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 الجنس في سیاق المجتمع المغربي 

 

 

 

 

 ملخص: 

 البعد  يتجاوز   والذي   با�جنس،  املتعلقة  القضايا  حول   وفر�ًدا  علمًيا  منظوًرا  املقار�ة السوسيولوجية  تقدم

�� ضوء األدبيات السوسيولوجية  و  .ل�جنس  والثقافية  االجتماعية  األسس  ع��  يؤكد  ل�جنس، ألنھ  البيولو��

با�جنس ��تم    أنھ  كما  املغر�ي،  للمجتمع  ا�جن��ي  ا�جانب  ع��  يركز   أنھ  حيث  من  املقال  هذا  يأ�ي،  ال�ي 

 .املغر�ي للمجتمع ا�جنسية العقلية فهم ع��  لعر�يا الباحث أو العر�ي  القارئ  سيساعد 

 .السوسيولوجيا، ا�جنس، الهيمنة الذ�ور�ة، ا�جتمع، الثقافة�لمات مفاتيح: 

 

 

Abstract: 

The sociological approach offers a unique scientific perspective on issues related to 

sexuality, which goes beyond the biological perspective of sex, as it emphasizes the social 

and cultural foundations of sex. In light of the social literature regarding sex, this article comes 

in that it focuses on the sexual aspect in Moroccan society, as well as that it will help the Arab 

reader or Arab researcher to understand the sexual mentality of Moroccan society. 

Keywords: Sociology, Sex, Masculine Domination, Society, Culture. 
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خلف��ا   ال�ي  األفعال  ردود  من  خلفية مجموعة  املغر�ي ع��  السياق   �� ا�جنس  بموضوع  اهتمامنا  يأ�ي 

�عض  �عض   طرف  من  االف��ا��ي،  العالم   �� وا�جنس  ا�حب  حول  بنشرها  قمنا  ال�ي  العلمية  املقاالت 

االجتماعية   ا�حياة  صلب   �� موضوع  بإثارة  اإلشادة  ب�ن  ما  ت��اوح  أفعال  ردود  و��  واألصدقاء،  الباحث�ن 

فهذه املواقف �ع��    لألفراد من جهة، واالنزعاج من إثارة موضوع �عد من التابوهات من جهة أخرى، و�التا��

 عن ثنائية الكشف واإلخفاء ال�ي تم�� موضوع ا�جنس �� ا�جتمعات العر�ية بصفة عامة. 

الثقافة   مثل  با�جنس،  املرتبطة  القضايا  حول  وفر�ًدا  علميا  منظوًرا  السوسيولوجية  املقار�ة  تقدم 

ا إ�� �ونھ يؤكد ع�� األسس  ا�جنسية أو الفعل ا�جن��ي، وهو منظور يتجاوز البعد البيولو�� ل�جنس، نظر 

عوامل   بفعل  يتش�ل  بل  وحسب،  بيولوجًيا  ا�جنس  بناء  يتم  ال  حيث  ل�جنس؛  والثقافية  االجتماعية 

) أن "ع�� عن  Michel Maffesoliاجتماعية وثقافية. وقد سبق لعالم االجتماع الفر���ي ميشيل ماف��و�� (

ق واألصيل �� معطي�ن أساسي�ن وهما املعطى الدي�ي  تصور مفاده أن ا�حيو�ة االجتماعية تجد �عب��ها العمي

. و�التا��، تأ�ي أهمية هذه املقالة، ��  1واملعطى ا�جن��ي، أو فيما يحلو لـ شورسك �سميتھ بثقافة املشاعر"

�و��ا تركز ع�� املعطى ا�جن��ي، فضال ع�� أ��ا ستمكن القارئ العر�ي أو الباحث العر�ي من فهم الذهنية  

 ا�جنسية للمجتمع املغر�ي. 

 : الجنس کداللة علی القوة الذکوریة  -2

�عت�� ا�جنس �� ا�جتمع املغر�ي، من أك�� املواضيع حضورا �� ا�حوارات اليومية ع�� الرغم من أنھ يدخل 

�� إطار التابوهات أو املوضوعات ا�حرجة؛ فهو شائع ومتداول كث��ا ب�ن الشباب وغ��هم من فئات ا�جتمع  

؛ وكث��ا ما نجدها منتشرة �� الهوامش واألحياء  2رى. و�تم التعب�� عنھ بألفاظ أخرى لها دالالت جنسيةاألخ

ـ   الوا�ساب  ـ  (الفيسبوك  االجتما��  التواصل  مواقع   �� واسعا  انتشاًرا  �عرف  أ��ا  كما  باملدن،  الفق��ة 

إ ينت�ي   ال�ي  3"�� "ا�جتمعات السر�ة اليوتوب)، وهو ما �ع�ي أن ا�جنس لم �عد موضوعا خاصا، بل بات 

) الظاهر  Georg Simmelتحدث ع��ا جورج ز�مل  للمجتمع األول  ثان مواز  �ع�� عن قيام مجتمع  )، وال�ي 

واملعلن. فقد أصبح ا�جنس، يتم نطقھ ب�ن األفراد �� سياقات اجتماعية متعددة، مثل ال�خر�ة من �عض  

الذ  ألن  وذلك  وغ��ها.  الن�ات  و�لقاء  باملساحات  ال�خصيات،  ومتأثرة  مكشوفة  أصبحت  الذ�ور�ة  هنية 

 
الجنس والحريم روح السراري: السلوكات الجنسية المهمشة في المغرب الكبير، ترجمة عبد هللا زارو، إفريقيا  ،2010،مالك شبلي -1

 .5الشرق، ص
لفاظ المغربيةمن  -2

ٔ
التبزكيل، التيتشي،  فريو كريو،الحوا،   التي يتم استخدامها في الحياة اليومية والتي لها عالقة بالجنس: هذه اال

 الزامل، القواد، قحبة، بوركابي.  الكر، التنياك، التبرتيش، الزب، القلوة، الطبون،
د هللا زارو، الدار البيضاء: إفريقيا  في ظالل ديونيزوس: مساهمة في سوسيولوجيا المجون، ترجمة عب ،2021،ميشيل مافيزولي -3

 .133الشرق، ص
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أك�� دقة،  ا�جسد، و�ش�ل  ا�جنس وحول  �� خلق خطاب اجتما�� حول  االف��اضية، مما جعلها �ساهم 

 حول املمارسة ا�جنسية ب�ن الرجل واملرأة. 

ن جهة.  وع�� الرغم من أن ا�جتمع املغر�ي مجتمع إسالمي، و�مكن النظر إليھ ع�� أنھ مجتمع محافظ م 

ومن جهة أخرى، متطلع نحو ا�حداثة، فإن التعب��ات ا�جنسية مهيمنة بصورة الفتة �� ا�خطاب الذ�وري، 

فال يمكن ألّي �ان أن ينكر بأن الكالم عن "ا�جنس" غائب عن التداول �� ا�حياة اليومية. �حيح أن هناك  

أي ما هو مرفوض اجتماعيا، لكن  ،  1خطابات أخالقية حول ا�جنس تدخل �� إطار العار أو "ا�حشومة"

ذلك ال يمنع من بروزها ع�� السطح االجتما��. وع�� سبيل املثال، فإن ا�جنس �� ا�جاالت ا�حضر�ة، مثل  

  �� األقو�اء  ب�ن  متداول  مجال  وهو  الذ�ور�ة،  الهيمنة  ع��  أساسا  قائم  والقنيطرة،  وسال  البيضاء  الدار 

بفرض سلط��م ع�� اآلخر�ن �غض النظر عما يمكن أن يواجهوه    ا�جتمع؛ فمن خالل ا�جنس يقوم األفراد 

من ردود األفعال. فالقوة ا�جنسية تحضر بقوة ع�� األلسن، ف�ي القوة املتحكمة واملستعملة �� ا�خطاب  

الذ�وري  ا�جتمع  أفراد  من  2ب�ن  مجموعة   �� ذلك  و�تمثل  والتحق��،  والشتم  الّسباب   �� توظف  حيث   ،

(ا مثل:  ا�خطاب  التعاب��،   �� شائعة  �عب��ات  و��  املث��)،  والدك  وسأضاجع  بك  (سأمسك  العاهرة)،  بن 

 الذ�وري اليومي. 

الن�اعات   �شوب  أثناء  ذلك  و�ظهر  ا�جن��ي.  الذ�وري  با�خطاب  متأثرات  النساء  بأن  أيضا  نجد  كما 

�� "عضوها التناس��"  وال�جارات ال�ي تقع �� الهوامش واألحياء الفق��ة باملدن، خصوصا حينما �ش�� املرأة إ 

(وضع اليدين ع�� منطقة الفرج)، �وسيلة لتوجيھ الشتيمة واالزدراء واإلهانة إ�� األفراد وتحق��هم. وهو  

سلوك مأخوذ عن الرجال، من خالل اإلشارة إ�� القضيب والذي يقوم أساسا ع�� توجيھ الشتيمة. و�التا��، 

ي مجرد أعضاء بيولوجية فقط، بل �� ثقافة وسلوك. و�التا��،  ال �عت�� األعضاء التناسلية �� ا�جتمع املغر�

طر�قة   أو  اآلخر  للطرف  مهينا  سلو�ا  �ع�ي  ذلك  فإن  التناس��،  عضوها  إ��  باإلشارة  املرأة  تقوم  حينما 

ھ مثل التغوط �� وجھ عدوها أو منافسها. ذلك أن "أش�ال العنف �� أوساط النسوان  
ُ
لالحتجاج عليھ. مثل

رث متحدر من رغب��ن التليدة �� اج��اح (عنف �عو���ي) ظللن يمارسنھ ع�� مدار األحقاب  اليوم راجع إل 

والعصور �غية كبح السلطة الذ�ور�ة الرعناء، و�التا�� إرساء حالة من التوازن الهش ب�ن الشق�ن الذ�وري 

سية ومختلفة عن اللغة  . وهذا يخالف ما يقال بأن اللغة ا�جنسية لدى الرجال قا3واألنثوي �� بنية ا�جتمع"

ا�جنسية عند النساء اللوا�ي �ستخدم أش�ال �عب��ية مرموقة، نظرا ألن املرأة �� حدي��ا تو�� اهتماما للوضع  

 . 4االجتما�� أك�� من الرجل
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بالنسبة إ�� السوسيولوجيا، فإ��ا ال تنظر إ�� األعضاء التناسلية بمعزل عن ا�خطاب االجتما�� حول  

وع�� سبيل املثال، هناك أفراد يصعب عل��م نطق األعضاء التناسلية بالل�جة العامية (الدار��)  ا�جسد.  

با�جنس، وتدل ع�� قلة األدب وا�عدام ا�حياء. ومع ذلك، يقوم   ألفاظ مقرونة  أمام اآلخر�ن، وذلك أل��ا 

ب�ن خصوصا  الهامشية،  واألحياء  الشوارع   �� ا�حرجة  ال�لمات  تلك  بان��اك  والشباب،    البعض  املراهق�ن 

ل�و��ا ألفاظ متصلة با�جسد و�ع�� عن هو���م ا�جنسية، و�� كث�� من األحيان عن قو��م وسيطر��م. وكما  

فـ ماف��و��:  وفق   يقول  املمارس  للعنف  أي  واالقتدار،  للقوة  معا  يرمزان  واملرأة  للرجل  ا�جن��ي  "العضو 

أيضا" املضاد  ولنظ��ه  ا1طقوس  خالل  من  أنھ  كما  الرجل،  .  (وقوف  ل�جنس�ن:  التبول  وضعية  إ��  لنظر 

فوضعية   الذ�وري،  ا�جتمع   �� الالشعور  مستوى  ع��  ذلك  يمثلھ  ما  نفهم  أن  �ستطيع  املرأة)،  وجلوس 

ا�جلوس عند املرأة تدل ع�� أن م�ا��ا هو ا�جلوس �� البيت، أي أن دور املرأة هو الطبخ وتلبية حاجيات  

 الرجل. 

 : لمجتمع المغربي التمییز الجنسي في ا  -3

القواعد   من  مجموعة  �سبب  الذ�ور�ة،  الهيمنة  ع��  قائمة  ا�جنس�ن  ب�ن  االجتماعية  العالقات  تبدو 

التقليدية املتحكمة، حيث �ش�ل التمي�� ا�جن��ي إحدى هذه القواعد التقليدية، والذي ي��تب عنھ الفصل  

الذين ال تر�ط بي��م قرابة أو زواج، وتقسيم  ب�ن ا�جنس�ن، أي "املنع املطلق ل�ل لقاء ب�ن الرجال والنساء  

امل�ان االجتما�� إ�� قسم�ن: األمكنة ا�خاصة بالرجال من جهة وامل�ان ا�خاص بالنساء من جهة أخرى وهو  

. فإ�� حدود الثمانينيات من القرن العشر�ن، لم تكن املرأة �� �عض البوادي والقرى تخرج  2امل�ان املن���"

. كما "تم��ت �عض البوادي والقرى بأ��ا �انت تحاول فرض مراقبة صارمة ع�� شبا��ا  من البيت إال نادرا

النساء" االق��اب من  يمك��م  �عت��  3بحيث ال  بممارسات جنسية  القيام  إ��  يدفعهم  �ان  الذي  ا�حد  إ��   ،

و ممارسة ا�جنس منحرفة �� �عض األحيان، مثل االستمناء أو العادة السر�ة، أو الولوج إ�� بيوت الدعارة، أ

 مع ا�حيوانات. 

يمكن القول، إن القواعد التقليدية ما تزال ��يمن ع�� ا�جال العام �� املدن املغر�ية، فولوج النساء إ��  

�عض ا�جاالت ا�خصصة للرجال ما يزال يخلق صداما بي��ما �� �عض األحيان، وهو ما يجعل من ا�خطاب  

ا� املضايقات  ع��  أساسا  يقوم  أرداف  الذ�وري  ذات  أن�ى  أي  (مـد�حا)،  قبيل:  "من  املرأة،  تجاه  جنسية 

ال�ي تظهر تفاصيل جسدها؛ حيث يتخذ  4مكتن�ة" إ�� املرأة  أو (لديك مؤخرة كب��ة). وهو خطاب موجھ   ،

البعض من التحرش ا�جن��ي ذريعة ملهاجمة النساء، أل��ن �� النظرة الذ�ور�ة، فشلن �� االل��ام بقواعد 

 
 .165في ظالل ديونيزوس، مرجع سابق، ص ،2021،ميشيل مافيزولي -1
زرويل، ط  ،2005، فاطمة المرنسيــي -2

ٔ
، الدار البيضاء: المركز 4ما وراء الحجاب: الجنس كهندسة اجتماعية، ترجمة فاطمة الزهراء ا

 .93الثقافي العربي، ص
 .96ص  نفسه، المرجع - 3
 .93ص  سابق، مرجع السراري، روح  والحريم  الجنس ،2010 ،شبلي مالك -4
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اللباس ا�ح��م وا�حجاب باعتبارهما شرط�ن لس�� املرأة وعدم السقوط �� االنجذاب ا�جن��ي.  اآلداب، مثل  

أجسادهن   �غطية  النساء  ع��  يجب  أنھ  تف��ض  العام،  ا�جال   �� املتحكمة  الذ�ور�ة  العقلية  فإن  لهذا، 

" خالل  من  أساسا  تكمن  النساء  ع��  الرجال  سيطرة  فإن  لذلك،  العامة.  األماكن   �� الثقافة"  وشعرهن 

باعتبارها نوعا من الرأس املال الرمزي الذي �ساعد الرجال �� االحتفاظ ��يمن��م و�عادة إنتاجها �� جميع  

 ا�جاالت، بما ف��ا مؤسسة الزواج.

يرى الباحث عبد الصمد الدياملي أن مثل هذه الثقافة تبدأ من داخل األسرة نفسها، خصوصا �� املراحل 

تماعية من خالل تقسيم األعمال املن�لية حسب ا�جنس: األوالد يخرجون، والبنات  األو�� من التنشئة االج

يبق�ن �� املن�ل. للرجل حضور وصوت �� ا�جال العام، أما الفضاء املسموح بھ للنساء فهو املن�ل فقط. أما  

جسدها، إخفاء  عل��ا  وأن   ،
ً
شأنا أقل  املرأة  بأن  القائلة  الثقافة  هذه  تنقل  فإ��ا  أصل    املدرسة،   �� وأ��ا 

 .1الفو��ى االجتماعية والشر. إذ تصبح هذه األف�ار جزًءا من النظرة الذ�ور�ة �� مرحلة الطفولة املبكرة

وعليھ، فإن األسرة واملدرسة، وح�ى وسائل االتصال واإلعالم، تلعب دورا مهما �� �عز�ز الهيمنة الذ�ور�ة  

والتصورات مثل اعتبار الرجل عاجزا عن السيطرة    و�� ت��ير ا�خطاب الذ�وري. ومنھ تكريس �عض الرؤى 

ع�� رغبتھ ا�جنسية، وهو ما ي��ر ضمنيا للرجال، أن ي�ونوا أول املبادر�ن باالق��اب من النساء. و�التا��،  

يصبح من املقبول اجتماعيا وأخالقيا أن يضايقوا النساء �وسيلة مشروعة إلثبات تفوقهم ورجول��م. و��  

الفتيات والنساء عموما، تجنب �ل ما يتعلق با�جنس، حيث ُيطلب م��ن قمع حيا��ن    املقابل، يف��ض ��

ا�جنسية إ�� ما �عد الزواج. وقد أو�حت الباحثة سمية �عمان جسوس بأن ا�جتمع املغر�ي �عيش مفارقة  

موضوع  يصبح  و�حاها  ليلة  ب�ن  لكن  وعيبا،  حراما  ا�جنس  حول  ا�حديث  �عت��  الزواج  فقبل  �جيبة، 

ال��بية  ال (ليلة الدخلة)، حيث تقول: "تبدو الظاهرة مث��ة لالستغراب، وال سيما أن  الزواج  ليلة   �� ساعة 

تجعل النساء ينشأن منذ �عومة أظافرهن ع�� حشو أذها��ن باملمنوعات املتصلة بالوظيفة ا�جنسية. ال�ي  

��  2تتعرض فجأة الن��اك عنيف" ا�جنسية  املمارسة  �عت��  السبب،  لهذا  بمثابة مقياس  .  املغر�ي  ا�جتمع 

لتصنيف النساء وتحديد وضعهن االجتما�� داخل ا�جتمع، مثل "بنت دارهم" (فتاة شر�فة)، "بنت الزنقة"  

 (فتاة الشارع)، "مرت الرجل" (زوجة الرجل).  

من  عالوة ع�� ذلك، وفيما يتعلق بالرجال، فإن ا�جتمع املغر�ي يقوم بإعداد الذ�ورة من خالل مجموعة  

اآلليات االجتماعية، أحد هذه اآلليات تتمثل �� ممارسة الدعارة، وع�� الرغم من أ��ا ممارسة مرفوضة ع�� 

املستوى الدي�ي. فإن هناك "جزًءا كب�ً�ا من الرجال قد أقاموا أول عالقة جنسية لهم مع عاهرة، و�� سن  

ق شراء ا�جنس، (...) فإ��م يمارسون ا�جنس  مبكرة جًدا. بمع�ى آخر، الدعارة �عد األوالد للرجولة. فعن طر�

 
1- Interviews with Abdessamad Dialmy: «Arab men are told they are superior to women from a very early 
age», By Germán Sierra, 09/01/2018,  
https://www.uoc.edu/portal/en/news/entrevistes/2018/001-abdessamad-dialmy.html 

 .199بال حشومة: مرجع سابق، ص ،2003 ،سمية نعمان جسوس -2
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. إ�� جانب ذلك، فإن ا�خطاب الذ�وري يفرض ع�� الرجل أن ي�ون 1�ش�ل فردي كمالك�ن وليس كشر�اء"

فحال إذا أراد أن ي�ون مع��فا بھ �� ا�جتمع، وع�� وجھ التحديد ا�جتمع النسائي. وهو ما يمكن مالحظتھ ��  

 ، للتعب�� عن الرجل الفحل. 2ا النساء، مثل "بور�ا�ي"�عض املفردات ال�ي �ستخدمه

 : الجنس واقتصاد العظمة  -4

؛ Youtube(3أصبحت اللغة ا�جنسية مرئية وظاهرة �� مواقع التواصل االجتما��، مثل منصة اليوتوب (

تأث��ات ل�جنس �� إذ �عت�� من أك�� املنصات الرقمية ز�ارة �� العالم، وهناك العديد من األدلة ع�� وجود  

حد   ع��  واإلناث  الذ�ور  من  غف��ة  أعدادا  تجتذب  جنسية  موضوعات  ع��  يحتوي  فهو  اليوتوب،  موقع 

سواء. وع�� سبيل املثال، يتوفر املوقع ع�� مقاطع فيديو لنساء مغر�يات �شاركن حيا��ن اليومية بالصوت  

ية من أجل إثارة ا�جمهور واستقطابھ،  والصورة مع زوارهن، ومن خالل تلك املقاطع يقمن بإيحاءات جنس 

��دف حصد أك�� عدد من املشاهدين، نظرا ألن منصة اليوتوب توفر أل�حاب املقاطع إم�انية ا�حصول  

ع�� دخل مادي أو أر�اح مقابل عدد من املشاهدات. كما يوجد باملنصة مقاطع فيديو لنساء �ستعملن لغة  

قصد جذب الزوار. فضال ع�� أن هناك �ساء �عملن ع�� إظهار  جنسية للتعب�� عن مواقفهن وآرا��ن، وذلك  

أعضا��ن التناسلية من خالل ارتداء مال�س شفافة، وهن يقمن بأعمال من�لية �الطبخ والتنظيف وغ��ها.  

إذ أصبحت هذه املمارسات �شبھ إ�� حد كب�� املواد اإلباحية وألعاب تمثيل األدوار ع�� الكمبيوتر والهواتف  

 . 4كما أ��ا ممارسة تو�� بأن النساء "لم يولدن ألنفسهن، و�التا��، ليس لهن حيا��ن ا�خاصة" ا�حمولة.

�� هذا اإلطار، يمكن اإلقرار بأن املرأة بالنسبة للنظرة الذ�ور�ة، أصبحت �ع�� عن هو�ة جنسية بالدرجة  

مة الرأسمالية ال�ي �س�� إ�� تحقيق األو��، أل��ا تمثل مجاال لإلغراء واإلغواء. وذلك راجع أساسا إ�� أن األنظ

عند   العظمة  باقتصاديات  �س�ى  ما  ضمن  وتدخلھ  عليھ،  وتؤثر  األنثوي  ا�جسد  �ستغل  أصبحت  الر�ح، 

) التور  برونو  عند  الفواعل  شبكة  نظر�ة  خالل  من  أنھ  كما  األشياء  Bruno Latourالنساء.  تدرج  ال�ي   (

االجتما��، يمكن أن �عت�� األعضاء األنثو�ة مثل (الثدي    والنماذج واألدوات وا�حر�ات والعواطف �� الفعل 

، أل��ا أعضاء مؤثرة و�ستقطب الع�ن والعقل والنفس. و�التا��،  Actantواألرداف) من الفواعل االجتماعية  

�لما �انت املرأة ذات حسن وجمال، وتمتلك جسدا متناسقا وجذابا: (��دين مرتفع�ن وأرداف بارزة)، إال  

ع��اف ��ا داخل ا�جتمع، وهو ما يتجسد �� �عض الصور الرمز�ة ال�ي يتم تداولها �� ا�جموعات  و�ان هناك ا

والصفحات املغر�ية ع�� منصة الفيسبوك، من قبيل: "خذها هازة أما دي��ا من �عد"، أي (تزوج املرأة ذات  

 
1- Osire Glacier, 2017, Op. Cit, P.50. 

ن الرجل يملك ركبة ثالثة، وهي القضيب.  -2
ٔ
 بوركابي هي كلمة مغربية لها عالقة بالجنس، وتعني ا

عند كـتابة "الروتين اليومي المغربي" على خانة البحث في منصة اليوتوب، سوف تظهر مجموعة من مقاطع الفيديو لنساء في  -3
 وضعية جسدية ذات إيحاءات جنسية. 

4- Osire Glacier, 2017, Op. Cit, P.133. 
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خطاب وهو  �عد)،  فيما  استدراكها  فيمكن  أخالقها  أما  الكب��ين.  واملؤخرة  ا�حديث    الصدر  مع  يتعارض 

 الشر�ف (فاظفر بذات الدين تر�ت يداك). 

 : علی سبیل الختام  -5

يتأثر   أنھ  كما  السلطة،  عن  ويع��  ومتجدد،  متقلب  بأنھ  املغر�ي  ا�جتمع   �� ا�جن��ي  ا�خطاب  يتم�� 

باملساحات االف��اضية، األمر الذي يجعل من ا�جنس مظهرا من مظاهر القوة والهيمنة. عالوة ع�� ذلك،  

�عت��ون  فإ فالرجال  الذ�ور�ة؛  الهيمنة  عن  �ع��  والنساء  الرجال  من  مجموعة  عند  ا�جن��ي  ا�خطاب  ن 

ا�جنس وسيلة ممتازة لفرض السيطرة ع�� النساء. �� ح�ن أن النساء أصبحنا بدورهن �ستخدمن ا�خطاب  

قع التواصل  ا�جن��ي �وسيلة ممكنة ملواجهة تلك السلطة (أي سلطة الرجال)، عن طر�ق استغاللهم ملوا

 االجتما��.  
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