

 )22، ص.1222

 ـ تاريخ النساء: 0ـ

، في صناعة الحضارة. فما عاشته ا ت الثقافة التاريخية، حتى زمن قريب، النساَء هامشياتٍّ لنساء لقد عدَّ

ر، وتعرض لإلهمال ولإلقصاء والتغييب. ن ولم يفسَّ لينر،  (وشاركن به العالَم في صناعة املجتمع والحضارة لم يدوَّ

ل من هذا املنظور الاكتفاُء، في مواجهة هذا الخطأ املنهجي )82،82، ص.8012 وال يمكن عند مساءلة التاريخ املسجَّ

كل العصور، مثلما تمَّ ترسيخ ذلك في غالب ألاحيان، بإظهار "أن مجموعات  والجسيم الذي لحق ِفْعل تدويِن املاض ي في

لون اهتمامات 
 
قة ملفكرين يمث  من السجل  التاريخي عبر التأويالت املسب 

ً
كبيرة من الرجال، وربما غالبيتهم، ُحِذفوا أيضا

قصاء أو التهميش أو التدجين أو فهذا الاحتجاج مردود عليه، ألن فعل إلا   28)ص، 8012لينر،  (نخب حاكمة صغيرة."

ْين إلى 
َ
ه. "إن خطأ واحدا ال يلغي آخر؛ ويحتاج كال الخطأين املدَرك ِ

 
ر بعُضه بكل الاستغالل أو الظلم أو الهيمنة ال يبرَّ

، كالفالحين والعبيد والبروليتاريا إلى مواقع القوة، أو على ألاقل 
ً
تصحيح. وكما صعدْت املجموعات الخاضعة سابقا

، أي تجارب ذكور مجموعـتهم، إال أن  إلانـاث، دخ لْت في نظام الحكم، فقد صارت تجاربها جزًء من السجل  التاريخي 

قصـيَن. إن النقـطة الجـوهر هي أن  الرجال والنساء عانوا الاستعباد والتمييز بسبب طبقتهم. إال أنه لم يتم  
ُ
كالعادة، أ

 28) ، ص8012لينر،  (جنسه، كما حدث لجميع النساء إقصاء أي  رجل من السجل  التاريخي  بسبب

في ظل هذا التناقض الصارخ بين حضور النساء في الحياة ومشاركتهن الجوهرية في تشييد املجتمع وإنجاح 

ة، تعمقت الدراسات والفكر النسائي  فاعلياته، وبين غيابهن الكلي عن أفعال التأويل والتفسير املانحة للمعنى قوة دينامي 

ر إليها في  في
َ
إعادة كتابة تاريخ النساء من جديد. وسعت إلى تحقيق ذلك عبر البحث في املفاهيم والتعريفات التي ُيفتق

شرح العالقة الفريدة للنساء، ضمن السيرورة التاريخية، مع صناعة التاريخ وتأويل ماضيهن. كما سعت إلى تحيينه عبر 

سنة( لوصول النساء إلى وعي موقعهن  الخاضع في  2500ويل )أكثر من الاشتغال على ألاسباب الشارحة للتأخير الط

فما الذي يمكن أن يشرح "تواطؤ" النساء في دعم النظام ألابوي  الذي أخضعهن  ") .20،21، ص، 8012لينر،  (املجتمع.

 وكيف حدث الخضوع ألانثوي؟ ) 21.، ص8012لينر،  (وفي نقل ذلك النظام، جيال بعد آخر، إلى أوالدهن من الجنسين؟"
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 ـ الهيمنة الذكورية والخضوع ألانثوي: 2ـ  0ـ

تتباين التفسيرات التي قدمت عبر التاريخ إزاء الخضوع ألانثوي، للهيمنة الذكورية، وتتراوح بين النظريات التي 

 تقر  بكونية خضوع املرأة، وبين النظريات التي تنكر ذلك.

ضوع ألانثوي هو أمر "كوني" على الزمـة الالتماثل الجـنس ي، وعلى القدرة التناسلية ويركز املوقف املتشبث بأن الخ

للمرأة ويجعلها الهدف الرئيس لوجودها في الحياة. وقد دحضت ألانثروبولوجيات النسوية الكثير من تلك التعمـيمات 

لثقافات. ضيات ألابوية ألثنوغرافيي ومستكشفي االتـقـليدية الشعـبية التي رأت أن الهـيمنة الذكرية كونية، وألحـقَنها بالفر 

فاعتمادا على مراجعات ألانثـروبولوجيات النسوية للمعطيات ولبحـوثهن امليدانية الخاصة، َوَجْدن مجـتمعات ال يتضـمن 

 ءفيها الالتماثل الجنس ي معنى الهيمنة أو الخضوع، فقد كانت املهام التي يؤديها الجنسان متساوية وجوهرية لبقا

اد عبر إبراز املشاركات الثقافية الجوهرية وإلابداعية التي قامت بها  املجموعة. ودحضت كذلك نظرياِت إلانسان/ الصي 

وبينما تغيرت الدفـاعات التـقليدية عن التـفوق الـذكري املسـتندة على ) 99.، ص8012لينر،  (النساء في إبداع الحضارة 

على أنها قابلة على التكيف بمرونة مع الزمن؛ فمع إضعاف الحجة الدينية في أوروبا  فـكرة الحـتمية البيـولوجية، وبرهنت

زْت الداروينية معتقدات أن بقاء الجنس البشري أكثر  القرن التاسع عشر، صار التفسير التقليدي "علميا" بحيث عزَّ

التي تم استغاللها أيدولوجيا في تمرير  فكرة الانتخاب الطبيعي الداروينية هي ذاتهاو 1أهمية من التحقيق الذاتي للفرد.

تمثيالت عديدة وترسيخها عبر التاريخ، فمثال قد اعتمدتها "الداروينية الاجتماعية" التي تتفق في مضامينها مع املمارسات 

ا هإلامبريالية في تبرير الهيمنة.  ويتمظهر ذلك في أن مفهوم التحسين العرقي يتوافق مع "رسالة التمدين" التي تشجع

القوى الكولونيالية في ألايديولوجية إلامبريالية لحمل "عبء الرجل ألابيض" أمام املستعَمِرين، ومن منطلق أن انقراض 

 ) .201 .، ص8010تيفن،  (.ألاعراق ألادنى منزلة ليس نتيجة حتمية بل مرجوة للقانون الطبيعي

رون تعريف ال نساء عبر دورهن ألامـومي وإقصائهـن من الـفــرص ظل املستميثون في الدفاع عن النظام ألابوي يبر 

الاقتــصادية والـتــربوية والتـــوزيع غير املــتكــافئ للــثروة ولالمتيازات ـ حتى في املجتمع ألامريكي ـ على أن كل ذلك يـخدم 

 وسن الـيـأس وحتى الـحـمـل حـاالت ضع
ُ

ِد املصالح ألافـضل لبـقاء النـوع. وهكذا ُعـدَّ الطمث
ـف أو مرض أو تشـوه تجـر 

النـساء من الـقدرة وتجـعـلهــن أدنى. وغدا تكوينهن البيولوجي ووظيفتهن كأمـهات السبب في تقييم النساء غيَر مالئمات 

 ) 92 .، ص8012لينر،  (للتعليم العالي ولكثير من املهام والهوايات ألاخرى.

ِال بذلك وعلى غرار ذلك قام علم النفس الحديث ببناء أنثى 
مة بيولوجيا كما كانت سابقاُتها، محو  سيكولوجية مصمَّ

كر، أما 
َّ
ألادوار الجنسية بشكل التاريخي لتعزيز الهيمنة الذكرية. فاإلنسان السوي  بالنسبة إلى سيغموند فرويد هو الذ

الكفاح لتعويض  ز علىألانثى بحسب تعريفه فهي كائن يفتقُر إلى قضيب. ويفترض أن بنيتها السيكولوجية كلها تتمرك

 ) 50 .، ص8012لينر،  (هذا النقص
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مْت البيولوجيا الاجتماعية مع إ. أ. ولسون تطـبيقا لألفـكار الداروينية حول الانتخاب الطبيعي للسلوك  1وقدَّ

 في
ً
ـــرا ف" مع بقاء النـوع، أصبح مشــف  ـــيــنات، الج البشري. فقد رأى ولسون وأتباعه "أن السلوك البشري، الذي هو "متكي 

وتتضمن ســـمات معـقدة من إلايثار والوالء وألامومة. وال يستنتجون فحسب أن  الجماعات التي تمارس تقسيما للعمل 

 كهذا 
ً
 أن سـلوكا

ً
ات له ميزة تطويرية، بل يزعمون أيضا قائما على الجنس تعمل فيه النساء كمنجبات لألطفال ومربي 

 من إرثـن
ً
رت يصبح، نوع ما، جـزءا ِ

ـو 
ُ
ا الـوراثي، وأن  املـيـول الجـسديــة والنفـسية الضرورية لترتيبات اجتـماعـية كهذه ط

 احتياجات النساء النفسية 
ً
. إن إلانجاب ليس دورا ممنوحا من املجـتمع فحـسب، بل يالئم أيضا

ً
، وانُتِقَيْت جيـنيا

ً
ا انـقائي 

ة توج  على الوضع القائم في اللغة العلمية."والجسدية. مرة أخرى تصبُح الحتمية البيولوجي 
ً
ا  سياسي 

ً
ة، ودفاعا لينر، ( يهي 

الرغم من أن العديد من الناقدات النسويات قد كشفن غياب ألادلة، والفرضيات الالعلمية  وعلى) 58،51.، ص8012

للبيولوجيا الاجتماعية الولسنية، غير أنه من وجهة نظر غير علمية، ال ينحصر الخطأ عند علماء البيولـوجيا الاجتماعية 

تأويل املحتكم إلى التأويل الديني أو إلى استبداد الرجل بأو علم النفس التحليلي أو ألافكار الداروينية أو حتى عند التفسير 

املاض ي وتدوينه وتأويله وفق منظوره ومصالحه، بل عند كل تشييد غير عادل يتخذ من الالتماثل الجنس ي والخواص 

 هو ال تاريخية كل أولئك ف
ً
 لتمثيالته أو ألحكامه أو ألمجاده. إن الخطأ ألاكثر وضوحا

ً
را ِ

قـيقة أن ي "نبـذ حالبيولوجية مبر 

الرجال والنساء الحديثين ال يعيشون في حالة فطرية. فتاريخ الحـضارة يصف السـيرورة التي أبـعد بها البـشر أنـفسهم عن 

وفضال عن كون الحقيقة التي تؤكدها كل الحركة النسوية بأن  العدد املحدود  2الـطبيعـة عـبر إبـداع الـثقافة وإكمالها."

ْت على الفـروق بين للفـروق البيـ
َ
ولوجية املثبتة بين الجنسين قد بالغت فيها التأويالت الثـقافـية، وبأن  القيمة التي أسِبغ

أن التقـليديينفي اللحظة التي يتوقعون فيها "أْن  يبدو ) .58، ص، 8012لينر،  (الجنسين هي في حد ذاتها مـنَتٌج ثـقافي،

رات تتبع النساء ألادوار واملهن نفسها التي  كانت وظيفية وضرورية للنوع في العصر الحجري الحديث. يقبلون التغي 

 .
ً
ر بها الرجال أنفسهم من الضرورة البيولوجية. إن حلول عمل آلاالت مكان العمل الشاق  عدَّ تقدما الثقافية التي حر 

ر عليهن  خدمة النوع عبر بنيتهن  البيولوجية إلى ألاب د. إن الزعم بأن رعاية املرأة هي والنساء، من وجهة نظرهم، مقد 

ة، يعني أننا ندفع بنصف الساللة البشرية إلى حالة  عد  غير متغيرة وأبدي 
ُ
الوحيدة، بين ألانشطة البشرية كلها، التي ت

 ) 58.، ص8012لينر،  (أدنى من الوجود، إلى الطبيعة وليس إلى الثقافة."

 ـ ألابوية وإلاطاحة بحق ألام:0ـ  0

وفق تمثالتهم وتمثيالتهم ـ سواء كانوا يعملون داخل نسق ديني أو علمي، خضوَع النساء  ،التقليديون لئن عدَّ 

 طبيعيا أو ممنوحـا من هللا، وبالتالي ثابتا ال حاجة للتشكيك فيه، بقَي على قيد الحياة ألنه ألافضل، ويجب 
ً
 كونيا

ً
أمرا

وا القول بـ"كونية" الخضوع أن يبقى على ما هو عليه. فإن الباحثات والباحثين في  ، تحدُّ
ً
نقد الافتراضات املتمركزة ذكــريا

                                                           
ومة ـ الذي لديمـ تذهب البيولوجيا الاجتماعية إلى أن السلوَك الفردي والثقافاِت منتجاٌت نهائية لعمليات الانتخاب البيولوجي. ولقد عزز إلاحساُس با 1

ق  ي، مما أفض ىأوحى به التفسير البيولوجي من خالل الحتمية الجينية التي ال مناص منها ـ من مفهوم العرق، وأضفى الشرعية على الفكر العرق إلى تحقُّ

 .205ـ  209تقاطع كبير بين البيولوجيا الاجتماعية والعنصرية الحديثة واملعاصرة. يراجع أشكروفت، جريفيث، تيفين، ص. 
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ألانثوي، وسعوا إلى البحث فيما إذا كان لنظام الهيمنة ألابوية أصل تاريخي سـيفض ي به إلى أن ينتهي في ظل أوضاع 

 ) .44.، ص8012لينر،  (تاريخية مختلفة، وتساءلوا عن النموذج البديل باحثين عن مجتمع أمومي في املاض ي.

وتثبت ألادلة ألانثروبولوجية التي ُعـثر عليها عن وجود مجتمعات أمومية سابقة. لكن تلك ألادلة تتألف من مزيج 

د فيما بينها. فـما "كان  من الحفريات ألاثرية وألاسطورة والدين وآثار ذات معان مشكوك فيها، ووحده التخمين يوح 

في الحضور لإللهة ألام في كثير من ألاديــان القــديمة، ألامر الذي استنتج منه مناصرو مركزيا لحجة النظام ألامومي يتمثل 

النظام ألامومي واقعية وحقيقة السلطة ألانثوية في املاض ي... ورغم وجود أدلة تاريخية على انتشار عبادة رمزية للنساء؛ 

ة.ا قبل الحرب مثل عبادة مريم العذراء في العصور الوسطى، وسيدة الزرع في أمريك دلة فإن العقل يتردد في رفع أ ألاهلي 

 ) .68 .، ص8012لينر،  (كهذه إلى أدلة تاريخية."

قدم كتاب "أصل العائلة، امللكية الخاصة والدولة" لفريدريك إنجلز، حيث "درس أصول العائلة محاوال  لقد

 للتفسير الاقتصادي )235ص.، 8002مصطفى، (تطبيق املاركسية على معطيات عصره ألانثروبولوجية"
ً
 رئيسا

ً
، نموذجا

  )92، 22، ص.1225شوي، (1لتطور مجتمعات الهيمنة ألانثوية. تمَّ اعتماده في تحديد ألاسئلة حول املجتمع ألامومي.

وسيطرت أفكاره على ما شيدته النظريات لوقت طويل حول العالقات الطبقية والعالقات بين الجنسين، والربط الذي 

فهو يصف "الهزيمة العاملية التاريخـية للجـنس ألانثـوي" كحدث ناجم عن  ).68، ص، 8012لينر،  ( 2نجلز بينها.أحدثه إ

ر امللكية الخاصة. يقول إنجلز: "كانت إلاطاحة بحق ألام الهزيمة العاملية التاريخية للجنس ) 57، ص،8012لينر،   (3تطو 

د  ألانثوي. تولى الرجل القيادة في املنزل أيضا،  رغبته الجنسية ومجر 
َ
 من قدر املرأة واختصر إلى الخدمة. صارت عبدة

َّ
ُحط

   )57، ص،8012لينر،   (.4أداة إلنتاج ألاطفال"

وعلى الرغم من تقييم لينر بالغرابة لوصف إنجلز للتقسيم الجنس ي البدائي؛ ألنه يبدو مشابها لوصف ألاسر 

رغم من إقرارها بأن ما اعتمـده إنـجلز من معلومات إثنـوغرافية قد تم دحـضها الفالحية ألاوروبية ما قبل التاريخ، وعلى ال

                                                           

ل امللكية الخاصة، ربما كانت مجتمعات كتلك أمومية، أو لم تكن، ـ  1
 
م إنجلز بوجود مجتمعات شيوعية تخلو من الطبقية قبل تشك ِ

 
ها كانت لكنيسل

. وتراجع كذلك أرزوال شوي في تحليلها للتعاقب املفترض الذي بناه إنجلز بين املجتمعات ألامومية/املتريركية 52ـ  55تنعم باملساواة. تراجع غيردا لينر ص. 

، دار الحوار ـ سورية ـ 1225انية ثة الأصل الفروق بين الجنسين، ترجمة بوعلي ياسين، الطبع(، 1225)شوي،  ال واملجتمعات ألابوية/البطرياركية. أرزو 

 .92. 22الالذقية، ص. ص. 

ر املواد الخام للطـ  2 ام ععن التقسيم "البدائي" للعمل بين الجنسين، يقول إنجلز: "يقاتل الرجل في الحروب، يذهب إلى القنص وصيد السمك، يدب 

م في مجاله: الرجل في الغابة، املرأة وألادوات الضرورية للقيام بهذا. تعتني املرأة باملنزل وتحضير الط
 
عام واللباس، تطبـخ، وتـنسج، وتخيط. كل  منهما ُمعل

قارب الطويل." ديـقة والفي املنزل. كل منهما يملك ألادوات التي يصنعها أو يستـخدمـها... ما ُيصنع وُيستـخدم بشـكل مشترك هو ملكـية مشـتركة: املـنزل والحـ

 .52غيردا لينر. ص. 

ائمة على الزواج ة قـ قاد تطوُر الـزراعة إلى التجارة وامللكية الخاصة، التي استولى عليها الرجال وعملوا على تأمينها ألنفسهم ولورثتهم، عبر تأسيس أسر  3

ة املرأة عبر شرط العفة قبل الزواج وعبر تأسيس املعيار الجنس ي املزدوج في الزواج، ضم رعية ن الرجال ألنفسهم شألاحادي. وبسيطرتهم على جنساني 

ة ً)بطريركية(، حيث صار فيها عمل املرأة املنزلي "خدمة خاصة"، وصا زوجة رت النسلهم وأمنوا مصلحة ملكيتهم. ومع تطور الدولة، غدت العائلة أبوي 

 .53كبيرة الخدم، وأقصيت من إلانتاج الاجتماعي. تراجع غيردا لينر. ص. 

أقدم لك الحركة النسوية، ترجمة (، 8005)سوزان ألس واتكنز، ميريزا رويدا، مارتا رودريجوز، وتفصيله ذلك بيان ي . وتراجع ف53ـ غيردا لينر. ص.  4

 .23ـ 22املجلس ألاعلى للثقافة، القاهرة، ص. ، 8005جمال الجزيري، الطبعة ألاولى 
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ا، وعلى الرغم من تأكيدها بأن تأمالت إنجلز حول طبيعة الجنسانية ألانـثوية تعكس قيمه الجنسية املتعصبة،  1كـلي 

ر أف ِ
عال النساء ومواقفهن في فجر وبأن معايير القرن التاسع عشر حول الحشمة والعفة ألانثويين ال يمكن أن تفس 

رات في توزيع العمل من 2الحضارة . فإن غيردا لينر تؤكد أن إنجلز ربط بين التغيرات البنيوية في عالقات القرابة والتغـي 

ن الصلة بين الهـيمنة الاقتصاديـة والسـياسـيـة للرجال وسيطرتهم  ناحية وموقع النساء في املجتـمـع من ناحية ثانية. وبي 

لي بخضوع جنس آلخر. بحيث عل ى الجنسانية ألانثوية، فقد عرَّف الزواج ألاحادي مثلما تشكل في مجتمع الدولة ألاو 

، وتزامن الاضطهاد  ل صراع طبقي ظهر في التاريخ مع تطور العداء بين الرجل واملرأة في الزواج ألاحادي  يؤكد: "يتزامن أو 

ل مع اضطهاد الذكر لألنثى.".  )20، ص.8012لينر، (الطبقي  ألاو 

لقد كان ابتكار املرأة للزراعة ثمانية آالف سنة قبل امليالد أهم حدث في تاريخ البشرية قبل الثورة الصناعية. 

وكان استنبات الحبوب اختراعا نسائيا شأنه شأن ابتكار ألاوعية وألاواني والقدور وألاكواب واملشاعل والصناديق 

والفرن والحظيرة واملخزن والصهريج. فكل هذه ألادوات ابتكرتها املرأة مثلما ابتكرت وصوامع الغالل وطواحين الحبوب 

صناعة الفخار والنسيج والعصائر. فاالستقرار إلانساني كان اختراعا نسائيا. أما الرجال فاملرجح أنهم في املجتمعات 

والفأس والسكين، ثم السيف واملحراث، البدائية قاموا بأنشطة الصيد، وألجل ذلك ابتكروا الرمح والقوس واملطرقة 

فبحكم أن النساء كن أقل حركة من الرجال النشغالهن بالحمل )28، 21،ص.2007أبو زهرة، (والعجالت الحربية.

والوالدة وإلارضاع، كن أثناء خروج الرجال لصيد الحيوانات املتوحشة، ينشغلن باستنبات الحبوب وجمع البذور وثمار 

د كان عمل املرأة يزود الجماعة بالقوت الضروري؛ فعمل الرجال رغم أنه يحمل قدرا أكبر من الفاكهة والبيض. لق

املغامرة وإلاثارة، إال أنه لم يكن منتظما أو مضمونا. هكذا بينما طورت النساء عملية الزراعة اليدوية في العصر الحجري 

ال إفريقيا وفي أماكن أخرى من الهند والصين، ق م( بأودية أنهار الشرق ألاوسط وشم 2000ق م ــ  2000الحديث )

سعى الرجال إلى ترويض الحيوانات املفترسة وحاولوا تدجينها والاحتفاظ بها في قطعان، ويعودونها على التكاثر ضمن 

ت ق م كانت تلك القطعان تشبع الحاجيا 2000مراعيهم. فروضوا ألاغنام واملاعز وألابقار والثيران والخيول. وبحلول عم 

الغذائية للجماعات الكبيرة. واهتدى الرجال باستخدام الثيران إلى حرث حقول أكثر امتدادا من تلك التي كانت النساء 

يزرعنها يدويا، وقرنوا بين الحيوان والزراعة النسائية، وأنشؤوا املدن، وبدأت مقاليد ألامور تنتقل إلى الرجال، بينما 

زة واملنتجة واملرموقة. لقد تملك الرجل مع ثقافة املدن كل ش يء، وشرع في إعالة كانت القرى سابقا مجاال ملكانتهم امل ميَّ

لها هي ألاخرى إلى جزء من ممتلكاته. وقلص إنتاجيتها في خدمته، وحصر مجالها لفترة طويلة في البيت.  املرأة وحوَّ

 في كثير من أوجه الحياة أو في بعضها، وتقرُّ غيردا لينر بأن هناك مجـتمعـات شاطـرت النساُء فيها الـرجاَل السل
َ
طـة

 امتلكت نساء مفردات جميع سـلطات الـرجال 
ً
وهناك مجتمعات كان فيها للنساء سلطة مؤثرة في سلطة الرجال. وتاريخيا

 كامللـكات أو الحـاكـمات. وشاركت نساء الطبقات العليا رجال طبقتهن الس
ً
هم مؤقتا

َّ
َن محل

ْ
ل
َ
ـَنهم أو حل

ْ
ـل
َّ
السياسية  لطةأو مث

                                                           
من الطعام أو أكثر، ويفعلن ذلك منطلقات بعيدا عن املنزل  % 20 ـ ففي جـميع مجتمعات القنص والجني التي مازالت موجودة تقدم النساء ما يعادل 1

 ءوهن يحملن أطفالهن، فضال عن كون افتراض الصيغة الوحيدة للتقسيم الجنس ي للعمل أمر خاطئ، ألن العمل الخاص الذي قام به الرجال والنسا

 .52وجد فيها الناس أنفسهم. تراجع غيردا لينر. ص. اختلف على نحو كبير في ثقافات مختلفة، اعتمادا على الشروط البيئية التي 

 .22ـ  23. وتراجع في هذا ألامر سوزان ألس واتكنز، ميريزا رويدا، مارتا رودريجوز. ص. 52ـ املرجع نفسه، ص.  2
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د ألانثروبولوجيون الدليل إلاثنوغرافي الذي والاقتصادية. مما يجعل تلك املجتمعات أقرب إلى النظام ألابوي. فقد فن 

رح على "النظام ألامومي"، وإنما على موقع ألام وتعاقب نسبها. بيد أنه من 
ُ
اعتمده إنجلز، وتبيَّن أنه ليس دليال كما ط

ين بنية القرابة واملوقع الاجتماعي للنساء. ففي معظم املجتمعات القائمة على تعاقب نسب غير املمكن إظهار رابط ب

ها. ر، وعادة ما يكون شقيق املرأة أو عمَّ
َ
ك

َ
لكن  69).، ص8012لينر،  (ألام، يسيطر على الاقتصاد وقرارات ألاسرة قريٌب ذ

على السلطة ويحكمن الرجال، وليس إلى جانبهم، ال يمكن الحديث بصدق عن النظام ألامومي "إال حين تسيطر النساء 

وحين تتضمن تلك السلطة الحقل العام والعالقات الخارجية، وحين تتخذ النساء قرارات جوهرية ليس حيال أقربائهن 

ة للمجتمع، وتعريف  ولكن للمجتمع... ويجب على هذه السلطة أن تشمل القدرة والقوة لتعريف القيم وألانظمة التفسيري 

. هكذا تنهي لينر تحليلها للنظام ألامومي بالقول: "ُيمكن ) 39.، ص8012لينر،  ( لوك الجنس ي للرجال والسيطرة عليهالس

. باستخدام هذا التعريف، سأستنتُج  ِف النظام ألامومي  بأنه صورة طبق ألاصل عن النظام ألابوي 
أن يالحظ أنني أعر 

 .) 39.، ص8012لينر،  (بـأنه لم يوجد قط مجتمع أمومي".

وتؤكد غيردا لينر في ضوء كل ألافكار السابقة أن خضوع املرأة في كل املجتمعات لسطوة الرجل ولهيمنته، كان 

بدوره منوطا باألسرة بوصفها املنظومة املحدد ةلكل ألادوار الاجتماعية وفق ما تمليه قيم الثقافة السائدة وألاعراف 

مة في بناء التمثيالت وفي تشكي ِ
 
من ال إلانسان. إن ارتـباط النـساء بالبـنى العـائلية، جعل تطور أي شكل للتضاملتحك

زهم للنضال من أجل حريتهم ، ألانثوي أو لتماسك مجموعتهن د العبيد وحفَّ مثلما كان الحال في التضامن الذي وحَّ

 إلى حد كبير. فقد ُرِبطت كل امرأة مفردة بقريبها الذكر في
ً
 إشكاليا

ً
ي عائلتها ألاصل، عبر روابط تقتض  وحقوقهم ـ أمرا

د على التـزامها ليس للقـيام بإسـهام اقتـصادي فحسب  دة. وهكذا فإن تلقيـنها، منذ الطفولة، شدَّ  التـزامات محـدَّ
ً
ضمنا

 لكي تقبل شريك زواج يتماش ى مع مصالح ألاسرة. في ضوء ذلك ارتبطت السيطرة 
ً
لصـالح قريبها وألسرته، وإنما أيضا

 .) 988، ص،8012لينر،  (على النساء بحماية أبوية. الجنسية

 :ـ التشييد الثقافي لألنوثة وللذكورة 3

زة تماما، وبوجود الطبيعة الذكورية. مما  تقر كل املجتمعات بشكل صريح أو موارب بوجود طبيعة أنثوية مميَّ

زة التشري حية أو الوظائفية، يتمتعون بقدرات يعني "أن أعضاء الجنس البشري الواحد، باإلضافة إلى صفاتهم املمي 

الرغم من أن اختصاصيات علوم  وعلى)12، ص.8002، ريتييهإ (وسلوكيات بوحسنات أو عيوب خاصة بجنسهم."

إلانسان وعلوم ألاجناس قد أثبتن، مثلما أثبتت ألافرع العلمية واملعرفية املختلفة في الفكر النسوي، أن الثقافة وحدها 

هي التي تقود إلى الاعتقاد بوجود طبيعة أنثوية وطبيعة ذكورية. فالثابتأنه ال يوجد في تركيبة جنس ما يدعوه إلى الغيرة 

تبذير والتفاهة، أو العكس إلى التسامح والاقتصاد والجدية، وغيرها. فال توجد تركيبة طبيعية خاصة بعلم الحياة وال

لنقل القدرات والسلوكيات التي تبرر سيطرة أحد من الجنسين على آلاخر، حيث تأتي التبدالت بشكل فردي. أما فيما 

ق بالتغيرات املطابقة للنموذج ألحد الجنسين ف
 
 قد أدخلتها الثقافة املتوارثة بشكل علني.يتعل

د عبر التمييز بين ألانثى والذكر في ألادوار الاجتماعية من منطلقات السيادة الذكورية  ِ
إن النظام الاجتماعي املتجس 

 يرتكز على ممارسة عنف أصلي اقترف )وُيقترف( ضد ألانثى واملرأة، بينما الـخـصوبـة وليس الجنـس، "هـي التي تصنـع

الفـارق الحـقيـقي بين الـذكـورة وألانـوثـة. والسيطرة الذكورية التي يصح آلان أن نسعى لفهمها تتمثل بصورة أساسية في 
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عملية التحكم في الخصوبة وانتسابها للمرأة. كل ما عدا هذا من مكونات نفسية وملكات خاصة تصنع مالمح الذكورة 

 (و سيطرة جنس على آلاخر ال تعدو أن تكون نتاجا للتنشئة أي لأليديولوجية".وألانوثة بحسب املجتمعات، وتبرر فيما يبد

 )12، ص.8002، ريتييهإ

في مقالها "نظرية السياسات الجنسية" أن الرأي العام وألاديان ألابوية والعلوم  1222تؤكد كيت ميليت منذ 

قال الجنسين تستند إلى فروق بيولوجية. وهكذا يالاجتماعية هي التي تفترض أن الاختالفات النفسية والاجتماعية بين 

إن الثقافة ال تفعل أكثر من التعاون مع الطبيعة في تحديد السلوك، رغم أنه ال يبدو أن الاختالفات في املكانة والدور 

. ةواملزاج بين الشخصية "الذكرية" وسمات الشخصية "ألانثوية" التي تولد في ظل ألابوية تنشأ من الطبيعة البشري

وتؤكد ميليت أن العلوم الطبية كانت قد قبلت بتلك املعتقدات، ولكن منذ أواخر الستينات، أثبتت البحوث الطبية 

 )85، ص.1222يليت، م(أن التنميط الجنس ي ال أساس له في البيولوجيا.

يز بين والتميفإن أسباب الفصل الجنس ي في املهـن في كل املجتمعات والثـقـافـات التي تعـتمد الفـصل وهكذا 

الجنسين عـموما، هي عـوامل اقــتصاديـة وسياسية. فيسود الرجال في املهن التي تمتاز بمكانة وسلطة ودخل أكبر على 

الرغم من أن طبيعة هذه املهن تختلف من مجتمع إلى آخر ومن ثقافة إلى أخرى. بل إن التغيـر في السيادة من الرجال 

ـليم والسكرتارية يرتبط أكثر بتخفيض مكانة تلك املهن ورواتبها، وليس بالتغـيرات إلى النـساء في مجاالت مثل التع

 )823، ص.8009هابتر،  ( الهرمـونية أو الوراثـية.

تفكك كيت ميليت التفسير الشائع لألبوية بالقوة الجسدية التي يمتلكها الرجل، تفكيكا شامال يتجاوز املنطق و 

الحضارات. فالبنية العضلية ألاثقل للرجل بوصفها خاصية جنسية ثانوية شائعة بين البيولوجي إلى الحفر في تاريخ 

 تلقى تشجيـعا ثقـافيـا عبر التـربـية 
ً
ال الثدييات بيولوجيا غير كافية لتفسير الهيمنة الذكورية، من منطلقـات متـعددة. فهي أوَّ

ز اجتماعيا وثقافيا. وثانيا يف ترض اعتمادها أساسا للتمييز الاجتماعي في املكانة والدور والغذاء والرياضة، ومن تم تعزَّ

واملزاج بين الجنسين بوصفها "اختالفا حقيقيا" بينهما، أن  التعرف عليها يستدعي أوال تغيير طريقة التعامل مع الجنسين 

حضارات، ة في أي من اللرصد الاختالفات بعيدا عن التأثيرات الثقافية. ثالثا ال يمكنها أن تحدد موازين القوى السياسي

ق قوة الزوج على زوجه أو ألاب على أبنائه ليست أصل القانون، فسلطة ألاب أو الزوج لم تكن السبب وإنما  ألن تفوُّ

سة بفضله. ورابعا إن كان الاعتداد بالقوة الجسدية هو مبدأ السيادة فإن  كانت النتيجة املستمدة من الدين واملؤسَّ

إعجاز إنجاب ألاطفال، ولعل ذلك ما أفض ى باألبوية إلى تحويل طقوس الخصوبة في لحظة ما القوة الخارقة تكمن في 

في املجتمعات القديمة نحو ألابوية، مع التقليل من شأن ومحو وتبخيس دور ألانثى في إلانجاب وتكريس قوة القضيب. 

 عرفة والتسليح والتكنولوجيا، حتىوخامسا تمكنت الحضارات دوما من استبدال القوة العضلية بوسائل أخرى مثل امل

لم تعد الحضارة املعاصرة في حاجة إلها، بل إن الجهد العضلي ـ حاليا ما كان في املاض ي ـ عنصر مرتبط بالطبقة؛ بحيث 

 ) 82،83ص.، 1222يليت، م(أدنى الشرائح الطبقية هي من تقوم باملهام العضلية، دون ان يكون في ذلك أي قوة.
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 در من الهرمونات إلى التنميط الثقافي:ـ الجن 2ـ  3ـ

الذي   gender difference" أن التمييز بين مصطلح الفـرق الجـنوس يBrain Genderميليسا هاينزفي كتابها "تؤكد 

 sexيستخدم لإلشـارة إلى الاختالف بين الذكور وإلاناث بفعل القوى الاجتماعية أو الثقافية، وبين مصطلح فرق جنس ي 

difference  ال: َيفترض هذا التمييز أننا نعرف دة بيـولوجيا، تمييز مستحيل. فأوَّ الذي يخصص لتلك الاختالفات املحدَّ

: يشير ضمنيا إلى أن ألاسباب إما أن تكون 
ً
أسباب الفروقات السلوكية والسيكولوجية املختلفة بين الذكـور وإلانـاث. ثانـيا

: إنه َيفترض أن العـمليات ية وإما اجتماعية/ثقـافية، في حين أـبيولوج
ً
نها في كثير من الحاالت مزيج من الاثنـتين. ثالثا

البيولوجية والاجتماعية/الثقافية مستقلة ومفصولة فيما بينها. لكن لكل سماتنا السيكولوجية والسلوكية أساس 

عوامل الاجتماعية هي التي بيولوجي في دماغنا ـ بغض النظر عما إذا كانت الهرمونات أو عوامل أخرى، بما في ذلك ال

فهل يعني ذلك أن الهـرمونات تـؤثر في القـدرات إلادراكية  ،)852.855ص.، 8009هابتر،  (تدفعنا إلى النمو بطريقة معينة.

ر الفصَل في املهن وألاجرة على أساس الجنس، أو سيادة الرجال على تخصصات ومهن  ِ
بين الـرجال والنساء بحيث تبر 

نة؟ وهل ال رجال ـ بالفعل ـ أقل قــدرة فـطـريا على رعـاية ألاطـفـال؟ وهل هم مبرمجون فطريا على تعدد الزوجات؟ معيَّ

 ) 822، ص.8009هابتر،  (وهل تعزى مستويات السلوك العدواني في الرجال إلى مستوياتهم املرتفعة من ألاندروجين؟

ارة" في خريطة الحياة هل يصح الادعاء بأن الهرمونات هي التفسير البيولوجي للجنوسة م الهرمونات "الجبَّ
َّ
؟ أتتحك

رة؟
َّ
ثة واملذك م في خرائط ألاجساد املؤنَّ ِ

 
 داخل املجتمعات وفي تقسيم ألادوار الاجتماعية ضمنها، بعد أن تتحك

فيما يخص السمات الضمنية التي تربط الفرق الجنس ي بسلوك إلانسان وفي ضوء البيانات التي تم التوصل 

إليها في علم الشخـصية الاجـتماعي التطوري وفي علم ألاعصاب وفي العمل إلاكلينيكي ـ فقد انتفى ما اقترحته 

ها تمنح امتيازا من حيث النجـاح التـكاثري السيكولوجية التطورية حول أن الفروق الجنسية في السلوك تطورت ألن

reproductive success.1  وقد تم التوصل إلى نتيجة رئيسة عن دراسة التمايز الجنس ي في دماغ الثدييات وسلوكها

تتلخص في "أن  الكروموسومات الجنسية في حد ذاتها تحمل قدرا ضئيال من املعلومات )هذا إن كانت تحمل أي قدر 

التي قد تحدد مباشرة الفرق الجنس ي في السلوك. وإلى الحد الذي تؤثر فيه الهرمونات في السلوك، فإنها  على إلاطالق(

تقوم بذلك بشكل غير مباشر، بجعل الغدد الجنسية تتطور إما إلى خصيتين وإما إلى مبيضين. حينها تشكل املنتجات 

ني ذلك تأكيد أنه: إذا كان هناك ميل تطوري فطري الهرمونية الدماغ والسلوك بطريقة متمايزة جنسيا." لكن هل يع

 إلى الاختالف الجنس ي في تعدد الزوجات، فإن سببه املباشر سيكون هرمونيا؟

تؤكد ميليسا هاينز أنه ال يوجد دليل على أن أولئك الذين ينشؤون ضمن وسط هرموني يشمل مستويات عالية 

ي أو ازديادا في عدد الشركاء الجنسيين. في الواقع يقترح القدر من ألاندروجينات يظهرون ازديادا في النشاط الجنس 

الضئيل من املعلومات املتاحة أن التغير يحدث في الاتجاه املعاكس... فإن النساء الالتي تعرضن ملستويات مرتفعة من 

هتمامات يس تعزيزا في الا ألاندروجين ما قبل الوالدة بفعل املتالزمة الكـظرية التناسلية، يبدو أنهن يـظهرن انخفاضا ول

                                                           
ته. بعدد ألابناء الذين ينجبهم الفرد عبر حياـ يشير النجاح التكاثري إلى مدى نجاح ألافراد من الكائنات الحية في التناسل، ويقاس ـ نظريا على ألاقل ـ  1

 وفي ضوء ذلك تذهب إحدى الفرضيات إلى أن الرجال مبرمجين فطريا على تعدد الزوجات في حين أن النساء لسن كذلك.
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الجنسية... أما بالنسبة للرجال... فال يوجد دليل على أنه يؤدي إلى الازدياد في التعددية أو عدد الشركاء الجنسيين. 

الاهتمام الجنس ي قد ال يرتبط بالضرورة بعدد الشركاء، ربما ألن ذلك الازدياد في الاهتمام الجنس ي قد يعبر عنه بعدد 

فيها الخيال وازدياد النشاط مع الشريك الحالي أو ازدياد الاستمناء... وقد يكون الفرق في املوقف من من الطرق بما 

التعددية الجنسية بين الجنسين )إلاعجاب بالرجال التعددين، وإدانة النساء التعدديات( هو السبب املؤدي إلى الفروق 

ن الحفاظ على الاختالفات املزاجية بين الجنسين ال إن العامل الحاسم لضما)822، ص.8009هابتر،  (في السلوك. 

يكمن في الهرمونات أو في البيولوجيا، وإنما في عمليتي التعلم والتكيف اللتين تدوران في حلقة تحقيق الذات وإعادة 

ع الشاب الذكر مثال على اكتساب صفات عدوانية، وتدعو ألا  ِ
نثى إلانتاج. إن توقعات الثقافات من هوية الجنوسة تشج 

إلى كبت تلك النزعات وتحويلها إلى الداخل. وهكذا "تتقبل الثقافة فكرة أن امتالك الذكر للخصيتين والقضيب وكيس 

الصفن في حد ذاته يميز النزعة العدوانية، بل أحيانا تحتفي بفجاجة بهذا ألامر في مديح من قبيل "ولد ذكر"، بينما 

 )831 ، ص8009هابتر،  (زة "ألانثوية" الرئيسة املتمثلة في السلبية."تتضح عملية التشجيع نفسها في إنتاج املي

فهل يجعل التستستيرون الرجال عدائيين مقارنة بالنساء، أو هل يحد من قدرتهم على رعاية ألاطفال؟ ترى 

مثل هذه الدقة ب ميليسا هاينز أنه من املشكوك فيه أن تُحدَّ التأثيرات التنظيمية للهرمونات من إلامكانات السيكولوجية

 وقبل كل ش يء إلى 
ً
ال التي تجعل أحد الجنسين غير قادر على القيام بأي من ألادوار الاجتماعية في املجتمع. وُيعزى ذلك أوَّ

دة تماما. فعلى  أن التأثيرات املعروفة لألندروجين أو غيره من الهرمونات على سلوك إلانسان هي باملطلق ليست محدَّ

ن قد يغير سلوك مجموعات من ألافراد، فإن بعض ألافراد ضمن هذه املجموعات يبدو أنهم ال الرغم من أن الهرمو 

يتأثرون بذلك. ومن جهة ثانية فالهـرمونات ليست املؤثر الوحيد في سلـوك إلانـسان أو في قدراته إلادراكية بل إن مؤثرات 

ـمية، حتى فيما يخص قـدرات العـــنايـة باألطـفـــال ورعايتهم؛ أخرى من قبيل التحفيز وتـوقع النــجاح والتعـليـم في غايـة ألاه

بحيث تتــدخل خــبرة الفرد )الرجــل الــراشد( كــطفل عن طفولته وخبراته السابقة مع ألاطفال، واملرحلة العمرية. أما 

رات السابقة ة ومستـويـاتها والخـببالنسبة إلى السلوك العدواني فهناك الكثير من املؤثرات التي تستدعـيه منها حالة إلاثار 

 مع السلوك العدواني، والسمات الشخـصية مثل الخـصائص العصـبـية والنرجسية أو التقدير املهزوز للذات."

ولئن كان الاعتقاد السائد أن تناول ألاندروجين يؤدي إلى تحفيز السلوك العدواني لدى الرجال، فإن أثر 

الدماغ، بما يفض ي إلى إحداث تغييرات سلوكية جذرية يماثل إلى حد كبير تأثيرات الاعتقادات والتوقعات في تجنيس 

 2أو في تأثيرات "البالسيبو". 1مشابهة قد تم تحقيقها في الوسط ألاكاديمي مع عرض روزنثال وجاكبسون.

إن الاستنتاج بأن كل الفروق الجنسية في السلوك وألادوار الاجتماعية والحالة املهنية تعود إلى عوامل فطرية، 

أفض ى إلى الاعتـقاد بضعف قدرة الـذكور على رعايـة ألاطفال، أو بأن الرجال والنساء لن تتساوى نسبتهم أبدا في بعض 

                                                           
خبر فيها املعلمون أن طالبا معينين قد اختيروا عشوائيا وصنفوا على أنهم قابلون للتطور، فأدى اعتقا 1

ُ
لبة إلى د املعلمين بإمكانات الطـ في دراسات أ

 .838تقدم هؤالء الطلبة في تحصيلهم العلمي أكثر من غيرهم. ينظر املرجع نفسه، ص. 

لذي يتناولونه ا ـ ألافراد الذين يقادون إلى الاعتقاد أنهم يتناولون عالجا سيحدث تأثيرات معينة، سيظهرون في العادة تلك التأثيرات حتى لو كان القرص 2

 على مادة خاملة." املرجع نفسه، الصفحة نفسها. يحتوي 
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مونات في الدماغ والسلوك، التي تقترح مرونة وتباينا في النتائج تجادل املهن. "لكن البيانات التجريبية حول تأثير الهر 

ضد هذه الاستنتاجات. إن تعميم هذه الاستنتاجات، من حالة معينة إلى تفسير أكثر عمومية، يتصل بترسيمات الجنوسة 

Gender schemas ورة من ألادلة التي تدعم ص. هذه الترسيمات قد تقود إلى املبالغة في التعميم، فيتم الانتقال من جزء

 273).ص، 8009هابتر،  (إلى الاستنتاج أن كل جوانب هذه الصورة النمطية دقيقة." Stereotypeنمطية 

 :التنميط العربي لألنوثة وللذكورة: قراءة جندرية  ـ  4ـ

ال يختلف حال الواقع العربي على مستوى التنميط الجندريعما قد عاشته باقي دول العالم املتقدمة في أوروبا 

وأمريكا وغيرها من القارات في تاريخ ممتد منذ قرون. ولئن تمكن النضال النسوي والنسائي وألاممي من تغيير واقع 

كرية في تلك الجغرافيات، فإن إمكان التغيير ذاته ممكن ومتاح التنميط الجندري في الحياة الاجتماعية والثقافية والف

 في كل بقاع العالم إن تحققت إلارادة الفاعلة وتضافرت الجهود إلحقاق التغيير املنشود. 

لقد كان ألاب، في النظام ألابوي زمن القبائل العربية ما قبل إلاسالم، "الحاكم الوحيد واملطلق. أما الزوجات 

. وكان يمكن لألب أن يبيع زوجه أو أوالده أو يقتلهم أو يحبسهم. وقد كان ‘ عبيد‘كان يشار إليهن بكلمة والبنات فقد 

 إياه ملوت محقق بتركه دون حماية من قبيلته."
َ
 192).،  ص1228، الحبري (بإمكانه طرد أحد أبنائه من البيت، معرضا

 ،1999ابن كثير، (د ألاسر في الحروب وغارات القائل،وشاعت عادة وأد البنات مخافة العار وضياع شرف الفتيات عن

فكان  72).،ص1999ابن كثير، (أو لخشية الفقر وكثرة العيلة.333 ) ص.،1999ابن كثير، (أو لكراهة البنات361 ) ص.

"الرجل إذا ولدت له بنت فأراد أن يستحييها ألبسها جبة من صوف أو شعر ترعى له إلابل والغنم في البادية، وإن أراد 

 في الصحراء 
ً
قتلها تركها حتى إذا كانت سداسية فيقول ألمها: طيبيها وزينيها حتى أذهب بها إلى أحمائها. وقد حفر لها بئرا

الزمخشري،  (نظري فيها، ثم يدفعها من خلفها ويهيل عليها التراب حتى تستوي البئر باألرض." فيبلغ بها البئر فيقول لها: ا

وكانت عادة الوأد آخذة في الاختفاء وقت ظهور إلاسالم. وال يفهم من ذلك انحالال أو تراجعا لسلطة 182)، ص. 8002

 أكبر  ألابوية. فقد اكتشف العديد الرجال العرب حينها "أن بيع بناتهن مقابل
َ
الحصول على صداق كبير يدر عليهم ربحا

من وأدهن في التراب. ويكشف ذلك في حد ذاته عن حس اقتصادي براغماتي كان غائبا عن القبائل في العصور 

 )122ص. الحبري، د.ت.(ألاقدم."

 لتمثيل الغطرسة والغلظة والقسوة فضال عن ذلك، الزواج حتى بمئة 
ُ
أة. امر وكان يحق لألب/الرجل، تتميما

وكانت الزوجات جزًء من امليراث بعد موت الزوج. فيصبح من حق الابن /الرجل الوريث الاختيار بين أن يتزوجهن )فيما 

عدا أمه(، أو أن يحبسهن حتى يتنازلن عن أي ممتلكات لهن مقابل الحصول على حريتهن، أو يزوجهن لرجل آخر ويحصل 

شبه الجزيرة العربية ألسرة زوجه، وكان عبارة عن إبل وجياد. فلم يكن على الصداق الذي كان يدفع عادة الزوج في 

من حق النساء إلارث. وكانت ممتلكاتهن الضئيلة تأتيهن من مقايضة سلع صغيرة مثل الدجاج واللبن والبيض. وكانت 

 )120ص. ، د.ت.الحبري  (تلك املمتلكات الضئيلة بدورها تخضع لسيطرة الزوج

الفتيات من قرار ألاب الذي يمتلكهن بالوأد ومواجهة املوت، فإنهن ينشأن بين أحضان القبيلة وهكذا متى اعفيت 

وينشغلن برعاية الغنم وإلابل في البوادي.  إلى أن يصدر ألاب/الرجل القرار آلاخر الذي سيحدد مصيرهن النهائي. فتقتض ي 
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ج الفتاة/املرأة وفق ما ت مليه مصالح القبيلة العشيرة. فعملية تبادل النساء كانت سلطة املجتمع ألابوي العربي أن تزوَّ

تخضع الستراتيجيات الغنى والهيمنة والحماية الذاتية. وكانت هذه الاستراتيجيات تتجاوز مصلحة املرأة، أي الشخص 

ُر املرأة، قصد عقد التحالفات بالزو  شيرة اج، من عالذي ستتم مبادلته. فالرجل لم يكن يترك العائلة أبدا. بينما تَمرَّ

نها وضبطها قانون العرض والشرف، الذي ما يزال يفرض  إلى أخرى. وألجل ذلك ضبطت حرية النساء الجنسية. فقد قنَّ

وساعد ظهور  )183، ص.8018أركون، (نفسه في مجتمعات متوسطية عديدة، سواء كانت ذات إرث مسيحي أو إسالمي.

رار أركان املجتمع ألابوي وسلطة النسب ألابوي، وقوامة رب ألاسرة. وبهذا إلاسالم على تغير ألاوضاع الجندرية، رغم استم

روا النساء العربيات بالطرق املمتدة التي سعى بها إلاسالم منذ 
 
الصدد " لم يدع الكتاب املسلمون فرصة تمر إال وذك

براهيم محمود إلى أن لكن يشير ا)122ص. الحبري، د.ت.(" ضهوره إلى الدفاع عن حقوق النساء وتحسين أوضاعهن.

ن عن املرأة واملقروء عنها ـ فيما ألف عنها من حكايات وأقاصيص وأدبيات السمر، وما تناوله  الالفت للنظر في املدو 

املفسرون أثناء تفسيرهم لآليات القرآنية، وما سجلته أدبيات الفقه إلاسالمي، وما كتب عن املرأة من كتب مختلفة 

سالم صح عن قيمتها في إلا د كم كبير من ألاقوال وألاحاديث التي تبرز مكانتها )إلانسانية(، وتفحديثة ومعاصرة ـ "هو وجو 

عطاهما(، وكم أكبر من ألاقوال وألاحـاديـث النبــوية املسـندة، واملوضوعة بشكل الفت خاصة )و 
ُ
كأن ذلك منحة ومكرمة ت

فة تظهرها 
َّ
، 803، ص.1222محمود، (. بؤرة الشر والشيطان تجسيدا."للنظر )عند الغزالي نموذجا(، والحكايات املؤل

802( 

 ـ هي في أحسن الحاالت نصف رجل أو أقل، وفي أسوئها هي "أوضُع الجنسين". فالزمخشري يورد 
ً
فاملرأة ـ فقهيا

لِ  150و 192هذا التحديد للنساء بـ "أوضع الجنسين" في تفسيره لآليتين 
َ
اْسَتْفِتِهْم أ

َ
َك الَبَناُت من سورة الصافات "ف ِ

َرب 

اِهُدون." يقول: "أمر رسوله باستفتاء قريش...عن وجه القسمة الضي
َ

 وُهْم ش
ً
اثا

َ
 ِإن

َ
ة

َ
ِئك

َ
ال

َ
ْقَنا امل

َ
ل
َ
ْم خ

َ
ُهْم الَبُنون. أ

َ
ى التي ز ول

 قسموها حيث جعلوا هلل إلاناث مع كراهتهم الشديدة لهن  ووأدهن واستنكافهم من ذكرهن  ولقد ارتكبوا في ذلك ثالثة

أنواع من الكفر أحدها التجسيم ألن  الوالدة مختصة باألجسام والثاني تفضيل أنفسهم على ربهم حين جعلوا أوضع 

 وُه 
ً
ا لَّ َوْجُهُه ُمْسَود 

َ
 ظ

ً
ال

َ
ْحَماِن َمث َحُدُهْم ِبَما َضَرَب ِللرَّ

َ
َر أ ِ

 
ا ُبش

َ
ِظيم"... والثالث الجنسين له وأرفعهما لهم كما قال "َو ِإذ

َ
َو ك

ستهانوا بأكرم خلق هللا عليه وأقربهم إليه حيث أنثوهم ولو قيل ألقلهم وأدناهم: فيك أنوثة أو شكلك شكل النساء أنهم ا

، 8002الزمخشري، (للبس لقائله جلد النمر والنقلبت حماليقه وذلك في أهاجيهم مكشوف..." إلى آخر حديث الزمــخشري.

 )219ص.

على سبيل التمثيل ـ من كتاب إحياء علوم الدين ألبي حامد الغزالي وتكشف العودة إلى فصل "آداب النكاح " ـ 

ث بأدوات الهيمنة وإلاخضاع  1111ـ  1052هـ =  505ـ  950) ِ
م( الذي يعتدُّ بتأمالته الفكُر ألابوي الباطرياركي املتشب 

لفقه ، وألادوار التي يفترضها اوالنظرة التصغيرية والتحقيرية للمرأة، موقَع كل من املرأة والرجل ضمن ألاسرة واملجتمع

، فهي 
"إلاسالمي" لكل منهما.  فاملرأة مملوكة لزوجها بموجب املهر وعقد الزواج، يقول في ذلك الغزالي: "النكاح نوع رق 

ا ال معصية فيه."  وج مطلقا في كل  ما طلب منها في نفسها مم  وألن )923، ص.8005، الغزالي(رقيقة له، فعليها طاعة الز 

الفقه إنما تم تشييده ذكوريا فإنه ينبني على مصلحة الرجل وتصوره الخاص واملنفرد للحــياة فإن فـوائـد النــكاح " 

 )952ص. ،8005، الغزالي( خمسة: الولد، وكســر الشهوة، وتدبير املــنزل، وكثرةالعشــيرة، ومجاهدة النفس بالقيام بهن."
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وذلك أمر ال يدخل في الاختيار، إنما املعلق باختيار العبد إحضار املحر ك و"الولد يحصل بالوقاع بباعث الشهوة، 

للشهوة، وذلك متوقع على كل حال؛ فمن عقد فقد أدى ما عليه وفعل ما إليه، والباقي خارج اختياره، ولذلك يستحب 

، فإن نهضات الشهوة خفية ال يطلع عليها، حتى أن املمسوح الذي ال يت
ً
ستحباب وقع ولدا ال ينقطع الا النكاح للعنين أيضا

بينما يراعى في أحوال املرأة عند العقد أن تكون صالحة، ذات دين وحسن ، )921، ص.8005، الغزالي( أيضا في حقه.."

، نسيبة: من بيت الدين والصالح، 
ً
: فإن عرفت بالعقر فليمتنع عن تزوجها، بكرا

ً
خلق، وحسن الوجه، خفيفة املهر، ولودا

 ،)939،932، ص.8005 ،الغزالي  القرابة القريبة فإن ذلك يقلل الشهوة.أال تكون من 

حت بامللذات في بعض ألاوقات قويت ونشطت، وفي  والنكاح فضال عن كونه ترويحا للنفوس، والنفوس "إذا رو 

ح القلب، وينبغي أن يكون لنفوس املتقين استراحات املباحات، ب الاستئناس بالنساء من الاستراحة ما يزيل الكرب ويرو 

ْيَها( ]ألاعراف: 
َ
َن ِإل

ُ
[. فإنه "تفريغ القلب عن تدبير املنزل والتكفل بشغل الطبخ والكنس 132ولذلك قال هللا تعالى )ِلَيْسك

والفرش وتنظيف ألاواني وتهيئة أسباب املعيشة، فاإلنسان لو لم يكن له شهوة الوقاع لتعذر عليه العيش في منزله 

يع أشغال املنزل لضاع أكثر أوقاته ولم يتفرغ للعلم والعمل، فاملرأة الصالحة املصلحة للمنزل وحده؛ إذ لو تكفل بجم

عون على الدين بهذه الطريقة." وفي موضع آخر يستفيض الغزالي شارحا آداب املعاشرة املديمة للنكاح فيقول: "... قال 

موك: املرأة، والخادم، والنبطي. أراد به إن محضت الشافعي رض ي هللا عنه: ثالثة إن أكرمتهم أهانوك وإن أهنتهم أكر 

إلاكرام ولم تمزج غلظك بلينك وفظاظتك برفقك...  فإن كيدهن عظيم وشرهن فاش، والغالب عليهن سوء الخلق 

وركاكة العقل، وال يعتدل ذلك منهن إال بنوع لطف ممزوج بسياسة.... وقد زبر عمر رض ي هللا عنه امرأته ملا راجعته 

ا أنت إال لعبة في جانب البيت؛ إن كانت لنا إليك حاجة وإال جلست كما أنت..." ومن آداب املــرأة ملــازمة الصــالح وقال: م

ويقول: "... وينبغي أال تخرج  1والانقباض في غيــبة زوجـها، والـرجوع إلى اللعــب والانبساط وأسباب اللذة في حضور زوجها

تغض بصرها عن الرجال، ولسنا نقول إن وجه الرجل في حقها كوجه املرأة في حقه، إال ملهم...فإذا خرجت فينبغي أن 

بل هو كوجه الصبي ألامرد في حق الرجل فيحرم النظر إليه خوف الفتنة فقط، فإن لم تكن فتنة فال؛ إذ لم يزل 

ة في حق النساء ألمروا الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه والنساء يخرجن منتقبات، ولو كانت وجوه الرجال عور 

و"العقيقة عن الذكر بشاتين، وعن ألانثى ،) 922، ص.8005الغزالي ، (بالتنقب أو منعنوا من الخروج إال للضرورة"

بشاة." وغير ذلك كثير يستدعي دراسات مفصلة عن جنوسة الفقه، وعن تمثيالته الجندرية للمرأة وللرجل وللحياة 

 .بشكل عام ضمن املجتمع إلاسالمي أو العربي

، ضمن املجتمعات العربية، ال نجده يراوح الخلفيات املستضَمرة ذاتها، 
ً
ِن حديثا

وحتى عند الانفتاح على ما قد دو 

اليات التفاضل التي تمت مأسستها ضمن الثقافة  بعيدا عن واقع التصنيف التمييزي لصالح الرجل ضد املرأة، أو عن فع 

، في مستوياتها 
ً
الاجتماعية والدينية والقيمية. إن الرواية والقصةالعربيتين، من منطلق أنهما إبداع أدبي العربية عموما

حديث، أفضت إلى تخليقه وتطويره وإلى محاوراته التجريبية ملتعاليات الجنس الروائي عبر محترفات الكتابات النصية 

زة، ال تنفلتان من أسر تلك التمثيالت الجندرية بشكل ِ
أو بآخر. وذاك أمر واضح وثابت في الروايات  الفريدة واملتمي 
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 ـ على تصوير العالقات الحضارية والثقافية بين الشرق والغرب. من قبيل "الحي الالتيني" 
ً
والقصص التي راهنت ـ مثال

لسهيل إدريس أو "قنديل أم هاشم" ليحيى حقي، أو "عصفور من الشرق" لتوفيق الحكيم، أو "موسم الهجرة إلى 

لطيب صالح، وغيرها. فتشترك جميع تلك الروايات "الحضارية"، وفق جورج طرابيش ي، في كون: "أبطالها هم الشمال" ل

رجال مثقفون حضروا إلى باريس أو لندن طلبا للعلم، يقيمون عالقة تساو بين الثقافة والذكورة.؛ فإحساسهم بالخصاء 

ية ستؤجج الفحولة... وهذا معناه أن رد هذا املثقف على الثقافي لن يزيدهم إال تشبثا بالذكورة ومعاناة العنة الفكر 

عملية مثاقفته سيكون بقضيبه، سيحمله منتعظا، معربدا، أينما حل وارتحل، وعلى ألاخص في ألاماكن التي تثور فيها 

 الشكوك حول رجولته، أي في أماكن الثقافة: في مدرجات الجامعة، في دور السينما، في صاالت املعارض، وقاعات

السينما. ولن يرى في محراب هيكل الثقافة إال املرأة... وال يكفيه أن يعكس املثاقفة ويقلبها إلى مجامعة؛ وإنما يريد أن 

يثبت أن الغرب، على الرغم من تفوقه الثقافي الذي يكاد يكون ساحقا، هو الذي يمثل املبدأ املؤنث والطرف املتلقي في 

نجيب محفوظ حسنين في "بداية ونهاية"، سيساوره شعور مزهو بأنه يركب أوروبا عملية املثاقفة... وشأنه شأن بطل 

 )15-18، ص.1223، طرابيش ي( بكاملها كلما ركب فتاة أوروبية."

يثيره توصيف النسوي أو النسواني أو النسائيأو تحديدات الجندر  ما-سياقات أخرى  في-ولعله من الجديربالبحث 

أو الجنوسة أو النوع الاجتماعي في التلقي العربي، من ريبة أو رفض أو هلع. وال يقف حد هذا التلقي الخاص على زمن 

لجنسين املثقفة من اسابق أو على عموم الجماهير، بل ما يزال يثيره اليوم، وأحيانا بين صفوف من ينتسبون إلى الفئة 

معا ذكورا وإناثا. مما يجعل التفكير في تفعيل املقاربات الجندرية في قطاعات مفتوحة وممتدة ضمن املجتمع العربي 

ترفا في عرف الكثيرين، ال يحظى بأولويات التفكير أوالانشغال أو التخطيط أو التدبير، وال يستحق أن يحظى بها. بيد 

إلانسانية الراهنة بما تقتضيه من انفتاح عنكبوتي على الكونية وعلى الرقمية والتواصل عبر أن الانتماء إلى اللحظة 

الذكاءات التفاعلية، وانخراط ألاجيال اليافعة من فتيات وفيتان وشابات وشباب في هذا العالم الجديد يفترض تألقم 

فترض كذلك الحرص على تخليص الناشئة املنظومات الاجتماعية والثقافية مع هذا النبض الجديدمن جهة أولى. وي

ت لزمن طويل التكامل العادل بين الجنسين ضمن املجتمع العربي دون 
َّ
التي في طور التشكل من كل ألاعطاب التي عطل

 تفاضل تمييزي أو تحقيري أو هيمنة وإخضاع أبوي من جهة ثانية.

 لكن كيف لهذا املسعى أن يتحقق؟

فعالياته في الجغرافيات التي استطاعت أن تعيد التفكير واملأسسة لبنيات فمثلما لم تكتف أفعال النضال و 

ِ  التفاضلي، بإقرار الدول واملجتمعات خارج التمييز 
مقاربات الجندر، في كل العقود والقرون املمتدة، بطور سن 

ذلك  نية، وإنما واكبتالتشريعات وتعديل القوانين وتعميم إعالء حقوق إلانسان في تفعيل العدالة وإلانصاف وإلانسا

بالحرص على الانفتاح على مخلف تمثيالت الحياة في املجتمع ومؤسساته ودوائر التسيير والتدبير والحكم، ُيفترض بكل 

 نشدان للتغيير أن يتجاوز املنابر إلى ألازقة والشوارع والبيوت.
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 خاتمة:

لإلحاطة بآليات اشتغال التمثيالت  في ضوء كل ما قد قدمته هذه الورقة البحثية من مقتربات ومداخل

الجندرية، وبأطوار مأسستها وتشييدها التنميطي الثقافي والاجتماعي والرسمي املغرقة في التاريخ املمتد، وفي ضوء ما قد 

ده تصور الورقة من منظور تحليلي يتجاوز منطوق الخطابات املختلفة إلى أدوات ممارساتها للهيمنة والسيطرة عبر  شيَّ

 خها للتمثالت والتمثيالت الجائرة، يمكن التوصل إلى مجموعة من النتائج والاقتراحات.ترسي

وعلى الرغم من كون الوضع يتعلق بجبهات متنوعة على مستويات مختلفة ومتعددة، ال يمكن للبحث العلمي أن 

ل فيها مقترحاته وتوصياته دون تدخل إلارادة السياسية والتوعية الاجتماعية والا  ِ
لكل  نخراط املؤسساتي واملدنييفع 

هيئات املجتمع والدول. فإنه قبل وبعد وأثناء سن  القوانين وتغيير التشريعات وتعديل الدساتير ومدونات ألاسرة ال بد 

 لكنها ستفض ي 
ً
من املراهنة على تغيير الفرد والجماعات وألاسر، ويقتض ي ذلك سيرورة تعديل قد تستغرق زمنا أو أجياال

 منظورات مغايرة تواكب ألافاق الجديدة التي تالحقها الحياة في كل العالم.إلى تثبيت 

 وأنثى، وتشكل شخصيته 
ً
إن أولى حلقات التنميط الجندري تشكلها ألاسرة بالتربية. فهي التي تنتج إلانسان ذكرا

املجتمع  سر وألافراد ضمنوتنشئه وفق منظورها التربوي والقيمي والاجتماعي. ألجل ذلك فإن التوجه لتغيير تمثالت ألا 

َسر يقدم الدعامة ألاولى للتغيير بضمان نوع التربية الذي ستتلقاه ألاجيال الناشئة. وال يمكن 
ُ
قبل الزواج وتشكيل ألا

 لهذا املسعى أن يتحقق دون تضافر كل املتدخالت في بناء التصورات والتمثالت وألافكار.

ملدرسة في جميع أسالك التعليم نحو إقرار العدالة واملساواة ينطلق ذلك من توجيه البرامج واملناهج في ا

والاجتماعيين، والحرص على تعديل كل التمثيالت الجائرة أو التنميطية أو التمييزية أو إلاقصائية التي تحملها الكتب 

هاتها في تها وشبياملدرسية واملقررات والنصوص املختارة في كل املناهج. فيحق للطفلة وللفتاة وللمراهقة أن تجد ذا

م، وترود 
َ
ث كلَّ العال ِ

 
سة في صورة مكتملة إلانسانية موازية للرجل تخترع وتبتكر وتكتشف وتغامر وتؤن النماذج املدرَّ

الفضاء والكواكب واملجرات، بعيدا عن املطبخ واملجلى وترتيب ألاسرة وتحضير الطعام وجلب الحاجيات إلى املنزل، 

 لتفاني إلرضائهم.وخدمة الزوج وألابناء، وا

وتأتي في الدور الثاني ضمن حلقات التنميط الجندري كل مواد التسلية والتثقيف والتوعية وإلاخبار، التي 

تحاِصر بها الوسائل إلاعالمية وقنوات البث إلاذاعي والتلفزيوني وإلاشهاري والرقمي والتواصلي والافتراض ي، ألاطفاَل 

ر النشوء قبل الناضجين والحكماء. فعلى كل تلك املؤسسات والقطاعات أن القاصرين واملراهقين ومن هم في طو 

تنخرط ـ تحت إشراف الهيئات العليا للسمعي البصري أو إشراف الوزارات الوصية ـ في فاعلية وطنية أو عربية أو محلية 

ي البرامج الذكورة وألانوثة فتتوخى تشذيب ما يروج عبر وسائلها، وتطعيمه بما يدعم مقاربات النوع وإلانصاف في تمثيل 

أو ألاعمال التلفزية وفي الوصالت إلاشهارية وفي إلانتاجات الدرامية أو الوثائقية أو التخييلية أو الافتراضية. إن أثر 

ـبَ 
ْ
ط

َ
شاِهدة مهما كانت طبيعة تلقيهما أو فهمهما أو تأويلهما لدالالتها ت

ُ
شاِهد وامل

ُ
 ُع الصورة املرئية التي يواجه بها امل

َ
 الذاكرة

 
ً
ـل حول الذات وحول آلاخر فتى أو فتاة أو رجال أو امرأة. ومن ثم تغدو حاسمة

ُّ
وتْرسخ في الوعي وتباِشر الحقا في بناء التمث

 في تهذيب التمثيالت وتغييرها وتطويرها، أو في تكريسها وإعادة إنتاجها وتكرارها.
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ها. ات الفنية وألادبية والثقافية والفكريةوالاجتماعية وغير وتلتحق بهذا النطاق، في املستوى الثالث، كل الفعالي

فالروايات وإلانتاجات السينمائية والتلفزيونية والدرامية والغنائية واملسرحية والفنية هي من توقيع نخبة مبدعة 

 ن الجماهير وأنتندرجضمن فيالق الرائدين والرائدات، أي من يفترض منه ومنها أن يبادرا لرؤية ما ال يراه آلاخرون م

يسارعا إلى تعديله والدعوة إلى تغييره، فلم يعد مقبوال من املبدعات واملبدعين أن يصوروا أو أن يصورن الواقع مثلما 

هو بمقصد نقده. بل غدا من امللح أن ينبذوا كل تصالح مع الواقع أو إعادة إنتاج، تمجه الفطرة السليمة وترفضه 

ن ويْعملوا خيالهن وخيالهموفكرهن وفكرهم في البحث عن القيم إلانسانية السامية وتعا
ْ
رضه حقوق ألانسان. وأن ُيعِمل

 طرائق فنية تنويرية لالرتقاء بذائقة الجماهير ودفعها إلى تطوير تمثيالتها عن الكون والحياة والوجود وإلانسان.

 قائمة املراجع: 
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 موقع كل من الجسد ألانثوي والذكوري داخل ألاديان

 مقاربة أنثربولوجية مقارنة )املسيحية وإلاسالمية أنموذجا(

The Position of the Male and Female Body in Relegions: 

an Anthropological Comparative Approach (i.e Christianity and Islam) 

 املغرب/جامعة الحسن الثاني/ادريس الدعيفيط.د.

PhD.Idris Daaifi/ Hassan II University/Morocco 

  الدراسة: ملخص

املسيحية واستهدفت مساءلة كل من الجسد ألانثوي والذكوري في  والجندر، تندرج هذه الدراسة ضمن مبحث أنثروبولوجيا الجسد

وإلاسالم، من خالل الغوص في النصوص الدينية وتفكيكها واستنطاقها وتبيان كفيات تعاملها مع الجسدين الذكوري وألانثوي، على اعتبار 

لنا ومن أجل تحقيق هذا الهدف؛ فقد حاو  أن الخطاب الديني يساهم بشكل كبير في تحديد رؤية إلانسان لنفسه ولآلخرين وللحياة وللعالم. 

تقديم نماذج تطبيقية من النصوص الدينية املراوحة منهجيا بين منهج تحليل املضمون من جهة، واملنهج املقارن من جهة أخرى؛ من خالل 

هذا السياق فقد أظهرت النتائج، أن الجسد ألانثوي هو ألاكثر  وفي (.املسيحية وإلاسالمية )الكتاب املقدس، القرآن، الحديث النبوي...

لة املراقبة والضبط، مقارنة بالجسد الذكوري، على اعتبار أنه مصدر للفتنة والشهوة، بل ألاكثر من ذلك هو رمز للخطيئة خضوعا ملسأ

 والشر والضعف والدناسة كما صورته املسيحية. 

الجسد ألانثوي، الجسد الذكوري، قضايا الجندر، املسيحية، إلاسالم.: لكلمات املفتاحيةا  

Abstract: 

This study goes under the anthropology of the bodyand Gender, it aimed at questioning both the male and female 

bodies in Christianity and Islam through diving into the religious texts, analyzing them, making them speak and showing 

how they dealt with both the male and female bodies, taking into consideration that the religious speech contributes to a 

high extent in pointing the vision of the human to himself, to the others, to life and the world. To achieve this goal we have 

tried to use theanalysis method and the comparative method through presenting practical samples of the Islamic and 

Christian texts (the Bible, the coran, hadith...). In this context, studies have shown that the female body is more submissive 

to discipline compared to the male body, as it is considered a source of lust, what's more it's a symbol of sin, evil, weakness, 

and dirt as Christianity has conceived it. 

Key words: Female body, Malebody, Gender issues, Christianity, Islam. 
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 مقدمة:

من الجسد ألانثوي والذكوري داخل من منظور سوسيولوجيا الجسد، إبراز موقع كل الدراسـةهذه تحـاول 

الخطاب الديني؛ وتحديدا داخل الديانتين املسيحية وإلاسالمية، مع تعيين الحدود القائمة بينهما. أقصد وضع مقارنة 

، الكتاب املقدس، القرآنبين الخطاب املسيحي والخطاب إلاسالمي حول الجسد، من خالل تفكيك النصوص الدينية )

 الحديث النبوي...(، 

من هذا املنطلق، فدراستنا للجسد في الخطاب الديني أملتها ألاهمية الكبيرة التي بات يحظى بها هذا الجسد في 

الحياة اليومية لألفراد. كما لفت انتباهنا أيضا، الاهتمام الذي يحظى به الجسد في املنظومة الدينية، سواء املسيحية 

و إلاسالم، حيث استأثر باهتمام رجال الدين وعلماء الكالم وغيرهم. كما تم تخصيص له الكثير من النصوص التي أ

ترسم كيفيات التعامل معه. عالوة على الجدال الذي بات يرافق حضور الجسد في الاجتماعي والثقافي، ضمن رؤية 

يشوبها إلاقصاء والعنف التبادلي.لذا حاولنا البحث  ،خالفية جعلت من العالقة بين الجسد ألانثوي والجسد الذكوري

في الخطاب الديني حول الجسد )ألانثوي والذكوري(، بغية الكشف عن مستويات حضورهفي كل من الخطابين املسيحي 

 بحيث أن كل خطاب من هذه الخطابات تناوله وفق منظوره ألاخالقي وامليتافيزيقي. وإلاسالمي، 

 إشكالية البحث:

إشكالية البحث على دافع ينشغل بدراسة القصدية والفهم، أي أننا نستهدف بالدرجة ألاولى معرفة  تنطوي 

الكيفية التي يحضر بها الجسدين ألانثوي والذكوري داخل الخطاب الديني )املسيحي وإلاسالمي(، والحال أن هذا 

يولوجيا ملاني ماكس فيبر، والذي يرى في السوسالانشغال التفهمي ينبني على ألاسس التي وضع لبناتها ألاولى الباحث ألا

علما يروم الكشف عن املعنى والداللة التي يحملها إلانسان حول العالم؛ لهذا فبحثنا يرنو إلى فهم معنى الجسد كما 

 .يحظر في النصوص الدينية لكل من املسيحية وإلاسالم، سواء تعلق ألامر بالجسد الذكوري أو الجسد الذكوري

تقوم إلاشكالية في كنهها على املفارقات، وأهم املفارقات التي تثير فينا التساؤل باعتباره محركا لكل انشغال بحثي 

هل الجسد ألانثوي يحضر في الخطاب الديني )املسيحي وإلاسالمي( بنفس حضور الجسد الذكوري هي مفارقة: 

 ويخضع لنفس التقنين؟

 فرعية التالية:وتنبثق عن هذه إلاشكالية ألاسئلة ال

  كيف يحضر كل من الجسد ألانثوي والذكوري في كل من الدين املسيحي وإلاسالمي؟ 

 هل هناك تساو في القوانين الدينية التي تؤطر حرية التصرف بين الجسدين الذكوري وألانثوي؟ 

 هل يحظى الجسد ألانثوي بهامش من الحرية في الخطاب الديني؟ 

  أديانا ذكورية تعلي من شأن الجسد الذكوري وتحتقر الجسد ألانثوي؟هل تعتبر املسيحية وإلاسالم 

 ما حدود املباح واملمنوع عندما يتعلق ألامر بالجسد والتصرف فيه؟ 

 وما هي أوجه التشابه والاختالف بين املنظورين املسيحي وإلاسالمي حول كل من الجسد ألانثوي والذكوري؟ 
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 أهمية البحث:

َعُد الدراسات 
ُ
ألاكاديمية املكتوبة باللغة العربية في مبحث سوسيولوجيا الجسد عامة نادرة وضئيلة، بحيث ت

، إلى استشفاف 8000قادتني املالحظات ألاولية لنوعية الدراسات السوسيولوجية الصادرة باملغرب منذ مطلع سنوات 

دة على يمية املتسارعة الناجمة عن العوملة، زياالاهتمام املعتبر بمسألة الجسد في عالقته باملنظور الديني والتغيرات الق

-الحضور الكمي الوازن للدراسات التي تتناول ظاهرة املرأة والوضعية الجنسانية، سواء من ديني أو  من منظور سوسيو

كاد يأنثروبولوجي؛ إال أن توجه الباحثين إلى تناول موضوعة الجسد في عالقته باملنظور الديني من منطلق مقاربة النوع 

ِر.
ْ
 مع ذلك يكون معدوما. وعلى هذا ألاساس، فأهمية هذا العمل تكمن في كونه يمثل إسهاما في مبحث سوسيولوجي ِبك

يمثل محاولة ملعرفة العالقة امللتبسة في كثير من ألاحيان بين إلانسان وجسده  كما تكمن أهمية بحثنا أيضا، في كونه

ة أخرى، ضمن سياق اجتماعي صار فيه الجسد رأسماالرمزيا واجتماعيا، من جهة، وبينه وبين أجساد ألاغيار من جه

 بشكل يصعب معه تفكيك الترابط الجدلي بين الجسد وما يحمله من دالالت ومعاني دينية، اجتماعية...

 أهداف البحث:

ي تجاه سالمإن القصد املؤسس لهذه الدراسة يكمن في إرادة التعرف على املنظور الديني وتحديدا املسيحي وإلا 

الجسد، وكذا التعرف على مستويات حضور كل من الجسد ألانثوي والذكوري داخل هذا الخطاب من خالل تفكيك 

يما إيجاز أهداف البحث ف ويمكن (.النصوص الدينية املسيحية وإلاسالمية )الكتاب املقدس، القرآن، الحديث النبوي...

 يلي:

  ألانثوي والذكوري داخل الخطاب الديني )املسيحي وإلاسالمي(معرفة الكيفية التي يحضر بها الجسدين 

 التعرف على مستويات حضور كل من الجسد ألانثوي والذكوري في كل من الدين املسيحي وإلاسالمي 

  معرفة ما إذا هنالك مساواة على مستوى القوانين الدينية التي تؤطر حرية التصرف بين الجسدين الذكوري

 .وألانثوي 

 اح واملمنوع عندما يتعلق ألامر بالجسد والتصرف فيهحدود املب 

 كشف أوجه التشابه والاختالف بين املنظورين املسيحي وإلاسالمي حول كل من الجسد ألانثوي والذكوري 

 :مستويات حضور الجسد في املسيحية )دراسة نصية(

م، الفالسفة ورجال الدين وعلماء وغيرهاملتأمل في تاريخ الفكر الغربي، يالحظ أن موضوع الجسد استأثر باهتمام 

منذ الفلسفة اليونانية، حيث تناوله كل صنف من هؤالء بالقراءة والتحليل. وبمجيء الديانة املسيحية ظهر الامتداد 

الجسدي واضحا للمراحل السابقة، خاصة الفلسفة اليونانية وتحديدا فلسفة أفالطون التي أعجب بها رجال الدين، 

نظريته الفلسفية من تعاليم املسيح. فالتصور ألافالطوني بالغ في التوجه الروحي وحارب املبدأ املحتفي نظرا القتراب 

نشطار الكيان إلانساني إلى نصفين متناقضين متصارعين هما الجسد/ الروح وبمقتضاها بالجسد، حيث أكد على ا

ة وألاصلية للنفس الخالدة. اعتبر الجسد موطن الشرور وسبب الدنس والرذيلة، فهو عبارة عن وحل  ه الصورة النقي  يشو 

 وليس إقصاء الكنيسة للجسد سوى التأكيد على هذا التوجه، فقد نظرت الكنيسة إلى الجسد على أنه مولد الشر
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وعين الخطيئة، بينما الروح هي الشعلة التي تنير الطريق نحو السماء. وكان لهذا التصور تأثير واضح على نظريات 

 في النفس وعالقتها بالجسد ومكانتهما في الوجود.الفالسفة 

بوسعنا القول، أن أفكار أفالطون حول الجسد؛ لقيت عناية بالغة من قبل رجال الكنائس، ورهبان 

ألاديرة...وذلك ملا نصت عليه فلسفته من أحكام توافق تعاليم الدين املسيحي ومقاصده، التي حواها الكتاب املقدس 

 بأسفاره وأناجيله.

إذا كانت اليهودية هي أول ديانة فرقت بين الجسد والروح، فإن هذا الفصل سيبلغ دروته مع املسيحية التي 

ترجمته بالتحقير، والتجاهل، وإلاماتة وإلاحصاء، وكل مرادفات إلابادة وإلاعدام التي طالت الجسد باسم الدين في 

 القرون الوسطى، بدعوى إنقاذه وتطهيره من تلبيس إبليس.

النظرة السلبية للجسد التي سبق أن سادت مع امليتافيزيقا اليونانية، سوف تتكرر مع املسيحية، فوجدت  إن

طريقها إلى السلوك الفعلي في املمارسات الصارمة للكنيسة. فكل ما يتعلق بالجسد صنف في خانة ألاشياء املستفزة 

سرح، على غرار الاحتفاالت الشعبية وما يتخللها من ضروب واملخلة بالحياء. وانطالقا من هذه النظرة نفسها، اتهم فن امل

 .)32،  ص.1229شواف، (الرقص، بأنه تحريض على الخطيئة والرذيلة.

وفي ذات السياق حث القساوسة الناس على حياة التنسك وإلاكثار من الصوم، وبالغوا في تحسيسهم بالذنب 

في هذا إلاطار، إلى أن "طريق التدرج الروحي، يمر  Le GoffJacques "1تجاه أجسادهم، وإقصائها. يشير "جاك لوغوف

بقهر وتعذيب الجسد ]...[ عندما يضحي بجسده" ويضيف "لوغوف" أن تكريس توزع إلانسان بين روحه وجسده، لم 

ن بيينحصر عند ألافعال إلارادية أثناء حالة اليقظة فقط، وإنما تعداها ليشمل حالة النوم أيضا، إذ ميز ألاساقفة 

أحالم صالحة آتية من هللا )الروح(، وأخرى شيطانية ناجمة عن دخيلتنا الوثنية التي تقدس الجسد والجنس، وحتى ال 

يلتبس ألامر على املؤمن العادي في شأن تأويله لنوعية أحالمه، أمر بكبتها، والتزام الصمت بصددها ألن الخطر كله يكمن 

 .)22،  ص.1229شواف، (في تداولها

القول، أن هذا املوقف املعادي للجسد الذي كان سائدا خالل العصور الوسطى، قد اقترن أكثر بالجسد يمكن 

ألانثوي إذا ما قورن بالجسد الذكوري، حيث تم احتقار املرأة وجسدها، على اعتبار أن التمثل املسيحي يرى أنه إذا كان 

ومزارته املختارة، بل إن ثنائية الذكر/ ألانثى، كانت  عيس ى هو ابن هللا فإن حواء وبنات جنسها من خالئل الشيطان،

تقابل ثنائية الروح/ الجسد. يقول القديس "أغسطين": الرجل هو الروح السامية، وألانثى هي ذات الجسد والشهوة 

ة ئيتضح إذن، أن احتقار املسيحية للمرأة مرتبط بخطيئة حواء ألاولى، باعتبارها خطي .) 1220السعداوي، (الجنسية.

. هناك مظاهر 2جسدية في ألاساس. فأصبح ينظر إليها على أنها الحلقة ألاضعف، وألاقل عقالنية وألاكثر عرضة للرذيلة

                                                           
 (، مؤرخ فرنس ي ينتمي إلى مدرسة الحوليات، اهتم بتاريخ القرون الوسطى.1289-8019) Jacques Le Goffجاك لوغوف 1

 كان يعتقد أن ألالم املصاحب للوالدة هو عقاب لخطيئة حواء.2
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عديدة ملعاداة الجسد ألانثوي في الحياة املسيحية، )على سبيل املثال حصر السلطة الروحية برجال الدين( وفي املواقف 

 ية( وغيرها من التمظهرات ألاخرى.)مثل تصنيف املرأة على أنها أكثر شهوان

املسيحي يهمش الجسد ويدنسه، ويعتبره مصدر الشهوة والرغبات  إن الفكر بناء على ما سبق، يمكن القول 

وجالب للخطيئة، فمع املسيحية برزت صورة الجسد الضعيف، املولد للخطايا واملتواطئ معها، وراسيا من مخلفات 

صاال للجسد ئالعهود البدائية، دائم الحنين إليها، لذلك جاء صلب املسيح رمزيا لإلنسانية من هذه التركة القديمة، واست

الشهوي الفاني، الذي يبشر موته بوالدة جديدة. وفي املقابل تم الاعتراف بعلوية الروح وطهارتها وقدسيتها باعتبارها 

أسمى ش يء في إلانسان. هكذا فثنائية الجسد/ الروح تفترق عند املوت، املوت، هو موت الجسد، حيث يعود الجسد 

 لتواجه مصيرها، إما مكافأة الفضيلة أو عاقبة الخطيئة. إلى التراب، وتصعد الروح إلى السماء 

 فحينما نراجع "الكتاب املقدس" نجد في كذا إصحاح تعبيرا عن كل ألافكار السابقة حول الجسد ومنها:

  ٌم
َ
 َوَسال
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، رسالة بولس الرسول الكتاب املقدس(َداَعة

 5)إلى أهل رومية، إلاصحاح 

 وِح َيْحُصُد َحَيا ِمَن الرُّ
َ
وِح ف َساًدا، َوَمْن َيْزَرُع ِللرُّ

َ
َجَسِد َيْحُصُد ف

ْ
ِمَن ال

َ
نَّ َمْن َيْزَرُع ِلَجَسِدِه ف

َ
."أل

ً
ة َبِديَّ

َ
 أ

ً
الكتاب (ة

 6)أهل رومية، إلاصحاح  ، رسالة بولس الرسول إلىاملقدس

 ى
َ
ِكُل َعل تَّ

َ
 ن
َ
ِسيِح َيُسوَع، َوال

َ ْ
ْفَتِخُر ِفي امل

َ
وِح، َون ْعُبُد هللَا ِبالرُّ

َ
ِذيَن ن

َّ
ِخَتاَن، ال

ْ
ْحُن ال

َ
َنا ن نَّ

َ
َجَسِد". "أل

ْ
، الكتاب املقدس(ال

 3)رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية، إلاصحاح 

  
َ
َجَسِد ال

ْ
ِذيَن ُهْم ِفي ال

َّ
ال

َ
ْن ُيْرُضوا هللَا"."ف

َ
، رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية، الكتاب املقدس(َيْسَتِطيُعوَن أ

 8)إلاصحاح 
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 "َراًدا
ْ
ف
َ
ُه أ

ُ
ْعَضاؤ

َ
ِسيِح، َوأ

َ ْ
َجَسُد امل

َ
ُتْم ف

ْ
ن
َ
ا أ مَّ

َ
، رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية، إلاصحاح الكتاب املقدس("َوأ

(12 

 َمِسي
ْ
ِذيَن ُهْم ِلل

َّ
َهَواِت""َولِكنَّ ال

َّ
ْهَواِء َوالش

َ
َجَسَد َمَع ألا

ْ
ُبوا ال

َ
ْد َصل

َ
رسالة بولس الرسول  الكتاب املقدس،(ِح ق

 5)إلى أهل رومية، إلاصحاح 

يتضح من خالل هذه النماذج وغيرها أن الدين املسيحي يحتقر الجسد وينتقص من قيمته على حساب الروح، 

تطبيق ألاوامر التي جاءت في الكتاب املقدس، فنادوا بالعمل بما ورد وما كان على الرهبان املسيحيون والقساوسة إال 

فيه بصرامة تامة، وبذلك طال الجسد اضطهاد كبير وقمع وتشدد؛ ينطبق هذا على معظم املمارسات الجسدية في 

م تماما مع الحياة اليومية مثل الحركة، اللباس، طرق الغذاء، النشاط الجنس ي، الزواج، الدفن، وهلم جرا... لتتالء

تعاليم الدين املسيحي التي تنظر إلى الجسد على أنه فان وعرضة للخطيئة والفساد. في حين أن الروح كانت روحانية، 

وبذلك كانت الدعوة إلى تطهير الجسد من هذه الخطيئة من  ،) 229، ص .8012روب، وهاريس،  (1ومقدسة وخالدة

 خالل قمع رغباته وشهواته، وتحرير الروح منه، وإلاكثار من التنسك والصوم والزهد...

نستشف مما سبق، أن الفكر املسيحي يتقاسم مع النظريات الفلسفية اليونانية وخاصة النظرية ألافالطونية 

اعتباره مصدر كل املصائب والشرور، إنه يمثل كافة الاهتمامات الدنيوية، بل إن شهواته مسألة تهميش الجسد، وتم 

ورغباته حولته إلى آثم، ومدنس. وخاصة الجسد ألانثوي. وبذلك نظر إلى الجسد باعتباره جهازا منحطا وال قيمة له، 

راع دائم معها. ولذلك فهو للتطهير من ، عدو للروح وفي ص2إنه على حد تعبير رجل الدين البروتستانتي، وليم شارلوك

 الخطيئة، وبحاجة أيضا للضبط من طرف الروح، من أجل الحد من نزواته وإغراءاته. 

 :مستويات حضور الجسد في إلاسالم )دراسة نصية(

لقد احتل موضوع الجسد حيزا هاما داخل املنظومة الدينية إلاسالمية، بمختلف مرجعياتها )القرآن، الحديث 

النبوي، الفقه...(، ولقي جدال وسجاال كبيرا تأرجح ما بين الدعوة إلى قمعه وتطويعه وإخضاعه، والدعوة إلى الاعتراف 

بمكانته وأهميته. لكن هذا الجدل والنقاش حول موضوع الجسد، بوصفه موضوعا لغويا، وشرعيا وأدبيا... ال بوصفه 

ازيه اهتمام علمي، بحيث ظل الجسد إلاسالمي مغيبا داخل الحق موضوعا اجتماعيا، بمعنى أن هذا الاهتمام، لم يو 

السوسيولوجي وألانثروبولوجي. ولعل ذلك من أحد العوامل التي دفعتني إلى الاهتمام باملسألة. من منطلق أن املرجعية 

سياق  الدينية للجسد تشكل أحد أهم موجهات الفعل الاجتماعي ومحددا جوهريا للهندسة الاجتماعية للجسد في

تحوالته عبر التاريخ. لذلك كان من الضروري مساءلة مفهوم الجسد في هذا الخطاب، والكشف عن دالالته الثقافية 

املتعددة. وتجذر إلاشارة إلى أن الخطاب الديني حول الجسد؛ عرف العديد من الاختالفات العقائدية والفقهية املتصلة 

 ومعرفية كبرى ثقف وراء كل تعامل تحليلي مع الجسد في إلاسالم.به. مما يعني أنه ثمة هناك صعوبات منهجية 

                                                           
 

 إنجليزي، كان قائدا للكنيسة إلانجليزية )سانت جورج(.( رجل دين بروتستانتي 1303-1291وليم شارلوك )2
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 فما هو التصور الذي يقدمه لنا هذا الخطاب حول الجسد؟

من الثابت أن الحديث عن الخطاب الديني حول الجسد، يستدعي بالضرورة العودة إلى املصادر الدينية املقدسة 

لرجوع إلى النص القرآني من أجل رصد مختلف املؤشرات املتصلة )القرآن والحديث النبوي(. في هذا السياق، قمنا با

 بالجسد.

 فكيف حضر الجسد في القرآن وما الدالالت التي حملها؟

 من خالل عودتنا إلى النص القرآني، نجد مجموعة من آلايات ذكرت عبارة الجسد بشكل صريح، نذكر منها:

  ِ ى ِمن َبْعِدِه من ُحِلي ْوُم ُموس َ
َ
 ق

َ
ذ

َ
خ وُه "َواتَّ

ُ
ذ

َ
خ مهم وال َيْهِديِهْم سبيال اتَّ

 
ل
َ
َواٌر ألم َيَرْوا أنه ال ُيك

ُ
 َجَسًدا له خ

ً
ِهْم ِعْجال

يَن"  ) 192سورة ألاعراف، آلاية (وكانوا ظامِلِ

 "َعاَم وما كانوا خالدين
َّ
وَن الط

ُ
ل
ُ
ك
ْ
َناُهْم َجَسًدا ال َيأ

ْ
 (2، آلاية سورة ألانبياء )("َوَما َجَعل

  ا َتنَّ
َ
قد ف

َ
اَب""ول

َ
ن
َ
ه َجَسًدا ثم أ رسي 

ُ
ى ك

َ
ْيَنا َعل

َ
ق

ْ
ل
َ
 ) 29آلاية ، سورة صسورة (سليمان وأ

 "28، آلاية يونسسورة ("اليوم ننجيك ببدنك ( 

 22، آلايةملنافقون سورة ("."وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم( 

باالستناد إلى عدد من التفاسير، ومن خالل تمعننا في آلايات أعاله، والتي ذكرت فيها لفظة "جسد" بطريقة 

مباشرة، فإن هذه اللفظة اتخذت في آلاية ألاولى؛ معنى الجسم، حيث اتخذ الجسد هنا صورة جسم حيوان )العجل(، 

يكلمهم وال يهديهم سبيال(. وبالنسبة لآلية الثانية، فقد  وبدون روح، حيث هو أبعد ما يكون أن يهدي أو أن يهتدى به )ال 

وردت لفظة "جسد" في صفة خصاص، بمعنى أنه في حاجة للتغذية للحفاظ على الحياة، كما ورد أيضا في صفة الجسد 

صفة  في وفي آلاية الثالثة؛ أتت لفظة "جسد"امليت )وما كانوا خالدين(، بمعنى ال بد لهذا الجسد أو الخلق من املوت. 

الجسم الذي ليس فيه حياة وموضوعه التجربة، بحيث جرب هللا سليمان بوضع جسد على عرشه. كما ورد أيضا 

للداللة على الشر املتجسد في رمز الشيطان. وفيما يتعلق باآلية الرابعة، ذكر الجسد فيها في صفة البدن. وبالنسبة لآلية 

 ألاخيرة فجاء في صفة الجسم. 

ا مما سبق، أن الجسد يتحدد من خالل مجموعة من امللفوظات اللغوية الدالة على وجوده نستخلص انطالق

املتعدد واملتنوع، ينتقل استعماله من )الجسد/الجسم والجسم/البدن(. وتجذر إلاشارة إلى أنه يصعب تبين املعاني 

 ت وتنوعها.والفروق بين العبارات في القرآن بشكل دقيق، وما يؤكد ذلك هو اختالف التأويال 

كما يتحدد الجسد أيضا من خالل ثنائية )الجسد/الروح(، حيث توضح آلايات التالية أن هللا خلق إلانسان 

 مؤلفا من الجسد والروح، وقد أتى خلق الجسد مقترنا بالروح:

 
ُ
، ث ةٍّ من َماءٍّ َمِهينٍّ

َ
ُه من ُسالل

َ
ْسل

َ
مَّ َجَعَل ن

ُ
، ث َق إلانسان من ِطينٍّ

ْ
ل
َ
 خ

َ
ُه َوَبَدأ

َ
ق

َ
ل
َ
ْيءٍّ خ

َ
لَّ ش 

ُ
ْحَسَن ك

َ
َفَخ فيه "الذي أ

َ
اُه َون مَّ َسوَّ

ُروَن" 
ُ
ك

ْ
ش

َ
ِليال ما ت

َ
 ق

َ
ِئَدة

ْ
ْمَع َوألاْبَصاَر َوألاف ُم السَّ

ُ
ك

َ
 ).03آلاية ، سورة السجدة (من ُروِحِه َوَجَعَل ل
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تؤكد آلاية على الطبيعة املادية التي خلق منها إلانسان، أو باألحرى للجسد، الذي خلق من تراب وطين، وفعل  

الخلق هذا يرجع إلى هللا، وهنا يتجلى الطابع املقدس للجسد. ويبدو من خالل آلاية أن إلانسان لم يخلق من الجسد 

 إضافة إلى باقي الحواس )السمع، البصر...(. فقط، بل ومن روح أيضا؛ )ونفخ فيه روحه(، 

كما يتبين أيضا من خالل آلاية، أن الروح مقدسة باعتبار أنها فعل إلهي، وهذا ما تؤكد عليه أيضا آلاية التالية 

 من سورة إلاسراء:

ِم إِ 
ْ
وِتيتم ِمَن الِعل

ُ
ى وما أ ِ

ْمِر َرب 
َ
وُح ِمْن أ ِل الرُّ

ُ
وِح ق َك َعِن الرُّ

َ
ون

ُ
 "َوَيْسـأل

ً
ِليال

َ
 ق

َّ
 ).25، آلاية إلاسراء سورة ("ال

يتضح من خالل آلاية أن ماهية الروح ترجع إلى هللا، ويصعب على إلانسان معرفة حقيقتها )وما أوتيتم من العلم 

 إال قليال.

في النص القرآني يتحدد من خالل عدة استعماالت )الجسد/الجسم والجسم/البدن(، وما  الجسدكما رأينا أن 

، فإن هذه ألاخيرة بدورها وردت في إطار ثنائيات فرعية أخرى، من بينها )الروح/ بالروحدام أن وجوده جاء مقترنا 

 النفس والنفس/البدن(، وفي هذا السياق نورد بعض آلايات الدالة على ذلك: 

  ترى إذ الظاملون في غمرات املوت واملالئكة باسطوا أيديهم اخرجوا أنفسكم"."ولو 

 ."يا أيها النفس املطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي" 

 ."ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها" 

 ."ذي خلقكم من نفس واحدة
َ
ها الَناس اًتُقوا رًبكم ال  ).1، آلاية النساء سورة ("يا أيُّ

 "ه سميٌع بصير
ً
 كنفس واحدة إَن الل

َ
 ).82، آلاية لقمانسورة ( "وما خلقكم وال بعثكم إال

 "ى ألانفس حين موتها
َ
ه يتوف

َ
 )98، آلاية الزمرسورة ( "الل

 "111، آلاية النحلسورة ( "يوم تأتي كلُّ نفس تجادل عن نفسها( 

 "81آلاية، قسورة ( "وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد.( 

نستخلص من آلايات أعاله التي ذكرت فيها النفس؛ أنها مرتبطة بالبدن الفاني، فقد رأينا أن أكثر من آية تتعلق  

 22-23)، ص.1222الحكيم،  (بموت النفس، فهي ال تعني النفس بمقدار ما تعني الكائن إلانساني. 

ومن جهة أخرى، فرغم كون أن النفس جاءت مرتبطة بالكائن إلانساني، أو بالبدن، بمعنى أنها مرتبطة بالدنيوي، فيما  

الروح جاءت مرتبطة بالعالم العلوي، ورغم محاوالت الفقهاء التفرقة بينهما، فإن ذلك ال يمنع من القول بصعوبة 

 19مرة(، مقابل استعمال ضئيل لكلمة الروح ) 825في القرآن ) التمييز بينهما. كما أن "الاستعمال الكثيف للنفس

تؤكد على هذه الصعوبة. ورغم ذلك، وكما يرى الباحث الفرنس ي "جوزيف  (92، ص.1222الزاهي،  (استعماال("

 . Chelhad, 1964, P.165)شلحود"، هذا ال يلغي طابع الثنائية بين النفس والروح



 

 الجندر قراءةعابرة للتخصصات 

 

 150 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي الافتراض ي 
0202 

هكذا يتبدى أن الجسد إلاسالمي تم تناوله ضمن عدة تراتبيات )ثنائية النفس والبدن أو النفس والجسد، أو  

الروح والجسد(، والتي أفضت في كل أشكالها لصالح النفس وعلى حساب الجسد، على اعتبار أن هذا ألاخير يظل ناقصا 

ريد الزاهي": "ال يمكن الحديث عن الجسد إلاسالمي من بدون النفس أو الروح. عموما وكما يقول الباحث املغربي "ف

دون ربطه بالصورة القدسية التي أضفاها عليه إلاسالم. عبر تقنين حركاته وسكناته ومنحها دالالت علوية تدخلها 

ن ويتمظهر الطابع املقدس في إلاسالم في شكلي (52، ص.1222الزاهي،  (مباشرة في عالقة مع النظام إلاالهي للكون" 

متعارضين هما: ثنائية الحالل/الحرام، أو "الطاهر أو الطيب، والدنس الخبيث، ليكون املقدس إلاسالمي مقدسا 

وفي ذات السياق يقول الغزالي: "اعلم أن الحرام كله خبيث لكن بعضه أخبث من بعض  )92، ص.1222مرسيا، (طاهرا"

لذلك كان من ).12-12، آلاية سورة لقمان (بعض..."والحالل كله طيب ولكن بعضه أطيب من بعض وأصفى من 

البديهي أن نجد القرآن يركز على تهذيب هذا الجسد، ويصف الطريقة التي ينبغي أن يكون عليها هذا الجسد في الحياة 

 ناليومية للمسلم: أثناء الصالة، والصيام وفي لحظات العمل، اللباس املظهر، الجماع والحياة الجنسية... وغيرها م

الاستعماالت التي تجعل من الشخص يظهر فقط ما هو مقبول شرعا، فيبدو جسده عالمة على امتثاله إلى ما يأمر به 

 الدين أو ينهى عنه، وهنا يكف الجسد عن كونه ملكا خاصا بصاحبه، وهذا ما أبقى الجسد مكبوتا.

 لطريقة التي ينبغي أن يكون عليها جسدوفيما يلي نورد بعض آلايات القرآنية وألاحاديث النبوية، التي ترسم ا

 املسلم:

  ِص
ْ
، َواق ورٍّ

ُ
خ

َ
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ْ
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ُ
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ْمِش ِفي ألارِض َمَرًحا ِإنَّ الل

َ
 ت

َ
اِس َوال َك ِللنَّ دَّ
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ُ
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َ
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ْ
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ْ
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ْ
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َ
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  يها الدين آَمُنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثالث مرات من قبل صالة
َ
"يا أ

الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صالة العشاء ثالث عورات لكم ليس عليكم وال عليهم جناح بعدهن 

 وهللا عليم حكيم"  طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين هللا لكم آلايات

  يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات هللا لعلهم"

 ) .82، آلاية ألاعرافسورة  (يذكرون".
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 "1223ول، حديث نبوي للرس ("إذا أتيتم الغائط فال تستقبلوا القبلة وال تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا ،

 102ص.

 ."1222، رواه البخاري من حديث ابن عباس ("لعن هللا املتشبهات من النساء بالرجال واملتشبهين من الرجال بالنساء ،

 )182ص.

 "أخرجه الترمدي وابن  ("إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا فإنه أنشط في العود

 )2ماجة، ص.

  رواه عمر بن أبي سلمة، وأخرجه أبو داود والترمذي، صحيح  (مما يليك""يا غالم سم  هللا وكل بيمينك، وكل

 ) 851.الجامع، ص

 ."إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله") 

 )229ص. ،8012محمد بن فارس،  رواه عبد هللا بن عمر، سنن أبي داود،

انطالقا من آلايات القرآنية وألاحاديث النبوية املبينة أعاله، يتبين أن الجسد إلاسالمي يخضع ملجموعة من 

الواجبات التي بموجبها يتم تدبيره اجتماعيا، ثقافيا... ومن خالل ألاوامر التي عليه الامتثال لها، والنواهي التي عليه 

خص ي من زنة ولباس، وحركة، وكذا مختلف الوضعيات التي يوجد فيها يتعلق باملظهر الجسدي الش فيمااجتنابها، حتى 

)الجسد الذي يتحرك، الجسد الذي يتجه للصالة، الجسد الذي يتجه للجماع، الجسد الذي يتجه لألكل...(. إضافة 

رتبة في مإلى ما سبق، فإن الجسد إلاسالمي يظهر حامال للتناقضات، فكما جاء في الحديث النبوي؛ الجزء ألايمن هو 

 أسمى من الجزء ألايسر، حيث اعتبر هذا ألاخير قاسما مشتركا مع الشيطان.

نستنتج مما تقدم، أننا إزاء استراتيجية ملراقبة الجسد وتوجيهه، إما مراقبة عامة، وإما مراقبة جزئية من خالل  

 ذا الصدد نجد إلاسالم قد شرعالتركيز على بعض أعضاء الجسد. وتختلف هذه املراقبة أيضا باختالف الجنس، وفي ه

واجبات خاصة لجسد املرأة ولحضورها في املجال العام، من أجل ضبط السلوك الجسدي ألانثوي ومراقبته، ورسم 

الطريقة التي يجب التعامل بها مع هذا الجسد، كما دعا في غير ما آية وحديث إلى جعل جسد املرأة ملكا للعائلة أو 

 ية التالية:الزوج، كما هو مبين في آلا 

 بصاِرهم
َ
مؤمِنات َيغضضن من أ

ْ
ُروَجُهن وال يبدين زيَنَتهن إال ما ظهر منها وليضربن بخمرهن  " قل لل

ُ
ن ف

ُ
َوَيْحَفظ

على جيوبهن وال يبدين زيَنَتهن إال لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن 

أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي إلاربة من الرجال أو الطفل الدين لم يظهروا على أو بني 

سورة  (عورات النساء وال يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زيَنَتهن وتوبوا إلى هللا جميعا أيها املؤمنون لعلكم تفلحون"

 ).21آلاية  النور،

  ألزواجك وبناتك ونساء املؤمنين يدنين عليهن من جالبيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فال يؤذين "يا أيها النبي قل

 ).52، آلاية سورة ألاحزاب (وكان هللا غفورا رحيما"

  ويسألونك عن املحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في املحيض وال تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن"

 ).888آلاية  سورة البقرة، (التوابين ويحب املتطهرين" من حيث أمركم هللا إن هللا يحب



 

 الجندر قراءةعابرة للتخصصات 

 

 152 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي الافتراض ي 
0202 

 "حديث  ("لعن هللا الواشمات واملستوشمات والنامصات واملتنمصات واملتفلجات للحسن املغيرات خلق هللا

 ).9222أخرجه البخاري في صحيحه، فتح الباري، حديث رقم نبوي، 

 خاتمة:

حاولنامن خالل هذه الدراسة، تناول الجسد باعتباره موضوعا دينيا، وهنا ارتأينا العودة إلى مختلف  نهكذا إذ

النصوص الدينية سواء في املسيحية أو في إلاسالم )الكتاب املقدس، القرآن، ألاحاديث النبوية(، باعتبارها املؤطر 

د كفيات تعاملها مع الجسدين الذكوري وألانثوي، وقبتفكيكها واستنطاقها وتبيان ألاساس ي للتشريع الديني، فقمنا 

 توصلنا من خالل هذا الجهد البحثي إلى النتائج التالية:

بالنسبة للمسيحية أولت الروح مكانة أعلى من الجسد، واعتبرت الجسد بشكل عام، هو ذلك الجسم الحامل 

ة ألدم( وحسب هذا املنظور فقد دعي إلانسان إلى للذة واملتعة املحظورة، ومصدرا للخطيئة )قياسا على الخطيئة ألازلي

كبح وكبث جسده لدرجة احتقاره. ويزداد هذا الاحتقار إذا ما تحدثنا عن الجسد ألانثوي، حيث أظهرت قراءتنا املتأنية 

 إذا ما قورن بالجسد الذكوري، ويرتبط احتقار املسيحية ملا ورد في الكتاب املقدس؛ نوع من املعاداة لهذا الجسد

 حواء ألاولى، باعتبارها خطيئة جسدية في ألاساس.  بخطيئة-رأيناكما –للمرأة

فبدوره أعطى للنفس أو الروح مرتبة أعلى على حساب الجسد. كما ظهر الجسد بشكل عام،  وبالنسبة لإلسالم،

كمجال للفعل والتشريع الديني، من خالل مجموعة من الوضعيات )الحركة، اللباس، التزيين، الصالة، الصيام، 

 واستعماالته. ويزداد هذا الجنس، ألاكل، الشرب...(، حددت شكل حضوره في العالم عبر تقنين مجمل حركاته اليومية،

هو ألاكثر خضوعا ملسألة املراقبة والضبط، التقنين بالنسبة للجسد ألانثوي، حيث أظهرت النتائج أن هذا ألاخير؛ 

 مقارنة بالجسد الذكوري.
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ثقافية للبحث في ظاهرة العنف الزوجي  -قراءة تحليلية في املعَوقات السوسيو  
Analytical reading in Socio-cultural Obstacles to research on marital violence 
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  الدراسة: خصمل

جاء كنتيجة الهتمام الدول والهيئات الحكومية وغير حظي موضوع العنف بين الزوجين في آلاونة ألاخيرة باهتمام علمي واسع، 

الحكومية بهذه الظاهرة ولتزايد حاالت هذا النوع من العنف ودخوله بقوة الى دائرة الحياة اليومية. فقد تحول العنف الزوجي إلى ظاهرة 

 التفكير وبجدية من قبل الباحثين فيشديدة الخطورة، تخيف املجتمع بكامله خاصة في ظل فشل الحل ألامني، لذلك كان من الضروري 

 ميدان العلوم الاجتماعية والانسانية لدراسة وتحليل هذه الظاهرة من أجل فهمها وإيجاد الحلول املناسبة لها.

وتبقى الدول العربية ومن بينها الجزائر في مؤخرة قائمة الدول التي أولت العناية الكافية لهذه الظاهرة، وذلك لعدة أسباب منها 

املنهجية ومنها ما هو مرتبط بالواقع الثقافي والاجتماعي، وهذا ما سنحاول الكشف عليه من خالل هذا املقال، الذي يهدف إلى الكشف عن 

أهم املعوقات املرتبطة بالواقع السوسيو ثقافي لهذه املجتمعات، والتي تسببت في تأخر البحث في العنف بين الزوجين. حيث سنعمل على 

انتشار هذه الظاهرة وأهم دواعي البحث فيها والاهتمام بها، خاصة وأنها قد أصبحت تشكل خطرا مجتمعيا يحدق بهذه إبراز حجم 

سة للنظرة الدونية  ر لبعض ألافكار والتقاليد املوروثة املكر 
 
لمرأة لاملجتمعات. ويبقى العامل الثقافي من فهم منقوص للتعاليم الدينية وتجذ

عة العالقة بين الذكر وألانثى، تشكل أهم املعَوقات التي تعرقل الباحث وتحول دون حصوله على املعلومات الدقيقة والرؤية النمطية لطبي

 والصادقة التي يحتاجها والتي تمكن من بناء استراتيجية تدخل فَعالة... 

ار تتطلبها الدراسات العلمية، تحت أعذفالتكتم والتستر اللذان يحيطان بالظاهرة يمنعان املبحوث من إلادالء باملعلومات التي 

مختلفة: فمنهم من يطرح مشكلة خصوصية ألاسرة وضرورة احترامها للمحافظة على كيانها، وآخرون يخافون ردة فعل املحيط إذا ما 

 تطرقوا لهذا املوضوع وأجهروا به ملا يثيره من الحساسية لدى ألاسرة العربية.

 ن، الثقافة املجتمعية، التستر، التكتم.: العنف، الزوجيالكلمات املفتاحية

Abstract: 

This article aims to reveal the most important obstacles related to the socio-cultural reality of Arabsocieties, 

whichcauseddelays in research on the phenomenon of marital violence. wewilltry to demonstrate the extent of itsspread and 

discuss the main reasons for research on it. Wewillalsodiscuss the cultural factor due to the lack of understanding of 

religiousteachingsrooted in certain inheritedideas and traditions, whichconsecrate the inferiority of women and the 

stereotypical vision of the relation man / woman, and whichconstitute the major obstacles hindering the researcher and 

preventinghimfromobtaining the exact information allowing the construction of an effective intervention strategy.Finally, the 

concealmentsurroundingthisphenomenon, emergevariousexcuses:someraise the need to respect privacy and the 

preservation of the familyentity and othersfear the reactions of thosearoundthem if theyaddressthissubjectopenly. 
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 مقدمة:

تعتبر ألاسرة الوحدة ألاساسية للمجتمع فهي بطبيعة تكوينيها تشكل جماعة ملا لها من املقومات ما يجعلها قادرة 

على التأثير في أفرادها، وتعد من أهم النظم الاجتماعية املؤثرة في اكتساب الشباب ألدوارهم الاجتماعية، وستظل ألاسرة 

كما ستظل ألاداة ألاساسية لتنظيم  (120، 1222الخشاب، ) هي الخلية ألاولى لتكوين املقومات الشخصية للفرد.

العالقات الاجتماعية والجنسية. فاألسرة تعتبر أقوى النظم في املجتمع، فهي النظام الذي عن طريقه نكتسب انسانياتنا. 

فتولى بنفسه ضبط عالقاتها وسلوكياتها وأسبغ عليها بذلك قدسية لم وقد خص هللا ألاسرة بعناية فائقة ألهميتها، 

يعطيها ألية خلية مجتمعية أخرى. ويقيم إلاسالم ألاسرة على قاعدتي املودة والرحمة ويعتبرها بيت السكينة، كما ضمن 

أعطى القرآن للزوج حق  لها أحكامها بنفسه بما جاء في القرآن مفصال عن عالقة الزوجين وعالقة آلاباء باألبناء. وقد

القوامة على ميزانية ماله الذي ينفقه على بيت الزوجية، كما سمح بالطالق إذا ما أصبحت العالقة الزوجية متعذرة، 

 وفرض على الزوج املطلق واجب الانفاق على أوالده بعد الطالق وأوجب عليه اعطاء زوجته متعة لم يقيدها بأجل.

 (312-152، ص.8001عبد الهادي، )

أن ألامر ليس بالسهولة رغم كل التعاليم التي حاولت توجيه وتسهيل الحياة الزوجية، إال أن الواقع يؤكد لنا 

التي نظن وأن الحياة الزوجية عادة ما يشوبها التعقيد خاصة إذا امتزجت بسلوكيات هجينة كالعنف سواء صدر عن 

خلال وظيفيا في توازن العالقات الاجتماعية بين الزوجين، ينتج املنظور الاجتماعي(  الزوج أو الزوجة، ليشكل بذلك )من

ظل العنف بين الزوجين ملدة طويلة وقد     (22، ص.8002الخوليي، )  من اعتبارات ثقافية واجتماعية سائدة في املجتمع.

من املوضوعات التي يجب أن تكون في الظل، وظلت خلف ألابواب حتى وقت قريب، ليتحول إلى طريقة حياة وأداة من 

، رشوان)أدوات الضغط الاجتماعي التي يستعين بها أفراد ألاسرة في سلوكهم اليومي وفي حياتهم الاجتماعية املشتركة. 

فشأنا أم أبينا أصبح العنف بين الزوجين يشكل حقيقة تاريخية ومشكلة اجتماعية خطيرة، فقد  (192، ص.8002

 تعدى الحدود الاجتماعية والاقتصادية والدينية والثقافية ...

لقد تأخر علماء النفس والاجتماع في دراسة العنف القائم بين الزوجين الذي الحظه باحثوا الخدمة   

م، آلن املوضوع يعد مشكلة 1230اسع عشر امليالدي، حيث لم يحظ باالهتمام الكافي حتى عام الاجتماعية في القرنالت

أسرية تحاط بكثير من السرية والكتمان، وألنه يثير قدرا كبيرا من الحساسية عند التطرق إليه، وبشكل خاص عندما 

املؤسسات التشريعية والعمل على تغيير يخرج الحديث من حيز الدراسات وألابحاث إلى مجال الدعوة لتفعيل املجتمع و 

القوانين وآلاليات التشريعية. وبدأ مصطلح العنف بين الزوجين أو العنف الزوجي في الظهور والتداول كمصطلح خالل 

 الثمانينات والتسعينات مصاحبا لنشاط الحركة النسوية وحركات تحرر املرأة املعاصرة. 

اجتماعية نفسية قائمة، فهي ظاهرة موجودة فعال وتعَد من أكثر ألانشطة أو إن العنف بين الزوجين حقيقة   

ألافعال التي ال يمكن حصرها بصورة دقيقة، ألن الغالبية العظمى منها غير مسجلة وال يوجد لها أي أثر ملموس 
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العربية  ر عند املجتمعات)إحصائيات(. ومع ذلك كان اهتمام الغرب باملوضوع سباقا في طرح الظاهرة وتحليليها، فيما تأخ

فهو حديث جدا وال يزال محدودا. هذا التأخير الذي ربطه املهتمون بصعوبة تقبل املجتمع العربي لتحليل ومعالجة مثل 

هذه الظواهر، وأن ظاهرة العنف بين الزوجين وتحليليها والوقوف على العوامل املؤدية إليها يعتبر ش يء من الطابوهات 

والجزائري على حد السواء، نظرا لخصوصية ألاسرة الجزائرية التي في غالبيتها أسر محافظة ال تريد  في املجتمع العربي

الكشف عن أسرارها، خاصة وأن العنف بين الزوجين من وجهة النظر املجتمعية ش يء يخص ألاسرة بذاتها، ال دخل 

ج، ألامر الذي يدفعنا إلى طرح التساؤالت لآلخرين للغوص فيها والبحث عما يجري بداخلها من مشاكل ومسببات ونتائ

 التالية:

 ما املقصود بالعنف بين الزوجين وما مدى انتشاره عبر العالم؟ 

 ما هي دواعي وأسباب الاهتمام والبحث في ظاهرة العنف بين الزوجين؟ 

 -هل للثقافة املجتمعية تأثير على دراسة العنف بين الزوجين؟ 

  كيف يؤثر التستر والتكتم على دراسة العنف بين الزوجين؟ 

سنحاول من خالل هذا املقال إلاجابة عن هذه ألاسئلة مبرزين أهم املعَوقات الاجتماعية والثقافية التي تحول 

ين جدون فهم طبيعة العالقات ألاسرية وما يعتريها من مشكالت تهدد كيانها وخاصة تلك التي تتعلق بالعنف بين الزو 

أو العنف الزوجي، من خالل ابراز تأثيرات كل من الثقافة املجتمعية وما يصاحبها من تستر وتكتم على هذه الظاهرة، في 

 حصول الباحثين على املعلومات الصادقة والدقيقة التي تتقصاها دراساتهم.

  :: العنف بين الزوجين وانتشاره في املجتمعوالأ

اختلفت التسميات واملحددات لظاهرة العنف الذي يقع بين الزوجين: فهناك من يعتمد املعنى العام للظاهرة  

كل فعل قائم على سلوك عنيف "التي تعتبره ONUمنظمة ألامم املتحدةوينعته بالعنف ألاسري كما جاء في تعريف 

، الشبيب) )رية في الحياة العامة أو الخاصة".ينجم عنه إيذاء أو معاناة جسدية أو نفسية أو حرمان نفس ي من الح

التي تشير حسب إلادراك  Violence Conjugale " العنف الزوجي "وهناك من يفضل استخدام عبارة  (88، ص.8003

العام إلى العنف الذي يحدث في إطار عالقة زوجية خالل املشاجرات املختلفة التي تقع بين الشريكين. وبالطبع فإن 

هذه الوضعية وبهذا املعنى تشمل التبادل والتناظر في الاعتداءات )الاعتداء في الاتجاهين(، كون التفاعل بين الزوجين 

 يمكن أن يأخذ أشكاال مختلفة.  في العالقات اليومية

ومن الباحثين من اهتم في تحديده للمفهوم بالجانب العالئقي للظاهرة حيث يحدده  

بأنه عالئقي يتميز عن غيره من أنواع العنف ألاخرى والتي ال يعرف فاعلها بوضوح،  -VarembontJ.P.Durifدوريففارمبو

 صدمة وهلع كبيرين، كونه ينتهك –وبالضرورة  –ا يستتبعه ففي ألاولى يصدر الفعل العنيف عن شخص نعرفه مم

قوانين القرابة والروابط، فيجر معه آثار تتسم بفقدان الثقة بالذات وباآلخر وبزعزعة بيان الهوية الداخلية. حيث 

 تدخل عدة عناصر سيكولوجية واجتماعية وثقافية واقتصادية، مما يستدعي معالجة املوضوع من عدة وجهات نظر.
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وهناك من اعتبر العنف بين الزوجين كنتيجة للوضع الاجتماعي القائم الذي يرَسخ  (93، ص.8002والعجم، مكي، )

 " أنه أحد أنماط السلوك العدواني الذي ينتج ليلى عبد الوهابفكرة تقسيم ألادوار والتباين بين الجنسين، حيث ترى 

عن وجود عالقات قوة غير متكافئة في إطار نظام تقسيم العمل بين املرأة والرجل داخل ألاسرة، وما يترتب على ذلك 

 .من تحديد ألدوار ومكانة كل فرد من أفراد ألاسرة، وفقا ملا يمليه النظام الاقتصادي الاجتماعي السائد في املجتمع "

ويذهب البعض الاخر إلى حصر هذا الشكل من العنف في الاستخدام العمدي والفاحش  (10، ص.1229الوهاب، عبد )

لعالقة القوة، كونه يشكل إضرارا عمديا لتكيف آلاخر داخل املجتمع، وهذه الوضعية عادة ما تؤدي إلى فقدان الذات 

أما من نتائجها فنذكر الانغالق على الذات والانطواء، ونمو والشخصية وعدم الثقة في القدرات الخاصة والالتوازن. 

 .P ,1998 .(، وخاصة إحساس الضحية بالخجل والفضيحةFatalismeإلاحساس بالخوف والذنب وكذا الحتمية )

47)،MONNIER) 

 انطالقا من التعاريف السابقة يمكننا مالحظة مدى الاختالف في وجهات النظر بين املهتمين في تحديدهم 

للظاهرة، مما يشكل في حد ذاته عائقا منهجيا كبيرا في القيام بدراسات حول هذا املوضوع وتوجيهها بشكل يضمن 

الحصول على نتائج ممثلة للواقع الاجتماعي. وعموما يمكن تعريف العنف بين الزوجين بأنه كل وضعية في إطار العالقات 

وعليه فإن الحركة العنيفة  .أجل املراقبة والتحكم في الطرف آلاخر ألاسرية يستخدم فيها أحد الزوجين عالقة القوة من

فالعنف في هذه الحالة يمثل تجاوزا للسلطة على مستوى النية  .لها هدف استراتيجيةفي هذا إلاطار تصبح عبارة عن 

تم، التهديد... إلخ.( وألاهداف املرجوة )إرغام آلاخر والتحكم فيه(، وكذا على مستوى الوسائل املعتمدة )إلاذالل، الش

وحسب هيريقويان يمكن مالحظة شكلين  .فهو ال يظهر نتيجة للصدفة، بل موجود دائما ضمن عالقات أسرية مميزة

( وعادة ما يكون الثاني مشروع ألنه يقع  (réactionnelleوعنف رد فعلي (actionnelle) للعنف بين الزوجين: عنف فعلي

أما الشكل ألاول فيتمثل في الفعل العمدي الذي يهدف إلى السيطرة على آلاخر للرد على اعتداءتعرض له صاحبه. 

 (125ص. ،8013ابن فرحات، ) وإذالله ومن ثم إيذائه.

 العالم:انتشار مظاهر العنف بين الزوجين عبر ثانيا: 

تقع ضحية للعنف نساء في جميع أنحاء العالم  2م أن امرأة من بين 8002تؤكد التقارير الدولية الخاصة بسنة  

الجسدي أو الجنس ي وغالًبا ما يكون املعتدي هو الزوج. أما فيما يتعلق بمختلف أشكال العنف املميت، تظهر البيانات 

تلن في عام 
ُ
 منهم هو الزوج أو الطليق. ٪25م على أيدي أفراد ألاسرة، 8002الخاصة بأوروبا أن " نصف الضحايا إلاناث ق

(1)(.58 _ ONUDC, 2011, P) ويشير تقرير املكتب ألافريقي ملنظمة الصحة العامليةOMS  م، أنه في كل سنة 8012لسنة

من النساء في املنطقة ألافريقية ألعمال عنف  ٪22.2مليون وفاة ضحية العنف. كما تعرضت ما يقدر بنحو  1.5يسجل 

جسدي و / أو جنس ي ارتكبها شريك حميم، ألامر الذي ينجر عنه مشاكل صحية جسدية أو عقلية أو جنسية لها آثار 
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 Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique, Violence exercée par le partenaire intime et )فورية أو طويلة املدى

violences 

 sexuelles faites aux femmes. In : https ://www.afro.who.int/fr/news/violence-exercee-par-le-partenaire-

intime-et-violences-sexuelles-faites-aux-femmes  Consulté le : 25/11/2018.) 

حالة عنف  3021أما فيما يخص الجزائر، فتشير مصالح الدرك الوطني الجزائري أنه تم تسجيل ما مجموعه 

ي بالطبع أرقام خاصة فقط بالنساء الالئي تقدمن بشكوى لدى م، وه8012ضد املرأة في ألاشهر التسعة ألاولى من عام 

املصالح املعنية. وتشير املتحدثة باسم الدرك الوطني أن هذا الرقم يؤكد تراجع بالنسبة لهذه الظاهرة مقارنة بنفس 

حيث  حالة. ويبقى العنف الجسدي من أكثر أشكال العنف شيوًعا وانتشارا، 3522م التي سجلت 8013الفترة لسنة 

م. كما تم التركيز في هذا الصدد على 8013حالة خالل نفس الفترة من عام  5838ضحية مقارنة بـ  5150تم تسجيل 

حالة في عام  122حالة مبلغ عنها، مقابل  105أنواع أخرى من العنف بما فيها الاعتداءات الجنسية التي بلغ عددها 

 : APS, Violence faite aux femmes/ Plus de 7000 cas enregistrés entre janvier et septembre. In )5م.8013

-enregistres-cas-7000-de-plus-femmes-aux-faite-.com/2018/11/violencefocus-https://www.algerie

: 25/01/2019.) Consulté le septembre-et-janvier-entre 

يظهر من خالل ألارقام مدى انتشار ظاهرة العنف بين الزوجين دون تمييز في املستوى الاجتماعي، الاقتصادي أو 

عات متشابهة أمام هذه الظاهرة وال مجال للتمييز بينها ال على أساس التمدن أو الثقافي أو حتى العرقي، فكل املجتم

التحضر كما يذهب إليه البعض. من جهة أخرى فإنه إذا أخذنا باملفهوم القائل أن هذا النوع من العنف يقع بين 

ة، يصبح كذلك الرجل الزوجين )دون تحديد لجنس املعتدي أو الضحية( وفي الاتجاهين من باب التناظر في العالق

عرضة للعنف حسب الجنس، حتى وإن كانت إلاحصائيات الخاصة بهذا النوع من العنف تبقى ضعيفة إلى حد ما 

 Hirigoyenمقارنة مع ذلك املمارس ضد الزوجات.وفي هذا الصدد تــــــرى الباحثة الفرنسية ماري فرانس هيري قويان

M.F.  كذلك يلجأن إليه عندما يستطعن ذلك، وهن كالرجال يستخدمن أدوات  ءاأنه " ال يوجد جنس للعنف، فالنس

حصائيات الخاصة بدول أمريكا الشمالية وحتى إلا كما تشير  (Hirigoyen 2005, P.131) خر." ووسائل للسيطرة على آلا 

كد نتائج أن عنف املرأة ضد زوجها ليس بالظاهرة الجديدة. وتؤ  OMSتلك الصادرة عن املنظمة العاملية للصحة 

جنسين في املبادرة بالعنف دراسة علمية ذات العينات املمثلة للمجتمع، تساوي ال 100الدراسات التي يقارب عددها 

 )P.56Yvon ,2001 ,(الزوجي

رغم أنه من الصعب تقبل فكرة تعنيف املرأة لزوجها ألن ذلك يخالف التصورات الاجتماعية والنموذج  

الاجتماعي للمرأة الضعيفة التي تحتاج إلى حماية الرجل، إال أن إلاحصائيات قد أشارت إلى انتشار هذه الظاهرة منذ 

 ظاهرة، كانت الباحثة سوزان شتاينمتز قد أطلقت سنةسبعينيات القرن املاض ي. ففي البدايات ألاولى لالهتمام بهذه ال

للَداللة على الرجال الذين يشتكون من عنف Syndrome du mari Battu " أعراض الزوج املضروب "م عبارة 1232

https://www.afro.who.int/fr/news/violence-exercee-par-le-partenaire-intime-et-violences-sexuelles-faites-aux-femmes
https://www.afro.who.int/fr/news/violence-exercee-par-le-partenaire-intime-et-violences-sexuelles-faites-aux-femmes
https://www.algerie-focus.com/2018/11/violence-faite-aux-femmes-plus-de-7000-cas-enregistres-entre-janvier-et-septembre
https://www.algerie-focus.com/2018/11/violence-faite-aux-femmes-plus-de-7000-cas-enregistres-entre-janvier-et-septembre
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رجل أمريكي تضربه زوجته في كل سنة، وما لبث أن تطور  850.000م وجود 1233زوجاتهم، حيث أتم إحصاء سنة 

( 18) اثنى عشرإلى   Miami Heraldل الصحف غير املتخصصة ليصل حسب منشورات "ميامي هيرالد"هذا الرقم بتدخ

  (Demers1987, P.66 ).مليون زوج مضروب
َ
 Hôtelدت دراسة حديثة أجرتها مصلحة الطب الشرعي بمستشفى وقد أك

dieu  كان ضحاياها هم من الرجال من حاالت التدخل العالجي نتيجة عنف زواجي، %5إلى  2م، أن 1223بفرنسا سنة 

. (Hirigoyen 2005, P.131)  الجمعية الفرنسية لحماية الرجال ضحايا العنف وفي تحليل لإلحصائيات التي قدمتها "

اتصال  2.200م، تبين أنه قد تم التعامل مع 8018م و8010للفترة املمتدة بين سنتي SOS Hommes Battusالجسدي"

تحتوي معلومات  2.350إلكترونية لرجال هم ضحايا للعنف الزوجي، من بين هذه الاتصاالت رسالة  2.200هاتفي و

 (Battus, 2012 ) اعتمادهايمكن 

أما عن انتشار الظاهرة في مجتمعاتنا العربية، فهي محاطة بالكتمان والسرية نظرا للحرج الكبير الذي ينتاب 

الجرائم التابع لألمم املتحدة أن مصر تحتل املركز ألاول عاملًيا في قائمة ألازواج املعنفين. وقد جاء في دراسة ملركز بحوث 

ها ، واعتبرت"نسبة كبيرة ". والتي وصفها املركز في دراسته بأنها %82أكثر النساء في العالم اعتداًء على ألازواج بنسبة 

ليست جديدة تماًما في مصر، ففي  الدراسة "ظاهرة جديدة على املجتمع املصري". لكن الواقع يكشف أن هذه الظاهرة

م، كشفت دراسة مللتقى الحوار للتنمية وحقوق إلانسان أن إجمالي جرائم العنف التي تعرض لها الرجال في 8002عام 

منها كانت عنًفا أسرًيا. وحسب دراسة أخرى  %25جريمة  111م، وصلت إلى 8005مصر خالل النصف الثاني من عام 

م، فإن أكثر من نصف الرجال املتزوجين في مصر، معرضون 8015والحوار والتنمية، في نوفمبر ملركز ألاقصر للدراسات 

من إجمالي حاالت الزواج،  % 50.2للعنف الجسدي من قبل زوجاتهم. ووصلت نسبة عنف الزوجات ضد أزواجهن إلى 

 ، نبيل ، عبد الرحمن( )1(. وثلث النساء اللواتي يمارسن العنف ضد أزواجهن ال يشعرن بالندم على هذا السلوك

 : https://www.ultrasawt.com/% , Consulté le  املستضعفون في صمت. ماذا تعرف عن العنف ضد الرجال في مصر؟
14/01/2019) 

فيفري  82، فإنه في الفترة املمتدة بين " الشبكة املغربية لحماية حقوق إلانسان "أما في املغرب وحسب رئيس 

منها حاالت  %80حالة لرجال يعانون العنف الزوجي،  9.000م، سجلت 8011م )تاريخ إنشاء الشبكة( وديسمبر 8002

، كما أنهم يشغلون مختلف املهن %20سنة بنسبة  35إلى  82عنف جسدي، ينتمون إلى مختلف الفئات العمرية من 

جال أعمال وأطباء ورؤساء مؤسسات وإطارات وعمال... إلخ. من أساتذة جامعيين ور 

(, Consulté le : 25/12/2018.khadija.919841-http://www.beladi.net/forum/members/ould 

ى إلاحصائيات وألارقام املتعلقة بهذه الظاهرة مبتورة وبالطبع في غياب وسائل لقياس مثل هذا العنف، تبق 

بشكل كبير، ويبقى أكبر عائق أمام الحصول على أرقام تعكس مدى الانتشار الفعلي لهذه الظاهرة هو الكتمان، حيث 

 كنالحظ أن كال الطرفين من زوجة معتدية أو زوج ضحية يحاوالن نفي وجودها بالتقليل من أهميتها أو تجاهلها. لذل

تبقى هذه إلاحصائيات غير معبرة على ما يحدث في الواقع، ويجب التعامل معها بنوع من الحذر والانتقاء الشديدين، 

                                                           

 

https://www.ultrasawt.com/%25
https://www.ultrasawt.com/%25
http://www.beladi.net/forum/members/ould-khadija.919841
http://www.beladi.net/forum/members/ould-khadija.919841
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كون املعطيات املستقاة لها قيمة إعالمية وعلمية محدودة خاصة وأن املوضوع يعد من الطابوهات وال يعرف إلى حد 

 اليوم مدى اتساعه وانتشاره.

  :الاهتمام والبحث في ظاهرة العنف بين الزوجين: دواعي اثاني

يظل العنف بين الزوجين عموما وضد الزوجة خصوصا من أكثر انتهاكات حقوق إلانسان سرا في املجتمعات  

العربية والجزائر بالتحديد، وإن كانت مؤسسات الدولة قد بدأت في الاعتراف بهذه القضية والتصدي لها، تبقى الجزائر 

ول العربية القليلة التي اهتمت بمسألة العنف بين الزوجين، مما جعل حكومتها تنجز تحقيق وطني أشرف من بين الد

عليه املركز الوطني للبحث في الانثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية واملعهد الوطني للصحة العمومية، بمساعدة عدد 

إضافة إلى مصادقتها على أهم الاتفاقيات الدولية في  من الجمعيات العاملة في مكافحة العنف ضد املرأة بصفة عامة،

رغم كون املوضوع قد تم تناوله بالدراسة إال أن هذه املشكلة بقيت بعيدة و )8009مجموعة من الباحثين، (هذا امليدان. 

لى النتائج ومن ع نسبيا عن الفهم الحقيقي لها، كون البحوث التي تناولتها ال تزال تفتقر لإلطار املفهمي املحدد، مما يؤثر 

 من بين العوامل التي تستدعي الاهتمام بالعنف بين الزوجين نذكر ما يلي:و  ثم املساعي ملكافحتها والحد منها.

  تزايد صور العنف ودخوله بقوة الى دائرة الحياة اليومية للناس، فقد تحول العنف إلى ظاهرة عاملية ولم يعد

نظم السياسية، بل إنه أصبح جزءا ال يتجزأ من تفاعالت ألافراد في حياتهم مقتصرا على العنف السياس ي املوجه ضد ال

اليومية. ومع هذا الانتشار الواسع ملوجات العنف، طال العنف بصوره املختلفة وأشكاله املتعددة حياة معظم ألافراد 

 والشرائح الاجتماعية املختلفة.

  وبدون استثناء، حيث تشير نتائج البحوث الغربية شيوع ظاهرة العنف بين الزوجين في كل مجتمعات العالم

وحتى العربية إلى انتشاره بشكل متسارع ورهيب، لدرجة أصبح يقال أن ألاسرة أصبحت من أكثر مؤسسات العنف في 

مسألة اجتماعية مقلقة في املجتمعات الشرقية والغربية على حد السواء، حيث املجتمع. فقد أصبحت الظاهرة تشكل 

ت تهدد ألامن والسالم الاجتماعيين لألسرة واملجتمع. كما أن انتشارها يمثل حالة أسرية مرضية باثولوجيه، أنها أصبح

 (بنائهاأال ترتقي باألسرة إلى مستويات متنامية ومتطورة يفتخر بها املجتمع املتمدن، ألنها تؤول إلى تفككها وانحراف 

 )11، ص.8013، بوعالق

  صعوبة اكتشاف العنف الذي يحدث بين الزوجين والذي زاد من خطورة الوضعية، خاصة وأن الظاهرة تتميز

 للمقربين جدا من بالتكتم والتستر عليها، كونها 
َ
مرتبطة بتماسك ألاسرة، ألامر الذي ال يدفع أفرادها على البوح بها إال

أن  ألامر الذي من شأنهالصلح وتصحيح مثل هذه السلوكات. ألاسرة، وعادة يكونون من كبار السن من ألاسرتين بهدف 

 يخلق عقبات أمام الحصول على معطيات موثوق فيها وممثلة للمجتمع. 

  التداعيات السلبية لهذه الظاهرة على كل من الفرد واملجتمع، حيث ال يمكن الحديث عن العنف دون التطرق

واء أكانت على املستوى الفردي )الضحية أو املعتدي أو أبنائهم(، أو كذلك إلى آثاره وعواقبه الفورية أو البعيدة املدى، س

 على املستوى الجماعي واملجتمعي وما تكلفه مثل هذه السلوكات بالنسبة للمجتمع. 
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  التأثيرات السلبية على النسق القيمي للمجتمع. فالعنف بين الزوجين وإن كان يبدو أقل حدة عن غيره من

د، إال أنه أكثر خطورة، وتكمن خطورته في أن نتائجه غير املباشرة املترتبة على عالقات القوة غير أشكال العنف السائ

املتكافئة داخل ألاسرة وفي املجتمع بصفة عامة، غالبا ما تحدث خلال في نسق القيم واهتزاز في نمط الشخصية خاصة 

شكال مشوهة من العالقات والسلوك وأنماط من عند ألاطفال مما يؤدي في النهاية وعلى املدى البعيد إلى خلق أ

 الشخصية املهتزة نفسيا وعصبيا.

ورغم كل هذه ألاسباب والدواعي التي تدفعنا إلى الاهتمام بظاهرة العنف بين الزوجين، يجب الاعتراف بأن  

ظل من أكثر الظواهر غموضا في املجتمعات العربية ومن بينها الجزائر، نظرا لتأثير العوامل الاجتماعية هذه الظاهرة ت

والثقافية التي تحَد من رصد الظاهرة والتعامل معها. وما يؤكد ذلك قلة الدراسات امليدانية نتيجة للصعوبات التي 

يلها وتفسيريها. فعلى الرغم من التحوالت الاجتماعية يواجهها الباحثون في الحصول على بيانات احصائية يمكن تحل

والثقافية السريعة التي طرأت على مجتمعاتنا بصفة عامة، وخاصة زيادة فرص التعليم وانتشار وسائل الاتصال 

ل كاملسموعة واملرئية وخروج املرأة للعمل، إال أن منظومة التراث الاجتماعي املتمثل في العادات والتقاليد مازالت تش

مما يؤثر حتما على القدرة على الكشف )29، ص. 8005القرني،  (والطفل.عائقا أمام بعض الفئات الاجتماعية كاملرأة 

على ظواهر حساسة كالعنف الزوجي وغيره من الظواهر التي تمس ألاسرة على وجه الخصوص. ألامر الذي يدفعنا إلى 

 البحث في ظاهرة العنف بين الزوجين، وما هي مظاهر هذا التأثير؟ ثقافية على-التساؤل حول تأثيرات العوامل السوسيو 

 الزوجين:تأثير الثقافة املجتمعية على دراسة العنف بين  :اثالث

ال يمكن ألحد أن ينكر تأثير ثقافة املجتمع من عادات وتقاليد وتصورات مجتمعية على سلوك ألافراد. فعندما  

املوجه ضد الزوجات سلوك طبيعي مسموح به اجتماعيا ومقبول، ال يعتبر يكون العنف بين الزوجين وخاصة ذلك 

سلوكا منحرفا أو شاذا أو اجراميا، بل أكثر من ذلك يصبح نمط من السلوك املرغوب في ظل النظام ألابوي، يصير أي 

لتي ة وكل املواضيع اتنديد علني بظاهرة العنف بين الزوجين أمر مستهجن اجتماعيا )هذا إذا لم يعاقب صاحبه(. فاملرأ

تخصها لم تكن ذات حضور مؤثر في الثقافة التوارثية، بل كانت وال تزال موضع التبخيس والعنف مصيرها إذا اتهمت 

أو أخطأت أو فَرطت بجسدها الذي يعتبر عنوان وجودها وملكية للذكر، في حين ال يعامل الذكر كذلك. فالضحية وعادة 

خ تقبله أو تسكت عليه ربما حفاظا على أطفالها وبيتها وصورتها في املجتمع، وكثيرا ما ما تكون املرأة مطالبة بالرضو 

ترضاه دون شعور بالدونية ألنه في املجتمعات الشرقية قد ترى أن ضرب الزوج لزوجته عادي وتأكيدا لرجولته املحببة 

 )12، ص.8010أحمد،  (.وتطهيرا لها من العصيان أو الخطأ، واثبات محبتها وتعلقها به

تعتبر عدم املساواة الاجتماعية أبرز السمات املتكررة في تراث العنف في املجتمعات، وتتشكل عدم املساواة في  

صور متعددة منها، عدم املساواة الاقتصادية والتعليمية والجنسية والدينية، وعدم املساواة في الحصول على الخدمات 

ترتبط ببعضها البعض وتشترك مع الثقافة الذكورية في اعطاء ألاولوية )وتكاد الصحية والاجتماعية، وكل هذه ألاشكال 

تكون مطلقة( للرجل )الذكر( مع تهميش دور املرأة وعدم الاعتداد به، أو على ألاقل التهوين من شأنه وفاعليته في حياة 
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ى تقبل هذه التفرقة والعمل املجتمع، لذلك يتم تنشئة أفراد املجتمع منذ امليالد وسنوات الطفولة املبكرة عل

وبالتالي يصبح أي عنف تتعرض له املرأة أمر طبيعي ال يستحق التهويل أو حتى )22، ص.8002إبراهيم،   ((1)بمقتضاها.

 الحديث فيه.  

إن تفش ي ألامية واملوروث الاجتماعي املتخلف، من العوامل التي تساهم في خلق الفضاء املناسب لوجود هذه 

واتساعها، كما أن ألاسلوب الخاطئ في تربية ألاطفال والتمييز بين الذكر وألانثى في التعامل اليومي ساهم في الظاهرة 

فالتربية الخاطئة التي يتالقاها الزوج من )113، ص.8010قنيفة،  (ترسيخ عقلية السلطة الذكرية في ألاسرة الجزائرية.

الزوجة اصالحا لها، أو ألن ضرب الزوجة يرتبط بإثبات الرجولة بيئته ومجتمعه وأسرته والتي تصور له بأن في ضرب 

وفرض الهيبة، وأن استخدام الضرب سيجعل املرأة أكثر طاعة للزوج وتنفيذا ألوامره، وكذلك استهانة الزوجة بزوجها 

ن من جهة ضريوالتقليل من شأنه ومجادلته وتحقير أفكاره، وانتقاد تصرفاته وخاصة أمام الناس مما يثير سخرية الحا

، 8002الحلبي، (ويؤدي إلى احساس الزوج بالدونية من جهة أخرى ويدفعه إلى الانتقام من زوجته بشكل عنيف. 

مامه أي طريقة إلصالحها سوى  ثم يسعى إلى تبرير سلوكه بدعوى أن الزوجة هي املذنبة وبالتالي ال توجد أ 48)ص.

حيان أراء دينية تؤسس لهذا السلوك وتعطيه الحق في تأديب الضرب وعذره في ذلك مسوغات شرعية وفي بعض ألا 

 زوجته.  

يعد الخوف من اللغط الاجتماعي من أقوى الضوابط الاجتماعية الُعرفية في املجتمع العربي والجزائري  

بالتحديد: فالعالقات الزوجية وخاصة ظاهرة العنف بين الزوجين، عادة ما تكون املوضوع املفضل لهذا اللغط، حيث 

يل عن سمعة وعالقة الزوجة بزوجها، وهذا في حد يتحدث فيها ألاخرون مما يؤدي إلى التشهير والفضيحة ونشر ألاقاو 

ذاته رادع قوي في الثقافة العربية ويمنع الزوجة من إلافصاح عن مشاكلها مع زوجها وإساءاته، ألن ذلك يعني عدم 

 ).12، ص2017بوعالق، ( يرضيها.احترامها وتقديريها منه، وهذا بالطبع ال 

ية بكل مقوماتها على أفراد املجتمع في تصوراتهم وبالتالي تعامله مما سبق نالحظ مدى تأثير الثقافة املجتمع 

مع ظاهرة العنف بين الزوجين، هذه الظاهرة التي تعتبر لدى الكثير من أفراد ألاسرة الجزائرية شأنا خاصا ال يجوز 

نها لف حواجز كثيرة مالخوض فيه علنا أو التنديد به أو الاعتراف بوجوده أو تناوله خارج نطاق العائلة، فهو متخفي خ

ما هو نفس ي كالخوف من تعليقات آلاخرين والشعور بالذنب وإلاهانة، وما هو اجتماعي كالحفاظ على كيان ألاسرة 

وصون وحدتها، ومنها ما هو ثقافي يرتبط بنظرة لكل من الزوج والزوجة للعنف، والتعامل معه على أنه ضرورة ال بد 

 ؟هي إذن مظاهر هذا التأثير يا ترى خل هذه ألاسرة. فما منها تفرضه العادات والتقاليد دا
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  :مظاهر تأثير الثقافية املجتمعية على تعامل ألافراد مع العنف بين الزوجينرابعا: 

تختلف مظاهر تأثير الثقافية املجتمعية على مواقف ألافراد، سلوكياتهم وردود أفعالهم تجاه موضوع العنف 

 بين الزوجين، وسنحاول فيما يلي عرض أهم هذه املظاهر: 

  من املستجوبين في  ٪92رفض التعامل مع الباحثين وإلاجابة على أسئلتهم بسبب حساسية املوضوع: فقد قال

م أن ضرب الزوج لزوجته أمر جدا وخاص ال يجــــــوز ألحد التدخل فيه، كما اعتبر 8008دراسة روسية أجريت في عام 

ساسية مما يستوجب إخفاؤها حسب وجهة نظرهم. ألاطراف املتضررين بأن قضية العنف بين الزوجين في غاية الح

(Moreau, 2018)  فإذا كان هذا هو موقف الروس فما بالك عندما يتعلق ألامر بمجتمعات تقليدية محافظة كالجزائر

 تعتبر الحياة ألاسرية من املقدسات التي ال يصح للغرباء الاقتراب منها. 

 ال تبلغ السلطات إال بقسط صغير من حاالت العنف ا انخفاض معدالت إلابالغ عن حوادث العنف: عادة م

الذي يحدث بين الزوجين وخاصة ذلك الذي يستهدف الزوجة. فقد كشفت معدالت الانتشار في املسح الوطني لعام 

م، أن حوالي نصف مليون امرأة في الجزائر تتعرض لالعتداءالبدني بانتظام بل حتى يوميا، ويتنافى هذا الرقم 8002

رخ مع العدد املتدني نسبيا للحاالت املسجلة لدى السلطات القضائية. فحسب املعلومات التي وردت من بشكل صا

، 8002، اكينايرتوركب (م.8002حالة اعتداء بدني على النساء إلى علم السلطات في  12232الحكومة وصلت 

حاكم ويحجمن عن الذهاب إلى الشرطة أو املفغالبية النساء املعنفات في الجزائر يتجهن إلى املصالح الاستشفائية )12ص.

لإلبالغ عن أزواجهن العنفين، أو رفع شكوى ضدهم. واملالحظ أن غالبيتهن يحضين بمتابعة طبية ولكن بدون مساعدة 

نفسية. أما في تونس فإن ثلثي املعنفات لم يطلبن شهادة طبية بعد تلقي العالج وهو ما ينم عن عدم رغبة في إلابالغ عن 

ج أو القريب املعنف. كما أن غالبية املعنفات جسديا يتجهن إلى املستشفيات وفي حالة العنف النفس ي أو الجنس ي الزو 

وتجدر إلاشارة هنا إلى أن املصالح ألامنية  )11، ص.8013بوعالق،  (يتجهن الى مراكز ألاصغاء والاستقبال دون غيرها.

الخاصة بالعنف بين الزوجين في الكثير من الدول، فإذا علمنا أنه  والقضائية تعتبر املصدر الوحيد للمعطيات الرقمية

من مجموع الحوادث التي تقع في املجتمع، فإن ذلك يعطينا  %1حسب تقديرات املهتمين مجموع إلابالغ ال تمثل إال 

 صورة حجم الظاهرة وصعوبة اعتماد هذه ألارقام في بناء أي بحث علمي جاد يخص الظاهرة.

 ت وعدم تمثيلها للفئات التي تعاني من العنف: وفًقا لليونيسيف تحيز العيناUNICEF ": في أكثر من نصف

البلدان التي لوحظ فيها العنف الزوجي، نجد النساء ضحايا العنف هن أكثر تبريرا لعنف أزواجهن من شركائهن الذكور. 

أنه يحق للزوج ضرب زوجته إذا أحرقت من الرجال  ٪99من النساء مقابل  ٪32م، تعتقد 8012ففي بوروندي في عام 

وجبة الطعام أو تشاجرت معه أو خرجت دون إذن منه أو أهملت ألاطفال أو رفضت ممارسة الجنس معه. وينطبق 

نفس الش يء من الرجال، و  ٪95من النساء أن هذا العنف مشروًعا ضد  ٪22الش يء نفسه على إثيوبيا حيث تري 

والحقيقة أن التنشئة الاجتماعية  (UNICEF, 2015)من الرجال(."  ٪88مقابل  من النساء ٪92كمبوديا )بالنسبة ل

التقليدية التي خضع لها هؤالء ألافراد هي التي جعلتهم ال يدركون واقعهم العنيف وبالتالي يصبح من الصعب إقناعهم 

ال تمثل الزوجة حالة الضحية معن خليل عمر: " ال يمثل الطرف املعنف حالة الجاني و بوجود "عنف" بينهم. وكما يقول 
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، 8010العمر، (من زاوية أدوارهما الزوجية التقليدية، إنما يمثالن ذلك من زاوية ألادوار الزوجية العصرية الحديثة"

 هذه الظاهرة تزيد من صعوبة إدالء هؤالء ألافراد عن واقعهم، خاصة إذا كانوا )غير مدركين( لواقعهم ". )128ص.

  :هو إال مظهر من مظاهر عالقات اجتماعية رغم كون العنف الذي يحدث بين الزوجين ما إنكار حدوث العنف

 أن هذه العالقات تبقى مستمرة ألن الزوجة هي من تتحمل تكاليف العالقة، فتخفي ما يقع عليها من 
َ
غير متوازنة، إال

ي بذلك تخدم رغبة املجتمع في عنف إرضاء للمجتمع الذي يحملها املسؤولية وكأنها هي املقصرة في حق الرجل، وه

التستر على هذه الظاهرة. وتؤثر أسر املنشأ التي ينمو فيها الفرد على ألافكار والاتجاهات والسلوكيات التي يحملها تجاه 

الزوجة )التي ُمنعت من التمرد( مطيعة تعفي املعتدي عليها بإضفاء الشرعية على العنف الذي العنف الزوجي، لثصبح

ن جهة م بالضوابط العرفية الراسخة في ذاتيته مضطرا إلى اخفاء عنفه عن ألاخرين. ويصبح الزوج املتأثر يصدر عنه، 

ظاهرة مستترة ومتخفية ال تمارس أمام آلاخرين بحيث ال يمكن مشاهدتها، أخرى ما يميز هذا النوع من العنف كونه 

ها، وبالتالي ال يخضع أصحابها إلى إلاجراءات القانونية فهي تقع داخل الجدران وال يتم ابالغ الجهات ألامنية عند وقوع

 والعقابية.

املالحظ مما سبق ذكره أن الثقافة املجتمعية تمارس ضغوطا اجتماعية على ألافراد بشكل تدفعهم إلى اتخاذ 

 مواقف وسلوكيات محددة تجاه موضوع العنف الزوجي، وقد تختلف هذه ألاخيرة بين رفض التعامل مع الباحثين

وإلاجابة على أسئلتهم بسبب حساسية املوضوع والخوف من ردة فعل املجتمع، وبين امتناع عن إلابالغ عن حوادث 

العنف تحت حجة الحفاظ على كيان ألاسرة أو خوفا على مصير ألابناء، كما قد يكون في شكل تحيز الضحايا وانكارهم 

على الباحثين إنجاز دراسات علمية جادة وممثلة للواقع. من العسير كل هذه العوامل تجعل لوجود العنف من أصله. 

فالبحث في هذه الحالة يواجه عراقيل كبيرة، لكن يبقى التستر والتكتم أحد أخطر وأقوى هذه العوامل والتي يجب 

 التأكيد عليها. فكيف إذن يؤثر التكتم والتستر في دراسة العنف بين الزوجين؟

  :على دراسة العنف بين الزوجينتأثير التستر والتكتم  :خامسا

تبقى أكبر عقبة أمام الحصول على أرقام وإحصائيات تعكس مدى الانتشار الفعلي لظاهرة العنف الزوجي هو 

التكتم والتستر أي عدم التبليغ باالعتداء. حيث نالحظ أن كال الطرفين من زوج معتدي أو زوجة ضحية والعكس، 

ها. ومع ذلك تبقى ألاسباب التي تمنع ضحايا العنف عادة ما يحاوالن نفي وجود الظاهرة بالتقليل من أهميتها أو تجاهل

 الزوجي عن البوح بسرهم كثيرة ومتعددة يمكن تلخيصها فيما يلي: 

 الخوف من السخرية والاحتقار:  

عادة ما تتجنب املرأة الضحية البوح بما يحدث لها من عنف داخل أسرتها، تخوفا من ردة فعل املحيط وخاصة 

تحمل املرأة مسؤولية ما يحدث لها تحت مختلف ألاعذار والحجج: فمنهم من يعتبرها فاشلة في ألاسرة. فمن املعتاد أن 

بناء أسرة مستقرة، ومنهم من يعتبرها املتسبب الرئيس ي ملا يحدث لها كونها غير قادرة على إرضاء رغبات زوجها، ومنهم 

 فعال التي تدفع بها في معظم الحاالت إلى قبول الوضعمن يتهمها بعدم الوعي بالنعمة التي بين يديها، وغيرها من ردود ألا 
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الذي تعيشه دون أي محاولة للتغيير. كما أن الخوف من لوم آلاخرين بعدم نجاحها في اختياراتها، يجعلها تستمر في 

 العالقة الزوجية حتى وإن تميزت بالعنف. وكما يقال في املورث الشعبي "الرضا بالقسم".

ه بالنسبة للزوج الضحية حيث يعتبر تعرض الرجل للعنف من طرف زوجته أمرا منافيا والحال يكاد يكون نفس

تماما للتصور العام حول قوة الرجل وسيطرته. كما أن وسائل إلاعالم والرأي العام عادة ما تعالج هذه الظاهرة 

درجة خطورة هذا  بالسخرية وحتى السخط على رجال يقبلون أن يوصفوا بالضحايا )ضحية زوجته(. وعندما تصل

العنف إلى حد القتل كما هو معروف وكما يحدث في كثير من ألاحيان، فإننا نجد هذه الجهات تحاول التقليل من حَدة 

الظاهرة وتعتبرها استثنائية إلى درجة أنها تصبح تبحث عن ألاعذار للمرأة التي قامت بالجريمة. أما املؤسسات ألاخرى 

املؤسسات الخدماتية وحتى املتدخلين الاجتماعيين من أطباء واخصائيين نفسانيين  سواء كانت حكومية كاألمن أو 

الظاهرة وقد يتجاهلونها تماما. وفيهم حتى من يطلق بعض املالحظات املحرجة شأن وغيرهم، فإنهم عادة ما يقللون من

حيد لتكتم بمثابة الحل الو كقولهم: حتما إنك فعلت شيئا خطيرا حتى تعاقبك زوجتك بهذه الطريقة. وعليه يصبح ا

 لتجنب مثل هذه املالحظات الساخرة.

 الخــجل :  

تختلف ردود أفعال كل من الزوج والزوجة أمام العنف الذي يتعرضان له، فنجد الزوجة عادة ما تبحث عن 

لت وقد توصأساليب للتقليل من حجم ما يحدث لها، ألامر الذي يثير غضب ونقمة املحيطين بها ممن يعرف معاناتها. 

مجموعة من الباحثات الهولنديات من خالل املقابالت التي أجرينها مع ضحايا للعنف الزوجي، إلى استنتاج هام مفاده 

أن املبحوثات اللواتي انفصلن عن أزواجهن كن أكثر بساطة وقبوال لسرد وتوضيح وضعيات العنف التي صادفتهن مع 

. عكس املبحوثات اللواتي الزلن يعشن مع أزواج عنيفين، إذ كن يملن أزواجهن، ألن ذلك أصبح ضمن حكايات املاض ي

إلى إخفاء أو تجاهل العنف الذي تتعرضن له وإنكاره. وحتى عندما لم تستطعن ذلك فقد لجأن إلى تحجيم العالقات 

 (Jaspard,2005, P. 37) العنيفة التي تربطهن بأزواجهن

عرضون له، فاملالحظ أنه يختلف: فمنهم من يؤكد صعوبة التعامل أما عن رد فعل ألازواج أمام العنف الذي يت

د على هذه الوضعية. لكن نسبة كبيرة من الضحايا  مع زوجته دون أي محاولة منه التهامها، وهناك من يؤكد أنه قد تعو 

ميز ي يفضلون السكوت على البوح بما يتعرضون له من عنف من طرف )نساء ضعيفات(. فالضعف الفيزيولوجي الذي

جسد املرأة، يقلل من خطورة آثار العنف الجسدي الذي تتسبب فيه مقارنة مع العنف الصادر عن الرجل. وهذا ما 

 (la fausse   route)"الطريق الخاطئ" في كتابها  (Elisabeth Badinter) أشارت إليه املفكرة الفرنسية إليزابيث بادنتار

الجسدي عادة ما يلجؤون إلى كتمان وإخفاء الوضعية التي يعيشونها وذلك إن الرجال املعرضين للعنف قالت: " عندما

فالرجل في هذه الحالة  Badinter, 2003, P .88) ) (تحت تأثير الخجل وأمال منهم في إمكانية تغيير وضعيتهم إلى ألاحسن".

يستطيع أن يفتخر يصبح تحت وطأة الخجل ألن كل من صورته الاجتماعية، شخصيته وذاته قد تحطمت. فهو لن 

بنفسه وال يستطيع الاعتماد على أي جهة أو طرف )شخص ي أو جمعوي( يساعده على تخطي هذه الوضعية الحرجة. 
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كيف ذلك وهو الرجل القوي الذي لم يعرف أبدا صورة أخرى غير التي غرسها فيه املجتمع على أنه هو القوي واملرأة 

 ضعيفة وعليه حمايتها والسيطرة عليها.

 التعامل الاجتماعي املزدوج مع الظاهرة أو التعامل بمكيالين : 

كثيرا ما نجد الحركات الجمعوية الخاصة بحماية النساء ضحايا العنف تندد بأسلوب املجتمع في التعامل مع 

 (من الوقوف على هذهSouza de Almeida Suelyالضحايا. وقد تمكنت الباحثة البرازيلية سوزا دي أملايداسويلي )

الوضعية والتعبير عليها بدقة حين قالت: "في كثير من الحاالت تجد املرأة نفسها في مواجهة العديد من الضغوطات 

املتنافرة واملتناقضة، فمن جهة ضغوطات عائلية من أجل املحافظة على العالقة الزوجية، ومن جهة أخرى ضغوطات 

ل في التساؤل الدائم التكرار والذي يحمل في طياته تلميحات اجتماعية معبر عنها وفق منظورين مختلفين: ألاول يتمث

اتهامية عن سبب إبقائها على هذه العالقة، ومنظور ثاني يشمل مجموع العراقيل الاجتماعية التي تقف حاجزا أمام 

 (Suely, 1998, P.30) املرأة عند رغبتها في إحداث القطيعة، مما يزيد من تعقيد ألاوضاع بالنسبة لها.

جهتها نجد الحركات الجمعوية الخاصة بحماية الرجال ضحايا العنف )حتى وإن كان عددها قليل مقارنة  من

بتلك الخاصة بالنساء( تندد هي ألاخرى بنفس القضية املذكورة أعاله، إذ عادة ما ينظر إلى الرجل العنيف من باب 

العنيفة عادة ما ينظر لها من باب حماية النفس الوحشية والقسوة والرغبة في السيطرة على زوجته، في حين املرأة 

وحماية حقوقها. كما أن التحكم في الرجل العنيف يحتاج إلى القوة وحتى الحبس إن تطلب ألامر ذلك، في حين فإن 

  )P.Yvon, 2001 , (58نفسها.املرأة التي تضرب الرجل وتعنفه هي امرأة تحاول فرض 

أو كذلك حماية نفسها، مما يؤثر حسب املالحظين على رغبة ألازواج املعنفين في إلاشهار بالعنف الذي يتعرضون 

أظهرت الدراسات الاجتماعية أن معظم أفراد املجتمع ينظرون للعنف على أنه أكثر أو أقل له من قبل زوجاتهم. فقد 

ملعتدي هو الزوج عادة ما يكون ألامر أقرب إلى القبول عنه خطورة اعتمادا على جنس الضحية والجاني. فعندما يكون ا

من الاستهجان عكس ما إذا كانت املعتدية هي الزوجة حيث تصبح قضية رأي عام. فالرأي العام عادة ما يكون أكثر 

الي تتعاطفا مع الضحية الضعيفة وال يقبل أن يكون الرجل ضحية بسبب تأثير املفاهيم الاجتماعية عن الذكورة وبال

 فال يعترف بمثل هذا العنف.

 تأثير النسق الثقافي على الضحية. 

قد تتأثر الزوجة الضحية بمختلف ألافكار والتقاليد املرتبطة باملوروث الثقافي، خاصة وأنه قد جرت العادة على 

ر عن الزوج تحميلها مسؤولية نجاح أو فشل العالقة الزوجية ومن ثم استقرار ألاسرة. وبالتالي فإن أي عنف يصد

إضافة إلى خوفها من نظرة آلاخرين  ،يجعلها تحس بالخجل والفشل أمام عدم قدرتها على تغيير الوضع إلى ألاحسن

السلبية واملتهمة لها بأنها غير قادرة على بناء بيت سعيد. كل هذه املخاوف تدفع بها إلى عدم البوح بحقيقة الوضع الذي 

تعيشه في بيتها والعالقة التي تجمعها بزوجها، ويصبح بذلك هذا الخوف عائقا إضافيا أمام إمكانية البحث في هذه 
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( هذه الوضعية قائلة: Zebrinskaأو الحصول على معلومات كافية عنها. وقد فسرت الباحثة الفرنسية زبرينسكا) العالقة

"إن املرأة تستمر في هذه الوضعية ألن زوجها يكون قد تمكن من تحقيق هدفه في إخضاعها لرغباته من خالل حرمانها 

ما يحد بشكل كبير من حريتها وقدراتها.فالكثير من النساء من سلطة أخذ القرارات والاستقاللية في مجاالت عديدة، م

 )P.45) 2003,  , Zebrinska   املعنفات يصلن إلى درجة إقناع أنفسهن أنهن من يسبب ويثير عنف الزوج عليهن.

من جهة أخرى فإن الخوف من كسر رباط ألاسرة وآثاره على ألاوالد، وكذلك الخوف من رد فعل ألاهل وألاقارب  

وألاصدقاء، كلها عوامل تدفع بالضحية إلى الصمت ورفض الحديث عنه. والحقيقة فإن تأثير النسق الثقافي ال يقع على 

لضحية أيضا وقد يكون في هذه الحال أشد وأقوى. الزوجة الضحية فحسب، بل نالحظ تأثيره كذلك على الزوج ا

، فإن املجتمع عامة والعربي على وجه الخصوص، ال يمكنه التخلي أو عياد أباللفحسب الباحث الاجتماعي املغربي 

تجاهل طبيعة نسقه الثقافي الذي يمنع ظهور الرجل في املشهد العام بمظهر التبعية والخضوع للزوجة. ناهيك بمظهر 

فاملرأة وفق النسق الثقافي العربي عامة  .س عليه العنف أو كما يسمى في املشهد العامي املغربي بـ "راجل مرتو"املمار 

)ويمكن الرجوع في هذا الصدد إلى الثقافة الشعبية(، هي موضوع للرغبة وحجر سلطة الزوج وألاب. فهي مجرد موضوع 

في املشهد العام تمثل موضوعا محجورا عليه، مكانه ألافضل للسلطة البترياركية ال حق لها في الحوار والسلطة. و

والطبيعي في تصور البترياركية هو بيت الزوجية أو بيت ألاب. إذن هذه الثقافة تجعل من إفصاح الرجل الضحية في 

صبح في وف يبيته مسألة مستحيلة إلى حَد ما. فهو غير قادر على البوح والتعبير عن معاناته ألاسرية مع الزوجة، ألنه س

النهاية موضوعا للسخرية. وسخرية املجتمع بالنسبة لهذا الزوج أو ذاك أفظع من عنف الزوجة، طاملا أن هذا العنف 

 )8002، زوان( يتم في السر وفي بيت الزوجية بشكل عام. 

صة ايتضح مما سبق كيف أن ظاهرة التكتم والتستر على العنف بين الزوجين تميز الكثير من املجتمعات خ

العربية منها، حيث يعمل كل من املعتدي والضحية على تحجيم أو تقزيم الظاهرة بحجة املحافظة على سمعة ألاسرة 

وتماسكها كرغبة أو أمنية في نفوسهم. عادة ما يغلب التكتم على ألامر وتمنع الحواجز الاجتماعية من ظهور هذه ألاخبار، 

لكن ذلك ال يمنع تدخل عوامل أخرى لها نفس التأثير كغياب الثقافة القانونية ألن ألاسر تعتبرها من أسرارها الداخلية. 

وطول إجراءاتها ودورها في التقليل من احتمال خروج تلك القضايا إلى العلن، أو كذلك خوف الضحايا من انتقام 

 مثل هذا السلوك من املعتدي مما يمنعهم من التبليغ، أو قد يرجع السبب ببساطة إلى نقص الشجاعة. والحقيقة أن

تكتم أو رفض الضحية إلاشهار بما يحدث لها، ما هو إال نتيجة لتعرضها الدائم واملستمر للعنف. فعكس ما يظن 

البعض، إن العنف بين الزوجين ال يحدث مرة واحدة ليتوقف نهائيا، بل هو دائم، مستمر، يخضع مليكانيزمات محددة 

 ومنتظمة تحدد أشكاله ومراحله.

 خاتمة:

تعد ظاهرة العنفبين الزوجين من الظواهر التي تعاني منها ألاسر في كل دول العالم، فهو ظاهرة عاملية ال تقتصر 

على نمط ثقافي معين أو فئة اجتماعية محددة أو منطقة معينة، إال أنها تختلف من مجتمع آلخر بحسب املفاهيم 
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الاجتماعية وسيادة مبدأ القوانين وحقوق إلانسان. ويعتبر موضوع  السائدة ووعي املجتمع املحلي ودرجة عدالة القيم

العنف بين الزوجين من أكثر املواضيع حساسية وغموضا في العلوم الاجتماعية نظرا الرتباطها باألسرة. وال يعني هذا أن 

 تتعاون كل املؤسساتنلتمس عذرا لوجود هذه الظاهرة في مجتمعنا، ولكن يعني أنه ينبغي اعطاؤها أهمية أكبر، وأن 

 املعنية ملكافحتها واستئصالها. 

 مثل العنف بين الزوجين ال يكون حلها بصيغة الطرح النظري، ألن التعامل الفعلي معها يجب أن  
ٌ
إن مشكلة

 .يكون في امليدان حيث الحقائق املادية امللموسة، التي ينبغي مواجهتها بعمل جاد ومستمر عن طريق الاتصال والحوار

ه وبالتالي ضرورة تصحيح هذه البيئة، وتعديل وأل  ن هذا الشكل من العنف ينشأ في بيئة من الوعي الزائف وإلادراك املشو 

الخطـاب املجتمعي وإلاعـالمي. حيث تظهر الحاجة ماسة إلى دراسة هذه املشكلة وفهم مظاهرها وأبعادها الظاهرة 

 العنيف، بل يجب تجاوز ذلك إلى تغيير مثل هذا السلوك.  والخفية منها، ألن الحل ال يقف عند إدراك السلوك

 بتطوير موقف جماعي من العنف وبتنسيق سلوكات ألافراد والجماعات حسب  
َ
إن الحل لن يكون إال

 ومستهجنا مهما كانت أسبابه، وهذا لن يتحقق إال عبر الاتفاق على وضع مفهوم 
ً
استراتيجية تجعل العنف شيًئا منبوذا

حد لسلوك العنف يمكننا من صياغة منهجية للتدخل الاجتماعي تعمل على مستويين: ويشمل املستوى أو تصور مو 

سة للنظرة الدونية للمرأة، والرؤية النمطية لطبيعة العالقة بين  ألاول تغيير املفاهيم ألافكار والتقاليد املوروثة املكر 

 بإجراء دراسات  .ملي امليدانيالذكر وألانثى. أما املستوى الثاني فيتمثل في الجانب الع
َ
وبالطبع فإن ذلك لن يتأتى إال

تحليلية معمقة للظاهرة حسب قيم وثقافة كل مجتمع. وفي الختام يمكننا التأكيد على أن الباحثين في هذا املوضوع 

كل ما تشمله ب يعانون الكثير من الصعوبات في الحصول على املعلومة الدقيقة والصادقة بسبب تأثير الثقافة املجتمعية

من أفكار وتصورات وتقاليد موروثة تقف كعائق بين املبحوث والباحث. وبالتالي فإن أي تغيير لهذه السلوكات واملمارسات 

يكون بتغيير ألافكار املتخفية وراءها، من خالل تجاوز ألاطر الثقافية والتصورات التي تسوغ العنف بين الزوجين وتؤصل 

 جتماعي. لثقافته في الالوعي الا 

 قائمة املراجع: 

 املراجع باللغة العربية: 

اضطرابات الشخصية وعالقتها باإلساءة للمرأة في العالقات الزوجية  .(8002) محمد.الفؤاد  إبراهيم، روح (1

 القاهرة ، جامعة الزقازيق، أطروحة دكتوراه غير منشورةوالعمل. 

أطروحة دكتوراه غير منشورة،  .داخل ألاسرة الجزائريةنف ألاسري إشكالية الع .(2017). غزالة ،ابن فرحات (8

 جامعة عنابة، الجزائر.

  دار بدر للنشر والتوزيعدمشق:  .العنف(، املرأة في دوائر 8010لحسن ابراهيم، )أحمد،  (2

املقررة الخاصة املعنية بالعنف ضد املرأة في الجزائر، الدورة السابعة، مجلس  .(12/08/8002) .اكينايرتوركب (9

 حقوق ألانسان.  



 

 الجندر قراءةعابرة للتخصصات 

 

 168 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي الافتراض ي 
0202 

مفهوم ألاسرة ووظيفتها ومسؤوليتها في الديانات وإلاعالنات ومواثيق ألامم (، 8001)الهادي،  عبدبوطالب،  (5

 .  ، الرباطاملتحدة، أسيسكو

العنف ألاسري وأثره على ألاسرة واملجتمع في الجزائر: دراسة ميدانية على مستوى  .(8013) .بوعالق، كمال (2

 الجزائر ،8جامعة وهران أطروحة دكتوراه غير منشورة،  .لشرعي بمستشفى مسلم الطيب بمعسكرمصلحة الطب ا

الوطن للنشر  دار . الرياض: العنف ألاسري، أسبابه، ومظاهره وأثاره وعالجه .(8002). خالد بن سعودالحلبي،  (3

 والتوزيع 

 دار املعارف. القاه رة: النظرية الاجتماعية ودراسة ألاسرة .(1222) .مصطفى ساميةالخشاب،  (2

ألاسراء  دار . دمشق: العنف في مواقف الحياة اليومية: نطاقات تفاعل .(8002) إبراهيم.محمود سعيد الخولي،  (2

 للنشر والتوزيع

 مجلة النجمة .الزوجين من منظور سوسيولوجيالعنف بين  .(2008) .حسناءزوان،  (10

 املركز الثقافي العربي  . بيروت:العنف ألاسري قراءة في الظاهرة من أجل مجتمع سليم. (8003) .الشيب، كاظم (11

 دار الصدى للثقافة والنشر .دمشق: العنف ألاسري: الجريمة والعنف ضد املرأة .(1229) .، ليليىعبد الوهاب (18

 الشروق للنشر والتوزيع.   دار . عمان: العنفعلم اجتماع  .(8010) .خليلمعن العمر،  (12

تأثير العنف العائلي على السلوك الانحرافي لطالبات املرحلة املتوسطة بمكة  .(8005) .محمد بن سفرالقرني،  (19

 الرياضاملكرمة: دراسة ميدانية، جامعة أم القرى، 

تحقيق وطني حول العنف ضد املرأة: النتائج ألاولية، املعهد الوطني  .(15/11/8019) .مجموعة من الباحثين (15

 للصحة العمومية، الجزائر. 

املرأة والعنف في املجتمع الجزائري: دراسة ميدانية على عينة من النساء املعنفات  .(8005) .نورة ،قنيفة (12

 شورة(، جامعة قسنطينة، الجزائر.   أطروحة دكتوراه غير من .بمصلحة الطب الشرعي باملستشفى الجامعي بقسنطينة

املستضعفون في صمت. ماذا تعرف عن العنف ضد الرجال في  الرحمان. عبدنبيل،  (71

 (https://www.ultrasawt.com/% , Consulté le : 14/01/2019مصر؟

 ألاجنبية:  املراجع باللغة

18) Badinter E. (2003). Fausse route. Paris : Librairie générale de France 

19) Battus, Sos Hommes. (Novembre 2012). Les hommes victimes de violences conjugales et leur 

compagne violente 2010 – 2012 

20) Jaspard M..(2005). Les violences contre les femmes. Paris : La découverte 

21) Hirigoyen M.F.. (2005). Femmes sous emprise : Les ressorts de la violence dans le couple. Paris : 

OH édition 

https://www.ultrasawt.com/%25
https://www.ultrasawt.com/%25


 

 الجندر قراءةعابرة للتخصصات 

 

 169 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي الافتراض ي 
0202 

22) Moreau, Guilhèm.(2015). Violences envers les femmes dans le monde: l’état de la situation, 

Consulté le : 25/01/2019,  in:  https://atlasocio.com/revue/societe/2015/violences-envers-les-

femmes-dans-le-monde-l-etat- de-la-situation.php  

23) Suely, Souza de Almeida .(1998).Violence de genre au Brésil, in : Sociologie santé : Violences en 

couples.  Lamaison des sciences de l’homme d’aquitaine,  n °18 

24) UNICEF.(2015). State of The World’sChildren – Country Statistical Information 

25) Zebrinska N..(2003). La guerre Secrète : Vaincre la violence conjugale, L’harmattan, Paris 

26) Yvon, Dallaire. (2001). Homme et fier de l’être, Québec :Option santé 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://atlasocio.com/revue/societe/2015/violences-envers-les-femmes-dans-le-monde-l-etat-
https://atlasocio.com/revue/societe/2015/violences-envers-les-femmes-dans-le-monde-l-etat-


 

 الجندر قراءةعابرة للتخصصات 

 

 170 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي الافتراض ي 
0202 

سوية والجندر
ّ
 مقاربة في املفاهيم وتأسيس ملمارسة لغوية :الن

Feminism and gender : approach in concepts and the establishment of 

linguistic practice 
 الجزائر /2جامعة باتنة /د.سمراء جبايلي

Dr. Jabaili Samra/University of Batna 1/ Algeria 

 الدراسة: ملخص

سوية والجندر، هذا ألاخير الذي دار حوله سجال كبير بخاصة الدراسات 
 
نسعى من خالل هذه الدراسة تقديم قراءة ملفاهيم الن

غ
 
وع الاجتماعي )الجندر(، فاألمر يتعلق هنا بالتفكير في الل سوية يستدعي املعرفة بقضايا الن 

 
سوية، ألن  الاهتمام بالكتابة الن

 
، التي بها ةالن

وبدورها تنتج صراعا بين الذكورة وألانوثة فتجعل من املرأة هامشا في اللغة والخطاب،  الذكورية،ملعاني والدالالت املتحجرة في الثقافة تنتج ا

ن لدينا عدة   اللغوية؟كيف نفكك الهيمنة الذكورية لبناء أسس نسوية للمارسة  تساؤالت،وبهذا تتكو 

بين املصطلحات التي تمهد لنشوء أدب نسوي أو أدب تكتبه املرأة لهي من أكبر التحديات  إن قضية الفصلأهم النتائج ملتوصل إليها 

 أنه عمل على تأكيد خصوصية ألانثىوفيما يخص مفهوم الجندر، فقد خلصنا من خالل قراءتنا لهذا املفهوم،  التي يمر بها القارئ الناقد

 سابقا، إذ تلقن لهم فتوضع املرأة في الهامش والذكر املركز.واختالفها عن الذكر، وإن ألادوار الاجتماعية تحدد 

سوية الكلمات املفتاحية: 
 
 اللغوية. املمارسة الجنسانية، الجندرية،الهوية  الجندر،، الن

Abstract:  

Through this study we seek to provide a reading of the concepts of feminism and gender, the latter of which has been 

the subject of a great debate, especially feminist studies, because interest in women's writing calls for knowledge of gender 

issues, It's about thinking about the language, in which it produces fossilized meanings and connotations in male culture., In 

turn, it produces a conflict between masculinity and femininity, making women a margin in language and discourse, In this 

way, we have several questions, how do we deconscrege male domination to build feminist foundations for language 

practice? The most important results to be reached The issue of separating the terms that pave the way for the emergence of 

feminist literature or literature written by women is one of the biggest challenges that the critical reader faces., With regard to 

the concept of gender, we concluded, through our reading of this concept, that it worked to confirm the specificity of the 

female and its difference from the male, and that social roles were determined previously, as they were indoctrinated to them, 

placing the woman in the margin and the male center. 

Key words: feminism, gender, gender identity, sexuality, language practice. 
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  مقـــــــــــــــــــــــدمة:

ها تسعى  سوية من املوضوعات التي أثارت الجدل والاهتمام لدى النقاد، وتعددت الرؤى حولها، ألن 
 
فموضوع الن

كورية وتأكيد مكانتها 
 
سوية.وهنا تتبين أهمية هذا الب ألانثوية كذاتإلى القضاء على املركزية الذ

 
حث فاعلة لها هويتها الن

وهمات الذكورية وفضح البا سوي والاعتراف به فكريا  يولوجية الزائفة للذكر.في الكشف عن الت 
 
ألجل إثبات الحق الن

ومدى كونها تكتب بمرجعية لغوية مغايرة إلثبات أنوثتها، وإظهار مقدرتها الفكرية في مجتمع تحكمه  وابستمولوجيا.

سوية  والاشكالية السلطة الذكورية.
 
متلك ألانثى تعبر عنها؟ هل تهوية  عليها لبناءأسس ترتكز املطروحة تتجلى في هل الن

لغة محايدة أم تنحاز للمذكر؟ هل أثبتت الدراسات الجندرية فاعليتها في الحفاظ على خصوصية املرأة وبخاصة أن  

 ؟وألانثى كتقسيمالتصنيفات اللغوية اعتمدت جنس الذكر 

اب لإلبداع وركوده. كما إن  تجربة الكتابة ليست س    ية هو غي  اب الُحر  وى رهان مع الذات على قول ماال إن  غي 

تستطيع لغات آلاخرين تشكيله، والعمل على نقل ألافكار، وألاحداث إلى رموز تترجم ما كان إلانسان عاجز عن وصفه 

 أو قوله وهو ما سعت إليه املرأة الكاتبة لتترجم واقعها. 

في كتابها "نظرة تأملية للمرأة ألاخرى  329)، ص.8002ليتشه، (*" Luce Irigarayلويس إيريغاراي"ترى الناقدة 

Speculum of the other woman« " إن جنسانية ألانثى أو الصفة الجنسية لألنثى قد تم تصورها دائما على أساس

خاضعة لآلخر باعتبار أن القوانين التي  ألانثوية تبقىأي إن  الذات  331)، ص.8002ليتشه، ( «حدود ومقاييس ذكوريةٍّ 

 ة عن السلطة الذكورية. ترسمها نابع

بأنها كائن إنساني وحرية مستقلة، وهي تكتشف »املرأة  *"Simone de Beauvoir وتعر ف "سيمون دي بوفوار

فاملرأة تبحث  ،11)، ص.1233بوفوار،  («نفسها وتصطفي ذاتها في عالم حرص الرجال فيه أن تلعب دور جنس آخر

كائنا مستقال يتصل مع العالم اتصاال ُحرا خاضعا إلرادته هو...بينما يعتبر »عن إلانعتاق والحرية في مجتمع يعتبر الرجل 

عْرقل حركة صاحبه جسم املرأة حافال
ُ
ما نلمسه من هذا الكالم أن الرجل  6)، ص.1233بوفوار،  («.بالقيود التي ت

يجمع بين حرية الذات، وامتالك السلطة في حين أن  املرأة مخلوق ممنوع مقيد خاضع على الدوام، وهو ما يعزز سيادة 

دهاأن تبني لنفسها كيانا خاصا يرسم  يجب-املرأة-الرجل على املرأة، وألجل الاعتراف بها  نتاج من ناحية الا  معالم تفر 

 الفكري.  ألادبي

                                                           
كبيرا بين  لويس إيريغاراي: محللة نفسانية وعاملة اللسانيات الفرنسية ذات أصول بلجيكيةأهم كتاب لها نظرة تأملية للمرأة ألاخرى، الذي أثار جدال  *

 أصحاب نظرية التحليل النفس ي 

 The - 1292نس الاخرصحابة أهم كتاب "الج وجودية( كاتبة ومفكرة فرنسية، وفيلسوفة 1222 - 1202،) باريسولدت بـ :سيمون دي بوفوار - *

Second Sex،منشورات الاختالف، 1، إشراف وتحرير علي عبودي املحمداوي، طالفلسفة النسوية، 8012. ينظر: مجموعة من ألاكاديميين العرب ،

 .222 .الجزائر، ص

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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ليتشه، (.«ذلك ألن املرأة كي تتكلم يجب أن تتكلم كالرجل»وخضعت املرأة لالضطهاد باعتبارها ذات أنثوية كما    

ابع الخاِنع لآلخر،  329)، ص.8002 ، ومهما كانت مكانة الرجل في املجتمعفي هذا تقليد ينُجم عنه بقاْء املرأة في موقع التًّ

 قوة حقيقة املرأة.، فهي تتسم بالرخين، أو حتى إلى الشعراء، فلن يتمكن أبدا من القبض على ومهما كان انتماؤه إلى املؤ 

 قراءة في املصطلح: نسوي/ أنثوي/ نسائي:.2

سوي"، وتحديد الفرق بين ِكتابة )أنثوية، نسوية،   
 
قد النسوي لتحديد ماهية "الن

 
كانت عدة محاوالت للنـ

والالتباس بين الن ص املؤنث والكتابة النسائية واردة أيضا، ويعزى ذلك إلى صعوبة  أن مظاهر التشابك»نسائية(، نتيجة 

تمثل املؤنث منفصال عن النساء، رغم أن املؤنث يبدو أقرب للبيولوجي بينما يبقى مصطلح نسائي منفصال عن النساء 

 44)، 92، ص. 8002زة، بن بو  («رهين صفة التخصيص، وتعيين مبدأ ارتباط النص بجنس كاتبه، أي من الخارج

 وعليه سنعمل على تحديد املصطلحات حسب تعدد املفاهيم.

 عن مصطلح "الكتابة النسائية"، باعتبار أن هذا املصطلح 
ً
ث بديال

 
ص املؤن اعتمدت الكاتبة "زهرة الجالص ي" الن 

ث ال يمثل حقا مكتس -املؤنث-
 
س بالضرورة با للمرأة الكاتبة، فلييرتكز على آليات الاختالف ال امليز، فمصطلح الن ص املؤن

ساء" لفظة "ن»أن تكون كتابة املرأة "نصا مؤنثا" يحكم عليه من الخارج؛ أي باالحتكام لجنس مبدعه كما تحيل عليه 

التي تشتغل على نوع الجنس بينما حقل املؤنث ال يقف عند ألاوحد، أي كصفة مميزة لجنس النساء، فاملؤنث حقل 

ت، فإلى جانب املؤنث اللفظي واملجازي، إضافة إلى ما يمتلكه من قابلية الاشتغال في مستويي شاسع يمتلك عدة سجال 

 44)، ص. 8002بن بوزة،  ( «الرمز والعالمة

لفظ املؤنث واسع كما أوضحت "الجالص ي"، وال يحيل بالضرورة على محموالت إيديولوجية تشتغل على آليات 

فالنص املؤنث من صميم إلابداع الذي ال يمكن أن يخضع لشرط مسبق نوع الجنس مؤنث/ مذكر، امرأة /رجل، 

 كالهوية الجنسية.

نوثة كمفهوم تعني لها    
ُ
ة، ألن  ألا وي 

َ
ث
ْ
ن
ُ
ما »ترفض الناقدة العراقية "نازك ألاعرجي" توظيف مصطلح الِكتابة ألا

ط ما وظيفتها الجنسية، وذلك لفر  تقوم به ألانثى، وما تتصف به، وتنضبط إليه، ولفظ ألانثى يستدعي على الفور 

تدعو الستخدام  فالناقدة هنا) 22، ص.8005نجم،  («.استخدم اللفظ لوصف الضعف والرقة والاستسالم والسلبية

سوي بدلمصطلح  ِ
 
نثوي الذي ُيعنى بالجنس  الن

ُ
مع حموالت إحتقار ودونية في املجت أنثى من البيولوجي، كما للفظةألا

 البطريكي. 

ويمتد مجال الاختالف والتباين في املصطلح إلى مفهومي "النسوي والنسائي"، وهو ما ذهبت إليه الكاتبة "شيرين    

طالب بضرورة  *أبوالنجا"
ُ
مييز بين املفهومين منذ العنوان، وهي ت في كتابها "نسوي أو نسائي" أين طرحت إشكالية الت 

ميز بين مْفهوَمي ِنسوي وِنسائي عند الحد لى أساس ع يتم تْصنيف ذلك ألادب لكيال يث عن ألادب الذي تكتبه املرأة الت 

                                                           

ولها مساهمات بارزة في مجال النقد والكتابة النسوية، لها  ناقدة وروائية مصرية تعمل أستاذة لألدب إلانجليزي بجامعة القاهرة، شرين أبو النجا: *

  ..8008كتاب نسائي أم نسوي سنة 
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ة ُمنِتجه الِجنسية، ولهذا  لزم التفرقة دائما بين ِنسوي )أي وعي فكري ومعرفي( وِنسائي )أي جنس بيولوجي(»ُهوي 
ُ
نجم، («ت

ي ويذوب نتيجة التأثر الذ لفظة نساء تحيل على التكوين البيولوجي غير الثابت، وهو متغير ينصهر ) .20، ص8005

 .تمارسه املقتضيات الاجتماعية والثقافية على الفرد

ها   سوية على أن  ِ
 
عرف لفظة الن

ُ
النساء، وداعية إلى توسيع منظومة فكرية أو مسلكية مدافعة عن مصالح »وت

 الحفاظ على مبادئ الحرية التي هي جزء من حقوق املرأة.  أي)809ص. .العرب، د.تمجموعة من ألاكاديميين  (حقوقهن

في كتابها "النسوية وما بعد النسوية" إلى أن ، 45)، ص.2009بعلي،  (*"Sara Gambelوتذهب "سارة جاميل 

كل جهد نظري أو عملي يهدف إلى مراجعة واستجواب، أو نقد أو تعديل النظام السائد في البنيات »النسوية تعني 

. ).63، ص8002القرش ي،  («الاجتماعية الذي يجعل الرجل هو املركز هو إلانسان واملرأة جنسا ثانيا أو آلاخر في أنثوية أنثى

حيث  63) ص.، 8002، ( القرش ي*"Patriachyـظام ألابوي "البطريكي ٍّوقد ظهرت هذه الفكرة نتيجة الخلفية املعرفية لـنـ

ز الرجل، ومحاولة إلكساب املرأة املساواة في عالم الثقافة التي سيطر عليها الرجل. وعليه كان  تصبح املرأة كل ما ال ُيمي 

 اختيارنا ملصطلح النسوي باعتباره ألاصح وألاشمل.

 :إشكالية التجنيس .0

، 1233بوفوار،  («املرأة تعيش على هامش عالم الذكور »أدخل النسوي خانة الهامش العتبارات أهمها كون  

سوي يشير آليا إلى آخر ذكوري، وهذا ألاخير يشير إلى وجود اختالف وخصوصية في طرق التفكير، وبالتالي   6)ص. ِ
 
والن

مشروعيته وهويته، وآخر معارض -النسوي -تعددت آلاراء بين ُمؤيد يرى في هذا الاختالف واملغايرة ما يكسب هذا الصوت

إلى  املرأة إنتقال أن»ذلك جاوز حدود السلطة ألابوية الذكورية يحاول تجريد مشروعيته في الكتابة، وإلابداع كونه ت

يدخل ضمن صراع ألاقوى  إرتهان أو وصاية بدون  إختالفها وعن، ذاتها عن الرجل من الكتابة بعض شروط إنتزاع مستوى 

خطيئة كما أن وكأن املرأة بفعل الكتابة قد أخذت ما ليس لها، فالكتابة عندها ) 828، ص.8011خليل، ومشقوق، («.

  أصل الخطيئة املرأة.

سوي  يأت تهميش ولم ِ
 
ما اعتباطيا، تهميشا الن

 
باملصطلح نسوي/  يتعلق ما وخلفيات منها اعتبارات إلى استند وإن

ش هذا من ومنهم والرجل، ،للمرأة البيولوجي بالتركيب يتعلق ما ومنها أنثوي/ نسائي، ألادب ملجرد أن  كاتبته امرأة، كما  هم 

كوري ُيحيل على وجود ُهوية جنسية للنص ويطرح إشكالية التجنيس. أن  
ُ
  القول بأدب ِنسوي وأدب ذ

إن  القول بكتابة ذكورية، وبكتابة نسوية، ُيفض ي بنا للدخول في اختالفات محورها ألانا )الرجل(، وآلاخر)املرأة(، 

 إلانساني الحقيقي...أما املرأة في عرفه تمثل إن إلانسانية في عرف الرجل ش يء مذكر، فهو يعتبر نفسه يمثل الجنس»و

هو الذات إلانسانية بينما املرأة/ألانثى هي املوضوع، الذكر هو العقل أما  فالذكر ) 2ص.، 1233بوفوار،  («آلاخرالجنس 

  ألانثى هي الجسد.
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كل ما ال ينتمي إلى نظام فرد  يقتض ي إقصاءكل ما هو نقيض الذات أو آلانا، وهو »آلاخر ن داللة مصطلح أكما 

. وإن الاختالف بين ألانا وآلاخر هو سبب نشوء فكرة البحث عن ُهوية آلاخر/ ألانثى، وهو ما 1«أو جماعة أو مؤسسة

قليل من قيمة آلاخر، وإعالء قيمة الذات أو الهوية»أدى إلى  . فاآلخر هو نقيض ألانا، وإعطاء هوية للذات يقلل 2«الت 

  من سيطرت املجتمع ألابوي. 

وهويتها تنبع دائما من ارتباط املرأة بالرجل، فتصبح املرأة آلاخر،  املرأة، تعريف» بوفواروتعد سيمون دي 

. من هنا كان السؤال 3«ة)وموضوعا ومادة(، يتسم بالسلبية بينما يكون الرجل ذاتا سمتها الهيمنة والرفعة وألاهمي

ق املرأة الكاتبة، وإحساسها بأن  ثمة ما يهدد وجودها، وُينذر بخطر الهالك، والشعور باالغتراب وعدم القدرة  ِ
الذي ُيؤر 

أن أعرف من أكون يعني »على تحديد كينونتها، والسؤال من "أنا" من "أكون"؛ أي سؤال الهوية املتمركز حول الذات 

ُيعني بتحديد هوية جديدة  ما وهو ) .298ص د.ت.،مجموعة من ألاكاديميين العرب،  («لذي أحتلهأن أعرف املوقع ا

 نابعة من الذات.

  الجندر والهوية الجندرية:.3

سوي" هو تحديد للهوية وإثبات لها، كما أن هذه ألاخيرة   
 
فرض-الهوية-إن تحديد معنى مصطلح "الن

َ
ا في حاله ت

كتابات املرأة لتبحث عن هويتها وإثبات إختالفها عن الرجل، فالبحث في إشكالية التجنيس واملصطلح النسوي/ ألانثوي/ 

النسائي، تقود بالضرورة إلى سؤال الُهوية والهوية الجبدرية، الذي كلما احتدت املواجهة مع آلاخر بخصوصه زاد املرء 

فماذا نعني مفهوم ثقافي مكتسب.  Genderيتحدد بيولوجيا، والجنوسة  Sexفالجنس تمسكا بهويته وخصوصيات تميزه. 

  الجندرية؟بالهوية وبالهوية 

 مفهوم الجندر/ النوع الاجتماعي: .2.3

النفس "روبرت ستولر"، والجنوسة ليست معطى بيولوجيا، إنما سيرورة  عالم Genderالجندر صاغ مصطلح 

 44) ص.، 8002بعلي،  (بيولوجيامعطى  يعتبر  Sexالجنس اجتماعية )النوع الاجتماعي(، 

ثم انحدرت في اللغة الفرنسية من  genusاملفردة الالتينية التي تعني النوع أو ألاصل  جنوسة مناشتق مصطلح 

التي تعني بدورها النوع الاجتماعي، وقد توسع استعمال هذا املفهوم في ألادب لتقسيم وتصنيف ألاجناس  genreمفردة 

ألادبية، كما تم تحديد النوع البشري عبره من حيث التذكير والتأنيث.  لقد ظهر الجند كمقولة جديرة بالتحليل والقياس 

سوية الثانية التي أعلنت رفضه
 
ان املوجة الن جوء إلى عليها إب 

 
ة الاختالفا الل ملشاركة  البيولوجي بين الجنسين تسويغا حج 

، باعتبار اللغة الجنوسة تحديد مفهومإن  للجانب اللغوي نصيب واسع في ) 22ص.، 8012إدريس،  (املرأة في املواطنة

 ، وبها يتم تحديد موازين القوة والسلطة.للهيمنة الذكوريةكانت تكريسا 
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في مقالهامقاربات حول الجندر والجنسانيةإلى أن هناك اختالفا S. Jacksonستيفي جاكسون أما الجنسانية تذهب 

 نع بين ما تطرحه النسويات في استخدام مفهومي الجندر والجنسانية وتحديد العالقة بينهما، حيث يعبر الجندر

 الهويات الجنسين. في والرغبات املنظومة الثقافية التي تشكل ألانوثة والذكورة في مقابل الفروق البيولوجية بين»

 واملمارسات للجندر وإن كان مرتبطا به الحسية باعتبارها مفهوما مميزا العادة ومغايرا ُيضمن مفهوم الجنسانية

تدخل الجنسانية في خانة 443) ص.، 8080بوحناش،  (الجنسواملفهومان، الجندر والجنسانية، ينطلقان من مفهوم 

 الرغبات وامليوالت.

تعلق فهي "ت أنثى،الجنس ي ذكرا كان أم  الفرد بتكوينهالذي ارتبط بمدى شعور  الهوية الجندريةأما مصطلح 

ظر عن الخصائص الفسيولوجية أو البيولوجية، وتتمحور أساسا حول ما تقدمه  بإحساس الفرد بجنسه بغض الن 

ا يتم تحديد الاختالف بين الجنسين )ذكر/ أنثى( بهذ  )29 ص، 8080بوحناش،  (ألانثى أو الذكر من دور في عالم الواقع"

طرح أطروحاته الفكرية، وبالنسبة للمرأة كان ُبغية إثبات فاعليتها ومحاولة كسر تلك القواعد  منهما فيوخصوصية كل 

 املؤنث.النمطية التي تمنح الذكر الهيمنة املعرفية وبخاصة اللغوية التي كر ست منطق الذكر أصل 

 :ــــــــــــــــــــــــــهـويةال.2.3

كل فرد وعي بهويته الخاصة التي تجعله مختلفا عن  لدى»نستطيع أن نعثر على هوية تميز كل فرد عن آلاخر ألنه 

ها  (Dorais, 2004, P.2 ) «غيره هي الوسيلة التي يمكن للشخص من »؛ وهذا يعني أن الهوية ظاهرة فردية تحيل على أن 

نها ليست نوعية متأصلة أ؛ يعني  (Dorais, 2004, P.2,3 )«عالقاته مع الوسط البيئي الذي يعيش فيهخاللها أن يبني 

نة لبنية  ر ألانساق املختلفة املكو  وموجودة في الذات، هي عالئقية في املقام ألاول، وهذا ما يجعلها عرضة للتغيير مع تغي 

 الهوية.

م دة معامله بشكل ثابت، مما يمنح إذا الهوية هي ما يصمد من إلانسان عبر الز  نة شخصيته ومحد  ن إذ تالزمه مكو 

حمود،  (إبداعه طابعا خاصا فال يكون مسخا لآلخرين، فالهوية تحقق شعورا غريزيا باالنتماء إلى الجماعة والتباهي بها

 وهو ما تحاول املرأة الوصول له من خالل إثبات ذاتها. .)15، ص8012

ما إن  الكتابة النسوية ال 
 
كان هي امل»تشير فقط للمعارضة الثنائية بين الذكور/إلاناث، واستخدام اللغة إن

بمعنى تسمح بأمور أخرى كاإلحساس بالثقة والقوة، وتشكيل هوية )  (A LONS , 2004, P.11 «املناسب إلعادة بناء هوية

بوصفها مجموعة انتماءات غير »الهوية  *"Edouard Glissantكما يعرف "إدوارد جليسنت   الكتابة ألادبية. خاصة في

حظة التاريخية
 
 فاملرء محكوم بالجذور وبالذاكرة.  )  (A LONS, 2004, P.11 «.ثابتة، متغيرة تبعا لألمكنة ولل

 ء ماأنه ينقصها ش ي»عجزها وتؤكد الناقدة "لويس ايرلغاراي " حاجة املرأة لتمثيل ذاتها وتكوينها لتتغلب على 

الاجتماعي أو الجنس ي(، وهو ما يمتلكه الرجال، وتستحق النساء بكل إنصاف أن تحصل عليه املكانة )سواء باملعنى 

                                                           

، في باريس، هو كاتب وشاعر 8011فيفري  2، في سانت ماري مارتينيك وتوفي في 1282سبتمبر  81: ولد يوم Edouard Glissantادوارد جليسنت - *

  .1252عام   la lézardeأهم أعماله رواية  .1252ألادبية عام  فرنس ي، وكاتب قصة، حصل على جائزة رينودو 
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ألن املرأة حسب  330)ص.، 2008، ليتشه («.الاجتماعية، والحياة العامة، والحكم الذاتي والاستقالل والهوية املنفصلة

 تحمل ذاتا منكرة ومقموعة في الخطاب ألابوي. -ايرلغاراي-

بالهوية املحددة للجنس، فهي ترتبط باملرأة »ال تتقيد  Hélène Cixous"أما املنظرة الفرنسية "هيلين سيكسو 

 107) . ص.، 8002علي، ب («.وتعتبر بنية إيديولوجية تحكم ألانوثة ال الذكورة

تحمله من حموالت ألانوثة أفضل من الجدل  وما-الكاتبةالذات –التركيز على  إن  -سيكسو-املالحظ أن وجهة نظر 

 العقيم في النظر إلى نوع املؤلف )ة( ذكر/ أنثى. 

" عن عملية التهميش التي تتعرض لها املرأة في منظومة التصورات السائدة في الرؤية جوليا كريستيفاتكشف"

ألابوية للعالم معلنة رفضها ملفهوم الهوية نفسه، بما ذلك القول بهوية نسوية وأخرى رجالية ملا يحمله املفهوم من 

نشقاق( الايم )التهميش، التخريب، انتماء ملا قبل التفكيكية، ورافضة ألي نظرية لعالقات القوى تعتمد على مفاه

-كريستيفا-فالناقدة  ،35- 36  )ص.، 1222حافظ،  (وترى أن صياغة مفهوم ألانوثة، مفهوم خلقته بنية الفكر ألابوي....

أن اختالف الجنس راجع إلى منظومة عالقات القوى داخل املجتمع، وال عالقة لها بأي أساس بيولوجي أو طبيعي  ترى 

 أو نفس ي.

أليس في تغليب الهوية الجنسية )رجولية »هي ألاخرى ملسألة الهوية الجنسية  ما أشارت له "خالدة سعيد"أما 

أو نسائية( على العمل إلابداعي تغييبا لإلنساني العام، والثقافي القومي من جهة وللتجربة الشخصية والوعي بها من 

 هناك اختالفاتهي تقر بأن    186)، ص.8002سعيد،  .(«ثةجهة ثانية، وللخصوصية الفنية واملستوى الفني من جهة ثال

 تاريخية بين الرجل واملرأة بيولوجيا، أما ثقافيا فكل منهما له وعي كتابي خاص مكمل لآلخر.

ة وخطاٌب وضميٌر وسرٌد  ا وثقافيا؛ يعني للمرأة لغة أنثوي  وعليه هل القول بأن  املرأة تختلف عن الرجل بيولوجي 

رومانس ي  خاص  يختلف عن لغِة الرجل؟ وهل الفرق التكويني  بيَن الجنسْيِن ِمن حيث التكوين العقلي أنثوٌي بطابع 

 ينعكُس في إبداعاِتهما؟

 :ألاسس النسوية للممارسة اللغوية .4

ث اللغة،   ؤنَّ
ُ
نثى حتى ت

ُ
ه ال يكفي املرأة أْن تكون أ

 
يته هناك نساء كثيرات كتبن بقلم الرجل وبعقل»يقول الغذامي: أن

ولغته، وكن ضيفات أنيقات على صالون اللغة، إنهن نساء استرجلن، وبذلك كان دورهن دورا عكسيا إذ عزز قيم 

وكأن املرأة في 181-182)  ص.، 8002، الغدامي («الفعل اللغوي الفحولة في اللغة، وهذا ضاعف من غياب املرأة عن 

                                                           

 :بوهران في الجزائر، وهي كاتبة مقاالت وكاتبة مسرحيات وشاعرة وتاقدة أدبية فرنسية، مهتمة بالقضايا  2637من مواليد  هيلين سيكسو

 النسوية. 

 خالدة: ناقدة سورية مقيمة بفرنسا، لها العديد من املقاالت في مجال النقد ألادبي، من مؤلفاتها حركية إلابداع سعيد  
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حقل إلابداع هذا عززت من قوة الرجل في اللغة ولم تضف شيئا لها، وال لتأنيث اللغة وعلى املرأة أن تكتب بوعي 

 وبفيض من املشاعر والهواجس املتأثرة بنبض قلب أنثى، فكتابة املرأة هي تشكيل لوعي جديد خاص بها.

خوم الكتابة ومن هنا عي و 
ُ
مجرد عمل  ليست-اليوم-تصبح كتابة املرأة »املرأة/الكاتبة يبقيها بين حدود الذات، وت

جماعي، فاملؤلفة هنا وكذلك اللغة هما وجودان  بالضرورة صوتفردي من حيث التأليف أو من حيث النوع، إنها 

ثقافيان فيهما تظهر املرأة بوصفها جنسا بشريا ويظهر النص بوصفه جنسا لغويا، وتكون ألانوثة حينئذ فعال من أفعال 

ر في وعي الكتابة لدى املرأة من الفر 182)   .ص ،8002، الغدامي («أفعال القراءة والتلقي التأليف، ومن دية/ وهو تغيُّ

 الجماعية، ومن الفحولة/ ألانثوية، ومن العبودية إلى الحرية. 

الغدامي،  («إن املرأة معنى والرجل لفظ، فهذا يقتض ي أن تكون اللغة للرجل وليست للمرأة»الغذامي: يقول 

 يعني إن  دخول املرأة عالم الكتابة كان من خالل لغة صنع داللتها، ومعانيها، وإيحاءاتها الرجل.  وكأن؛8_) ص، 8002

إْن الرجل حر ك العالم »تقول: للفكر الذكوري  *وهذا ما جعل سيمون دي بوفوار تنتقد الطبيعة النرسيسية

تؤرخ ملعاناة  هيوكأن 20)  ص.، د ت.8002بوفوار، ( «بأنانيته وكبريائه ثم سكن مسيطرا عليه... لم يترك منفذا للمرأة

ع اغتصاب ُحريتها واضطهاد ُوجودها، كما تنتقد النسوية إلابستمولوجية
َّ
 (20، ص،1225علوش، ( املرأة وطيف وق

 الذكورية التي تقوم على قمعها واستغاللها.

م تلك  -باللغةالخاصة -نجد أن  املرأة ما لبثت أن قامت بتقويض هذه ألاحكام القاطعة  بحيلة وبمراوغة لتهد 

القطعية، وتعتبر الكتابة النسوية أحيانا شمعا يذيب بحرارته حروف السخرية والتهكم، ولكن ملا نفكر جيدا برأي 

الغذامي فالقول بـ"اللغة الفحولية" هو غير صائب، لو نحن أخرجناها من منطقها التاريخي، فهو يتحدث عن النص 

تب في مرحل
ُ
ذي ك

 
س كيانه الشاعر العربي حرفا، ونغمة ُمْنقِطعة ال ص العربي الذي أس  ة معينة، وارتبطت تحديدا بالن 

ا آلان، فاألمر يختلف كثيرا ذلك أن  املرأة أصبحت ذاَت ُحضورٍّ ال  با تماما أم  ظير، في حين كان الصوت النسوي ُمغيَّ النَّ

دين
ُ
غة، وكأن  املرأة ال ُيمكُنها الخروج من  ُيمكُن ألي ناقد غُض البصر عنه، كما أن  آراءُه ت

 
ة من حيث الل نثِوي 

ُ
الِكتابة ألا

غة وترسيخ القيم 
 
قوقعتها، ومن تحِت جناح الرجل في الِكتابة بحكم توظيفها لحروف املخاطب الذكوري؛ أْي تذكير الل

 الذكورية، والاعتراف بالفحولة.

رف تخطه املرأة، فلو أرادت التعبير الستعملت حروفا تخبرنا الكتابة فكرة الذكورة في كل ح تتجاوز لغةكما لم  

غة ذاتها، فهل 
 
رعي في الكتابة تماما مثل الرجل، بنهلها من عين الل

 
مارس حقها الش

ُ
عن ُحضورها كيف لها ذلك، وهي ت

ينتحلن شخوصا الكاتبات  -إن لم أقل كل-لها أن تخلق لغة خاصة بها ال يمكن للرجل الاقتراب منها؟ هذا ما جعل جل 

ز  جديدة تكتب في مكانهن وكأنهن يتعمدن الغوص في نهر ال يمكن للرجل إلابحار فيه، ويبدأ الكالم بمنطق ليتجه إلى تحي 

                                                           
 النرسيسية: هي حب مفرط للذات،   *

 :نظرية املعرفة الابستمولوجية (باإلنجليزية :Epistemology هي فرع من فروع )وهي تحاول إلاجابة عن ألاسئلة املعرفةتهتم بطبيعة ومجال  الفلسفة .

 التالية: ما هي املعرفة؟ كيف يمكن امتالك املعرفة؟ 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9
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سوي على طول الطريق إلابداعي هذا من جهة، ومن جهة أخرى ملاذا نحن مازلنا نقوم بتقويم 
 
ب الُحضور الن جارف ُيغي 

ها ترتبط غة على أساس أن 
 
بمسميات ذكورية، فإذا كان الشعر مذكر فالكتابة برمتها أنثى، والحديث عن ألامر من  الل

وجهة نظر مماثلة يجعلنا نخرج من على قارعة الطريق النقدي املحايث للنص لندخل في متاهات التاريخ، وألانساق التي 

لته ماضيا ال يمكن له إلانبعاث من جديد من خالل النظرة املماثلة.
 
 شك

 :خـــــــــــــــــــــــاتمة

سوية، الجندر، 
 
نصل في نهاية هذا البحث إلى جملة من الاستنتاجات املتعلقة بأسئلتة ألاساسية، فيما يخص الن

 :يأتي، وهذه النتائج نقدمها فيما الهوية الجندرية

 نصها ضد الرجل  إن  أدب نسوي بامتياز تكتبه ذات أنثوية لها مقومات عديدة كالتحدي الذي تعقده ضمن

 والفحولة املطلقة التي تسود املجتمع.

  إبداعات كل واحد وتزيد في رصيد كل منهما، حيث تقوم رؤية املتلقي الحداثية  والنسوية تمثلالكتابة الذكورية

رد فعلى أساس من املعتقدات التالية: أن الطبيعة الانسانية رشيدة وتبحث عن املساواة ألاساسية بين البشر، وأن كل 

 إنساني، ذكرا أو أنثى له حقوق إنسانية فطرية بصرف النظر عن ابداعاته الثقافية.

  فاملرأة الكاتبة اتخذت لنفسها مضمارا خاصا بها يعبر عن وجودها وكيانها، وهو ما حدث تحديدا مع كثير من

ميزت تصبح كذلك"، فاألنثوية التي تالكاتبات العربيات، فهن حققن مقولة سيمون دي بوفوار" املرأة ال تولد امرأة وإنما 

 بها هي وليدة الثقافة واملجتمع، ومضادة له في آلان ذاته.

  ع املرأة من ألافكار الذكورية، وتشبع الرجل من الفكر ألانثوي. فاملجتمع هو في نظر الكاتبة ما يثبت إمكانية تشب 

تختر ذلك، فما كان للكاتبات إال أن يصلن إلى أن الحكم هو مْن أثار هذا الاضطهاد، إال أن املرأة لم تولد تابعه له ولم 

 على الكتابة من جانب تذكير وتأنيث اللغة مجحف نوعا ما.

 قائمة املراجع: 

 .الفلسفة النسوية .)د.ت .(مجموعة من ألاكاديميين العرب (1

 عمان: دار فضاءات  .الجبدري تمثالت الجسد ألانثوي في الكتابة النسائية النقد (2013) النور. إدريس، عبد (8

 منشورات الاختالف الجزائر:   .مدخل في نظرية النقد النسوي وما بعد النسوية .(8002) .، حفناوي بعلي (2

 دكتوراه، جامعة . أطروحةالهوية والاختالف في الرواية النسوية في املغرب العربي  .(8002) سعيدة.بن بوزة،  (9

 الجزائر، 1باتنة

ظرية النسوية  .(8080). بوحناش، عائشة (5 م مجلة مدرات للعلو . قراءة في املفهوم وآليات اشتغاله-الجندر في الن 

 02الاجتماعية وإلانسانية، املركز الجامعي غليزان، 

القاهرة:  .(9ط.) )مترجين (،مجموعة من ألاساتذة الجامعيين .آلاخرالجنس  .(1222)  دي.سيمون بوفوار،  (2

 املكتبة ألاهلية،  وراتنشم



 

 الجندر قراءةعابرة للتخصصات 

 

 179 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي الافتراض ي 
0202 

دار شرقيات القاهرة: فق الخطاب النقدي )دراسات نظرية وقراءات تطبيقية(، أ  .(1222)  .صبري حافظ،  (3
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 ى لإ. قدم "ألادب النسوي بين املركزية والتهميش" .(مارس 10، 2، 8011) هنية.مشقوق، سليمة، و خليل،  (10

 ، الجزائر جامعة قاصدي مرباح، ورقلة ،  امللتقى الدولي ألاول في املصطلح النقدي

ة املعاصرة .(1225) سعيد.علوش،  (11  دار البيضاء . الرباط المعجم املصطلحات ألادبيَّ
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في   التطبيقية  تمقاربة الجندر في العالقات الدولية بين الفهوم النظرية والاستعصاءا

 العالم العربي

Gender Approach to International relations between theoretical understanding and 

the intractability in the Arab World 
 الجزائر /3جامعة الجزائر / شماللد.وليد 

Dr. Walid Shamlal/ University of Algiers 3/ Algeria 

 الجزائر /3جامعة الجزائر /سليم بوسكيند.

Dr.Salim boussekin/ University of Algiers 3/ Algeria 

 

  الدراسة:  ملخص

أحد اهم الاسهامات النظرية في مجال التنظير في حقل في محاولة بحثية متعددة املستويات نعالج تقويميا ونفحص تجريديا  

 العالقات الدولية وهي مقاربة الجندر  باعتبارها أهم املقار بات الاجتماعية ما بعد الحداثية التي حاولت تقديم عدسات تحليلية مغايرة

ة في العالم العربي الذي كان يتصف باتساع للطروحات التقليدية خاصة مجال السلطوية الذكورية، وتزامن معها اهتزازات امبريقية خاص

 الهوة بين الفكر واملمارسة في اعطاء قوة تمثيلية أكثر للمرأة في مختلف القطاعات.

من خالل محاولة الربط  تم الاعتماد على خطة منتظمة أمكن من خاللها الاجابة عن الاشكالية وفحص واختبار  فرضية الدراسة

 بين املستوى املعرفي واملنهجي والنظري قصد اعطاء هوية معرفية اكثر اتضاحا ملوضوع الدراسة.

 مقاربة الجندر، العالم العربي، الشاركة السياسية، ألامن ، السالم. الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

In A Multi-Tiered Research Effort, We Examine Orthographically And Abstractly One Of The Most Important 

Theoretical Contributions In The Field Of International Relations: The Gender Approach As The Most Important Post-Modern 

Social Headquarters, Which Attempted To Provide Different Analytical Lenses To Traditional Proposals, Especially Male 

Authoritarianism. 

 A Systematic Plan Was Adopted Whereby The Problem Could Be Answered And The Hypothesis Examined And 

Tested By Attempting To Link The Level Of Knowledge, Methodology And Theory In Order To Give A More Clear Knowledge 

Identity To The Subject Of The Study. 

Key words: Gender  Approach, Arab world, Political Partnership, Security, Peace. 

 مقدمة: 

شهد حقل العالقات الدولية دخول أجندات بحثية جديدة ومتنوعة تزامنت مع تطورات ألاوضاع السياسية 

والاقتصادية التي يشهدها العالم، ولعل أبرز هذه ألاجندات البحثية التي شهدها الحقل في أواخر القرن والاجتماعية 

العشرين هي دراسات الجندر "النوع الاجتماعي"، خاصة مع ظهور الحركة النسوية خاصة في املجتمعات الغربية 
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ات ة سياسيا واقتصاديا وتحقيق املساواة داخل املجتمعكالواليات املتحدة ألامريكية وأوروبا، والتي عملت على تمكين املرأ

بعيدا عن التمييز على ألاساس الجنس ي )ذكر/أنثى(، فهدف أبحاث دراسات الجندر هو البحث عن تحقيق املشاركة 

واملساواة بين الجميع بدون تمييز على أساس النوع، وظهرت عدة تيارات فكرية واتجاهات نظرية في هذا الاطار حاولت 

قديم اضافات فكرية وعملية في شأن السياسة الدولية، واذا كان هدف هذه ألابحاث والنقاشات هو تحقيق املساواة ت

بعيدا عن كل تمييز هو واضح رغم ما يعتريه من اختالفات في جوهر كل تيار فكري ونظري، فإن ما هو أصعب من 

فإذا كانت بعض الدول واملجتمعات أخذت خطوات الاتفاق النظري هو تكريس ذلك في الواقع العملي والتطبيقي، 

متقدمة بثبات في سبيل تعزيز املساواة فإن بعض املجتمعات ألاخرى ال تزال تعاني الكثير من املعيقات والصعوبات في 

ايجاد أرضية فكرية متكاملة من جهة وايجاد ألاسس العملية والتطبيقية من جهة أخرى كما هو موجود في العالم 

 العربي.

 أهمية الدراسة:

تكمن أهمية هذه الدراسة في محاولة إزالة بعض اللبس الذي يعتري مفهوم الجندر في العالقات الدولية، وهذا 

من خالل تبيان الجانب الايتمولوجيوالسيمانطيقي للجندر، والاسهامات الفكرية والنظرية التي شهدها هذا الطرح في 

ت ما بعد الوضعية وما بعد الحداثة لتسليط الضوء على أطر ابستمولوجية طار التياراإحقل العالقات الدولية في 

 وانطولوجية جديدة تكون لها اسهامات معرفية وعملية في العالقات الدولية.

وفي زاوية أخرى نناقش معيقات وصعوبات تطبيق الفهوم النظرية للجندر في العالم العربي، من ناحية الاختالفات 

هذا املصطلح، ومن ناحية أخرى خصوصية املجتمعات العربية التي تنعت بالذكورية، فدراسات الفكرية والثقافية ل

جتماعية تكامل البنى الا  إطار الجندر تهدف باألساس إلى هدم الالمساواة بين ألانواع الاجتماعية وجسر هوة الاختالفات في 

مييز التتمكين الجميع من أداء دوره بعيدا عن  إطار وتناسق ألادوار في مختلف املجاالت السياسية والاقتصادية في 

 على أساس النوع الاجتماعي أو البيولوجي. القائم

 نهدف من خالل هذه الدراسة إلى النقاط التالية :أهداف الدراسة

 توضيح مفهوم الجندر"النوع الاجتماعي" بمختلف اشتقاقاته اللغوية ودالالته الاصطالحية؛ 

 فكرية والتنظيرية لهذا الطرح املعرفي الحديث في حقل العالقات الدولية؛قراءة في أهم الاسهامات ال 

 ،تبيان الصعوبات واملعيقات التي تقف أمام تطبيق الفهوم النظرية للجندر في العالم العربي 

  إلاشارة إلى سبل تجاوز هذه املعيقات التطبيقية في العالم العربية وضرورة بناء طرح ذاتي عربي للجندر يوفق

 ن الخصوصية الثقافية العربية وألاطروحات النظرية العاملية.بي

تكمن مشكلة البحث في الجدل العلمي وألاكاديمي في مفهوم ودالالت الجندر "النوع الاجتماعي" في  :املشكلة البحثية

العالقات الدولية وأسسه الفكرية والنظرية، والصعوبات واملعيقات التطبيقية في العالم العربي، فإذا كان الجندر يهدف 
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والنساء وباعتبار أن العالم العربي يوسم بأنه مجتمع  إلى املساواة بين ألانواع الاجتماعية وبشكل خاص بين الرجال

 ذكوري تغلب عليه الهيمنة واملركزية الذكورية في هيراركية البنى الاجتماعية، فإن السؤال الذي يطرح: 

 ما هي أهم املعيقات والاستعصاءات التطبيقية للمساواة الجندرية داخل املجتمعات في العالم العربي؟

 سئلة الفرعية في املوضوع مثل:كما يمكن طرح ألا 

 ما هي دالالت مفهوم الجندر في العالقات الدولية؟ 

 ما هي أهم إلاسهامات الفكرية والنظرية في العالقات الدولية التي تناولت مفهوم الجندر بالتفسير والتحليل؟ 

  العربي؟ الاجتماعي في العالمهل يمكن تجاوز العقبات والعوائق التي تواجه تحقيق املشاركة واملساواة بين النوع 

قمنا بتقسيم الدراسة إلى ثالث محاور أساسية؛ املحور ألاول تناولنا فيه الجانب الايتمولوجي ملفهوم  بنية الدراسة:

الجندر في العالقات الدولية أي الضبط الداللي والتأصيلي للمفهوم، ثم في املحور الثاني تطرقنا إلى أهم الاسهامات 

ظرية للجندر في العالقات الدولية، وفي ألاخير تناولنا في املحور الثالث الاستعصاءات التطبيقية في العالم الفكرية والن

 العربي

 : املحور ألاول: ايتمولوجية الجندر في العالقات الدولية

من املفاهيم الحديثة نسبيا ويعنى بالفوارق الاجتماعية بين الجنسين بعيدا عن  (Gender)مفهوم الجندر 

 الفوارق البيولوجية، ونحاول في هذا املحور تبيان الدالالت اللغوية والاصطالحية لهذا املفهوم.

 أ/ التأصيل اللغوي:

، وتقابله بالفرنسية (Genus)ذات أصل التيني  (Gender)الجندر أو النوع الاجتماعي هي كلمة انجليزية 

(Genre)،  ويدل على النوع الاجتماعي في اللغة العربية، والسبب في تبني املصطلح معربا أن الكلمة صيغت في سياقات

تاريخية وثقافية معينة تتمثل أساسا بتكريس وعي التمايز بين الانتماء البيولوجي الجنس ي للشخص وبين هويته 

 الاجتماعية. 

عبر كتابها "الجنس والنوع  1238هي التي ادخلت املصطلح إلى علم الاجتماع سنة (Ann Oakly)وكانت آن أوكلي 

بحيث ذكرت أن "كلمة الجنس تحيل إلى الفوارق البيولوجية بين الذكور وإلاناث، وإلى الفرق الظاهر بين   واملجتمع"،

ا كتاب الاجتماعي وترتيبه للمذر واملؤنث"، وقبلهألاعضاء الجنسية..أما الجندر فإنه معطى ثقافي، فهو يحيل إلى التصنيف 

، بحيث يقول فيه أن جوانب 1222( الصادر عام (Sex and Gender"الجنس والنوع"(Robert Stoller) روبرت ستولر

، في دالجنسانية التي نسميها بالجندر )النوع الاجتماعي( تحددها الثقافة في املقام ألاول مما يعني أننا نتعلمها بعد امليال 

نثى هي خصائص تشريحية وجسدية. فمصطلح الجندر تختلف دالالته عن ن الخصائص التي تميز الذكر عن ألا حين أ

الذي يدل على الجنس البيولوجي أي مجموعة الخصائص  (Sex/ Sexualité)تلك التي يعطيها مصطلح الجنسانية 
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النفسية والفيزيولوجية التي تحدد جنسانية شخص ما، بينما الجندر يدل على النوع الاجتماعي كانطولوجية ثقافية 

 (Casskn, 2004 ) اجتماعية.

الت س آلاخر" أين قوكانت سيمون دو بوفوارالفسلسوفة الفرنسية الوجودية قد ذكرت الجندر في كتابها "الجن

"ال يولد الانسان إمرأة، وانما يصنع كذلك"، وهذا لوصف خصائص الرجال والنساء املحددة اجتماعيامقابل أنه:

الخصائص املحددة بيولوجيا، خاصة أن هناك اختالفا بين الشعوب والثقافات في تحديدها لسمات الذكورة وألانوثة، 

 (11، ص.8012عيساوي، ) ندر يختلف من ثقافة إلى أخرى.وأن الفصل بين مفهوم الجنس ومفهوم الج

"الوجه الاجتماعي الثقافي لالنتماء لواحد من الجنسين البيولوجيين، وهو ينطوي على اسباغ بأنه:ويعرف الجندر 

 صفات نهائية ال تاريخية أو ظرفية على ذلك الانتماء ويتحقق ذلك الانتماء بالتنشئة أساسا، لكن ال يليق أن يصبح

 (132، ص.8012، بغداد حيرش) عملية من التدبير الذاتي تجري عبرها مراقيبة الذات".

 ب/ الدالالت الاصطالحية للجندر:

يشير مصطلح الجندر إلى ألادوار واملسؤوليات التي يحددها املجتمع للمرأة والرجل، فهو الصورة التي ينظر لها 

عه في تفكرينا وتصرفاتنا ويرجع ذلك إلى أسلوب تنظيم املجتمع املجتمع بوصفنا رجال ونساء، وألاسلوب الذي نتوق

وليس إلى الاختالفات البيولوجية بين الرجال والنساء، ويطلق على العالقات وألادوار الاجتماعية والقيم التي يحددها 

رف..، كان والزمان والعاملجتمع لكل من الجنسين الرجال والنساء، وتتغير هذه ألادوار والعالقات والقيم وفقا لتغير امل

وبالرغم من أن هذه العالقات متغيرة في مؤسسات املجتمع املختلفة إال أن جميع هذه املؤسسات تقاوم التغيير، فالجندر 

عبارة عن فروقات اجتماعية يتكفل املجتمع بنشأتها وتشكيلها وتداخلها مع عالقات اجتماعية أخرى وهو ما يضفي 

فهو التشكيل الثقافي والاجتماعي  (133 -132، ص. 8012بغداد،  حيرش)بطة بتغير الزمان واملكان.عليها ميزة التغيير املرت

 الذي يخضع له الفرد ليكتسب صفات تدرجه في خانة جنس معين.

وتتحدد وتتأثر عالقات الجندر "النوع الاجتماعي" بمجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كما 

دوار الاجتماعية يتم تمريرها ضمنيا من خالل عملية التنشئة الاجتماعية. فجذور النوع الاجتماعي تعود أن مختلف ألا 

حيرش بغداد، ) باألصل إلى الثقافة ال الطبيعة، والتمييز بين الرجل واملرأة هو تمييز ثقافي اجتماعي ال طبيعي فيزيولوجي.

 (133 -132، ص. 8012

فالجندر ال يغفل أو ينفي الفات البيولوجية التي تصنف الجنسين إلى ذمر أو أنثى ولكنه يهتم إلى جانب الاقرار 

ما هو طبيعي منمط الحقا، لتغدو معاييير  أصبحبوجود هذا الاختالف الطبيعي إلى وجود فروق اجتماعية وثقافية، حيث 

اعاتها لحظة توزيع ألادوار وتقسيمها بين الرجل واملرأة، وبالتالي تصنيف الجنسين هي معايير اجتماعية وثقافية يتم مر 

 (922، ص. 8081بوحناش، ) فالنوع الاجتماعي يحدد تاريخيا وثقافيا.

وهو يبحث في العدالة الاجتماعية بين الجنسين )الرجل واملرأة( وتساهم التنشئة الاجتماعية في خلقه فالجندر 

يكتسب ويلقن في شرطه الثقافي، إذ هو بناء ثقافي اجتماعي لألفراد يعمل على تحديد ألادوار وطرق التصرف وأنماط 
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ماعة يتحدد دوره انطالقا من ثقافة مجتمعه. والجندر باعتباره التفكير، فالفرد سواء كان فاعال أو غير فاعل داخل الج

مختلفة في البناء الاجتماعي، وهو بذلك يمثل  على مستوياتعملية فإنه ينتج ويعاد انتاجه في سيرورة دائمة، ويحدث 

عمليات فهم النسقا من املمارسات املتداخلة بعضها مع بعض ويدخل في تنظيم عالقات الالمساواة بين ألافراد، وبه ن

 (922، ص. 8081بوحناش، ) الاجتماعية ومؤسساتها لتجسيده وانتاجه.

  :املحور الثاني: الاسهامات الفكرية والنظرية لقضايا الجندر في حقل العالقات الدولية

ال يزال ميدان العالقات الدولية متأرجحا في دراسة النوع الاجتماعي "الجندر" وال يوجد سوى عدد محدود من 

الدراسات التي تتناول هذه ألاجندة البحثية، وكانت سنوات الاربعينيات من القرن العشرين بداية لتحوال فكريا من 

التركيز على دراسة قضايا املرأة واهتماماتها، إلى دراسة الجندر أو النوع الاجتماعي من حيث ألابنية الفلسفية والاجتماعية 

فخالل القرن املاض ي نجد  (2، ص. 8010حاتم، ) فات البينية بين الرجال والنساء.والثقافية والسياسية املعقدة لالختال 

أن الباحثين في العلوم السياسية أصدروا عددا قليال من الكتب والدراسات املتعلقة بالنساء، وفي الفترة املمتدة بين 

 أطروحة فقط حول النساء. 11لم تكتمل سوى احدى عشر  1222إلى  1201

الحركة النسوية في منتصف الستينات من القرن العشرين دورا مهما في بعث ألابحاث والدراسات وكان لنشأة 

املتعلقة بقضايا الجندر في العلوم السياسية والعالقات الدولية، كإنشاء لجنة املرأة في العلوم السياسية، وهي عبارة 

، والذي قام برعاية مجموعة من ألاوراق 1231ام عن قسم صغير انتظم في اطار الرابطة ألامريكية للعلوم السياسية ع

البحثية التي تقدم سنويا للمؤتمرات التي تتناول دور النساء في امليدان السياس ي، وبمرور الوقت أدى إلى الاهتمام 

ذه ه املتواصل بهذا املبحث إلى الارتقاء بدراسة النساء والسياسة  كأحد املجاالت الفرعية املهمة لدى الرابطة، وقامت

 اللجنة بنشر مجموعة من الكتب التي تشق طريق البحث في موضوعات الجندر مثل دراسات كل من: 

(Amundsen 1971, Kirkpatrick 1974, Jaquette 1974, Freeman 1975) ، 

وتطورت دراسات الجندر خالل سنوات السبعينات والثمانينيات من القرن العشرين مع اصدار مجلة 

(Women&Politics)  نشاء قسم بحوث النساء والسياسة داخل الرابطة ألامريكية للعلوم السياسية سنة إو  ،1221عام

موضوع النساء والسياسة  1222عام  RUTGERSجامعة روتجرز  السياسية في، إضافة إلى تخصيص قسم العلوم 1221

نشرت املجلة البريطانية ميلنيوم عددا خاصا حول  1222سنة  الدكتوراه، وفيكمادة رئيسية عند الحصول على درجة 

 املرأة والعالقات الدولية، 

ومع بداية التسعينات من القرن املاض ي كثرت ألاوراق البحثية والكتب واملقاالت والدراسات في مجال العلوم 

ورقة بحثية مرتبطة  20ستون السياسية التي تركز على موضوع الجندر في السياسة والعالقات الدولية، أين قدمت 

قامت  1221، وفي سنة 1228بالجندر إلى الاجتماع السنوي الذي عقدته الرابطة ألامريكية للعلوم السياسية في سنة 

عرضا لكتب تتناول  81حدى وعشرون إمقاال و  89وعشرون  ربعةأبنشر  (Women&Politics)مجلة وومن اند بوليتيكس

 (12، 13، ص. 8010حاتم، ) نظرية النسوية.موضوعات النساء والسياسة وال
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السياسية الكبرى تضمم متخصصين في دراسات الجندر وقضاياه، وتقديم  أقسام العلومكما نجد حاليا أن  

 ألاقسام ملواد عديدة لدراسة الجندر كجزء من املنهج الدراس ي لطالب الجامعات.

النظرية النسوية بكل مشاربها واتجاهاتها الفكرية والتي ظهرت خالل العقدين ألاخيرين من  تعد النظرية:الاسهامات .0

 في حقل العالقات الدولية. الجندر وأهميةبراز دور إالقرن العشرين أبرز الاسهامات الفكرية والنظرية في 

 :النظرية النسوية. 2.0

في ثمانينيات القرن العشرين، والتي انضوت مع تعد من أهم النظريات التي دخلت حقل العالقات الدولية  

طار النظريات النقدية أو نظريات ما بعد الوضعية، وال تزال تشكل أحد أهم محاور الجدل بين إنظريات أخرى في 

التيارات الوضعية والتيارات النقدية ما بعد الوضعية، وكان لها اسهام مهم في تسليط الضوء على قضايا مهمشة في 

 (822، ص. 8015املصري، ) قات الدولية كدور املرأة وواقعها ومواقفها من القضايا التي تدرس.حقل العال

وتسعى النسوية إلى توسيع التحليل النقدي وعملية التنظير لتشمل مفاهيم العرق والطبقة والجندر والهويات، 

من خالل وضع الخبرات والتجارب والنشاطات وألافكار املتعلقة بالنساء في بؤرة الاهتمام والدراسة، والاعتراف أن البنى 

على مستويات مختلفة من املستوى املحلي إلى الوطني والدولي والهياكل الاجتماعية الخاضعة ملحدد الجندر توجد 

فهي ال تقف عند تفسير الواقع فقط بل تتعداه إلى إعادة تكوين وبناء الواقع وبالتالي  (951، 950، ص. 8013عديلة، )

 تحدي ألاسس العلمية لالبستمولوجية الوضعية.

 وتتمثل أهم افتراضات النظرية النسوية في:

  نقطة أساسية في تحليل العالقات الدولية، فهو يشكل املحور ألاساس ي ألتباع هذه النظرية كونه يعد الجندر

 يفسر العالقات الاجتماعية التي أسست هذا املفهوم وجعلته حقيقة متداولة في املجتمعات

 لذكوريةيمثل الجندر نمطا من عالقات القوة في املجتمعات، فهو بناء اجتماعي ناتج عن عالقات الهيمنة ا 

 داخل املجتمعات، فحسب النظرية أن املعرفة هي وليدة القوة

  الهدف ألاساس ي للجندر في العالقات الدولية هو تحرير املرأة والانسان بشكل عام، ومنه البد من اعادة النظر

 (822، ص. 8015املصري، ) في مفهوم الجندر ووظيفته وتغيير النظرة الاجتماعية له

قصاء املوجود أو املقصود في جل الدراسات وألابحاث إلى القصور وإلا الاتجاه إلى لفت الانتباهنصار هذا أويريد 

بحاث التطرق إلى مسألة التقسيم على أساس النوع لية، حيث تفادت هذه الدراسات وألا في حقل العالقات الدو 

، 8013عديلة، ) دراسة السياسة الدولية.الاجتماعي أو الجندر )رجال/ نساء(، وما يترب عنه من اعادة النظر في كيفية 

ويخلص النسويون إلى أن منظري العالقات الدولية هم بحاجة ماسة إلى استخدام عدسات الجندر من أجل  (951ص. 

 اعادة التفكير حول دراسة وتنظير العالقات الدولية.
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وال تقدم النسوية رؤية واحدة منسجمة حول العالم بل هي متعددة ألابعاد ويوجد تنوع في املفاهيم واملقاربات 

املشسكلة للفكر النسوي، لذلك نجدد اختالف في تصنيفها وتسمياتها فهناك من يرى بوجود نسوية ليبرالية وأخرى 

بين ثالثة أشكال أو أصناف من الفكر  (Jacqui True)و ماركسية وما بعد ماركسية وما بعد حداثية، ويميز جاكوي تر 

 النسوي حول العالقات الدولية هي:

 : وتركز على استغالل الجندر كبعد تجريبي في العالقات الدولية؛النسوية التجريبية.2

 لدولية؛ا: وتستعمل الجند كنمط أو صنف نظري لكشف التحيز الذكوري املوجود في العالقات النسوية التحليلية.0

عديلة، ) : وهي انعكاس لعملية التنظير كجزء من ألاجندة املعيارية للتغيير السياس ي والاجتماعي.لنسوية املعيارية.ا3

 (959، ص. 8013

للتيار النسوي إلى خمس  تصنيف Owens Patriciaأونس وباتريسيا  (Steve Smith)كما قدم ستيف سميث 

مقاربات هي: النسوية الليبرالية والنسوية املاركسية/الاشتراكية ووجهة النظر النسوية والنسوية ما بعد الحداثية 

 )  (Smith , & Owens, 2001, P.281,282 ؛والنسوية ما بعد الكولونيالية

 : (Liberal Feminism)النسوية الليبرالية .4

وظهرت خالل ثمانينيات القرن العشرين وتعرف ذلك بالنسوية التجريبية، وتنطلق هذه املقاربة من سؤال: أين 

دور النساء في النشاط الاقتصادي العالمي وفي التفاعالت بين الدول، أي  الدولية؟ وحول هي مكانة النساء في السياسة 

ددة. ويرى اتباع هذا التيار أن املرأة والرجل متساويان ولهم نفس أنها تعنى بإبراز دور النساء وأهميتهن في مجاالت متع

القدرات العقلية والعطاء الفكري من أجل تقدم املجتمع، وكالهما يتصرف بعقالنية ولدا يجب أن تشارك املرأة في 

 (822، ص. 8015املصري، ) الحياة السياسية والاقتصادية في املجتمع.

وجوب املساواة في كل الحقوق بين النساء والرجال، وال يجب تجاهل واهمال دور  وتؤكد النسوية الليبرالية على

النساء وتأثيرهن على الحياة السياسية، وال يجب اقصائهن بسبب الجندرة، أو النظر إلى دورهن ومكانتهن على أنها أقل 

سة ساء في تقديم فهم أفضل للسياأهمية من نشاطات وأفعال الرجال في السياسة الدولية، وتسعى إلى اثبات قدرات الن

 الدولية.

 : (Marxist/ SocialistFemenism)النسوية املاركسية/الاشتراكية .4

وتركز على دور القوى املادية والاقتصادية في تحديد نمط حياة النساء في العالم ولذلك تعرف بــ: )النسوية 

النظام الرأسمالي الذي يجب اسقاطه لتحقيق املساواة، وتقدم املادية(، وترجع سبب التميز بين النساء والرجال إلى 

هذه املقاربة نظرة معيارية للسياسة العاملية باستهداف النماذج التي يقود بواسطتها النظام الرأسمالي العالمي والنظام 

 ألابوي البطريركي النساء إلى وضع الالمساواة بين النساء والرجال.
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 : (Stand- Point Femenism)وجهة النظر النسوية .0.0

يحاول اصحاب هذا الاتجاه كشف الانحيازاتالجندرية املوجودة في النقاشات املوجودة في حقل العالقات 

الدولية، ويجادلون بأن خبرة النساء على هامش الحياة السياسية تمكنهن من انشاء منظورات خاصة بهن حول املسائل 

السياسة الدولية، فالنساء بإمكانهن تقديم تصورات مختلفة ومتنوعة وأكثر الاجتماعية التي تقدم رؤى مهمة لفهم 

دقة حول كيفية عمل وسير العالم والقواعد التي تحكمه. ومنه امكانية بناء نماذج تحليلية ونظرية تمكن من اعطاء 

 فهم وتفسير بديل ملسائل العالقات الدولية.

ة لها من وضع املرأة وكيفية تغييره، إنما تربط تبعية النساء كطبقوجهة النظر النسوية ال تنطلق في رؤيتها وتحلي

خاصة أو فئة من املجتمع بتأثير من جنسهن ال من مقامهن ومرتبتهن الاقتصادية، وهو ما يجعلهن يمتلكن وجهة نظر 

هة ة من خالل وجخاصة بهن في مجال السياسة الدولية، وهو ما يمكن أن يغير فهمنا للعالم إذا نظرنا للسياسة الدولي

 ) (Smith , & Owens, 2001, P.281,282 النظر النسوية.

 : (Post Modern Femenism)نسوية ما بعد الحداثة .2

وتستلهم في تحليالتها من أعمال ما بعد البنيوية خاصة في تحليل الجندر أين انتقدت التمييز بين الجنس والجندر 

التفكير حول أدوار الرجال والنساء في السياسة الدولية، ويتند رفضها لتقسيم الذي وجدته النظريات السابقة مفيدا في 

ورجل /إمرأة( إلى الاعتقاد بكونه مصطنعا ويهدف بشكل مقصود إلى تكريس عالقات غير متكافئة ومنه  -)ذكر /أنثي

 (952، ص. 8013عديلة، ) الحفاظ على تصور ذكوري للعالم.

 : (Post Colonial Femenism)النسوية ما بعد الكولونيالية.0

ينتقد هذا الاتجاه النسوية الليبرالية التي ركزت على املساواة بين الرجال والنساء في الغرب ذي ألانظمة 

مصالح و  العالمي، فمخاوفالسياسية الديمقراطية وتجاهل نساء دول الجنوب املتخلف بسبب تبعات النظام الرأسمالي 

 في باقي العالم ليست نفسها ومنه ال يمكن تحقيق أهداف متباينة بطرق متشابهة.النسويين في الغرب ونظرائهم 

إن مشكلة النساء في دول الجنوب التي خضعت لالستعمار هي جزء من املشكلة العامة التي تعانيها هذه 

 النساء والرجالاملجتمعات من رجال ونساء، ومنه فالهدف هو التحرر من تبعات الاستعمار وفق رؤية متكاملة تشمل 

أبرز مفكري نسوية ما بعد الكولونيالية تأثيرا أين جمعت  (GayatruSpivak)في عملية التحرر، وتعتبر غاياتريسبيفاك

، 8013يلة، عد) بين املاركسية والنسوية والتفكيكية لتفسير الامبريالية والصراع الدائم ألجل التحرر من الاستعمار.

 (920ص. 
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 :اربة الجندر في العالم العربي بين الفكر واملمارسةاملحور الثالث: مق

 عيل دور املرأة في العمليات التنموية بين الفرص والقيود:تفأ/ 

يتعلق ألامر باإلصالحات التي تزيد من الفرص الاقتصادية أمام املرأة وتحد من عدد القوانين التي تقلص دورها،  

" 8012املرأة وأنشطة ألاعمال والقانون العالم كل عام. ووفقا لتقرير " فثمة تحسينات تشهدها البلدان في مختلف أنحاء

إصالحا  29بلدا من بلدان العالم قامت خالل العامين املاضيين بسن  25أصدره البنك الدولي مؤخرا، فإن نحو الذي 

من شأنها أن تساعد في تحسين ألاحوال املعيشية للمرأة.ويبين التقرير أن معظم هذه إلاصالحات لم تحدث في البلدان 

أقل  كانت-18لم تزد على  والتي-أفريقيا وأفريقيا. ومع هذا، فإن "املتقدمة" بل في بلدان نامية في أوروبا وآسيا الوسطى

من أي منطقة أخرى. هذا على الرغم من أن الحواجز القانونية والتجارية التي تحول دون التحاق املرأة بالقوى العاملة 

هدتها حقوق املرأة من الدخل.وفيما يلي موجز بأبرز إلاصالحات التي ش %83في املنطقة تتسبب في خسائر تقدر بنحو 

 .(8012د.م. ) فضال عن إلاجراءات التمييزية التي اتخذت ضدهن باملنطقة

 جراءات الحكومية:إلا 

وتي ألاردن ومصر وجيب . إال أنأفريقيا ال تخصص حصصا للنساء في البرملانأغلب بلدان الشرق ألاوسط وشمال 

 .%85والعراق  %15، فيما خصص املغرب من مقاعدها البرملانية للنساء %10خصصت بشكل قانوني 

من  %10من مقاعدها للنساء باإلضافة إلى  %85مصر طبقت مؤخرا قانونا يفرض على املجالس املحلية تخصيص 

 مقاعد البرملان.

كما تشكل النساء  ،من املرشحين في قوائم ألاحزاب السياسية للنساء %50الانتخابي الجديد في تونس يخصص القانون 

 .من القوائم الحزبية للمرشحين في الجزائر 50%

ومع هذا، فإن تمثيل املرأة في ألاجهزة القضائية باملنطقة أقل بكثير من تمثيلهن في السياسة. فعلى املستوى 

إلاقليمي، يقل عدد القضاة من النساء كثيرا عن نسبتهن من السكان. وال توجد باملنطقة امرأة ترأس محكمة )أو في 

 القوانين:من أبرز تلك و  جنوب آسيا(، وتميز القوانين في العادة ضد النساء.

الذي يمكن أن تمارسه لدى كل بلد من بلدان الشرق ألاوسط وشمال أفريقيا قيد واحد على ألاقل على نوع العمل 

 املرأة.

وعدم  وجيبوتي هما البلدان الوحيدان اللذان يفرض فيهما القانون املساواة بين املرأة والرجل في ألاجر والعملاملغرب 

 التمييز بينهما في التوظيف بسبب نوع الجنس.

 

https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2015/09/09/despite-progress-laws-restricting-economic-opportunity-for-women-are-widespread-globally-says-wbg-report
https://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2016/03/07/the-state-of-womens-rights-in-the-arab-world
https://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2016/03/07/the-state-of-womens-rights-in-the-arab-world
https://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2016/03/07/the-state-of-womens-rights-in-the-arab-world
https://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2016/03/07/the-state-of-womens-rights-in-the-arab-world
https://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2016/03/07/the-state-of-womens-rights-in-the-arab-world
https://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2016/03/07/the-state-of-womens-rights-in-the-arab-world
https://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2016/03/07/the-state-of-womens-rights-in-the-arab-world
https://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2016/03/07/the-state-of-womens-rights-in-the-arab-world
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 الجزائر تضمن املساواة القانونية في ألاجر والعمل : 

  :ب/ دور املرأة كحلقة مكملة في عملية املشاركة السياسية بين املستوى املعياري واملعوقات التطبيقية

إن املحور الرئيس ي في تلك الدراسات هو عرض لتجارب عدد من الدول العربية في مجال املشاركة السياسية 

ونرى أن الدراسات قد أجمعت تقريبا على أن هناك  .تلك الدراسات على دور املرأة في الانتخابات بشكل خاصوتركز 

حضور هزيل للمرأة على مستوى املؤسسات التمثيلية املحلية وغياب تام في البرملانات إال فيما ندر من الحاالت في 

ذه الدول يكفل للمرأة املساواة بالرجل في الحقوق بعض الدول العربية بالرغم أن القانون والدستور في معظم ه

عزيز عن طريق ت العربية، وذلكهناك اهتماًما خاًصا بقضايا املرأة في البلدان  أيضا أن وأثبتت الدراسات،   .السياسية

تعليم وقد حققت املرأة في هذه البلدان تقدًما نسبًيا في معدالت ال .مشاركتها على أوسع نطاق في عمليات التنمية

وانعكس هذا التقدم على زيادة مشاركة املرأة في الانتخابات بالتصويت ، ميدان العمالة الصحي، وفيواملستوى 

على الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز  من البلدانوكان توقيع الكثير  .وبالترشيح للبرملانات

ومع هذا نجد أن التجارب الانتخابية العربية ال  .رأة في العالم العربيمقدمة لتحسين وضع امل 1232ضد املرأة لعام

 .لعربيةاتعكس كلها بالضرورة تقدًما في مكانة املرأة، فهناك تراجع في بعض الحاالت ونستعرض هنا بعض التجارب 

على مساواة املرأة فعند تناول طبيعة املشاركة السياسية للمرأة الليبية، نرى تأكيدا  (18، 11ص. .بيبرس، د.ت)

لدولية والبروتوكوالت ا والعهود بالرجل من الناحية إلانسانية وفي التشريعات كما انضمت ليبيا إلى جميع املواثيق

تتفوق من  بل أن ليبيا وضمان حقوقها املختلفة، وإلاقليمية التي تقرر املبادئ والسياسات املختلفة ملشاركة املرأة،

 .شريعات وترتيبات إجرائية خاصة بضمان وتعزيز مركز املرأة، ومساواتها بالرجل في الحقوق الناحية الحقوقية بوجود ت

إن مكانة املرأة الليبية مازالت  1222إال أن الدراسة تؤكد أنه نتيجة الستقصاء التقرير الليبي للتنمية البشرية لعام 

وقد  .زال نمطا أبوًيا ذكورًيا يؤكد خضوع ألانثى للذكروالنمط التربوي ما .رهينة تأثير عوامل التقاليد واملوروث الثقافي

بين التقرير الوطني للتنمية البشرية من أن حصة املرأة في الحصول على فرص مهنية وإدارية وتولي مسئوليات قريبة 

قافي ثمن صنع القرار مازالت متدنية والتبدو ذات أهمية إال في مجالي التعليم والصحة وهو ما يتفق مع التحديد ال

 .لدور املرأة في املجتمع الليبي

وقد عرضت قطر والبحرين، كأمثلة واضحة على مشاركة املرأة املتدنية في مراكز صنع القرار، والدليل على 

والتي تقدمت فيها ست نساء للترشيح في املجلس البلدي، ولم تفز أي  1222ذلك كان في الانتخابات التشريعية لعام 

بمعنى أن املرأة القطرية لم تساند أختها القطرية  % 95املرأة القطرية في الانتخابات كانت منهن رغم أن مشاركة 

 .املرشحة

ارتفع عددهن إلى ست نساء  8002، وفي عام 8001وفي البحرين تم تعيين أربع نساء في مجلس الشورى عام 

 .تصل أي منهن مرشحا تلل نيابة لم 2امرأة النتخابات املجالس البلدية و 21بينما ترشحت 

املغرب، أشار  : فيالعربيةكما نرى عدة نماذج لتجارب ومحاوالت سياسية قامت بها املرأة في عدد من الدول 

 .تعكس تقزيم حقوق املرأة 1223الباحث إلى أن التجارب الانتخابية املغربية، سواء املحلية أو البرملانية، حتى عام 

بالنسبة إلى الرجال،  في التشريعية 21.58وفي املحلية %% 2.93نتخابات وصلت مشاركة املرأة في الا  1233ففي عام 

https://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2016/03/07/the-state-of-womens-rights-in-the-arab-world
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أي  مرشًحا،1228مرشحةمن مجموع15إلى1229في الوقت الذي وصل فيه عدد املرشحات في الانتخابات التشريعية في

 وهذا ينطبق على انتخابات  .وهي نسبة هزيلة إذا ما قورنت بالكتلة النسائية الناخبة % 2.1بنسبة 

 .مرأةإان أم كال رج فنرى أن طبيعة النظام السياس ي الطائفي تؤثر على دور ومكانة املواطن اللبناني أما في لبنان،

فبعض مواد الدستور تعطي الطوائف واملذاهب حق تنظيم ألاحوال الشخصية وحرية إنشاء مدارسها الخاصة، كما 

وأنشطتها  حياتها يشترك فيأو يتعامل معها، أو  يخاطب الدولة واملواطن ال يسعه أن تقسم الوظائف العليا بين الطوائف

دون وصول املرأة اللبنانية إلى مواقع السلطة  هذه الصيغة الطائفية تحول، مع أسباب أخرى  إال من خالل طائفته

 (18، 11ص. .بيبرس، د.ت) .السياسية

 :ج/ دور مقاربة الجندر في عمليات بناء السالم وألامن

أن النزاعات التي تنطوي على عنف تلقي بتأثيرها غير املتكافئ على السيدات والفتيات، وتضاعف من املعروف 

من حدة عدم املساواة والتمييز بين الجنسين القائمة مسبًقا. كما أن السيدات عوامل فاعلة أيًضا في إحالل السالم في 

ر ر وإحالل السالم لم يعترف به بشكل كافي. إن إلاقراالنزاعات املسلحة، لكن أدوارهن كالعبات أساسيات ووكيالت للتغيي

بالفهم املختلف للمرأة وخبراتها وإمكانياتها ودمج كل ذلك في جميع جوانب عمليات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة 

 .هو أمر جوهري لنجاح جهود ألامم املتحدة لحفظ السالم

ة لألمم املتحدة لتطبيق قرارات املجلس بشأن املرأة يفوض مجلس ألامن إدارة عمليات حفظ السالم التابع

أول قرار يقر باألثر غير املتكافئ والفريد للنزاعات املسلحة على  كان(م والسالم وألامن في جميع أعمال حفظ السال 

زاعات نالسيدات والفتيات، وكذلك أقر باإلسهامات التي تقدمها السيدات والفتيات ملنع النزاعات وحفظ السالم وحل ال

قرارات  2وبناء السالم، كما أشار إلى أهمية مشاركتهن الفعالة واملتكافئة، كعوامل فاعلة في السالم وألامن. تم تبني 

تشدد  ( 2467 ،8898  , 8188  , 8102  , 1220  , 1222  , 1222  , 1280 ) متتالية بعد ذلك حول املرأة والسالم وألامن

على أهمية تمكين املرأة من القيادة واملشاركة الفعالة في الوقاية من النزاعات وحلها؛ وتواجه آثار العنف الجنس ي؛ 

ي صالحيات املفوضة تجاه املرأة والسالم وألامن؛ وتدرب وتبنوتشجع على التطوير واستخدام التدابير واملعايير ملراقبة ال

القدرات الالزمة لتحقيق املساواة بين الجنسين وتمكين املرأة والسالم وألامن لدى قوات حفظ السالم؛ وتؤكد على 

أولويات  يذالاندماج مع املجتمع املدني بصورة أكثر شمولية وزيادة الفهم لديناميكيات النزاع على الجنسين. إن تنف

التي تؤكد من جديد  للعمل من أجل حفظ السالم املرأة والسالم وألامن هو التزاٌم سياس يُّ ضمن مبادرة ألامين العام

ظ اسية أمٌر ضروري لنجاح حفالم وفي الحلول السيعلى أن املشاركة الكاملة واملتكافئة والجادة للمرأة في عمليات الس

 .مالسال 

 :أوال: مبادرة النساء السوريات من أجل السالم والديمقراطية

من  -ال على طاولة الحوار، وال على جوانبها– 2012 في العام 1 لم يكن للمرأة أي تمثيل رسمي في مؤتمر جنيف

الرغم من بعض املبادرات التي سعت إلى بناء تحالفات نسائية، ثم حيث إعطاء مساحة أو صوت لها أو لقضاياها؛ على 

؛نظمت مجموعة من نساء املجتمع املدني السوري بدعم من منظمة ألامم  2014 في العام 2 قبيل انعقاد مؤتمر جنيف

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1820(2008)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1820(2008)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1888(2009)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1888(2009)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1889(2009)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1889(2009)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1960(2010)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1960(2010)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2106(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2106(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2122(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2122(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2242(2015)
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2467.pdf
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2467.pdf
https://peacekeeping.un.org/ar/action-for-peacekeeping-a4p
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لسالم مبادرة النساء السوريات من أجل ا" املتحدة للمرأة اجتماًعا موازًيا، ونتج عن هذا اللقاء شبكة تدعى

وقد سعت الشبكة منذ إنشائها إلى لعب دور أساس ي في السعي نحو السالم؛ من خالل املناصرة، ."والديمقراطية

ويعتبر هذا امللتقى التحالف النسائي ألاوسع، وقدم فيما بعد  .والضغط على ألاطراف املحلية والدولية إلحالل السالم

ة السورية وقد تضمن املؤتمر جلسات مشحونة، غير أن املشاركات كوادر مؤهلة للمشاركة باملجلس الاستشاري للمرأ

توصلن إلى إصدار بيان مشترك؛ يدعو إلى جهود أكثر جدية نحو الحل السلمي ووقف العنف، ويطالب بتمثيل أوسع 

ملجلس ،كما يشدد على دور ا)لهن % 30 إلى % 20 حيث تخصص الكوتا الحالية من(  الرسميةللنساء في محادثات السالم 

 (129، 188، ص.8012نصراوي، وآخرون، ) .الاستشاري 

 :مشاركة املرأة في عمليات بناء السالم وألامن في اليمن :ثانًيا

ا في العملية  ؛2011 منذ بداية الفترة الانتقالية في اليمن في عام فرضت املرأة اليمنية لنفسها دوًرا أساسيًّ

السياسية والسلمية؛ وذلك في كل من التنظيمات املدنية واملحافل الرسمية؛ رغم وجود تحديات مضاعفة أمام مشاركة 

 في مؤتمر الحوار الوطني؛ والذي
ً
نصة كان امل املرأة بسبب العادات والتقاليد، وقد سعت املرأة ألن تكون عنصًرا فاعال

بعد الثورة؛ وذلك منذ مشاركتها في توقيع املبادرة الخليجية للتسوية  فيماألاساسية لوضع إطار الجمهورية اليمنية 

 السياسية.

 : ثالثا: مشاركة املرأة في مساعي السالم في ليبيا

أن الواقع الليبي ألامني والسياس ي والاقتصادي والاجتماعي؛ يطرح تحديات أمام املرأة على كافة ألاصعدة،  كال ش

-نافذةمن خالل مثابرتها على متابعة الحوار الوطني، ومساعي السالم، واملشاركة من خالل أكثر من – إال أنها أكدت

وتتعدد أشكال مساهمة املرأة في مساعي السالم الليبية، وتتنوع  .على تعزيز دورها في بناء مستقبل السالم في ليبيا عزمها

 :ونستعرض أمثلة عنها فيما يلي.مابين وفود مفاوضة، ومبادرات حوار مجتمع مدني

 منبر املرأة الليبية من أجل السالم : 

مدن وخلفيات  منمرأة إ 35 بعضوية ،2011 أكتوبرعام/تأسس منبر املرأة الليبية من أجل السالم في تشرين ألاول 

متنوعة؛ وذلك بهدف تأكيد دور املرأة في صلب بناء الدولة في املرحلة الجديدة، وتركزت أهداف املنبر منذ تأسيسه على 

تأمين مشاركة املرأة الاقتصادية والسياسية، وعلى تعزيز الشمولية في املرحلة الانتقالية وحقوق املرأة، ودور الشباب في 

  .منظمة وفرد 100لتضم املنصة وتم توسيع  القيادة،

وقد نظم املنبر منذ تأسيسه سلسلة حوارات تشاورية موازية للحوار السياس ي الليبي؛ جمعت سياسيين ونشطاء 

مدنيين، وقيادات نسائية وشبابية، وساهمت في تعزيز أبعاد الحوار ألاساس ي؛ من خالل طرح نقاشات أعمق باملوازاة 

ثيًرا كمشاركة املرأة في عمليات املصالحة املحلية ية  معه،ومناقشة مستجداته بشكل دوري لتقديم اقتراحات استراتيج

ا في املصالحة على الصعيد املحلي بشكل غير رسمي؛ السيما في ظل الانقسامات القائمة  ما تلعب النساء دوًرا محوريًّ

والد أعلى تقسيمات اجتماعية أو قبلية؛ مثال على ذلك الدور الذي لعبته النساء في مساعي املصالحة بين قبيلتي 

ٍّ من القبيلتين برعاية وتنظيم من 2017 سليمان والقذافي عام
بعثة ألامم املتحدة " ؛ فقد اجتمعت ممثالت عن كل 

وقد سعى الحوار بشكل أساس ي إلى  .، وبرنامج ألامم املتحدة إلانمائي في طرابلس؛ وذلك على مدى يومين"للدعم في ليبيا
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 م شامل ومستدام في جنوب ليبيا، وتكريس دور املرأة في املفاوضات السياسية.تبديد الخالفات بين القبيلتين، وبناء سال 

 (122 -129، ص.8012نصراوي، وآخرون، )

 خاتمة:

في ختام الدراسة يمكن القول أن هناك خلط وتداخل بين مفهوم الجندر والجنسانية وهذا يرجع إلى ضبابية 

الاجتماعي" وما كانت تهدف إليه، وزاد من هذا التداخل والضابيبة فهم مقصدية ما طرحه العقل املعرفي للجندر "النوع 

تعدد الاتجاهات الفكرية والبيئات الثقافية والاجتماعية ملفكري ومنظري هذا الطرح في العالقات الدولية من ليبيراليين 

ي، إلى ا بعد الحداثويساريين ماركسيين واشتراكيين، واملزج بين الطرح الابستمولوجي الوضعي وما بعد الوضعي وم

اسهامات فكرية من بيئات غير غربية، فإذا كانت غايات ومقاصد تيارات الجندر بكل مشاربها هي تحقيق املساواة بين 

ألانواع الاجتماعية داخل املجتمعات في العالم فإننا نجد اختالف الدالالت بين املجتمعات والثقافات ومنها العالم 

 ن الصعوبات واملعيقات التطبيقية للمساواة الجندرية داخل هذه املجتمعات.العربي،وهو ما ينتج كثير م

وتمثل النسوية أحد الاسهامات النظرية التي دخلت حقل العالقات الدولية منذ ثمانينيات القرن العشرين، 

حيث اعتمدت على مفهوم الجندر كأداة تحليلية متميزة، وعملت على ابراز الهيمنة واملركزية الذكورية في الحقل، وبالتالي 

ية يقدم معرفة مجزأة وغير حياد والصفات الذكوريةنحياز للقيم تهميش دور النساء فكرا وتنظيرا وممارسة، وترى أن الا 

في فهم وتفسير السياسة الدولية. كما يمكن القول أن النسوية بمختلف توجهاتها قد قدمت أعماال مختلفة ومتعددة 

رورة حقل فهم سي فيما يتعلق بالعالقات الدولية ركزت حول فكرة رئيسية هي أن للجندر "النوع الاجتماعي" دورا مهما في

 العالقات الدولية.

تمثيل املرأة في املمارسة السياسية في العالم العربي يكاد يرتبط بنظام الكوطة "املحاصصة"دون تفعيل دورها 

ة بين ومنه فتحقيق املشاركة واملساواة الفعليليا، في دوائر صنع القرار السياس ي، خاصة فيما يتعلق ألامر باملناصب الع

 رأة في العالم العربي يبقى عص ي عن التحقيق في املدى القريب واملتوسط.الرجل وامل

 قائمة املراجع:

 
م مجلة مدارات للعلو  . الجندر في النظرية النسوية قراءة في املفهوم وآليات اشتغاله .(8081) .بوحناش، عائشة (1

  ، الجزائر02الاجتماعية والانسانية، 

 جمعية نهوض وتنمية املرأة،  دم.. املشاركة السياسية للمرأة في الوطن العربي .(ب، س، ن) .بيبرس، إيمان (8

 .11التدوين، مجلة  .مفهوم الجندر في ألاطر النظرية .(8012)أمال.  بغداد، ليلى حيرش (2

اهرة: الق .مشاركة املرأة في العملية السلمية واملفاوضات في العالم العربي .(8012) .زاد، وآخرون نصراوي، شهر (9

 منظمة املرأة العربية 

 12مجلة املفكر،  .املقاربة النسوية للعالقات الدولية .(8013(،عديلة، محمد الطاهر )نوفمبر (5



 

 الجندر قراءةعابرة للتخصصات 

 

 193 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي الافتراض ي 
0202 

مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية  .النظرية النسوية في العالقات الدولية .(8015) .املصري، خالد موس ى (2
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 معبر إللغاء مركزية الرجل الكتابة: والجندرالتفكيك 

Decostrucion and Gender – Writingis a wayto de-contralize of men- 

 الجزائر /جامعة تلمسان/خديجة سعيدي د.

Dr. Saidi Khadija/ University of Tlemcen/ Algeria 

 الدراسة: ملخص

يهدف هذا املقال إلى معالجة مسألة جوهرية داخل الفكر والكتابة وهي مسألة الجندر الذي تأسس على فكرة الاقصاء التاريخي 

صوص، وهو عمل نريد من خالله الالتفاتة إلى أهمية استراتيجية التفكيك لصاحبها جاك دريدا،  املتعمد للمرأة داخل املجتمع وداخل الن 

الكثير من اليقينيات وهدم العديد من ألازواج امليتافيزيقية التي كان يعتبرها الغرب يقينا ال يمكننا زحزحته كيقين التي ساهمت في خلخلة 

مرأة/ رجل. لقد ساهم التفكيك من خالل اسسه كالكتابة والاختالف والهامش في إثراء مصطلح الجندر من خالل اعطاه سلطة الحديث إ

 وحرية الاختالف في الكتابة.

 الجندر، التفكيك، املرأة، الرجل، الكتابة. الكلمات املفتاحية:

Abstruct :  

This article aims to address a fundamental issue withinthought and writing, whichis the issue of Gender, whichisbased 

on the idea of the deliberatehistorical exclusion of womenwithin society and withintexts.Decostrucion has contributed to 

enricheing the termGender by givingit the authority to speak and the freedom to deffer in writing. 

Key words: Gender,Decostrucion,Women,Man, Writing 

 :مقدمة

إن  الاقصاء التاريخي للمرأة اقصاء متوارث في الفكر الغربي، وهو اقصاء مبني على أسس اجتماعية ولغوية 

من بين الفالسفة الذين التفتواإلى فكرة الالغاء املتعمد للمرأة وكانت هذه الالتفاتة  1ويعتبر دريداواعتقادية وسياسية...، 

                                                           
 

1Jacque Derrida  ،في حي البيار، تعلم بمدرسة بن عكنون، وفي التاسع عشر من عمره جاء لفرنسا من أجل  1220فيلسوف فرنس ي ولد بالجزائر

أستاذا  1225في باريس، قبل أن يصبح مساعد للتدريس في جامعة هارفارد  ألامريكية عين عام  1250الدراسة، التحق دريدا بدار املعلمين العليا سنة 

ين العليا حيث شغل منصب مدير دراسات، وبعدها مارس دريدا نشاطه التعليمي لفترة طويلة بين باريس وعدد من ابرز الجامعات ألامريكية بدار املعلم

 ، كانت أول أعمال ديريدا مقدمة نقدية طويلة وترجمة1222منها جامعة) بيل وجون هوبكنز(، انشأ دريدا معهدا للفلسفة وهو معهد دولي وكان ذلك عام

عماله ألكتاب هوسرل أصل الهندسة، ثم قراءة نقدية لنظرية املعنى عند هوسرل في كتابه الصوت والظاهرة ثم ظهر كتابة في علم الكتابة، ثم جاءت 

 طون، في علم الكتابة، هوامش الفلسفة، املهماز، وأعمال أخرى متعددة ومختلفصيدلية أفال  فخرى مثل عمله، الكتابة والاختال ألا 
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-صطلحهذا امل تخدم كثير  فلسفتهفي  عل فكرة الهامش والاختالفمن خالل طريقة تفكيكة وظفت داخل كتاباته، ول

ها مواضيع هامشية، أي أفكار تقيم بالهامش ال يمكن  واملواضيع  .-الجندر التي قدم لها دريدا كان يرى الفكر الغربي بأن 

سامح، إلا 
 
حليل، ونذكر منها: )الكذب والعنف، الت قاش والت  وسيقى، امل رهاب الرسمأن تصل إلى املركز، وال تستدعي الن 

 وهي هوامش بحث دريدا عن أصولها وقام بتفكيكات تاريخية لها بغية إعادة صياغتهاوبنائها ومساءلة أسبابها.  (الخ

عبير عن نفسه داخل  ما معنى الجندر؟ مامعنى التفكيك؟
ّ
كيف ساعدت أسس التفكيك اللغوية الجندر في الت

صوص؟
ّ
 الن

 
ً
سق املفاهيمي للموضوع الذي نرغب في دراسته قد يكون هذا املوضوع )الدين ونحن نفكك نبدأ أوال

 
بتحديد الن

اسة، وقد يكون ظاهرة أخالقية أو سياسية(،)يقوم التفكيك على زوج أو عدة أزواج متعارضة غير  أو امليتافيزيقا أو السي 

ظام التراتبي لهذه الثنا طة( هذا ئيات، ويقوم التفكيك بعدها بقلب أو )بخلبقابلة لالختزال، ثم يلقي الضوء ثانيا على الن 

ظام، وذلك بإيضاحها إن  مصطلحات: املادي، الخاص، والطارئ، وألانثوي، واملوضوعي، املوضوعة في أدني  الن 

ظهر عملية القلب أن  التنظيم التراتبي، يعكس بعض الخيارات الاستراتيجية وإلايديولوجية أكثر من توافقه
ُ
 الترتيب)...(ت

ن من إدخال مصطلح ثالث  مع الصفات الجوهرية للثنائيات، فإن  إلاجراء الرابع وألاخير الذي تقوم به التفكيكية يتكو 

 منها بنية غير واضحة املعالم.
ً
، بورادوري(على زوج من ألازواجاملتعارضةألامر الذي يعقد البنية الحاملة ألاصلية جاعال

 )302، ص.3102

فيقوم املبدأ ألاول والثاني على وصف نظام البنية في حين يقوم املبدأ الثالث والرابع بقلب هذا النظام وتغيره 

 وفي ألاخير نخلص إلى بنية جديدة تختلف عن البنية ألاصل. 

 املصطلح واملفهوم: Déconstructionالتفكيك 

اريخ الذي يتافيزيقا الغربية، أي تفكيك التفرض التفكيك نفسه كاستراتيجية قائمة على فكرة تفكيك امللقد 

فكان الهدف من ورائه نقد ينظم الفكر الغربي منذ أكثر من ألفي سنة، والذي يمتد من )أفلطون( إلى )هيجل(. 

)للميتافيزيقا( الغربية وتمركزها حول الصوت، وكذلك استعانتها في فهم العالم على فكرة الثنائيات )فالتفكيك في معناه 

سع نقد للميتافيزيقا بدًءا من أفلطون حتى ادموند هوسرل وبول ريكور، وامليتافيزيقا فرع من فروع الفلسفة يفترض الوا

ريان،  (1وجود علل وأسس أولية ونهائية تصدر عنها املوجودات على اختالفها فتقدر على تفسيرها وخلع معنى عليها(

هاتلك امليتافيزيقا التي يصفها دريدا )85، ص.8002وآخرون،   .مبحث للقيم التراتبية() بأن 

ولو أردنا اعطاء مفهوًما للتفكيك فان  ألامر يكاد يكون مستحيال فالتفكيك شيئا ال يمكن القبض عليه أو تعريفه 

نطولوجية التركيبة الا ووضعه في قوالب معلومة فقط الن التفكيك مثله مثل الاختالف الراديكالي ش يء يحفز وكامن في 
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هل يمكن القول بأن التقنيات  إيفالد. سؤال فرنسول  علىدريدا من خالل الاجابة التي قدمها للوجود ... ونفهم ذلك 

 وأساليب التي نستعملها في القراءة والكتابة هل هو هذا التفكيك؟

دا بمجموعة من دريدا: )أقول باألحرى إحدى ألاشكال والتجليات. يبقى هذا الشكل بالضرورة   ومحد 
ً
محدودا

السمات السياقية املفتوحة )اللسان التاريخ، املشهد ألاوربي الذي أكتب وانخرط فيه بمجموعة من املعطيات 

، كما قلت لك، ثمة تفكيك أو تفكيكات في كل مكان. الش يء ...( لكنالعشوائية نوعا ما والتي ترتبط بتاريخي الخاص

خذ صيغة التقنيات الذي، في فرنسا أو في الغرب  عموما، وفي البحوث الفلسفية والقضائية والسياسية والجمالية يت 

ه ومتجاوزة من طرف مسارات واسعة . إنه باألحرى موج 
ً
د جدا مبهمه، قوية، بين  .والقواعد وإلاجراءات، مظهرا محدَّ

 )58، 51، ص.8013الزين، والباروكي،  (.ألارض والعالم(

اهج الخاصة بتناول الن صوص أو مجموعة من  يعر ف جون سيرل التفكيكو  كما يلي: )مجموعة من املن 

الاستراتيجيات التي تهدف إلى تقويض ميولنا النابعة من مركزية اللغوس، ويحدد من بين هذه الاستراتيجيات ثالثا بوجه 

وجية التقليدية والتي تشكل جزًءا من الت   على سبيل  اريخ الثقافي الغربيخاص، ألاولى تتمثل في تعين كل التعارضات الز 

املثال: كالم/كتابة، الذكر/ ألانثى، الحقيقة/ الخيال، الحقيقي/ املجازي، املدلول/ الدال، الجوهر/ الظاهر، ويرى 

مال الذي ينظر 
 

املفكك في مثل هذه املتعارضات أن  الطرف ألاول املوجود إلى اليمين يحظى بمرتبة أرقى من الطرف الش

 
 
ه تقيد أو نفي أو تجلي للطرف ألاول)...( وهدف املفكك هو تقويض هذه املتعارضات ليقوض بذلك مركزية إليه على أن

اللوغوس ولذلك عليه أوال بقلب هذه التراتبية، وهذه املحاولة تسعى لبيان أن  الطرف جهة الشمال، هو في الحقيقة 

مال هو شرط إمكانية الطرف جهة الطرف ألاول، والطرف اليمين ليس إال حالة خاصة له، وأن  الطر 
 

ف جهة الش

اليمين)...( والهدف هو إعادة تحديد أو تدمير أو إزاحة مجمل نسق القيم الذي يعبر عن نفسه في التعارض التقليدي. 

صان إن جاز القول،  في حين تتمثل الاستراتيجية الثانية في البحث داخل النص عن كلمات مفتاحية تخون لعبة الن 

ض هذه التعارضات. وألامثلة فبعض هذه  الكلمات تنتمي لتعارضات جوهرية في مضمون الن ص، ولكنها تعمل بطريقة تقو 

نها كلر في نصوص دريدا هي مصطلحات الفارماكون عند أفالطون، واملكمل عند روسو وغشاء البكارة عند  التي يعي 

ص: نوع الاستعارات املس توجيه اهتمام خاص وتتمثل إلاستراتيجية الثالثة في مالرميه)...( خدمة تلجوانب هامشية في الن 

 )92-98، ص.8000دريدا، (الجوانب الهامشية تشكل مؤشرات على ما هو مهم بالفعل( على سبيل املثال، ألن  هذه

ة والكلية  إذن التفكيك يقوم على استراتيجية في القراءة تقوم على فكرة التضاد مع مفاهيم ألاصل، الهوي 

يحر ف دريدا من خاللها كل ش يء باتجاه الاختالف...استراتيجة تتضاد مع ألازواج املفهومية أو املفاهيم التي  استراتيجية

ع إلى أعلى/ أسفل  يتمحور حولها الفكر امليتافيزيقي الغربي، والتي تحيل إلى طابق وعالقات مترابطة محكومة بالتوزُّ

 باطن/ البرانية، والكالم/ الكتابة، واملثال/ املادة، والشرق/ الغربواقعي/ خيالي والواقع/ الحلم، والخير/ الشر، وال

 واملذكر/ املؤنث، واملدلول/ الدال.
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 :Genderمفهوم الجندر

من قبل آن أوكلي وغيرها من املهتمات في السبعينات، لوصف خصائص الرجال والنساء Genderاستخدم لفظ الجندر

أن الشعوب والثقافات تختلف بشكل  Ann Oakleyاملحددة اجتماعيا مقابل الخصائص املحددة بيولوجيا، وقد رأت 

إلى أخرى.،  حتلف من ثقافةكبير في تحديدها لسمات الذكورة وألانوثة وبالتالي فإن الفصل بين مفهوم الجنس والجندري

خ هذا املفهوم خالل العقد 1235ولقد ظهر مفهوم الجند على الساحة الدولية منذ إعالن العام الدولي للمرأة ) (، وترس 

(، فبرزت اهتمامات في العديد من الدول النامية بضرورة معالجة الفجوات النوعية القائمة 1225-1232الدولي للمرأة )

 
 
عليمية واملهنية، والحياة السياسية وغيرها من بين الرجال والن ساء في العديد من املجاالت التشريعية والصحية، والت 

 )28، ص. 8002حوسو، (أجل تحقيق ما يسمى بعدالة النوعاالجتماعي

تعرفه منظمة الصحة العاملية على أنه املصطلح الذي يفيد استعماله وصف الخصائص التي يحملها الرجل 

واملرأة كصفات مركبة اجتماعية، ال عالقة لها باالختالفات العضوية، بمعنى أن التكوين البيولوجي سواء للذكر أو ألانثى 

س ي الذي 
 
شاط الجن

 
مرأة إال ألن املجتمع أعطاها ذلك الدور وكذلك إليست  ملرأةفا، يمارسهليس له عالقة باختيار الن

جنسها وبهذا  مرأة من نفسإوأن تكون املرأة زوج تتزوج  ويمكن حسب هذا التعريف أن يكون الرجل امرأة، الذكر

 )8009الكردستاني، ومحمد،  (تكون قد غيرت صفاتها الاجتماعية وهذا ألامر ينطبق على الرجل أيضا.

طلح الكثير من املقابالت مثل: النوع ، النوع الاجتماعي، والجنوسة، وهي مقابالت عربية للكلمة ابدعتها ولهذا املص

ناشطات عربيات في هذا املجال،فمصطلح )النوع( يحاكي الظهور ألاول ملصطلح الجندر في بدايته ففي الستينات كان 

سوية في السبعينات  الجندر مفهوما في النحو، ولم يكن له أي داللة نسوية كما هو 
 
الحال آلان، استخدم من طرف الن

لخلق معان جديدة للتأكيد على فكرة التميز بين الرجل واملرأة ال عاللقة له بالطبيعة، أي أنه ليس مسألة بيولوجية، 

غة لوانما مسالة ثقافية واجتماعية، وبالتدريج اكتسب مفهوم الجندر  معان ودالالت مستحدثة الى أن استقر في ال

وع الاجتماعي يعبر عن محاولة للتأكيد عن فكرة أن الاختالفات بين  ودخل القاموس إلانجليزي)...(أما مصطلح الن 

يسمح  بتصريفه وهو أيضا على وزن  الجنسين متعلقة بالتنشئة الاجتماعية)... (أما الجنوسة فهو مستمد من جذر عربي

 )19، 12، ص.8010الصدة، (1أنوثة وذكورة،...

 الكتابة معبر إللغاء مركزية الرجل:

ولقد ارتأت املرأة، أن أفضل وسيلة ال عادة النظر في مكانتها واعادة الاعتبار لها يكون من خالل الكتابة، فقد 

اعاد دريدا النظر في أهمية الكتابة وتدوين الحقائق ذلك ان الفلسفة الغربية جعلت الكتابة تابعة للكالم أي في مرتبة 

شكيك في مركزية الصوت ...ومن ثم لجأأقل من ذ
 
اتها نوعية في حي ت املرأة للكتابة وبذلك حققت نقللك من خالل الت

 .)92 .، ص8080، بوشرة (والتعبيروانتقلت من الكتمان والصمت إلى البوح 
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ها تجر يقول دريدا: )ما الكتابة؟ والذي يعني "أين ومتى تبدأ الكتابة؟" وتأتي إلاجابات بوجه عام  سرعة. إن 
 
ي مت

داخل مفاهيم يندر انتقادها وتتحرك داخل بداهات تبدو دائًما واضحة بذاتها، وينتظم حول هذه إلاجابات علم ألنماط 

فالكتابة تتجه دوما الى كل حقل ممنوع وتمنح الفرصة ، )22، ص. 8002دريدا،  (وتصور مستقبلي لصيرورة الكتابة)...(

كل من يريد اسقاط ظلم أو فضح عنف، الكتابة أيضا عنف هي عنف ضد عنف ثورة  لكل من يريد قول الحقيقة،

 ضد التميز والالغاء.

ا له 
ً
هائي وهو نوع من التجاوز للمشروع الكالسيكي أي خرق ذي يلعبه علم الكتابة هو دور هائل والن 

 
إن  الدور ال

لالهوتية ا العلمية التي تدخل ضمن تركيب الن صوصفعلم الكتابة يقوم على زحزحة كل ما له رابطة باملفهوم والقواعد 

هذه الاساسيات  (Wiser,1768, P147) )ال توجد هوية ذاتية للكتابة( وما يرتبط بالعالقة باملركزية العقلية والصوتية،

ت، االتي خلقها التفكيك الدريدي جعل الن ص الجندري يخرج من الدائرة الاجتماعية الضيقة، ويجد متنفسه في الكتاب

 فأضحت الكتابة نوع من التحرر والانعتاق واملجاوزة.

الكتابة ال جنس لها فهي تحمل سمة العلمية والابدية، ونحن نكتب ال نحدد جنس النص أو مركزيته أهمية 

 أي نص من الن صوص نجدها في هامشه، هذا الهامش الذي ضل مغيبا على معر عصور كثيرة.

 )الفالوسنتريسم(مركزية القضيب:

 
ً
ه تاريخا ِ

ن للكتابة وتوج  سية حسب دريداللجسد وتصبح ذات دالالت لغوية تحدد معنى معي 
 
تتدخل ألاعضاء الجن

.
ً
 أو صوتيا

ً
 بأسره يحكمه تمركزا عقليا

ً
في حديثه  عن العالقة بين أسلوب نيتشه واملرأة،يتطرق دريدا إلى مفهوم   فكريا

كورية في املجتمع
 
يب وكيف فرض سلطته الذ ها ال تملكه يقول:القض  من خالل ) ، وجعل املرأة في مرتبة أدنى منه ألن 

مهمازه الذي يحرك الن ص يصيبه دائما برجفة جسد، ورعشة داخلية إلظهار مدى مقدرته على تحمل الوخز)...( لتكون 

الرجل  ولبيا يمركز فيهعالمة ذكورته أداة كتابته الجسدية ليكون القرطاس ذاته ممثال مجازيا لجسد املرأة )...( محركا ل

طرة الذكورية وثقافت مركز حول القضيب )الفالوسنتريسم( تاريخ السي  ور ها)...(حيث يصقوته)...( ومن هنا كان الت 

مايز(  القضيب هو أسلوب فمركزية القضيب والتي فيها اشارة الى ،  )818حبطة، دت.، ص.  ( الرجل أو خاصيته في الت 

ص  ،ى الكتابة أيضاسلطة الرجل فرضت هيمنها عل صبح يميل إلى طرف على حساب الاخر، ونجح هو أيضا في أفالن 

 الغاء املرأة واعتبرها أقل قيمة من الرجل وتابعة له ألنها ال تملك هذا العضوـ

 وال  الخصاء-الحقيقة)إن   يقول دريدا:
ً
 مثار ارتيابهي شأن الرجل وهي الانشغال الذكوري، الذي لم يكن قديما

ذي، في سذاجته وبالهتهوال يح
 
)بالهته، الجنسية بالهة تهب لنفسها عند الحاجة تمثيل الهيمنة  تجب كفاية، وال

 ،)22، ص. 8012دريدا، وديمان، ( البصيرة( يفرز خديعة الحقيقة الخصاء(

عارض بين الحقيقة  ذلك تؤسس ب فهي ،والالحقيقةومادامت مسألة املرأة تتأرجح أو باألحرى تقوم بتعليق الت 

وتنزع ألاهلية عن املشروع التأويلي ملتمسة املعنى الحقيقي )الفلسفية لنظام ألاقواس الذي يرتبط بنسق إلاقرارية 

ص تحرر قراءة أفق معنى الكينونة أو حقيقة الكينونة لقيم إنتاج املنتج أو لقيم حضور الحاضر، وما ينفلت من  للن 
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 الهوية الثقافية في البيئة الحضرية

 واملمارسات اليومية للتمثالت جندربةمقاربة 

Cultural identity in the urban environment. 

A gendered approach to everyday representations and practices 
 الجزائر /0جامعة وهران/حطاب حطابد.ط.

PhD.Hatab Hatab/ Oran University 2/Algeria 

 الدراسة:  ملخص

وعددهم في تزايد، كما ان إلانسان املعاصر يسعى جاهدا من سكان ألارض يعيشون في املناطق الحضرية % 50يبدو أن أكثر من 

إلى التأقلم مع هذه الوضعية املتسارعة واملمتدة، وربما قد تصبح املناطق الريفية في تقلص مقابل املد الحضري، وتختلف تلك إلاشكاالت 

واسطنبول ونيويورك وطهران ذات الكثافة التي يتعايش معها السكان الحضريون من منطقة إلى أخرى، فاملدن الكبرى مثل: القاهرة، 

لنا عالسكانية العالية تختلف عن تلك املدن الريفية ذات الكثافة السكانية ألاقل مثل: املدن املغاربية كتونس والجزائر وغيرها، وهذا ما يج

لجزائر ، قسنطينة كمثال تحمل في نقف على ألابعاد املختلفة في تحديد وجه إلاشكاالت املحورية، ولعل املدن الحضرية مثل: وهران،ا

طياتها عدة انشغاالت بيئية حضرية ومدينية وتربوية وسلوكية وتكنولوجة، وهذه هي الاهتمامات الانثروبولوجية املتمحورة حول  البيئة 

 .الاجتماعي للهوية الفردية والجماعية داخل النطاق الحضري املديني-الحضرية  و البناء الثقافي

 .الجندر. الهوية الثقافية، الهوية العمرانية. الفضاء العمومي. املدينة احية:الكلمات املفت

Abstract: 

More than 50% of the earth's population appears to be living in urban areas and their number is increasing. Modern 

humans are also striving to cope with this rapidly growing and long-term situation. Rural areas may be shrinking relative  to 

urbanization, These problems are different for the urban population to live in different regions, Major cities such as Cairo, 

Istanbul  New York and Tehran with high population density, They differ from those rural cities with lower population density, 

such as Maghreb cities as Tunisia, Algeria, and others This leaves us at different dimensions  in determining the face of central 

problems Urban cities such as Oran, Algeria and  Constantine are examples of several urban environmental concerns  A civil, 

educational, behavioral and technological concern, perhaps one of the most important anthropological concerns of the study 

Is the relationship of social and cultural  building to individual and collective identity within urban areas? 

Key words: Gender, cultural identity, Al-Omran identity (urban areas), Public space. The city 

 مقدمة: 

ل العالم اليوم بصورة مختلفة عما كان عليه في السابق وتوالت العوالم الحضرية والثقافية تباعا جراء 
 
يتشك

ات التي مست ألابنية الاجتماعية الت والتغير  يرا اليوم في الوقت املعاصر أصبحت أكثر تأثرا  وتأث هذا التسارع، وان التحو 

زها املادي تطورت عما كانت عليه في السابق، فاملدن اليوم  مما كانت عليه في السابق،وان املدن اليوم من حيث حي 

أصبحت أكثر كثافة من حيث السكان ومن حيث العمران والهندسة املعمارية، ووسائطها الذكية،وان العالقة بين 

دينة واملناطق الحضرية واملجتمع وأفراده هي عالقة تبادلية تفاعلية، وهذه العالقة تطلبت مستوى من النظر والعناية امل

http://www.reverso.net/translationresults.aspx?lang=EN&sourcetext=%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%85%D8%A7%20%D9%82%D8%AF%20%D8%AA%D8%B5%D8%A8%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%B5%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%8C%20%D9%88%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%20%D8%AA%D9%84%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%B4%20%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86%20%D9%85%D9%86%20%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9%20%D8%A5%D9%84%D9%89%20%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89&direction_translation=ara-eng-5&action_form=translate
http://www.reverso.net/translationresults.aspx?lang=EN&sourcetext=%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%85%D8%A7%20%D9%82%D8%AF%20%D8%AA%D8%B5%D8%A8%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%B5%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%8C%20%D9%88%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%20%D8%AA%D9%84%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%B4%20%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86%20%D9%85%D9%86%20%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9%20%D8%A5%D9%84%D9%89%20%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89&direction_translation=ara-eng-5&action_form=translate
http://www.reverso.net/translationresults.aspx?lang=EN&sourcetext=%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89%20%D9%85%D8%AB%D9%84:%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9%D8%8C%20%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84%20%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83%20%D9%88%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%B0%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%20%D8%B9%D9%86%20%D8%AA%D9%84%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9%20%D8%B0%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%84%20%D9%85%D8%AB%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%83%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%20%D9%88%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7&direction_translation=ara-eng-5&action_form=translate
http://www.reverso.net/translationresults.aspx?lang=EN&sourcetext=%D9%88%D9%84%D8%B9%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%AB%D9%84%20%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%20%D9%88%D9%82%D8%B3%D9%86%D8%B7%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D9%83%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84%20%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%20%D8%B9%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9%20%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D8%A9&direction_translation=ara-eng-5&action_form=translate
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بخصوص إلاشكاالت املفرزة والتي نراها حتمية، أي هي حاصلة ال محالة ملا في ذلك من مكون ثقافي وسلوكي ومعاش 

العمومي املديني، والبيئة الحضرية في مجملها تشكلت بصورة مختلفة  يومي داخل هذا الحيز  املديني، يبدوا أن الفضاء

، فتاريخ مدننا يختلف عن باقي املدن ألاخرى في العالم ملا تملكه من الجزائري -املغاربيمن حيث تاريخ املدينة للمجال 

اد و أثينا، فاالمتد خصوصية جغرافية وسكانية وحضارية، فاملدينة العربية البغدادية مثال: ليست هي مدينة روما

فمدينة أساسها السياس ي واملواطن تكون مختلف عن مدينة أساسها ، الثقافي يختلف من حيث الاصطالح والتصور 

ثنائية البداوة والحضارة ولسنا هنا لنعنى باالصطالح بالقدر الذي ننوه فيه إلى الحتميات الثقافية املؤثرة على مستوى 

ذات الامتداد التاريخي، وهذا الذي نراه جليا من خالل تلك  الحضرية والهوية الثقافيةالتفاعل والتبادل بين البيئة 

الفجوة الظاهرة في تطور املدن الحديثة العاملية، والسبب نفسه الذي يجعل املناطق الحضرية هي مناطق صراع بين 

برز ثنائية حضارية وسياسية، وهنا تالقيم الريفية والقيم الحضرية على عكس إشكاالت املدن الغربية التي تزحف إلى 

إلاشكالية التي نحن بصدد طرحها :هل الهوية الثقافية هي امتداد للبيئة الحضرية أم هي شكل من اشكال من 

الصراع؟هل حياتنا اليومية باملدينة لزالت تكرس هيمنة أبوية على الفضاء العمومي املديني؟ وهل الهوية الجندرية 

 الجندري؟هو ألافق العمومي للتمثل  وألانثوية؟ ماة على إعادة إنتاج نفس ألادوار الذكورية اليوم داخل مدننا قائم

 :أهمية البحث

تندرج أهمية البحث من خالل التركيز على الترسيمات الثقافية والاجتماعية من خالل الحقل واملجال الحضري 

ل الكم بناء النوع الاجتماعي وترسيماته الاجتماعية من خالفي صيغته التفاعلية والدينامية املؤثرة واملتأثرة به، فيقترب 

هذه العوامل الحضرية املادية والغير املادية، فالدراسة تالحظ طبيعة الرابطة العالئقية بين املجال  بين الهائل للتداخل

 الحضري واملديني والهوية الجندرية للفرد والجماعات من خالل التفاعل املكثف.

 :البحث أهدافه

من خالل هذه الورقة البحثية املهمة إلى إبراز دور القيم واملعايير في املجال الحضري وتوضيح ذلك التدرج  نهدف

الت مبرزا التغيرات والتحو  ،نساني وتمثالتهية على السلوك إلاوالانتقال املمزوج بين التأثيرات الحضرية والعمران

اليومية باملدينة وكذا دور الفضاء املديني في التقسيمات والترسيمات  الجندرية على السلوك الذكوري والانثوي في الحياة

 الاجتماعية للجندر.

 املنهج: 

على التحليل ألهم العوامل في ذلك  ، معتمداللظاهرةبني  منهجا مرتكزا على الطبيعة البنائية أحاول أن أ

لية تعدد عوامل وتحليلها لتوضيح الصورة املتداخلة آ بقدر اعتمادو متباعدة أوألاسباب، وهذه العوامل ليست منفصلة 

 بينها، هذه الدراسة دراسة تحليلية. 

 : البيئة الحضرية والهوية الثقافية.1

" نستطيع أن نصف البيئة الحضرية بأنها تمثل مجموعة من النظم املتنوعة والتي تعمل جنبا إلى جنب مع 

 ها، فهي بالتالي تكون مؤلفة من عدد من ألانظمة البيئة الحضرية والتيبعضهما باعتبار املدينة تمثل بيئة لها خصوصيت

 )82، ص. 8002املوسمي، ويعقوب، (تعمل كدالة ألسلوب معيشة سكانها وأفكارهم وتقاليدهم وأعرافهم الرمزية..."



 

 الجندر قراءةعابرة للتخصصات 

 

 202 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي الافتراض ي 
0202 

 لىإيدعوا إذن البيئة الحضرية هي مكون مادي هندس ي معماري ومكون ثقافي ونظام اجتماعي، وهذا الذي 

التفاعل والتبادل داخل املدينة عموما، وتشكلت البيئة الحضرية بشكل حديث ومتأخر في بلداننا املغاربية ونحن ضمن 

م داخل كما أن البيئة الحضرية اليو ، هذا الامتداد إلافريقي املغاربي نشهد تلك التأثيرات التاريخية في تشكل الحواضر

في التوسع والتمدد فالكل يرغب في العيش داخل املناطق الحضرية وهذا سيوسع املدن ألاساسية للدولة الجزائرية آخذة 

وعاء الهجرة الداخلية من جهة والامتداد الحضري جغرافيا على حساب مساحات أخرى، فالبيئة الحضرية القديمة 

رييف رييف املدن او التوالكولونيالية لم تعد تستوعب هذا الزحف الريفي نحو املدن وهذا ما جعلنا نالحظ جليا عملية ت

الثقافي للمدينة،الن البيئة الحضرية عموما هي :" الحيز الذي يصنعه إلانسان حيث يكون قادرا على العيش والعمل 

فمعرفتنا بأسس البيئة الحضرية وبعمرانها ومعمارها أمر مهم الستيعاب العالقة  والقيام بنشاطاته بشكل يومي"،

ية الثقافية والبيئة الحضرية، فمدينة مثل العاصمة ووهران او قسنطينة هي مدن شهدت التبادلية التفاعلية بين الهو 

ن كان لكل مدينة طابعها الهندس ي إفأصبحت بيئتها الحضرية على ما هي عليه و  ،عدة مراحل من التمدن والتحضر

كالية ة عموما أمر متسع وإشفالهوية الثقافي املعماري، لكنها تبقى مدنا شهدت نفس التاريخ الكولونيالي لتحضرها،

وية فاله، ذا كنا نلقي الضوء على بيئة حضرية بعينها كمدينة مثل: وهران)الساحل الغربي الجزائري(إواسعة خاصة 

الثقافية واملعمارية للمدينة وطبيعة املكون الديموغرافي تختلف من حيث حركة السكان واملؤثرات الاقتصادية وطبيعة 

لتي يمارسها سكانها، فالبيئة الحضرية تصبح بهذا املعنى أيضا على انها:" الهندسة املعمارية الجغرافيا وألانشطة ا

وتكنولوجيا البناء والهندسة املدنية وهندسة املناظر الطبيعية وإدارة طفرات البناء وفي السنوات ألاخيرة وسعت ألابحاث 

ة  ،..."لتشمل الغذاء وحدائق املجتمع والصحة النفسية والصحة البدنية فهذا الوعاء الحضري وهذه النزعة التحضري 

علينا  بل قد يفرض ،الحتمية شكلت أفقا جديدا للمعيش اليومي لألفراد فنحن نهندس شكال معماريا ال يمثلنا وحسب

 ةنمطا جديدا من العيش والتسوق وإلانتاج والاستهالك اليومي، فتصبح الهوية الثقافية داخل البيئة الحضرية غير ثابت

بل هي في عملية دينامية وحركية  تفاعلية ستفرض على بعض املوارد ومصادر  الهوية الثقافية للفرد واملجتمع نوعا من 

 ( التي تفقد جوهرها وتناغمها داخل البيئة الحضرية املعاصرة. Hard Identityالتحدي للهويات الصلبة)

معالجة هذه القضية ، "فمدرسة شيكاغو" املعروفة عمدت النظريات السوسيولوجية الحضرية والثقافية الى 

خاصة من خالل "روبرت بارك" و" ارنست برجيس" و"رودريك ماكينزي" قد وضعوا إلاطار العام للنظرية البيئة الحضرية 

لى ع في إطارها الايكولوجي، " فاملدينة تعتبر بمثابة املكان الطبيعي والثقافي الذي يقطنه إلانسان املتحضر، فهي وحدة

نتيجة و  درجة عالية من التنظيم بينما اهتم "ماكينزي"بالقوانين الداخلية والعمليات التي تسيطر على هذا التنظيم ..."

باألنماط املنظمة في مكان للعالقات الاجتماعية والايكولوجية للبحث عن العمليات والعوامل التي لذلك اهتم بارك 

 .تؤدي إلى التوازن الحيوي في املجتمع

اوزفلد شبينجلر...ولقد اعتبر املدينة و  (George Simmelوجورج زيمل) (Max Weberحاول كذلك"ماكس فيبر")

منطقة مستقرة وكثيفة السكان واهتموا بدراسة عقليتهم الحضرية واتفق فيبر و زيمل على وضعية العالقات الاجتماعية 

ومن هنا برزت أهمية الهوية الثقافية والثقافة الحضرية ،  وطبيعتها وكل ألاشكال الحضرية)الصور الحضرية الحديثة("

 التي انبثقت من عصر املجتمع الحديث.
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على أن املجتمع الحضري يتميز بالحجم والكثافة والالتجانس وهو الحجر  (Lewis Wirthيرى "لويس ويرث" )

نطاق  ري لنمو املدينة...فكلما اتسعألاساس للتنظيم الاجتماعي للسلوك...واعتبر "ويرث" أن تطور البيئة الحضرية ضرو 

إن كثافة السكان ليس عامال عدديا لنمو وتطور البيئة  التنوع الفردي ارتفع معدل التمايز الاجتماعي بين ألافراد..."

الحضرية بل إن طبيعة السكان وأنظمتهم الاجتماعية وهوياتهم الثقافية والفردية عامل مهم في البيئة الحضرية فهذه 

الثالثية بين الفرد واملجتمع والبيئة الحضرية هي جوهر تشكل الهوية الثقافية ومسرح التفاعل والتبادل فيها،  العالقة

" فالهوية الثقافية  أو الشعور باالنتماء إلى مجموعة وهو جزء من مفهوم الشخص الذاتي ونظرية الفهم الذاتي ويرتبط 

، ألامر  ع أو أي نوع من الفئات الاجتماعية التي لها ثقافتها الخاصة..."بالجنسية والاثنية والطبقة الاجتماعية أو املوق

املهم الذي يمكن تتبعه في عالقة البيئة الحضرية والهوية الثقافية هو هذا امليدان الثقافي الذي تمارس فيه ألافعال 

 الاجتماعية وتمثل في ألادوار الاجتماعية.

 والهوية؟ ما أهمية عالقة البيئة الحضرية بالثقافة

نثروبولوجية خاصة بما يتعلق بالهوية اال في الدراسات السوسيولوجية ألا إن مفهوم الهوية عموما لزال إشك

الفردية والثقافة الفرعية والبيئة الحضرية وتمثالت ألادوار الاجتماعية داخل الحيز الحضري ملا يفرزه هذا ألاخير من 

معاني  ضري قد تذوب فيهافية ذاتها، فاملدينة والفضاء العمومي واملجال الحأثار  وتحوالت وتغير ات تمس ألابنية الثق

وتسيطر عليه الصورة العمومية في العمارة والنقل وأماكن العمل وألاسواق وأماكن الترفيه فكله مكان قد الخصوصية

 املساجد واملمارسات ال يعترف إال بحيز ضئيل من الخصوصية التي قد تمتص أحيانا في املجال العام كما يحدث مع

 الدينية.

برز ما يشغل الباحثيين اليوم عموما وشواهدنا الحضرية الهوية الثقافية التي تصارع البداوة والحضر ألعل 

والهيمنة الذكورية ألابوية واملقاومة النسوية، فأصبحت البيئة الحضرية مسرحا لرؤية ومالحظة الصراع الهووي:" 

لثقافية في إلارث الثقافي يؤدي ذلك بالضرورة إلى مكان بناء صور بيانية للسمات وألانماط عندما ينحصر مفهوم الهوية ا

، 8013غني، عبد ال) والوظائف والتصرفات الفردية والجماعية التي يمكن اعتبارها لصيقة بحاملي الهوية بصورة نهائية"

للحياة ومع التطورات الحاصلة في البيئة  هذا املفهوم للهوية قد ال يكون متماشيا مع الحركة التاريخية (82ص. 

الحضرية فال يمكن أن نكيف البيئة مع الهوية املتصلبة بل بالعكس فضرورة التفتح والبحث عن أساليب دينامكية 

 يضمن شيئين:

 .فسحة الفاعلين الاجتماعين داخلهاتطور الهوية وتحولها من منطق الحمولة إلى دور  ألاول: 

 ناغم مع تطورات البيئة الحضرية.السماح بالت الثاني:

ة إنسانية خاضعة لصيرورة العيش " فالهوية حركية مستمرة من التاريخ تكتسب املعنى واملضمون كتجرب

لديناميات الصراع وتحديات الواقع، إنها معطيات وعوامل تمنح إلانسان بصفته الفردية وللمجتمع كإطار تفاعلي و 

 (82، ص. 8013عبد الغني، ) ملشتركوالانتماء واملصير اللجماعة، الشعور باملعنى والوجود 
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إن البيئة الحضرية اليوم تعتبر حقل التجارب واملمارسات الاجتماعية وكذا بروز الهويات الشخصية والثقافات 

الفرعية، وهذا ألامر يبدو بسيطا لكنه ليس كذلك أمام النسق الرمزي والسياق الثقافي العام فهل البيئة الحضرية 

د مع البيئة الثقافية؟ا  ليوم في مددنا على تفاعل جي 

:" الجزء من البيئة التي هي من صنع إلانسان، فاإلنسان يخلق البيئة بر "مالينوفسكي" البيئة الثقافيةيعت

 (83، ص. 1238هولنكرانس، ) وتفهمها." إنتاجهاعلى الثقافية بكل عدته من املصنوعات إلانسانية وقدرته 

املفهومين ألاخيرين من إنتاج وتفهم يكاد يلخص كل العمليات التفاعلية التبادلية بين البيئة الحضرية إن هذين   

ل هوويا بها.ننتجه ونعيد 
 
والهوية الثقافية، فالبيئة الثقافية هي الوعاء الذي ننتج من خالله فضاءا حضريا ونتشك

 عمران.إنتاجه في حلقة دائرية بين إلانسان واملجتمع والثقافة وال

 :املدينة والفضاء العمومي.0

ال يمكن استيعاب إشكالية البيئة الحضرية دون التعرف على طبيعة املدينة، هذا املكان الذي يضم كافة 

الالتينية وحتى  civisأصلها من كلمة  the cityعمليات التفاعل والتبادل،" من الناحية الاشتقاقية تستمد املدينة 

 civitatesإلايحاءات الاجتماعية للمصطلح تسبق إلايحاءات الجغرافية فقد كان الرومان يطلقون الغول املستقلة اسم 

، 8010بيرغ، بينيت، وغروس)ثم تضيق املصطلح فانحصر باملدينة الرئيسة التي كانت تستقر فيها الحكومة والسلطة..." 

ي يدلنا على ش يء مهم هو أن تاريخ الكلمة بمعناها الاصطالحي وبطبيعة املدينة بحالها هذا الاشتقاق الاصطالح(209ص. 

 يختلف مع طبيعة املدينة ذات الامتداد الغير يوناني والغير التيني

فالحضارة واملواطن والسياس ي هذه الثالث مكونات الثقافية وهوية املدينة الغربية على عكس ارثنا العربي إلاسالمي 

يذكر املدينة إال من خالل املقابلة البدوية والحضرية:"يبدو أن مصطلح املدينة في العربية من أصل أرامي وكان  الذي ال 

يطلق في العصر الساساني على "طيسفون" عاصمة الساسانين اسم مدينتا أو املدينة التي أصبحت فيما بعد املدائن 

باألسوار وبالرغم من ورود الكلمة في القرآن والحديث فيبدو أن  كما على يثرب اسم املدينة والظاهر املقصود بهاملحصور 

هذه النقطة ، (205، ص. 8010بينيت، وغروسبيرغ، ) العرب لم يستعملوا املصطلح إال في بواكير العصر إلاسالمي..."

ى املدينة يسممهمة في تتبع تاريخ نشأة املدن وتطورها، فعربيا عرفنا كيف لعبت ثقافة البداوة والحضارة تشكل ما 

العربية وحتى املغاربية شهدت ذات التصنيف إذا وقفنا على أطروحة ونظرية ابن خلدون، وليس املقام يتسع للسجال 

الاصطالحي بقدر إلاشارة إلى كنه الخصوصية والعمومية التي نحن بصدد معالجتها دائما داخل هذا الحيز الثقافي والهوية 

لألفق العمومي داخل املدينة باألخص، وحتى إشكالية العمومي نجد صعوبة في  الجندرية التي تعد كاشفة وفاحصة

استنطاقها من وقائعنا املعاشة لذات الاختالف)التيني/عربي(،" وكما توضح هذه الاستخدامات ال توجد خطوط فصل 

خلفية معمارية  اص وهي تشكلجلية بين واقعية املدن املادية وتمثيلها الثقافي تفعل املدن وتنقل الثقافة في نسيجها الخ

 أغلب السوسيولوجيين املشهورين كان (202، ص. 8010بينيت، وغروسبيرغ، ) للتفاعالت العامة و الحيوات الخاصة."

تي الكيفية ال والبحث عنهنري لوفيفر" و"ميشال دو سارتو" تعلقت أبحاثهم حول املدينة »وكذا روبرت بارك" »مثل 

تشكلت بها القوى الاجتماعية في نسيج املدينة ومؤسساتها ومنشئاتها وكيف ترجمت تلك الواقعية الخارجية حينئذ إلى 

 داخلية التجربة الحديثة.
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يبدو أن تاريخ مصطلح املدينة والتمدن يرجع بنا إلى جذور الاستعمال اليوناني للكلمة وهذا الارتداد يصل بنا إلى 

ور إلاشكالية السياسية املدنية وهنا يصبح الفضاء العمومي أساس للنقاش ويفتح أبوابه للقوى الاجتماعية حين تط

 والتنظيم.

يشهد العالم اليوم نوع من الصراع بين الواقع والواقع الافتراض ي وهذه العالقة امليدانية جعلت من مفهوم  

اد في عالقاتهم إلانتاجية وإعادة إلانتاج جعلت من هذا العمومية والخصوصية عودة لساحة النقاش، كما أن ألافر 

 املفهوم أساس ومحور القضايا الاجتماعية.

"شكل كتاب "هابرماس" املترجم إلى العربية بعنوان الفضاء العمومي واركيولوجية العمومية كبعد مؤسس 

مومي واملجتمع املدني كإشكاالت بحيث أثار فيه الصالت الوثيقة بين الفضاء الع ،1228للمجتمع البرجوازي، سنة 

سياسية ستقود الفلسفة السياسية املعاصرة إلى التمييز بين املجال الذي يشمل الدولة ومؤسساتها من جهة وبين 

 .امليدان الخاص الذي يتصل بالحياة الشخصية لألفراد

قافة ينة وطبيعة ألافراد وثإن التمييز بين الفضاء والعمومي والفضاء الخاص أمر له ارثه الثقافي الخاص باملد

 املجتمع، فالتمايز الاجتماعي الحاصل ما هو إال انعكاس في ألاخير لهذا إلارث الثقافي، إال أن

الفضاء العمومي داخل مدننا يطرح إشكاالت مخالفة عن التي تطرح في مهدها فمثال املسالة البرجوازية الطبقية ومسالة 

 بر من الاهتمام في املجتمع ألاوروبي والفضاء املدينياملواطنة هي التي أخذت الحيز  ألاك

ونحن نجد أن التمييز بين ما هو خصوص ي وعمومي ليس بذات الصفة، الن املسالة املدينية ترتبط بجوهر الحداثة وهنا 

 يصبح الاستعمال داخل حيزنا الحضري عسيرا،كمان هذه إلاشكالية العامة نقتص منها جزء همنا هو عالقة املدينة

الفيلسوفة " نانس ي بادوار الجنسين، حاولت الباحثة و للعيش املشترك في عالقته  حضري  كمكان

فريزر"معاصرة  "هابرماس" ومن الجيل الثالث ملدرسة فرنكفورت النقدية وموقفها يسد حاجتنا في مقالنا هذا من 

ا ر بتجاوز نظرية "هابرماس" بالنظر إلى كونهالواقع الافتراض ي إلى الهوية الجندرية ومقاربة النوع الاجتماعي: تقول:"نق

مبنية على أساس وطنية طبقية...وتعارض هذه النظرية مع معطيات الواقع الاجتماعي الجديد الذي كشف عن نظريات 

 جديدة في التاريخ والعرق والنوع) الجندر( والثقافة أي التحوالت البنيوية للفضاء العمومي"

 أساسيتين في نقدها لنظرية هابرماس: تركز نانس ي فريزر على نقطتين

 هو أن نظرية الفضاء العمومي تجاهلت قضية النوع الاجتماعي والتي ساهمت في طرحها النظريات النسوية العريقة..2

فضاء عمومي نقيضا للفضاء الرسمي عبر نضاال تهم  أمريكا ألجلوالعرقية( الذي ناضلوا في  )العرق  مسألة السود .8

 وحركاتهم.

 الواقع الافتراض ي الذي هو عالم اجتماعي جديد يعتبر من أهم حلقات عوملة الفضاء العمومي. .2

 كما أن، لم تعد إلاشكالية القديمة من اختراق السلطة السياسية بذات ألاهمية أمام هذه املتغيرات الجديدة

م لمجتمع السياس ي، فاختراقات العالالفضاء العمومي ليس محتكرا من قبل طبقة دون أخرى أو مقابلة املجتمع املدني ل

السايبيري تتجاوز هذا ألافق املحدود وان هوية ألافراد الشخصية والفردية والجندرية تأخذ أبعادا أخرى أمام الحركات 

وهنا  عترافالا  النسوية في الفضاء لعام وكذا توالد الهويات الجندرية ألاخرى وتوالد الثقافات الفرعية التي كلها تطلب
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شكال املحوري هل يمكن الحديث عن مدينة وحركات تمدن وتحضر داخل بيئة ثقافية اقصائية ترفض الاعتراف إلا 

 بهذه الهويات؟ إن إشكالية النوع الاجتماعي أراها مركز الانشغال وإلاشكال في فضائنا الحضري.

 :الهوية الجندرية واملنطقة الحضرية.3

املقاربات التي ساعدت كثيرا في تقديم تحليل لوضعية خطط التنمية إن مقاربة النوع الاجتماعي هي من بين 

الحضرية وتوجيه برامج التنمية العامة ألفراد واملجتمع وذلك ملا تقتضيه الدورة الاقتصادية وتوزيع الفرص ومساواتها 

ن،:فـ"قد رص بين الجنسيبين أفراد املجتمع، واملدينة والسياسة ال يقتض ى نجاح مشروعها دون وضوح الرؤية ملساواة الف

 لية عملية لتحقيق استفادة كل الفئات والشرائحآأصبحت مقاربة النوع الاجتماعي في الوقت الحاضر خيارا استراتجيا و 

الاجتماعية من نتائج السياسات العمومية املعتمدة وتحسين أوضاع املعيشة للسكان وإشراكهم في اتخاذ القرارات 

هرموزي، سبيال، وال) ل والنساء وضمان مساهمة الجميع في التنمية والاستفادة من نتائجها"وتحقيق املساواة بين الرجا

 (920، ص. 8013

إن مسألة الجندر عموما هي دور اجتماعي يتشكل ضمن إطار ثقافي واجتماعي ليمنح الجنسين هوية اجتماعية 

وهنا  ،بل هو بناء اجتماعي ثقافي للجنسينودورا يليق بالفاعلين الاجتماعين، فهو ليس معطى بيولوجي جنس ي وحسب 

الذكورية والهيمنة داخل النسيج الحضري وفحص املساواة وحرية الجنسية، وكذا معرفة يمكن الحديث عن ألابوية و 

وضعية املرأة داخل املناطق الحضرية، وليس هذا فحسب بل يتعداه إلى الصراع إلايديولوجي داخل املجتمع وكذا النزاع 

الاقتصادية والسياسية، فالفضاء العمومي يتجلى داخل املدن بسبب التنظيم الاجتماعي وتقسيم العمل  على الفرص

وهنا تكون الهوية الجندرية محل نقاش، فليس يغني املرأة أن تخرج للعمل وتنافس الذكور في العمل يعد سلوكا تحضريا 

 وجية ألابوية*.فربما تخرج في هذه املناطق الحضرية وهي لزالت عرضة لإليديول

"إن الجندر خالفا لتقسيمات الجنس التعسفية والاختزالية يتضمن الخصائص الاجتماعية والثقافية املرتبطة 

بالرجال والنساء، في ظل انساق اجتماعية معينة فاالمر يتعلق بخصائص اجتماعية مجسدة لالختالفات في السلوك ما 

 (582، ص. 8013، والهرموزي، سبيال) بين الرجل واملرأة داخل ثقافة معينة

 آلاتية:يمكن أن نتعرف على حدود الهوية الجندرية ومنطلقها داخل املناطق الحضرية من خالل النقاط 

  إن تطبيق املنظور الجنساني على املدن يكشف أن الهيكل املكاني والبنية الاجتماعية مكونان بشكل 

 .متبادل 

  شملت الجندر داخل الحيز الحضري الذي تجاوزت فيه صراع عالقة الهوية الجندرية بالبحوث الحضرية

 الجنسين الذكوري وألانثوي.

 .املدن بعد الحرب العاملية الثانية صارت مكتسحة من قبل هيمنة أبوية 

 .انحصار دور النساء الحضري فقط بالعمل خارج املنزل 

 5دن ستصبح أكثر حيادية بين ظهور ما يسمى باملدن الذكية والتحسين الحضري داخل الخطط الحضرية مل

 الجنسين.

 



 

 الجندر قراءةعابرة للتخصصات 

 

 207 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي الافتراض ي 
0202 

 خاتمة: 

إن املناطق الحضرية توسعت في عاملنا املعاصر وأخذت تتنوع وتتسارع وتتدافع بقوة وعملت الخطط الحضرية 

على هذا ألاساس ووجهت البرامج التنموية على هذا ألاساس، فعاملنا املعاصر واملدن الذكية قفزت على عملية الاستهالك 

باملعنى الكالسيكي داخل حيزها الحضرية ، فربما يتحول السلوك الاستهالكي إلى عملية إنتاجية، إن املناطق   وإلانتاج

الحضرية آخذت في التوسع ومدننا ملزمة بهذا لسبب الكثافة السكانية املتزايدة والحاجة إلى توسيع وعاء الاستهالك 

ق املحيطة والحافة والريفية سوف تكون كثيفة إلى هذه املناطق عموما ومع هذا فإن الهجرة الداخلية للسكان من الناط

وهنا ستكون مسائل الهوية وألادوار الاجتماعية على رأس الانشغال ملا له عالقة وطيدة بالتنمية املستدامة وهذا ال 

صبح ذات رية سوف تيتماش ى إال بمعالجة املقاربة الجندرية والتنمية الحضرية، كما أن البيئة الثقافية واملناطق الحض

 أهمية بالغة إذا كما نتحدث عن مدن ذكية لربما مستقبال ستكون أكثر حيادية في ألادوار الاجتماعية للجنسين.

 التوصيات واملقترحات:

 لعالقة كثر وفهم هذه اأن الاعتناء أو البيئة املحيطة به مما يعني أنسان عالقة متداخلة بينه وبين املجال إلن لإ

من التفسيرات حول ظواهر متعددة والتي نهمل في منشئها التمثل وتصور إلانسان لجسده وتجسداته  يقدم الكثير 

 املختلفة وطبيعة الاتصال فيما بينهم، فالتركيز على هذا النوع من الدراسات يعزز الفهم لجوانب مختلفة من الحياة.

 ة ال عالقة لها بالشكل الهندس ي الجميأن مسالة التحضر أ  نسان فيهن دور إلال واملنمق املعزول عو املدني 

 دق جزءأن يكون لنا مجال حيوي حقيقي يعنى بجودة الحياة العامة فلنراجع أردنا أذا إوعليه، فهي عالقة متبادلة ف

 انسان املدني ولعل اهم ش يء الجندر في الفضاء العمومي.بح الروح الحقيقية لهذه املدن وإلممكن فينا لنص

 و الهوية والاداءات الجنسانية اليومية داخل النسق الحضري أو الدور أسيمات الجندرية الاشتغال على التق

 الجنسين. فعال اليومية بيننساني وألا ملا يرتبط بالجوهر إلا برز الاليات املسرعة لالندماج الفعلي في حياة مدنيةأهو من 

  فا أحتى ال يكون املجال الحضري قة ليست العال أسراع في فهمعتقد وجب إلا أ جال الريفي منقرضا،و املأكثر تري 

نثى، هي ة، الذكر وألا أصراعية بقدر ما هي متكاملة بتمايزها واختالفها مرجعا في ذلك بطبيعة العالقة بين الرجل واملر 

 لعبة اجتماعية دقيقة وبنائية وهيكلية متداخلة.
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 العنف املجتمعي القائم على النوع في مناطق الصراع العربي

 التمايز والالمساواة بين النوع في ليبيا

Gender-based violence in Arab conflict areas 

Gender differentiation and inequality At Libya 
مريكية الدولية للتعليم العالي ألا  & وألاكاديمية أمريكا الجامعة العربية املفتوحة لشمال /د. يوسف محمد فالح بني يونس

 ألاردن/والتدريب

Dr.. Youssef Mohamed Faleh Bani Younes/ Arab Open University of North America& American International 

Academy of Higher Education and Training/ Jordan 

 ليبيا /جامعة املرقب /جامعة طرابلس /د. سلمى الطيب خليفة سالم 

Dr. Salma Al-Taye   Khalifa Salem/ University of Tripoli / University of Al-Marqab/ Libya 

 

 امللخص: 

ه من ملا ل ،التي تشغل الباحثين في العالم، والوطن العربيمة يعد العنف املجتمعي القائم على النوع من املواضيع الحيوية والها

رازها على شكل دراسة ، وإبن الدراسات العلمية وألاكاديمية، وتهدف الدراسة إلى إعطاء صورة واضحة عدور كبير في الدراسة والبحث

سات ، وإثراء الدرابالدراسة والبحث والباحثينالعربية ، والكشف عن الاسباب الكامنة وراء هذا العنف الذي يؤرق املجتمعات علمية هادفة

 القادمة.بحث ودراسة لألجيال  الجامعات، ومصدر  العلمية في

، واتبع الباحث الطرق العلمية والبحثية في الدراسة والتحليل والوصفي التحليلي في هذه الدراسةواتبع الباحث املنهج التاريخي  

كمن أهمية الدراسة في أنها دراسة حيوية تعالج مسألة بحثية تشغل املجتمع العربي والجامعات ، توع الى املصادر واملراجع العلميةوالرج

املجتمعي بالعنف  مهم للجهات املهتمةوبمثابة مرجع  ،ة حاسمة في تاريخ العنف املجتمعي، وتوثق ملرحلة تاريخيؤسسات البحثية في العالموامل

 .هتمينواملوالباحثين  وخارجها،في ليبيا  للحكومات

 التمييز. املساواة، الابتزاز،، سره، املجتمع، التحرش، النوع الاجتماعي، الجندر، ألا عنفال :املفتاحيةالكلمات 

Abstruct : 

  Societal violence based on gender is one of the vital and important topics that occupy researchers in the world and 

the Arab world, because of its great role in study and research. Behind this violence that troubles Arab societies and 

researchers with study and research, enriching scientific studies in universities, and a source of research and study for future 

generations. 

 The researcher followed the historical and descriptive analytical method in this study, and the researcher followed 

the scientific and research methods in the study, analysis and reference to the scientific sources and references. It serves as 

an important reference for those interested in societal violence for governments in Libya and abroad, and for researchers and 

those interested. 

Key words: violence, gender, family, society, harassment, blackmail, equality, discrimination 
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 مقدمة: 

 وصراعات    
ً
 لى العنفإتتعرض الاناث في الدول واملجتمعات العربية التي تواجه حروبا

ُ
، وبشكل خاص العنف

ه
 
 ارتباطا مرتب القائم على النوع الاجتماعي، الذي له عالقة بالدور الاجتماعي للذكر وألانثى، وعالقتهما ببعض، كما أن

ٌ
ط

 .ون ظاملة مجحفةمن أعراف وتقاليد قد تك وثيقا بالبنية الاجتماعية

عة وعدم استقرار ونزوح وغياب تطبيق القانون  والوضع الحالي الذي تمر  به البالد ، من
 
ن ، يزيد محروب متقط

ة وقوع العنف القائم على النوع الاْجتماعي ب من الجميعفي كل من العراق واليمن وسوريا وليبيا،  احتمالي 
 
 وهذا يتطل

سات، أهلية  ة،أفرادا ومجتمعات ومؤس  الدول  ه، ومظاهر التمييز الجندري في هذتدابير أكبر للحد منه، وحكومية ودولي 

ل جنسا عن آخر ، ويعطي له امتياز ، وهي ليست حاالت منفردة ة ونظام أبوي  يفض  ، بل هي انعكاس عن بنية اجتماعي 

 .لقدرات والكفاءات والخبرا، ا التفوق بغض  النظر عن
ً
 واتخذ الباحثان العنف القائم على النوع في ليبيا انموذجا

 :سئلتهاأمشكلة الدراسة و 

لتعرض ا إلى ،في الوطن العربي تنطلق مشكلة الدراسة في تعرض الاناث في الدول التي تواجه حروب وصراعات

هذه الدراسة  ، وجاءتزاز والتمييز وحرمانها من الحقوق والتحرش والابت GBV)للعنف القائم على النوع الاجتماعي )

 للعأ؟ ما ما العنف وما اسبابه ونتائجه :سئلة التاليةلالجابة على ألا 
ً
ث على نف؟ وهل تحصل الاناكثر املجتمعات تعرضا

 ، وهل العادات املجتمعية تحابي الذكر على حساب ألانثى؟حقوقها

 :محتويات الدراسة

لقد حظيت موضوع النعف املجتمعي باهتمام واضح في ألادب ألاجتماعي والقانوني ، وشملت هذه الدراسات  

العديد من الدول النامية واملتقدمة، ولكن لم يكن هناك نمط واضح للنتائج التجريبية لهذه الدراسات ، وسيتم تناول 

م تقسيم الدراسة الى اربعة مباحث ، تناول الباحث محتويات هذه الدراسة حيث تم تقسيمها الى ملخص ومقدمة ، وت

في املبحث الاول  العنف القائم على النوع وقسم الى عدد من املطالب ، وتناول الباحث في املبحث الثاني  النوع الاجتماعي 

ملبحث الرابع  في ا وقسم الى عدد من املطالب ، وتناول الباحث في املبحث الثالث املجتمع الليبي والجندر ، وتناول الباحث

 وختمت الدراسة بالنتئج والتوصيات واملراجع . ، املطالب القيود املجتمعية على ألانثى وقسم الى عدد من

 : العنف القائم على النوعول: املبحث ألا 

 :: املفاهيمول املطلب ألا 

ية ألاصل(  "يبدو مصطلح "التمييز الجندري" غريبا على القارئ، خصوصا وأن  كلمة "جندر   بة )غير عرب  ُمعر 

ة غير مشهور، ومحدود الاستعماالت، وقد استخدام الباحث هذا املصطلح  "الاجتماعي النوع    “ومقابلها في اللغة العربي 

  في هذه الدراسة ، كون  "التمييز الجندري" أصبح
ً
ات، ومبحثا كامال لقضايا اسما مشتهرا  في كثير من ألادبي 

ً
، ومعتمدا

 .وال يمكننا الاستمرار في العيش خارج التاريخالتمييز، 

  ومهما يكن من جدل في تحديد املصطلح،
ً
في مجتمعنا، وقد يمارسه قارئ  فإن  مفهومه ومضمونه موجود فعال

ح الباحث في هذا ال سة دراسةهذه الكلمات، وسيوض  ة داخل مؤس  ، تعريف التمييز الجندري، ومظاهره في ليبيا، خاص 

 أشكالهلعمل ألاسرة ونطاق ا
ً
حا  أنواعه وموض 

ً
 التمييز الجندري: ما الذي يعنيه؟ وكيف يحدث؟ .مبينا
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 .(Sex)والفروق بينه وبين الجنس  (Gender) معنى الجندر

قإن  مفهوم 
 
ة للذكر وألانثى في املجتمع، وكيف تنظر لهما النوع الاجتماعي )الجندر( متعل ، باألدوار الاجتماعي 

لها املجتمع بين الجنسين، وما الذي يسمح به وما الذي يمنعه، لكل  منهماالثقافات املحلية، 
 
  .وهي الفروقات التي يشك

ة بين الجنسين أن  الجندر مختص  بوصف  ، وكلمة )اجتماعي( هي املدخل ملفهوم الجندر، أي الاختالفات غير البيولوجي 

عة ويكببيديا موسو وكيف ينظر إلى الذكر وألانثى. ) وتقاليده النوع الاجتماعي مرتبط ارتباطا وثيقا باملجتمع وأعرافه أن  

 .(الحرة

ا التمييز الجندري فُيقصد منه ز املجتمع أم  )بأفراده، ونظامه الاجتماعي، وظالل ذلك على القوانين  تحي 

ن، واعتباره أصال، وحاكما،  قا،والتشريعات( ضد جنسٍّ معي  ة اللغة  ومتفو  ز على ذكوري  باعتبار جنسه )انعكس هذا التحي 

  املساواة انعدام نفسها( ما يؤدي إلى
ً
ا ا واجتماعي  ةبينهما حقوقي   .، في الفرص واملوارد واملشاركة السياسية والاجتماعي 

على ألانثى، كون غالب مظاهره تقع  ورغم أن  املصطلح )التمييز الجندري( يشمل الجنسين، إلاناث والذكور، إال أن  

ة في   (Patriarchy)أبوي   نظام" التمييز في أساسه متفر ع من . املجتمع"يمتلك فيه الرجل السلطات العليا وألاساسي 

(United Nation Italy, Venice, Protecting of Sevillian, GBV,2012.) 

، غير غير  وأن ألانثى كائنا  خاذ القرار بشكل  مستقل 
 
تها وصاية، من يوم والد وتحتاج دائما إلى كامل،قادرة على ات

ة( ة/قبلي  ة/زوجي  ( في  .وحتى وفاتها )عائلي  وتمييز الرجل عن  ليبيا،ومن مظاهر اعتبار الذكر أصال )النظام ألابوي 

ه، بينما ال يتيح القانون الليبي  ال املرأة، ة أم  ة أبيه بالوالدة بغض  النظر عن جنسي  يء نفسه ش حصول الطفل على جنسي 

ة للمرأة في حال كان زوجها غير ذلك جة من ألاجنبي من الجنسي   (8013حمد الحميري ،أ)محمد  .وحرمان أبناء املرأة املتزو 

 :: التمييز الجندري داخل ألاسرةاملطلب الثاني

ة بين  من أكثر مظاهر التمييز داخل ألاسرة  بشكل  املعيار الاجتماعي  السائد، الجنسين، حسبتنميط ألادوار املنزلي 

ل الرجل ال من باب   :ومن أمثلة ذلك إلالزام،ال ُيسمح تناوب ألادوار إال من باب تفض 

ة    لألم،اعتبار تربية ألاوالد وظيفة حصري 
ً
اتتقوم بها أساسا ة، وإهمال أساسي   .املشتركة ربيةالت ، إكماال لوظيفتها إلانجابي 

 بالنظر إلى ألادوار املنزلية كعامل أساس ي وطبيعي للمرأة، وال يقوم به الرجل إال امتنانا، وقد يؤثر هذا التنميط الجندري   

(Gender Stereotyping)  على مستقبل املرأة ووجودها ككيان مستقل خارج ألاسرة، كونها قد تضطر  للتضحية بطموحها

ة  ، واعتبار املرأة غنيمة للرجل أو متاعه، وإهمال ، وعملها أو نشاطاتها غير املنزلي  على حساب دورها املنزلي  إلاجباري 

ا ، مثل املمارسة  جبر عليها، حتى ولو كانت ألافعال في إطار قانوني شرعي  مجتمعي 
ُ
رضاها عن ألافعال املطلوبة منها، فقد ت

ة دون رضاها  (8013حمد الحميري ،أ)محمد  .الحميمة للزوجي 

 :ز الجندري في العمل.التميي1

ا أصيال لها ، مثل الرج      وأن  املرأة ل مع ان هذا التمييز اقل في بعض املجتمعات العربية ، ان عمل املرأة ليَس حق 

ها ة تربية ألاوالد والاعتناء بالزوج وتلبية رغباته وطلباته ، وأن   بالعمل غير مطالب مكانها بيتها ووظيفتها املثالي 
ً
وال  ،ة اصال
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ها ليست املسؤول عن إلاعالة وإلاعانة، وهي وظيفة الرجل،  إضافة إلى تصورات مغلوطة عديدة  حاجة لها به ، ألن 

 والتي ال تناسبها. املرأة تناسب التي الوظائف حول 

 :.مظاهر التمييز الجندري ضّد املرأة في العمل2 

)تصل إلى حد  إلاجبار، بشكل مباشر أو غير مباشر( واستعداد ألاهل التضحية  حرمان املرأة من العمل بعد زواجها .1.8

 (8080،العطراق وزاهيه علي ناجيه) .لبناتهابذلك، باعتبار نظرتهم للزواج الغاية القصوى 

ةماد على املرأة في العمل املنهي  عدم الاعت .8.8  لدور املرأة في املجتمع، هاجَس توقفها عن  ، حيث تضع الصور النمطي 

يها أو اعتماد أرباب 
 
ي تقليل دورها املنهي  وطموحها، وعدم ترق ة/بعد إلانجاب( ما يؤد  املهنة )بعد الزواج/ضغوط أسري 

 .العمل عليها

فات ومضايقات  غياب البيئة آلامنة والداعمة للمرأة في أماكن العمل، .2.8 وأبرز مظاهره "التحر ش في مكان العمل" بتصر 

ات واضحة للحد  منه، بشكل يجبر املرأة على ترك العمل  دة )مغازالت، مجامالت( دون وجود آلي  دة أو غير متعم  متعم 

ة الى قبوله   رفضه.و أمضطر 

ة.9.8 ي  :الوظائف النمطي  نة، ما يؤد  ل  إلىوذلك بوضع املرأة في وظائف معي  عدم تكافؤ في الفرص، فال يعرض او يفض 

مة، ممر ضة،
 
ة، ومبيعات، واستبعادها في سوق العمل، للمرأة وظائف تعادل الرجل، كمعل  الوظائف وظائف مكتبي 

ة راه مع وجود فارق كبير لوظائف امل ، إضافة إلى تقييدات حول مظهرها ولباسهاالخاص، في القطاعين الحكومي و القيادي 

 (8002،سهيلة حاش يظائف القيادية في الدولة. )في الو 

ة لعدم دعوى  ومن صور إلامعان في التنميط الجندري  في ليبيا، تقديم البعض    ي دستوري 
 
 اءالقض املرأة تول

قةوالقت الدعوى ترحيبا ودعما كبيرا  ، 2013عام
 
في حين ان هذا الامر غير موجود في بعض مناطق  ،، وال تزال معل

 الاخرى .الصراع 

اص  أكثر جالًء في القطاع الخ للمرأة مقابل الرجل، للقيام بالعمل نفسه، وتكون هذه الظاهرة عدم املساواة في ألاجور .5.8

ممن ا ، حيث يتم  تفضيل الذكور ، وإعطائهم راتبا أعلى
 
، في العديد من ألاماكن، يفوق راتب ألانثى، الصيدالني، و ملعل

  النوع الاجتماعي ال يزالن العنف القائم على أو 
ً
ه  مصطلحا جديدا

 
، لم تألفه بعض الاوساط في ليبيا بعد، خصوصا وأن

 غير مترابط، وحتى هذه اللحظة
ً
 غريبا

ً
 لم تتضح معالم الفروق الداللية بين الجنس والجندر  يبدو للوهلة ألاولى مصطلحا

ة كما لم يتبلور مفهوم النوع الاجتماعي بعد  في القاموس العربي، لصقار، االستار مجيد  عبد زينة) .في الثقافة العربي 

2006) 

 :النوع الاجتماعي الثاني:املبحث 

  :: املفاهيم واملصطلحاتول املطلب ألا 

ة منظمة تعر ف، و ، والنوع الاجتماعي: املفهوم والفروقات (Sex)والجن  (Gender)النوع الاجتماعي   العاملية الصح 

ا للنساء والرجال، مثل ألاعراف وألادوار والعالقات  (Gender) الاجتماعي/الجندر النوع ة اجتماعي  ه: "الخصائص املبني 
 
بأن

 م(1292بين الذكر وألانثى، وكما تختلف من مجتمع إلى آخر ويمكن تغييرها. )منظمة الصحة العاملية، 
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قإ
 
ة للذكر وألانثى في املجتمع، وكيف تنظر بالدرجة ألاولى، ن  مفهوم النوع الاجتماعي متعل ، باألدوار الاجتماعي 

لها املجتمع بين الجنسين، وما الذي يسمحه وما الذي يمنعه، لكل  منهما 
 
لهما الثقافة املحلية ، وان الفروقات التي يشك

ا باملجتمع وأعرافه النوع الاجتماعي مرتبط ارتباطا وثيق ي  أن  أ، وكلمة )اجتماعي( هي املدخل ملفهوم الجندر، 

وخياراتها من مهام املنزل وربطها باملرأة التي  املجتمع في العاملة املرأة دور ن أ، و ثىوكيف ينظر إلى الذكر وألان وتقاليده

رات التي يضعها املجتمعأتحكمها العاطفة، و   .ن من حق  الرجل أن يضرب املرأة، وغير ذلك من الفروقات والتصو 

 (8012)جبريل جبريل ،

ألانثى و تعلق باألدوار الاجتماعية للذكر امل مصطلح )اجتماعي( هو املفتاح ألاهم  لفهم الجندر/النوع الاجتماعي وإذا كان 

إذ الجنس متعلٌق بالفروق  .(Sex) مصطلح )بيولوجي( هو املفتاح لفهم الجنس ثابتة(، فإن   )وباملناسبة هذه ألادوار ليست

ة، وال عالقة له باألدوار البيولوجية بين الجنسين،  ة والوظائف الفسيولوجية والصفات الوراثي  كاألعضاء التناسلي 

 )املعجم الوسيط( .الاجتماعية لهما

 :شكالهأو  الثاني: أنواعة املطلب

 :.العنف2

ه   
 
 القائم على النوع الاجتماعي أن

ُ
الفروق أي  فعل مؤذٍّ ُيرتكب ضد  إرادة الشخص، وهو مبنيٌّ على " يعر ف العنف

 قائم على ألادوار الاجتماعية بين الذكر ، "بين الذكور وإلاناث التي ُيعزى وجودها ألسباب اجتماعية
ٌ

 ثى،وألانوهو عنف

ة الُعظمى من ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي في مختلف للدولة كما تراها الثقافة املحلية ، ورغم أن  الغالبي 

ه ء،والنساالثقافات هم الفتيات 
 
وهذا هو جوهر اختالفه عن  ويشمل الذكر أيضا إلاناث،ليس منحصرا على  إال أن

 (8012، الربعيحمد حسن أ) .املرأةمصطلح العنف ضد 

( أن  الرجل يحق  له ضرب املرأة، أو أن  املرأة ال تصلح ألي  وظيفة   الرجل،كوعندما يرى مجتمع ما )كاملجتمع الليبي 

مة 
 
،أناهيك عن قسم آخر من املجتمع يرفض عملها  والطبيبة،فيقوم املجتمع بحصر خياراتها بين املعل

ً
د و  ساسا يقي 

 
ً
ه ُيعتبر عنفا قائما على النوع الاجتماعي، وهذا النوع من العنف هو ألاكثر انتشارا وألاقل  إبالغا

 
وللعنف  ،حركتها، فهذا كل

إلاطار  ، سواء أفراد ألاسرة من الدرجة ألاولى أو الثاني ألاسر العنف أو  العائلي اإلطار إطار كالقائم على النوع أكثر من 

ويشمل  وإلاطار الاجتماعي  كالزوج السابق والخطيب والصديق، IPV الالزوجي إلاطار الحميمي   بين الزوج وزوجه، الزوجي

سات الحكومية  املتحدة ألامم صندوق   UNFPA) .كاملدارس وغيرها العنف املمارس في إطار العمل وألاماكن العامة واملؤس 

ان
 
 (1969،للسك

م الاجتماعي:أنواع العنف القائم على النوع .2.2 ان املتحدة ألامم صندوق  ويقِس 
 
 القائم على  UNFPA للسك

َ
العنف

 :النوع الاجتماعي إلى خمس فئات

ة ا وهو  الجسديالعنف .2. 1.1 ة لفرض سلطة قوي  استعمال القو  ، وتكون نتائجه إلاصابة أو الانزعاج على ضعيف لبدني 

 .، كالضرب واللكم والحرق ولي  الذراع وما في ُحكمها

، ات اتجار أو فعلٍّ جنس ي  باإلكراه، أو ممارسمحاولة أو مبادرة أو تعليق جنس ي هو أي  فعلٍّ أو  :العنف الجنس ي .0.2.2

ة مهما  .ر ش الجنس ي والاستغالل، ويشمل الاغتصاب والتحكانت عالقة الفاعل بالضحي 
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، أي الحرمان من الحقوق لفرص والخدمات )كالصحة والتعليم(الحرمان من املوارد وا هو  :الاقتصاديالعنف  .3.2.2

م في ألاموال والتمييز في فرص التوظيف، والحرمان من امليراث. )
 
ة. كالِحرمان من العمل التحك   UNFPAالاقتصادي 

ان املتحدة ألامم صندوق 
 
 (1969،للسك

 كالتهديد،، ويشمل ممارسات خطيرة ألالم أو ألاذى النفس ي والعاطفي وهو إيقاع :و العاطفيأالعنف النفس ي 4.2.2

ة، إلاهإساءة املعاملة ر، السخري  ة، إلاقصاء الاجتماعي، التنم   بالهجر.، التهديد انة الشفهي 

4.2.2.  
ُ
قة بأعرافٍّ وتقاليدٍّ متوارثة لفترة زمنية طويلة.  وهي :املؤذيةمارسات التقليدّية امل

 
ة املتعل املمارسات املجتمعي 

ها أصبحت جزء من عاداتهم وتقاليدهم املقبولة ثقافيا  مونها على أن  ا. مثل: المرتكبو هذه املمارسات يقد  زواج واجتماعي 

ر
 
  - for humanities sciences al Qadisiya, 2018 - iasj.net)، .إلاجباري  الزواج ، جرائم الشرف،القاصرات زواج، املبك

Fulltext. املرأة ضـد العنف الاسري  العنف.) 

ورة أن يحدث كل  ، وليس بالضر ةفإن  من الضروري  معرفة أن  هذه ألانواع متداخل بناء على هذا التصنيف،

ادي ص، هو شكل من أشكال العنف الاقتِحرمان املرأة من العمل باإلكراه، فعلى سبيل املثال: مستقل  صنف بشكل 

ة مؤذيةاملبني على النوع الاجتماعي  بممارسات تقليدي 
ٌ
ا وله ارتباط ه أيضا يشمل عنفا نفسي   ، ولكن 

، ، العنفالليبي  يتضمن العنف في املجتمع و  ،والعنف  وتعذيبا،ضربا ولكما  الجسدي  يكون  والذي قد النفس ي 

بمفهوم العنِف القائِم على النوع الاجتماعي،  توعية أكبر وهذا يستلزم الجسدي،العنف  ألاحيان، من بعض ،إيالماأشد  

ة   .IN AR, issue special, Marsad-Al ) .فهناك أشخاص يتعر ضون له وهم ال يعلمون  للمواطن،وبالحقوق ألاساسي 

fronts all on oppression facing women Libya,2018) 

 : .التحرش2

 وأهمي   تعتبر مشكلة التحر ش من     
ً
ة انتشارا ة عند أكثر القضايا املجتمعي  ا صوصخ ،املرأةة في الفضاءات العام 

اس، وانعدام الرادع ةات ، وضعف القانون، وتضييق الحري  مع جهل الن  على العديد من  املجتمع واعتياد ،الشخصي 

فات وألا شا صريحاالتصر   .وجريمة أخالقية وقانونية ،قاويل، والتي تعتبر تحر 

اس انتشار وسائل التواصل الاجتماعي  ، و ومع شيوع إلانترنت، ودخوله كل  بيت أعمال  انتقلت ،عليها، وإقبال الن 

ة الفا، تزيد الخناق على النساءتعقيدات ،من العالم الواقعي إلى الافتراض ي، حاملة معهاالتحر ش  ل ع، وتخفي ُهوي 

ر ، و مضايقات الرقمي، من ، في العالمأحيانا كثيرة ، وتعاني املرأة ات والفضاءات آلامنة، وتحر ش وتنم   ،تضييق للحري 

ل امتدادا للمضايقات التي
 
ة تحاصر املرأة في العالم الواقعي، كما تعكس والتي تمث  جة عاجلة، تحتاج معالثقافة مجتمعي 

ن ضمن ، مجتماعيا مواقع التواصل الا ، وأصبح كل ش يء أسهل نتيجة للثورة التي أتاحتهفي السنوات العشر املاضية

ته ، والذي تقع ضحين بين هذه ألاشكال التحرش الجنس ي، موالعنف بكافة أنواعهما وأشكالهماذلك ، سهولة التحرش 

، فال أحد يريد أن يقال عنه أنه تم التحرش به  الذكور  عند وألاخطر  ،الليبية بدون خط دفاع لها اتجاههغالبا ألانثى 

 (-Harass Map التحرش  خريطة) أمام املجتمع بأكمله.

 

 

https://hunalibya.com/youth-and-health/8330/
https://hunalibya.com/society/2180/
https://hunalibya.com/dammawashadda/marriage-and-relationships/5794/
https://hunalibya.com/dammawashadda/marriage-and-relationships/5794/
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  :نواع التحرش.أ2.0

 إلالكتروني:التحرش .2.2.0

ات التواصل الاجتماعي املختلفة ، ومواقع أخرى كتلك    لت الكثير من ِمنص  مع موجة تكنولوجيا املعلومات تحو 

رسل
ُ
ة باألسئلة مجهولة امل ضايالخاص 

ُ
لت إلى بيئة خصبة ملزيد من امل رقات والتحرش ، تحو  وذلك  ،إلالكتروني والتنم 

ة كانت مع  ة التواصل مع آلاخرين في أي  وقت وبأي  شخصي  رسلإلمكاني 
ُ
مى ، وهذا ما يسغياب كامل لبيانات الشخص امل

ة التحرش إلاللتحرش إلالكتروني جريمة ضد مجهول ا  عند ما، ورب  كتروني سواء من الذكور أو إلاناث، ويقع كثيرون ضحي 

، سواء بإرسال الصور الفاضحة أو التهديد والشتم أو استغالل البيانات وعلى أكثر من مستوى  أكبر بشكل إلاناث

د حرش العالم الافتراض ي امتدا، وان ت الشخصية ، وال بد من معرفة أسباب ذلك ودوافعه وسبل الحيلولة دون وقوعه

 (8015، للعام 83، رقم ردني. )قانون الجرائم الالكترونية ألا  لتحر ش العالم الواقعي

ون ذلك ويتمادون في  كأصدقاء ُيحسبون  أشخاص التحرش إلالكتروني بشكل عام  منتتم املضايقات و 
 
فيستغل

ضايقات نأ،  الحدي
ُ
فات وامل في بالد  أن يتم محاسبتهمطريقة سهلة للمتحر شين إلفراغ كبتهم دون  مثل هذه التصر 

يغيب فيها القانون وتحكمها العادات والتقاليد، فالعائلة ال تتداول فيما بينها مثل هذه ألامور ، بل وتنصح أفرادها 

خذ منهم هو طلبهم قفل حساب الضحية ظن  منهم أنها أفضل طريقة بطريقة خاطئة للتصدي لذلك ، فأول إجراء ُيت 
ً
ا

زعجة التي تأتي من حسابات غير ُمضا وال بد من ،  للحماية
ُ
حدث يفة لقائمة املتابعين لدى الفتيات، و تجاهل الرسائل امل

رف الاخر، ويستخدم ألفاظا جنسية، ويتجاهل التحرش إلالكتروني عندما يقدم شخص غريب على الحديث مع الط

كانسان  ى، لكيان ألانثالالكترونية عالتحرش إلالكتروني هو ذاته التحرش الحقيقي على املواقو  ،الرفض من الفتيات

وقد ساهمت مواقع التواصل   ،ء إلالكتروني فهي ش يء مباح ومشاع، وبما أنها دخلت هذا الفضاواعتبارها أداة لإلشباع

 (Harass Map.الاجتماعي بتوفير الغطاء الوهمي للمتحرش )خريطة التحرش 

 :التحرش اللفظي.8.1.8

ر والسب والتهديد بالعنف، وال  التحر ش اللفظي الجنس ي هو إحدى صور التحر ش واملتمثلة في الابتزاز   والتنم 

ة لذلك، بل يمتد  حيقتصر ذلك على إلاناث وحسب ظاهرا  يا، ويتضمن ذلك كالما جنستى إلى الشباب فيقعون ضحي 

، ، والتحر ش هو التحرش سواء إلالكتروأو خفيا دون سابق معرفة
ً
ني أو الواقعي ويجب التعامل معه بنفس الدرجة قانونا

 
ً
فات ألامراض النفسية والعصبيةوال يوجد في جميع موان التحرش ليس مرضا ، فذلك يعتبر هروبا من املسؤولية صن 

بر ، وإن اعتوغير أخالقي يصدر من شخص غير سوي ، أمر مشين رش إلالكتروني نفس التحرش العاديالرئيسة ، والتح

ة املرضضا فربما يلجأ البعض لمر  ة عانوا بشكل  ن الذينأو ، لهروب من هذه التهمة بحج  ات النفسي  دون على املصح  يترد 

 
ً
ها يساعد كثيرا

 
ب لهم ترسبات غير واضحة التأثير لكن التعرض لها وحل ما في إحدى مراحلهم العمرية من التحر ش  وسب 

 ( (eduj.uowasit.edu.iq, Journal of Education College Wasit, 2020 -  في العالج النفس ي. )

 الابتزاز:.3.2.0

هاتعر ف كلمة ابتزاز   ، مقابل الحصول على غاية، : "التهديد أو الترهيب من شخص ما، في إطارها العام  على أن 

ية أو معنوية ،" ومن أبرز أنواع الابتزاز التي ظه را "الابتزاز إلالكتروني"رت سواء كانت ماد 
 
ترهيب ، ويعني أن  التهديد والمؤخ

https://hunalibya.com/society/1919/
https://hunalibya.com/society/1919/
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 ما يكون الحب  بمظاهره و غلقة، والتي تصف نفسها باملحافظة، يكون عبر املجتمعات املنوطلب املقابل
ً
شكاله أ، وعادة

  وأشخاصه وطرق التعبير عنه،
ً
 ومنبوذا

ً
ة، بحجج كثيرة منها: العيُمحاَربا

 
 ،اض يألادب، الكالم الف ب، الحرام، السخافة ، قل

 (8080، هللا الخالدي )عبير نجم عبد، وغيرها. املنافي للعادات، انحالل، انعدام تربية

 التنمر:.4.2.0

ة وقفز إلى شاشات تجاوز ساحة املدرس هذا املصطلح الذي يتضمن مجموعة من السلوكيات العدائية نإ 

ى او  كان أن حد الاشخاصأ، وهو التعر ض ملوقف من أجهزتنا الذكية ، باستغالل موقفٍّ خرآيتفرعن على شخص يتقو 

ك، ضدكأو معلو  وف أو ضعف أو إحراج أمام آلاخرين، أو ، بما يضعك في حالة خمة أو حالةٍّ أو ملمح شخص ي  يخص 

ل على هاتف ذكي  ، وأن هذا الشخص قد بينك وبين نفسك ر وتحص  اُت لتواكَب نضج وتطو  رت معه سلوكي  ، وتطو 

  .أو التنمر إلالكتروني Cyber، bullying جيا. التكنولو 

 أسو  إن
ً
  اعر تذكر مش، ويمكن ليق أو رسالة أساءت عبر الفيسبوك، تتمثل بتعأ مواقف الطفولة وأكثرها إحراجا

ة الحيلةالضيق، الانزعاج، إلاحراج، إلارتباك، القلق، الخوف، ألالم
 
جديدا  ا، وال يزال التنمر مصطلحتهديد الكرامة ،، ِقل

قد يصيب التنمر إلالكتروني أي  شخص من أي  مجتمع أو عرق أو  ، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.في ألاوساط العلمية

 ، وأن  النساء والشباب من أكثر مع آلاخرين أو املعلومات من حولهنوع اجتماعي أو عمر طاملا يستخدم إلانترنت للتفاعل 

هم أكثر عرضة لهتماعاملستخدمين ملواقع التواصل الاج  اءالنس وأما الذكور، بين أكبر  بشكل التنمر  وبنتشر  ،ي فإن 

 موسوعة) .الذات إيذاء في الرغبة أو  باالكتئاب شعور  إلى التنمر  يؤدي وقد ،أكبر جنس ي تحرش لنسب فيتعر ضن

 (يونيونبيديا

ية للتنمر في مجتمعاتنا العربلكي ال يحدث سوء استخدام ملصطلح  "التنمر" فانه ما زل بحاجة إلى وضع تعريف 

 ، و ي الكلمات والسلوكيات التي تحدده، وما ه
ً
ات التنمر ، وأن نفكر هل للتنمر معنى واحد لنا جميعا تشمل سلوكي 

رسائل خاصة بذيئة أو ُمسيئة على إلانترنت أو رقم الهاتف، تعليقات مسيئة حول منشوراتك الخاصة أو  :إلالكتروني

رها على إلانترنت بدون إذن ، مثل الصور الخاصة أو صور محرجة يتم نشالتواصل الاجتماعيسائل منشورات على و 

، حسابات مزيفة تحمل ُهوية مسيئة عبر ألالعاب على إلانترنت ، محادثاتالشخص، او شائعات أو أكاذيب تنشر

 لُهويات الاشخاص وال بد أصبحت الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي امتداد، و الاشخاص بغرض الاساءة اليهم
ً
ا

 لسلوكيات التنمر على إلانترنت، ت
ً
ا  وجد بعض الخطوات والطرق التي باإلمكانمن حمايتها ، وكيف باإلمكان أن نضع حد 

 :ومنها( موسوعة ويكيبيديا الحرةاتخاذها كوسيلة دفاع أو حماية، )

 س يء بهجوم مس يء آ :التجاهل
ُ
، تجاُهُل إلاساءة يقتلها في مكانها ألامور أسوأخر قد يجعل وهو الرد بالهجوم امل

 من الرد باملثل أو الخوض في نقاشات مع املس يء
ً
)قانون الجرائم الالكترونية الاردني رقم  .ويضعك في وضع أكثر أمانا

 (8015، للعام 83
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 الـscreen shot  س بجريمةتوثيق إلاساءات مباشرة بسكرين شوت هو كتصوير املتل: وهو ديك يصبح ل، هنا ب 

ر من شخص ما ضدكدليل أو سجل باإلساء فظ ، احتتعمالها إلثبات الضرر عند الحاجة، وباإلمكان اسات التي قد تتكر 

 . ليهإبها في ملف مرتبط باإلنترنت حتى يسهل الرجوع 

 وتضع لك خيارات ساءةأغلب منصات التواصل الاجتماعي تحمل خاصية التبليغ حول إلا : ففي عمل بلوك ،

عة حول نوع متن  ، أو استخدامالتهديد بالقتل ،التحرش الجنس ي ، ومن ضمنهاإلاساءة التي قد تكون تعر ضت لهاو 

 يقترح الباحث استخدام خيار الحظر، و أو ُهويتك ملكية فكرية أحدهم لحقوق 
ً
، حتى تحميك من أن تتعرض مجددا

 .لإلساءة

 قد تتجاهل الرد على إلاساءة على إلانترنت ولكن من املهم عدم التقليل من مدى أثرها النفس ي الفضفضة :

 الاساءة.عليك وعدم تجاهلها، وبإمكانك الحديث مع صديق أو فرد من العائلة للفضفضة عن هذه 

 :د التبليغ س يء عالقاتك بأحدهم، ولكنا يهد 
ُ
ر/امل  د عملك؟ هل يالحقك، هل يعمل أو يدرس معك؟ هل يهد  ملتنِم 

فك على املتنمر أو ارتباطك به بعالقة مهنية أو شخصية أن تقوم  في محيط حركتك املعتاد؟ من الضروري في حالة تعر 

ابحث عن إلاجراءات القانونية أو إلادارية أو إلاجتماعية التي تربط بينك وبين  ،بالتبليغ عن تصّرفاته ملن يهمه ألامر

 ضع له املتنمر وبإمكانها أن ت
ً
 (6رقم املادة  الاردني،قانون الجرائم إلالكترونية ) .حدا

 :ة منزلك املحافظة على الخصوصيه على إلانترنت هي ي شخص أحسابات  ، فإن  كما تحافظ على خصوصي 

ة بحماية بيانات الحسابات على مواقع التواصل بد من الوال  ،امتداد لخصوصّيه تعر ف على إلاجراءات الخاص 

 عنه في مكان أي شخص أمكان إوهل ب جتماعي،الا 
ً
ا ث مع شخص غريب كلي   ملنزله؟ هل سيتحد 

ً
 غريبا

ً
ن يدخل شخصا

د؟ سيترك الانسانعام؟ هل    باب منزله بدون قفل جي 

لى بيانات التواصل معك، صورك الخاصة، معلومات حول أفراد عوكذلك على إلانترنت، يحب املحافظة   

ا الاحتفاظ بها  أسرتك، مواقع حركتك، كلمة السر خاصتك، بريدك إلالكتروني، هي كلها بيانات حساسة ومن املهم إم 

 نحساباته عي شخص التعرف على طرق حماية ألنفسك وتحديد من بإمكانه الوصول إليها ممن تثق بهم، وبإمكان 

 (9رقم املادة  ردني،ألا الجرائم إلالكترونية  قانون ) .املختلفة الانترنت ومواقع القوانين طريق

 :لد  التعاطف  ما يكون قد تعر ض إلساءة أو تنمر سابق، فالعنف ال يو 
ً
س يء غالبا

ُ
أن الشخص املتنمر أو امل

رضهم لتجارب سيئة، وقد يكون ألاثر أعمق من  سوى العنف، والعديد من ألاشخاص يملكون اضطرابات ناتجة عن تع 

ة في ظروف غياب الوعي العام بالصحة النفسي ة التعامل مع الصدمات، ولعدم قدرتهم على التعامل معه خاص  ة وكيفي 

وكيات ، وما هي الكلمات والسلاملجتمعات العربيةسان بحاجة إلى تعريف التنمر في ال إلا "التنمر" فما ز  استخدام مصطلح

 (2  املادة رقم  الاردني،الجرائم إلالكترونية  قانون )؟ ينطبق على الجميع التي تحدده، وهل للتنمر معنى واحد

، حيث تحاول الكثير من دول العالم سن  القوانين التي تعاقب التحرش من مكافحة الجرائم إلالكترونيةوال بد 

 في العقوبة للتحرش على الواقع، وقد
ً
دارة أبحاث ، بإنشاء "إ وقرارات قوانين ليبيا  في صدر  إلالكتروني وتعتبره مساويا

تها إلدارة الخبرة القضائية ، كما يوجد بجهاز املباحث العامة بوزارة الداخلية   ودراسات مكافحة الجرائم إلالكترونية" تبعي 

ن ، دو والبيانات الشخصيةعلى جرائم تزوير الوثائق لكن جهود كليهما تقتصر  ،  ارة مكافحة جرائم تقنية املعلو، إد
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حة تجاه ظاهرة التحر ش إلالكترونية مما يسمح للكثيرين من الوقوع ضحايا هذا الجرم خصوصا وأن  إجراءات واض

شاهد يوميا ال يزال ظاهرة تفرض نفسها رغم تجريمه قانونا
ُ
قرار  قرار وزير العدل بالحكومة املؤقتة) .التحر ش الوقعي  امل

 (2016لسنة  29رقم 

 :املجتمع الليبّي والجندر الثالث:املبحث 

  :: النشأةب ألاول املطل

ا من دولة     امية في العالم الثالث ، ويبقى الاختالف نسبي  ة الدول الن  اليزال املجتمع الليبي  في طور النشوء كبقي 

ة هي ة الليبي  ته، ولعل  أبرز مالمح الخصوصي  ونها أحد البالغ ، كوأثرها  التركيبة القبلية ألخرى، ولكل  مجتمع خصوصي 

ا ال شك  فيه أن  ليبيا اليوم بما فيها من تقهقر تدفع ضريبة الانغالق الحضاري  ، وعدم  مدخالت النظام السياس ي، ومم 

ة، والقيام س إلى وعي عصري  منفتح، إلى جانب ذلك، فاملواطن  بتغييرات اجتماعية جذرية تفكيك املنظومة القبلي  تؤس 

 من
ً
لتي والعوملة ا الخلل في الوعي العام، والتناقضات الاجتماعية الكبيرة، فنوعٍّ آخر مع الحضارة أصبح يواجه صراعا

 (8080 حميدة،)علي عبداللطيف  يتهمها البعض بالفساد ألاخالقي وتأثيرها على سلوكيات املجتمع .

ت الصعيد املحلي فقد أزال فالعوملة اسهام إنساني  كبير ولها دوٌر أساس يٌّ في انفتاح العالم على بعضه ، وعلى

ة ألاماكن 
 
دت إلى بداية خلق أرضية مشتركة في ظل  غياب وقل الكثير من الحواجز التي رسمها املجتمع بين الجنسين ، ومه 

صداقة مع الجنس آلاخر ، مع ألاخذ بعين الاعتبار عوامل أخرى  التي تتيح مثل هذه املساحات لتبادل الحديث وتكوين

وجميعها ستؤثر على طريقة الاتصال  (ماعي ، والفجوة بين الجنسين ، والتنشئة، والنظرة تجاه املرأةالوعي الاجت مثل

ة أو اكتشاف الانسان املجهول،   مفهوم الصداقة مع احتمالية أن تكون الرغبة ألاساسية جنسي 
ً
د أيضا والتواصل وستحد 

ة والتي ينبذها املجتمع ، والوضع اليوم  غاية في التعقيد من محاولة تكييف الحضارة والعوملة وفق وليس بدوافع إنساني 

ة ، ويخش ى تناول قضية املرأة من منطلق إنساني معرفي.  عاني من تناقضاتٍّ حاد 
ُ
الاوضاع في املجتمعات العربية التي ت

 (8080، حميدة)علي عبداللطيف 

 . مراحل التنشئة:2

، تعاني من إشكالية الشارع ،إن  مراحل التنشئة في املجتمع هي )ألاسرة    ، املدرسة( والتي يمر  بها الفرد الليبي 

ته  ٍّ يذوب فيه الفرد ويفقد خصوصي 
حقيقية، بطبيعتها متداخلة، تحكمها الجماعات الصغيرة بشكل مركزي  إلى حد 

راحل املال في بين الجنسين إ حتى أنها ال تعترف باملرأة وكيانها وترسم لها حياة يحكمها إطاٌر انعزالي، وال يكون فيها تواصٌل 

 : التالية املبكرة

نسان، واملراحل الثالث في طبيعتها جامدة، نسان بأخيه إلافعلي  كعالقة إلا ولكن دونما احتكاكٍّ  ة:الطفول مرحلة .1. 1

 من املرأة وتعطيها قيمة أقل  من الانسان العادي )الذكر( 
ً
ا ة، والتي تتخذ موقفا حاد  تخضع إلى عامل بنية املجتمع القبلي 

 .وحتى ألاطفال يكبرون في أسرهم وعقولهم تحكمها هذه ألافكار والنظرة القاصرة تجاه املرأة، 

فا من مختلف    :الشارع. مرحلة 2.1 شة وألافكار ألاكثر تطر  وهذه البيئة أشد  خطورة، وتتالقى فيها املفاهيم املشو 

ن عن ات ووعي معي  ة الذكر البيئات والعائالت تجاه املرأة بما يصحبها من سلوكي  التي  مفاهيم الرجولة ومركزي 

ة اج أو الجنس، تستنكر وجود أي  عالقة بين املرأة والرجل غير الزو  بطبيعتها د له صح 
 
وهنا يجد الطفل بيئة أخرى تؤك
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تناقضة التي وجدها في أسرته املجتمع الصغير الذي يتأثر بمجتمع القبيلة الكبير
ُ
 حميدة،)علي عبداللطيف  .املفاهيم امل

8080) 

 وفيها يختلط ألاطفال من   املرحلة املدرسية .3.1
ً
تتمثل هذه املرحلة في جانبها التربوي  والتعليمي  ، وهي أكثر تنظيما

ات فكرية وثقافية مختلفة، فيها من سواء لغرض التهذيب ألاخالقي أو من خالل املنهج  الوعظ الديني بيئات ومرجعي 

بةٍّ وتمأل  والتي تدعم النصح وإلارشاد التعليمي )املواد الدراسية( إلى جانب
 
ة لكن بطريقة مهذ  ألافكار املغلوطة والتقليدي 

ة ألاطفال وتساؤالتهم بالفراغات وترسم مالمح الفجوة بين الطلبة والطالبات مة  إنساني  ، وفي املراحل الاعدادية واملتقد 

، يختلف الوضع
ً
عالجة الانهيار ألاخالقي والخروج  ،مثال

ُ
منهجة مل

ُ
ق بعض السياسات امل اليد عن العادات والتقحيث تطب 

 من الاعتراف بالخطأ ومراجعة 
ً
)حسب وصفهم( والتي ُيلقون باللوم فيها على العوملة ومواقع التواصل الاجتماعي ، بدال

 (ttps//www.youth for peace.info ).الذات ونقد التخلف السياس ي والاجتماعي وفهم املرأة واستيعابها

 .الفصل بين املدارس:2

  في املدارس لفصلسياسة ا
ً
 جذريا

ً
ب اهتزازا ق في مجتمعنا، والتي من شأنها أن تسب  هي إحدى ألاخطاء التي تطب 

 في عالقة إلانسان بأخيه الانسان، ويتبادر إلى ذهن الباحث 
ً
وهو كيف سيكون شكل املجتمع بعد فقدان نصفه  :سؤالا

 على ألاخر وأحد عناصره ألاساسية
ً
 وقادرا

ً
السير لألمام والانفتاح على التقدم إلانساني واملساهمة ، وكيف سيكون سليما

الة، إذا ما كانت النشأة فيه أساسها العجز والترهيب والفجوة بين الذكور وإلاناث  .فيه مساهمة فع 

وإرساء مبدأ الاحترام بين الجنسين ،  حاالت التحر ش ن  السبب الرئيس وراء سياسة الفصل، هو التقليل منإ   

باب هي أحد ألاس بالضوابط الشرعية التي تنهى عن الاختالط، وإضافة لسياسة الفصل وما يترتب عليها، والالتزام 

ةٍّ غير  عدم احترام املرأة كإنسان الرئيسية في والتحر ش بها والنظرة إليها بشكل غير أخالقي  ، وحصرها في صورةٍّ نمطي 

ة تنزع عنها العقل وغيرها من إلامكانيات التي ي إعالن ألامم املتحدة بشأن حق ومسؤولية  ).نسانإمتلكها أي إنساني 

 (1999ألافراد واملجموعات وأجهزة املجتمع في تعزيز وحماية حقوق إلانسان والحريات ألاساسية املعترف بها عامليا،

ث، اكأي  عالقة صداقة أخرى بين الذكور أو بين إلان الصداقة بين الذكر والانثى هي عالقة طبيعية صحية إن 

ومن البدهي، فاملرأة كائن يتفاعل يؤثر ويتأثر قادر على العمل والتفكير ولها مواقفها الحازمة والصارمة )صاحبة مواقف( 

وتحفظ السر وتستوعب وتهتم وتقف عند الشدائد، وفيها من الصفات ما ال تختلف عن الذكور )الرجال( وتخطىء كما 

بجنس محدد(، وإذا كيف يمكن أن تكون العالقة بينهم أمرا غير طبيعي أو  ُيخطئون كونها طبيعة بشرية )ال عالقة لها

 غير هواجس الجنس والشرف، واليوم اختلف الواقع إلى حدٍّ ما وبدأت 
ً
غير ممكن، وما الذي يجعلها غير طبيعية أصال

ة، فال ُبد  لنا أن نستوعب حقيقة أن ة إلانساني   يكون بتتحرير  مالمح العالقات بين الجنسين في قم 
ً
حرير املجتمع كامال

 .املرأة
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 مجتمعي:: العالقة بين الجنسين من منظور املطلب الثاني

 .الصداقة:1

   
ً
يبدو مفهوم الصداقة بين الجنسين في ليبيا وغيرها من الدول العربية التي تعاني من صراعات وحروب ، معقدا

ة الصداقوأن مفاهيم الاختالط والصداقة والعالقات والحب تتقاطع بهذه السهولة وتنصهر عند الحديث عن ق ة ضي 

ي تدور ، وفي ظل  عدم تفعيل قوانين تجريم التحبين إلاناث والذكور  ر ش وحماية ألانثى من الاستغالل وخلق مجتمع صح 

ة )ذكر ،ذكر / أنثى ،أنثى / أن  ، وفي ظل  غياب عقد اجتماعي ألفراد املجتمعثى ،ذكر( بشكل إنساني  فيه العالقات البشري 

م
 
 وض، سيظل  الحديث عن الصداقة بين الجنسين في ليبيا وغيرها غفيه هذه الحركة الحيوية ألفراده ٌينظ

ً
اامضا  .بابي 

 (8012 عطيه،)مبروكه اشتيوي محمد 

ج 
ُ
ة ذات البنى السليمةإن امل ، وكسرت ر ضت إلى تغييرات اجتماعية جذرية، والتي تعتمعات الصحي 

ة، ألابوية املركزية حواجز رت فيها املرأة من كل القيود الاجتماعية والثقافي  ة وتحر  ن فيها العالقات على أسسٍّ انساني   تتكو 

ة   في  اني، ويختلف الوضع لدى املجتمعات املنغلقة التي تعالجنس ومبدأ الفصل بين املختلفينتتجاوز أحادي 
ً
ا  ُبنيوي 

ً
خلال

هة ومحتركيبتها نةكوم، إذ تكون عالقة ألافراد فيها مشو  ر ب ، ألن  ة بمعايير وضوابط وسلوكية معي  عد من املرأة لم تتحر 

وال تزال تخضع إلى مفاهيم أخالقية واجتماعية مثل: قضايا الشرف والعفة، والتي تقع تحت وصاية الدولة  قيودها

 والعائلة ،القبيلة .)موسوعة ويكيبيديا الحرة (

ةلحذر وبصو تنشأ الصداقة بين الجنسين ِملؤها ا   دة وغير طبيعي  ة بل رة معق  ، وال تحكمها ألاسس الانساني 

دة بأنماط وعي ألافراد العام من حيطة محد 
ُ
 : كما يليمنطلق مجموعة نقاط ومفاهيم  الظروف امل

ة واستبداد املرأ  تردد السلطة السياسي 
ً
 وسياسيا

ً
 واجتماعيا

ً
 ،وغياب التوعية والتنشئة السليمة ،ة اقتصاديا

، إشكالية الجنس وحرية ديني  والتركيبة النفسية للعائلةالتراث ال اجتماعي وجذور القبيلة وتنقسم إلى وعدم وجود وعي

ةاملر  ة التجمعات القبلي  عات السكانية الصغرى في القرى أة، وإشكالي  ة ، ومفاهيم الشرف والعف  وأغلب املدن، والتجم 

س( واملنهج و الطريقة وألاسلوب )الفصل بين الجنسين في املدار ، لل البنيوي في املؤسسة التعليميةوسمعة القبيلة، والخ

د العالقاقع العربيالعامة للو   ن هذه جملة من الخطوطأ، الحضاري والتخلف التكنولوجي، و)التشويش(  ة ، والتي تحد 

ر العالقات إلانسانية ومفهوم الصداقة. 
 
 باملرأة وتنتج سلوكياتٍّ تؤط

 املجتمع:.العالقة بين الجنسين في 2

ق إن
ُ
رأيا  العالقة بين الجنسين من أبرز املواضيع في ليبيا التي يتقاطع فيها الاجتماعي والديني والثقافي، ليخل

ا حِذرا ا من يرون حرمتها باملطلق من  ُمجتمعي  ة، التي قد تبدو للكثيرين محسومة، على النقيضين، إم  تجاه هذه القضي 

ة، أو من يرون السم  .الاجتماعية لثنائية البنيةاح بها باملطلق وجهة نظر ديني 

وببدو أن  مصطلح الصداقة من أكثر املصطلحات التباسا في املجتمع، فليس هنالك حدود  : العالقة بين الجنسين وهم

له وال مفهوم مشترك عنه، حتى في إطالقه على أصحابه هناك تساهل شديد في استعماله، وهذا الالتباس املفهومي  

 الطبيعة البشرية، وأن  العالقة بين ألقى بظالله على العالقة بين الذكر وألانثى، والعالقة هي ألاصل، وغيرها ُينافي
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ة ه ال يستطيع مجتمع أن يقف على قدميه من غير تجانس الذكر وألانثى.   ،الجنسين مظهٌر طبيعي  للعالقات الاجتماعي 
 
وأن

 (8081، وعلي حدان، الشاعري )ساملة 

ن العالقة تكون عادية ومجرد الحديث عليها إهانة أوهذا هو الطبيعي، واملفروض : العالقة بين الجنسين هّيا ألاصل

على  قخالل التضييملفهوم املدنية، لكن املجتمع هو الذي جعلها غير طبيعية، وجعل عالقة الذكر مع ألانثى غريبة، من 

وجرائم  لكبتاوالاناث تخلف ألانثى وظهورها في الشارع، وأن املجتمعات التي ال تعترف بالعالقات الحقيقية بين الذكور 

 .، والشذوذالاعتداء الجنس ي والتحرش

إذا كانت العالقة بين الجنسين هي ألاصل كما يدعي البعض ، فهل هذا يعني أن  ألامر محمود في كل  سياقاته   

،  ولكن مع محاذير شديدة عندما يتعلق الامر باملجتمع الليبي مقبولة ن العالقة بين الجنسين من حيث املبدأأ، و 

جتمع ، ففي املكاملةاملجتمعات العربية الاخرى التي تعاني من صراعات وحروب، ويتحميل الذكر املسؤولية الوبعكس 

كيف ُيمكننا الوصول إلى أسس للعالقة  بحكم العرف مع تساهل القانون  الليبي تتسم عالقة ألانثى باالضطهاد والتحر ش 

تأمن ألانثى تحايل الذكر واستخدامه ذريعة العالقة ألغراض بين الجنسين واملساواة بينهما  والحقوق غائبة، وكيف 

 (8005أخري)حسنين املحمدي البوادي ، 

أن الصورة النمطية للعالقة بين الجنسين التي يصورها التلفزيون غير صحيحة، ويجب أن يفهم الشاب طبيعة  

ا وال عيبا معرفة أن  املراهق يمر   املراهقة،ففي مرحلة  فيها،وما يحتاجون إليه  بها،كل  مرحلة عمرية يمرون  ليس سر 

 (8012 يوسف،)يوسف حسن  .بمراحل فسيولوجية

 : القيود املجتمعية على ألانثى:املبحث الرابع

 : املساواة:ول املطلب ألا 

ة  ، خصوصا على مستوى املصطلح، رغم أن  الجنسين بين املساواة تعتبر قضي  ة في املجتمع الليبي  ة جدلي  ، قضي 

، على  ويمكن طرح نماذج من التمييز الجنس ي  ، عديدة ومظاهر  مجاالت مضمونه ُمماَرس ومشهود في في املجتمع الليبي 

ة وتقاليد   د.ت( العبيدي،نعيمه ) .التربيةمستوى ألاسرة، والقيود التي تفرضها العادات املعيشي 

: هل العادات املجتمعية في ليبيا تحابي الذكر 
ً
ن املجتحيث  على حساب ألانثى؟ ويطرح الباحث سؤال معات تتكو 

ن   بنية اجتماعية سليمة، ُيمكنها الاستمرار وإحداث البشرية من الرجال والنساء كعناصر تتفاعل مع بعضها البعض لتكو 

قي البشري  املنشود، وتختلف املجتمعات في نظرتها العامة حول املساواة بين الجنسين، فمنها تقبلت املساواة، وتس ى عالر 

لتحقيقها في كل املجاالت، ومنها أخذت على عاتقها رفض الفكرة، فماذا تعني املساواة بين الجنسين؟ وما فائدتها؟ وملاذا 

 (8012 يوسف،نرفضها أو نقبلها؟ )يوسف حسن 

 .أو محاباة لجنس دون آخر تمييز دون  والنساءتكافؤ بين الرجال  تهدف املساواة بين الجنسين إلى خلق   

الدستور  حقوقيا واجتماعيا، فالرجال لهم حقوق يكفلها ينبغي أن يتم  التعامل مع الرجال والنساء بصورة متساويةوأنه 

 :نقاط رئيسية والقانون، وللنساء حقوق مثلها أيضا، وتشمل املساواة بين الجنسين عدة

 القرارات اتخاذ وصنع واملساواة في املوارد، واملساواة في إمكانية الوصول إلى الفرص، املساواة في، 
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 نسانية،إلاالكرامة  وتنطلق فكرة املساواة بين الجنسين بالضرورة من مصطلح، الاجتماعية الحقوق  املساواة في 

ذات الحقوق  واملساواة تعني أن يحصل كل املواطنين واملواطنات على ة،إلانساني الكرامة فإن كان الناس متساوين في

 (1221سيداو، )اتفاقية تحت مظلة القانون دون تمييز.

ها تعني فقط تحييد هذه  املساواة في جوهرها ال تعني بالضرورة محو الفروقات البيولوجية ما يعني أن   ولكن 

ير قابلة حقوقا مشتركة غ التي تجعل البشر جميعا، رجاال ونساًء، يملكون الفروقات لصالح الكرامة إلانسانية املشتركة، 

ل علأتوفير بيئة جيدة لإلبداع والخلق والبناء، و  للتمييز، وتكمن فائدة املساواة  في
 
ى أرض ن املساواة لن تبدأ في التمث

عون  الواقع نصلم يعدلوا القوانين املتعلقة بذلك بع ما دام القانون الليبي واملشر 
ُ
فة د، ويبدؤوا في صياغة القوانين امل

ه بطريقة وفهم تم  تمسيخه ورفضه دون محاولة استيعابه وغير القابلة للتأويل، وألن  املساواة بين الجنسين ُمصطلح

تتمثل في الدين الحنيف  سليمة ، وأن الرفض الذي يواِجه به الشارُع الليبي هذا املصطلح ، ناتٌج عن عدة أسباب، 

قيال يكون التغيير ث ن إلانسان يبحث دائما عن املتعارف عليه واملعتاد، لهذاأ، وآلاراء املسبقة، و اتيد، والعادالتقالو 

، و 
ً
عدل وليس التقاليد الجيدة . أومخيفا

ُ
يز بين أفراد املجتمع هي التقاليد التي يجب أن ت ن  ألاعراف والتقاليد التي تم 

 (8012 يوسف،)يوسف حسن 

ها تهدف إلى باملساواة،هو املحرك ألاول الذي يجعل الناس تومن  تي بكينونتنا إلانسانيةالوعي الذا وأن  تعزيز  وإن 

،وإتاحة الفرص بشكل  الدور الذي يلعبه ألافراد لجميع املواطنين، بغض النظر عن نوع الجنس، هذا لكي يكونوا  متساوٍّ

 (1948 الانسان،العالمي لحقوق  الاعالن) .والعالم في مجتمعاتهمأفرادا فاعلين 

 :وتتجه السياسات الدولية املتبعة لتحقيق هذه املساواة إلى عدة نقاط رئيسية يمكن إدراجها كاآلتي

القانون،  السياس ي، واملساواة أمام العمل، واملساواة في التمثيل التعليم، واملساواة في سوق  املساواة في

سرة هما املحركان الاساسيان لكل الدين الاسالمي الحنيف وألا  تبدأ من العائلة، إن املساواة ن  أالاجتماعية، و  واملساواة

ي أبناءها على هفي املجتمع تغيير  رب 
ُ
نحياز الجنس ي والا  ن العنف وإلاقصاءأ، و ذا النهج، ولكن الكثير من العائالت الليبية ت

اها العائلة، و  ساواة العائق الحقيقي أمام امل انين ذات البعد الانحيازي القو  نأ، انبثق عن املوروثات والتقاليد التي تتبن 

ملساواة ، وأن  ايبين الجنسين، حيث يتم التمييز والتعامل داخل الفضاء العائلي واملجتمعي على أساس النوع الاجتماع

 العتبارات  ،  وفي املاض ي، كان تعليم النساء مثال (1221. )سيداو ، بدأت تأخذ شوطا كبيرا نسبيا مقارنة باملاض ي 
ً
ما محر 

أصبح أمرا حتميا وضروريا، كما أن  العمل أصبح فكرة مقبولة  ُعرفية، أما اليوم، فالتعليم خصوصا ألاساس ي والثانوي 

ل في نطاقات معينة، ولكنها تغيب في نطاقات أخرى 
 
في ظل  الغالء املعيش ي وأزمة السيولة، وأن املساواة بدأت في التمث

وحيد ن املجتمع يرى في املساواة الحل الأال يرفض املساواة حين تكون مقترنة بمصالحه املباشرة، و املجتمع  مما يعني أن

 من السلوك إلانساني حين يستمر  لعقود وسنوات  ، إن  سيداو ةلتجانس املجتمع بعكس ما جاءت به اتفاقي
ً
 معينا

ً
نمطا

 طويلة، تصعب زحزحته وتغييره.

سات يرتفع مع مرور الزمنقف املساواة وإن  التغيير يجعل س ة،التع، وعن طريق إلاصالح الذي تخلقه املؤس   ليمي 

القي
ُ
سالمي الا  رغم أنها تتقاطع مع الدين ،بية تصل أحيانا إلى مستوى العداءاعتراضات شع وأن املساواة بين الجنسين ت

ذيب الفروق الحق، ألنوتلتقي بمصالح ألافراد، وتناسب تطلعات الشباب
ُ
فراد ، وتعمل على احترام ألا وقيةها ببساطة ت

https://elaph.com/Web/opinion/2020/06/1296305.html
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الدولي الخاص بالحقوق املدنية  عهدامل) .أخرى ، واحترام الكرامة إلانسانية من جهة لبعضهم البعض من جهة

 (1966 والسياسية،

 خاص،ل واملجتمع الليبي بشك عام،تفترض املجتمعات العربية بشكل  تفنيدها،وآلية تنفيذها أو  وبين املساواة

فهل املساواة بين الجنسين رمز انحالل أم رمز للتقدم ، ، لتوصلها إلى عدم الوضوحألافكار الدارجة حولهامجموعة من 

بون عنها؟   واملدنية؟ وهل نحن نفهمها بشكل جيد أم نحن مغي 

 :الزواج الثاني:املطلب 

وتأن  واختيار الشريك املناسب والوقت  جدوى،، يحتاج إلى دراسة ُعمر، وكأي  مشروع مشروع أن الزواج

نواة مجتمع، وهي عائلة ، كيف لعائلة أن تكون ، يجب أال تتدخل ألاسرة فيهوهو بالدرجة ألاولى اختيار فردي املناسب،

ة ة مشاعر ود  وحب ، والزوجانغير صحي  ي يكبرون ف، وعلى ألاطفال الذين سؤثر على الحياة، وهذا سوف يال يتبادالن أي 

ورة الكريم، س القران) للزواج.، بان لالسرة الدور املحوري وبعكس ما جاء به الدين الاسالمي ،البيئة غير الصحية هذه

 (81، الاية الروم

 : .الزواج الاجباري 1

اس إلى التفكير   ( يذهب بعض الن  ل  .(القاصرات زواجبعند سماع مصطلح )الزواج إلاجباري  لكن  الزواج ألاو 

دا،فالزواج إلاجباري  ال يعرف عمرا  ،من حيث املبدأ عن الزواج الثاني يختلف نا محد  ، وال يفر ق بين وال جنسا معي 

ن يكون هناك سبب ما، ، وأرضا أحد طرفي الزواج به، مهما كان عمره وجنسه بل هو مقترٌن بانعدام كبيرة،صغيرةٍّ وال 

سيداو  )اتفاقية .، دون اعتبار لرأيها وال موافقتهاوفي الغالبية العظمى تكون ألانثى، على الزواج، ُيجبر الزوج

1221”CEDAW”اكاديمية طرابلس ، د.ت( سارة محمد ، وانظر، 

 : إلاجباري شكال الزواج أ.2

، حتى ولو كانت هذه العادات تتالقى وتتقاطع مع الدين الاسالمي ، ت والتقاليد في ليبيا سلطة كبيرةأن للعادا 

ه او ابن ظاهرة فرض زواج الابن من ابنة ، منهاي أحدها، وله صور وأشكال مختلفةوالزواج إلاجبار  ت ة خالته، العتباراعم 

ة بأهلهم   ، دون الاكتراث ملا سيعيشهخاص 
ً
، وهو أحد أشكال الزواج إلاجباري   )التحجير( زواج ، وهناكالزوجان الحقا

ه يقوم عل
 
ته، خاله أو خالتهألن ه أولى بها ،ى منع الشاب  البنة عمه أو عم 

 
 ،وباإلكراه ،من زواجها من شخص آخر، ألن

أرادته ، ووجدت نفسها مرغمة ظهر تحجير الزواج في بعض املجتمعات العربية  ليتم  إلغاء زواجها مع الشخص الذي 

ات أخرى  ة التي تمر بها الفتيات يكون لعالقات املضطربة مع أالهل خلفي  على الزواج من قريبها ، وان املعاناة النفسي 

) عبدالكريم محمد ، الزواج الاجباري ، ويصل ألامر إلى تزويج ابنتهم قسرا .وتراكمات نتيجة عادات أهلها وتقاليدهم 

 (hunalibya.com،2020وشدةبرنامج ضمة 
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 :الوضع الاجتماعي الثالث:املطلب 

 . حقوق املراه:2

ا من  ا أساسي  ة الاختيار حق  ادا أبع، وأن  لحق  الاختيار حقوق إلانسان، للرجل أو للمرأة، على حد  سواء تعتبر حري 

ة مختلفة ة واجتماعي  ة املستقلة ،نفسي  ل ، وتحمن قبيل بناء الشخصي  ع ا ما يبد، إذ غالباملسؤولية، وعقبات القراراتم 

ها  ،، بينما يفقد املجتمع طاقة إنسان آخر، في حال عمل أو درس في مجال ال يرغب فيهالفرد في املجاالت التي يحب 

عليها كثيرة، و  حدودا الاجتماعي النوع  ، وَيفرض عليهافي جميع جوانب حياتها الجندري  للتمييز  وتتعر ض املرأة في ليبيا

د بها الذي  ي العملحقها ف ، أن هذا التمييز جليا فيموحها، بما يتناسب مع هذه الحدودتفصيل ط ، ويجبرها غالبا علىالتقي 

ره بالنيابة عنها أشخاص  خيارا ال تملكه ، ما جعل عملهاملا خضع ملعايير النوع الاجتماعيطا ده عوامل كثيرة ، ويقر  بل تحد 

أو  يجب أن يكون في البيت سواء باعتبار أن  دورها الرئيس العمل في املرأة حق   جتمع وصايته علىكما ُيمارس امل،  آخرون

ي هذا ء على املرأة التحكم ف، كما يمنح املجتمع ألوصياأساسية لها وحاجة أصيال ة ال حقارفاهي اعتبار عملها خارج البيت

ة ، ويترتب عن هذه الوصايةالحق، سواء كانوا عائلة أو شريكا  املرأة استقالل عدم ضمان املجتمعي 

 
ً
تها ملن ينفق عليها ، فهل تملك املرأة الليبية حق العمل أم أنه وبالتالي اقتصاديا ا منه؟ حق مشروط قد يتم حرمانه تبعي 

وانظر  ) .قالحفي هذه الدراسة سوف يتناول الباحثان حق املرأة الليبية في العمل والصعوبات التي تواجهها ملمارسة هذا 

 (1الذي يعزز الحريات ، املادة رقم  1991للعام  20القانون رقم 

 .القانون والعمل:0

 القانون:. 2

ميا يعتبر  ، ون بين الرجل واملرأة أمام القان فيما يتعلق بعمل املرأة ، فقد نص  على املساواة القانون الليبي تقد 

ز بين الرجل واملرأة ،  ليبيا في العمل قانون ف ويتعامل معهما على حد سواء ، فقد منح للمرأة حق العمل ومنع ال يمي 

 فللعر  يمكنو  أمام عمل املرأة ، ولكن املجتمع هو من يضع العراقيل التمييز على أساس الجنس فيما يخص  ألاجور ،

د أي  منصب واختيار أي مجال ترغب في العمل ، و  القانون  يمنحه الذي لحقا يمنع أن
 
 تقل

ً
يمكن للمرأة الليبية قانونا

لعمل ا منظمة).  وجود نص قانوني يتعلق بعدم جواز تشغيل املرأة في وظائف ال تتناسب مع طبيعتها به، بالرغم من

 (2000سين. ، مقالة حقوق النساء العامالت واملساواة بين الجنالدولية

ت على أْن للمرأة الحق   ه ال يوجدفي مزاولة كافة ألاعمال والوظائفإال أن الالئحة التنفيذية نص 
 
 ، مما يعني أن

م في أفراده عمل محظور عليها، ولكن
 
 على الرجال ويستهجن  للمجتمع قانون موازٍّ يتحك

ً
ويجعل الكثير من املجاالت حكرا

حرم بسببها، املرأة من حقها في العمل، كونه أحالزواجأما عن امتهان النساء لها، 
ُ
نون ال يوجد قا، د أهم ألاسباب التي ت

الذي يمكن أن تلجأ  طالق الضرر  ، ولكن يوجد، في حالة منعها الزوج من العمليمنح املرأة حق الحصول على الطالق

ب لها الضرر  إثبات أن  منعها من العمل إليه املرأة في حالة كحق  اشتراط العمل في عقد الزواج يمكن للمرأة، كما يسب 

ا ، أال يستطيع الزوج حرمانها منه  وإلزالة العوائق أمام عمل املرأة، وألامومة العملم 
ً
، وحتى ال يتعارض مع كونها أما

https://hunalibya.com/dammawashadda/marriage-and-relationships/12218/
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هات ضرورة وجود حضانات في أماكن العمل ينص القانون على  ال تلتزم جهات العمل ، ولكن لألسفالتي يوجد بها أم 

ن يمنعهن  عدم وجود من يعتني باألطفال في أوقات م به قد يساعد الكثير من ألامهاتالذي إن تم  الالتزا بهذا ألامر ، مم 

  1970للعام  50رقم ، وقانون العمل الليبي م2010 للعام 12العمل الليبي رقم  قانون ). العمل ، من الالتحاق بالعمل

 .(م 

 .العمل:2

ان عمل املرأة في ليبإ    شخصي 
ً
 ال يكون خيارا

ً
منح وق ، وال عالقة له باالحتياج املادي بليا غالبا

ُ
د رفاهية قد ت

منع
ُ
ة لهمن العمل حسب معطيات كثيرة، وقد يتم حرمان املرأة  ت ها حتى وإن كانت في حاجة ُمِلح  ا قد يضطر  ، مم 

قد يترتب عنه حرية أكبر وقدرة أكبر  ، ويحرمها من الاستقالل الاقتصادي الذيةللتعايش مع أوضاع اقتصادية صعب

، لذلك يحرص املجتمع على تبعية املرأة الاقتصادية للعائلة أو ات املتعلقة بخياراتها في الحياةعلى اتخاذ القرار 

 في حاجة لهم الزوج،
ً
 للحقوقيات حقي منظمة أستاذة القانون والعضو املؤسس في البوعيش ي خديجة) .حتى تبقى دائما

 د.ت( ألليبيات

تكب جريمة سأتر  تواجه معارضة شديدة من الاهل وكانهاالعمل لألنفاق على نفسها فانها  وعندما تقرر الفتيات في ليبيا

ُض للمنع بعملها ،   في حصو  الحالة الاجتماعية ، وتلعب من الخروج وكافة أشكال املعارضةوتتتعر 
ً
لها للمرأة دورا أساسيا

على حقها في العمل ، فبعض العائالت تمنع الاناث من العمل ، حتى يزيد من فرصهن  في الزواج، وإلعدادهن لدورهن 

 ويحرم املرأة من العمل ، 
ً
ات بيوت"، ويعتبر الطالق عائقا لكلمة لهم ا والعائلة والشريكالذي حصره املجتمع فيهن  "رب 

ة العمل والدخل املستقل، والكثيرات يتم  حرمانهن من هذا الحق عند الزواج العليا في  تحديد طموح ألانثى ومنحها رفاهي 

بالحقوق الاقتصادية  العهد الدولي الخاص (، وُيفرض عليهن التفر غ التام للبيت والاهتمام بالزوج وألاطفال. 

 (1222 ،والاجتماعية

 الذي ستعمل فيه املرأة املجال بعد الحصول على موافقة ألاهل والشريك )املفروضة اجتماعيا( تظهر مشكلة   

 
ً
تختلف من عائلة إلى أخرى ومن زوج إلى آخر، وهناك من يرفض أي  ملواصفات محددة ، والذي يجب أن يكون مطابقا

وقات ، وأعامل فيها غالبا يكون مع ألاطفالالذكور والتمجال عمل للمرأة غير مجال التعليم كونه بيئة تكاد تخلو من 

، تتراوح ، وهنالك محظورات كثيرةتمام بواجباتها ألاهم داخل بيتها، كما ينظر املجتمعدوامها قصيرة، فتسمح للمرأة بااله

ك الشركات ، كذلللخارج السفر أو ذات الدوام الطويل أو تلك التي تستدعي املناوبات الليلية بين ألاعمال التي تقتض ي

 (8080، ناجيه العطراق وزاهيه علي) .قد تقع ضمن املحظورات املختلطة الخاصة وألاعمال

يضيف صعوبات تجعلها  الدور الاجتماعي املنوط باملرأة ، كذلكفقط هو الذي قد يعيق عمل املرأة ليس الزواج

ليها ع لها نفس ساعات عمل زوجها كانت عاملة،تقع على عاتق املرأة حتى لو  فمسؤوليات البيت كاملة ،تترك العمل

فهذا ال يعفيها من تحمل بقية  إلانفاق ، ولو كانت تشارك فيلتجهيز الطعام، والاعتناء بالبيتإلاسراع بالعودة للبيت 

 (1221، سيداو )اتفاقية .ألاعباء وحدها
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 سري الاقتصادي:.العنف ألا 3

تعقيد بالغ ال ، إذ تعيش وضعفة التي تواجهها املرأة في ليبيااملختلالعنف الاقتصادي هو أحد أهم صور العنف 

، فال يمكن فصل معاناة املرأة الليبية عن وجود أبوي يمارس العنف والتعسف في صوره املختلفة تحكمه سلطة مركزية

 ومستقبلها.اللذين يسمحان للذكور بالتصرف في حياة املرأة  عبر سلطة الدولة واملجتمع

واملتعلق بتحديد املسار  املرأة ضد الاقتصادي العنف هو  البارزةله أوجه عديدة ومن سماته  ألابوي  العنفأن       

 ، انتقاال إلى جانب قمعي وعنيف غير انساني يتعلقط العمل الوظيفي على سبيل املثالالدراس ي منذ البداية وتحديد أنما

العمل  )قانون  .مستقلةوفر للمرأة سبل تحقيق حياة اقتصادية ، بالتالي لن تتمسائل الحرمان من التعليم والعملب

 (م 1956للعام  48الليبي رقم 

الاجتماعية والثقافية املتداخلة، إلى جانب  حسب نوع القضية وأبعادها مختلفة أشكاال  يأخذ وألن العنف املباشر

الاجتماعية املعقدة، والتي تجعل من املرأة ، وأن عمليات العنف تستمد شرعيتها ومنهجها من النظم البعد أالقتصادي

 .، عبر التحكم في كامل أو جزء من حقوقها وإرثهالعة للبيع والشراء والكسبوكأنها س

، فة في ذاتهاليس ألنها ضعي ة الليبية والتي تسببت في نكستها، انكسارها وضعفها،هناك نماذج عديدة ملعاناة املرأ

املة تمارس عنفا اقتصاديا ممنهجا تدعمه ألانماط الاجتماعية أحيانا والعقيدة بل ألنها تواجه منظومة أبوية متك

للمبادرات التسوية  )دليل .الليبيالدينية أحيانا أخرى، وبدورهما يساهمان في رسم فصول حياة املرأة داخل املجتمع 

،https//www.genderation.xyz/wiki) 

 : .امليراث4

ألنها قررت الزواج من فرد ليس من عائلتها أو قبيلتها  امليراث في حقها من تحرم املرأة الليبيه في بعض الحاالت 

وراء الكسب ، إذ أن  املرأة في هذه الحالة تصبح رهينة قرارها املحدود واملحكوم بثقافة اجتماعية معينة تسعى 

نحو الزواج وتتنازل عن حقها باإلكراه أو ترفض فكرة الزواج ، أي إما أن تمض ي في طريقها الاقتصادي والاجتماعي

أو خروجها  من أجل استمرار السيطرة والتحكم في املرأة ، وتعتبر هذه السياسية تعنيف ممنهجلعاطفيةوتواجه رغبتها ا

وهو  ،وجه املثالطق ليبيا والجنوب على ، وفي هذا النوع من الحاالت والذي ال يزال قائما في بعض منامن هذه املنظومة

ندماج والا  ورفض فكرة التنوع ، وتعزيز مجتمع القبيلة والوالء لها،فكرة الفردية ومواجهة حقيقية لهاإلغاء صريح ل

 (ttps//www.unfpa.org) .، فالحق يضيع بمجرد التفكير في الزواج بغير أفراد العائلة أو القبيلةالاجتماعي عبر الزواج

كرة إلى ف ، والذكور يلجاؤن ونه يرتبط بالجنس في مرحلة معينةمة الزواج وتعقيده أكثر، كأن امليراث هو سبب أز     

القانون املدني الليبي رقم ) .بالتوجه إلى خطبة من هن في نفس الدائرة الاجتماعية لضمان الكسب الاقتصادي الكسب

 (29م، املادة رقم 1978للعام  9

حرم من حقها في إ
ُ
ختلف ، والتحبيس مصطلح ال يالتحبيس فيولكنها ُحرمت من حقها  امليراثن املرأة الليبية  لم ت

قى رهينة ، ألنها سوف تبولكن دونما التمتع به أو ملكيته ،ويمكنها معرفة حقها والوصول إليهكثيرا عن فكرة التحجير ، 

 حدة من خالل فكرة الزواج بأمن املرأ ، والكسبالنظم الاجتماعية والوعي الاقتصادي للعائلة والقبيلة في هذه الظروف

تبرز ، و ي القائم على املصلحة الاقتصاديةيستمرار هذا النوع من الترابط الاجتماع، و ألاقارب أو التنازل عنه يوما ما
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، كونها مغتصبة للحق وحقها  ناقص ، من خالل فكرة أفضلية الذكر على ألانثى والتبعية مشكلة ذكورية املجتمع

  2017) كريم نجال سعدة على الحصول على حقوقها في املجتمع .) نها عنصر تابع غير قادر كو  والتقليل من شانها

حرم املرأة من حقها  
ُ
يد خالل العادات والتقال تمتلك التفكير منوال ولكن في بعض الحالت ال ترث  ،في املجتمعلم ت

ى تسلب حت والذي ما إن يصدر قرارا بالتحبيس ،يس( بقرار من جد العائلة أو ألابالتحبالليبية )، ويجوز للمرأة السائدة

، املعاني )معجم .ليذهب كله للذكور حتى لو تزوجت من نفس محيطها الاجتماعي جميع النسوة من حقهن في امليراث

https//www.almaany.com.) 

ة ن الثقافأ، و حصرها في كيان غير فاعل باملجتمع، و والتبعية لهوربط مصير املرأة بالرجل  ،أن نفي الحق

 ولةللد حقيقي  مؤسس ي دور  ، وأن هذه الثقافة استمرت بفعل غياباملرأةالاجتماعية هي نوع من العنف  املمارس ضد 

ومهام أشبه بالجمعيات واملؤسسات، بسبب العادات  ، يقوم على تفكيك املنظومة الاجتماعية التي تمارس وظائف

 للذكر الشرقي العفة والشرف، واملفاهيم املتعلقة باملرأة مثل والتقاليد
ً
ي وقرارتها ولها وقعها النفس  التي تشكل هاجسا

 ، وربما هي معركة الرجال قبل النساء ألنها ثقافة ضد الحقة هذه الثقافة ليست حكرا على أحداملصيرية ، وإن مواجه

اء ى خلق مجتمع عاجز عن اعط، التمييز والاحتكار وتسعى إلوضد الانسان وضد العقل والتنوير، والتي تقوم على العنف

  (8013، نجال سعد )كريم .املرأة حقها 

  :النتائج

 :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية

تشرين الثاني  85تدخل املجتمع املحلي والعشائري في العنف املجتمعي القائم على النوع ضد املرأة، ويعتبر يوم 

 انعدام، و ي مرتبط بعدم املساواة ضد املرأةعلى النوع الاجتماع هو يوم العنف القائم على النوع، والعنف القائم

كات العنف القائم على النوع يعد من الانتها، و نثى في الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسيةبين الذكر وألا  املساواة

ملرأة ا الرجل إال امتنانا، وحرمانالنظر إلى ألادوار املنزلية كعامل أساس ي وطبيعي للمرأة، وال يقوم به لحقوق الانسان، و 

مان ر ، وحالعمل داخل املنزل  ، اقتصار عمل املراة علىبناءورها على الانجاب وتربية ألا ، واقتصار دمن العمل بعد زواجها

غياب البيئة آلامنة والداعمة للمرأة في أماكن العمل، ، وحرمان إلاناث من حقوقهن، و املرأة من العمل خارج املنزل 

قالنوع الاجتماعي متع ومفهوم
 
ة للذكر وألانثى في املجتمع، و ل في  ن العنف القائم على النوع موجودأ، باألدوار الاجتماعي 

نثى في الزواج والعمل شروط قاسية على ألا  ووجود جميع املجتمعات العربية التي تعاني من الحروب والصراعات ،

يقع و  نثى، والتمييز الجندري داخل الاسرة لصالح الذكور،ثر من ألا صول على الحقوق للذكر اكوالدراسة، والتميز في الح

 تعرضتناث ومسموحة للذكور، و ة وممنوعة على إلا بين الجنسين محرم العالقةناث، و إلا العنف والتحرض والابتزاز على 

فحة الجرائم ، وعدم فاعلية قوانين مكاختياالفتيات لإلجبار على الزواج في هذه املجتمعات ومحرومة من حق الا 

 ، وحرمان إلاناث من امليراث.لكترونيةإلا

 :التوصيات

زيادة الوعي املجتمعي للمرأة ، ضد العنف القائم على النوع، وتقديم بناء على النتائج السابقة توص ي الدراسة ب

والنفسية خدمات املساعدة القانونية للمتضررين من العنف القائم على النوع، وتقديم خدمات الرعاية الصحية 
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وادارة حاالت العنف القائم على النوع للنساء والفتيات املتضررات، وتقديم الخدمات واملساعدات املالية لحاالت 

العنف القائم على النوع للنساء املتضررات، وضمان حماية حقوق إلانسان للمرأة في ليبيا وضد العنف القائم على 

م على النوع  وتعديل القوانين املدنية والجنائية والوطنية والسياسية، العنف، وضمان حماية املرأة من العنف القائ

، وفرض عقوبات جنائية في برامج العالج للرجال، وعلى الباحثين ملؤسساتوتوفير ألانصاف للمرأة من خالل تعزيز ا

 عداد دراسات مماثلة حول العنف االقائم على النوع.إتطوير منهجيات و 

 قائمة املراجع: 

 )81، الاية الروم  سورة( ،الكريمالقران  (1

 ”CEDAW” 1221  اتفاقية سيداو  (8

مجلة القادسية للعلوم إلانسانية ، املجلد  املرأة،  ضـد العنف الاسري  ، العنف (2018)أحمد حسن الربيعي،  (2
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عبر مرحلتي املراهقة  يوُسف وشمبولية التكاملي(نموذج إرتقاء العقلية ألاخالقية في إطار )

ندريةچاملتوسطة واملتأخرة مع إشارة خاصة للفروق ال  

The development of the moral mentality within the framework of (Yousef and 

Shambuliyah integrative model) across the middle and late adolescence stages with 

special reference to gender differences 

 مصر/جامعة بني سويف  /ُسـليمان عبد الواحـد يوُسـف د.

Dr. Soliman Abdel Wahed Yousef/ Beni Suef University/ Egypt 

 

 مصر/هالة محمد شمبولية د.

Dr.Hala Mohamed Shamboulia/ Egyptian Ministry of Higher Education - Supreme Council of Private Universities 

 

 ملخص الدراسة:

 يوُسف وشمبولية التكاملي، وذلكنموذج وفق  هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن الفروق إلارتقائية في العقلية ألاخالقية  

لية العققياس (. ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام مندرچالنوع الجنس )عبر مرحلتي املراهقة املتوسطة واملتأخرة في ضوء اختالف 

قوامها  خرةأاملتاملتوسطة و املراهقة  تيفي مرحل (، وتطبيقه على عينة من املراهقين املصريين تقع8081ألاخالقية إعداد/ يوُسف وشمبولية )

ويدرسون باملرحلتين التعليميتين الثانوية والجامعية ببعض  سنة (88 – 12) ما بين معمارهأتتراوح ( من الطالب والطالبات الذين 950)

املدارس الثانوية الفنية بمحافظة إلاسماعيلية؛ واملعهد العالي لتكنولوجيا البصريات بالقاهرة؛ بجمهورية مصر العربية، وباستخدام 

ر "ت"، أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ارتقائية دالة ألاساليب إلاحصائية البارامترية مثل املتوسطات وإلانحرافات املعيارية، واختبا

يوُسف وشمبولية التكاملي عبر مرحلتي املراهقة املتوسطة واملتأخرة )لصالح مرحلة املراهقة نموذج إحصائًيا في العقلية ألاخالقية وفق 

بًعا يوُسف وشمبولية التكاملي لدى املراهقين املصريين تنموذج املتأخرة(. إضافة إلى اختالف الفروق الارتقائية في العقلية ألاخالقية وفق 

 " )لصالح الذكور(.ندرچالالختالف نوع الجنس "

 .ندرچالاملراهقة،  ،ألاخالقيةعقلية لل يوُسف وشمبولية التكاملينموذج ألاخالقية، العقلية الكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

           The study aimed to reveal the evolutionary differences in the moral mentality according to the integrative Yousef and 

Shambuliyah model, through the middle and late adolescence stages in light of the gender difference. By applying the moral 

mentality scale prepared by Yousef and Shambuliyah (2021) on a sample of Egyptian adolescents consisting of (450) 

individuals in the Arab Republic of Egypt, and using appropriate statistical methods, the results of the study indicated that 

there are statistically significant differences in the moral mentality according to the integrative Yousef and Shambuliyah 

model across the two stages of adolescence. Middle and late (in favor of late adolescence). In addition to the difference in the 

evolutionary differences in the moral mentality according to the Yousef and Shambuliyah integrative model among Egyptian 

adolescents, according to the difference of gender (in favor of males). 
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 مقدمـة:

عاملنا العربي، يمكنه مالحظة  بلدان فيها بما أو دول العالم الثالث، النامية البلدان في النفس إن املستقرىء لعلم

 تستورد السلع الاستهالكية، مما يجعلنا نصف العالقة كما يستورد العلم الغرب، فصار من الاستيراد بخاصية إتسامه

 مع تماًما يتفق وصف والتصدير، وهو بأنها عالقة الاستيراد الغرب، في النفس وعلم عاملنا العربي في النفس علم بين

التي تستورد. مما يشير إلى  هي العربية ومجتمعاتنا يصدر الذي هو عاملنا العربي، فدائما الغرب مجتمعات في الوضع

ة للغرب علمًيا. وبالرغم منا وضعية بِعيَّ  في مجتمع السائد والعجز النفس العربي، علم لوضعية القاتمة الصورة هذه لتَّ

 Theاملحاولة العربية للتنظير من أجل تكامل املعرفة العلمية بمجال العقل البشري  جاءت هذه العربي، علم النفس

Human Mind أن ترجع إليها ، حيث حيكت وتم بناءها في ضوء العديد من املحددات والقيود الجوهرية التى يمكن

؛ منها املحددات املعرفية، والنيوروفسيولوجية، والانفعالية، أو على ألاقل ينظر Moral Mentality ألاخالقيةالعقلية 

 Yousef and Shambuliyah integrative model  ألاخالقيةالتكاملي للعقلية  وشمبوليةنموذج يوُسف  -نموذجنا الحالي

of the Arab moral Mentality-  عظم من الوزن النسبي لتلك املحددات مجتمعة فى تسبيب
ُ
من الزاوية التكاملية، وت

 العربية. ألاخالقيةالعقلية 

ر بما تمتلكه من ثروات أو أموال؛ فإن الثروات تنفذ وألاموال قد تنخفض قيمتها؛ وإذا  قد 
ُ
وملا كانت مكانة ألامم ت

ر بما في حوزتها من تقنيات حديثة، فا قد 
ُ
لحديث يتقادم ما لم ُيطور إلى ألاحدث. ولكن السؤال الذي يطرح كانت ت

نفسه هو: من الذي يستثمر وُيطور؟ إنه إلانسان. ومن ثم فاألمم املتطلعة لغد أفضل واملسشرفة للمستقبل تعمل 

-والنفسفية ر جاهدة على تنمية العقل البشري ليفكر، ويتذكر، ويبع في حل املشكالت، وتتكامل وظائفه الانفعالية واملع

، وليكون له توجه إيجابي نحو املستقبل؛ فالعقول هي الثروات الحقيقية في عصرنا الحالي؛ فهي ال تنفذ وال حركية

 تتقادم؛ حيث إن الاستثمار في رأس املال البشري )العقل( يؤدي دائًما إلى التنمية الشاملة واملستدامة والتقدم والرقي.

ساس ي لفهم ما يدور حولنا، فنجد ألافراد في حاجة ماسة إلى معرفة متى تكون هو املعيار ألا  Mindويعد العقل 

رغبات وأهداف الناس متوافقة أو حتى تكون متضاربة، كما أن الحكم على نوايا آلاخرين يسمح لألفراد ويساعدهم 

 ,Goldstein, 2010)جتها على معرفة أهداف آلاخرين وسلوكياتهم وكيفية التصرف معها إما بدعمها أو حتى محاولة معال

203). 

هات لسلوك  ل ألاخالق موج 
 
شك

ُ
عد ألاخالق من املوضوعات املهمة لدى ُجل املجتمعات؛ إذ ت

ُ
ومن ناحية أخرى ت

كل فرد في تعامله مع املواقف الحياتية اليومية املختلفة والتي يكتسبها من تربيته وبيئته التي يعسش فيها. وقد حث 

لق نبيه الحنيف على ألاخالق مثله مثل باقي ألاديان السماوية، فالدين إلاسالمي 
ُ
قال هللا تباركت أسماؤه واصًفا خ

قٍّ َعِظيمسيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم : "
ُ
ل
ُ
ٰى خ

َ
َعل

َ
َك ل صلى هللا عليه  -(. وقال رسول هللا 9" )سورة القلم، آلاية، َوِإنَّ

ِق، َوإلِا ":  -وسلم
ُ
ل
ُ
خ

ْ
ِبرُّ ُحْسُن ال

ْ
اَس ال ْيِه النَّ

َ
ِلَع َعل

َّ
ْن َيط

َ
ِرْهَت أ

َ
ُم َما َحاَك ِفي َصْدِرَك، َوك

ْ
، واملقصود بحسن الخلق مع "ث
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الناس أن يكون الفرد طليق الوجه رحيًما متسامًحا ليًنا من غير مداهنة "نفاق". وهذا إن دل على شيىء فإنما يدل على 

 لفرد بشكل أخالقي في تعامالته في جميع مناحي حياته؛ مما يشعرهاهمية وضرورة التركيز على التحلي باألخالق، وتصرف ا

 بجودة حياته النفسية.

وملا كان العالم يحتاج في القرن الحادي والعشرون إلى تطوير هائل في البنية الشخصية ألبنائه؛ حيث اجتاح 

مباشرة، وأصبح هذا النشء يحتاج العالم في هذا القرن وباء إلانحالل الاجتماعي وألاخالقي الذي أصاب النشء إصابة 

إلى حماية من عواقب ذلك الانحالل وإلانهيار لكيان ألاسرة بأكملها؛ فإنه يجب التركيز على تعليم النشء القيم ألاخالقية 

والسلوكية بعد أن بلغت املشكالت السلوكية والانفعالية حًدا بدأ يشكل خطًرا على ألابناء باملؤسسات التربوية 

عد العقلية ألاخالقية 902، 8012التي أصبحت مكاًنا غير آمن في بعض ألاحيان )يوُسف وغنايم،  والتعليمية
ُ
(. ولذا ت

Moral Mentality  من أهم متغيرات الحياة ألاخالقيةMoral Life  التي تجعل الفرد يفعل صواًبا يتماش ى مع املنظومة

عد العقلية ألاخالقية 
ُ
 .صر الفاعل للسلوك ألاكثر أخالقيةالعنألاخالقية للمجتمع؛ ومن ثم ت

خالقية، كالقيم ألا اهتماًما كبيًرا من باحثي علم النفس في إطار عدد من الظواهر النفسية  ألاخالقيولقد نال البعد 

عد مكونات للعقلية 
ُ
والذكاء ألاخالقي، والدافعية ألاخالقية، واملسئولية ألاخالقية؛ والتي يرى الباحثون الحاليين أنها ت

 .خالقيةألا 

تعد مرحلة املراهقة من أهم املراحل العمرية التي يمر بها الفرد ملا تمثله هذه املرحلة من  وعلى جانب أخر؛

أهمية بالغة في حياة الشعوب، فعندما نتحدث عن هذه املرحلة فإننا نتحدث عن مرحلة حرجة يتعرض فيها الفرد 

توافق املساعدة لتحقيق ال إلىلثقافية املحيطة به. فاملراهق بحاجه للعديد من التغيرات الاقتصادية، والاجتماعية، وا

طة الجارفة، وبين النقص امللموس في قدراته الضاب هلكي يحقق التوازن بين انفعاالتالنفس ي، والاجتماعي في حياته، و 

ة للمجتمع، تكون غير مقبول، إال أن هناك بعض السلوكيات التي يسلكها املراهق هالتي تساعده علي التحكم في انفعاالت

والتي يترتب عليها العديد من املشكالت وقد تظهر بصورة غير منطقيه في حياه املراهق فهي، بمثابة مؤشر قوي لصعوبة 

في  توجًها صحيًحا نالتكيف في مرحلة املراهقة، فإذا تم معالجتها بصوره من الحكمة لساهم ذلك في توجه املراهقي

 (. 8081)يوُسف،  املجتمع

العديد من التحديات نتيجة التطورات العلمية والتقنية املتالحقة؛ مما يتطلب إعادة  عاملنا املعاصر ويشهد 

كثر لسلوك ألااوحل املشكالت من خالل ، التعامل مع الضغوط الحياتيةوقدرته على  ة الشباب الجامعيالنظر في كفاء

ء ألاخالقي، القيم ألاخالقية، والذكااملتمثلة في ) ألاخالقية ممن حيث عقليته املراهقينلذا، فإن إلارتقاء بمستوى  ؛أخالقية

( ُيعد ضرورة حتمية في عصر املعلوماتية الحالي؛ ملواكبة التغيرات املختلفة والدافعية ألاخالقية، واملسئولية ألاخالقية

د ذاته يمثل ؛ إذ أنه فى حألاخالقيةوضوع العقلية دفعنا إلى الاهتمام بم الذيألامر التي تؤثر عليهم في شتى مناحي الحياة. 

موضوًعا خصًبا ومن موضوعات الاهتمام الحديثة واملعاصرة نسبًيا على املستويين النظرى والتطبيقى فى الدراسات 

ة ن إلى إجراء الدراساالجامعية وهذا ما حدا بالباحثو  تين الثانويةوالبحوث العربية وخصوًصا لدى املراهقين باملرحل

 .الحالية
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 مشكلة الدراسة:

ة في أمس الحاجة إلى تنمية عقلي –في ضوء املتغيرات القومية والعاملية املطروحة على الساحة  –من املؤكد أننا 

هذه هي  ، ولعلالقيم ألاخالقية، والذكاء ألاخالقي، والدافعية ألاخالقية، واملسئولية ألاخالقيةبعربية تتسم  أخالقية

. ومن ثم هم عماد ألامةم أهدافه هو تنمية عقول املتعلمين الذين أهمسئولية التعليم بالدرجة ألاولى، حيث إن من 

 تيناملرحلب املصريين من الجنسينلدى املراهقين  ألاخالقيةالعقلية  تمثلت مشكلة الدراسة الحالية بالحاجة إلى قياس

ة إلى ما . إضافمدخًل أساسًيا لالنفتاح على العالم وتحقيق التنمية الشاملة واملستدامةالجامعية، بإعتبارها الثانوية 

عد هيى اللبنة ألاولى وأول دراسة مصرية أو عربية فإن-سبق
ُ
قلية الع مستوى  لتعرف علىتتناول ا الدراسة الحالية ت

 –كور " )ذندرچالفي شوء نوع الجنس " لدى املراهقين املصريين التكاملي وشمبوليةنموذج يوُسف ألاخالقية وفًقا ل

 محاولة إلاجابة عن ألاسئلة التالية:يمكن تحديد مشكلة الدراسة الحالية في إناث(. ولذا 

  أفراد عينة الدراسة عبر مرحلتي املراهقة لدى  العقلية ألاخالقيةهل توجد فروق ارتقائية دالة إحصائًيا في

 واملتأخرة؟املتوسطة 

  ندرچال" نوع الجنسلدى أفراد عينة الدراسة تبًعا الختالف  العقلية ألاخالقيةهل تختلف الفروق الارتقائية في "

 ؟إناث( –)ذكور 

 أهداف الدراسـة:

لية يوُسف وشمبو نموذج وفق  الكشف عن الفروق إلارتقائية في العقلية ألاخالقيةتهدف الدراسة الحالية إلى 

 .(ندرچالمرحلتي املراهقة املتوسطة واملتأخرة في ضوء اختالف نوع الجنس )التكاملي، وذلك عبر 

 أهمية الدراسـة:

تستمد الدراسة الحالية أهميتها من ارتكازها على محورين أساسيين؛ املحور ألاول: وهو ما يتعلق بحيوية املوضوع 

 ، والتي العقلية ألاخالقيةأو الظاهرة التي يتم التعامل معها، وهو ما نتعامل معه بالفعل في هذه الدراسة أال وهو 
ُ
عد ت

أما املحور الثاني: فهو خاص بالشريحة العمرية أو العينة التي . واملجتمعمن املراهق وألاسرة  من ألاهمية بمكان لكل

املرحلتين ( سنة والتي يقابلها 88 – 12املتأخرة من سن ))املتوسطة و تجرى عليها الدراسة أال وهي مرحلة املراهقة 

يؤثر  العقلية ألاخالقية امتالك مستوى مناسب من مكونات(؛ حيث إن 31، 8011، يوُسفاملرحلة الجامعية )الثانوية و 

ستقبل ن مأمر ضروري أيضا، السيما و أفي جميع الجوانب لدى املراهقين، مما يؤثر على صحتهم النفسية، وهو إيجابًيا 

معية؛ فاملراهق الجاتين الثانوية و املرحلوخاصة بدوار التي يقوم بها املراهقين بالبالد وبناء املجتمع وتطويره منوط باأل 

لى: يخسر و يشقي نفسه ومجتمعه، ومن ثم فاملجتمع يخسر مرتين، ألا  ضعف أو تدني العقلية ألاخالقيةن الذي يعاني م

هؤالء املراهقين كطاقة فعالة ومنتظر خروجها لسوق العمل لتكون طاقة منتجة، والثانية التكلفة الباهظة التي يتحملها 

ا للدولة. ومما سبق استمدت الدراسة الحالية أهميته العقابيةو  هؤالء املراهقين في املؤسسات العالجية رعايةاملجتمع في 

 .والحاجة إليها من أجل نمو نفس ي سليم لشريحة عمرية ليست بالقليلة في مجتمعنا املصري والعربي
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   مصطلحات الدراسـة:

 :Moral Mentality ألاخالقيةالعقلية  .2

هى "مجموعة من النشاطات العقلية املنهجية ذات طبيعة استراتيجية، تنبثق كنيجة للتفاعل بين عدد من 

لية القيم ألاخالقية، والذكاء ألاخالقي، والدافعية ألاخالقية، واملسئو العمليات العقلية املعرفية وغير املعرفية املتمثلة في: 

املبادىء والقيم التي تشكل لديه املسئولية، وتزيد من ثقته بذاته، وإرادته الفرد على تطبيق ؛ والتي تساعد ألاخالقية

 أ، ب(. 8081)يوُسف وشمبولية،  "ودافعيته في التصدي للصعوبات واملشكالت التي تواجهه في جميع مناحي حياته

في ألاداء  يةانوية والجامعاملصري باملرحلتين الثإجرائًيا بأنها "الدرجة التي يحصل عليها املراهق  انويعرفها الباحث

 في الدراسة الحالية". التكاملي املستخدم يوُسف وشمبوليةوفق نموذج  ألاخالقيةعلى مقياس العقلية 

 :Adolescentsاملراهقة  .0

"القنطرة التي يعبر عليها الفرد من طفولته بكل ما فيها من صعوبات واعتمادية ( بأنها 31، 8011يعرفها يوُسف )

 وتشمل: ما فيه من قدرات واستقاللية،إلى رشده بكل 

 سنة ويقابلها املرحلة إلاعدادية. 19 –12 –18املراهقة املبكرة: من عمر  .أ

 سنة ويقابلها املرحلة الثانوية. 13 –12 –15املراهقة املتوسطة: من عمر  .ب

 سنة ويقابلها املرحلة الجامعية. 88 –81 –80 –12 –12املراهقة املتأخرة: من عمر  .ج

 ( سنة88 – 12) ما بين معمارهأتتراوح الطالب والطالبات الذين فى الدراسة الحالية " باملراهقينويقصد 

ويدرسون باملرحلتين التعليميتين الثانوية والجامعية ببعض املدارس الثانوية الفنية بمحافظة إلاسماعيلية؛ واملعهد 

ملتوسطة ااملراهقة  تيفي مرحل ومن ثم فهم يقعون  ،العالي لتكنولوجيا البصريات بالقاهرة؛ بجمهورية مصر العربية

 ".املتأخرةو 

  ألاخالقيةالتكاملي للعقلية يوُسف وشمبولية نموذج Yousef and Shambuliyah integrative model 

of The Moral Mentality: 

ملا كان العصر الحالي يشهد تطورات سريعة ومستمرة في جميع مجاالت الحياة، وملا كان العقل البشري هو قوام 

ن أصبح لدى املتعلمي أخالقيةالثورة العلمية والتكنولوجية الحديثة؛ فإن توجيه مزيًدا من الاهتمام نحو تكوين عقلية 

 من الضروري بمكان. 

هي التي تميز سلوك إلانسان عن سلوك غيره من املخلوقات في تحقيق حاجاته وحيث إن السلوكيات ألاخالقية 

الطبيعية، او في عالقاته مع غيره من الكائنات ألاخرى، فكيف إذا اجتمع العقل وألاخالق مًعا؟، كيف سيكون سلوك 

، وفي ماتية وتكنولوجيةإلانسان في تعامله مع غيره من الناس؟، السيما في ظل ما تعيشه املجتمعات من من ثورة معلو 

ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، التي أصبحت مالزمة لإلنسان وجزء ال يتجزأ من حياته اليومية؛ لهذا وجب 
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الاهتمام بالعقلية ألاخالقية، والاهتمام باملبادىء ألاخالقية ورعايتها بشكل كلي والتفكير الجدي في ذلك من أجل رعاية 

 أن العالم الذي نعيش فيه ملىء بكثير املراهقين على مختلف 
ً
املستويات الاجتماعية، وألاخالقية، ونالجسدية، خاصة

من املخاطر ألاخالقية التي يمكن ان تنتشر بصورة كبيرة، وخاصة أن إعداد املراهق هو إعداد للمستقبل وللمجتمع، 

ألاخالقية واملسئولية ألاخالقية يجعل الفرد  فضرورة غرس القيم ألاخالقية، وتنمية كل من الذكاء ألاخالقي والدافعية

 .قادًرا على التعامل مع مختلف املواقف الحياتية

القادرة على مواجهة التحديات التي قد  ألاخالقيةكيد على تنمية العقلية العربية أملا كان من الضروري التو 

 يهتم ين الحاليو تحدث، فقد قدم الباحث
ً

ي مجتمعاتنا ف اوتحدياته اوتطور مالمحه ألاخالقيةباملنظومة ن نموذًجا متكامال

 العربية.

لحالية التكاملي في الدراسة ايوُسف وشمبولية في ضوء نموذج  املراهقينلدى  ألاخالقيةويمكن توضيح العقلية  

 :وهيأبعاد )مكونات(  بأربعة

العليا التي تتكون لدى  واملثل والقواعد مجموعة املعايير وألاحكام واملبادئهي : Moral values القيم ألاخالقية .2

الفرد من خالل تفاعله مع املواقف والخبرات الفردية والاجتماعية التي تتضمن عده بدائل، بحيث تمكنه من اختيار 

 لهذه املعايير وألاحكام، وبحيث يصبح هذا التوجه جزًءا من سماته الشخصية 
ً
  (.8081، يوُسف)توجه معين وفقا

هو قدرة الفرد على التمييز بين السلوكيات الصحيحة والسلوكيات : Moral intelligence قيخالألا  كاءالذ .8

، مرتض ى)الخاطئة، وقدرته على الالتزام بالقيم واملبادىء والتي تكون دافع للتمسك بالسلوكيات الصحيحة في حياته 

8080 ،293 - 292 .) 

دينامية للتفاعل بين املعرفة والانفعال تؤدي للحكم هي عملية : Moral motivation الدافعية ألاخالقية .2

 .(Kaplan & Tivnan., 2014, 183) ألاخالقي، وتحفيز الذات، نحو السلوك الذي يتسم باألخالقية

  ايقصد به: Moral responsibility املسئولية ألاخالقية .4
ً
 أو عمال

ً
، أبو فرج)التزام الشخص بما يصدر عنه قوال

8012 ،92.) 

 من خالل الشكل التالي: ألاخالقيةالتكاملي للعقلية يوُسف وشمبولية ويمكن توضيح نموذج 
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 أ، ب( 0202ألاخالقية )يوُسف وشمبولية، التكاملي للعقلية يوُسف وشمبولية  : نموذج(2)رقم  شكل

 

 فروض الدراسـة:

 الحالية على النحو التالي: في ضوء مشكلة الدراسة وأهدافها وأهميتها يمكن صياغة فروض الدراسة

  أفراد عينة الدراسة عبر مرحلتي املراهقة لدى  العقلية ألاخالقيةتوجد فروق ارتقائية دالة إحصائًيا في

 املتوسطة واملتأخرة.

  ندرچلانوع الجنس "لدى أفراد عينة الدراسة تبًعا الختالف  العقلية ألاخالقيةتختلف الفروق الارتقائية في "

 .إناث( –)ذكور 

 الطريقة وإلاجراءات: 

: منهج الدراسة: 
ً
 أوال

 تم استخدام املنهج الوصفي املقارن؛ حيث إنه أكثر مالءمة ألهداف الدراسة الحالية.
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: عينة الدراسة:
ً
 ثانيا

 خرةأملتااملتوسطة و املراهقة  تيفي مرحل ( فرًدا من املراهقين املصريين من الجنسين يقعون 950من )تكونت العينة 

ويدرسون باملرحلتين التعليميتين الثانوية والجامعية ببعض املدارس الثانوية  ( سنة88 – 12) ما بين معمارهأتتراوح 

الفنية بمحافظة إلاسماعيلية؛ واملعهد العالي لتكنولوجيا البصريات بالقاهرة؛ بجمهورية مصر العربية، موزعة كالتالي: 

 .وطالبة باملعهد العالي لتكنولوجيا البصريات بالقاهرة ( طالًبا800) ؛املرحلة الثانوية( طالًبا وطالبة ب850)

ا: أداة الدراسة:
ً
 ثالث

  0202يوُسف وشمبولية التكاملي، إعداد/ يوُسف وشمبولية )في إطار نموذج  ألاخالقيةمقياس العقلية 

 أ(:

طلق عليه )نموذج يو بالبيئة العربية  تكامليوفق نموذج  العقلية ألاخالقيةيهدف هذا املقياس إلى قياس 
ُ
ُسف أ

القيم ( أبعاد )مكونات( هي: )9) أربعة( مفردة، موزعة على 90. ويتكون من )وشمبولية التكاملي للعقلية ألاخالقية(

( عشرة 10(، ويشتمل كل بعد أو مكون على )ألاخالقية، والذكاء ألاخالقي، والدافعية ألاخالقية، واملسئولية ألاخالقية

درجات(، ويعطى إلاختيار  5مفردات. ويتم تصحيح املقياس من خالل إعطاء الاختيار ألاول )تنطبق علي  كثيًرا جًدا( )

درجات(، ويعطى الاختيار الرابع  2درجات(، ويعطى الاختيار الثالث )تنطبق علي  إلى حد ما ) 9الثاني )تنطبق علي  كثيًرا( )

ا( ) درجتان(، 8)ال تنطبق علي  كثيًرا( )
ً
درجة واحدة(، وملا كانت مفردات  1ويعطى الاختيار الخامس )ال تنطبق علي  إطالق

ن(  تراوح ياملقياس جميًعا مصاغة في الاتجاه إلايجابي؛ فإن مدى الدرجات التي يحصل عليها كل فرد على كل بعد )مكو 

 .(800 – 90(، والدرجة الكلية على املقياس تتراوح ما بين )50 – 10ما بين )

املقياس بالتحقق من صدقه بعدة طرق منها:  اُمعد اوفيما يتعلق بالخصائص السيكومترية للمقياس فقد قام 

مين، وصدق املقارنات الطرفية )الصدق التمييزي(، إضافة إلى الصدق العاملي الذي تم التحقق منه 
 
صدق املحك

كس ة لهوتلينج والتدوير املتعامد بطريقة الفاريمباستخدام التحليل العاملي الاستكشافي بطريقة املكونات ألاساسي

Varimax ( 9الذى أسفر عن ظهور )ر كامن قدره ذوبج ي( من التباين الكل%55.520عوامل فسرت مجتمعة مًعا ) أربع

، حيث ختبار نموذج العامل الكامن العام(. كما تم استخدام أسلوب التحليل العاملي التوكيدي عن طريق ا2.221)

قبولة املقياس يتمتع بدرجة مألاربع؛ مما يشير إلى أن أظهرت النتائج وجود مطابقة جيدة للنموذج في ألابعاد )املكونات( 

 .من صدق البناء بالبيئة العربية

املقياس بالتحقق من ثباته عن طريق حساب معامل ألفا كرونباخ ملفردات املقياس ككل فكانت  امعد اكما قام

 . بدرجة مرتفعة من الثبات املفرداتقيمة مقبولة مما يؤكد تمتع جميع  وهيفراد العينة املصرية ( أل 0.232)

الداخلي، وذلك من خالل حساب معامل الارتباط  هحساب اتساقما سبق فقد قاما ُمعدا املقياس بإضافة إلى 

وتشير جميعها ؛ ألفراد العينة املصرية( 0.281 - 0.322بين درجة البعد والدرجة الكلية للمقياس حيث تراوحت ما بين )

 .؛ ألامر الذي ُيجيز إستخدامه في الدراسة الحالية.إلى معامالت إرتباط دالة ومرتفعة مما يشير إلى تجانس املقياس
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  نتائج الدراسة وتفسيرها:

 نتائج الفرض ألاول: .2

أفراد عينة لدى  ألاخالقيةالعقلية توجد فروق ارتقائية دالة إحصائًيا في ينص الفرض ألاول على أنه "

 ". الدراسة عبر مرحلتي املراهقة املتوسطة واملتأخرة

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب اختبار "ت" للكشف عن داللة الفروق بين املتوسطات وتحديد 

 والجدول التالي يوضح نتائج هذا الفرض.اتجاه هذه الفروق إن وجدت، 

املتوسطات والانحرافات املعيارية وقيمة "ت" لداللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد عينة : (2) رقم جدول 

 تبًعا ملرحلتي املراهقة املتوسطة واملتأخرة. العقلية ألاخالقيةالدراسة في 

مرحلتي  العقلية ألاخالقية

 املراهقة

مستوى الداللة  قيمة "ت" D.F ع م ن

 إلاحصائية

 2.222 992 9.520 88.325 850 املتوسطة القيم ألاخالقية

 

 دالة

 3.580 89.220 800 املتأخرة

 دالة 2.232 992 8.323 89.885 850 املتوسطة الذكاء ألاخالقي

 2.821 85.222 800 املتأخرة

 دالة 2.955 992 8.522 89.035 850 املتوسطة الدافعية ألاخالقية

 5.922 85.582 800 املتأخرة

 دالة 8.223 992 9.203 82.030 850 املتوسطة املسئولية ألاخالقية

 3.901 89.399 800 املتأخرة

 دالة 5.120 992 10.320 29.125 850 املتوسطة الدرجة الكلية

 12.995 101.028 800 املتأخرة

 لداللة الطرف الواحد. 1.295( = 0.05عند مستوى )و  ؛8.282= ( 0.01عند مستوى )" الجدولية تقيمة " *

عبر مرحلتي املراهقة املتوسطة  العقلية ألاخالقية( وجود فروق ارتقائية دالة إحصائًيا في 1يتضح من جدول )

( 0.05؛ 0.01واملتأخرة لصالح أفراد عينة الدراسة بمرحلة املراهقة املتأخرة، حيث كانت قيمة "ت" دالة عند مستويي )

شمبولية يوُسف و في ضوء نموذج  املراهقينلدى  خالقية بمكوناتها الفرعية ودرجتها الكليةألا مما يشير إلى أن العقلية 

 التكاملي قد ارتقت بزيادة العمر، ومن ثم تحقق الفرض ألاول للدراسة.

وعلى الرغم من عدم وجود دراسات سابقة تؤيد أو تعارض هذه النتيجة التى توصل إليها الباحثان واملتعلقة 

ي الفروق الارتقائية عبر مرحلتي املراهقة املتوسطة واملتأخرة فتيجة لندرة الدراسات السابقة التي تناولت بهذا الفرض ن

رون من إال أن هذه النتيجة يمكن تفسيرها في ضوء أن  -فى حدود إطالعهما -ألاخالقية العقلية  يمهم قاملراهقين ُيغي 

لغيظ، والعفو(؛ وذكائهم ألاخالقي املتمثل في )املشاركة الوجدانية، ألاخالقية املتمثلة في )التعاون، والتفاؤل، وكظم ا

والتسامح، والعطف، والاحترام(، ودافعيتهم ألاخالقية املتمثلة في )الضمير، وضبط الذات، والعدالة(؛ ومسئؤليتهم 
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 او فعل من ضرر أو نفع، وقداسة او بشاعة
ً
لوب الفعل في اعماق ق الاخالقية املتمثلة يف )املترتبات على السلوك قوال

قة سواء في مرحلة املراه العقلية ألاخالقية، وال يستمرون على اتباع نفس "الدراسية"للمرحلة العمرية  الناس(؛ وفًقا 

 .املتوسطة والتي تقابلها املرحلة الثانوية أو في مرحلة املراهقة املتأخرة والتي تقابلها املرحلة الجامعية

 :الثانينتائج الفرض  .0

ا لدى أفراد عينة الدراسة تبعً  العقلية ألاخالقيةتختلف الفروق الارتقائية في الفرض ألاول على أنه " ينص

 ". إناث( –" )ذكور ندرچالنوع الجنس "الختالف 

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب اختبار "ت" للكشف عن داللة الفروق بين املتوسطات وتحديد 

 والجدول التالي يوضح نتائج هذا الفرض.اتجاه هذه الفروق إن وجدت، 

املتوسطات والانحرافات املعيارية وقيمة "ت" لداللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد عينة : (0) رقم جدول 

 إناث(. –)ذكور ندر" چالجنس "التبًعا لنوع  العقلية ألاخالقية الدراسة في

 نوع الجنس العقلية ألاخالقية

 "الچندر"

مستوى الداللة  قيمة "ت" D.F ع م ن

 إلاحصائية

 2.822 992 3.222 89.288 825 ذكور  القيم ألاخالقية

 

 دالة

 9.522 88.210 125 إناث

 دالة 8.228 992 2.159 85.229 825 ذكور  الذكاء ألاخالقي

 8.351 89.823 125 إناث

 دالة 2.081 992 5.221 85.911 825 ذكور  الدافعية ألاخالقية

 8.522 89.189 125 إناث

 دالة 8.222 992 3.812 89.220 825 ذكور  املسئولية ألاخالقية

 9.928 82.059 125 إناث

 دالة 9.205 992 12.121 100.528 825 ذكور  الدرجة الكلية

 10.223 29.822 125 إناث

 لداللة الطرف الواحد. 1.295=  (0.05عند مستوى )و  ؛8.282= ( 0.01عند مستوى )" الجدولية تقيمة " *

بين متوسطات درجات الذكور وإلاناث  العقلية ألاخالقية( وجود فروق دالة إحصائًيا في 8يتضح من جدول )

( لصالح الذكور مما يشير إلى أن املراهقين الذكور 0.05؛ 0.01من املراهقين، حيث كانت قيمة "ت" دالة عند مستويي )

، التكامليية يوُسف وشمبولفي ضوء نموذج  ألاخالقية بمكوناتها الفرعية ودرجتها الكليةعقلية يتفوقون على إلاناث في ال

 ومن ثم تحقق الفرض الثاني للدراسة. 

وعلى الرغم من عدم وجود دراسات سابقة تؤيد أو تعارض هذه النتيجة التى توصل إليها الباحثان واملتعلقة 

فى حدود  -ألاخالقية العقلية في ندرية چالالفروق الارتقائية قة التي تناولت بهذا الفرض نتيجة لندرة الدراسات الساب

إال أن هذه النتيجة يمكن تفسيرها في ضوء تفرقة ألاسرة املصرية بين الذكور وإلاناث في القدر املتاح من  -إطالعهما
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ع البيئة الخارجية وخاصة الرفاق، الحرية، فالذكور لهم القدر ألاكبر عن إلاناث مما يعطي لهم فرصة أكبر للتعامل م

ا للذات  واكثر مشاركة وجدانية وعدالة 
ً
 وكظًما للغيظ، وقد يجعلهم ذلك أيًضا اكثر ضبط

ً
مما يجعلهم أكثر تعاوًنا وتفاؤال

 للمسئولية ألاخالقية؛ 
ً
ضوء في ية ألاخالقألامر الذي أدى إلى الفروق بين الذكور وإلاناث في العقلية وتسامح وأكثر تحمال

بمكوناتها الفرعية ودرجتها الكلية لدى أفراد عينة الدراسة من املراهقين املصريين  التكاملييوُسف وشمبولية نموذج 

 باملرحلتين الثانوية والجامعية.

 الاستنتاجات والتوصيات:

بولية يوُسف وشمنموذج وفق  الكشف عن الفروق إلارتقائية في العقلية ألاخالقية ملا كان هدف الدراسة الحالية 

د قاما (؛ فإن الباحثان قندرچالالتكاملي، وذلك عبر مرحلتي املراهقة املتوسطة واملتأخرة في ضوء اختالف نوع الجنس )

 ( على عينة من املراهقين املصريين تقع8081العقلية ألاخالقية إعداد/ يوُسف وشمبولية )قياس باستخدام وتطبيق م

( 88 – 12) ما بين معمارهأتتراوح ( من الطالب والطالبات الذين 950قوامها ) خرةأاملتو املتوسطة املراهقة  تيفي مرحل

ويدرسون باملرحلتين التعليميتين الثانوية والجامعية ببعض املدارس الثانوية الفنية بمحافظة إلاسماعيلية؛  سنة

تخدام أساليب املعالجة إلاحصائية واملعهد العالي لتكنولوجيا البصريات بالقاهرة؛ بجمهورية مصر العربية؛ وباس

املناسبة لنوعية الفروض ونوعية البيانات والتي تمثلت في: املتوسطات والانحرافات املعيارية، وكذا اختبار "ت" 

كشفت النتائج عن وجود فروق ارتقائية دالة إحصائًيا في  ين مستقلين؛داللة الفروق بين متوسطحساب ل البارامتري 

يوُسف وشمبولية التكاملي عبر مرحلتي املراهقة املتوسطة واملتأخرة )لصالح مرحلة نموذج وفق  العقلية ألاخالقية

كاملي يوُسف وشمبولية التنموذج املراهقة املتأخرة(. إضافة إلى اختالف الفروق الارتقائية في العقلية ألاخالقية وفق 

في ضوء ما أسفرت عنه الدراسة من )لصالح الذكور(. و" ندرچاللدى املراهقين املصريين تبًعا الختالف نوع الجنس "

نظًرا و العقلية ألاخالقية لدى املراهقين؛ إعطاء قدر من الاهتمام بالعوامل املؤثرة في ب اننتائج ومناقشتها، يوص ي الباحث

 اء املزيد: )مصر(؛ فإن الدراسة الحالية توص ي بإجر يفقط ه ة واحدةعربي ةمن دول ةالقتصار عينة الدراسة على عين

( مفردة لتشمل 90واملكون من )يوُسف وشمبولية التكاملي نموذج مقياس العقلية ألاخالقية وفق من الدراسات على 

يوُسف وشمبولية نموذج التحقق إلامبريقي من ، وذلك من أجل وصديقة عينات أخرى من دول عربية أخرى شقيقة

خصائص القياسية ملفردات املقياس الستخدامه بدرجة عالية من تأكيد الثقة بالالتكاملي للعقلية ألاخالقية، وكذا 

 . باملرحلتين الثانوية والجامعية املراهقين العرب لدى ألاخالقيةالثقة في الكشف عن العقلية 

 املراجـــع:        قائمة  

                      القرآن الكريم. (1

إلاسالمي في تنمية املسؤولية ألاخالقية لدى أفراد املجتمع (. دور الفكر التربوي 8012أبو فرج، ياسين محمد ) (8

 - 22، 8، 105من خالل التطبيقات التربوية. دراسات تربوية ونفسية )مجلة كلية التربية بالزقازيق(، جامعة الزقازيق، 

21. 
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ية ات تربو (. املشكالت السلوكية وعالقتها بالذكاء ألاخالقي لدى املراهقين. دراس8080مرتض ى، هدى محمد ) (2

 .223 – 222، 1، 103ونفسية )مجلة كلية التربية بالزقازيق(، جامعة الزقازيق، 

 (. مبادىء علم النفس العام. القاهرة: مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع.8011)يوُسف، ُسليمان عبد الواحد  (9

املرحلة ب راهقينمنظومة القيم لدى املدراسة عاملية لبناء مقياس (. 8081يوُسف، ُسليمان عبد الواحد ) (5

 تريةوالتحقق من كفاءته السيكومإلاعدادية ذوي صعوبات التعلم الاجتماعية والانفعالية في ضوء النظرية الُسليمانية 

املصرية. امللتقى الوطني في البيئة الافتراضية املوسوم: "أزمة املدرسة ورهانات التربية على القيم في عالم متغير"، بالبيئة 

أبو القاسم سعد هللا مع مخبر تربية تكوين تعليمية  – 8ر التربية والصحة النفسية بجامعة الجزائر  والذي نظمه مخب

 أبريل. 83الجزائر، في يوم  –باملدرسة العليا لألساتذة ببوزريعة 

(. تنمية الفضائل السبعة للذكاء ألاخالقي لدى 8012)يوُسف، ُسليمان عبد الواحد، وغنايم، أمل محمد  (2

". املؤتمر نوالعشري يمدخل لتطوير البنية الشخصية للمعلمين بالقرن الحادستقبل بمجال التربية الخاصة "معلمي امل

أخالقيات مهنة التدريس بين التطبيق والتغييب"، في "جامعة بورسعيد  –العلمي السابع والدولي الخامس لكلية التربية 

 .912 – 902مدينة بورسعيد،  –أبريل، واملنعقد بقر مدارس بورسعيد الدولية  1 –مارس  21الفترة من 

البنية العاملية والكفاءة السيكومترية للعقلية أ(.  8081يوُسف، ُسليمان عبد الواحد، وشمبولية، هالة محمد ) (3

. املؤتمر الدولي توجهات معاصرة في القياس والتقويم النفس ي والتربوي، والذي بية في إطار نموذج تكامليألاخالقية العر 

ربية والتعليم وزارة الت –ليبيا، وألاكاديمية الليبية  –أملانيا، وجامعة بني غازي  –نظمه املركز الديمقراطي العربي ببرلين 

 أوت. 12ليبيا، في يوم ألاربعاء  –

في إطار نموذج يوُسف  ب(. العقلية ألاخالقية 8081ليمان عبد الواحد، وشمبولية، هالة محمد )يوُسف، ُس  (2

وشمبولية التكاملي كمدخل للحد من ظاهرة الطالق باملجتمعات العربية. الندوة العلمية املوسومة: "لكنها .. مطلقة !!!" 

ة آلاداب، جامعة كركوك بالعراق، وبمشاركة ، وكلية التمريض، جامعة تكريت، وكليBRc، والذي نظمتها مؤسسة 

 سبتمبر. 9جامعة العلوم والتقانة، وجامعة إفريقيا الفرنسية العربية، في يوم 

9) Goldstein, T. R. (2010). The Effects of Acting Training on Theory of Mind, Empathy, and Emotion 

Regulation. Ph.D., Boston College The Graduate School of Arts and Sciences. 

10) Kaplan, U. & Tivnan, T. (2014). Moral Motivation Based on Multiple Developmental Structures: An 

Exploration of Cognitive and Emotional Dynamics. The Journal OF Genatic Psycology, 175 (3), 181-201. 
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 داخل أزمة التغير : الذكورةالرجولة املتخيلة

Intervention entitled: Imagined Masculinity: Masculinity within the Crisis of Change 

 الجزائر/جامعة بسكرة/رمزي  ط.د. فارح

PhD. Farah Ramzy/University of Biskra/Algeria 

 الجزائر /جامعة تبسة /بروقي وسيلةد.

Dr. Barouki Wassila/ University of Tebessa/ Algeria 
 

 الدراسة: ملخص

–تعاظم الاهتمام بقضايا الجندر وتحديد معنى الذكورة وألانوثة، لذلك وجب الوقوف أوال عند هذا املفهوم 

ثى في نطاق املجتمع، أي مختلف ألادوار والحقوق والواجبات لكل من الرجل نألا الذي يشير باختصار الى الذكر و-رالجند

املنطلق املفاهيمي سنتناول في مداخلتنا هذه الهوية الذكورية داخل ازمة التغير، باعتبار الانسان الكائن املرأة، من هذا و 

مؤشرات خارجية، فشخصية الذكر تتشكل نتيجة تراكمات وخبرات مرتبطة امل و الوحيد الذي يغير من سلوكه وفق عو 

بناء عليه ومحاولة في قراءة الذكورة نجد أنها . شخصيتهكل ألاساس في تحديد هوية الرجل و به داخل بيئته، مما يش

مرتبطة بشكل وثيق بعوامل مختلفة: تاريخية، ثقافية، اجتماعية، نفسية، فالهوية تكوين اجتماعي قابلة لتغير حسب 

ظروف مختلفة، فيمكننا أن نالحظ عبر التاريخ كيف تغيرت الهوية الذكورية وتغيرت معايير تحديدها، فمثال املعيار 

زال وتغير وارتبط بمعايير مختلفة وأصبحت تكتسب محددات اوسع مقارنة مع التقاليد  81لذكوري قبل القرن ا

 القديمة، هذا ما يؤكد لنا أن الذكورة إنتاج إجتماعي متغير ال انعكاس طبيعي للواقع البيولوجي. 

التغير، الرجولة، الهوية، الهوية الذكورية، الجندر.  الكلمات املفتاحية:  

Abstruct :  

There is a growing interest in gender issues and determining the meaning of masculinity and femininity, so it is 

necessary to stand first in this concept - gender - which refers in short to male and female within society, i.e. different roles, 

rights and duties for both men and women, from this conceptual point of view we will address in our intervention this male 

identity within the crisis of change. As the only being who changes his behavior according to external factors and indicators, 

the male personality is formed as a result of accumulations and experiences associated with him within his environment, 

which forms the basis in determining the identity of the man and his personality. Accordingly, in an attempt to read 

masculinity, we find that it is closely linked to different factors : historical, cultural, social, psychological, identity is a social 

composition that can change according to different circumstances.  This assures us that masculinity is a changing social 

production, not a natural reflection of biological reality. 

Key words : Change, Masculinity ,  identity, . Male identity, Gender. 

 

 



 

 الجندر قراءةعابرة للتخصصات 

 

 244 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي الافتراض ي 
0202 

 مقدمة: 

ناجم عن عدة عوامل  خاصة، والنظام ألاسري ن التغلب الذكوري الذي أصاب النظام املجتمعي عامة إ

مر بح أصأ الصدارة،جعل من الذكر يأخذ سلطة ابوية ذكرية داخل املجتمع و كرس ديموغرافية وثقافية و  اقتصادية،

 البشرية.مسلم به في جل املجتمعات 

لكن ألادوار الجديدة التي اكتسبها كل من الرجل و املرأة نتيجة التغيير الذي حدث على بنية املجتمع أعاد توزيع 

هنا تكمن أهمية الدراسة بالبحث عن مدى يكون قد أثر على هوية كل منهما و بذلك التقليدية و  باألدوار مقارنة  ألادوار

عملية و معيشية متعددة تتحكم فيها الخصائص السيكولوجية للفرد بصفة أساسية  ظروفر الهوية الذكورية داخل تغي

ي جزئية أي كل ما يحدث تغير ف، لى جيلإيكون هذا التغيير في الهوية تدريجي من جيل الاجتماعي  بصفة ثانوية و  التثاقف

ن تفهم أى عل ،القادمة من خالل التنشئة الاجتماعية و قولبة الفرد صغيرة في ألادوار الجندرية يتم اكتسابه في ألاجيال

 : هي القولبة العامة للفرد اجتماعيا.ملعنى الذي يعطيه لينتون للثقافةقولبة بحسب ا

بذلك تكون نع الهوية الذكورية هو التنشئة والعالقات الاجتماعية عموما والعائلية خصوصا و هم ما يصأن إ

ها تختلف ن واحد مما يجعلآمتغيرة في كما نعلم بأن الهوية مكتسبة و  الثقافي،مع التغير الجتماعي و غيير طرديا عرضة لت

ما مدى تغير الهوية الذكورية في املجتمع  :هذا ألاساس نطرح التساؤل التالي علىخر و آلى إمن زمن لى أخرى و إمن ثقافة 

 الجزائري؟

 الذكورة والرجولة: .2

ألاول مفهوما بيولوجيا يرتبط بجنس الرجل كذكر خلقه هللا تعالى بمالمح فيزيقية بيولوجية تعد الذكورة في املقام 

درته الذكورية ل صورة مرتبطة بقتميزه عن ألانثى كما تعد أيضا مفهوما ثقافيا يرتبط بالثقافة الذكورية التي ترسم للرج

رجولة على الرغم من أن ال ،جعله كائنا منتقص الرجولةيد يؤثر ذلك على صورته الرجولية و ذا افتقر الرجل إليها قإالتي و 

ولوجي الذكورة مفهوم بي،  و تضفي عليه صفات الرجولة جتماعية التي يؤديها الرجل مفهوم إجتماعي يرتبط باألدوار الا 

رتبط يفي هذا السياق بينهما لتربط الرجولة بالذكورة  ن الثقافة الذكورية جمعت أال إ  ،يرتبط بجنس الرجل كذكر 

هكذا لبيولوجي املرتبط بذكورة الرجل و بذلك الجانب الفيزيقي/ ا  ،الرجولةلثقافي املرتبط بثقافة الذكورة و الجانب ا

 .(530، صفحة 8012) عبد هللا عامر،  ثقافي(-يتجلى املدخل )البيو

 واملفاهيم الدالة عليها والفرق الواضح والجلي بينهما.قد يتضح من ذلك مدى ارتباط الذكورة بالرجولة 

  :الهوية الذكرية.0

أن للذكر كما لألنثى خاصيات بيولوجية مميزة تجعل الواحد منهما مختلف عن الثاني فهذا أمر بديهي  ال شك

سياسيا و بهوية أنثوية أو ذكورية غالبا ما يتم إخراجه من بديهيات البيولوجي في اتجاه توظيفه اجتماعيا  الاعترافالا أن 

ة بعالقات خاصو  إلانسانيةالثقافات بطا بتاريخ املجتمعات و ما جعل العامل البيولوجي مرتإفهذا  ،أيديولوجياثقافيا و و 
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رة تكييفها أو تطبيعها ضمن سيرو مل مع الفوارق البيولوجية و التعاالقوة والسلطة اذ لكل مجتمع ألياته الخاصة في 

 .يتعلم فيها الفرد ما معنى أن يكون رجال أي أن يكتسب فيما هوية ذكورية

من ناحية أخرى نحن أمام توظيف اجتماعي تاريخي يحوله م معطى بيولوجي طبيعي من ناحية و ذن نحن أماإ

 جتماعيةالا ه تمييزا جنسيا له انعكاسات كبيرة وواسعة في كل مجاالت الحياة الى عنصر أساس ي في تكوين الهوية ويبنى علي

 ستمرارالا اجتماعية تقوم الثقافة بتنميطها بصورة تضمن لها التمييزية في الذهنية الفردية و  ولكي تترسخ هذه الهوية

 حتى ولو لم تكن مقبولة لدى ألاخر في مستوى الوعي كهوية مفروضة  والاستبطانوالانتشار 

ثبات إلى إن رؤية الهوية الذكورية من زاوية بيولوجية للتميز بين الجنسين تمييزا واضحا بهدف في أغلب ألاحيان إ

عية التي الطبي صائصواملقصود بالخوهذا التميز النظري قائم على معاينات ميدانية علمية  وتعالي الرجلدونية املرأة 

بر عن نفسها في وتعتمثل انطالق النزعة التمييزية هو تلك الخصائص املسجلة في طبيعتها كبشر منذ الوالدة حتى قبلها 

  .خاصة مرحلة البلوغمراحل معينة و 

ملادة اسبق أن الهوية تعتبر قلب عملية التنشئة الاجتماعية للهوية الذكورية فالهوية تشكل الالصق  نستنتج مما

نفراد الا  والجماعة الىالوجود الحي للفرد  وغيابها يعرض إلانسانيةالاسمنتية التي تضفي التماسك على أفراد الجماعة 

 والعنصرية والعداء لألخر.الى الفاشية  وتضخيمه يؤديان تعظيمه  والاغتراب كما

 لى أخرى ومنإخيرا يمكننا القول بأن الهوية الجنسية هي عبارة عن مجموعة من التمثالت تتنوع من ثقافة أو 

سمى غيرها ما يارق الجنسية لكن الش يء الذي ال يل بها الفو و تؤ التي تعني و  لالختالفاتخرى ألى إفترة زمنية معينة 

ة سياملرجعيات العاملية التي تستند اليها رمزية الهوية الجنو  نسية كالدعامات ألاساسيةباستمرارية تمثيل الاختالفات الج

 .(8018) منافع ،  النفسيةوبنيتها الاجتماعية الثقافية و 

  :الهيمنة الذكورية في املجتمعات العربية.3

أنواع و  1223ة القو الجنوسة و  ل اثنين من أعماله همافي حين وضع  أر دبيلوكونيل  مفهوم الهيمنة الذكورية خال

دشنكونيل  1223يقدم من خاللهما واحدة من أكثر نظريات الجنوسة اشتماال و تكامال ففي عمله ألاول  1225الذكورة 

أة ملر االجنسانية غير عادلة بين الرجل و نظريته عن العالقات الجنسانية موضحا هناك ثالث أليات تقف وراء العالقات 

ن خالل البناء الفكري الثقافي والتقسيم الجنوس ي طبيعة العالقة بين الرجل و املرأة مس ي للعمل وهي التقسيم الجنو 

بالعمل  املنوطفالرجل  ،لقد جرى العرف في العديد من املجتمعات أن يتم تقسيم العمل باألعتماد على الجنس يو  ،للقوة

ن خرجت املرأة للعمل فهناك موارد إحتى  ر و الصغارعاية فعملها ينحصر في العمل باملنزل و خارج املنزل أما املرأة 

العمل عماله الرجال عن النساء  من زاوية أخرى يفضل أربابمنها في حين أنها متاحة للرجال و اقتصادية تحرم املرأة 

البة لغألايديولوجيا افي املجتمع في السيطرة و العنف وألانوثة الشائعة عالقات القوة  ما بين الذكورة و تبدو صنوفو 

ديمومة ود و في املجتمع هي ألاساس ي في وجيعتبر كونيل أن الصالبة التي يملكها الرجال ي املؤسسات وهي في الدولة أيضا و ف

معي و املجتكما يرى كونيل أن الثالث أليات املذكورة تعمل على مستويين املستوى ألاول ه ،عدم املساواة الجندرية
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ذه هات السابقة لتكوين هيمنة الرجل و هو أعلى مستوى يتم فيه دمج الثالث الييرى أن املجتمع لثاني املؤسساتي و او 

لنساء االتي تصوغ أدوار كل من الرجال و  الاجتماعيةمع من خالل العمليات التاريخية وليات تعتبر متجذرة في املجتآلا

 القات ماحليلنا للعية من خالل تته يمكن معالجة الهيمنة الذكور ألى إلتصبح قاعدة يلتزم بها املجتمع و يشير كونيل 

مارسات تشير هذه املو  .النساء اعتمادا على النوع الاجتماعيالتي يشارك فيها كال من الرجال و املمارسات بين الجنسين و 

 املرأة يحتل مكانة معينة في التمثيل الجنسانيوتلك ألابعاد تجعل كل من الرجل و  ،لى الخبرات والشخصية والثقافيةإ

 .(282، صفحة 8080) أحمد السيد، 

اعية ا في شكل ترسيمات ال و ستدمجنإ فإننا ،لى تعقلهإمرأة في املوضوع الذي نسعى إلكوننا متضمنين رجال و ’’

لى أنماط إبالهيمنة الذكورية  ذا بأن نلجأ كي نفكرإنما نخاطر إالتاريخية للنظام الذكوري و  التقدير البنىدراك و من إلا 

، 8002)بورديو، الهيمنة الذكورية،  ’’هي نفسها انتاج املهيمن وليس بوسعنا أن نأمل بالخروج من هذه الدائرةالتفكير و 

 ..(81صفحة 

بالجنس البيولوجي تختلف من ثقافة الى مما سبق نصل الى أن الهوية الذكورية هي عبارة عن صفات مرتبطة 

ي بل ه ،ليهاإثبات عدم وجود مرجعيات عاملية تستند إلى إودنا قي ما وهذاالواحدة، كما تختلف داخل الثقافة  ،أخرى 

 .تغير الظروف الحياتية ومتغيرة حسبهويات اجتماعية مكتسبة 

أنها  واملرأة على ،الرجل على أنه املعيل الوحيد ر ن الهوية الذكورية الساندة اليوم في املجتمع تعمد على تصويإ

ية ن هذه الهو إف ،غير طبيعيةن كل هوية مفبركة و ألكن كما هو ش ،املنزل ملؤتمنة على ألاهتمام بالعائلة و امربية و 

وم يلذا نرى ال ،الذكورية تواجه بمقاومة من قبل معظم النساء كونها تتناقض موضوعيا مع الواقع الفعلي للمجتمع

  )محاولة في قراءة الذكورة و إعادة تعريفها، بال تاريخ( نشاطهن السياس ي في املساحة العامةازديادا واضحا لدور النساء و 

 :الاجتماعي املخيال صورة الرجل الجزائري في.9

فهي تهدف  ،الباحثين الانثروبولوجيينمن طرف كثر املواضيع التي القت اهتمام أتعتبر التنشئة الاجتماعية من  

ئري على افي املجتمع الجز ، ومعايير خاصة بثقافة هذا املجتمع لى دمج الفرد و تكييفه داخل مجتمعه في قوانين و قيم و إ

ذلك حسب عدة معايير تاريخية نثى و ة تنشئة الذكر عن عملية تنشئة ألا تختلف عملي ،خرى غرار باقي املجتمعات ألا 

قافات الثة لتزود الفرد بالثقافة العامة و ما يميز التنشئة الاجتماعية هي الاستمرارية مدى الحيا ..... اجتماعية وثقافية 

للمجتمع الجزائري هو وضع فروق وفواصل ثقافية واجتماعية  ما نلمسه في التنشئة الاجتماعية، و  subculture الفرعية

ها نموذجا ارها بوصفأدو مها في أ، لذا فكثيرا ما نجد " الفتاة تحاكي الوظائفعالقات و الللرجل واملرأة في تقسيم ألادوار و 

، صفحة 1228)شرابي ،  " العامة الابن للحياةوالزوجية التقليدية و  للحياةتعد  الفتاة .مرجعيا لها والابن يحاكي والده

ه هذا ما تدعو فوارق اجتماعية، و  هي الجنسية ليست فوارق بيولوجية بقدر مان الفوارق أهذا ما يؤكد لنا و  ،(55

 .الاجتماعية بـالسالسةميد مارغريت 
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رة ي كلما كبر في السن كلما اتسعت دائأ، زائري فحريته تتناسب طردا مع سنهبالنسبة للذكر في املجتمع الج 

فتح املجتمع ي وبهذا الشكل، مع سنها وتتناسب عكسالة ة الطفو حريته، عكس البنت التي تتمتع بحرية نسبية في مرحل

، كما ملرأةا أعلى منجاءت  التاريخي في التراث  عن صورة الرجل فضال إلانتاج هذا لرجل لتفجير طاقاته في التنمية و.... ل

ن في جل كتاباته اريخ العربي يذكر بطوالت الرجل وانجازاته و ن التأ ما هو أنه دائاملرأة و على مرتبة من ن الرجل أأبي 

لقائد البطل والنساء دائما خاضعات للرجال " ومن هنا كان العداء عميق ومستمر في هذا املجتمع ولنفي وجودها ا

الوقوف بوجه كل محاولة لتحريرها حتى عند رفع شعارات تحرير املرأة هذا املجتمع ال يعرف كيف الاجتماعي كانسان و 

، فالذهنية تثبيت هيمنتهتفوق الذكر و  لتأكيدال إ لألنثى نه مجتمع ذكوري ال وظيفةأ... ُيعرف نفسه الا بصيغة ذكورية 

 .(Morsly , 1994, p. 69) بوية تتمثل في نزعتها السلطوية الشاملة ..."ألا 

ال نه ال يزال يهيمن بأشكأو املمتدة ألاسرة العشيرة ونظام بوي يرتكز على ألا النظام  أن يفترض هشام شرابيو 

 ال يقة الواحدة التي ال تعرف الشك و هي ذهنية امتالك الحقفذهنيته على النساء خاصة سرة العربية و مختلفة على ألا 

 , zerdomi) "بالجبران لزم ال فرضها على آلاخرين إال تريد ال حقيقتها و إهي ال تريد أن تعرف عادة النظر و إمكانية إتقر ب

1970, p. 150) 

دود التبعية للرجل في كل ش ي فالحن حيث اشتراكهن في واقع التخلف و فهو نظام إجتماعي ينظر للمرأة سلبيا م

من قبل  بانتظام يتم فيه اضطهاد املرأة ألابوي ، فالنظام هي حدود اجتماعية بالدرجة الاولىبين الجنسين ذكر و انثى 

الزوج و  خألا  إلىبل تمتد  أسرتهعلى  لألبسيطرة الرجل على املرأة ليس فقط بالنسبة  تأتيو  ،مختلفة بأشكالالرجل 

ق ، فالرجل و تعمل ألاسرة على تثبيت هذا التفخاصة بالرجل مهما كانت مكانته والذكر هو املتفوق دائما و  فالسيطرة هي

، جالير وي و أبنموذج سلطوي  كأنهن املجتمع أمن هنا يتضح و  ،فالزوج آلاخر لى إ ألابن ابتداء م هو الذي يسيطر عليها

ك هذا فضال على أنه يملذي يتحكم بمصير املرأة الدراس ي والزواجي حتى في دخولها وخروجها من البيت و فالرجل هو ال

افي هذا النمط الثقم والسلطة له و هو الحاك بأنهل في ذهنية املجتمع كل هذا يكون صورة للرجقتصادية و السلطة الا

ة ليهي عمفي هذا النموذج السلطوي للرجال و قد تؤثر  أخرى لكن هذا ال ينفي أنه هناك عوامل   ألاطفالُيعكس في تربية 

رأة امل إن لم يكن غيره تماما فقد الحظنا بداية تالش ي هذا النموذج خاصة بعد خروجالاحتكاك الثقافي الذي حتى و 

ثير لم يكن هذا التأ أن إال ،املرأةلى املساواة بين الرجل و إتأثير النظريات النسوية التي تدعي للعمل واستقاللها املادي و 

هو  لفرد مااذي يعطي السلطة الكاملة للرجال و الثقافي في ثقافة املجتمع الجزائري الن العامل التاريخي و بصفة كاملة أل 

ك فال شك بذلو  ،معايير السلوكالتي تشتمل على كل من العادات والتقاليد والقيم و  فة مجتمعهنعكاس مباشر لثقاإالا 

ألاسرة كمؤسسة تنشئة اجتماعية  يقوم بهذا إلانتاج الاجتماعي، و ضوعه الى نموذج حياتي يقدس الرجلن الفرد بخأ

عبية مثلة الشرته للمرأة من خالل ألا الشعبي نظاملخيال الاجتماعي  قد ترجمو  ،ميع مؤسسات التنشئة الاجتماعيةجو 

ؤيتهم ر كن من خاللها فهم سلوك ألافراد و في صور عدة، فهي تعد تعبيرا عن املخيال الاجتماعي الشعبي للمجتمع يم

 .)تيارات الحركة الذكورية، بال تاريخ( لعاملهم
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  :الحركة الذكورية.4

الحركة الذكورية كان من املتوقع ظهورها كردة فعل على  أنتعلم في البداية  أنالحركة الذكورية من املفيد 

 ،هي ال زالت في بدايتها املبكرة، حديثة الظهور في الغربو الطغيان النسوي الذي انتشر أواخر ستينيات القرن املاض ي 

لم و  8015لية وانتشارها بدا سنة نطالقتها الفع، لكن ا81بدايات القرن  إلىترجع  ألاوليةبعض التنظيرات الذكورية 

الحكومات  بأغل ردة فعل على تبني آلان إلىكثر هذه الحركات ال تزال و ثالث على ألاأقبل سنتين  إال تظهر للعالم العربي 

م او مماثلة لها من جهة الذكر من املفاهيقسيمة للنسوية التسوية تبعا للنظام العالمي الجديد لذلك اعتبارها .. ملبادئ

وم بكل ما في الكلمة من معنى تق إيديولوجياسوية نالفففي الواقع ال مجال للمقارنة بينهما   ،منتشرةاملغلوطة الجد 

 عديدة بمطالبموجات لها و الجندرية عديدة مترسخة للمظلومية  مبادئو لها  ألانثىعلى التمييز الايجابي لصالح 

ما الذكورية فهي تشبه إلى حد كبير ردات الفعل الغاضبة لبعض ألافراد تجاه بعض املؤسسات فيكون التعبير أ، مختلفة

رق واسع في إلامكانيات يديولوجيا مع فاإليست ن ردة فعل و لى آلا إهي ال تزال عن عدم الرضا هنا باملقاطعة وغيره و 

 إعادةلى إنفسها "ذكورية " تسعى  تعدجد العديد من املذاهب التي القانوني لصالح التسوية تو و  إلاعالميالدعم املادية و 

  .شهرةمذهبين انتشارا و  لعأل مكانة الرجل و حقوقه في ظل الوضع الحالي و 

 الريد بيل Red pill   : 

 يولوجيةألايدسوية ونبل هي فلسفة هدفها الرئيس ي توعية الرجال بقوانين ال ،الريد بيل ليست حركة ذات دعوة معينة

 .طريقة تفكيرهانثى و ساليبها وشرح طبيعة ألا أاسسها وركائزها و  بأهمالتعريف غية في العالم و الانثوية الطا

  امليغتاوMGTOW    : 

الاكثر تطرفا التيارات  وهو التيار ، واختصارها Men Going Thier Own Wayالرجال السائرون في طريقهم الخاص 

في الغرب يعادي امليغتاو الزواج بشدة  مالحظ بخصوص وربما هذاقد يراها البعض نتيجة حتمية للريد بيل  الذكورية،

 .الستغالل الرجل من املرأة ويعدونه فخ

 :الرجل الجديد في مواجهة ثقافة الرجل العنيف.4

معك مجتسرتك و أن تكون رجال في أحدى صفاتك و إن يكون العنف أقتض ي ن تكون رجال في مجتمعنا فذلك يأ 

 من العالقة بين أي، ن املجال العام الى املجال الخاصالقدرة على العنف مالرجولي و  التماهين الربط بين أيقتض ي 

 ا يثبتمفي الامثال الشعبية الجزائرية  هما نلمسهذا الى العالقة. في الوسط الاسري والثنائي الزوجي تحديدا و  الرجال

ياتو ما يسوط مراته موته خير من ح" إلي ما يذبح شاته و حيث يقول املثل  ،تجذر هذا الربط في املوروث الثقافي الجزائري 

ن العنف الرجولي ذو " أعليه يمكن أن نستخلص و  ،تحريض واضح على ضرورة استخدام العنف" هذا املثل هو تبرير و 

 الجديدة ملرأةا املى عكس ذلك كإيعة  في حين الرجل الجديد يذهب ليس مع الطبمع الثقافة و  تتمفصلبنية تقليدية 

 قول بانللين هذا ما دفع الباحثجل التقليدي و ، الرجل الحديث كذلك يختلف عن الر صفاتها مغايرة للمرأة التقليدية

  .جديدة يتطلب بالضرورة خلق رجل جديد مرأةاخلق 

ة الحديثة ثوياملرأة غيرت من نفسها إلى حد الاختالف الجذري من الهوية الان أنفحينما نقرا في ألادبيات النسوية 

ل ه قديما؟هل مبدأ الرجل يجب ان يكون عنيفا بات  مالمحها؟: هل الهوية الذكورية ايضا غيرت والتقليدية نتساءل
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محك الواقع الذي بين لنا إجابة على كل هذه التساؤالت وجب وضعها على  القرار؟ال يزال الرجال يحتلون مراكز صنع 

واء في القيم س طرأتان الهوية الذكورية ان لم تلقى تغيير بنفس النسبة التي تغيرت الهوية الانثوية الا ان هناك تغيرات 

 .اللباسوحتى املظهر و  املبادئو 

 :أزمة الرجولة.9

اجتماعية تمنحه صفات  يفرض عليه ادواراعيا يرتبط بالرجل كنوع اجتماعي و تعد الرجولة مفهوما اجتما

 رعلى إلانفاق، عدم الاحتياج للغي : القوامة، القدرةهيم املرتبطة بالرجولةيتخلل هذه ألادوار العديد من املفاالرجولة، و 

الدفاع عنها، القوة الجسمانية، قوة الشخصية والقدرة على اتخاذ القرار... ولية، القدرة على حماية املرأة و تحمل املسؤ 

التي تتجلى بوضوح من خالل ممارسة الرجل ألدواره الاجتماعية في الحياة املفاهيم املرتبطة بالرجولة و من وغيرها 

أي مواقف الحياة اليومية التي  ،اليومية أو في مواقف الحياة اليومية كما هو شائع في املجتمع باسم )الرجولة مواقف(

الرجولة، في حال التزامه بأدائها على أتم وجه و هكذا  من خاللها تظهر أدوار الرجل التي يكتسب من خاللها صفات

مواقف الحياة اليومية: كالنخوة التي تظهر في ا سمات الرجولة املتعارف عليها و تحمل أيضا هذه ألادوار في طياته

ذه صبح ههكذا ترتبط الرجولة بتلك ألادوار إلاجتماعية املوكلة للرجل، لتاملروءة، الشجاعة، الجرأة.....و  الشهامة،و 

 تتحدد من خاللها صورة الرجل كما تعكسها الثقافة الرجوليةلرجولة و الادوار بمثابة الركيزة ألاساسية التي ترتكز عليها ا

   .(532-535، الصفحات 8012) عبد هللا عامر، 

شدة بطرح منذ أزيد من قرن على فترات و فرنسا مثال بدأ ي، ففي الذكورية ليس بجديد في الغرب" إن موضوع ألازمة 

يؤكد رجاء بن سالمة أنه " ال يوجد ال يوجد بنيان الا و هو غير مرصوص، ؛ و (5، صفحة 8005)بن سالمة،  ’’متفاوتة 

نها ثغرات، موألامكنة فانه يتسم بشروخ و  منةأي عرضة للشروخ و الثغرات،  فالنظام الفحولي بقدر ما هو عابر لألز 

 ’’ثغرة املقاومة النسائية للهيمنة الذكورية لث و ثغرة الجنس الثا

فقد بينت  الدراسات الجندرية أن بناء هوية ذكورية بات صعب املآل  بعدما كان في املاض ي يتناسب اثبات 

 الفعالية في الحروب لكن التحول وكتم ألاحاسيس و  القوة والشجاعةالرجولة طرديا مع إثبات الفحولة أي إثبات صفات 

ن على حصولهينها التحاق النساء بسوق العمل و سمات الثقافة الذكورية من باعي والثقافي آل  إلى تغير قيم و الاجتم

العديد من الحقوق بفضل الحركات النسوية باختصار فالرجل الشهم والصلب الذي كان يشكل النموذج املثالي للذكورة 

  (2-5، الصفحات 8005)بن سالمة،  الاجتماعية لألطفال الذكور  ةبات ينافسه الرجل الناعم و هذا سيؤثر على التنشئ

لى ما تسميه ألازمات الثالث التي تهدد نسق الهيمنة الذكورية الكاملة في جميع إكونيل وتشير عاملة ألاجتماع ألاسترالية 

اط الجنس ي املأسسة والنشاملجتمعات الغربية فاألزمة الجنوسية التي تشير اليها تتخذ ثالث أشكال رئيسية تتمثل في 

 ..(88، صفحة 8005)بن سالمة،  تكوين املصالحو 

ى لإخرين يتحدثون عن أزمة الجنوسة في العصر الحديث ال من منطلق تصاعد الدعوة آفي حين علماء اجتماع 

ة زمات الاجتماعيمن ضعف وتآكل بفعل مجموعة من ألا  تعزيز الهوية الانثوية بل من منطلق ما يعتري الهوية نفسها

لظواهر الاجتماعية مثل البطالة والجريمة ووسائل البنيوية، قد نجمت هذه التحوالت عن التغيرات في العديد من ا

الرجل  مكانةولة والصالبة و عالمية جديدة أن أزمة الرجولة تتلخص في حالة التناقض بين املحافظة على صفات الفحإ
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ن ء ازددظ بأن النسافقد الح ،اجتماعيا ، فإن الرجال يعيشون مرحلة صعبةالتقليدية ومواكبة القيم املتغيرة ثقافيا و 

 .  (18، صفحة 8005)بن سالمة،  ، فيما نشهد عكس هذه الظاهرة لدى الرجالثقة بالنفس واتسعت سلطتهن

 خاتمة: 

م تعاكسين قوة الالتزام على قين الهوية الذكورية الجزائرية تجد نفسها بين قوتين تدفعانها في اتجاهين مإ

بذلك و عن الثقافة  الاجتماعي الناجمةالثقافي  وقوة التغير مقاومة الثقافة الغربية  وتحفزها علىواملحافظة صالة ألا 

  .لى أن الرجل الجزائري ال يتجه نحو نموذج واحد بل تتصارع فيه نماذج متناقضةإ نصل

عليه  ضت. فر ومخلفات الحركات النسويةلكن الظروف الاقتصادية  ،فالرجل الجزائري ال يزال يفضل السيطرة

  .تهبدورها تحتم التغيير في هوي والقيم التييجعل الرجل يتنازل عن بعض من املبادئ  وهذا ما ،أن يتقبل مشاركة املرأة

بغض  تمع أيواملجكلية للتغير في هوية الرجل باعتبارها ظاهرة اجتماعية تؤثر على بنية ألاسرة  تبني رؤيةينبغي 

فهي أمر البد من حدوثه كونه مطلبا أساسيا بعد تغير أوضاع املرأة فاملجتمع  ،يةكانت إيجابية أو سلب إذاالنظر كما 

 .الذهنية الجديدة ويتكيف معيتطلب خلق رجل جديد يتقبل 
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Le genre en tant qu’outil d’analyse pour comprendre et déconstruire les normes des violences 

symboliques fondées sur le sexe 

 النوع االجتماعي كأداة تحليلية لفهم وتفكيك معايير العنف الرمزي القائم على النوع االجتماعي

Pr. Aïcha Barkaoui/ Hassan II University of Casablanca/ Morocco 

 املغرب /جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء /أ.د.عائشة بركاوي 

Résumé : 

Les études sur le genre montrent que l’univers social et politique s’est historiquement construit à partir d’une division 

sexuée des rôles et sur la subordination et l’exclusion des femmes. Il s’agit donc de mieux comprendre et déconstruire les 

mécanismes sociaux de la reproduction des rapports sociaux de sexe, les rapports de pouvoir et les normes qui sont à labase 

des discriminations et des inégalités. Ce travail utilise l’outil genre pour investiguer les origines de ces discriminations. Il traite 

de la genèse du système patriarcal en mobilisant un cadre conceptuel qui vise l’imbrication de plusieurs facteurs donnant 

naissance à ce système d’inégalité engendrant des violences symboliques. 

Mots clés : Genre, Violence, Pouvoir, Normes, Patriarcat 

 :الدراسة ملخص

تظهر دراسات النوع الاجتماعي أن الثقافة الاجتماعية والسياسية بالعالم قد تم بناؤها تاريخًيا على أساس تقسيم ألادوار بين 

ليات الاجتماعية بين الجنسين مسالة أساسية لفهم لذلك يعد تفكيك وإعادة تركيب آلا تبعية النساء واستعبادهن.الجنسين وعلى 

واستنباط قوى التمييز وعدم املساواة بين افراد املجتمع عامة وبين الجنسين بشكل خاص، هذا إضافة الى الكشف عن مكانيزمات إعادة 

ويستند هذا العمل في فهمه لهذا التمايز على أداة النوع الاجتماعي ، طة وكذا املعايير املتحكمة فيهاانتاج عالقات النوع الاجتماعي والسل

 لدراسة سيرورة النظام الابوي باملجتمعات ورصد مختلف التطورات في هذه البنية املولدة للعنف الرمزي اتجاه املرأة.

 عايير، ألابويةالنوع الاجتماعي، العنف، القوة، امل الكلمات املفتاحية:

Introduction : 

Malgré l’évolution qu’a connue l’humanité dans tous les domaines, surtout en matière de droit et 

plus précisément dans l’instauration des lois contre la violence basée sur le genre, ce fléau existe toujours 

et ce dans toutes les sociétés. Les hommes même avec un niveau intellectuel élevé continuent d’exercer la 

violence sous toutes ses formes sur les femmes et notamment la violence symbolique. 

A partir de ce constat, nous formulons notreproblématique : quelles sont les causes qui perpétuent 

ces violences basées sur le genre ? Nous partons du postulat que le patriarcat et la domination masculine 

sont parmi les causes qui ont engendré et qui maintiennent toujours ces violences. 
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Nous élaborons un champ théorique qui va recouvrir l’ensemble des concepts de notre 

recherche.Nous utilisons l’approche Genre, un concept pluridisciplinaire qui repose sur l’analyse critique 

des processus qui différencient et hiérarchisent les individus en fonction de leur sexe biologique. Le genre 

analyse les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes basés sur l’assignation des rôles 

socialement construits en fonction des sexes.Le genre est une construction socioculturelle des rôles et des 

relations entre les hommes et les femmes évoluant dans le temps et tributaire du contexte. Il est différent 

du sexe qui est biologique.(Okley, 1972) 

Le genre aide aussi à mettre au jour, en les questionnant, les rapports sociaux entre hommes et 

femmes. Il renvoie simultanément à trois dimensions. Premièrement, les différences entre femmes et 

hommes sont le résultat d’une construction sociale qui attribue des rôles, des statuts, des qualités, des 

aptitudes, des goûts différenciés. Deuxièmement, les relations entre femmes et hommes sont insérées dans 

un rapport de pouvoir, c’est-à-dire que ces relations structurent l’organisation sociale autour d’un dispositif 

hiérarchique qui pose la supériorité du masculin sur le féminin et à partir duquel se dessine le devenir des 

individus et des collectifs. Troisièmement, les catégories d’hommes et de femmes, de masculin et de féminin, 

sont pensées en interaction, comme étant définies l’une par rapport à l’autre.  

Le genre concerne donc autant les femmes que les hommes, le masculin que le féminin. Le concept 

de genre, en tant qu’outil politique a une utilité sociale et politique qui réside dans sa portée critique qui 

remet en cause, les normes et les règles sociales et questionne le fonctionnement de la fabrique sociale des 

inégalités fondées sur le genre. Il pose ainsi, les jalons intellectuels d’une lutte sociopolitique, culturelle pour 

l’égalité de genre ; c’est une forme de résistance politique face à un système social inégalitaire. Les 

dimensions politiques du concept de genre apparaissent dans le dévoilement des inégalités, les relations de 

pouvoir, les rapports de force et permettent éventuellement de repenser non seulement la société et son 

organisation sociale, mais aussi de repenser le droit et la justice sociale, la politique, et surtout une critique 

à toute naturalisation du social. 

En tant qu’objectif, l’approche genre promeut l’égalité des droits, ainsi qu’un partage équitable des 

ressources et responsabilités entre les femmes et les hommes. En tant que méthodologie, le genre produit 

une analyse comparée de la situation des femmes et des hommes tant d’un point de vue économique social, 

culturel et politique. L’approche genre est transversale et aborde tous les champs scientifiques et de 

développement. Elle conduit à la remise en cause des représentations et pratiques inégalitaires, 
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individuelles et collectives.Elle enrichit les connaissances et permet une compréhension plus objective de 

la réalité. 

Les études féministes ont joué un rôle essentiel dans l’avancement des connaissances dans le 

domaine du genre. « Celui-ci n'est pas quelque chose avec laquelle nous sommes nés, ni quelque chose que 

nous avons, mais plutôt quelque chose que nous faisons et interprétons » (Butler, 2005, P.71) 

En somme, le concept de genre se propose d’être efficace pour amorcer et accélérer le changement 

social vers l’égalité et la dignité et le refus des discriminations et des violences. Cela aide à comprendre la 

transversalité et les intersections du genre comme champ d’étude et de recherche et à saisir la construction 

sociale et culturelle de la différence entre les sexes dans différentes aires socioculturelles. Sa 

pluridisciplinarité réside dans l’utilisation du concept genre dans tous les domaines de la recherche 

scientifique, l’histoire, la linguistique, l’anthropologie, la sociologie, la psychologie, la biologie, l’économie, 

etc. 

Pour notre questionnement, ce concept donne les outils nécessaires afin de construire une réflexion 

critique sur les origines des rapports inégalitaires entre les hommes et les femmes et ainsi sur les origines 

des violences symboliques que subissent les femmes.Cela étant, ce qui nous intéresse dans l’investigation 

de notre problématique, c’est l’utilisation de ce concept en tant que catégorie ououtil d’analyse pour 

comprendre et déconstruire les normes de la violence fondée sur le sexe. 

Partant, notre problématique se construit dans l’investigation des origines du patriarcat ou de la 

domination masculine qui engendrent des violences symboliques basées sur le genre.Afin de donner 

quelques éléments de réponse à notre problématique, nous utilisons un cadre conceptuel que nous lions 

aux origines des violences, des discriminations et des inégalités, à savoir le patriarcat et la domination 

masculine liés aux pouvoirs, aux normes et aux violences. 

1. Sur le Pouvoir, le Sujet et la Norme :  

Le terme de sujet a trois sens ; un sens politique, un sens grammatical et linguistique et un sens 

philosophique. Le sujet signifie littéralement ce qui est dessous ou en dessous d’autre chose.C’est en ce sens 

que les sujetssont ceux qui se trouvent en dessous d’un pouvoir : ils lui sont assujettis.Cet assujettissement 

peut prendre des formes fort diverses. 
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Interroger le sujet implique le fait de s’interroger sur les diverses formes de l’assujettissement et 

sur les diverses formes de soumission des individus au pouvoir considéré lui-même dans ses différents 

visages. C’est là, par exemple, ce qu’avait entrepris de faire Michel Foucault (1991) ( Foucault, 1991) en 

reliant étroitement la question du sujet et la question du pouvoir.  

Pour Foucault (1991), le pouvoir et le sujet sont deux notions indissociables. Celle du pouvoir 

éclaircira celle du sujet car c’est le pouvoir qui produit le sujet. Le pouvoir revêt deux aspects coercitifs 

légitimant toute forme de domination, à savoir la loi et la norme. Ces deux formes de pouvoir appellent le 

sujet à adopter des comportements normaux ou une conduite normalisée. Toutefois, il faut comprendre 

cette dernière dans le sens où Foucault (1991) distingue entre la loi et la norme.  

La loi s’applique sur l’extériorité des individus donc, elle a un caractère répressif ; par contre, la norme 

vise l’intériorité des individus, ce qui veut dire qu’elle revêt un aspect incitatif. Cependant, la discipline est 

le pouvoir de normalisation qu’exerce la société sur les individus. : « La loi est d’essence répressive et la 

norme est d’essence incitative ; l’instance de diffusion de la loi est unique et centralisée (l’état) quand celle 

de la norme est plurielle (école, usine, médecine) (Frédéric, Foucault, 2004) 

Nous retenons ici la complexité de la genèse de la norme. La norme s’installe par plusieurs facteurs 

et sous plusieurs formes. Touraine (1995) (Tauraine, 1995) explique que c’est l’ensemble de la société qui 

met constamment en œuvre le mécanisme de la normalisation et qui donc produit de plus en plus la 

séparation entre le normal et l’anormal, le permis et l’interdit, le central et le marginal.  

Butler (2002) (Butler, 2002) a aussi articulé son projet autour de l’analyse des rapports entre le sujet 

et les normes. Elle a accordé son intérêt surtout à la façon dont le sujet incorpore les normes et comment 

ces dernières participent à la production d’une vie psychique originale, ainsi qu’à la façon dont cette vie 

influe sur les normes.  

Elle réfléchit le pouvoir de la norme dans la vie et le pouvoir de la vie dans les normes dans le but de 

comprendre l’action de la vie des sujets sur les normes et celles des normes sur la vie des sujets. Pour bien 

comprendre la norme et sa production, elle avance qu’il faut chercher la logique de sa productivité culturelle 

et sociale.  
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Pour notre problématique nous essayons de comprendre les causes des violences symboliques 

exercées sur les femmes par un retour aux normes de la productivité culturelle. Ces normes sociales qui 

imposent aux femmes et aux hommes des rôles et des responsabilités bien d 

éfinis qu’ils doivent respecter. Des normes qui exigent des hommes d’être agressifs, puissants, sans 

émotion et dominants, et les femmes d’être passives, faibles, émotionnelles et dépendantes des hommes. 

Ceci est encore perpétué par l’éducation et valorisé par la société. 

Les rapports sociaux de genre sont régis par des normes, tels que la légitimité des femmes dans les sphères 

privées de la société et la légitimité des hommes dans les sphères publiques. Afin de motiver cette 

polarisation, des croyances et stéréotypes ont été véhiculées sur les femmes comme sexe faible qui doit être 

protégé des regards prédateurs des hommes et que seuls ces derniers peuvent survivre dans un espace où 

existent des enjeux politiques, professionnels, etc. 

Cet état de fait est lié à un processus de socialisation, qui est un processus cognitif qui se forge à travers les 

traditions ; le discours, l’éducation ; la musique ; les proverbes, etc. Ce processus de socialisation est différent 

des hommes et des femmes depuis leurs naissances, à travers des mécanismes éducatifs, religieux et 

culturels entre autres. 

Bourdieu (1970) (Bourdieu , 1970)vise à penser le lien entre socialisation et actions des individus. 

L’habitus est constitué en effet par l’ensemble des dispositions, schèmes d’action ou de perception que 

l’individu acquiert à travers son expérience sociale. Par sa trajectoire sociale, tout individu incorpore 

lentement un ensemble de manières de penser, sentir et agir, qui se révèlent durables. Il pense que ces 

dispositions sont à l’origine des pratiques futures des individus. Ce qui aggraverait la situation, par ce 

comportement les femmes ancrent cette soumission qui sera transmise aux générations montantes. Cela 

passe aussi par les actes répétitifs et le discours ou ce que Butler (2004) (Butler, 2004)  nomme le concept 

de la performativité1. Ces éléments participent dans l’incorporation, l’intériorisation et la pérennisation de 

ces pratiques. 

                                                           

1 - Notez qu’ici nous aurions voulu discuter davantage ce concept lié à cette question à savoir la socialisation performative 

ou ce que Judith Butler a appelé la performativité. Parmi les théories innovatrices sur l’imbrication du langage dans la vie réelle 

est celle des actes performatifs élaborée par Austin (1962). Il conçoit le langage comme l’intermédiaire entre l’individu et ses 

propres expériences. Il attribue aux affirmations un pouvoir performatif capable de changer ou d’agir sur la réalité. Dans ce  

même sens, Butler (2004) se nourrit de la théorie performative afin d’alimenter ses arguments. Selon Butler, le genre est une  
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2 . Sur la Violence  

Il faut d’emblée le reconnaitre nous sommes face à la cruauté humaine et à l’injustice. Rien ne peut 

légitimer l’agression et la violence masculine envers les femmes.Boris Cyrulnik (2001)1 a dit : ‘La violence 

animale naît de l’altération des lois de la nature, alors que la violence humaine naît de leur transgression 

dans la parole et la civilité.’ Averroès2 a dit : « L’ignorance mène à la peur, la peur mène à la haine et la haine 

conduit à la violence. Voilà l’équation. ». Le constat alarmant est que les violences sont majoritairement 

orientées vers les femmes.  

Pour Michel Foucault (1976) ( Foucault, 1235, P.34), le pouvoir est une action sur une action et la 

violence est une action sur un corps. Il met l’accent sur le pouvoir du discours et il dit : « Le discours, loin 

d’être cet élément transparent ou neutre dans lequel la sexualité se désarme et la politique se pacifie, est un 

des lieux où elles exercent quelques-unes de plus redoutables puissances ». 

Rien que par le pouvoir exercé par le patriarcat, la domination masculine et la socialisation et bien 

sûr par la langue ou le discours, l’esprit et le corps des femmes deviennent un champ de bataille. 

ChristineDelphy et Patrizia Romito (2015)3 soulignent le fait qu’il ne faut pas oublier le pouvoir du discours 

en parlant de la violence envers les femmes qui minimise l’effet sur les esprits de cette violence alors qu’il 

faut insister sur le fait que cette violence est une violence masculine envers les femmes. 

Les formes et manifestations de cette violence masculine envers les femmes sont très diversifiées et 

présentent un large éventail d’agressions tant physiques que symboliques : On peut les classer de la manière 

suivante : 

                                                           

performance ritualisée et exercée par les individus. Autrement dit, elle attribue une dimension théâtralisée à la performativité. 

« La réalité genrée est performative, ce qui signifie simplement que le genre n'est réel que dans la mesure où il est performé » 

Butler (2013). Butler essaie de mettre en avant la nature de l’identité du genre. Celui-ci, selon elle, est une identité constituée 

à travers le temps. C’est une identité construite à travers une répétition stylisée des actes. Dès lors, le genre est donc constitué 

par le biais de la stylisation du corps. 

1 - Citation de Boris Cyrulink qui est un neuropsychiatre et psychanalyste français né en 1937. 

2 - Avérroeès, Ibn Rochd de Cordoue (1126-1198), est un philosophe et théologien, juriste et médecin andalou. 

3-Delphy, Christine et Romito Patrizia (2015), « La violence masculine contre les femmes en Occident », dans violence 

conjugale. 
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La violence physique : cette forme de violence est la plus visible, coups, blessures, fractures, etc., voire 

même décès.La violence verbale : elle prend une place importante dans toutes les sphères : familiale, 

professionnelle, conjugale, car les hommes la banalisent tellement qui ne la considère même pas comme 

une forme de violence.La violence psychologique : sous une forme verbale ou non verbale : dénigrement, 

humiliation, attaques verbales, menaces, contrôle des activités, isolement, séquestration, etc.La violence 

sexuelle : agressions sexuelles, viols, harcèlement sexuel, inceste, mutilation génitale, contrôle de virginité, 

le mariage précoce, le mariage forcé, traite des femmes, etc.La violence sociale : juridique, culturelle, spatiale, 

etc.La violence économique : privation de moyens ou de biens essentiels, contrôle ou spoliation, parfois 

même lorsque les femmes ont une activité rémunérée.La violence symbolique : les règles de la culture 

basées sur le pouvoir, les rapports de force et la domination masculine dans un système patriarcal et les 

discriminations de toutes sortes. Toutes ces formes de la violence symbolique entravent l’épanouissement 

et l’émancipation ainsi que le bien-être des femmes. 

3 .Les conséquences de la violence : 

Les femmes encaissent la violence au détriment de leur santé morale, physique et psychique à cause 

des liens familiaux, peur d’être rejetées par la famille, la société et traitées d’ingrates ainsi que le poids des 

coutumes qui pèse lourd sur elles. La famille et la société culpabilisent toujours les femmes de ne pas savoir 

protéger leur foyer, aussi la loi ne les protège pas car elle demande toujours des preuves même malgré les 

traumatismes psychiques et des blessures apparentes. 

Les femmes ont peur du regard de la société patriarcale où les femmes n’ont pas le droit de 

dénoncer les hommes sinon elles seront pointées du doigt d’où le stéréotype des femmes soumises.Cette 

violence perpétrée envers les femmes prédomine dans les deuxespaces privé et public au point que les 

femmes finissent par l’intérioriser. Les femmes développent une grande angoisse au regard de la société qui 

ne cesse de stigmatiser les femmes qui se sentent non seulement menacées mais aussi non protégées par la 

loi. 

Ces femmes présentent comme motifs, la peur de la vengeance de l’agresseur, la crainte des 

médisances, la peur de perdre leur famille, la volonté de protéger leurs enfants. Cependant, la forte pression 

de la stigmatisation de l’entourage de la société les conduit vers le silence. 

Malgré la lutte et la mobilisation de la société civile et des mouvements des femmes, les chiffres de la 

prévalence de la violence ne cessent d’augmenter, cette résistance principale réside dans la légitimation 



 

 الجندر قراءةعابرة للتخصصات 

 

 258 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي الافتراض ي 
0202 

sociale de la violence à l’égard des femmes, ancrage des stéréotypes qui maintiennent les femmes dans la 

position de mineures. 

Pour Bourdieu (1998) (Bourdieu, 1981) les règles de la culture sont le produit de la volonté des 

groupes dominants qui instaurent un ordre social qui traduit et perpétue la domination. La culture est donc 

un produit des humains, elle est le résultat de leurs rapports de force.  

Les notions d’habitus et de l’hexis sont pour lui centrale, liant le passé et le présent, les pratiques et 

les déterminations : nous sommes dans une structure structurante et structurée. Il faut introduire dans la 

pensée de la culture les rapports de force que traduisent les pratiques incorporées par les individus. C’est un 

cheminement vers le social basé sur un système patriarcal, la domination masculine, les pratiques 

discursives et de socialisation et les violences symboliques. 

Différentes approches et classifications existent selon le lieu où le contexte où la violence se produit 

: la famille, la communauté dans son ensemble et l’Etat.Certaines formes de violence impliquent plusieurs 

niveaux à la fois. C’est le cas par exemple, des crimes, d’honneur et des pratiques traditionnelles nuisibles, 

auxquelles participent la famille et la communauté et que l’Etat tait et tolère.Néanmoins, la violence est 

donc souvent imbriquée dans une structure plus complexe. Cependant, la violence masculine à l’égard des 

femmes influe sur leur santé et leur bien-être, entraine un coût humain économique élevé, entrave le 

développement et l’épanouissement. 

Il existe donc un lien étroit entre le patriarcat, la domination masculine et les autres relations de domination 

et de subordination des femmes ainsi dans des divers contextes.Les rôles sexo-spécifiques que les sociétés 

assignent aux femmes et aux hommes ont été hiérarchisés, les hommes exerçant le pouvoir ainsi qu’une 

emprise sur les femmes : l’exploitation des activités productives et reproductives des femmes. Le contrôle 

exercé sur la sexualité et la capacité reproductive des femmes. Les normes et les pratiques culturelles qui 

consacrent le statut inégal des femmes. 

Les structures et mécanismes publics institutionnalisent les inégalités entre les sexes et qui légitiment 

par conséquent la violence à l’égard des femmes. L’architecture même de la cité est masculine. A croire que 

l’espace public est conçu que pour les hommes. Une autre forme de violence symbolique. La violence elle-

même est aussi un moyen de perpétuer la subordination des femmes. 
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La violence est donc un problème structurel fondée sur le genre et ne peut pas être attribuée 

seulement aux seuls facteurs liés aux comportements individuels et aux histoires personnelles comme 

l’alcoolisme ou un passé exposé à la violence des agresseurs. 

Ainsi en essayant de trouver une explication à certains mécanismes liés à la violence basée sur le 

genre, cela devrait s’inscrire dans une dimension plus large des relations de pouvoir comme le confirme 

Butler (2002) (Butler, 2002)  « Il faut enfin souligner que le genre se comprend dans une perspective 

relationnelle, c’est-à-dire qu’il est le fruit des rapports sociaux entre les femmes et les hommes. Le genre 

comme catégorie d’analyse ne se réduit donc pas à l’analyse de la situation des femmes, mais prend en 

compte les femmes et les hommes dont la relation produit le masculin et le féminin. » 

Cette violence puise son fondement sur une discrimination sexuelle mettant en exergue cette 

domination sous-jacente de notre société, à dominer, asservir, contrôler la vie et le corps des femmes quel 

que soit leur âge. Cette domination se manifeste par ces violences, cette variété de sévices que subissent les 

femmes reflète ce rapport de force et de domination masculine ancrés dans l’histoire, que Héritier (1996) 

(Héritier, 1996, P.96)appelle « la valence différentielle des sexes ».Elle constate le caractère universel de la 

domination masculine, de la hiérarchie hommes/femmes et de l’androcentrisme1.Le facteur de la culture et 

la religion qui présentent une grande influence sur les manifestations de la violence masculine envers les 

femmes dans les comportements, les perceptions, les stéréotypes, les conceptions, les attitudes, les 

croyances,les représentations psychosociales, etc. 

Les femmes elles-mêmes incorporent et intériorisent ces comportements et parfois malgré elles 

contribuent à la perpétuation de ces croyances. Ces attitudes se manifestant par une violence 

symbolique.Nous nous intéressons à cette violence symbolique et nous postulons que les causes de cette 

violence peuvent être analysées en traitant le conceptdu patriarcat et de la domination masculine. 

4. Le Patriarcat et la domination masculine, une question d’idéologie : 

Le patriarcat est défini comme un système social dans lequel l'homme agit comme l'autorité 

principale et la figure centrale dans l'organisation sociale, et où les pères exercent une autorité sur les 

                                                           
1 - L’Androcentrisme est un concept qui explique le fait ou la tendance à être centré sur les êtres humains de sexe masculin. 

C’est un mode de pensée qui envisage le monde que sur le point de vue des hommes. Il est donc utilisé pour dénoncer cette 

manière biaisée de voir et d’analyser mettant seulement les rôles des hommes, leurs expériences, leurs fonctions, etc. 



 

 الجندر قراءةعابرة للتخصصات 

 

 260 برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي الافتراض ي 
0202 

femmes, les enfants et la propriété. Ainsi, le patriarcat fait référence à des systèmes sociaux dans lesquels le 

pouvoir est principalement détenu par des hommes adultes. Ces deux définitions donnent un sens que le 

patriarcat implique les institutions et les règles et privilège le masculin, et produit également la 

subordination féminine. De plus, de nombreuses sociétés patriarcales sont pour la plupart patrilinéaires, ce 

qui signifie que la propriété et titre sont hérités par la lignée masculine. 

Lerner (1986)1 le définit comme « une création historique formé par des hommes et des femmes 

dans un processus qui a pris près de 2500 ans à son achèvement » (Lerner, 1986 , P.229) Elle déclare 

également que dans sa forme la plus ancienne, le patriarcat est apparu comme l’état archaïque dans lequel 

l'unité de base de son organisation était la famille patriarcale, qui à la fois exprime et génère constamment 

ses règles et ses valeurs. Millet (1970) (Millet, 1970 )se propose d'analyser « le patriarcat comme une 

institution politique ». Elle insiste sur le fait que le mot « politique » désigne ici toutes « relations structurées 

de pouvoir » et celle entre les sexes est une « relation de domination et de subordination ». 

De la définition ci-dessus, on peut déduire qu'il existe deux notions importantes qui définissent le 

patriarcat comme une idéologie. Ces deux notions importantes qui découlent du patriarcat sont la 

domination masculine et l'infériorité féminine. Cette opposition binaire devient importante parce que tous 

les deux forment le point de repère fondé qui définit toutes les relations hommes-femmes. Dans le même 

ordre d'idées, Hooks (2000) (Hooks, 2000 ) déclare également que les hommes en tant que groupe profitent 

le plus du patriarcat, partant de l'idée qu'ils sont supérieurs aux femmes et qu'ils devraient régner sur elles. 

Cependant, elle ajoute que ces avantages ont un prix. En échange de tous les bénéfices qu’ils reçoivent du 

patriarcat, les hommes sont tenus de dominer les femmes, de les exploiter et de les opprimer en utilisant la 

violence2 s'il le faut pour maintenir le patriarcat intact. 

Il est clair maintenant que le patriarcat et les hommes forment une symbiose. Afin de garder le monde 

des hommes en cours d'exécution, ils (le patriarcat et les hommes) vont avoir besoin les uns des autres pour 

longtemps. De cette conclusion, on peut déduire que le patriarcat deviendra une idéologie, en particulier 

                                                           
1 .Gerda Lerner (1920-2013) est une féministe américaine pionnière de l’histoire des femmes. 

2 .  Les écrits de Hooks explorent l’intersectionnalité entre race, capitalisme et genre et comment produisent-ils et perpétuent 

le système d’oppression et de domination. 
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celle des hommes, qui sera héritée d’une époque à l’autre et de génération en génération selon le sexe. Ici, 

les femmes deviennent la principale victime de cette idéologie héritée Hooks (2000). (Hooks, 2000) 

Dans la corrélation avec le patriarcat en tant qu'idéologie, Morris (1993) (Morris, 1993, P.4-5) a 

donné deux définitions à l’idéologie. La première est que l'idéologie peut faire référence à un système de 

croyances que consciemment les gens choisissent ou rejettent sciemment, comme l'individualisme 

compétitif, le communisme ou la religion. Ensuite, la deuxième est que l'idéologie est utilisée pour désigner 

la façon dont nous percevons la réalité. Enfin, dans ce deuxième terme, cette idéologie est utilisée ici dans 

le contexte de l’idéologie patriarcale. 

Elle ajoute que nous sommes entraînés imperceptiblement dans un réseau complexe de valeurs, 

d'hypothèses et d’attentes qui sont déjà là avant nous et semblent être naturelles. Ici, une grande partie des 

études féministes s'intéresse à l’idéologie du patriarcat dans le second sens, c'est-à-dire avec les manières 

dont la subordination des femmes est naturalisée, tout semble fait pour donner l'impression que les choses 

sont comme elles sont, Morris (1993) (Morris, 1993, P.1-2). Ici, il y a une croyance qui est produite par le 

patriarcat comme idéologie. Cette croyance est considérée par les féministes comme le noyau majeur qui 

contribue à l'existante idéologie patriarcale.  

Cette croyance est alors appelée « essentialisme biologique ». Il a été dit clairement que les femmes 

ont souffert d'une longue tradition de ce qui est généralement compris en tant qu’essentialisme biologique. 

Morris (1993) à travers son livre le définit comme « la croyance que la « nature » d’une femme est une 

conséquence inévitable de son rôle reproductif ». Cette croyance implique que ce qui est naturel ou essentiel 

ne peut pas être changé comme le peuvent les attributs sociaux d’un individu. Par conséquent, si la biologie 

devait réellement rendre les femmes plus soumises et moins aventureuses que les hommes il y aurait peu 

que quiconque puisse y faire, Morris (1993).  

De plus, Morris (1993) ajoute également que l'essentialisme biologique a été le fondement « de la 

pensée la plus traditionnelle sur les femmes, utilisée à la fois pour les dénigrer et les idéaliser mais toujours 

pour justifier le statu quo existant des structures de pouvoir ». Les attributs féminins naturalisés au fur et à 

mesure que la biologie devienne une destinée : « ce qui est inné doit être supporté puisqu'il ne peut pas être 

changé », Morris (1993). (Morris, 1993, P.94).  Ce type d'argument essentialiste ou déterministe a été utilisé 

tout au long de l'histoire et à travers les sociétés pour justifier la subordination des femmes, même si ce qui 

est considéré comme essentiellement les caractéristiques féminines, varie d'une culture à l'autre. 
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Morris (1993) utilise les termes « féminité » et « masculinité » pour désigner une identité culturelle 

de genre acquise, même si, d’après elle, pour la plupart des femmes, cette identité sociale et le sens subjectif 

de soi sontconstruits si tôt dans les vies des femmes, qu'il semble coïncider naturellement avec leur sexe. 

De la description ci-dessus, on peut conclure que l'essentialisme biologique en tant que croyance produite 

par le patriarcat est devenu le noyau de toute discrimination envers les femmes. On peut également en 

déduire que l'essentialisme biologique devienne une idéologie qui réfléchit aux notions d'oppression 

sexuelle, de discrimination de genre et de questions de rôles dans la société. Ce sont les hommes et leur 

système patriarcal qui soutiennent et maintiennent l'essentialisme biologique pour opprimer, discriminer 

et violenter les femmes. 

5. Une réflexion sur les origines du patriarcat : 

D’après Lamrabet (2005) (Lamrabet, 2005, P.25):« La discrimination envers les femmes qui constitue 

des inégalités au vrai sens du terme symbolise la première matrice de domination universelle sur laquelle 

vont se greffer toutes les autres formes d’inégalité ́ sociale, le patriarcat reste le socle de toutes les inégalités 

politiques, économiques et socio-culturelles et donc entrave l’évolution de la société ́ hommes et femmes ». 

Cette citation montre à quel point il serait intéressant de remonter aux origines du patriarcat et la 

domination masculine pour pouvoir comprendre leur complexité et les causes de leur persistance. 

5.1 . L’origine du pouvoir patriarcal : un regard subversif : 

Peut-être faut-il toujours revenir aux origines des discriminations et de la domination masculine afin de 

dévoiler comment le système patriarcal a réussi à s’incruster dans la conscience et l’imaginaire collectifs et 

traiter la problématique de la domination d’un point de vue historique, anthropologique, philosophique, 

sociologique et psychanalytique. Nous voudrions tout d’abord, s’arrêter à la notion du pouvoir. 

Arendt (1990) (Arent, 1990) fonde une pensée philosophique sur la méthode phénoménologique 

afin d’aborder les polémiques politiques. Elle scrute le phénomène totalitaire commun à tous les systèmes 

politiques qui se caractérisent par l’autorité extrême partout dans le monde. Tout d’abord, elle commence 

par critiquer la pensée de Max Webber (1949) (Webber, 1949) sur le pouvoir : selon elle, le pouvoir se 

distingue de la domination. Dans ce sens, la domination pour elle : « est une interprétation falsifiée et 

falsifiante du pouvoir, entendu comme pouvoir de l’homme sur l’homme ». Elle distingue entre le pouvoir 

et l’illusion de détenir celui-ci. Pour elle, la violence va complètement à l’encontre du pouvoir : « Le règne de 
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la pure violence s’instaure quand le pouvoir commence à se perdre ». Cette rupture avec la pensée 

philosophique commune démarque la réflexion d’Arendt (1990). Le pouvoir donc ne peut pas être réduit à 

la domination violente de « l’homme sur l’homme ».  

Max Weber (1949) assure que « le pouvoir est présent chaque fois que je puis avoir la chance de faire 

prévaloir ma volonté sur la résistance d’autrui ». On n’est pas très loin de la célèbre définition de la guerre 

par Clausewitz1 : « Un acte de violence visant à contraindre l’adversaire à exécuter notre volonté ». Bertrand 

(de Jouvenel (1948)2 affirme que : « commander et être obéi : ce qui est la condition nécessaire pour qu’il y’ 

ait pouvoir, et la condition suffisante, ce sans quoi il n’existe pas : cette essence, c’est le commandement ». 

Basée sur cette pensée, Arendt (1970) (Arendt, 1970) souligne le fait qu’il y’ait une convention commune 

qui associe le pouvoir à l’obéissance, au commandement et à la violence. D’après elle, la violence indique 

l’absence du pouvoir et ne l’égale pas.  

Elle aborde les différentes théories biologiques et théologiques qui expliquent que la tendance à la 

violence est justifiée par l’inclinaison instinctive et presque primitive vers l’exercice du pouvoir par la force. 

En contrepartie, et au sein de cette même domination, Arendt (1970) mentionne l’instinct de soumission 

qui le définit en tant que « ardent désir de se laisser diriger par autrui et d’obéir à un homme fort ». Il existe 

une certaine soumission intérieure qui facilite le processus de la domination. Celle-ci donc se fait 

relativement dans une complicité entre le dominant et le dominé. Pour se distinguer de ces définitions 

traditionnelles du pouvoir, elle associe la domination à la désobéissance. Pour elle, le pouvoir est contenu 

dans le peuple, chez la majorité qui se révolte et qui choisit d’obéir aux lois au lieu d’obéir aux hommes. 

Pour illustrer sa pensée, elle remémore l’Antiquité, la Révolution Française, la Révolution hongroise et tout 

autre évènement historique qui marque une rébellion et un refus du pouvoir humain.  

En exploitant la pensée d’Arendt (1970), on peut dire que le féminisme et le genre en tant que 

révolutions, donnent le pouvoir aux femmes qui refusent le patriarcat et la domination masculine et qui ont 

choisi d’obéir aux lois de l’égalité au lieu d’obéir aux hommes. Cependant, les hommes réagissent par la 

violence par peur de perdre le pouvoir et les commandements. 

                                                           
1.Carl Philipp Gottlieb (1780 - 1831) est un officier général et théoricien militaire allemand. 

2 . De Jouvenel, Bertrand (1948), On power, its nature and the history of its growth, Liberty Fund, Inc. 
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Voilà ce que c’est le pouvoir pour Arent (1970), ce n’est pas une possession individuelle mais c’est le 

produit de la pluralité, de la collectivité et du groupe. En se référant à cette définition assez originale du 

pouvoir, nous proposons une nouvelle lecture des rapportsde genre. Le genre donc devient ce rapport de 

pouvoir exercé par une collectivité dominante masculine sur une autre dominée féminine. Ce pouvoir se 

manifeste souvent par une violence symbolique et concrète qui peut être explicitée par la tendance 

humaine à faire usage de la force, les manipulations et les discriminations.  

5.2 .Origine anthropologique du système patriarcal : 

Selon Louis Dumont (1983) (Dumoont, 1983), le monde social serait organisé selon un principe de 

relations hiérarchiques. Les relations d’opposition : (droite/gauche, Adam/Ève, etc.,) seraient donc à penser 

sur un mode hiérarchique. Les deux termes des oppositions ne sont pas à penser comme égaux, l'un des 

deux est supérieur à l'autre parce qu’il englobe le deuxième terme. Autrement dit, l'un des termes représente 

la totalité en même temps qu'une partie de l'opposition. Exemple : Ève est faite à partir de la côte d'Adam. 

En même temps qu'il y a création d'une altérité il y a affirmation d'une supériorité d'Adam (par exemple). 

Cette conception fondamentalement misogyne est bien sûr à relativiser, et à resituer dans les modes de 

pensée. Cependant, cela nous renseigne sur comment la culture et les hiérarchies ont forgé les relations de 

Genre enracinant d’emblée les violences symboliques.  

Chef de famille, pourvoyeur, patriarche, nombreux sont les termes déployés pour désigner celui qui 

détient le pouvoir. Le patriarcat se définit comme étant un système dans lequel le pouvoir est détenu 

exclusivement par les hommes. Le terme est conçu afin de rendre compte de l’oppression que subissent les 

femmes à cause de cette idéologie dominante. Selon Nicole Claude-Mathieu (1991),(Mathieu, 1991 ) il 

existe trois pouvoirs qui permettent les hommes de dominer les femmes :  

Le pouvoir de décision politique (occupation de la sphère publique – décision de faire la guerre, à 

qui et quand), le pouvoir de décision économique (répartition du surplus de la production apparu lors de 

l’accumulation des ressources, de leur exploitation et de la volonté de certains de s’approprier ces surplus 

et d’accroître leur richesse) et le pouvoir de posséder la terre (par héritage, la transmission des propriétés se 

faisant de père en fils). La plupart des sociétés cumulent ces trois pouvoirs aux mains des hommes même si 

parfois l’un ou l’autre de ces pôles est aux mains des femmes. L’anthropologue souligne que la possession 

de ces trois pouvoirs appartient souvent à la classe sociale des hommes. Les femmes peuvent parfois obtenir 

l’un de ces pouvoirs mais jamais les trois à la fois ce qui les limite à la reproduction, l’aspiration au mariage 
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comme source d’aisance financière et la gratuité des tâches ménagères considérées comme des aptitudes 

naturelles spéciales aux femmes. Le discours normatif attribue au patriarcat un caractère naturel, la majorité 

des individus y compris les femmes adhèrent à ce système considéré comme la nature des choses. Par 

ailleurs, Héritier (1996) (Mathieu, 1991,  P.8) avance que « Le modèle archaïque masculin est universel mais 

pas éternel. L’humanité actuelle procède des mêmes souches qui ont donné aux mêmes questions les 

mêmes réponses. Mais c’est un modèle créé par l’esprit. Il n’est pas là par nécessité biologique. Il peut donc 

être remplacé. » Ce modèle archaïque, d’où vient-il ?  

5.3 .Le mythe Freudien et le patriarcat :  

Cela peut être expliqué par l’anthropologie Freudienne notamment présente dans Totem et Tabou, 

Freud (1912). (Freu, 1912)Il tente d’expliciter les origines de la société à travers la présentation du mythe de 

la horde primitive. Mais le fait d’avoir assassiné le père n’a pas accordé aux fils la liberté qu’ils souhaitaient 

avoir, au contraire, désormais ils sont limités par des lois et des tabous. La morale sexuelle, la religion et les 

normes sont donc basées sur le mythe de la horde primitive. La violence et la domination masculine peuvent 

être expliqués comme une vengeance des hommes envers les femmes qui à cause d’elles le père était tué. 

Nous rappelons que le système du patriarcat est fondé sur la possession de trois pouvoirs (politique, 

économique et la possession de la terre). Nous soulignons donc ce rapprochement entre la lecture du mythe 

Freudien et la conception anthropologique du patriarcat. La catégorie sociale des hommes donc parcourt 

plusieurs rivalités au cours de l’histoire et depuis l’âge primitif. Nous soulevons également la ressemblance 

entre la pensée d’Ardent (1970) qui disait que la violence indique l’absence du pouvoir ; la violence des fils 

dans ce cas, le meurtre, annonce le manque de leur pouvoir qu’ils souhaitaient instaurer en tuant leur père. 

Néanmoins, leurs efforts n’ont pas abouti vu qu’ils n’ont pas pu jouir d’une sexualité plus libre. Le recourt 

aujourd’hui à la violence peut donc être interprété comme une tentative primitive pour dominer les femmes. 

5.4 .La vision de Lévi Strauss :  

La prohibition de l’inceste selon Claude Lévi Strauss (1967) (Levi-Strauss, 1967 ) fait partie des piliers 

du fondement de la société ; en ce sens il avance : « La prohibition de l’inceste constitue la démarche 

fondamentale grâce à laquelle par laquelle mais surtout dans laquelle s’accomplit le passage de la nature à 

la culture ». Il propose la théorie de l’alliance comme remède au plaisir sexuel inassouvi. « La prohibition de 

l’inceste est moins une règle qui interdit d’épouser mère, sœur ou fille qu’une règle qui oblige à donner mère, 

sœur ou fille à autrui », précise toujours Lévy-Strauss (1976), ce qui élargit le cercle des relations. La violence 
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symbolique a commencé ainsi. La culture instaure la communication réglée, qui est la condition même de 

la vie sociale :  

« Dans chaque société la communication joue à trois niveaux différents : communication des femmes, 

communication des biens et des services, communication des messages. ». La violence économique est une 

violence masculine. 

Selon cette théorie basée sur les données anthropologiques, l’auteur suppose l’existence d’un 

échange matrimonial qui aurait assuré la reproduction chez les sociétés primitives. Son apport en matière 

du genre réside dans son explication des rapports du genre d’une manière anthropologique.  

Ses travaux ont été repris sous un angle féministe pour entamer une discussion historique sur les rapports 

du sexe. Parmi ces féministes nous citons Gayle (1999) (Gayle , 1997 ):« L(a division du travail par sexe peut 

en conséquence être vue comme un “tabou” : un tabou contre la similitude des hommes et des femmes, un 

tabou divisant les sexes en deux catégories mutuellement exclusives, un tabou qui exacerbe les différences 

biologiques entre les sexes et par là crée le genre. La division du travail peut aussi être vue comme un tabou 

contre des arrangements sexuels autres que ceux comprenant au moins un homme et une femme, 

prescrivant par là le mariage hétérosexuel ».  

Cependant, une théorisation du genre se fait à travers l’échange des femmes et qui marque un fait 

social concrétisant le passage de la nature à la culture. L’anthropologues juge la théorie de Lévi-Strauss 

(1967) comme androcentrique et naturaliste : « La relation globale d’échange qui constitue le mariage ne 

s’établit pas entre un homme et une femme qui chacun doit, et chacun reçoit quelque chose : elle s’établit 

entre deux groupes d’hommes, et la femme y figure comme un des objets de l’échange, et non comme un 

des partenaires entre lesquels il a lieu ».  Les femmes figurent tels des objets au sein de cette théorie de 

l’alliance. C’est une lecture de la scission qui se fait entre les deux sphères (privée et publique). L’échange se 

fait exclusivement par les femmes ce qui marque une différenciation très évidente au niveau des rôles 

sociaux : 

Même si la théorie de l’alliance Lévi-Strauss (1969) fournit un éclairage intéressant sur la structure 

sociale en explorant comment l’échange des femmes entre les hommes structurent les groupes sociaux, elle 

repose néanmoins sur une distinction implicite entre la sphère domestique et la sphère publique. Lévi-

Strauss (1969), par exemple, rejette la forme, mais non le contenu, des échanges maritaux, parce qu’il se 
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contente d’assumer que partout les femmes, en tant que pourvoyeuses de services domestiques et sexuels, 

ont une valeur inhérente égale et que les hommes ont l’autorité légitime d’échanger les femmes.  

La théorie de l’alliance représente une vision androcentrique des sociétés patriarcales. La prohibition 

de l’inceste a suscité l’établissement des lois et des règles qui instaurent la moralité sexuelle. L’intéressant 

dans les théories de Freud et de Lévi-Strauss c’est qu’elles interprètent des actes primitifs comme étant des 

faits sociaux révélateurs du pouvoir des hommes. Les données anthropologiques rendent compte d’une 

société guidée par les chefs masculins qui régulent les relations matrimoniales. La théorie de l’alliance 

pourrait expliquer pertinemment l’assujettissement que subissent les femmes jusqu’au jour d’aujourd’hui à 

cause de la domination masculine poussée par la détention du pouvoir.  Le mythe Freudien concrétise 

l’ambivalence des sentiments que ressentent les hommes, Freud explique que c’est cette même 

ambivalence qui a créé le remords et la culpabilité chez les fils. C’est une lecture anthropologique de la 

construction du système patriarcal ainsi que la détermination des rôles entre les femmes et les hommes. 

Cette construction étant inégalitaire et sexiste a engendré des souffrances et des violences et a causé du tort 

à la moitié de l’humanité ! 

Conclusion : 

« Quand notre conscience parle, c'est la société qui parle en nous ». Durkheim (1895) (Durkheim, 

1895)« Pour assujettir l’individu aux normes strictes de la tradition, il faut que le surmoi puisse devenir la 

voix de l’autorité, et ceci en lui inculquant dès la naissance les valeurs, et la morale nécessaire pour la 

perpétuité du modèle traditionnel. » Lévi-Strauss (1976). (Durkheim, 1895, P.13) 

 Les différences et inégalités entre les hommes et les femmes ont des origines liées à la fois à la culture et à 

la tradition. De même, l’éducation et la socialisation sont deux facteurs décisifs quant à l’apprentissage des 

normes de vie et l’acquisition des rôles sociaux. En effet, la différence de sexe en tant que donnée naturelle 

est un principe universel d’organisation sociale.Les relations dans une société ne peuvent être comprises 

que si l’on prend en compte les usages qu’en font les agents, correspondants aux intérêts matériels ou 

symboliques et aux rapports de force : le système patriarcal, la domination masculine sont à l’origine des 

violences symboliques. Leur déconstruction s’impose afin d’établir la paix entre les sexes et épargner les 

femmes de toute sorte de violence. 

Bien que les hommes et leur patriarcat soient enracinés depuis des siècles et que la discrimination à 

l'égard des femmes semble ne jamais cesser, les femmes créent une philosophie et des idées venant de leur 
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propre conviction de combattre le patriarcat en tant qu'idéologie. Cette quête, en plus de les aider à 

comprendre la complexité du système, les aide aussi à avancer vers l’émancipation et la résilience pour 

déconstruire les violences symboliques.  
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