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 ...إلى العزيزة األستاذة الدكتورة القديرة /ماجدة فهمي...
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الفصل األول
مقدمة الدراسة
تمهيد
على الرغم مما تشهده الدراسات االجتماعية في الغرب من زخم متزايد في الدراسات النقدية للرجولة
والنقاشات الدائرة حول قضايا الرجل ،ال زال أمامنا في مصر والعالم العربي الكثير في هذا المقام؛ ذلك أننا
بصدد قضية لم تُن َظر بَعد ،هي قضية الرجل المصري .فمكتبة العلوم االجتماعية في مصر بوجه خاص ،وفي
العالم العربي بشكل عام ،في حاجة للمزيد من هذه الدراسات .وكمحاولة لرأب هذ الصدع ،تعتبر الدراسة
الحالية محاولة للتعريف بهذا الحقل العلمي الحديث نسبياً ،مع التركيز على مبحث "صناعة" الرجولة .أما عن
التطبيقات المأمولة لهذا التخصص الهام ،فنرجو أن تتم وفق رؤية سياقية ال تبتعد منهجيا ً أو نظريا ً عن
خصوصية الثقافة المحلية.
ومن خالل توظيف مدخل نظري بيني وتكاملي ،تهدف الدراسة إلى فهم العالقة بين "صناعة" الهوية
الذاتية لدى الرجل وغرس مفهوم الرجولة من ناحية ،وبين تنشئة األم من ناحية أخرى .وقد سعينا في سبيل
ذلك إلى التركيز على األبعاد السوسيو-ثقافية للموضوع ،وهو ما استلزم تخطى قضية "الذكورة" ذات الداللة
البيولوجية .وفي هذه األثناء ،سعت الدراسة إلى تكوين تصور سياقي  contextualعن المدلول الجمعي لمفهوم
"الرجولة" ،وأنماط هذه الرجولة التي تشكلها تنشئة األم .وباإلضافة إلى ما سبق ،تعتبر الدراسة محاولة
لالقتراب من بعض القضايا الخاصة بالرجل المصري ،والتي قلما تم تناولها في البحوث العلمية واألوساط
األكاديمية بشكل متعمق .ويتناول الفصل التالي هذا المبحث.
يناقش الفصل الحالي )1( :مشكلة الدراسة وأهدافها وأهميتها وتساؤالتها وأسباب اختيار موضوعها ،و()2
فصول الدراسة ،ثم ( )3أهم المفاهيم والتعريفات اإلجرائية الواردة في الدراسة.

أوالً :مشكلة الدراسة
إن قضايا ومشكالت الرجل ال تنفصل عن قضايا ومشكالت المرأة .فوضع المرأة ال بد أن يكون
له مردود على حياة الرجل أيضاً ،وأحوال الرجل ال بد أن تنعكس على حياة المرأة .وقد لمست الباحثة
إشكالية مبدئية تتمثل في القصور الملحوظ في الدراسات االجتماعية التي تتداخل فيها قضايا الرجل مع
قضايا المرأة .كما الحظت أن الدراسات التي تتناول الرجل والرجولة تندرج في الغالب ضمن دراسات
المرأة أو الدراسات النسوية.
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وترتيبا ً على ما سبق ،تتمحور مشكلة الدراسة حول األبعاد االجتماعية والثقافية التي تلعب دورا ً في
تنشئة األم ألبنائها ،ودورها في تخليد المفاهيم واإلرث الثقافي المتصل بالرجولة واألنوثة وتوريثها لألبناء.
وتتطرق الدراسة أيضا ً لبعض اإلشكاليات ،ومنها ضرورة إيجاد تعريف سياقي للرجولة في المجتمع
المصري؛ وهو ما يعتبر مهمة محفوفة بالمآزق العلمية "الموضوعية" .فقد تبين أهمية عدم التقيد بتعريفات
سالفة دون مراجعة نقدية وتنقية تحليلية .كما تتضح أهمية مراجعة بعض القوالب الثقافية السائدة ،مثل وقوع
المرأة دائما ضحية لقهر الرجل ،في حين أن ثمة شواهد تدلل على أن المرأة ت َتسبب أحيانا ً في قهر اآلخر،
رجاالً ونسا ًء ،بل وفي قهر نفسها أحيانا ً .وتظهر هنا ضرورة استكشاف دور األم في ترسيخ وتوريث
تكرس اضطهاد المستضعَفين واألقل حظا ً ضمن محيطها االجتماعي ،وخاصة المرأة.
الموروثات التي ّ

ثانياً :أهداف الرسالة
تهدف الدراسة -أوالً -إلى سد النقص في تراث العلوم االجتماعية في مصر بوجه خاص ،وفي العالم
العربي بشكل عام ،فيما يتعلق بالدراسة العلمية والنقدية لمفهوم الرجولة ،وإعادة قراءة ما يرتبط به من
مفاهيم من منظور أكثر مالءمة لواقعنا االجتماعي المعاصر وتاريخنا وثقافتنا .وتتوجه الدراسة في الوقت
نفسه نحو بناء رؤية متكاملة عن الرجولة باعتبارها انعكاسا لتنشئة األم ألبنائها في المجتمع المصري.
وتطمح الباحثة أن تكون الدراسة نقطة مضيئة ،ملهمة لبحوث الحقة تسعى إلى تفكيك بعض المفاهيم التي
تؤخر البناء اإلنساني واالجتماعي .كما تهدف الدراسة إلى استكشاف أنماط التنشئة التي يمكن أن تساهم
في حصول الرجل والمرأة على استحقاقاتهما اإلنسانية كاملةً ،دون أن يكون ذلك على حساب الطرف
اآلخر .وتصبو الباحثة أيضا ً إلى التعرف على بعض الموروثات التي ترسخها األم ،والمتصلة باألدوار
والتوقعات المرتبطة بالنوع .وفي هذه األثناء ،ترجو الباحثة أن تساهم الدراسة في مناقشات نظرية مثيرة
وجديرة باالهتمام.

ثالثاً :أهمية الدراسة
تستمد الدراسة الحالية أهميتها من خالل أربعة محاور أساسية ،يتعلق أحدها بالحداثة النسبية
لموضوع الدراسة وما يمكن إضافته لما سبق من دراسات ،والثاني بالجانب النظري والمفهومي الذي يتم
من خالله تناول موضوع الدراسة ،أما المحور الثالث فيتعلق باألهمية التطبيقية ،بمعنى توظيف البحث في
وضع خطط إصالحية وفق ما يرتضيه التطور الطبيعي للمجتمع .وأخيرا ً ،تكمن أهمية الدراسة في جانبها
المنهجي والعملي .وتوضح السطور التالية كالً من هذه الجوانب.
أ -أهمية الدراسة بالنسبة لما سبقها من دراسات
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أما من حيث أهمية حداثة موضوع الدراسة الحالية ،فتأمل الباحثة أن تتميز الدراسة بكونها قيمة
علمية مضافة ،تسد النقص في مكتبة علم االجتماع واألنثروبولوجيا العربية فيما يتعلق بالدراسات النقدية
للرجل وأنماط الرجولة .فقد ركزت الدراسات السابقة َج ّل اهتمامها على قضايا المرأة ،مع إغفال ملحوظ
لمبحث الرجولة وتنشئة األم "صانعة" الرجال بمعاونة موروثات ثقافية تكرسها هي وتعيد إنتاجها .فالباحثة
تطمح تكون الدراسة الحالية قاعدة تنطلق منها دراسات أخرى عن الرجولة في مصر والعالم العربي.
ب-األهمية النظرية والمفهومية
تكمن األهمية الثانية للدراسة في إطارها النظري والمفهومي ،من حيث تبني رؤية نظرية نقدية
للتراث الثقافي السائد في المجتمع المصري وما يتضمنه من مفاهيم ،واالستعانة بمداخل نظرية تساعد في
رصد وتفسير الرؤى المعرفية الجمعية لمفهوم "الرجولة" وارتباطه بتنشئة األم باعتبارها أفصح من يعبر
عن حفظ وتوريث المفاهيم والرموز الثقافية .كما تقدم الباحثة أطروحة "تأنيث القهر" ،بمعنى دور المرأة،
خاصة األم ،في وقوع القهر على نفسها وعلى من هم أضعف أو أقل حظا منها.
كما تنبع األهمية النظرية للدراسة من تبنيها مدخال بينيّا ً interdisciplinary approach -يعتمد
على االنتقائية النظرية  ،eclecticism theoreticalفي محاولة إلبراز أوجه االلتقاء واالنفتاح المنهجي
والنقدي بين عدد من األطر النظرية والمداخل العملية.
ج -األهمية التطبيقية
أما فيما يتعلق باألهمية التطبيقية ،فيستمد موضوع الدراسة الحالية أهميته من ارتباطه بأهمية قضية
وحقوق الرجل والمرأة والطفل ومن ثم األسرة والمجتمع اإلنساني ككل .ومن هذا المنطلق ،تلتزم الدراسة
الحالية ببُعد تطبيقي وتنموي له مردود إنساني يستهدف تمكين الرجل والمرأة على السواء ،من خالل
محاولة رفع مستوى الوعي الجماهيري ،بمعاونة مؤسسات صنع القرار ومقدمي الرعاية والقائمين على
مؤسسات التنشئة االجتماعية الرسمية في مصر والتعاون معهم ،ليصبحوا أكثر إدراكا واستيعابا لمتطلبات
عصر ما بعد الثورات والتحوالت العالمية ،مع التأكيد على أهمية دحض بعض الموروثات والقوالب
الجاهزة السلبية المرتبطة بمفهوم الرجولة واألنوثة .فالدراسة مدفوعة برغبة في استكشاف وتصحيح
بعض الرؤى المعرفية .حيث تأمل الباحثة في ثورة اجتماعية -ثقافية يقودها جيل جديد ،ثورة على بعض
المفاهيم المتأصلة في تراثنا الشعبي التي تتطلب بعض المراجعة (الراجل ما يعي ْ
َّطش ،الراجل ما يتعيبش،
التحرش سببه المرأة ،الخ .)...فال سبيل لنيل "الحرية والعيش والكرامة اإلنسانية" دون تصحيح مسار
المنظومة اإلنسانية واألخالقية والثقافية بغية تحقيق التكامل اإلنساني بين شطري المجتمع وت َعايُشهما بثقة
في النفس وفي اآلخر ،واحترام ،وشعور بالمسئولية ،وقدرة المشتركة على البناء ،ال الصراع.
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ومن ثم ،تتضح أهمية تصحيح مسار تنشئة بعض األمهات لألبناء من الجنسين ،بمعزل عن النموذج
األبوي  patriarchal modelالمبني على القهر والتصارع ،مع األخذ في االعتبار أن المفهوم اإليجابي
للرجولة يعتبر نتاجا للتوازن األسري والتحقق الذاتي الذي يساعد اإلنسان على بناء غد ثائر على كافة
أشكال القهر النفسي واالجتماعي والروحي.
د -األهمية المنهجية
تنبع األهمية المنهجية للدراسة-أوالً-من حداثة المناهج الكيفية المستخدمة ،حيث استعانت الباحثة
باإلطار التحليلي الفينومينولوجي التأويلي )Interpretative Phenomenological Analysis (IPA
الذي طرحه جوناثان سميث وزمالؤه في منتصف التسعينيات .ويرى هذا االتجاه أن أي رحلة عمل ميداني
ال يمكن أن يحالفها النجاح بدون عالقة ديناميكية تبادلية واعية بين الباحث والمبحوث ،يتم فيها استقبال
رؤى المبحوث "من الداخل" ،في ظل عملية مستمرة من القراءة التأويلية التأملية  ،reflexiveوالوصف
المكثف  thick descriptionمن جانب الباحث .ومن جانب آخر ،تمثل مناهج البحث الميداني للدراسة
الراهنة (المنهج األنثروبولوجي ومنهج دراسة الحالة) نقطة التقاء بين المناهج السوسيو-أنثروبولوجية
ومناهج التحليل النفسي ،التي ال تنظر للمشاركين في البحث باعتبارهم مجرد أرقام أو "حاالت .وقد
فرضت هذه الخطة المنهجية دراسة عدد قليل نسبيا ً من الحاالت ( 11حالة) ،وهو ما تحتمه طبيعة المناهج
المستخدمة.

رابعاً :تساؤالت الدراسة
تتصدى الدراسة لإلجابة على عدد من التساؤالت ،في ضوء القراءة التحليلية للواقع الميداني واألطر
النظرية الواردة في الفصل الثالث من الدراسة ،والتساؤالت هي:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

ما الرؤى المعرفية السائدة عن "الرجولة" و"األنوثة" في المجتمع المصري الحضري المعاصر
(القاهرة الكبرى مثاالً)؟ وما مدى ارتباط هذه الرؤى بتنشئة األم ألبنائها؟
كيف تساهم تنشئة األم في تكوين الهوية الذاتية لألبناء ،ورؤيتهم لذاتهم ،ورؤيتهم لآلخر؟
إلى أي مدى تساهم تنشئة األم في ترسيخ النظام األبوي الذكوري و"تأنيث القهر"؟
ما دور األم في تكريس صراع األدوار ،وازدواجية المعايير ،والفجوة بين النمط المثالي والنمط
الواقعي؟
إلى أي مدى تساهم تنشئة األم في "إعاقة" الرجل معنوياً؟ وهل تشكل عقبة في سبيل التحقق الذاتي
لألبناء ونمو هويتهم الذاتية؟
هل يواجه المجتمع المصري "أزمة رجولة" وكيف يرى كل من الرجل والمرأة هذه المسألة؟
ما آثار غياب األب على تشكيل الهوية الذاتية للرجل واتجاهاته المعرفية والسلوكية؟
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خامساً :أسباب اختيار موضوع الدراسة
إن اختيار موضوع الدراسة الحالية مدفوع برغبة الباحثة في إضافة قيمة علمية في مجال علم
االجتماع واألنثروبولوجيا ودراسات النوع االجتماعي ،واستكشاف سبل تطبيق النظريات والمفاهيم
المرتبطة بدراسات الرجل في مصر ،والتي تالقي اهتماما ً كبيرا ً في الغرب في الوقت الذي لم تحصل فيه
على جهود بحثية كافية في مصر بشكل خاص وفي العالم العربي عموما ً ( Ilahi, 2008:48؛ هناء
المرصفي .)2007 ،ومن جانب آخر ،فقد لوحظ غياب األدبيات التي تربط التنشئة بتأسيس مفهوم الرجولة
وبناء الهوية النوعية  gender identityبالرغم من الكم المتنامي من اإلسهامات العلمية التي تتناول
موضوع التنشئة االجتماعية وأساليبها ( ،)Williams, 1988حيث نجد عددا ً قليالً من مثل تلك البحوث
)علي الطراح 2000 ،مثاالً) ،خاصة فيما يتعلق بالدور الذي تلعبه األم في تخليد الموروث الشعبي وتمجيد
الذكورة·

سادسا ً :المفاهيم والتعريفات اإلجرائية
أ -مفهوم الرجولة
قبل الشروع في عرض التعريف اإلجرائي للرجولة  ، masculinityيجدر ذِكر ما أورده "جيرار
ميريه" عن النزعة الغربية المتالك الخطابات السائدة وتعميمها .وكنتيجة لذلك ،تأسست وسادت المفاهيم
الغربية التوسعية ذات التمركز األوروبي المتعصب  Eurocentrismباعتبارها األصل ،سعيا ً لجعل
"اآلخر" نسخة عنها أو تابعا ً لها .ولكن امتالك المفاهيم أو محاولة احتكارها ال يعني اتفاقها مع ما يجري
في الواقع المعيش .وقد برزت مؤخرا ً اتجاهات كردّ فعل لذلك ،تختلف مع قوى العولمة 1المهيمنة التي قد
ال تعترف بالتعددية الحضارية .وتؤكد هذه االتجاهات أهمية اإلقرار بحتمية تجديد وتطوير وتطويع المفاهيم
ضنتها" بلغة جيل دولوز ،أي إعادة تأويلها .فلربما أدت هذه الهجرة إلى تغيير
"الغربية" المهاجرة و"أر َ
مدلول المفهوم ،بل ووالدة مفهوم جديد أكثر اتساقا ً مع الواقع المحلي .وحينئذٍ ،يكتسب المفهوم طابعا ً مختلفا ً
من شأنه درء التشوش واالضطراب أو االغتراب الثقافي أو الخلط .فالمفاهيم "ت ُ َح ِلّق فوق األقاليم ...لتحط
ثانية على األرض التي ستنبت عليها من جديد (تتأرضن)" لتبدأ عندئذ عملية إعادة األقلمة بعيدا عن أوهام
التملك الضيقة المحدودة (انظر جيل دولوز وفيليب غاتاري99 :1997 ،؛ عمر كوش ،مرجع سابق-235 :
42؛ فاطمة الوهيبي 1423 ،ه؛ منذر غباشي.)2009 ،
ومن هذا المنطلق ،سعت الباحثة لتجاوز التعريفات الغربية للرجولة ،خاصة تلك التي ال تتفق مع
خصوصية المجتمع المصري تحديداً ،أو تلك التي ال يمكن تطبيقها على موضوع الدراسة الحالية .فعلى
1انظر Mostafa, 2008: 20-21
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سبيل المثال ،استوقف الباحثة عدد من القضايا التي تهتم األدبيات الغربية بمناقشتها وال تتناسب مع طبيعة
المجتمع المصري وال تعد من أولويات البحوث التي تتناول هذا المجتمع .ومن أمثلة ذلك ما يطلق عليه
البعض "الرجولة المثلية" 2ورجولة الجنس الثالث ،و "الكويرية" (حرية اختيار الجنس) .وقد تطلب ذلك
من الباحثة انتقاء تعريف إجرائي يتفق مع خصوصية سياق المجتمع موضع الدراسة ،ومع المعايير
األخالقية وال ِقيَمية السائدة فيه .على أن ذلك ال يعني بالضرورة محو ما سبق طرحه من تعريفات .وإنما
القصد هو التكامل معها و"أقلمتها".
أ-1-إشكالية التعريف في األدبيات الغربية
تبين من البحوث االجتماعية واألنثروبولوجية عدم وجود إجماع على تعريف بعينه لمفهوم
الرجولة .ذلك أن تعريف الرجولة يختلف باختالف عدد من األبعاد ،ومنها الطبقة والنوع والسن والمستوى
الثقافي والموقع الجغرافي وغير ذلك .بل أن مدلول الرجولة يختلف حتى ضمن الثقافة الفرعية الواحدة
بحسب مكان ونوع العمل ،والمكانة االجتماعية والثقافية ،والظروف السياسية ،والعوامل الجيوفيزيقية،
وال ِعرق ،ونمط األسرة وغير ذلك .فعلى سبيل المثال ،تتركز معاني الرجولة في بعض قطاعات المجتمعات
الحضرية حول الزعامة ،في حين أنه توجد "نسخة" أخرى من الرجولة في ثقافات أخرى ترتكز على
الخبرة والحرفية والمعرفة ( .)Connell & Lecture, 2000
وبعبارة أخرى ،تتمثل إحدى إشكاليات األبحاث في مجال دراسات الرجل في الغرب في عدم وجود
تعريف محدد لمفهوم "الرجولة" ،فهناك تباين في مدلوالت الرجولة ،يكاد يصل إلى حد التناقض أحياناً.
حيث أننا نجد تداخالً بين المعاني المختلفة لمفهوم الرجولة باللغة اإلنجليزية .فعلى سبيل المثال:
• يعتبر لفظ  masculineاسما ً وصفة في آن واحد ،حيث يستخدم في صيغة الصفة لإلشارة إلى (أ)
ارتباط الموصوف (غير عاقل :تصرف ،تفكير...الخ) بخصائص ذكورية نموذجية ،أو (ب) أشياء ذات
صلة بالرجال (األدوار والشكل مثالً)؛ (ج) تصنيف لغوي كما هو الحال مع الضمائر أو الصفات أو
األسماء التي يمكن أن تكون مؤنثة  feminineأو ُمذَ َّكرة  .masculineأما حين تستخدم كلمة
 masculineلوصف اإلنسان ،فيمكن أن يكون للكلمة خصائص التدرج ،مثالً  more masculineأي
 2انظر مثالً ________ N.D. Searching for the Gay Masculinity.
http://web.grinnell.edu/courses/lib/s01/lib397-01/ReStructuring_Masculinities/documents/gaymasc.pdf
Runyon , Luke. 2014. In Changing America, Gay Masculinity Has 'Many Different Shades'.
http://www.npr.org/2014/08/22/339831032/in-changing-america-gay-masculinity-has-many-differentshades.
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معان متضادة مع مفاهيم مثل unmanly
أكثر رجولة ،أو  most masculineأي األكثر رجولة ،وهي
ٍ
أو  Epiceneأو  effeminateبمعنى "منتقص الرجولة" أو "عديم الرجولة".
• يستخدم االسم ) masculine (n.لتصنيف األسماء والضمائر والصفات (مذكر /مؤنث).
• أما مصطلح  manlyفصفة لإلشارة إلى الطريقة المعتاد والمتوقع أن يتصرف الرجال على نحوها،
كأن يكون شجاعا ً أو قوياً ،واالسم هو  ،manlinessعلى العكس من كلمة  .maleواألخيرة يقصد بها
"الذَ َكر" ،ويمكن استخدامها كصفة تطلق على الحيوانات.
(Editors of the American Heritage Dictionaries, 1995; Macmillan English
)Dictionary, 2002: 870, 877; Merriam-Webster's Dictionary, 2009
ومن ناحية أخرى ،يحمل مصطلح  manhoodنفس الداللة تقريبا ً وفقا ً لقاموس ماكميالن
) ،(Macmillan, 2002: 869الذي أورد أنه يشير إلى (أ) السمات التقليدية أو النموذجية للرجال( ،ب)
المرحلة التي يصبح فيها الولد رجالً ،و (ج) الرجال بشكل عام.
وقد توصل هيرن ( )Hearn, 1998; & 1996وكالتيربوج ( ،)Clatterbaugh, 1998من
متداول لدى الكثير من ال ُكتّاب
خالل اختصاصهما في دراسة الرجولة ومعانيها المختلفة ،إلى أن المفهوم
َ
والباحثين بشكل مبهم أو غير متسق أو مبسط بشكل مخل ،سواء في صيغته المفردة masculinity
(الرجولة) أو في صيغة الجمع .(Connell, 1995: ix-15) masculinities
أ -2-مفهوم "الرجولة" في التراث العربي
أما عن مفهوم الرجولة باللغة العربية ،فمن خالل البحث في القواميس والمعاجم العربية ،تبين أيضا ً
وجود خلط بين "الرجولة" و"الذكورة" .حيث نجد ربطا ً بين الرجولة وبين الجوانب الحسية والبيولوجية.
كما ُوجد أن الرجولة تمثل عكس ما هو مؤنث ،وتتفوق على األخيرة في المكانة واألهمية ،أي أن الرجل
يعتبر نقيضا ً للمرأة وهو األعلى مكانة .ويؤكد ذلك بشكل ضمني التغاضي في التراث اللغوي العربي عن
معنى التكامل والمساواة بين النوعين.
اإلنسان
على سبيل المثالّ ،
يعرف "لسان العرب" الرجل كالتالي..." :معروف الذكر من نوع ِ
خالف المرأَة ،وقيل :إِنما يكون َرجالً فوق الغالم ،وذلك إِذا احتلم وشَبَّ  ،وقيل :هو َر ُجل ساعة ت َ ِلدُه أ ُ ُّمه
إِلى ما بعد ذلك ."...وال يختلف تعريف القاموس المحيط في ذلك كثيراً ،فقد وردت فيه المعاني المرتبطة
والكثير
"...الر ُجلُ ...،وإنما هو إذا احْ تَلَ َم وشَبَّ  ،أو هو َر ُج ٌل ساعةَ يُولَدُ... ،
بالمصدر "رجل" كما يلي:
َّ
ُ
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ْ
الجماعِ....،وت ََر َّجلَ ْ
كالر ُج ِل( "...الباحث العربي .")2009 ،أما الصحاح في اللغة ،فقد أورد
صارت
ت:
َّ
ِ
الر ُج ُل خالف المرأة."...
أيضا ً أنَ ..." :
• أ-3-التعريف اإلجرائي لمفهوم الرجولة
إن مدلول الرجولة الذي تركز عليه الدراسة الحالية بشكل أساسي ،ال صلة له بمعنى الذكورة المرتبط
بخصائص بيولوجية  .ولكنه يشير إلى الخصائص االجتماعية والثقافية والنفسية للرجل .أما عن الجوانب
اإليجابية للرجولة ("الرجولة الحقيقية") ،فتزداد صعوبة الوصول إلى هذا المعنى األخير دون االسترشاد
بمعايير محددة .وفي هذا الصدد ،ترى الباحثة أن المعيار األساسي للرجولة يرتبط بمكون نفسي أخالقي.
بعبارة أخرى ،ربطت الباحثة بين مفهوم الرجولة في المجتمع المصري بمعناه اإليجابي بالسِواء األخالقي
والنفسي الذي ينأى عن اإلخالل بحقوق اآلخر ،وعن القهر .وفي نفس الوقت ،تم الربط بين "الرجولة
اإليجابية" وبين التوازن والتكامل بين الرجل والمرأة .فالرجولة واألنوثة يعتبران مفهومين متصلَين ،ال
يحمل أحدهما أي معنى بمعزل عن اآلخر .وباإلضافة إلى ما سبق ،فإن أهداف ورؤى الدراسة الحالية ال
تتطرق لمفهوم الرجولة باعتباره من المسلمات .وتأمل الباحثة أيضا ً أن يفرز الواقع الميداني تعريفا ً أكثر
خصوصية ،ينبع من رؤى مفردات الدراسة.
ب -التنشئة االجتماعية
تعتبر األسرة المؤسسة األهم للتنشئة االجتماعية  . Socializationفهي التي تزود الطفل بالقيم
والمعايير التي تجعله عضوا ً مقبوالً في المجتمع (علياء شكري179 :1992 ،؛ نورا نجيب وآخرون،
1996؛ غريب سيد أحمد251 :2000 ،؛ سعاد جوزيف2005 ،؛ سامية الخشاب،74 ،21 :1993 ،
90؛ هدى سيد إبراهيم سيد24 :1995 ،؛ عبد الهادي الجوهري207 :2000 ،؛ علي عبد الرازق جلبي،
1988؛  .)206-201 :1995وتقوم}األم{ على وجه خاص بتلقين المولود الجديد أسس السلوكيات
المرتبطة بنوعه ،وتحديد أدواره االجتماعية في المجتمع.
وبوج ه عام ،تعتبر التنشئة االجتماعية من الموضوعات الهامة التي اهتم بدراستها عدد كبير من
علماء االجتماع واألنثروبولوجيا .وهي تعتبر من أهم نقاط االلتقاء بين الباحثين في مجال العلوم االجتماعية
واإلنسانية ،كعلم االجتماع واألنثروبولوجيا الثقافية ،وعلم النفس االجتماعي ،والتربية والعلوم األسرية،
ودراسات األسرة والطفل (علياء شكري143 ،79: :1995 ،؛ نجوى عبد الحميد سعد هللا.)173 :1995 ،
ويستمد هذا المفهوم أهميته من مدى تأثيره في إعداد األجيال القادمة المتوقع منها المحافظة على استمرارية
وجود المجتمع ماديا ً ومعنوياً .والتنشئة بوجه عام تهدف ضمن ما تهدف إلى فرض معايير ونماذج سلوكية
تتناسب مع األدوار االجتماعية التي تفرضها الثقافة السائدة .فيكتسب الطفل منذ نعومة أظفاره قيما ً ثقافية
وتعرف التنشئة االجتماعية
واجتماعية ونفسية أساسية تصبح بدورها جزءا ً أصيالً من تكوينه الشخصي.
ّ
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أيضا ً بأنها "عملية تعلم الفرد لكي يصبح عضوا ً في المجتمع ،بما ينطوي عليه ذلك من تعليم رسمي أو غير
رسمي عبر القيام باألدوار االجتماعية" (شارلوت سيمور-سميث .)294 :1998 ،والتنشئة االجتماعية
أيضا ً هي العملية التي يتم من خاللها انتقال الثقافة من جيل إلى جيل (أحمد زكي بدوي400 :1993،؛
محمد عاطف غيث.)450 ،2002:449 ،
وإذا ما حاولنا مقارنة عملية التنشئة الثقافية بالتنشئة االجتماعية ،نجد أنهما وجهان لعملة واحدة،
وهي العملية التي يتم من خاللها تأسيس الثقافة الراسخة وتعليم القواعد والقيم المقبولة في الثقافة أو المجتمع
الذي ي عيش فيه الفرد ،فينجز المهام المطلوبة ويقوم باألدوار المتوقعة ضمن جماعته لكي يمكن اعتباره
مقبوالً ومنتميا ً لهذه الجماعة ) .(Kottak, 2005والتنشئة ال تقتصر على مرحلة الطفولة ،ولكنها تستمر
على امتداد حياة الفرد البالغ (شارلوت سميث .)295-249 :وقد استعان علماء األنثروبولوجيا أحيانا ً
بطبيعة عمليات التنشئة االجتماعية لتفسير ظاهرة تقسيم العمل على أساس الجنس وغيرها من الظواهر
ومالمح التنظيم االجتماعي.
و يمكن تعريف التنشئة االجتماعية بطريقتين( :أ) طريقة فيها توسع وشمول في النظرة ،و (ب)
طريقة تعتمد على التركيز والتحديد .والطريقة األولى تنظر إلى التنشئة االجتماعية كعملية شاملة تستهدف
تفاعل الفرد مع مجتمعه وتطبعه بطابع الجماعة التي يولد فيها والتي يتعامل معها .وبناء على ذلك ،فإن
تعدد الجماعات التي يتعامل معها الفرد ،وتلك التي ينتمي إليها في مراحل حياته المختلفة ،يجعل من هذه
العملية عملية متصلة مستمرة طوال حياة اإلنسان .أما الطريقة المحدودة في تعريف التنشئة االجتماعية،
َص ،وهي
قصر هذه العملية على ذلك الجانب الذي يتم داخل األسرة ،وفي مرحلة الطفولة على وجه أخ ّ
فت ُ ِ
المرحلة التي يكتسب فيها الفرد شخصيته االجتماعية ليتحول من كائن بيولوجي إلى كائن اجتماعي (علياء
شكري.)83-79 :1995 ،
وفي ضوء ما سبق ،تتبنى الدراسة الحالية تعريفا ً إجرائيا ً خاصا ً للتنشئة االجتماعية ،باعتبارها
العملية التي تلعب األم فيها الدور األهم واألول ،وهي العملية التي تتشكل عن طريقها الهوية الذاتية
لألفراد و يتعرفون من خاللها على مكانتهم في المجتمع ويتعلمون األدوار المتوقعة منهم ،فيستوعبون
نسق المجتمع وقوانينه وأعرافه التي تنتقل من جيل إلى جيل ،ويصبحون ملتزمين بذلك كله .وتبدأ
التنشئة منذ سن مبكرة وتمتد بامتداد عمر الفرد.
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• ب"-1-استدماج المعايير" ()Internalization
يعرف مفهوم استدماج المعايير  internalizationبأنه قبول الفرد لالتجاهات والمعتقدات والقيم
التي يعتنقها فرد آخر أو جماعة أخرى كجزء من ذاته .ويتكون بناء الشخصية بصفة أساسية من خالل
توحد الفرد مع "اآلخرين الهامين"  significant othersممن لهم صلة وثيقة بالطفل وإضفاء الصفة
الذاتية على معاييرهم ،وتبنيها ،ورفض معايير الجماعات المرجعية السلبية .على أن اصطالح "امتصاص
المعايير" ( )introjectionليس مرادفا ً ل "استدماج المعايير" ،ألن "االمتصاص" عملية ابتدائية أضيق
نطاقا ً .ومن ثم يكون االمتصاص الخطوة األولى التي تؤدي إلى استدماج المعايير والتوحد (أحمد بدوي،
.)226-223 :1993
• ب"-2-التو ُّحد""/التماهي" Identification
هو اندماج شخصية الفرد في شخصية شخص آخر تربطه به روابط انفعالية قوية ،أو في شخصية
جماعة ويحاول أن يتخذها مثالً يحتذيه بطريقة ال إرادية ،مما يؤدي إلى أخذ هذا الشخص عن هذا النموذج
جميع صفاته ،الحسن منها والسيئ( .أحمد بدوي .)205 :1993 ،ويمكن هنا مالحظة صلة وثيقة بين هذا
التعريف وبين الدراسة الحالية ،من حيث إمكانية توحد االبن مع أمه في بعض األحيان ،أو توحد بعض
األمهات أو تماهيهن بالشخصية المتسلطة (الزوج أو األب...الخ) ،أو التوحد مع بعض المؤسسات الباعثة
على القهر ،ومن ثم تتم إعادة إنتاج هذا القهر.
• ج" -الثقافة" و"رأس المال الثقافي"
• ج-1-مفهوم الثقافة
سعت الباحثة الستعراض مجموعة من تعريفات الثقافة التي يمكن اعتبارها قابلة للتطبيق في
الدراسة الحالية .فالثقافة  Cultureبمعناها الواسع هي "نسق معرفي مشترك" ،يكتسبه اإلنسان من
مجتمعه منذ والدته وعبر مسيرة حياته من خالل التنشئة االجتماعية والثقافية ;(Marvasti, 2004:39
) .Spradley, 1979: 3-16وهي تعت َبر بمثابة نظم ومعايير تُطبّق على أفراد المجتمع جميعهم (عاطف
تطورية وتكاملية ،وتتميز باالستمرارية ،ذلك أنها ال تموت
وصفي ،1981 ،ص  .)84-81كما أنها عملية ّ
بموت الفرد ،ألنّها ملك جماعي يرثه أفراد المجتمع (ابراهيم ناصر ،1985 ،ص  .)104-103وينظر
البعض إلى الثقافة باعتبارها "جميع السمات الروحية والمادية والعاطفية التي تميّز مجتمعا ً بعينه ،أو فئة
اجتماعية بعينها" التي تساعد على فهم مجريات العالم البشري ،والتنبّؤ بإمكانية وجودها أو وقوعها،
وتأثيرها على تفاعالت ومفاهيم األشخاص (عيسي الشماس.)84-80 :2004 ،

الفصل األول :مقدمة الدراسة
تتكون الثقافة من ك ّل ما ينبغي للفرد أن يعرفه أو يفعله من أجل الحصول على
وبجانب ما سبقّ ،
قبول أعضاء المجتمع .وهي تُعَ ِبّر عن أساليب حياة الناس ،وال تعتبر ظاهرة ماديّة فحسب ،تقتصر على
األشياء أو األشخاص أو السلوك أو االنفعاالت ،وإنّما هي بمثابة تنظيم لهذه األشياء في شخصيّة ووعي
اإلنسان ،وتصورات األفراد لها .كما أن الثقافة تحمل وجهين :وجه ذاتي ،هو ثقافة العقل واإلدراك ،ووجه
موضوعي ،هو مجموعة العادات واألوضاع االجتماعية ،والفكرية والفنيّة واألدبية والتقنية ،وأنماط التفكير
واإلحساس ،والقيم الذائعة في مجتمع معيّن (صليبا .)378 ،1971 ،وبما أن الثقافة تش ّكل إرثا ً اجتماعيا ً،
أو "المجموع الكلي للتراث الحي والنشيط (الريبيرتوار ( ")repertoireحسن الخولي :1992 ،ص.
 ،)21فهي قابلة لالنتقال من األم إلى أبنائها ،ومن ثم تُعتبر سببا ً لقيام وبقاء المجتمع ،ألنها بمثابة مرجعية
متكاملة للجماعات واألفراد (عيسى الش ّماس .)92-79 :2010،وفي ضوء ما سبق ،يمكن تعريف الثقافة
وتورثه وتعيد إنتاجه ،والذي يحدد
باعتبارها ال ُمك ّ َِون المعرفي ،أو الموروث الثقافي الذي ترسخه األم ّ
معاني الرجولة ،ويملي التوقعات السائدة ،ومعايير تقييم الرجولة وتحديد مكانة الرجل في مجتمعه .ولما
كان تعريف المستوى الثقافي للفرد يحمل معايير قيمية يصعب مالحظتها مباشرة ،فقد لجأت الباحثة إلى
مفهوم وسيط يساعدها على التعريف اإلجرائي للمستوى الثقافي ،وجدته في تعريف رأس المال الثقافي.
ج -2-رأس المال الثقافي Cultural Capital
راعت الباحثة في الجانب الميداني للدراسة اختيار وحدات الدراسة طبقا ً لعدد من األبعاد والمعايير،
كما تقدم في الفصل السابق .وتشمل هذه األبعاد :البعد النوعي والجيلي والطبقي والعمري والمهني والثقافي.
وباعتبار هذه األبعاد قابلة للقياس ،باستثناء البعد الثقافي ،تبين أن هناك ضرورة لتعريف المستوى الثقافي
للمبحوثين تعريفا ً إجرائياً ،ألنه ينطوي على جوانب غير مادية أو ملموسة .ومن ثم وجب تحديده بعدد من
المحكات ،التي ترتبط في جوهرها بمفهوم رأس المال الثقافي ،الذي صكه بيير بورديو ليعبر عن القدرات
والمهارات العقلية والجسدية ،وكل أشكال المعرفة والخبرات التي يتحصل عليها الفرد إما نتيجة انتسابه
لعائلة أو جماعة معينة أو نتيجة لقدراته  competencesومؤهالته  qualificationsالذاتية وتنميتها
وتطويرها .فهو يذهب إلى أن اآلباء واألمهات ،خاصة في أسر الطبقة الوسطى يزودون أبناءهم برأس
مالي ثقافي يتمثل في مجموعة متنوعة من الرموز والمهارات اللغوية والثقافية المستدمجة (جوردون
مارشال ،)652:2007 ،والمعاني التي تمثل الثقافة السائدة ،والتي اختيرت لكونها جديرة بإعادة انتاجها،
وتعمل على إعداد الفرد للتفاعل بإيجابية مع مواقف التنافس وتفسير العالقات واالحداث الثقافية( .أشرف
عبد الوهاب99:1999 ،؛ في حسني عبد العظيم .)2013 ،ويتشكل رأس المال الثقافي طبقا ً لبورديو من
خالل اإللمام واالعتياد على الثقافة السائدة في المجتمع وخاصة القدرة على فهم واستخدام لغة راقية
 ،educated languageكما يذهب إلى أن امتالك رأس المال الثقافي يختلف باختالف الطبقات ،وأن
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النظام التعليمي يدعم امتالك هذا النمط من رأس المال ،وهو ما يجعل نجــــــاح معظم أفراد الطبقة الدنيا
في هذا النظـام من الصعوبة بمكان( .حسني عبد العظيم ،مرجع سابق؛ راجع أيضا ً (Bourdieu, 1986
وتقدم الدراسة الراهنة تعريفا ً إجرائيا ً لمفهوم رأس المال الثقافي يأخذ في االعتبار المحكات التي
يتحدد وفقها البعد الثقافي للمبحوثين ،وهي )1( :االنفتاح الثقافي )2( ،االلتزام بمعايير واضحة معتنقة،
( )3الحد األدنى من المتناقضات الثقافية (محمد نيبل جامع )4( ،)16-14 :2010 ،المهارات اإلبداعية،
و( )5تراكم الخبرات المهنية .وقد ركزت الدراسة في تعريفها اإلجرائي للمستوى الثقافي للحاالت على
عامل االنفتاح الثقافي ،الذي تربطه الباحثة باالنفتاح على ثقافات مغايرة ،عن طريق السفر أو االطالع أو
غير ذلك ،وإتقان اللغات األجنبية ،والتفاعل مع المستجدات الثقافية والسياسية ،والمستوى التعليمي النظامي.
كما وجدت أنه من المهم ربط المستوى الثقافي في بعض األحيان بدرجة التمسك بالموروث التقليدي؛
بمعنى وجود عالقة سلبية (عكسية) بين المستوى الثقافي ومدى التمسك بالموروث التقليدي أو الشعبي،
علما ً بأن هذا المحك ال يشمل الجانب الديني في سياق الدراسة الراهنة.
ويمكن إيجاز كل ما سبق في أن رأس المال الثقافي أو الفكري يشمل مجموعــة الموجــودات
الفكرية والمعرفية التــي تؤثر فــي زيادة قيمة الموجـــودات المعنوية والمادية األخـــرى .ويتكون من
مجموعة من الموارد المعلوماتية المتكونة مـن نوعين مـن المعـــارف :معرفـــة ظـــاهرة ســـهل التعبير
عنهــ ـا أو نقلهـــا إلـــى اآلخرين ،ومعرفـــة ضمنية مبنية على الخبرات والحدس وحكم الشـخص ،ومن
الصعب تدوينها أو إيصالها إلى اآلخرين ،ولكنهـا تسـتمر فـي عقـول اإلفراد.

• د -مفهوم الدور
قامت عالمة األنثروبولوجيا مارجريت ميد بدراسة أدوار الجنسين في ثالث مجموعات بغينيا
سب من خالل عملية التنشئة،
الجديدة ،وخلصت إلى أن أدوار الجنسين ال تتحدد بيولوجيا ً فحسب ،ولكنها تُكت َ
التي يتعلم الفرد من خاللها متطلبات ثقافته المحيطة ،ويكتسب القيم والسلوكيات المناسبة أو الضرورية في
تلك الثقافة .وفي أثناء هذه العملية ،يتجلى تأثير اآلباء واألمهات واألقران وغيرهم من مؤسسات التنشئة
).(Wallum, 1977: 43-5; Grusec& Hastings, 2007
وفي ضوء ما تقدم عن نظرية الدور ،يمكن تعريف الدور  roleإجرائيا ً في سياق الدراسة الحالية
باعتباره وضعا اجتماعيا تحكمه مجموعة من الصفات الشخصية والنشاطات ،ويخضع لتقييم معياري.
وهو من جانب اآلخرين نمط متكرر من األفعال المكتسبة التي يؤديها الفرد-الرجل -في موقف تفاعل
اجتماعي معين وفقا ً لتقييم وتوقعات الجماعة التي ينتمي إليها .وهو يُعَدّ أيضا ً المظهر الحركي للمكانة
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االجتماعية للفرد ،كما أنه يحدد حقوق وواجبات الفرد( .م .عصام2008 ،؛ انظر أيضا Kendall,
.)2007, 109, 111
• ه -مفهوم "الجنس"  Sexمقابل"النوع االجتماعي" (الجندر) Gender
يخلط البعض بين مفهومي "الجنس" والنوع" ،بل ويذهب البعض إلى استخدام أحدهما بديال عن
اآلخر .لذا ،وجب توضيح الفرق بين المفهومين وتأكيد أنهما أبعد ما يكون عن التطابق .أما مفهوم "النوع"،
("الجندر") يشير على المستوى الرمزي إلى المثل والصور الثقافية النمطية للرجولة واألنوثة ،التي ال
تعبر عن الواقع بالضرورة .ويشير المفهوم على المستوى البنائي إلى تقسيم العمل على أساس النوع في
المؤسسات والتنظيمات (جوردون مارشال.)2001:1555 ،
أما كلمة  sexأو "الجنس" ،فتترجم باعتبارها فئة تصنيفية بيولوجية (ذكر أو أنثى) ،فبينما تشير
كلمة  genderإلى التقسيمات غير المتكافئة اجتماعيا ً للرجولة واألنوثة واألدوار االجتماعية التي يحددها
المجتمع واألسرة لكل من الذكر واألنثى (نورة السعد :2004 ،مستند إلكتروني) ،يستمد مفهوم  sexمدلوله
المتداول من السياق التاريخي للمفهوم ،بمعنى عالقة ونشاط جسدي بين الجنسين (ريموند ويليامز2005 ،
َ
 .)357:وقد تفرعت من مصطلح "الجنس" تعريفات فئوية مثل "الجنس الناعم"  the gentle sexو"الجنس
الجميل" للداللة على األنثى .فالمدلول السائد يربط مصطلح "الجنس" بالخصائص البيولوجية والممارسات
والعالقات بدالً من السمات الشخصية أو األبعاد االجتماعية والثقافية.
وتُعتبَر عالمة االجتماع آن أُوكلي  Oaklyأول من قام بتطوير مفهوم النوع االجتماعي  genderذي
األصول الالتينية في أوائل سبعينات القرن الماضي .3كما أنها تعتبر أول من قام بربط مفهوم التنشئة االجتماعية
بالكيفية التي يتم من خاللها تعلم وتشكيل النوع االجتماعي وبنائية (أو ثنائية) الرجولة/األنوثة ثقافيا ً واجتماعياً.
وتتفق أوكلي مع بعض علماء االجتماع على دور المجتمع والثقافة في التمييز بين الجنسين في الخصائص
واألدوار ،مؤكدة ً أن الطفل يستدمج من األسرة-خاصةً األم-معاني األنوثة والرجولة واألدوار المقبولة أو
المنبوذة من قِبَل المجتمع .كما تؤكد أن األم هي أول من يقوم بتشكيل الهوية الجنسية لألبناء ،عن طريق تنشئتهم
وفقا ً للتوقعات السائدة ،مشيرة أيضا ً إلى أن الطفل يدرك هويته المرتبطة بنوعه االجتماعي ابتداء من سن أربع
سنوات ( .4)Oakly, 1972ويمكن مالحظة التباين في التعريفات السائدة لمصطلح النوع .فثمة من يقول
 3استعارت أوكلي المصطلح من روبرت ستوللر  Stollerوقامت بتطويره ليشير إلى الفرق بين المؤنث  feminineوالمذكر
.masculine
 4وقد كان لوثيقة مؤتمر القاهرة للسكان  1994الدور الرئيسي في إدخال لفظ "الجندر" إلى المجتمعات العربية واإلسالمية ،داعية إلى
تحدي كل أنواع التمييز على أساس النوع .ثم ظهر المفهوم مرة أخرى بشكل أوضح في وثيقة بكين  ،1995حيث تكرر مصطلح "الجندر"
 233مرة (فوزية مطر 2004 : ،في وتوت2006 ،؛ عزت.)53-52 1995 ،
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"النوع االجتماعي" ،أو "الجنس االجتماعي" ،أو "الدور االجتماعي" .بل ونرى عددا ً من الباحثين ممن
"الج ْندَر" بدون ترجمة.
يستخدمون مصطلح ِ
ويرى معظم علماء النفس واالجتماع وغيرهم أن النوع االجتماعي ما هو إال نتاج حتمي لعمليات التنشئة
االجتماعية ،باإلضافةً إلى قوى اجتماعية أخرى ) ،(Bandura & Walters, 1963; Mischel, 1966أو
ظروف ثقافية معينة ) .(D'Andrade, 1966وقد نشأت النظرية االجتماعية باعتبارها ثورة معرفية أعادت
صياغة العالقة بين الجنس والدور في إطارهما الثقافي االجتماعي ،فكسرت بذلك بداهة ثقافية طالما اعتبرت
األدوار االجتماعية للرجل والمرأة أدوارا ً طبيعية أو جامدة ). (Rafea, 2013: 346-364وتتطور الهوية
المرتبطة بالنوع مع النضج ) ،(Kohlberg, 1966طبقا ً للتوقعات السائدة (Snyder, Tanke, & Berscheid,
) .1977وانطالقا ً مما سبق ،تبنت الدراسة الحالية تعريفا ً إجرائيا ً للنوع من حيث كونه تنظيم أو بناء ثقافي يشير
إلى االختالفات في األدوار االجتماعية والمسؤوليات والتوقعات لكل من اإلناث والذكور ،والتي ترسخها التنشئة
االجتماعية وتلعب األم دورا ً أساسيا ً في إعادة إنتاجها.

و -النظام األبوي  Patriarchyوالعنف الرمزي
يعتبر مفهوم الرجولة في المجتمعات األبوية بناء إيديولوجيا ً يبرر سيطرة الهوية الذكورية (األبوية)،
وهيمنة الذكر على األنثى (عبد الصمد الديالمي ،)2008 ،واألكبر على األصغر .وال يمكن في هذا الصدد
تجاهل عالقات وبُنى السلطة على المستوى الجزئي  micro levelوكيفية تأثير التراتُب الهرمي hierarchy
على األفراد رجاالً ونسا ًء وأطفاالً ،خاصة ضمن مؤسسة األسرة ،فيما يعرف بالنظام األبوي البطريركي .غير
أن قضية النظام األبوي ليست قاصرة على المرأة فحسب ،ولكنها منظومة معنية باإلنسان وحقوقه أيا ً كان
جنسه أو لونه أو سنه أو انتماؤه (انظر . (Joseph, 1996; 1993; 1986والنظام األبوي يقوم على استخدام
جميع أدوات السلطة والقهر إلخضاع األفراد وإجبارهم على اإلذعان لقوانين العائلة ،والطاعة العمياء ألحكام
المجتمع دون حق في االحتجاج.
وتعرف الدراسة الحالية مفهوم النظام األبوي من الناحية اإلجرائية بأنه تلك اآلليات التفاعلية والعالقات
ّ
االجتماعية التي يعيد عن طريقها المقهورون إنتاج القهر ،بدالً من مقاومته .وال يمكن استثناء المرأة من
المشاركة في ترسيخ هذا النظام وتوريثه .فبعض النساء (خاصة األمهات) تُرسخن النظام األبوي الذكوري
وت ُ ِع ْدنَ إنتاجه ،من خالل تخليد الموروث الذي يعلي من قيمة الذكورة ،أو التمييز بين الجنسين ،أو قهر الذات
واألضعف أو األقل حظاً.
ومن جانب آخر ،يرتبط النظام األبوي بشكل كبير بالمفهوم الذي أسماه بورديو "العنف الرمزي"،
ومعان شرعية ،وإخفاء عالقات القوة التي
ومعان معينة بوصفها دالالت
بمعنى "القدرة على فرض دالالت
ِ
ِ
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تمثل األساس الذي ترتكز عليه هذه القدرة" .ويمكن أن تكون التنشئة بكل تجلياتها مصدرا ً للعنف الرمزي،
الذي يرتبط في إطار التحليل السوسيولوجي المعاصر بصور غير مرئية  ، invisibleومن ذلك تحقير المرأة،
وترسيخ الهيمنة الذكورية  ، Masculine hegemonyالتي تمثل شكالً نموذجيا ً ، Paradigmatic Form
بحيث يبدو وكأن العنف أمر حتمي أو جزء من طبيعة األشياء المستقرة ،حتى أن المرأة وهي المضطهدة قد
ال تشعر أنها في مرتبة أدنى  inferiorمن الرجل .ويستند بورديو إلى مفهوم العنف الرمزي لتعميق فكرة
التطبيع مع الفوارق بين الجنسين ،وقبول المرأة لتلك الفوارق وكأنها بداهة تحددها طبيعة األشياء .وجدير
بالذكر أن تلك السلطة ال تتخذ طابع اإلكراه ،وأن بعض النساء من ضحايا العنف الرمزي يقبلن العالقات
التراتبية ع لى أساس النوع بطريقة تلقائية ،يشبهها بورديو بالخضوع لمفعول السـحر (حسني عبد العظيم،
( 2013ب)) .ويصل األمر في بعض األحوال إلعادة المرأة (األم) إنتاج هذا النوع من العنف وتوجيهه صوب
امرأة أخرى.
ز -نموذج "التمركز حول األم" )(Matrifocal
يستخدم هذا المصطلح  matrifocalلوصف أحد أنماط األسرة ،يتمركز فيه الفرد حول األم،
ويتميز هذا التمركز عادة ً بغياب األب فعليا ً أو معنوياً ،أو ضعف دوره ،أو قسوته ،لتحتل األم المكانة األعلى
في الجماعة األسرية وتلعب الدور الرئيسي واألهم في تنشئة االبن ،فيرتبط بها بشكل كبير وربما مبالغ فيه
حتى بعد زواجه .ويستخدم مصطلح التمركز حول األم في أحيان أخرى ليوضح كون المرأة الشخصية
الرئيسية في األسرة التي تحدد هوية األسرة واستمرارها (شارلوت سيمور -سميث.)246-245 :1998 ،
وتشير النظرية التحليلية إلى أن مثل هذه الظروف قد تؤدي إلى اختالل في نمو االبن نفسيا ً أو في تكوين
هويته .وقد يتطور األمر إلى حالة مرضية من أحد الجانبين ،فيصاب االبن ب"عقدة أوديب" .وعقدة أوديب
تنشأ في مجتمع عماده النظام " األبوي " في ظل أسرة تشهد نوعا ً من اإلخفاق في العالقة باألبوين ،حيث
تتولد لدى االبن أحاسيس مختلطة يسود فيها التوحد مع األه والتنافسيه مع األب .ويعتبر فرويد هذه النزعة
مرحلة صحية في تطور الطفل ،ليزداد الشعور بالتضامن مع األب فيما بعد .إال أن التوقف عن التطور في
المرحلة األوديبية (الطفولة المبكرة) يسفر عن عدد من المشاكل الجنسية والنفسية لدى االبن شديد التعلق
بأمه ،ومنها تشوش الهوية النوعية أو صعوبة تحمل االبن المسئولية عن أفعاله.
وفي المقابل ،تشير النظرية التحليلية إلى ظاهرة تعلُّق األ ُ ّم بابنها بشكل مبالغ فيه فيما يطلق عليه
اسم اسم"عقدة جوكاستا" ،حيث تكون متعطشة البن نجيب ،خاصة في األحوال التي تكون فيها شخصية
األب غ ائبة أو ضعيفة .وقد يصل األمر إلى رغبة االبن في االستحواذ بأي شكل على األم .وال تستشعر
األم هنا غرابة في تصرفاتها مع ابنها ،وال تحس بالدوافع الالشعورية التي تدفعها الى هذا السلوك الغريب
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على من حولها .وبطبيعة الحال ،كثيرا ً ما تنطوي هذه المحبة المفرطة من قبل األم على دمار له كالدمار
الذي لحق بأوديب ،يشمله داخليا ً و خارجياً ،أو نفسيا ً و اجتماعيا معا ً ).( Roeckelein , 2006, 112

سابعا :فصول الدراسة
يستعرض الباب األول "اإلطار النظري والمنهجي للدراسة" ،ويهتم بمناقشة أهم القضايا واأل ُ ُ
طر النظرية
والمفهومية ذات الصلة بالدراسة .ويضم الباب أربعة فصول ،جاء ترتيبها على النحو التالي:
يتناول الفصل األول بعنوان مقدمة الدراسة مشكلة الدراسة وأهدافها وأهميتها وتساؤالتها وأسباب
اختيار موضوع الدراسة .ثم يتطرق إلى أهم المفاهيم والتعريفات اإلجرائية التي تضمنتها الدراسة .أما الفصل
الثاني ،فيقدم لمحة تعريفية عن دراسات الرجولة وموقع الدراسة الحالية من هذه الدراسات ،باإلضافة إلى
مناقشة أهم إشكاليات الرجولة واألمومة في المجتمع المعاصر .ويناقش الفصل الثالث اإلطار النظري للدراسة،
مع التأكيد على أهمية تعددية ودمج األ ُ ُ
طر النظرية .وتشمل المداخل النظرية المستخدمة :التفاعلية الرمزية،
ونظرية الدور ،والنظرية األنثروبولوجية النسوية ،ونظرية البناء االجتماعي والثقافي للنوع االجتماعي
(الج ْندَر) والنظرية التحليلية عن أنماط الذات لكارل يونج .ثم يتناول الفصل الرابع أهم الدراسات األجنبية
ِ
والعربية السابقة ذات الصلة بموضوع الرسالة الحالية التي تم تقسيمها وفقا ً لعدد من الموضوعاتً .
وقد جاء الباب الثاني بعنوان :اإلطار الميداني للدراسة ،وتنقسم فصوله على النحو التالي :يقدم الفصل
الخامس استراتيجية العمل الميداني والمناهج واألدوات المستخدمة لجمع وتحليل البيانات .أما الفصل السادس،
فيستعرض تاريخ حياة وحدات الدراسة من اإلناث (المجموعة أ) .أ من الذكور (المجموعة ب) .ثم يستعرض
الفصل السادس قراءة تحليلية شاملة لتاريخ الحاالت في ضوء عدد من المحاور واألبعاد التي أفرزها واقع
العمل الميداني ،وبالتوازي مع أهداف الدراسة وتساؤالتها وإطارها النظري والدراسات السابقة .وختاماً ،جاء
الفصل السابع ليتناول ما خلصت إليه الدراسة من نتائج ،ورؤيتها المستقبلية ،وتوصياتها.

ثامنا ً :كلمات مفتاحية
الرجولة-التنشئة االجتماعية-تنشئة األم-المجتمع المصري-الهوية المرتبطة بالدور-النوع االجتماعي-البناء
االجتماعي -رأس المال الثقافي-إعادة إنتاج القهر-النظام األبوي
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الفصل الثاني
حول دراسات الرجولة :قضايا وإشكاليات معاصرة
تمهيد
كما تقدم في الفصل السابق ،يُعَدُّ المجال البحثي الذي تتناوله الدراسة الحالية مجاالً حديثا ً نسبياً.
وحتى تتضح اإلضافة العلمية للدراسة الراهنة ،فال بد من تقديم لمحة تعريفية عن هذا الفرع المعرفي ،مع
األخذ في االعتبار أن هذه الدراسة إذ تنصب على قضية الرجل ،فال يعني ذلك أنها تغفل عن قضية المرأة.
فهي تتناول قضية المرأة من منظور أوسع مما درجت عليه الدراسات السابقة ،ألنها تنظر إلى الموضوع
في إطار تكاملي على أكثر من مستوى .المستوى األول هو عالقة المرأة بالرجل من خالل مناقشة مفهوم
الرجولة أما المستوى الثاني فهو أن هذه العالقة ال يمكن فصلها عن المستوى الكلي  macroللمجتمع بنائيا
وثقافياً .وتجمع الدراسة بين هذين المستويين كما يظهر هذا بوضوح في موضوع الدراسة الراهنة ،الذي
يركز على دور األم في تنشئة الرجل ،ذلك أن تنشئة األم تتأثر بعوامل اجتماعية وثقافية معقدة ،مما يجعل
مفهوم الرجولة إشكالية مفاهيمية يجب دراستها والتعرض لها بعمق.
وانطالقا ً مما سبق ،كان ال بد من البدء بتقديم لمحة تعريفية بالمجال العلمي حديث العهد نسبياً،
والذي تندرج ضمنه الدراسة الراهنة ،وهو "الدراسات النقدية للرجل والرجولة" critical studies of
 .men and masculinityوباإلضافة إلى تناول نشأة تطور هذا الفرع المعرفي ،يناقش الفصل الحاجة
إلى المزيد من الدراسات النقدية عن الرجل وقضايا الرجل في مكتبة العلوم االجتماعية .كما يشير الفصل
إلى البناء االجتماعي للرجولة ،مع التطرق إلى أثر تنشئة األم في هذا البناء .ومن ناحية أخرى ،يتناول
الفصل الرجولة باعتبارها إشكالية تنطوي على عدد من األزمات التي تتطلب رؤية نقدية في ظل عدد من
األبعاد االجتماعية والثقافية .وأخيراً ،يناقش الفصل دور تنشئة األم ألبنائها في إنتاج عدد من اإلشكاليات
واألزمات المرتبطة بالرجولة.

أوالً :نشأة وتطور دراسات الرجل والرجولة
تعتبر ريوين كونيل ( Raewyn Connellروبرت أو بوب كونيل سابقاً) 5من أبرز رواد
سب لها الفضل في وضع حجر أساس
النظريات السوسيو-أنثروبولوجية التي تختص في مسألة الرجولة ،ويُن َ
 5ع ُِرفَت كونيل قبل عام  2006باسم روبرت كونيل  Robert Connellوأحيانا ً بوب كونيل  Bob Connellأو  ،R.W Connellثم
عُرفت بعدها باسم ريوين كونيل (اسمها الحالي)  ،Raewyn Connellوذلك بعد أن تحولت من رجل المرأة ،مما يفسر اهتمامها في كثير
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هيمنة" hegemonic
هذا الحقل الدراسي حديث العهد ،وخاصة ما أطلقت عليه اسم "الرجولة ال ُم ِ
 masculinityوهي األطروحة التي تذهب إلى تصوير الرجولة كنمط سائد وحيد ،يتمثل من خالله الرجل
باعتباره رمزا ً للقوة والسلطة ،والمرأة بوصفها األضعف واألقل حيلة.
وفي هذه األثناء ،نشأت دراسات الرجل في جميع أنحاء الواليات المتحدة في نهاية القرن العشرين-
في منتصف ثمانينيات القرن الماضي تحديدا ً-لتطرح تساؤالً واحداً ،وهو" :لماذا يُعتبَر الرجال فظيعين إلى
هذا الحد؟" ( .)Bawer, 2012وفي هذه األثناء ،بدأت هذه الدراسات النقدية تشترك في االهتمام به فروع
در)،
(الج ْن ْ
أكاديمية وحقول علمية مختلفة تتمحور حول قضايا الرجل ومسألة الرجولة ،والنوع االجتماعي ِ
وسياسات العالقات بين الجنسين.
وهكذا ،نشأت دراسات الرجولة كامتداد للحركات ال ُمطا ِلبة "بحقوق الرجل" ،والتي تعتبر رد فعل
ناقد لالمتيازات التي حظيت بها المرأة بفضل الحركات السياسية والنسوية التي تنادي "بحقوق المرأة"
(; .)Adams, 2002; Reeser, 2010وكنتيجة لذلك ،تم إدراج  200شعبة خاصة بدراسات الرجولة في
عدد من الجامعات األمريكية ،في الوقت الذي كان المجتمع األمريكي يواجه فيه حركة نسائية قوية (عبد
الصمد الديالمي .)2008 ،ومنذ ذلك الوقت ،وحتى يومنا هذا ،أخذ هذا الفرع المعرفي يشق طريقه حثيثاً،
بالتوازي مع ،أو كما يؤكد البعض ،من َر ِحم دراسات المرأة والنوع االجتماعي ،لدرجة أن البعض يصف
دراسات الرجولة بأنها "فرع تحتكر ملكيته دراسات المرأة" (.)McGrath, 2011
ومنذ ذلك الحين ،وحتى وقتنا هذا ،انتشرت في العقود األخيرة مجموعة كبيرة من اإلسهامات التي
تتناول أنماط الرجولة المتعددة  masculinitiesالسائدة في المجتمعات األوروبية واألميركية واألسترالية
ومجتمعات أمريكا الالتينية واليابان وكوريا والصين والهند ،وغيرها ،تحت مظلة عدد من الميادين العلمية
المتنوعة ،كاألنثروبولوجيا ،وعلم االجتماع ،والتاريخ وغيرها (;Mikanagi, McLelland, 2003
.)2005; Louie & Morris, 2005; Satoshi, 2005;Gutmann, 1993; 1997; Flood, 1995

من األبحاث بقضايا المتحولين جنسيا ً  .transgenderedوقد لزم التنويه نظرا ً ألن مؤلفاتها قبل  2006حملت االسم األول المذكر والكنية
المذَ َّكرة ،فيما تم نشر أعمالها الالحقة باسمها الحالي المؤنث (ريوين كونيل ) .وقد ذاع صيت كونيل في السنوات األخيرة كرائدة للدراسات
النقدية للرجل وتعددية مفهوم الرجولة  masculinitiesوالرجولة المهيمنة  hegemonic masculinityوتعمل اآلن كأستاذ بجامعة
سيدني بأستراليا.
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وقد بدأت تندرج ضمن دراسات الرجل وأنماط الرجولة موضوعات ومناهج علمية معاصرة ترمي
إلى مناقشة حقوق الرجل ،والذكورة ،والنظريات النسوية ،ونظرية "تعددية الهوية النوعية وحرية اختيار
الجنس" (النظرية الكويرية)  ،queer theoryوموضوعات أخرى ،مثل النظام األمومي ،matriarchy
صبْية" men’s and
والنظام األبوي  .patriarchyوفي عام  ،1990تم اعتماد "دراسات الرجال وال ِ ّ
 boys' studiesكمجال بحثي رائج ،بعد عقود طويلة من اقتصار التركيز على قضايا المرأة .ثم تم إنشاء
جمعية دولية لدراسات الرجل ،أعقبها إطالق النشرة اإلخبارية للجمعية الدولية لدراسات الرجل (IASOM
 ،)The International Association for Studies of Menباإلضافة إلى عدد من الدوريات ،مثل
"الرجال وأنماط الرجولة المتعددة"  .Men and Masculinitiesوقد أدى هذا الزخم المتزايد إلى إثراء
وتطوير المنتديات النقاشية والدراسات االجتماعية واألنثروبولوجية المختصة في موضوع الرجولة وبنائية
النوع االجتماعي .وقد ساعدت مثل هذه المبادرات على تطوير ورواج الدراسات النقدية واإلصالحية التي
تتناول قضايا ومشكالت الرجولة .فعلى سبيل المثال ،ظهرت في مجال الصحة مناظرات حول صحة
وأمراض الرجال ،باإلضافة إلى عدد من الحركات الشعبية التي استهدفت مناقشة مشكالت الرجال ،بما في
ذلك العالقات واألحوال الجنسية والهوية الذاتية (.)Sabo & Gordon, 1995

ثانياً :الحاجة إلى المزيد من الدراسات النقدية عن الرجل وقضايا الرجولة
تعاني مكتبة العلوم االجتماعية واإلنسانية نقصا ً كبيرا ً في الدراسات التي تتناول قضايا الرجل
والرجولة ) .(Connel & Lecture, 2000, 1-5ففي الغرب على سبيل المثال ،نالحظ ندرة األدبيات
المختصة في دراسة الرجل مقارنة بالدراسات النسوية والدراسات التي تتناول المرأة .فإذا ما توجه أحد إلى
مكتبة باحثا ً عن دراسات لها قيمة فكرية أو إنسانية عن الرجل ،يفاجأ بعدد شحيح من مثل هذه اإلصدارات.
ذلك أن ما هو متاح من أدبيات تتناول الرجل يتسم بالسطحية أو الصبغة التجارية لرفع نسبة المبيعات.
ويبدو هذا النقص مستغربا ً .فالرجل في أغلب البلدان ،بل وفي أكثر البالد تقدما ً ،يعتبر صاحب الحظ األوفر
من السلطة السياسية واالقتصادية في العالم .ففي عام  1996مثالً ،بلغت نسبة الرجال الذين يتقلدون مناصب
سياسية رفيعة -على المستوى العالمي .%93-والرجال هم أيضا ً أصحاب النصيب األكبر من المناصب
المرموقة في المؤسسات الدولية ،فضالً عن كونهم المتحكمين الرئيسيين على التكنولوجيا وأنظمة التسليح
والجيوش والشرطة والنظام القضائي كل أنحاء العالم (.)Keen, 1992: 6
ويعزو البعض النقص الكبير في دراسات الرجل ،مقارنة بما كتب عن قضايا المرأة ،إلى االعتقاد
السائد بأن المرأة هي األكثر تعرضا ً للقهر على مدى التاريخ .و َك َردّ فعل لذلك ،انتقد عدد من الباحثين
والباحثات اهتمام أبحاث ودراسات المرأة والنوع االجتماعي بقضايا ورؤى المرأة على حساب الرجل،
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بينما ذهب فريق آخر إلى أن دراسات الرجل والرجولة إنما هي رد فعل أو "ت َ َح ٍّد للنظرية النسوية
(.)Cornwall &Lindisfarne, 1994:1
وجدير بالذكر أنه على الرغم من تزايد االهتمام بمبحث الرجولة في الدراسات األجنبية بشكل عام،
ال تزال مثل هذه الدراسات التي تتناول المجتمعات العربية عموما ً والمجتمع المصري بشكل خاص تكاد
تخلو من تناول هذا الموضوع ( Abidi, 2008; Ouzgane, ND; Moghadam, 2003; Joseph,
 1999; 1993; 1986وهناء المرصفي2007،؛  ،)Keen, 1992بخالف مجموعة كبيرة من األعمال
التي تقتصر على إبراز المركز المتدني للمرأة في العالم العربي بسبب سيادة النظام األبوي (Ilahi,
2008:48؛ هسبريس و .م .ع .)2010 ،.ومن هنا ،أيقنت الباحثة الحاجة إلى المزيد من الدراسات النقدية
والحلقات النقاشية في هذا المجال وفق رؤية ال تبتعد منهجيا ً أو نظريا ً عن السياق الثقافي المحلي.
ومن جانب آخر ،وباعتبار الرجولة مفهوما يتم بناؤه اجتماعيا من خالل التنشئة ،فإن دور األم ال
يمكن أغفاله في هذا السياق .ومن هنا جاء اهتمام الباحثة بالمزج بين تنشئة األم والرجولة ،خاصة وأن
الباحثة لم تجد في األدبيات العلمية من تناول هذا الموضوع على الرغم من أهميته البالغة ،إال فيما ندر
( .)Ghannam, 2013; Chodorow 1979; Hatem, 1987وقد كان ذلك حافزا للباحثة لتقديم الدراسة
الحالية باعتبارها قيمة علمية مضافة لمكتبة العلوم االجتماعية العربية.

ثالثاً :التنشئة والبناء االجتماعي للرجولة
تسعى بحوث العلوم االجتماعية التي تتناول مبحث الرجولة في الغرب إلى نقد المنظور القائل بأن
الرجل "بطبيعة الحال" مخلوق مفطور على التنافسية أو الهيمنة أو العنف أو التحيز الجنسي .وبدالً من
ذلك ،تذهب هذه البحوث إلى أنه ينبغي أن نأخذ بعين االعتبار الجوانب غير البيولوجية التي تقف وراء
سلوك الرجل .إذ أن مفهوم الرجولة في هذا الصدد يستوجب مزيدا ً من البحث العلمي النقدي ،ومراجعة ما
هو سائد منذ آالف السنين من اعتبار الرجولة امتيازا ً وصالحيات ُمست َحقة للرجل ،مثل االمتيازات الطبقية
والعرقية ،والتي يتعامل معها البعض باعتبارها أمرا ً مفروغا ً منه ،دون التساؤل بشأن أسباب تميز الرجل
لمجرد كونه ذكراً.
ويؤكد باريللو في هذا المقام أن إعادة النظر في هذه النظرة للرجولة سوف يساعد في التغلب على
التحيز ضد المرأة والرجل على السواء ( .)Parillo 2006: 212-214فلطالما ساد االعتقاد بأن هذه
السيادة هي أمر "طبيعي" ،أو أحد الثوابت الدينية ،أو تطبيق بديهي لقوانين الطبيعة البيولوجية والتشريحية
للرجل .وقد شاعت مثل هذه اآلراء الموروثة حول النوع االجتماعي (الجندر) ،التي تتسم بطابع من
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الجوهرية  ،6essentialismوقامت مؤسسات التنشئة االجتماعية بترسيخها ،وعلى رأسها األسرة .فسعت
المدارس المختلفة للنسوية وحركات تحرير المرأة ما بعد-الحداثية إلى تفنيدها منذ أوائل السبعينيات ،مما
كان له دور ال يستهان به في تفكيك الرؤى المعرفية عن الرجولة واألنوثة ،واألدوار التقليدية لكل من المرأة
والرجل .وقد فرض ذلك رفضا ً ألنماط الضبط االجتماعي الذي يكرس الهيمنة الذكورية ،لتبدأ مرحلة تحول
نحو واقع اجتماعي يفرض مراجعة بنى القوى وتوقعات األدوار التقليدية المقررة على المرأة والرجل.
ويقول لويس لونجي  Luis Lonngiفي هذا الصدد إن األنوثة والرجولة ما هما إال مجموعة من
السمات التي يتم بناؤها اجتماعيا ً من خالل التنشئة االجتماعية .وتتحول هذه السمات إلى نوع من" الشروط
ملى على الرجال والنساء في المجتمع .فالمرأة التي ال تفي بتوقعات الدور األنثوي التقليدي
"والمعايير التي ت ُ َ
(الحمل واإلرضاع ورعاية الصغار ونكران ذاتها) ال تنال مكانة عالية في مجتمعها .وبالمثل ،فالبناء
صةً تنشئة الدور المرتبط بالنوع gender
االجتماعي للرجولة يتأثر تأثرا ً كبيرا ً بالتنشئة االجتماعية ،وخا ّ
الكاتب أن البناء االجتماعي للرجولة بشكل عام يتأثر بعدة معتقدات وعوامل،
 .role socializationويؤكد
ً
سلطة والهيمنة ،والحرمان من االحتياجات
من أهمها :الحاجة إلثبات الرجولة في كل وقت ،وممارسة ال ُ
العاطفية وضرورة إنكارها (.)Lonngi, 2011
أما الدور االجتماعي والفروق بين الجنسين ،فيتأثران بشكل كبير بتنشئة الوالدين ،اللذين يُعدّان
األبناء للقيام بأدوار بعينها حسب النوع .وتبدأ هذه التنشئة في وقت مبكر ،حيث يستدمج األطفال الرسائل
التي يتلقونها من والديهم ،فيحاكي الطفل ما يشاهده بين الكبار من عالقات وتفاعالت اجتماعية ( Witt,
 )1997ومن ثم يستدمج الصفات المميزة لكل من الجنسين ،وكذلك سياسات عالقات السيطرة والخضوع
بين الجنسين (أورسوال شوى .)54 :1982 ،ويعني ذلك أن الفتاة عادة ما تعيد إنتاج منزلتها المنخفضة،
في الحين الذي يعيد فيه الصبي إنتاج مكانته المتعاظمة .ويتأكد هنا أن التمييز مستمد من ثقافة األسرة
والمجتمع التي تسمح بدونية الدور األنثوي .ويتم استكمال عملية ترسيخ قيم المجتمع لذلك الدور من خالل
مؤسسات التنشئة الرسمية ،مثل وسائل االتصال الجمعي ،والمؤسسات التعليمية وغيرها.

 6يعرف مبدأ األسس الجوهرية أو المنهج الموروث  essentialist approachبأنه المذهب الذي ينص على وجود ثقافة مشتركة (مواقف،
آراء...الخ) ال يمكن االستغناء عنها ويجب تعليمها للجميع وتعميمها بشكل نظامي (بدوي.)138 :1993 ،
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رابعاً :الرجولة بوصفها إشكالية
يرى عدد من الباحثين أن مفهوم الرجولة ال ينبغي التعامل معه باعتباره من المسلمات ،أو بوصفه
مفهوم له مدلول واحد .ومن نفس المنطلق ،ال يجب اعتبار قضية الرجل والرجولة موضوعا ً خاليا ً من
اإلشكاليات .فبعض الرجال-مثل بعض النساء-هم ضحايا لهيمنة النظام األبوي .بل أن البعض منهم يتساوى
مع النساء "المقهورات" في االفتقار إلى األمان المادي والمعنوي .كما أن البعض منهم يعاني من التمييز
أو القهر السياسي وغيرها من العقبات التي تحول دون تمكينهم .وانطالقا ً مما سبق ،يمكن القول بأن الرجل
كما هو الحال بالنسبة للمرأة -يخضع لنماذج موروثة من الضبط االجتماعي ،تنطوي على عدد من الضغوط
التي تحمل األشخاص على القيام بأدوارهم وفقا ً لتوقعات الدور وليس من منطلق ما يرونه هم مناسباً.
ومن هذا المنطلق ،تسعى الباحثة إلى لفت االنتباه ألهمية النظر إلى الرجولة كمفهوم ينطوي على
إشكاليات تتقاطع وتتوازى أحيانا ً مع إشكاليات المرأة .فهي ال تعاني وحدها من القهر .كما أنها ليست دائما ً
الطرف األقل حظاً .كل ما في األمر أن كثيرا ً من الرجال يعانون -ولكن في صمت -من عدد من الترتيبات
االجتماعية الموروثات الثقافية ( .(Walker et al., 2000ومن هنا ،تبرز أهمية استعراض بعض
إشكاليات الرجولة ،وعلى رأسها ما هو معروف "بأزمة الرجولة".
أ" -أزمة الرجولة" في المجتمع الغربي
كما سبق القول ،يؤكد الواقع ،وعدد من البحوث ،أن األدوار المرتبطة بالرجولة يتم بناؤها اجتماعيا.
ونظرا ً لتغير هذه األدوار المرتبطة بالرجولة عبر التاريخ من ناحية ،ونظرا ً لعدم االتفاق على تحديد دقيق
لهذه األدوار ،أصبح شائعا في المجتمعات الغربية والمجتمع المصري على حد سواء ،ما يعرف بأزمة
الرجولة .وقبل التطرق لهذه الظاهرة ،تؤكد الباحثة أن الحديث عن هذه "األزمة" يعتبر ظاهرة عابرة
للثقافات ،وإن كانت تجليات هذه األزمة تختلف باختالف الموقع الجغرافي والشريحة االجتماعية واألنماط
المعرفية والثقافية واألوضاع السياسية واالقتصادية وغيرها من المتغيرات.
وتتفرع من "األزمة" العديد من المشكالت التي يواجهها الرجل والمرأة على السواء ،كما توضح
السطور التالية .ولعل أبرز تجليات أزمة الرجولة في المجتمع الغربي يرتبط ( )1باألدوار التي كان يقوم
بها الرجل في الماضي ،وتم سلبها منه نتيجة ألسباب متداخلة ومتشابكة ( )2ما يتوقعه المجتمع من الرجل
بسبب نوعه ،مما نتج عنه ما يُط ِلق عليه اسم "اإلجهاد المرتبط بالدور".
وقد تزامن االهتمام "بأزمة الرجولة" مع انشغال عدد من الباحثين في علم االجتماع
واألنثروبولوجيا برصد اآلثار السلبية لتنميط  stereotypingدور الرجل والسلوكيات ذات الصلة
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بالرجولة .وخلصوا إلى أن الرجولة مسألة "مثيرة للقلق" ،وتستدعي إجراء دراسات علمية متعمقة .فمنذ
آالف السنين ،تم اعتبار الرجولة امتيازاً ،وأصحاب االمتيازات يميلون إلى االعتقاد بأنهم يستحقون مزاياهم
بشكل طبيعي مفروغ منه .وبالتالي لم تكن هناك أية مبادرات أو دراسات للتقصي عن أسباب هذا التميز،
مثله مثل غيره من االمتيازات ،كالعرق واللون والطبقة االجتماعية (Parillo, 2006: 202, 212–14,
 .218ولكن تنشا ااألزمة حينما يتجرد الرجل من ذلك التميز لسبب أو آلخر.
وتأكيدا ً لما سبق ،يذهب بيتر مكاليستر  Peter McAllisterإلى أن الرجولة في المجتمعات الحديثة
"تمر بأزمة" ،مبررا ذلك بأن الرجل غدا منشغالً بالمجاهَدة الستعادة مكانته ودوره المتميز .وقد تأثرت
األزمة كما يقول بالتغيرات الجارية في سوق العمل ،والتي سمحت بتقليص التصنيع واستبدال التكنولوجيات
الجديدة بالصناعات القديمة ،مما أسهم في استيعاب عدد متزايد من النساء في أسواق العمل وخفض الطلب
على القوة البدنية .كما يعزو مكاليستر األزمة أيضا ً إلى مقاومة الحركة النسوية لهيمنة الرجال على النساء
ومناهضتهن للحقوق التي طالما تمتع بها الرجال حصريا ً على أساس تكوينهم البيولوجي
(.)McAllister,2009
وفي نفس السياق ،الحظ البعض أنها ليست أزمة واحدة ،بل عدد من األزمات التي تكونت عبر
التاريخ .وهي تنبع من عدم التوافق بين المبدأ الجوهري للمنظور النسوي القائل بأن جميع البشر متساوون
بالضرورة ،وبين االعتقاد األساسي للنظام األبوي :أن الرجال متفوقون على النساء "بطبيعة الحال " ،وأن
قَدَر المرأة هو الوقوع تحت سيطرة الرجل".
ومن ناحية أخرى ،يذهب فريق آخر إلى أن االزمة تنبع من أن الرجال تأثروا سلبيا ً بمبادئ النسوية،
ألنهم باتوا عاجزين عن فهم ماهية الرجولة في ظل التغير االجتماعي (هناء المرصفي.)487 :2007 ،
وعالوة على ذلك ،بدأ الكثير من الرجال في العقود األخيرة يستشعرون أزمة افتقاد التوازن النفسي
حارب ،ال َجسور ،الفحل ،المقتدر اقتصادياً ،الخ) .وقد
والروحي بفعل حتمية امتثالهم للتوقعات السائدة (ال ُم ِ
أثار ذلك أهمية التفاوض بشأن ثنائية "سلطة الرجال/ألم الرجال" .والتصالح مع فكرة التعايش السلمي بين
الفكرتين. (David,1996: 11, Connell, 1995) 7
أ -1-األزمة االقتصادية في الغرب وتأثيراتها على "الرجولة"

 . MacInnes, 1998: 11 7للمزيد حول مفهوم أزمة الرجولة من المنظور الغربي ،انظر(Rogers, 2010; Horrocks, 1994; :
)Robinson, 2000: 5; & Beynon, 2002: 83–86
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إن أزمة الرجولة لها جوانبها االقتصادية ،إذ يتساءل ألبرت موهلر ( )Mohler, 2010عن مصير
الرجال في أمريكا في ضوء األزمة االقتصادية التي حالت دون احتفاظ الرجال بوظائفهم .فقد لوحظ فقدان
الرجال لثمانية من أصل عشرة وظائف طالما شغلها الرجال دون النساء .ففي عام  ،1945كانت القوى
العاملة من الرجال تمثل  ،%70في الوقت الذي وصلت فيه اليوم إلى  ،%50مع مالحظة ازدياد نسبة
النساء الملتحقات بمؤسسات التعليم العالي عن الرجال .وبناء على ذلك ،يتوقع الكاتب أزمات جديدة سوف
تواجه الرجال ،تتطلب شجاعة أو ثورة ثقافية من شأنها قلب الموازين الثقافية وإعادة تعريف الرجولة في
ضوء المستجدات االقتصادية التي تؤثر بشكل كبير على األدوار االجتماعية واألحوال الشخصية وكذلك
القيم األسرية.
ومن جانب آخر ،تقول إيريكا باتشيكو ( )Pacheco, N.Dأن عصر ما بعد الحداثة أملى أدوارا ً
جديدة على الرجال في الغرب ،تزامنت مع اختالف وسائل اإلنتاج على مر التاريخ ،والتغيرات االجتماعية
التاريخية ،والسوسيو-اقتصادية الجارية ،خاصة مع دخول المرأة سوق العمل .ثم مع سطوة عصر
لنجد المرأة تعمل خارج
"العولمة" ،تم تبادل وتداخل األدوار بين الرجل والمرأة فأصبح الوضع معكوساً؛ ِ
المنزل واألب يعمل رب بيت أحيانا .وقد كشف هذا التبادل والتداخل في األدوار عن ضرورة مراجعة
الرجال ألدوارهم وهوياتهم المتصلة بالنوع وإعادة صياغتها في ظل التغيرات التي يمليها عصر الحداثة.
وتشير الكاتبة هنا إلى نقطة هامة :بالرغم من أن الطفل الذكر يتعلم في سنواته األولى من خالل التنشئة
الوالدية أنه يمثل كل ما هو غير أنثوي ،إال أن هذا التوجه يخلق لديه تناقضا بين احتياجه لألم وارتباطه بها
من ناحية ،وخوفه منها من ناحية أخرى .ويعيد ذلك إلى األذهان قسوة سبل تنشئة الرجل في بعض
المجتمعات ،مما يساهم في تقصير العمر االفتراضي للرجل مقارنة بالمرأة.)Burin & Meler, 2000( .
أ"-2-الرجولة المهيمنة واإلجهاد الناجم عن الدور المرتبط بالنوع
إن كالً من المرأة والرجل يرى ذاته ويُعَ ِ ّرف نوعه وهويته وأدواره المفروضة في إطار توقعات
المجتمع والمعايير التي تحددها الثقافة السائدة .ويشير بعض العلماء ;Clatterbaugh, Kenneth, 1998
) )Star, Lynne 1997في هذا الصدد إلى ما أورده ميشيل فوكو  Foucaultعن سلطة المعرفة ،أو
الكيفية التي تتحول من خاللها أنظمة المعرفة إلى أدوات للهيمنة ( .)Petersen, 1998فما يعتبره البعض
سلَّمات إلزامية يمكن أن يمثل اختالالً خطابيّاً ،ينتج عنه ما يطلق عليه مفهوم "الرجولة المهيمنة"
ُم َ
 .)Connel, R., 2005; 1987) hegemonic masculinityوالمقصود بهذا المفهوم هو فرض
المجتمع لنمط معياري يتقرر وفقه ما يجب أن يكونه ويقوله ويفعله ويؤمن به الرجل .وينطوي هذا النمط
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النموذجي على بعض القوالب  stereotypesالشائعة مثل أن الرجال دون النساء يقومون بسلوكيات سلبية
مثل عدم الحفاظ على البيئة وإشعال الحروب واالغتصاب والعدوانية؛ أو أحقية تفوق الرجل على المرأة
وإخضاعها .كما تفرض هذه القوالب صورة للمرأة الخاضعة باعتبار ذلك من مقومات األنوثة "المثالية"،
أو ما تطلق عليه كونيل اسم "األنوثة المشددة " ."emphasized femininityونحن هنا بصدد التنميطات
التي تعتبر أدوات لتهميش الرجال والنساء على حد السواء ( ،)Connell, 1987:22- 25; 2005وهي
في ذات الوقت التنميطات التي تطرح حولها الدراسة الحالية تساؤالً حول تأثر مفهوم الرجولة بتنشئة األم
ألبنائها ،ودور األم في ترسيخ هذه القوالب الشائعة.
وفي سياق الحديث عن النمط المعياري للرجولة ،أظهرت دراسة ديبرا دافيد وروبرت
برانون  David & Brannonأن الرجولة كما تصورها الخطابات الشائعة في الغرب تتركز في ثالثة
عناصر أساسية :أولها القوة ،التي تشير إلى التمتع بصفات مناقضة لصفات المرأة؛ والعنصر الثاني هو
سلطة ،أي السيادة على الطبيعة وعلى جميع عناصرها من أدوات وبشر ،والهيمنة والمنافسة؛ أما العنصر
ال ُ
الثالث ،فهو امتالك النساء .ولتأكيد هذا الطرح ،تعتمد هذه الدراسة على أطروحة "االشتراطات األربعة
للرجولة" ،أي التوقعات االجتماعية السائدة لألدوار الرجولية ،وهي كالتالي:
أوالً :بما أن الرجل الحقيقي هو ذاك الخالص من كل أنوثة ،فإنه ملزم طبقا ً للتوقعات السائدة بالتخلي عن
جانب أصيل من الذات ،أال وهو الجانب األنثوي ،أو ما يطلق عليه كارل يونج (األنيموس) ،والذي ينطوي
على سمات شخصية تشمل العطف والحدس ورقة الشعور ،الخ .ومن نفس منطلق صعوبة تعريف الرجل،
يتعذر تحديد ماهية األنوثة ،فهل (مثالً) هي النقيض من الرجولة؟ أو هل تنطوي على طباع ذاتية ال تتقاطع
مع تلك التي ت ُ َم ِيّز الرجولة؟ ثانيا ً :أن الرجل الحقيقي هو ذلك الشخص ال ُمحاط بهالة من األهمية والسيادة،
وبالتالي فالمطلوب منه هو التفوق على اآلخرين ،إذ أن الرجولة تقاس بالنجاح ،واإلنجاز ،والسلطة ،ومن
ثم يتحدد مستوى الرجولة بحسب مدى توفر هذه المواصفات في الرجل .ثالثا ً :من الضروري أن يكون
الرجل مستقالً عن الغير وأال يعتمد إال على الذات .أما المعيار (التوقُّع) الرابع :فينهض على ضرورة أن
يكون الرجل أكثر قوة وفحولة من اآلخرين" ،حتى عن طريق العنف إذا اقتضى األمر ذلك" .فيتوجب على
الرجل أن يظهر الجرأة والعدوانية؛ والقدرة على تحمل المخاطر ،حتى ولو كان العقل والمنطق يقتضيان
عكس ذلك .وطبقا ً لهذا النموذج ،فالرجل يلتقي بأنداده الذكور في حاالت المنافسة والحرب أو الرياضة
فحسب ،وليس لتبادل الحديث الحميم كما تفعل النساء .فهو صلب ال يُغلَب ،وهو عكس كل ما هو مؤنث.
ويؤدي ذلك في الغالب إلى هوية رجولية تأسست على القمع والعنف الموجه للذات ولآلخر .أي أن األعراف
والتوقعات السائدة-التي تكرسها الثقافة من خالل التنشئة االجتماعية .وغني عن البيان أن األم هي أول وأهم
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من ينقل تلك التوقعات من جيل إلى جيل ،فهي التي تقوم بتوريث األعراف التي تقهر الرجل نفسيا ً بسبب
صورة ذهنية تكونت ثقافيا تؤكد أن هناك "رجولة مثالية" (.)David and Brannon, 1976
وقد استوقف الباحثة في هذا المقام مفهوم أنماط "الرجولة المهيمنة" لما له من أهمية في إطار الدراسة
الحالية .حيث نشهد قبوالً اجتماعيا ً لبعض أنماط ونماذج الرجولة دون غيرها .فعلى سبيل المثال ،يحرص
بعض اآلباء واألمهات في تنشئة أبنائهم من الذكور على أال يبكي الولد أو يشكو ،مع تعزيز قيم تح ّمل الطفل
ما ال طاقة له به ،على نحو يتناقض مع الطبيعة اإلنسانية وفطرتها السليمة .فينشأ الصبي عازفا ً عن التعبير
عن مشاعره باعتبار ذلك عيباً .فهذا االتجاه التربوي يورث للرجل قهرا ً ال تعاني منه المرأة في الغالب.
فهي تتمتع بشكل أكبر نسبيا ً بدوائر اجتماعية وجماعات دعم وصداقات ومناسبات للتعبير عن مشاعرها
(رفاهية الشكوى ،الفضفضة ،البكاء) بشكل يقبله المجتمع وتبرره الثقافة السائدة .أما الرجل فيستثنى من
هذه الرفاهية االجتماعية والنفسية.
وفي هذا الصدد ،يؤكد عدد من الباحثين األمريكيين نظرية يطلق عليها "اإلجهاد الناجم عن الدور
المرتبط بالنوع"  gender role stressوالتي مفادها أن الرجل في الغرب يمر بأزمة تتمثل في شعوره
بضغط قوي من أجل اتخاذ األدوار التي تمليها أساليب تنشئته  .gender role socializationوكرد فعل
لذلك ،نرى بعض مظاهر العنف الذي يرتكبه الرجل في الغالب كنتاج لرغبته في االمتثال للتوقعات واألدوار
النوعية التي استدمجها ،والحفاظ على الديناميات االجتماعية التي تسوغ له ممارسة السلطة على اآلخرين،
ألنه رجل ).(Kilianski, 2003
وقد أُجريَت بعض الدراسات التي تتناول هذا المبحث ،وخلصت إلى أن لكل مجتمع قواعده الخاصة
فيما يتعلق بما يُعتبر سلوكا ً مناسبا ً بالنسبة للرجال والنساء .أما المتوقع فيها من الرجل فهو أال يكون عاطفيا ً
(إال فيما يتعلق بالتعبير عن الغضب واالنتقام) ،وأن يكون واثقا ً من نفسه ،وقوياً ،ومستقالً ،ومتحكما ً في
مصيره .ويختلف كل رجل في مدى قدرته على اتباع هذه القواعد .إال أن الرجال الذين يحاولون االلتزام
الصارم بهذه القواعد ،أو يخشون من انتهاكها ،يكونون عرضة لمجموعة من النتائج السلبية .فقد لوحظ
وجود ثالث أنماط سلوكية مصاحبة للدور الرجولي غالبا ً ما تؤدي إلى الضغط النفس-عصبي ،وتراجع في
تقدير الذات ،والشعور بفقدان الهوية الذكورية ،بل والشعور بالذنب وفقدان القدرة على السيطرة .وتشمل
هذه اآلليات:
• التركيز على التفوق والسيادة في الحاالت التي تتطلب لياقة بدنية
• الخوف من أن يُن َ
ظر إلى الرجل على أنه إنسان عاطفي
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• ضرورة أن يستشعر الرجل كفاءته فيما يتعلق بالمسائل الجنسية والمالية
وبجانب األعراض أو األمراض النفسية الناتجة عن "إجهاد الدور" ،أظهرت الدراسة وجود بعض
مظاهر االعتالل الجسدي .فقد بدأ بعض الرجال يعانون من إصابات في الحبل الشوكي مثالً ،وآالم في
المفاصل وشعور بضعف القوة البدنية والجنسية .كل ذلك بسبب حتمية االلتزام بقواعد الضبط االجتماعي،
وضرورة تبني الرجل لهوية ذاتية تتناغم مع التوقعات السائدة (.(Hutchinson & Kleiber, 2000
وهكذا ،يتبين أن العبء اإلنساني الواقع على الرجل ال يختلف جوهريا ً عن معاناة المرأة من مفاهيم
سائدة وتوقعات وألقاب مصطنعة ،مثل المرأة "المثالية" أو األم النموذجية .فهذه المفاهيم ما هي إال توقعات
اجتماعية تنهض على أساس األدوار "المفروضة" ب ُحكم النوع االجتماعي gender role expectations
في مجتمعاتنا ،وليس على خصوصية كل إنسان أو إمكاناته الشخصية (.) David and Brannon, 1976
والرجل المصري ال يستثنى من هذه المعادلة .ذلك أنه واقع أيضا ً تحت ضغط اجتياز "اختبار"
الرجولة بامتياز ،والسعي للحصول على ألقاب مثل "كلمته واحدة" ،أو "راجل بجد" "راجل من ضهر
راجل" ،و"جامد"...الخ ،ليستحق وقتئذ أن يكون رمزا ً أصيالً للرجولة "المثالية" ويتبوأ مكانة اجتماعية
مرموقة .فهويته الذاتية تتشكل على أساس توقعات الجماعة .وكنتيجة لذلك ،يمكن أن يتعرض للقمع أو
العنف الموجه للذات بصفة عامة ،والموجه لآلخر –المرأة  -بصفة خاصة.
أ-3-محاوالت للخروج من األزمة :المبادرات الحقوقية مثاالً
في محاول ة للخروج من األزمات المرتبطة بالرجولة والتي تؤثر بالسلب على كل من الرجل
والمرأة ،التفت عدد من الباحثين إلى األهمية العلمية والعملية لدراسة حقوق وقضايا الرجل ،ال سيما مع
ارتباط أنماط الرجولة المعاصرة ببعض المخاطر والسلبيات التي تطلق عليها كونيل "التأثير السام"
 toxic effectعلى حياة الرجال والنساء على السواء .فالرجل يتعرض لمخاطر بعينها ترتبط بهويته
ودوره النوعي ،مثل حوادث السير ،8وارتفاع نسبة الوفيات بسبب سوء التغذية ،وإدمان المخدرات
والكحوليات وسوء (أو عدم) استخدام الخدمات الصحية ،والقهر السياسي واالقتصادي .كما تبين أن الرجال
يمثلون النسبة األكبر من ضحايا العنف ال ُمثبت رسمياً ،والسجن ،والصراعات التي تقود للعنف بسهولة.

 8على سبيل المثال ،تبين أن نسبة إصابات الرجال في حوادث السير في أستراليا بلغت أربع أضعاف نسبة إصابات النساء في عام . 2000
).)Connell & Lecture, 2000: 9
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وعالوة على ذلك ،فقد تبين أن قطاع من الرجال ينخرط في اإلفراط في العنف والجنس ،أو السيطرة
والتسلط األسري أو الديني أو المهني ،أو إدمان العمل أو الهوس بالمال.
وقد استجاب الرجل في الغرب بطرق مختلفة "ألزمات الرجال" النابعة من التغيرات الكبيرة
الجارية في بنى وعالقات النوع ،وللحركات النسائية ،أو التغيرات في نظام األسرة ،أو التحوالت المؤسسية
واالقتصادية واالجتماعية والقانونية .وشملت ردود أفعال الرجال التعبئة والحشد ضد الحركة النسوية،
وتشكيل جماعات تنادي بما أطلقوا عليه "حقوق الرجل" و"حقوق األب" .ويمكن أن نرصد اليوم أمثلة
واضحة لهذه المبادرات ،في أستراليا وفي معظم الدول الغربية الرأسمالية األخرى .أما جماعات الرجال
المناهضون للنسوية ،فتعت َبر أكثر حداثة .وتشارك بعض النساء أيضا ً في عضويتها ،بل وفي تأسيسها.
وتركز هذه المنظمات على "الثمن الباهظ" الذي يتكبده الرجل بفعل دوره االجتماعي المرتبط بالنوع .وهي
تضحد الفكر النسوي القائل بأن الرجال يستأثرون بالسلطة ويكتسبون كثيرا ً من االمتيازات في المجتمع،
وتؤكد أن كالً من النساء والرجال مظلومون ومهمشون بنفس القدر ،بل أن الرجال هم من تظلمهم النساء
أحياناً .كما تسعى هذه الحركات لمقاومة القهر الواقع على الرجل ،متمثال في عدم القدرة على تحمل نفقات
األسرة ،أو التعرض للعنف والمخاطر في الحروب ،أو فقدان الوظيفة بسبب عمالة النساء ،أو المعاناة من
التمييز في إجراءات الطالق وحضانة األطفال.
ويؤكد

أنصـار

هذه

الحركــــات

االجتمــاعية

التي

تنادي

بحقوق الرجال واآلباء أن هذه المشاكل سببها النساء ،والحركات النسائية والنسوية ( Messner,
) .91997فأنصارها يزعمون أن الرجل يتم الن َ
ظر إليه في يومنا هذا على أنه "مصدر للجينات وآلة لصرف
النقود" فحسب .ويذهب أنصار هذه الحركات أيضا إلى أن الرجل يتعرض للتمييز أكثر من المرأة ،ألنها
حققت أهدافها إلى حد كبير بفضل الحركات النسائية وألن لديها خيارات أكثر .وهكذا ،كما يقول أنصار
"حقوق الرجل" ،غدت النسوية التي طالما استهدفت تحرير اإلنسان تعمل لصالح النساء فقط .بل يذهب
البعض ليقول إن النسوية "مؤامرة" للتمييز ضد الرجال والتستر على العنف الموجه ضدهم ( David,
.)1996

 . 9للمزيد حول الحركات االجتماعية والنسوية في مجال قضايا الرجل وأنماط الرجولة المعاصرة ،راجع أيضا ً ( Segal, 1997؛ و
.) Pease, 1997
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خرج من األزمة من منظور المرأة في الغرب فيتمثل في قيام الرجل أكثر مما سبق باألدوار
أما ال َم َ
األسرية التي طالما اقتصرت على النساء .فمع تفاقم األزمة االقتصادية الحالية ،أصبح الرجل مضطرا ً
الستيعاب وتقبل وظائف طالما اقتصرت على النساء ،بل وربما تحتم األوضاع االقتصادية قبول الرجال
بوظائف أقل شأنا ً مما قبل ،وتقبل المساواة مع المرأة في الحقوق والواجبات ضمن الفضائين الخاص والعام
(.)Mohler, 2010
ب" -أزمة الرجولة" وداللتها بالنسبة للرجل والمرأة في المجتمع المصري
لفت نظر الباحثة من خالل التفاعالت اليومية ووسائل االتصال الجمعي تكرار عبارة مؤداها أن
هناك "أزمة رجولة" أو "أزمة ِر ّجالة" في المجتمع المصري .والعبارة لها وجاهتها في ضوء التغيرات
السريعة التي طرأت على المستوى االجتماعي والثقافي واالقتصادي في المجتمع المصري الحديث.
على سبيل المثال ،تفرض علينا ظاهرة تبادل األدوار وتداخلها سؤاال جوهريا ،وهو :كيف يمكن أن تتحقق
مساواة حقيقية في المجتمع بين النوعين ،ويتاح للرجل والمرأة فرصا متساوية في العمل ،دون أن يفقد
بعض الرجال فرصا ً للعمل كانت متاحة لهم من قبل ،مع اكتفاء المرأة بدورها األسري الخدمي؟ وإذا كنا
نتحدث عن المجتمع المصري ،يفرض السؤال األول علينا سؤاال آخر ،أال وهو :هل سيصل الحال بالرجال
أن يتخلوا عن أدوارهم التقليدية في القوامة المادية ،ويَقبَلوا أن توفر المرأة االحتياجات االقتصادية لألسرة؟
وفي هذا الصدد ،هناك بعض الشواهد التي تشير إلى أن األمر قد يذهب إلى أبعد من أزمة عمل للرجال،
حيث يعتمد بعض الرجال اقتصاديا في المقام األكبر على دخل زوجاتهم ،دون شعور بأي انتقاص
لرجولتهم ،بل قد يذهب البعض إلى حد االعتماد الكامل على دخل الزوجات ،وقد ينفق من الدخل على
مزاجه الخاص – أيا ما كان – ويفرض وصايته على كيفية إنفاق هذا المال .وهذا وجه آخر من أوجه أزمة
الرجولة في المجتمع المصري .إال أن المقام ال يتسع لمناقشة مستفيضة لهذا المبحث ،الذي تناقشه فصول
الحقة من الدراسة .وتتفرع من "األزمة" في المجتمع المصري العديد من المشكالت التي يواجهها الرجل
والمرأة على السواء .وتستعرض السطور التالية لمحة عن أزمة الرجولة كما وردت في بعض الكتابات
التي تثير القضية بشكل عام ،وداللتها بالنسبة للرجل والمرأة في المجتمع المصري.
ب-1-أزمة الرجولة كما يراها الرجل المصري

الفصل الثاني :حول دراسات الرجولة :قضايا وإشكاليات معاصرة
يرصد كتاب بعنوان "أزمة رجالة"
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(إيهاب عبد السالم )2008 ،يتحدث فيه عن األزمة،

ويعتبرها تراجعا ً طرأ على المجتمع المصري في السنوات األخيرة ،مؤكدا ً على وجود "نقص بالغ في
الرجولة" ،من حيث تخلي الرجال عن معظم مسئولياتهم ،وتراجع قيم الرجولة التي نشأ عليها المصريون
وآمنوا بها .فالمجتمع المصري ،كما يراه المؤلف ،بات خاليا ً من الرجال المهمومين ببناء األوطان ونشر
قيم الحب والخير والجمال والعمل والشرف .ويستطرد زاعما ً أن الرجل أصبح ال يتعامل مع المرأة كامرأة،
وهو في رأيه المأزق الذي وقعت فيه الجمعيات النسائية والحقوقية ،التي تؤجج شحنات التناحر والصراع
بين الرجل والمرأة ،مما أدى إلى زيادة نسب الطالق وغيرها من المشكالت االجتماعية.
ويرصد الكاتب سبعا ً وخمسين ملمحا ً من مالمح "أزمة الرجولة" في المجتمع المصري في الوقت
الراهن ،ومنها :غياب النخوة وعدم احترام كبار السن والمعاقين ،والغش الجماعي في المدارس والجامعات،
درس  ،وتزايد البلطجة .كما يشير المؤلف إلى أزمة أكبر ،هي أزمة الدعوة الدينية متمثلة
وعدم احترام ال ُم ِ ّ
في أسلوب بعض علماء الدين الذين ال يلتزمون بأدب الخالف أو السماحة؛ وفوضى الفتاوى ،وإيثار الشهرة.
وللخروج من األزمة يطالب المؤلف بتدريس "مادة الرجولة" في المدارس ،كما يقترح منح شهادة
تقدير للرجل المثالي ،على غرار شهادة األم المثالية  .11وفي الوقت نفسه ،يتساءل بعض الرجال :أين ذهب
"سي السيد" ،ليجيب (عاطف عبد الغني) مشيرا ً إلى "المؤامرة النسائية للقضاء عليه تحت مسمى التحرر
والتقدم والمساواة ،"...فيرثى لحال الرجال بعد ما "اختفى سي السيد بفعل فاعل واحتلت المرأة مكانتها في
سبيل التقدم والمساواة التي نادي بها قاسم أمين" .وفي نفس الوقت ،نجد في يومنا هذا بعض الرجال-يتهمون
المرأة العاملة خارج المنزل معتبرين هجرها لدورها التقليدي سببا ً رئيسيا ً ألزمة الرجولة.
ومن ناحية أخرى ،يرصد مقال صحفي بعنوان "أزمة الرجولة في سياق المجتمعات العربية
والمجتمع المصري" ،ما تذهب إليه العديد من الفتيات من أن الرجال "خلصوا من زمان" .وفي الوقت
نفسه كما يقول ،تبحث فتيات اليوم عن "سي السيد الحمش" المتجهم ويتماهين بنموذج "الست أمينة المعززة
المكرمة ...بدل الخروج والبهدلة" ،حيث يرى بعض الفتيات -كما يقول -ال يخفين رغبتهن في الزواج
برجل "شرقي...يشخط وينطر" ،ولكنه في الوقت ذاته يمنحها الحنان والرعاية ،ويكون حارسا ً وأمينا ً على
استقالليتها (عاطف عبد الغني.)2013 ،
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ويتفق مقال صحفي آخر مع هذا الرأي ،مؤكدا ً أن العقود األخيرة شهدت مطالبة نساء عديدات
باالستقالل المادي والمعنوي ،ولكن سرعان ما عدن لمطالبة المجتمع بإعطائهن مميزات اإلناث .والمشكلة
في نظر سالمان هي أن المرأة اليوم لم تعد "الست أمينة" ،ولكنها رغم ذلك تريد سي السيد ،أو تريده "بعض
الوقت" ،ليصبح الرجل متحيرا ً أمام معالم الخريطة الجديدة لحواء ،إن هو ابتعد اتهمته بأنه ضعيف ،وإن
تمادى أصبح "رجعيا ً ومتخلفاً" .وهكذا ،كما يقول ،أصبح الرجل ال يعرف ما تريده المرأة أو ما الحدود
الفاصلة بين رغبة المرأة في الحصول على استقاللها بعيدا ً عنه ورغبتها في االلتصاق به ،ومتى تنادي
باستقالليتها ومتي تعود لتطالب بحقوق األنثى (فتوح سالمان.)2013 ،
ب-2-أزمة الرجولة من منظور المرأة المصرية
يشير البعض إلى غياب صورة الرجل المصري وفقدانه لدوره التقليدي داخل األسرة ،مما أدى إلى
تكون "فجوة نفسية" بين الرجل والمرأة في الفترة األخيرة ،تضاءل معها عدد سنوات استمرار الزواج
(المرجع السابق) .ومن هذا المنطلق ،سعت الدراسة الحالية إلى استكشاف ما إذا كانت المرأة المصرية
ترى أن الرجولة حقا ً في أزمة ،وما إذا كانت األزمة ترتبط بارتطام توقعات المرأة المستمدة من التراث
الشعبي ومن التنشئة االجتماعية بالواقع .فالمرأة ،كما هو الحال بالنسبة للرجل ،تستدمج من خالل بعض
وسائل التنشئة االجتماعية نمطا ً مثاليا ً للرجل كما يصوره التراث الثقافي .وتحدث األزمة حينما تصطدم
هذه الصورة مع النمط الواقعي للرجل .وتتجلى هنا ظاهرة أخرى ،أال وهي امتزاج التيار التقليدي بالفكر
المعاصر بشكل كبير ،في ظل التغييرات االجتماعية السريعة في المجتمع المصري التي لم تواكبها تغيرات
في مفاهيم الرجل والمرأة .والمحصلة هي أن مدلول الرجولة بالنسبة للمرأة المصرية أصبح يشوبه الخلط
والتناقض ،كما ساهم في تعميق الفجوة بينها وبين الرجل .فهي تريد رجالً قويا ً وليس متسلطاً ،وتقليديا ً
ومعاصراً ،و"حمشاً" ولكن دون تقييد حريتها .وهكذا يالحظ وجود تناقض لدى المرأة المصرية بين النمط
المأمول والنمط الواقعي للرجل المصري.

خامساً :دور تنشئة األم في صناعة إشكاليات الرجولة وأزماتها
أدركت الباحثة العالقة الوثيقة بين التنشئة وبين أزمة الرجولة وإشكالياتها .فاألم كما هو معروف،
تتفوق على كافة وسائل التنشئة الرسمية في صناعة الهوية الذاتية لألبناء وفي تشكيل رؤاهم للذات وللعالم
من حولهم ( .)Barrett, 1988: 75وهي بشكل عام تعتبر أول من يقوم "بتشكيل" األبناء حتى قبل مرحلة
تعلُّم الكالم ،وتغرس فيهم فلسفة الحياة و"تبرمج" حياتهم .فيرون العالم من حولهم -بما في ذلك المرأة-
بعيون أمهاتهم ( .(Keen, 1992: 15, 19وإذا كانت األم لها دورها الذي ال ينكر في "صناعة" الرجولة،
فإن لها أيضا دورها في خلق "أزمة" رجولة ،بل وإشكاليات وأزمات رجولة.
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أ -دور األم في ترسيخ القهر وتوريث النظام األبوي
رغم ما هو معروف عن حرص األم البالغ على تربية الطفل ورعايته وحمايته ،يمكن أن يتعرض
هذا الحرص لبعض مظاهر التطرف (محمد الجوهري .)62-59 ،12-11 :1995 ،ومن مظاهر ذلك
تكريسها وتخليدها للخطاب األبوي ،الذي يستدمجه األبناء .والمفارقة هنا هي أن هذه األم في أغلب األحيان
هي من يعاني من هذا النظام في المقام األول .ورغم معرفتها أن جانب من التحرر يعني االمتناع عن إعادة
إنتاج القهر( ،)Fromm, 2008: 58, 116,155-6نفاجأ في كثير من األحيان بأنها تقوم بترسيخ هذا القهر
في أبنائها وإعادة إنتاجه أحياناً ،من خالل بعض أنماط التنشئة .فعلى سبيل المثال ،نرى عددا ً ال يستهان به
من األمهات تقمن بالتمييز بين الطفل الذكر واألنثى على أساس االختالفات البيولوجية ،وغير ذلك من
مظاهر القهر ،الذي يكون موجها لالبن أو االبنة بل للذات أحيانا .حيث نالحظ على سبيل المثال عدم وجود
إحصائيات دقيقة حول العنف األسري ألن أغلب النساء يعتبرن العنف المسلط عليهن أمرا ً عاديا ً وال يستحق
اإلبالغ عنه .فالمرأة هنا تتحول إلى المقهور الذي يتماهى بقاهره ليقهر ذاته أو المستض َعفين أو األقل حظاً.
وقد يكون ذلك ألنها تجد نفسها غير قادرة على تحقيق ذاتها ،فيتم إسقاط القهر على الغير (مصطفى حجازي،
.)243 :2005
وتأكيدا ً لما سبق ،تؤكد علياء شكري أن المرأة المصرية تعي أهمية دورها في المجتمع ،وقوة
تأثيرها في صياغة الثقافة السائدة ،ولكن غالبا ً ما نلحظ أن هذا اإلدراك ال يصاحبه وعي منها بمكانتها
ً
األحيان.
ال ُمست َ َحقّة ،فكثيرا ً ما نشهد تسليم المرأة بتفوق الرجل بل قبولها اعتداءه عليها نفسيا ً وبدنيا ً في بعض
ويكون هذا انعكاسا ً للتنشئة االجتماعية التي تخلق في ذهن المرأة مفاهيم واضحة للرجولة واألنوثة واألدوار
التي يؤديها كل منهما ،وتلك غير المقبولة اجتماعيا ً وثقافياً ،مشيرة أيضا ً إلى أنه...
"...عندما تحقق التنشئة االجتماعية وظيفتها وجدواها نجد المرأة نفسها تنبري مدافع ًة عن تفوق الرجل
وتميزه وسيطرته أكثر من دفاع الرجل نفسه"....فالنساء....يسلمن بتفوق الرجل ...ولن نجد صعوبة
كبيرة في تفسير هذا الواقع المتناقض .فالبناء الفوقي ( الثقافة) أبطأ في التطور وأعصى على التغيير من
البناء التحتي...ومن هنا تلعب الثقافة التقليدية دور ًا بارز ًا في تثبيت أوضاع قديمة"( .علياء شكري،
( 2002ب) .)140 ،134 :

ومن البديهي أن تنتقل صورة المرأة المقهورة لألبناء ،وكذلك قبول األبناء أنفسهم للقهر .وليس أد ّل
على تكريس األم للقهر وتوريثه لألبناء من مقطع فيديو انتشر في عام  2011يعرض مشهد ضرب مدرس
في حضانة أطفال لتالميذه بعنف وقسوة .ومع صدور قرار بتحويل المدرس إلى المحكمة وإغالق دار
الحضانة ،تظاهر األهالي مطالبين باإلفراج عن المدرس ،وانضم لهم األطفال تضامنا ً مع المدرس .كما
قالت إحدى األمهات (محامية) إن معه كل الحق في ضرب ابنها "ليتأدب" ،ويُشكر أنه "لم يحدث عاهات
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في األطفال" .وتقول أخرى إنها تشبع طفلها ضربا ً كل يوم ،فما الضير ،ألن "التعليم أساسا هو الضرب".
(منى الشيدي.)2011 ،
نستطيع أن نفهم ردود فعل األمهات من خالل ما يشير إليه (بول فريري) من أن الفرد المقهور
يتوحد مع الوقت مع قاهره ويمتثل لمنطقه ،وبالتالي يفقد النضال من أجل التخلص من واقعه .ويقودنا هذا
المنظور إلى مناقشة تماهي األم بالمتسلط ،كما هو الحال بالنسبة إلى كثير من المقهورين الذين–وفقا ً لطرح
فريري -ال يفعلون شيئا ً حيال وضعهم ،فهم يصابون بحالة من "الخوف من الحرية" الذي يحول دون أي
مبادرة للتغيير ،فالمقهور أو ضحية التسلط يعتمد مع الوقت المبادئ التوجيهية للطرف القاهر فيعتاد
ضالً "أمان االمتثال"  the security of conformityبدالً من السعي نحو
استسالمه لبنية الهيمنةُ ،مفَ ِ ّ
التحرر ،ليتضاءل استعداده للنضال من أجل التخلص من واقعه (.(Freire, 2006: 26-8
ويتوافق هذا الطرح مع ما أكده (فروم) عن نزوع الفرد المقهور مع الوقت لاللتصاق بقاهره ،بل
وإيجاد التبريرات له ،وخوفه من استعادة الحرية فيفضل استمرار تبعيته ،ضمن عملية مستمرة من العنف
وطمس الذات .وهكذا ،تتكون "الدائرة المغلقة التي ال تنتهي" :الرجل يقهر المرأة وهي بدورها تقهر األﻃفال
الصغار؛ والذكور البالغون سرعان ما ينضمون للرجال في استغالل النساء ،فتتم إعادة إنتاج الهيمنة
والملكية بدعوى الرعاية "الطبيعية" أو حماية الطفل عن طريق حبسه في قفص ذهبي يحصل فيه على كل
شيء بشرط عدم ترك القفص والسعي إلى الحرية (إريك فروم.)125-117 :1972 ،
ب -األم وترسيخ إجهاد الدور الرجولي وصراع األدوار
انطالقا ً مما ما سبق ،نرى أن األم في بعض األحيان تسعى للحفاظ على ما اكتسبته من موروثات
ذكورية وتنقلها ألوالدها وبناتها ،فيستدمجون الثقافة األبوية كعرف اجتماعي مقبول .وقد تحولت هذه
الموروثات بدورها إلى أدوار متوقعة ومعايير سلوكية يفرضها المجتمع .ثم تحولت هذه التوقعات إلى
أشكال مختلفة من أزمة "إجهاد الدور"  ،role stressتطورت في بعض األحوال لتتحول إلى ظاهرة
سر المصرية في الريف والحضر وفي
اجتماعية خطيرة باتت تعصف في السنوات األخيرة بعدد من األ ُ َ
كافة الطبقات على السواء ،وبشكل واضح ،وهي ظاهرة انتحار ّ
طالب الثانوية العامة خوفا من االمتحان
أو صعوبته أو بسبب الرسوب .وهي ظاهرة تتجدد كل عام في موسم اختبارات آخر العام .وتتزامن معها
ظاهرة انتحار الزوج الموظف أو المتعطل بسبب مروره بضائقة مالية .وهي ظواهر شهد المجتمع المصري

تكرارها بشكل الفت في اآلونة األخيرة .ففي مقال بعنوان "طالب بالثانوية العامة يشنق نفسه خو ًفا من
صعوبة امتحان الكيمياء" .حيث يفيد تحقيق صحفي باآلتي:
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"وأفادت تحقيقات نيابة العمرانية أن الطالب ترك خطابًا موج ًها لوالدته ووالده يعتذر فيه لهما عن عجزه عن تحقيق
حلمهما ورغبتهما في االلتحاق بكلية الهندسة ،وأنه فضل االنتحار عن التسبب في مضايقتهما بعدم حصوله على المجموع
الكافي لاللتحاق بالكلية ،وطلب منهما مسامحته".
" ...كان محمد...يدرك حجم الضغوط والتضحيات التي تقدمها أسرته ،أم ً
ال في تحقيق حلمها بأن يلتحق ابنها بكلية الصيدلة....
ووقعت عيناها(األم) على فلذة كبدها وهو معلق في سقف الحجرة بعد أن شنق نفسه .انتحر محمد العام الماضي ألنه خاف
من مواجهة البعبع ،انتحر هربا من امتحان الكيمياء ،وخوفا من الفشل في تحقيق حلم والديه."...

ورغم عدم اتساع مقام الدراسة الحالية لمناقشة خطورة ظاهرة انتحار الطلبة أو الموظفين الذكور في
المجتمع المصري ،على أهميتها البالغة ،ترجو الباحثة أن تنال حظها ال ُمست َ َحق من الدراسة المتعمقة
مستقبَالً.12
إن القصد من ذكر ما سبق هو توضيح التأثير السلبي لتوقعات األم وما تنقله من معايير تقرر من
هو "الرجل المناسب" ،وهي التوقعات التي تفوق قدرات الرجل في بعض األحيان ،أو تتنافى مع توقعاته
هو لنفسه ،فيصيبه ذلك بصراع األدوار .كما تقف هذه التوقعات دون التحقق الذاتي للرجل .وباإلضافة إلى
ما سبق ،وبجانب قهر األم لالبن بسبب توقعات الدور "المثالي" ،تجدر اإلشارة إلى إشكالية أخرى تتسبب
فيها األم في بعض األحيان ،وهي إعاقة االبن معنويا ً وتعطيل تطور هويته الذاتية كرجل.
ج -األم وإعاقة "الفطام المعنوي" لألبناء
تشكل األم في بعض األحيان وفي قطاعات مختلفة من المجتمع المصري عائقا ً دون "الفطام
النفسي" لالبن .فتحول دون اعتماده على ذاته واستقالله الشخصي وقدرته على اتخاذ القرار .فيتحول االبن
إلى كائن يعتمد على اآلخر ،بدالً من أن يصبح معتمدا على نفسه ،أو يعتمد عليه اآلخرون .وينتج عن ذلك
رجل يأخذ فقط وال يعطي .ثم تشكل أفكار واتجاهات األم محور حياته .فهي التي تفكر وتخطط له ،وتختار
 12للمزيد حول هذه الظاهرة ،انظر ..." :طالب ينهى حياته لصعوبة امتحانات الثانوية "
http://www.youm7.com/news/newsprint?newid=1722764
"انتحار طالب بمياه النيل بالقناطر بسبب تدنى درجاته في الثانوية العامة"
http://www.youm7.com/news/newsprint?newid=1786846
"انتحار طالب …في المنيا بسبب رسوبه في الثانوية "دور ثان" http://www.youm7.com/news/newsprint?newid=1851564

"انتحار طالب بمطاي لتكرار رسوبه في الثانوية

العامة"http://klmty.net/232143-

%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D8%A8%D9%85%D8%B7%D8
%A7%D9%8A_%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A8%D9%87_%D9%81
%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%
85%D8%A9.html

انظر أيضاً" :انتحار سائق شنقا في لوحة إعالنات بطريق "القاهرة  -اإلسماعيلية" بسبب ضائقة مالية"
http://almsaeya.com/index.php/features/item/9291-2014-09-24-14-03-50
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له نوع الطعام ،والمالبس ،وحتى األصدقاء ،وأسلوب الحياة .فيعيش االبن نفسيا ً داخل رحم األم .وقد تستمر
هذه الظاهرة ثالثين أو أربعين سنة أو أكثر .وتخفق معها محاوالت الرجل لالستقالل معظم األحيان .حيث
تظهر بعض المحاوالت الواعدة للحصول الرجل على حريته ،أو سعيه" لالنعتاق ،كأن يتعلق بفتاة يحبها،
أو يحاول خطبة فتاة .ولكنها محاوالت ال يكللها النجاح ما لم تسمح له األم ببعض الحرية .ولكن بعض
األمهات سرعان ما تنجحن في إظهار عيوب الفتاة وعيوب أهلها ،لت ُفسخ الخطبة ،ويعود الرجل الجنين مرة
أخرى إلى رحم األم النفسي.
وفي بعض األحيان يكون قدر الحرية أكبر ،بحيث "يُسمح له" بتجاوز مرحلة الخطبة إلى مرحلة
الزواج ،ولكنه زواج ال يدوم كثيراً ،ألن األم -التي منحته هذا القدر من حرية االختيار والزواج -تعود مرة
أخرى لتسلبه هذه الحرية ،فيطلق زوجته أو يسيء معاملتها أو يتجاهلها ليعود إلى رحم األم النفسي ،فتشعر
الزوجة وكأنها تزوجت طفالً في الثالثين من عمره ،أو األربعين .تجد أمامها طفالً رضيعا ً لم يُف َ
طم بعد،
غير قادر على اتخاذ القرارات ،وغير مستعد لحمايتها أو استيعابها .ويرجع ذلك ببساطة إلى أنه حدث له
نوع من "التثبيت" على حب األم فقط ،فهو ال يستطيع أن يحب سواها ،ألن "ضميره الطفولي ال يسمح
له" ،ويؤنبه ،ويُشعره أن حب زوجته نوع من العيب أو العار (محمد رمضان محمد.)2012 ،
وكردّ فعل لما سبق ،علت بعض األصوات التي تنتقد "األم المبتزة عاطفياً" emotionally
 ، abusive motherأي تلك التي تقهر أبناءها أو تستغلهم لتعويض احتياجاتها العاطفية غير المتحققة
) .(Heins, 2005فقد تستجير الزوجة المقهورة أحيانا ً من الرمضاء بالنار ،فتحاول -مثالً -حل مشكالتها
مع الزوج ال ُمض َ
ط ِهد أو المهمل أو الغائب من خالل االرتباط المبالغ فيه باالبن ،فيما يعرف في المجتمع
المصري بظاهرة "ابن امه" ذائعة الصيت ،والتي قد تتطور إلى ما يُعرف بعقدة "جوكاستا" (ارتباط األم
ال َم َرضي باالبن) .Jocasta complex13
فالمرأة في بعض قطاعات المجتمع الذي يصفه مصطفى حجازي "بالمتخلف" ،تفرض هيمنتها
العاطفية على أبنائها كوسيلة لتعويضهم عما لحق بها من "غبن باسم األمومة المتفانية" .فتغرس في ذواتهم

عالَقَة األ ُ ّم الجنسية بولدها ،أو ( .)2حب
 13طبقا ً لنظرية التحليل النفسي تعرف "عقدة جوكاستا" بأنها )1( :تثْبيت َ
ي أُموي لالبن ،أي َ
شبَ ِق ّ
األ ُ ّم البنها بشكل تسلطي وشديد ،حيث تكون األم متعطشة البن ذكي وعادة ما يكون ذلك في ظل ضعف شخصية األب أو غيابه (القاموس
الطبي .)2013 ،وعلى الجانب المقابل تتلخص "عقدة أوديب" في حب الطفل ألمه وكرهه ألبيه .ويسمي فرويد هذه الحالة بعقدة أوديب
نسبة إلى الملك أوديب الذي روت األسطورة اليونانية عنه أنه قتل أباه وتزوج أمه من غير أن يعلم بأنهما والداه .فلما عرف الحقيقة فيما بعد
فقأ عينيه حزنًا وكمدا ً (محمد عثمان نجاتي64 :1961 ،؛ حسين فهيم.)149 ،142 :1986 ،

الفصل الثاني :حول دراسات الرجولة :قضايا وإشكاليات معاصرة
التبعية باسم الحب ،وتشل لديهم كل رغبات االستقالل ليستمروا في بقائهم كملكية خاصة لها .فينشأ الطفل
انفعاليا ،متلقياً ،قاصرا عن إدراك مصلحته ،عاجزا عن تحقيق ذاته أو اتخاذ موقف نقدي وإيجابي ضمن
واقعه ال َم عيش .وباإلضافة لذلك ،تلجأ األم إلى "اللغة الحركية" أو الضرب التي تحول دون تدريب الطفل
على تحكيم العقل والمنطق والعلم في سلوكه وتجاربه الحياتية (مصطفى حجازي.)84-83 :2005 ،
ويشير آدامز ومورجان في هذا الصدد إلى الظاهرة التي يسميانها "الرجل الواقع في ِشرك األم"
) ،Mother Enmeshed Man (MEMحيث يرى هذا الرجل نفسه-واعيا أو بغير وعي -نائبا ً عن األم،
وممثالً الهتماماتها ورغباتها ،لتصبح اهتماماته ورغباته هو أمرا ً ثانوياً؛ ألنه إذا أعطاها األولوية يشعر
بأنه يخذلها .وينسحب هذا الوضع على عالقة هذا الرجل بالمرأة ،التي تتسم بالقلق والخوف من االقتراب
من جانبه ،أو التهرب من االلتزام ،انتهاء باالنسحاب ،والجفاء الذي قد يصل للعنف احياناً .وفي أحيان
أخرى ،قد يؤدي هذا االرتباط الزائد إلى عدد من المشاكل النفسية ،مثل إدمان المخدرات أو الجنس أو
اإلنترنت أو العمل ،أو رهاب االلتزام  commitment phobiaوالعزوف عن االرتباط ،أو قهر امرأة
أخرى ،أو نساء أخريات ،أو الشعور بالدونية ،أو التردد وصعوبة الحسم ،أو الخيانة وتعدد العالقات
النسائية ،أو "المراهقة األبدية" ،أو فقد الهوية الذاتية وغلبة الذات المزيفة "( the false selfالقناع")
) (Adams & Morgan, 2007:xiii-23, 31-33, 55أو التشبه بالنساء.

خاتمة
تسعى الدراسة الراهنة لتكون قيمة مضافة إلى فرع معرفي حديث نسبياً ،هو دراسات الرجل وأنماط
الرجولة .وقد جاء الفصل الحالي كمحاولة لتقديم لمحة عامة عن هذا الفرع المعرفي الهام باعتباره ميدانا ً
علميا ً واعدا ً في المؤسسات األكاديمية والبحثية المصرية ،مع توضيح موقع الدراسة الراهنة ضمن
الدراسات السابقة في هذا المجال .ومن جانب آخر ،تناول الفصل أثر التنشئة االجتماعية في تكوين الهوية
الذاتية المرتبطة بالنوع .ثم استعرض الفصل عددا ً من إشكاليات وأزمات الرجولة المعاصرة من منظور
المنهج المقارن بين المجتمعات الغربية والمجتمع المصري .وأخيرا ً تم تناول تنشئة األم في بعض قطاعات
المجتمع باعتبارها سببا ً في عدد من إشكاليات الرجولة وأزماتها ،مثل توريث النظام األبوي ،وتكريس
صراع األدوار ،وإعاقة الفطام النفسي للرجل .أما الفصل التالي ،فيتناول األطر النظرية التي ساعدت
الباحثة في فهم أعمق لموضوع الدراسة ،ومن ثم اإلجابة على تساؤالتها وتحقيق أهدافها.
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الفصل الثالث
اإلطار النظري للدراسة
تمهيد
يتناول هذا الفصل أهم المداخل النظرية والمفاهيم والتعريفات اإلجرائية التي استرشدت بها الدراسة
كإطار عام من أجل فهم أشمل لموضوع الدراسة الحالية .ويبدأ الفصل بتقديم نبذة عن أهمية دمج
االستراتيجيات النظرية التي تعتبرها الباحثة من الركائز النظرية الهامة ألي دراسة كيفية متعمقة ،إيمانا ً
بالتكامل المعرفي وكسر حاجز أحادية األطر النظرية أو المنهجية غير المنفتحة على ما سواها .ثم يستعرض
الفصل عددا ً من األطر النظرية ،وتشمل :التفاعلية الرمزية ،ونظرية الدور االجتماعي ،ونظرية البناء
االجتماعي والثقافي للنوع (الجندر) ،والنظرية األنثروبولوجية النسوية ،والنظرية التحليلية لكارل يونج
عن أنماط الذات ونظرية تعددية أنماط الرجولة .أما القسم الثاني واألخير من الفصل ،فيعرض لعدد من أهم
المفاهيم والتعريفات اإلجرائية ذات الصلة بموضوع الدراسة.

أوالً :أهمية تعددية ودمج االستراتيجيات النظرية
أ -االنتقائية النظرية
تعد االنتقائية النظرية  theoretical eclecticismاستراتيجية بحثية يتم من خاللها توظيف أكثر من
نظرية في بحوث العلوم االجتماعية ،وهي طريقة في التفكير وأسلوب في الممارسة البحثية ينهض على
"تَبَنّي أكثر من إطار نظري أو أكثر من نظرية أو أكثر من نموذج نظري أثناء الممارسة المهنية للعلوم
اإلنسانية" (سامي عبد العزيز الدامغ1996 ،؛ الطيب بيتي العلوي .مستندان إلكترونيان؛ The Internet
.14)Encyclopedia of Philosophy, 2006

• ب -المقاربة البينية
ولتالفي الخلط بين االنتقائية النظرية وبعض االستراتيجيات النظرية القريبة منها ،يجدر بنا التفرقة
بينها وبين غيرها من المفاهيم .فاالنتقائية النظرية تختلف عن المقاربة البينية inter-disciplinary
 approachمن حيث أن األخيرة تشير إلى التكامل المعرفي وإمكانية االستفادة من النظريات واألطر
 14شاع استخدام االنتقائية اتجاها ً نظريا ً ومنهجيا ً واالستعانة به أصالً في مجال العمارة ،من حيث مزج أكثر من مدرسة معمارية وطراز
تاريخي ،كما تمت االستعانة بهذا االتجاه من قبل الباحثين والعاملين في مجال العالج النفسي التكاملي . integrative psychotherapy
انظر كالً من(Encyclopedia Britannica Online, 2009; Good, 2006; Norcross, J. C., & Goldfried, 2005; (:
;Beutler& Lane, 2005; Internet Encyclopedia of Philosophy, 2006; Brooks-Harris, Jeff E., & Gavetti, 2008
 ) & 2007وآخرون.
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النظرية المتاحة في العلوم والميادين األخرى ،سوا ًء أكانت علوما ً إنسانية أو طبية ،أو اجتماعية ،أو
اقتصادية ،أو إنسانية...الخ ،واالنفتاح الواعي على ما لديها ،واالستعارة منها أثناء الممارسة المهنية
لتطبيقات العلوم اإلنسانية ،أو  -كحد أدنى -االستفادة منها لشرح وتفسير الظواهر االجتماعية وفهم السلوك
اإلنساني ،وعدم االكتفاء بما هو متوفر في حدود تخصص بعينه.

ج -التعدد النظري (الزوايا النظرية المتعددة)
وتختلف االنتقائية النظرية عن التعدد النظري (الزوايا النظرية المتعددة)، theory triangulation
فالتعدد النظري يشير إلى استخدام أكثر من نظرية عند دراسة الظاهرة ،أو عند تفسير نتائجها ،ومن الممكن
أن يقترن باستراتيجية التعدد المنهجي (زوايا التعدد المنهجي)  methodological triangulationالتي
تشمل باإلضافة إلى التعدد النظري ،تعددا ً في المناهج وأدوات جمع البيانات ومصادرها وتعدد المالحظين
) .(Denzin, N. 1989ويحقق التعدد النظري فائدة كبيرة ،حيث يسمح للباحث باختبار البيانات
والمعلومات المجموعة في الدراسة بشكل شامل وكلّي  ،holisticعن طريق االستعانة بأكثر من نظرية،
مما ي َم ّكن الباحث من القيام بتحليل مكثف ،وأكثر عمقاً .كما أن توظيف أكثر من نظرية في دراسة الظاهرة
نفسها يحول دون التحيز لنظرية بعينها ).(Fielding & Fielding, 1986: 33
وانطالقا ً مما سبق ،استعانت الباحثة في الدراسة الحالية بأكثر من إطار نظري ،إيمانا ً بأهمية تكامل
وتحاور الحقول العلمية المختلفة  .interdisciplinary dialogueفال ضير من االستعانة بتخصصات
علمية تتكامل وإن كانت تبدو مختلفة في ظاهرها فقط ،كعلم النفس التحليلي (نظرية أنماط الذات لكارل
يونج مثاالً) ،والتفاعلية الرمزية ،والنظرية النسوية ،وغيرها؛ أو دمج النظرية الكالسيكية بالنظريات
النقدية .فالهدف في النهاية هو الفهم الشمولي  holisticللواقع االجتماعي الذي يدور في سياقه موضوع
الدراسة.

ثانياً :المداخل النظرية المستخدَمة في الدراسة
يستعرض القسم التالي بعض المداخل النظرية وثيقة الصلة بالدراسة الحالية ،وهي:
أ -نظرية التفاعلية الرمزية
تعد التفاعلية الرمزية أحد المداخل النظرية السوسيولوجية المعاصرة التي تنهض على أسس فلسفية
ونفسية .ذلك أنها تهتم بالتحليل الميكروسكوبي لألنساق االجتماعية الصغرى أو الجزئية (المايكرو)
micro؛ فهي تركز على الفرد كعنصر اجتماعي بدالً من التركيز على األنساق االجتماعية .ومن ثم تركز
هذه النظرية على التعمق في فهم عمليات السلوك اإلنساني االجتماعي والمعاني الكامنة وراءه ،وهو ما
أغفلته النظريات الوظيفية التي كانت تركز على النسق المجتمعي ،أو الماركسية التي تهتم بالطبقات
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والشرائح االجتماعية وتتجاهل التنوعات الفردية Direnzo, Gordon J., 1990: 29( .؛ طلعت إبراهيم
لطفي وآخرون .15)1999:119 ،وتتبنى التفاعلية الرمزية اتجاهين هما:
 .1االتجاه األول :بشر به عالم النفس االجتماعي "تشارلي كولي" الذي أكد على أن األفراد يستطيعون
االنتساب إلى بعضهم البعض ،ليس على أساس صفاتهم الموضوعية في الواقع ،وإنما من خالل
االنطباعات التي يخلقها كل منهم لدى اآلخرين من خالل عملية التفاعل فيما بينهم.
 .2أما االتجاه الثاني ،فقد تبناه "جورج هربرت ميد" الذي رأى أن أسلوب االتصال باآلخرين يُع ِبّر عن
أفكار الفرد ،ومثلما يستطيع اإلنسان أن يبني مفاهيم عن نفسه بالطريقة التي عرضها "تشارلز كولي"،
فإنه يستطيع أن يتعلم أيضا ً كيف يتوقع تصرفات اآلخرين ،وما يمكن أن يعتبروه سلوكا ً مقبوالً اجتماعياً.
ويمكن ربط هذه النظرية بموضوع الدراسة من حيث امتثال األفراد ،والرجال خاصةً لتوقعات اآلخرين
عن "دوره" كرجل ،كما يُعَ ِ ّرفه مجتمعه وكما يستدمج من خالل تنشئة األم ،التي تعتبر أول من يبني
مفاهيم الرجل عن ذاته وأهم من يرسم له مساره السلوكي وتصوره عن اآلخرين وتوقعاتهم وأحكامهم.
وتفترض التفاعلية الرمزية أيضا ً أن المعرفة ال تنشأ من فراغ ،بل هي محصلة لتفاعالت الفرد مع
بيئته الخارجية ،متمثلة في تجارب وخبرات ومواقف اجتماعية متباينة .ومن خالل هذه المواقف يتسنى
للفرد أن يسبر أغوار الذات وأن يبني تفسيرات حيال العالم الخارجي (Kuper, Adam &Kuper,
) ، Jessica, 1985: 843, 844بما في ذلك رؤيته لذاته ولآلخر .وترى هذه النظرية التفاعل باعتباره
واقعا ً تفاوضيا ً يمتلك فيه أحد األطراف قوة أكبر من الطرف اآلخر.
وتنهض التفاعلية الرمزية على ثالث فرضيات ،وهي أن )1( :األفراد يتصرفون حيال األشياء
على أساس ما تعنيه هذه األشياء لهم؛ ( )2المعاني تعتبر نتاجا ً للتفاعل االجتماعي؛ و ( )3هذه المعاني
يمكن تعديلها وتشكيلها من خالل عملية التأويل  interpretationالتي يستخدمها كل فرد في أثناء تعامله
مع الرموز التي تواجهه (فاطمة القليني وآخرون .)41 :2004 ،وباإلضافة إلى ما سبق ،تقترن التفاعلية
الرمزية بعدد من المفاهيم األساسية التي يمكن إيجازها على النحو التالي:
• كما يعيش األفراد في بيئة فيزيقية ،فإنهم يعيشون في بيئة رمزية أيضاً ،يتعلمون جانبا ً من رموزها ،ثم
يتعلمون كيفية التمييز بينها ،من خالل استيعابهم لألحكام ال ِقيَ ِميّة التي تنتقل إليهم ممن يتفاعلون معهم
}األسرة ،في المقام األول{ .فيتحدد سلوكهم اليومي من خالل عالمهم الرمزي ،أي من خالل ما تعلموه من
رموز ،وما يحيط بهذه الرموز من معتقدات وقيم.
 15يعتبر كل من تشارلز كولي  Cooleyو جورج هربرت ميد  ،G. Herbert Meadوهربرت بلومر  H. Blumerمن أبرز مؤسسي
نظرية التفاعلية الرمزية.
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• يحتل مفهوم الذات  selfمكانا ً جوهريا ً في هذا العالم الرمزي وفي عملية التفاعل ،فاألشخاص يميلون
في سلوكهم إلى تحسين تصورات اآلخرين عن ذواتهم ،والتمييز بين ما يخصهم وما يخص اآلخرين.
والذات البشرية لها عدة مستويات ،تبدأ بالمستوى الفيزيقي (الجسم البشري) ،ثم المستوى النفسي ،ثم
المستوى االجتماعي الذي يتمحور حول الدور الذي يلعبه الفرد في مجتمعه ،أو مجموعة األدوار التي
يلعبها.
• التفاعل هو محور العالقات االجتماعية ،وهو ما يمنح اإلنسان القدرة على التواصل مع اآلخرين .ويقوم
على الفهم العقلي للرموز واألحكام ال ِقيَ ِميّة ،وبالتالي يوجه العالقات والنظم االجتماعية .وهكذا ،تصبح
المعاني والرموز جزءا ً ال يتجزأ من التكوين الداخلي للفرد ،وبالتالي فإن فهم البنية الخارجية للمجتمع ال
يتأتى إال من خالل التعمق في ذوات األفراد واكتشاف تصوراتهم عن ذواتهم وذوات اآلخرين (أحمد زايد،
.)89-88 :2006-2005
وفيما يتصل بالدراسة الحالية ،يمكن تفهم األسرة في ضوء منظور التفاعلية الرمزية باعتبارها
وحدة من "الفاعلين" الذين يعيشون في بيئة رمزية لها خصوصيتها ،وفي بيئة أخرى عامة هي المجتمع
المحيط باألفراد .ويرى أنصار التفاعلية الرمزية المعاصرون التنشئة االجتماعية باعتبارها عملية تفاعلية
يكتسب الفرد عن طريقها أنماط السلوك ويتعلم األدوار والقيم والمعايير االجتماعية خالل دورة الحياة،
والتي يتم ترجمتها فيما بعد إلى نمط فكري ومعرفي يتالءم مع التفكير الجمعي (السيد عبد القادر شريف،
.)8 :2002
ب-نظرية الدور االجتماعي :األدوار المرتبطة بالنوع
تساهم مؤسسات التنشئة االجتماعية  agents of socializationوآليات الضبط االجتماعي
 social orderبشكل كبير في بلوغ توازن النسق االجتماعي ،حيث يتعلم منهما األفراد أدوارهم بنا ًء على
التوقعات االجتماعية السائدة (علي عبد الرازق جلبي 16.)206-201 :1995 ،وقد قدم رالف لينتون
) ،(Linton, 1936تعريفا ً كالسيكيا ً للدور باعتباره "الجانب الديناميكي للمكانة" .فإذا اعتبرنا أن المكانة
تمثل وضعا ً اجتماعيا ً بعينه يرتبط بمجموعة محددة من الحقوق والواجبات ،فالدور يشير إلى آلية تنفيذ
توقعات المكانة و"توقعات الدور" للسلوك المرتبط بمكانة معينة.

 16للمزيد حول نظرية الدور االجتماعي ،انظر:
;(Block, 1973; Eagly, Wood, & Diekman, 2000; Eagly, 1987; Eagly& Wood, 1999; Harrison, 2009
Joseph, 1986; Kohlberg, 1966; Stockhard & Johnson, 1980; Block, 1973; Osburn, J. 2006; Birns, Cascardi
)& Meyers, 1994
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ويمكن تشبيه هذه التوقعات بالسيناريو والحوار اللذَيْن ينبغي للممثل االلتزام بهما على خشبة
المسرح ،فإذا ما التزم بالنص يمكن أن يحظى بالتصفيق واالستحسان ،أما إذا خرج عنه ولم يلتزم بالتوقعات
عرض نفسه لالستهجان ،وربما النبذ .ويشير مفهوم الدور االجتماعي أيضا ً إلى المرجع
المرتبطة بدورهّ ،
الذي يستقي منه األفراد سلوكيات ترتبط بالمكانة االجتماعية أو المركز االجتماعي في إطار العالقات
التبادلية والتعاونية .كما يرتبط كل من مفهوم الدور ومفهوم المكانة من ناحية بالمدرسة الوظيفية
 functionalismفي علم االجتماع ،التي طرحها تالكوت بارسونز وروبرت ميرتون ،ومن ناحية أخرى،
بنظرية التفاعلية الرمزية  ،symbolic interactionismالمقترنة بمنظور كل من جورج هربرت ميد
وإيرفنج جوفمان ).17 (Turner, 2006: 582-3
وتؤكد شارلوت سيمور -سميث في هذا الصدد أن مفهوم الدور قد تطور في مجال علم االجتماع
الوظيفي واألنثروبولوجيا الوظيفية .أما ر .ك .ميرتون ) ،(Merton, 1949فيشير إلى استحداث مفاهيم
جديدة مثل "مجموعة األدوار" (أي مجموعة عالقات الدور المرتبطة بمكانة اجتماعية معينة) ،و"صراع
األدوار" (عندما تفرض على الفرد توقعات أو متطلبات ال تتفق مع بعضها البعض) (Ibid: 360-1, 366-
) .7وقد تم توجيه النقد إلى النظرية الوظيفية للدور ،بوصفها مغرقة في الثبات والسلبية ،لكونها تسلم بوجود
إجماع من المجتمع ككل على مجموعة واحدة من التوقعات .وعلى العكس من ذلك ،اتجهت نظرية الفعل
االجتماعي  social action theoryوغيرها من النظريات الحديثة في األنثروبولوجيا نحو تأكيد المشاركة
اإليجابية لألفراد والجماعات في خلق األدوار أثناء عملية التفاعل ،أي أننا من خالل أدائنا لألدوار نبدي
رأينا فيها ونتفاوض بشأنها ونخلق تنويعات جديدة منها ،مما يدل على أن التصور اإلستاتيكي للدور غير
مالئم من الناحية العملية والعلمية.
وقد كان "إليرفنج جوفمان"  Goffmanتأثير كبير على المعالجة األنثروبولوجية للنظرية .فقد قدم
من خالل المنظور المسرحي ،أو النموذج الدرامي  dramaturgyقراءة مسرحية للعالم االجتماعي .حيث
يصور التفاعل االجتماعي باعتباره مسرحية دائمة ومتواصلة ال يهدأ ابطالها إال حينما يختلون بأنفسهم
وراء الكواليس .وهكذا ،يلعب األفراد أدوارا ً معينة ،طبقا لتوقعات اآلخرين عن سلوكهم في ظروف معينة.
صم  stigmaمن قبل المجتمع.
الو ْ
وهي بمنزلة نصوص بقومون بتمثيلها ،ويتالفون أدوارا ً أخرى خوفا ً من َ
ويشير جوفمان أيضا ً إلى مفهوم التحكم في االنطباع  ،impression managementأو التصنُّع ،حيث ال
بد أن يبذل الفرد جهدا ً في "إدارة" الكيفية التي يقدم بها نفسه للغير ،على نحو يجعله مقبوال لدى اآلخرين،
كما لو كان يعمل مندوبا ً لمبيعات لذاته .ويمكن أن يكون هذا الجهد مقصودا ً أو تلقائياً .فالفرد هنا يتبع
 17انظر أيضا ً إيان كريب  :1999ص146 ،83 ،76 .
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استراتيجيات خاصة ل "تقديم الذات"  self-presentationومراقبة الذات  ، self-monitoringوهما
من أهم مكونات التحكم في االنطباع .ويتم ذلك عن طريق إصدار إشارات اتصال غير لفظي تنطوي على
تعبيرات الوجه ،واالنفعاالت الظاهرة ،ولغة الجسد ،والتلميحات ،ونبرة الصوت ،وتوقيت الحديث ،وفترات
الصمت ،ونوع الموضوعات التي يطرحها .ويرتبط تقديم الذات أيضا ً بالتنسيق بين وعي الذات العامة

18

("القناع" من منظور يونج) ،ووعي الذات الخاصة ("الظل") ،19عن طريق تركيز الفرد على مشاعره
وأفكاره الداخلية ،وأيضا على ذاته كما يراها اآلخرون ( Goffman, 1974;1959; Parillo, 2006:
40-41؛ راجع أيضاً :سيمور -سميث.)367-366 :1998 ،
ويمكن الربط بين أطروحة جوفمان -مرورا ً ب"تقديم الذات" ،إلى "إدارة االنطباع" ،واألدوار
المقبولة أو المسته َجنة ثقافيا ً -وبين الدراسة الحالية ،أو دور األم في ترسيخ المدلول السائد للرجولة في
المجتمع المصري الحضري .فاألم هي أهم من يأتمنه المجتمع على توريث الخطاب الثقافي السائد ،وهي
أهم من يحدد أو يعضد المعايير والتوقعات (السيناريو) التي تملي األدوار االجتماعية.
ب-1-تقاطع نظرية الدور مع التفاعلية الرمزية واليونجية التحليلية
تتقاطع نظرية الدور االجتماعي ،ليس فقط مع التفاعلية الرمزية كما هو موضح أعاله ،ولكن أيضا ً
مع مدرسة كارل جوستاف يونج لعلم النفس التحليلي ،وعلى وجه أخص مع ما يطلق عليه اسم أنماط الذات
األولية ،وتشمل "القناع"  ، personaو"الظل"  . the shadowفيمثل "القناع" :الدور االجتماعي الذي
يحدده المجتمع ،أي توقعات المجتمع (توقعات الدور) ،وطموح الفرد ،وهو الصورة العامة التي نحب أن
نظهر بها أمام الناس ،أو الدور االجتماعي الذي تفرضه علينا األعراف السائدة .وهو دور يتطور ويستمر
عبر األجيال.
والقناع أو "البرسونا " مصطلح يوناني قديم يصف به يونج الوجه الذي يتقدم به اإلنسان للمجتمع
(تقديم الذات طبقا لمنظور جوفمان) .فالفرد في حياته اليومية قد يضطر لتغليف ذاته الحقيقية ويلبسها قناعا
ضا قناع العقل الجمعي أو القناع الذي
لتبدو في مظهر الئق يتماشى مع معايير الجماعة .وقد أسماه يونج أي ً
يخفي وراءه الفردية الخاصة بالفرد ذاته .ومشكلة "القناع" عند يونج تنبع من أن اإلنسان المستتر وراء
قناعه قد يغترب تما ًما عن وجدانه ومقاصده الحقيقة .وكلما ابتعد اإلنسان عن تحقيق ذاته وراء قناع زائف
كلما أصبح أقرب إلى الحالة المرضية منه إلى السواء .وقد وقفت نظرية الدور عند حد توصيف تأثير
التوقعات االجتماعية على تشكيل القناع ولم تتعرض للتأثير النفسي على تأثير القناع على الحالة النفسية.
 18أو الذات الظاهرة للعيان  ،public selfأو على خشبة المسرح  front stage selfطبقا ً لتعبير جوفمان
 Private self 19أو الذات الكامنة خلف الكواليس  back stageبحسب تعبير جوفمان
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ومن هنا قدّم يونج مفهوم الظل ليبين كيف يمكن أن يحدث اختالل نفسي نتيجة لكبت احيتاجات الذات ودفنها
تحت قناع زائف.
أما "الظل" ،فيرمز إلى الرغبات واالنفعاالت التي تتنافر مع المعايير االجتماعية والنمط المثالي
للشخصية .وهو يتكون من التجارب والمشاعر والميول المكبوتة في الالشعور ،أو ما يمكن اعتباره الجوانب
غير المعلنة للشخصية أو غير المرغوب فيها ،والتي الذي ال تدركها "األنا الواعية .ومع ذلك ،قد ينطوي
"الظل" على بعض الجوانب اإليجابية أحيانا .وهكذا ،فإن "الظل" كما يراه يونج يمكن أن يشتمل على كل
شيء خارج مجال الوعي ،ويمكن أن يكون إيجابيا أو سلبيا ،ويم ِث ّل كل ما تم تنحيته عن الوعي باعتباره
متنافرا ً مع "األنا" ،ويتكون من عيوب اإلنسان ونقائصه ،وخصاله المنبوذة بمقتضى األحكام المسبقة التي
يطلقها المجتمع ) .(Young-Eisendrath & Dawson, 1997: 319ومن ناحية أخرى ،يمثل "الظل"
ما يرثه الفرد من "الالشعور الجمعي" ،بمعنى الموروثات المشتركة والطاقات الكامنة التي يشترك فيها
المجموع بحكم تكوينهم اإلنساني .ويبرهن يونج تطبيقيا على الالشعور الجمعي عن طريق اإلعالم
واألساطير والمعلومات الثقافية.
وبالنظر إلى ما سبق ،تعتبر أطروحة الظل هامة بالنسبة للدراسة الراهنة ،ألن الظل يسبب
إزدواجية المعايير ،والتناقضات بين القول والفعل ،ويساعد على التحليل المعمق في اإلطار الميداني.
ومن ناحية أخرى ،تركز نظرية الدور االجتماعي على األساليب التي يستخدمها الرجل إلخضاع
المرأة ،وما يصاحب ذلك من اإلخالل بالتوازن بين قيم الرجولة وقيم األنوثة .كما أنها تقدم تفسيرا ً لقيام
الرجل بالدور "الذكوري" وقيام المرأة بالدور "األنثوي" باعتبار الدور مجرد بناء اجتماعي ،يتحدد وفق
التوقعات االجتماعية والثقافية الغالبة ،ويترتب على ذلك طبيعة الصراع بين الدور الذي قرره المجتمع على
كل من المرأة والرجل والدور الذي يتوقعانه ألنفسهما (علي الطراح .2000 ،مستند إلكتروني) ،وأيضا ً
صراعهما مع ما "ينبغي" أن يكونه أو يقوله كل منهما لكي يُعت َبر "طبيعياً" ومقبولين Kendall, 2007,
) .)109, 111ويستعرض القسم التالي بعضا ً من أهم المالمح الرئيسية لنظرية الدور فيما يتعلق بالدراسة
الحالية ،وتشمل )1( :األدوار المرتبطة بالنوع ،و( )2البناء السوسيو-ثقافي للنوع.
ب-2-نظرية تقسيم األدوار طبقا ً للنوع
يعرف الدور المرتبط بالنوع  gender roleباعتباره مجموعة من المعايير االجتماعية والسلوكية
التي تُعتبَر "منا ِسبة" بالنسبة للرجل أو المرأة في إطار العالقات االجتماعية أو الشخصية ،وفي ضوء
موروثات اجتماعية ومنظومة ثقافية (العادات والتقاليد والقيم السائدة) في مجتمع ما وفي فترة زمنية معينة
(ندى جعفر .)2007 ،وقد تفاوتت اآلراء حول ما إذا كانت االختالفات الشخصية والسلوكية الظاهرة بين
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الجنسين تنبع بشكل كامل من السمات الشخصية والبيولوجية (الفيسيولوجية) ،للفرد ،أم أنها نتاج لعوامل
ثقافية أو اجتماعية فيما يسمى بثنائية  ،nature versus nurtureأو ثنائية الطبيعة /البيئةParillo, ( ،20
 .)2006: 191-224, 362فخلص عدد كبير من علماء األنثروبولوجيا إلى أن االختالفات السلوكية ذات
الصلة بالنو ع تنبع في الواقع من الفروق في األدوار االجتماعية التي يقررها المجتمع للرجل والمرأة،
وخاصة تلك التي تتعلق بتقسيم العمل (Wood & ; (Eagly, Wood, & Diekman, 2000)21
.Eagly,2002
وتتتبع كل من ليزا هاريسون وأماندا لينش ) (Harrison& Lynch, 2009الملمح التاريخي لظاهرة
تقسيم العمل حسب النوع ،حين أدت الضغوط االقتصادية والبيئية واالجتماعية والتكنولوجية إلى تقسيم
ص الرجل في األنشطة التي تتطلب السرعة والغياب عن المنزل
األدوار حسب االستعداد البيولوجي ،فتخ َّ
ص َ
لفترات طويلة ،في حين التزمت المرأة برعاية الصغار ،مما حدد دورها في الفضاء الخاص private
 sphereاألدنى منزلة من المجال العام .ومن ثم نشأ الربط الرمزي الشائع بين الرجل والثقافة والمرأة
والطبيعة ( culture versus natureشارلوت سيمور -سميث280-279 :1998 ،؛ Molyneax,
.22 )1977; Rosaldo, 1974; Ortner, 1974
ومع ظهور النظام الرأسمالي ،فرض الواقع االجتماعي على الرجل االلتزام بدوره "الذكوري" الذي
يعكس صفات المبادرة والسيطرة والحماية والجسارة  ،agentic” qualitiesإلخ واالضطالع بالشؤون
العامة؛ أما النساء فيُتوقَّع منهن القيام بالدور المؤنث الذي ينطوي على سمات شخصية ترتبط بالعالقات
االجتماعية ورعاية اآلخرين  communal qualitiesضمن المجال الخاص (Wood & Eagly,
) .2002والالفت للنظر أن تلك الظاهرة المتأصلة تاريخيا ً ال يزال يُن َ
ظر إليها حتى يومنا هذا على أنها أمر
طبيعي ،حتى في أكثر الدول تقدما ً وأقلها تمييزا بين النوعين (السويد مثاالً)). (Andersson, 2013
وباعتبار األم قد تفوقت عبر التاريخ في نقل الثقافة وصناعة الهوية الذاتية لألبناء ،يؤكد البعض أنها
أهم من يساهم في تكريس تقسيم العمل على أساس النوع ضمن المجال الخاص ،والذي يعتبر المصدر
الرئيسي لقوتها وسلطتها (أورسوال شوى1982 :54 ،؛ علياء شكري :1995 ،ص131 ،98-96 .؛ علياء

 20وفي قول آخر الوراثة/البيئة heredity versus environment
 21بمعنى تخصيص الفضاء العام للذكور والخاص لإلناث .للمزيد ،انظر أيضا ًEagly, Wood & Diekman, 2000; Eagly, :
Eagly. Wood,1991; 1999 & 1987
 22للمزيد حول المجالين الخاص والعام وعالقتهما بتقسيم أدوار كل من الرجل والمرأة ،انظر أيضا ً ( Lerner, Gerda.
1986؛.)Lamphere, Louise. 2001
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شكري وآخرون .)62 -61 :2008 ،حيث يبدأ الطفل عن طريقها في استدماج صورة األنثى المنخفضة
المكانة ،ويعيد الولد إنتاج صورة الذكر ذي المنزلة األعلى Birns, Cascardi, & Meyer, 1994:
.) 50-59
(الج ْندَر)
ج -نظرية البناء االجتماعي والثقافي للنوع االجتماعي ِ
نشأت نظرية البناء االجتماعي للنوع االجتماعي من رحم "النظرية البنائية" االجتماعية ،أو كما
يسميها البعض "النزعة التصورية االجتماعية" ، social constructionism،والتي تعتبر أحد مداخل
نظريات المعرفة .فهي ترى أن كل فرد يبنى المعرفة بنفسه ،كما أنها تكشف عن الطرق التي يشارك بها
األفراد والجماعات في بناء الواقع االجتماعي .وتؤكد هذه النظرية أن المعرفة تعتبر عملية مستمرة من
تصور أو بناء
سلَّما ً به ومفروغا ً منه ،هو في حقيقة األمر
ُّ
البناء اإلنساني وأن ما يعتبره البعض "واقعاً" ُم َ
اجتماعي-ثقافي .فعلى سبيل المثال ،تعتبر النقود أو الذهَب واقعا اجتماعيا في معظم المجتمعات ،ولكن
يكتسب كل منهما قيمته فقط ألننا-كمجتمع-نعطيه هذه القيمة ،فنتصرف وكأن الذهب يستحق السعي والعمل
الجاد ،والموت في سبيله أحيانا ً ) .(Berger & Luckmann, 1967وقد تأثرت هذه النظرية بالمدرسة
التفاعلية ونظرية الظاهراتية (الفينومينولوجيا) ;(Layder, 2006: 103-106, 110, 117, 144-146
.)Parillo, 2006: 42, 51; Turner, 2006: 43, 227, 233, 548-583
وقد نشأت النظرية الفلسفية المعروفة " بالنظرية البناء االجتماعي والثقافي للنوع االجتماعي
والفروق بين الجنسين" في خضم هذه المناقشات .وهي من أبرز األطر النظرية التي تنهض عليها دراسات
الرجولة ( .)Abidi, Hussein, 2008وتسعى هذه النظرية إلى تفنيد المدارس النظرية الكالسيكية التي
تسعى إلى حصر المالمح الرئيسية للرجولة بشكل َك ْوني (Parillo, 2006: 202, 212– universal
) .14, 218; Campbell & Storo, 1994; Chong, 2005وتنهض هذه النظرية على افتراضين
أساسيين )1( :النوع بإعتباره إنجازا ،و( )2المساءلة.
ج-1-النوع االجتماعي باعتباره "إنجازاً"
إن النوع االجتماعي ال ينحصر في "كينونة" الفرد ،ولكن فيما "يفعله" الفرد لكي يحظى باالنتماء
لهذا النوع .فهو يقوم ب"إنتاج" النوع االجتماعي عن طريق تفاعالته االجتماعية ،فيصبح النوع االجتماعي
بالنسبة له "إنجازاً" ،أو "نشاطا ً مستمرا ً تتم من خالله إدارة السلوك اإلنساني في ضوء المفاهيم المعيارية
عن المواقف واألنشطة المناسبة لفئة أحد الجنسين (West, C. & Zimmerman D. H., 1987: 125,
 .131).ووفقا ً لهذه الفرضية" ،فممارسة" النوع  doing genderتنطوي على المشاركة الفاعلة والواعية
في أي فعل مرتبط بالنوع ) .)Fenstermaker, S. & West, C., 2002: 8ومن جانب آخر ،تعتبر
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األدوار هويات قائمة أو واقعة في نطاق ما ” “situated identitiesبدالً من كونها أدوارا ً سائدة
 .“master identities”.ومن هذا المنطلق ،كان اهتمام علم اجتماع المعرفة sociology of
 knowledgeبما "يعتبره" األشخاص "واقعاً" في حياتهم اليومية ،بغض النظر عن واستباقا ً لحياتهم من
المنظور النظري ). (Berger, P. & Luckmann, T., 1967
ج-2-المساءلة
أما االفتراض الثاني لنظرية البناء السوسيو-ثقافي للنوع ،فهو أننا نُ َح ِ ّمل أنفسنا وبعضنا البعض مسؤولية
تقديم وتقييم وتميز سلوكنا وفق عملية تفاعلية (وليست فردية) .وتنطبق هذه "المساءلة" على السلوكيات
سبة أو ُمساءلة األشخاص عن سلوكهم
التي تتوافق مع أو تحيد عن المفاهيم الثقافية .وتعتبر إمكانية ُمحا َ
المرتبط بالنوع من المرجعيات السوسيو-ثقافية الهامة التي تتحكم في بنائهم االجتماعي لألدوار التي
يلعبونها .ومن ثم يصبح النوع االجتماعي الخاضع للمساءلة بنية ديناميكية ،ألن ما يُعتبَر سلوكا ً مناسبا ً
بصيَغ أخرى بحسب السياق السوسيو-ثقافي (West,
بالنسبة للنساء أو الرجال يمكن أن يتغير أو يعاد إنتاجه ِ
.C. & Zimmerman D. H., 1987: 125, 131, 134, 140 ).
• د -النظرية األنثروبولوجية النسوية
على الرغم من تباين االتجاهات النسوية فيما يتعلق بتحليل أوضاع المرأة في المجتمع ،ودرجة
التركيز على عالقات وقضايا النوع ،تشترك جميع هذه االتجاهات في االهتمام بقضية التمييز على أساس
النوع .وهي تؤكد أن هذا التمييز يرجع إلى اختالل في البناء االجتماعي والمؤسسي والثقافي األكبر ،الذي
يحرم المرأة من الكثير من الحقوق في المجتمع ،بينما يمنح الرجال السلطة والقوة والمكانة .ويقترن مصطلح
"النسوية" كما نعرفه اليوم بمجال واسع وتنويعة كبيرة من المطالب واأليديولوجيات .وقد ساهمت مرحلتان
أساسيتان في بروز وتنامي التيار النسوي ،وهما (أ) تصاعد الرأسمالية في الغرب وما صاحبها من نهوض
لألوضاع االقتصادية للرجال مع تحديد أدوار وصالحيات النساء ،و(ب) النظريات الحقوقية المعاصرة .ثم
القى مفهوم "النوع االجتماعي (الجندر)" بديالً عن "الجنس" اهتماما واسعا من أنصار النسوية إلى يومنا
هذا (نولة درويش.)202-200 :2004 ،
وانطالقا من نفس المبادئ ،واستنادا ً إلى أعمال ستولير  R. Stollerفي ستينات القرن العشرين،
انطلقت النظرية األنثروبولوجية النسوية 23 feminist anthropologyعلى أساس أن النوع االجتماعي
هو البُعد األساسي الذي تقوم عليه المجتمعات والثقافات اإلنسانية .ويختلف أنصار هذه النظرية حول ما إذا
 23للمزيد حول هذه النظريات األنثروبولوجية النسوية ،انظر;  Di Leonardo, Micaela, ed. 1991.؛ Geller, Pamela L., and
Miranda K. Stockett, eds. 2006؛ Lewin, Ellen, ed. 2006. ; and Sanday, Peggy Reeves, and Ruth Gallagher
Goodenough, eds. 1990.
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كان النوع االجتماعي بناء قائم على التراتُبية  ،hierarchyفي حين أنها تتفق في رؤية نقدية للنوع
االجتماعي باعتباره نسقا من المعتقدات ومن الصفات النفسية واألنشطة واألدوار االجتماعية المرتبطة
ثقافيا ً بالجنس.
وجدير بالذكر أن النظريات النسوية (خاصة النسوية االشتراكية) تهتم بجميع تجارب االضطهاد،
سواء أكانت من قبل النساء أو الرجال .كما أنها تستكشف كيف أن بعض النساء المقهورات يمكن أن
يشاركن بالرغم من ذلك بشكل مؤثر في في اضطهاد نساء أخريات (على سبيل المثال ،النساء المنتميات
إلى شرائح متميزة في المجتمع األمريكي التي يضطهدن النساء الفقيرات ،إلى آخر ذلك) (Lengermann
) ،& Brantley, 1996: 458وهو المبحث الذي يمكن أن يكون له داللة هامة فيما يتصل بالدراسة
الحالية ،من حيث أن األم يمكن أن تعيد إنتاج ما عانته من اضطهاد وقهر تسقطه في بعض األحيان على
نفسها أو غيرها من النساء.
وباإلضافة إلى ما سبق ،تنادي النسوية األنثروبولوجية أيضا ً بأهمية إدماج المبادئ النسوية في
حياة اإلنسان اليومية من أجل مقاومة كافة أشكال وعالقات القهر والتمييز .كما تؤكد هذه النظرية على
وصول الباحث إلى مجال جماهيري واسع ال يقتصر على الزمالء في مجال العلوم االجتماعية واإلنسانية
فحسب ،وإنما يتجاوز ذلك إلى الشبكة االجتماعية األكثر خصوصية وقرباً ،بل وليمتد دورها الفاعل إلى
حيز صانعي القرار وراسمي السياسات للتقليل من اختالل ميزان العدالة اإلنسانية حيثما وجد (Gailey,
).24 1998: 203-208, Mijares, Sharon G., Aliaa Rafea et al., 2006
ومن جانب آخر ،عكف أنصار األنثروبوجيا النسوية على المراجعة النقدية للمفاهيم السائدة عن
الرجولة والهوية الذاتية للرجل ،مؤكدين أن الرجولة ليست من المسلمات ،ولكنها في حقيقة األمر بناء
اجتماعي -ثقافي( ،عبد الصمد الديالمي .)2008 ،ومن أبرز القضايا التي يتبناها االتجاه األنثروبولوجي
النسوي فيما يتصل بموضوع الدراسة الحالية هو دور التنشئة االجتماعية والغرس الثقافي في تحديد األدوار
المتصلة بالنوع ،وإعالئها لقيم الذكورة ،وهو ما أدى إلى تدني مكانة المرأة .كما أن "النوع" في نظر هذه
النظرية ال يعتبر واقعا ً مسلما به ،ولكنه يمثل حدودا ً ثقافية موضوعة .ذلك أنه ال توجد ذات مؤنثة بشكل
مطلق ،كما ال توجد ذات مذكرة في جوهرها .وإنما يوجد تكامل إنساني تندمج فيه كل من الذات المؤنثة
والذات الذكورية .فيتبين هنا أن النوع مفهوم تصنعه عالقات السلطة ،وليس قائما ً على أساس بيولوجي ،أو
"طبيعي" (أمل يوسف17-13 :2005 ،؛ صوفيا فوكا.)101 :2002 ،

 24للمزيد حول نظريات النسوية ،انظر على سبيل المثال وليس الحصر :عثمانJoseph, 1999; 1996; Rosaldo, 1974 ; 2002 ،
;1993; and 1986؛ Mahmood, 2001؛ Nelson, 1974؛ Ortner, 1974؛ .Walley, 1997
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ه -أنثروبولوجيا األمومة والبناء االجتماعي "لألم المثالية"
استكماالً لرغبة الباحثة في التعريف ببعض المداخل النظرية والتحوالت الفكرية في الغرب التي
ألهمت عددا ً من الباحثين لضم تخصصات حديثة ألقسام الدراسات االجتماعية ،بما في ذلك دراسات
الرجولة ،يستعرض القسم الحالي لمحة عن دراسات األمومة ،أمالً في أن يكون لهذا الحقل العلمي الهام
متسعا ً في أقسامنا العلمية ومكتبة العلوم االجتماعية ،خاصة في مصر ،وفي العالم العربي بشكل عام.
وقد نشأت الدراسات المختصة في قضايا األمومة في السنوات األخيرة كحقل معرفي مستقل بعد
أن كانت تنتسب إلى دراسات المرأة والنسوية (راجع  ،)Silva, 2013والدراسات االجتماعية
واألنثروبولوجية عن األسرة والطفل ( Ferre, 1990مثاالً) .وعقب نشر مئات الدراسات التي تتناول
موضوعات ذات الصلة باألمومة ،بدأ الحقل يتبوأ مكانة متميزة ،ثم برزت مناظرات حول أهمية األمومة
كموضوع جدير بالدراسة النقدية .إال أن المجتمعات غير الغربية لم تنل حظا ً وافيا ً من البحوث في هذا
المضمار).(Hatem, 1987; Chodorow, 1978, cited in Hatem, 1987

ويميل علماء االجتماع واألنثروبولوجيا إلى استخدام مصطلح "األمومة" لإلشارة إلى التوقعات
االجتماعية ،والخبرات ،والبُنى ذات الصلة باألمومة .وتختلف داللة المفهوم حسب الظرف االجتماعي،
فهناك األمومة البيولوجية (اكتساب اللقب بسبب اإلنجاب) ،أو السلوكية (ممارسة األمومة) .وفي كلتا
الحالتين ،تخضع األمومة لألعراف االجتماعية والثقافية السائدة ،ذلك أنها تمثِ ّل مؤسسة اجتماعية تلعب
دورا ً رئيسيا ً في صياغة األدوار االجتماعية والفروقات النوعية والنظام التراتبي في األسرة والعمل على
السواء .وقد استرعى مبحث األمومة مؤخرا ً اهتمام تخصصات معرفية خارج التخصصات وال ُ
ش َعب
األكاديمية التقليدية .ثم ظهر ما يُط َلق عليه "سوسيولوجيا األمومة" ،وهي إحدى ُ
شعَب علم االجتماع الذي
المختص في قضايا النوع االجتماعي ،واألسرة ،وممارسة األبوة واألمومة  ، parentingمع التركيز في
المقام األول على دراسة األمومة .ومع مرور الوقت ،ظهرت العديد من االتجاهات داخل علم االجتماع
تختص بدراسة األمومة ،يبين الجدول التالي بعضها ،على سبيل المثال ال الحصر:

الموضوعات التي تتناولها دراسات األمومة في مجال العلوم االجتماعية
األمومة وسوسيولوجيا النوع

أيديولوجيات األمومة

األمومة والمجاالت المنفصلة

األمومة كتجربة ومؤسسة

األمومة وممارسات تقديم الرعاية

األمومة والعمالة مدفوعة األجر
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األمومة النسوية

األمومة في ظل التعددية (الطبقة
وال ِعرق والموقع ...الخ)

المفاهيم الشائكة حول األمومة
الكونية أو العالمية ،وغيرها

(.)Heardy, 1999; & O’Rilly, 2010
وفي هذه األثناء ،شهدت األفكار الشائعة عن مفهوم األمومة تغيراً ،بدءا ً من األمومة باعتبارها
ظاهرة فطرية ،إلى األمومة بوصفها بنا ًء اجتماعياً .وقد أثمر ذلك عن العديد من الفرضيات حول األمومة
في المجال الخاص (إطار الحياة األسرية) وفي المجال العام .وقد تزامنت هذه التغيرات مع التحوالت
الفكرية الجذرية  paradigm shiftفي كيفية تناول علماء االجتماع لقضية النوع االجتماعي ،بفضل
تطور الحركات النسائية .ثم بدأ بعض العلماء في ربط مفهوم األمومة بالتوقعات المعاصرة لبنى النوع
االجتماعي .فوفقا ً للتوقعات الثقافية واالجتماعية السائدة في المجتمعات الحديثة والتقليدية على السواء ،تعتبر
األمومة والقدرة على اإلنجاب وإجادة رعاية وتربية األبناء مرادفات لألنوثة .فهي تنطوي-من هذا المنظور-
على مؤهالت ضرورية العتالء مكانة اجتماعية أعلى.
ومن ناحية أخرى ،اهتم العديد من الباحثين والباحثات بتفنيد الرأي السائد عن أن الرغبة في الحمل
واإلنجاب واالستمتاع برعاية األبناء أمر "طبيعي" ومعياري .وقد أدى ذلك إلى وقوع الكثير من النساء
تحت ضغط التوقعات السائدة التي تدمج األمومة والخصوبة واألنوثة في بوتقة داللية واحدة .وال يخفى أن
هذه التوقعات تنعكس بالسلب في كثير من األحيان على صحة المرأة النفسية والبيولوجية وتقف حائالً دون
تمكينها وتحقيق ذاتها وإثبات جدارتها خارج المجال الخاص ( Ireland 1993; Ridgewayet. al,
.)2004; Ulrich& Weatherall, 2000
أما أنثروبولوجيا األمومة ،فقد شهدت اهتماما ً مفاجئا ً ومكانة متزايدة عابرة للقارات والثقافات
(انظر .)Walks & McPherson, 2011; Faircloth, 2009ويؤكد بعض العلماء في هذا الصدد أهمية
سرد األمهات لتجاربهن ،وأهمية االلتفات إلى السياق الخاص بكل منهن ،وباإلنصات إلى قصص النجاح
أو التحدي في رحلة األمومة ،ورؤيتهم لألم الفاضلة أو المثالية .وهي مسائل ال يمكن اعتبارها ظاهرة
طبيعية في األساس ،أو نمط كوني بدهي يمكن تعميمه .وبالتالي ،يستند مفهوم األمومة –مثل مفهوم الرجولة-
من المنظور األنثروبولوجي-الثقافي إلى التعددية في األيديولوجيات ونظرات العالم ونظم القيم والبنى
االجتماعية ( .)Barlow&Chapin, 2000
وفي معرض الحديث عن أنثروبولوجيا األمومة بالتوازي مع النظريات النسوية ،تطرح شارون هييز
 Haysمفهوم "توقعات األمومة المكثفة" ) ،intensive mothering expectations (IMEالذي ظهر
للمرة األولى بعنوان  constructing the “good motherأو "بناء صورة األم المثالية"Johnston ( ،

الفصل الثالث :اإلطار النظري للدراسة
 .)and Swanson, 2006ويصف المفهوم الوعي الجمعي المعياري في المجتمع فيما يتعلق "باألمومة
المثالية" ،والذي ينطوي على التركيز الحصري على الطفل واالهتمام المكثف به من النواحي العضوية
واألخالقية واالجتماعية والعاطفية والفكرية" .فاألمومة المكثفة" من هذا المنظور هي أيديولوجية تتمركز
حول الطفل "المقدس" وتتطلب اإلمكانات الشخصية للخبير ،وهي عملية شاقة يتم فيها استنفاذ مشاعر األم
ومواردها المادية والنفسية ،ويكون للطفل فيها األولوية على حساب االحتياجات الشخصية لألم
(.)Douglas and Michaels, 2004: 4–5; Vincent, C, 2010: 109-119
وفي مقابل المداخل النظرية الفرويدية التقليدية ،والتي تفترض تعميم عملية التطور النفسي
والعاطفي الذي تتبلور من خالله الذات  selfمع إغفال الجانب الثقافي ،تؤكد أنثروبولوجيا األمومة على
خصوصية الطبيعة التاريخية واالجتماعية لألسرة وأنماط األمومة ومدى تأثير هذه األنماط على نشأة
وتطور الشخصيات وخصائصها النوعية  gendered personalitiesفي الغرب .كما تشير هذه
النظريات أيضا ً إلى أن تجربة األمومة "المكثفة" ،حيث أصبحت تربية األبناء قاصرة على األم دون غيرها
في أحيان كثيرة .ومن هنا كانت التسمية "ممارسة األمومة الحصرية و المكثفة" ،في ظل غياب األب الذي
يعمل خارج المنزل في أغلب األحيان ،مما أدى إلى اعتبار عالقة األم بأبنائها مصدرا ً أساسيا ً إلشباعها
العاطفي (Douglas and Michaels, 2004: 4–5; Faircloth, 2009; Hatem, 1987:287-
.)290; Vincent, 2010: Pp. 15–17.109-119; Kawash, 2011
و -أهمية التكامل اإلنساني :نظرية يونج عن أنماط الذات
استعان كارل يونج بالتراث الميثولوجي القديم حينما أطلق على االستعدادات الكامنة في اإلنسان
اسم "األنماط األولية"  ،archetypesوهي أنماط سلوكية بدائية متجذرة في أصل اإلنسان .والذات اإلنسانية
بالنسبة ليونج تعني الشخصية ككل ،وهي كيان شديد التعقيد ،وتنطوي على "أنماط أولية ،منها ثالثة على
درجة كبيرة من األهمية بالنسبة للدراسة الحالية وهي )1( :القناع )2( ،األنيما واألنيموس )3( ،والظل.
وقد تمت اإلشارة إلى نظريتي "القناع" و"الظل في القسم الذي يتناول تقاطع التفاعلية الرمزية مع نظرية
الدور .أما "األنيما"  ،animaفهي نمط أولي من أنماط الذات يمثل الجانب األنثوي لدى الرجل ،ويرمز
ورقّة المشاعر ،وتغليب العاطفة ،والقوة الروحية .ويرى يونج أن
إلى الحكمة والقيم األخالقية ،واإلبداعِ ،
األنيما تمثل الجانب الرقيق من شخصية الرجل.
وفي المقابل ،يطلق يونج اسم "األنيموس"  animusعلى الجانب الذكوري داخل األنثى ،والذي
يرمز إلى التفكير العقالني وال ُحكم الرشيد ،والحسم ،والتفكير العملي .ويذهب يونج إلى أن هذين النمطين
المتداخلَيْن من أنماط السلوك يساعدان على التفاهم المتبادل بين الرجل والمرأة ،ومن ثم يتحقق بينهما
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التعاون والمشاركة والتكامل .ولكن قد يطغى أحد الجوانب على اآلخر ،كالجانب الذكوري حينما يسود لدى
األنثى فتسلك مسلك الرجال وتتشبه بهم ،أو يطغى الجانب األنثوي لدى الذكر فيتشبه باإلناث .وفي كلتا
الحالتين ،يعتبر ذلك من االضطرابات الجنسية.
وعلى النقيض من ذلك ،ينشأ نوع آخر من االضطرابات النفسية التي تنعكس بالسلب على المكون
االجتماعي والثقافي للشخص ،وذلك حينما يتوحد بشكل مفرط مع دوره المرتبط بالنوع .فعلى سبيل المثال،
هناك الرجل الذي يميل للعنف وال يسمح لنفسه بالبكاء أبدأً ،أو المرأة التي تتصرف باستسالم وخضوع أو
ِرقّة مبالغ فيها .25أما حينما تمتزج وتتكامل الخصائص األنثوية والذكورية ،يغدو كل من الرجل والمرأة
أكثر قدرة على تقدير "اآلخر" وفهمه .فالرجل يكون أكثر تفهما ً للمرأة بما عنده من "أنيما" والمرأة تفهم
طبيعة الرجل بما عندها من "أنيموس" .وكلما انسجم أحدهما مع خصائصه الشخصية المغايرة ،تتحقق
عملية الت َ َحقُّق الذاتي .)Rafea, 2013:352( individuation
وأخيراً ،يسلط يونج الضوء على "الذات"  ،the Selfأو ال َم ْر َكز الذي يجمع كل أنظمة النفس
وغاية اإلنسان من حياته وسعيه فيها .وهي كسائر األنماط األولية تحرك السلوك وتدفعه نحو الكلية
"نفس واحدةٍ") ،وهي أعلى مراتب الوجود النفسي،
والشمول .والذات هي كمال الشخصية (خلقنا هللا من
ٍ
وال يبلغها الفرد إال بعد أن تنمو كل نواحي نفسه نموا ً تتكامل به الذات .وعندئذ ينتقل مركز الشخصية من
األنا إلى الذات .وال تظهر الذات كعنصر مسيطر على السلوك إال لدى شخصيات جليلة كأصحاب الدعوات
الكبرى ،ومنهم القادة الروحانيين .والتوافق من األهمية بمكان بما في ذلك التوافق الجنسي البيولوجي (انظر
ك .ج .يونج :1997 .ص149-111 .؛ و.) Frager & Fadiman, 2005
وتلخيصا ً لما سبق ،فالفروق النوعية ،أو الفروق بين بين الذكر واألنثى هي فروق سلوكية وثقافية
في المقام األول .فالرجل ،بحكم تكوينه البيولوجي والنفسي ،ليس كائنا ً "مذَ َكراً" بشكل خالص ،أو في كل
األحوال ،والمرأة ال تنتقص أنوثتها إذا ما تواجدت لديها صفات ذكورية .وإنما تتوافر في الشخص المتوازن
سمات ذكورية تعيش جنبا ً إلى جنب مع السمات األنثوية .وجدير بالذكر أن النمط األنثوي-كما يقول يونج-
يتشكل لدى الرجل من خالل عالقته بأمه .فمن خالل هذه العالقة تتشكل رؤيته لألنثى ،وتتحدد مالمح خبرته
العملية األولى معها .وكثيرا ً ما نجد بعض الرجال عاجزين عن التحرر من تلك العالقة مع األم ،لتسير
حياتهم في صورة مسلسل من الفشل المتالحق في عالقاتهم بالجنس اآلخر.
ُعرف بظاهرة "األمومة المبالغة"  ،)Connell, 1987:22- 25; 2005( emphasized femininityأو "التوتر الناجم عن
 25مثل ما ي َ
الدور الرجولي" (MacInnes, 1998: 11; Hutchinson and Kleiber, 2000; Amos & Zeichner, : gender role stress
; Mosher & Sirkin; and Moore & Stuart, 2004 20002006; Hutchinson and Kleiber,
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يتضح مما سبق أن الهدف من التحليل اليونجي هو التفرد  individuationأو الكمال اإلنساني.
والتفرد هنا يعتبر عملية من التطور والنضج ،تتم من خالل دمج جميع مكونات الذات وليس التصارع فيما
بينها .كما أن عملية البناء اإلنساني ال تخلو من معاناة "ووجع قلب" ،كما تقول باربارا هانا .ويمكن تقليل
هذا األلم عن طريق خلق حالة من التوازن ،عمالً بالحكمة اإلغريقية التي تقول" :ال تبالغ في أي شيء،
فكل فضيلة تكمن في المقدار الصحيح" .فالميل إلى الخير المطلق أو الجنوح إلى الشر يستويان من حيث
اإلضرار ،تماما ً مثل الجنوح الحصري لإلنسان نحو الجانب األنثوي أو الذكوري وحده ( Hanna, 2001:
183-4؛ انظر أيضا كارل جوستاف يونج.26 )112 :2007 ،
ز -نظرية تعددية أنماط الرجولة ونسبيتها
في خضم المناقشات حول تعددية معاني وأنماط الرجولة ،أفرزت دراسات الرجل على مدى العقود
تحول
القريبة الماضية عددا ً من األطر النظرية .ولعل أهم هذه المداخل يتمثل في اتجاه نظري يؤكد حتمية ُّ
مفهوم الرجولة بصيغة المفرد  masculinityإلى صيغة الجمع  .masculinitiesوقد بدأ هذا المنظور
ذلك كردّ فعل لعقود طويلة ساد خاللها استخدام مصطلح "الرجل" للداللة على اإلنسان بشكل عام ،27وكأن
للرجولة نمطا ً واحدا ً ال غير .ومن ثم تزا َيد التركيز على أهمية تناول الرجولة بوصفها إشكالية ،غير
محتومة الثبات أو البداهة .فقد خلُص عدد كبير من المختصين في دراسة الرجل إلى أنه ال يوجد نمط واحد
للرجولة في كل مكان .فعلى سبيل المثال ،تُعلي بعض الثقافات من أهمية الجنود وتصنفهم باعتبارهم أبطاالً،
وتعتبر العنف هو االختبار الحقيقي للرجولة ،في حين يُعت َبر العنف مستهجنا ً في ثقافات أخرى(Jackson .
) .and Gee 2005, 116-7ولهذا السبب ،تم تقديم منظور يأخذ في االعتبار "تعددية أنماط الرجولة"
 ،multiple masculinitiesيسعى إلى تقديم رؤى وقيم ونماذج بديلة للمعنى السائد للرجولة ( Morell,
.)1998; Ampofo & Boateng, 2005; Connell, 2005; 1987
وقد قامت كل من كونيل ولكتشر بتحليل تعددية الرجولة طبقا ً ألربعة محاور ،أولها مسألة
"الرجولة" ،وليس "الرجال" ،مما يساعد في تالفي االنقسام الصارم الجنسين .ثانيا ً ،التأكيد على البعد
التاريخي لمفهوم الرجولة .ثالثا ً ،أن مفهوم الرجولة يرتبط بالمؤسسات واألحوال االقتصادية والحياة اليومية.
وأخيرا ً ،أن الهويات والعالقات التي ترتبط بالنوع االجتماعي gendered identities and relations
ليست ثابتة أو أحادية الطابع .كما تذهب الكاتبتان إلى أن للرجولة وأنماطها سمات خاصة ،وتشمل التراتبية

 26انظر أيضا ً  Frager & Fadiman, J. 2005: 201و  .Watsky, 2001; Sandford, 1980ويمكن أيضا ً مشاهدة فيديو عن
التكامل اإلنساني لنفس الباحثة بعنوان ” Jungian wholeness..على الموقع:
http://www.youtube.com/watch?v=mHejprPjKwk
 27مثالً :كلمات مثل ( manpowerالقوى العاملة) ،و( mankindالجنس البشري) ،و( man-madeصناعة يدوية).
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والهيمنة Connel & Lecture, 2000, 24; Martin & Gnoth, ( .hierarchy and hegemony
 .)2009: 355-6فمن المال َحظ وجود عالقة هرمية (هيراركية) بين أنماط "الرجولة" المختلفة ،حيث أن
بعض أنماط الرجولة يعلو شأنها أكثر من غيرها ،والبعض اآلخر يتم وصمه من جانب المجتمع ،أما الثالث
فيتم تهميشه (مثالً :المثليون أو الرجال من الجماعات العرقية التي تمثل أقلية في المجتمع) ،في الحين الذي
يُنظر فيه إلى أنماط أخرى للرجولة باعتبارها األصل أو المثل األعلى أو النمط المثالي ( ideal typeأبطال
الرياضة مثاالً) .ومن هذا المنطلق ،تم إطالق مسمى "أنماط الرجولة المهيمنة" hegemonic
masculinityللتعبير عن مثل هذه األنماط السائدة ،الفوقية للرجولة ،بمعنى تلك التصنيفات المهيمنة ثقافيا ً
في مجتمع ما .ومن األمثلة على الرجولة المهيمنة ،تنميط  stereotypingأدوار الرجل ،كأن يتم استثناؤه
من أنشطة المجال الخاص أو منحه امتيازات ومكانة أعلى ممن هم أقل سلطة أو أقل حظا ً ( & Connel
 Lecture, 2000مرجع سابق).

خاتمة
ناقش الفصل الحالي عددا من النظريات التي استعانت بها الدراسة الحالية .وقد سعت الباحثة إلى
توضيح أهمية تعددية ودمج االستراتيجيات النظرية والتحاور المتبادل بين الحقول والتخصصات العلمية .أما
أهم المذاهب النظرية التي تم استعراضها ،فشملت :التبادلية الرمزية ،ونظرية الدور االجتماعي ،ونظرية
البناء االجتماعي والثقافي للنوع االجتماعي (الجندر) ،والنظرية األنثروبولوجية النسوية ،والنظرية التحليلية
(نظرية كارل يونج عن أنماط الذات) ،ونظرية تعددية أنماط الرجولة .أما الفصل التالي ،فيستعرض الدراسات
السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة.
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الفصل الرابع
الدراسات السابقة
تمهيد
يقتضي التكامل المعرفي أن يبدأ الباحث من حيث انتهى اآلخرون .وال يمكن أن يتحقق ذلك دون
االطالع على الدراسات السابقة التي تسهم في تعرف الباحث على المفاهيم والمصطلحات المرتبطة
بالموضوع ،وكذلك الرؤى النظرية والمنهجية التي تسترشد بها الدراسة (محمد شفيق.)208 :2003 ،
ونظرا ً لحداثة موضوع الدراسة على المستويين المحلي والعالمي ،وفي ظل النقص الملحوظ فيما كتب أو
نشر عن موضوع الدراسة الراهنة باللغة العربية ،أو عن العالم العربي بشكل عام ،يستعرض هذا الفصل
ما استطاعت الباحثة أن تجمعه من الدراسات في مجال الرجولة والتنشئة وما يتفرع عنهما من دراسات
في مجاالت أكثر تخصصا ،أمالً في توفير مادة تشجع الباحثين على القيام بدراسات في هذا المجال لرأب
الصدع في الدراسات االجتماعية واألنثروبولوجية التي تقترب من مسألة الرجولة بشكل عام وبعالقة البناء
االجتماعي للرجولة بتنشئة األم ،وفي المجتمع المصري بشكل خاص.
وقد ساعدت الطبيعة التكاملية للموضوع في توسيع دائرة عرض الدراسات السابقة التي يشملها
الفصل الحالي لتشمل-بجانب الدراسات االجتماعية واألنثروبولوجية-عددا ً من الدراسات البينية ودراسات
من فروع معرفية متنوعة تتناول مشكلة الدراسة برؤى نقدية معاصرة ،ومداخل تكاملية .وسيتم عرض
الدراسات وفقا ً للمحاور التالية:

أوالً :دراسات حول التنشئة وتقسيم األدوار
يستعرض كتاب بعنوان "تنشئة الدور المرتبط بالنوع"  Sex-Role Socializationنتائج بعض
الدراسات الغربية المعاصرة التي تشير إلى تكامل دور مؤسسات التنشئة االجتماعية في تعميق الفروق بين
الجنسين .ويبدأ األمر في األسرة ،حيث يستدمج الطفل من أمه في سن مبكرة األسس األولى التي تؤدي إلى
تكريس الفروق بين النوعين على أساس األدوار المرسومة لكل من الذكر واألنثى .على أنه برغم قوة تأثير
دور المرأة بشكل عام واألم على وجه الخصوص في تشكيل الهوية النوعية لألبناء ،وفي تعميق الفروق
بين الجنسين ،ال يمكن إغفال الدور الخطير الذي تلعبه مؤسسات التنشئة الرسمية .فقد درجت المناهج
الدراسية في عدد من الدول أن تقدم للذكور أنماطا ً معرفية تختلف عما يتم تقديمه لإلناث ،كأن يتم تلقينهن
وجوب التخصص في مجاالت عمل محدودة ،تضيق الفرص المهنية أمامهن .ويتجلى ترسيخ التمييز بين
الجنسين من خالل التنشئة أثناء تفاعل الطفل مع األقران من الذكور واإلناث .فيستخدم األوالد القوة البدنية
لحل صراعاتهم ،في حين تلجأ الفتيات إلى اإلقناع اللفظي وتجنب التصارع .كما أنهن يستدمجن الخضوع
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كمفهوم ونمط سلوكي .ويشير المؤلفون أيضا ً إلى أن المجتمعات اإلنسانية تختلف من حيث درجة التباين
بين الجنسين ،فنجد أن هناك مجتمعات تبدأ بعملية التفرقة بين الجنسين في المراحل المبكرة ،ومجتمعات
أخرى ال تهتم بهذه العملية ،وقد شكل هذا التباين عبر األزمنة المتتابعة نظرية تقسيم العمل في المجال
األسري .28ولكن هناك مراحل تاريخية محددة كانت فيها قيم األنوثة هي السائدة في بعض المجتمعات،
حيث كان األبناء ينتسبون إلى األم ،رئيسة العائلة ،ولم يكن للرجل أي دور أو وظيفة سوى رعاية األطفال.
وقد أعقب هذه المرحلة التاريخية حقب تصاعدت فيها قيم الذكورة مع تنامي القيم الرأسمالية في العالم،
ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى طبيعة الثقافة السائدة ،وطبيعة القيم المسيطرة التي تتمحور حولهما عملية
التنشئة االجتماعية ،وقد تكون مكانة األم أو األب األسرة مرتبطة -إلى حد كبير-بالدور االقتصادي الذي
يقوم به أحدهما (.)Birns & Meyer, 1994: 50-59
ويؤكد ريتشاردسون والوم  Wallumما سبق في كتاب بعنوان "ديناميات وعالقات الجنس
والنوع :رؤية سوسيولوجية" The Dynamics of Sex and Gender: A Sociological
بالتعرف على جنسه (نوعه) ضمن الجماعة األولية
 ،Perspectiveمشيرا ً أيضا ً إلى أن الطفل يبدأ
ُّ
(األسرة) ،ثم خارجها فيما بعد ،فيتعلم نماذج من السلوك والتفكير ،والطبيعة االجتماعية ،واللغة المرتبطة
بالذكورة ،مقابل نماذج أخرى يعتبرها ال تخصه من أنماط وسلوكيات األنوثة .كما يؤكد أن هناك اختالفا ً
في إكساب الوالدين ألبنائهم القيم االجتماعية ونماذج السلوك وأنماط التفاعل بين الذكر واألنثى .ولهذا نجد
والوم يخصص فصالً كامالً من كتابه عن ديناميكية الجنس والنوع ،يشير فيه إلى أن المناهج المدرسية في
الماضي كانت تقدم أنماطا ً معرفية تنطوي على التمييز بين الجنسين ،كأن يتم تلقين الفتيات وجوب
التخصص في مجاالت عمل ضيقة ( .(Wallum, 1977: 43-45
وفي السياق نفسه ،يؤكد بعض الباحثين أن الطريقة التي تتم عن طريقها تنشئة الرجال اجتماعيا ً
ينتج عنها الشعور بضغط قوي التباع المعايير والتوقعات التي يمليها المجتمع بحسب النوع .وتبعا ً لذلك،
قد يكون العنف الذي يرتكبه الرجل نتاجا ً لرغبته في فرض القواعد التقليدية لألدوار النوعية ،والحفاظ على
الديناميات االجتماعية المناسبة له ،وممارسة السلطة على اآلخرين ،أو السعي وراء المغامرة
( .)Kilianski, 2003فعلى سبيل المثال ،ترى دراسة حديثة أللون جراتش  Alon Gratchبعنوان "لو
استطاع الرجال التحدث"  If Men Could Talkأن األنوثة تساهم في بناء الرجولة ،إذ إن الرجولة تنشأ
لدى الذكور من جراء خوفهم من األنوثة التي بداخلهم .29وهذا يعني أنه كلما تم تعزيز الجانب األنثوي

 28والتي أشار اليها "إيميل دوركايم" مؤكدا ً اختالف المهام واألعمال التي يقوم بها الذكور عن تلك التي تختص بها اإلناث.
 29على العكس من منظور كارل يونج
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للذَ َكر في بداية العمر أصبح أكثر عرضة ليكون أكثر شراسة وعدوانية في المستقبل .وقد وضع هذه
النظريات علماء قاموا بتحليل طقوس العبور  rites of passageلدى بعض قبائل بابوا غينيا الجديدة في
أستراليا ،وهي طقوس خاصة لتنمية الرجولة .فبعدما يبلغ الطفل الذكر في هذا المجتمع القبلي ،ينقل إلى
معسكر الرجال حيث تتم إخافته من أن يصبح أنثى ،فيما يسمى بطقوس "تطهيره من األنوثة" من خالل
طقوس يتعلمها لزيادة إمكاناته الذكورية ،فيتم تدريبه على الحرب ،وبذلك يتم تنمية العدوانية والشراسة
بداخله ليخرج محاربا ً .ويرى البعض أن هذه الطريقة تتطابق مع وسائل التنشئة التي يتم من خاللها تعضيد
قيم الرجولة بشكل عام .ويعني ذلك أن لتربية األم في الصغر وطبيعة المجتمع دورا ً كبيرا ً في تنمية
"الرجولة" القائمة على الخوف من األنوثة .فعندما يكبر الصبي ،يحاول طرد المشاعر األنثوية من داخله
بادئا ً باالنفصال (الفطام) الذي يخلق نوعا من من الفراغ العاطفي بداخله .وعلى عكس ما يراه فرويد
وأتباعه -من أن المرأة هي التي تحسد الرجل -فهذه النظرية الحديثة توضح أن الرجل هو من يحسد المرأة،
ألنها تستطيع أن تعبر عن مشاعرها ،إذ تستطيع أن تبكي وأن تشتكي وأن تصرخ ،بينما الرجل ال يستطيع
ذلك .فتلك المشاعر هي األنثى التي يحاول طردها من داخله (.)Gratch, 2001
وفي نفس سياق الحديث عن موضوع التنشئة وتقسيم األدوار ،قدم علي الطراح (على الطراح،
 )2000دراسة أنثروبولوجية بعنوان "خطورة التأثيرات الناجمة عن تعظيم قيم الذكورة :التنشئة االجتماعية
وقيم الذكورة المجتمع الكويتي" عرض من خاللها تحليالً اجتماعيا ً لقيم الذكورة( 30الرجولة) واألنوثة في
المجتمعات العربية بصفة عامة ،والمجتمعات الخليجية بصفة خاصة ،من خالل تحليل مضمون مجموعة من
البحوث والدراسات التي أجريت عن بعض المجتمعات العربية والخليجية ،بهدف رصد وتحليل التأثيرات
التي أدت إلى تهميش دور المرأة ومكانتها في المجتمع الكويتي· وقد خلصت الدراسة إلى أن كال من األنوثة
والرجولة يحمل مدلوالت اجتماعية -ثقافية تحدد دور كل من الولد والفتاة؛ وأن هيمنة قيم الرجولة في أي
مجتمع تعكس طبيعة القيم االجتماعية ،والموروثات الشعبية السائدة ،والثقافة التي تمنح الذكورة قيما ً تفضيلية.
وتؤكد الدراسة أن هذه القيم تنبع من شعور جمعي موروث وغير موضوعي ،يسيطر على ثقافة أفراده
ويتصرفون وفقا ً له دون وعي منهم .ويتجسد هذا التراث المحسوس في رموز الثقافة ،والتعبيرات اللغوية،
وأنماط التفكير ،ونماذج السلوك ،ليصبح جزءا ً من الطبيعة االجتماعية السائدة· كما تسلط الدراسة الضوء
على دور المؤسسات االجتماعية في الكويت في تدعيم قيم الذكورة وتعظيمها ،وإهمال قيم (األنوثة) ،حيث
تتحدد قيمة ومعنى األخيرة من خالل تعريف وقيمة األولى .وقد ترتب على هذه النظرة الدونية للمرأة الكثير

 30يستخدم مصطلح الذكورة في الدراسة الحالية بالتبادل مع مصطلح الرجولة أحيانا ،مع التأكيد بأن المصطلح األول ال يحمل أي مضمون
يشير إلى الجوانب التشريحية البيولوجية.
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من اإلضرار بصحتها الجسمية والنفسية ،مثل النقص في إدراك وتقدير الذات ،وسيادة االعتمادية بوصفها
استراتيجية للتوافق ،والمعاناة من القلق والتوتر أو االكتئاب.
ثم تتطرق الدراسة إلى العوامل التي أسهمت في تعظيم قيم الذكورة في المجتمع الكويتي .كما
رصدت الدراسة اتجاهات اآلباء واألمهات الكويتيين في تنشئة األبناء التي تكشف وجود اتجاهات للتفرقة
بين األبناء ،مع مالحظة أن التفرقة أكثر وضوحا ً لدى اآلباء مقارنة باألمهات .كما ظهرت التفرقة بصورة
أكبر لدى الفئات األقل تعليما ً· ويورد الطراح هذا الصدد تأثير الوضع االقتصادي واكتشاف النفط الذي منح
الرجل في المجتمعات الخليجية كثيرا ً من االمتيازات لعزل المرأة .كما أكد أن تأثير التقاليد حول عزل
النساء مازال قويا ً في دول خليجية أخرى ،مؤكدا ً أيضا ً أن ثقافة المجتمع نفسها هي التي قد تحط من قدر
المرأة ،وقد يكون ذلك راجعا ً إلى سوء استخدام الرجل لبعض الموروثات الشعبية أو النصوص الشرعية
أو القانونية أو األوضاع االقتصادية أو االجتماعية··· الخ·
وقد جاءت أهم نتائج الدراسة كالتالي:
 .1تعد أساليب التنشئة االجتماعية التي تكسبها األسرة الكويتية( ،وبالتحديد رب األسرة) ألبنائها أحد العوامل
المسئولة عن تعظيم قيم الذكورة ،وانخفاض قيم األنوثة·
 .2تحمل ثقافة المجتمع الكويتي المعاصر مجموعة من الموروثات الثقافية التي تمجد قيم الرجولة ،وخاصة
القيم القبلية والطائفية ،على الرغم من التحوالت االجتماعية-االقتصادية اإليجابية التي يشهدها المجتمع،
وبرغم التغييرات التي طرأت على دور المرأة من حيث التعليم العالي والتفوق في العمل.
 .3مازالت المرأة محكومة بمنظومة من القيم التقليدية التي تفرضها المؤسسات الرسمية وغير الرسمية،
كالديوانيات واألسرة وبعض المؤسسات الدينية ،وأن هذه المؤسسات تكرس بعضا من آليات إخضاعها.
 .4يعد تقسيم العمل في المجتمع الكويتي عامالً من العوامل المؤثرة في تعظيم قيم الرجولة وانخفاض قيم
األنوثة .فالرجل يختص بوظائف محددة تختلف طبيعتها عن الوظائف التي تسند إلى المرأة· ويعمق تمييز
األدوار ما يذكر عند التهنئة للمتزوجين حديثاً ،من أن الزوج دوره جمع المال وأن دور المرأة إنجاب
األوالد ("منك المال ومنها الجهال (أي األطفال)".
 .5تعاني المرأة في بعض قطاعات المجتمع الكويتي من صراع األدوار الذي يتجسد في التوقعات المجتمعية
ألدوار المرأة ،والتي تتعارض جذريا ً مع التوقعات التي تضعها المرأة لذاتها ،مما يؤثر ،ليس فقط على
ُمقدرات األسرة ،بل على ُمقَدّرات المجتمع ككل.
وقد طبقت هذه الدراسة منهج تحليل المضمون على بعض الدراسات ،ومنها دراسة "منيرة فخرو"
عن األوضاع االجتماعية لألسرة في البحرين ،والتي تشير إلى أن االتجاه التقليدي المحافظ يرى في المرأة
البحرينية الكائن الضعيف جسما ً وعقالً ،ويحصر وظيفتها في تأدية دور أساسي وحصري :الزوجة واألم
بمفهومهما ال ُخضوعي .وتقول إن أصحاب هذا االتجاه يعللون موقفهم من المرأة بتعاليم الدين ،ويرون في
اختالط المرأة بالرجل ،وعملها خارج المنزل فسادا ً لألخالق .وهكذا يتخذ هذه االتجاه التقليدي من الدين
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ساترا ً لتهميش دور المرأة البحرينية وانتقاص مكانتها ،وأنها -أي المرأة البحرينية-ال تصلح إال كزوجة
خاضعة للزوج ال تتحرك إال بأمره بوصفها كائنا ً ضعيفا ً من الناحية الفسيولوجية والعقلية.
أما دراسة نورة المساعد بعنوان "عالقة األم باألبنة من منظور نسوي" ،فتؤكد ما ذهبت إليه
العديد من الدراسات النسوية عن بناء العالقات بين الجنس الواحد على أساس الترابط والمصالح المشتركة،
في حين أن العالقة بين الجنسين تقوم على أساس الصراع واالختالف بين المصالح وتباين األيديولوجيات.
ومن ثم ،فالعالقة النسائية تمثل من هذا المنظور-بغض النظر عن االختالف في السن والطبقة واللون
والعرق-تجربة مشتركة في مواجهة االضطهاد بصفة عامة ،نتيجة للتعايش العاطفي المشترك ووحدة
المصالح ،فيما يعرف بالتآخي النسوي  .sisterhoodعلى أن هناك فئة من النساء يستفدن بصورة مباشرة
أو غير مباشرة من اضطهاد النساء األخريات ،وهي الظاهرة التي تسعى الدراسة الحالية الستكشافها في
المرحلة الميدانية .وقد طبقت نورة المساعد استبيانا ً يشمل خمسا ً وثالثين سؤاالً على عينة مكونة من 173
مشاركة من الطالبات بجامعة الملك عبد العزيز بجدة .وأظهرت الدراسة أن عالقة التفاهم مع األم ترتبط
عكسيا بالفارق العمري بين األم واالبنة ،وأن المتزوجات على عالقة أفضل بأمهاتهن من غير المتزوجات،
في حين أن المطلقات عالقتهن سيئة بأمهاتهن .كما كشفت الدراسة عن عدم وجود عالقة بين وجود إخوة
ذكور داخل األسرة ونمط العالقة مع األم .وأخيرا ً اتضح أن أساليب التنشئة السائدة في األسرة السعودية
تشهد تمييزا ً لصالح األبناء الذكور (نورة فرج المساعد.)2003 ،
ومن جانب آخر ،قدم أحمد أبو زيد بحثا ً بعنوان " مقومات الطابع القومي المصري – التنشئة االجتماعية
واحتياجات الطفولة ،دراسة مسحية على مستوى الجمهورية" 31تناول فيه مجتمعا ً بحثيا ً مكونا ً من قطاعات
مختلفة من الريف والحضر والمناطق الصحراوية ،وعددا ً من المناطق ،يمثل كل منها مجموعة من األنماط
الثقافية ،والظروف االقتصادية واالجتماعية .وشملت الدراسة ستة محافظات ،مع مراعاة تمثيل األسر المنتقاة
للمستويات االقتصادية الثالثة المختلفة وكذلك ثالث مراحل عمرية )1( :مرحلة ما قبل الوالدة والحمل ()2
مرحلة األطفال دون سن السادسة ( )3من  12-7سنة ( 12-18 )4سنة .وقد استخدمت الدراسة االستفتاء
كأداة للبحث ،وأظهرت أن أساليب تنشئة الطفل في المجتمع المصري تشهد ذيوع االتجاهات التسلطية
والمحافظة من اآلباء ،مما ال يترك الفرصة له أمام األبناء للنمو المستقل والتصرف المسئول .ومن النتائج
الهامة األخرى التي توصلت إليها الدراسة أن هناك تغيرا ً في األساليب التي كانت تتبناها األمهات في تنشئة
األبناء ،ويبدو هذا التغيير في حالة انشغال األم في عمل خارجي وهو ما يعكس التغير االجتماعي في أوضاع
المرأة المصرية الحضرية.

 31أحمد أبو زيد .1974 ،الدراسة بالتعاون مع المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية، ،باالشتراك مع منظمة اليونيسيف.
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وباإلضافة إلى ما سبق ،قدمت علياء شكري دراسة إثنوجرافية عن "أنماط عمالة المرأة
والتغيرات الديموجرافية "32شملت القطاعين الريفي والحضري .وقد جرت الدراسة ضمن بحث دولي مطبق
على خمس دول منها مصر .اتبعت الدراسة منهج دراسة الحالة ،حيث تم اختيار عينات ممثلة ألنماط عمالة
المرأة المختلفة على المستويين الريفي والحضري .وتناولت الدراسة عملية التنشئة االجتماعية – من حيث
انعكاس نمط العمالة على هذه العملية ،وتتبع االختالفات القائمة في عملية التنشئة طبقا الختالف نمط عمالة
المرأة .وقد استعانت الدراسة بأدوات كيفية لجمع البيانات ،كالمقابلة المتعمقة والمالحظة بالمشاركة
واإلخباريين للتعرف على أثر عملية التنشئة االجتماعية في المراحل العمرية المختلفة .وقد جاءت نتائج
الدراسة لتوضح مدى التفرقة بين الذكور واإلناث .وقد أتاحت الدراسة الميدانية الدقيقة فرصة للتعرف على
حقيقة التنشئة االجتماعية كما تتم ،حيث نقلت الباحثين من مستوى السؤال إلى المالحظة ،فكثير من المشاركين
أكدوا عدم التفرقة بين الذكور واإلناث في مواقف التنشئة المختلفة ،في حين أن المالحظة بالمشاركة مكنت
الباحثين من مالحظة هذه التفرقة بوضوح .وأشارت نتائج الدراسة الميدانية أيضا ً إلى وجود اختالفات في
أساليب التنشئة االجتماعية كافة المراحل التي استهدفتها الدراسة ،وهذه االختالفات تتوازى مع اختالف نوع
المهنة التي تمارسها المرأة ،كما أكدت الدراسة أيضا ً وجود اختالفات في عملية التنشئة االجتماعية حسب
مستوى التعليم وغيره من المتغيرات.
وفي نفس السياق ،قدمت إنعام عبد الجواد دراسة بعنوان "تنشئة األطفال لدى المرأة العاملة وغير
العاملة" (إنعام عبد الجواد .33 )1974 ،وتسعى هذه الدراسة لرصد التغيرات التي كان وال يزال يشهدها
المجتمع المصري ،وما صاحبها من خروج المرأة إلى ميادين العمل المختلفة ومشاركتها للرجل في كافة
أنواع المهن والوظائف ،ومدى تأثير هذا التغير على عملية التنشئة االجتماعية لألبناء ،مما دفع الباحثة إلى
محاولة سيوسيولوجية اكتشاف االختالفات القائمة بين األم العاملة وغير العاملة في مواقف التنشئة
االجتماعية لألطفال ،فقامت بإجراء دراسة عن تربية األطفال لدى المرأة العاملة وغير العاملة ،في القطاع
الحضري بمدينة القاهرة .وقد اعتمدت الباحثة على المنهج التجريبي واستعانت باستمارة البحث كأداة جمع
بيانات .وقد وقع االختيار على الفئة العمرية من سن  6-2سنوات لكونها المرحلة التي تؤمن الكاتبة بوضوح
وأهمية دور األم فيها – إذ تقول إنه بعد سن السادسة تبدأ مؤسسات أخرى تلعب دورها في عملية التنشئة،
وأن هذا التداخل يصعّب تحديد الدور الذي تمارسه األم في عملية التنشئة .وجاءت نتائج الدراسة لتشير إلى
أن عمل المرأة أثر تأثيرا ً شديدا ً على أداء واجباتها نحو أطفالها ،بسبب انشغالها بمهام أخرى خارج المنزل.
 32بالتعاون مع مركز التنمية والتكنولوجيا (جامعة القاهرة) ،وهيئة العمل الدولية .تم نشر الدراسة أيضا ً تحت عنوان :المرأة في الريف
والحضر ،دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية1988 ،
 33رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة عين شمس.
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ثانيا :دراسات عن البناء االجتماعي للرجولة في ظل تنشئة األم أو غياب األب
تناقش نانسي شودورو  Chodorowعالقة األم بتشكيل الهوية اإلنسانية والهوية المرتبطة بالنوع
في كتاب بعنوان "إعادة إنتاج األمومة :التحليل النفسي وسوسيولوجية النوع االجتماعي" The
 .Reproduction of Mothering: Psychoanalysis and the Sociology of Genderوتؤكد
في هذا الكتاب أن تعلُّم الدور المرتبط بالنوع  gender role learningيرتبط بالثنائية المعروفة "المجال
الخاص/العام" التي تفصل بين المجتمع الخارجي (فضاء الرجل) ،وبين الفضاء الخاص (المنزل)
المخصص للمرأة .وتشير شودرو أيضا ً إلى أن األم في األسرة النووية "المنعزلة" في المجتمعات الرأسمالية
تعيد إنتاج نمط الرجل المهيمن -أيديولوجيا ً ونفسيا ً -وتؤهل الرجل التخاذ دور الطرف المسيطر في األسرة
والمجتمع ،لتتراجع مشاركته العاطفية واألسرية ،مع غلبة مشاركته في العمل العام ضمن مؤسسات المجتمع
الرأسمالي .وتشير شودورو أيضا ً إلى أن تطور الهوية الذاتية للرجل يجري غالبا ً في ظل األسرة التي
تمارس فيها المرأة دور األم والمربية ،في حين يضطلع الرجل باألدوار العامة Chodorow, 1978:
).)174, 181
ومن نفس منطلق أهمية دور األم في تكوين الهوية الذاتية لألبناء ،يؤكد جونسون في كتاب
بعنوان (Johnson, 2005) That’s My Son: How Moms Can Influence Boys to
 Become Men of Characterأو "كيف تؤثر األمهات في تحويل الصبية إلى رجال يحملوا صفات
الرجولة" ،أن هدف األم ينبغي أن يكون تنشئة رجال صالحين ،مؤكدا ً أن "تنشئة طفل تعد أسهل من
إصالح رجل" .ثم يوضح من خالل دراسة إحصائية أن نسبة األمهات العزباوات  single mothersفي
أمريكا تبلغ  ،% 85وهو ما شجعه على دراسة شريحة منهن .فوجد أن هؤالء األمهات لديهن من الشجاعة
والقوة ما يمكنهن من تشجيع أبنائهن االنضباط والشجاعة وخوض الصعاب .ويقول أيضا ً أن نسبة عظمى
من اآلباء في العصر الحالي يتميزون بالالمباالة والسلبية تجاه واجبهم نحو أسرهم .وقد دفع ذلك األم في
العصر الحالي لالضطالع بالدور األهم واألصعب ،وهو تنشئة رجل يتحمل مسئولية أسرته بشجاعة
وشرف ليصبح بدوره أبا ً صالحاً .وأخيراً ،يؤكد جونسون أننا بحاجة إلى أمهات يغرسن الجانب الروحي
في األبناء ،ويصنعن رجاالً نافعين وقادرين على اعتراك الحياة وإحداث تغيير في مجتمعهم ( Johnson,
.)2008:9-20
وفي نفس السياق ،تشير دراسة سام كين  Keenال ُم َع ْن َونة "نار في الجوف :أن تصبح رجالً"
 Fire in The Belly: On Being a Manإلى أن األم هي أول من يقوم ب"تشكيل" هوية األبناء حتى
قبل مرحلة تعلُّم الكالم ،فتأثيرها "مغناطيسي" كما يقول ،من حيث غرس فلسفة الحياة في صفحة األبناء
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البيضاء و"برمجة" حياتهم ،ليروا العالم من حولهم-بما في ذلك المرأة -بعيون أمهاتهم وما تعكسه مرآتها،
فينتهي األ مر بالرجل ليبحث عن زوجة تماثل األم .أما إن لم يستطع التحرر من هذا القيد ،فلن تتحقق له
الذاتية والتفرد الذي يؤهله العتراك الحياة .وتستند هذه الدراسة على مدرسة التحليل النفسي لسيجموند فرويد
ونظريته عن "عقدة أوديب" التي تفسر ارتباط االبن الوثيق باألم والرغبة في امتالكها واستبعاد األب
(الخصم) .كما يشير كين إلى الثورة الصناعية باعتبارها أولى المراحل التي شهدت توحد االبن مع األم،
بسبب عدم التواجد الكافي لألب لتعليم االبن المفاهيم والممارسات الدالة على الرجولة ،كما يؤكد الكاتب أن
غياب األب هو سبب التوتر الذي تشهده العالقة بين الرجل والمرأة.
أما أهم ما يميز كتاب كين ،فهو المسح الذي يهدف إلى اإلجابة على بعض التساؤالت :هل تم غسل
عقول الرجال والنساء بفعل وسائل اإلعالم فيما يتعلق بماهية الرجولة الحقة؟ وهل يمكن اعتبار المعتقدات
السائدة عن الرجولة واألنوثة تحمل قدرا ً من الظلم ،نظرا ً للتوقعات السائدة لرجال خياليين؟ فقدم استبيانا ً
يتضمن أسئلة حول تعريف المشاركين في البحث للرجل المثالي ،والرجل الصالح ،والطبيعي ،والسيء.
وقد كشفت الدراسة صعوبة تعريف الرجل "المثالي" ومراوغة عدد كبير من المشاركين في اإلجابة عن
السؤال .وتضمنت نتائج الدراسة أن  %15من المشاركين يعتبرون أنفسهم رجاالً مثاليين ،و %74رجال
صالحين ،و %9طبيعيين ،في حين لم يعتبر أي من المشاركين نفسه رجالً "سيئاً" .كما كشفت الدراسة أن
النساء يضعن الرجال في منزلة أعلى من منزلتهم شخصياً.
أما عن العبور إلى مرحلة الرجولة  ،transition to manhoodوطقوس المرور ،فقد ورد في
نفس الدراسة تعريف المشاركين لتطور الهوية الذاتية للرجل "الطبيعي" باعتباره الرجل الذي يشارك في
الحروب ويمتاز بالسيادة على المرأة .أما الرجل "المثالي" كما يراه المشاركون ،فهو الرجل المتزوج،
األب ،والمشارك بصورة إيجابية في شؤون أسرته ،والقادر على إقامة صداقات مع رجال آخرين
بالحنو والمشاعر الرقيقة والصفات الروحية والمرونة.
والمشاركة اإليجابية في مجتمعه .وهو أيضا يتمتع
ّ
وهو مزيج من الصفات الذكورية واألنثوية اإليجابية  ،androgynousعلى عكس ما كان سائدا ً بأنه الكائن
الصلب ،الجاد والمسيطر .ويشير الكاتب أيضا ً إلى أهمية النظر إلى التغير السريع الجاري في نسق األدوار
االجتماعية  ،gender rolesحيث يواجه كل من الرجل والمرأة في العصر الحالي توقعات اجتماعية غير
ممكنة التحقيق .فالمجتمع األمريكي يتطلع إلى المرأة الخارقة  super womanالتي تتمتع بالقوة والتفاني
في عملها العام ،عالوة على كونها أما ً رائعة وربة منزل ناجحة .أما الرجل "الخارق" ،super man
فيتوقع منه المجتمع أن يكون متفوقا ً في عمله ،متحمالً لمسئولية تأمين حياة أسرته وحمايتهم وحماية وطنه،
مما يسفر على المدى البعيد عن قهر كل من المرأة والرجل بسبب التوقعات السائدة .ويشير الكاتب باإلضافة
لما سبق أن إلى أهمية اتصاف الرجل بالقوة والضعف آن واحد :القوة في مساعدة الضعفاء وحمايتهم،
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والضعف اإلنساني المحمود الذي يساعد على التعاطف والمودة واعتناق القيم الروحية السامية (Keen,
).1992: 15- 20, 258-278
ومن جانب آخر ،وفي صدد الحديث عن نموذج "التمركز حول األم" الذي تمت مناقشته في الفصل
السابق ،يشير محمد المهدي (طبيب نفسي) في مقال بعنون "الجوع لألبوة" إلى أهمية تواجد األب في
تشكيل الهوية الذاتية للرجل .ومن هنا قدم مصطلح األسرة "منزوعة األبوة " ،في إشارة إلى النموذج
األسري الذي يغيب فيه األب عن األسرة  -بسبب االنفصال أو الوفاة أو االنغماس في العمل أو غير ذلك.
وقد غدت هذه الظاهرة غير مقتصرة على نطاق جغرافي أو طبقة أو ثقافة بعينها .وينبه علماء وأطباء
النفس إلى أن "التماهي بنموذج األب هو ما يخلق الرجال" .وفي هذا الصدد يؤكد (محمد المهدي) إن
األنماط التربوية األمومية المعاصرة "منزوعة األبوة" تنتج جيال من "األطفال الدائمين" ،الذين ال يدركون
مرحلة النضج فعلياً ،مهما تقدم بهم العمر .فعلى الرغم من أهمية دور األم في تنشئة األبناء ،فإن األب له
أهمية بالغة في التنشئة .فالصغار يتعلقون باألب بنفس درجة ارتباطهم باألم وإن بدا غير ذلك .وبعد أن
يتخطى الطفل مراحل عمره المبكرة في حضن األم ،يبدأ في إقامة عالقة تبادلية مع العالم الخارجي من
خالل عالَم األب ،ليستكشف عن طريقه النظام االجتماعي األوسع (محمد المهدي.)2013 :
وباإلضافة إلى ما سبق ،يقول بيتمان  Pittmanفي دراسة بعنوان" :رجل بما فيه الكفاية :اآلباء واألبناء
والبحث عن الرجولة" Man Enough: Fathers, Sons and the Search for Masculinity
إن غياب األب يمكن أن يؤدي إلى عواقب خطيرة تؤثر على الدور المرتبط بالنوع  sex-roleوالتطور
المعنوي والفكري لألبناء ،وعلى شخصياتهم ،وسبل التكيف االجتماعي لديهم .كما تؤكد الدراسة إن األب
المهتم ،و"الحاضر" يؤثر تأثيرا ً إيجابيا ً على وظائف أبنائه وبناته النفسية ،في حين أن مختلف أشكال
الحرمان من األب غالبا ً ما ينتج عنها صعوبات في تطور األطفال عاطفيا ً ومعرفيا ً وتفاعلياً .فنظرا ً لتزايد
غياب األب في العصر الحالي ،وكون األم هي األكثر تواجدا ً وقت الحاجة ،يصاب االبن بمشاكل نفسية
معقدة ومتشابكة ،كأن يصبح غير متسامح مع هذه األم التي حلت مكان األب ،أو يفتقد القدرة على أن يصبح
أبا ً فيما بعد ،ألنه لم يتعلم ذلك ،ف َمثَلُه األعلى (األب) كان غائبا ً أو مشغوالً عنه .وينتج عن ذلك اعتماد أكبر
على األم في تحديد الهوية ،وهو ما يقاومه االبن ال إرادياً .فيقع كنتيجة لذلك في مشكالت نفسية وصحية
واجتماعية تصعب معالجتها .وكنتيجة لهذا االختالل بفعل غياب األب ،تنشأ حالة من "انتقاص الرجولة"
تتسبب في وضع الكثير من الرجال خلف قضبان السجون ،أو تحولهم إلى آباء "حاضرين غائبين" مثل
أسالفهم ،أو أزواج غير ناضجين .فتكون المحصلة هي اكتظاظ ساحات محاكم األحوال الشخصية بأمثال
هؤالء الرجال وضحاياهم من النساء أو األطفال كما يقول بيتمان ).(Pittman, 1993: 141, 271-5
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وفي كتاب بعنوان "هذا ولدي :كيف تؤثر األم في تنشئة رجال ذوي شخصية قوية" That’s
 My Son: How Moms Can Influence Boys to Become Men of Characterيؤكد ريك
جونسون ) ،(Johnson, 2005وهو كاتب أمريكي مختص في دراسة دور األب في تنشئة األبناء ،أيضا ً
أهمية وجود نموذج لألب في حياة االبن ،باعتبار أن األوالد يتعلمون كيف يكونون رجاالً عن طريق محاكاة
األب .فالرجولة تولد كما يقول من رحم الرجولة ،والرجولة ال يمكن أن يستدمجها االبن من نموذج األم أو
األقران .فهي تتط لب التواجد الدائم من جانب أب ناضج ومهتم ،أو نموذج أبوي (الخال ،العم ،الطبيب،
المعلم...الخ) يتماهى به الطفل ويتعلم منه .ومن أهم ما يمكن أن يعلمه األب "الحقيقي" لالبن هو أن ُح ِ ّرية
التعبير عن المشاعر ال تنتقص من الرجولة ،ألنها تعبير عن القوة وليس الضعف كما هو شائع .وينبغي
على كل أب أن يتحدى بذلك اآلراء التي تقرن الرجولة بتكتم المشاعر ،وإحكام السيطرة (الدفاعي) على
المرأة ألنها تمثل تهديدا ً للرجل من منظور البعض .أما الخيار اآلخر واألخطر ،فهو أن يستدمج االبن
نموذج األم ،أو نماذج غير صحية من خالل أقران أكبر سنا ً (مثالً :رفاق السوء ،عصابات تختلط فيها معالم
الرجولة مع الجريمة والعنف) أو من نماذج غير واقعية تعكسها وسائل اإلعالم.
ويرى جونسون أن الكثير من الرجال لديهم تخوف من ممارسة األبوة ،وهو ما يطلق عليه تعبير
"رهاب األبوة"  ،patriphobiaالذي يصيب بعض الرجال الذين ال يرغبون في النضج أو تحمل
المسؤولية ،خاصة مسئولية اإلنجاب ،أو الزواج ،أو االستمرار في الزواج ،أو المشاركة اإليجابية في تنشئة
األبناء ،أو إشعارهم بقبوله لهم ،ربما ألن األب (الجد) أخفق في األصل في توعية االبن بأن األبوة تجربة
مجز .ففاقد الشيء ال يعطيه ،أي أن من لم يشعر بأن له أب ،يهاب هو أن يصبح
إيجابية واستثمار إنساني ٍ
بدوره أباً ،ألنه ال يفقه شيئا ً عن األبوة .أما الرجل الذي يرحب بدور األب ،فأغلب الظن أن أباه كان متواجدا ً
قلبا ً وقالبا ً ).(Johnson, 2005: 272-5
وبعد ،وبالنظر إلى ما سبق ،يتضح أن غياب األب يعتبر من العوامل الجوهرية المؤثرة في تنشئة
األبناء ورسم األدوار التي يلعبونها وصياغة هوياتهم الذاتية المرتبطة بالنوع االجتماعي .وتطمح الباحثة
في المزيد من الدراسات حول دور األب في تنشئة األبناء وأثر ذلك على اتزانهم النفسي-االجتماعي ،وأثر
تغيبه أو إهماله عليهم كأحد أهم أسباب اختالل رؤيته لذاته وللمرأة ،والتوتر الذي تشهده العالقة بين األم
وابنها ،أو بين الرجل والمرأة ،وأيضا ً بين الزوج وزوجته .حيث أن رصد مثل هذه الظواهر والبحث عن
حلول عملية لبعض األزمات القائمة بسبب غياب األب يمكن أن يكون قاعدة تنهض عليها بنية اجتماعية
صلبة ،قوامها أشخاص األسوياء خالين من العاهات اإلنسانية ،ومتوازنين اجتماعياً ،قادرين على بناء
المجتمع ،أو -على أقل تقدير-الحيلولة دون تصدعه.
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ثالثا ً :دراسات تتناول مفهوم الرجولة
تود الباحثة أن تشير إلى أن عرضها للدراسات األجنبية عن الرجولة التي يتناولها باحثون ال ينتمون
ثقافيا للمجتمعات التي يدرسونها ،قد تكون مصحوبة ببعض التحيزات الثقافية التي على الدارس أن ينتبه
إليها .ولكننا في الوقت نفسه ينبغي أيضا أن نلتفت إلى القاسم الثقافي المشترك بين المجتمع المصري وبين
كثير من المجتمعات األخرى .ويعرض هذا القسم عددا ً قليالً من الدراسات الحديثة التي تتناسب مع موضوع
الدراسة وأهدافها .حيث تم استثناء ما تم تقديمه من دراسات قام من خاللها باحثون غربيون بفرض تصور
للرجولة والعالقة بين الجنسين من منظور استشراقي ،ومن ثم حمل تحليلهم وتقييمهم للرجولة ماال يتناسب
مع خصوصية المجتمع ) Ada, 1995; Blumenfeld, 1992; Bristow, 1993على سبيل المثال).
فمن ضمن مثل هذه البحوث التي ال تراعي خصوصية السياق المحلي ،ظهرت بعض الدراسات األجنبية-
لغويا ً وثقافيا ً-تربط بين اإلسالم والحياة الجنسية خارج إطارها المشروع في مجتمعاتنا )2008
 ،(Babayan, & Najmabadi,أو أخرى ت ُ َح ِ ّمل األديان السماوية مسؤولية اضطهاد المرأة (Spencer
) ،& Chesler, 2007إلى غير ذلك مما ال يشغل اهتمام أبناء الثقافة محل الدراسة أنفسهم ،بل ويمثل
بالنسبة لهم تعديا ً على ثوابتهم .وعلى أقل تقدير ،يمكن أن يقال إن مناقشة مثل هذه القضايا ال يرجى منها
أي مردود تنموي أو إصالحي نابع من األولويات الحياتية كما يراها أفراد المجتمع قيد البحث .وترتيبا ً على
ما سبق ،استبعدت الباحثة مثل هذه الدراسات التي ال تتناسب مع طبيعة المجتمع المصري وخصوصيته
ولكن في المقابل ،ظهرت دراسات أكثر اقترابا ً من طبيعة المجتمع المصري كما يراها أبناء هذا
المجتمع .ففي دراسة أنثروبولوجية بعنوان "عش أو ُمتْ كرجل"  ،Live and Die like a Manتتساءل
فرحة غنام
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عن سبب ندرة المناقشات "الجادة" حول دور المرأة في "صناعة" أو تنشئة الرجل ،ال سيما

في ضوء التحول في العشرين سنة الماضية نحو اعتبار النوع االجتماعي عملية ديناميكية ،وكونه نتاجا ً
لمجموعة من الممارسات التي تفسح المجال إلعادة تعريف تصنيفات مثل "رجل" و"امرأة" واحتمال تأويلهما
بأكثر من طريقة .كما تشير هذه الدراسة إلى أهمية الدراسات التي تهتم بالسياق في تحليل كيفية تشكيل أنماط
األنوثة والرجولة .وتقول غنام أيضا ً أن معظم الدراسات التي تتناول مبحث الرجولة تقوم بتشيئ" المرأة
باعتبارها "اآلخر" أو مجرد "قطب سالب" ينبغي السيطرة عليه اجتماعيا ً وجنسياً .وتزداد حدة هذه الثنائية
(رجل :مجال عام/امرأة :مجال خاص) في الشرق األوسط ،كما تقول ،على الرغم من محاوالت الدراسات
األنثروبولوجية واالجتماعية تخطي مثل هذه التبسيطات المخلة ،وسعيها الدؤوب إلبراز مظاهر قوة المرأة
الفعلية في المجالين الخاص والعام (.)Ghannam, 2013: 86-87
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وقد استخدمت غنام في تناولها اإلثنوجرافي إلشكالية الرجولة منهج دراسة الحالة وما يستند إليه
من أدوات ،كالمالحظة بالمشاركة ،والوصف المكثف  ،thick descriptionوالتحليل المتعمق ،على مدى
سنوات طويلة من العمل الميداني في حي الزاوية بشمال القاهرة .وتستعرض الدراسة عددا ً من القصص
التي تسطر تاريخ حياة المشاركين ،ورواياتهم المختلفة جدا ً التي تكشف عن "المسارات الحياتية" للرجل
والتي تعتبر تجسيدا ً للمعايير االجتماعية .وتبدأ هذه المسارات بالسنوات العشر األولى من حياة الطفل
الصغير ،والتي تشهد تحميله المزيد من المهام والمسؤوليات لتعلم دروس في الشجاعة ،والعمل الجاد،
والتأدب ،والكرم ،وهي خصائص تعتبرها كل عائلة متطلبات أساسية إلنتاج "رجل الئق".
وتؤكد هذه الدراسة أن ختان الذكور  male circumcisionيعتبر من "العالمات المسجلة"
للرجولة ،حيث تحتفي به األم قبل غيرها بابنها باعتباره "رفع راسنا" ،و"راجل من ضهر راجل" ،فهي
التي غرست فيه أهمية الختان وتحمل ألمه والثبات في سبيل نيل شرف لقب الرجولة من العشيرة واألهل،
مشددة ً على أال يظهر خوفه ،أو يرمش بعينيه أثناء هذا الطقس المصيري" (Ghannam, 2013: 53-
 .)55, 85-6, 100فاالحتفال بختان الذكور يعكس ملمحًا جديرا ً باالهتمام ،حيث تعد تلك المناسبة من
طقوس العبور  rites of passageالشاقة التي تمنح لطفل تصريحا ً بالدخول إلى عالم الرجال" فهي تعد
"امتحانًا لرجولة الولد المختون… وعار عليه أن يصدر أى تعبير عن األلم ،وإال فقد ماء وجهه فى المجتمع
إلى األبد ،وسمعة رجولته بين ذويه".
وتكتسب هذه الدراسة أهميتها أوالً :من أن دراسات النوع االجتماعي في الغالب تسلط الضوء على
النساء .وبالرغم من سعيها لتفكيك القوالب النمطية عن المرأة (مخلوق سلبي وعاجز) ،أتت نتائجها مؤسفة،
من حيث تصويرها للرجولة باعتبارها أمرا ً مسلما ً به ،يخلو من المشاكل ،ألن الذكور يُعت َبرون "فئة تمثل
"القاعدة" التي يتحدد تقييم المرأة على أساسها .وثانيا ً :أن هذه الدراسات تتجاهل أن النوع االجتماعي يتم
بناؤه بشكل متبادَل بين ال جنسين .فكل من مفهوم الرجولة واألنوثة يتم تشكيله من خالل اآلخرـ ومن خالل
البُنى العامة للنظام األبوي .فعلى سبيل المثال ،عادة ما تلعب النساء القريبات من الرجل دورا ً كبيرا ً في
صياغة مفاهيم وأنماط الرجولة ،فاألمهات -دونا ً عن اآلباء  -هن من "يجعلن أبناءهن رجاالً .ويقول مارك
بيترسون في عرضه لدراسة فرحة غنّام أنه...

"على الرغم من التبسيط الشائع والمخل في تصوير الرجولة في منطقة الشرق األوسط باعتبارها نتاجاً
لهيمنة النظام األبوي ،يتناول كتاب فرحة غنام بشكل واضح وفي أكثر من موضع -النظام األبوي ،ولكن
بشكل سياقي مكثف ،على نحو تنفتح معه عقول (وقلوب) القراء ،وتبعث على التأمل العميق في معنى أن
يكون اإلنسان رج ً
ال ،وسبب صعوبة تجربة الرجولة( "...المرجع السابق).
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وباإلضافة إلى ما سبق ،تمتاز دراسة غنام بتنوع وثراء روايات المشاركين ،الذين يشاركون
برؤاهم للعالم وألوضاعهم الخاصة ،وموقفهم تجاه األوضاع المتغيرة في مصر .كما ترصد بدقة العالقة
الجدلية بين البنية ( structureالمفاهيم الثقافية الشائعة والمدعومة مؤسسيا حول معنى أن تكون رجالً)
والفعل ( agencyقدرة الرجال على االرتجال ،والتعديل ،وتغيير المسار كرد فعل لضغوط الحياة
وعقباتها( ،ليس فقط فيما يتصل باألحداث الحياتية ،ولكن أيضا ً بالتحوالت الجارية في المعايير االجتماعية
على النطاق األوسع ،واألنشطة االقتصادية ،والخطابات الدينية ،والنظم السياسية.
وبالرغم ما تؤكده فرحة غنام عن النقص الكبير في الدراسات التي تتناول الرجل في المجتمعات
العربية ،بدأت اآلونة األخيرة تشهد اهتماما ً ملحوظا ً بهذه الدراسات ،ومن أهمها دراسة قدمتها مي َ
صوب
غ ّ
وإيما سينكلير ،بعنوان "أنماط الرجولة ال ُمتخيَّلة" Ghassoub & ( Imagined Masculinities
 . )Sinclair-Webb, 2006وهي مشروع متعدد التخصصات يهدف إلى دراسة ظاهرة "صناعة
الرجولة" في مجتمعات "الشرق األوسط الحديث" في ضوء مجموعة متنوعة من الممارسات االجتماعية
والتربوية واالقتصادية واأليديولوجية في عملية التي تكرس االرتقاء المستمر من الذكورة (المعطاة
بيولوجياً) إلى الرجولة (المكتسبة اجتماعياً) عبر منح الذكورة سلطة االمتيازات االجتماعية واالقتصادية.
والكتاب يعد بمثابة مدخل بيني تكاملي-وإن ظل يغلب عليه طابع الدراسات النسوية ودراسات النوع-
يتضمن أربعة عشر مقاالً موضوعها األساسي هو مسألة تشكيل الهوية الرجولية .masculine identity
كما يتناول الكتاب تحليالً لألبعاد المرتبطة بالنوع االجتماعي (الجندر) في المؤسسات والممارسات
االجتماعية والبنى الثقافية وما تنطوي عليه من عالقات قوة .وقد شارك في هذا الكتاب باحثون أكاديميون
من تخصصات مختلفة ،كاألنثروبولوجيا وعلم االجتماع السياسي وعلم النفس ودراسات النوع gender
 ، studiesباإلضافة إلى مساهمات لصحافيين وكتاب وروائيين .ويجمع الكتاب ستة أبحاث تعالج أغلبها
المواقع النظامية التي يتم فيها تشكيل وصياغة أنماط الرجولة النموذجية ،وتُبنى من خاللها القيم الذكورية
بشكل منتظم .ويسلط المؤلفون الضوء على مفهوم النوع االجتماعي في "الشرق األوسط" وتأثير ذلك بشكل
كبير على وضع المرأة ،في الوقت الذي تم فيه  -إلى حد ما -تجاهل قضايا الرجل خضعت لتحوالت
اجتماعية ال يمكن االستهانة بها .ويخلص الكتاب إلى أن أهمية دراسة الرجل أو دراسات أنماط الرجولة
 masculinitiesوأنها الكفة األخرى للدراسات النسوية ،وأنها باتت تحتل موقعا ً أساسيا في الدراسات
االجتماعية العقود األخيرة ()Ghoussoub & Sinclair-Web, 2006: 7-16
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كما قدمت ليندا جونز ( (Jones, 2009دراسة بعنوان "أنماط الرجولة في العالم
اإلسالمي" Islamic Masculinitiesفي محاولة لقراءة مفهوم الرجولة والنوع االجتماعي في العالم
اإلسالمي ،وذلك من خالل قراءة تحليلية للنصوص المقدسة والشعر العربي الجاهلي ،مؤكدة أيضا ً أن أي
تعريف للرجولة يجب أال يغفل عن تقاطع الرجولة مع متغيرات أساسية ،كال ِع ْرق ،والهوية الدينية ،والمكانة
االجتماعية ،وأن مصطلح  genderليس له مرادف دقيق في العالم العربي اإلسالمي ،في الوقت نفسه الذي
تشير فيه إلى وجود مرادفات وردت في التراث العربي "الجاهلي" للرجولة (الشرف –المروءة -الكرم-
اإلخالص -استحقاق الثقة).
س ِلمة للرجولة"
أما دراسة س .جيرامي بعنوان "الرجولة المتأسلمة واألنماط المتعددة الم ْ
 ،)Gerami, 2005( Islamist Masculinity and Muslim Masculinitiesودراسة أديبي عن
ما يطلق عليه أنماط الرجولة "المتأسلمة"  ،)Abidi, 2006( Islamist masculinityفي إشارة إلى
مفاهيم الرجولة التي تشكلها المؤسسات والممارسات الثقافية السائدة في المجتمعات اإلسالمية ،فتشتركان
في أن الرجولة في المجتمعات اإلسالمية تعمل وفق النظام األبوي وهيمنة الرجل على المرأة واألسرة التي
تدعمها بعض المؤسسات الرسمية .وعلى أهمية ما كتب مؤخرا ً عن الرجولة في المجتمعات العربية
واإلسالمية المعاصرة ،ترى كاتبة هذه السطور ضرورة مراجعة التعميمات الواردة في ِع ْن َونة هذه
الدراسات ،من ذلك تصنيف بعض أنماط الرجولة باعتبارها "إسالمية" أو "متأسلمة" .ورغم أن المقام ال
يتسع هنا لرؤية نقدية مستفيضة لمثل هذه الدراسات وتعريفاتها ودالالت عناوينها ،ترى الباحثة أهمية نقد
وتفنيد بعض المسميات الشائعة التي تبدو كأنها نوع من القولبة االستشراقية ،من ذلك تعميم بعض الباحثين
من الغرب لمفهوم "اإلسالم" وفق نقطة استشرافهم المحفوفة بالمخاطر العلمية .فالمجتمعات اإلسالمية-
حتى في البلد الواحد -ليست متطابقة في بنائها الثقافي واالجتماعي .وباإلضافة إلى ذلك ،تنشد الباحثة تالفي
التطرق لقضايا ال يُرجى منها سوى إثارة الجدل.
وفيييييي دراسييييية أنثروبولوجيييييية بعنيييييوان "مفهووووووم الرجولوووووة لووووودى الفتووووواة الجامعيوووووة وأزموووووة
الواقوووع" سيييعت هنيييياء المرصيييفي لمييييلء الفجيييوة فييييي مكتبييية دراسييييات الرجيييل والرجوليييية فيييي إطييييار
البحييييوث االجتماعييييية فييييي مصيييير ،تقييييول (هنيييياء المرصييييفي ،)2007 ،لتؤكييييد إن مفهييييوم "الرجوليييية"
غالبييا ً مييا يييتم الخلييط بينييه وبييين مفهييوم "الييذكورة" (القييوة ،والشييباب ،والوسييامة ،والتحضيير ،والتفييوق
الرياضيييي) .كميييا تؤكيييد الدراسييية عليييى أهميييية االلتفيييات إليييى تعدديييية أنمييياط الرجولييية masculinities
(الرجولة السوداء ،واليهودية ،والمثلية ،والصينية.)...
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وقد أشارت الدراسة إلى أن االنجذاب العاطفي بين المرأة والرجل تحكمه الصور النمطية والمعايير
السائدة (الميراث الثقافي السائد) أكثر من السمات والفروق الفردية في الشخصية ،حيث عبّرت أغلب
المشاركات في دراستها األنثروبولوجية ،والالتي تمثلن الفتاة المصرية المثقفة ،عن أن الرجل المثالي يجب
أن يجمع بين ( )1النمط التقليدي للرجولة (روح المنافسة ،العنف ،التعقل ،الفكر المنطقي )...و( )2بعض
السمات النوعية المميزة للمرأة ،التي ال تنتقص من قدر الرجل (العطف ،السلبية ،الدفء العاطفي ،القدرة
على التعبير)  ،فيما يمكن اعتباره نوعا ً من "األندروجينية"  androgynyالمحمودة  .36وتشير الدراسة
أيضا ً إلى أن المرأة في مجتمعنا ترفض الرجل الذي نشأ في وسط النساء ،أو من يطلق عليه "ابن امه"،
أي االبن المرتبط ارتباطا ً شديدا ً باألم ويتصرف مثل النساء .فالمرأة المصرية كما تراها الكاتبة ،تحترم
الرجل المتحرر من قيد األم ،وأيضا ً من أنماط التقليدية .وقد خلصت الدراسة إلى أن الفتيات يربطن بين
تأخر سن الزواج وإصرارهن على التميز والتحقيق الذاتي في العمل ،كما أنهن يرسمن صورة سلبية للفتاة
التي تضحي بطموحها وأحالمها .في حين ذهب فريق آخر إلى تفضيل الفتاة التي تبحث عن شريك الحياة
مكتمل الرجولة أو "الحمش" و"الجدع".
أما عن اإلطار المنهجي للدراسة ،فقد اعتمدت فيه الباحثة كخطوة أولية على الدراسات السابقة ،مع
االعتماد على المنهج الكيفي من خالل الوصف المتعمق .وقد تم اختيار مجتمع بحث متحرر نسبيا ً من قيود
التقاليد ،ويمثل الشريحة العليا من الطبقة المتوسطة .كما عمدت الدراسة للجمع بين عدة أدوات منهجية
لجمع البيانات الكيفية عن آراء الطالبات ،ويشمل استمارة كيفية تم توزيعها على مجتمع بحث يتسم بالتنوع
والتعددية .كما اعتمدت على البحث عبر شبكة إلنترنت ،والبحث المكتبي والجمع الميداني على االتجاه
العام الذي يتميز بالتنوع من خالل الجمع النظري واالستبيان الكيفي وصورة مبدئية لتغير صورة ومفهوم
الرجل المصري .ثم تضمنت الخطوة الثانية من البحث الميداني إجراء دراسة مركزية ثانية ،ثم جمع المادة
الميدانية وتحليل تفاصيل آراء الجماعة المركزية كأحد أساليب التحليل الكيفي.
وقد أظهرت دراسة هناء المرصفي أن مفهوم الرجولة في العالم العربي ومصر تحديدا ً ينفرد بسمات
مثل "الجدعنة" والشهامة والنخوة ،وهي المفردات التي لم ترد في الدراسات األجنبية ،مشيرة أيضا ً إلى أن
أغلب المشاركات ينتمين إلى "التيار التقليدي" الذي يذهب إلى أن الرجولة تتجسد في ( )1السخاء واإلنفاق
على المرأة ( )2الغيرة على المرأة وأهل البيت )3( ،االهتمام بمظهره )4( ،التحكم في المشاعر )5( ،التمسك
بالرأي )6( ،الحسم دون تحدي الرؤساء و ( )7الرزانة وعدم التهور .كما خلصت الدراسة إلى قوة تأثير

 36علما ً بأن بعض المعاجم تترجم هذه الكلمة بمصطلح "خنثوي" ،وهو ليس بالمعنى المقصود في سياق الدراسة الحالية .والمقصود هو
شخصية متناغمة متكاملة تحمل أفضل سمات الرجولة واألنوثة في آن واحد كما تقدم.
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المفهوم التقليدي على آراء المشاركات ،الذي يساوي الرجولة مع القوة والقهر في آن واحد .وقد أجمعت أغلب
اآلراء على أهمية "الجدعنة" واإلنفاق على الزوجة .كما تبين أن األم هي التي رسمت لديهن مقياس الحكم
على الرجال .وخلصت الدراسة أيضا ً إلى أن صورة فتى األحالم لدى الفتاة الجامعية المصرية ال تستقل عن
المجتمع والموروث الثقافي )هناء المرصفي.( 490 -486 -475 :2007 ،

رابعاً :دراسات عن دور المرأة في ترسيخ الموروث الشعبي وإعالء قيمة الذكورة
في تقديمه النقدي "لقاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية" للمفكر أحمد أمين-يؤكد محمد
الجوهري أن المرأة هي األمينة على التراث الثقافي ،واألكثر حرصا ً على التقاليد ،واألكثر اعتقادا ً فيها
وممارسة لها (أحمد أمين .)57-52 :2000 ،واألم المصرية ال تعتبر عماد األسرة وأهم وسائل التنشئة
االجتماعية غير الرسمية فحسب .37ولكنها في بعض قطاعات المجتمع ترسم مالمح األسرة بشكل عام
وتشكل اتجاهات األبناء أكثر مما يفعل األب .فهي شديدة االلتصاق بأبنائها ،وهي نبض األسرة التي يصفها
أحمد أمين بالعطف المفرط على أفرادها .فهي -كما يقول -تصغي للعاطفة أكثر ما تصغي للعقل .ومن
مظاهر ذلك مساعدة األوالد مهما كبروا واستطاعوا أن يقفوا على أرجلهم ،والخوف الشديد من سفرهم
والبعد عنهم ولو إلى مسافة قصيرة .وقد تضطر األسرة إزاء عطفها الشديد إلى ارتكاب ما يضر األبناء،
وهذا على عكس األسر األوروبية -والحديث للكاتب"-فقَ َّل أن ينفق إنجليزي أو أمريكي على ابنه في التعليم
الجامعي .وهكذا ،يتميز المصريون بحدة عواطفهم ،وتتحكم فيهم عواطفهم أكثر مما يحكمهم عقلهم (أحمد
أمين.)44-43 :2010 ،
وفي سياق الحديث عن تأثير الثقافة الشعبية -التي تقوم األم بنقلها وتخليدها -على تنشئة األبناء،
يقول محمد الجوهري في دراسة معنونه "الطفل في التراث الشعبي" ،أن األبناء الذكور ال يخرجون عن
كنف الحريم قبل سن البلوغ .ثم يتناول العادات والتقاليد التي تحتفي بالطفل الذكر ،ومنها السبوع الذي يقام
له احتفال أكثر بها ًء وكلفة إذا ما كان المولود ذكراً .كما يشير إلى إسراف األم المصرية في االهتمام بأبنائها.
فقد أصبح الطفل الذكر في يومنا هذا يعبر عن مستوى األسرة .ولذلك ،كما يقول ،أصبحت عملية تنشئة
الطفل تسيطر عليها النزعة الفردية في المجتمع المعاصر الذي يركز على تميز الطفل .وترتبط هذه
الجزئية -كما يؤكد البحث –ب انفتاح الطبقات االجتماعية وكثافة الحراك االجتماعي في المجتمع المعاصر.
 37تشير الكثير من الدراسات إلى تأثير مؤسسات التنشئة االجتماعية الرسمية على تشكيل الهوية المتصلة بالنوع  gender identityلدى
األطفال ،وعلى راسها وسائل اإلعالم ،كدراسة عثمان فرج Farag (b), 1995: 25--The Role of TV in Children’s Daily Life
) ،)27والتي تشير إلى أن المواد إعالنية والدرامية تساهم بشكل ملحوظ في تشكيل مفهوم النوع االجتماعي بالنسبة للطفل؛ إال أن الدراسة
الحالية ال تتسع لتقصي هذا الموضوع باستفاضة ،نظرا ً لتناولها دور مؤسسات التنشئة غير الرسمية ،خاصة األسرة ،مع التركيز على دور
األم .انظر أيضا.(Holmes, Mary, 2007: 42- 44; Stanley, Liz& Wise, Sue 1983) ،
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ومن هنا يفسر االهتمام "الهستيري" بنجاح ابن المستقبل ،نظرا ً الزدياد مرونة سلم التدرج االجتماعي إلى
درجة سقوط االبن من سلم التدرج االجتماعي إذا لم يتزود بإمكانيات التميز .فالطفل هنا كما يقول انخرط
في سباق الصعود الطبقي الذي أرهق ملكاته الرقيقة ،فأصبح أقل سعادة "وأقل طفولة" (محمد الجوهري،
.)77-62-60 ،53،48-39 :1995
ومن جانب آخر ،يؤكد الجوهري في دراسة بعنوان "الطفل والتنشئة االجتماعية" دور تنشئة األم
في تعميق الفروق بين الجنسين في بعض قطاعات المجتمع المصري ،حيث يالحظ احتفاءها بالطفل الذكر.
فأهم خبر تترقبه الوالدة بمجرد أن تضع ﻃفلها هو ما إذا كان جنس المولود ذكرا ً أو أنثى .فتحزن إذا ما
وضعت أنثى ،ألن ذلك قد يعرضها لخطر الطالق أو زواج الزوج بامرأة أخرى .وفي المقابل ،يفرح الجميع
ويتهللون لمقدم الصبى ،بدليل القول السائد في المجتمعات الريفية المصرية "لما قالوا ده ولد انشد ضهرى
وانسند" ،و "قالوا دى بنيه انطبقت الدار عليّا" .أو القول "لما قالوا ده غالم انشد ضهري واستقام ...ولما
قاولوا دي بنية شمتت العدا فيّا" ،و"والدة الولد فرح لها التعبان فى الشق ،ألن "الولد منه العمار" .والعكس
صحيح عند اإلعالن عن ميالد األنثى فى األسرة ،خاصة بعد والدة عدد سابق من اإلناث" .فتنقلب األمور
ويخيم الحزن وتتجمد البسمة على الشفاه ،وينعكس ذلك فى أقوالهم"...إخص على البطن اللى حملتها " ،و"
خسارة التعب اللى شافته األم ﻃوال التسع شهور" .وفى أحيان كثيرة قد يتسبب إنجاب أكثر من أنثى بدون
إنجاب ذكر فى تفكير الزوج فى الزواج من أخرى إلنجاب الذكور (محمد الجوهري،11-10 ،7 :2008 ،
 .)129ويتضح مما سبق مدى ترسخ قيمة إنجاب الذكور في المجتمع بمعاونة األم أو الجدة وغيرهما من
النساء الالتي تسعين لتناقل الموروث الشعبي وتقديسه ،بل والخلط بينه وبين المعارف الدينية في بعض
األحيان .وخير مثال على ذلك هو ما نشهده من ظواهر مجحفة ،مثل ختان اإلناث والثأر للشرف بإيعاز من
المرأة (األم ،الجدة... ،الخ).
وعن التراث الشعبي وارتباطه بتنشئة الطفل المصري ،ال يمكن إغفال دراسة " قدمتها علياء
شكري بعنوان "التنشئة االجتماعية" ،تتميز بتغطيتها النقدية التحليلية لمضمون جميع الدراسات السابقة
التي تناولت التنشئة االجتماعية في المجتمع المصري .فقد عرضت من خالل هذه الدراسة مسحا ً شامالً
يشمل المناهج والتعريفات الواردة حول التنشئة االجتماعية في مصر .وتتضمن الدراسة أيضا ً خطة لدراسة
التنشئة االجتماعية وأسس تصنيفها .وفيما يتعلق بالتنشئة وعالقتها بالنوع ،أوضحت الدراسة وجود فروق
حادة في االستجابة لألطفال حسب جنس الرضيع في الريف والحضر على السواء ،ففي حالة بكاء البنت
بشكل زائد عن الحد ،قد تتركها األم لتبكي وتصرخ لمدة طويلة ،متعللة بأن البكاء "يوسع رئتي البنت" ،في
حين أن بكاء الذكر -كما تزعم األم -يؤدى إلى الفتق السري .كما ثبت من خالل الدراسة أن األم تهتم بتغذية
االبن أكثر من االبنة .وتؤكد شكري في هذا الصدد أن التفرقة بين الجنسين تعتبر من أصعب الموضوعات
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البحثية ،نظرا ً للتناقض في االستجابات اللفظية للمشاركين مع الواقع ال ُمعيش ،فأغلبية أرباب األسر ينكرون-
لفظيا ً -وجود مثل هذا التمييز من جانبهم .ومن واقع الدراسات السابقة ،تشير شكري إلى دور التنشئة في
إعالء قيمة الذكور ومكانتهم في األسرة المصرية التقليدية ،من ذلك تمييز الذكر عن األنثى وتفضيل الذكر
الكبير على الذكر الصغير ،في ذلك أساليب الثواب والعقاب ،والحقوق والواجبات .بل ويصل األمر إلى حد
تمييز األطفال من الذكور واإلناث في كمية الطعام ونوعيته أيضا .وكنتيجة لهذا الوضع ،يحظى الطفل
الذكر – عندما يكبر – بسلطة على إخوته األصغر منه – ذكورا وإناثا – وعلى إخوته البنات األصغر منه
واألكبر منه على السواء.
ومن جانب آخر ،تشير شكري إلى أن الدراسات التي تناولتها بالتحليل تعاني من بعض الثغرات
الواجب رأبها ،كالتداخل أو التكرار في تصنيفات الفترات المرحلية المبحوثة؛ واقتصارها على مرحلتي ما
قبل المدرسة والمراهقة مع إغفال مرحلة النضج وما بعدها .كما تقول إن هنالك إغفاالً للمعلومات الالزمة
عن المعايير التربوية التي تستوجب العقاب ،وتلك التي تستحق الثواب ،أي أن النسق القيمي في عالقته
بالتنشئة االجتماعية مازال في حاجة إلى بلورة وتوضيح كبير ،تبعا ً لألبعاد االجتماعية المتنوعة .كما تؤكد
الكاتبة أن البحوث السابقة ال تطلعنا على معلومات كافية حول شخصية القائم بممارسة الجزاء ثوابا ً كان أم
عقاباً ،هل هو األب أم األم ،أم يحق ذلك ألفراد آخرين في األسرة (كال َجدَّيْن ،والع ّم واألخ األكبر  ..الخ)،
وهل يختلف ذلك بالنسبة للذكور واإلناث.
وتكتسب هذه الدراسة أهميتها من شمولها وتطرقها آلفاق جديدة في قضية التنشئة األسرية لألبناء،
وخاصةً الذكور .وقد حرصت الباحثة في اختيارها لمجتمع الدراسة على استكمال ما بدأه آخرون ،من خالل
تسليط الضوء ميدانيا ً على مشاركين تجاوزوا سن الرشد .كما أن الدراسة الميدانية سعت إلى تناول حياة
اآلباء كمشاركين في حد ذاتهم ،وليس فقط بوصفهم قائمين على تنشئة األبناء .وأخيراً ،فيما يتعلق بما أوردته
علياء شكري ،تستمر الباحثة في تقصي دور األم في تأسيس وإعادة إنتاج التمييز النوعي والتفرقة بين
الجنسين في نطاق األسرة (علياء شكري.)94-51 :2008 ،
وفي سياق الحديث عن ترسيخ األم المصرية للعادات والموروثات التي تنعكس بالسلب ليس على
المرأة فحسب ،ولكن على الرجل أيضاً ،تتبادر إلى األذهان واحدة من أبرز الظواهر االجتماعية المتأصلة
في صعيد مصر وهي ظاهرة الثأر .وقد تناول علي طلبة هذه الظاهرة في دراسة بعنوان "األبعاد االجتماعية
الثقافية لظاهرة الثأر لدى المرأة في صعيد مصر :دراسة ميدانية بجنوب الوادي" .فيقول إنه على الرغم
من التغيرات التي حدثت في صعيد مصر بصفة عامة وعلى المرأة بصفة خاصة ،يظل دور المرأة في
التحريض على الثأر هو األقوى .وقد خلصت الدراسة إلى أن البعض قد يظن أن الرجال في الصعيد يلعبون
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دورا في غرس لغة الثأر لدى األبناء .ولكن الواقع أثبت غير ذلك .فاألب في الغالب ال وقت لديه لمجالسة
ً
الصغار وتغذيتهم بأهمية الثأر ،وبالتالي أصبحت هذه المهمة ملقاة على عاتق األم ،التي تعتبر أن شرف
األسرة أهم من عاطفة األمومة .ورغم ما هو شائع عن كون المرأة المصرية مجرد تابع للرجل ،تشير
سرا أحكامها
الدراسة إلى أن المرأة هي العنصر الفاعل في حركة الحياة االجتماعية ،لدرجة قبول المجتمع ً
على معتنقاته وأفعاله ،ألنه من الناحية الوظيفية يعتبر مجتمعا ً أمومياً .فقد تبين من خالل هذه الدراسة أن
المرأة على الرغم من القهر الذي يمارس ضدها ،تحتل مكانة رفيعة داخل عائلتها ،وأنها الرافد األساسي
لعادة الثأر .فهي األكثر حرصا ً على التحريض على هذه العادة وعلى استمرارها .فهي ترى أن الثأر مرادف
للرجولة ورمز لشرف العائلة وكيانها وهيبتها .كما يقول طلبة أن هناك نسبة تصل إلى  % 54من النساء
ترى أن من يفرط في ثأره يعتبر عارا ً على عائلته ويجب الطعن في رجولته ومطالبته بارتداء مالبس
النساء ،في حين أن النسبة الباقية ( )46%ترى أن المرأة تنظر للرجل الذي يرفض أخذ ثأره بأنه ضحى
بسمعة وشرف العائلة .وكما يقول الكاتب ،يتخذ تحريض المرأة الصعيدية على الثأر عدة أشكال ،منها ما
هو مباشر وعلني –حيث تصر األم على تذكير أبناء عائلتها بدم رجلهم المهدر -أو بطريق غير مباشر عن
طريق ارتدائها المالبس السوداء والتعديد من حين آلخر.
وقد اعتمدت الدراسة على المسح االجتماعي بالعينة للتعرف على أهم األبعاد االجتماعية والثقافية
لظاهرة الثأر لدى المرأة في صعيد مصر .كما تم التركيز على دراسة الظروف البيئية واأليكولوجية
واألسرية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والنفسية لسكان مجتمع الدراسة .وقد استعانت الدراسة
بمجموعة من األدوات لجمع البيانات ،وتشمل :استمارة استبيان بالمقابلة ،والمالحظة العلمية ،والسجالت
الرسمية واإلخباريين .أما عن أساليب التحليل والتفسير ،فقد تم استخدام أسلوب التحليل الكيفي وأسلوب
التحليل الكمي ،بحيث تكامل األسلوبان لتقديم البيانات األمبيريقية فى ضوء أهداف الدراسة وتساؤالتها .أما
عن أساليب التفسير ،فجمعت الدراسة بين التفسير الكلى والتفسير الجزئي (علي طلبة.)2014 ،
وفي نفس السياق ،يرصد مبروك بوطقوقة وعلي راضية في دراسة بعنوان "خلفيات العنف في
المجتمع الجزائري" الدور الفعال الذي تلعبه تنشئة المرأة العربية ألبنائها -ممثلة في المرأة الجزائرية.
فيقوالن إن األم في المجتمع العربي تنقل التراث الثقافي عن طريق التنشئة من جيل إلى جيل ،وتعمل على
ترسيخ القيم واألعراف والتقاليد وتوريثها من خالل التفاعالت اليومية في األسرة والمجتمع .وكنتيجة لذلك،
ينشأ الفتاة والصبي منذ الصغر على دورين متمايزين ُمحدَّدان لهما سلفاً ،فتستدمج الفتاة كل ما هو مؤنث
ويؤدي الولد دوره طبقا ً لمعايير وقيم المجتمع السائدة ليتعلم اكتساب ما هو مناسب منها .كما يشير الكاتبان
إلى أن األوضاع النسائية داخل الوطن العربي مرهونة بمجموعة من األعراف الدينية التي ال تستند
بالضرورة إلى صحيح الدين ،غير أنها تحمل من الفعالية ما يساوي أو يفوق النص المقدس الصريح.

الفصل الرابع :الدراسات السابقة
ويقول المؤلفان أن احتالل الذكر لمكانة خاصة في المجتمعات العربية يرجع إلى عصور مضت،
منذ عهد القبيلة العربية في البادية .فلطالما تم اعتبار الرجل فارس اإلغارة وحامي الحمى .أما األنثى فتعتبر
موضوعا ً للسبي واألسر والوأد والقلق على الشرف ،كما أنها تمثل عبئا ً وموضوعا ً للمعايرة .وهكذا ،تمايزت
مكانة الذكور على اإلناث ،لتنتشر التفرقة بين الجنسين وتتجذر في ثقافة العرب حتى وقتنا هذا رغم
تغير الظروف ،لتظل جدران البيت هي حدود تفاعل األنثى ،وتنتسب إلى الذكر الذي يحمل اسم العائلة.
وبدالً من أن تثور المرأة على هذا الموروث وتتنصل من دورها في ترسيخه ،فهي تعيد إنتاجه في واقع
األمر ،حتى إن كان ذلك ال يصب لصالحها أو يساهم في تمكينها.
ونتيجة لما سبق ،ترث المرأة السمات الخاصة باألنثى من والدتها ،كاالنحصار في القيام بالواجبات
المحدودة ،وضيق المجال المكاني الذي تتحرك فيه "بين أربعة جدران" ،في مقابل اتساع المساحات
المفتوحة أمام الذكور .كما تستدمج األنثى الحفاظ على العادات والتقاليد المتعارف عليها بين النساء،
كاالهتمام بالجمال واألبناء والبيت وإسعاد الزوج واالهتمام بأهله .ومن ثم تعيد إنتاج التنشئة االجتماعية
تكرس التنميط التقليدي  traditional typingلتعيد إنتاج ما ورثته من والدتها من إعطاء قيمة أعلى
التي ّ
للذكور على اإلناث.
وهكذا ،يتأكد أن األم هي األكثر تمسكا ً بالعادات والتقاليد ،واألكثر حرصا ً على استمرارها وحمايتها
من االندثار .وهي تمنح هذه الموروثات أهمية القانون أحيانا ً وتلبسها ثوب الدين أحيانا ً أخرى .فيكتسب
األطفال هذه الموروثات عن طريق التفاعل والمشاركة والتقليد واالستدماج والتماهي .ويترادف الخروج
عنها وإهمالها مع االنحراف .فيتعرض االبن الذي "يخرج عن النص" ،كما يقول جوفمان ،للرفض والقهر
االجتماعي .فالمعايير والقيم الموروثة تعتبر من أقوى أدوات الضبط االجتماعي.
ومن جانب آخر ،تعدّ دراسة الدكتور حامد عمار بعنوان "النشأة في قرية مصرية" ( Ammar,
 ) 1954.والتي أجراها بقرية سلوة في أسوان من الدراسات الرائدة في موضوع التنشئة االجتماعية في
المجتمع المصري ،والتي اتخذ فيها نظرية "الثقافة والشخصية" كإطار مرجعي للبحث .وتفترض النظرية
وتكون لديه ردود فعل معينة ،ومع ذلك فهي ال تغفل الفروق
أن الثقافة تطبع شخصية الفرد بطابع معين
ّ
الفردية في إطار الثقافة السائدة .وقد استعان الباحث بالمنهج األنثروبولوجي في دراسة األسرة والعالقات
العائلية ونظام المعيشة في األسرة الممتدة ،كما استعان أيضا بلمنهج التاريخ الشفاهي ،اعتمادا ً على
اإلخباريين ،واستخدم المنهج النفسي ،للكشف عن الظواهر النفسية الخفية ،كالشعور والدوافع .أما عن
أدوات البحث ،فقد استعان الباحث بالمالحظة بالمشاركة .وقد خلص في أن البناء االجتماعي للقرية يستند
على ثالثة محاور رئيسية متقاطعة ،أال وهي )1( :القرابة والنسب ،و( )2الجنس (النوع) وأخيرا ()3
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السن ،معتمدا ً على المدخل القرابى كنسق اجتماعي لتفسير العديد من أساليب التنشئة االجتماعية ،والتي
تركز على مراعاة الشروط والقواعد والرموز التي يتم تلقينها للطفل منذ مراحل عمره األولى .ولم ينحصر
اهتمام حامد عمار بالتنشئة االجتماعية في مرحلة الطفولة المبكرة -على غرار عدد من الدراسات -بل اهتم
بالتنشئة منذ مرحلة ما قبل الميالد ،فالوالدة ،ثم مرحلة الطفولة المبكرة والمتأخرة وأخيرا ً تناول مرحلة
المراهقة .ويشير الباحث إلى التفرقة القائمة بين الذكور واإلناث هذه المرحلة ،حيث أن الذكور يتمتعون
بقدر كبير من الحرية في الحركة والتنقل والخروج بصحبة اآلخرين ،على عكس الفتيات الالتي يتم تقييد
حريتهن وحرمانهن من الخروج بعد سن البلوغ أو التنقل بدون استئذان أو بغير صحبة األهل ،وترتدي
الفتيات في هذه الف ترة مالبس تغطى أجزاء من وجوههن ،كما أن األهل ال يشجعونهن على إبداء زينتهن،
بينما يبدأ اهتمام المراهقين من الذكور بالغناء وتدريبهم على أداء الشعائر الدينية ويخلص الباحث إلى أن
مالمح التنشئة االجتماعية تتسم فيها العالقات بين األبناء واآلباء بالخوف ،مما يجعل األبناء يلجئون إلى
الكذب هربا ً من العقاب ،وهو ما يفسر النمط الشائع عن الشخصية القروية واتسامها بالخوف والشك
والكتمان.
أما دراسة هدى الشناوي التي تحمل عنوان "التنشئة االجتماعية في القرية المصرية ،دراسة
أنثروبولوجية في إحدى قرى الصعيد" ،38فتعتبر من الدراسات الهامة التي تناولت األساليب التقليدية في
التنشئة االجتماعية لكل من الفتى والفتاة في مرحلة المراهقة (من  13إلى  19سنة) .وقد استعانت الباحثة
بالمدخل الوظيفي ،إلى جانب إجراء دراسة حالة متعمقة لمجموعة من األسر المنتمية إلى طبقات اجتماعية
متنوعة ،وذلك لمحاولة التعرف على أساليب التنشئة االجتماعية للطبقتين المتوسطة والدنيا .وبالرغم من
أن الباحثة اقتصرت في دراستها على عشر أسر ،إال أن نتائجها جاءت معبرة عن الواقع المصري إلى حد
بعيد ،رغم اهتمام الباحثة بدراسة التنشئة االجتماعية داخل األسرة دون غيرها من وسائل التنشئة ،مما
ساعد في رصد مفردات الثقافة الشعبية التي تؤثر في التنشئة األسرية ،بما في ذلك إعالء قيمة الذكور
والتفرقة بين الجنسين في الحقوق ،واالختالل في توازن عالقات القوى في األسرة المصرية ،وخاصة في
صعيد مصر .ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أيضا ً أن التمييز بين الذكر واألنثى يرجع إلى
األب ،والذي تسيطر عليه الرغبة الملحة في استمرارية العائلة واسمها ،فالولد في نظره -حتى بعد زواجه-
يجب أن يظل متصال بأسرته بحيث تعتبر أسرته الصغيرة امتدادا ً حقيقيا ً السم ومكانة أسرته األبوية .كما
الحظت الباحثة أن اآلباء يفضلون إنجاب الذكور ،ذلك أن األب يرى في الطفل الذكر استمرار أو بقا ًء له،
في حين ينظر البعض اآلخر إلى الذكر باعتباره السند القوى وسببا ً أصيالً الستمرار الطبقات الدنيا .وبالرغم

 38رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة األزهر ،كلية البنات اإلسالمية ،القاهرة (. )1981
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من ذلك ،تشير الباحثة إلى شدة تعاطف جميع المبحوثين مع الفتيات ،باعتبارهن مصدر الحب والحنان
للوالدين.
وتكمن أهمية هذه الدراسة في نظر الباحثة في إشارتها لألب باعتباره مسؤوالً عن تكريس
واستمرار التفرقة بين الذكور واإلناث وتأصيل الهوية المتصلة بالنوع ،بخالف ما ترمي إليه دراسات أخرى
يستعرضها الفصل الحالي عن تفوق دور األم على األب في غرس وتوريث هذه التفرقة باعتبارها حاملة
للموروث القيمي الثقافي .ومن ناحية أخرى ،ساعدت دراسة هدى الشناوي في توسيع نطاق العمل الميداني
من خالل التنوع في المجال البشري وخصائص المنتمين لمجتمع البحث وإضافة موضوع دور األب في
تنشئة الرجل  -بجانب دور األم -إلى محاور التحليل الكيفي.
وفي دراستها لوضع النساء في المجتمع المصري ،ترصد هند إبراهيم اإلشكاليات المتعلقة
بأوضاع النساء المصريات في كل من التشريع والعمل والخطاب الديني الرسمي والبناء اللغوي الشعبي.
تستشهد الكاتبة بهذه المقولة لسيمون دي بفوار" :39المرأة ال تولد كامرأة ،بل يجعلونها كذلك ".مشيرة إلى
أن الموروث الشعبي والمعتقدات السائدة تكرس تقسيم األدوار بين األطفال منذ اليوم األول لوالدتهم وتسهم
في تقييد قدراتهم وأدوارهم وخياراتهم تبعا ً للجنس (النوع) ،مما يعني أن تقلُّد الدور الذي يقوم عليه أساس
النوع االجتماعي ليس حدثا ً يقع دفعة واحدة ،وإنما يجري ترسيخه وإعادة صياغته باستمرار في كل مرحلة
من مراحل العمر وفي كل ظرف من ظروف الحياة .وطالما لم نحلله بشكل جذري-كما تقول الكاتبة-فسنكون
دائما ً من جديد ضحايا أليديولوجيا التفرقة بين الجنسين وتبعاتها ،تلك األيديولوجيا التي تبرر اضطهاد
الجنس "األقوى "للجنس "األضعف" .وتؤكد الكاتبة أيضا ُ أن أساليب التربية في مصر تعمل على قبول
التسلط واعتماده كأحد المعطيات البديهية ،مشيرة أيضا ً إلى أن تقسيم العمل على أساس النوع االجتماعي
يصيب كالً من الجنسين في الحقيقة ،فالدور الرجولي يوضع كمعيار يقاس به الدور األنثوي ،واألخير ينظر
إليه باعتباره أدنى قيمة وأكثر محدودية .وبناء على ذلك ،يتم إعادة إنتاج العالقات القائمة ،فما يسمى بطبيعة
"أنثوية" أو "ذكورية" ال تزال تستخدم إلضفاء الشرعية على استمرار سيادة الرجال على النساء ،ويتم
اتخاذها ذريعة لتقسيم العمل على أساس الجنس (مثال :األنثى عاطفية ويجب حصر دورها حيز اجتماعي
وأعمال خاصة باألنثى) .وتؤكد الكاتبة أن مثل هذه المعتقدات الراسخة ثقافيا ً تعود إلى أسباب اجتماعية
وثقافية وليست فطرية ،فمنذ تحرك الجنين في رحم أمه ،يرجح أنه صبي إذا كانت الحركة نشيطة ،أما إذا

 39من كتاب "الجنس الثاني"De Beauvoir, Simone. 1949. The Second Sex. Translated by H
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كانت الحركة هادئة ،فأغلب الظن أن تكون المولودة بنتاً .ومثل هذه األحكام المسبقة (من القابلة أو الطبيب
أو األهل) هي بداية لعملية التفرقة على أساس النوع ،والتي تزعم الكاتبة أنها "لن تنتهي أبداً( ".هند ابراهيم،
.)231-229 :2002

خاتمة
تناول الفصل الحالي مجموعة من الدراسات السابقة ،والتي تتميز بالتنوع من حيث الموضوع ،أو
منهجية التناول ،أو الفرع المعرفي الذي تنتمي إليه .وقد تضمن الفصل دراسات عن التنشئة االجتماعية في
مجتمعات غربية وأخرى إسالمية وعربية بما فيها مصر ،حيث تبين من العرض أوجه التشابه في تقسيم
األدوار تبعا للنوع وتكوين الهوية النوعية بين الجنسين .كما تم استعراض دراسات أكثر التصاقا بموضوع
الرسالة ،تتضمن دراسات عن البناء االجتماعي للرجولة كما تعكسه تنشئة األم .ثم تم استعراض بعض
الدراسات التي تتناول مبحث الرجولة في المجتمعات العربية واإلسالمية .وأخيراً ،استعرض الفصل عددا
من الدراسات باللغة العربية التي تناقش مبحث الرجولة ،ودور المرأة في ترسيخ الموروث الشعبي وإعالء
قيمة الذكورة.
وبعد ،فالفصل الحالي يعتبر الفصل األخير من الباب األول ،الذي يتناول الجوانب النظرية للدراسة
الراهنة .أما الباب التالي ،فيختص باستراتيجية العمل الميداني ،ودراسة الحالة ،والقراءة التحليلية لرؤى
المبحوثين ،انتها ًء بنتائج الدراسة وتوصياتها ورؤيتها المستقبلية.
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الفصل الخامس
اإلطار المنهجي للدراسة
تمهيد
يُعتبَر البحث الميداني في العلوم اإلنسانية الركيزة المعرفية األساسية لتصميم المسار العام الذي
يسترشد به الباحث لجمع مادته العلمية بهدف اكتساب المعرفة حول موضوع بحثه ،عن طريق انتقاء
األدوات البحثية المالئمة ،وتحديد الخطوات المتبعة من أجل الوصول إلى مرحلة استخالص النتائج وكتابة
البحث (علياء رافع .)10 :2004 ،وقد سعت الباحثة لاللتزام بالتخطيط الدقيق لإلجراءات المنهجية ،بغية
تحقيق أهداف الدراسة واإلجابة على تساؤالتها ،ساعية لربط المنهج بموضوع ومشكلة البحث وأهدافه،
وذلك من أجل تالفي ما يطلق عليه أحمد زايد" :الذهول عن المقاصد" (أحمد زايد .)22 :2002 ،وأخيراً،
توظيف المنهج باعتباره طريقة مقننة لتحليل البيانات.
وانطالقا ً مما سبق ،يتناول الفصل الحالي استراتيجية العمل الميداني واإلجراءات المنهجية،
والتي تعتبر بمثابة الركيزة العلمية األساسية لجمع المادة العلمية واكتساب المعرفة حول موضوع الدراسة،
التي تنتمي إلى البحوث الكيفية  qualitativeوتنطوي بالدرجة األولى على رصد الظواهر االجتماعية
ميدانيا ً من خالل الوصف المتعمق (المكثف)  ،thick descriptionانتها ًء بالتأويل.

أوالً :المناهج المستخدمة في الدراسة الميدانية
يعرف المنهج في العلوم االجتماعية بأنه الطريقة التي يتبعها الباحث في رصده للمشكلة أو الظاهرة
ّ
محل الدراسة الكتشاف الحقيقة واإلجابة على أسئلة البحث .كما أن المنهج يُعَدّ بمثابة "البرنامج" الذي
يحدد السبيل للوصول إلى تلك الحقائق وطرق اكتشافها (محمد شفيق .)85 :2009 ،وهو السبيل أيضا ً
لتحقيق أهداف البحث (الطاهر أكغيم .)320-319 :2010 ،كما أنه يعتبر األسلوب أو الطريقة الواقعية
التي يستعين بها الباحث لمواجهة ودراسة مشكلة (أو مشكالت) البحث (عبد الوهاب ابراهيم:1985 ،
39؛ عبد الباسط محمد حسن .)200 :1971 ،ويعرف أيضا ً بانه الطريقة "المتوافقة والمتماسكة" المتبعة
لتجميع مادة أو التفكير في كيفية تجميعها ،والوسيلة التي يمكن بها تحليل وتفسير هذه المادة المجمعة،
ووسيلة ال ُحكم على النتائج النظرية المستخلصة (علياء رافع 40.)2 :2004 ،وقد استعانت الدراسة الحالية
بالمناهج التالية:
أ -المنهج األنثروبولوجي
ب -منهج دراسة الحالة (تاريخ الحياة )life history
 40للمزيد حول مناهج العلوم االجتماعية ،راجع محمد الجوهري وعبد هللا الخريجي9 :2008 ،؛ معن خليل عمر45-44 :1983 ،
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ج -منهج التحليل الفينومينولوجي التأويلي
أ -المنهج األنثروبولوجي
يعرف حسن الخولي البحث المتعمق بأنه دراسة موضوع من الموضوعات دراسة ُم َر ّكزة اعتمادا ً
ّ
على العمل الميداني ال ُم َر ّكز بشكل أساسي (حسن الخولي .)17 :1992 ،والمنهج األنثروبولوجي طبقا ً
لهذا التعريف هو منهج كيفي متعمق بطبيعته ،يقوم على الفلسفة القائلة بأن الحقيقة ليس لها وجه واحد،
بنى وفقا ً للفهم الشخصي للفرد ،لكونها تمتاز بمحاولة
فهي تتخذ أشكاالً متعددة ومتغيرة ومعقدة ،وتتشكل وت ُ َ
فهم خبرات المبحوثين والموروثات الثقافية التي يحملونها ،واتجاهاتهم ،ورؤاهم المعرفية تجاه القضية
محل الدراسة ( .(Marvasti, 2004: 40ويبدأ هذا المنهج باختيار مجتمع الدراسة ،ثم اختيار حاالت
الدراسة ،وصوالً إلى جمع المادة الميدانية وتحليلها عن طريق التقنيات المستخدمة لجمع المعلومات من
الميدان ،ومنها :المالحظة ،والمقابلة المتعمقة ،واإلخباريون ،ودليل العمل الميداني (انظر حمد العساف،
.)33 :2003
ب -منهج دراسة الحالة (تاريخ الحياة)
تعتبر دراسة الحالة – أو تاريخ الحياة  (Campbell, 1999: 2) life historyمن أكثر مناهج
انتشارا وأكثرها استخدا ًما لفهم أسباب سلوك الفرد ،من خالل دراسة تاريخ تطوره من
البحث االجتماعي
ً
الناحية السلوكية ،واألفكار والمعتقدات ،واتجاهاته المستقبلية .ويمكن تعريف هذا المنهج أيضا ً بأنه العرض
مفردة استنادا ً إلى أفضل األدلة المتاحة عن جزء من قصة حياة
المنظم للبيانات ال ُم
ستخرجة من وحدة َ
َ
الشخص ).(Ruyan, 1980: 440; Campbell, 1999: 2
ويعتبر هذا المنهج من المناهج االستِعا ِديّة  ،retrospective methodألنه يشبه العرض
االسترجاعي (فالش باك) على طريقة األعمال الروائية والسينمائية ،ليوضح لنا خطوة بخطوة كيف
انتهى األمر بالبطل إلى هذا الموقف أو إلى تلك اللحظة الحاسمة في حياته ).(Runiyan, 1982: 442
والفرض األساسي الذي تستند إليه طريقة دراسة الحالة هو أن كثيرا ً من اتجاهات الفرد االجتماعية
وأنماط سلوكه قد تطورت من خالل التفاعل مع غيره من األشخاص واألحداث والخبرات الهامة في
حياته التي تعتبر بمثابة نقط تحول في تاريخه ،ترسم مساره الحياتي ،ولها تأثير محتمل على مستقبله كله،
بل وعلى مصائر أشخاص آخرين (محمد الجوهري وعبد هللا الخريجي.)158 :2008 ،
وقد شهد العقد الماضي ارتفاع شعبية منهج تأريخ الحياة (أو "الحياة-العالَم" كما يقول) -بمعنى
دراسة السرد الشخصي باعتباره نوعا ً من األبحاث التي تركز على الحالة .ومع ذلك ،نالحظ ندرة ما كتب
عنه ،ببساطة ألن منهج تاريخ الحياة يمتاز بطبيعته بالشمولية إلى حد كبير ونشر قصص ُم َ
ط َّولة عن
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تاريخ حياة إنسان إال فيما ندر .ولكن بالرغم من ذلك ،يمكن أن يساهم هذا المنهج بشكل كبير في قدرة
تأمل المبحوث وتفكره في مسيرته الحياتية ،مما يضفي عمقا ً وثرا ًء على المادة الميدانية (Atkinson,
).1998
وقد حدد دوالرد (  (Dollard, 1949في كتاب بعنوان  Criteria for the Life Historyأو
"محكات تاريخ الحياة" عددا ً من القواعد الضرورية لجمع واستخدام الوثائق الشخصية ذات الطابع
ال ِسيَري ،مؤكدا ً على أهمية االلتفات ألسلوب تنشئة الطفل -خاصةً في مراحله العمرية المبكرة وحتى سن
البلوغ -وعلى السياق االجتماعي والثقافي الذي تجري فيه ) .(Runyan, 1980: 442والقصد من هذا
ي ،فالوقائع اإلنسانية لها
المنهج هو توفير الفرصة لفهم حياة المبحوث وتطوره ومصيره بشكل حي وجل ّ
وجود مرتبط بالزمان ،وال يمكن أن تفهم إال بالرجوع إلى أولئك الذين عاشوها (فتحية ابراهيم ومصطفى
الشنواني .41)203 :1988 ،وأخيراً ،ال يمكن اعتبار التعميم هدفا ً لسرد السيرة الحياتية ،ولكن الغاية هي
التحليل المكثف  intensive analysisلوحدة الدراسة بما يخدم األهداف النظرية والتطبيقية للدراسة.
فمفردات الدراسة أو "الحاالت" هي وحدات التحليل وليست موضوع الدراسة .ومن أمثلة التكثيف في
دراسة الحالة أن يسعى الباحث جاهدا ً للحصول على مادة كافية تجعله قادرا ً على التمييز بين خصوصية
كل حالة ،وبين السمات التي تشترك فيها مع الحاالت األخرى ،ومن ناحية أخرى بين السمات العامة
للمجتمع الذي تنتمي إليه (علياء رافع ،1990 ،مرجع سابق.)76 :
وفي هذا الصدد ،يؤكد فضيل دليو تزايد محاوالت إعادة االعتبار للمناهج الكيفية في األوساط
األكاديمية الغربية (وخاصةً حقل العلوم االجتماعية في اآلونة األخيرة) ،التي التقط المنهج السردي أنفاسه
بفضلها .فبعد أن كان علم االجتماع يركز على كل ما هو اجتماعي ،مهم ً
شا محاوالت بناء األفراد للواقع
االجتماعي ،أصبح علماء االجتماع يهتمون بمشاعر الفرد باعتباره إنسانا ً وبتصوراته للواقع المعيش ،فهو
لم يعد مجرد "دمية في مهب رياح البناء االجتماعي والثقافي وصراع الطبقات ومستقبل التاريخ" ،بل هو
فاعل اجتماعي له أهميته وقيمته كإنسان ،وهو ما ترتكز عليه مداخل نظرية حديثة -كالظاهراتية
(الفينومينولوجيا) والتفاعلية الرمزية ،وعلم اجتماع الجسد -من خالل محاوالت إعادة االعتبار ألهمية
بناء اإلنسان لواقعه االجتماعي وللسير الذاتية والحياتية عمو ًما ً (فضيل دليو .)1999 ،وعلى الرغم من
كل ما يقال عن "موضوعية" البحوث الوصفية األنثروبولوجية كعلم ،والذين يعتبرون األنثروبولوجيا

 41راجع أيضا ً Runyan, 1980: 442؛ Dollard, 1949
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تخصصا ً "علمياً" بالمعنى الدقيق للكلمة ،يظهر في كتاباتهم ذلك الميل القوي للقص والحكي (أحمد أبو
زيد.)1995 :136 ،
 أسباب اختيار منهج دراسة الحالة ومستويات التطبيق
تعرف دراسة الحالة بأنها "التركيز بعمق على "حالة" من أجل فهم "ظاهرة" بعينها ت ُ َمثلّها الحالة
ّ
بحيث تكون نموذجا ً  modelمتكامالً "لمجتمع أوسع" ،مما يساعد فهم أعمق للمجتمع األكبر( ،محمد
الجوهري وعبد هللا الخريجي42 167-158: 2008 ،؛ علياء رافع .)36 :1996 ،وقد وجدت الباحثة في
هذا التعريف إيجازا ً بليغا ً لألهمية الوظيفة لهذا المنهج في الدراسة الحالية ،والتي تهدف إلى وصف وتحليل
عدد من الجوانب االجتماعية-الثقافية الكامنة وراء "صناعة" األم للرجولة عن طريق التنشئة ،وكونها
الحامل الرئيسي للتراث والبناءات الثقافية السائدة في مجتمع

الدراسة (.(Campbell, 1999: 20-21

وفي سبيل ذلك ،اهتمت الباحثة ببناء صلة طيبة وحالة من األُلفة  rapportمع المبحوثين
واإلخباريين ضمن حدود العمل الميداني واالحترام اإلنساني ،مما ساعد على إفضائهم ببيانات ورؤى
أمكن االعتماد عليها إلى حد كبير في مرحلة التحليل .وقد حاولت الباحثة في سبيل ذلك االستماع الجيد
ومنح المشاركين مجاالً متسعا ً للتداعي ال ُحر  ،43free associationبهدف التعرف على عالقة األدوار
والهوية المرتبطة بالنوع بتنشئة األم في المراحل المبكرة وما بعدها ) .(Campbell, 1999: 4وقد
راعت الباحثة بقدر اإلمكان الحفاظ على أصالة  authenticityروايات "الحاالت" من وجهة نظر
المبحوث ،أو "الشخصية المحورية" ) ،(Tannacito, 2012: 24واالهتمام بقراءة رؤى المبحوثين من
منطلق كونها نماذج للفعل االجتماعي ال تتجزأ من سياقها ،وما يتضمنه من التزامات واتجاهات اجتماعية
مشتركة .فما يمكن اعتباره أكثر الروايات "خصوصية" يحمل في طياته خصائص "عامة" تعكس تفاهما
وأعراف ثقافية جماعية مشتركة ).(Atkinson, 2005
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 42انظر أيضاً :محمد الجوهري.2006 ،
 43وهي تقنية فرويدية متبعة في التحليل النفسي  psychoanalysisتعتمد على ترك المجال للمريض -بمعنى المبحوث هنا -لإلفصاح
عن األفكار والذكريات القريبة والبعيدة التي تتبادر لذهنه دون قيد أو شرط ،وبشكل تلقائي فور ورودها ،دون تدخل أو توجيه من قبل
(المرشد) أو الباحث ،لسبر أعماق الالشعور وكشف ما يحتويه من وميول فطرية أو رغبات مكبوتة "يجهلها الفرد ولكنها ذات أثر فعال في
حياته الشعورية" (الخواجا .)43: 2002،للمزيد حول التداعي الحر ،راجع
http://dictionary.reference.com/browse/free+association
 44للمزيد حول منهج دراسة الحالة وعيوبه ومزاياه وتطبيقاته ،راجع Runyan, 1982: 441, 444; Goodson, 2008: 23-27
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ج -منهج التحليل الفينومينولوجي التأويلي
يعتبر التحليل الفينومينولوجي (الظاهراتي) التأويلي Interpretative Phenomenological
) Analysis (IPAمن المناهج الكيفية الحديثة نسبيا التي كان جوناثان سميث  Smithوزمالؤه أول من
قام بتطبيقها في حقل علم النفس في منتصف التسعينيات ) Clarke, 2010مرجع سابق) .ثم وجد هذا
المنهج قبوال لدى عدد متزايد من الباحثين في مجاالت أخرى ،خاصة العلوم االجتماعية واإلنسانية .وينبع
هذا المنهج من األسس النظرية الظاهراتية (الفينومينولوجية) كما قدمها هوسرل في محاولته لبناء علم
فلسفي عن اإلدراك ،ممزوجا بالهيرمنيوطيقية ( hermeneuticsنظرية التأويل أو فن التأويل) والتفاعلية
الرمزية  ،symbolic interactionismالتي تولي اهتماما بالمعاني التي ينسبها الفرد لألحداث والتي ال
يمكن أن تتوفر بدون العملية التفسيرية.
ويحاول هذا المنهج فهم التجربة ال َمعيشة من منظور المشاركين أنفسهم (الحاالت أو وحدات الدراسة)،
مع التركيز على كيفية تفسيرهم لتجاربهم ،وما تعنيه تلك التجارب بالنسبة لهم .ويعتبر هذا المنهج منهجا ً
فينومينولوجيا ً ألنه يسعى الستكشاف التصور الشخصي للفرد وما يسجله أو يرويه عن حدث أو وضع
بعينه ،بدال من تسجيل بيانات بشكل موضوعي مجرد .فهو يتناول منظور المبحوث "من الداخل" .وفي
نفس الوقت ،يعتبر أيضا منهجا ً هرمنيوطيقيا ً تأويليا ً ألنه يعتد بمنظور الباحث ورؤيته ،ويعتبر التأويل هو
الوسيلة األمثل لفهم الظاهرة موضع الدراسة ) .(Fade, 2004: 648ويرى هذا المنهج أن الباحث هو
األداة التحليلية األساسية ،فال ينظر لمعتقدات الباحث باعتبارها تحيزا ً يجب القضاء عليها ،بل على أنها
جزء ضروري للوقوف على تجارب األشخاص بمساعدة المدخل التأملي  reflexive approachكأداة
اختيارية ت ُ َم ِ ّكن الباحث من االعتداد بدوره التأويلي واالعتراف به (Smith, Jarman, & Osborn,
).1999:218-19
وكما سبق القول ،يكتسب هذا المنهج صفته الظاهراتية ،أو خصائصه "الفينومينولوجية" من
اهت مامه بمفاهيم المبحوث وتصوراته وتقاريره الشخصية عن موضوع ما أو عن نفسه ،بحيث يصبح
التحليل عملية ديناميكية يقترب فيها الباحث من العالم الشخصي للمبحوث ،محاوال اتخاذ موقع ال ُم َّ
ط ِلع من
الداخل" " insider’s perspectiveبغية الوصول إلى منظور المبحوث من داخل سياقه الخاص .على
أن هذا الوصول يعتمد أيضا على تصورات وأفكار الباحث التي تساعده في إدراك هذا العالم ووصفه وصفا
مكثفا ً عن طريق عملية التأويل .ومن هنا كانت التسمية "فينومينولوجي تأويلي" interpretive
 . phenomenologicalولكن ينبغي التمييز بين هذا المنهج وبين منهج تحليل الخطاب discourse
) .analysis (DIففي حين يتفق المنهجان في االهتمام باللغة والتحليل الكيفي ،يكمن االختالف بينهما في
أن منهج التحليل الفينومينولوجي التأويلي يولي أهمية لإلدراك وليس للمكون اللغوي لذاته ،بمعنى االهتمام
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بما يراه المبحوث وما يشعر به تجاه القضية موضع الدراسة .وبعبارة أخرى ،ينصب االهتمام هنا ليس
على النص  textلذاته ،ولكن على األشخاص الذين يصنعون هذا النص ،مع التركيز على محاولة فهم
التجارب المعيشة لألشخاص والمعاني التي يضفونها على هذه التجارب (Smith, Jarman & Osborn,
).1999: 218-19; Smith & Osborn, 2007: 54, 66

ثانياً :األدوات المستخدمة والخطوات المتبعة لجمع البيانات
استعانت البحثة باألدوات التالية لجمع المادة الميدانية:
أ -المالحظة
تُعتبَر المالحظة من أهم وسائل جمع البيانات في البحوث األنثروبولوجية ،وتهدف إلى مراقبة
السلوك اإلنساني .و هي تعد من أدوات البحوث الكيفية (النوعية) المستخدمة لرصد الظاهرة موضع
الدراسة وما يرتبط بها من أفعال غير لفظية  nonverbalفي مواقع غير رسمية وغير منظمة ،على
عكس التجارب المخبرية (شافا وديفيد ناشمياز .)215-210 :2004 ،وتختلف المالحظة في علم
االجتماع عن المشاهدة العادية في كونها أكثر تنظيما ً وعلمية ،وفي احتفاظها بأوصاف مكتوبة دون
اعتماد حصري على الذاكرة ،كما أنها تعتبر فنا ً وتتطلب درجة من الحرفية (محمد الجوهري وعبد هللا
الخريجي ،مرجع سابق.)108-107 :
وألن بعض أنماط الفعل االجتماعي يتطلب الرؤية على الطبيعة رؤية العيان ،تكمن الميزة
األساسية للمالحظة في طريقتها المباشرة ،بدالً من توجيه أسئلة للمبحوث عن سلوكهم الشخصي أو
أفعال اآلخرين ،حيث تمكنت الباحثة من مراقبة المبحوثين ورصد ردود األفعال ،خاصة بالنسبة
للمبحوثين الرجال ممن لم يبدوا رغبة في في التعبير عن أنفسهم بطالقة .وقد استعانت الباحثة بالمالحظة
كأداة أولية استكشافية من أجل الولوج  accessإلى موضوع البحث ،ولكونها تتميز عن التقنيات األخرى
لوثة" التي تقف كالحاجز بين
بعدم إدخال عناصر اصطناعية إلى بيئة البحث ،وغياب "العناصر ال ُم ّ ِ
ُلوث" النسيان
الباحث وبين المبحوث؛ كأن يُط َلب منه اإلخبار عن أحداث وسلوكيات في الماضي ،و"ي ّ ِ
البيانات .وتتطلب المقابلة إدراكا جيدا للموقف المراد دراسته ،وفضوالً واهتماما ً بمالحظة أدق
السلوكيات في مواقف بعينها ،بحيث تتحول المالحظة العابرة غير المقصودة إلى هدف بحثي (نفسه:
 .)213وقد يكون الهدف المقارنة عبر المجتمعات أو الطبقات (علياء شكري  ،1979نجوى الشايب
 ،)2002وهو ما عمدت إليه الباحثة في تحليلها الرتباط بعض األبعاد (الجيلية ،الطبقية ،التعليمية ،الخ)
بالمبحث موضع الدراسة .وباإلضافة إلى ما سبق ،استعانت الباحثة بالمالحظة لكونها أداة مناسبة لمقارنة
األفعال باألقوال ومراقبة مواقف اجتماعية متعددة على الطبيعة.

الفصل الخامس :اإلطار المنهجي للدراسة
وقد ساعدت المالحظة بالمشاركة  ،participant observationفي االقتراب من مفردات
الدراسة لإلحاطة بثقافتهم وتفاعالتهم ورؤيتهم لعالمهم .وقد سمحت الظروف الندماج الباحثة مع مفردات
البحث والقدرة على الغوص في أعماق الثقافة موضع الدراسة بسبب طول فترة الدراسة وتشابه ظروفها
مع ظروف ما يزيد عن نصف عدد الحاالت (السيدات) ،من حيث الهوية االجتماعية األساسية والدور
االجتماعي الرئيسي :أم ألبناء ذكور ومصدر جيد لجمع البيانات عن الزوج وأمه.

❍ تدوين المالحظات
تحري الموضوعية والحيادية بقدر اإلمكان ،كما تمكنت من توظيف التقنية الرقمية،
حاولت الباحثة ّ
ومنها تطبيقات الحاسب اآللي ،والهواتف "الذكية" لتسجيل وتعديل المالحظات أوالً بأول .وهو ما ساعد
فيما بعد في إعداد دليل العمل الميداني ،وموضوعات أسئلة المقابلة ومحاور التحليل .وقد استفادت الباحثة
من التجربة والخطأ لتحسين أو إضافة أو استبعاد أو إعادة صياغة الكثير من المالحظات واألسئلة وانتقاء
ما يتناسب مع الواقع العملي ،عالوة على تصحيح بعض المفاهيم والفروض الشخصية ،في مسيرة علمية
من التراكم المعرفي استمرت مع الباحثة حتى مرحلة التشبع  .saturationعلى أنه كان من الضروري
–سوا ًء في المرحلة النظرية أو الميدانية-أن تقطع الباحثة استغراقها في تدوين المالحظات من حين إلى
آخر ،لتتمكن من التأمل واالنفصال الوقتي عن المخزون التراكمي للبيانات.
ب -المقابلة المتعمقة شبه المقننة
يعرف موريس أنجرز  Μ. Angersالمقابلة في البحوث االجتماعية الميدانية بأنها :تلـك التقنية
ّ
المباشرة التي تُستعمل لطرح أسئلة على عدد من األفراد علـى انفـراد أو ضمن مجموعـات بطريقة نصف
موجهة .وهي أيضا ً "عملية سبر أغوار حياة فرد غير معروف للباحث" ،عن طريق تحفيز ذاكرة
المبحوث حول معلومات عن الماضي أو فيما يتعلق بحياته الشخصية أو محيطه االجتماعي ،من خالل
طرح أسئلة تمهيدية لألسئلة الرئيسية المتعلقة بشكل مباشر بحياة وآراء ومواقف وقيم المبحوث" .وعادة
ما تجري هذه العملية وجها ً لوجه ،فتكون اإلجابات شفوية "دون إلزام رسمي أو غير رسمي"( .معن
خليل عمر .)208 : 1983 ،وعلى العكس من المحادثة الشخصية بين األشخاص في الحياة اليومية،
تستهدف المقابلة الحصول على معلومــات دقيقــة يتعــذر الحصول عليها باألدوات والتقنيات األخرى؛
وتتم عن طريق "حـوار لفظي مباشــر هــادف وواعٍ يــتم بــين شخصــين (باحــث ومبحــوث) أو بــين
شــخص (باحــث) ومجموعــة مــن األشــخاص (نبيل حميدشة.)99 :2012 ،
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تطبيقات المقابلة في الدراسة الحالية

اعتمدت المناهج البحثية المستخدمة في الدراسة (المنهج األنثروبولوجي-منهج دراسة الحالة-منهج
التحليل الفينومينولوجي التأويلي) على المقابالت المتعمقة شبه المقننة semi-structured
 interviewsعلى أرض الواقع والمقابالت الهاتفية كأهم أدوات جمع البيانات.
وقد امتنعت الباحثة عن تسجيل المقابالت صوتيا ً واستعاضت عن ذلك بالكتابة في مذكرة العمل
الميداني وهوامشها وأيضا ً على صفحات دليل العمل الميداني بهدف تنظيم البيانات التي تندرج تحت
موضوعات رئيسية وفرعية (محاور التحليل) .وسبب االمتناع هو طول مدة تفريغ التسجيالت ،وتوقع
الباحثة عدم ارتياح المشاركين لتسجيل رواياتهم الخاصة صوتيا .وقد أجريت المقابالت على مستويين:
 المقابالت األولية :مع بعض الحاالت التي تعرفت عليها الباحثة عن طريق أسلوب كرة الثلج snowball samplingمن خالل ترشيح أشخاص من الدائرة االجتماعية للمبحوثة لمشاركين محتملين.
كما شمل المجتمع البحثي سيدات من المحيط االجتماعي للباحثة ،سواء سيدات تعرفهن شخصيا ً (الحاالت
أ 2-وأ 3-مثاالً) ،وحالة تعرفت عليها من خالل إحدى الصديقات تم التواصل معها على موقع التواصل
االجتماعي (فيس بوك) (أ .)7-أما الحالة (أ ،)1-فقد تم التعرف عليها عن طريق ترشيح الحالة (أ.)4-
وبالنسبة للحالة (أ ،)5-فقد تعرفت عليها الباحثة عن طريق إحدى الصديقات ،كما هو الحال بالنسبة
للحاالت (أ )7-و (أ )2-و(أ .)5-أما بالنسبة للمبحوثين ،فقد تعرفت الباحثة بالحالة (ب )3-عن طريق
اإلخبارية (ر) ،وهي صديقة مشتركة للمبحوث وزوجته .وبالنسبة ل (ب ،)2-فقد تعرفت الباحثة عليه
عن طريق زميلة لها هي زميلة له في العمل ،كما هو الحال بالنسبة للحالة (ب .)3-وقد تميزت هذه
المرحلة بالتلقائية وعدم التقيد بمواعيد محددة .فقد كان الهدف الرئيسي منها هو "إذابة الجليد" ice
 breakingأو بناء األلفة  .rapportوقد تمت بعض المقابالت في هذه المرحلة وما بعدها هاتفياً ،وأخرى
في نواد اجتماعية ،وعدد من المقاهي في مناطق مختلفة من القاهرة .أما بالنسبة للحالة (أ ،)7-فقد أجرت
معها الباحثة مقابالت عن طريق موقع (فيس بوك) ،فيما يعرفه البعض باإلثنوجرافيا االفتراضية
 .cyber ethnography45وقد تم تخصيص مجموعة أسئلة بحسب نوع (جنس) المبحوث ،وجرت هذه
المقابالت في البداية كمناقشات عامة تمهيدا ً لمقابالت الحقة اتسمت بالتعمق والتزمت فيها الباحثة
باإلنصات التام.

 45راجع على سبيل المثال Keeley-Browne, Elizabeth. 2011. Cyber-Ethnography: The Emerging Research
Approach for 21st Century Research Investigation. UK: Oxford Brookes University.
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 المقابالت المتعمقة أو الموجهة :وهي مرحلة اللقاءات و/أو االتصال الهاتفي/االفتراضي بالحاالتالمحورية؛ وتم فيها تطبيق دليل العمل الميداني (الملحق ( )1للسيدات والملحق ( )2للرجال) .واستغرقت
المقابالت ما بين ساعة ونصف أحيانا ً إلى ساعتين ونصف في بعض األحيان.
وقد حاولت الباحثة تالفي بعض األخطاء الشائعة بقدر اإلمكان ،ومنها-على سبيل المثال -اإلقدام على
العمل الميداني بأفكار مسبقة وإسقاط هذه األفكار على المالحظات الميدانية ،أو التحدث بشكل وعظي ،أو
التحيز ،أو التأثير بقصد أو بدون قصد على إجابات المشاركين من أجل الحصول على إجابات ترضي
توقعات الباحثة وليس ما يؤمن به المشارك ،فيما يعرف ب"عنصر المراعاة واالحترام" the
 .deference effectكما أمكنها صقل خبرتها الميدانية في صياغة األسئلة وترتيبها ،والتقدم في منحنى
التعلم  learning curveبفضل توجيه األستاذتين المشرفتين على الرسالة .كما راعت الباحثة مع تقدم
مراحل الدراسة تجنب تكرار طرح األسئلة األقل أهمية أو التي لم تحقق معدل تجاوب response rate
مناسب ،أو األسئلة التي ثبت تكرار مضمونها ،وتالفي اإلطالة ،وإعادة صياغة وتبسيط واختصار بعض
األسئلة ،واإلقدام على العمل الميداني في أثناء كل مقابلة باعتباره تجربة معرفية جديدة تتعلم منها الباحثة.
وفي هذه األثناء حرصت الباحثة على شرح األسئلة لكل من المشاركين بشكل مبسط مع تقديم بعض
اإلرشادات حول المطلوب تحديدا من كل سؤال؛ والتركيز مع ما يقوله المشارك ،مع استراق النظر من
حين إلى آخر إلى األسئلة والمحاور للتذكرة .على أن الباحثة لم تلتزم بدليل المقابلة بشكل مطلق ،أو بطرح
كل األسئلة على كل المشاركين .بل تمت إضافة بعض األسئلة واستبعاد البعض اآلخر بحسب ظروف
المقابلة ومدى استعداد الحالة .كما تم السماح لبعض المشاركين بتوجيه تسلسل األسئلة في كثير من
األحيان ،لعدم قطع استغراقهم في الحديث .على أن الباحثة سعت بقدر اإلمكان إلى إعادة توجيه الحوار
كلما ابتعد المشارك عن الهدف من السؤال.
ج -دليل العمل الميداني
قامت الباحثة بتصميم دليل العمل الميداني (انظر الملحقان رقم ( )1و( ))2الذي يعتبر مرجعا ً ميدانيا ً
يشتمل على العناصر األساسية أو الموضوعات المرجو مناقشتها أثناء دراسات الحالة .وقد تم طرح عدد
من األسئلة التي تم تقسيمها وإدراجها تحت عدد من المحاور أو الموضوعات الرئيسية ،والتي تم الرجوع
لها كرؤوس موضوعات للتذكير والتوجيه وتحديد نطاق المقابلة .كما تم التعامل مع الدليل باعتباره أداة
لتقنين عملية جمع البيانات وإدخال قدر من التوحيد والتنظيم في العناصر المجموعة ،بما يخدم -فيما بعد
 -عملية المقارنة والتحليل.
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أما عن المحاور ،فتتصل بمشكلة الدراسة وتساؤالتها .وقد استمرت الباحثة في تطوير الدليل وفقا ً
للمستجدات التي أفرزها العمل الميداني .أما عن أهم محاور الدليل ،فتضمنت -بجانب الخلفية الديموجرافية
والثقافية لوحدات الدراسة )1( :الرؤى المعرفية للمشاركين حول مفهوم الرجولة و"أزمة الرجولة" ،
والفرق بين أنماط الرجولة السائدة في المجتمع المصري ماضيا وحاضرا ؛ و( )2عالقة األم باالبن وأثر
أساليب تنشئتها على تشكيل هويته الذاتية كرجل ،في ضوء تعريف الرجولة ال ُمست َمد من الميدان؛ و()4
دور األم في تشكيل رؤية الرجل للمرأة وأثر ذلك على عالقته بالمرأة وعلى أنماط تفاعله في المجال
الخاص والعام )5( ،دور األم في الحفاظ على الموروث الثقافي وإعادة إنتاج النظام األبوي الذكوري ،و
( )6المستوى الثقافي لألم وأثره على أساليب تنشئتها لألبناء.
وقد تضمن الدليل مجموعة متنوعة من األسئلة المفتوحة والمغلقة للتعرف بقدر المستطاع على
تاريخ كل حالة وخلفيتها االجتماعية والثقافية .وتنوعت األسئلة بين أسئلة استفسارية تهتم بما هو موجود
بالفعل ،وأسئلة تقويمية تهتم بما ينبغي أن يكون ،وأسئلة ذاتية تفسح المجال للتعبير عن المشاعر واآلراء.
وقد بلغ عدد األسئلة  72سؤاالً للسيدات و 39للرجال .ويعود سبب تفوق اإلناث في عدد األسئلة إلى أن
المشاركات تمثلن األمهات واألخوات والبنات والحموات والزوجات .كما أن األسئلة الموجهة لهن
تضمنت -باإلضافة إلى أسئلة خاصة بهن -أسئلة عن الرجل (أب ،زوج ،الخ ).وهو ما ساعد في استجالء
جوانب خاصة بسلوك وتنشئة الرجل ربما لم تكن الباحثة لتدركها عن طريق مقابلة الرجل نفسه ،بسبب
الحرج من طرفه .وقد حاولت الباحثة قبيل كل مقابلة استذكار األسئلة وترتيبها والمحاور التي تندرج
تحتها وتكوين صورة ذهنية لذلك كله ،لتالفي النظر إلى الورق أثناء المقابلة وقطع االتصال البصري
بالمشارك .وأخيرا ،تجدر اإلشارة إلى أنه الدليل كان بمثابة أداة استرشادية ولم يكن ملزما بشكل مطلق.

ثالثا ً :مراحل الدراسة الميدانية
تمت الدراسة الميدانية على مرحلتين أساسيتين )1( :العمل الميداني  ،fieldworkو( )2مرحلة
التدوين الوصفي .أما مرحلة العمل الميداني ،فشملت توظيف أدوات جمع البيانات لمحاولة تأطير مجموعة
من األحداث ،والتفاهمات في سياق له معنى واضح & (Wysocki, 2001:213-2; Keesing
) .Strathern,1988: 7وبعد اجتياز هذه المرحلة ،كان دور مرحلة التدوين الوصفي الدقيق .وهكذا ،تم
تجميع وتسجيل المادة الثقافية المستخلَصة من الميدان ،ثم تقديم صورة توثيقية واقعية لألمور الحياتية لمجتمع
الدراسة وحياة األفراد .فالمرحلة الثانية تعتبر "عملية توصيف للثقافة" ،تستهدف فهم أسلوب الحياة المعيشة،
وترمي إلى اإللمام بوجهة نظر المشارك ضمن ثقافته المحلية ،واستكشاف عالقته بالحياة االجتماعية،
وتصوره لعالمه الخاص .ومن ثم فهي تتلخص في دراسة العالَم كما يراه المشاركون :بحسب ثقافتهم،
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وخصوصية سياقهم ،وما يسمعونه ،ويرونه ،ويؤمنون به ،ويمارسونه ); Spradley, 1972: 4-7, 24
.(Moeran, 2007: 3
وقد بدأت مشكلة الدراسة تشغل تفكير الباحثة منذ سنوات طويلة ،ثم بدأ الموضوع يتخذ طابعا ً علميا ً
في عام  ،2009فكان اختيار موضوع الدراسة وتحديد مشكلة الدراسة وبلورتها ،بمعاونة األساتذة
المشرفين .وقد اقترنت هذه المرحلة باالطالع على ما سبق نشره من أدبيات لها صلة بموضوع الدراسة.
وفيما يلي أهم المراحل النظرية والميدانية التي اجتازتها الباحثة:
 -1التحديد الدقيق والواضح لمشكلة الدراسة ،وتحديد المفاهيم األساسية المرتبطة بموضوع الدراسة.
 -2االستعانة في المراحل المبكرة للدراسة باستبيان استكشافي :ولكن لم يسفر االستبيان الذي تم توزيعه
في المرحلة االستكشافية األولية عن معدل االستجابة المرجو .ولم يقلق ذلك الباحثة وقتئذ ،ذلك أن التمثيل
الكمي أو تعميم للنتائج ليسا من أهداف الدراسة .فقد حاولت في بادئ األمر جمع بيانات أكثر من  60مشاركا ً
من خالل استمارة استبيان تم توزيعها شخصيا ً أو عن طريق التواصل اإللكتروني ،46أمالً في الحصول
على إجابات وافية ،على أن يتم توسيع نطاق المشاركين ومضاعفة عددهم فيما بعد .إال أن اإلجابات
ومستوى المشاركة لم يكونا على المستوى المطلوب ،ربما بسبب طول االستبيان ،أو انقطاع الصلة اإلنسانية
وجها ً لوجه ،أو عدم قدرة أو رغبة المرسل إليه في الكتابة .ولذلك قررت الباحثة البدء من جديد والقيام
بالمقابالت بدالً من االستبيان ،بهدف الحصول على "بيانات مفصلة عن أنماط السلوك االجتماعي أو
تفسيرات معينة لهذا األنماط من السلوك" (محمد الجوهري وعبد هللا الخريجي  ،)185 :2008،واستقراء
اتجاهات ورؤى المشارك تجاه موضوعات محددة سلفا ً (في دليل المقابلة) وإفساح مساحة لحرية التعبير
من أجل استخالص األفكار والمشاعر الحقيقية للمشارك (علياء رافع4-1 :2004 ،؛ انظر أيضا ً فتحية
إبراهيم ومصطفى.)185 :1988 ،
 -3تدوين مالحظات منظمة قبيل بداية العمل الميداني :وقد اقترن ذلك باإلرشادات البحثية الميدانية التي
تكرمت بها كل من األستاذتين المشرفتين على الرسالة .كما أن الباحثة تمكنت في هذه المرحلة من االستفادة
من التطور التكنولوجي واإللكتروني في وسائل االتصال والتوثيق ،ال سيما مع تزايد سهولة الوصول إليها،
وسهولة استخدامها ،مما ساعد كثيرا ً في توفير الوقت واختصار المسافات ،خاصة في أعقاب أحداث
الخامس والعشرين من يناير وما استتبع هذه المرحلة من اضطراب وعدم االستقرار األمني في الطرق
والشوارع .كما ساعدت الوسائط اإللكترونية في تنظيم المالحظات وتدوين النقاط الهامة التي ال تستوعبها
ذاكرة الباحثة ولم يقتصر ذلك بالطبع على الجانب الميداني من الدراسة ،ولكن كان له عظيم الفائدة في
 46والذي شمل :البريد اإللكتروني  ،e-mailوموقع التواصل االجتماعي  ،Facebookومسح إلكتروني أولي تم إرساله عن طريق موقع
Survey Monkey
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مراحل الكتابة اإلثنوجرافية والتحليل .ومع مرور الوقت ،استطاعت الباحثة صياغة خارطة استرشادية
شكلت األساس الذي انطلقت منه المرحلة الوصفية ثم مرحلة التحليل.
 -4تحديد التساؤالت الميدانية من خالل المعايشة غير الرسمية :تقول علياء رافع في دراستها عن
"الشخصية المصرية" أن العمر الزمني الذي ربطها بموضوع البحث هو خمس سنوات في حين أن "العمر
الفكري ال يقاس بعدد السنين" ،وأن دراسة الحالة في تلك اللحظة أتاحت لها "فرصة نادرة من االقتراب
من كيان بشري زاخر وثري ثقافيا ً وروحياً" (علياء رضاه رافع .)21 :1996 ،ومن نفس المنطلق ،توطدت
لدى الباحثة صلة وطيدة بموضوع البحث وأهدافه ،ومع كل من المشاركين ،ليس باعتباره "حالة" بحثية
ضمن مجموع "الحاالت" ،أو أحد "المفردات" ،ولكن باعتباره حالة إنسانية خاصة ،زاخرة ً وثرية من
الناحية الثقافية واالجتماعية والروحية .ومن هذا المنطلق ،سعت الباحثة لرسم صورة ذهنية ("سيناريو")
خاصة بكل حالة ،تحترم سياقها االجتماعي والثقافي .ومن ثم روعي أن يتضمن دليل العمل الميداني أسئلة
تنسجم مع ظروف وطبيعة كل حالة .ومع مرور الوقت اكتسبت الباحثة خبرة في طرح األسئلة التي تحقق
معدل استجابة جيد ،واستبعاد ما دون ذلك.
-5مرحلة التحليل :وتبدأ بتحويل ما تم تدوينه من مالحظات وما تم تسجيله من أقوال المشاركين إلى
موضوعات تحليليه  .analytical themesفالمادة العلمية التي يتم جمعها عن طريق األدوات الكيفية ال
تتحدث بذاتها ،ولكنها في حاجة إلى سرد يعيد تنظيمها في ضوء القضايا المثارة .وهو ما يميز األعمال
االثنوجرافية عن غيرها من األعمال (علياء رافع .)1995 ،ويأتي الحديث عن هذه المرحلة بالتفصيل في
القسم الثامن من هذا الفصل.

رابعا ً :حدود الدراسة
أ -المجال الثقافي
ت ُ َع ِبّر الثقافة عن أساليب حياة الناس ،وك ّل ما يملكونه ويتداولونه ،اجتماعيا ً وبيولوجياً( .صليبا،
 .)378 ،1971ويقصد بالمجال الثقافي الدائرة المعرفية التي يتفق عليها أفراد مجتمع ما ،والتي تحدد لهم
معايير التفاهم وااللتقاء وتبني التوقعات في مجاالت السلوك (علياء رافع :2005 ،مرجع سابق) .وقد
يختلف المجال الثقافي في المجتمع الواحد ،كما هو الحال في المجتمع القاهري مثالً ،والذي يشهد تنوعا ً
ملحوظا ً طبقا ً لتقاطع األبعاد االجتماعية والثقافية واالقتصادية والديموجرافية.
وقد حاولت الباحثة التعامل مع كل وحدة دراسة بوصفها وحدة ثقافية وتحليلية " ُكلّية" لها خصوصيتها،
وباعتبارها نتاجا ً متكامالً لمجالها الثقافي .وهكذا ،تم تحليل كل حالة في ظل أبعادها السوسيو-ديموجرافية،
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وأيضا ً من خالل استكشاف الرموز والمعاني الكامنة في المجتمع الخاص بالحالة واعتبار الثقافة بمثابة
نظم تُطبّق على جميع أفراد المجتمع (عاطف وصفي.)84-81 ،1981 ،
ب -المجال البشري
ب-1-خصائص مجتمع البحث
شكلت مجموعة السيدات (المجموعة أ) النسبة األكبر من حيث العدد (ثمان سيدات) .ويعود سبب
المشاركات ال ُمحت َ َمالت لموضوع الدراسة،
التباين في نسب المشاركة بين الرجال والنساء إلى حماس
ِ
لدرجة قيام عدد كبير من النساء بالتطوع للمشاركة في الدراسة إيمانا منهن بأهمية موضوعها .كما ترجح
تفوق نسبة المبحوثات على المبحوثين هو التشابه الواضح في الظروف االجتماعية بين
الباحثة أن سبب ّ
والمشاركات ،مما ساهم في سرعة بناء حالة من األلفة  rapportوالمؤازرة .والسبب األهم هو-
الباحثة
ِ
كما تبين من الدراسة الميدانية -لكون النساء أكثر استعدادا ً من الرجال للحديث المستفيض والشكوى
(الفضفضة) وأكثر قدرة ورغبة في التطرق لتفاصيل شخصية دقيقة .وقد شكل هذا الحماس للمقابلة حافزا ً
تشجيعيا ً كبيرا ً للباحثة لتقديم دراسة لها مردود إيجابي على المجتمع المصري .فقد تكررت عبارات مثل
"الموضوع مهم جداً"" ،يا ريت البحث يتنشر ،"...وما إلى ذلك.
وتجدر اإلشارة أيضا ً إلى أن العدد اإلجمالي لمفردات الدراسة ،والتي يستعرضها كل من الفصل
السادس والسابع ،ال يتضمن العدد الكلي للحاالت الذين تمت مقابلتهم بالفعل؛ ولكن كل حالة تمثل مجموعة
من وحدات الدراسة ال ُمشا ِبهة لها في الخصائص االجتماعية والثقافية والشخصية .وبعبارة أخرى ،اكتفت
بعرض إحدى عشرة حالة تعتبر ممثلة لعدد أكبر من الحاالت المتشابهة من حيث الحالة االجتماعية
واألبعاد الثقافية .ويعود عدم ارتفاع عدد المشاركين في ال َمقام األول لعدم اتساع مجال الدراسة الستعراض
جميع الحاالت بشكل مكثف ،ال سيما وأن منهج دراسة الحالة المتعمقة (تاريخ الحياة) يستهدف بطبيعته
مجموعة صغيرة من الحاالت من أجل الحصول على معلومات وافية وعلى درجة كبيرة من الخصوصية
والعمق حول ظواهر أو عوامل ال يمكن للمالحظ أن يراها بسهولة ،فاالستقصاء ال ُم َر َّكز لعدد قليل من
الحاالت هو السبيل األفضل "للتغلغل في العالم الحقيقي لهؤالء الناس" (هانم الكرداسي.)139 :2012،
وقد تم االستقرار على أن يكون أغلب المشاركين من النساء ،فقد ثبت من خالل الدراسة الميدانية
أن المرأة باستطاعتها تقديم صورة عن الرجل أوضح وربما أكثر مصداقية من روايته هو عن نفسه ،وعن
اتجاهاته السلوكية ومسلماته وتفاعالته معها ومع محيطه االجتماعي .فرواية الرجل قد يشوبها استشعار
للحرج أو ت َج ُّمل من جانبه (على سبيل المثال فيما يتعلق بالتعلق باألم بشكل مفرط ،أو سوء معاملة الزوجة
أو األبناء ،أو التمييز بين الجنسين ،أو عدم تحمل المسئولية...،الخ) .والسبب اآلخر هو أن المرأة تعكس
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الواقع ا الجتماعي لشريحة كبيرة من المجتمع ،بما في ذلك األم واألخت ،واالبنة ،والزوجة ،والحماة،
وأخت زوج... ،الخ .وهي يمكن أن تلعب أدوارا ً اجتماعية مختلفة في الوقت نفسه ،مما يجعل اختيار المرأة
كمشاركة (حالة) يضفي أبعادا ً أكثر إثرا ًء للوصف المكثف والعملية التحليلية.
وقد تم إجراء عدد كبير من المقابالت االستكشافية االفتراضية  virtualالحقاً ،عبر ( )1الهاتف،
و( )2البريد اإللكتروني و( )3موقع التواصل "فيس بوك " ، Facebookتزامنت مع مقابالت أولية على
أرض الواقع مع المرشحين والمرشحات النهائيين .كما تم انتقاء مجتمع بحثي صغير نسبياً ،ألن الهدف
ليس تعميم النتائج بنا ًء على "بيانات" مجردة عن الحاالت؛ بقدر ما هو محاولة للتعلم من المشاركين،
سق
ووصف المشكلة وصفا ً مكثفا ً كما يعكسها تاريخ حياة الحاالت .وقد استلزم ذلك التركيز على تحليل نُ ُ
المعاني التي يعبر عنها المشارك بشكل مباشر أو غير مباشر ،حيث أن هذه المعاني هي التي تشكل ثقافة
المشارك ) :Spradley, 1979مرجع سابق).
ب -2-أبعاد ومحكات اختيار المجتمع البحثي
روعي التنوع في اختيار الحاالت ،لكي تكون معبرة عن المجتمع الذي تنتمي إليه هذه الحاالت
(القاهرة الكبرى نموذجا للمجتمع الحضري) ،مع أخذ األبعاد االجتماعية (السن ،االنتماء الطبقي...الخ).
والثقافية (التعليم ،الوظيفة ،إلخ) في االعتبار ،للتمكن من رصد تأثيرها على دور تنشئة األم في ترسيخ
المفاهيم والسلوكيات المرتبطة بالرجولة.

❍ البعد االقتصادي-الطبقي
أما فيما يختص بالبعد الطبقي ،فقد راعت الدراسة تنوع الشرائح االجتماعية ضمن مجتمع الدراسة،
حيث تم تخصيص الرمز (ع) للطبقة العليا ،و (و) للوسطى ،و (د) للطبقة الدنيا .وقد استندت الدراسة في
تصنيفها للطبقات على عدة محكات ،من أهمها التعليم 47والوظيفة ومنطقة السكن وملكية المسكن .وقد كان
الحرص على التنوع الثقافي من أجل استيضاح عالقة الطبقة االجتماعية لألم بأساليب تنشئتها لألبناء وكيفية
تشكيلها لهويتهم الذاتية .وقد تم التقسيم الطبقي على عدة محكات ،مادية ومعنوية .وتنحصر األولى في الملكية
والدخل والمهنة ودرجة التعليم .أما المحكات المعنوية أو الثقافية ،فتقوم على آراء أو رؤى المشاركين ،من
حيث انتمائها لنمط التفكير التقليدي غير القابل لتقبل ما هو جديد ،أو واالنفتاح الثقافي والتفكير العصري الذي
يتسم بالمرونة وقابلية التفاوض بشأن األدوار والتوقعات وأساليب الحياة.

 47يعكس التعليم ما قبل الجامعي في الغالب الطبقة التي ينتمي إليها المبحوثين حيث يميل أبناء الطبقة العليا والطبقة الوسطى العليا إلى أن
يلتحق أبنائهم بتعليم خاص أو تعليم تجريبي (عزت علي رمضان.)111 :2010 ،
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❍ الوحدة المعيشية
راعت الدراسة التنوع في طبيعة الوحدة المعيشية فتراوحت الحاالت بين نمط األسرة النووية واألسرة
الممتدة والممتدة المعدّلة (إقامة العائلة الممتدة في نفس العقار ولكن كل أسرة في وحدة سكنية مستقلة).

❍ البعد الجيلي
روعي عدم التقيد بحد أقصى لسن األبناء (الرجال) )1( ،حيث أن التنشئة-كما تؤكد علياء شكري-ال
تنتهي عند مرحلة عمرية معينة ،ولكنها –وتداعياتها-تمتد بامتداد عمر اإلنسان ،و( )2إلمكانية رصد تأثير
أساليب التنشئة األم على الرجل في مراحل متقدمة من العمر ،وهو ما لم تتطرق له أبحاث سابقة.

❍ البعد الثقافي
حرصت الباحثة في الدراسة الراهنة على التنوع الثقافي بين الحاالت ،والذي يتحدد وفقا لبعض
المحكات طبقا ً لمفهوم رأس المال الثقافي كما تقدم في الفصل األول ،وعلى رأسها المستوى التعليمي ونوع
التعليم (أجنبي ،حكومي ،لغات ،).... ،والحالة الوظيفية ،ومدى البعد عن أو التشبث بالموروث الشعبي أو
الثقافة التقليدية (على سبيل المثال مدى االهتمام بنظرة المجتمع و"كالم الناس") .كما تربط الباحثة
المستوى الثقافي بمحكات أخرى ترى أنها ال تقل أهمية عما سبق ،كاالنفتاح الثقافي إما بسبب تحدث لغة
أجنبية أو أكثر ،أو بسبب السفر إلى الخارج ،وأيضا ً الوعي بقضايا المرأة وحقوقها.
وقد تم اختيار كل حالة بعناية ،كالً من أجل هدف محدد (مثالً :اختبار تأثير االنتماء الطبقي لألم ،أو
المستوى الثقافي ...،الخ على أسلوب التنشئة) ،إلى أن اكتمل العدد الذي يمكن أن يعبر عن اتجاهات
ودالالت واضحة بالنسبة لهدف البحث .وقد تم تكوين مجتمع بحثي ّأولي ،شمل أبعادا ً ومحكات متنوعة.
ثم تم اختصار وحدات الدراسة المدروسة بعمق بعد ذلك ،لتضم الفئات التالية:








البعد النوعي 8 :إناث و 3ذكور
السن:
 رجال (من  25فما فوق). سيدات (من  35سنة فما فوق)والسبب في تقدم الفئات العمرية لدى الرجال هو تجاوز سن الرشد وقدرة المشارك على نقل خبرته
كابن وكرجل مستقل في نفس الوقت .أما الفئة العمرية للنساء ،فقد تم اختيارها ألنها تمثل السيدات
المتزوجات منذ فترة طويلة نسبياً ،وأيضا ً الحموات أو الحموات المحتمالت
طبقات اجتماعية(:عليا :ع  ،وسطى :و ،دنيا :د).
المستويات الثقافية :متباينة ،وتبدأ من األمية وانتهاء بالحاصلين على مؤهل فوق جامعي ،وإن
كان التعليم ليس بالضرورة المحك الرئيسي للمستوى الثقافي ،كما يوضح القسم الذي يتناول
"راس المال الثقافي"
الديانة :تم اختيار حالة واحدة تمثل السيدات المسيحيات
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 الحالة الزواجية :متنوعة (مطلقة ،أم عزباء ،متزوجة ،متزوجة بدون إنجاب ،متزوج،
أعزب...،الخ)
ج -المجال الزمني
استمرت الدراسة لمدة ست سنوات ()2009-2015
د -المجال الجغرافي (القاهرة الكبرى)
ويقصد بالمجال الجغرافي النطاق المكاني الذي تتم داخله الدراسة الميدانية ،وقد تم تحديد المجال
الجغرافي لهذه الدراسة بمنطقة القاهرة الكبرى كمجال جغرافي حضري ،نظرا ً التسامها بالتعدد الطبقي
والجيلي واالجتماعي وثرائها الثقافي المتمثل – مثاالً -في احتضانه ألنماط حياتية وشخصية متنوعة:
تقليدية/محافظة ،معاصرة/متحررة... ،الخ .ومن ناحية أخرى تعتبر القاهرة الكبرى مركزا ً للسلطة
السياسية والهيئات التشريعية والتنفيذية ،ووجود غالبية المراكز واألجهزة والمؤسسات والهيئات
الحكومية ،إلى جانب الخدمات والمرافق األساسية ،باإلضافة إلى الوزارات االقتصادية واالجتماعية،
واإلعالمية والثقافية والتعليمية والخدمية...،الخ ،والعاصمة (القاهرة) ،وهي أكثر المدن المصرية اكتظاظا ً
بالسكان .وأخيراً ،تعتبر القاهرة الكبرى من أكثر النطاقات الجغرافية انفتاحا ً على العالم الخارجي بمفرداته
الثقافية ورموزه المختلفة.

خامسا ً :مصادر جمع البيانات
اعتمدت الباحثة على المصادر التالية لجمع البيانات:
أ -المشاركون (وحدات الدراسة)
سعت الدراسة الحالية للتعرف على الرؤى المعرفية للمشاركين والمشاركات ،وهو ما استدعى
االهتمام بشكل أولي بقراءة "المبحوث" بشكل كلي في ضوء تفسيره لعالقاته وواقعه االجتماعي .ويطلق
على هذا المصدر المعرفي المادة الميدانية األصلية ( original dataبيث هس وآخرون)77 :1989 ،
الذي يكتمل بتحليل تاريخ حياة "الحاالت" وردود أفعال المشاركين ورؤيتهم لذواتهم ولمجتمعهم وللمقربين
منهم .وقد ركزت الباحثة في هذا الصدد على التعرف على ما إذا كان هناك وعي بدور األم في تكريس
الموروث الثقافي السائد ،والعالقة بين أساليب األم في التنشئة ورؤية الذات ورؤية اآلخر.
ب -الدراسات والبحوث السابقة
ساهمت الدراسات السابقة بشكل كبير في تحديد محاور العمل الميداني ومرتكزاته التحليلية .وقد
شملت كتبا ً ومقاالت وتقارير من مختلف الحقول العلمية واالتجاهات الفكرية ،إيمانا ً بأهمية التكامل
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المعرفي .وقد سعت الباحثة في سبيل ذلك إلى االشتراك في دوريات ومجالت علمية والحصول على عدد
كبير من الكتب والمقاالت من عدد من المواقع اإللكترونية.
ج -اإلخباريون
لجأت الباحثة إلى اختيار عدد من اإلخباريين ممن يمثلون حلقة اتصال بين الباحثة وبين المشاركين
والمشاركات .وتمت االستعانة باإلخباريين -كلما كان ذلك ممكنا ً -من أجل استجالء بعض األقوال ،خاصة
حينما كانت الباحثة تستشعر وجود اختالف بين ما يرويه المشارك عن نفسه وعن تفاعالته مع اآلخرين
(النمط المثالي-القناع) ،وما هو كائن بالفعل (النمط الواقعي-الظل) .فقد تكون رواية الحالة عن أحوالها
الخاصة منقوصة في بعض األحيان ،أو يغلب عليها الهوى والرغبة في التج ّمل ،وهو ما يعتبر تعتيما ً –
سواء أكان ذلك مقصودا ً أم ال-على الواقع االجتماعي ومجرياته الفعلية .فاإلخباري بإمكانه أن يؤكد أو
ينفي رواية المشارك ،مما يسهم في استجالء صورة أكثر تكامالً عن تاريخ الحالة موضع الدراسة
( .)Spradley, 1979: 25-68ورغم عدم االعتماد على عدد كبير من اإلخباريين ،ساعد بعضهم في
استجالء تاريخ الحالة ،ونذكر على وجه الخصوص الحالة (ب ،)1-التي استعانت الباحثة فيها باإلخبارية
التي كانت صديقة مشتركة للمشارك وزوجته في نفس الوقت.

سادساً :المنهج التحليلي
إن الموروث الشعبي هو إبداع شعبي متراكم ومستمر ومتجدد ،كما أنه نسيج من الرموز ال يمكن
فهمه فه ًما علميًا حقيقيًا ووافيًا إال من خالل دراسة الوحدات والعناصر الرمزية المؤلفة لذلك النسيج .ومن
هنا ،تتأكد أهمية مناهج التحليل الرمزي التأويلي ،نظرا ً الهتمامها بتفسير المادة التراثية من خالل الكشف
عن أنساق المعنى ،والدالالت الرمزية ،وأنماط التفكير ،ورؤى العالم ،وهوية المجتمعات المحلية من
منظور المشاركين (م .بو طقطوقة ،غير مؤرخ) .وفي هذا السياق ،يستعرض هذا القسم أساليب التحليل
التي استعانت بها الباحثة ،وتشمل( :ا) القراءة التأويلية من منظور كليفورد جيرتز  ،Geertzو(ب) التحليل
الفينومينولوجي التأويلي ،انتهاء بعرض لمراحل وأسلوب تنظيم وتصنيف البيانات .ويعبّر كال المنهجين
عن تأكيدً الباحثة ألهمية التكامل والتعدد النظري والمنهجي .triangulation
أ -القراءة التأويلية من منظور جيرتز
قدم العالم األنثروبولوجي كليفورد جيرتز إسهاما ً متميزا ً في تحليل الثقافة the interpretation
 .of cultureوقد اعتبر جيرتز الثقافة بمثابة شبكة المعاني التي ينسجها األفراد في سياقات التفاعل ،من
خالل استخدام رموز يتغير مدلولها ديناميا تبعا للموقف والمستجدات االجتماعية البنائية والثقافية ،ولهذا
فإن ما يستخدمه األفراد من رموز بالمعنى الواسع للكلمة يتطلب تحليالً تأويليا ً ً ،وذلك من أجل البحث عن
المعنى المضمن في سياق التفاعل االجتماعي .وقد استخدم جيرتز مفردات خصبة لتحليل الثقافة ،ومن
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ذلك "الوصف المكثف"  ،thick descriptionوالذي يمكن ألي دارس للثقافة أن يقدم من خالله تحليالً
صد به التغلغل إلى المعنى الذي
متعمقا ً ألي ظاهرة ثقافية .والوصف المكثّف هو اصطالح أنثروبولوجي يُق َ
يحمله الفعل في سياقه الثقافي .إذ أن األنثروبولوجي ال يكتفي بتفسير أبناء المجتمع موضع الدراسة لما
يقومون به ،ولكنه يفسر تفسيرهم تفسيرا ً مر َّكبا ً .فهو ال يكتفي بالوصف وإنما يقوم بالتحليل أيضا ً (علياء
رافع .)78 :1990 ،وقد أشار جيرتز إلى ثالث مالمح أساسية للوصف اإلثنوجرافي المكثف )1( :كون
الوصف تأويلياً؛ ( )2ارتباط التأويل بالخطاب االجتماعي ،بمعنى ربط التأويل بسياقه؛ و( )3أن التأويل
الذي يمكن استخالصه من هذا الخطاب االجتماعي ينبغي أن يتناول مختلف الجوانب المرتبطة به ،إيجابية
كانت أم سلبية؛ و( )4الخاصية الميكروسكوبية ،بمعنى الوصف المركب أو العميق مع تقديم معلومات
تفصيلية ومتعددة األبعاد .فالوصول إلى التفسير التأويلي من منظور جيرتز هو الهدف الرئيسي للباحث
األنثروبولوجي ،وهو تفسير يتطلب -أوالً التركيز على معنى وما وراء معنى العادات والنظم واألفعال
والتقاليد بالنسبة لألفراد الذين يمارسون هذه األفعال ويخضعون لتلك النظم .ويتطلب ذلك أيضا ً أن يدرك
الباحث أهمية الفهم قبل الوصف ،بمعنى ترجمة ما يراه من أجل إدراك ما وراء الفعل ،أو التغلب على
الفجوة القائمة بين "التعبير الظاهري" الواضح للفعل والسلوك ،وبين "المعنى الكامن" وراء ذلك السلوك
الظاهري (أمل يوسف ،مرجع سابق23-21 :؛ نجوى الشايب.)31 :2002 ،
ب -منهج التحليل الفينومينولوجي التأويلي
إن أهم أهدافنا كباحثين هو فهم أفكار األشخاص من خالل تحليل تجاربهم على أساس المفاهيم
الخاصة بهم ،وثقافتهم ،وليس تلك الخاصة بالباحث ،ومحاولة الحد من التقيد بالمسلمات منزوعة السياق
 ،de-contextualizedواالستعانة بدالً من ذلك بالتجذير النظري  grounded theoryالمتأسس على
التجربة والمال َحظة ( .)Spradley, 1979:11فعلى سبيل المثال ،يمكننا التسليم بالمنظور القائل بأن
المرأة مقهورة دائماً ،أو أن األم مستضعفة بحكم خضوعها الحتمي لثقافة النظام األبوي ،الذي يملي
مواز قابع في خلفية هذه الصور النمطية يقول
اضطهاد الرجل للمرأة (األضعف) ،في حين أن ثمة واقع
ٍ
بغير ذلك ،وهو ما عكسته روايات بعض المشاركين ورؤاهم الخاصة لواقعهم ال َمعيش .ومن هذا المنطلق،
تفهمت الباحثة مسؤولية الباحث األنثروبولوجي ،ليس فقط من حيث المالحظة والتسجيل ،ولكن أيضا ً عن
طريق محاولة استكشاف المعاني الكامنة خلف الثقافة التي تعتبر نظما تُطبّق على جميع أفراد المجتمع
(المرجع السابق3-16 :؛ عاطف وصفي.)84-81 ،1981 ،
وترتيبا ً على ما سبق ،اعتمدت الدراسة الحالية بشكل أساسي على منهج التحليل الفينومينولوجي
التأويلي من خالل فهم الظاهرة االجتماعية موضع الدراسة ،استنادا ً إلى الخبرة الذاتية للمشاركين  ،بهدف
تفسير تفـسيرهم لألحـداث أو المواقف اليومية ورؤيتهم ألنفسهم ولآلخرين .ولهذا السبب ،تم التركيز على
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وصف الموضوعات كمـا تبدو في وعي األفراد ،وصفا ً مكثفا ً يساعد على إدراك جوهر الموضوع وحقيقته
طبقا ً للمعاني التي يضفيها المشارك علـى واقعه .ولعل من أهم ما يفيد الدراسة من استخدام منهح التحليل
الفينومنولوجي التأويلي أن ما يقوله المشارك ال يعبر بالضرورة عن الحقيقة ،ألنه يرى جانبا منها فقط،
ويتجاهل الجوانب األخرى .وعندما يؤخذ ذلك في االعتبار أثناء إجراء الدراسة الميدانية ،فإنه يطور من
القدرة على التحليل ،حيث تصبح هناك دائما محاولة الستعادة ما يقوله المشارك في سياق الموقف ،والرجوع
من حين آلخر لنقطة مرجعية  check pointلتعميق الفهم لما يريد أن يقوله .وبالتالي يمكن تجنب
اإلسقاطات الفكرية من الباحث على ما يقوله المشارك ،فيتجه البحث إلى أن يكون أكثر موضوعية .ومن
هذا المنطلق ،حاولت الباحثة  -بقدر اإلمكان -طرح تصوراتها وقناعاتها المسبقة جانباً ،من أجل التركيز
على رؤية الحالة لواقعها االجتماعي .على أنه كان من الصعب تنحية الموقع اإلنساني للباحثة تماماً ،مما
استلزم إحاطة عملية التأويل بروية تأملية .والمدخل التأملي يعتبر جزءا أصيال من الذات اإلنسانية (قدرة
الذات على التموضع في مكان ما) ،والقدرة على االلتفات إلى الديناميكيات الذاتية المشتركة
 intersubjective dynamicsبين الباحث والبيانات .فال يوجد شيء اسمه "منظور مجهول المصدر،
أو وجهة نظر من ال مكان" ” ،“a view from nowhereألن الباحث يلعب دورا ً هاما ً ال مفر منه في
هذه العملية .فبدال من تقليل من شأن دور رؤيته -وهي مهمة مستحيلة -يعترف منهج التحليل
الفينومينولوجي التأويلي بأهمية دور الباحث ،وأفكاره ومشاعره باعتبارها من المكونات األساسية
والمشروعة ألي بحث أنثروبولوجي (.(Biggerstaff & Thompson, 2008:8-13
وبعبارة أخرى ،فالمحور األساسي للتأويل الفينومينولوجي (الظاهراتي) هو االعتقاد بأنه ال توجد
حقيقة واحدة ،بـل حقائق متعددة ،يتم من خاللها الوصول إلى النتائج عن طريـق التفاعـل بـين الباحـث
بوصفه مشاركا ً وميسرا ً وبين الحاالت (فهد بن سلطان .)2008 ،وقد استدعى ذلك انخراط الباحثة في
عالقة تأويلية مستمرة مع النص المراد تحليله ،مع أخذ المحاور التحليلية في االعتبار & Smith
) .)Osborn 2007: 66وقد اتخذت الباحثة في هذا الصدد موقع الباحث الفينومينولوجي الذي يطرح
مفاهيمه وتصوراته المسبقة  preconceptionsجانباً ،فيما يعرف "باالختزال الظاهراتي" أو بعملية
"وضع األقـواس" ( bracketingإيان كريب ،)135 :1999 ،مع استخدام أليّات الرصد التأملي
 reflexive techniquesالتي تنطوي على مزج الواقع الميداني بحصيلة المعارف لدى الباحث الممتزجة
بالخواطر والتطلعات .أما مرحلة التأويل (تفسير الثقافة) فكانت المرحلة التالية للوصف المكثف
للمشاركين ،ليترجم ذلك كله على نحو ينظر إلى المجتمع باعتباره نصا ً يمكن قراءته وتأويله.
المؤلّفة لتراث أو ثقافة
وقد اشتملت المرحلة األولى للتحليل على تحليل نسيج المعاني والرموز
ِ
وحدات الدراسة ،والتي تو ِ ّجه الفعل االجتماعي .وقد تم تطبيق منهج التأويل الفينومينولوجي على
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مستويين ،أولهما :تقديم تقارير مكثفة (من الداخل) عن العالم الذي يعيش فيه األفراد ،أي طبقًا لرؤى
األفراد أنفسهم ( native’s point of viewالدراسة من الداخل  .)emicثانيًا :التفكير بتعمق في األسس
المعرفية والفكرية والشواهد الميدانية لهذه التقارير ،بغرض استنتاج أنساق الرموز والمعاني المرتبطة
به .وهو ما يعرف بالدراسة من الخارج  eticأو الدراسة اإلجرائية التي تخضع للمالحظة الموضوعية.
وتلخيصا ً لما سبق ،يهدف التحليل التأويلي الفينومينولوجي إلى فك رموز العالم الذهني المعيش،
وليس البحث عن قوانين .ومن هنا ،ينبغي البحث عن تفسيرات للثقافة ترد األفعال إلى معانيها أو ترتبط
األفعال بتلك المعاني (أحمد أبو زيد148 :1991 ،؛ أمل م .يوسف.)41 :2005 ،
وأخيراً ،تجدر اإلشارة إلى أن القيام بدراسة تنطوي على هذا المنهج التحليلي ليست بالمهمة البسيطة
كما قد يتصور البعض (ربما بسبب كون العينة صغيرة) .فالباحث هنا يحتاج إلى أن يتحلى بالصبر
واالنفتاح على رؤى أشخاص آخرين ،وأن يمتلك القدرة على السيطرة على إغراء الميل للتصنيفات
والتصورات المسبقة .وعلى حد علم الباحثة ،لم يستخدم هذا المنهج في مجال العلوم االجتماعية .إال أنه
من المتوقع أن يرتفع المستوى العام لتطبيق هذا المنهج في المستقبل القريب ;(Smith, 2011
) .Pietkiewicz, 2014: 7-14وبشكل عام ،يوفر منهج التحليل الفينومينولوجي التأويلي مجموعة من
المبادئ التوجيهية التي تتسم بالمرونة ويمكن للباحث أن يوظفها طبقا ً ألهداف البحث .ومع ذلك ،تعتبر
هذه المبادئ التوجيهية مجرد مثال واحد لما يمكن استخدامه من وسائل لتحليل المادة الكيفية .وينبغي أال
يتعامل معها الباحث على أنها وصفة ُم ِلزمة .بل يُنصح الباحث أن يتسم بالمرونة واإلبداع.
ج -مرحلة تنظيم البيانات وتصنيفها
توفر لدى الباحثة في المراحل األخيرة للعمل الميداني كم كبير من البيانات التي تم جمعها على
مدى مدة زمنية طويلة ،قامت بتسجيلها ثم تنظيم المادة تنظيما ً فئويا ً categorical organization
وتبويبها عن طريق التصنيف باأللوان  ،color codingثم إعادة ترتيبها لتسهيل عملية التحليل ،في سبيل
بلوغ قراءة تحليلية للموضوعات الرئيسية  thematic analysisأي اعتمادا ً على فئات تحليلية من أجل
توظيف منظم للبيانات الخام التي تم جمعها من الميدان .أما عملية التصنيف المفتوح  open codingأو
"التصنيف الوصفي" ،فهي عبارة عن نظام تصنيف ُم َو ِ ّجه لعمليه التحليل أو التأويل ،ينطوي على إعطاء
عناوين وعناوين فرعية تندرج تحتها المعلومات والبيانات المجموعة ،وقد تكون كلمة أو عبارة أو جملة
أو فقرة كاملة .وقد تم الرجوع في هذه األثناء لتساؤالت الدراسة ودليل العمل الميداني باعتبارهما
الخارطة التي ساعدت في تحديد وتوجيه نظام التصنيف .وشملت فئات التصنيف (فئات التحليل) أربعة
محاور رئيسية ،وتشمل )1( :مدلول الرجولة واألنوثة من منظور المشاركين ورؤاهم حول أزمة الرجولة
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في المجتمع المصري؛ و( )2رؤى المشاركين حول عالقة األم باالبن وأثر أساليب تنشئتها على تشكيل
هويته الذاتية وسلوكه المرتبط بالنوع في ضوء تعريف الرجولة ال ُمست َمد من الميدان؛ وأخيراً :عالقة األم
بابنها وأثر هذه العالقة وتنشئة األم على عالقاته األخرى وأنماط تفاعله ورؤيته للمرأة ولذاته .وقد استمرت
عملية التحليل ،التي امتدت من اللحظة األولى للعمل الميداني حتى نهاية الدراسة.

سابعا ً :صعوبات الدراسة
واجهت الباحثة عددا ً من العقبات النظرية والتطبيقية ،تطلبت وقتا ً وجهدا ً إضافيين لمواجهتها حتى
تتمكن من أداء مهمتها على الوجه األكمل.

أ -الصعوبات النظرية والمفاهيمية ،وتتلخص في:
 ندرة الدراسات السابقة حول موضوع الدراسة باللغة العربية أو عن المجتمع المصري والعربي
 إشكالية تعريف الرجولة كمفهوم جمعي في المجتمع المصري ،وهو التحدي الذي حاولت الباحثة
تالفيه عن طريق استخالص تعريفات من الواقع الميداني ،صادرة عن مفردات البحث ،وهو ما يطلق
عليه كليفورد جيرتز معايشة التجربة عن قرب  ،experience nearأو المنظور من الداخل .emic

• ب -الصعوبات العملية (الميدانية) ،ومنها:
 ضعف االستجابة لطلب ملء استبيان أولي ،أو نقص في البيانات ،مما تطلب تعديالً في نوع وعدد
األسئلة ،واالستعاضة بدليل العمل الميداني باعتباره خارطة استرشادية لدراسة الحالة.
 تعذُّر الوصول لعدد كبير من المشاركينمن الذكور ممن هم على استعداد للتطوع بالوقت والمشاركة
في مقابالت متعمقة ،وهو ما يفسر تفوق عدد المشاركات على المشاركين.
 عدم فهم بعض الحاالت من الفئات التعليمية والشرائح االجتماعية األدنى لبعض األسئلة،
والمصطلحات . 48وقد استلزم ذلك إعادة صياغة مستمرة ألسئلة دليل العمل الميداني ،وتبسيطها لكي
تتناسب مع مختلف المستويات الثقافية.
 تردد عدد من مفردات البحث في البداية في التجاوب والموافقة على المشاركة ،بسبب التطرق لبعض
الجوانب الشخصية ،وقد تجلت هذه العقبة بشكل أوضح في حاالت الحاالت من الذكور .وقد تم التغلب
على هذه المشكلة عن طريق طرح األسئلة بصور أخرى ،واتباع أسلوب متدرج ،يبدأ بطرح األسئلة
التعريفية وتلك التي ال تدور حول أي جوانب مثيرة للجدل.
 عدم إمكانية استعراض جميع الحاالت التي قامت الباحثة بمقابلتها ،نظرا ً لضيق حيز البحث ،حيث
أنها دراسات حالة متعمقة ،مما استلزم انتقاء الحاالت األكثر تعبيرا ً عن موضوع وأهداف الدراسة.
فقد تم االكتفاء بالحاالت األمثل من حيث اإلجابة عن تساؤالت الدراسة .كما روعي في اختيار ما تم
استعراضه من الحاالت النهائية أن تكون ممثلة ألكثر من حالة تمت مقابلتها .فلم يقع االختيار على
48

مثالً :فهمت إحدى الحاالت كلمة "حقوق" المرأة بمعنى الحق الشرعي في المعاشرة

الفصل الخامس :اإلطار المنهجي للدراسة
حاالت لها ظروف استثنائية ،ولكن انحازت الباحثة النتقاء الحاالت التي وردت فيها رؤى وظروف
تتناسب مع موضوع الدراسة وأهدافها.
 طول مدة الدراسة :ويعود لك –أوالً-إلى طبيعة الدراسة .فكما هو معروف ،يستغرق الباحث الميداني
وقتا ً أطول إذا ما كان المنهج المستخدم في العمل الميداني والتحليلي منهجا ً كيفيا ً متعمقاً .أما السبب
الثاني ،فهو صعوبة في الولوج في البداية إلى الميدان وإيجاد "حاالت" مناسبة ،باإلضافة إلى
المراجعة المستمرة لدليل العمل الميداني ،وضرورة إعادة صياغة بعض األسئلة وطول مدة المقابالت
ومراحل التحليل.

ثامنا ً :االعتبارات األخالقية للدراسة الميدانية
روعي في الدراسة الحالية االلتزام التام باالعتبارات األخالقية التالية:
 الصدق والوضوح في شرح موضوع الدراسة وأهدافها
 التأكد من الموافقة على المشاركة بعد االطالع على هدف البحث وأسئلة المقابلة
 تأكيد حرية المشارك في االنسحاب في أي من مراحل البحث الميداني
 عدم محاولة توجيه المقابلة في اتجاه يتسبب في الضغط على المشارك الستخالص إجابات بعينها
 احترام المشاركين ورؤاهم وانتماءاتهم وقناعاتهم الشخصية مهما اختلفت مع رؤى الباحثة
 احترام المشارك كإنسان له قيمة ،وأيضا التأكيد له/لها على كونه قيمة مضافة للبحث الراهن وللمجتمع
 التعامل مع المشاركين ليس باعتبارهم "حاالت" يدير لها الباحث ظهره فور االنتهاء من الدراسة،
والتعبير عن االمتنان والتقدير للمشاركة
 عدم اتخاذ دور الواعظ أو إطالق أحكام أو تصنيفات على المشاركين وآرائهم
 شعور الباحث بالمسئولية االجتماعية واإللمام التام بالثقافة والسياق الذي تتم فيه الدراسة
 الحفاظ على مساحة "مهذبة" بين الباحث والمشارك  ،في إطار من األلفة  rapportوالتفهم واالحترام،
بدون إطالق أحكام أو االقتراب الزائد )(Tedlock, 2000: 457
 عرض نتائج البحث الميداني بشكل كودي (دون ذكر أسماء) لئال يُساء إلى أفراد البحث بأي شكل؛
وعدم تسجيل أي بيانات ما لم يرغب المشارك في ذلك.
 التأكيد على عدم وقوع أي تبعات شخصية عليهم نتيجة اإلفضاء بتلك المعلومات (محمد الجوهري
وعبد هللا الخريجى :2008 ،ص.)33

خاتمة
تناول الفصل الحالي استراتيجية العمل الميداني ،حيث تم عرض اإلجراءات المنهجية المتبعة في
المرحلة الميدانية ،وعلى رأسها المنهج األنثروبولوجي ومنهج دراسة الحالة (تاريخ الحياة) .كما تم
استعراض األدوات المستخدمة في جمع البيانات ،وتشمل المالحظة والمقابلة المتعمقة غير المقننة.
وباإلضافة إلى ذلك ،قدمت الباحثة نبذة عن مراحل الدراسة وحدودها ،ومصادر جمع البيانات .كما تضمن
الفصل قسما ً عن المنهج التحليلي المستخدم :الوصف المكثف ومنهج التحليل الفينومينولوجي التأويلي،
تمهيدا ً الستخالص نتائج وتوصيات الدراسة ،وهو من المناهج البحثية الحديثة نسبيا ً التي رأت الباحثة أنه
يتناسب مع طبيعة الدراسة ومفرداتها .كما أشار الفصل إلى بعض الصعوبات التي واجهت الباحثة في
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المرحلة الميدانية .وأخيراً ،استعرض الفصل عددا ً من المعايير األخالقية التي راعتها الباحثة في مرحلة
العمل الميداني .أما الفصل التالي فيستعرض دراسة الحاالت ،ويتضمن تاريخ حياة المبحوثين من الجنسين.
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الفصل السادس
دراسة الحاالت
تمهيد
يستعرض الفصل الحالي تاريخ حياة مفردات الدراسة (الحاالت) ،مع إلقاء الضوء على ما ينطوي عليه
واقعهم االجتماعي من اتجاهات سلوكية ورؤى شخصية وظواهر اجتماعية .تتكون المجموعة (أ) من المبحوثات
من السيدات (  8حاالت) ،ثم تستعرض المجموعة (ب) المبحوثين الرجال ( 3حاالت) .
ومع كل "حالة" ،تبدأ الباحثة بالتعريف باألبعاد االجتماعية والثقافية ،ثم عرض تقارير الحالة الخاصة
بالجوانب الحياتية التي تتقاطع فيها أساليب تنشئة األم ألبنائها مع مفهوم الرجولة ،سوا ًء من منظور األم نفسها ،أو
من خالل دراسة أشخاص تأثروا بهذه األساليب ،كزوجة االبن أو االبنة ،مع تأكيد عدم استثناء الرجل نفسه (االبن)
كح الة .وتم التركيز بشكل أكبر على رؤى عينة من النساء (زوجات ،أمهات ،أخوات) ألساليب تنشئة األم للرجل
(األخ ،الزوج ،االبن) ،خاصة فيما يتعلق ببنى السلطة القائمة في األسرة ،وأنماط التفاعل بين الرجل والمرأة ،ثم
تأثير تنشئة الرجل على رؤيته لذاته وتأثير ذلك على وضع الزوجة واألبناء ،وذلك في الحاالت التي تتناول فيها
الباحثة الرجال.
وتعلل الباحثة التركيز على الزوجة أو "اآلخرون المهمون"  significant othersمن اإلناث في حياة
الرجل بقدرة المرأة على بلورة صورة أوضح نسبيا ً وأكثر تعمقا ً من تصوير الرجل لذاته ولعالمه االجتماعي،
لوح َ
ظ أن المبحوثات النساء هن األقدر
وعالقته بأمه وتأثيرها عليه وعلى رؤيته للمرأة وتكوين هويته كرجل .فقد ِ
على التطرق لتفاصيل دقيقة ،في حين أن الباحثة الحظت تحفظ عدد كبير من الذكور في الحديث ،أو تميز إجاباتهم
باالقتضاب ،أو عدم إبداء ارتياح أو رغبة في الخوض في الجوانب الشخصية ،بل عدم رغبة لبعض في المشاركة
من األساس في بعض األحوال .وقد كان ذلك أحد أسباب قلة عدد حاالت الرجال ،مقارنة بالسيدات.
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أوالً :المجموعة (أ)
المشاركات السيدات
الحالة (أ)1-
السن38 :
الحالة الزواجية الحالية :متزوجة

محل الميالد :الفيوم
منطقة السكن الحالي :الكيتكات

المستوى االقتصادي :تحت المتوسط (شريحة دنيا)

وظيفة األب /المستوى التعليمي :نجار-غير متعلم (أمي)

عدد األبناء وأعمارهم 2 :بنين ( 20-15سنة) 1-بنت (22
سنة)
نوع تعليم األبناء :حكومي ،فني صناعي
نمط األسرة :ممتدة معدلة (مع أهل الزوج في نفس العقار
لكن في وحدة معيشية مستقلة)
نوع المسكن :شقة تملكها أم الزوج

وظيفة األم/المستوى التعليمي :عاملة نظافة -غير متعلمة (أمية)

اإلخوة 2 :ذكور ( 47و 33عام)

وظيفة الزوج /المستوى التعليمي :سائق ميكروباص/الشهادة
االبتدائية

الديانة :مسلمة

أعلى درجة تعليمية للحالة :الصف الثالث االبتدائي
الحالة الوظيفية للحالة :عاملة نظافة بمستشفى خاص

نشأت (أ )1-في محافظة الفيوم في أسرة تنتمي إلى الشريحة الدنيا .وبعد تسربها من التعليم ،كما هو الحال
بالنسبة ألقربائها وجيرانها (كما تقول) ،تزوجت من ابن عمها في سن صغيرة بضغط من والدتها وأشقائها .وقد
انتقلت مع زوجها للسكن بالقاهرة ،حيث تسكن في منزل أهل الزوج بنفس العقار ولكن في وحدة معيشية منفصلة
(أسرة ممتدة معدلة) .أما زوجها فهو االبن الوحيد واألوسط بين خمس أخوات (بنات) ،ويعمل حاليا ً سائق
(ميكروباص) .تعاني المشاركة من سكنها بقرب حماتها ومن إهانتها واستغاللها من قبل األخيرة ،خاصة قبل إنجاب
الذكر الوحيد .حيث لم تكن تستط يع رفض األوامر حتى أثناء مرحلة الحمل .وعن بداية تحررها من سلطة حماتها

بعد إنجاب ابنها األول تقول" :أما جبت بنتي زعلت عشان حماتي واخوات جوزي كانوا بيعايروني .لكن لما جبت
الواد فرحت قوي ...ارتحت من المرمطة وقلة القيمة ...بس جوزي كان بيقول إنتي شايفة نفسك من ساعة ما جبتي
الواد" .وترى المشاركة أنها تفتقد حماية زوجها ودفاعه عنه ،وتراه متواكال وضعيفا أمام أمه .فهو بالنسبة لها ال
يمثل الرجولة ،حيث أنها ترى أن الرجل الحقيقي هو "اللي يعرف ياخد حقه وحق مراته ،مش سلبي" ،على
العكس من شخصية الرجل الذي كانت تتمنى الزواج بمثله ،رجل يشبه الممثل المصري الشاب (محمد رمضان:)49

"كتلة رجولة فع ً
ال...راجل شخصية وهيبة وما يسيبش حقه" .أما عن مفهوم األنوثة ،فتربطه المشاركة بالهدوء
والضعف وقلة الحيلة.

وفي سياق الحديث عن أزمة الرجولة ،تشكو المشاركة من أن "الرجالة دلوقتي بتشغل نسوانها ،سواء البنات
أو الست .مالهومش الزمة....بيتكلوا على قرشها وهي شقيانة وتعبانة...ياخدوا عرقها بالساهل...وممكن جوزها
 49ممثل شاب اشتهر بلعب أدوار مثل "عبده موتة" و"األلماني" ،التي يجسد فيها دور البلطجي قوي البنية الذي ينتمي إلى الطبقة الشعبية
الفقيرة.
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يضربها كمان لو ماديتهوش...وبعدين يقول لها أنا الراجل في البيت ده ."...ورغم ضيق ذات اليد ،تقول المشاركة

أنها ليست ممن يؤمنون أن "الرجل بفلوسه بس" ،فالرجل الحقيقي في رأيها هو الذي "يراعي ربنا في مرآته
وعياله ...مش اللي ماشي بمزاجه أو بمزاج أهله وأمه" .ولذلك تقول إنها تحرص على تنشئة أبنائها على "مراعية
وبرها وطاعتها .وتستشهد في سياق مباهاتها
ربنا في كل شيء" .مما أثمر – كما تؤكد -على مداومتهم على الصالة ّ
بحسن أخالق ابنها بموقف طلب فيه منه صديقه الشاب إخفاء مجوهرات كان قد سرقها من أمه ،فكان أن أبلغها
ابنها على الفور وامتثل لرغبتها في قطع صلته بهذا الصديق .وقد ذكرت المشاركة هذا الموقف من منطلق اعتقادها
أن "الرجولة أخالق ودين قبل أي شيء".
ومن جهة أخرى ،تشكو المشاركة من أسلوب تنشئة حماتها وتشجيعها لزوج المشاركة على سوء معاملتها.
كما أنها تراه سلبيا ً و"هادي زيادة عن اللزوم ...أنا اللي باتصدّر في كل حاجة" ،ألنه اعتاد على االتكال على أخواته
وأمه في "الكبيرة والصغيرة" .على سبيل المثال ،تقول إن أمه تتدخل في كل أموره لدرجة أنها شاهدته في يوم من

شرفة المنزل يشتبك في عراك مع مجموعة من الشباب فنزلت لتدافع عنه" :سحبته زي الخروف وده عيب
عندنا...هي طبعا كانت خايفة عليه لكن كده بتص ّغره ،وهو زعل ساعتها شوية لكن عادي ،بيسمح لها تتدخل في
حاجات كتيرة" .أما عن دورها هي كأم ،وتصورها لألم –كما ينبغي أن تكون-فتقول إنها "زي أي أم ...صبورة
وبتنسى نفسها وتيجي على حقها "...من أجل األسرة واألبناء" :األم الصح الزم تمسك على مصارينها عشان تعيش
وتعيّش والدها ...ده فيه ستات بتتمنى ضفر عيل .الزماً تستحمل كتير عشان األوالد .أنا طالعة ألمي .هي أم مثالية
بجد :ربت  5بنات وبتربي أوالد أخويا اليتامى.".....
وتقول أيضا أنها مرتبطة بابنها ارتباطا ً شديداً ،وأنه كان ينام بقربها حتى وقت قريب .على أنها –بسبب

معاناتها من السكن بقرب أهل الزوج -تفضل أن يعيش ابنها بعيدا ً عنها بعد الزواج "من المشاكل اللي باشوفها،
أحسن ابني يعيش بعيد هو ومراته ،ماعرفش مشاكلهم" .ويعود ذلك لمعاناتها من تدخل حماتها في أدق تفاصيل

حياتها" :حتى لبس العيال ،بياكلوا إيه ،بالذات لما كانوا صغيرين...كانت تقعد تقررهم وتسألهم لو اتخانقت مع
أبوهم ،مين جالنا....كلنا إيه...أمكم صحيت إمتى...حاجة صعبة الصراحة" .وبجانب ما سبق ،تقول إنه لو تزوج

ابنها لن تشعر –مثل أختها مثال -أنه "اتخطف" منها ،ولكن "لو مراته زعلته أزعّلهم هم االتنين...ماقدرش أسكت
على أي حاجة تزعّل ابني أو تتعبه" .ورغم عدم حبها للمشاكل ،أكدت أنها على استعداد للتدخل بينه وبين زوجته

لو رأت أن "نفسيته تعبانة" ،ألن السبب في هذه الحالة من وجهة نظرها هو إن الزوجة ّ
"بت نكدية ،وابني ما يحبش
القتامة" .وتقول المشاركة أنها تتمنى البنها زوجة تشبهها في الطباع وطرق التعامل" .نفسي تراعي ربنا زي مانا
باحاول أراعيه...وتصون بيتها وتستحمل وتعدي المراكب مهما كان...إحنا ما عندناش طالق".
وعن مبدأ "اللي يضربك اضربه" الذي تؤمن به بعض األمهات ،تؤمن الحالة بأن الولد في حال اعتداء طفل

عليه بالضرب أو السب يجب أن يثأر بالضرب بدون تردد..." :لو حد داس له على طرف الزماً ياخد حقه وبدراعه
كمان .بس البنت أل ...إحنا ف حتة شعبية ...ما يصحش حسها يعلى والناس تتكلم عليها .لكن الولد يعمل اللي على
كيفه" .ومن ناحية أخرى ،وفي سياق الحديث عن تبرير الخطأ والعنف ،نجد الحالة تبرر تحرش الرجل بالمرأة
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بعدم قدرة الشباب على الزواج أو إيجاد وظيفة الئقة .فهي تلقي باللوم على "الحكومة" التي تعتبرها مطالبة بتوفير
وظيفة وسكن الئق لكل شاب .أما السبب اآلخر للتحرش في نظرها ،فهو ضحية التحرش نفسها ،ذلك أنها ترى أنه
"...فيه لبس للبنت ممكن يكون ملفت بيخلي الولد يبص .هو عيب يمد إيده بس ساعات بتكون هي السبب".

ومن ناحية أخرى ،تعبر المشاركة عن استيائها من كون زوجها أكثر اقترابا من أمه ،فهو يمقت أن تتدخل هي
(الزوجة) في شئونه الخاصة ،مثل أجرته اليومية "يوميته" ،أو مواعيد عودته للمنزل أو كيف ينفق أمواله ،في
حين أنه ال يخفي ه ذه األمور عن أمه وأخواته .ويبلغ تدخل والدته وحبها للسيطرة مداه حينما تسمع أن المشاركة
على وفاق مع زوجها ،بدءا ً بادعاء المرض (كما تقول) ووصوالً إلى الضغط عليه ل"يؤدب" زوجته بالقول أو
الضرب .وتقول إنها كانت تتمنى أن تتفرغ لشئون المنزل واألبناء ،لعدم تركهم مع أهل الزوج ،لكيال يكتسبوا
طباعهم أو يتأثروا برأي حماتها فيها ،إال أن زوجها هو من أرغمها على العمل .ورغم ذلك ،تضطر هي لتحمل

"معايرته" هو وأهله لها ألنها عاملة نظافة و" ...كل يوم يسمعني موشح إننا باذ ّله عشان باكسب أكتر منه....ده لوال
إني باشتغل واجيب قرش ما كناش قدرنا على تعليم العيال وجهاز البنت" .ومن من ناحية أخرى فإنها تؤيد أن يكون
البنها كلمة على أخته ،وأن من حقه محاسبتها وتعنيفها إذا لزم األمر ،ألنه رجل البيت في أوقات غياب األب،

و"ضهرها وسندها" الذي تستشيره وتعتز برأيه .وعن الفرق بين البنت والولد ،تقول" :تربية الصبيان أصعب من
تربية البنات " :الولد أ ّما يكبر بيحس إنه أكبر من الدنيا كلها ...إنه قال يعني مستقل بنفسه .والزم أشجعه على كده،
فمش باحاسبه جامد لما يتأخر برة البيت .مهما كان ده برضه راجل...لكن البنت طبعا ال...مهما كان الزم تكون
مكسورة وما تمشيش بدماغها".
وبرغم تأكيدها على ضرورة العدل بين األبناء ،تقول إن التعليم أهم للولد من البنت ألنه "...مستقبل الولد،
أما البنت ف مصيرها لجوزها وبيتها .ده تفكيرنا إحنا ...أنا باحب أعلم الوالد أهم" .أما عن الفرق بينها وبين

حماتها ،فتقول إنها " ...عكسها في كل حاجة...هي خلقها ضيق ومش راضية أبد ًا وانا باصبر وأمشي حالي عشان
أعيش .هي عايزة والدها يعيشوا تحت رجلها وقاسية معاهم وانا عيالي واخدين عالحنية  ."...ومن ثم تجزم
المشاركة أن زوجها اختارها ليعوض افتقاده الحنان من قبل األم .وهي ال تجد غضاضة في لعب دور األم رغم كل
عيوبه" ،ألنه غلبان" (أي طيب القلب).

الحالة (أ)2-
محل الميالد :القلعة ،مصر القديمة
السن43 :
ً
منطقة السكن حاليا :الوراق
الحالة الزواجية الحالية :متزوجة
عدد األبناء وأعمارهم 2 :من الذكور ( 16و 7سنوات)2 ،
المستوى االقتصادي :تحت المتوسط (شريحة دنيا)
إناث ( 22و)18
نوع تعليم األبناء :الذكور :حكومي ،اإلناث :متسربات من
أعلى درجة تعليمية للحالة :أمية (ال تكتب وال تقرأ)
التعليم
الحالة الوظيفية :تتاجر في المالبس واألدوات المنزلية نمط األسرة :ممتدة
والحلي البسيطة بالتقسيط .ساعات عمل غير ثابتة
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وظيفة الزوج /المستوى التعليمي :كهربائي/الشهادة
االبتدائية
وظيفة األب /المستوى التعليمي :عامل تصليح أحذية/أمي
وظيفة األم/المستوى التعليمي :ربة منزل/أمية

نوع السكن :شقة -إيجار تدفعه الزوجة
يشترك في السكن :شقيق الحالة ،حماتها ،زوجها وأبناؤها
الديانة :مسلمة

نشأت في أسرة بسيطة مكونة من ثالث إخوة وأختين وكانت هي األخت الصغرى .تقول إنها تعرفت
بزوجها عن طريق أسرتهما وتزوجته في سن صغيرة .ورغم صغر سنها حينئذ تقول إنها كانت تشعر دائما ً باألمومة
بداخلها ،فهي -حتى بعد الزواج -كانت أكثر إخوتها اهتماما بوالدتها المتوفاة حاليا ً حينما مرضت؛ فكانت تنفق كل
أجرها من عملها كبائعة طيور وقتئذ على عالجها ورعايتها بعد وفاة األب .وتعيش حاليا في شقة متواضعة تتكفل
هي بنفقاتها من أيجار وكهرباء وغير ذلك ،في حين أن زوجها غير منتظم في العمل ويفضل الجلوس في المنزل
أغلب الوقت" :طول ما في إيدي قرش ما يتعبش نفسه لحد الفلوس ما تخلص" .في حين أنها تحرص على عدم
التوقف عن العمل وإن كان ذلك صعبا ً عليها كأم ،فتتحمل أغلب نفقات أسرتها الحالية المكونة من زوجها وأبنائها
األربعة وحماتها التي "ما بترتاحش إال عندي" ،باإلضافة إلى أخيها الذي كان يعمل نجارا ولكنه متوقف عن العمل

حاليا وليس له مصدر دخل أو سكن .وهكذا ،ترى المشاركة أنها "عامود البيت...لو وقعت كله ح يُ َقع".
أما عن مفهوم الرجولة في نظر المشاركة ،فتقول أنه يعني المسئولية و"الح ّنيّة ومراعية ربنا"؛ وأن

"الراجل مايسكتش عالغلط وما يكونش بيشرب حاجة وحشة ،ويتحمل مسئولية بيته وعياله ،وما يضربش
مراته ،وكلمته واحدة" .وعن أكثر ما يعيب الرجل ،تقول" :الديل النجس والعين الزايغة...النوع ده لو عملتي معاه
إيه ح يفضل كده...ما فيش منه فايدة ."...كما إنها تتفق مع المقولة الشائعة" :الراجل ما يعيبوش إال جيبه" ،وذلك
في حال ة عدم رغبته على العمل واإلنفاق رغم قدرته على ذلك .وتصف مثل هذا الرجل بأنه "ناقص".

وفي صدد الحديث عن أزمة الرجولة ،تعبر المشاركة عن استيائها من تراجع قيمة النخوة والشهامة" :كل واحد
يقول لك يالال نفسي...يالال حالي" .ويتجسد تراجع الشهامة و"الرجولة اللي كنا بنشوفها زمان" في نظرها في
الطريقة التي يتعامل بها بعض الشباب الذين يتحرشون بالنساء في وسائل النقل العام أو من ال يقومون لكي يجلس
المسنون مثلما كان يحدث في السابق ،عالوة على انتشار "األوالي" (السالح اآللي) والمخدرات بين الشباب هذه
متوار مثلما كان الحال في السابق .أما األنوثة ،فتعني بالنسبة لها االنكسار والطاعة
األيام بشكل مخيف وغير
ٍ

و"الحنية " وحسن األخالق ،وهي المبادئ التي تحرص على غرسها في بناتها .كما تقول إنها ال تحب "المياصة
والحال العوج".
وتقول أيضا إنها محبطة من كثرة ما تشهده من رجال "بيستهبلوا" ،ال ينفقون على زوجاتهم ،مثل زوجها.
فهو ال يعمل حاليا ً إال "بمزاجه" و"ما باشوفش منه مليم...وتيجي تقوليله هات يقول لك منين ."...يدّعي الفقر ،شاكيا
من ضعف إيراد السيارة النصف نقل التي كتبتها باسمه رغم أنها تدفع أغلب أقساطها .كما تقول إن كسله واستعالءه
على العمل هما السبب الرئيسي في "قلة البركة"  .ومن جانب آخر ،تقول إن حماتها المقيمة معها ال تساهم "بمليم"
في مصروفات المنزل إال لماما ،رغم أن لها معاشا شهريا وتعتمد رغم ذلك على المشاركة في الطعام والعالج

الفصل السادس :دراسة الحاالت

والخدمة وغير ذلك .كما تقول المشاركة إنها تحتمل سوء معاملة حماتها "لوجه هللا...كل حاجة سلف ودين" .وهي
تشكو في هذا السياق من زوجها حماتها ،إن "االتنين ما عندهمش دم".
وتقارن الحالة بين أسلوبها في تنشئة أبنائها من الذكور وأسلوب حماتها .أما عن أسلوبها هي في تنشئة

الذكور فتقول-أوالً-أنها تحرص على أن ينشأ أبناؤها مثلها ،ألن أباهم "رامي كل الحمول عالست...مش عايزة الناس
تاكل وشي وتقول ما عرفتش أربي .". ..كما تقول إنها تعلم أبناءها الخشونة واالعتماد على النفس منذ الصغر .حيث
أنها تحرص على أن يعمل ابنها األكبر في الصيف في ورشة نجارة يمتلكها أحد الجيران .كما تشجع ابنها األكبر
عل ى لعب كرة القدم وتخصص له مصروفا لالشتراك مع أصدقائه في حجز ملعب ،ألنها ترى أن الرياضة تدعم
الرجولة وتقي من المخدرات و"الوقوف على النواصي" .وتقول أيضا ً أنها تستعين به في تسويق وتوصيل بعض
البضائع التي تقوم ببيعها مقابل أجر رمزي لكي يتعلم تحمل المسئولية .أما االبن الصغير فتقول إنها تدهلل وتسعد
بذلك ،ألنه "آخر العنقود" ،ويشبهها كثيراً .وتقول أيضا أنها تهتم بغرس "الحنية" في أبنائها الذكور لتعويض فقدانها
الحنان من جانب زوجها .كما أنها تعتبر أبناءها الذكور "سند وظهر" لها ،ألنها ترى أنها "مكسورة الجناح" ،وأنه
لوال استقاللها المادي ألصبحت "تحت ضرس" الزوج.
أما والدة زوجها ،فتقول الحالة أنها "عايشة عشان نفسها...ما تزعلش روحها خالص" ،وأنها دللت أبناءها
جميعا ً (ليس لها بنات) ،تقول أن حماتها تدلل زوجها ولكن "مش بالفلوس" ولكنها تدافع عنه كثيرا حينما يدب خالف
بينه وبين زوجته" :بتيجي عليّا دايما رغم كل اللي باعمله عشانها" .وتقول أيضا ً أن حماتها علمته األنانية وعدم
العطاء .فعلى سبيل المثال –تقول إنها شاهدته أكثر من مرة يشتري لنفسه "النشون" وجبن ويخفيهما مع "العيش

الفينو" الطازج في خزانة مالبسه الخاص ليأكل وحده دون علم أحد .وال يقبل المراجعة "ما يعرفش إال الضرب...
بيقعد يهلل وياخدنا بالصوت" .وتشكو الحالة أنه إذا قامت مشاجرة بينها وبين زوجها وكان هو المخطئ ،إما أن
تقف حماتها بجانب ابنها ضد المبحوثة أو تنسحب من المنزل خلسة وترحل بسرعة لتقيم عند ابنها األصغر الذي ال
ترحب بها زوجته  .تقول في هذا الصدد أنها تتعجب من جحود حماتها وتخليها عنها؛ فهي تقرض ابنها الصغير

ال"طماع وجاحد" أمواالً وال تساهم في مصاريف اإلعاشة معها ،برغم أنها هي التي ترعاها و"بلف بيها
عالمشتشفيات واراعي ربنا فيها" .وبشكل عام تقول إن زوجها "شايل إيده من العيال" .فهي التي تتدخل لحل
نزاعاتهم داخل وخارج المنزل ،وتتذلل للمدرسين الخصوصيين لتأجيل دفع أتعابهم ،وترعاهم وقت المرض
وتشترك في أكثر من "جمعية" لتحم ل تكاليف تعليم الذكور والمأكل... ،الخ ،وتقترض المال من أجلهم وغير ذلك
من تضحيات .أما الزوج ،فال يهتم سوى براحته و"مزاجه" ،ويطلب منها المال ويبخل على أسرته بدخله الذي ينفقه
على المتع الشخصية كما تقول.
وتوصي المبحوثة أبناءها الذكور بأن "ياخدوا حقهم بنفسهم" بدالً من اإلبالغ عن أي إساءة؛ ألن الولد لو
لم يفعل ذلك سيقول الناس عنه "عيّل" و "مش راجل" ،و"لو ما ضربش إللي ضربه ح يقولوا عليه كيس جوافة"
(غير جدير باالحترام) .ومن جهة أخرى ،تحكي المبحوثة عن موقف واجهه ابنها الصغير حينما عنفه "مكوجي"
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مسيحي في يوم ألنه كاد أن يكسر دراجته ،فما كان من الصغير إال أن قذف الرجل بالكرة في وجهه وسبه واتهمه

بالكفر .تقول في دفاعها عن االبن" :الواد ما غلطش...ده الراجل بيزعق للواد ...رحت...شوفي؟ لميت عليه أمة ال
إله إال هللا...رجالة المنطقة كلهم كانوا معايا عايزين يضربوه لوال إني اتدخلت...دلوقت ما يستجريش يبص حتى ف
وش الولد" .وغني عن البيان أن هذا الموقف يلفت النظر إلى خطورة غرس األم لجذور االحتقان الطائفي الذي
نشهده في المجتمع.
وفي معرض الحديث عن تبرير األم ألخطاء األبناء ،تشكو المبحوثة من اكتشافها أن زوجها يخونها مع
فتاة صغيرة ،بعد أن بدأت السيارة (التي تدفع هي أغلب أقساطها) تدر ربحا مقابل تأجيرها لسائق باليومية ،أو كما
تقول "لما جريت في إيده الفلوس" .والمشكلة هنا ال تقتصر على الخيانة كما تقول ،وإنما في تبرير أمه للخيانة بأنه
"راجل ومن حقه تالتة وأربعة" ،وأن المبحوثة ال تدلل الزوج أو تهتم بمظهرها.
أما عن ظاهرة تحرش الذكور باإلناث ،فت ُ َح ّمل (أ" )2-الحكومة" مسئولية عدم توفير مساكن ووظائف

الئقة للشباب .أما السبب الثاني في نظرها فهو "بنات اليومين دول...ما فيش رباية...ما حدش بيقول للواحدة رايحة
فين وجاية منين...تالقي الواحدة البسة ّ
محزق وماشية بطريقة وحشة...طيب الشباب يعمل إيه ...بناتنا مش كده".
كما تقول المبحوثة إن ابنها األكبر له الحق في تقويم أخواته البنات (حتى األخت األكبر منه) والتحكم في اختيار

مالبسهن وتصرفاتهن .وتقول بفخر إن ابنها الصغير "...زغر الخته مرة عشان كانت واقفة مع خطيبها في البلكونة
لوحدهم ."...أما األخ األكبر ،فله الحق في منع أخته من الخروج إذا كانت ترتدي "طرحة لونها فاقع".

المشاركة على أنه ال يوجد فرق بين البنت والولد بالنسبة لها ،تؤكد في مقام آخر أن "الراجل
ورغم تأكيد
ِ
راجل والست ست في األول واآلخر "؛ وأن "البنت مصيرها للجواز والخلفة ....إنما الصبيان الزماً يتعلموا كويس
ألن الراجل هو اللي بيشيل بيت" .ومن جانب آخر ،تؤمن المبحوثة بمقولة "ضل راجل وال ضل حيطة" ،ألن
"الست مهما كان الزم لها راجل تخرج على ِحسُّه...الست من غير راجل الناس بتتكلم عليها في حتّتنا" .ولذلك
رحبت المشاركة بزواج ابنتها الكبرى في سن الرابعة عشرة (س ّننتها) ،إليمانها بأن الزواج "سترة" وألنها وقتئذ

كانت ترى أن "العريس ...تتمناه أي واحدة" ،حيث أنه ميسور الحال (فني تكييف وتعتبره المبحوثة مهندساً) ،و"ما
خالناش نجيب قشاية"  .كما تقول إنها احترمت (المبحوثة) رغبته في عدم استمرار ابنتها في التعليم ،دون استشارة

االبنة .فتقول " :ح تقول إيه البنت يعني؟ أنا بناتي مؤدبين بيسمعوا كالمي...مطرح ما بتحطيهم تالقيهم...وعارفين
إني عايزة مصلحتهم" ،مؤكدة أيضا ً أنها ال تسمح البنتها غير المتزوجة بالخروج وحدها إال للضرورة على أن

يكون ذلك أثناء النهار .كما تعترض على إقامة بناتها لصداقات مع فتيات خارج نطاق العائلة ،ألن "بنات اليومين
دول ممكن الواحدة منهم تبوظ تربيتك وتضيع البنت".
وتعتمد المشاركة على ابنتها التي لم تتزوج بعد في الطهي وتنظيف المنزل وشراء المستلزمات اليومية،

في حين يتم إعفاء األبناء الذكور من هذه المهام "ألنهم صبيان" وألن "وراهم مذاكرة" ،أو ألن "ده شغل بنات وما
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يصحش خطيب البنت مث ً
ال يدخل علينا فجأة ويالقي الواد بيسيّق األرض."...

وتقول المشاركة إنها تختلف

كثيرا ً عن حماتها" :هي مش حنينة وال بتضحي زيي...واخدة بالها من نفسها قوي...متجيش على نفسها أبد ًا وال
تتعب دماغها...نزيهة وتحب تاكل أحسن أكل وتتفسح" .أما هي ،فلتقول إنها ال تهتم بمظهرها أو راحتها بنفس القدر،
بل تحمل مسئولية جميع أفراد األسرة أوالً وتهمل صحتها إذا كان أي فرد من أسرتها-حتى حماتها -بحاجة إلى تكلفة
العالج .وأخيراً ،تؤكد المبحوثة أن زوجها "طالع ألمه ف كل حاجة".

الحالة (أ)3-
السن34 :
الحالة الزواجية الحالية :منفصلة بدون طالق (في انتظار حكم
بالخلع)
المستوى االقتصادي :شريحة دنيا
أعلى درجة تعليمية للحالة :دبلوم تجارة
الحالة الوظيفية :جليسة لسيدة مسنة
وظيفة/تعليم الزوج  :بائع في محل هواتف محمولة/لم يكمل
الدراسة بمعهد مساحة دبلوم فنى صناعي-قسم إنشاءات
معمارية
وظيفة األب /المستوى التعليمي :عامل بمصنع
ألومنيوم/الشهادة االبتدائية
وظيفة األم/المستوى التعليمي :ربة منزل/أمية

محل الميالد :مصر القديمة
منطقة السكن حالياً :عين الصيرة (منزل الزوجية في دار
السالم)
عدد األبناء وأعمارهم 2 :ذكور ( 14و  10سنوات) ،بنت
واحدة ( 8سنوات)
نوع تعليم األبناء :حكومي
نمط األسرة :نووية .يسكن األبناء الذكور حاليا ً مع جدتهم ألبيهم
واالبنة مع المبحوثة ووالديها في مسكن الوالدين.

نوع السكن :شقة إيجار يدفعه والد المبحوثة
عدد اإلخوة 2 :من الذكور ( 33و 35سنة)
الديانة :مسلمة

نشأت المبحوثة في حي شعبي بمصر القديمة في أسرة منخفضة الدخل يعمل فيها األب ِح َرفيا في ورشة
تصنيع ألومنيوم .أما األم فال تعمل خارج المنزل .وتسكن المبحوثة حاليا في منزل والديها مع ابنتها الصغرى
والوحيدة ،بعد أن طلبت الطالق خلعا ً ألنها "غضبانة" من زوجها بسبب يأسها من عالجه من إدمان المخدرات،
وبسبب سوء معا ملة والدته لها .فتقول إن حياتها كانت لتستقر لوال تدخل حماتها في حياتها .فمنذ اللحظة األولى
وهي تتعمد استفزازها أو إيذائها ،بدءاً بزعمها أنها "سودة" ،وانتهاء بتحريض زوج المبحوثة ومحاولة تزويجه
بأخرى .أما سبب ذلك كما تقول فهو أن شخصيتها (المبحوثة) قوية وأنها ترفض أن تكون هي "تحت ضرس"
حماتها ،مؤكدة ً أنها (حماتها) تغار منها ألنها ال تريد أن يكون ابنها خاضعا لسيطرة امرأة أخرى غيرها .ويعيش
زوج المبحوثة حاليا ً مع األبناء الذكور في منزل والدته (حماة المبحوثة) .وقد تركت المبحوثة أبناءها الذكور مع
أبيهما ألنها ال تست طيع اإلنفاق عليهم .ولم تستطع ترك ابنتها ألنها صغيرة وألن األنثى "يتخاف عليها".
وترى المبحوثة أن الرجولة تعني -أوال -تحمل المسئولية ،وهي القيمة التي ال تتوفر في الزوج ،ألنها
ترى أنه "ابن أمه" التي أفسدته وعلمته التواكل وحرمته من رجولته .فالرجولة بالنسبة لها تعني حسن التصرف
في األزمات ،وحماية أسرته ورعايته ألسرته ودفاعه عن زوجته ،وهو ما ال تراه في زوجها .أما األنوثة ،فعلى
الرغم من قوة شخصية المبحوثة وتصديها لسيطرة حماتها ،ترى أن "البنت مالهاش إال بيتها" .وهي في نفس الوقت
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تربط األنوثة بالعفة والشرف ،كما اتضح من رؤيتها لختان اإلناث .على أنها ترى أيضا ً أن التعليم العالي من حق
األنثى ،حتى ال تقع -مثلها" -تحت ضرس حد".
وتؤكد المشاركة أن المجتمع المصري لديه أزمة رجولة "رهيبة" ،بدءاً بتراجع قيم الشهامة والنخوة وحماية
القوي للضعيف ،وهي المبادئ التي اندثرت كما تؤكد ،لتحل مكانها قيم "االستهبال" و"الندالة" و "الخيانة" وسلب
حقوق المرأة ،في ظل غياب المحاسبة والضمير وتدليل األم وتغاضيها وتشجيعها على الخطأ .وتدلل على ذلك بأن
زوجها اقت رف في حقها أكثر من خطأ بإيعاز أو دعم من والدته في ظل غياب دور والده الذي كان يعمل بدولة
عربية مكتفيا بواجباته المادية من إرسال النقود فحسب ،دونما أي دور في تنشئة أو توجيه األبناء .وتجزم بأن
حماتها هي السبب الرئيسي في سوء أخالق زوجها وإدمانه للمخدرات وتعديه عليها بالضرب واستغالله لها
ماديا عن طريق استيالئه على دخلها البسيط ،عالوة على تحريضه على سرقة غسالة اشترتها من مدخراتها ليعطيها

ألمه .ومن جانب آخر ،تقول المبحوثة إن "الرجالة دلوقت أهم حاجة عندهم المزاج...الست مزاج...الحشيش مزاج...
ما فيش مسئولية ."...وتؤكد أن انتشار المخدرات قد زاد بشكل غير مسبوق في ظل ضعف القبضة األمنية (عقب
أحداث الخامس والعشرين من يناير  ) 2011كما تقول ،مما أدى إلى انحطاط في األخالق ،تسبب في تشوه الرجال

من الناحية األخالقية والجنسية" :كل أنواع المخدرات بتتباع النهارده عالنواصي عادي...العيال الصغيرة بياخدو
برشام ويشربوا حشيش...الحاجة دي كانت زمان متدارية شوية...إنما دلوقت كله بيشرب...ده من كام يوم سواق
الميكروباص كان فارش كراسة وعمال يلف عليها سيجارة بانجو عادي قدام الركاب"...
ومن ناحية أخرى ،تقول المبحوثة إن حماتها أفسدت ابنها باإلهمال واألنانية .فقد تزوجت برجلين بعد
طلبها الطالق من زوجها عقب سفره .وهي -كما تقول المبحوثة -ال تهتم سوى بنفسها وبنزواتها و"كرشها" وجمع
األموال والعقارات .وتقول إن زوجها تأثر بأمه ،فقد نشأ على التجاهل وافتقاد الحنان ،وكأنه يتيم األب واألم معا ً،
فضال عن غياب المحاسبة والضبط ،مما أدى من وجهة نظرها إلى اإلدمان والفشل في الحياة العملية واألسرية".
تقول إن أنانية حماتها أسهمت بشكل كبير في إدمانه الهيرويين ("البودرة") واألقراص المخدرة ("البرشام") ،وهو
ما كان ممكن تالفيه لوال "تكبير دماغها" وتغاضيها في مراحل سابقة عن تعاطيه ما هو أدنى من ذلك ضررا
(الحشيش والبانجو والخمور) .كما تؤكد أن حماتها تستمتع بإذالله وجعله "زي الخاتم في صباعها" عن طريق
ابتزازه مادياً .فهو ينفق أمواال طائلة على المخدرات وتتكفل أمه بنفقاته بشرط أن يطيعها وال "ينخ" أمام زوجته.
كما تقول إن حماتها تعيش حالة من اإلنكار ورفض االعتراف بأن ابنها مذنب أو مدمن .فقد رفع في وجهها ذات
يوم "خنجرا " ألنها لم ترغب في إقراضه مبلغا يدين به لتاجر مخدرات .ولم تحاول أمه وقتها إسعاف المبحوثة أو
توبيخ ابنها ،بل وقفت تضحك مع ابنتها وتسخر منها .وقد سبب ذلك للمبحوثة وألبنائها الذين شهدوا هذه الواقعة
صدمة وشعورا بعدم األمان ،مما جعلها تطلب الخلع ،بسبب رفض زوجها للطالق العادي ،لما يترتب عليه من دفع
نفقة ومؤخر صداق ،...الخ .وهكذا ،أصبحت المبحوثة ترى زوجها "راجل ومش راجل" .وتقول في هذا الصدد

إن والدها قال لها ذات يوم إن زوجها "لو كان تعب في حياته واتمرمط زي مانا اتمرمطت واستويت واتعلمت ما
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كانش يطلع خرع كده " .وقد أدى تعطل زوجها عن العمل إلى خروجها للعمل بدال من أن تطلب مساعدة من حماتها
أو تخضع لشروطها.
ويدلل عدد من المواقف التي روتها المبحوثة على انحياز حماتها لزوج المبحوثة دائما وتبريرها المستمر
ألخطائه .فعلى سبيل المثال ،اكتشفت ذات يوم أن زوجها يخونها مع امرأة أخرى .وحينما شكت إلى حماتها قالت
لها األخيرة" :مش بينام في حضنك في آخر اليوم؟ عايزة إيه تاني...؟" .كما حرضت حماة المبحوثة ابنها على

ضربها في أكثر من مناسبة ،تارة بسبب تأخرها في السوق أو لتأنقها واهتمامها بمظهرها" :كانت تفضحني قدام
الجيران وقدام ابنها وقرايبه...قال تقول إني بالبس عشان الرجالة تبصلي...أصلها هي وبنتها بيغيروا مني" .وأكثر
من ذلك ،فإن الزوج قبل أن يتنازل لوالدته عن األجهزة الكهربائية الحديثة بمنزله ليأخذ بدال منها أجهزة والدته
القديمة.
وفي صدد الحديث عن تبرير التحرش ،ترى المبحوثة أن تحرش الرجل بالمرأة يعود في المقام األول

إلى" ...البنت طبعا...بتلبس لبس مغري وملفت للنظر...الزم البنات يتقوا هللا...النت (اإلنترنت) والمخدرات ما
خلوش...بوظوا الشباب...البنات تتلم بقى حرام ."...وعلى الرغم من أن المبحوثة حاصلة على شهادة متوسطة
وتعتبر نفسها مثقفة بسبب شغفها بمتابعة األخبار ومستجدات الشأن العام ،وترى أنها لبقة وذكية ،وبرغم معاناتها
من صدمة الختان في سن الثامنة ،تقول إنها عادة جيدة ألنها "كويسة...تطهير للبنت" وعفة ،بشرط أن يكون
ذلك تحت إشراف طبيب.
وعن المقارنة بينها وبين حماتها ،تقول المبحوثة إن زوجها يحب المرأة قوية الشخصية ،مثلها ومثل
حماتها ،وهو ما تسبب بشكل كبير في توتر العالقة بينهما .على أنها تؤكد أيضا ً أن زوجها كان ينفر من جفاء
و"برود" أمه ويسعى لتعويض ذلك عن طريق االرتباط بامرأة معطاءة وحنونة (مثلها) ،مؤكدة أنه ..."...ما

بيحبهاش ...أنا كنت باخده كتير في حضني وأطبطب عليه إلني عارفة إنه محروم من حضنها...وطول عمري
واقفة جنبه مش زيها...اتخلت عنه كتير وأذته كتير وبتذ ُّله بال ِقرش وتسم بدنه...هو بيكرهها بس خايف منها وهي
بتعرف تضحك عليه وبتعلمه يخبص وتعرف تط ّلع منه الكلمة...بس أنا كمان لي طريقة...لو قلت له كلمة حلوة ح
يضعف لكن أنا غضبانة عشان أحسسه بالمسئولية."...

الحالة (أ)4 -
السن55 :
الحالة الزواجية الحالية :منفصلة بدون طالق
المستوى االقتصادي :شريحة وسطى
أعلى درجة تعليمية للحالة :الثانوية العامة

محل الميالد :شبرا
ً
منطقة السكن حاليا :مدينة نصر
عدد األبناء وأعمارهم :ثالث بنات ( 32و 26و 20سنة)
نوع تعليم األبناء :مدارس لغات-جامعات مصرية

نمط األسرة :نووية
الحالة الوظيفية :مديرة مكتب بشركة استيراد وتصدير
وظيفة الزوج /المستوى التعليمي :ال يعمل حاليا ،مضيف نوع السكن :شقة إيجار تشترك في سداده المبحوثة وبناتها
جوي سابقا ،دبلوم معهد إعداد فنيين
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وظيفة األب /المستوى التعليمي :مدير قسم الصيانة بإحدى عدد اإلخوة :أخ واحد ( 50سنة)
شركات األجهزة المنزلية
الديانة :مسيحية
وظيفة األم/المستوى التعليمي :ربة منزل/االبتدائية

نشأت (أ )4-في أسرة مسيحية محافظة في منطقة شبرا ،ينحدر فيها األب من جذور صعيدية متشددة أورثته

قيمة تمجيد الذكور وازدراء إنجاب البنات ،لدرجة إنه عندما علم بوالدتها قال ألمها" :جايبة بنت يا خايبة؟ سميها
زفتة" .فالبنات في نظره "الزم يتوئدوا" .ثم توفيت والدتها وهي في سن التاسعة وعانت المبحوثة بعد ذلك كثيراً.
فتقول إن والدها كان يفرض عليها ربط شعرها "ضفيرة" حتى في مرحلة الدراسة الجامعية ،وكان يفرض عليها
خدمته وخدمة أخيه منذ وفاة أمها" :كنت زي الخدامة ألبويا وأخويا" .ثم تعرفت المبحوثة على صديق خطيب
زميلتها وقبلت الزواج منه وهي في "سنة الليسانس" ظنا ً منها أن الزواج سيحررها من القيود التي كان األب
يفرضها عليها والتي كان يُعفى منها األخ بدعوى أنه رجل .فقد كانت تحلم وقتها بالسفر والسهر واالنطالق والحرية.
وقد كان والدها رافضا للزواج ألنها كانت ستسكن مع أهل زوجها لعدم توفر شقة مستقلة ،وأيضا ألن خطيبها وقتئذ

لم يكن حاصال على مؤهل جامعي .ثم وافق والدها على الزواج على مضض تحت ضغط من شقيقتيه لكي "يسَتَّر"
المبحوثة .وعقب الزواج ،أخفق زوجها في استكمال دراسته الجامعية .ولكنه حصل بدال من ذلك على دبلوم معهد
إعداد فنيين .وقد اتفقت مع زوجها على تأجيل دراستها لحين استقرار وضعهما المادي؛ فتوجه عقب الزواج للجامعة
التي تدرس بها لتقديم طلب أجازه من الدراسة لحين استقرار األمور .ثم استطاعت هي الحصول على عمل

كسكرتيرة بأحد الفنادق الكبرى ،وعثر زوجها على وظيفة مضيف جوي .تقول في ذلك" :وقتها ما كانش فيه ناس
كتير معاها لغات زينا...فاتع ّي ِ َّنا من غير شهادات جامعية".
تقول المبحوثة إن الرجولة بالنسبة لها تمثل التسامح والرحمة والشرف وتحمل المسئولية وشجاعة
االعتراف بالخطأ ،وهي الصفات التي لم ترها إال في والدها (متوفى) .كما تقول إنه بالرغم من أنه لم يكن راضيا ً
عن زواجها ،لم تكن تجد حولها أحدا غيره في األزمات الكبيرة التي مرت بها ،بدءاً بزواجها .أما عن األنوثة،
فتقول إنها بحكم كونها امرأة جميلة ،كانت تعتقد أن األمر الطبيعي هو أن تكون األنثى رقيقة وتهتم بمظهرها
وهندامها؛ ولكنها عرفت فيما بعد أن ذلك "بيطمع الرجّالة" .كما تقول أيضا ً أنها نشأت على ربط األنوثة بخدمة
اآلخرين ونكران الذات والطاعة واالنكسار ،ألن هذا هو ما كان يجعل والدها سعيداً.

وفي معرض الحديث عن أزمة الرجولة ،تؤمن المبحوثة أن "ما عاد ِْش فيه رجّالة" ،وأن "الستات أرجل
من رجالة اليومين دول" .والسبب هو زوجها السابق الذي تقول إنه تسبب في "أزمة حياتها" ،ألنه يعتبر في نظرها
خير مثال على أزمة الرجولة في مجتمعنا .ذلك أنها عايشت معه سلسلة من الصدمات واإلساءات ،وهو ما لم تتخيله
قبل الزواج .وتتلخص أزمة الرجولة بالنسبة لها كمفهوم في "النطاعة والندالة" من جانب الرجل ،باإلضافة عدم
تحمل المسئولية والخيانة  .وتقول إن هذه الصفات لم تكن موجودة بنفس القدر في جيل والدها .ولكنها عايشت أزمة
الرجولة بكل مظاهرها من خالل ما القته من إساءات من قبل زوجها وأهله .وقد بدأت أول أزمة رجولة في نظرها
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حينما اكتشفت أن زوجها سحب أوراقها من الجامعة-دون علمها .وقد برر ذلك بأنه ال يقبل أن تحمل زوجته مؤهالً
أعلى منه.
وقد كان لزوج (أ )4-أخت واحدة واثنان من اإلخوة هو أوسطهما .وتقول إن والدته هي "أس الفساد" وإنها
جعلت منهم (اإلخوة الذكور) "عاهات...ما طلعتش حد منهم ِع ِدل" وحولتهم إلى "رجّالة في البطاقة بس" .وتدلل

على ذلك بأن األخ األكبر كان-وال يزال -يخون زوجته باستمرار ،في حين أن األصغر "إنسان مؤذي...بلطجي
ومفتري"  .أما زوجها الذي تعيش منفصلة عنه ،فتقول إنه كان "حبيب ماما" التي كانت قد تزوجت والدهم وهي
أصغر منه بخمسة عشر عاما ً فكان يعوضها بالتدليل واستئجار الخادمات والمربيات .فكانت النتيجة أن جميع أبنائها
"كانوا تربية شغالين ودادات " ،حيث كانت أمه تترك األبناء مع الخادمات طوال الوقت لتخرج مع صديقاتها .وقد
المشاركة -حد أن إحدى الخادمات اغتصبت زوجها السابق وهو في سن الثانية
بلغ عدم اهتمامها بالتنشئة-كما تقول
ِ
عشرة ،طبقا للمبحوثة .ثم تعرف بعدئذ على جارة أجنبية في عمر والدته تسكن في نفس العقار ،وأقام معها عالقة
غير شرعية ،وتعلم منها شرب الخمر والحشيش .ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم ،فشلت كل محاوالت عالجه من
اإلدمان ،الذي عصف بحياتها الزوجية وتسبب لها في مسلسل من المخاطر.
وبخالف مسئولية األم عن وقوع ابنها في هذه الرذائل كما تقول ،فإنها تؤكد إن الرذيلة التي ال تقل جسامة
في نظرها هي أن األم غرست فيه التنصل من المسئولية بامتياز .فتحكي أنها علمت من أسرة زوجها السابق أنه
عندما كان طفال اشتبك في عراك تسبب في كسر بعض كراسي المدرسة وتم استدعاء ولي أمره فذهبت األم دون
أن تخبر والده .وبدالً من أن تعنفه أو توبخه" ،طبطبت عليه" ودافعت عنه أمام ناظر المدرسة وطمأنت ابنها بأن
"الموضوع يتحل بقرشين" ،وغادر االبن مدرسته منتصرا ،وكأن شيئا لم يكن .وقد أدت هذه التنشئة ليس فقط إلى
إصابتها باألمراض واالكتئاب واليأس ،بل ساهمت في تدمير بناتها" :بنات زي الفل" من الناحية النفسية
واالجتماعية والمادية.
كانت (أ )4-في السنوات األولى من الزواج تسكن مع أهل زوجها وحدها ،فقد كان زوجها كان يعمل في

بلد عربي وقتها .وتقول عن أهله" :ش ّغلوني في الفاعل...أمه ترغي عالتليفون وأنا أمسح وراهم وانا في الشهر
التامن" ،وكأنها هربت من نار أبيها لجحيم أهل زوجها .وبلغ األمر أن حماتها كانت تحاسبها على استهالك الشامبو

والخبز والكهرباء ،وتقول لها حينما يكون زوجها مسافراً" :بتستحمي كل يوم ليه؟ مش جوزك مسافر؟"
ثم ُ
طردَ زوجها من العمل بسبب فضيحة تم ترحيله على إثرها من البلد الذي كان يعمل فيه .وبدأت معاملة
أهله لها تتحسن – ظاهريا -في وجوده لدرجة أنه كان يقول أن والدته تدللها ،لتعود حماتها إلى إساءاتها في غياب
ابنها ،إلى أن نما إلى علمه أن حملها في خطر بسبب المجهود البدني الذي تبذله في األعمال المنزلية .ولكنه لم
يصدق ذلك وتضامن مع أمه في اتهامها بالتمثيل .وبدالً من البحث عن وظيفة ،كان يمضي يومه نائما ً ،في حين
تذهب هي إلى عملها مبكراً وتصحب ابنتها للحضانة ،وتبذل مجهودا ً كبيرا لتوظيفه ،ألن دخلها وحدها لم يعد يكفي
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مصاريف مولودتهم األولى أو سداد ما كانت تطالب به حماتها من نفقات اإلقامة .تقول في ذلك إن حماتها "ما
عندهاش دم" ،إذ أنها لم تبذل أي مجهود لتشجيعه على العمل.
وقد تبين من تاريخ الحالة أن حماتها علّمت أبناءها الذكور االتكالية التامة ،في حين أن ابنتها الوحيدة كانت
"أجدع" منهم .فقد كانت تساعدهم في المذاكرة وتقضي حاجاتهم ،كتصوير المالزم وتحضير الحقائب المدرسية،
باإلضافة إلى ترتيب غرفهم وتحضير الطعام وغير ذلك .وتقول إن زوجها السابق تعود على ذلك ،وعلى أن األنثى
ُخ ِل َقت لتخدم الذكر ،وعلى أال يكون له دور في الحياة ،لدرجة أن المبحوثة حينما يئست من سعي زوجها إليجاد
وظيفة ذهبت بنفسها إلجراء مقابلة عمل  interviewبالنيابة عنه متعللة بمرضه ،وحصلت له على وظيفة .كما
تقول إن إخوة زوجها ال يختلفون كثيرا عنه ،فكالهما يعتمدان على الزوجة في كل شيء ،ويستغالن زوجاتهما
مادياً .ويضاف إلى ذلك أنهما على عالقة بنساء أخريات وال ينفقان على األسرة بقدر ما ينفقان على السهر والمتعة
الشخصية .وزوج المبحوثة ليس استثناء ،فقد ارتبط في وقت ما براقصة كانت "بتصرف عليه" ،انتهاء بممرضة
تعرف عليها في مصحة كان يعالج فيها من اإلدمان ترعاه بدون مقابل من آن إلى آخر.
تقول إ ن حياتها الزوجية شهدت اختالال كبيرا في تقسيم األدوار بينها وبين الزوج ،وإن أحد أهم أسباب

ذلك هو عدم اعتياد الزوج على اتخاذ دور فاعل في الحياة .وهي تحمل والدته المسئولية عن ذلك ،ألنها "سابت له
الحبل عالغارب...هو واخواته" بدعوى أن الرجل ال يعيبه شيء ،فلم تُم ِل عليه الحد األدنى من التوقعات التي تمنحه
لقب "رجل" (وليس "ذكر") ،أو تعرفه بأبسط واجباته .فوجدت المبحوثة نفسها تلعب دور الرجل كما هو متعارف
عليه (الطرف المسئول عن تأمين االحتياجات المادية لألسرة) ،باإلضافة إلى الدور األنثوي (رعاية األبناء ،العمل
المنزلي بدون أجر ،االحتواء العاطفي لألسرة  ..., ،الخ) .وقد َولَّد هذا النقص في توازن األدوار عبئا ً نفسيا ً عليها
وعلى بناتها .حيث فقدن جميعا األمل في إصالح األب ،وانتهى بهن األمر بإسقاطه من حساباتهن .بل إن ابنتها
الكبرى قالت لها في يوم" :يا رب لما نيجي نتجوز يكون مات...عاألقل مش ح نتفضح".
وتقول المشاركة إنها تختلف تماما عن حماتها ،وإن كانت ترى أن زوجها السابق قد اختارها ألنه كان
معجبا بنشأتها في بيت صعيدي محافظ وتشابه صف اتها مع أمه ،من حيث االهتمام باألسرة والقيام بالواجبات المنزلية
والتفاني في خدمة األسرة .وتقول مؤكدة أنه في مقتبل حياتها الزوجية ،كانت تقوم بخلع حذاء زوجها وغسل قدميه،
وكان هو يفخر بذلك ،ويعجب بها "إلني ما كنتش باحط رجل على رجل قدام أهله".
ومن ناحية أخرى ،تقول إن هناك أكثر من وجه اختالف بينها وبين حماتها .فهي (المبحوثة) تحرص على
غرس قيم في بناتها "ما فيهاش تفاوض"  ،كالتعفف واحترام الوقت والعمل وتحمل تبعات القرارات الفردية واالعتماد
على الذات .وتقول إنه لو كان لها أبناء ذكور لما اختلف أسلوب تنشئتها .أما حماتها ،فقد رسخت طباعها في أبنائها،
كما تقول ،خاصة األنانية والكذب ،و"اللف والدوران" ،واالتكالية .كما تذكر عددا ً من األمثلة التي تدلل على
إرهاصات هذه التنشئة ،فحينما وضعت مولودتها األولى لم يذهب زوجها لرؤية ابنته ألنه كان "سهران مع صحابه".
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كما أنه باع شقة وسي ارة كانت المبحوثة تسدد وحدها أقساطها قبل تمام سداد المبلغ كله ،مما أوقعها في مشاكل
قانونية كادت تؤدي بها إلى السجن لوال تدخل أقاربها .وتقول أيضا إن أمه لم توبخه قط على تعاطي الخمر أو
الحشيش أو التعطل المتعمد عن العمل ،أو عدم سداد أي مبالغ كان يقترضها من األصدقاء .فنشأ على الكذب ،واألخذ
بدون عطاء ،وتغليب المصلحة الشخصية ،وعلى أن "خيانة األمانة حاجة عادية ."...كما تقول إن هللا أرسل له
"فرصة عمره" أكثر من مرة ولكنه كان يهدر الفرصة في كل مرة بسبب إصراره على التعاطي والكسل واالحتيال.
وتقول أيضا إنه لم ينفق عليها وعلى بناتها في أي وقت من األوقات ،وأنه كان يعتمد تماما على دخلها ،حتى حينما
حصلت هي له على وظيفة مرموقة ببلد خليجي ،حيث كان ينفق أمواله على "الكيف" والسهرات .وبلغ األمر أنه
كان يتخلص من مالبسه الداخلية ويشتري مالبس جديدة كل أسبوع ألنه لم يكن يرغب في غسلها .ولم يكن يرسل
لهن شيئا ،بل مر عليها أيام لم تجد في الثالجة سوى الماء .ولم يفكر أحد من أهله في مد يد العون لها أو لحفيداتهم.

الحالة (أ)5 -
السن45 :
الحالة الزواجية الحالية :متزوجة

محل الميالد :حلوان
منطقة السكن حالياً :المنيل

المستوى االقتصادي :شريحة متوسطة
أعلى درجة تعليمية للحالة :شهادة متوسطة (معهد حاسب آلي)
الحالة الوظيفية :ربة منزل

عدد األبناء وأعمارهم 1 :بنت ( 16عام) 1 ،ولد ( 21عام)
نوع تعليم األبناء :تجريبي
نمط األسرة :ممتدة معدلة (مسكن أهل الزوج لكن في وحدة
معيشية مستقلة)
نوع السكن :ملك للزوج

وظيفة األب /المستوى التعليمي :فنان تشكيلي ،بكالوريوس
زراعة
وظيفة األم/المستوى التعليمي :مدير فني في شركة قطاع
خاص ،معهد متوسط

اإلخوة 2 :ذكور ( 47و 33عام)

وظيفة الزوج /المستوى التعليمي :مدير مشروع بإحدى
الوزارات ،ماجستير في الهندسة

الديانة :مسلمة

المشاركة من صديق زوج شقيقتها بعد عالقة حب استمرت ثالث سنوات .وهي األخت الوحيدة
تزوجت
ِ
ألخ أكبر يعمل ضابطا ً بالقوات المسلحة وأخ أصغر يعمل مستشاراً فنيا ً بشركة كمبيوتر .وقد نشأت المبحوثة في
أسرة تهتم بالدين بشكل كبير ،وتتلمذت وأخوتها على يد شيوخ أزهريين حسب رغبة والدتها (متوفية) ،ألن الوالد
كان يتغيب كثيرا ً عن المنزل لساعات طويلة بسبب عمله وطبيعته كفنان كما تقول؛ وكانت األم تعمل أيضا ً وتخاف
أن يتأثر أبناؤها بغيابها .تقول المبحوثة أيضا ً أنها وإخوتها كانوا يفتقدون األب ،وأن األم كانت تدلل إخوتها البنين
("البكري وآخر العنقود") ،و كانت تمنحهما حرية واهتماما أكبر ،فكانت تتساهل معهما في الخروج والترفيه
وتعفيهما من األعمال المنزلية التي كانت تعتبر ضمن اختصاصات البنت فقط ،بما في ذلك ترتيب غرف البنين
وإعداد الطعام لهم .كما كانت األم تعتبر كال من األخ األكبر "راجل البيت" .أما في الوقت الحالي ،فتعيش المبحوثة
مع أهل زوجها في نفس العقار ولكن في وحدة معيشية مستقلة (أسرة ممتدة معدلة) ،وتشكو كثيرا من افتقاد
خصوصيتها بسبب أم زوجها .وتقول إنها تحاول إرضاء هللا ببر حماتها ،إال أن األخيرة لم تقابل هذه المعاملة بمثلها،
ولكنها تسببت للمبحوثة في الكثير من المشاكل كما تقول.
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تقول (أ )5-إن الرجولة تعني بالنسبة لها مسؤولية الفرد عن الجماعة ،والتفاهم والرعاية والرحمة،
وت َح ُّمل األعباء النفسية واالجتماعية للزوجة واألبناء .كما أن الرجل في نظرها يعتبَر "قائد السفينة" .وترى
المبحوثة أن الرجل الذي يستحق هذا اللقب يجب أن يكون صادقاً ،وأمينا ً وحنونا ً "زي الحبيب محمد صلى هللا عليه
وسلم"  .أما أكثر ما يعيب الرجل من منظورها فهو التنصل من المسئولية والخيانة ،واالعتماد على العضالت في
حل النزاعات .وتقول إن مفهومها عن قوامة الرجل على المرأة هو أن يكون الرجل قائما ً على خدمة المرأة ورعايتها
وحمايتها ،كما يقول الشيخ الشعراوي رحمه هللا .وتقول إن األنوثة هي مرادف الحياء والعفة والرقة وعدم االستقواء
أو التشبه بالرجال.
المشاركة "أزمة الرجولة" في أن المرأة المصرية اليوم باتت هي من يتحمل أثقل األعباء
وتلخص
ِ

والمسئوليات بدال من الرجل ،مؤكدة أيضا أن..." :فيه رجالة اليومين دول بيمشوا ورا مراتاتهم...األدوار اتغيرت،
خصوصا في الجيل الجديد .". ..وترجح أن السبب هو تزايد نسبة الفتيات المتعلمات وتراجع شعور الرجل
بالمسئولية" :حابب يرمي كل المسئولية على غيره وما بيتحملش نتيجة أخطاؤه وال بيعترف بالغلط" ،وذلك نظرا
إلفراط بعض األمهات في التدليل والحماية ،كما كانت تفعل أمها مع أخيها األصغر تحديداً .وعن الفرق بين الرجل

المصري ماضيا وحاضرا تقول إن الرجل" ...زمان كان من صغره بيشيل المسئولية ويستحمل ...عشان كده الجيل
القديم كان رجو لة بجد...أما اليومين دول األم بتعمل للولد كل حاجة وتخاف عليه أكتر من الالزم ." ...كما تعزو
المبحوثة أزمة الرجولة إلى "نقص الدين."...
وهي تقارن بين أسلوبها في تنشئة أبنائها وبين أساليب التنشئة التي تالحظها في دائرتها االجتماعية (األم
والحماة) .وقد أسهبت ف ي الحديث عن أم زوجها وتأثير تنشئتها على عالقة المبحوثة بزوجها وأسلوبه في التعامل

معها ورؤية كل منهما لآلخر .تقول عن أسلوب األم المصرية في التنشئة بشكل عام" :هي يا إما شديدة بزيادة أو
متساهلة بشكل مبالغ فيه" .وتضرب بحماتها مثاال على هذا الرأي .فقد كانت صارمة جداً في تنشئتها ألبنائها ،ال
تقبل الجدال ،تأمرهم لتطاع ،وال تعبر قط عن أي عاطفة تجاههم سوى عند مرضهم "وبتكون بحساب" .أما هي
فعلى النقيض ،تقول إنها تستمع وتتحاور مع أبنائها باستمرار وتحتضنهم وتعبر لهما دائما ً عن محبتها واعتزازها
بهما" :يمكن أنا عكسها إلني باحس إني عاطفية زيادة عن اللزوم".
وعن ارتباطها بابنها تقول إنها تفضل أن يستقل عنها في السكن لو تزوج" ،رغم إنه ح يوحشني" ،وذلك
لما تالقيه من مشاكل مع والدة زوجها" :أنا شخصياً عانيت من ده ومش عايشة براحتي خالص" .على أنها رغم
عدم وقوفها وابتعاده عنها حتى لو كان ذلك بسبب تحققه الذاتي ،تقول إن لها "حق عليه" ،في إشارة إلى توقعها أن

يساهم االبن في مصروفات المنزل ،وانه يمكن أن يختار شريكة حياته "بس بموافقتي".
ومن جانب آخر ،تشكو المشاركة من تدخل حماتها المستمر في تنشئة أبنائها ،نظرا ً للسكن معها في نفس

العقار .فقد أصبحت المبحوثة" ...كتاب مفتوح ،ما فيش خصوصية...والمشكلة لما تطلعني غلطانة...وكمان كانت
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شديدة مع ابني لما كان في سن المراهقة...كان نفسي ابني يخرج عشان يعتمد على نفسه لكن ده كان مرفوض
واتمنع بسببها من الخروج لحد ما دخل الجامعة" .ومن الالفت للنظر أن أسلوب تنشئة الحماة ألبنائها لم يعق
تطور هويتهم الذاتية كرجال متحققين ذاتيا ً يتحملون المسئولية ويرعون أسرهم .في حين أنها استطاعت التأثير
على حفيدها وخلق حالة من اإلعاقة النفسية والخوف لديه من االستقالل أو االعتماد على النفس .وتعزو المبحوثة
ذلك إلى أن حماتها كانت تعمل (مدير عام بهيئة حكومية) حينما كان أبناؤها صغارا .فاستطاعوا الفرار من سلطتها
وتمكنوا من الفطام النفسي .أما ابن المبحوثة ،فكان الحفيد الذكر األول الذي ُو ِلد في الوقت الذي كانت جدته فيه
بلغت سن التقاعد والتفرغ للحياة الخاصة.

ومن ناحية أخرى ،ال ترى (أ )5-أنها تميز بين الذكر واألنثى ،ولكنها تعتقد أن "تربية الصبيان أسهل...إلن
...البنت تربيتها أصعب ومحتاجة مجهود كبير عشان تقنعيها بالصح والغلط" .على أنها ترفض المساواة في قدر
الحرية الممنوح لكل من البنت والولد .وتعلل ذلك بالخوف على البنت بسبب الحالة األمنية غير المستقرة .كما تؤكد
أن السبب األهم هو نظرة المجتمع" :غصب عني الزم أعمل حساب لكالم الناس".
ومن جانب آخر ،لوحظ بعض التحيز لدى المبحوثة ألخيها في عدد من المواقف التي اختلف فيها مع
زوجته .فعلى الرغم من أن األخيرة صديقة للمبحوثة ،ورغم معاناتها من تدخل حماتها في شئون أسرتها ،تصف
زوجة أخيها بأنها مبذرة وتستنكر شكواها من أن زوجها ال يخفي شيئا عن شقيقته ،معتبرة نفسها أما ألخويها.
ومن جانب آخر ،تقول إنها كانت تضطر أن تقول البنها وهو صغير "اللي يضربك اضربه" ،ألن ابنها

هو "نقطة ضعفها" وال تستطيع أن تراه مكسورا ً أو "مش عارف يرد" .أما عن ظاهرة التحرش تقول" :البنت أكيد
هي السبب ألنها هي اللي بتحرض أساساً على التحرش بالضحك والمالبس والحركات" ،مما يجعل األوالد "ما
فيش أي سيطرة على مشاعرهم" .وعن العقاب البدني تقول إنها لجأت له كثيراً "لألسف" مع ابنها ،مع إقرارها

بأن" ...أنا باكره الضرب لكني ضربت ابني كتير بصراحة وباكره إني عملت كده ...عارفه ليه؟ إلنى اتضربت فى
صغرى بعنف ومن غير ما آخد بالي لقيتني باطلع ده فى أوالدي...ورغم إني ندمانة ،باقول لنفسي أكيد كان عندي
حق مش ضرب بافترا وخالص زي ما كان بيتعمل معانا."...
وطالما تمنت أن يلتحق ابنها بإحدى "كليات القمة" كنتيجة للمجهود الكبير الذي بذلته هي معه في المذاكرة المتحانات
الثانوية العامة .على أنها تقول إنها تخطت مرحلة اإلحباط ألنه لم يحصل على مجموع عا ٍل .ولكنها تحلم أن تصبح
ابنتها دكتورة" :إيه المانع طالما شاطرة ومجتهدة" .ولكنها ترى أن األولوية بالنسبة للفتاة هي ارتداء ثوب الزفاف.
وفي نفس السياق تتفق المبحوثة على اتخاذ ابنها دور "راجل البيت" ،حتى وإن تطلب ذلك التحكم في تصرفات
أخته.
وترى المبحوثة أنها تؤمن " بالديمقراطية" مع األبناء إلى حد كبير ،وتحاول أن تشعرهم دائما ً بالحنا ،على
العكس من شخصية حماتها :قوية و"شديدة" وال تقبل النقاش ،كما أنها ال تظهر مشاعرها -ربما بسبب طبيعة
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وظيفتها -حيث كان أغلب مرؤوسيها من الرجال .وتقول في ذلك" :العاطفة عندها متداريه دايما رغم انها ست
كويسة وتعرف ربنا .والغريبة إنها ما بتبينش مشاعرها الحقيقة ابد ًا اال فى الشديد القوي" .وعن مقارنتها بحماتها
تقول أيضا أن زوجها كان دائما يبحث فيها عما افتقده من ناحية األم من حنان وتعبير عن العاطفة وصداقة .وتقول
إنها سعيدة بدور "األم البديلة" حينما يرغب زوجها في "الفضفضة" معها .على أنها في نفس الوقت تؤكد أن حماتها
"طلعته راجل بجد وشخصية مستقلة ورجولية وطيب ...لكن مشاعر وكدة؟ أل".
وعلى الرغم من نشأتها في عائلة تقليدية يسود فيها الموروث الشعبي وعدم اعتبار التعليم أولوية بالنسبة
للفتاة ،حاولت (أ )5-بقدر اإلمكان تثقيف نفسها في كل المجاالت من أجل أبنائها .فتقول في هذ الشأن أن األم يجب
أن تكون "محرك البحث األول" بالنسبة لألبناء .فهي تجتهد كثيرا ً في مواكبة الجيل ثقافيا ً ونفسياً ،وهو ما ساعد في
توطيد عالقتها بأبنائها ،فهم يستشيرونها باستمرار ويعتبرون رأيها مصدرا موثوقا ،كما تقول.

الحالة (أ)6-
السن44 :

محل الميالد :العجوزة ،الجيزة

الحالة الزواجية الحالية :متزوجة
المستوى االقتصادي :شريحة وسطى عليا
أعلى درجة تعليمية للحالة :ماجستير في إدارة األعمال

منطقة السكن حالياً :الدقي
عدد األبناء وأعمارهم 2 :من الذكور ( 17و 13سنة)
نوع تعليم األبناء :أجنبي

الحالة الوظيفية :مدربة موارد بشرية
وظيفة الزوج /المستوى التعليمي :خبير برمجيات
(عمل خاص)/بكالوريوس هندسة
وظيفة األب /المستوى التعليمي :طبيب أطفال

نمط األسرة :نووية
نوع السكن :شقة ملك للمبحوثة
عدد اإلخوة/أعمارهم/نوعهم 2 :إناث ()55 ،49

وظيفة األم/المستوى التعليمي :ربة منزل/الثانوية العامة

الديانة :مسلمة

نشأت في أسرة من الطبقة المتوسطة مكونة من األبوين وشقيقتين هي صغراهن .كانت عالقة الوالدين
يسودها االحترام المتبادل والتفاهم مع باألبناء .تزوجت من شقيق صديقتها ثم كان الطالق بعد عام من الزواج بدون
إنجاب .ثم تزوجت بعدها بسنوات من زميل لها في العمل (زوجها الحالي) وتعتبر حياتهما الزوجية حياة منسجمة
ومتوازنة .تميزت تنشئة المبحوثة " بالديمقراطية" كما تقول ،وتدلل على ذلك باحترام والديها لحقوق األنثى في
اختيار الزوج والدراسة ،وإيمانهما بأن األنثى ال تقل في القدرات عن الذكر في أي مجال ،وأن الزواج ال ينبغي أن
يكون الغاية األولى للفتاة ،وأنها حرة في إعطاء األولوية لالرتقاء الدراسي والوظيفي.
تقول إن الرجولة تعني بالنسبة لها الرحمة والشهامة وتحمل الرجل للمسئولية كما أمره هللا عز وجل؛
كما تقول إن الرجولة ال يجب أن يكون معيارها اإلنفاق أو القوة العضلية فحسب ،ولكنها تتحقق بترويض الطبيعة
"الذكورية" وما تنطوي عليه من ميل للعنف ورغبة في السيطرة وتغليب الغريزة على العقل والضمير .كما تقول
إن الرجل الحقيقي ال يستغل مكانته المميزة في المجتمع ،ألن هذه القوة في باطنها ضعف شديد بحكم أنها مكتسبة
و"ما تعبش فيها...مجرد حظ " .وتؤكد أيضا إن المعنى الشائع في المجتمع عن الرجولة ينطوي على كل ما هو

ذكوري وبعيد تماما ً عن أي من مظاهر األنوثة ،وهو رأي "مدمر" في رأيها ،حيث يجب النظر للرجولة "اللي
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بجد" باعتبارها فضيلة بين نقيضين أو "رذيلتين" ،هما األنوثة المفرطة من جانب (الخضوع ،االستسالم ،الرقة
الزائدة...الخ) ،واألسلوب الذكوري "الشرس" المبالغ فيه من ناحية أخرى (العدوانية ،الرغبة في السيطرة...،الخ).
فالفضيلة من منظور المبحوثة تتمثل في جوانب إنسانية وسلوكية تجمع بين ما هو أنثوي وما هو ذكوري
"بالمعقول " .أما أكثر ما يعيب الرجل في نظر المبحوثة ،فهو سوء استغالل السلطة وإساءة تفسير النصوص الدينية
لصالحه ،واستغالل المرأة ماديا ً وعاطفيا ً بسبب الصالحيات التي يمنحها المجتمع للرجل..." :المجتمع بيتسامح مع
الراجل مهما عمل ،واألم بتساعد على ده .إنما البنت أل...دايماً شايلة الهم والذنب وعقاب المجتمع طول ما هي لسة أنثى في
نظره...دايماً حاسة إنها الزم تثبت حاجة...الراجل  .هو كده حلو من غير ما يبذل أي مجهود."...

أما عن معنى األنوثة فتقول إنها تؤمن بنفس المنطق المتوازن الذي تطبقه في تعريف الرجولة :فاألنوثة
اإليجابية في نظرها تعتبر قيمة مثلى أو فضيلة تقع بين متناقضين :الضعف واالنكسار...الخ من ناحية ،والعدوانية
والسيطرة والتشبه بالذكور شكالً وسلوكا ً من الناحية األخرى .ومن ثم فاألنوثة بالنسبة لها ال تعني بالضرورة
النقيض من الرجولة ،بل إنها باإلضافة إلى الحنان والعطاء يجب أن تنطوي أيضا ً على الشهامة و"الجدعنة"
والمبادرة ،ألن هناك "ستات بِميت راجل أجدع من رجالة كتير" .وتضرب المبحوثة المثل بقصص نجاح ألمهات
عزباوات تعرفهن-سواء من المطلقات أو األرامل -ممن استطعن صنع رجال ونساء صالحين برغم صعوبة
التجربة .وتتفق (أ )6-على أن المجتمع المصري يعاني من أزمة رجولة واضحة "كل مدى بتزيد" .وهي تعزو

األزمة إلى انتشار القيم الفردية ومنطق "وانا مالي" وذيوع االتكالية والكسل والعنف ،بعكس ما كان شائعا ً "أيام
زمان" من تسامح ونخوة وشهامة وضمير كما تقول .مثالً" :الراجل زمان كان عند كلمته...كان أي اتفاق أيام جدّي
مثال بيتم بالكالم من غير عقود رسمية...وأي حد يضايق بنت أو ست في الشارع ما حدش كان بيسكت له...دلوقت
لو واحد عاكس بنت الشباب بيضحك أك ّنه بيقول "برافو" .كما تقول إن "قلة الدين" سبب آخر لألزمة ،ذلك أن الدين
أصبح مختزالً هذه األيام في طقوس و"كالم كتير في الدين من غير تطبيق حقيقي" .وتح ّمل الحالة اإلعالم والدراما
ثم األم المسئولية عن تراجع قيم المسئولية والنخوة والشهامة التي تعتبرها معاييرا ً للرجولة .فتقول إنه بدال من
صورة "الفارس النبيل" التي كانت تراها على شاشات السينما والتلفزيون سابقاً ،بدأت تنتشر في اآلونة األخيرة
صورة الرجل الذي ال يحترم المرأة ويوجه لها إهانات مثل "غوري من هنا" .وتقول إن الخطورة هنا تكمن في أن
ه ذه الصورة يتم وضعها في إطار كوميدي محبب يتسامح مع تحقير الرجل للمرأة ،ليصبح هذا االتجاه الالأخالقي
مستغرب .أما عن دور األم في األزمة فتقول إنها السبب في أزمة "الرجّالة" ،بسبب تدليلها
فيما بعد أمرا ً غير
َ

المفرط ودفاعها عنه باستماتة حينما يخطئ .فتكون النتيجة كما تقول "رجّالة في األوراق الرسمية بس".
وقد تأثرت رؤية المبحوثة لتنشئة األم لألبناء بتجربتها كزوجة ابن مرتين ،وأيضا ً بوصفها أما ً لولدين .أما
عن رؤيتها لتنشئة زوجها األول ،فتقول إنها لم تتخيل في أي وقت مضى مدى قدرة األم على إفساد ابنها وهدم
حياته الزوجية بهذا الشكل ،بسبب شدة ارتباطها به "اللي مش طبيعي...بدل ما تطلعه راجل عملتله castration
(إخصاء) ،ط ّلعته ِمنَ ْس ِون...حرمته من رجولته عشان يفضل في حجرها وحجر اخواته البنات" .إذ تقول إن حماتها
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وأخوات الزوج السابق كان لديهن رغبة في تملُّك زوجها ،فكن يشعرن بالغيرة منها طوال الوقت ويتعمدن استفزازها
من ورائه وكأنها سرقته منهن ثم يتصنعن المودة تجاهها أمامه .وكان هو يصدقهن ويميل آلرائهن حينما تكون
متعارضة مع رأي المبحوثة ،التي تقول إنها كانت تشعر أن لها ثالث "ضراير"؛ وأنها لو علمت بذلك قبل الزواج
ما كانت لترتبط به لحظة واحدة .وعن السبب الذي أدى إلى انفصالهما تقول إنها تراكمات عام كامل .هذا غير أنها
(الحماة) كانت تتعمد التقليل من شأنها أمام الناس ألسباب ُمفت َعلة؛ وكان الزوج ال يدافع عنها .وترجح المبحوثة أن
أسلوب حماتها في تنشئة ابنها تأثر بكونها أرملة وكون ابنها الذكر الوحيد الذي تعاملت معه باعتباره العوض عن

الزوج .إذ علمت بالصدفة أنه كان ينام بجوار أمه حتى يوم الزفاف؛ وأن حماتها كانت تصحبه معها إلى "قعدات
الستات" وهو صغير؛ إلى حد أن الحالة الحظت مع الوقت أنه يتحدث بنفس أسلوبها كما تقول إنه" :ابتدا يصغر
في نظري لما لقيت ه بيشتكي من أقل حاجة...حسيت إني أرجل منه...مية الحنفية لو سخنة زيادة شوية يقعد يصرخ...لو
جاله دور برد يتصل بيها يشتكي لها كأنه بيبي...وكان يقعد يتكلم مع اخواته عالتليفون بالساعات."...
أما الموقف الذي قررت معه طلب الطالق بال رجعة فهو حينما علمت أن زوجها أهدى والدته نسخة من
مفتاح بيت الزوجية دون إخطارها ،ف "طبّت" عليهما في أحد أيام العطلة األسبوعية ودخلت الشقة دون استئذان.

وقد أثرت هذه التجربة عليها بشكل كبير ،وجعلتها شديدة الحرص على أال تتزوج برجل له أخوات أو "دلدول".
فوالدة زوجها الحالي (متوفاة) كانت "عاقلة ومثقفة وما عندهاش التسلط وال ُكهن والتمثيليات ...بتاعة حماتي
األولى" .وتؤكد أن ألم التجربة األولى جعلها تحرص على التعرف على حماتها قبل الزوج نفسه؛ وأنها اطمأنت أن
زوجها الحالي لم يكن االبن الوحيد ،غير أنه تعهد بأال يتدخل بينهما أحد من عائلته.

ضل كائن
وعن تنشئتها هي ألبنائها تقول (أ )6-إنها تعلمت أن حقوق األم على ابنها ال تعني أنها تمتلكه و"ي ِ ْف َ
مسخ تحت رجليها " .ورغم ارتباطها الكبير بأبنائها ،تدرك أن سنة الحياة تقتضي أن تتقبل استقاللهم عنها في يوم
من األيام .وعن أهم ما تحرص عليه في تنشئتها ألبنائها تقول :الصدق ،واألمانة ،وتحمل مسئولية أخطائهم ،ألنها
عانت من رجل لم يكن معتادا ً أن يقول له أحد "انت غلطان" .كما أنها ترى أن الرجل المصري يربط هويته كرجل
بالفحولة والثبات االنفعالي المبالغ فيه والقوة والسيطرة ،رغم أن من حقه أن يكون ضعيفا أحيانا ،وأن يعبر عن
مشاعره أو يبكي كما تقول .فهي تزعم أن إفراط في التعبير عن الرجولة يعتبر ضعفا ،فالرجل الذي "يسمح لنفسه"
بأن يكون رقيق المشاعر "بالمعقول" هو في رأيها الرجل القوي.

كما تقول إن حماتها األولى كانت تعتبر أي خطأ يصدر منه في حق زوجته "هزار" ،وإن األخيرة "دمها
تقيل " وال تتقبل الدعابة .كما أنها (الحماة) كانت تجاهر بانبهارها بقدرته على اإلقناع و"دبلوماسيته" في حين أنه
كان في حقيقة األمر يتحايل على بعض معارفه ليقترض أمواالً لم يكن ينوي ردها لهم ،لدرجة أنها اضطرت أن
تعطيه مبلغا ً كبيرا ً من معاش أبيه لكي يستطيع رد الدين ألحد أصدقائه ،والذي كاد أن يبلغ عنه السلطات لوال تدخل
األم .كما تقول أن أسلوبه معها كان يتغير بعد كل زيارة ألمه أو أخواته ،لدرجة أنه دفعها بيديه بعنف ذات يوم.
وهي تؤكد في هذا الصدد أن ذلك كان تحت تأثير "ال ُح َقن" أو "غسيل المخ" الذي كانت تقوم به حماتها ،وكأنها
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تنتقم منها ألنها سرقت منها "حبيب القلب" .وتقول أيضا ً إن زوجها السابق كان دائم المقارنة بينها وبين والدته.
فعندم ا كانت تطلب رأيه فيما تطهوه كان يبدي استحسانا متحفظا مغلفا بالسخرية ،كما كان يتباهى "بطبيخ أمه" أمام
المدعوين لوالئم كانت تعدها زوجته (الحالة) ،بدال من الثناء عليها هي.
وتقول (أ )6-أيضا ً أنها فرحت بإنجاب الذكور ولكنها كانت تتمنى إنجاب بنت ،ألنها تدرك أن البنات
"حنيّنين أكتر"  .كما تؤكد أنها نشأت مع أبوين ال يهتمان بنوع األبناء بقدر اهتمامهما بغرس قيمة الصدق والجدية
واحترام قيمة العمل والعلم .أما عن حماتها األولى ،فترى أنها خير نموذج للقهر والظلم والتمييز بين الجنسين.
س ِ ّخر له أخواته لخدمته وتعتبره رجل البيت الذي له الكلمة
فحينما كان الزوج السابق للمبحوثة صغيراً ،كانت ت ُ َ
األولى .ومن جهة أخرى ،كانت تغدق عليه األموال أكثر من شقيقتيه واشترت له سيارة من مدخراتها ،في حين أن
شقيقتيه اعتمدتا على أموالهما الخاص لشراء سيارة .كما كان أمرأ مفروغا منه أن يقمن (قبل زواجهن) بأعمال

التنظيف والطهو ،في حين كان يحصل هو على مكافأة مالية إذا ما قام بترتيب سريره" ،كإنها بتشتريه عشان يفضل
قاعد جنبها على طول" .وتقول أيضا ً إن حماتها السابقة كانت تهتم بأن يكون لزوج المبحوثة مدرسين "خصوصيين"
في كل المواد في المرحلة الثانوية ،في حين أنها لم تهتم بذلك مع بناتها ،بل كانت تطلب منهن االعتماد على أنفسهن،
إذ لم تكن تهتم بالتحاقهن بجامعات مرموقة بقدر ما كانت تحلم أن يصبح ابنها الوحيد مهندسا ً .50ورغم ذلك ،التحق
بكلية الحقوق ،بينما التحقت إحدى الشقيقتين بكلية "القمة" (الهندسة) التي كانت األم تحلم بأن يلتحق بها االبن.
وتقول أنها تحرص على غرس قيم الرجولة في أبنائها عن طريق تشجيعهم على أن تعلم مهارات حياتية
متنوعة ،بما في ذلك األعمال المنزلية ومبادئ الخياطة؛ والتعلم من الفنيين (كهربائي  ،نجار...الخ) ،وأال يعتبروا
ذلك تقليال من شأنهم ،بل يجب أن "يخشوشنوا" .كما تقول إن لديها اتفاق مع زوجها الحالي على عدم تقسيم األدوار
بينهما بشكل قاطع؛ فقد اتفقا بدالً من ذلك على مبدا ً المشاركة ،باعتبار أن كليهما يعمل خارج المنزل .فالزوج يساعد
األبناء في الدراسة حينما تكون هي مشغولة بأعباء المنزل .وهو ال يمانع في المشاركة في أعمال المنزل والتفرغ
لرعاية األبناء إذا اقتضت الظروف ذلك ،ال سيما وأنه يعمل عمال حرا .كما أنه يدعم ارتقاءها الوظيفي ويتفهم
طبيعة عملها التي تضطرها للسفر خارج البالد أحياناً .وتعزو المبحوثة كون زوجها متفهما لطبيعة عملها بأن والدته
كانت متحققة ذاتيا ً فنشأ معتادا على نموذج المرأة الناجحة في المجالين الخاص والعام.
وعن الفرق بينها وبين حماتها األولى وانعكاس ذلك على أسلوب تنشئتها ألبنائها تقول:
" من كتر ما كنت متعقدة منها كنت عايزة أعمل كل حاجة عكسها...يعنى ال يمكن  ...أدافع عن ابني لو غلط وألوم غيره
بدل ما أعرفه غلطه...ولو اتجوز حاحاول أكسب مراته مش أطهقها في عيشتها...ليه أخرب عليه؟ ده (زوجها السابق) لحد
دلوقت ما اتجوزش تاني...يعني تأثيرها هي واخواته زي ما هو...هي حبت تحبسه معاها...بالهنا والشفا".

 50ا عبارة متداولة في المجتمع المصري تطلق على كليتي الطب والهندسة بسبب ما يرتبط بهما من "برستيج اجتماعي"
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أما عن والدة زوجها الحالي ،فتقول إنها "عرفت تربي" وأنها تتمنى أن يكون أوالدها مثل أبيهم من حيث
تحمل المسئولية واالحتواء والنضج ،على العكس من زوجها السابق "قليل الرجولة".

الحالة (أ)7 -
السن56 :
الحالة الزواجية الحالية :متزوجة للمرة الثانية
المستوى االقتصادي :شريحة عليا
أعلى درجة تعليمية للحالة :دكتوراه في الهندسة
الحالة الوظيفية :استشاري بمنظمة دولية معروفة

محل الميالد :الهرم ،الجيزة
منطقة السكن حالياً :مصر الجديدة
عدد األبناء وأعمارهم :بنت واحدة من الزوج األول ( 22سنة)
نوع تعليم األبناء :دولي
نمط األسرة :نووية
نوع السكن :تمليك باسم الزوجين

وظيفة الزوج /المستوى التعليمي :بروفيسور في الجامعة
/دكتوراه في الكيمياء
وظيفة األب /المستوى التعليمي :مهندس كيمياء صناعية ،عدد اإلخوة/أعمارهم/نوعهم :أخ واحد ( 45سنة)
دكتوراه في الهندسة
الديانة :مسلمة
وظيفة األم/التعليم" :أم لوقت كامل"/البكالوريا الفرنسية

نشأت المبحوثة في أسرة ميسورة الحال يسودها التفاهم واالحترام وحب الثقافة والسفر .وتزوجت من
جارها الذي كانت تعرفه منذ الصغر وينتمي إلى مستوى اجتماعي وثقافي مرتفع أيضاً .وقد أنجبت منه ابنة تبلغ
من العمر اليوم  22عاماً .ثم وقع بينهما الطالق في السنة األولى من الزواج بعد إنجاب ابنتها الوحيدة؛ وتزوجت
المبحوثة بعد ذلك زوجها الحالي وتربطهما عالقة صداقة ومودة واحترام متبادل كما تقول.
يتل ّخص مدلول "الرجولة" بالنسبة للمبحوثة في تحمل المسئولية ،والنزاهة ،والحساسية .أما األنوثة،
فتترادف بالنسبة لها مع معنى الرجولة .إذ أنها ال ترى فرقا ً بين المفهومين .فاألنوثة بالنسبة لها تعني أيضا ً
الحساسية والمسئولية والنزاهة .وتقول إن أكثر ما يعيب الرجل هو الكذب والجبن وأن يكون "شخص مهزأ" .ورغم

ارتفاع المستوى الثقافي والطبقي للحالة ،تقول إن أكثر األمثال الشعبية تعبيرا ً عن الرجل هي" :ديل الكلب ما يتعدل
و لو ع ّلقوا فيه قالب".
وتتفق الحالة مع الرأي القائل بوجود "أزمة رجولة" في مجتمعنا .واألزمة تتلخص كما ترى في تراجع
قيمة تحمل المسئولية بشكل كبير ،والجهل أيضا من قبل األبناء واألمهات المعنيات بالتنشئة بالدرجة األولى .وتقول
إن ا لسبب في األزمة هو سوء تنشئة من األهل يعضدها المجتمع والتعليم السيء ،وفقدان الثقة في النفس ومحاولة

المعوج للدين ،و"القوانين المترهلة التي تفسر غالبا في صالح
تعويض اإلحساس بالنقص المستمر ،والتفسير
ّ
الرجل...والخيال المريض عن صورة الرجل" .كما تقول إن المجتمع يظلم األنثى والذكر على السواء..." ،لكن
الست مظلومة أكتر لموقعها المهمش في الحياة الرسمية والقانونية والمجتمعية ،بينما داخل األسرة غالبا ما يكون
للست وضع يحترم من األبناء وغالبا الزوج."...
وتقول إنها تؤيد أن يكون لالبن سكن مستقل ،وإنها ضد ارتباط األم المرضي باالبن ون ذلك شعور بعض

األمهات أن ابنها "ح يتخطف منها" إذا ما تزوج..." ،ألنه شيء طبيعى أنه يتزوج زي ما أبوه تزوج وزي ما
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تزوجت أنا" .وهي ال توافق على سفر االبن والحياة خارج الوطن ،ولكنها كانت لتتقبل سفره للدراسة "لو كان
مسئول عن تصرفاته واللى يحب يدرسه مش موجود في مصر" .وعن السلبيات التي تراها في أسلوب تنشئة األم
"مشوه ."...أما عن الجوانب اإليجابية من وجهة نظرها ،فيأتي على رأسها الحب
المصرية ألبنائها تقول إنه أسلوب
ّ
غير المشروط والحفاظ على ترابط األسرة في الظروف الصعبة والتدبير بأقل اإلمكانيات.
ومن جانب آخر ،تقول المبحوثة إن حماتها األولى تسببت في تشويه زوجها:
ي ،تدافع عنه في الخطأ ،ف ِط ِلع كدّاب وما بيتحملش نتيجة أخطائه على اإلطالق ....كانت تدافع
"ربت ابنها على إنه مالوش ز ّ
عنه حتى لو غلطان وتقف ضد الطرف المجنى عليه لمجرد انها تحمي ابنها ...كانت تغطى عليه لما يكذب ،وتغ ّلط األطراف
التانية عشان تثبت إن ابنها صح ...وكمان كان ممكن تيجي على الطرف التاني وتحاول تقلل من قيمته ألنها حاسة إن ابنها
قدراته أقل...دي حتى ما شافتش حفيدتها وال مرة لمجرد إنها ما تزعلش ابنها اللى قرر ان مالوش بنت أصال...عمرها ما
تعرفه أبدا إيه واجباته وال إيه مسئولياته .بالنسبة لها كل ما خف الحمل عن ابنها كل ما كان أحسن ،حتى لو كان كل
حاولت ّ
اللى بيعمله غلط .هي كمان كانت ست متسلطة في عالقتها بجوزها ،فاحتمال تكون قلقانة من وجود حد قوي غيرها في حياة
ابنها...وكل ده أثر طبعاً على عالقتنا...عمره ما اتحمل مسئوليتنا ال قبل الطالق وال بعده"...

فمنذ مرحلة الحمل بدأت ال تشعر بوجوده على اإلطالق ،وبعد اإلنجاب لم يهتم بابنته ولم يكن يطيق سماع
صوتها ،ومنذ أن وقع الطالق لم يعد ينفق عليها:
"كان عندها سنة واحدة ...ده طبعا خالني أضطر اشتغل ساعات كتيرة جدا علشان أأ ِ ّمن حياة كريمة وتعليم جيد لبنتى،
خصوصاً انه طردنا من البيت وهي عندها سنتين ...كان الزم أضمن بيت لينا بحيث ما نتطردش مرة تانية...وعشان هي
كبرت ما عندهاش أب ،فكنت باحاول ان كل األوقات اللى بعد الشغل تكون لنا احنا االتنين نستمتع فيها مع بعض".

ومن المشاكل األخرى التي واجهتها بسبب طليقها صعوبة استخراج جواز السفر .وقد كان ذلك حينما كان

القانون ينص على ضرورة موافقة الزوج على سفر الزوجة" .ده اتغير الحمد هلل ،وانا كنت جزء من الناشطين في
الموضوع ده" .وقد تسبب ذلك في ذلك الوقت في منعها من العمل في مؤسسات دولية خارج مصر ألنها لم ترغب
في ترك ابنتها وحدها:
"...مش بس كده ...ده كمان سبب لنا مشكلة كبيرة بعد كده لما جيت أسافر للحصول على الدكتوراه .بعد اتفاقى معاه على ان
بنتى تيجى معايا ،رجع في كالمه يومين قبل السفر ،وده خالنى سافرت أول سنة وحدي وكنا أنا وهي في غاية الحزن ،مع
إنها كانت مع والدتي."...

على أن الحالة تمكنت بعد ذلك  -وبفضل أخيها األصغر– من "شراء" جواز سفر ابنتها منه" :أيوة أخد
فلوس علشان يعمله .هو الحقيقة أخد فلوس وما عملوش ،لكن لما اشتكيت لوالده هو عمله لبنتى" .أما عن تأثير
شخصية وتصرفات وإساءات ُم َ
ط ِلّ ِقها ها بسبب تنشئته "المختلة" ،فتقول إنه قد ظهر اآلن أكثر من ذي قبل" ،ألن

صحتى اتأثرت من كتر اإلرهاق ومن كتر ال  stressالدائم .لكن الحمد هلل بنتي اتعلمت أحسن تعليم متاح في
مصر وهي متميزة جدا في دراستها الحمد هلل" .أما عن والدة زوجها الحالي فتقول إن أسلوبها في التنشئة كان على
النقيض من سابقتها" :ربته وحدها بعد وفاة زوجها على تحمل المسئولية والوضوح واحترام اآلخرين" ،وفي سياق
إثنائها على أسلوب تنشئة زوجها الحالي البنتها ،تقول إنه يهتم بها ويساهم في تربيتها ويساعدها.
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والمرةَّ" .فهي
ومن خالل الواقع الذي عايشته ،ترى الحالة انحيازا ً كبيرا ً من جانب األم لالبن "في الحلوة
ُ
(األم) تفضل األوالد الذكور ،وتدلل المبحوثة على ذلك بما كانت تفعله أمها أيضا ،مثل التسامح مع االبن أكثر من
البنت أكتر في حالة الخطأ ،عالوة على إعطائه مصروفا ً أكبر .كما تقول إن ذلك التمييز كان يقترن دائما ً برغبة في
السيطرة على االبن والتدخل بشكل مبالغ فيه و"االبتزاز العاطفي" ،عن طريق االعتماد على االبن عاطفياً ،ربما
أكثر من اعتماده هو عليها-خاصة حينما تكون العالقة بينها وبين زوجها متوترةـ مؤكدة أيضا ً أن األم المصرية
تضحي بنفسها في كثير من األحيان بشكل غير مفهوم وترضى لنفسها بالقهر وتدني المكانة.
وتؤمن الحالة بأن الحرية والتعليم وااللتزام من األهمية بمكان بالنسبة لألبناء من الجنسين .كما ترفض التقسيم

الصارم لألدوار بين الجنسين" ،ما فيش أدوار خاصة لألم وأدوار تانية لألب ،تربية األوالد مسئولية مشتركة واللي
يقدر على حاجة يعملها" .وينطبق هذا المبدأ عليها ،فالقرارات في أسرتها تقوم على المشاركة ويمكن أن يتخذها أي
من أفراد األسرة .كما ترى في نفس السياق أن العمل في النطاق العام مقابل أجر هو حق أصيل للمرأة؛ وأن من
حقها أيضا أال تعمل لو لم ترغب في ذلك أو كان لها خيار آخر .وتعتقد (أ )4-أيضا ً أن...
"األم العاملة منظمة أكتر في وقتها ،لكن ظروف العمل في مصر سيئة ومدتها طويلة وال تتيح لألم أي طاقة بعد يوم العمل
لالهتمام بأوالدها ،فيكون الحمل مضاعف عليها ألن ما فيش أي دعم حكومي أو قانوني لألمهات".

وعن سيادة الفكر الذكوري في المجتمع تقول إن "تربية األوالد عموما مش سهلة ،لكن تربية البنات في
مجتمعنا أصعب بسبب سوء تربية الصبيان – "...مما يعرض اإلناث لتجارب سيئة "يجب أن يكن مستعدات لها.
وتقول الحالة أن القاسم المشترك الوحيد بينها وبين أم زوجها األول هو الشخصية القوية ،مما قد يعتبر
سببا ً الختياره لها كزوجة ،وهو ما يتفق مع الرأي القائل بأن الرجل يبحث في الزوجة عن امرأة تشبه والدته.
وينسحب المبدأ نفسه على والدة زوجها الحالي ،التي تتشابه معها في تشجيع األبناء على االستقالل واحترام اآلخرين
بتفرد شخصية كل إنسان وكونها نتاجا ً لظروفه الخاصة.
وتحمل المسئولية .على أنها تؤمن ّ

الحالة (أ)8-
السن65 :
الحالة الزواجية الحالية :متزوجة
المستوى االقتصادي :شريحة عليا
أعلى درجة تعليمية للحالة :دكتوراه

محل الميالد :اإلسكندرية
منطقة السكن حالياً :المعادي
عدد األبناء وأعمارهم 1 :بنت ( 37سنة) 2 ،ولد ( 29و 32
سنة)
نوع تعليم األبناء :مدارس دولية ،جامعات خاصة ودولية
نمط األسرة :ممتدة معدلة

الحالة الوظيفية :أستاذة جامعية/باحث
في العلوم اإلنسانية
وظيفة الزوج /المستوى التعليمي :رئيس مجلس إدارة نوع السكن :فيال بحي راق ،ملك للزوج
بشركة أجنبية/دكتوراه
اإلخوة 2 :ذكور ( 55و  48سنة) و 2إناث ( 49 ،57سنة)
وظيفة األب /المستوى التعليمي :مستشار قانوني
وظيفة األم/المستوى التعليمي :ربة منزل/شهادة الديانة :مسلمة
البكالوريا
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نشأت الحالة في جو أسري يسوده االحترام والتفاهم والمحبة بين األبوين وبين األبناء .وقد تزوجت
عرف عنها الصرامة
المبحوثة من مهندس ينحدر من عائلة أرستقراطية وكانت األم (حماتها) من أصول تركيةُ ،
وحب السيطرة .وأثمر زواج المبحوثة عن  2من األبناء الذكور وبنت واحدة.
وقد رفضت الحالة أن يكون هناك تعريف شامل للمفهوم الرجولة .ومع ذلك فهي ترى أن الرجل يحمل
ويسعد بصفات تميزه بالفعل بوصفة رجل ،مثل رغبته في الحماية والعقالنية والقوة والثقة .كما تنطوي الرجولة
كما تراها على "صفات باطنة " ،تشمل الرحمة والتوازن واإليثار والعطاء .وما ينطبق على الرجل ينطبق على
المرأة كذلك ،إذ أن المرأة تميل إلى العطاء واإليثار ،وهذه صفاتها ،فتدلل عليها بالحب غير المشروط ،وهي
الجوانب الظاهرية .أما الجوانب الخفية ،فتتضمن التوازن بين العقل والعاطفة ،والقدرة على العمل في أكثر من
مجال ،وتكوين رؤية شاملة للحياة .كل من الرجل والمرأة في حاجة إلى تكامل إنساني وتوازن نفسي.
وتقول الحالة أن معاني التكامل اإلنساني تتجسد في شخصية أبيها :مزيج من الحزم والسماحة وال ُخلُق
الرفيع والتسامح وعدم التعنت ،والعدل ،واحترام حريات اآلخرين واتساق األفعال مع األقوال .كما تقول إنها تعلمت
من أبيها أدب االختالف وعدم الفصل بين الدنيا والدين ،ألن اإلنسان كل متكامل في كل لحظة.
وترى الحالة أن الرجل المصري قد يكون محروما  -بفعل ضغط المجتمع والتوقعات السائدة والموروثات
التقليدية -من التع بير عن نفسه وعن مشاعره ،وأيضا من بناء عالقة حميمة مع أصدقائه ،بمعنى أن هذه الصداقات
ترتبط بممارسة أنشطة مشتركة وتفتقر إلى المشاركة الوجدانية.
ومن ناحية أخرى ،تشير الحالة إلى تأثر تكوين هوية زوجها كرجل بتنشئة والدته .فقد كانت األخيرة تريد أن تقولب
أبناءها تبعا لما تعتقد أنه األفضل ،وترى القيم في ثنائية واضحة "صح وغلط" ،وتخشى عليهم من االنحراف ،ألنها
عانت في حياتها من رؤية إخوتها وهم يبددون المال ،ويدمنون سباق الخيل .وتقول أيضا أن تعاملها مع أبنائها كان
فيه قدر كبير من الرغبة في حمايتهم ،وكانت وسيلتها في ذلك فرض ما تراه صوابا ،عليهم أن ينفذوه دون مناقشة.
وعندما انتقل االبن من المحافظة التي نشأ فيها إلى القاهرة للدراسة الجامعية -كما تقول  -شعر أنه حر ،مما
جعله يسعى للتخلص من القهر الخفي الذي كان يشعر به .فشرب السجائر الممنوعة ،وكذلك تناول الخمر مع
األصدقاء ،وإن كن ذلك دون إدمان ودون أن يفقد وعيه .أي أن شعوره بالحرية ،جعله يختار أسلوب حياة مختلف،
يحاول فيه أن يكون صاحب القرار .ولكن على الرغم من شعوره بالحرية وقتئذٍ ،وخروجه عن القواعد التي وضعتها
له والدته ،كان قادرا على مراقبة سلوكه ،دون انجراف .وقد تفوق في دراسته وهو ما كان يشير إلى أنه لم يفقد
مسئوليته نحو نفسه .وتستطرد المبحوثة فتقول إن زوجها عن غير وعي يتصرف مثل والدته في أسلوب توجيه
األبناء ،ومثلها أيضا في الحرص على اإلتيكيت وخفض الصوت والحرص على المظهر.
ومن جانب آخر ،تشير (أ )8-إلى الفروق بينها وبين حماتها .فقد تركت هي ألبنائها حرية اختيار تخصصهم
الدراسي ،ولم تتدخل في اختيار زوجاتهم .أما حماتها ،فكانت ترسم المستقبل ألبنائها ،وتوجههم إلى التخصص الذي
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تعتقد أنه أفضل؛ وكان ت تريد أن يكون أحدهم على األقل طبيبا ،ولم يتحقق لها ذلك ،على الرغم من نجاحهم في
الحياة العملية ،كل في طريقه .كما كانت ترغب في زواجهم بعائالت بعينها ترشحها لهم ،ولكنهم أيضا لم يحققوا
لها رغباتها.
وتقول الحالة إن الحماة لم تدرك ولم يدرك من حولها أنها كانت مستاءة داخليا من عدم إكمالها لتعليمها.
فقد كانت تبدو سعيدة بدورها ،فخورة أنها أم وزوجه .ولكن عندما تقدم بها العمر ،ظهر األلم الذي كانت تعانيه في
صمت ،فإذا بها تبكي وهي في سن الثمانين ألنها حرمت من التعليم العالي ،وهي التي كانت في مدارس فرنسية

راقية .على أنها كانت قبل ذلك تؤكد عكس ما كانت تتمناه لنفسها ،وتقول دوما ً إن "الست ما لهاش غير بيتها
وعيالها" ألنها "ملكة جوة بيتها " .ولكنها (الحماة) لم تتدخل في الشئون الخاصة للحالة ،ولكن كانت دائمة النصح
لها أال تنشغل بحياتها العملية عن رعاية أوالدها وبيتها.
وقد كانت حماتها كما تقول (أ )8-ترى الدنيا من خالل ثنائيات قطعية واضحة الصواب والخطأ مثل
وضوح اللونين األبيض واألسود .ولكن الحالة تؤكد أن هذه الحدود الفاصلة ال توجد في الواقع ،ألن ما نعتقد أن
صواب اآلن قد نراه خطأ عندما تنمو تجربتنا ،واإلنسان يتعلم من التجربة ومن أخطائه .على أنها تؤكد أنها تقدر
دور حماتها في تنشئة زوجها ألنها رغم الفروق الكبيرة بينها وبين المبحوثة ،فهناك تأثيرات إيجابية مثل احترام
زوجها لنفسه ولآلخرين ،وإعالء قيمة العمل ،وقيم الحب والتعاون ،ويرجع ذلك من وجهة نظر الحالة ،إلى أن
حماتها كانت تشعر أبناءها بالحب ،رغم صرامة أسلوب تربيتها لهم.
وعن تأثر زوجها بتنشئة والدته ،الحظت أنه يتبني أسلوبها (والدته) في تربية األبناء ،وكانت تختلف معه،
وتشرح له وجهة نظرها .ولكنها أدركت أنه كان يفعل ذلك ال شعوريا ،فلقد استدمج طريقة والدته .ومن ناحية
أخرى ،فإنه في مقتبل حياتهما ،وبعد أن أنجبت اإلبن األول الحظت المشاركة أنه تغير ،ولم تدر لهذا سببا .فقد
انهمك في دراسته ،ولم يعد يهتم بشئونها كما كان يفعل من قبل ،وكأنه يهرب منها ،أو يبعدها نفسيا عنه .ووجدت
نفسها فجأة تتحمل مسئولية أكبر من طاقتها اإلنسانية ،وهو ال يهتم بالقدر الذي كانت تتوقعه بمشاعرها كأم ُمجْ َهدة
وفي حاجة إلى المساندة والدعم .فشعُ َر ْ
ت وقتها بعزلة نفسية كبيرة ،ألنها فوجئت بسلوك لم تستطع أن تفسره ،على
الرغم من حبه الكبير لها ،وعدم تحمله لحزنها أو تعبها .وتقول الحالة أنها أدركت مع الوقت أنه كان يهرب ال
شعوريا من صورة األم ،وأصبح سلوكه معها مثل سلوكه مع أمه ،التي كان يتجنبها األبناء بعد أن نضجوا وخرجوا
عن إطار القولبة المفروضة عليهم.
وعن أسلوب تنشئتها هي ألبنائها ،تقول ،أنها لم تفرض على أبنائها قط أي اختيار ،بل كانت تعتمد معهم
على الحوار الحميم ،وليس م جرد إعطاء األوامر .فقد تركت ألبنائها اختيار تخصصهم الدراسي ،ولم تكن تجبرهم
على االستذكار وال تشجعهم على المنافسة بقدر ما كانت تهتم بكل منهم باعتباره شخصية متفردة ترعاها بالمحبة.
وقد انعكس ذلك في نظر الباحثة على النجاح والتميز الذي حققه أبناؤها الثالثة .فالفتاة أستاذة جامعية وأم ناجحة،
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أما األبناء فأحدهما مهندس ناجح يعمل في دولة أوروبية واالبن اآلخر مدير قطاع هام بإحدى الشركات األجنبية
الكبرى.
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ثانياً :المجموعة (ب)
المبحوثون الرجال
الحالة (ب)1-
السن38 :
الحالة الزواجية :متزوج
المهنة الحالية :فني إصالح أجهزة كمبيوتر (يعتبر
نفسه مهندس كمبيوتر)
المؤهل التعليمي :يدرس بمعهد خاص للحصول على
دبلوم الحاسب اآللي
المستوى االقتصادي :شريحة دنيا
محل الميالد :العمرانية ،الجيزة
منطقة السكن حالياً :العمرانية ،الجيزة
عدد األبناء 1 :ذكر ( 8سنوات) 1 ،أنثى ( 4سنوات)
نوع تعليم األبناء :حكومي

اإلخوة/األخوات :أخت واحدة ( 41سنة)
محل ميالد ونشأة األب :قليوب
محل ميالد ونشأة األم :قليوب
مهنة األب وأعلى درجة تعليمية حصل عليها :عامل
في مصنع عطور-االبتدائية
مهنة األم وأعلى درجة تعليمية حصلت عليها :ربة
منزل-أمية
مهنة الزوجة  /أعلى درجة تعليمية حصلت عليها :ربة
منزل-معهد أزهري (لم تكمل تعليمها)
نوع األسرة :نووية
نوع المسكن :إيجار يدفعه المبحوث
الديانة :مسلم

نشأ المبحوث في أسرة تقليدية بحي شعبي ،وهو يصف أسرته بأنها "ملتزمة" بمعنى أنها "متدينة" .له
أخت واحدة أكبر تسربت من التعليم في سن العاشرة ومتزوجة من ابن عمه .أما األم ،فهي ربة منزل ،أميّة وتحرص
على حضور الدروس الدينية بالمسجد وترتدي النقاب تعبيرا ً عن التزامها الديني .أما األب فيحمل الشهادة االبتدائية
ويعمل بمصنع عطور؛ وهو ملتحٍ ويرتدي جلبابا قصيرا تيمنا بالسلف الصالح ،ويعمل المبحوث كفنّي إصالح
أجهزة كمبيوتر ،ويعتبر نفسه "مهندس كمبيوتر".
أما عن عالقة الوالدين ،فيقول إنهما غير متفاهمين ،فبينهما عالقة صراع دائم وشجار متصل ينتهي غالبا
بضرب األب لألم .ويقول إن أمه تحملت طويالً دون أن تشكو ألهلها خوفا ً على تشويه صورة األب أمامهم ،في
حين أن السبب األرجح هو أنها تعتمد عليه اقتصاديا بشكل كامل ،وتخشى أال تجد مأوى إذا طلقها.

وعلى الرغم من أنه يرى أن والدته مظلومة ،فإنه يبرر ضرب أبيه لها بأنها "بتستفزه" أحيانا أو " ّ
بتزن"
وأنها "بتعند" ،و"العند يولد الكفر والعياذ باهلل" ،مما يجعل الرجل "يطلع عن شعوره" .ومن جانب آخر ،يبرر
المبحوث ضربه هو لزوجته بنفس األسباب ،عالوة على إيمانه بأن الدين يمنحه إذنا بذلك.
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ويرى (ب )1-الرجولة باعتبارها قدرة الرجل على أن "يفتح بيت" ،و "الشهامة ووقفته في المواقف
الصعبة" عالوة على القدرة على تحمل المسئولية وحماية المرأة وغيرته على بيته وإحكامه السيطرة على

المرأة ،ألنها ضعيفة و"ممكن يتضحك عليها بسهولة" ،مما يستدعي مراقبتها ألنه "عارف مصلحتها عشان
بيخرج أكتر منها ويحتك بالحلو وال ِو ِحش فعارف يميّز ده من ده" .أما عن أكثر ما يعيب الرجل في نظره فهو البخل
وتعاطي المخدرات وعدم "مراعيّة ربنا"  .أما عن مثله األعلى ،فيقول إنه الشيخ محمد حسان ،وهو داعية سلفي
مشهور وله شعبية كبيرة.

أما األنوثة فتعني في نظر (ب )1-أن تكون المرأة جميلة ضعيفة ورقيقة وخفيضة الصوت و"ملتزمة"
(بمعنى متدينة) ،وهو ما استنبطه من الحديث النبوي الشريف "تنكح المرأة ألربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها
فاظفر بذات الدين تربت يداك" .فهو يفسر الحديث باعتبار هذه ال َم َح ّكات األربعة وصية أو شرطا ً الختيار شريكة
الحياة ،أما عن معيار المرأة "ذات الدين" بالنسبة له ،فهو ارتداء الحجاب الذي يراه فرضا ً وشرفا ً لها .كما يتمنى
المبحوث أن يهدي هللا زوجته لترتدي النقاب مثل أمه ،فهو يزيدها شرفا ً و ِع َّزة و ِعفّة كما يؤكد .ويقول أيضا إن
المرأة يجب أن تكون مطيعه للزوج وتحترمه وتحافظ على زينتها من أجله وتصون غيبته.
ومن جانب آخر ،يؤكد المبحوث اقتناعه بأن المجتمع المصري يعاني من أزمة رجولة ،تتمثل بشكل رئيسي

في غياب الوازع الديني وتراجع قيم النخوة والشهامة ،ألن "كل واحد في حاله...ما فيش جدعنة وشهامة زي
زمان....مصر كان بيتضرب بيها المثل لما نقول الناس للناس...ده ما عادش موجود ."...وبالرغم من انتقاده لتراجع
قيم الشهامة والنخوة ،يبدي المبحوث تحفظا ملحوظا على التدخل لفض أي شجار أو الدفاع عن ضحية تحرش ،ألنه

ال يضمن العواقب .يقول في ذلك " :أنا ما شفتش الخناقة من األول ف ليه اتدخل...وبعدين كله بقى معاه سالح...ممكن
واحد يجيب بطني وال يضربني رصاصة...مين ح ينفعني ساعتها...مين ياخد باله من عيالي ."...ومن جانب آخر،
يذكر مظاهر أخرى ألزمة الرجولة ،ومنها ضرب الرجل لزوجته ألسباب تافهة؛ ومنها أيضا رفض المحاسبة،

وأن يتزوج الرجل "على مراته وهو مش قادر يصرف على بيتين".
وعلى الرغم من تعاطفه من أمه وتأكيده أنها مظلومة "وأم مثالية" ،يقول إن والده رجل "شقيان" ويستحق
التعاطف أيضاً .ويرى المبحوث أن المرأة "ملكة" في بيتها-مثل أمه-بعكس وأن عمل المرأة "قلة قيمة" ،ألن
الخروج للعمل يعرضها لمخاطر كالتحرش ويفتح بابا للشيطان .كما أنه يتفق مع والدته على أن مطالبة المرأة

ِلت و ْمتَ ّل ْ
بحقوقها أمرا ً مثيرا للسخرية ،ألن "...الستات واخدين حقهم تا ْ
ت...مش عارف ناقصهم إيه تاني."...
ومن ناحية أخرى يقول إن أمه "طيبه وحنينة وخدومة" وتخاف عليه و"...مراعيه بيتها ...وبتعيش تحت
أي ظروف ،"...ولكن "زَ عَ ْلها وحش" .وبالتالي فهو ال يقوى على غضبها أو تخييب أمله فيه .فقد رفض عرض
عمل مغر بدولة عربية -مثال -ألنها (األم) ال تقبل بعده عنها ،وألنه يحتاج أن يراها باستمرار تدعو له وألبنائه.
كما يقول أيضا إنه ال يخبرها عن أي جهاز كهربائي جديد يشتريه ألسرته لكيال تشعر بأنه مقصر في حقها أو أنه
"يبخل عليها" ولكيال يضعها في موقف مقارنة مع زوجته.
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وقد تسبب ارتباط المبحوث الشديد بأمه في مشاكل كثيرة مع زوجته ،لدرجة أنه اشترك مع والدته ذات
يوم في ضرب زوجته ألنها "دعت على" حماتها "بحسبنا هللا ونعم الوكيل" ردا ً على سبها باألم .ويعتبر أن ما فجر
هذا الموقف هو "شيطان" دخل بينهما ،وال يلوم أمه رغم أنها ألّبته ضد زوجته ،بدءا بإخباره بما تفوهت به زوجته

بدال من تهدئة الموقف .فهو يقول إن زوجته (وليس أمه) بأنها يجب أن تتحمل وتصبر و"تبَ َّط ْل ُشغل الضرايِر
وشغل العيال ده" .ويشير المبحوث إلى عدد من المواقف التي تضايق فيها أمه زوجته ،تارة ألنها ال ترتدي النقاب-
رغم أنها ترتدي "اإلسدال" داكن اللون بناء على رغبته -وتارة ألنها "ما بتسمعش الكالم" .كما أنه يعتبر تعنيف
أمه لزوجته "حق ربنا" ألنها مثل ابنتها ويحق ألمه ما يحق ألم الزوجة.
ومن الالفت للنظر أنه بالرغم من اضطهاد والدة المبحوث وقهرها لزوجته ،ترفض هي أن تخضع ابنتها
لسلطة حماتها ،بل وتشجعها على أن "ما تسكتش" ألن حماتها "عايزة اللي يس ّكها" .ويصدق المبحوث على ذلك
مؤكدا الفرق "الشاسع" بين والدته التي "بتراعي ربنا" وحماة شقيقته التي تسعى للسيطرة عليها.
ومن ناحية أخرى ،ورغم ما تعانيه أم المبحوث من عنف بدني من قبل زوجها هي (والد الحالة) ،ال ترى

غضاضة في أن يضرب ابنها زوجته ،بل وتشجعه على ذلك ،ألن الزوجة مثل الطفلة -كما يقول -والزم "جوزها
ضرب ابنتها ألن ذلك من الحقوق الشرعية للزوج .ويقول
يعقلها" .أما بالنسبة ألم الزوجة ،فال تمانع أيضا في أن ت ُ َ

المبحوث هنا إن " الضرب عندنا ما فيش مشاكل بس بيكون ضرب بالراحة مش بغباوة زي بعض الرجالة".
ويستشهد في هذا المقام بأسلوب عمه في عقاب زوجته ،فهو يحرمها من الطعام ويضربها ضربا مبرحا بالحزام
في غرفة مغلقة دون السماح ألحد بالدفاع عنها .أما هو فيقول إنه ال يحبذ هذا األسلوب ،وإن كان يستحسن الضرب
كأسلوب تأديب ألن "...الناس زمان كان عندها دم وماشية تمام عشان كان فيه ضرب وعيب وحرام."...
وفي معرض الحديث عن تبرير بعض األمهات ألخطاء أبنائهن الذكور ،يقول المبحوث إن والدته كانت
ال تستطيع منعه من تدخين الحشيش في مرحلة سابقة في األفراح والمناسبات ،مثلما كان يفعل الكثير من الجيران
واألقارب ،ألن ذلك أمر ال يعيب الرجال ،وليس له ضرر كبير كما يقول ،مؤكدا إنه ليس من الكبائر كالخمر .ويحمد
المبحوث هللا ألنه تاب عن التدخين ،بينما يؤكد أن "الحشيش عادي" في كثير من األسر الشعبية.
ويؤكد المبحوث إنه يشعر منذ صغره بأن له مكانة مميزة لدى والدته مقارنة بشقيقته ،وذلك لكونه ذكراً
وابنا وحيداً ،فقد كانت تقبل خروجه من المنزل في أي وقت للترفيه ،وفي التأخير ليالً واالختالط باألصدقاء ،بعكس
شقيقته التي كان ال يُسمح لها بإقامة صداقات أصال أو الخروج إال للضرورة .ومن المظاهر األخرى لتمييز أم
المبحوث بين الجنسين أنها كانت دائما تخاطبه بود وتشجيع وهدوء في حين أنها كانت "شديدة" مع شقيقته كما
يقول ،ألنها كانت تحرص على تجهيزها لتحمل مسئولية الحياة الزوجية وأعباء األمومة .أما هو فلم يضطر لعمل
أي شيء في المنزل سوى النوم واألكل ومشاهدة التلفاز ألن شقيقته وأمه كانتا تقومان بخدمته ،ألن ما كان مطلوبا
منه هو المذاكرة فقط واالنتظام في الدروس الخصوصية والنجاح ،ثم العمل صيفا للمساهمة في نفقات األسرة.
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ويقول إن والدته " عمرها ما قالت لبابا عن أي غلط باعمله إلنه شديد وممكن ما يمسكش نفسه ،"...في حين أنها
يعرضها للعقاب .كما أن المبحوث نفسه كان
كانت تبلغ والده عن تقصير شقيقته في األعمال المنزلية ،وهو ما كان ّ
يستخدم الشدة مع شقيقته قبل زواجها "...إلني لفيت كتير وعارف إن فيه والد حرام كتير".
ومن جانب آخر ،يرى (ب )1-أن قله الوعي الديني يعتبر من أهم أسباب التحرش ،على أنه يجزم بأن

الفتاة هي السبب الرئيسي في التحرش ألن "مجرد مشيها في الشارع ممكن يحرض ع التحرش" بخالف "الهدوم
الملفتة والتبرج" " :..أنا عاكست بنات قبل كده وعارف الراجل بيبص للبنت ازاي ."...ويبرر المبحوث سيطرة

الرجل على المرأة بحديث "الرجال قوامون على النساء" وأن "مش كل حاجه الست تقدر تعملها ...الراجل أعقل
دايما لكن هي بتتصرف بعاطفتها وضعيفة...فالزم هو اللي يسيطر على األمور".
ويقول إنه اضطر لضرب زوجته عددا من المرات ألسباب مختلفة ،منها أنها أمضت وقتا طويال في زيارة
لوالدتها ،ومرة أخرى حينما رفضت أن تقيم عند حماتها لخدمتها بعد إجرائها عملية جراحية .كما يؤكد أن "الزن"
من أهم أسباب الضرب ،مؤكدا أن الرجل هو "األعقل" واألكثر قدرة على تقدير األمور.
وعن توقعات األم بالنسبة له كرجل يقول إنها كانت تضغط عليه كثيرا لكي ينجح في الدراسة ألنها ترى
أن ذلك سيساهم في ارتفاع المستوى االقتصادي لألسرة .أما اليوم فيرى أنه واقع تحت ضغط مستمر لتحسين
مستوى أسرته المعيشي والعمل لساعات طويلة ليستطيع تغطية نفقات األسرة ،مما يتطلب غيابه لفترات طويلة عن
يواج ُهها أي رجل .وعن توقعات المجتمع منه كرجل أيضا يقول
المنزل .وهو يعتبر ذلك من أقسى الضغوط التي
ِ
إنه ال يستطيع أن يشكو مثل النساء من المشاكل االقتصادية أو الشخصية ،ولكنه يكتفي بااللتقاء بأصدقائه ولعب

كرة القدم في العطلة األسبوعية ،ألن " الرجل عيب يبين ضعفه أو الناس تشوف إنه مش مسيطر على حياته...إلن
أسرته كده مش ح تحس باألمان "،
أما عما يتوقعه من المرأة من أدوار ،فيرى أن ما سبب الظلم للمرأة هو اضطرارها للخروج للعمل وتشبهها

بالرجل ،في حين أنها "ا ْتخَل ِق ْ
ت عشان مسؤوليات تانية . "...وبرغم رفضه التام لعمل زوجته خارج المنزل ،يقول
إنه ال مانع من أن تعمل المرأة مدرسة أو طبيبة نساء إذا ما اضطرت للعمل .ولكن الدور األساسي لألم في نظره
هو مراعاة األبناء في الدروس والمأكل والمشرب وحمايتهم من أصدقاء السوء و"االحتواء" والتربية والنظافة
وترتيب البيت وإعداد الطعام ،وهو ما يتوقعه دائما من زوجته .أما عن دوره هو كأب وزوج فيتمثل في اإلنفاق
على أسرته وفرض النظام ،والخشونة مع البنين والرحمة بالبنات ،كما يقول.

ويقول المبحوث إنه حدد بعض الشروط الختيار زوجته ،أولها أن تكون مثل أمه "ملتزمة وغلبانة وبتعيش
ظروف....وعارفة مسئوليات البيت كويس" ،فهو يعتمد عليها في "كل حاجة في البيت ومع األوالد"،
تحت أي
ْ
عالوة على مجامالت األقارب وخدمة والدته عند الضرورة )أدوار تقتصر على المجال الخاص) .ويقول إن والدته
هي التي رشحتها له ألن األم "دايما ليها نظرة وعندها عقالنيه في االختيار".
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ومن جانب آخر ،فهو يتمنى أن يهدي هللا زوجته لترتدي النقاب مثل أمه ،لوتزداد شرفا ً وعزة .على أنه يرفض
بعض طباع والدته التي ال يحب أن تتصف بها الزوجة ،مثل الخوف المفرط على األبناء ،و"الزن" .وقد أعرب
المبحوث عن افتقاده لألب بسبب غياب األخير عن المنزل لساعات طويلة .فيقول إنه طالما افتقد الحوار معه ،ألنه
ال يتحدث معه إال لماما وال يسأل عن أحواله أو يهتم باالستماع إلى همومه" :نادر أما كان يسأل عن أخباري أو يحكيلي
أخباره ...ما كانش يعرف حاجة عني...لكن والدتي هي اللي دايما شايلة الهم...بس الشاب بيحتاج ألبوه في أوقات كتير...هو

لألسف ما كانش فاهم الحتة دي ."...ورغم أن المبحوث يضطر-مثل أبيه-للغياب عن المنزل لساعات طويلة ،يحرص
هو على التواصل معهم ليعوضهم ما ُح ِرم منه ويعلمهم ما كان يتمنى أن يتعلمه من أبيه.
ويشيد المبحوث بدور األم في المجتمعات الشعبية في الحفاظ على التقاليد ،خاصة تلك التي تتعلق بأهم
شيء تمتلكه األنثى ،وهو شرفها .فيقول إن والدته حرصت على ختان شقيقته وجميع "بنات العيلة" كما فعلت حماته
األمر نفسه ،ألن ذلك "سترة للبنت" ،وألنه من الدين ،بشرط أن تجرى بواسطة طبيب .كما يقول إنه يستحسن عادة
مشاركة حماة العروس في االتصال بين الزوجين ليلة الزفاف وإعالنها "شرف العروسة" على المأل ،فيما يعرف
ب"الدُخلة البلدي" ،وهو ما حرصت عليه والدته في ليلة زفافه.

الحالة (ب)2-
اإلخوة/األخوات :أخ واحد ( 33سنة)
السن35 :
محل ميالد ونشأة األب :دمياط
الحالة الزواجية :غير متزوج
المهنة الحالية :محاسب (يقول إنه يعمل في مجال اإلدارة) محل ميالد ونشأة األم :بور سعيد
المؤهل التعليمي :بكالوريوس تجارة ودبلومة في مهنة األب وأعلى درجة تعليمية حصل عليها :مدير
مدرسة-معهد معلمين
الحسابات والحاسب اآللي
مهنة األم وأعلى درجة تعليمية حصلت عليها :ربة
المستوى االقتصادي :شريجة متوسطة دنيا
منزل-الشهادة اإلعدادية
نوع األسرة :نووية
محل الميالد :الدرب األحمر
نوع المسكن :شقة يملكها األب
منطقة السكن حالياً :العتبة ،وسط القاهرة
الديانة :مسلم
المشارك (ب )2-في أسرة هادئة يسودها التفاهم ،وله شقيق أصغر وليس له أخوات .يعمل األب ناظرا
نشأ
ِ
لمدرسة حكومية .أما األم فال تعمل خارج المنزل .ويقول المبحوث بفخر أنه من أسرة تحترم قيمة اإلنسان وتنظر
إلى المرأة باعتزاز واحترام كبيرين .فرغم أن والدته ال تعمل ولم تحصل على مؤهل عال ،تتمتع باحترام جميع
أفراد األسرة وهي قوية الشخصية وبيدها "كل مفاتيحنا" ،مضيفا إن أباه "ديمقراطي" يستشير األم دائماً؛ وإن كونه
وشقيقه ذكورا ً لم يمنحهما أبدا ً مزايا خاصة ،ملمحا ً إلى أنه لو كانت لديه أخت لتمتعت بحقوقها مثل الذكور .ومن
جانب آخر ،يعبر المبحوث عن امتنانه لكونه ينتمي إلى أسرة لم يشهد فيها سوى كل ما هو جميل .فيقول إن والديه
كانا يحرصان على الذهاب إلى المسارح سويا واالستمتاع بالتحاور الودّي ويواظبان على سماع أغنيات أم كلثوم
في شرفة المنزل كل أسبوع .وأن هذه هي الصورة التي يحلم أن تكون عليها أسرته في المستقبل.
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وعن مدلول الرجولة ،يقول (ب ) 2-إن المفهوم يعني االحترام بالدرجة األولى :احترام النفس واآلخرين،
وخاصةً المرأة .كما أن الرجولة في نظره تعني أيضا نصرة المستض َعفين والصدق واالتساق مع النفس واالحتواء
والحنان ،مؤكدا ً إن هذه الصفات ال يجب أن تكون حكرا على المرأة ،ألن الرجولة ال تعني الخشونة والقسوة
بالضرورة .بل على العكس ،يعتبر المبحوث السلوك "الخشن" من جانب الرجل ضعفا وسوء استغالل لمكانته في
المجتمع .ويقول أيضا إن الرجل من حقه أن يبكي ،وإن "أي كالم غير كده كالم فاضي ،"...حيث يرى أن المجتمع
يضفي على الرجل "هالة مقدسة" تفسد أخالقه أو ت ُ َح ِّملُهُ فوق طاقته من خالل فرض سلوكيات فيقول له:
"استرجل...ما تعيطش...انت حترغي زي البنات؟ "...إلى غير ذلك.
وعما إذا كان يشعر في أسرته بمكانة مميزة بسبب كونه رجالً ،يقول إن الفضل هلل وحده أن خلقه ذَكَراً،
ولكن الناس يبنون "صنم" عن طريق "تقديس" الرجل في حين أن الرجولة شيء آخر ،متعجبا من اختصاص
المجتمع للرجل بمميزات دون المرأة لمجرد تكوينهما البيولوجي .ورغم أنه لم يعتد على التمييز لصالح الرجل

ضمن أسرته ،يعترف أنه يشعر أحيانا بأنه "محظوظ" لكونه رجال حيث يقول..." :أنا حر ألبس إيه...ما حدش
يقوللي باعمل إيه...بارجع البيت إمتى...لكن ده مش معناه إني موافق على إن المجتمع يحط الراجل في برج
عالي ."...أما عن فهمه آلية "الرجال قوامون على النساء " ،فيقول إن القوامة شرطها العدل وتحمل المسئولية ،وهو
ما ال يراه في رجال كثيرين .أما عن حديث "النساء ناقصات عقل ودين" فيقول إنه يشك أنه  ،مؤكدا أن الرسول-
عليه الصالة والسالم-كان يستشير زوجاته وكان رحيما عظيم الخلق معهن.
أما عن تعريف (ب )2-لألنوثة ،فال يختلف عن تعريفه للرجولة .فكالهما في رأيه –بالمعنى اإليجابي-
مشروطان بتحمل المسئولية واحترام النفس واآلخرين ونصرة المستض َعفين والصدق واالتساق مع النفس واالحتواء
والحنان ،مؤكدا ً إنه كما أن الرجولة الحقيقية ال تكتمل بدون بعض الجوانب األنثوية -كالرحمة والجوانب الروحية
وغيرها -فاألنوثة اإليجابية تتطلب أن تنطوي -بجانب الجوانب األنثوية-على بعض الجوانب الذكورية ،كاإلقدام
وتحمل الصعاب والشجاعة والتوازن بين العقل والعاطفة.

ويؤكد أن المجتمع يعاني بالفعل من "أزمة رجولة" ،تنبع من أن "الذكور بقوا بيهدموا معنى الرجولة ،إلن
الراجل ما بقاش ماشي مع فطرته وال بيسمع كالم الدين وال الضمير" ،مضيفا أن هذه الفطرة األصيلة –أي كل ما
هو جميل -كانت موجودة بوضوح في األجيال السابقة ولم يعد يراها في هذه األيام .ويربط "األزمة" بميل الشباب
الستعجال النتائج وعدم الرغبة في العمل لتحقيق هذه النتائج .ويقول إن أسوأ مظاهر األزمة هو السلوك العنيف
وارتداء "قناع القوة" ،حيث لم يعد الرجل "على طبيعته" ألن عليه أن يثبت لآلخرين دائما أنه الرجل المسيطر
والقوي ،فيتخذ موقع الهجوم ألن ذلك يمنحه مكانة واحترام في المجتمع .وهكذا ،تنبع "أزمة الرجولة" في نظره
إلى حد كبير من أن الكثير من الرجال ال يتصرفون بعفوية وفق "فطرتهم السليمة" التي تنطوي على جوانب إنسانية
مثل الشفقة واإلحساس بمشاعر اآلخرين ،والوقوف مع المظلوم في وجه الظالم.
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ويذهب (ب )2-إلى أن األم المصرية "بتطلع للمجتمع شخصيات مريضة ومش سوية" ،ألنها تلجأ الستخدام
العقاب البدني بشكل أساسي" :األم المصرية عجيبة...لما ابنها يعيط تضربه عشان ما يعيطش ."...كما يرى أن
بعض األمهات يلجأن للكذب ويقلدها األبناء في ذلك؛ هذا بجانب نقل البعض صورة "مشوهة" عن المرأة باعتبارها
"خدامة وما لهاش قيمة"  ،فتتأصل هذه القناعات بداخل الرجل منذ الصغر .وأخيرا ،يرى أن األم المصرية تغرس
في أبنائها الخوف والعنف ،بدال من تعليمهم قيم الشجاعة األدبية والتسامح والعطف .فقد سمع في يوم إحدى الجارات
تعنف ابنها الصغير ألنه لم يضرب طفال تعارك معه "علقة موت" .ويعلق على ذلك قائال إن األم هي من يفرز
النماذج "المريضة" التي "بتبوظ المجتمع بحاله".
أما والدته ،فيقول إنها حرصت منذ أن كان هو وأخوه صغارا أن تغرس فيهم قيم الرحمة واإلحساس
باآلخرين ،وأن الدين معاملة وليس مجرد طقوس أو شعائر بدون أخالق .ويقول إنه تعلّم منها مثالً الرفق بالحيوان،
حيث كانت تحرص دائما على إطعام قطط الشارع ورعاية صغارهم .كما يقول إنها لم تلجأ قط ألسلوب الضرب
أو اإلهانة ،وكانت دائما ع ادلة بينه وبين شقيقه وتتعمد دوما إظهار افتخارها بهما مهما صغر الفعل.
على أنه يقول إنه يشعر دائما تجاهها بالذنب ،ألكثر من سبب .فهو إن لم يتصل بها إذا ما تأخر في العمل
تمرض -كما يقول -و"تنهار" خوفا عليه .كما يقول إنه يشعر بالذنب ألنه لم يستطع الحصول على مجموع مرتفع
يؤهله لاللتحاق بكلية الطب كما كانت تحلم .وهو يشعر دائما بالتقصير تجاهها مهما بذل من جهد ،ألنه-مثال -يعود

من العمل مرهقا ال يستطيع أن يروي تفصيل يومه .فهي تحب أن يكون الجميع دائما "حاططها في دايرة
األحداث...تحب دايما تسمع أخبارنا بأكبر كمية من التفاصيل....لو القتني ساكت تقلق وتتعب...أو تزعل قوي لدرجة
إني باحس إن ممكن يجرى لها حاجة لو ما َل ِق ْت ِش حاجة أقولها" .على أنه في نفس الوقت يؤكد إنه يشعر بتناقص
من جانب والدته التي كانت وهو أصغر سنا تفرض عليه العودة للمنزل قبل الساعة الحادية عشرة وتفرط في القلق
عليه ،القلق الذي ال يراه إال في األم المصرية التي تبالغ في نظره في حماية األبناء وتعطيلهم عن اكتشاف الحياة.
كما يرى أن األم المصرية "بتتحيز للصبيان وما ْت َّط َّل ْع ِش الولد غلطان...وب ِ ْت َفضَّل الولد عالبنت" .أما عن ميزات
األم المصرية ،فيقول إن أهمها التفاني والقدرة على تدبير نفقات المنزل بأقل اإلمكانيات ،مشيرا إلى أن األم هي
"المدير المالي للبيت" .وعما إذا كانت والدته توافق على العمل خارج البالد يقول إن ذلك مستحيل ،وأن السفر بعيداً

س إني لو بعدت ده ح يسبب ألم لماما"
عن األهل "مبدأ مرفوض بالنسبة لي...ألني حا ِس ْ
ويقول المبحوث إن والدته ووالده غرسا فيه أهمية الحفاظ على "الفطرة السليمة" .ويستنكر في هذا المقام تساهل
تفوه األبناء الصغار بألفاظ "خارجة" بدعوى أن ذلك من
بعض األمهات مع أخطاء الصغار ،مثل التغاضي عن ّ

بتبوظ فطرته السليمة وتبرمجه على
الرجولة ،لدرجة أنه سمع بنفسه امرأة تضحك حينما سبّها حفيدها..." :هي كده ّ
قلة الحيا و عدم احترام الكبار...وكمان على إن الغلط عادي...ف ح يفضل يغلط ألنه ما اتعودش على كلمة عيب
وحرام " .وعن ظاهرة العنف بين الشباب يقول إنه ال يتصور أن يشجع أبناءه في يوم ما على منطق "اللي يضربك
إضربه" .ولكنه بدال من ذلك ينصح بعدم الرد بأسلوب المعتدي ،والتجاهل والترفع عن مجاراة السفهاء.
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يقول إنه نشأ في أسرة ترفض التمييز بين الذكور واإلناث .وفي حين أن هذا الرأي قد يكون نابعا من عدم
وجود شقيقات للمبحوث ،يقول إن والدته حرصت على تعليم أبنائها قيمة مكارم األخالق ،وخاصة الحياء واحترام
قيمة األنثى باعتبارها "كائن مقدس" ال يصح أبدا ً "تتعاكس" .ويقول في هذا الصدد إنه يستنكر الرأي القائل بأن
المرأة هي السبب في التحرش ،ألن السبب الحقيقي للتحرش في رأيه هو "قلة الحياء" .وينوه في هذا الصدد إلى أن
والدته قد عودته أثناء مشاهدة أي عمل درامي -مثال -أن يغمض عينيه إذا ما ظهر مقطع يخدش الحياء ،وأال يردد
أي لفظ جارح يسمعه بأي حال ،وهو ما جعله من الرجال القالئل-كما يقول"-اللي ما عاكسوش بنات أبدا ."...كما
يقول إن الفصل بين الذكور واإلناث في مجتمعنا ّ
ولد حالة من "الكبت" والتزمت الشكلي-التدين السطحي -الذي
جعل بعض الرجال ينظرون إلى أنفسهم بوصفهم "قناصين" وأنهم األفضل واألكثر صواباً .ويضاف إلى ذلك كله
صعوبة الزواج وانتشار المواقع اإلباحية بدن ضوابط كما يقول.
ورغم شعوره بالفخر بسبب انتمائه لهذه األسرة ،يقول إنه يشعر أحيانا ً ببعض القيود بسبب األم ،والتي

اخد
تضايقه بقدر ما تسعدها .فهو يبدي قلقه من الزواج مستقبالً ،خوفا من أن تشعر والدته بأن شيئا ً ثمينا قد "اتّ ِ
منها"  ،ومن أن ينشأ بين والدته وزوجة المستقبل صراع بسببه .ويقول أيضا إنه يخشى أن يخالف توقعات والدته
صر ويجب أن يثبت لها في كل حين أنه-بسبب
خوفا من أن يخذلها ،مما يسبب له توترا مستمرا وشعورا بأنه مق ّ
كونه االبن األكبر"-قادر أقف معاها كإبن بار بأمه...وأشيل شوية ِحمل مع بابا".

وعن تقسيم األدوار يقول" :هم االتنين ممكن يعملوا كل حاجة...لكن مش لدرجة إن الراجل يطبخ...بس
مش عيب ينشر الغسيل لو هي عيانة أو بتشتغل ووقته يسمح...ده بيته برضه ."...ويشير هنا إلى إن اشتراك والده
في تنشئته خلق نوعا من االتزان النفسي لديه ،حيث أنه يشركه دائما في أمور "العقل" التي ال يناقشها مع والدته،

ي بشكل
ألنها لن تفهمه كأبيه ،كأن يتأخر عن العودة للمنزل بسبب وجود حادث في طريق العودة .فهي "بتخاف عل ّ
جامد ،بالذات لو مسافر ...مش باقول لها ...بابا بيقلق برضه لكن مش بيبيّن" .فهو يعتبر أن والده أكثر تساهالً وأقل

ميال للعاطفة الجياشة من األم ،مما يدفعه أيضا ً إلخفاء خبر مرض أحد األقارب مثال "لصالحها".
ومن جانب آخر يقول إنه لم يشعر في أي وقت بغياب والده ،ألنه...
"دايما موجود ومهتم...مش بس بالفلوس...بيسمع مشاكلنا ويحترمنا من واحنا صغيرين .إحنا برضه بنحبه ونحترمه جدا...هو
مربّي فاضل بمعنى الكلمة...عمري ما سمعته بيشتم...عمري ما شفته بيكذب أو يع ّلي صوته أو يكلم ماما بشكل مش
كويس..هو مصاحبنا من زمان وفي نفس الوقت عارف يرسم الحدود كويس".
وعن أهم ما تعلمه من أبيه ويحرص على غرسه في أبنائه يقول" :عمره ما ظلمني فمستحيل أظلم
أوالدي...كمان حاع ّ ِلم ابني زي أبويا ما عودني ...يشغل عقله مش مجرد طاعة وخالص...وحازرع فيه طاعة ربنا ويعمل

الصح مهما كان إلن ربنا ح يحميه" .وعن اندثار العادات والتقاليد المصرية التي نشأ عليها يقول إن المجتمع المصري
عرف "العقيقة" كجزء من اتجاه " بدوي صحراوي البس جالبية الدين...إنما إحنا المصريين لينا طابع ،"...في
إشارة إلى أسفه على تراجع عادة "السبوع" المتجذرة في التراث الشعبي المصري احتفاال بقدوم مولود جديد .ويقول
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إنه استدمج "التدين الوسطي" من أمه .فهي ترتدي "الحجاب" وتلتزم بكافة الفروض .ولكنه يؤكد أنها تهتم بمقاصد
الدين وليس فقط قشوره .ويدعو هذا الطرح للتأمل في المستوى التعليمي والثقافي لألم ،فهي لم تكمل تعليمها بعد
المرحلة اإلعدادية ،ولكنها تعلمت الكثير من زوجها ،باإلضافة إلى قراءة الجرائد اليومية الكثير عن العدالة
االجتماعية وحقوق المستهلك والتربية المتوازنة .ويدلل ذلك على أن المعارف والرؤى الذاتية التي تعزز التمكين
وتدعم الحقوق اإلنسانية ال تكتسب بالضرورة من التعليم النظامي.

الحالة (ب ) 3
السن44 :
الحالة الزواجية :متزوج
المهنة الحالية :يدير عمال عن طريق اإلنترنت
المؤهل التعليمي :بكالوريوس تجارة

اإلخوة/األخوات 2 :بنات (  48و  52سنة)
محل ميالد ونشأة األب :أسيوط
محل ميالد ونشأة األم :حي بوالق أبو العال
مهنة األب وأعلى درجة تعليمية حصل عليها :مفتش لغة عربية  -متوفى

المستوى االقتصادي :شريحة متوسطة عليا

مهنة األم وأعلى درجة تعليمية حصلت عليها :معهد معلمات-مدرسة
سابقا
مهنة الزوجة  /أعلى درجة تعليمية :ربة منزل-بكالوريوس تجارة
نوع األسرة :نووية
نوع المسكن :تمليك
الديانة :مسلم

محل الميالد :دولة الكويت
منطقة السكن حالياً :مدينة السادس من أكتوبر
عدد األبناء 1 :ذكر
نوع تعليم األبناء :حكومي

نشأ المبحوث في كنف أسرة تقليدية ،وهو الشقيق األصغر والوحيد لسيدتين أكبر منه سناً .أما األب ،فكان
طبعه شديدا مع زوجته وأبنائه .ويقول عنه المبحوث " :كان "موجود ومش موجود" .وال يذكر أن والده اصطحب
األسرة للتنزه إال لماماً ،وإن حدث فلم يكن ذلك إال مصدرا ً للمشاكل والخالفات كما يقول.
وعن الرجولة يقول إنها بالنسبة له صداقة األب البنه ،ورعايته ألسرته واحتضان األبناء .فهو ال يعتبر
ذلك ضعفا .كما أنه يرى أن الرجال هم من يملكون القدرة على التعبير عن مشاعرهم .أما الرجل الذي يدّعي
الفحولة ويفرط في استخدام القوة ،فال يراه رجال حقيقيا .ويقول أيضا إن مفهوم الرجولة بالنسبة له تأثر كثيرا
بعالقته بوالده التي لم تكن جيدة ،لدرجة أنه مر بمراحل كان متشككا فيها في رغبته في أن يكون رجال ،ألنه كان
يشعر أقرب في الطباع من أمه وشقيقتيه .ويقول أيضا ً إنه كان يتمنى أن يتعلم معنى الرجولة من أبيه.
أما مفهوم األنوثة فيقترن لدى المبحوث بالضعف ،فهو يرى أن:

"سر قوة الست هو ضعفها .والدتي كانت دايماً تقول كده .عمري ما سمعتها بتع ّلي صوتها على والدي .كانت
بتسمع كالمه وما تقاوحش وبيتها ووالدها هم كل حاجة .وكانت لما تزعل منه تاخد جنب وتعيط وتسكت .وكانت
تقول الخواتي :عمركم ما تاخدوا اللي انتم عايزينه من الراجل بالقوة والنديّة .اعملي مسكينة وخلي دمعتك دايما
قريبة ح تاخدي حقك....كنت باحب فيها الضعف ده وشايف إنه قمة القوة".
ومن جهة أخرى ،يبدي المبحوث دهشته من الضجة المثارة في وسائل اإلعالم والصحف والدوائر
االجتماعية حول وجود "أزمة رجولة" .فيقول إنه ال توجد أزمة رجولة ولكن األزمة الحقيقية هي "أزمة أنوثة،
ألن النساء اليوم يطالبن بحقوق و"هم خدوا كل حاجة...عايزين إيه تاني...يربوا شنب؟" وهو يرى أن السبب

الفصل السادس :دراسة الحاالت

الرئيسي لألزمة هو تبادل األدوار ،حيث أصبحت المرأة تقوم بمهام الرجل والرجل أصبح متخاذال.على أنه رغم
عدم اقتناعه بحقوق المرأة "ألنها واخدة حقوقها وزيادة " ،وتأكيده أن الرجل هو المظلوم ،يبدي تعاطفا مع المرأة
إذا ما ورد ذكر أخته المطلّقة و"بهدلتها في المحاكم واألقسام" ،أو سوء المعاملة التي كانت تالقيها أمه من أبيه.
وقد كانت والدة المبحوث تظن أن إنجابها للذكر سيكون بمثابة تأكيد لمكانتها وتعزيز أهميتها في نظر
زوجها .لكن ما أن وضعته ،ازداد تباعد الزوج واستغراقه في عمله .فأولت األم ابنها اهتماما ً بالغاً ،لدرجة تفضيلها

له والتمييز بينه وبين شقيقتيه .يقول في هذا الصدد" :الكون كله في البيت كان بيدور حواليّا .كانوا يخافوا عليا من
الحسدً ،لدرجة إنها كانت تلبِّسني فستان وخرزة زرقا وآية الكرسي ،ألن "الولد بيتنظر .هي كانت شايفة كده."...
فقد كانت األم تعوض غياب زوجها بالتركيز على منح االبن الذكر الوحيد اهتماما خاصا .ويقول إن والدته كانت
بمثابة الوالدين معاً ،نظرا لقربه منها بسبب الحاجز النفسي الذي كان يفصله عن أبيه.
ومن ناحية أخرى ،يعترف المبحوث بتساهل أمه تجاه بعض السلوكيات غير المسئولة من جانبه .فقد كانت
ال تمانع في قيادته سيارة أبيه قبل بلوغ السن القانونية ،م ما أدى إلى تحطيم السيارة ذات يوم .ودافعت األم حينها

عنه كثيرا .وتلت تلك الحادثة مواقف مماثلة تكررت فيها عبارات األب" :خليكي مبوظاه...وعايزاه يطلع راجل بعد
ده كله؟ ح يطلع فاشل بسببك "...الخ ،حتى يئس من تقويم االبن والزوجة معا ً فازداد تباعدا ً عنهما.
ويسترجع المبحوث مرحلة الشباب فيقول إنه عاد من البلد الخليجي الذي ولد ونشأ فيه إلى مصر لاللتحاق
بإحدى "كليات القمة" .وكانت المرحلة الجامعية تمثل نقلة كبيرة في حياته ،حيث االختالط والحرية والمصروف
الكبير ،وغياب رقابة األب تماما ً ألنه كان ال زال يعمل بالخليج .وتكرر رسوبه لثالث سنوات ،قرر بعدها التحويل
إلى كلية التجارة .وتخرج بصعوبة ،ثم رفض فكرة العمل عقب التخرج مباشرة ألنه كان قد تعب كما يقول .وكانت
أمه تشجعه على ذلك فتشفق عليه من "التعب" .فقضى عامين في كنفها بال مسئوليات ،وكانت تتغاضى عن عدم
سعيه للبحث عن وظيفة ،وتبرر ذلك بأن الوظائف المتاحة ليست مناسبة له.
ومن جانب آخر ،يقول المبحوث إن والدته كانت تعنف شقيقاته وتلجأ معهن للعقاب البدني إذا ما أخطأن،

أما هو فيقول..." :لما كنت أعمل حاجة غلط كانت تعمل نفسها مش واخدة بالها وتدافع عني .الصراحة أنا ما كنتش
متضايق ،بالعكس...كنت دايماً عارف إني أقدر أعمل أي حاجة ."...وباإلضافة إلى ما سبق ،كانت تعطيه ضعف
المصروف الذي كانت تعطيه لشقيقاته ،كما أنها أورثت بناتها قناعة أن أخاهما "سند" لهما .على أنه في حقيقة األمر
كانت الشقيقتان هما السند له  ،تشتركان في تدليله والثناء عليه وتمجيد آرائه وتصرفاته والتغاضي عن أخطائه،
وتتصدين للمهام التي كان من المفترض أن يقوم هو بها ،مثل سداد فواتير الكهرباء ،وإجراءات الشهر العقاري

وغيرهما .ويقول إنه لم يكن متضررا ألن أحدا لم َي ْشكُ من ذلك .بل كان يبرر سلبيته بأن أمه وأخواته "بميت
راجل" ،في الحين الذي كان يعتبر فيهن الضعف والطاعة من أهم ميزات المرأة .ويقول:
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"كنت حاسس إني ملك .إخواتي بيساعدوني في كل حاجة :عالقاتي مع البنات ،أكل ،سلف ...ولحد دلوقت ،انا
بالنسبة لهم حاجة كبيرة...وحتى بعد جوازي ،لسة بازورهم .لدرجة إن ذكرياتي كلها وأسراري وصوري عند أختي
الكبيرة...باثق فيهم جدا....عملت لهم توكيل عام لكن مراتي ما تعرفش الموضوع ده...عمري ما فكرت أعمل لها
هي توكيل بصراحة."...
وقد نشأ (ب )3-معتاداً أن يسمع من أبيه عبارات مثل "استرجل" و"قابلني لو فلحت" ،وهو ما أدى كما
يقول إلى إصابة المبحوث باإلحباط واليأس من محاولة إرضاء أبيه ،ثم التمرد التام عليه.

"...المشكلة إن إصراره على إني ما أعيطش وما اشتكيش وده كان بيتعبني ،إلني كنت باضطر أعمل نفسي جامد
قدامه ،علشان يكون راضي ،وده قلل من ثقتي ف نفسي .هللا يرحمه ،ده كان الصح من وجهة نظره ...أنا مش
زعالن منه دلوقت...خالص...لكن كان بس نفسي يبقى لي مثل أعلى...دايماً شايفني غلطان ،مهما عملت .لكن أمي
ي حتى من غير ما اتكلم ،وكانت تدافع عني ،حتى لو كنت أنا غلطان الصراحة...كانوا
بالعكس...دايماً حاسة ب ّ
بيتخانقوا كتير بسببي...بس وهللا اتظلمت منه كتير...ده حتى في المرة الوحيدة اللي راح فيها اجتماع أولياء األمور
أقرب
ي نفسي ...فكان طبيعي إني ّ
وانا في إعدادي ،لقيته بيهاجمني والمدرس هو اللي كان بيدافع عني .صعبت عل ّ
من أمي ألنها كانت بتريحني وتحسسني بقيمتي .أنا مش زعالن منه دلوقت...خالص...لكن كان بس نفسي يبقى لي
مثل أعلى"...
وقد عمل المبحوث بعد التخرج بعامين كموظف خدمة عمالء وارتبط بزميلته في العمل .لكن األم كانت
ترى أن خطيبته "مسيطرة" وتسعى لالستئثار به .فيقول إن شخصية خطيبته كانت قوية ،مما كان يقلقه:

"إخواتي قالولي إن الشغل واالختالط ح يخلوها جريئ ة زيادة عن اللزوم وجامدة...في األول ما كنتش واخد بالي
ص ّر على موقفها وكمان كل حاجة عندها بنظام وانا بصراحة مش
بس حسيت بعدين إن كالمهم صح :عنيدة وب ِ ْت ِ
واخد على كده...صداع يعني (ضاحكاً)...كانت ما تحبش أتأخر عن مواعيدنا ...كانت محبكاها وما بتفوتش
حاجة...وانا مش واخد على إن حد ينتقدني بالشكل ده...كنت باحبها آه لكن اقتنعت بكالم والدتي واخواتي...الست
العاقلة حتى لو قوية ما تبينش قوتها وتقاوح كتير...وكمان برضه اخواتي كانوا اكتشفوا إنها مش بتحب شغل البيت
والطبيخ .طيب أمال مين يطبخ وينضف مث ً
ال؟ أنا؟"...
فكان االنفص ال بعد شهور قليلة من الخطبة ،ألنه كان يقارن خطيبته بأمه كما تقول صديقة مشتركة
(إخبارية) للمبحوث وخطيبته .وقد كان السبب لطلبها االنفصال هو سأمها من قلة تحمله للمسئولية ،وتقديمه استقالته
من عمله ،ألنه "مش طايق المدير" في حين أن ما حدث بالفعل هو أن أسلوب المدير كان قد تغير تجاهه بسبب
تكرار تغيبه عن العمل بدون أعذار ،وأسلوبه غير الالئق مع العمالء ،واستهتاره بتعليمات رؤسائه.51
ومن ناحية أخرى ،برر المبحوث فشله في إيجاد "بنت الحالل" بأنه يئس من انتظار زوجة تشبه والدته
وشقيقاته .وبعد عام من التعطل االختياري عن العمل ،حصل على وظيفة لم يمكث فيه أكثر من شهر ،ألن...

" ...جو الشغل ما كانش مريح ...ما استحملتش ...أنا هنا معزز مكرم عايش ملك ...وبعدين كل الناس أكدولي إني
كنت صح...أنا مش حاضيع شبابي مع ناس مش فاهمة."...

 51علمت الباحثة هذه التفاصيل من اإلخبارية التي كانت على صلة وثيقة من الطرفين ،والتي تناقضت روايتها مع رواية المبحوث ،مشيرة
إلى أنه ربما استشعر حرجا ً من االعتراف بأنه أخفق في وظيفته وعالقته العاطفية معاً ،حيث أن خطيبته هي التي قررت فسخ االرتباط،
مبررا ً بأنها لم تكن مناسبة له وأنها لم تكن الزوجة التي كان يحلم بها.

الفصل السادس :دراسة الحاالت
لم يكن راغبا ً في التحدث كثيرا ً عن مرحلة السفر للعمل .وبالتالي لم تكن مالبسات هذه الفترة أو أسباب
عودته واضحة .ثم تزوج المبحوث إحدى قريباته بضغط من أمه التي كانت ترى أنها الزوجة المثالية ،خاصة أنها
"ست بيت شاطرة" و "في حالها" وتقدس الحياة األسرية (مثلها) ،وال ترغب في العمل بعد الزواج .ولكن مع مرور
الوقت تصاعدت الخالفات بينه وبين زوجته (الحالية) بسبب تدخل الشقيقتين واألم أيضاً ،كما ترجح اإلخبارية ،ألن
المبحوث لم يكن يخفي أيا ً من شئونه الزوجية الخاصة عن الشقيقتين واألم .كما أنها غضبت حينما علمت أن لديه
حسابا مصرفيا مشتركا مع شقيقتيه ،وقام بعمل توكيل لهن .وعالوة على ذلك ،فهو ال يرى أن هناك مشكلة في
سفره معهما للتصييف دون اصطحاب الزوجة.
وتقول اإلخبارية أيضا أن زوجته تحملت كثيراً لكيال "تخرب على نفسها" ،فهو كسول وال يتحمل المسئولية
وال يستقر في وظيفة .وتستطرد أن ابن المبحوث مدلل جدا ً من قبل أبيه وخاالته وجدته ،فيما يمكن اعتباره استنساخا ً
من تجربة األب ،والذي ال يلتفت أبدا ً لحرص زوجته على تعليم ابنهما االنضباط وتحمل المسئولية .ونتج عن ذلك
أن الصغير ال يعبأ اآلن بما تمليه عليه أمه ،ما لم يتدخل األب أو إحدى الخالتين إلقناعه .وفي هذا الصدد ،تقول
اإلخبارية إن زوجة المبحوث تعتبر أنها تزوجته وتزوجت معه حماتها وشقيقاته ،وأنها لم تكن تعرف أنها ستنجب
في يوم طفال ال تستطيع أن تصنع منه رجال ألن أباه ال يسمح لها بذلك.

أما عن عالقة بزوجته ،فيقول..." :أنا مش مقصر معاها...مش بابخل عليها ومش باهينها وعمري ما
ضربتها مث ً
ال وال عرفت ع ليها واحدة ...حاعمل لها ايه أكتر من كده...دي إمكانياتي ودي ظروفي...آه متعلق
ي
باخواتي ايه المشكلة...ما حدش فاهمني غيرهم...بيستجدعوا معايا ومش بيحاسبوني على أي حاجة...إنما ه ّ
بتتعبني بأسئلتها...بتزهقني...ومش باحس إني على راحتي معاها...هي ليها إيه عندي تاني؟ " .وتوضح اإلخبارية
وجهة نظر زوجته التي لم تستطع الباحثة استنباطها من المبحوث نفسه" :هي عايشة وخالص...بتقول...إنها مش
سعيدة ،وإنها لوال الفلوس والخوف من كالم الناس ما كانتش كملت معاه .هي فقدت أي أمل في تغييره أو في إنه
"يتفطم" من اخواته وأمه...ودلوقت مكتئبة".

خاتمة
وبعد ،فقد استعرض الفصل الحالي تاريخ حياة الحاالت موضع الدراسة ،والتي بلغ عددها ثمان حاالت من
السيدات وثالثة من الرجال .وقد روعي التدرج الطبقي في عرض الحاالت ،كما تم التركيز على عدد من
المحاورالمستقاة من دليل العمل الميداني .وقد شكلت هذه المحاور األساس الذي قامت عليه القراءة التحليلية لتاريخ
حياة الحاالت ،والتي يستعرضها الفصل التالي.
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الفصل السابع
قراءة تحليلية للواقع الميداني
تمهيد
انطالقا ً من المنهجية التي عالجتها الباحثة في إجراءاتها الميدانية ،والتزامها بالتحليل التأويلي
الفينومنولوجي ) ،Interpretive Phenomenologial Analysis (IPAفي ضوء المحاور الرئيسية
التي تكون منها دليل العمل الميداني ،التي جمعت بمقتضاها المادة الميدانية التي عرضتها في الفصل السابق،
فإن هذا الفصل يتضمن قراءة تحليلية لهذه المادة.
من ال جدير بالذكر أن المنهج التحليلي التأويلي الفينومنولوجي يؤكد أن ما نصل إليه من تحليل هو
ما "يبدو لنا" ،وأن ما نستمع إليه من المبحوث (عن سلوك الحماة أو األم مثالً) هو "ما يبدو له أو لها".
وبالتالي ،فإن التحليل ليس تقريرا ً وصفياً ،ولكنه تفسير للتفسير .والتأويل بهذا المعنى هو أسلوب منهجي
ُمحْ َكم ،يصل بالبحث إلى المستوى المطلوب من الصدق والثبات الالزمين ألي منهج علمي.
وانطالقا من هذا المنهج التحليلي التفسيري ،فإن ما يقوله المبحوث عن أي محور من المحاور التي
يثيرها البحث ،ال يأخذه الباحث دون فحص أو تمحيص ،ألنه ال يصف حقيقة واقعية ،ولكنه يعبر عما هو
حقيقي بالنسبة للمبحوث .ومن هنا ،كان الوصف الذي تطلقه الحالة على أي من القضايا المثارة يجب أن
يعاد بناؤه في سياق المواقف التي تسردها ،حتى يمكن الكشف عن دالالتها ومعانيها ال ُمضمنة.
وقد ضرب كليفورد جيرتز في مقاله عن الوصف المكثف ،الذي هو جزء ال يتجزأ من التأويل
الفينومينولجي ،مثالً يوضح به ما يراد قوله عن هذه النوعية من الوصف من خالل مثال بسيط للغاية ،وهو
غمزة العين ،تلك الحركة البسيطة ،التي قد ال تعني شيئا على اإلطالق ،سوى إنها حركة عصبية عضوية.
ولكنها تعني الكثير عندما نراها في سياق الموقف االجتماعي ،ألنها إشارة ورمز يتداوله أكثر من فرد،
وتنقل معنى لمن يراها .فهي بين األصدقاء قد تعني حان الوقت دعنا نفعل ما اتفقنا عليه ،أو أترى هذا ما
كنت أقوله لك ،أو إني أتفق مع على هذا الرأي ....إلخ ( .)Geertz 1973ولهذا ،فإن كل قول أو إشارة أو
حركة هي في الواقع رمز له دالالته التي ال يمكن تفهمها إال في السياق العام .ولهذا ،فإنه عندما تتفق
الحاالت على بعض خصائص الرجولة مثالً ،ال ينبغي أن نأخذ هذا االتفاق اللفظي على أنه يشير إلى نفس
المعنى ،ولكن ال بد أن نسير به إلى مستوى أعلى من التفسير في سياق ما تشرح به الحالة هذه الخاصية أو
تلك الصفة ،ونقارن هذا بالشرح الوارد في مكان آخر عن معنى األنوثة ،ثم عما تفصح به عن معاناة أو
غيرها من المعاني.

الفصل السابع :قراءة تحليلية للواقع الميداني

وبعبارة أخرى ،حين يحاول الباحث الولوج إلى العالم الشخصي للمبحوث ،ال يمكن أن تكتمل
صورة هذا العالم دون االلتفات إلى رؤية المبحوث لعالمه بشكل ُكلّي ،وإعادة بناء هذه الرؤية في سياق
الموقف .وهكذا ،يكتمل هذا االتجاه التحليلي بشقيه ،حيث يتم دمج أفكار وتصورات المبحوث مع رؤية
الباحث وتحليله ،أو بعبارة أخرى ،يتم االعتماد على التفسير وتفسير التفسير (التأويل) & (Brocki
) . Wearden, 2006: 87-8أي أن الباحث في هذا المنهج يتحرك بين منظورين .المنظور األول هو
المنظور من الداخل ( )EMICالذي يستند إلى المعتقدات والمواقف من حيث كونها حقيقية وذات معنى
بالنسبة لألفراد المنتمين إلى الثقافة قيد الدراسة .أما المنظور الثاني ،فهو منظور التحليل من الخارج
(  )ETICالذي يركز على الكلمات واألفعال واإلشارات التي يتم تحديدها في سياق موضوعي .فهو يسعى
لتحليل البيانات من منظور المالحظ الخارجي  outsider’s viewerالذي يحاول أن يقرأ المادة الميدانية
قراءة جديدة طازجة ،مستخدما إطارا ً مرجعيا ً موضوعيا ً يستطيع أن يبني عليه تفسيره .فهو ال يأخذ ما يقوله
المبحوث على أنه حقائق يبني عليها ،وإنما هي رؤية وتفسير .ولذا فإن مرجعية الباحث تخرج عن إطار
تكرار ما يقوله المبحوث إلى محاولة إلعادة الفهم في ظل منظومة موضوعية تكسب البحث مصداقيته،
وتؤكد أن البحث الكيفي يحمل دالئل الثبات والصدق ،وليس سردا ذاتيا.
وترتيبا ً على ما سبق ،يقدم الفصل الحالي تاريخ حياة ُكل من أبناء المجتمع البحثي بوصفه حالة
متفردة .فقد سعت الباحثة إلى اتباع معايير للتحليل والتأويل تتصل بالسمات الخاصة بالنسق الخاص بكل
مبحوث .وعالوة على ذلك ،استخدمت الباحثة أسلوب التحليل الفئوي  thematic analysisالذي يتوجه
إلى تصنيف المادة المجمعة إلى قضايا متشابكة ،ليتم بعد ذلك تفسير النتائج في ضوء هذا الترابط .وأخيراً،
يجب التنويه مرة أخرى أن الهدف من التحليل بوجه عام ليس التعميم ،كما هو الحال في األبحاث الكمية،
ولكن الكشف عن مباحث وظواهر خفية ال تظهر إال من خالل التحليل المتعمق (علياء رافع:1995 ،
مرجع سابق).

أوالً :قراءة تحليلية للواقع االجتماعي للحاالت
يعرض القسم التالي قراءة تحليلية لتاريخ حياة الحاالت ،في ضوء المحاور التي تمركَزَ دليل العمل
الميداني حولها .وتتلخص هذه المحاور في اآلتي:
 .1مدلول مفهوم الرجولة واألنوثة
" .2أزمة الرجولة"
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 .3عالقة األم باألبن وتنشئته كرجل :بما في ذلك رؤية المرأة لنفسها كأم أو رؤيتها لتنشئة زوجها أو أخيها
أو غيرهما من الرجال في محيطها االجتماعي من قِبَل األم .أما بالنسبة للحاالت من الرجال ،فقد تم رصد
العالقة باألم وأثر تنشئتها على تكوين هويته كرجل  ،masculine identityوعلى رؤيته لذاته وعلى
وعالقته باآلخرين الهامين .كما تم تناول تأثير وجود أو غياب األب على تكوين هوية الرجل.
 .4رصد دالالت إعادة إنتاج القهر :وتشمل الممارسات ذات الصلة بهذا المحور ما يلي:
أ -ترسيخ ثقافة العنف وتبرير الخطأ :على سبيل المثال :التساهل تجاه العنف البدني والنفسي والمعرفي
 epistemological violenceضد المرأة والتغاضي عن أخطاء األبناء الذكور ،ولوم الضحية (األنثى)
في حالة التحرش وغيرها ،وتبرير العنف تجاه المرأة من منظور الرجل.
ب -إسقاط قهر المرأة على نساء أخريات أو على المستضعفين الخاضعين لسلطتها (تأنيث القهر) :لوم
الضحية األنثى مثاالً ،التقليل من شأنها عن طريق القول أو الفعل ،إلقاء أعباء خدمية عليها واعتبارها
واجبات (خدمة األخت ألخيها – خدمة الزوجة ألهل زوجها ...الخ)
ج -إعالء قيمة الذكورة في مقابل التمييز ضد المرأة :وذلك من خالل إعطاء حقوق للرجل لكونه رجالً،
وسلب حقوق المرأة إنسانيا .أي توقع الخضوع من الفتاة ،فليس من حقها ان تبدي رأيها في أي قضية،
ولو كان أمرا ً يمس حياتها مثل الزواج ،أو الطالق.
د -اإلعاقة النفسية لألبناء الذكور :التدليل الزائد وتقبل األخطاء وتبريرها ،تحمل المسئولية نيابة عن
اإلبن ،ورفع أي واجبات عليه أن يقوم بها نحو أمه أو أسرته.
ه -توقعات الدور/صراع األدوار :توقعات الدور المرتبطة بالنوع .مثاال تتوقع المرأة أن يتحمل األخ
مسئولية األم فهو سندها ،ويتعارض هذا في بعض األحيان مع واجباته نحو زوجته وأبنائه ،ويختلط عليه
األمر بين دوره كابن بار ،ودوره كزوج مسئول ،فهو مرغم ومقهور أن يقوم بالواجب في االتجاهين.
و -اإلجهاد المرتبط بالنوع :وضع مسئوليات على الرجل بوصفه "رجل" تفوق قدرة "اإلبن – األخ –
الزوج" على تحملها.

ثانيا ً :مفهوم الرجولة واألنوثة
حاولت الباحثة تقديم إجابة على التساؤل بشأن معنى "الرجولة" ،من خالل استخالص تعريف
سياقي للمفهوم كما يعنيه بالنسبة للحاالت ،أي األنماط المختلفة للرجولة ،وما يرتبط بذلك من سلوكيات
وتوقعات .ومن الجدير بالذكر أن مفهوم الرجولة ال يكتمل إال بمفهوم األنوثة ،فهي الشق اآلخر الذي يكمل
التوصيف .وسنالحظ أنه على الرغم من اتفاق المبحوثات على بعض الصفات التي يحببن أن ينعتن بها
من يحمل صفة الرجولة ،إال أن تلك الصفات تحمل معاني مختلفة تماما ،كما يتبين من التحليل.
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أ -مفهوم الرجولة واألنوثة من منظور المرأة
أوالً :تبين من دراسة الحاالت من السيدات أن مدلول الرجولة في نظر المبحوثات يمكن أن يكون:
( )1الرجل الذي تفتقده المرأة في حياتها (زوج – أب ...إلخ )2( ).نسخة من األب ،أو ( )3شخصية
من وحي التراث الديني ،أو شخصية درامية أو فولكلورية .حيث نجد أن الرجولة بالنسبة للحالة (أ)1-
تتجسد في الشخصيات التي يجسدها "محمد رمضان"-الممثل المشهور بتجسيد دور البلطجي ذي الخلفية

الشعبية .وهو النموذج األمثل للرجل في نظر المبحوثة ،ألنه يمثل دور "ابن البلد الحمش" و"كتلة رجولة"
و"راجل شخصية وهيبة وما يسيبش حقه" .أما (أ ،)2-فترى الرجولة مجسدة في نموذج الفتوة في القصص
الفولكلورية الشعبية ،ويبدو أن أباها كان يجسد هذه الشخصية أيضا ،ألنها بدأت بالقول أنه مثال للرجولة.
ونجد أن صورة األب تتكرر أيضا في مثال الرجولة كما هو الحال في حالة (أ ،)8 -ولكن بداللة مختلفة؛
إذ ترى فيه الحالة مثال للسواء اإلنساني الذي يجمع بين قوة الشخصية ،والسماحة والرحمة .ثم نجد البعض
يرى في الرسول عليه الصالة والسالم المثالية العظيمة حيث الرحمة والصدق وكمال الخلق( .أ.)5-
ثانياً :هناك ما يكاد يصل إلى اإلجماع على أن معنى الرجولة هو تحمل الرجل مسئولية األسرة
وحمايتها .ويأخذ تحمل المسئولية هنا مدلوالت كثيرة :فبالنسبة للحالة (أ–ا) ،تعني المسئولية قدرة الرجل
على اإلنفاق على أسرته ،حيث أن الحالة تؤكد أن "الراجل ما يعيبوش إال جيبه" .ونجد الشيء ذاته بالنسبة
لحالة (أ ،) 2 -وكالهما تنتميان إلة الطبقة الدنيا .بينما يأخذ تحمل المسئولية معنى آخر بالنسبة للحالة (أ-
 ،)4التي ترى أن تحمل المسئولية يشير إلى مساندة الزوج لزوجته في كل أمور الحياة .وفي هذه األثناء،
نرى أن حالة (أ )6 -ترى أن الرجولة هي القدرة على ترويض النفس والخروج من حالة الغضب والعنف
إلى حالة الرحمة ،وهو ما يتوافق مع تاريخ حياة الحالة (أ)7 -؛ والتي تمثل المسئولية في نظرها اإللتزام
األخالقي والمساندة المعنوية والمشاركة .وينطبق األمر نفسه على الحالة (أ ،)8-وإن لم تتحدث صراحة
عن "تحمل المسئولية" .ولكن كان أهم ما يعنيها هو المشاركة والدعم المعنوي.
ثالثاً :تشير الرجولة إلى قوة الشخصية ،ونالحظ هنا فروقا ً بين الحاالت فيما يتعلق بمدلول قوة

الشخصية .فعلى سبيل المثال ،نجد أن الحالة (أ )1-ترى أن الرجل الحقيقي هو "اللي يعرف ياخد حقه
وحق مراته ،مش سلبي" .وهو ما ينطبق أيضا ً على (أ ،)3-التي تؤكد أن الرجل هو الذي "يدافع عن
زوجته" .بينما تقول ( أ )5-أن الرجل يعتبَر "قائد السفينة".
ومن جانب آخر ،ترتبط الرجولة لدى عدد من الحاالت باألخالق .وفي بعض األحيان يتم ربط

األخالق بالدين ،كما هو الحال بالنسبة للحالتين (أ )2-و(أ ،)1-التي ترى أن الرجولة تعني "الح ّنيّة ومراعية
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ربنا"؛ ...وما يسكتش عالغلط "،وإن أكثر ما يعيب الرجل "الديل النجس والعين الزايغة" ،نظرا ً لما تكابده
من تواكل زوجها وخيانته لها .أما بالنسبة للحالة (أ ،)5-فنجد أنها تقول إن الفضيلة تتمثل في جوانب
إنسانية وسلوكية .أما الحالة (أ ،)6-فتربط مفهوم الرجولة بالشهامة .وفي نفس الوقت ،ترتبط الرجولة
لدى بعض الحاالت بال ِدين ،ولكن دون أن يكون هناك اتفاق على كيفية هذا االرتباط أو ماهية التدين .فحينما
يمثل الرسول صلى هللا عليه وسلم المثالية والمثل األعلى ،تصبح األخالق والتدين كما تراهما المبحوثة
مثاالً للرجولة .وفي أحيان أخرى يحمل مفهوم الرجولة المرتبطة بالدين معنى بالقوامة ،التي يختلف أيضا
مدلولها بالنسبة لكل حالة ،فهي تعني الرعاية والتكفل المالي من ناحية ،وهي احتواء بالنسبة آلخرين .أما
الحالة (أ ،)8-فتقول إن الرجل يحمل ويتمتع بصفات مثل الحماية والعقالنية والقوة والثقة (صفات
ذكورية) ،في نفس الوقت الذي تنطوي فيه الرجولة كما تراها على "صفات باطنة" ،تشمل الرحمة
والتوازن واإليثار والعطاء (صفات أنثوية) .وهكذا ،تدلل هذه الحاالت على أن ما ينطبق على الرجل يمكن
أن ينطبق على المرأة كذلك ،ومن ذلك العطاء واإليثار ،وهي الجوانب الظاهرية .أما الجوانب الخفية،
فتتضمن التوازن بين العقل والعاطفة( .أنظر الشكل رقم  1والشكل رقم .)2
وفي معرض الحديث عن الرجولة ،كان واجبا ً على الباحثة أن تتعرض لمفهوم األنوثة ،خاصة
وأن هذا المفهوم ينطوي على خصائص تظهر صورة الرجل المثالي من منظور المرأة .والالفت للنظر
هنا هو أن عددا ً من الحاالت رأين أن هناك خصائص أخالقية نفسية مشتركة بين الرجل والمرأة ،وبين
ي الرجولة واألنوثة .حيث أن الرجل يجب أن يكون لديه صفات الرحمة والحنان ،والمرأة يجب أن
مفهوم ّ
توافر فيها صفات القوة والقدرة وتحمل المسئولية .ويظهر هذا جليا في تاريخ حياة الحاالت (أ 6-أ ،7-أ-
 ،)8حيث تقول (أ )6-إن األنوثة ال تعني بالضرورة النقيض من الرجولة ،بل إنها باإلضافة إلى الحنان
والعطاء يجب أن تنطوي أيضا ً على الشهامة و"الجدعنة" والمبادرة" .وبالنسبة للحالة (أ ،)7-فإن
األنوثة تعني الحساسية والمسئولية والنزاهة ،وهي نفس الصفات التي تنطبق على الرجولة في رأيها.
على أننا في المقابل ،نجد أن هناك تعريفات لألنوثة في بعض الحاالت تسبغ على المرأة صفة
الضعف واالنكسار ،بل ونجد أن األم تربّي بناتها لي ُك ّن ضعيفات ،أو على األقل يظهرن الضعف .ومثاال
على ذلك قول أحدهن " أنا بناتي مؤدبين بيسمعوا كالمي...مطرح ما بتحطيهم تالقيهم" .ثم نجد حالة وحيدة
تؤكد أن زوجها يحب المرأة القوية (أ.)3-
والجدير بالمالحظة أيضا ً هو أن ربط األنوثة بالضعف ال يقتصر على الشرائح الدنيا ،بل نجده
شائعا لدى بعض شرائح الطبقات الوسطي ،مثل الحالة (أ )4-التي تربط األنوثة بخدمة اآلخرين ونكران
الذات والطاعة واالنكسار .بل إنه قد بلغ بها االنكسار لدرجة أنها كانت تغسل أقدام زوجها في بداية الزواج،
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وتقوم بكل األعباء المنزلية دون اعتراض .وينطبق األمر نفسه على الحالة (أ ،)5-والتي تعرف األنوثة
على أنها مرادف للحياء والعفة والرقة وعدم االستقواء أو التشبه بالرجال .وقد ال يكون في هذا التعريف
الدرجة نفسها من االنكسار التي نجدها في التعريفات األخرى ،ولكن ندرك من خالل هذه الحالة أن أسلوب
تنشئة الحالة كان قائما ً على توظيفها في خدمة أشقائها من البنين ،واستدماج معنى دور المرأة في إطار
دورها االجتماعي (أنظر شكل رقم .)3
وال عجب إذن أن تكون العالقة بين الرجل والمرأة عالقة خضوع وطاعة ،تتطلع فيها المرأة إلى
الحماية ،ويكون لديها احتياج نفسي ومعنوي للدعم ،وشعور بالنقص في عدم وجود رجل في حياتها .فإذا
راجعنا الحاالت مرة أخرى من خالل تفرد كل حالة بظروفها الخاصة ،نجد أن الحالة (أ )1-تفتقد الحماية
المادية والمعنوية ،وترى أن زوجها ال يحميها أو يرعاها ماديا أو يقف بجانبها أمام ظلم األم .ومن هنا

تصبح الصفات األخالقية األخرى للرجولة مرتبطة بالقدرة على الحماية" :مراعية ربنا في بيته وعياله".
وسنجد هنا تشابها كبيرا بين الحالة (أ )2-والحالة (أ ،)1-إذ يجمعهما االنتماء إلى الشريحة الدنيا ،وأنهما
بالفعل في حاجة إلى دعم على كل المستويات .بينما نجد أن الحالة (أ- )3-وهي من نفس الشريحة -تختلف
عنهما ،ألنها تقاوم الضعف الذي تشعر به من الداخل باالستقواء بقناعة أن التعليم العالي من حق األنثى،
حتى ال تقع -مثلها" -تحت ضرس حد" ،وتنسب لنفسها القوة على الرغم من ظروفها البائسة.
أما في الحالة (أ ،)4-فسنجد أن مفهوم الرجولة يتخذ دالالت خاصة جدا ً في إطار ما كابدته الحالة.
فعلى الرغم من أن والدها كان يكلفها بما ال تطيق من أعمال خدمية ،إال انها رأت فيه معنى الرجولة .وكأن
الخضوع للرجل أمر طبيعي بالنسبة للمرأة ،ولكن تحمل المسئولية واالعتراف الشجاع بالخطأ هو ما كانت
تفتقده في عالقتها مع زوجها الذي غرق في االنحرافات الجنسية واألخالقية .ويبدو جليا ً أنها كانت تأمل
أن يعود إلى صوابه .وهكذا ،نرى مفهومي الرجولة واألنوثة في هذه الحالة مرتبطان بمحاولة من المبحوثة
أن تجد توازنا بين ما نشأت عليه من خضوع المرأة ،وبين ما تتوقعه من صيانة الرجل وحمايته التي تتمثل
بالنسبة لها في أدني مستوياتها في اإلخالص.
أما في الحالة (أ ،)5-فاإلطار الديني للتنشئة جعل لمعنى الرجولة مرجعية خاصة .فالحالة تطلب
الرعاية والحماية بالمعنى الديني الذي نشأت عليه .كما تسعى للقيام بدورها في أسرتها طبقا ً لمبادئ الدين
"البر والتقوى" .وهناك امتداد للشعور بالخضوع ،ولكن في إطار تجميلي ،حيث تتخذ الشيخ الشعراوي
كمرجعية دينية ،وهو المعروف عنه أنه رسم أدوار محددة للمرأة ،تبعا لتفسيره للنص الديني.

الفصل السابع :قراءة تحليلية للواقع الميداني
أما الحالة (أ ،)6-فتتشابه إلى حد كبير مع (أ ،)7-من حيث أن كالً منهما فشلت في الزيجة األولى
ونجحت في الثانية .وبعبارة أخرى ،فقد أسهمت تجربتهما الفاشلة في اإلقبال على التجربة الثانية برؤية
أكثر نضوجاً .كما نالحظ أن هاتين الحالتين لم تفرقا بين الرجولة واألنوثة بشكل حاد ،كما لوحظ في
الح االت السابقة .حيث ترى الحالتان أن المفهومين يجمعان بين متناقضين .فإذا ربطنا ذلك بما مرت به
هذه الحالة (أ )6-من ظروف ،سنجد أن ضعف الشخصية الذي اتسم به زوجها األول ،جعلها ترى أن أهم
معالم الرجولة الشهامة والقوة الممتزجة بالحنان .وعلى قدر ما يوجد تشابه بين الحالتين سابقتي الذكر،
نجد أن حالة (أ )7-ارتبطت عندها الرجولة واألنوثة بالحقوق اإلنسانية ،حيث أنها ناشطة في المجتمع
المدني .ويمكن أيضا ً أن نلحظ بعضا ً من التشابه بين الحالة (أ )8-والحالتين السابقتين ،من حيث رفض
وضع خطوط حادة بين تعريف الرجولة وتعريف األنوثة ،أو وجود تناقض بين المفهومين .ولكنها اختلفت
معهما في أنها رأت التوازن من منظور نفسي روحي ،وليس رؤية حقوقية مجتمعية فحسب .فمنظورها
يتعدى ويتفوق على الجانب األخالقي الذي أكدته الحالتين السابقتين.
وتلخيصا ً لما سبق ،يمكن القول إن التشابه في األقوال بين المبحوثات يشير إلى دالالت معرفية،
تكشف عنها ظروف الحالة وتاريخها.
ب -مفهوم الرجولة واالنوثة من منظور الرجل
إن مفهوم الرجولة من منظور الرجل له خصوصيته ،حيث أن تعريفه للرجولة يحمل في طياته
صورته عن نفسه ،أي ما يتصور أنه ما يحمله من خصائص وأخالقيات؛ أو ما يجب أن يكون عليه؛ أو
الصورة التي يحب أن يراها اآلخرون ويتوقعونها؛ أو المبررات التي تجعله يسلك بشكل ما ألن فيه تعبير
عن الرجولة .ونظرا ً ألن حاالت الرجال تقتصر على ثالث حاالت فقط ،فال يوجد فيها التنوع الذي وجدناه
في حاالت السيدات .ولكن لوحظ االتفاق بين رؤى الرجال ورؤى السيدات في تحديد بعض أنماط الرجولة،
مثل الشهامة وتحمل المسئولية ،والقدرة على اإلنفاق وقوة الشخصية وحماية المرأة (أنظر شكل رقم 1
و .)2ويدلل على ذلك قول الحالة (ب )1-إن مفهوم الرجولة يتجسد في قدرة الرجل على أن "يفتح بيت"،
وفي "الشهامة ووقفته في المواقف الصعبة" ،عالوة على القدرة على تحمل المسئولية وحماية المرأة.
ويجدر هنا مالحظة أن هذه الخصائص أو الصفات لها أبعاد يمكن تفسيرها من خالل تاريخ حياة الحالة.
فهي ترتبط برؤية دينية ،تنطوي على الكثير من التعسف في رؤية مفهوم "الرجولة" ،وهي غير متكررة
في الحاالت األخرى .فحماية المرأة بالنسبة له تتمثل في تأديبها بالضرب إذا لزم األمر ،وإخضاعها لسيطرة
أمه .فهو يرى أن طاعة الزوجة لزوجها من الدين ،وأن خروجها عن طاعته خروج عن الدين .ومن هنا،
كان واجب الزوج أن يدخلها في طاعته بكل ما يملك من قوة ،وأن يكون رقيبا ً على "شرفها" الذي يرتبط
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بجسدها بالدرجة األولى .أما الحالة (ب ،)2-فيربط الرجولة بأمور معنوية غير حسية .ويشترك المبحوث
في ذلك مع (ب .)3 -وإذا كانت هناك صورة مثالية تحدد صفات الرجولة بالنسبة للسيدات ،فإن الحالة (ب-
 )1يرى أن الصورة المثالية للرجولة تتجسد في الداعية محمد حسان ،المعروف باالتجاه السلفي الذي يحقر
من مكانة المرأة.
ومن جانب آخر ،فالشق المكمل ألنماط الرجولة ،أو الذي يؤكد خصائصها ،هو رؤية المبحوثين
من الرجال لألنوثة .فالحالة (ب  )1-يربط بين مفهوم الرجولة الذي تتلخص في السيطرة والقيادة وبين
مفهوم األنوثة الذي يرتبط بالخضوع ،وكأن المرأة لم تخلق إال من أجل الرجل ( مطيعه للزوج وتحترمه
وتحافظ على زينتها من أجله وتصون غيبته) .أما الحالة (ب )3-فيرى أن ضعف المرأة قوة .ولكن
الضعف عنده ال يمنع أن تكون دعما وسندا ماديا ومعنوياً ،ولكن دون أن تعترض ،حتى لو قصر هو في
حقها .وهذا ما يدل عليه تاريخ حياته ،حيث لم ينجح في االرتباط بشخصية قوية متوازنة ،وارتبط بأخرى
مجبرة على الحياة معه ،لعدم قدرتها االقتصادية على االستقالل .أما الحالة (ب ،)2-فيستثنى من الميل
لربط األنوثة بالضعف واالنكسار .إذ يرى أن تعريف األنوثة ال يجب أن يختلف عن تعريف الرجولة.
فكالهما في رأيه –بالمعنى اإليجابي-مشروطان بتحمل المسئولية واحترام النفس واآلخرين ونصرة
المستض َعفين والصدق واالتساق مع النفس واالحتواء والحنان .وبعد ،فإذا نظرنا إلى تعريف كل من
المرأة والرجل لألنوثة والرجولة ،فإننا نجد تشابها الفتا ً للنظر ،حيث يقع مدلول تحمل المسئولية على
رأس القائمة ،ويستكمل بالشهامة ،والحماية( .أنظر شكل  .)4وتؤكد الحالة (ب  )1-هذ المعنى ،والحالة
(ب )2-أيضاً .فالرجولة في هذه الحاالت ارتبطت بأنها نصرة المستضعفين.
ومن ناحية أخرى ،يبرز دور األب بالنسبة لمجموعة الرجال أيضا في ترسيخ معنى الرجولة.
فالحالة (ب )1-نشأ وهو يرى أباه يضرب والدته ،بزعم التأديب .وقد تولدت لديه مع الوقت مشاعر
متناقضة ،ألنه كان متعاطفا مع أمه ،وفي نفس الوقت يريد أن يبرر سلوكيات أبيه .وعلى أي حال ،فإن
األب أصبح يمثل بالنسبة له المثل األعلى للرجولة ،ويعتبر المرجع األساسي في سلوكياته مع زوجته ،التي
يغلفها بالمبررات الدينية المستوحاة من االتجاه السلفي المتشدد.
أما بالنسبة لحالة (ب ،)2-فقد استدمج صورة األب والزوج الحنون المتفاهم الذي يحترم قيمة
الزوجة .وربما تركت هذه الصورة لديه أثرا ً جعله يرغب في دعم والدته ،ولكنه يرتبط بها ارتباطا فيه
تعلق زائد من جانبها ومن جانبه أيضاً .فهو يخشى أن يتزوج لئال يستطيع أن يوازن بين عالقته بوالدته
وعالقته بزوجته .وانطالقا ً مما سبق ،فعلى الرغم من اشتراك مجموعة النساء والرجال في تحديد صفات
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مشتركة للرجولة ،إال أننا يمكن أن نشير إلى وجود اختالفات جوهرية بين المجموعتين في المقصود بكل
صفة على حدة .ثم نجد أيضا اختالفات فردية خاصة بكل حالة وبظروفها الحياتية التي مرت بها.
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الشكل رقم (ا) :أنماط الرجولة كما اتفقت عليها
حاالت الدراسة
الخلق
التدين ومراعاة
هللا

تحمل
المسئولية
الرجولة

التوازن (تكامل
الجانبين المذكر
والمؤنث)

الشهامة
والنخوة
قوة الشخصية

الشكل رقم ( )2االختالفات النوعية في توصيف تحمل المسئولية

الدفاع عن
حقوق الزوجة
الدعم
المعنوي

القدرة على
اإلنفاق
تحمل المسئولية
حماية األسرة
بشكل عام
(القوامة)

ترويض النفس
والخروج من
األنانية
المشاركة في
كل أمور
الحياة

الشكل رقم ( :)3بعض أنماط األنوثة من منظور أغلب الحاالت
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الضعف
واالنكسار
الحياء
والعفة

الوالء
والوفاء
األنوثة
الرقة

الطاعة
اإليثار

الشكل رقم ( :)4التناقض في رؤية الرجولة واألنوثة

الرجولة
القوامة  -الحماية
القيادة

األنوثة
الضعف  -اإلنكسار
الطاعة

ثالثا ً :أزمة الرجولة
• أ -أزمة الرجولة كما تراها المرأة
إن التساؤل عن أزمة الرجولة يخدم في الوقت نفسه تعريف الحاالت ألنماط الرجولة ،ألن تأكيد هذه
األزمة يعكس افتقاد الحاالت في محيطهم االجتماعي األسري وعالقتهم اإلنسانية للرجولة في صورتها
المثالية .فنجد على سبيل المثال أن الحالة (أ )8-تتمتع ببيئة تخلو من الصراع إلى حد كبير .ومن ثم ،فهي-
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في إطار تواصلها االجتماعي داخل أسرتها أو داخل نشاطها االجتماعي والمهني -ال ترى أن هناك أزمة.
ومن هنا ،رفضت أن تتحدث عن "أزمة" للرجولة ألنه ليس لها شواهد واضحة لديها .ولهذا لم تنف ولم
تقر بوجود أزمة رجولة ،ألنها بحكم خلفيتها العلمية ،أيقنت أن الحديث عن مثل هذه األزمة يتطلب دراسة.
ومع ذلك فقد أشارت إلى األزمة ليس بمعنى االنتقاص أو انكماش صفات الرجولة الحميدة ،ولكن من
خالل "اإلجهاد المرتبط بالدور" ،دون أن تستخدم هذا التعبير .ويبدو أنها قد تكون الحظت من خالل
محيطها اإلنساني ،العبء الذي يوضع على الرجل ،والذي قد يحرمه من التعبير التلقائي أو يعزله وجدانيا
عن رفاقه .ألنه من النادر -كما أفادت الحالة-أن يفصح الرجل لصديقه عن همومه كما تفعل المرأة عادة،
ولكنه دائما يحتفظ بهذا لنفسه .وقد تكون هذه الرؤية منبثقة عن طبيعة زوجها التي تشكلت من خالل التنشئة،
والتي جعلته يحجم عن التعبير عن نفسه ،خوفا من المعارضة أو عدم الفهم ،مما جعلها تشعر بهذا الضغط
الذي يضعه الرجل على نفسه .وبعبارة أخرى ،فهي لم تتحدث عن "أزمة رجولة" ،ولكن تحدثت عن
"أزمة خاصة بالرجال".
أما باقي الحاالت ،فقد أجمعن على تأكيد وجود "أزمة رجولة" كبيرة في المجتمع المصري ،تعود
في المقام األول إلى تراجع الرجال عن تحمل مسئولياتهم ،كل تبعا ً لتصوره عن معنى تحمل المسئولية،

كما تقدم سلفا .فنجد الحالة (أ )1-ترتبط تحمل المسئولية بالقدرة على اإلنفاق .فتقول إن "الرجالة دلوقتي
بتشغل نسوانها...مالهومش الزمة....وبعدين يقول لها أنا الراجل في البيت ."...وعلى نفس المنوال ،نالحظ
الحالة (أ )2-التي تقول و"ما باشوفش منه مليم...وتيجي تقوليله هات يقول لك منين."...
تشير العبارات السابقة إلى نموذج الرجل المتواكل ،منعدم الشعور بالمسئولية ،المدلل ،أو
المتعطل عن العمل ،أو الذي يستغل زوجته المعيلة ماديا ً رغم قدرته على العمل .وهي النماذج التي تتكرر
في تاريخ حياة العديد من الحاالت المذكورة ،حتى تلك التي تنتمي إلى شريحة اجتماعية عليا .فعلى سبيل
المثال ،نرى أن الزوج السابق للحالة (أ-)7 -ينحدر من أسرة أرستقراطية -قد تخلى عن كل مسئولياته
المادية ،بل وذهب به األمر إلى ابتزاز المبحوثة .وتعتبر هذه المالحظة من األهمية بمكان ،نظرا ً ألنها تعد
مؤشرا ً لعدم اقتران ظاهرة المرأة المعيلة أو الرجل المتعطل باختياره أو المتنصل من مسئولياته بشريحة
اجتماعية معينة أو مستوى ثقافي معين.
ومن جانب آخر ،فإننا نرى من تاريخ حياة عدد من الحاالت أن تحمل المسئولية يرتبط بمدلوالت
أخرى .على سبيل المثال ،نجد أن الحالة (أ )3-تؤكد تراجع قيمة تحمل المسئولية التي تتجسد في الشهامة
والنخوة وحماية القوي للضعيف ،لتحل مكانها قيم "االستهبال" و"الندالة" و "الخيانة" وسلب حقوق
المرأة ،في ظل غياب المحاسبة والضمير .وبالمثل ،ارتبط تحمل المسئولية في بعض الحاالت األخرى
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باألخالق الحميدة التي أوشكت على االندثار في رأيها .وتعتبر الحالة (أ )6-مثاالً على ذلك .فهي تعزو
األزمة إلى انتشار القيم الفردية ومنطق "وانا مالي" وذيوع االتكالية والكسل والعنف ،بعكس ما كان

شائعا ً "أيام زمان" من تسامح ونخوة وشهامة وضمير .وتدلل الحالة على ذلك بقولها" :الراجل زمان
كان عند كلمته".
وبجانب ما سبق ،فمن الالفت للنظر أن الحاالت (أ )5-و(أ ،)6-و (أ )7-قد أشرن إلى غياب
الوازع الديني في معرض الحديث عن أزمة الرجولة .حيث نجد حالة (أ )5-مثالً تعزو أزمة الرجولة إلى
عدم تطبيق ما أمر به "الدين" .وهي تتحدث ربما انطالقا ً من خلفيتها الثقافية ،والتي ترجع كل ما يصيب
المجتمع من أضرار إلى االبتعاد عن "الدين" ،دون أن يكون لهذه العبارة (الدين) مدلول واضح ،اللهم إال
فيما يمكن أن نقرأه ما بين السطور .ومن ناحية أخرى ،نجد الحالة نفسها تقول إن زيادة تعليم المرأة جعلت

الرجل يتراجع عن دوره المنوط به .ثم تقوم بتشبيه الرجل "بقائد السفينة" ،بجانب قولها..." :فيه رجالة
اليومين دول بيمشوا ورا مراتاتهم...األدوار اتغيرت ،خصوصا في الجيل الجديد ."...ويمكن أن نفهم من
هذه العبارات أن فكرة القيادة فكرة راسخة وترتبط بالرجولة ،وأن التبعية في المقابل تكون للنساء
بالضرورة.
أما الحالة (أ  ،)6-فترجع األزمة إلى أن الدين أصبح مختزالً "...في طقوس والكثير من الحديث
دون تطبيق حقيقي" .كما نجد أن الحالة (أ )7-تعزو األزمة إلى استخدام الدين لقهر المرأة .ويُال َحظ
كذلك أن رؤيتها لألزمة تنطلق من منظور حقوقي .ويرجع ذلك إلى نشأتها األسرية ،وخلفيتها العلمية
ونشاطها المجتمعي .فهي ناشطة حقوقية ،وترى أن الفهم غير المستقيم للدين قد أوجد أزمة في العالقة
بين الرجل والمرأة .أي أن قهر المرأة يتم من خالل معطيات ثقافية مستترة تحت عباءة الدين.
أما الحالة (أ ،)6-فتتحدث عن دور اإلعالم في تراجع قيم الرجولة بمعناها اإليجابي ،والتي تشمل
في نظرها قيم المسئولية والنخوة والشهامة .فتقول إنه بدالً من صورة "الفارس النبيل" التي كانت تراها
على شاشات السينما والتلفزيون سابقاً ،بدأت تنتشر في اآلونة األخيرة صورة الرجل الذي ال يحترم المرأة
ويوجه لها إهانات مثل "غوري من هنا" .كما تقول إن الخطورة هنا تكمن في أن هذه الصورة يتم وضعها
في إطار كوميدي محبب يتسامح مع تحقير الرجل للمرأة ،ليصبح هذا االتجاه الالأخالقي فيما بعد أمرا ً
مستغرب.
غير
َ
ومن جانب آخر ،ترى (أ )7-أسباب األزمة من منظور أوسع ،إذ أنها تقول إن السبب في األزمة
هو "سوء تنشئة من األهل يعضدها المجتمع والتعليم السيء" ،وفقدان الثقة في النفس ،ومحاولة
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تعويض اإلحساس بالنقص المستمر ،و"القوانين المترهلة التي تفسر غالبا في صالح الرجل...والخيال
المريض عن صورة الرجل" .كما تقول إن المجتمع يظلم األنثى والذكر على السواء...." ،لكن الست
مظلومة أكتر لموقعها المهمش في الحياة الرسمية والقانونية والمجتمعية."...
• ب -أزمة الرجولة كما يراها الرجل
نستطيع أن نرى أن رؤية الحاالت من الرجال لألزمة ال تختلف كثيرا أو قليال مع رؤى النساء.
ولكن الحالة (ب )1-تستحق أن نتوقف عنها قليال .ذلك أنه ينطبق عليها استخدام الدين لقهر المرأة بوضوح.
فهو يتصور أن أزمة الرجولة هي "األسلوب" الذي يضرب به الزوج زوجته ،وليس الضرب في حد ذاته،
وكأن ضرب الرجل للمرأة أمر طبيعي بل وضروري .وعلى نفس المنوال ،نجده يلوم الرجل الذي يتزوج
مرتين ،ليس اعتراضا على تعدد الزوجات في ذاته ،ولكن اعتراضا على التعدد فقط إذا لم يكن الرجل
مقتدرا من الناحية المادية .ولذا ،فإنه عندما يتحدث عن غياب النخوة والجدعنة ،فعلينا أن ننتبه إلى أن هذه
الصفات ال تعني بالنسبة له ما تعنيه بالنسبة لآلخرين .ذلك أن النخوة كما يراها تترادف مع القدرة على
اإلنفاق ،والجدعنة تعني الوصاية على الزوجة ،واحكام السيطرة عليها.
أما الحالة (ب ،)2-فيتميز برؤية خاصة ألزمة الرجولة؛ حيث أنه يربط "األزمة" بمحاولة بعض
الرجال إثبات رجولتهم من خالل التحكم والهيمنة ،في حين أن البعض اآلخر يريد أن يصل إلى أهدافه
دون كد وعمل .كما أنه يقول إن أسوأ مظاهر األزمة هو السلوك العنيف وارتداء "قناع القوة" ،حيث لم
يعد الرجل "على طبيعته" ألن عليه أن يثبت لآلخرين دائما أنه الرجل المسيطر والقوي.
وبالنسبة للحالة (ب ،)3-فهي حالة فريدة أيضا ً .فهو يرى أن السبب الرئيسي لألزمة هو تبادل
األدوار ،حيث يرى المرأة أن أصبحت تقوم بمهام الرجل والرجل أصبح متخاذالً .على أن هذا القول يتنافى
مع سلوكياته مع زوجته التي يلقي هو عليها كل أعباء الحياة ،ويرفض أن يتحمل مسئولياته.

شكل (" :)5أزمة الرجولة" كما تراها حاالت الدراسة
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عدم تحمل المسئولية
ا .التراجع عن اإلنفاق على
األسرة (التعطل االختياري)
 .2تراجع قيم الشهامة
والنخوة وحماية القوي
للضعيف واحترام الصغير
للكبير
.3انتشار القيم الفردية ومنطق
"وانا مالي" وذيوع االتكالية
والكسل والعنف

أزمة تدين

أزمة مجتمع

 .1نقص في الدين بالمعنى
التقليدي الذي يجعل الرجل
القائد والمرأة تابعا
 2تحول الدين إلى طقوس
شكلية دون مضمون
 .3استخدام الدين لقهر المرأة
وسلب حقوقها واعبتار أن
الوصاية عليها حق ديني

أ .إعالم يكرس دونية
المرأة ويعلي من قيمة
الذكورة
 2قوانين مترهلة ال تحقق
المساواة
 3موروثات ثقافية شائعة
 4تعليم سيء

• رابعا ً :دور األم في بناء الهوية الذاتية لألبناء وتوقعات الدور
تبنت الدراسة في إطارها المفهومي تعريفا إجرائيا للتنشئة االجتماعية باعتبارها العملية التي تلعب
األم فيها الدور األهم واألول ،وهي العملية التي تتشكل عن طريقها الهوية الذاتية لألفراد ويتعرفون من
خاللها على مكانتهم في الم جتمع ويتعلمون األدوار المتوقعة منهم ،فيستوعبون نسق المجتمع وقوانينه
وأعرافه التي تنتقل من جيل إلى جيل ،ويصبحون ملتزمين بذلك كله .وتبدأ التنشئة منذ سن مبكرة وتمتد
بامتداد عمر الفرد .ويقوم تحليل المادة الميدانية في ضوء هذا التعريف على قراءة ما جاء على لسان
ا لمبحوثات في وصفهن ألنفسهن وألدوارهن في التنشئة ،وأيضا في رؤيتهن للدور الذي لعبته األم في
شاركات
تنشئتهن ،ورسم هويتهن الذاتية .وغني عن الذكر أن األدوار المرتبطة بالنوع تتعلق برؤية ال ُم ِ
لألدوار المتوقعة منهن ثقافيا ،ومدى تقبلهن أو رفضهن لها .وينطبق المبدأ نفسه على حاالت الرجال أيضا.
فكما أن بناء الهوية الذاتية للمرأة يرسخ لديها أيضا ً ما تتوقعه من الرجل ،فإن بناء الهوية الذاتية للرجل
ترسم له أيضا ً ما يتوقعه من المرأة.
أ -المساواة في المعاملة على أساس النوع
لوحظ وجود عدد من الحاالت من السيدات الالتي أشرن إلى أن تنشئتهن قامت على عدم التفرقة
بين االبن واالبنة ،وأن االبنة كانت تتمتع بنفس حقوق االبن .فتقول الحالة (أ )8 -إنها لم تكن على وعي
بهذه التفرقة على مستوى المجتمع إال عندما تزوجت واتسعت دائرة عالقاتها االجتماعية؛ ألنها لم تشهد أي
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شكل من أشكال التفرقة بينها وبين أخوتها .بل كان هناك تشجيع من األم واألب على أن تستكمل تعليمها،
وتشق طريقها في الحياة .ومن هنا ،لم تنظر إلى دونية هويتها الذاتية في عالقتها بزوجها .وإنما كانت عالقة
تراحم واحترام .ولذلك ،فقد تحملت مسئولياتها األسرية برحابة صدر ،في حين أنها لم تغفل فيه عن أهمية
استمرار تنمية نفسها علميا ومعرفيا ،حتى وصلت إلى مكانة اجتماعية وعملية متميزة.
وقد انعكس ذلك على تنشئتها هي ألبنائها .فقد شجعت ابنتها على دراسة الدكتوراه .وأما أبناؤها
الذكور ،فتركت لهم مطلق الحرية في اختيار طريقهم المهني والعملي .كما أنها لم تتدخل في اختيارهم
لزوجاتهم ،بل باركت االختيار ،مدركة أنها قد وفرت لهم الثقة الكافية في أنفسهم لتكون اختياراتهم قائمة
على رؤية واضحة ،ومبادئ نابعة مما نشأوا عليه من اخالقيات .ولهذا قال لها االبن األصغر ذات يوم:

"" ...أنا نجحت في شغلي وحياتي إلنك علمتيني أعتمد على نفسي وأتحمل نتيجة قراري".
وتتشابه (أ )6-مع (أ )8-في أنها نشأت في أسرة مستقرة ال تعلي من قيمة الذكورة ،يحترم فيها والداها
اختياراتها في الدراسة والزواج .وقد أثرت تلك النشأة على تعاملها مع أبنائها من الذكور (ليس لديها ابنة)؛
ضل كائن مسخ تحت رجليها" .وهي
فتقول إن لألم حقوقا ً على ابنها ،ولكن ال يعني ذلك أنها تمتلكه و"ي ِ ْف َ
أيضا ً تسعى ألن يتصف أبناؤها بالصدق ،واألمانة ،وتحمل مسئولية أخطائهم.
أما (أ ،) 7-فتؤمن بالمساواة التامة بين البنت والولد في المعاملة ،على الرغم من أنها نشأت في
أسرة كانت تميز الذكر على حساب األنثى .ولكن في المقابل ،كانت األم تتوقع من االبن أن يكون أكثر
التصاقا بها ،بل قد يذهب بها الحد إلى ابتزازه عاطفيا ،على حد تعبيرها .وقد كان لجوء األم إلى االبن يزداد
عندما تتوتر عالقتها مع الزوج .وفي نفس الوقت ،كان واضحا ً للمبحوثة أن هناك اختالفا ً في المعاملة بينها
وبين أخيها ،حيث كانت األم تعطي له مصروفا أكبر منها ،ولم تكن تحاسبه على أخطائه مثلما كانت
تحاسبها .وهذه الحالة لم تنجب ذكورا ً؛ وهي تؤكد أنها لم تكن لتفرق بين ابنها وبنتها في المعاملة .كما إنها

ال تتفق مع التقسيم الصارم لألدوار" :ما فيش أدوار خاصة لألم وأدوار تانية لألب ،تربية األوالد مسئولية
مشتركة واللي يقدر على حاجة يعملها" .وهي ترى أن عمل المرأة حق لها ،وأنها إذا ما اختارت أال تعمل،
فهذا شأنها واختيارها .ومع ذلك ،عبرت الحالة عن اهتمامها برفع الضغط عن المرأة العاملة التي ال يساعدها

المجتمع على أداء أدوارها المختلفة " ألن ما فيش أي دعم حكومي أو قانوني لألمهات".
ب -التمييز في األدوار على أساس النوع
سنجد أنه باستثناء الحاالت المذكورة أعاله ،فإن الحاالت الخمس األخرى عانت من التفرقة في
المعاملة بين البنت والولد( ،مثال :اعتبار خدمة األخ من واجبات األخت) .وقد انتقل هذا التصور للدور مع
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كل من هذه الحاالت عندما تزوجت .فنجد مثال أن الحالة (أ )5-توفي والدها وهي صغيرة ،فافتقدت وجود
األب .وك انت والدتها تدلل أخويها األكبر ألنه البكري ،والصغير ألنه آخر العنقود .وكانت األعباء المنزلية
ُعفى منها أخواها .كما أن األم كانت تعتبر األخ األكبر "رجل البيت".
تقع عليها ،وي َ
ومن جانب آخر ،فإذا ما نظرنا إلى ظروف هذه الحالة ،سنجد أنها متأثرة بالخطاب الديني األبوي،
أو التأويل التقليدي للنصوص الدينية .ولذلك ،فإن المساواة تتخذ لديها مدلوالً خاصاً .فهي تسمح لالبن بحرية

أكثر مما تسمح بها للفتاة .كما أنها تعبر عن تحيزها لالبن في التنشئة بقولها" :تربية الصبيان أسهل...إلن
الولد أطيب وبيميل لألم ،أما البنت تربيتها أصعب ومحتاجة مجهود كبير عشان تقنعيها بالصح والغلط".
ومن ناحية أخرى ،ترى الحالة (أ )4-أنها قد عوملت من نعومة أظفارها على أنها أنثى يجب أن

تقوم بالخدمة في المنزل ،وأن هذا هو دورها الطبيعي .ويدلل على ذلك قولها" :كنت زي الخدامة ألبويا
حرم من التعليم ،ولكنها لم تكمل دراستها أيضاً .وبعدما تزوجت ،كانت تتعامل مع زوجها
وأخويا" .وهي لم ت ُ َ
بنفس األسلوب الذي نشأت عليه .فلم تكن تستكبر أن تغسل له قدميه .وقد وصل بها األمر إلى أنها كادت
تفقد جنينها من اإلجهاد الواقع عليها من جراء األعمال في المنزل.
وفي سياق الحديث عن موضوع التفرقة بين الجنسين في التنشئة ،نجد أن هذه الحالة تحرص على
غرس قيم في بناتها "ما فيهاش تفاوض" ،كالتعفف واحترام الوقت والعمل وتحمل تبعات القرارات الفردية
واالعتماد على الذات .وتقول إنه لو كان لها أبناء ذكور لما اختلف أسلوب تنشئتها.
أما إذا انتقلنا إلى الحالة (أ ،)2-فسنجد أنها نموذج للتفرقة الصارخة في المعاملة بين األبناء والبنات.
فقد سعت لتسرب بناتها من التعليم دون استشارتهن ،وزوجت ابنتها الكبرى في سنة الرابعة عشر .فقد

كانت وقتئذ ترى أن "العريس ...تتمناه أي واحدة" .وتقول في هذا الصدد" :ح تقول إيه البنت يعني؟ أنا
بناتي مؤدبين بيسمعوا كالمي" .وهكذا ،نرى أن هذه الحالة تهتم بتنشئة األبناء على أساس من التمييز
الملحوظ ،ف"البنت بنت والولد ولد" بالنسبة لها .ومن ثم ،يجب أن يتم تدريب البنت على األدوار التي تظن
أنها ينبغي أن تقوم بها .أما األوالد فتقول إنها تعلمهم الخشونة واالعتماد على النفس .فتحرص أن يعمل
ابنها األكبر صيفا ً في ورشة نجارة ،والصغير يساعدها في تسويق بعض البضائع التي تقوم ببيعها مقابل
أجر رمزي لكي يتحمل المسئولية .وعالوة على ما سبق ،فهي تعتبر أبناءها الذكور "سند وظهر" ،وأن

البنت "مكسورة الجناح".
ومن جانب آخر ،تعتمد الحالة على ابنتها التي لم تتزوج بعد في الطهي وتنظيف المنزل وشراء
المستلزمات اليومية ،في حين يتم إعفاء الذكور من هذه المهام "ألنهم صبيان" وألن "وراهم مذاكرة" ،أو
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ألن "ده شغل بنات" .ونجد أن (أ ) 1-ال تختلف كثيرا عن (أ .)2-فهي تؤيد أن يكون البنها كلمة على
أخته ،وأن من حقه محاسبتها وتعنيفها إذا لزم األمر ،ألنه "رجل البيت" في أوقات غياب األب ،كما أنها

تعتبره أيضا ً "ضهرها وسندها" الذي تستشيره وتعتز برأيه .وعن الفرق بين البنت والولد ،تقول " :الولد
أ ّما يكبر بيحس إنه أكبر من الدنيا كلها ...إنه قال يعني مستقل بنفسه .والزم أشجعه على كده ،فمش باحاسبه
جامد لما يتأخر برة البيت .مهما كان ده برضه راجل...لكن البنت طبعا ال...مهما كان الزم تكون مكسورة
وما تمشيش بدماغها" .وبرغم تأكيدها على ضرورة العدل بين االبن والبنت ،تقول إن التعليم أهم للولد من

البنت ألنه..." ...مستقبل الولد ،أما البنت ف مصيرها لجوزها وبيتها .ده تفكيرنا إحنا ،عشان فيه ناس غيرنا
تحب البت زي الولد .أنا باحب أعلم الوالد أهم".
في ضوء ما سبق ،نالحظ أن التمييز في التنشئة على أساس النوع يختلف من حالة إلى أخرى .وقد
تكون هناك عالقة بين رأس المال الثقافي وبين المساواة في توقعات األدوار .وال بد أن نربط في هذا المحور
بين تكوين الهوية الذاتية واتصالها بمفهوم الرجولة واألنوثة .فمن الواضح أن إضعاف األنثى ،وتأكيد أنها
"مكسورة الجناح" يعظم من صفات القوة والحماية التي يجب أن يتصف بها الرجل.
أما إذا نظرنا إلى حاالت الرجال ،فسنجد أن الحالة (ب )1-تعتبر نموذجا للتفرقة الشاسعة بين
أدوار الولد والبنت .فالمبحوث يؤكد إنه يشعر منذ صغر سنه بأن له مكانة مميزة لدى والدته مقارنة بشقيقته،
وذلك لكونه ذكرا ً وابنا وحيداً .وهو يرى أيضا ً أنه من الطبيعي أن تقع أعباء الخدمة على أخته .فقد كانت
والدته تعدها لمسئوليات الحياة الزوجية وأعباء األمومة .وكان من المعتاد بالنسبة له أال يساعد في أي عمل
منزلي ،ألنه كان مطلوبا منه أن يذاكر فقط ،وكانت أمه تقبل خروجه من المنزل في أي وقت للترفيه ،وفي
التأخير ليالً واالختالط باألصدقاء .وهكذا تكون تفكيره عن أن الرجل سيد ،والمرأة تابع ،ال سيما وأنه كان
يرى والده وهو يضرب والدته.
أما بالنسبة لحالة (ب ،)2-فإن العالقة بين الوالد والوالدة من صداقة وتفاهم ،جعلت الحالة تشعر
بالتقارب بين الرجل والمرأة وعدم وجود تقسيم حاد في األدوار .ولكننا نالحظ وجود درجة من االختالف،
حيث أنه يقول إنه مستعد أن يساعد في شئون المنزل ،ولكن "لن يتولى أمور الطهي مثال" .ويقول أيضا
أنه سعيد بأنه رجل ،ألنه يستطيع أن يخرج وقتما يشاء وعنده الكثير من الحرية في التصرف .ويشير ذلك
إلى أنه مدرك أن النساء محرومات من حرية مماثلة.

وإذا انتقلنا إلى الحالة (ب )3-سنجد أن تدليل والدته له جعله يشعر أن" :الكون كله في البيت كان بيدور
حواليّا .كانوا يخافوا عليا من الحسدً ،لدرجة إنها كانت تلبِّسني فستان وخرزة زرقا وآية الكرسي ،ألن "الولد
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بيتنظر .هي كانت شايفة كده ."...وقد كان انصراف األب عن رعاية أسرته دافعا مضاعفا لتعلق األم بإبنها،
وتسامحها معه في كل األخطاء .فنشأ ال يشعر إال بنفسه ،ويلقي باألخطاء على غيره.
إن التفاوت في تقسيم األدوار بين الحاالت ال يعود فقط إلى الفروق الطبقية ،وإن كان من المالحظ
أن لها دورا هاما .حيث نجد أن الحاالت في الشريحة الدنيا يظهر عندما بوضوح التفرقة في األدوار،
والتمايز بين الولد والبنت في كثير من األمور .ولكن هذه التفرقة تظهر أيضا في الطبقات العليا ،والحالة
(أ ) 7-مثال على ذلك .وهكذا ،نجد أن هذه التفرقة بين األدوار تساهم في ترسيخ الهوية النوعية للرجال،
والتي تنطوي على كونهم مسئولين ،وحماة ،وقادة ،وأقوياء.

خامسا ً :رصد دالالت انتاج القهر :ترسيخ ثقافة القهر وإعادة انتاجه عن طريق تنشئة األم
تبين من تاريخ حياة الحاالت أن الممارسات ذات الصلة بهذا المحور تشمل ما يلي:
أ -استخدام العنف للقهر :بدءا من الختان واعتبار الضحية هي الجاني في التحرش ،إلى استخدام العنف
اللفظي والبدني والمعنوي.
ب -قهر المرأة لنساء خاضعات لسلطتها :استغالل القوة في السيطرة.
ج -اإلعاقة النفسية لألبناء الذكور :التدليل الزائد وتقبل األخطاء وتبريرها ،تحمل المسئولية نيابة عن اإلبن،
ورفع أي واجبات عليه أن يقوم بها نحو أمه أو أسرته.
د -توقعات الدور/صراع األدوار :توقعات الدور المرتبطة بالنوع .على سبيل المثال ،تتوقع األم أن يتحمل
االبن مسئوليتها بدعوى أنه سندها .ويتعارض هذا أحيانا ً مع واجباته نحو زوجته وأبنائه ،فيختلط عليه
األمر بين دوره كابن بار ،ودوره كزوج مسئول ،لتكون المحصلة أنه يصبح مقهورا ومرغما على القيام
بالواجب في االتجاهين .وينتج عن ذلك ما يسمى " باإلجهاد المرتبط بالنوع" الذي سبق اإلشارة إليه في
الفصل األول .وهو يشير إلى وضع مسئوليات على اإلبن أو األخ أو الزوج بوصفه "رجال".
ويجب هنا مالحظة أن هذه المحاور متشابكة ومرتبطة بعضها بالبعض اآلخر .ولذا فسيتناول التحليل
اتصالها بعضها بالبعض في سرد تأويلي كيفي.
أ -الدور اإليجابي لتنشئة األم في مقابل الدور السلبي
أ -1-الدور اإليجابي لتنشئة األم
لقد زخرت األدبيات بتعظيم وإجالل دور األم في التنشئة ،وهذا أمر ال جدال فيه ،وال ينكره إال
جاحد .ولكن ألن هذه الدراسة تعني بمفهوم الرجولة كما تعكسه تنشئة األم ،فال بد أوالً أن نعترف بالتفاوت
بين األمهات في أسلوب تكوين الهوية الذاتية للرجل (االبن) ،والتي تؤثر على عالقاته بالنساء بشكل عام،
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وتوجهه نحو ما يتوقعه من زوجته .وفي هذا الصدد ،نستطيع أن نلحظ رؤية المبحوثات ألنفسهن كأمهات،
وكيفية تعاملهن مع االبناء ،وأثر ذلك على تكوين الهوية النوعية للرجل والمرأة معا.
فمن بين الحاالت التي استعرضتها هذه الدراسة نجد أن الحالة (أ )8-قد نجحت في تنشئة أبناء
يحترمون أنفسهم ويحترمون زوجاتهم ،وال يستهينون بالمرأة بشكل عام .ويكفي أن ابن هذه الحالة قد وضع
مستقبل زوجته في أولويات اتخاذه للقرار ،وقرر أن يترك فرصة عمل رائعة ،ألنها ال تتناسب مع ظروف
زوجته ،مع العلم أن الزوجة لم تضغط عليه ،ولم تتدخل في هذا القرار.
ثم نجد من ناحية أخرى أن أم الزوج الثاني للحالة (أ )7-كانت سيدة أحسنت تربية ابنها ،ومنحته
االستقالل الكافي التخاذ قراره ،واحترمت زوجته التي تربطها بها عالقة طيبة .وفي كال الحالتين لم يكن
مفهوم الرجولة مقترنا بالتسلط والتحكم وإخضاع الطرف اآلخر ،وإنما كان يقوم على التراحم ،والتفاهم
والرعاية المتبادلة ،والمساندة المعنوية.
وتتشابه الحالة (أ )6-مع الحالة السابقة ،حيث اتفقت مع زوجها الثاني منذ البداية أن يتعاونا في
الحياة ويساند احدهما اآلخر ،دون تقسيم لألدوار .فالزوج يساعد األبناء في الدراسة حينما تكون هي
مشغولة بأعباء المنزل .وهو ال يمانع في المشاركة في أعمال المنزل والتفرغ لرعاية األبناء إذا اقتضت
الظروف ذلك .كما أنه يدعم ارتقاءها الوظيفي ويتفهم طبيعة عملها التي تضطرها للسفر خارج البالد
أحياناً .وتعزو المبحوثة كون زوجها متفهما لطبيعة أنه نشأ معتادا على نموذج المرأة العاملة الناجحة
في المجالين الخاص والعام.
أ-2-الدور السلبي للتنشئة
أما ثقافة القهر التي يعني بها هذا القسم ،والتي تعد من أبرز الجوانب السلبية في تنشئة األم ألبنائها،
فتقوم على ممارسات من قبل األم تتضمن استخدام العنف والتشجيع عليه ،وإعالء قيمة الذكورة مع التقليل
من شأن األنثى ،واالبتزاز العاطفي لألبناء الذكور ،وإعاقتهم من الناحية النفسية .ويكون االبن في هذه
األحوال ضحية للتوقعات التي ال تتناسب مع إمكانيات الرجل أو المرأة ،مما يؤدي إلى إجهاد وإحباط
نفسي .و الجدير بالذكر أن هذه المحاور هذه تتقاطع وتتشابك على أرض الواقع ،وسنجد أن كال منها يقود
لآلخر.
• ترسيخ مبدأ العنف وثقافة القهر
وأول ما يمكن أن نتصوره حينما يذكر العنف هو التحرش ،فهو اعتداء صريح من الرجل على
امرأة .وسنجد أن معظم الحاالت من المبحوثات يلقين باللوم على المرأة ،وليس على المعتدي .وإن دل هذا
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على شيء ،فإنه يدل على أن المرأة ال تتعاطف مع بنات جنسها ،بل هي مصدر من مصادر االعتداء
عليهن ،ألنها لن تلوم ابنها إذا ما قام بفعل خادش للحياة ،ألنه رجل.
وال نجد في هذا الصدد اختالفا ً في حاالت الرجال ،حيث نجد أن الفتاة دائما هي من يقع عليه اللوم
إذا تم االعتداء عليها .فعلى سبيل المثال ،يرى (ب-أ) أن قله الوعي الديني يعتبر من أهم أسباب التحرش،

ولكنه في نفس الوقت يجزم بأن الفتاة هي السبب الرئيسي في التحرش ،ألن " مجرد مشيها في الشارع
ممكن يحرض ع التحرش" بخالف "الهدوم الملفتة والتبرج" كما يقول ،مضيفا" :أنا عاكست بنات قبل
كده وعارف الراجل بيبص للبنت ازاي."...
أما عن تشجيع عادة الختان ،فهي بمثابة نوع آخر من االعتداء ،وأحد أشكال العنف الذي تجيزه
المرأة على بنات جنسها ،برغم أنها قد تكون عانت منه .ويظهر ذلك بوضوح في الحالة (أ .)3-فعلى الرغم

من معاناتها من صدمة الختان في سن الثامنة ،تقول إنها عادة جيدة ألنها "كويسة...تطهير للبنت"
وعفة ،بشرط أن يكون ذلك تحت إشراف طبيب.
وباإلضافة إلى ما سبق ،نالحظ شكالً آخر من أشكال العنف الذي يتم التغاضي عنه أيضاً ،وهو
العنف داخل األسرة .على سبيل المثال ،نجد أن المبحوثة (أ )1-تشكو من أسلوب تنشئة حماتها وتشجيعها
لزوجها (زوج المبحوثة) على سوء معاملتها ،ومن اعتماده على أمه وتدخلها في "الكبيرة والصغيرة"،
وإنها تسعى المتالكه .والمدهش في األمر أن نفس السيدة التي تشكو من تدخل حماتها في حياتها (أ،)1-
تقول إنها ال تتحمل أن ترى ابنها بائسا ً أو تعيساً ،وإنها ال بد أن تتدخل في حياته لتحل مشاكله ،وترفع عنه

الحزن واألسى .وتقول في هذا السياق" :لو مراته زعلته أزعّلهم هم االتنين...ماقدرش أسكت على أي
حاجة تزعّل ابني أو تتعبه" .بل إنها تغار من الزوجة التي لم يقترن بها بعد ،وتتمنى أن يتزوج ابنها من

امرأة تشبهها .ألن السبب في هذه الحالة من وجهة نظرها هو إن الزوجة ّ
"بت نكدية ،وابني ما يحبش
القتامة" .وبعد قراءة متأملة لتاريخ هذه الحالة ،يمكن القول بأن المبحوثة ال تدرك أو ال تعترف بأنها تعيد
إنتاج أسلوب حماتها في تنشئة االبن الذي تشكو منه.
وأما الحالة (أ ،)3-فقد رفع زوجها في وجهها "خنجرا" ذات يوم ألنها لم ترغب في إقراضه
مبلغا يدين به لتاجر مخدرات .ولم تحاول أمه وقتها إسعاف المبحوثة أو توبيخ ابنها ،بل وقفت تضحك
مع ابنتها وتسخر منها .وقد سبب ذلك للمبحوثة وألبنائها الذين شهدوا هذه الواقعة صدمة وشعورا بعدم
األمان ،مما جعلها تطلب الخلع ،بعد أن رفض زوجها تطليقها .كما تقول إن أنانية حماتها أسهمت بشكل
كبير في إدمان زوجها الهيرويين ("البودرة") واألقراص المخدرة ("البرشام") ،مؤكدة أن حماتها تستمتع
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بإذالله وجعله "زي الخاتم في صباعها" عن طريق ابتزازه مادياً .فهو ينفق أمواال طائلة على المخدرات
وتتكفل أمه بنفقاته بشرط أن يطيعها وال "ينخ" أمام زوجته.
أما الحالة (أ ،)4-فكادت أن تفقد جنينها من اإلجهاد في أعمال المنزل ،ولم يتحرك لزوجها ساكن،
وظن أنها تتآمر عليه .كما أنها أصبحت خادمة له وألسرتها بعد زواجها مباشرة .وهي تحمل والدته
المسئولية عن ذلك ،ألنها "سابت له الحبل عالغارب...هو واخواته" بدعوى أن الرجل ال يعيبه شيء .فلم
تُم ِل عليه الحد األدنى من التوقعات التي تمنحه لقب "رجل" .وقد تحملت الحالة أكثر من طاقتها وسط

تغافل تام من الحماة والزوج .وكان لهذا أثر على بناتها ،إذ قالت إحداهن ذات يوم " :يا رب لما نيجي
نتجوز يكون مات...عاألقل مش ح نتفضح".

ثم نالحظ أن (أ )5-لجأت للضرب مع ابنها ،وتقول في هذا الصدد" :أنا باكره الضرب لكني ضربت
ابني كتير بصراحة وباكره إني عملت كده ...عارفه ليه؟ إلنى اتضربت فى صغرى بعنف ومن غير ما آخد
بالي لقيتني باطلع ده فى أوالدي...ورغم إني ندمانة ،باقول لنفسي أكيد كان عندي حق ،مش ضرب بافترا
وخالص زي ما كان بيتعمل معانا".
وأما في حاالت الرجال ،فيستوقفنا (ب-أ) عندما نرى تعامله مع زوجته ،إذ يقول إنه اشترك مع
والدته في يوم ما في ضرب زوجته ألنها-كما يقول" -دعت على" حماتها " بحسبنا هللا ونعم الوكل" ردا
على سبها باألم .وال يلوم أمه على سبها لزوجته وإهانتها .بل يقول إن زوجته (وليس أمه) يجب أن تتحمل
وتصبر .كما أنه يعتبر تعنيف أمه لزوجته "حق ربنا" ،ألنها مثل ابنتها ويحق ألمه ما يحق ألم الزوجة.
وهو في أحيان أخرى يعلل أسباب ضرب زوجته ألنها أمضت في يوم أكثر من ساعة في زيارة لوالدتها،
ومرة أخرى حينما رفضت أن تقيم عند حماتها لخدمتها بعد إجرائها عملية جراحية .كما يؤكد أن "الزن"
من أهم أسباب الضرب.
• إسقاط قهر المرأة على نساء أخريات أو على المستضعفين الخاضعين لسلطتها
يمكن أن نالحظ في تاريخ حياة عدد من الحاالت أشكاالً مختلفة من القهر من جانب المرأة .فعلى
سبيل المثال ،كانت (ا )4-في السنوات األولى من الزواج تسكن مع أهل زوجها وحدها ،حيث أن زوجها

كان يعمل في بلد عربي وقتها .وتقول عن أهله" :شغلوني في الفاعل...أمه تقعد ترغي عالتليفون وأنا أقعد
أمسح وراهم وانا في الشهر التامن" .كما كانت حماتها تتعمد التقليل من شأنها أمام الناس ألسباب ُمفتعَلة؛
وكان الزوج ال يدافع عنها.
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أما (أ ،) 3-فقد اقترف زوجها في أكثر من خطأ حقها بإيعاز أو دعم من والدته .وهي تجزم بأن
حماتها هي السبب الرئيسي في سوء أخالق زوجها وإدمانه للمخدرات وتعديه عليها بالضرب واستغالله
لها ماديا عن طريق استيالئه على دخلها البسيط ،عالوة على تحريضه على سرقة غسالة اشترتها من
مدخراتها ليعطيها ألمه.
وأما (أ ،)2-فتقول عن زوجها" :ما يعرفش إال الضرب ...بيقعد يهلل وياخدنا بالصوت" .وتشكو
أنه إذا قامت مشاجرة بينها وبين زوجها وكان هو المخطئ ،إما أن تقف حماتها بجانب ابنها ضدها أو
تنسحب من المنزل خلسة وترحل بسرعة.
أما التدخل في كل صغيرة وكبيرة في حياة االبن وزوجته فهي شكوى متصلة ،تعبر عنها كل حالة

بطريقتها" :حتى لبس العيال ،بياكلوا إيه ،بالذات لما كانوا صغيرين...كانت تقعد تقررهم وتسألهم لو اتخانقت
مع أبوهم ،مين جالنا....كلنا إيه...أمكم صحيت إمتى...حاجة صعبة الصراحة" .كما كان السبب المباشر
لطلب الطالق في إحدى الحاالت هو أنها فوجئت بأن حماتها معها مفتاح الشقة ،وتدخل بيت ابنها دون
استئذان من زوجته ،ودون علمها.
ومن مظاهر التدخل السافر أيضا ً من قبل أم الزوج هو نقد زوجة االبن في أسلوب حياتها ،أو تربية
أبنائها ،أو مظهرها .بل وتحريض الحفيد في بعض األحيان على أال يستمع إلى نصائح والدته.
وانطالقا ً من األمثلة السابقة ،نستطيع أن نلمس وسائل قهر وسيطرة من قبل الحماة ،التي تمتلك أدوات القوة
المتمثلة في خضوع ابنها لها ،وتستغل هذا في التحكم في زوجة االبن .ونلحظ األمر نفسه في حاالت
الرجال .إذ أن حماة وأم (أ-ب) يشجعان الزوج على ضرب الزوجة ،ألن الزوجة مثل الطفلة -كما يقول-
والزم "جوزها يعقلها" .أما عم هذا المبحوث ،فهو في نظره قاس في معاملة زوجته ،ألنه يحرمها من
الطعام ويضربها ضربا مبرحا بالحزام في غرفة مغلقة دون السماح ألحد بالدفاع عنه
• اإلعاقة المعنوية لألبناء الذكور
تتحدث (أ )6-عن زوجها السابق ،فتقول إنها لم تتخيل في أي وقت مضى مدى قدرة األم على إفساد

ابنها وهدم حياته الزوجية بهذا الشكل ،بسبب شدة ارتباطها به "اللي مش طبيعي...بدل ما تطلعه راجل
عملتله ( castrationإخصاء) ،ط ّلعته ِمنَ ْس ِون...حرمته من رجولته عشان يفضل في حجرها وحجر
اخواته البنات" .فقد علمت بالصدفة أنه كان ينام بجوار أمه في الفراش حتى يوم الزفاف؛ وأن حماتها كانت
المشاركة الحظت مع الوقت أنه
تصحبه معها إلى "الكوافير" و"قعدات الستات" وهو صغير؛ إلى حد أن
ِ

يتحدث بنفس أسلوبها .كما تقول إنه" :ابتدا يصغر في نظري لما لقيته بيشتكي من أقل حاجة...حسيت إني
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أرجل منه...مي ة الحنفية لو سخنة زيادة شوية يقعد يصرخ...لو جاله دور برد يتصل بيها يشتكي لها كأنه
بيبي...وكان يقعد يتكلم مع اخواته عالتليفون بالساعات ."...وعالوة على ما تقدم ،فقد كانت الحماة تهتم بأن
يكون لزوج المبحوثة مدرسين "خصوصيين" في كل المواد في المرحلة الثانوية ،كانت تحلم أن يصبح
ابنها الوحيد مهندساً .ورغم ذلك ،التحق بكلية الحقوق.
وقد عانت (أ )7-من زوجها األول أيضا ،على الرغم من أنه كان جارها ،وكان في نفس المستوى
الثقافي والطبقي .ولكنها اكتشفت بعد الزواج ما لم تكن تراه من قبل .فقد فوجئت أنه ال يتحمل أي مسئولية
على اإلطالق ،وأن والدته لم تكن تعترف بأخطائه ،وكأنه معصوم من الخطأ .وبلغ بها (أم الزوج) محاولة
إرضائه أنها لم تر حفيدتها بعد الميالد ،حتى ال تغضبه .ولم تكن تتوقع أن يبلغ زوجها هذا الحد من
االستهتار ،واألنانية بدأت تظهر التي في بداية حملها بابنتها الوحيدة .ثم بعد ذلك تبين إهماله الشديد لهما،
وعدم انفاقه عليهما ،وطردهما من منزل الزوجية ،مما اضطرها للعمل المتواصل .وقد بلغ به العناد حدا ً
لم تتكن تتوقعه ،إذ رفض أن يستخرج البنته جواز سفر لتسافر مع والدتها ،عندما جاءت لها فرصة سفر
الستكمال الدكتوراه .لقد كانت هذه التصرفات مفجعة بالنسبة للحالة .ومع ذلك لم تجرؤ والدته على
االعتراض أو توبيخ ابنها .بل استمرت في مساندته ألنه ال يخطيء في نظرها .أما الزوج الثاني ،فكان
مختلفا تماما .فقد أصرت الحالة على التعرف على والدته قبل الزواج ،إذ أنها أدركت ما لألم من تأثير على
االبن.

وأما (أ ،)4-فتقول أن والدته "أس الفساد" ،وإنها جعلت منهم (اإلخوة الذكور) "عاهات...ما طلعتش
حد منهم ِعدِل" وحولتهم إلى "ر ّجالة في البطاقة بس" .فقد كانت األم تدلل أوالدها ،وتتركهم مع الخادمات
والمربيات .وتقص أن زوجها قد انحرف في عالقات جنسية غير شرعية ،وتعلم شرب الحشيش ،وأمه ال
تلقي باال إلى ما يقوم به ،وال تحاول ان تقومه أو تحاسبه .بل إنها حتى في طفولته علمته أنه حتى إذا أخطأ،
فإنه يمكن شراء الناس بالمال .فعندما كان طفال قام بتكسير كراسي في المدرسة ،وتم استدعاء ولي األمر،
فذهبت لمقابلة مدير المدرسة ،وبدالً من االعتراف بخطأ اإلبن ،دافعت عن خطئه ،وطمأنت ابنها أن كل
شيء على ما يرام ،طالما أنها ستدفع نقودا ً للتعويض ،وكأن شيئا لم يكن .وهكذا ،فشل االبن في الحياة فشال
ذريعا وأصبح مدمنا للمخدرات ،ويصعب عالجه .والنتيجة أنها منفصلة ولكن بدون طالق ،ويرجع ذلك
إلى ديانتها المسيحية.
أما حينما يتأرجح أسلوب األم بين الشدة المطلقة ،وبين الالمباالة في اوقات تتطلب الحزم ،يقع االبن
ضحية لالنحراف ،كما حدث لزوج (أ )3-بسبب معاملة أمه غير المتوازنة .وحينما تعرفت المبحوثة على
زوجها ،لم تكن تعلم أنه معتاد على شرب الخمر .ثم بدأ بعد ذلك في تعاطي المخدرات حتى أدمنها ،وهو
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ما قابلته األم بال مباالة ،وبدال من نهره أو نصحه ،طلبت من المبحوثة إعداد فنجان من القهوة له حتى
يهدأ ،وطالبتها أن تتوقف عن استفزازه واإلثقال عليه بطلبات ال تنتهي .كما أنها قامت بتهديد المبحوثة،
وكادت تضربها ذات يوم ،متهمة إياها بفضح زوجها ونشر األكاذيب عن إدمانه .ويدلل عدد من المواقف
األخرى على تبرير الحماة المستمر ألخطاء ابنها .فعلى سبيل المثال ،اكتشفت ذات يوم أن زوجها يخونها

مع امرأة أخرى .وحينما شكت إلى حماتها قالت لها األخيرة" :مش بينام في حضنك في آخر اليوم؟ عايزة
إيه تاني...؟".
واإلعاقة النفسية لالبن قد تجعله سلبيا ومنسحبا من الحياة .فعلى سبيل المثال ،نجد أن (أ )3-تشكو
من هدوء زوجها وسلبيته ،فتقول "هادي زيادة عن اللزوم ...أنا اللي باتصدّر في كل حاجة" ،ألنه اعتاد
على االتكال على أخواته وأمه في "الكبيرة والصغيرة" .على سبيل المثال ،تقول إن أمه تتدخل في كل
أموره لدرجة أنها شاهدته في يوم من شرفة المنزل يشتبك في عراك مع مجموعة من الشباب فنزلت لتدافع

عنه" :سحبته زي الخروف وده عيب عندنا
وبالنسبة للحاالت من الرجال ،نجد أن (ب )3-إنسان فشل في دراسته وعمله وزواجه ،كنتيجة لما
سببته له التنشئة من إعاقة نفسية .فالمبحوث يعترف بأن أمه كانت متساهلة تجاه بعض السلوكيات غير
المسئولة من جانبه .إذ سمحت له أن يقود سيارة أبيه قبل بلوغ السن القانونية ،ودافعت عنه حينما تسبب
في تحطيم السيارة .كما كانت تغدق عليه األموال أثناء الدراسة ،دون أن تحاسبه أو تشجعه على التفوق.
فتكرر رسوبه ثالث سنوات .وعالوة على ذلك ،لم تحفزه على البحث عن عمل ،بل أشفقت عليه ،تحت
زعم أن في العمل مشقة .وهكذا ،أصبح (ب-أ) عاطالً ،ومعتمدا ً على زوجته ،دون أي نوع من محاسبة
النفس أو الرجوع عن الخطأ ،وكأنه في غيبوبة تامة عما يحدث حوله.
• صراع األدوار
تبين بالنسبة لحاالت السيدات (أ ،)6-و(أ )7-و (أ )8-أن الحياة الزوجية الناجحة ترجع إلى حد
كبير إلى أن الرجل استطاع أن يفرق بين حقوق األم ،وحقوق الزوجة ،دون انتقاص .ولكن في الخمس
حاالت األخرى ،نجد أن والء االبن ألمه ودوره في برها ورعايتها بدا متعارضا مع محبته لزوجته وأسرته.
ولهذا كان االنحياز الدائم إلى األم ،حتى في إهانتها للزوجة ،والتقليل من شأنها .وينطبق هذا أيضا على
حالة الزواج األولى لكل من (أ )6-و (أ .)7-هذا باإلضافة إلى اإلعاقة النفسية التي تعرض لها البحث
تفصيليا ،والتي تسببت في أن يكون الزوج (االبن) في غيبوبة عما يحدث حوله ،وفاقدا ً ألي نوع من الدافعية
كي يشق طريقه ،أو يراجع نفسه ،وفي حالة من االتكالية واالعتماد على الغير بشكل واضح فيه عدم االتزان
السلوكي والنفسي.
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ولكن علينا أن نقف قليال عند (أ ،)8-ألنها مختلفة بعض الشيء .فالزوجة لم تشك من تدخل الحماة
في حياتها بشكل مستفز ،أو مؤثر على استقرار األسرة .فالزوجة هنا ترى أن الحماة كانت سيدة طيبة ولكنها
ترسم صورة للصواب والخطأ بشكل تعسفي .ومازالت هذه الرؤية متأصلة في الثقافة بشكل عام حتى هذه
اللحظة .فلم تكن القضية هي في التدخل أو القهر ،ولكن في التأثير غير المباشر على الزوج (اإلبن) الذي
استدمج القيم الرئيسية لألم التي نشأ عليها ،أي تقسيم العالم إلى ثنائيات ،وفي نفس الوقت الشعور الداخلي
بالقيد وعدم الحرية ،ومحاولة الهرب من سيطرة األم وفرضها ألسلوبها وطريقتها في الحياة .وقد خلق ذلك
صراعا داخليا ً على مستوى الالوعي .ولهذا ،فإنه كان يسقط على زوجته صورة والدته ،خاصة عندما تغير
دورها من دور "الحبيبة" إلى دور "األم" المسئولة .ولم يكن هذا الهروب تخليا ً عن زوجته ،بقدر ما هو
تصرف ناتج من ذلك الصراع الداخلي غير المرئي على مستوى الوعي .ويدل على ذلك أنه كان ال يدخر
وسعا في محاولة إسعاد زوجته وأبنائه .فقد كانوا بالنسبة له حياته وعالمه ،وهو ما أكدته المبحوثة .وجدير
بالذكر أن هذا هو تفسير المبحوثة لما حدث لها في بداية حياتها ،والذي أنار للباحثة الطريق لترى ما لم تكن
تراه في بداية اطالعها على تفاصيل حياة الحالة.
ويمكن أيضا أن نتوقف عند (ب )2-بعض الشيء .فعلى الرغم من تأكيده أن حياته األسرية بها
قدر من االستقرار والمحبة والحرية ،إال أن هناك التزاما داخليا نحو األم يخرج عن اإلطار الطبيعي ،مثل
قوله إنه يخشى السفر ألن بعده عن أمه يسبب لها المرض ،وإنه يشعر دائما تجاهها بالذنب .كما يقول إنها
تنهار إذا تأخر لسبب أو آخر خوفا عليه؛ ويقول إنه يشعر بالذنب ألنه لم يستطع الحصول على مجموع
مرتفع يؤهله لاللتحاق بكلية الطب كما كانت تحلم .وهو أيضا ً يشعر بالتقصير تجاهها طوال الوقت ،مهما

بذل من جهد..." :تحب دايما تسمع أخبارنا بأكبر كمية من التفاصيل....لو القتني ساكت تقلق وتتعب...أو
تزعل قوي لدرجة إني باحس إن ممكن يجرى لها حاجة لو ما َل ِق ْت ِش حاجة أقولها" .وباإلضافة إلى ما سبق،
اخد منها" ،ومن
يبدي المبحوث قلقه من الزواج في المستقبل ،خوفا من أن تشعر والدته بأن شيئا ً ثمينا قد "اتّ ِ
أن ينشأ بين والدته وزوجة المستقبل صراع بسببه.
إن هذا االبن يجسد بشكل واضح "إلجهاد الذي ينتج من التوقعات التي تضعها األم على ابنها.
وعلى الرغم من أنه يتقدم في العمر ،فقد يكون عاجزا ً على أخذ قرار بالزواج ،نتيجة الرتباطه الشديد
بوالدته .ويختلط عليه األمر بين الوالء والبر ،وبين الحرية والقدرة على أن يسير قدما في حياته مستقال في
قراراته.
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سادسا ً :االستخالص النهائي
لم يكن المقصود من هذا التحليل التعميم على المجتمع بشكل عام ،أو إيجاد عالقة بين متغيرات
(مثالً :العالقة بين الطبقة وثقافة القهر) ،وإنما يمكن اعتبار هذه الحاالت -التي اختارتها الباحثة من ضمن
حاالت أخرى لم يكن من الممكن أن تتناولها الدراسة بهذا التفصيل-حاالت دالة .ونستطيع أن نقول أيضا ً
إنها متكررة في المجتمع األكبر ،وتشير إلى وجود أزمة رجولة بالفعل ،دونما تحديد ألبعادها الكمية.
ومن الجدير بالذكر أيضا ً أننا ال نستطيع أن نغفل ما جاء على لسان الحاالت من رؤيتهن ورؤيتهم
لما يسود المجتمع من سلبيات تساعد على تفاقم هذه األزمة ،مثل الصورة التي يرسمها اإلعالم للمرأة من
خالل البرامج واألعمال الدرامية ،إما بالتقليل من شأنها ألنها اامرأة ،وإما الختزالها لجسد مثير للغرائز؛
وهو ما يرسل رسالة مضمنة تترسخ في ضمير المواطن عن تفوق الرجل "اإلنسان" ،واعتبار المرأة
"متعة" أو "خادمة" .وبجانب ذلك ،فقد تم اإلشارة إلى القوانين المترهلة ،خاصة قوانين األحوال الشخصية،
التي لم تعد تتناسب مع قيم المساواة والعدل الذي نص عليها دستور  .2014ثم هناك مشكلة التعليم والمناهج
التي ال تخلو من موضوعات تقلل من شأن المرأة .كل هذه العوامل لها عالقة مباشرة وغير مباشرة بأزمة
الرجولة ،التي هي في نفس الوقت قضية هامة من قضايا "المرأة" ولكن ال يتسع المقام لمناقشتها في الدراسة
الراهنة.
أما عن الحالتين (أ )5-و(ب )1-بشكل خاص ،فتعبران عن مشكلة كبيرة ،وهي استخدام الدين في
قهر المرأة ،نتيجة النتشار االتجاه السلفي الوافد والذي ال يمثل الهوية الدينية للمجتمع المصري .كما نالحظ
أيضا ً وجود خلط بين الموروث الشعبي وبين المفاهيم الدينية .وهكذا ،فبقدر ما أجابت الدراسة على تساؤالت
البحث (التي سنشير إليها في التحليل النهائي) ،فإنها أفسحت المجال أمام تساؤالت أخرى ،وموضوعات
بحثية مستقبلية.
ومن جانب آخر ،عرفت الدراسة أزمة الرجولة بوصفها نقصا ً في السواء األخالقي والنفسي ،يمنع
الرجل من إقامة عالقة سوية مع نفسه ومع محيطه اإلنساني والمجتمعي .فيفقد الخصائص اإليجابية التي
حددتها الثقافة في المجتمع ،من شهامة ونخوة واحتواء وحكمة وتراحم واحترام للنفس وللمرأة .وقد استمدت
الدراسة هذا التعريف من علم النفس التحليلي الذي يرى – كما جاء في فصل اإلطار النظري – أن التحقق
اإلنساني ال يتم دون تكامل األبعاد األنثوية والذكورية داخل النفس اإلنسانية.
وفي ضوء هذه الرؤية ،استعانت الباحثة بالتحليل الفئوي  ،thematic analysisلذي انصب أوالً
على معالجة مفهوم الرجولة واألنوثة من حيث كونهما مفهومين متكاملين؛ ثم بعد ذلك تمت معالجة رؤية
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المبحوثات ألنفسهن بوصفهن أمهات ،وعالقة هذه الرؤية باألدوار المتعلقة بالنوع ،ورؤية المبحوثين
لألدوار المتعلقة بالنوع أيضا .ثم تم التطرق بعمق لثقافة القهر وأبعادها المختلفة.
وتجد الباحثة أن الحاالت التي استعرضتها ،خاصة فيما يتصل بمفهوم الرجولة كما تعكسه تنشئة
األم ،تشير إلى أن ما نراه من قهر يمارسه الرجل على المرأة يعود في المقام األول إلى التنشئة األولى
والقيم التي تغرسها األم بين أبنائها .ولهذا السبب ،فإنه على غرار تعبير "تأنيث الفقر" ،تقدم الباحثة مفهوم
"تأنيث القهر" .فرغم ما هو معروف عن قهر النظام األبوي للمرأة ،تسعى هي أحيانا ً – بوعي أو بدون
قصد-إلعادة إنتاج هذا النظام عن طريق قهر نفسها أو قهر امرأة أخرى (االبنة أو زوجة االبن أو زوجة
األخ) ،عن طريق التهميش أو االضطهاد أو الهيمنة .وبالتالي ،تتبين أهمية االنتباه إلى أن المرأة ال تعاني
وحدها من القهر .كما أنها ليست دائما ً الطرف األقل حظاً .كل ما في األمر أن كثيرا ً من الرجال يعانون-
ولكن في صمت-من عدد من الترتيبات االجتماعية الموروثات الثقافية .ومن هنا ،تبرز أهمية قراءة وضع
المرأة والرجل باعتبارهما شريكين ،وليس خصمين .فهما محكومان بنفس البنى المعرفية.
إن مفهوم "تأنيث القهر" يمكن اعتباره مفهوما ً تحليليا ً داالً ،ألن األصل في ترسيخ قهر الذات أو
قهر اآلخر -سواء كان المقهور الزوجة أم األبناء ،أم في عالقات عمل... ،الخ -يعود إلى ترسيخ فكرة
األفضلية ،سواء أكان ذلك يتعلق بجنس االبن ألنه ذكر ،أو انتمائه األسري أو الطبقي ،أو المهني ..أو
غيره .وتنشأ هذه الفكرة من تنشئة األم التي تنقل ما تحمله من رؤية ،وما تعانيه من اضطهاد إلى أبنائها.
صدِّره مرة
إذ أنها تختزن المعاناة التي قاستها بسبب كونها امرأة ،وتحاول أن تستدمج الهيمنة والقهر ،ثم ت ُ َ
أخرى لتقهر امرأة أخرى ،قد تكون ابنتها ،أو مرؤوستها ،أو زوجة االبن كما الحظنا في هذا التحليل .بل
قد يذهب األمر إلى رؤية المرأة للمرأة باعتبار األخيرة مسئولة عن كل الرذائل في المجتمع ،وكأنها تكشف
بذلك عن مخزون االحتقار الذي تحمله لذاتها .فال عجب من أن تؤيد الختان ،أو ترى أن الضحية هي الجاني
في مواقف التحرش ،أو أن زوجة االبن هي المسئولة عن إدمان زوجها وانحرافه ،والمسئولة عن كل ما
يحدث من مصائب وأهوال .فهي إما نكدية ،أو شؤم ،أو مقصرة ،أو جاهلة ...،الخ.
كما أن األم حينما تعاني من الخوف ألنها امرأة تجد في ابنها – وليس زوجها بالضرورة – السند،
ألنه منها .فهي ترى فيه الجانب القوي الذي تفتقده .وهذه الرؤية النابعة من الخوف ،تجعلها تحاول جاهدة
أن تتملكه أو تجعله قيد إشارتها .فما يبدو أنه قوة وتحكم من جانبها ،إنما يشير إلى خوف .وهي هنا تسعى
إلشعاره بالذنب الدائم تجاهها إذا ما أصبحت له حياة مستقلة ،أو ابتعد عنها مكانياً .ولهذا السبب ،يصبح
االبن زوجا ً يشعر دائما بالذنب ،ألنه تزوج وأصبحت له حياة مستقلة ،ويريد دائما أن يكفر عن ذلك بأن
يتعامل مع زوجته بقسوة ليثبت أنه مازال محبا ً لوالدته بارا ً بها.
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خاتمة
إن أهم أهداف الباحث األنثروبولوجي هو فهم أفكار أبناء المجتمع البحثي موضع الدراسة من خالل
تحليل الكيفية التي يرون بها عالمهم االجتماعي ،والمفاهيم الخاصة بهم وبثقافتهم ،والمعاني التي يضفونها
معان خاصة
على أفعالهم ،وخبراتهم المشتركة ،وأنماط تفاعلهم في المجتمع .فالظواهر االجتماعية تكتسب
ٍ
بالنسبة لألفراد الذين يعيشون في إطار ثقافي معين .وبالتالي يصعب الفصل بين العالم االجتماعي من ناحية
وأساليب فهمه وتفسيره من ناحية أخرى (راجع مصطفى حجازي.)191 :2005 ،
وقد سعت الباحثة في سبيل ذلك إلى التحرر من المسلمات منزوعة السياق وااللتفات بدالً من ذلك
إلى ما يفرزه العمل الميداني من مفاهيم وتفسيرات .وانطالقا ً من ذلك ،يُعتبر الفصل الحالي بداية المرحلة
األخيرة من الدراسة ،وهي المرحلة اإلثنوجرافية ،التي تتضمن قراءة تحليلية لتاريخ حياة الحاالت الوارد
في الفصل السابق .وقد تم عرض رؤى الحاالت عرضا ً مكثفاً ،طبقا ً لعدد من المحاور أو الموضوعات
التحليلية  .analytical themesوشملت هذه الموضوعات :مفهوم الرجولة واألنوثة؛ وأزمة الرجولة؛
ودور األم في بناء الهوية الذاتية لألبناء وفي تأصيل النظام األبوي وثقافة القهر .وتأمل الباحثة أال تتوقف
مناقشة القضايا المثارة والظواهر الواردة في الفصل عند الدراسة الحالية ،بل أن يكون كل منها موضوعا ً
للمناقشة في الحلقات العلمية والبحوث المعاصرة في مجال العلوم االجتماعية.
وبعد ،فالفصل الحالي يعتبر تمهيدا ً للفصل التالي واألخير من الدراسة ،والذي يستعرض نتائج
الدراسة وتوصياتها ورؤيتها المستقبلية.
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الفصل الثامن
نتائج الدراسة وتوصياتها ورؤية مستقبلية
تمهيد
تأمل الباحثة أن تكون الدراسة الراهنة قد ساهمت في إلقاء الضوء على مبحث هام ،لم يلتفت إليه
الباحثون في مصر والعالم العربي حسب علم الباحثة ،أال وهو أن قضية المرأة هي قضية االمرأة والرجل
معاً ،وأن مفهوم الرجولة يتكامل مع مفهوم األنوثة .فمشكالت الرجل تنطوي على أزمات تتقاطع وتتوازى
أحيانا ً مع إشكاليات المرأة .فكالهما يعاني من القهر االجتماعي من ناحية ،والقهر الناتج من التنشئة من
ناحية أخرى .وكالهما يعاني من اإلجهاد الناتج عن توقعات الدور ("األم المثالية" "المرأة المثالية"" ،الرجل
المثالي" "األب المثالي") ،وهو ما يضع عبئا مضافا على كاهل كل منهما .فيصبحان ضحايا لقهر ناتج من
األدوار التي وضعت لهما مسبقا .ويتجسد هذا القهر في أسلوب التنشئة التي تتحمل األم مسئوليته األعظم.
وأما النقطة الثانية التي ينبغي االلتفات إليها في هذا السياق ،فهي أن ثقافة القهر تنطلق من تنشئة
الرجل التي تؤهله ليمارس القهر والهيمنة ،وأن جذورها تقبع في اقتناع األنثي بأنها ضعيفة ،وتحولها بعدئذ
من إنسانة مقهورة إلى صانعة للقهر من خالل تنشئتها لإلبن ،ليمارس نفس الدور الذي عانت منه مع الزوج
أو األب أو األخ .ولهذا ،فإن المجتمع األبوي الذكوري ما هو في الواقع إال نتاج لصناعة رجولة تلعب
فيها األم دورا أساسيا .ومن هنا ،انبثقت أهمية هذه الدراسة التي تعرضت لمفهوم المجتمع األبوي الذكوري
من منظور مختلف .وهي بذلك تقدم رؤية ،تزعم أنها لم تعرض بهذا الوضوح من قبل؛ باإلضافة إلى أنها
قد جاءت لسد نقص في الدراسات المتعلقة بالرجولة من خالل إلقاء الضوء على الثقافة المعيشة في المجتمع
المصري.
ومن ناحية أخرى ،إذا كانت هذه الدراسة قد توجهت لرؤية تأثير تنشئة األم على مفهوم الرجولة،
فلم يعن ذلك أنها تلغي دور األب في ترسيخ معنى الرجولة بالنسبة لإلبن واالبنة أيضا .ذلك أن تواجد األب
يؤثر تأثيرا كبيرا ومتعاظما في تكوين صورة اإلبن عن نفسه ،فهو – أو أي رجل آخر يشغل نفس المكانة
 يعبر عن مثالية الرجولة كما يحب أن يكونها اإلبن .حيث يؤكد عدد من علماء االجتماع واألنثروبولوجياوالعلوم النفسية أن غياب األب عن األسرة يُ َعدّ واحدا ً من أهم األمراض االجتماعية المعاصرة ،ويُعتبَر سببا ً
وتشوه
مباشرا ً و نتيجة أيضا ً لتوتر العالقة بين األبوين .كما أنه يؤدي إلى اختالل تطور الهوية الذكورية،
ّ
مفهوم الرجل عن الرجولة ،ورؤيته لذاته وللمرأة ،ولواقعه االجتماعي ككل .بل يرجح البعض أن الغياب
الوجداني لألب (قسوته ،أو إهماله أو تباعده... ،الخ) يخلق أزمة لدى األبناء تفوق التبعات السلبية لغيابه
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المادي؛ وأن هذه األزمة ت ُ َعد ّ أكثر إضرارا ً باألبناء الذكور من اإلناث ،تصل إلى درجة وضع حاجز بين
الرجل وبين رجولته ،خاصة حينما يتماهى بالنموذج األنثوي (أوسم وصفي2007 ،؛  .)2012ونذكر في
هذا الصدد دراسة بيتمان الواردة في الدراسات السابقة عن عدم وجود اختالفات بين الثقافات والمجتمعات
المختلفة من حيث تأثُّر الهوية الذاتية للرجل سلبا ً أو إيجابا ً بدور األب ووجوده أو غيابه 1993: 141,
) .(Pittman, 271-5فهو يرى أن الرجل الذي ينشأ في ظل أسرة "منزوعة األبوة" بغض النظر عن
انتمائه الثقافي أو الجغرافي ،هو رجل "منتقص الرجولة" .والسبب في ذلك كما يقول هو أن التماهي بنموذج
األب هو ما يخلق الرجال.
وعالوة على ما سبق ،يتعرض هذا الفصل إلى اسهام الدراسة في توظيف النظريات المذكورة
في تحليل الموضوع ،كما يتعرض إلى شرح الكيفية التي تمت بها اإلجابة على تساؤالت الدراسة ،وتحقيق
أهدافها .وبجانب ما سبق ،سوف يتم تقديم مفهوم تحليلي جديد ،أال وهو مفهوم "تأنيث القهر" ،كما ستتم
اإلشارة إلى أهمية ربط ما قدمته هذه الدراسة من نتائج على المستوى الجزئي (الميكرو) ،مع المستوى
الكلي (الماكرو) لما يحدث في المجتمع من تغيرات.

أوالً :توظيف المداخل النظرية في تكامل منهجي
لعل الدراسة الراهنة تكون حققت بعضا ً من أهدافها عندما لجأت إلى "االنتقائية النظرية" في تحليلها
لآلثار اإليجابية والسلبية الناتجة من التنشئة وتكوين مفهوم الرجولة ،والتي ال تنفصل عن مفهوم األنوثة.
ولقد وظفت الدراسة النظريات التي أشارت إليها الباحثة في الباب األول في تحليل المادة العلمية ،تمهيدا ً
للوصول إلى االستخالصات النهائية.
فعلى سبيل المثال ،تعتبر النظرية التصورية االجتماعية  social constructionismمدخالً هاما
سلَّما ً
لدراسة مفهوم الرجولة كما تعكسه تنشئة األم ،حيث يؤكد هذا المدخل أن ما يعتبره البعض "واقعاً" ُم َ
تصور أو بناء اجتماعي -ثقافي .ومن هذا المنطلق ،فإن تعريف النوع
به ومفروغا ً منه ،هو في حقيقة األمر
ُّ
االجتماعي (رجل – إمرأة) يجب أن يتم في سياق بنائي ثقافي ،وال يمكن النظر إليه في المطلق (Berger
) .& Luckmann, 1967ومن نفس المنطلق ،ال يمكن النظر إلى مدلوالت مفهوم الرجولة إال في إطار
معرفي ثقافي بنائي نسبي .وقد كانت نقطة اإلنطالق في هذه الدراسة أن الرجولة ليست مفهوما ً متفقا ً عليه
ثقافياً ،وإنما هو مفهوم ديناميكي يتصل بالممارسة التي تخلق من رحم التفاعل االجتماعي الرمزي .ومن
هنا جاءت فكرة النظر إلى النوع االجتماعي بإعتباره إنجازاً ،أي نشاط مستمر يؤكد ما اتفق عليه ثقافياً،
ويطوره.
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وإنطالقا من هذا المنظور المعرفي ،تعرضت الدراسة ألنماط الرجولة المختلفة في المجتمع
المصري الحضري من خالل حاالت اتفقت على اإلطار العام لمفهوم الرجولة ،ولكنها اختلفت في دالالت
ال ممارسات التي تشير بها إلى هذا المفهوم .ولم يكن االختالف مجرد انعكاس للبناء الطبقي ،بقدر ما كان
تعبيرا عن ثقافة شائعة في بعض األحيان ،وعن اختالف في المرجعيات المعرفية في أحيان أخرى .وفي
هذا تأكيد على أن الحقيقة يتم بناؤها اجتماعي.
ومع ذلك ،فإن االتفاق على الخطوط العامة لمفهوم الرجولة ،وأنها مرتبطة بالشهامة والنخوة
واألخالق الطيبة ،كانت نقاط اتفاق بين المبحوثين .ومن هنا ،يمكن القول بإن هذا المفهوم قد تم بناؤه
اجتماعيا ،حيث أن هذه الخصائص التي تم بناؤها ال تحمل نفس الدالالت المفاهيمية والسلوكية .ولقد أوضح
تحليل النتائج هذا التنوع الداللي.
وباإلضافة إلى ما سبق ،تشير الباحثة إلى ما لم يتسع مجال التحليل التأويلي لإلشارة إليه .فتلفت
النظر إلى التغيرات المعرفية والمفاهيمية التي تعرض لها المجتمع المصري كنتيجة للعولمة ومناخ ما بعد
الحداثة ،وما صاحبهما من تعدد مصادر المعرفة ،وتعدد مدلوالت الشيء الواحد الذي قد يحمل المعنى
ونقيضه في نفس الوقت .وقد انعكس كل ذلك على مفهوم الرجولة الذي يعاد بناؤه اجتماعيا ً بشكل دينامي
تفاعلي مستمر .ولذلك ،لم يعد المفهوم يرتبط بمعنى واحد جامد ،ولكن أصبح مدلوله متأثرا بالتنوع الثقافي
والبيئي الذي تتالشي فيه الفروق الطبقية .حيث نجد أن أرقي الطبقات قد تحمل نفس المفاهيم والسلوكيات
التي تنتشر في الطبقات الدنيا .أما االختالفات الجيلية ،فلم تكن في الخطة البحثية أو جزءا ً من موضوع
الدراسة.
أما بالنسبة لبعض الممارسات والمفاهيم وعالقتها بالبعد الطبقي ،فقد تبين أن تخلي الزوج من عن
إلتزاماته المادية ،دون أن يشعر أن ذلك ينتقص من رجولته وشهامته ،يعتبر ظاهرة يمكن أن نالحظها في
الطبقات الدنيا والعليا على حد سواء .وهو ما يشير إلى أن مفهوم الرجولة قد بدأ يعاد بناؤه في منظومة
جديدة متأثرة بالمتغيرات الثقافية واالجتماعية ،حيث أصبحت السلوكيات التي كانت مرفوضة في وقت ما،
لها ما ييررها في وقت آخر.
أما النظرية النسوية ،فقد نشأت من رحم نظرية بناء الواقع اجتماعياً ،كما تقدم في الباب السابق.
فجاءت لتؤكد أن التكوين البيولوجي للمرأة والرجل ال يجب أن يفرض عليهما أدوارا اجتماعية ،وإن تلك
األدوار تبني ثقافيا ،وأن التميير بين الجنسين يرجع إلى اختالل في البناء االجتماعي والمؤسسي والثقافي
األكبر ،الذي يحرم المرأة من الكثير من الحقوق في المجتمع ،بينما يمنح الرجال السلطة والقوة والمكانة.
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ومن هنا ،ظهر تعبير "النوع االجتماعي" بديال عن "رجل وامرأة" .ولكن النظريات النسوية أغفلت دور
المرأة في صناعة الثقافة الذكورية األبوية ،وتعاملت مع المرأة على أنها ضحية.
ثم جاءت التفاعلية الرمزية لتشرح آليات بناء المفهوم ثقافيا واجتماعيا .إذ خرجت من إطار النسق
والطبقة ،إلى النطاق الميكروسكوبي الذي تتجذر فيه صناعة المفاهيم .فهي تعتبر األفراد في حياتهم المعيشة
مصدرا ً لدينامية خلق الثقافة .وقد استفادت الدراسة من هذا اإلطار النظري ،حيث الحظت مصداقية ما
وصل إليه تشارلي كولي من أن االنتساب إلى ثقافة ،قد ال يكون انتسابا عضويا أو طبقيا ،ولكنه انتساب
يتكون من خالل الخبرة التفاعلية التي قد تتعدى العالقات العضوية المباشرة .فسنجد مثال أن بعض الحاالت
أدمنت المخدرات والكحوليات (زوج أ 4-مثاال)؛ ولم يكن ذلك نتاجا للتنشئة بشكل مباشر .ولكنها عادات
انتشرت مع اليأس والفراغ المعنوي قبل ثورة  25يناير ،ثم الفوضى وعدم وضوح الرؤية بعد الثورة .على
أن السبب المباشر في ذلك كان رفقاء السوء ،أي دائرة من المعارف أوسع من النطاق المحدود .ولم يتعرض
التحليل لهذه النقطة بالذات ،ولكن يمكن أن نقرأ هذا المعنى في ما وراء السطور .ومن هذا المنطلق ،اكتسبت
نظرية التفاعل الرمزي أهمية مضافة بالنسبة للدراسة الحالية.
وفي صدد الحديث عن التفاعلية الرمزية ،نرى أن هربرت ميد أكد على أهمية التوقعات في
العالقات ،حيث أنه من خالل بناء اإلنسان صورة عن ذاته ،فإنه يستطيع أيضا ً أن يبني توقعاته لتصرفات
اآلخرين في إطار األدوار التي تعلمها عن نفسه .وعندما ارتبط دور الرجل في حاالت الدراسة بتحمل
المسئولية ،بمعنى القدرة على اإلنفاق عند البعض ،أو المشاركة الوجدانية عن اآلخرين ،أو السيطرة
والوصاية على المرأة عند فريق ثالث ،فإن هذه التوقعات ،أو هذه المفاهيم المرتبطة بالرجولة تكونت
اجتماعيا ً عن طريقة التنشئة األولى ،ثم ترسخت من خالل التفاعل االجتماعي.
وفي هذا اإلطار ،تكونت الفكرة عن الذات  selfفي مستوياتها المتعددة :مستوى الجسد ،والمستوى
النفسي ،أي رؤية الهوية النوعية ،والمستوى االجتماعي ،أي األدوار التي ينبغي للفرد أن يقوم بها .وتتشابك
هذه المستويات على مستوى الحياة المعيشة .ومن هنا ،نظرت الدراسة إلى األسرة باعتبارها وحدة من
"الفاعلين" الذين يعيشون في بيئة رمزية لها خصوصيتها ،وفي بيئة أخرى عامة هي المجتمع المحيط
باألفراد .وقد قام التحليل في الدراسة الراهنة على تلك العالقات المتشابكة بين زوجه االبن وحماتها من
ناحية بإعتبارها أماً ،وبين كون الزوجة نفسها أماً .ثم تم التطرق إلى ما يحدث في المجتمع من تقدير أو
تقليل من شأن األم (التقليل من شأن األنثي واعتبارها مصدر للفساد واإلفساد) .ونجد في األغلب األعم أن
كل زوجة ابن تقول إنها تختلف عن حماتها في الشخصية وفي أسلوب التربية ،ولكن عندما نعيد قراءة
الحاالت نجد أن هناك كثيرا من التشابهات على الرغم من استنكار الزوجة لسلوكيات حماتها .ويظهر هذا
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بوضوح في اإلتفاق بين الحاالت – اللهم إال عدد قليل – على األدوار المتعلقة بالنوع ،وعلى تفضيل الذكر
على األنثى .فعندما أنجبت (أ )1-ولداً ،اكتسبت مكانة بين أسرة زوجها ،ورأت أنها تستحق التبجيل
واالحترام ،واعتبرت البنت خادمة ألخوتها الذكور .وها هي (أ )3-ترغم ابنتها على الزواج وهي في سن
الرابعة عشرة دون استشارتها ،وهي التي عانت أيضا ألنها تزوجت في سن صغير .لذا ،يمكن القول بأن
تكوين صورة عن الذات (رؤية الزوجة لنفسها في إطار كونها أم وأنثى) ينعكس على أسلوب تنشئتها
ألبنائها من الذكور واإلناث.
ومن هنا دخلت نظرية الدور في إطار تكاملي مع التفاعلية الرمزية .حيث أن الذات على المستوى
االجتماعي ،ترتبط باألدوار التي يتوقعها المجتمع من الفرد ،واستحسان هذا الدور يكسب الفرد مكانة داخل
هذا المجتمع .إذ ترتبط المكانة بمجموعة محددة من التوقعات المرتبطة بالحقوق والواجبات .ومن هنا،
يصبح الدور هو الجانب الديناميكي للمكانة كما عرفه رالف لينتون .وهكذا ارتبط الدور بالثقافة ،وكذلك
رؤية الذات .وقد وظفت الدراسة هذا التشابك بين التفاعلية الرمزية وبين نظرية األدوار ،إذ ارتبطت
الرجولة بأدوار متعددة ،وليس دور واحد .كما سنجد أنها جمعت بين الضعف والقوة في نفس الوقت .فعندما
يتواكل الرجل على زوجته اقتصاديا ،يمكن ان نراه ضعيفا ،ومسيطرا ً في ذات الوقت ولكن ليس قوياً.
وعندما نراه متخاذال مع أمه ،مستقويا على زوجته ،فهو يحمل الصفتين معا ،وكذلك األمر بالنسبة للمرأة.
ومن هنا ،نجد أن تفسير المسئولية والمكانة يرتبط ثقافيا بالسيطرة على المرأة وإخضاعها .وترى المرأة
نفسها في بعض الحاالت أن ضعفها مصدر لقوتها ،وكذلك يراها الرجل أيضا ،ولكن لكل منهما تفسير
للض عف والقوة .حيث أنها تنال مكانتها وحظوتها عند زوجها بإظهار الضعف ،ولكنها تكون السيد الخفي،
وهو يشعر برجولته وقوته عندما يراها كائنا ضعيفا مستكينا ،يمارس سيادته وسيطرته عليها ،وترضيه
هذه السيطرة .أما دورها كأم ،فهو تطبيق لما نشأت عليه من توقعات عن ارتباط األنوثة باألمومة ،فاختلط
دور الزوجة لديها بدور األم.
أما ايرفنج جوفمان ،فقد أضاف إلى التفاعلية الرمزية بعدا ً آخر ،حيث صور التفاعل االجتماعي
بإعتباره مسرحية دائمة ومتواصلة ال يهدأ أبطالها إال حينما يخرجون من إطار التفاعل مع اآلخرين ،إلى
الخلو إلى أنفسهم .وفي هذه المسرحية ،يجب على كل فرد أن يؤدي دوره تبعا ً للتوقعات السائدة .أما الخروج
عن نص المسرحية (التوقعات) ،فقد يربك الموقف كله .ولهذا فإن إدراك الدور والقيام به يمليان على الفرد
أن يتقمص هذا الدور ،وأن يكون واعيا ً بالكيفية التي يقدم بها نفسه للغير ،فيتبع من ثم استراتيجيات خاصة
ل "تقديم الذات"  self-presentationومراقبة الذات  self-monitoringحتي يخلق االنطباع المتالئم
مع توقعات الدور.
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والنقطة المحورية هنا هي أن الفرد عندما يلعب دورا ً ما ،قد ال يستطيع أن يفرق بين وعيه بنفسه،
ووعيه بالدور ،ويعيش الدور تماما ليصبح جزءا ً من ذاته .فعندما يقترن دور المرأة بالضعف والليونة
واالنكسار مثالً ،فإن هذا الدور المتوقع منها ،يجعلها غير قادرة أن تحزم أمرها ،أو تعلن عن رأيها .وهي
هنا تلعب هذا الدور حتى يصبح جزءا ً منها ،وال تستطيع أن ترى لنفسها هوية ذاتية مختلفة عن الهوية التي
رسمها لها المجتمع وثقافته .وكذلك األمر بالنسبة للرجل ،الذي قد يُطلب منه أن يكون خشنا وقويا ،وأال
يعبر عن أي ضعف ،مثل إظهار العاطفة أو التعبير عن الحزن بالبكاء ،وغير ذلك.
وإذا طبقنا هذا المبدأ على حاالت الدراسة ،لوجدنا مثالً فكرة أن الرجل ال يخطيء ،وأنه األعقل
واألحكم (الصورة التي رسختها األم) ،قد تولد عنها نوع من إنكار الواقع وتزييفه ،إلى الحد الذي اختلط
فيه األمر على (ب )3-مثالً .فهو يرى أن طرده من العمل لم يكن بسبب التقصير من جانبه ،ولكن بسبب
اإضطهاد صاحب العمل له .وفي حالة أخرى ،عندما ارتبطت الرجولة بالوصاية ،وصل تقمص (ب)1-
للدور لدرجة أنه استباح ضرب الزوجة لمجرد أنها تأخرت أكثر من الوقت المتفق عليه في زيارة والدتها.
ولو أن هذا الزوج لم يقم بهذا التصرف ،النتقص هذا من رجولته أمام نفسه ،بل أمام أمه .وبالمثل ،نجد أن
دور االبن جعل أحد الحاالت يقول إنه دائم الشعور بالذنب نحو أمه ،ألنه يريد أن يكون بارا ً بها ،ويخشى
أن يتزوج فال تكون زوجته محل رضاها.
ترتبط هذه األدوار "بالصورة المثالية" ،أو "النموذج المثالي" ،أي توقعات الثقافة -المتمثلة في
التنشئة من ناحية ،وفي المجتمع من ناحية أخرى -من الرجل أو المرأة ،وأدوارهم المتعددة في عالقتهم
بأفراد األسرة (أب – ام – ابن – ابنة – أخ – أخت) .وكل فرد يمكن أن يكون مطلوبا ً منه أن يلعب أكثر

من دور في نفس الوقت ،ويكون هناك تضارب في األدوتر في بعض األدوار .ومن هنا يأتي صراع
األدوار .إذ قد يتناقض ما يتصوره الفرد عن دوره المثالي المتوقع .وقد تفوق متطلبات الدور إمكاناته
الشخصية وما يستطيع القيام به .فنجد أن (ب )2-مثالً يتخذ دور االبن البار ،والذي يتردد في التفكير في
الزواج ،ألنه يخشى أن يكون والءه لزوجته على حساب والئه ألمه.
وعلى الرغم من أن الدراسة الحالية تعتبر "سوسيو -أنثروبولوجية" ،إال أنها توجهت إلى علم
النفس التحليلي ،الستكمال رؤية مفهوم الرجولة .إذ ان الباحثة كانت تطمح إلى الوصول إلى نتيجة تلغي
هذا االستقطاب الحاد بين تكوين صورة عن الذات للرجل أو المرأة يجد فيها كل منهما نفسه في مواجهة
مع اآلخر ،إما في عالقات صراع ،أو عالقة تبعية .فعلى الرغم من تنوع الثقافات واختالفاتها ،يفترض علم
النفس التحليلي أن هناك وحدة نفسية للبشر ،ولكن دون إنكار للتعدد واالختالف .وقد أضاف يونج بعدا ً آخر
وهاما ً إلى هذه المقولة .إذ أنه استخدم التراث الميثولوجي ،واألنثروبولوجيا الثقافية ،باحثا ً عن أنماط نفسية
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مشتركة .لقد توصل يونج إلى ما أطلق عليه األنماط األولية  archetypesالتي تعرضت لها الدراسة في
اإلطار النظري .وما يهمنا في هذا الفصل أن ندرك تأثير آليات هذه األنماط المتجذرة في الالوعي على
سلوك الفرد ،وعالقتها بمفهوم الرجولة واألنوثة ،وبإعادة انتاج القهر.
وفي نفس السياق ،ربطت الدراسة في إطارها النظري بين الذات الظاهرة في نظرية ايرفنج
جوفمان وبين القناع عند يونج .فهما متفقان تماما في أن اإلنسان في حاجة إلى قناع كي يستطيع أن يؤدي
األدوار التي يتوقعها منه المجتمع الذي يتفاعل معه .وقد أضاف يونج أنه مع كل محاولة من قبل اإلنسان
للتجاوب مع توقعات المجتمع ،واالجتهاد في تحقيق الصفات المطلوبة منه ،فإنه يخلق على المستوى النفسي
العميق (الالوعي) الصفات المضادة تماما .فكأنه يضغط ما يتنافي مع توقعات المجتمع إلى مخزونه النفسي،
مكونا الظل .وهذا الظل الكامن يوجه سلوكه ويشكل نظرته إلى العالم (النمط الواقعي) .مثال الشخصية التي
تريد أن تظهر بالكرم فهي تلعب دور الكريم كما يتوقعه اآلخرون ،ولكن تضن على المقربين بما يشبع
احتياجاتهم ،ألن الكرم أصبح قناعا ترتديه الشخصية عند الحاجة (النمط المثالي).
إن نمط الظل كما يشير إليه يونج ،جعلنا نرى تصرفات زوجة االبن مع حماتها أو مع ابنها من
منظور مختلف .إذ أنه على الرغم من تجاوز بعض الحموات لحدودهن في معاملة زوجات االبن ،سنجد
أن النقد الذي توجهه زوجة اإلبن لحماتها ،يحمل في طياته ما ال تحب هي أن تظهر به ،بينما تكون هذه
الصفات كامنة وال تراها .كما نجد مثالً آخر ألطروحة الظل متمثالً في إحدى الحاالت التي كانت تقول إنها
تفضل أن يعيش ابنها بعيدا ً عنها ،ولكنها في نفس الوقت تقول إنها ال بد أن تتدخل إذا رأته حزينا ،أو متعباً.
ويمكن من خالل هذين المثالين أن نلحظ التناقض بين الظل والقناع لدى األم أو زوجة االبن.
ثم نجد الحماة التي اعتدى عليها زوجها بالضرب ،تشجع ابنها كي يضرب زوجته وتبررالعنف
الذي يمارسه زوجها عليها .وهي تتصور أنها تضحي من أجل أبنائها ،وأنها راضية بحياتها .فهي تظهر
الرضا ،وتختزن الثورة والغضب .فإذا بها تظهر هذا المخزون ضد زوجة ابنها ،ال كراهية منها للزوجة
الشابة بالضرورة ،ولكن تعبيرا ً عن نظرتها الدونية لنفسها .ومن ثم ،يتجسد هذا التقليل من شأنها في صورة
غضب تصبه على من هن تحت سيطرتها .ونجد كذلك تلك السيدة التي تيتمت في الصغر (أ ،)5-والتي
ضربت وهي صغيرة .ثم تستطرد
تأثرت بالخطاب الديني التقليدي ،تقول إنها تضرب ابنها كثيرا ،ألنها ُ
قائلة إنها تضرب اإلبن بوعي ،وليس "بافتراء" كما كان يٌفعل بها .وأما في حالة حماة (أ )8-فلقد عاشت
طوال عمرها تحاول أن تتعايش مع حرمانها من التعليم ،وبدا لها أنها راضية عن حياتها .ولكن الرغبة في
التعليم عاشت في ظل عميق ال تعرفه .فرفضت إقبال زوجة ابنها على استكمال دراستها ،وحاولت أن تثنيها
عن ذلك وتقنعها بما حاولت هي أن تقنع نفسها به .ولكنها في أيامها األخيرة تذكرت أنها ُحرمت من التعليم
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وبكت كاألطفال ،بسبب رغبتها في استكمال التعليم التي طالما اختبأت في الظل ،مما كان سببا ً في الخوف
من أال تكمل حفيدتها تعليمها .فهي كانت ترى في الحفيدة االمتداد واألمل ،ولكنها تسقط الظل بداخلها على
زوجة االبن ،أي تعبر ضمنيا ً عن رفض تحقيقها ما حرمت منه.
ومن جانب آخر ،أظهرت الدراسة الميدانية عددا ً من المعتقدات الدينية الجامدة القائمة على
الترهيب واستغالل تعاليم الدين في التسلط والهيمنة ،والتركيز على ما يخلق ازدواجية في التصرفات.
ويبدو هذا واضحا في تاريخ حياة (ب ،)1-الذي يتخذ من الداعية السلفي محمد حسان مرجعية دينية .وقد
رأى أباه يضرب والدته ،ويهينها ،وكان يشعر بالعطف نحوها ،ثم قاوم هذا التعاطف ليبرر العنف الذي
كان أبوه يمارسه ضد أمه ،ليتماهى هو مع أبيه ويصبح صورة مكررة منه في التعامل مع زوجته .ويمكن
اعتبار استدماج هذه لصفات األب تتم على مستوى الالوعي ،وليس مستوى اإلدراك الواعي .فهو على
مستوى اإلدراك كان ناقدا ً ومعترضا ً على تصرفات أبيه .وفي نفس الوقت وحتى يقيم مصالحة مع أبيه
(رمز السلطة) في داخله ،قام باستنساخ صورة األب التي كان يريد التخلص من عنفها ،ولكنه اختزن العنف
على مستوى عميق ،فأخرجه تلقائيا ،مع تعليله بعد ذلك أخالقيا ودينيا.
وترتيبا ً على ما سبق ،يشرح مفهوم الظل عند يونج كثيرا ً من السلوكيات غير المفهومة التي تتجلى
فيها اإلزدواجية بوضوح بالنسبة للمالحظ الخارجي  ،outside viewerبينما ال يدركها لفاعل نفسه.
ويدهشنا في هذا الصدد أن أغلب حاالت الدراسة من السيدات-مثالً -تنتقد الرجال الذين يخونون الزوجة،
ثم بعد ذلك يلقين اللوم على ضحايا التحرش من النساء .إذ إنهن يسقطن احتقارهن لجسدهن على بنات
جنسهن ،فهن الالئي يعرضن جسدهن ،ويغرين به الرجال .وهكذا ،تصبح ضحية التحرش هي الجاني .وقد
عبرت أغلب حاالت الدراسة من الرجال والنساء عن هذا المعنى باستخدام كلمات مختلفة ولكنها تحمل نفس
المعنى.
وفي هذا الصدد ،وفي سياق الحديث عن مدى االستفادة من األطر النظرية التي استعانت بها
الدراسة ،ال يمكن التغاضي عن الفائدة التي حققتها الدراسة من استخدام نظريات علم النفس التحليلي،
خاصة نظرية كارل يونج .فهي تقدم لنا رؤية نظرية عن تكامل األبعاد األنثوية والذكورية داخل النفس
اإلنسانية (األنيما واألنيموس)؛ وهي رؤية ال تنظر إلى الرجل والمرأة في اإلطار البيولوجي أو من داخل
منظومة "النوع االجتماعي" ،وإنما من خالل التكامل والتحقق اإلنساني  ،individuationحيث تتكامل
األنماط األولية على مستوى الالوعي في المقام األول ،فينعكس هذا التكامل على السلوك دون إدعاء ،ودون
ضغط من توقعات الدور ،ودون الظهور بقناع يحجب تكمن داخل الفرد ،فينمو مارد اسمه الظل ،قد يؤدي
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باإلنسان إلى تصرفات ال يتحكم فيها بوعيه ،ولكن يضع على تلك التصرفات رتوش جمالية ظاهرة أو
تبريرات غير منطقية للفعل.
وقد ال حظ يونج أن كبت صفات األنوثة (األنيما) في الرجل ،تخلق منه وحشا ً كاسرا ً ال يعرف
التعاطف والتفاهم .كما أن كبت أبعاد الرجولة في المرأة (األنيموس) يجعلها متقلبة المزاج ،تخرج عن
المنطق لتحقق ما يتراءى لها ،وتصدر احكاما عشوائية غير منطقية على من حولها .ولكن هذين النمطين
المتداخلَيْن حينما يتكامالن داخل النفس يساعدان على التفاهم المتبادل بين الرجل والمرأة ،ومن ثم يتحقق
بينهما التعاون والمشاركة والتناغم .وفي هذا السياق ،كان واضحا ً بالنسبة لبعض الحاالت أن الرجولة يجب
أن تتميز بالرحمة والحنان ،وليس مجرد القوة والقيادة ،في إشارة إلى الصفات األنثوية .كما كان واضحا ً
للبعض اآلخر أن المرأة ال يجب أال تختلف عن الرجل في بعض الخصائص األخالقية ،مثل تحمل المسئولية
واإللتزام والشهامة والنزاهة والخلق الرفيع والعطاء والحنان.
و حينما تمتزج وتتكامل الخصائص األنثوية والذكورية ،يغدو كل من الرجل والمرأة أكثر قدرة
على تقدير "اآلخر" وفهمه .وسنجد أن هذا االنسجام قد تحقق في بعض الحاالت المذكورة .فلم تعد العالقة
بين الزوجين في هذه الحاالت مجرد اتفاق على أدوار ،أو تحديد واجبات بشكل آلي ،وإنما أصبحت تعاونا
وتكامال وتشجيعا وتفاهما وتوحدا نحو أهداف مشتركة .إذ قالت إحدى الحاالت إنها وزوجها يتعاونان دون
تحديد ألدوار بعينها ،وإنما تبعا لما تحتاجه األسرة ،وما يسمح به وقت كل منهما وظروفه.
وأخيراً ،يسلط يونج الضوء على "الذات"  ، the Selfأو ال َم ْر َكز الذي يجمع كل أنظمة النفس
وغاية اإلنسان من حياته وسعيه فيها .وهي كسائر األنماط األولية تحرك السلوك وتدفعه نحو الكلية
والشمول .فإذا نظرنا إلى العظماء من أصحاب الدعوات الكبرى والذي قاموا بأعمال جليلة للبشرية ،رجاال
ونساء ،سنجد عندهم هذا التكامل حيث تمتزج الرحمة بالحكمة ،والقوة بالتعاطف .وتلخيصا ً ألطروحة
يونج ،فالشخص المتوازن تتوافر فيه سمات ذكورية تعيش جنبا ً إلى جنب مع السمات األنثوية.

ثانياً :نتائج الدراسة في ضوء تحقيق أهدافها واإلجابة عن تساؤالتها
لقد كان هدف الدراسة الرئيسي هو التعرف على تأثير تنشئة األم على تكوين الهوية الذاتية
لدى األبناء ،إذ أن األم تعتبر أقوى مؤسسات التنشئة تأثيرا ً في األبناء ،وهي الحارس المؤتمن بإمتياز
على الموروث الثقافي الذي يؤثر على تكوين الهوية الذاتية ،كما بينت أدبيات البحث االجتماعي .وقد
وضعت الدراسة هذا المحور أساسا ً لتجميع المادة الميدانية .واستجابة لهذا الهدف وما يتعلق به من تساؤالت،
يمكن عرض االستخالصات النهائية للدراسة من خالل النقاط التالية:
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أ -التأثير اإليجابي لتنشئة األم على بناء مفهوم الرجولة
إن ما نعنية بالتأثير اإليجابي في هذا السياق ال يشير إلى رؤية نمطية أو مثالية للرجولة ،ألن
الدراسة قد أوضحت في بنائها النظري أن أنماط الرجولة ليست ثابتة .وإنما المرجعية األساسية لما نعتبرة
تنشئة إيجابية يتمثل في بناء شخصية متكاملة ،قادرة على التعامل مع نفسها والجنس اآلخر ضمن عالقات
يسودها االحترام والتعاون واإلنسجام ،دون قهر أو محاولة لفرض السيطرة من قبل أحد األطراف ،أو
السيادة أو التخلي عن المسئوليات والالمباالة .وقد أظهرت الدراسة في هذا الصدد بعض الحاالت التي
توفرت فيها النماذج اإليجابية من العالقات .وكان الفضل في ذلك يرجع للتنشئة.
فعلى سبيل المثال ،سنجد أن هناك حاالت أظهرت أن لتنشئة األم تأثيرا ً إيجابيا ً في حياة أبنائها .وقد
كانت البداية دائما في أن األم لم تفرق بين متطلباتها اإلنسانية لشخصها ،وبين عطائها ألبنائها ،بل إن
احترامها لذاتها كان مصدرا الحترام أبنائها لها .ويظهر هذا جليا في (أ ،)8-حيث حقق األبناء نجاحا مهنيا
وأسريا .وعلى الرغم من أن األسرة تعيش في منزل واحد ،فإن األم ال تتدخل في حياة أبنائها إطالقا ،وتترك
لهم مساحة وتحترم خصوصيتهم .وعلى نفس الصعيد ،فإنها لم تدع هذا القرب مصدرا لتدخلهم أيضا في
حياتها ،أو فرضهم ألدوار يجب أن تقوم بها ،فهي من تختار ماذا تفعل ،ومتى ،وتقدم المساعدة دون أن
تفرضها عليهم .وكذلك األمر بالنسبة ألم الزوج في (أ ،)7-والتي نالت احترام الزوجة ،التي تعيش بدورها
في توافق مع زوجها .كما ينطبق األمر نفسه على (ا.)6-
وتلخيصا ً لما سبق ،فقد أظهرت هذه الحاالت أن األم التي تكون مصدرا ً لدعم وتمكين أبنائها ذكورا
وأناثا ً هي التي تسعى للتحقق الذاتي ،أو تكون قد نشأت في أسرة مترابطة ،أو تتسم عالقتها بزوجها بالتفاهم
والتوافق والتكافؤ والدعم المتبادَل ،أو كل ذلك معاً .إذ أن هذا النموذج لألم هو أكثر من يدعم التحقق الذاتي
لألبناء من النوعين ،فهي تحترم قيمة المرأة (زوجة االبن ،اإلبنة) ،فال تتوقع من امرأة أخرى ما ال ترضاه
لنفسها .وهي في نفس الوقت ال ترسخ في االبن صورة مشوهة عن ذاته وعن المرأة .كما أن هذا النموذج
لألم هو األكثر قدرة على تمكين األبناء ومساعدتهم على اجتياز التحديات الحياتية وطقوس المرور rites
 of passageبمرونة ويسر .كما أن هذه األم في نفس الوقت تحرص على عدم إلزام األبناء الذكور بتوقعات
المجتمع الصارمة والمشروطة بكونهم ذكوراً؛ وتهتم بعدم إرهاق األبناء بأدوار تتصارع فيها الذات العامة
(النمط المثالي) مع الذات الخاصة (النمط الواقعي) .وفي مقابل ما سبق ،كشفت الدراسة عن مظاهر
تأثيراألم بشكل سلبي على بناء مفهوم الرجولة لدى األبناء من خالل بعض أساليب التنشئة ،كما توضح
السطور التالية.
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ب -التأثير السلبي على مفهوم الرجولة كما تعكسه تنشئة األم
والمقصود بالسلبية هنا هو قيام العالقات اإلنسانية على الهيمنة والقهر أو التنافس والصراع ،أو
االستهتار .وقد تضمنت الحاالت كل هذه األنواع من السلوكيات ،بسبب ترسيخ وإعادة إنتاج مفهوم غير
متوازن للرجولة ،يتم نقله لألبناء عن طريق األم .فقد أظهرت الدراسة الميدانية ما يلي:
 .1إعالء قيمة الذكورة :فقد تبين أن أغلب الحاالت من النوعين افترضت أن الرجل هو األعقل واألكثر
كماالً ،وأنه السند لألم وظهرها الذي تعتمد عليه .ولهذا ،فهي توليه اهتماما ً خاصاً ،وتميزه في كل شيء
بدءا ً من إعطائه حق السيادة على أخوته من البنات في بعض الحاالت ،وانتها ًء بإعطائة امتيازات داخل
األسرة ،مثل اإلنفاق على تعليمه ببذخ ،حتى لو أدى ذلك إلى حرمان شقيقته من التعليم .أو إعطائه
مصروفا ً أكبر ،أو حرية مطلقة دون محاسبة .ولقد ظهتكررترت هذه الظاهرة في حاالت كثيرة ،باإلضافة
إلى أن التراث البحثي والدراسات السابقة أكدت ذلك أيضاً.
 .2االنتقاص من قيمة األنثى :ففي مقابل ما سبق ،تبين من أغلب الحاالت أن االبنة-حتى في الطبقات العليا
ذات المستوى الثقافي المرتفع  -يغرس في وعيها أنها ضعيفة وفي حاجة إلى رجل يحميها .ثم يتم تدريبها
بأشكال مختلفة على طاعة الزوج حتى لو أخطأ ،وأنه قائد السفينة والمسئول والراعي؛ وأنها عورة ،وأن
النساء هن سبب كل االنحرافات ،وإنها مسئولة إذا ما خرج الرجل عن أدبه في تعامله معها .وينتج عن
ذلك قمع المرأة لذاتها قبل أن تقمع غيرها.
 .3ترسيخ المكانة الدونية للمرأة :أظهرت الدراسة الميدانية أيضا أن المرأة تنشأ على أن دورها
األساسي وقيمتها تكمن في وقوفها وراء الرجل .حيث وردت عبارات مثل "المرأة هي األم ،واألخت
والبنت"" ،وراء كل رجل عظيم امرأة" ،وكأنها ُخلقت لتدعم الرجل ،دون حق في أن يدعمها الرجل
بنفس القدر .فهي تابع في أغلب األحيان .وكلما ضحت بنفسها ،كلما عال قدرها واستحقت لقب "األمومة"
الذي يضعها في مكانة سامية في نظر المجتمع .وتصبح التضحية هنا جزءا ً ال يتجزأ من الدور المرسوم
لها مسبقا ً ،لتغدو أي مطالبة بسبل تحقيق ذاتها "أنانية" وخروجا ً عن واجباتها األساسية .وفي ذات الوقت،
يفقد اإليثار والتضحية قيمتهما تدريجياً ،ليصبحا جزءا ً من الدور الذي يتوقعه األبناء من أمهم .وهكذا،
تعيد األم تصدير هذه القيمة إلى أبنائها ،فتنشأ اإلبنة وهي تتصور أنه ليس لها حقوق ،بل واجبات فحسب،
وينشأ اإلبن متوقعا ً من زوجته الدعم الكامل ،والموازرة والتضحية من أجله ومن أجل أبنائه .وقد كانت
حماة (أ )8-ضحية لهذا التفكير ،ولكنها رغم أنه لم تكن لها ابنة ،أرادت ان تصدر هذا التوجه لزوجة
اإلبن .ولوال الشخصية القوية لهذه الزوجة ووضوح رؤيتها ،وخلفيتها الثقافية المتميزة ،لوقعت ضحية
لهذا الصراع الداخلي .وهكذا ،نستخلص من تاريخ حياة الحاالت أن المرأة يمكن أن تقهر نفسها بنفسها،
أو تصدر مبررات القهر ألبنائها من الذكور.
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 .4ترسيخ البناء الثقافي السائد عن "األم المثالية" وأثره على تنشئة األبناء :تبين من تاريخ حياة
الحاالت أن رؤية المرأة في مقام التابع أو صاحبة مكانة ثانوية أو المتنازلة ،هي رؤية مترسخة في
جذور الثقافة المصرية .فالكثيرون ،بما في ذلك بعض من يدعون أنهم أنصار المرأة ،يعلون من شأن
المرأة تحديدا ً ألنها تقف وراء نجاح اإلبن أو الزوج .وبالمثل ،نشهد احتفاالت عيد األم التي تكرم المرأة
"المثالية" ألنها "ضحت" من أجل األبناء .وعلى الرغم من أن قيمة العطاء والحب غير المشروط تعتبر
مسعى إنسانيا ً نبيالً ،ال يجب أن يتعارض هذا المسعي مع تقدير اإلنسان لذاته ،وسعيه ألن يتعامل مع
نفسه بنفس القيم التي يتعامل بها مع من يقعون تحت رعايته .إذ أن فاقد الشيء ال يعطيه .بل إن شعور
األم بالتضحية يجعلها أحيانا ً تبتز األبناء عاطفيا ،ليعيشوا في صراع داخلي ينبع من إحساسهم بالذنب
تجاه األم ،أو عدم المباالة المطلقة والهروب منها.
 .5استدماج صورة مشوشة عن المرأة من خالل التنشئة :تبين أن بعض األمهات تنقلن لألبناء في بعض
األحيان صور ومعايير مشوشة أو مزدوجة أو مشوهة عن المرأة "النموذجية" .ويتم ذلك بطرق مختلفة،
ومنها استدماج االبن لصورة األنثى طبقا ً لنموذج األم (الخاضعة ،قليلة الحيلة ،تقبل العنف الموجه لها
وللمرأة بشكل عام ،متحيزة للذكور... ،الخ) ،أو عن طريق تلقين األبناء مباشرة ً ما تعتبره هي النموذج
المثالي للمرأة .فباستطاعتها أن تغرس في األبناء الذكور الخوف (من الزواج ،من المرأة المتحققة ذاتيا ً
مثالً) ،أو العنف الجسدي أو الرمزي تجاه المرأة وغيرها بصور متعددة .بعبارة أخرى ،غالبا َ ما يؤدي
هذا النمط في التنشئة إلى فشل في الحياة الخاصة والعامة للرجل ،ينعكس بدوره سلبيا ً على حياة المرأة
أو من تربطهم بالرجل عالقة تبعية.
 .6المغاالة في أساليب التنشئة :تبين أن أساليب تنشئة األم تتراوح بين التدليل المفرط أو الشدة المفرطة،
وهو ما ينتج عنه أيضا شخصيات غير سوية ،إما أن تكون ضعيفة وغير قادرة على تحمل المسئولية ،أو
شخصيات تفرط في استخدام العنف واالستغالل مع الزوجة أو األبناء.
 .7تنشئة األم وعدم تمكين األبناء :أوضحت الدراسة أن األم تمتلك قدرة فائقة ،إما على تمكين األبناء
الذكور ودعمهم من ناحية ،أو إضعافهم وإفسادهم وهدم حياتهم المهنية الزوجية واالجتماعية ،وتعطيل
تطور هويتهم الذاتية من ناحية أخرى .وقد تكررت شكوى العدد الغالب من المبحوثات من أضرار تأثير
تنشئة أم الزوج له ،إما عن طر يق اإلهمال أو األنانية والجفاء ،أو االستئثار الفائق وحب التملك ومن ثم
تماهي االبن بشخصيتها واستدماجه صفاتها.
 -1تنشئة األم وصراع األدوار :تبين في بعض حاالت الدراسة أن األم تملي على االبن أدوارا ً ال تتفق مع
شخصيته أو قدراته وملكاته أو هويته الذاتية الحقيقية .فعلى سبيل المثال ،تولي الكثير من األمهات اهتماما ً
فائقا ً "بكالم الناس" ،أو االلتحاق "بكليات القمة" ،وتضع قيودا ً على أبنائها بسبب ذلك .وليس أدل على
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أخطار هذه التوقعات من حوادث انتحار طلبة الثانوية العامة وعدد الفت للنظر الموظفين ألسباب مالية؛
وهي حوادث خطيرة تستدعي االهتمام البحثي ،ال سيما وأن تكرارها بدرجة ملحوظة يجعلها ترقى إلى
وجوب اعتبارها ظواهر اجتماعية وثقافية ،وليس مجرد حوادث عابرة .وفي هذا الصدد ،تتطلب بعض
المصطلحات الرائجة اجتماعياً ،مثل "شبح الثانوية" أو "عقدة الدكتور" أو "الباش المهندس" مزيدا ً من
المراجعة والتحليل ،خاصة فيما يتعلق بتنشئة األم ،وأيضا ً بعملية الحراك االجتماعي في المجتمع المعاصر
وأرهاصاتها وتأثيرها على الهوية الذاتية لألفراد.
 .8تنشئة األم وترسيخ الموروث التقليدي :تبين أن األم (أو غيرها من النساء كبيرات السن في العائلة)
هي األكثر حرصا ً على عدد من العادات المتخلفة (الختان ،الدخلة البلدي) ،التي تؤثر بشكل سلبي على
الكرامة اإلنسانية والسالمة الصحية لألنثى ،بل والرجل في بعض األحيان .والالفت للنظر هنا هو أن األم
في بعض هذه األحوال تحاول إلباس اإلرث التقليدي الذكوري ثوب الدين.
 .9تبرير الخطأ والتساهل تجاه عادات وممارسات سلبية :وجد في بعض الحاالت لجوء الرجل إلدمان
المخدرات هربا ً من مواجهة النفس ،ومن تحمل مسئولية قراراته ،أو تخلصا ً من القيود التي تربطه باألم
وال يستطيع منها فكاكاً .أما في بعض الحاالت األخرى ،فقد لوحظ تسامح األم وعدم اعتراضها على
تدخين االبن للحشيش .وقد وردت أمثلة على ذلك في بعض الحاالت ،مثل (أ )3-و(أ .)4-ومن نفس
المنطلق ،وجد أن بعض األمهات تبررن فشل االبن بل تلقين باللوم على اآلخرين ،وتتسامحن مع هروب
االبن من المساءلة والمحاسبة.
.10

التشجيع على العنف :فقد تبين من خالل المعايشة الميدانية أن العنف بأنواعه هو سلوك ُمتَعَلّم يتناقله

األبناء جيالً بعد جيل ،وأن األم في بعض قطاعات المجتمع تكون مسئولة عن توريث هذا العنف ،الذي
قد يصل إلى االحتقان الطائفي ،كما تبين من تاريخ حياة إحدى الحاالت (أ .)2-وليس ذلك بمستغرب إذا
ما استدعينا الدور الكبير الذي تلعبه المرأة المصرية في تكريس وتوريث عادة الثأر وما يرتبط بذلك من
إذكاء روح الحقد والكراهية (راجع علي طلبة .)2014 ،وال يختلف هذا المسلك كثيرا ً عما أظهره الواقع
الميداني من تشجيع األبناء الذكور من قبل أغلب األمهات من المبحوثات أو الجدات على مبدأ "اللي
يضربك اضربه" و "خد حقك بإيدك" ،وهو ما يمثل ظاهرة خطيرة تستدعي المزيد من التقصي .فالعنف
بأشكاله ال يولّد سوى العنف .وهو ال يتوقف عند موقف بعينه ،كما ال يمكن اعتباره ظاهرة فردية .ففي
رأي الباحثة يرتبط استدماج األبناء التطبيع مع العنف ،بظواهر هدّامة تدعمها بعض األمهات ،مثل ظاهرة
تنمر األطفال  bullyingالتي تقترن بشكل مباشر باألباء واألمهات الذين يفضلون أن "يأخذ الطفل حقه"،
وتنشئته على أن مكانته ترتبط بقوته بين أقرانه ،ومن ثم يُفَضَّل أن يكون معتديا ً على أن يكون ضحية أو

الفصل الثامن :نتائج الدراسة وتوصياتها ورؤية مستقبلية
مثارا ً للسخرية أو التحقير .وترى الباحثة أن هذه الظاهرة الخطيرة لم تنل ما تستحقه من اهتمام؛ وأنها
تستلزم وأدها في مهدها ،لئال تتطور إلى أشكال أخطر من العنف.52
 .11ترسيخ النظام األبوي :يمكن القول بأن رؤية األم لذاتها وللرجل ،وتنشئتها ألبنائها الذكور (واإلناث
أحياناً) تتأثر بشكل كبير بما تستدمجه هي منذ نشأتها المبكرة ضمن أسرتها األولى ،ومن ذلك مدى قوة
تشبث األسرة بشكل عام واألم على وجه خاص بالثقافة الشعبية أو بالفكر األبوي (التراتبية والتمييز بين
الجنسين مثاالً)؛ وأيضا ً بمكانة المرأة كأنثى ضمن أسرتها؛ وبالمستوى الثقافي لألبوين ،وعالقة الوالدين
ببعضهما وعالقتهما باألبناء؛ وآلية تقسيم األدوار االجتماعية حسب النوع ،وحدود وحقوق كل من الذكور
واإلناث ،والنماذج المثالية .وينعكس ذلك كله على أسلوب تنشئتها لألبناء.
 .12دور تنشئة األم في إعاقة الرجل معنوياً :لوحظ من الدراسة الميدانية أن اإلعاقة المعنوية لألبناء تنشأ
حينما تقوم األم -بوعي أو بدون وعي -بالتدليل المفرط أو الحماية الزائدة لألبناء .وفي مقابل ذلك ،تجعل
األم االبن رهينة لها لكي ينفذ لها ما تريده منه ( (ب )3-مثاالً) .ويؤثر ذلك بالسلب على تطور الهوية
الذاتية لالبن .فاألم هنا تسلب ابنها فرصة الممارسة والتجربة ،وتجرده من سبل االستقالل واتخاذ دور
فاعل في الحياة ،فيصبح عاجزا ً ومعتمدا ً عليها اعتمادا ً كلياً ،ويستدمج منها رؤيته لذاته ولعالَمه االجتماعي.
وتتجلى هذه اإلعاقة في السلوكيات اآلتية:
• اعتماد االبن على األم في كل مايتخذه من قرارات ،وعدم القدرة على مخالفتها في الرأي ،وهو ما
يمكن أن يطلق عليه "اإلخصاء" المعنوي لإلبن ،فهو تابع لألم وغير قادر على الشعور بمسئوليته
نحو نفسه.
• االرتباط الزائد باالبن :شعور االبن بأن ارتباطه بإمرأة أخرى يعني أنه تخلى عنها ،وهي الظاهرة
التي أطلق عليها "الرجل الواقع في شرك األم"،mother enmeshed man/men (MEM) .
حيث يولي الرجل احتياجات األم كل االهتمام ،فيغدو راعيا ً ألولوياتها ورغباتها ،لتصبح رغباته
هو أمرا ً هامشياً؛ لكيال يخذلها .وهو بذلك يفقد هويته الذاتية الحقيقية لتكون الغلبة للذات المزيفة
("القناع") ( the false selfإنظر الشكل ((Adams & Morgan, 2007:xiii-23, 31- :))1
)33, 55

 52للمزيد حول ظاهرة العنف الموجه للطفل ،راجع دراسة تابعة لهيئة اليونيسيف بعنوان "العنف ضد األطفال :دراسة األمين العام لألمم
المتحدة" ،والتي تعتبر محاولة لتوثيق حقيقة العنف ضد األطفال في مختلف أنحاء العالم ،ولرسم خريطة للجهود المبذولة لوقفه
 ، /http://www.unicef.org/violencestudy/arabicوملخص التقرير البحثي باللغة اإلنجليزية:
http://www.unicef.org/violencestudy/arabic/reports/Chapitre%2001%20%20intro.pdf
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يوضح الشكل أعاله أن األم التي تهتم بالتوافق مع احتياجات االبن تم ّكنه من االستقالل بحياته .أما
حينما تدفعه للتوافق مع احتياجاتها هي ،فهي تسجنه في دور ُمقَّدِّم الخدمات الذي يجب أن يلبي
رغباتها .وكنتيجة لذلك ،يفقد هذا الرجل هويته الذاتية ويعيش بهوية زائفة ،محاوالً دائما ً إرضاء
اآلخرين ،وإن كان ذلك على حساب رغباته.

ويؤثر هذا الوضع على العالقات باآلخرين فيما بعد ،خاصة عالقته بالمرأة ،حيث تكون عالقة
تتسم بالقلق والخوف من االلتزام ،أو الجفاء الذي قد يصل إلى العنف احياناً .وفي أحيان أخرى ،قد
يلحق هذا االرتباط الزائد أضررا ً بالرجل نفسه ،مثل إصابته برهاب االرتباط commitment
 ، phobiaأو الشعور بالدونية ،أو "المراهقة األبدية" ،أو فقد الهوية الذاتية وغلبة الذات المزيفة
("القناع")  . (Adams & Morgan, 2007:xiii-23, 31-33, 55) the false selfكما قد يؤثر
ذلك على عالقته بالزوجة ،التي قد تتسم بالقلق والخوف والهروب أو العنف أو التأرجح بين حاالت
متناقضة ،محبة جارفة ،يعقبها جفاء بال مبرر.
وبعد ،وفي ضوء النتائج السابقة ،فقد لوحظ أن األم المتحققة ذاتيا ً أو التي نشأت في أسرة مترابطة،
أو تتسم عالقتها بزوجها بالتفاهم والتوافق والتكافؤ والدعم المتبادَل ،أو كل ذلك معاً ،هي أكثر من يدعم
التحقق الذاتي لألبناء من النوعين ،كما أنها تحترم قيمة استقالل المرأة (زوجة االبن ،اإلبنة) ،فال تتوقع من
امرأة أخرى ما ال ترضاه لنفسها ،وهي في نفس الوقت ال ترسخ في االبن صورة مشوهة عن ذاته وعن
المرأة .وبالتالي ،يكون هذا النموذج لألم هو األكثر قدرة على تمكين األبناء ومساعدتهم على اجتياز
التحديات الحياتية.
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ج -تنشئة األم وتكوين الهوية الذاتية للرجل
يتكون مفهوم الرجولة عند األبناء من الذكور من خالل التنشئة ،فيصبح جزءا ً من تكوينهم النفسي
الذي يشكل سلوكياتهم ورؤاهم ألنفسهم وللجنس اآلخر .وفي هذا الصدد ،تبين من الدراسة الميدانية ما يلي:
 .1يستدمج الرجل رؤيته للمرأة في األساس من نموذج األم ،والتي تعت َبر أهم من يقوم بترسيخ وتخليد
التوقعات السائدة في مجتمعه ،سواء عن طريق ما تتمتع به من "قوة ناعمة" تؤ ّهِلها بشكل غير مباشر
لتأسيس آليات عالقات السلطة وأساليب التفاعل ضمن األسرة وخارجها ،أو بشكل مباشر من خالل المحاكاة
واالستدماج من جانب األبناء الذين يمضون معها الوقت ألكبر ،ال سيما في ظل غياب األب .فقد تبين من
تاريخ حياة الحاالت أنه من الصعب محو أثر تنشئة األم لالبن على عالقة الرجل بالمرأة ودوره وأساليب
تفاعله كزوج وأب.
 .2يتأثر اختيار الرجل للزوجة بشكل ملموس بعالقته بأمه وبأسلوب تنشئتها له .فقد أظهرت الحاالت أن
هناك من يبحث عن زوجة مطابقة لوالدته في السمات الشخصية؛ بقدر ما لوحظ وجود الرجل الذي يهرب
من نموذج والدته ويبحث عن زوجة تختلف كليا ً عن األم لتعويض جانب أو أكثر يفتقده في والدته.
 .3الضغوط الناتجة عن الدور المرتبط بالنوع (رجل)  :male gender role stressتبين من الدراسة
الميدانية أن الرجل يستدمج منذ مراحل طفولته المبكرة تغليب ما يرتضيه المجتمع من مفاهيم شائعة عن
الرجولة ،على أي اعتبارات شخصية .ويدلل على ذلك عبارات شائعة ،مثل" :الراجل ما يعيّطش"" ،الرجل
الزم يكون شديد وناشف"" ،الراجل كلمته واحدة"" ،استرجل" ،عالوة على التوقعات السائدة بأن يكون
الرجل متفوقا ً ومنافسا شرسا في المجال التعليمي أو العملي أو الرياضي أو االجتماعي.
 .4يمكن أن يتم استدماج التطبيع مع العنف بل واالحتقان الطائفي أحيانا ً من خالل تنشئة األم ،حيث يتم
الربط بين المكانة والقوة والرجولة ،ليصبح الرجل هو القوي المسيطر على أقرانه ،الذي يرهبهم فال
يجرؤون على معارضته أو مهاجمته ،ألن له هيبة وقوة .ومن ثم يُفَضَّل أن يكون معتديا ً على أن يكون
ضحية أو مثارا ً للسخرية أو التحقير.
 .5كشفت نتائج الدراسة الميدانية أن صورة الرجل عن نفسه ال تصبح واضحة عندما ينشأ بين ابوين
مختلفين في أسلوب التنشئة  .وقد يؤدي به ذلك إلى صراع ناتج من عدم وضوح الدور ،أو اختالل في
تطور الهوية الذاتية ،أو ازدواجية في المعايير ،وعدم توافق مع النفس.
 .6في حالة غياب األب ،تبين أن االبن يفقد صورة مرجعية ذكورية يلجأ إليها لتكوين هويته الذاتية .وفي
مثل هذه األحوال ،يتم استدماج نموذج األم و/أو غيرها من النماذج األنثوية (الجدة ،الشقيقة ،الخالة...الخ).
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والتماهي به .ويؤثر ذلك بشكل كبير على رؤية هذا الرجل لنفسه ،وقد يختلط عليه األمر ،فيتوحد مع ذلك
النموذج األنثوي ،ويميل جنسيا إلى الجنس المماثل "الشذوذ الجنسي".
د -هل توجد أزمة رجولة في المجتمع المصري؟
انطالقا ً مما سبق ،يمكن القول بأن هناك أزمة رجولة في المجتمع المصري ،وهي ترتبط بالتنشئة
بشكل مباشر؛ إذ أنه رغم تعدد أنماط الرجولة -كما تبين من تحليل دراسات الحالة -هناك الكثير مما يدل
على أن هناك اختالل في بناء صورة الرجل عن نفسه بوصفه رجل .فهو ُمطالَب باالمتثال لتوقعات الوالدين
لتحقيق نجاح مهني أو مادي أو رياضي أو دراسي ،ألنه "رجل" ،ليقع تحت ضغط معنوي ،خاصة إذا ما
أصر الوالدان على توجيهه في طريق ما كي يحققوا من خالله أمانيهم وأحالمهم .وتختلط الرجولة هنا
بتوقعات غير مالئمة أو متناغمه مع الميول الفردية والمهارات الطبيعية للفرد .وعندما تقترن الرجولة
بالنجاح كما يتصوره األبوان ،فإن اإلبن يفقد تقديره لذاته ،ويعيش الهثا نحو تحقيق أحالم أبويه ،ويرتدي
قناعا زائفا ال يعبر عن حقيقته ،ويؤدي به هذا إلى عدم التوازن والتقلب المزاجي .وقد يصحب ذلك فشل
في عالقته الزوجية ،وفي قدرته على بناء أسرة سوية.
ومن ناحية أخرى ،يلعب المناخ االجتماعي وما يعظمه من قيم مادية ،وما يزخر به من تناقضات
قيمية دورا مؤثرا على معنى الرجولة .فعندما تصبح قيمة الرجل هي ما يملكه من مال ،فإنه يقع فريسة
الختزال هويته إلى ما يملك من سيارة أو رصيد أو دخل .وبالتالي ،فإنه يكون غير قادر على تقدير استحقاقه
الشخصي لوصف الرجولة بدون هذه المظاهر .وينعكس هذا بالطبع على عالقته بالجنس اآلخر ،فقد يرى
في الزواج "تملكا" لألنثى ،أو قد يعيش تحت وهم الضحية واالستغالل.
وفي ظل هذه القيم المادية ،تقوم األم أحيانا بتحفيز االبن على استدماج هذه القيم ،وتحفزه ليكون
منافسا شرسا على أرض الواقع لينال المكانة والمال الذي يعطيه معنى "الرجولة" الحقة من وجهة نظرها.
وإذا ذهبنا إلى البديل على الطرف اآلخر من الواقع االجتماعي ،نجد أن الرجولة كما يقدمها الموروث
الثقافي المختلط باألفكار الدينية الشائعة ،يسلب من الرجل قيمته اإلنسانية ،ويحوله إلى أداة لقهر الذات تحت
اسم اإللتزام الديني الشكلي والحرفي ،فيطالبه أن يكون وصيا على أهل بيته ،ويشجعه على تعدد الزوجات
إذا ما استطاع اإلنفاق ،ويصبح الدين مبررا له للتعبير عن إحباطاته الداخلية في ممارسة العنف ضد من
يقعون تحت سيطرته ،بل وربما التحكم في أمه نفسها.
ه" -تأنيث القهر"
يعد التمييز ضد المرأة أحد أهم مظاهر القهر الواقع عليها .وتتعدد أشكال هذا التمييز ،ومنها النيل
من إنسانيتها ،أو تقييدها ،أو استبعادها ،أو المساس بحقوقها الشخصية واالجتماعية والنفسية ،والثقافية،
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والسياسية ،والمدنية على أساس النوع (سامية الساعاتي  .)297 :2003ويؤكد عالم االجتماعي األمريكي
(إريك فروم)  Frommهذا المعنى ،مؤكدا أن التمييز ضد المرأة يعتبر من سمات النظام األبوي ،الذي
يكرس استغالل السلطة في المجتمعات األبوية ،التي استمرت منذ ست إلى سبع قرون ،وال تزال سائدة في
المجتمعات والطبقات األكثر فقراً ،لتتراجع قليالً في البالد ومجتمعات الوفرة والرفاهية .والمرأة في كل
مكان ال تزال تسعى للتخلص من وضع التابع أو الضحية ،فالتحرر بالنسبة لها يعني االمتناع عن إعادة
إنتاج القهر (األبوي) الذكوري (.)Fromm, 2008: 58, 116,155-6
ولكننا نفاجأ في كثير من األحيان بأن المرأة بدالً من أن تعمل على التحرر من سطوة النظام األبوي-
تقوم بترسيخه وإعادة إنتاجه أحياناً ،من خالل بعض أنماط التنشئة واألنماط السلوكية ،فتتحول من المقهور
الذي يتماهى بقاهره إلى شخص يقهر المستض َعفين أو األقل حظاً.
وانطالقا ً مما سبق ،تطرح الباحثة مفهوم "تأنيث القهر" ،وهو تعبير يدل على أحد أوجه تكريس
المرأة للنظام األبوي الذكوري ،أال وهو قهر المرأة المقهورة لمن هم أضعف أو أقل حظا منها .فالتصور
الغالب – وال ُمبَ َّرر حتما ً-عن القهر يرتبط في األذهان بالمرأة ،من حيث كونها "ضحية" الرجل (االبن،
األخ ،الخ) .فبحسب ما هو شائع ،يعتبر الرجل الممثل األساسي واألوحد للنظام األبوي الذكوري ،والرمز
ي للتمييز والقهر .على أن الواقع يشهد أيضا ً بأن الرجل في أحيان كثيرة يمكن أن يكون هو شخصيا ً
الحصر ً
ضمن الفئات المقهورة أو ال ُمستضعَفة أو األقل حظا .فهو يشترك مع المرأة في نصيب من القهر ،وإن
اختلفت درجته أو مظاهره أو مصادره.
والشق الثاني لمفهوم تأنيث القهر ،مفاده أه في بعض األحيان وفي قطاعات مختلفة من المجتمع
تكون األم أحد من يقومون بترسيخ القهر ،فتورثه لألجيال الالحقة ،بحكم كونها الراعي األول للموروث
الثقافي التقليدي .فهناك نساء -كما تبين من الواقع الميداني للدراسة-يقهرن نساء أخريات ،أو يضهدن الرجال
أو األطفال ،سواء أكان ذلك بوعي أو بدون وعي .فرغم التأثيرات العالمية المتالحقة التي ألقت بظاللها
على المجتمع المصري ،كالعولمة وما أفرزته من انفتاح حضاري وتكنولوجي ،وغير ذلك من ثورات
ثقافية وسياسية ،ال يزال عدد ال يستهان به من النساء ينظر إلى الرجل والمرأة وأدوارهما االجتماعية،
نظرة أنبوبية تأبى إال أن تتشبث بالنماذج التقليدية التي ترسخ الفكر األبوي الذكوري.
وبعبارة أخرى ،يؤكد هذا المفهوم على أن القهر ليس صنيعة الرجل فحسب ،حسب ما هو متداول .بل
أن هناك ضرورة لالنفتاح الواعي على ظاهرة "قهر الرجل" ،وعدم اختزال القهر واالضطهاد ليصبحا
حكرا ً على المرأة باعتبارها الضحية الحصرية ،في الوقت الذي يسود فيه اعتبار الرجل "صانعاً" لهذا
القهر وليس ضحيةً له .وقد وجدت الباحثة في هذه الدراسة فرصة للتأمل وتفكيك بعض المفاهيم الشائعة
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المغلوطة والمختلطة حول األم والرجل وعالقات السلطة ،والتي ال تلتفت إلى معاناة الكثير من الرجال من
أشكال متعددة من القهر ،تبدأ بتحميله مسئولية االضطهاد األبوي والتمييز وغير ذلك .في حين أنه يشترك
مع كثير من المستضعَفين في نصيب من القهر وإن اختلفت أشكاله ومصادره.
وفي هذه األثناء ،يقدم هذا المفهوم التحليلي رؤية تختلف عما قدمته النظريات النسوية عن أسباب
القهر ،إذ اكتفت النسوية بتوصيف المجتمعات األبوية واضطهادها للمرأة ،ودعت النساء لمقاومة هذه القوة
السلطوية .ولم تنتبه تلك الحركات أن المجتمع األبوي الذكوري هو نتاج تنشئة تلعب فيها األم الدور
الرئيسي ،فهي التي ترسخ العالقة بين الرجل والمرأة في شكل سيد وعبد ،وهي التي تقهر نفسها ،وتنسحب
من الحياة العامة إلى ما تتصور أنه "نعيم" الحياة الخاصة .وهي التي تعطي ابنها السيادة عليها وعلى إخوته
من اإلناث ،ألنه ولد "رجل" ،وهي التي تحب دائما أن تكون في دور التابع وليس القائد.
إن هذه األطروحة المؤطرة ميدانيا  grounded theoryالتي تمخضت عنها هذه الدراسة مؤداها
أن المرأة – األم – هي أحد أسباب صناعة القهر .فهي تبدأ بقهر نفسها تحت مسميات أخالقية جميلة
(التضحية – اإليثار – الدور الطبيعي للمرأة  ... ،الخ) ،وهي قيم نبيلة ولكنها على مستوى الممارسة تفقد
دالالتها األخالقية ،ألنها تحرم المرأة من تحقيق ذاتها ،والتعبير عن طموحها وطاقاتها ومواهبها .فهي
تسجن نفسها بنفسها في هذا القفص الذهبي الجميل ،وترفض الخروج منه إلى الفضاء الواسع الحر .وتصبح
ضحية لنفسها.
ولعل أخطر ما يمر به المجتمع اليوم هو أن اختيار االنسحاب من الحياة العامة ،وممارسة القهر
الذاتي اختيار ينبع من المرأة ( )Rafea et al, 2013وال تفرضه عليها األعراف أو القوانين بقدر ما
يفرضه عليها عدم الرغبة في الجهاد واالجتهاد ،باإلضافة إلى ما يحمله الخطاب الديني الوافد من تحديد
األدوار بصورة تعسفية ،بل اعتبار وجودها في الفضاء العام ملوث له ،ومحرض على الفساد .وهو ما
سيؤثر حتما على رؤيتها لذاتها ،ويجعلها تعكس هذه الرؤية على أسلوب تنشئة ألبنائها ذكورا وإناثا.
وقد كشفت الدراسة عن مؤشرات تدل على ترسيخ ثقافة القهر من خالل التنشئة التي تؤكد القيمة
الدونية لألنثى ،واستباحة استخدام العنف بإعتباره دليل على الرجولة ،وإمالء توقعات تفوق قدرة اإلبن
على استيفائها مما يؤدي في بعض األحيان إلى اعاقة نفسية وتعطيل لنمو هويته الذاتية ،أو اللجوء إلى قناع
يفرز عدم توافق سلوكي وازدواجية في المعايير.
ويمكن النظر إلى النتائج السابقة من خالل هذا المفهوم التحليلي ،لنتبين أن مفهوم الرجولة المشوه
هو نتاج لتنشئة أم مقهورة ،ترضى بحالها ،وترفض أن تناضل من أجل كرامتها اإلنسانية ،وتمارس القهر
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على نفسها وعلى غيرها من النساء الذين يقعون تحت رعايتها أو سلطتها في محيط األسرة أو العمل على
السواء.

ثالثاً :مستويات التحليل والتفسير بين مستوى الماكرو والميكرو
ال تدعي الباحثة أن مجتمع الدراسة كان ممثال للمجتمع األكبر ،ولكن مثلت كل حالة نموذجا ً يتكرر
في المجتمع األكبر ،ويشير إلى بعض من العوامل التي ترسخ في هذا المجتمع التمييز ضد المرأة والرجل
معا ،وقهر المرأة لنفسها ثم قهرها لبنات جنسها ،سواء كانوا بناتها ،أو زوجات ألبنائها.
وقد أشار الواقع الفعلي ألغلب حاالت الدراسة أن االنتماء الطبقي ليس مقياسا ً لتكريس األم
للموروث األبوي أو التمييز بين الجنسين أو إعالء قيمة الذكورة ،بقدر تأثير المستوى الثقافي ،أو رأس
المال الثقافي .ورغم أن الدراسة لم تتضمن البحث عن المتغيرات المجتمعية على نطاق الماكرو التي ترسخ
ثقافة القهر ،أو ترسيخ مفاهيم الرجولة ،إال أن إشارة الحاالت لما يرونه من سلبيات في المجتمع ،فرضت
على الباحثة أن تشير في عجالة إلى وجاهة هذه المالحظات في ظل المالحظة السريعة على ما يحدث في
المجتمع بالفعل ،وإن كان األمر يتطلب أن تقوم دراسات مستقبلية للبحث المتعمق في تأثير المتغيرات
والتغيرات االجتماعية على التنشئة بوجه عام وعلى مفهوم الرجولة بوجه خاص.
لقد كشفت الدراسة الحالية عن عوامل ومتغيرات مجتمعية ترسخ عالقات التبعية بين النوعين في
إطار موروثات ثقافية يعاد انتاجها .ويساعد انتشار تلك األنماط الفكرية تدهور العملية التعليمية ،التي افتقدت
ومازالت تفتقد إلى رؤية لتنشئة جيل واثق من نفسه ،قادر على اكتشاف امكاناته ،واستخدامها وتطويرها.
كما يساهم اإلعالم في اختزال المرأة إلى جسد ،سواء كان ذلك في طبيعة اإلعالنات ،أو الدراما التليفزيونية،
باإلضافة إلى أسلوب الحوار السوقي بين بعض أبطال الدراما ،يعلو فيه الصراخ واستخدام ألفاظ جارحة
أو غير مهذبة وتعطي لهذا األسلوب قبوالً اجتماعيا ً وثقافياً.
كما أثارت الحاالت ترهل القوانين وعجزها عن ترسيخ المساواة ،فشجعت بذلك على استغالل
أطراف المتنازعين بعضهم للبعض .واإلشارة هنا على وجه خاص إلى قوانين األحوال الشخصية ،ومنها
عدم كفاءة قانون األحوال الشخصية في تمكين المرأة الفقيرة ،أو عدم دعم المجتمع والقانون للمرأة المعيلة
أيا ً كانت ديانتها بالقدر المطلوب .كما أن الطالق يعدّ من الصعوبة بمكان بالنسبة للمواطنات المسيحيات
العتبارات دينية لها خصوصيتها .أما بالنسبة للمرأة المسلمة ،فقانون األحوال الشخصية ينتزع منها حقوقها
المادية في حالة الخلع ،ويضع الكثير من العراقيل بالنسبة للطالق ،ثم نلحظ عدم كفاءة محاكم األسرة في
تحقيق األهداف التي نشأت من أجلها ،ومنها البت السريع في القضايا المتعلقة باألسرة .وينعكس هذا بالطبع
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على تنشئة األطفال ،فما الذي ننتظره من أم مقهورة بائسة ،سوى تصدير هذه المشاعر إلى أبنائها بطرق
مختلفة.
ومن جهة أخرى ،تقف بعض الموروثات الثقافية المستترة تحت ستار الدين عائقا أمام الحفاظ على
كرامة الرجل والمرأة معا .فمازال الكثيرون يرون مثال أن الختان ضرورة ألنه تقليد ديني ،وتجري عمليات
الختان بشكل غير رسمي كما أفصحت بعض الحاالت ،وما خفي كان أعظم .وعندما نستمع إلى أحدهم
يقول "إن مجرد خروج المرأة إلى الشارع يدعو إلى التحرش" ،ال ندري إذا ما كنا نعيش في القرن الواحد
والعشرين ،أما أننا في عصر بدائي وحشي ال يعترف إال بالغريزة .ثم نجد أن أغلب الحاالت من النساء
تؤيد هذا الرأي ،وتتهم المرأة أنها المسئول عن انحراف الرجل .وكراهية المرأة لجسدها ،يدعوها إلى
التنقب أي إلى وأد ذاتها وشخصيتها ،إذ تسير وهي ترتدي كفنها ،وفي نفس الوقت يدفع أمهات ليزوجهن
بناتهن دون السن القانوني ،تحت زعم السترة .وينتشر النقاب ،ويتم التحايل على تزويج األطفال بأشكال
مختلفة تناولتها دراسات أخرى.
ومع انتشار التيارات الدينية الوافدة من الخارج ،والتي اختزلت الدين في اللحية وارتداء الجلباب،
أو النقاب والحجاب ،نجد أن ذلك الضغط الذي تفرضه تلك المذاهب في اتجاه التركيز على الشكل الخارجي،
وتقنين السلوكيات بصورة آلية ،يولد إحباطا داخليا ،ينعكس في سلوكيات العنف سواء على مستوى المجتمع
أو على المستوى األسري .وفي هذا اإلطار يعطي الرجل نفسه حق تهذيب زوجته ،وفرض ما "يمليه
الدين" عليها ،ومن ذلك طاعتها له طاعة عمياء ،وإعطاء نفسه الحق في ضربها وإيذائها دون أن يكون
هناك قانون يحميها .ولن ينجح ما يقال عن تجديد الخطاب الديني طالما أن أسس التمييز بين الرجل والمرأة
مستمر في الفكر الديني التقليدي ،واألمر محتاج إلى إعادة رؤية في البناء العقلي الذي يفرز هذا التمييز.

رابعاً :رؤية مستقبلية
يعيش المجتمع المصري في هذه اآلونة عصرا ً واعدا ً ومبشرا ً فيما يتعلق بتمكين المواطن
المصري ،رجالً أكان أم امرأة أم طفالً .فقد لوحظ التفات السياسات العامة للدولة في اآلونة األخيرة إلى
خطورة األبعاد االجتماعية والثقافية لإلنسان وللمجتمع ،وأهميتها في بناء اإلنسان ونهضة المجتمع .وخير
دليل على ذلك هو إدراك رئيس الدولة منذ بدايات توليه مسؤولياته ،ألهمية دور المرأة بشكل عام ،واألم
بشكل خاص ،بل ومخاطبتها وتوصيتها بشكل مباشر باعتبارها صانعة الرجال وأهم من يبني المجتمع.
وهي المرة األولى حسب علم الباحثة التي يوجه فيها رئيس الدولة خطابا ً مباشرا ً ووديا ً للمرأة المصرية من
كافة قطاعات المجتمع ،وهو (الحاكم) الذي يعتبره بعض أنصار النسوية ممثالً للنظام األبوي الذكوري
الذي يقف حائالً أمام التحقق الذاتي للمرأة ومشاركتها في التنمية االجتماعية والنهضة الثقافية والمشاركة
في الحياة العامة والسياسية.

الفصل الثامن :نتائج الدراسة وتوصياتها ورؤية مستقبلية
وقد نهض هذا الخطاب على فطنة وإدراك للدور الكبير والفاعل الذي تلعبه المرأة بشكل عام ،واألم
على وجه الخصوص .وفي نفس الوقت ،نالحظ أنه تم تأكيد قوة تأثير هذا الدور على المستوى الشعبي.
فالمرأة ،وخاصة األم ،تعتبر قوة فاعلة ليس فقط في نطاق أسرتها ،ولكن أيضا ً في مجتمعها األوسع ،بل
وفي صناعة المستقبل السياسي .وقد تأكد ذلك من خالل مشاركتها الملموسة على المستوى الشعبي ،متمثلة
في مشاركتها في انتخابات الرئاسة والتصويت على الدستور ،ثم تفوق عدد الناخبات من النساء على عدد
الرجال .ويضاف إلى ذلك مشاركة النساء غير المسبوقة في ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثالثين
من يونيو .وترتيبا ً على ما سبق ،تطمح الباحثة أن يصل هذا الخطاب الهام إلى جميع صانعي القرار ،وكل
أبناء المجتمع المصري ،وأن يترجم إلى مبادرات فاعلة تنطلق أهمية فهم قيمة المرأة وقوة تأثيرها وأهمية
دورها ،ثم تعزيز هذا الدور وتقديم المزيد من الدعم لها.
ومن جانب آخر ،تتنبأ الباحثة وتطمح في تفعيل اتجاه الدولة لتجديد الخطاب الديني .وهي مبادرة
شديدة األهمية ،ولكن ال تتوقع الباحثة لها النجاح طالما أن أسس التمييز بين الرجل والمرأة مستمرة في
الفكر الديني التقليدي ،والتأويل المشوه للنص الديني .واألمر هنا يتطلب إعادة رؤية في البناء العقلي الذي
يفرز هذا التمييز ،وفي البنية الثقافية والخطاب الشعبي واإلعالمي السائد .كما أنه ال بد هنا أن تتكاتف هذه
الرؤية مع مساعٍ لتطوير قوانين األحوال الشخصية وآليات تنفيذ هذه القوانين.
وترتيبا ً على ما سبق ،تستشرف الباحثة رؤية مستقبلية واعدة يبشر بها هذا المناخ السياسي الحالي،
والذي يولي أهمية كبيرة للثقافة السائدة وللبعد اإلنساني ،ويضع األم على قمة األولويات ،في حدود المنظومة
القيمية والثقافية الخاصة بالمجتمع المصري .ومن هنا ،تتنبأ الدراسة برؤية مستقبلية تتبناها الدولة ،ترسي
من خاللها خطابا ً سياسيا ً وإعالميا ً ودينيا ً يقف في مواجهة االستقطاب بين المرأة والرجل ،ويشجع على
تصحيح النظرة السائدة عن العالقة بينهما ،ويسعى لدعم األم المصرية بكافة السبل لتمكينها وتأهيلها لبناء
مجتمع قوامه أفراد فاعلين وقادرين على بناء مجتمعهم .ومن ناحية أخرى ،تتنبأ الدراسة بأن الجيل المقبل
من الباحثين وصناع القرار سوف ينظرون بشكل أكثر جدية ألهمية التكامل في األدوار بين الجنسين،
وعلى نحو يسمح بتمكين المرأة والرجل بنفس القدر ،وتفكيك النظرة السائدة التي تضع كل منهما في مواجهة
اآلخر ،في حالة صراع ،بدالً من التكامل ،وترسم حدودا ً صارمة وتقسم األدوار حسب الجنس.

خامساً :أهم توصيات الدراسة
وبعد ،فهذه اإلشارة السريعة إلى العالقة بين تنشئة األم وبين المتغيرات المجتمعية ،تفتح الباب لدراسات
في هذا االتجاه ،حتى تكتمل منظومة التغيير التي تضعها هذه الدراسة تحت نظر الباحثين والمعنيين بالشأن
العام .وتدعو الباحثة أن تكون هذه الدراسات ذات أثر على الواقع المصري ،وال تصبح أوراقا يحتفظ بها

الفصل الثامن :نتائج الدراسة وتوصياتها ورؤية مستقبلية
في المكتبات للتداول النظري فقط .فال سبيل لنيل "الحرية والعيش والكرامة اإلنسانية" دون ثورة إنسانية
وأخالقية وثقافية ترمي إلى التكامل اإلنساني بين شطري المجتمع ،وتسعى لت َعايُشهما بثقة في النفس وفي
اآلخر ،واالحترام ،والشعور بالمسئولية ،والقدرة المشتركة على البناء ،ال الصراع.
وانطالقا ً مما سبق ،تطمح الباحثة أن يكون للدراسة الحالية مردودا ً إيجابيا ً على مستوى الفرد
والمجتمع .ففيما يتعلق ببناء مفهوم الرجولة من خالل تنشئة األم ألبنائها ،توصي الدراسة بما يلي:
 .1تأهيل األمهات-خاصة المنتميات للشرائح الدنيا -وتوعيتهن بخطورة دورهن في صناعة الرجولة ،عن
طريق تدريبهن من قبل جمعيات المجتمع األهلي أو المجالس المتخصصة على االتجاهات الصحية في
تنشئة األبناء والبنات ،على نحو يضمن لكل منهما التحقق الذاتي وينأى عن كافة أنواع القهر الواقع على
النفس أو على اآلخر
 .2إقامة هذه المؤسسات لدورات تدريبية وورش عمل تستهدف اآلباء أيضاً ،لتوعيتهم بدور األب في بناء
الهوية الذاتية لألبناء ،وتأثيره الكبير على بناء رجال أصحاء من الناحية النفسية ،والتأثير السلبي لغيابه
أو انشغاله عن األبناء
 .3إحكام الرقابة والمساءلة فيما يتعلق بالمحتوى اإلعالمي والدرامي الذي يساهم في خلق حالة من
االستقطاب ،وليس التكامل ،بين الجنسين ،أو يقوم بتكريس الثقافة السائدة عن الرجل والرجولة ،أو
يكرس صورا ً "مثالية" للرجل أو المرأة تعيق التحقق الذاتي ألي منهما ،وتسبب إجهادا ً ناتجا ً عن التحديد
الصارم لألدوار
 .4تطوير محتوى المناهج المدرسية وإلغاء المحتوى التعليمي الذي يمجد من قيمة الرجل وأدواره ،ويكرس
رؤى مشوشة عن أدوار كل من الرجل والمرأة
 .5إعداد مقررات مدرسية وجامعية للتعريف بمظاهر الرجولة اإليجابية كما عرفتها الدراسة إجرائياً ،وما
يتصل بها أنماط سلوكية
 .6تنقية الخطاب الديني من التوجهات التي تحقر من شأن المرأة وتحد من إمكاناتها وتمكينها ،وتمنح الرجل
امتيازات وأفضلية لمجرد أنه رجل.
 .7المزيد م ن األبحاث والمناقشات التي تتناول حقوق الرجل المصري وارتباطها بحقوق المرأة ،وتهتم
برأب الصدع بين الرجل والمرأة وتسلط الضوء على أهمية التكامل بين الرجل والمرأة
 .8المزيد من األبحاث والمناقشات التي تتناول أزمات وهموم الرجل المصري
كما تقدم الدراسة الراهنة نموذجا ً لدراسات مقترحة في سياق المجتمع المصري انبثقت من بعض أقسام
الدراسة التي لم يتسع المجال لالستفاضة في مناقشتها ،ومنها:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

العنف الرمزي كما تعكسه تنشئة األم في المجتمع المصري
أثر غياب األب على صناعة الهوية الذاتية للرجل
مفهوم الرجولة كما يعكسه الموروث الشعبي المصري
المعاني الشائعة لمفهوم الرجولة في المجتمع الريفي والبدوي
ظاهرة تنمر األطفال  bullyingفي المدارس وعالقتها بتنشئة األم
أنماط السلوك الطائفي وعالقتها بالتنشئة األسرية

الفصل الثامن :نتائج الدراسة وتوصياتها ورؤية مستقبلية
 -7العالقة بين التنشئة وتزايد وانتشار تعاطي المخدرات
 -8دالالت العنف الرمزي كما تعكسه التنشئة االجتماعية
 -9مفهوم الرجولة كما يقدمه الخطاب اإلعالمي واإلعالني
 -10مفهوم الرجولة كما يعكسه المحتوى التعليمي في المرحلة االبتدائية (أو غيرها)
 -11أنماط قهر المرأة للمرأة في المجتمع المصري
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ملحق رقم ( :)1دليل العمل الميداني (السيدات)

ملحق رقم ()1
دليل العمل الميداني
المجموعة (أ) :السيدات

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

أوال ً :البعد االجتماعيالسن ---------------
الحالة الزواجية متزوجة  كتب كتاب  أرملة  مطلقة  مخطوبة  ارتباط غير رسمي
 غير مرتبطة 
المستوى االقتصادي لألسرة---------------------- :
الوظيفة :ربة منزل  أخرى---------------------------------- :
وظيفة الزوج/شريك الحياة ----------------------------------
درجة تعليم الزوج /شريك الحياة -------------------------------------
محل الميالد :المحافظة  ---------------المركز/المنطقة------------ :
منطقة السكن حاليا ً -----------------------------------------------
نوع السكن :ملك للزوجة  ملك للزوج  إيجار يدفعه الزوج  إيجار تدفعه الزوجة 
أخرى -----------------------------------------------
عدد األبناء ونوعهم :العدد --------------- :ذكور  ----------إناث ----------
األعمار :الذكور --------------------:اإلناث---------------------- :
ثانيا ً :البعد الثقافي (رأس المال الثقافي)
وظيفة والدك -----------------------------------------------
أعلى شهادة تعليمية حصل عليها والدك ------------------------------------------
وظيفة والدتك ------------------------------------
أعلى شهادة تعليمية حصلت عليها والدتك ---------------------
المستوى التعليمي (أعلى الدرجات العلمية التي حضرتك حصلت عليها) -------------------
المستوى التعليمي للزوجة-------------------------------- :
نوع تعليم األبناء :حكومي  خاص  تجريبي  دولي  أخرى---------------------- :

ثالثا ً :رؤية الذات واآلخر
 .1إيه الحقوق اللي المرأة لسة ما حصلتش عليها والزم تطالب بيها؟
طالعلي  طالع لباباه 
 .2ابنك طالع لك وال طالع لباباه في الشكل والشخصية؟
 .3إيه أهم حقوق الراجل اللي لسة ما حصلش عليها؟
رابعا ً :مفهوم الرجولة واألنوثة
 .4يعني إيه كلمة "رجولة" في رأيك؟
 .5يعني إيه كلمة "أنوثة" من وجهة نظرك؟
 .6إيه أكتر مثل شعبي ممكن ينطبق على الراجل؟

ملحق رقم ( :)1دليل العمل الميداني (السيدات)
 .7مين ممكن يكون "الرجل المثالي" في نظرك (شخصية عامة ،شخصية سينمائية ،تاريخية،
واقعية...،الخ) ؟
 .8إيه أكتر حاجة تعيب الراجل من وجهة نظرك؟
خامسا ً :أزمة الرجولة
 .9تفتكري فيه أزمة رجولة أو أزمة رجالة في مجتمعنا؟ نعم  ال 
 .10مين في رأيك مظلوم أكتر :الرجل وال الست؟ الرجل  الست 
سادسا ً :عن األم المصرية والعالقة باألبناء
 .11لو تزوج ابنك ،تفتكري األحسن إنه يسكن جنبك ،أو في بيتك ،أو يكون مستقل عنك؟ يعيش
بالقرب مني  يسكن في بيتي  سكن مستقل 
 .12إيه رأيك في أسلوب األم المصرية في تنشئة األوالد (الذكور)؟
 .13إيه أكبر عيوب األم المصرية؟
 .14إيه أحلى حاجة في األم المصرية؟
 .15إيه رأيك في األسرة في الغرب وتشجيعهم لألبناء باالستقالل ماديا ً وفي السكن بعد المرحلة
المدرسية؟
 .16توافقي ابنك يسافر يشتغل أو يدرس برة مصر نعم  ال 
 .17توافقي على تحمل مصاريف ابنك لو محتاج ،حتى بعد أن يكون له دخل مستقل؟ نعم  ال 
 .18هل لو تزوج ابنك ح تحسي إنه اتخطف منك؟ نعم  ال 
 .19إيه الحاجة اللي ال يمكن تقبليها على ابنك؟
سابعا ً :مدى تكريس األم للنظام األبوي الذكوري
 .20كان إيه إحساسك لما عرفتي نوع مولودك األول (ولد أو بنت)؟
 .21تربية مين أسهل في رأيك؟ تربية الولد أسهل  تربية البنت أسهل 
 .22في رأيك :هل التعليم العالي للبنت بنفس أهميته بالنسبة للولد ؟ نعم ،مهم بالنسبة لالتنين  ال،
أهم للولد من البنت  أهم للبنت من الولد 
 .23هل ينفع نعطي البنت والولد نفس القدر من الحرية؟ نعم  ال 
 .24عندك أخ ولد أو أكثر؟ نعم  ال 
 .25لو اإلجا بة ب"نعم" ،حسيتي بأي تمييز من األم بينك وبينه (أو بينك وبين إخواتك البنين) ؟ نعم  ال 
 .26لو اإلجابة ب"نعم" ،ممكن إعطاء أمثلة:
 .27لو عندك بنت...إيه أهم حاجة ح تحرصي تعلميها لها عن التعامل مع الزوج؟
 .28ابنك ممكن يكون له كلمة على البنت ،حتى لو هو أصغر منها؟ نعم  ال 
 .29الطفل لو اتضرب أو حد ضايقه قوي ،هل نشجعه ياخد حقه بنفسه؟ نعم  ال 
 .30البنت لو حد ضايقها أو حاول يؤذيها ،ننصحها تاخد حقها بنفسها؟ نعم  ال 
 .31إيه أسباب التحرش في رأيك؟
 .32تفتكري البنت يمكن تكون هي السبب في التحرش أحياناً؟
 .33تعملي إيه لو عرفتي إن ابنك اتحرش ببنت في الشارع أو أي مكان؟
 .34تعملي إيه لو راجل اتحرش ببنتك أو بنت من عائلتك؟
 .35إيه رأيك في شغل األم؟ أوافق ال أوافق 
 .36إيه أهم أمنياتك إلبنك؟
 .37إيه أهم أمنياتك لبنتك؟
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 .38لو قسمنا أهم أدوار (واجبات) األب واألم في االهتمام باألبناء؟ إيه مفروض يكون اختصاص
كل واحد فيهم؟
ت  الزوج  إجابة أخرى------------- :
 .39مين بياخد أهم القرارات في أسرتك؟ ان ِ
 .40الراجل ما يبقاش راجل لو  -------------------------------------------------أكملي ....
ثامنا ً :دور األم في بناء الذات والهوية واألدوار النوعية
 .41أهم حاجة بتحرصي تعلميها البنك وتغرسيها فيه علشان يكون راجل؟
 .42االبن في غياب األب ضروري يكون هو رجل البيت؟ أوافق  ال أوافق 
 .43الرجل عيب يعيط؟ أوافق  ال أوافق 
 .44إيه أحسن تخصص دراسي أو وظيفة مناسبة للولد؟
 .45لو عندك ابن...إيه أهم درس في الحياة ح تعلميه له عن التعامل مع الزوجة؟
 .46لو عندك بنت ،نفسك تطلع إيه؟ وإيه أنسب تخصص دراسي ليها في رأيك؟
 .47هل ابنك ملزَ م يساعدك ماديا حتى بعد الزواج؟ نعم  ال 
 .48تهتمي ابنك يبقى منظم ويعتمد على نفسه علشان مراته ما تتعبش معاه؟ نعم  ال 
تاسعا ً :أم الزوج
 .49إيه المواصفات اللي نفسك تتمتع بها زوجة ابنك؟
 .50تفضّلي تختاري عروسة البنك وال هو يختار؟
أفضل يكون لي دور في اختيارها  هو يختار 
 .51حماتك هل لها دور في تربية أوالدك أو أي قرارات خاصة بهم (بتحاول تتدخل ،بتتدخل فعالً،
الخ)؟ نعم  ال 
 .52هل حماتك منحازة ألحفادها الوالد أكتر من البنات؟ نعم  ال 
 .53هل يسمح الزوج ألمه بالتدخل في تربية األوالد؟ نعم  ال 
 .54زوجك عنده اخوات بنات؟ نعم  ال 
 .55لو (نعم) ،هل لهم تأثير عليه وعلى آراؤه؟ نعم  ال 
 .56ابن وحيد؟ نعم  ال 
 .57لو (نعم) ،ازاي كونه ابن وحيد بيأثر على عالقته بيكي؟
 .58حماتك توافق ابنها يبعد عنها للعمل أو الدراسة؟ نعم  ال 
 .59فيه أي تشابه بينك وبين حماتك؟ نعم  ال 
 .60لو اإلجابة ب"نعم" ،إيه أوجه التشابه----------------------------------------- :
 .61طيب انت وهي مختلفين في إيه (طباع ،آراء ،طريقة تعامل...الخ)؟
 .62هل زوجك بيقارن بينك وبين والدته؟ طول الوقت  أغلب األوقات  أحيانا ً  نادرا ً  ال يقارن 
 .63هل بتشوفي إن زوجك "ابن أمه"؟ نعم  ال 
 .64لو اإلجابة ب"نعم" ،أو تعرفي حد بالوصف ده ،ممكن تحكيلي عن التجربة دي؟
 .65إيه رأيك في تربية حماتك لزوجك؟
 .66إيه أكتر حاجة زوجك بيعتمد عليكي فيها؟
 .67تفتكري والدة زوجك دلعته بزيادة؟ نعم  ال 
عاشرا ً :دور األب
 .68هل الزوج بيتعاون معاكي وبيساعد في تنشئة األبناء واالهتمام بشئونهم (المذاكرة ،التمارين،
مناقشة همومهم)...؟ نعم  ال 
 .69هل الزوج يغيب ساعات كثيرة عن البيت؟ نعم  ال 
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 .70لو اإلجابة بنعم ،إيه تأثير غياب الزوج عليكي وعلى األبناء؟
أحد عشر :الثقافة الدينية و الموروث الشعبي
 .71إيه تفسيرك آلية "الرجال قوامون على النساء؟"
 .72إيه رأيك في العقيقة احتفاالً بوالدة اإلبن بدل السبوع؟
 .73هل العقيقة مفروضة للبنت أيضاً؟ نعم فرض  أل مش فرض لكن فرض للولد  حسب المقدرة المادية 
 .74إيه رأيك في عادة ختان البنات؟ كويسة وسترة للبنت  ضارة جدا ً  ظلم للبنت  الدين
أمرنا بيها ( ممكن اختيار أكثر من إجابة هنا)
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ملحق رقم ()2
دليل العمل الميداني (المجموعة (ب) :الرجال)
أوال ً :البعد االجتماعي
• السن
• الحالة الزواجية:
غير مرتبط 
• المستوى االقتصادي لألسرة---------------------- :
• الوظيفة------------------------------------------------------ :
• وظيفة الزوجة/شريكة الحياة---------------------------------- :
• محل الوالدة :المحافظة --------------------:المركز/المنطقة------------------ :
• منطقة السكن حاليا ً -----------------------------------------------
• نوع السكن ملك للزوجة  ملك للزوجة  إيجار على نفقتك  إيجار تدفعه الزوجة  أخرى
• عدد األبناء ونوعهم :العدد --------------- :ذكور  ----------إناث ----------
• أعمار الذكور --------------------:أعمار اإلناث--------------- :
• سن األم------------------------------ :
ثانيا ً :البعد الثقافي (رأس المال الثقافي)
وظيفة والدك -------------------------------------
• أعلى شهادة تعليمية حصل عليها والدك ------------------------------------
• وظيفة والدتك ------------------------------------
• أعلى شهادة تعليمية حصلت عليها والدتك ---------------------
• المستوى التعليمي (أعلى الدرجات العلمية التي حضرتك حصلت عليها) ---------------------------
---------------------• الستوى التعليمي للزوجة-------------------------------- :
• نوع تعليم األبناء :حكومي  خاص  تجريبي  دولي  أخرى----------------------------- :
ثالثا ً :رؤية الذات ورؤية اآلخر (المرأة)
 .3إيه الحقوق اللي المرأة لسة ما حصلتش عليها والزم تطالب بيها؟
 .4إيه أهم حقوق الراجل اللي لسة ما حصلش عليها ؟
 .5مين مثلك األعلى؟
 .6إيه صفاتك الشخصية اللي تشبه صفات والدك؟
 .7إيه صفاتك الشخصية اللي تشبه صفات والدتك؟
 .8الراجل الزم يختار شريكة الحياة (مواصفاتها)على أساس (أكمل) -------------------------
رابعا ً :مفهوم الرجولة واألنوثة
 .9يعني إيه كلمة "رجولة" في رأيك؟
 .10يعني إيه كلمة "أنوثة" من وجهة نظرك؟
 .11إيه أكتر حاجة تعيب الراجل من وجهة نظرك؟
 .12لو شفت خناقة في الشارع ،بتحاول تتدخل عشان تساعد وال أفضل تخليك في حالك؟
 أتدخل  ال أتدخل
خامسا ً :أزمة الرجولة
متزوج  كتب كتاب  أرمل  مطلّق  خاطب  ارتباط غير رسمي 
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 .13تفتكر فيه أزمة رجولة في مجتمعنا؟ نعم  ال 
 .14إيه أكبر هموم الراجل في رأيك (التحديات اللي بتسب له ضغط نفسي أو اجتماعي)؟
 .15إيه أهم حقوق الرجل؟
 .16مين في رأيك مظلوم أكتر :الرجل وال الست؟ الرجل  الست 
 .17هل حسيت أو بتحس بأي ضغط من األسرة (أو األم) عشان تحقق مستوى دراسي أو رياضي أو
في العمل؟ أو هل األسرة حاطة عليك أمل كبير؟ نعم  ال 
 .18إمتى بتحس إن والدتك راضية عنك؟
 .19الرجل ما ينفعش يعيط أو يعبّر عن مشاعره بسهولة .أوافق  ال أوافق 
 .17بتحس أو حسيت في أي وقت بالذنب تجاه والدتك؟ نعم  ال 
سادسا ً :تنشئة األم وتأسيس الهوية الذاتية
توقعات الدور وتقسيم األدوار ودور األم في صياغة األدوار المرتبطة بالنوع
 .18هل شعرت بمكانة مميزة ضمن أسرتك أو مجتمعك ألنك راجل؟ نعم  ال 
إيه دور األم في تكوين شخصيتك كرجل؟
 .19تفتكر إيه أهم أسباب التحرش؟
 .20إيه أكبر مسؤولية اتحملتها ف حياتك؟
 .21تفتكر البنت ممكن تكون هي من أسباب التحرش؟ نعم  ال 
 .22ممكن يكون لألخ كلمة على أخواته البنات ،حتى لو هو أصغر منهم؟ نعم  ال 
 .23إيه الحاجات اللي ما تقبلهاش على بنات العيلة أو أختك؟
 .24لو قسمنا أهم أدوار (واجبات) األب واألم في االهتمام باألبناء؟ إيه الزم يكون اختصاص كل واحد
فيهم؟
 .25إيه رأيك في أسلوب األم المصرية في تنشئة األوالد (الذكور)؟
 .26والدتك توافق أو تشجع على إنك تشارك في شغل البيت (نظافة ،مطبخ ،ترتيب  ،الخ) نعم  ال 
 .27إيه هي أكثر الوظائف مالءمة للمرأة في رأيك؟
 .28في نظرك هل األم العاملة أفضل أم المتفرغة للبيت واألوالد؟ األم العاملة  المتفرغة 
 .29هل والدتك بتعتبرك راجل البيت في حال غياب األب؟ نعم  ال 
 .30عاكست بنات قبل كده؟ نعم  ال 
 .31إيه أكتر الحاجات اللي بتعتمد فيها على زوجتك (لو متزوج)؟
 .32إمتى ممكن تشعر إن والدتك بتسبب لك نوع من الضغط؟
 .33لو مش متزوج ،إيه سبب عدم الزواج؟
 .34والدتك توافق إنك تهاجر برة مصر؟ نعم  ال 
ً
 .35لو عندك القدرة المادية ،تفتكر إن االبن الزم يساعد والديه ماديا لو احتاجوا ذلك؟
نعم  ال 
 .36هل تعيش في منزل األسرة أم في مسكن مستقل؟ مع األسرة  في منزل مستقل 
 .37بتالقي تشابه بين زوجة ووالدة حضرتك؟ نعم  ال 
 .38إيه الحاجات اللي بتعتمد (أو كنت بتعتمد) فيها على الوالدة؟
 .39إيه الحاج اللي ممكن تحكيها لوالدتك وما تحكيهاش لوالدك؟
 .40إيه الموضوعات اللي ال يمكن تناقشها مع والدتك لكن ممكن تناقشها مع والدك؟
 .41توافق إن األرملة تتزوج بعد وفاة الزوج؟
نعم ،من حقها  أوافق لو ما عندهاش أوالد  ال ،أوالدها أولى بيها  عيب إنها تفكر مجرد تفكير في
الزواج 
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تاسعا ً :مدى ارتباط الرجل باألم/رؤيته لها
 .42إيه األفضل في نظرك :الوالدة تساهم في اختيار زوجة المستقبل (العروسة)  أختارها بنفسي عن حب 
 .43هل والدة حضرتك بتساهم في تربية أبنائك؟ نعم  ال 
 .44حضرتك توافق انت وزوجتك تسكنوا مع والدتك؟ نعم  ال 
 .45عندك اخوات بنات؟ نعم  ال 
 .46لو (نعم) ،هل عالقتهم جيدة مع زوجتك؟ نعم  ال 
 .47حضرتك ابن وحيد؟ نعم  ال 
 .48لو اإلجابة ب (نعم) ،والدتك بتخاف عليك بشكل زائد؟ نعم  ال 
 .49إيه أهم مزايا وعيوب األم المصرية؟
 .50إيه رأيك في األسرة في الغرب وتشجيعهم لألبناء باالستقالل ماديا ً وفي السكن بعد المرحلة
المدرسية؟
عاشرا ً :دور األب
 .51تفتكر مين بيتعب في تنشئة االبن أكتر ،األب وال األم؟ األب  األم 
 .52الوالد كان أو ال زال بيغيب كتير عن البيت؟ نعم  ال 
 .53حاسس إنك مفتقده أو كنت مفتقده في يوم من األيام؟ نعم  ال 
 .54مين بياخد أهم قرارات في أسرتك؟ األب  األم 
 .55هل تعتقد دور األب ما بقاش مؤثر زي زمان؟ نعم  ال 
 .56إيه أكتر حاجة ممكن تركز عليها في تنشئة ابنك عشان يكون راجل؟
 .57إيه أساليب التربية اللي نشأت عليها وال يمكن تكررها في تربية والدك؟
 .58بتشجع ابنك ياخد حقه بنفسه؟ نعم  ال 
 .59إيه االريح في رأيك :تربية األوالد  تربية البنات 
أحد عشر :الثقافة الدينية و الموروث الشعبي
 .60إيه مفهومك آلية "الرجال قوامون على النساء؟"
 .61إيه رأيك في العقيقة احتفاالً بوالدة اإلبن بدل السبوع؟
 .62هل العقيقة مفروضة للبنت أيضاً؟ نعم فرض  سنة مؤكدة للولد والبنت  فرض للمولود الولد 
حسب المقدرة المادية 
 .63إيه رأيك في عادة ختان البنات؟ كويسة وسترة للبنت  ضارة جدا ً  ظلم للبنت  الدين أمرنا بيها
( ممكن اختيار أكثر من إجابة هنا)

مستخلص الدراسة
مستخلص الدراسة
تنطلق الدراسة الحالية من الحاجة إلى التعرف على مدلوالت مفهوم "الرجولة" ودور تنشئة األم
في إنتاج هذه المدلوالت وفي "صناعة" الرجال في المجتمع المصري الحضري ،ممثالً في القاهرة الكبرى.
فاألم تلعب الدور األهم في ترسيخ الموروثات الثقافية والمعايير االجتماعية والقيم األخالقية ،ال سيما ما
يتصل منها بمفهوم الرجولة واألنوثة أيضاً.
ومن جانب آخر ،تعتبر الدراسة الحالية محاولة لرأب الصدع في مجال العلوم االجتماعية فيما
يتعلق بدراسات الرجل والرجولة ،حديثة العهد نسبيا ً في مصر؛ حيث تتناول الدراسة مفهوم "الرجولة"
بوصفه إشكالية ،وباعتباره بناء اجتماعيا ً-ثقافياً ،ونتاجا ً لديناميات تفاعل الفرد مع مؤسسات وعوامل التنشئة
االجتماعية وعلى رأسها تنشئة األم .وفي ضوء االهتمام المتزايد بالبحوث التي تتناول المرأة وحقوقها
وقضاياها ،تسعى الدراسة أيضا ً إلى إبراز أهمية دراسات الرجل وقضاياه باعتباره شريكا ً للمرأة في
المجتمع في عالقة ينبغي أن يسودها التكامل والتآزر ال الصراع والتضاد.
وقد اعتمدت الدراسة من الناحية النظرية على رؤية تذوب فيها الفوارق بين الميادين العلمية واألطر
النظرية المختلفة ،ومنها التفاعلية الرمزية ونظرية الدور ،ونظرية التحليل النفسي طبقا ُ لكارل يونج
وغيرها .وقد ساعدت هذه األطر النظرية في اإلجابة على تساؤالت الدراسة في القراءة التحليلية المتعمقة
للواقع الميداني .أما عن المناهج البحثية الميدانية التي استرشدت بها الدراسة ،فهي مناهج كيفية ،شملت
المنهج األنثروبولوجي ،ودراسة الحالة (تاريخ الحياة) ،مع تطبيق منهج التحليل الفينومينولوجي التأويلي
والوصف المكثف في مرحلة التحليل .وقد تم اختيار المجتمع البحثي بأسلوب كرة الثلج ،مع مراعاة التنوع
في البعد االجتماعي والثقافي والنوعي .وال تدعي الباحثة هنا أن مجتمع الدراسة كان ممثال للمجتمع األكبر،
ولكن مثلت كل حالة نموذجا ً يتكرر في المجتمع األكبر ،ويشير إلى بعض من العوامل التي ترسخ في هذا
المجتمع التمييز ولقهر الواقعين على المرأة والرجل على السواء.
كما ناقشت الدراسة مبحثين حديثين على حد علم الباحثة ،أولهما هو ما يطلق عليه "أزمة الرجولة"،
مع استكشاف ما إذا كان لألم دور في صناعة هذه األزمة .ثانياً :سعت الدراسة إلى التعرف على أنماط
"صناعة" األم للقهر ،بدءا ً بتخليد وإعادة إنتاج الموروث األبوي الذكوري الذي يمجد الرجل والرجولة
ويتسبب في قهر الذات أو المرأة أو من هم أقل حظاً .وقد انبثقت من هذه الرؤية أطروحة متجذرة ميدانيا ً
 ،grounded theoryوهي أطروحة "تأنيث القهر" ،والتي مؤداها أن القهر يمكن أن يكون صنيعة المرأة،
وهو ما يدعو لتفكيك القوالب السائدة عن كون الرجل المصدر األوحد أو الرئيسي للقهر بالضرورة.

مستخلص الدراسة
وقد خرجت الدراسة بعدد من النتائج نذكر منها ما يلي:
 .1إن أنماط الرجولة ليست ثابتة ،وال يوجد إجماع على تعريف محدد للرجولة بمعناها اإليجابي أو السلبي
 .2إن الرجولة ال تختلف عن األنوثة ،من حيث كونها تنطوي على إشكاليات وأزمات.
 .3إن المعيار األساسي لصناعة الرجولة بمعناها اإليجابي فيما يتصل بتنشئة األم ،يتمثل في بناء شخصية
متكاملة ،متحققة ذاتياً ،قادرة على التعامل مع الذات ومع اآلخر دون صراع أو قهر أو تمايز ،ودون
التخلي عن المسئوليات أو الالمباالة.
 .4كما أن تنشئة األم لها أثر إيجابي على األبناء ،يمكن أن تترك تنشئة األم آثارا ً سلبية على األبناء ،ومنها:
تمجيد الذكورة ،واالنتقاص من قيمة األنوثة ،واستدماج صورة مشوشة عن المرأة والرجل ،واإلعاقة
المعنوية لألبناء ،وصراع األدوار ،وإلباس العادات ثوب الدين ،والتشجيع على العنف.
 .5تلعب األم الدور األساسي في وتكوين الهوية الذاتية للرجل رؤيته لذاته وللمرأة
أما عن الرؤية المستقبلية للدراسة ،فتستشرف الباحثة رؤية مستقبلية واعدة يبشر بها هذا المناخ
السياسي القائم ،والذي تولي فيه الدولة أهمية كبيرة للثقافة والبعد اإلنساني والتنمية االجتماعية ،وتضع
المرأة ،وخاصةً األم ،على قمة أولوياتها ،إيمانا ً بأهمية دورها في صناعة األجيال وبناء المجتمع.
وأخيراً ،خرجت الدراسة بعدد من التوصيات ،وأهمها أن يكون للدراسة بعدا ً تطبيقياً ،ومردودا ً
إيجابيا ً على مستوى الفرد والمجتمع؛ وأهمية التفات المجتمع األهلي أو المجالس المتخصصة ألهمية توعية
األم المصرية بخطورة دورها في صناعة الثقافة وبناء اإلنسان؛ وإحكام الرقابة على المحتوى اإلعالمي
والدرامي والفني ،وتوجيه هذه الخطابات في نحو ترسيخ التكامل بين الرجل والمرأة وتيسير سبل التحقق
الذاتي لكل منهما؛ وتطوير محتوى المناهج المدرسية ،وإعادة النظر في بعض قوانين األحوال الشخصية
وآليات تنفيذها؛ وتنقية الخطاب الديني من التأويالت واألفكار التي تعمق الفجوة بين الرجل والمرأة .كما
توصي الدراسة بالمزيد من األبحاث والدراسات التي تتناول عددا ً من الموضوعات ،ومنها حقوق الرجل
المصري وارتباطها الوثيق بحقوق المرأة ،وأهمية رأب الصدع بين الرجل والمرأة؛ والمزيد من األبحاث
والمناقشات التي تتناول أثر تنشئة األم في ترسيخ العنف والتحرش؛ وأثر غياب األب على الطفل والرجل.

Abstract
The present study departs from a need to understand the multiple meanings of
masculinity, and the ‘production’ of men through mother’s socialization in contemporary
urban Egyptian society, with emphasis on Greater Cairo. Mothers play an important role in the
‘production’ of men and the construction and prevalence of cultural and social aspects and
social values relating to the meanings of masculinity.
Meanwhile, the study can be considered an attempt to heal the rift in the social sciences
with regard to studies of men and masculinit(ies), a relatively novel sub-filed of cultural
anthropology in Egypt; where "masculinity" is addressed as a social/ cultural construct, a
product of interacting dynamics involving individuals, social systems and agents of
socialization, with special attention to mothers' socialization.
Furthermore, in the light of the noted interest in women’s studies, the study aims at
complementing such initiatives through highlighting the importance of tackling men’s issues
and rights, rendering problematic the portrayal of men and women as opposites. In doing so,
myriad theoretical frames have guided the study, taking into account an interdisciplinary view
including, but not limited to, symbolic interactionism, social role theory, and Jungian
psychoanalytical theory. These theories have helped in providing answers to the research
questions, and at a later stage, an in-depth analytical reading.
The study employed qualitative, triangulated fieldwork methodology, in which the
anthropological and case study (life histories) methods have been applied. The Interpretative
Phenomenological Method (IPA) has also been implemented the as a main analytical frame.
As for the study population, it was selected through snowball sampling, and is
characterized by its diversity in terms of gender, social, and cultural aspects. It should be noted,
however, that the study population does not represent the larger society. Each case only
represents a model that is recurrent in society at large. This model is but an indicator of a
number of factors relating to mothers’ socialization of men, women’s and men’s oppression,
and also women’s self-oppression and her oppression of other women (Ex. daughter, daughter
in law, etc.).
The study also attempts to investigate two novel issues that merit future attention. The
first is what is commonly known in Egyptian society as “the masculinity crisis,” meanwhile
exploring whether mothers play a role in creating such a crisis. This leads to the second issue,
namely mothers’ ‘production’ and reproduction of oppression by means of perpetuating the
patriarchal legacy that glorifies men and masculinity, leading in turn to self-oppression, the
oppression of other women and/or the less fortunate. This theme helped in introducing a
grounded theory that the researcher chose to name “the feminization of oppression.” This
theory substantiates the presupposition that oppression can be and is being produced by
women, thus deconstructing previous stereotypes about men being the main and/or only
oppressors.
The study findings include, but are not limited to the following:

1. There is no fixed manifestation of masculinity in Egyptian society, and there is no consensus
with regard to a specific cultural representation or definition of masculinity in its positive or
negative sense.
2. Masculinity does not differ from femininity, in terms of being rendered problematic and
being associated to a number of crises.
3. The fundamental standard according to which ‘positive’ masculinity in relation to mothers’
socialization can be measured, is building an integrated personality, capable of dealing with
oneself and the other without conflict or oppression or negligence.
4. Inasmuch as a mother’s socialization has a positive influence on children, it can also have
negative consequences. Those include: the glorification of masculinity; the downgrading of
femininity, internalizing negative misconceptions about women and men; moral debilitation
of children, role conflict, encouraging violence, and dealing with traditions as religious
constructs.
5. Mothers play a fundamental role in the production of a man’s identity and his view of self
and of women.
As for the prospect of the study, the researcher foresees a promising outcome in light
of the current political milieu, in which great importance is attached to culture, the human
aspect, and social development. Furthermore, women, especially mothers, appear on top of
the state head’s priorities, as he believes in the importance of mothers’ role in building future
generations and society at large.
Finally, the study came up with a number of recommendations, the most important of
which is having an applied value and a positive impact on the individual and community levels.
Recommendation also include: mobilizing civil society to launch initiatives aiming at
qualifying Egyptian mothers (and fathers) and raising their awareness regards the seriousness
of their role in the production of culture and of men and women. Recommendations also
include: close monitoring of media and arts content, and of the current hindering religious
discourses; redirecting public opinion towards adopting constructive and empowering
portrayals of the relation between men and women; updating and developing school curricula
and revising its content; and reconsidering some of the existing laws and their implementation
mechanisms
The study also recommends further research and studies dealing with Egyptian men’s
rights, and their close association women's rights; mending the deep-rooted gap between men
and women; and further research and discussions with regard to the impact of the mother’s
upbringing on the prevalence of masculine violence and/or harassment; and the impact of the
father's absence on boys and men.
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بجنوب الوادي ،كلية اآلداب ،قنا ،جامعة جنوب الوادي،http://socio.montadarabi.com/t3565-topic ،
( ،)2014/11/22تاريخ االطالع .2014/12/3 :رابط البحث األصلي:
www.svu.edu.eg/arabic/links/camps/qena/art/.../د20%على20%طلبة.doc
 .55علي وتوت ،الـ(جندر) وانتهاك حقوق اإلنسان (http://www.maan- ،)2/1
( ،&sy.org/?page=show_details&Id=58&table=filesغير مؤرخ) ،تاريخ االطالع.2008/5/23 :
 .56علياء رضاه رافع ،دليل إرشادي لتدعيم البحوث الكيفية عن الشباب في البالد العربية ،ورقة عمل مقدمة
إلدارة السياسات السكانية والهجرة جامعة الدول العربية برئاسة د .خالد الوحيشي ضمن مشروع تمكين الشباب،
اللقاء الثامن للمجالس الوطنية والسكانية ،مدينة الحمامات :تونس (  27 -29سبتمبر .)2005
 ،_________ .57دليل إرشادي أولي للبحوث الكيفية ،ورقة عمل مقدَّمة لمؤتمر جامعة الدول العربية :اللقاء
السابع للمجالس الوطنية السكانية ،شرم الشيخ :مصر( ،ديسمبر .)2004
 ،_________ .58كشف للمعاني المختلفة التي يذخر بها مفهوم الحجاب .ورقة مقدمة للمؤتمر الدولي
للحركات النسائية ،الرباط في 12-15 ( ،مايو .)1999

 53قدم علي الطراح البحث نفسه في جريدة الطليعة األسبوعية بعنوان :في دراسة لعميد "العلوم االجتماعية" أكد من خاللها على خطورة
التأثيرات الناجمة عن تعظيم قيم الذكورة :التنشئة االجتماعية وقيم الذكورة في المجتمع
الكويتي .http://local.taleea.com/archive/newsdetails.php?id=9496&cat=&ISSUENO=1452.مستند إلكتروني.
( .)2000تاريخ االطالع.2010/10/11 :

المراجع
 ،_________ .59الشخصية المصرية :دراسة أنثروبولوجية للمدرسة المصرية للفن والحياة ،دار صادق
للنشر ،االسكندرية ،مصر( ،يناير .)1996
 ،_________ .60دراسة تحليلية لقيمة العمل ال ُمنتِج كمؤشر لالنتماء في قرية دنوشر بالمحلة الكبرى،
رسالة دكتوراه ،كلية البنات ،جامعة عين شمس ،القاهرة.)1990( ،
 .61علياء شكري ،التنشئة االجتماعية ،فصل في كتاب الطفل والتنشئة االجتماعية ،تأليف محمد الجوهري
وآخرون ،ص .ص ،94-51 .القاهرة.)2008( ،
( ______ .62أ) ،التنشئة االجتماعية ،منشور في :محمد الجوهري وآخرون ،دراسات في األنثروبولوجيا
العربية .تحرير ناهد صالح ،مركز البحوث والدراسات االجتماعية ،كلية اآلداب ،جامعة القاهرة.)2002( ،

( ______ .63ب) ،عمالة المرأة ونصيبها من القوة والمكانة :دراسة استطالعية لقرية بدوية متريفة وقرية
بدوية  ،منشور في :محمد الجوهري وآخرون ،مقدمة في األنثروبولوجيا االجتماعية ،مطبعة العمرانية أوفست،
القاهر :مصر (.)2002
 ،_______ .64االتجاهات المعاصرة في دراسة األسرة ،سلسلة علم االجتماع المعاصر ،الكتاب الخامس
والعشرون ،دار المعرفة الجامعية ،الطبعة األولى (.)1992
 ،_______ .65بعض مالمح التغير االجتماعي الثقافي في الوطن العربي ،سلسلة علم االجتماع المعاصر،
الكتاب الثالث والعشرون ،القاهرة.)1979( ،
 .66عمر كوش ،أقلمة المفاهيم :تحوالت المفهوم في ارتحاله ،الطبعة األولى .المركز الثقافي العربي ،الطبعة
رقم  .1بيروت ،المركز الثقافي العربي.)2002( ،

 .67عيسى الش ّماس ،مــدخـل إلـى عـلم اإلنسـان (األنثروبولوجيا) ،من منشورات اتحاد الكتاب العرب ،دمشق،
(.)2010
 .68غريب سيد أحمد ،علم االجتماع ودراسة المجتمع ،دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية (.)2000
 .69فاطمة القليني وآخرون ،االتصال الجماهيري (اتجاهات نظرية ومنهجية) ،دار الكتب العلمية للنشر
والتوزيع ،القاهرة (.)2004
 .70فاطمة الوهيبي ،أقلمة المفاهيم  ..تحوالت المفهوم في ارتحاله ،جريدة الرياض اإللكترونية ،العدد
 12417السنة http://www.alriyadh.com/Contents/20-06-/Mainpage/Thkafa_493.php ،38
( .)2002تاريخ االطالع.2011/10/2 :

 .71فتحية محمد إبراهيم؛ ومصطفى حمدي الشنواني ،مدخل إلى مناهج البحث في علم االنسان
"األنثروبولوجيا" ،الرياض :دار المريخ.)1988( ،

المراجع
 .72فتوح سالمان .الحنين إلى سي السيد ،جريدة األهرام .السنة  137العدد  ،46181الجمعة 5 ،مايو .2013
 .73فوزية مطر ،ثقافة حقوق المرأة من منظور النوع االجتماعي (الجندر) ،موقع مركز الدراسات أمان:
المركز العربي للمصادر والمعلومات حول العنف ضد المرأة 1 ، ،مارس (.)2004
 .74فضيل دليو :المنهج البيوغرافي :استعمال السير الذاتية والحياتية في علم االجتماع ،مجلة العلوم
االجتماعية ،مجلد  27العدد  ،2مكتبة جابر األحمد المركزية ،جامعة الكويت (صيف  .)1999الرابط اإللكتروني
للمقال . http://www.forum.ok-eg.com/new.php?print=1&id=1927:تاريخ االطالع:
.2013/4/28
 .75فهد بن سلطان السلطان ،المنهج اإلثنوغرافي :رؤية بحثية تجديدية لتطوير واقع العمل التربوي ،مجلة
رابطة التربية الحديثة ،العدد ( ، )4الرابط اإللكتروني:
http://faculty.ksu.edu.sa/alsultanf/Publications1/%D8%A7%D9%84%
D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%
 ،)2008( ،D9%86%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A.pdfتاريخ
االطالع.2014/10/21 :
 .76مبروك بوطقوقة وعلي راضية ،خلفيات العنف في المجتمع الجزائري ،مجلة أرنتروبوس،
http://www.aranthropos.com/%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-

 ./%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8Aمستند إلكتروني16 .
فبراير ( ،)2011تاريخ االطالع.2013/2/17 :
 .77محمد الجوهري ،المنهج في دراسة المعتقدات والعادات والتقاليد ،مجلة الثقافة الشعبية ،العدد ( 4عادات
وتقاليد)،
،http://www.folkculturebh.org/ar/index.php?issue=4&page=showarticle&id=198
( ،)2011تاريخ االطالع.2014/10/23 :
 .78محمد الجوهري ،الطفل في التراث الشعبي ،في محمد الجوهري؛ علياء شكري؛ نجوى عبد الحميد؛ منى
الفرنواني ،دراسات في األنثروبولوجيا االجتماعية :الطفل والتنشئة االجتماعية ،دار المعرفة الجامعية ،القاهرة:
ص .ص.)1995( ،77-9 .

 .79محمد الجوهري؛ علياء شكري؛ نجوى عبد الحميد؛ وآخرون .دراسات في األنثروبولوجيا االجتماعية:
الطفل والتنشئة االجتماعية .الطبعة األولى .دار المعرفة الجامعية القاهرة1991( :؛ .)1995
 .80محمد الجوهري وعبد هللا الخريجي ،طرق البحث االجتماعي ،الطبعة الخامسة (نسخة موسعة ومعدلة)،
القاهرة :دار الكتاب للتوزيع.)2008( ،
 .81محمد الجوهري وآخرون ،لغة الحياة اليومية ،مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي ،مشروع توثيق
التراث الشعبي بمركز البحوث والدراسات االجتماعية ،كلية اآلداب – جامعة القاهرة (.)2007

المراجع
 .82محمد الجوهري وآخرون ،دراسة الحالة ،الفصل السادس ،دراسات اجتماعية معاصرة ،الطبعة األولى،
تحرير محمد الجوهري ،دار المعرفة الجامعية القاهرة :ص.ص.)2006( :74-64 .
 .83محمد الجوهري وآخرون ،الطفل والتنشئة االجتماعية ،الطبعة الثانية ،دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية.
(.)2008
 .84محمد رمضان محمد ،الرجل الذي لم يفطم بعد .مجلة الخليج (النسخة اإللكترونية)،
 . http://www.alkhaleej.ae/portal/47e42c23-1aef-42bd-8579-727c5ec022f4.aspxتاريخ
النشر ،30/09/2012 :تاريخ االطالع.2013/5/27 :
 .85محمد شفيق ،البحث العلمي مع تطبيقات في مجاالت الدراسات االجتماعية ،المكتب الجامعي الحديث،
القاهرة (.)2009
 ،____________ .86البحث االجتماعي :األسس والخطوات المنهجية ،دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية،
الطبعة الثانية (.)2003
 .87محمد عثمان نجاتي ،الذات والغرائز لسيجموند فرويد ،مكتبة النهضة المصرية. )1961( ،
 .88محمد المهدي  ،الجوع لألبوة...مفتاح الشذوذ الجنسي،
( ،http://www.elazayem.com/new(41).htmغير مؤرخ) ،تاريخ االطالع .2014/12/18
 .89محمد نبيل جامع ،الطبقات االجتماعية الريفية والحراك الطبقي ،بحث مستخلص من كتاب للمؤلف بعنوان
"علم االجتماع الريفي والتنمية الريفية" ،الباب التاسع ،اإلسكندرية ،دار الجامعة الجديدة ،ص .ص،39-2 .
( .)2010الرابط اإللكتروني للكتاب:
https://www.academia.edu/640864/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8
%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%
D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83_%D8%A7%D9%84
ّ
االطالع.2015/2/8 :
 .%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8Aتاريخ

 .90مركز التنمية والتكنولوجيا – جامعة القاهرة ،باالشتراك مع هيئة العمل الدولية ،دراسة أنثروبولوجية ألنماط
عمالة المرأة والتغيرات الديموجرافية – دراسة ميدانية ،نشرت تحت عنوان :علياء شكري ،المرأة في الريف
والحضر  ،دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية.)1988( .
 .91مصطفى حجازي ،التخلف االجتماعي :مدخل إلى سيكولوجية اإلنسان المقهور ،الطبعة التاسعة ،المركز
الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،المغرب.)2005( ،
 .92معن خليل عمر ،الموضوعية و التحليل في البحث االجتماعي ،دار اآلفاق الجديدة ،بيروت ،لبنان (.)1983
 .93منى الشيدي ،عن القهر والتسلط ،جريدة الرياض 27 ، http://www.alriyadh.com/646055 ،رجب
 1432هـ .تريخ االطالع.2014/5/2 :

المراجع
 .94منذر غباشي ،لماذا تستجيب الشعوب لظاهرة العولمة؟:الموت الثقافي ..إرادة من؟
 ،org/news.php?action=show&id=2055مجلة المعرفة األرشيفية .العدد  ،107مستند إلكتروني.
(الخميس  ،)2009/05/21تاريخ االطالع.2010/6/2 :
 .95نبيل حميدشة ،المقابلة في البحث االجتماعي ،مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة قاصدي مرباح
ورقلة ،الجزائر ،العدد الثامن (يونيو  .)2012الرابط اإللكتروني للمقالhttp://www.univ-:
ouargla.dz/Pagesweb/PressUniversitaire/doc/05%20Sciences%20sociales%20et%20Humaines/S08/S
0807.pdf

ّ
االطالع.2014/5/4 :
تاريخ

 .96نجوى الشايب ،ديناميات تغير التراث الشعبي في المجتمع المصري :دراسة لعادات الطعام وآداب المائدة،
سلسلة التراث والتغير االجتماعي ،مطبوعات مركز البحوث والدراسات االجتماعية ،كلية اآلداب – جامعة
القاهرة)2002( ،

 .97نجوى عبد الحميد سعد هللا .دراسة أنثروبولوجية مقارنة ألنماط التنشئة االجتماعية في مجتمع محلي بدوي
ومجتمع محلي ريفي في مصر ،الفصل الثالث من محمد الجوهري وآخرون .دراسات في األنثروبولوجيا
االجتماعية ،الطفل والتنشئة االجتماعية ،الطبعة الثانية ،دار المعرفة الجامعية .اإلسكندرية .)1995( .ص.
.263 -173
 .98ندى جعفر .مفهوم النوع االجتماعي .ورشة عمل النوع االجتماعي ومسوح استخدام الوقت .منظمة
االسكوا .ع ّمان 30( ،سبتمبر  2 -أكتوبر.) 2007 ،
 .99نورة السعد( ،الجندر)  ..المفهوم والغاية!! http://www.alshaab.com/old/2004/14-05-
ّ
االطالع.2013/9/5 :
 ،)2004( ،2004/nora.htmتاريخ
 .100نورة فرج المساعد ،عالقة األم باالبنة من منظور نسوي ،مجلة العلوم االجتماعية ،لمجلد  ،31العدد ( 3
) جامعة الكويت  ،الكويت.)2003( ،
 .101نورية علي حمد نوريه علي أحمد :التحوالت االجتماعية واالقتصادية والبناء األسري اليمني ،دراسة
مقارنة في الريف والحضر ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،جامعة عين شمس ،القاهرة.)1986( ،
 .102نولة درويش ،ال عودة للخلف...تاريخ النسوية ومستقبل النساء .عرض كتاب إلستيل فريدمان ،طيبة
(مجلة صادرة عن مؤسسة المرأة الجديدة) ،النساء والفضاء الخاص( ،سبتمبر  .)2004ص.ص.214-200 .

 .103هانم الكرداسي ،رؤية الشابات الريفيات لقضاياهن في الماضي والمستقبل :دراسة أنثروبولوجية في
قرية مصرية ،رسالة ماجستير ،كلية البنات ،جامعة عين شمس ،قسم علم االجتماع واألنثروبولوجيا ،إشراف أ.
د .علياء رضاه رافع وأ .د .ضحى عبد الغفار المغازي ،القاهرة.)2012( ،
 .104هدى سيد إبراهيم سيد ،التنشئة االجتماعية وعالقتها باالستقاللية لدى األبناء في المرحلة اإلعدادية،
أطروحة ماجستير ،غير منشورة ،معهد الدراسات العليا للطفولة ،جامعة عين شمس (.)1995

المراجع
، دراسة أنثروبولوجية في إحدى قرى الصعيد، التنشئة االجتماعية في القرية المصرية، هدى الشناوي.105
.)1981(  القاهرة، كلية البنات اإلسالمية، جامعة األزهر،رسالة ماجستير غير منشورة
،  جريدة هسبريس المغربية، باحث مغربي يدعو إلعادة النظر في مفهوم الرجولة. ع. م. هسبريس و.106
.2010/6/3 : تاريخ االطالع،)2010  أبريل18( http://hespress.com/art-et-culture/20339.html
. مجلة فكر وإبداع، مفهوم الرجولة لدى الفتاة الجامعية وأزمة الواقع، هناء محمد خيري المرصفي.107
.)2007( ، يوليو.529 -475 . ص.41 الجزء
 أوراق، المرأة العربية والمتغيرات العالمية، نوال السعداوي: في، وضع النساء في المجتمع، هند إبراهيم.108
.)2002( 245-227 .ص. ص، دار ميريت للنشر،المؤتمر الدولي السادس لجمعية تضامن المرأة العربية
 الشركة المصرية العالمية،) مصطلحات الخدمة االجتماعية (إنجليزي– عربي، يحيى حسن درويش.109
.)1998( ، القاهرة. لونجمان-للنشر
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