
 سة صور التعصب ضد املرأة عرب مواقع التواصل االجتماعيجسد املرأة: درا
 

 

جسد املرأة: دراسة صور التعصب ضد املرأة عرب مواقع التواصل 

 )*( ا"االجتماعي"الفيسبوك منوذًج

 أمحد عبد اهلل زايد

 رةأستاذ علم االجتماع، كلية اآلداب ، جامعة القاه

 

 احلافظأماني عبداحلافظ حممد عبد

دكتوراة، قسم علم االجتماع، كلية اآلداب، باحثة 

جامعة القاهرة

  امللخص

تسعى الدراسة إىل رصد مظاهر التعصب ضد جسد املرأة من واقع الصور النمطية 

. وتم االعتامد عىل املنطلقات النظرية املتمثلة يف الصور هدالالتو ذلكسلبية وتفسريات ال

النمطية، كام اعتمدت عىل بيانات اتصالية )عينة قصدية( من مواقع التواصل االجتامعي، 

صفحة )يوميات زوج سعيد ومفروس(، وحتددت العينة يف تصنيف وحتليل وتم اختيار 

الذي متت االستعانة  Nvivoكيفي لكل املنشورات املرفقة بعبارات وصور، وبرنامج الـ 

لسحب املادة املنشورة، وذلك من تطبيق برنامج  Ncaptureبخاصية إضافية 

NVivo11-pro كل الصفات والصور النمطية  للتحليل النيص، وخلصت النتائج إىل أن

املتمثلة يف )اهلبلة الطويلة والعبيطة القزعة، الدبدوبة الغبية، النكدية املتسلطة، الناممة 

اللتاتة والعجانة، والعروسة احلالوة، البومة، الـُملعب، الرداحة والبجحة، عينيها 

و املضايقة والتحيز مدورة، حيزبونة( تندرج يف مؤرش التفكري اجلامد النمطي واالستفزاز أ

والبحث عن كبش الفداء، والتي تتمثل يف بعض الصور التي تِصُم الفتاة واملرأة بالصفات 

 وعكسها بشكل عام بألقاب وأشياء ال دخل هلا هبا عىل حد ما ُيذكر.

 فتاحيةالكلمات امل

 .الصور النمطية -التعصب -اجلسد 
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Abstract 

The study seeks to monitor the manifestations of prejudice against 

women from the negative stereotypes that use the body of women and the 

explanations and indications of that. The study was based on the 

theoretical concepts of stereotypes, and this descriptive study was based 

on communication data (intentional sample) from the social networking 

sites, and the page was chosen( Facebook @ Ywmyatzwjsydwmfrws- 

Just for fun), and the sample was determined in the classification and 

analysis of all the posts attached in Phrases and images.  It also relied on 

the qualitative analysis of all posts (texts, comments, comics and images) 

through the Data Collection Guide and the "Nvivo" program, which used 

the additional Ncapture feature to retrieve the published material from 

the NVivo11-pro application for text analysis. 

The results concluded that all the features and stereotypes of (long and 

ugly bully, stupid teddy bear, tyrannical tyranny, languor and slumber, 

sweet bride, owl, bad morals, unashamed and ugly, eyes rounded) All of 

which fall under the index of " Stereotyped rigid thinking", the index of 

provocation or harassment, and the index of prejudice or prejudice, the 

search for scapegoats, and the index of the language of erythema, which 

are some images that stigmatize the girl and women in qualities and in 

general reflect titles and things that have little to do with them . 

   Keywords 

 Body- prejudice- stereotypes 

 مقدمة 
التعصب هو أحد أشكال السلوك الذي يصدر عن اإلنسان مهام كان دينه واعتقاده   

تسعى الدراسة إىل حماولة رصد وجنسه، وبغض النظر عن مستواه املدين واحلضاري. 

صور التعصب ضد املرأة، التي تتخذ من اجلسد أداة أو جماالا هلا من حيث الشكل 

الية الدراسة وأهدافها، وبعض النظريات املفرسة شكإوالشخصية، ونستعرض فيام ييل 

ا النتائج ومناقشتها.   للتعصب وأسبابه وأنامطه، ثم اإلجراءات املنهجية وأخريا

 أوالً: إشكالية الدراسة
ُيعترب التعصب ظاهرة عاملية موجودة يف كل املجتمعات؛ فهو جمموعة التصورات   

ن تستند إىل دالئل واقعية نحو فئة اجتامعية النمطية املسبقة التي تنطوي عىل حتيز دون أ

حمددة أو أحد أفرادها، والتي تتمثل يف املشاعر واالجتاهات واألحكام املسبقة وأنامط 
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التفكري واملعتقدات. وللتعصب أشكال خمتلفة ومتباينة؛ فهناك التعصب العرقي، 

يل، والتعصب والتعصب الثقايف، والتعصب الديني، والتعصب العائيل، والتعصب القب

النوعي. ومع ذلك فإن التعصب يف خمتلف صوره وجتلياته يؤكد عىل جوهر واحد يواجه 

 االنقياد العاطفي ألفكار وتصورات تتعارض مع احلقيقة املوضوعية.

لها    قد يكون منبع التمييز والتعصب العتبارات عديدة؛ منها تعدد أسباب تشكُّ

متتد أو تقرص يف الزمن، فالرتاث الثقايف حيمل  وتشعُّب مصادرها عرب ظروف تارخيية قد

فكرة األبوية التي أعطت الرجل احلكم والسلطة، فهو الذي حيكم وهو صاحب السلطة، 

التناقضات التي كانت موجودة يف وباإلضافة لبعض من األشياء.  اوهو الذي يقرر كثريا 

ا؛ بل ماز الت الصور النمطية السلبية عن املجتمع التقليدي ومل متُحها الثقافة احلديثة متاما

، ومازلنا نتحدث عن النساء عىل أهنن ضعاف ال يمتلكن إال نصف العقل، وحيدث املرأة

ا حتى يف أحاديثنا اليومية العابرة، وعندما نريد أن نعيب رجالا بأنه يتحدث  ذلك كثريا

ا يف غري فائدة وأنه ينقل األخبار؛ نقول عنه: إنه  ذه الصور النمطية ، وه«مثل الستات»كثريا

م من خالل الرجال  عن املرأة موجودة يف ذهن النساء والرجال عىل حد سواء، وهي ُتدعَّ

والنساء، واملرأة نفسها مل تتمكن رغم تعليمها من أن تقاوم هذا التعصب ضدها والظلم 

نها  من الثقايف الواقع عليها، ومل تتمكن من أن تناضل ومتارس يف احلياة اليومية ما يمكِّ

. فالعلوم االجتامعية اهتمت يف ( 239،2011زايد،(تفكيك هذه األطر من حوهلا

ا األخرية ببذل جهود حمددة لفهم طبيعة التعصب وأسبابه؛ حيث  مفهوم ظهر السبعني عاما

وظل تيار البحوث يتدرج  ،التعصب عىل أنه مشكلة يف عرشينيات القرن العرشين

ا ويتطور ببطء خالل الثالثينيات واألر ا كبريا بعينيات، ومل يشهد تاريخ البحث تطورا

ا حول هذا املوضوع؛ إال بعد احلرب العاملية الثانية، وهذا ما كشف عنه جوردن  ومتصاعدا

« طبيعة التعصب»ألبورت يف دراسته املهمة حسب وصف جون دكت، وهي بعنوان 

املتصلة هبذه  م؛ إذ أشار فيها إىل عدد كبري من الدراسات والبحوث1954الصادرة عام 

 القضية. 

بينام نجد الدراسات التي اهتّمت بالتعصب عىل املستوى املحيل والعريب، نجدها   

ا ملاهية وأسباب التعصب وعالقته ببعض عوامل التنشئة األرسية  تعرضت أيضا

واملتغريات النفسية واالجتامعية، وتناولت تأثري التعصب عىل البناء االجتامعي. أكدت 
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أن هناك اجتاهات عنرصية عىل مستوى اجلنسني، السن، احلرضيني الدراسات نتائج بعض 

والريفيني، احلراك االجتامعي، وأن التعليم هو أكثر العوامل الديموجرافية ارتباطاا 

.  بالتعصب، وأن األفراد الذين يعربون عن اجتاهات سلبية نحو اآلخرين كانوا أقل تعلياما

ل التعصب النوعي وخاصة التعصب ضد جسد املرأة. أغفلت تناو بينام نجد الدراسات

 وبعض البحوث تري أن التمييز ضد املرأة وتضيق مساحة مكاسبها القانونية إنام جاء عىل

يد دعاة التحديث والتغريب الذين شاركوا يف صياغة القوانني االحوال الشخصية 

من خالل  (. لكن التمييز يقوم عيل أساس اجتامعي أي4،1999احلديثة) سنبل ،

تقسيم أدوار نمطية  اجتامعيا، وعملية التنشئة االجتامعية هي التي تقوم عىل"الذوات "بناء

ناث والذكور، ولكن هذا البناء االجتامعي يمكن تفكيكه وإعادة بنائه)رشدي، لإل

41،2007 .) 

ة فهناك الكثري من التمثيالت املتعارضة واملتناقضة للرجال والنساء، التي متكننا دراس

الكيفية التي يتم هبا إعادة إنتاج الذوات عىل أساس النوع، ومعرفة الطرف الذي يقوم 

 )هييس، بإعادة إنتاجها، واجلهة التي حيقق ذلك مصاحلها، وكيفية تشكيلها

 (.  2014ليناليفي،

 Gender)ظهرت دراسات صياغة الصور النمطية النوعية للتنميط اجلندري    

Stereotyping) اعتبار أن اجلندر نظام  عىلاملايض  نينيات والتسعينيات من القرنيف الثام

ا خلواص متأصلة. فضال عن أن ا موضوعي  متييز متفق عليه اجتامعيا، ال بصفته توصيفا 

ا نتيجة وأيضا  ،(Wallachia,1996,156)عمليات التمييز جتعل هناك جمموعات منفصلة

ت التنمية واهتاممها هبذه الدراسات التي لتعاظم دور املنظامت الدولية العاملة يف جماال

تساعدها يف ضعف خططه؛ بل امتد االهتامم بالصورة النمطية ليصل إىل اللغة واآلداب، 

وظهر كثري من الدراسات النقدية التي هتتم بدراسة الصورة النمطية يف النصوص األدبية 

ايف بني اجلنسني عرب من قصة ورواية. وتشري بعض الدراسات إىل مدى عمق التمييز الثق

دورة احلياة؛ حيث تنشأ فكرة التمييز بني الذكور واإلناث، قبل أن يأيت الطفل إىل احلياة، 

ابتداءا من مرحلة احلمل ومعرفة نوع اجلنني حتى الوالدة والعادات املصاحبة هلا والتسمية 

 كل مرحلة ومظاهر العناية اجلسمية والصحية بالطفل، وصوالا إىل ما قبل البلوغ. ويف

ا؛ حتى تكتمل الفروق االجتامعية الشديدة يف  ا حمددا تتخذ التفرقة بني اجلنسني ملمحا
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(. كام إن 2015)املرصي، مالمح الصور الذهنية للذكورة واألنوثة يف املوروث الثقايف

 يف ترسيخ النظم االجتامعية والسيطرة عىل طرق تفكري مهام   االنظام األبوي يلعب دورا 

خيتزل قيمة النساء إيل جمرد أجساد، ويؤسس لذلك موضوعيا، األمر الذي  الا ثالناس فم

 (. 34،2003يشجع االعالم عيل دعم خمتلف صور العنف ضد النساء)هباسني،

يف تشكيل التعصب وحتوله إىل موقف التطرف؛ مؤرشات ويمكن أن تسهم عدة    

تشويه السمعة وأشكاهلا،  ومنها: اللغة االزدرائية واالستعبادية التي تقلل من شأن

والتفكري اجلامد النمطي، واالستفزاز أو املضايقة، والتحيز، والبحث عن كبش الفداء، 

 (. Agius,2003)والتمييز، والتحرش واالستئساد، االستبعاد، والعزل العنرصي

ا نمطية زائفة من كام أوضحت بعض الدراسات   أن األفراد يمكن أن تطور صورا

ل هذه خالل عملية )رب ط ومهي( دون أن يكون هناك حتى )نواة( للحقيقة. تتشكَّ

التحيزات املعرفية وتتفاقم بسبب عدم املساواة الفعلية يف الفرص املتاحة يف املجتمع التي 

 .(1)كام هو موضح بالشكل التايل ،(.210Jost,p)حتول دون عضوية جمموعة معينة

 
 

 : سة يف جمموعة من التساؤالت الرئيسةمشكلة الدراويف ضوء ذلك يمكن حتديد       

 ما مظاهر التعصب ضد جسد املرأة من واقع الصور النمطية السلبية؟ وما تفسريات ذلك

؟ وما أبرز العنارص اجلسدية التي حتتل زمخاا يف املجتمع االفرتايض  هوأدوات هودالالت

 للتعصب ضد املرأة؟ 

لتعصب ضد املرأة التي تتخذ من هتدف الدراسة الراهنة إىل حماولة رصد صور ا  

اجلسد أداة أو جماالا هلا من حيث الشكل والشخصية، ومظاهره وأدواته )القنوات التي 

التي قد « الفيسبوك»مترر التعصب( وتفسرياته ودالالته عرب مواقع التواصل االجتامعي 

 ترسخ للتعصب النوعي وللصور النمطية السلبية ضد املرأة.
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ا: الصور الن
ً
ا للتعصبثاني

ً
ر
ِّ
ا مفس

ً
 مطية بوصفها إطار

للتعصب والتمييز والدراسات التي  يعود تأسيس حقل علم النفس االجتامعي  

أجريت يف هذا السياق يف الواليات املتحدة األمريكية يف العقدين الثالث والرابع من 

القرن املايض، وهو زمن تنامي وعي املجتمع األمريكي بالعنرصية، وكذلك العقد 

امس من القرن العرشين بدأ علامء االجتامع بالتحليق فوق الدمار الذي خلفته النازية اخل

(. ونعرض فيام ييل الصور النمطية 199،2002سولوز،  (عقب احلرب العاملية الثانية

 املفرسة للتعصب:

إىل عامل الطباعة؛ إذ تعني الصفيحة املعدنية  stereotype)يرجع استخدام الـ )  

وُيعترب (.    (Cardwell,1996,59لتي تصب يف قالب أو آلة سباكة طباعية املطبوعة ا

ا، وليس من السهل تقديم تفسري قاطع لظاهرة معقدة،  تعريف الصور النمطية معقدا

عرفتها كل املجتمعات قدياما وحديثاا؛ لكن من أهم مميزات الصور النمطية أهنا متلك 

مالا يف عادات أو سلوك معني، وأهنا نوع من طبيعة اختزالية، أي أهنا ختتزل شعباا كا

تصور اآلخرين كأهنم كلهم يملكون الصفات السلبية « قولبة فكرية»أو « صندقة فكرية»

نثروبولوجية ألا مر غري صحيح؛ كام تؤكده الدراساتنفسها، وهو أ

(. ومن بني النظريات التي ركزت عىل الصور النمطية 47،2015والبيولوجية)نزال،

(، ونظرية رصاع 1950-وذج نفيس ديناميكي/شخصية سلطوية )أدورنونجد: نم

كل نموذج (؛ فإن 1998-( والنظرية املعرفية )بندريوآل1966-جمموعة واقعية )رشيف

تم تعريفه من قبل توقعات ووجهات نظر خمتلفة عن ماهية الصور النمطية وكيفية 

 .(Viad,2007,7)دراستها

تي ُبذلت لتفسري التعصب، النموذج النظري املتكامل ولعل من أهم اجلهود النظرية ال 

أن هناك جمموعة أساسية من االختالفات بني جمموعات  ىالذي قّدمه ألبورت، وير

فعلية، وأن التعصب ينتج من املعتقدات والصور النمطية عن اجلامعات اخلارجية 

outgroups  ومن إطالق تعميامت ، بذلك.  overgeneralizedبأهنا أكثر تطرفاا وسلبيةا

وعىل سبيل املثال التصورات املتبادلة من قبل الروس واألمريكيني خالل احلرب الباردة؛ 

فقد بدأت كل جمموعة من الفرق بعرض تصورات لرسوم كاريكاتورية سلبية وأصبحت 

النساء بانتامءاهتن الطبقية  . بمعني أنه يتم النظر إىل (Judd,2005,123)متجذرة يف الواقع

فية املتنوعة بالتشكيل االجتامعي بوصف النساء جمموعة متجانسة وهي فرضية والثقا
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يقوم  يتصف هبا جممل اخلطاب النسوي. وأن فكرة جتانس النساء يف جمموعة واحدة ال

نام هي نتاج ألسس ثانوية ممثلة يف إاشرتاكهن يف أسس بيولوجية جوهرية واحدة ، عىل

، وأن أي منهج حتلييل نسوي يتعامل مع النساء نثروبولوجية مشرتكةأقسامت اجتامعية و

 (. 58،2002جمموعة واحدة تشرتك يف خربة القهر)موهانتي،  نبوصفه

ا:
ً
  :والتنميط أمناط التعصب ثالث
 عادة ترتبط تتغري، ال ثابتة إىل فكرة أو جمموعة أفكار« الصورة النمطية»تشري    

« الرأي العام»يف كتابه  لرت ليبامنويعترب وا .ثقافية جمموعة أو شعب حول بالسلبية

ا؛ إال أنه اهتم ا أمريكي  مفهوم الصورة النمطية؛ كان صحفي   م أول من طرح1922

(، ويف الستينيات شهدت الدراسات حول الصورة 8،1990بالفلسفة والسياسة )هاينال،

ا؛ نتيجة إلقرار احلقوق املدنية ا كبريا . وقد كانت النمطية خاصة يف جمال اإلعالم ازدهارا

هذه احلقبة بمثابة التمهيد لدخول الصورة النمطية إىل ميدان علم االجتامع اإلعالمي من 

 Social»أوسع األبواب يف السبعينيات، وظهر ما ُعرف بالصورة النمطية االجتامعية 

Stereotype»  كمقابل للصورة النمطية الشخصية يف علم النفس«Person - 

Stereotype(»Steele,1995,696 ) تنشأ الصورة النمطية التي نكوهنا عن اآلخر أحياناا

كجزء من موقف ثقايف عام؛ كام يف موقف أبناء املجتمع الذكوري من املرأة، الذين ال 

ا لتقنني سلوكها اجلنيس ضمن مؤسسة الزواج الذكورية، كي يضمنوا  يوفرون جهدا

وبالنظر إىل تعريف الصور  (.  (Shin,1999,85ألنفسهم آليات اهليمنة والسيطرة عليها

ال ترتكز عىل أساس علمى، فهى غالبا ما تكون مشبعة النمطية يف املوسوعة الثقافية بأهنا 

ا من التكوين جزءا  يف كوهنا ، فتتمثلالنمطيةباألحكام القيمية. أما السمة الثانية للصور 

التعصب (التعصب املتصلة باجلندر  أنامط وتتمثل (.2015الثقايف لألفراد )مصلح،

فقد ظل اجلسد األنثوي مثقالا بالشفرات كهيئة رمزية يف اخلطابات ، )اجلنيس واجلندري

ا وسلبي  السائدة. وحللت سيمون دي بوفوار جسد األنث ا حمصورا  ا يفى باعتباره موقعا

، 2009دجار، بيرت،إ«)املرأة كدالٍّ عىل اآلخر»صيغت ، حيث «النوع الثاين»نصها القوي 

وتعددت أشكال الصورة النمطية التي ظهرت هبا املرأة يف اإلعالنات التجارية (. 376

بشكل عام، ومن أكثر الصور النمطية جدالا وخالفاا؛ هي إظهار املرأة وتقديمها بصورة 

ا ال وظيفة له إال اإلثارة أو اإلغراء )هيلني،مجيلة،مهينة، باعتبارها جس ا خالصا ، 2010دا

411.) 

http://www.wataninet.com/tag/%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%85%d8%b7%d9%8a%d8%a9/
http://www.wataninet.com/tag/%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%85%d8%b7%d9%8a%d8%a9/
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ا: اإلجراءات املنهجية
ً
 رابع

  املفاهيم:

التعصب: إن التعصب مفهوم من القرن الثامن عرش امليالدي، جرى وضعه  -1

غة ا يف اللاليهودي املتعصب، ويعني حرفي  « وتزيل»، نسبة إىل «زيلوتية»للتنديد بتزمُّت 

 أي )احلكم املسبق(، وهي مأخوذة من الكلمة الالتينية (Prejudice)اإلنجليزية 

Prejudicium)) ويعرف التعصب يف املوسوعة الثقافية بأنه: اجتاه عدواين وسلبي جتاه ،

(. وعند النظر يف تعريفات التعصب يف كتابه 67،2014فئة اجتامعية معينة)اخلويل،

ا للتفكري ، نجد أ«االجتاهات التعصبية» ن التعصب هو اجتاه بعدم التفضيل يمثل استعدادا

والشعور والسلوك بأسلوب مضاد لألشخاص اآلخرين بوصفهم أعضاء يف مجاعات 

معينة. أو أنه نسق من اإلدراكات واملشاعر والتوجهات السلوكية السلبية املتصلة بأعضاء 

 ). Jean,1991,30)مجاعة معينة 

 التعريف اإلجرائي للتعصب:

يتمثل يف املفردات اللفظية وغري اللفظية التي تطلق عىل جسد املرأة القبيح املتجسدة    

يف مالمح جسدية ظاهرية وغري ظاهرية؛ متعلقة بام هو مقدس أو مدنس، من خالل 

التي تقوم بدورها يف ترسيخ الصور النمطية املسبقة قنوات تتجسد يف اللغة والصور، 

اللغة االزدرائية واالستبعادية التي تقلل من  دالئل واقعية، مثل املتحيزة دون أن تستند إىل

شأن، أشكال تشويه السمعة، والتمييز من خالل اإلقصاء عن املنافع واألنشطة االجتامعية 

ولفت االنتباه إىل أنامط سلوكية إنسانية معينة  س،يف األسا« حتيزية»بناءا عىل أسس تعصبية 

  البحث عن كبش الفداء.، لتحرشاالستفزاز أو املضايقة أو ا

 الصور النمطية -2

ا ذهنية عن شخص أو مجاعة« النمطيةالصور »تعني     معرفة إىل تستند ال صورا

 أحكام مسبقة وقوالب جاهزة يف املعرفة، ولكنها ترتكز فقط عىل رغبة حتى أو موضوعية

(. بدالا من احلقائق الفعلية 49،1989)عبداهلل، نضع فيها هذا الشخص أو هذه اجلامعة

للشخص أو التحيز ضد مالمح جسدية ظاهرية وغري ظاهرية، واحلكم عىل أساس 

 (.544،2009التعميامت واألفكار اجلامدة السلبية)سميث،

http://www.wataninet.com/tag/%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%85%d8%b7%d9%8a%d8%a9/
http://www.wataninet.com/tag/%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%85%d8%b7%d9%8a%d8%a9/
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 ائي لصورة اجلسد فيام ييل: اجلسد: يتجىل لنا التعريف اإلجر -3

صورة جسد املرأة بالنسبة للرجل؛ وهو شكل اجلسد كام يتصوره الرجل يف ذهنه أو   

الطريقة التي يبدو هبا اجلسد له. وهنا ترتبط نظرة الرجل عن صورة جسد املرأة بام ُيصدره 

فعل اآلخرون من أحكام وتقييامت كام لو كان منفصالا عنه، ويظهر ذلك يف ردود ال

والنظرات والتعليقات التي تلصق بجسدها والطريقة التي يوصف هبا هيئة جسد املرأة 

ا ومناسباا ومثالياا من  وبكل جزء منه. وكذلك فإن النمط اجلسدي للمرأة الذي ُيعترب جذابا

ا ما يكون له تأثري كبري عىل مدى نظرة الرجل له.  وجهة نظر الثقافة التي تعيش فيه كثريا

ا بني نظرة الرجل الثقافية جلسد املرأة، وبني صورة احلقيقية وبالطبع،  فإن هناك تناقضا

ا عن التصورات النمطية التي وصمت به، وبناءا عىل ذلك ختتلُّ صورة  جلسد املرأة بعيدا

 املرأة عن ذاهتا وينخفض تقديرها له.

 اإلطار املنهجي جلمع البيانات -ب

عينة »شافية عىل بيانات اتصالية من خالل اعتمدت هذه الدراسة الوصفية االستك   

يوميات زوج سعيد »من مواقع التواصل االجتامعي، وتم اختيار صفحة « قصدية

والرابط  ،Ywmyatzwjsydwmfrws-Justforfun@ الفيسبوك« ومفروس

https://www.facebook.com/YwmyatZwjSydWmfrws/?fref=ts،  :بناءا عىل ما ييل

، والتي يتوقع بالصفحة املشاركني وتعليقات –توجهاهتا ومنشوراهتا -اسم الصفحة 

 وجود العديد من املحتويات اخلاصة بمظاهر التعصب ضد جسد املرأة.

 خصائص جمتمع الدراسة: 

ق كل الصفات خصائص كيفية: صفحة ساخرة ونقدية ومضحكة ترفيهية وتلص

 والصور النمطية السلبية باملرأة وخاصة املتزوجة.

 -11.423عدد املشاركني بالقاهرة:  - 31.536خصائص كمية: عدد املسؤولني: 

عدد  - 7564املنشورات املرفقة بعبارات وصور  - 15.564إمجايل عدد املنشورات: 

 .125.500عدد اإلعجابات بالصفحة:  -1510الصور: 

 لبيانات:أدوات مجع ا

اعتمدت الدراسة عىل التحليل الكيفي لكل املنشورات بمختلف حمتوياهتا من 

https://www.facebook.com/YwmyatZwjSydWmfrws/?fref=ts
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ا، من خالل: 7564والتي تقدر بــ « نصوص وتعليقات وكوميس والصور»  منشورا

ويتضمن:البيانات األساسية اخلاصة بالصفحة، ومظاهر التعصب دليل مجع البيانات:  -1

 ردات والصور.ضد املرأة وأدواته املتمثلة يف املف

لسحب املادة  Ncaptureمتت االستعانة بخاصية إضافية : Nvivoبرنامج الـ  -2

، كام تم (2)للتحليل النيص pro-11NVivoاملنشورة، وذلك من تطبيق برنامج الـ 

البيانات إدخال تصنيف دليل مجع البيانات عىل هذا الربنامج؛ لكي يتسنى لنا تفريغ 

مايو  18، يف الفرتة الزمنية من تاريخ إنشاء الصفحة وهو بشكل أكثر تنظياما  هاوحتليل

، وبالتايل تم مجع كل املنشورات واملادة 2017مايو  19حتى يوم سحبها 2013

 اخلاصة هبذه الصفحة. 

ا
ً
 : مناقشة النتائجخامس
اتضح بعد مجع البيانات ورصد النتائج التي تؤكد أن معظم منشورات وصور    

حمل الدراسة أن مظاهر التعصب تنحرص يف اجلانب السلبي  وكوميكس هذه الصفحة

ا، وعليه تم رصد مظاهر التعصب ضد «القبح» ، بينام اجلانب اإلجيايب يكاد يكون منعدما

حجم  -مالمح الوجه -شعر»املرأة، والتي تتخذ من اجلسد أداة من حيث شكل اجلسد 

عىل مستوى القبح. نعرض  وطباع شخصية واملامرسات« الزي أو امللبس -وتقسيم اجلسد

 ذلك عىل مستويني:

هلبلة الطويلة، ا: الصفات التي تلصق هبيئة جسد املرأة واملتمثلة يف: املستوى األول

 والعبيطة القزعة، الدبدوبة الغبية، النكدية املتسلطة..إلخ.

: مؤرشات التعصب: ونجد أن كل الصفات والصور النمطية تندرج يف املستوي الثاين 

فعندما ال »التفكري اجلامد النمطي، املضايقة، والبحث عن كبش الفداء، مثال  مؤرشات

تتزوج تلقب بعانس، ولو تزوجت لسه مامحلتش، ولو أنجبت بنت ربنا يرزقها بالولد، لو 

أنجبت ولد يا رب ختاويه، ولو زّود هو فيه إيه كفاية، ولو اتطلقت أكيد فيها عيب، ولو 

تتجوز تاين معندهاش حيا وال خشا، ولو قعدت من  اترملت وشها نحس، ولو فكرت

غري جواز يبقى أكيد بتعمل حاجة بطالة، ولو ماتت يال خدت الرش وراحت. وُتوصم 

ا بأهنا متحررة وقليلة األدب ألهنا تدخن السجائر، وال ترتدي احلجاب، وترتدي  أيضا

 ضح باجلدول التايل:وتم االبتعاد عن اللغة اإلباحية. كام هو مو«. مالبس ضيقة ومقطعة
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: مظاهر ال  الشكل اخلارجى جلسد املرأةتعصب ضد أوالا

 هيئة اجلسد املؤرشات العبارات

اهلبلة الطويلة والعبيطة القصرية، اجلسد املقسم أكثر جاذبية من غريه، البنات القصرية 

طول لسان القزعة؛ ألهنا تشبه العسل وخفيفة الظل، والفتاة الطويلة اهلبلة كالزرافة، وأن 

 القصرية يعوض قرص جسدها.

االستفزاز 

 واملضايقة

حجم اجلسد 

القامة 

الطويلة 

 والقصرية 

 "املكلبظة، بنت فكيهة الوارمة، املبطرخة، املجعلصة، صاحبة الرتهالت الدبدوبة الغبية

إذا مل تستطيعي إنقاص وزنك زودي من »، وترفع شعار "نقول هلا طور وتقول احلبه

، عىل اجلانب اآلخر البنات املهووسة «ا حدش أحسن من حد بقىوزن اآلخرين م

 بالنحافة. 

أنا حلوة وزي الفل، أنا مزة يف نظر "إنتي مالك ختنتي ليه؟! ترد:"ومهملة يف نفسها: 

آه لو لعبت يا زهر "، وتتمني أن تكون مثل الغزال يف رشاقته، وترفع شعار"الكل

، ويؤكد عىل رشاهة املرأة يف األكل "زالكيلو وبقيت غ 20واتبدلت االحوال وخسيت 

 ."البقرة"ويشبها بالِعْجلة 

البحث عن 

 كبش الفداء

اجلسد 

 ءاملمتىل

 والنحيف

العروسة احلالوة )هوس التجميل(، القبيحة التي تضع يف كل مكان أدوات التجميل من 

 ماكياج وإكسسوارات يف كل غرف البيت وحقائب اليد والسيارة. جيسد وضع الزوجة

وتضع  .وهي أمام املرآة، وحوهلا سياج من الفواصل التي ُتستخدم يف أعامل الصيانة

 .كيلو طحني إلخفاء احلبوب، وتضع مشد رجلني لتنحيف العنق 2ألواناا مائية 

، وتاين يوم الصبح يقول هلا يا هنار إسود احلقوين «عروسة املولد»وتشبيه الفتاة يف الفرح 

اجلديد، وملا تفتح العلبة جتد  6من اخلارج علبة اآليفون  يشبههاأنا اجتوزت صاحبي. 

 نوكيا. 

وعدم الثقة 

تقلل النفس، ب

من شأن، 

االستفزاز و

 واملضايقة

 شكل الوجه 

 

 

 

شعرها قصري وجمعد وغامق ومبعثر ومنكوش وحواجب رفيعة فتلة زي العفريتة.  

 ا.واالبتسامة العريضة التي هبا صوت وضحك يشبهها بشكل خميف جدا 

ية بجبهة مكرمشة وحواجب مرتفعة إىل حد ما ونظرة عني مستنكرة واعوجاج يف  الكرِشر

ا  الفم ناحية اليسار وعروق رقبتها بارزة ومشدودة، وتربط عىل رأسها إيشارب صغريا

ا ويدها تلوح جهة اليسار واليمني. "منديل"  ، وترتدي جلبابا

ملا زوجها » ليس هلا يف الطيب نصيبو« شيلة اهلم»وأهنا نحس وبومة وفقرية ومهمومة 

وتصل املرأة إىل «. و بيغطي عىل خيانته هلاأو أي هدية هلا تعترب ذلك مصيبة، جييب ورد أ

ا، وينم هذا عن شخصية املرأة املعقدة  قمة الفقر أن تطلب الطالق؛ ألن زوجها حيبها كثريا

 ة السلبية. املتناقضة.. باإلضافة إىل طباعها التي تتسم باإلحباط والطاق

التفكري النمطي 

 اجلامد

البحث عن  -

 كبش الفداء

 هيئة الوجه 

)الشعر 

 االبتسامة(و

التفكري النمطي  النكدية ام عني مربقة وبجحة.

 اجلامد

 العني

ية والناممة والرشوقة اللتاتة والعجانة  مناخريها كبرية من كرت انحشارها يف كل "احِلرشر

 رغم إهنا مهووسة بالتجميل.  "ل أهم يشء عندهااألك"، "بوقها شبه النفق"يشء،

 

األنف 

 الشفتان 
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 الصفات املؤرشات األعضاء الداخلية-ثانياا: مظاهر التعصب ضد طباع املرأة الشخصية

ية ونكدية وتوّقف املراكب السائرة، وحمبطة،  هل تعلم أن لو كان كولومبوس »ِحرشر

رايح فني؟ "وال يشء، والربهان تقول له  امرصية ما كان مكتشفا  امكتشف أمريكا متزوجا 

ومع مني؟ وليه؟ وازاي؟ وإنت ليه بالذات الزم تكتشفها؟ اروح معاك إمتى هرتجع؟ 

إزاي تاخد القرار ده من غري ما تعرفني؟ وإنت مالك ومال أمريكا؟ أكيد واحدة حاطط 

كام يضيف حوار  «.عينك عليها.. يرد الزوج: عليا النعمة مانا رايح يف حتة.. ولية نكدية

هو أنت ناوية »بني زوجة وشيخ عن سؤاهلا بأن ربنا سوف جيمعها بزوجها يف اجلنة، ورد:

 «.تنكدي عىل الرجل دنيا وآخرة!!

رايح تعمل اليك عىل صورة بنت تانية عاجباك أوي طيب متقوهلا بحبك باملرة، »الغرية

، وينم عن بلطجة «بتعمليه ده يا بنتي إية اليل»، ويرد«ماهو ده اليل ناقص يا روح خالتك

رجل ماتت زوجته من عضة كلب، «. »هتتجوزين ياض وال أل..؟؟»ومهجية الطفلة

ويؤكد أهنا انتقامية، فدخول كلية «. فجاء يف العزاء كل أصدقاء الزوج لرشاء الكلب

اهلندسة لكيفية بناء قرب زوجها، وكلية الطب لكيفية ترشيح الرجل، والصيدلة لتسميم 

، واإلعالم لفضح زوجها عىل الفضائيات، والتجارة إلفالس زوجها، واالقتصاد الرجل

والعلوم السياسية لوضع احلدود واحلواجز بينهام، والرشطة لكيفية القتل عن ُبعد، 

 والسياحة والفنادق لتسييح الرجل عىل نار هادية، والرتبية هرتيب له اخلفيف.

، "قول ورايا:قبلُت نكدها وطول لساهنا»عقد القرانوأن لساهنا مصدر النكد مثال 

وواحد جاب ملراته هدية يف عيد األم فقالت له: ليه جبتيل هدية وأنا لسه مش أم؟ رد 

 أم املشاكل واملصاريف واملصايب والقرف؟!  عليها: إزاي؟ ده أنتي 

ا ال جيوز األخ "تِصُم زوجها بأنه أسوأ من إبليس ويرد  "يتجوز أخته!« إبليس»رشعا

د ذلك بصورة زوجة مفتوحة الفم واللسان طويل وتصوب أصبع السبابة وجيس

يا خرب.. صحيح نسيت »اليمني:)الذي يدلل عىل التسلط( جتاه زوجها. وتقول لزوجها:

 «.سودي حياته ودمري معنوياته»، حتت رعاية محلة «أنكد عليك ع الصبح!!

ريموت التلفاز يف  استحوذي عىل "،"إحنا بنهّدي النفوس»تنرش مباردة الزوجات 

ا الصبح وهو  جيبك، ولو طلب شاي اعميل نسكافية بالك، وتعيطي دون مربر وخصوصا

نازل الشغل، وال تطبخ كل يوم وممكن جيبي علبتني كرشي، واضحكي يف وشه بدون 

سبب، ملا يكون فيه ضيوف أول ما يمشوا البيس الوش األبلكاش، وافتحي حنفية املطبخ 

 ."تا، والعشا إندوميوهو بيستحمي يف الش

ويف «. مابقيناش بنكرههم.. بقينا بنكره نفسنا إننا عرفناهم« افرسها صح»ويرفع شعار 

حد يسيب القرف والنكد والزهق والشلل بتاع بنات مرص ويروح حلد تاين؟ »موضع آخر

ا بذكر اهلل   «.حسبنا اهلل ونعم الوكيل»أهنا جتعل لسان زوجها عامرا

قام الرجل بتصميم طلب ترصيح خروج من املنزل ، «ي احلكومةالزوجة ه»ويرفع شعار

كانت ال تستطيع « حواء»ألن أمنا « آدم»لتسلطها، وأسعد رجل عىل وجه األرض أبونا 

تعرف »، «زايإانية بتعامل ستاهتا تروح شوف الرجالة ال»، «ك بني آدمأنا اليل خليت»قول 

ماتعرفش »، «ص عىل البنت دي ليهأنت بتب»، «س أمكاكل ده من حتت ر»، «بنات قبيل

 «. كم واحد اتقدميل قبلك

البحث عن  -

- كبش الفداء

االستفزاز 

 واملضايقة

 

املخ وهيئة 

اجلسد 

 واللسان
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داري عىل شمعتك تقيد اخلري وتطرح فيه الربكة وتزيد، مش كل «»العني املدورة» احلسد

  .«الزم تكتموا أفراحكم»،«الناس حتب لك وتتمنى تشوفك سعيدة

البحث عن 

 كبش الفداء

 املخ 

  

إنتي »، «ع الصابوين وال ع الشامبو»ترد« املوظفني عصبوين»دمها الثقيل والرمخة واهلبلة 

، وزوجها مات بالسكتة القلبية، اجلبانة اخلوافة مهام بلغ «طالق وهيثم»، قالت«طالق

 طغيان املرأة فسيقهرها الفأر والرصصار والربص.

 

االستفزاز 

 قةواملضاي

البحث عن  -

 كبش الفداء

 العني 

فراح من اعرتاض عىل مكان الفرح الناممة التي تعيب عىل كل يشء بالرش قبل اخلري يف األ

ونوعية الوجبات وما يقدم كل يشء، لدرجة أن إبليس يستفيد من خرباهتم. جيسد 

الزوجة الزوجة الزنانة واللحوحة والثرثارة بصورة رجل والدمعة تفر من عينه، وجتلس 

 فوق أذنه فاحتة فمها طول الوقت ال تتوقف عن الكالم هنائي، وأهنا بسبعة ألسن. 

 اللسان

، وترد بحدة «ملّ نفسك يا روح أمك»، «لساهنا طويل ووشها مكشوف»الرداحة والبجحة 

فكك من احلوارات الكدابة دي عايزة أنجز عشان أحلق أعمل لك »شديدة عىل الزوج 

 «. طفح تطفحه

الرتهالت والدهون دي عند أمك يا برص »متأل امللعقة عىل آخرها، وترد« جوعةمف»

احليطان يا فار الغيطان يا أوفة من غري ودان يا إحيه يا تلقيحة يا قمر الصفيحة، يايل وشك 

محراء العني »عندما يتأخر زوجها وتصبح مالحمها حادة بشكل مرعب  «!شبه الترسحية

 «.لية وحادةطويلة األنف ونربة بصوت عا

القلب 

والعني واملخ 

 واللسان

 

ست بتسأل إيه أخبار مرات ابنك؟ ردت: » "القرشانة واحليزبونة»كيد الزوجة واحلامة 

ربنا ياخدها متعبة ابني عىل اآلخر، ختليه يصحى جيهز هلا الفطار، ويعمل النسكافيه، 

ير وخروجات ووقت الغدا يودهيا مطعم متيل بطنها، وترجع تنام العرص، ومشاو

 وطلعات، أديني قاعدة أدعي ربنا خيلصه منها! 

ومثال خلربة حقد وغل اجلارة مع جارهتا، ولو سمعت زعيقك تقول يا رب اخلناقة حتلو، 

واحدة واخدة العروسة يف حضنها "مصور أفراح لوصف صورة احلموات يف األفراح 

ملدة ما تقلش عن دقيقتني مليانني بوس وعياط وأحضان متبادلة، وبعد شوية سمعها 

بعني  بتتكلم يف ودان واحدة وبتقوهلا هي فاكرة إهنا هتاخد مني الواد بسهولة

 .«مربقة..كائن احلام كائن عنيف

رجالة ملهاش أمان.. وعامة يا خويا اليل خدته القرعة تاخده أم الشعور.. »الكيد والغرية 

واملركب اليل تودي.. وفرشتلك بره وجوه وإيش يعدلك..ومن باعك بالفول بيعه 

 « .قرشة.. هااه.. أقول كامن وال نلم الدور؟؟

األعىل حلموات الوطن العداء بني األزواج واحلموات، مثال الفنانة ماري منيب املثل 

العريب بضحكتها املعهودة بنربة الصوت املميزة وباإلشارة بيدها اليمنى بإصبع السبابة 

والوسطى عالمة النرص. والفنانة نعيمة الصغري التي تتسم بمالمح غليظة وسليطة 

ممتلئة اجلسم عىل وجهها تكشرية ونربة صوت حادة و اللسان وقبيحة الشكل والطباع

لكالم وال يعجبها أي يشء وفقرية وجهها مثل البومة أول ما تتواجد يف مكان وكثرية ا

، «ال مانع من هدايا أنبوبة تنفجر يف وش محاتك يف عيد احلب»الضلمة حتل. ويرفع شعار

عىل رأي املثل.. لو كانت الغلة أد التبن لكانت احلامة »يرد« ما ختيل محايت حتبني يا حممود»

 .«حبت مرات االبن

قلب ال 

والعني واملخ 

 واللسان
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اليل يزعلنا ينشك يف بطنه ويتعمي ويتكهرب ويتحرق ويتخنق والناس »الرشيرة والبومة 

 « تكرهه وربنا ياخده ويموت..

 

 

 القلب 

تدعو «! يمكن جييبولنا واحد أحسن منه» فعندما يتوه الزوج ُتبلغ بمواصفات أخرى

لو اجتوز عليها، ولو مات تتزوج قبل  إهلي ينشل ويبيعوا عنيه وتتمنى موته»عليه 

 «.اخليانة بتجري يف دمها»األربعني،

، وأن املرأة العزباء حتاول لفت نظر الرجل «الصيد غري املرشوع للرجل»املرأة املُلعب

أنا أول مرة أكلم ولد، وأول »املتزوج أكثر بكثري من حماولتها للفت نظر الرجل العازب. 

ي زي ما باحبك، أنا متقدم يل عريس نمش أنت بتحب مرة اتكلمنا ارحتت لك جدا،

وجاهز من كل يشء، وهيجيب يل دهب وشقة وعربية... إلخ. فهي حتاول أال يفلت 

تقوم الفتاة برشاء دبدوب وحتشيه خمدرات وإذا تركها تبلغ »ن كيدهن عظيم إشاب منها،

 «!عنه الرشطة

القلب 

ومالمح 

 الوجه

 

 الصفة العبارات

طول النهار أمام املرآة ترسح شعرها وتضع ماكياج بكثرة وبديكري ومانكري « مثال أو العروسة احلالوةالت»الدمية 

 ولبس... كل شكلها اصطناعي من باروكة وعدسات الصقة وطقم أسنان، ليس هلا عقل تفكر به شكل أجوف.

 التصنع

 العصبية بإبريق املاء املغيل عند الفوران

 نحيفة قبل الزواجالعروسة الباريب للنحيفة 

 املبطرخة  البارين الدب للتخينة املبطرخة.

يشبه املرأة بأخت إبليس يف شكله وتفكريه الشيطاين، ويعرتف إبليس بتفوق الزوجة عليه بكل املقاييس 

 ومتخصصة يف النكد واخلناقات. 

 نكدية 

 املفرتية يشبهها بزوجة األسد يف أهنا املفرتية.

لدغتها "لوهنا أبيض تشبه املرأة اجلميلة البيضاء، ولكنها ثعبانة يف ترصفاهتا و« احلية» يشبه الزوجة باألفعي

 ."والقرب

 متلونة

 املايعة  والقطة العنيدة واملايعة والدلوعة أو الرشسة.

ية مناخري قد الكوز من كربها؛ ألهنا بتحرش مناخريها يف كل يشء.  حرشر

 تتجسسب األرنب طويل األذن للتجسس والتنصت.

 قبيحة يشبه الزوجة يف قبحها بالقردة، ويؤكد أن املوت أهون من العيش معها.القردة 

السمينة     الدجاجة األمهات للتشبه بالتخن.

 التخينة

 

 ."الدب"شبه الدبدوبة يف التخن 

 البقرة واجلاموسة يف حجمها وطبيعتها البيولوجية.

 الغرية   النعام ينظر للغرية واحلقد.

 الرشيرة الساحرة الرشيرة باحلامة الرشيرة
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ا: استخالصات الدراسة: 
ً
 « هودالالت تفسريات التعصب»سادس
نجد أن املجتمع االفرتايض يعكس ما يامرس يف الواقع املعيش من تعصب ضد    

جسد املرأة، ويتشكل هذا التعصب من خالل صور نمطية قد تكون متوارثة أو مكتسبة 

دة مع جتسيد ذلك يف شكل كائنات أخرى سواء النباتات أو احليوانات من الثقافة السائ

واجلامدات، وهذا من واقع الدراما التي تبث، مع االستعانة ببعض األدوات كالتربيرات 

العلمية والدينية والثقافية واخلرافية التي قد يكون هلا مرجعية مقدسة أو حداثية؛ وذلك 

ا نم طية عن شكل وممارسات املرأة ليحرصها يف أشكال لتعزيز التعصب، لكي يربز صورا

وطبائع وأدوار معينة، ويتجاهل ويقلل من شأن أدوارها كعاملة ومنتجة ورشيك فعال يف 

صنع املجتمع. كام يربز عنارص اجلسد التي حتتل أولوية يف التعصب ضد جسد املرأة من 

ية، ح»مالمح الوجه التي توصف بـ  ية، تنصتفقرية، بومة، عفريتة، كرشر ، واملخ، «رشر

 «. سليطة اللسان وكيادة ومفرتية ونكدية»اللسان، القلب 

من أخطر السبل التي يستخدمها املجتمع االفرتايض يف تثبيت، ونرش هذه الصورة  إن 

وانحيازه  Stereotypingاألحادية املالمح وغري املتوازنة للمرأة هو اعتامده عىل التنميط 

التي تعني القالب الذي يصعب  جامدة عن املرأة Stereotypes الدائم إىل نامذج نمطية

 تغيريه بعد صنعه، سواء كانت إجيابية أم سلبية هي أحكام خاطئة أو غري دقيقة. 

النساء من صور القهر والتعصب القائم عىل أساس اجلنس، أي النساء فتعاين بعض    

وميا مع افتقارهن ملا ضحايا األذي النفيس واجلسدي والروحي الذي يتعرضن له ي

(. ويتم قهر النساء عيل التفكري 31،2002يمّكنهن من تغيري أوضاعهن احلياتية )هوكس،

بأسلوب خاص والقيام بأعامل معينة وأدوار خاصة جعلتنا ننظر إليهن، وجعلهن ينظرون 

ا عن الرجال، مع أن هذا غري صحيح، لكن شدة  ألنفسهن، عيل أهنن كائنات خمتلفة متاما

قهر وتعدد صوره علمت اخلنوع واخلضوع والتحايل حول الواقع، ثم اعتقدهن يف ال

   .(19،2007النهاية أهنن بذلك بالفعل)أبو زهرة،

ا، فيعطي بعض الصفات للذكر ويقسم املجتمع  الصفات البرشية تقسياما جامدا

ظر وبعضها لألنثى؛ عىل الرغم من أن هذه الصفات موجودة عند الذكور واإلناث. وين

املجتمع إىل الصفات املتعلقة بالرجولة؛ مثل: احلامية والطموح واالستقالل عىل أهنا 

الصفات األساسية التي حتافظ عىل الكيان االجتامعي، يف حني أنه يرى أن الرومانسية 
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صفات ومفاهيم ال تسهم  -وهي بعض الصفات التي يلصقها بالنساء-والذاتية والسلبية 

لك ينحرص دور النساء يف قيامهن بوظيفة اإلنجاب، ويرتتب عىل يف بناء املجتمع، وبذ

 (. 28،29،2002ذلك النظر إىل حقوقهن عىل أهنا هبات يقدمها املجتمع هلن)الصدة،

لتوصيف الصور النمطية التي ترسخ التعصب ضد جسد ا إىل ذلك نعرض واستنادا     

 املرأة: 

بني جمموعتني من البرش ومها املرأة  تعرب النامذج النمطية عن عالقة قوى متوازية   

والرجل، بحيث يتزايد التنميط عن املجموعة األضعف أو املجموعة التابعة، وهي نامذج 

عاملية يستخدمها اإلنسان يف ترتيب وإعادة جدولة املعلومات التي يتلقاها عن البيئة 

أكثر بكثري منها عن (. فالنامذج النمطية عن املرأة 47،1998االجتامعية املحيطة به)بكري،

الرجل، وهي ذات داللة منحطة؛ بحيث تكرس قياما متدنية عن فئة معينة. وتستمد 

التصورات النمطية ضد جسد املرأة رشعيتها من خصائص حقيقية أو سامت موجودة 

، إال أهنا تقدم يف النهاية جانباا من احلقيقة مشوهة. عىل سبيل املثال انحسار أدوار  فعالا

شىء معني أو إلصاقها بصفات: الغباء بسبب جسدها التخني، واتصافها باخلبث  املرأة يف

بسبب قرص القامة، ولعوب وغري خملصة لو مجيلة، وفقرية وكيادة وحقودة لو قبيحة 

طة لو طويلة القامة، املالمح، ومتصلبة الرأي وعنيدة لو جادة وملتزمة، وهبلة وعبي

، ومهمومة لو كئيبة، وحاسدة لو «تضاريس»سمني  ا لو اجلسد متقّسم وغريوجذابة جنسيُّ 

دائرية، وغالوية لو عينيها مربقة... وغريها. وتأكيد أن ذلك بسبب « مدورة»عينيها 

طبيعتها، ومن ثم يروج لفكرة أن املرأة ُخلقت بطبيعتها تتصف بالغباء؛ فهي كيادة، 

وكيادة، وعنيدة، وعنيفة، ومفرتية، وفقرية، وحرشية، وزنانة، وثرثارة،  ونكدية، وكرشية،

وعصبية، ورشيرة، ولعوب... وغريها من الصفات السلبية، وهبذا ندخل ساحة اخلطاب 

 السلطوي الذي يسعى إىل فرض اهليمنة.

كام أن بعض الدراسات السابقة أكدت ارتباط التصلب والتطرف واجلمود   

يمة سعة األفق واحلرية من والعدوانية باالجتاهات التعصبية، كام أشارت النتائج إىل أن ق

أكثر عنارص األنساق القيمية أمهية يف حتديد االجتاهات، بينام كانت قيمة التسامح أقل قيمة 

 ا بالتعصب. نسبية ارتباطا 

نجد معظم « يوميات زوج سعيد ومفروس»وبالنظر ملا هو متداول عىل صفحة   
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التصورات النمطية التي تعرب عن مدى ترسخ بعض الصفات 

سدية واملامرسات السلبية التي تِصُم املرأة وتنم عن مدى اجل

التي ُتستخدم  ونعرض لألدواتالتعصب ضد جسدها، 

إلثبات مدى ترسخ الصور النمطية السلبية للمرأة عرب 

التواصل االجتامعي من خالل االستناد لتربيرات متنوعة 

 تتمثل يف:

  تربيرات من واقع السينام املرصية والدراما 

معظم الصور النمطية املتكررة يف املنشورات والكوميكس منبثقة من مشاهد  إن    

مرة أخرى أفالم يف السينام املرصية والعربية وكذلك الدراما واملرسحيات، ويعاد إنتاجها 

يعمل عىل ترسيخها. وهذا ما يؤكد أن القهر الذي يامرس ضد  بطرق خمتلفة وهذا بدوره

دراك الواعي، وأن املجموعة املستهدفة تستوعب جمموعة ال يامرس عىل مستوى اإل

وتوافق عىل املنظومة االجتامعية التي تقهرها، وبذلك تشارك هذه املجموعة يف تكريس أو 

إعادة إنتاج أفكار وعالقات تتعارض مع مصاحلها، وهنا تتضح العالقة بني اهليمنة 

خلق وعي زائف لدى  والصور النمطية التي تعترب من أهم الوسائل، التي تستخدم يف

 األفراد، مما يؤثر عىل وعيهم بأنفسهم، وعىل عالقاهتم بالعامل وببقية أفراد املجتمع.   

ويؤكد أن معظم النساء قبيحات الشكل والطباع ويشبهن الشخصيات اإلجرامية يف    

ل عامل اجلريمة، فشكل املرأة ال خيتلف عن وجوه ريا وسكينة، حتى لو مل تكن قبيحة الشك

ا عىل مالحمها، وجتسدات القبح للمرأة تظهر يف العني املربقة ومالمح  فطبائعها تضفي قبحا

ية والشعر اخلشن املجعد وقرص القامة والتخن  « املكلبظة والدبدوبة»الوجه الكرشر

واجلسد غري املجسم، حتى املالبس ختتارها املرأة بشكل سيئ كام لو كانت تشبه القردة، 

رئيس الهتامم املرأة الزائد بالتجميل بكل الطرق واألشكال وجعلها وهذا هو السبب ال

اصطناعية؛ فهي ال هتتم بنفسها، وإنام تستسهل، فتضع املساحيق الكيميائية والعطور 

والعدسات الالصقة والباروكة وطقم األسنان لتجمل الشكل اخلارجي فقط لتخفي 

طيع جتميلها وإخفاءها ليؤكد مدى إمهال العيوب الظاهرة، بينام طبائعها وممارساهتا ال تست

هو ظاهر من عيوب أمام الناس، ويف العمل  املرأة لنفسها، واهتاممها بتعديل وتغيري ما

 والتسوق والتنزه، بينام يف البيت تظهر بطبيعتها.
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يف اختيار ما « غشيمة»كام أن املرأة عندما تتجمل تيسء االستعامل؛ ألهنا غري ذكية    

ا لكل يناسبها، وي نخدع كثري من الرجال يف ذلك، وخاصة بعد الزواج، ويرفع حتذيرا

وعدم « املرأة»الراغبني يف الزواج من الشباب عىل التأكد من ضامن املنتج التجاري 

ش التجاري حلامية غاختيارها عروسة من أفراح، وإنام اختيارها يف العزاء؛ لتجنب ال

ج لكي تتزوج؛ ألن ال أحد يرىض هبا عىل املستهلك! كام لو كانت املرأة سلعة وترو

 وضعها، وإنام بعدما تتجمل. 

كام أن الرجل ينظر إىل املرأة كجسد يلبي احتياجات الرجل اجلنسية من عرضه 

لشفايف عريضة ومحراء وقرن الفلفل األمحر احلار الذي يوضع عىل شفتي املرأة. كام أنه 

يعرض لصور مجيالت السينام املرصية 

إحياءات إغراء وصور فيها  يف مشاهد

ا من جنسية وأوضاع مثرية جنسيُّ 

مشاهد شمس البارودي، وسعاد 

حسني وغريهن، ويعرض للنامذج 

احلالية لإلغراء واإلحياءات اجلنسية 

واإلباحية من واقع الفيديو كليب، 

لدمار الشامل اويطلق عليهم أسلحة 

 وهيفاء وهبي.« رويب»

 تربيرات علمية - 

ع شخصية املرأة وطرق تفكريها وممارساهتا من وجهة نظر الرجل والتي عرض لطبائ  

تتمثل يف اختالق املشاكل والنكد والثرثارة والتسوق والتمرد والعناد والتحرر والعصيان 

ورشاهة االستهالك والكذب وحب النفس واملال والغرية والشكوك واخليانة واحلب 

 ذلك بتربيرات علمية فيام ييل: منتهي الصالحية والكيد من احلامة، ويوضح 

إن الدراسات التحليلية أثبتت أن مخ املرأة يعيش بال ختطيط وبال هدف غري ملتزمة،   

ويؤكد عىل خوف املرأة الشديد من احلسد مهام كان موقعها يف السلم االجتامعي أو يف أي 

وأصبحت باردة لزوجة املدمنة واملهووسة باإلنرتنت، رشحية طبقية يف املجتمع، ويعرض ل

ا إلكرتوني  تت ا يف كل تعامالهتا اليومية، ويعرض للترشيح ا آلي  رصف كام لو كانت جهازا
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الفسيولوجي ملخ املرأة؛ للتأكيد عىل ذلك، وهو أن أكرب حيز يف ترشيح املخ للمرأة هو 

مركز احلش »، ويليهام يف احلجم «مركز تصنيع النكد»، و«مركز إحداث املشاكل»

السوق  ينىود»، ثم «ا أنا يا أمك يف البيتي»، ثم «مركز كالم يف كالم»، ثم «والتقطيع

، ثم «السؤال عن الراتبمركز »، ثم يليه «مركز التمرد والعصيان»)احلني(، ثم « دلوقتي

مركز »، ثم «حارة الرجة»، ثم مركز «أنا حلوة»، ثم مركز «بيت أهيل ينىود»مركز 

يف أصغر حجم يف تركيبة مخ املرأة من وجهة نظر  «التفكري»، ثم «الصدق»، ثم «احلب

 الرجال.

بينام الترشيح الفسيولوجي لرتكيبة قلب املرأة يوضح فيه شكل قلب املرأة، وأن أكرب 

ا، ونبضات حب النفس أن مركز اإلحساس غري موجود هنائي  ، و«الكذب»رشيان هو 

رية حتى من نفسها، والذات أعىل نبضات، ورشيان حب الفلوس، ثم الشكوك، ثم الغ

ا، واحلب منتهي الصالحية، وبالنسبة للصاممات كلها خناقات وصامم النكد أسايس جدا 

 ثم تليها اخليانة، ونسبتها عالية جدا.  %100وأعىل نسبة للحقد 

كعنرص معدين له خواص فيزيائية وكيميائية تتسم بالقبح ليعرب عن كام يصنف املرأة   

ا للخواص الفيزيائية للمرأة تصل لدرجة مات وحتذيرات: ووفقا وله استخدا عصبية املرأة

الغليان ألتفه األسباب، يمكن أن تتجمد يف أي وقت، تذوب بسهولة لو تعاملت معها 

بالشكل الالئق، بينام اخلواص 

الكيميائية للمرأة أهنا عنرص 

ا وغري مستقر نشط جدا 

ويمتلك حساسية قوية 

للذهب والفضة والبالتني 

ر الكريمة، ويتحول واألحجا

إىل اللون األمحر عند وضعه 

بجانب عنرص مشابه أكثر 

، وأفضل العنارص املبددة مجاالا 

للدخل حتى اآلن، وال 

تستطيع الصمود طويال دون 
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كالم، بالنسبة للتحذيرات: قابلة لالنفجار إذا ُوضعت يف مأزق، وقابلة لتغيري شكلها عند 

 غسلها باملاء!

املرأة من وجهة نظر يوضح أن أهم طباع  

الرجل النكد واملشاكل والكذب، وتسلط 

اللسان متأصلة فيها من خالل ترشحيه 

الفسيولوجي ملخ وقلب املرأة، وكذلك: 

العدوانية، واملفرتية، والعنيدة، والكيادة، 

والناممة، والزنانة، واللحوحة، والثرثارة، 

والفقرية، والبومة، واملهمومة، والكرشية 

حادة كئيبة، والغبية، واملهملة، بمالمح وجه 

واجلنّونة، واملتكربة، واملغرورة، واملقموصة، وغري املخلصة، والرشيرة، واهلبلة، 

قية، واخلبيثة، والدلعة، باإلضافة إىل واجلبانة...  بالدة اإلحساس، وحب الذات، واحلمر

لنكد، ويدلل عىل والبخيلة... وغريها، ويؤكد أن من أكثر الصفات املتأصلة يف املرأة هي ا

تلقب هبا املرأة وتتمثل يف: فتاة ألهنا تفتي بمعرفة أو عدم ذلك من خالل مسميات 

معرفة، ومدام ألهنا مداومة عىل النكد، وسيدة ألهنا دائاما ساّدة نفس الرجل عن احلياة، 

وامرأة ألهنا ممررة عيشة الراجل، وحريم ألهنا حمرمة الراحة عىل الرجل، وزوجة ألهنا 

زّج أنفها يف أدق تفاصيل الراجل، ونسوان ألهنن جيعلن الرجل ينسى اسمه، واجلامعة ت

ا ولية؛ ألهنا بتولول عند وفاة الرجل؛ ألهنا ال جتد من  ألهنا جتمع كل هذه الصفات، وأخريا

لكل ما يقوم به من أخطاء،  املرأة هي السبب الرئيستنكد عليه. كام أن الرجل يرى 

أرِمهجباته األرسية بسبب ويرجع تقصريه يف وا من نكد الزوجة له، ويسخر ويتهكم من  سر

بد من أن  ترصفات الزوجة السلبية مربرا خيانة الزوج بأن الزوجة هي املقرصة، وال

يعرض مستنكرا أن كون الرجل ناجحا ليس بسبب ما تقوم به الزوجة تراجع نفسها، كام 

ش مع الزوجة النكدية والكئيبة هي أن ألجل نجاحه، بمعنى أن النتيجة احلتمية للتعاي

 الزوج يقيض وقتا أطول يف العمل مما جيعله إنسانا ناجحا يف عمله.  

 تربيرات دينية   

وأهنا ناقصة عقل  يعرض لبعض األحاديث النبوية للتدليل عىل اعوجاج الزوجة  
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عىل الزوج أن يفهم طبيعة املرأة التي ُخلقت عليها وأن يصرب  ودين، ويؤكد عىل

اعوجاجها وتقصريها ويتجاوز عن زالهتا، ويعلن عن مهسة يف أذن كل زوج، قال صىل 

إن املرأة خلقت من ضلع، لن تستقيم لك عىل طريقة، فإن استمعت هبا "اهلل عليه وسلم: 

صحيح مسلم. فجملة ناقصات  "ن ذهبت تقيمها كرسهتا وكرسها طالقهاإوفيها عوج، و

الرشقي عن ظهر قلب، مل يعرف أن معناها عكس ما  عقل ودين مجلة حيفظها الرجل

يظن!! ناقصات دين: أي أن تكليف الشعائر الدينية يسقط عنها أحياناا، ناقصات عقل: 

أي أن تفكري القلب يزيد عن تفكري العقل أحيانا، رفقا بالقوارير أهيا الرجال!! مخسة 

« ن عظيمهإن كيد« »رباعمثنى وثالث و« »الرجال قوامون عىل النساء»يتذكرها الرجل:

، ومخسة يتناساها الرجل: «النساء ناقصات عقل ودين« »للذكر مثل حظ األنثيني»

ا« »رفقا بالقوارير« »خريكم خريكم ألهله» ما أكرم النساء إال « »استوصوا بالنساء خريا

 «.تعدلوا بني النساء ولو حرصتمتستطيعوا أن ولن « »كريم، وال أهاهنن إال لئيم

 باملعتقدات واخلرافات  تربيرات

يؤكد الطباع املتأصلة يف املرأة وهي: الكيد، واحلقد، والغرية من خالل األقوال  

؛ ليعرب عن أهنا تغار من األفضل منها سواءا «كالم له معنى»املأثورة واألمثال حتت عنوان 

األمجل واألنحف منها عىل مستوى الشكل واجلسد، أو عىل مستوي الطباع والصفات 

، وجيسد ذلك «احلقودة وحشة بس عاجبة نفسها وتشوف احللوين تغم عليها نفسها»

بصورة المرأة برتدح بكل جسدها من مالمح الوجه احلواجب املرفوعة والعني املحدقة 

والفم املفتوح باعوجاج والرأس املربوطة بإيشارب ويدها تلوح يف كل االجتاهات 

ا ويميناا. وجيسد ص ورة لوجه املرأة التي ترى األمجل منها، باإلضافة وجسدها يتاميل يسارا

إىل الكيد والنحرة بني الزوجة واحلامة، ويؤكد ما هو مرتسخ يف الثقافة عن الكيد لدى 

النساء عامة سواء فتاة أو زوجة أو محاة باختالف، والعداء بني الزوجة واحلامة دون أي 

ويرى أن املرأة مهلكة  ضوعيتها.أسباب، وهو ما يؤكد ازدواجية تفكري املرأة وعدم مو

وال يزال يلقب املرأة باحلريم مما هو مرتسخ يف الثقافة من فرض الوصاية عليها ومحايتها، 

يعرض لتفرقة يوضح منها أن املرأة «. اجلسم السليم يف البعد عن احلريم»ويرفع شعار

بترصفات كائن خمتلف عنه، أي أهنا من جنس آخر أو جنس أدنى منه، وجيب أن تقوم 

معينة غريه ويسمح هلا بأشياء حمددة ويفرق بني املرأة والرجل تفرقة بيولوجية تشبه عىل 
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أساس اجلنس؛ األنثى عىل أهنا قفل والذكر مفتاح، ويعيب عىل الفتاة التي تتعرف عىل 

ا، أما »شباب وحيلل لنفسه ذلك، قائال:  ا مميزا املفتاح الذي يفتح أكثر من قفل يكون مفتاحا

 «.فل الذي يفتحه عدة مفاتيح فهو ال فائدة منهالق

يؤكد ذلك ما انشغل به علامء النفس االجتامعي لعقود من الزمن بدراسة الصور   

ا عىل توقعاتنا  النمطية، وتوصلوا إىل أن انطباعاتنا األوىل عن اآلخر تنشأ أو تقوم أساسا

ا ما فإننا نقوم داخاملسبقة؛ فعندما ندرك موضوعا  ا بتصنيفه من خالل مقارنة لي  ا أو حدثا

املعلومات القادمة إلينا بام ختزنه ذاكرتنا من موضوعات أو حوادث سابقة مماثلة، استقرت 

عن الكيفية التي يعمل هبا -نظرية-ويعني املخطط Schemas فيها عىل شكل خمططات

إىل أصناف « الناس، األشياء، احلوادث، واملواقف»العامل املادي واالجتامعي، بأن تقّسم 

تأخذ صيغة مكّون معريف تساعدنا عىل إدراك وتنظيم ومعاجلة املعلومات. وهبذا يكون 

 املخطط، معارف ومعتقدات منّظمة بخصوص عاملنا االجتامعي. 

وقد أوضح ألبورت ما يعزز القوة يف املجموعات الداخلية والتعصب والعدوان ضد 

ة عىل التمرد وتعزيز املجموعات األخرى كالثورة والتنافسية والقدر

 هذا ما تؤكده األطر النظرية من أن الصور النمطية (.Jones,157,2005)العنرصية

«Stereotypes » تسلب قدرتنا عىل التعامل مع كل عضو يف اجلامعة عىل أنه فرد بحد

ذاته. وتقود إىل توقعات ضيقة بشأن السلوك، فصورنا النمطية تقودنا إىل أن نتوقع بأن 

   يترصفن مجيعهن من دون استثناء بطريقة معينة. النساء س

وال نغفل أن السياق االجتامعي والثقايف وهو الذي ينبع منه التنميط والتعصب ضد  

املرأة، ومن األسباب التي تغذي التنميط يف املجتمع العادات والتقاليد، احلركة بني 

ية املؤثرة يف العالقات بني الطبقات االجتامعية، الكثافة السكانية، واملصالح االقتصاد

فئات املجتمع املختلفة. فالنامذج النمطية تستخدم حلامية املزايا االجتامعية والثقافية لفئة 

معينة يف املجتمع. فهناك بعض اجلهات التي تصور ألفراد املجتمع أن املرأة تنافس الرجل 

النموذج الذي حيط يف فرص العمل، واملرأة هي التي تزاحم الرجال يف العمل، ويصبح 

من شأن املرأة وسيلة للتعبري عن مشاعر اليأس واإلحباط الناجتة عن األزمة االقتصادية 

 احلالية.
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 خامتة
خلصت الدراسة إىل أن املجتمع االفرتايض حرص املرأة يف جمموعة من النامذج   

ع واقع النمطية التي تكرس ألفكار وأوضاع ال تتواءم مع متغريات العرص، وال تتفق م

املرأة املعاش، وينبغي التصدي هلذا التنميط الذي يتعصب ضد املرأة، ويعوق تقدمها 

إن مواجهة الصور النمطية وتطورها، وبالتايل حيول دون تطور وتقدم املجتمع ككل. و

ليست باملسألة السهلة؛ ألهنا غالباا ما تكون متجذرة يف الوعي الفردي واجلمعي، 

د صور يمكن إزاحتها؛ ولكنها منهج تفكري يعتمد عىل القوالب واألخطر أهنا ليست جمر

اجلاهزة ويعادي التفكري العلمي، واألخطر من ذلك أنه مع تدين الثقافة؛ تصبح الصور 

 النمطية والوصمة ذات مرشوعية ثقافية واجتامعية وكأهنا حقائق أو من طبائع األمور.
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