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 حماضرات  علم االجتماع : هاني عمران. د

  10- المحاضرة

 انقسام اجملتمع حسب اجلنس والعالقات بني اجلنسني  

 انقسام المجتمع اإلنسانً والنوع البشري إلى ذكور وإناثأهمٌة - 1

وعالقات تنشأ بٌن هذه العناصر  (متعلقات )ٌوجد للمجتمع بنٌة ، وكل ذي بنٌة ٌنقسم إلى عناصر وأجزاء 

إن انقسام المجتمع اإلنسانً الواحد إلى فئات متعددة هو ظاهرة اجتماعٌة أصٌلة فً تارٌخ المجتمع . 

وٌبدو أنه أمر وثٌق الصلة بالطبٌعة البشرٌة . اإلنسانً، وهو كلًّ شوهد فً  كافة الحضارات المعروفة

 وتقسٌم األعمال وتوزٌع وتحقٌق نمائهم وطبٌعة الحٌاة االجتماعٌة ، ٌرتبط بوجود الناس وتدبٌر شؤونهم

ٌُعّد االنقسام االجتماعً المتزاٌد أحد مبادئ تطور المجتمع، أي كلما ازداد تطورا . المغانم والمغارم بٌنهم و

 . االنقسام   انقسام البشر إلى ذكور وإناث إحدى أقدم ظواهر ظاهرةعدّ تُ  و.إزداد انقساما

لقد أثار هذا االنقسام بٌن الجنسٌن وطبٌعة العالقات القائمة بٌنهما نقاشا محتدما ومتواصال على صعٌد 

وقد شهدت هذه العالقات فً . الفكر اإلنسان، كما ترك سجاال ال نهاٌة له فً مٌدان الواقع ومسرح الحٌاة 

البشري مراحل توتر أو انحراف عن الحالة اإلنسانٌة السوٌة، حصل فٌها ظلم ومعاناة نوع تارٌخ تطور ال

ومهما ٌكن األمر ٌظل . ألفراد أحد الجنسٌن ، لكن المجتمع البشري أثبت أنه قادر على تصحٌح مساره 

 ومصدرا للتقدم، وملهما للجمال واإلبداع لدى المجتمع ،مكمنا من مكامن الخٌر هذا االنقسام إلى جنسٌن

ٌُخرج العالقة اإلنسانٌة من رتابتها وٌضفً علٌها الحٌوٌة   .البشري ، 

                                                                                                                                      مفاهٌم وحقائق - 2

أدى تقدم العلم فً هذه األٌام إلى التمٌٌز بٌن مفاهٌم كانت حتى الماضً القرٌب متداخلة ، تثٌر قدرا كبٌرا 

                                                                                                                                :ومن أهم هذه المفهومات التالً. من االلتباس والغموض

                                                                                                                                                                  الجنس

األساسٌة ) مجموعة الخصائص البٌولوجٌة والفسٌولوجٌةإلى   الشخص sex" جنس"ٌشٌر مفهوم 

إنه تقسٌم أفقً ٌقوم بعملٌة . وبخاصة المتصلة بالعملٌة اإلنجابٌة التً تمٌز الذكور عن اإلناث (والثانوٌة

ٌّزا بٌن هوٌتٌن  تصنٌف، ٌقارن بٌن خصائص الجنسٌن استنادا إلى عالقتً المساواة واالختالف، مم

 . الهوٌة الذكورٌة والهوٌة األنثوٌة- مختلفتٌن
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                                                                                                                                 (النوع االجتماعً)الجنوسة 

 إلى الرموز والمعانً والتفسٌرات الثقافٌة والدالالت االجتماعٌة gender "لجنوسةا"وٌشٌر مصطلح 

لهذه الخصائص المتماٌزة للجنسٌن، فهً تتضمن أحكام قٌمة وتفضٌل  ومزاٌا تتصل بالمكانة ُتعطى التً 

.  إنه ٌقسم الجنسٌن تقسٌما رأسٌا" . أصغر من"أو " أكبر من " واألدوار االجتماعٌة، مستندا إلى عالقتً 

 " .النوع االجتماعً"أو " الجنوسة"وهذا ما ٌحمله مفهوم 

 الجنسانٌة                                                                                                                                 

 فٌشٌر إلى ما ٌعرف بالعالقات الجنسٌة، الوثٌقة الصلة بالعملٌة sexuality" الجنسانٌة"أّما مصطلح 

 .االنجابٌة

                                                                                                                                                 التفوق الجنسً

وهذا ما لم  تثبته الدراسات العلمٌة فً شتى المجاالت حتى . االعتقاد بتفوق أحد الجنسٌن على اآلخر  هو 

لقد أشارت دراسات متعددة إلى وجود اختالفات فً البنٌة التشرٌحٌة العامة وحجم الدماغ وتركٌبه . اآلن

                                                                                                                                      ... .وبعض الوظائف العامة للجسم ، كما أظهرت تباٌنات فً عمل الغدد والهرمونات والجٌنات

. لكنها ال تثبت تفوق أحدها . إن هذه االختالفات تقر حقٌقة تباٌن الجنسٌن وتثبت وجود الهوٌتٌن المختلفتٌن

إنها عقٌدة اجتماعٌة . إن فكرة التفوق قد جاءت بها الثقافة عبر التنشئة االجتماعٌة ومؤسساتها 

، رافقها (البطرٌركٌة) اعتقدت بتفوق جنس الذكور على اإلناث، سادت فً ظل النظم األبوٌة (إٌدٌولوجٌا)

 خارجه وتباٌن فً نظام التدرج االجتماعً والمكانة االجتماعٌة للجنسٌن وتقسٌم عمل ظالم داخل المنزل أ

.   ، ومزاٌا غٌر عادلة أخرى ، وهً جمٌعا لصالح الذكور 

 ثالثة أنظمة مختلفة من العالقات بٌن الجنسٌن - 3

                                                                                                                                        :هً (اإلناثوالذكور )شهد تارٌخ البشرٌة ثالثة أنظمة مختلفة للعالقة بٌن الجنسٌن  

                                                                                                                                                 النظام األموي

قبل أكثر ة طوٌلة تمّثل ماضً البشرٌة تشٌر الدراسات االنثروبولوجٌة إلى أن التارٌخ البشري شهد حقب

ٌُدعى النظام األموي من المٌالدمن خمسة آالف سنة كانت فٌه السٌادة والسلطة والثروة وملكٌة  ،، وهو ما 

وبالطبع تشكك دراسات كثٌرة بوجود هذا . (ألماأو الزوجة )النسب للمرأة حتى ووصنع القرار المنزل 

.  ، بالرغم من وجود بعض رواسبه وبقاٌاه وآثاره وأشكاله عند شعوب بدائٌة معاصرةأو بعمومٌتهالنظام 

                                                                                                                                        النظام األبوي

.  الذي نعٌش بٌن ظهرانٌه الٌوم ، والذي ٌعطً الرجل المزاٌا اآلنف ذكرها(أو البطرٌركً) النظام األبوي

.  وقد شاع فٌه ظلم المرأة وانحطاط منزلتها وتشوٌه صورتها وتهمٌشها فً األسرة والمجتمع 

                                                                                                                                المساواة بٌن الجنسٌننظام 

وظهرت خالل الحقبة الحدٌثة حركات إصالح اجتماعٌة وحركات نسوٌة تطالب بإصالح الوضع أو 

 التً باتت تضبط معاٌٌرها منظومة حقوق اإلنسانٌةتصحٌح العالقة بٌن الجنسٌن فً ضوء العالقة 

 هً الدفاع عن المساواة االجتماعٌة بٌن الجنسٌن فً feminism  "المساواة بٌن الجنسٌن". اإلنسان

مواجهة األفكار والمواقف واالتجاهات والممارسات التمٌٌزٌة العنصرٌة المبنٌة على االعتقاد بتفّوق أحد 



تلك وقد تجلى ذلك فً مطالب . الجنسٌن، وبخاصة تلك التً رافقت النظام األبوي فً الحقبة المعاصرة 

 :لتً شملت اآلتًاركات الح

o  زٌادة المساواة بٌن الجنسٌن فً األسرة والمجتمع . 

o  توسٌع الخٌارات المتاحة أمام األفراد من الجنسٌن لتطوٌر أنفسهم. 

o  ،من مبدأ المساواة المبدئٌة انطالقامكافحة العقائد والصور والممارسات التمٌٌزٌة ألي من الجنسٌن 

 . فً القٌمة والحقوق

o إزالة الفروق الطبقٌة بٌن الجنسٌن 

o إنهاء العنف الجسدي والنفسً والجنسً فً نطاق األسرة والمجتمع. 

                                                                          بعاد االجتماعية للعالقات بين الجنسيناأل- 4

                                                                                               العمى الجنوسً- الطبقً الجنوسة والتفاوت 

 مزاٌا للذكور تفوق مزاٌا اإلناث، ٌنعكس ذلك فً الوضع  التارٌخٌةتوجد فً جمٌع المجتمعات الطبقٌة

درجت دراسات التدرج االجتماعً على دراسة تراتب الذكور، معتبرة أنه ٌعكس . الطبقً للجنسٌن 

لكن الدراسات الالحقة أظهرت أن . تراتب اإلناث أٌضا، فكانت تعتبر طبقة األنثى مساوٌة لطبقة وصٌها 

.  التركٌب الطبقً لإلناث مختلف عن التركٌب الطبقً للذكور فً المجتمع 

فكانت التوصٌة تقضً  بوجوب دراسة الوضع الطبقً للمرأة بمعزل عن وضع الرجل، تجّنبا للعمى 

  .الجنوسً فً عملٌة التدّرج االجتماعً

                                                                                                                                              ؟ هل أصبحت األسرة سجنا للمرأة - الجنوسة واألسرة 

لٌست دائما مالذ األمان ومنبع الحب والحنان، ولٌست سرة أن األمساواة  بٌن الجنسٌن إلى أشار دعاة ال

مصدرا ربما كانت األسرة أحٌانا  بل ؛مؤسسة تعاونٌة قائمة على المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة

 المرأة عن مازل فٌهعتُ  نذيلالأو السجن وأشبه بالمنفى بٌن الجنسٌن الالمساواة ترسٌخ والمرأة الستغالل 

. الحٌاة

الزوجات " فً التنبٌه إلى معاناة المرأة فً البٌت، وتحدثت عن 1965 لقد نجحت بتً فرٌدان فً عام 

 :    وٌمكن تلخٌص مظالم المرأة فً األسرة باآلتً. ، أي المعتقالت فً منازلهن" األسٌرات

الرجال لألعمال "القائل أن   التقلٌديتقسٌمالفقد فُّسر  : التقسٌم غٌر العادل للعمل بٌن الرجل والمرأة –

 السابق على (البطرٌركً)أنه امتداد للنظام األبوي  على" الخارجٌة ، والنساء لألعمال البٌتٌة

.   التصنٌع، وأن الرأسمالٌة قد عمقت مساوئهعصر

تنعكس فً ظواهر العنف المنزلً والفحش  التً عالقات القوة غٌر المتكافئة داخل األسرة –

. بالمحارم

أعمال الرعاٌة والتمرٌض ضمن تقوم النساء بمعظم   إذ :الدور األكبر للمرأة فً أنشطة الرعاٌة –

 .المسنٌن  والمرضى وذوي االحتٌاجات الخاصة المنزل مثل رعاٌة

                      



                                                                                  اإلصالحٌة لمصطلح الجنوسة-الوظٌفة النقدٌة

 كشفت نقاط الضعف التً ظهرت فً البحوث المختلفة، بإهمالها وظٌفـة نـقدٌة  للمصطلحسرعان ما بدا

 عمل المرأة المنزلًهر الذي مورس على النساء على مدى تارٌخ طوٌل كتبه الرجل، وطمس به قٌمة قال

 مع مراعاة أداة لكشف الفروق بٌن الجنسٌن" تحلٌل الجنوسة"وبذلك ٌصبح . بكونه غٌر مدفوع األجر

خصوصٌة األنشطة والظروف واالحتٌاجات والوسائل التً تؤّثر فً تحكمهما فً الموارد ووسائل اإلفادة 

مستوى المكانة  إلى طرح موضوع العالقة بٌن الجنسٌن على ٌهدفأي أنه  .من التنمٌة واتّخاذ القرار

  .بموضوعٌة علمٌة واألدوار

محدد مكانٌا وزمانٌا، هذه البنى هً  الثقافٌة السائدة فً مجتمع ما وؤسس الجنوسة على البنى االجتماعٌةت

المقبولة والمرفوضة، تبعاً للطبقة والشرٌحة االجتماعٌة والساللة أو  التً تحدد سمات األنوثة والذكورة،

وبذلك ٌتقاطع المصطلح مع مفاهٌم أخرى كالطبقة والعرق التً تساهم جمٌعاً فً صوغ معاناة . العرق

                                                                                                                  . النساء

. نتجهـعن التقاطعات االجتماعٌة واالقتصادٌة والسٌاسٌة التً ت"الجنوسة"وهكذا ٌصبح مستحٌالً فصل 

إلى الصور النمطٌة الثقافٌة  (الثقافً- المفاهٌمً)  المستوى الرمزيبعبارة أخرى ٌشٌر المصطلح على

االجتماعً إلى تقسٌم العمل على أساس الجنس فً - للرجولة واألنوثة ، بٌنما ٌشٌر على المستوى البنائً

 .المؤسسات والتنظٌمات

 

 


