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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، ُتعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة واالقتصادي ــة واالجتماعي والثقافي
وتولــي اهتماًمــا رئيًســا بالترجمــة بيــن اللغــات األوروبيــة، اإلنكليزيــة 
ــى اإلســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية واأللماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي واالعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
واالبتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق اإلنس حق
وإقامــة شــراكات وعالقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة واألوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، واألخــذ بيدهــم، واالرتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع واإلنت ــلَّم اإلب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب واألوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثالثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) والترجمــة والنشــر، ولهــا رقــم دولــي معيــاري
وُتعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن األب ــا رئيًس ملًف
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخالقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالمًي
نواظــم واضحــة فــي العالقــة مــع الباحثيــن، وإلــى الئحــة داخليــة تنّظــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــالق عمليــة فكريــة بحثيــة معّمقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة األس وإث
ــادة  ــة إلع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي األيديولوجيــات واالتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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د للهوية الثقافية:
ّ
الهابيتوس كمول

قراءة ضمن األنساق البطريركية/ األبوية للمجتمعات العربية

إسراء عرفات

مقدمة

تشــير الهويــة الثقافيــة لألفــراد فــي المجتمــع إلــى الثقافــة التــي ينتســب إليهــا هــؤالء األفــراد؛ بحيــث 
ــراد  ــا وينتمــون لهــا. إّن انتســاب أف ــي ينتســبون إليه ــر الت ــم والمعايي ــدات والقي ــة المعتق دون جمل ــدِّ ُيح
ــٍة  ــٍة ثقافي ــون عنهــا كهوي ــي ُيعلن ــر -الت ــم والمعايي ــى مجموعــٍة مــن المعتقــدات والقي ــٍن إل مجتمــٍع معي
ُتمّثلهــم- هــو انتســاٌب ال يحــدث بشــكٍل فجائــي، بــل يتــّم بوســاطة عمليــة تنشــئٍة اجتماعيــٍة يمــّرون بهــا، 
ويكتســبون عبرهــا تلــك المعتقــدات والقيــم والمعاييــر التــي ُتشــّكل -فــي جملتهــا- هويتهــم الثقافيــة(1).
ــد  ــذي يتوّل ــّم مــن خــالل التفاعــل ال ــٌة تت ــراد مجتمــٍع مــا: هــي عملي ــة ألف ــة الثقافي إّن تشــكيل الهوي
بينهــم، وبيــن وضعهــم االجتماعــي والثقافــي الموجوديــن فيــه وضمنــه؛ حيــث إّن حــدوث هــذا التفاعــل 
ــم  ــإدراك وتقيي ــم ب ــمح له ــراد، َيس ــك األف ــدى أولئ ــتعدادات ل ــن االس ــٍن م ــاٍم معي ــود نظ ــب وج يتطل
أوضاعهــم االجتماعيــة والثقافيــة المحيطــة بهــم، ومــن ثــّم توليــد جملــة معتقــداٍت وقيــٍم ومعاييــر تتّســق 

مــع تلــك األوضــاع وتتــالءم معهــا.
إّن ذلــك النظــام مــن االســتعدادات الموجــود لــدى أفــراد مجتمــٍع مــا، والــذي ُيطلــق عليــه عبــاراٌت 
مثــل: »النــزوع الشــخصي«، و»ملكــة االســتعداد«(2)، وهــو مــا أطلــق عليــه عالــم االجتمــاع الفرنســي بيــري 
ــه ُيعــّد المســاهم األول فــي توليــد  بورديــو مفهــوم »الهابيتــوس«، حيــُث أّكــد فــي مختلــف أطاريحــه أّن

أحمــد عبــد اللــه الناهــي، وصــدام عبــد الســتار رشــيد، »إشــكاليات الهويــة فــي المجتمعــات العربيــة قــراءة   (1)

ــدد 42 (2015(، ص110. ــية، الع ــا سياس ــة«، قضاي ــاءات الفرعي ــألة االنتم ــي مس ف

كاتبــة وباحثــة مــن فلســطين/ نابلــس، خريجــة قســم العلــوم السياســية مــن جامعــة النجــاح 
الوطنيــة فــي العــام 2014، وحاصلــة علــى درجــة الماجســتير فــي التخطيــط والتنمية السياســية 
مــن نفــس الجامعــة فــي العــام 2018، أكتــب فــي عــدة مواقــع عربيــة وفلســطينية، صــدر لــي 
عــن وزارة الثقافــة الفلســطينية عــام 2020 كتــاب نصــوص نثريــة تحــت عنــوان: »بورتريــه المــرأة 

غائبة«.

إسراء عرفات



107

مقاالت رأي
الواقع الميداني للسوريين، في المنافي، وفي المخيمات

الهويــة الثقافيــة عنــد أفــراد ذلــك المجتمــع، وفــي تحديــد مجموعــٍة مــن المعتقــدات والقيــم والمعاييــر 
ل هــذه الهويــة. التــي تشــكِّ

ومــن هنــا، نقــّدم هــذه المقالــة البحثيــة التــي ســنحاول فيهــا تســليط الضــوء علــى طبيعــة الهابيتــوس 
ــة الثقافيــة  ــة ذات الطبيعــة البطريركيــة/ األبويــة، ودوره فــي توليــد الهوي عنــد أفــراد المجتمعــات العربي

لديهــم. 

: الهابيتوس والهوية الثقافية؛ العالئقية المفاهيمية
ً

أوال

ــمح  ــل، يس ــم والعم ــم والتقيي ــي القي ــتعدادات ف ــن االس ــاٌم م ــو »نظ ــوس ه ــو أّن الهابيت ــري بوردي ــرى بي ي
ــددٍة  ــتراتيجياٍت مالئمــٍة ومتج ــد اس ــأن يوّل ــة ]....[ وب ــة العملي ــٍة بالمعرف ــاٍت علــى صل ــام بعملي للفــرد بالقي

ــدوام«(3). ــى ال عل
ــة  ــتعدادات الَقبلي ــن االس ــٌن م ــاٌم معي ــوس نظ ــول إن الهابيت ــن الق ــابق، ُيمك ــو الس ــف بوردي ــا لتعري وتبًع
)مجموعــة مــن الميــول، والتصــورات، والمعتقــدات، واإلدراكات، ورؤى العالــم، ومبــادئ التصنيــف( 
ــه علــى نحــٍو مــا، لكنهــا ُتفســح  ــط واألشــياء مــن حول ــرى المحي ــه ي ــرٍد، تجعل ــة أي ف الموجــودة فــي ذهني
ــؤدي  ــُث ي ــابقة، حي ــٍة س ــٍة مجتمعي ــن تجرب ــتخلصة م ــتعداداٍت مس ــا اس ــا بوصفه ــال الختباره ــه المج ل
إعــادة اختبارهــا فــي الفــرد إلــى الوقــوف علــى منعــرٍج مــن ثالثــة مســالك مختلفــٍة: إمــا إعــادة إنتــاج تلــك 
االســتعدادات مــن جديــد، أو تثبيتهــا باعتبارهــا مرجًعــا غيــر قابــٍل للمســاءلة أو التعديــل، أو اعتبارهــا أنموذًجــا 

ــة(4). ــاًل لإلضاف ــا قاب أساًس
إّن االســتعدادات الذهنيــة المشــّكلة للهابيتــوس فــي الفــرد هــي اســتعداداٌت موروثــٌة وُمبتكــرٌة علــى حــدٍّ 

ســواء، فهنــاك مكونــان أساســيان ُيســاهمان فــي تكوينهــا، همــا:
التنشــئة االجتاعيــة: ُتعــّد التنشــئة االجتماعيــة المســاحة األولــى التــي ُتســاهم فــي بنــاء االســتعدادات   .1

الذهنيــة المشــّكلة للهابيتــوس، فالتنشــئة االجتماعيــة بوصفهــا المشــّكلة لشــخصية الفــرد األولــى، ُتســاهم فــي 
تطعيــم ذهنيتــه بجوهــر طرائــق التفكيــر والتصــّرف والتمييــز، حيــُث إّنهــا ُتغّذيهــا بإشــاراٍت حــول المرغــوب 
والممنــوع، ومــا يصــّح ومــا ال يصــّح، ومــا هــو حــراٌم أو حــالٌل... إلــخ، إذ ُيمكــن عــّد التنشــئة االجتماعيــة 
فــي منزلــة الهابيتــوس العــام الــذي يقــوم الفــرد فــي إطــاره بإنشــاء مبــدأ االختيــار، حيــُث يقــوم بتوجيه ســلوكه 

اســتناًدا إلــى البرنامــج المعرفــي المتوّلــد فــي ذهنيتــه.
ــز  ــوس تتميَّ ــة المشــّكلة للهابيت ــة: علــى الرغــم مــن أّن االســتعدادات الذهني ــاة العملي مســارات احلي  .2

بالثبــات والقــوة التــي ال تعادلهــا قــوٌة أخــرى، إال أّنهــا اســتعداداٌت حيــة، فهــي تتميــز بالديناميــة ال الجمــود، 
وهــي قابلــٌة للتفاعــل مــع مقتضيــات أي موقــٍف أو تجربــٍة حياتيــة تتطلــب مــن الفــرد إحــداث تعديــٍل أو تغييــٍر 

(3)  فريدريك معتوق، »الهابيتوس العربي العنيد والعتيد«، عمران، العدد 12 (2015(، ص140.

(4)  المرجع السابق، ص141.
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فــي بنيتهــا بوصفهــا اســتعداداٍت ذهنيــٍة موروثــة(5).
وفــي الســياق الســابق، ُيمكــن القــول إّن الهابيتــوس يأتــي ليــدّل علــى أصــل الفــرد أو وســطه االجتماعــي، 
ذلــك األصــل أو الوســط الــذي ال بــّد أن يتشــرب ويســتبطن العناصــر السوســيو-ثقافية التــي ينضــوي عليهــا 
محيطــه. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــإّن تشــّرب أصــل ووســط الفــرد للعناصــر السوســيو- ثقافيــة لمحيطــه 
هــو أمــٌر ال يحــدث بشــكٍل حتمــٍي أو قطعــي، بــل يبقــى هنــاك نــوٌع مــن الفاعليــة الفرديــة التــي تتحّكــم فــي 
ــل  ــل يظ ــي، ب ــٍي وكل ــكٍل حتم ــوس بش ــالءات الهابيت ــع إلم ــرد ال يخض ــّرب، فالف ــذا التش ــم ه ــدى وحج م
متمتًعــا بنــوٍع مــن أنــواع الحريــة النســبية فــي كيفيــة تفاعلــه مــع االســتعدادات الذهنيــة المشــّكلة لــه، حيــُث 

يكــون الخيــار أمامــه مفتوًحــا فــي تغييــر هــذه االســتعدادات أو تعديلهــا(6).
ــتعدادات  ــي االس ــا ف ــر دائًم ــي لتؤّث ــرد تأت ــط الف ــا محي ــوي عليه ــي ينض ــيو-ثقافية الت ــر السوس إّن العناص
الذهنيــة المشــّكلة للهابيتــوس لديــه، فهــذه العناصــر ُتحــّدد طبيعــة فهمــه وإدراكــه وتقييمــه لمحيطــه وللعالــم 

ــًة... إلــخ.   ــًة أو تصادمي ــًة، توافقي ــًة أو متعصب ــه، وتجعــل منهــا طبيعــًة منفتحــًة أو منغلقــًة، مرن مــن حول
ــد  ــن رواف ــٍد م ــي أول راف ــه ه ــن حول ــم م ــط والعال ــرد للمحي ــم وإدراك الف ــة فه ــإّن طبيع ــك، ف ــا لذل وتبًع
تشــكيل الهويــة الثقافيــة لديــه ولــدى مجموعــة األفــراد اللذيــن يعيشــون معــه فــي المحيــط نفســه، وتخضــع 
ــي  ــس ه ــب دوراي ــة بحس ــة الثقافي ــها، فالهوي ــيو-ثقافية نفس ــر السوس ــر العناص ــة لتأثي ــتعداداتهم الذهني اس
الســيرورة التــي تتشــارك فيهــا مجموعــٌة مــن األفــراد طريقــًة معينــًة وموحــدًة لفهــم الكــون، وأفــكاًرا وأشــكال 
ــٌة،  ــٌة متحرك ــة عملي ــرى أن الهوي ــو ي ــرى. وه ــراد األخ ــات األف ــن مجموع ــم ع ــى اختالفه ــير إل ــلوك تش س

ــًة وموحــدًة لفهــم العالــم(7). بفضلهــا تتشــارك مجموعــاٌت مــن األفــراد طريقــًة معين
ــراد  ــة ألف ــة الثقافي ــدات الهوي ــن موّل ــٌس م ــٌد رئي ــوس موّل ــول إّن الهايبت ــن الق ــابق، ُيمك ــياق الس ــي الس وف
المجتمعــات، فاالســتعدادات الذهنيــة المشــّكلة لــه والمتأّثــرة بالعناصــر السوســيو-ثقافية التــي ينضــوي عليهــا 
ــم  ــة نظرتهــم وفهمهــم وإدراكهــم لمحيطهــم والعال ــد كيفي ــه، تعمــل علــى تحدي ــذي يعيشــون في ــط ال المحي
مــن حولهــم، كمــا أّنهــا تجعلهــم ينتســبون إلــى مجموعــٍة مــن المعتقــدات والقيــم والمعاييــر التــي يكتســبونها 

تلقائًيــا )وراثًيــا(، مــن خــالل التنشــئة االجتماعيــة، وَيقومــون باإلعــالن عنهــا كهويــٍة ثقافيــٍة جامعــٍة لهــم.  

ثانًيا: الهابيتوس ودوره في توليد الهوية الثقافية عند أفراد المجتمعات العربية 

ــى  ــي عل ــم العرب ــي العال ــي ف ــٍع، ويأت ــي أي مجتم ــة ف ــة الثقافي ــدات الهوي ــن موّل ــٌد م ــوس موّل إّن الهابيت
شــكل نظــاٍم مــن االســتعدادات الذهنيــة الدائمــة التــي ُتنقــل مــن جيــٍل إلــى آخــر مــن خــالل عمليــة التنشــئة 
االجتماعيــة التــي تتــّم عــن طريــق العائلــة والديــن، حيــث تعمــل عمليــة التنشــئة االجتماعيــة التــي يخضــع لها 
األفــراد علــى ترســيخ أحــكاٍم وأفــكار معينــٍة فــي أنظمــة اســتعداداتهم الذهنيــة، وهــو األمــر الــذي يقودهــم 

المرجع السابق، ص141.  (5)

صــالح الديــن لعرينــي، »مفهــوم الهابيتــوس عنــد بييــر بورديو«، مجلــة العلــوم االجتماعيــة، العــدد 9 (2014(،   (6)

ص68.
مناف الحمد، الهوية المصنوعة )مركز حرمون للدراسات المعاصرة(، ص12.  (7)
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إلــى أن ُيصبحــوا فــي مــا بعــد نتاًجــا ومحصلــًة لهــذه االســتعدادات(8).
هــا فــي منزلــة المصــدر الرئيــس الــذي ُيســاهم فــي تشــكيل  وتبًعــا لذلــك، فــإّن مؤسســة العائلــة ُيمكــن َعدُّ
ــم  ــي التنظي ــى ف ــواة األول ــة الن ــة العربي ــّكل العائل ــي؛ أي ُتش ــم العرب ــي العال ــراد ف ــدى األف ــوس ل الهابيت
االجتماعــي، والمحــور األســاس فــي حيــاة النــاس، مهمــا كانــت انتماءاتهــم ومهمــا اختلفــت طرائــق حياتهــم 
وأســاليبها. وتعمــل العائلــة فــي العالــم العربــي مــن خــالل التنشــئة االجتماعيــة ألفرادهــا علــى تعزيــز نزوعهم 
ــدى  ــردي ل ــتقالل الف ــزوٍع لالس ــذ أي ن ــى نب ــل عل ــا تعم ــُث إّنه ــة، حي ــاط بالجماع ــة واالرتب ــو العضوي نح
أبنائهــا، وُتربيهــم علــى أّن شــخصيتهم ال تتحقــق إال فــي إطارهــا، كمــا ُتغــذي فيهــم ميلهــم نحــو التمســك 
ــٍة بحقهــم، وتعمــل -كذلــك-  ببعــض العــادات والتقاليــد والقيــم المجتمعيــة، عبــر ممارســة أســاليب عقابي

ــة ميلهــم نحــو التمييــز علــى أســاس الجنــس، وفــرض ســيطرة الرجــل )األب((9). علــى تغذي
ي العائلــة فــي العالــم العربــي الهابيتــوس لــدى األفــراد الذيــن ينشــؤون فــي ظاللهــا بمجموعــة مــن  تغــذِّ
ــة؛  ــي العصبي ــم ه ــذه القي ــم. وأول ه ــًة له ــًة جمعي ــًة ثقافي ل هوي ــكِّ ــي تش ــر الت ــم والمعايي ــدات والقي المعتق
فالعصبيــة فــي العالــم العربــي تأتــي كنتــاٍج لوحــدة عالقــات القربــى والــدم، وهــي تتوّلــد فــي االســتعدادات 
ــة  ــيرة، وأهمي ــة والعش ــة العائل ــول أهمي ــا ح ــي يتلقاه ــة الت ــئة االجتماعي ــة التنش ــي نتيج ــرد العرب ــة للف الذهني
ــة  ــرد بمنزل ــا الف ــأ عليه ــي ينش ــة الت ــذه العصبي ــون ه ــدم. وتك ــة ال ــاس رابط ــى أس ــي عل ــن الداخل التضام
أيديولوجيــا أبويــة/ بطريركيــة يقــع فيهــا األب فــي مقدمــة الهــرم العائلــي، والشــيخ فــي مقدمــة القبيلــة، وهــي 

ــائري(10).  ــي أو العش ــاء العائل ــه للبن ــن خضوع ــا م ــتمّدة مقوماته ــه مس ــتمّر لدي تس
ــع  ــد المترّب وثــاين هــذه القيــم هــي الــوالء المطلــق، فنشــوء الفــرد فــي علــى الــوالء المطلــق لــألب القائ
علــى عــرش العائلــة، يغــذي االســتعدادات الذهنيــة لديــه بطبيعــة وشــكل العالقــة والســلوكيات التــي يجــب 
أن تربــط بيــن الرئيــس والمــرؤوس، حيــُث يكــون الــوالء المطلــق هــو الشــكل المرســوم لهــذه العالقــة، وهــو 
األمــر الــذي يجعلــه يتقّبــل هــذه العالقــة مــن الســيطرة األبويــة فــي مســتوياٍت أخــرى مثــل العالقــة بينــه وبيــن 
ــد قيــم الــوالء المطلــق للســلطة  أســتاذه، أو بينــه وبيــن رّب عملــه أو بينــه وبيــن الحاكــم الــذي يحكمــه، وتولِّ
األبويــة التــي يتربــى عليهــا الفــرد العربــي لديــه نمًطــا مــن أنمــاط الســلوكيات المأزومــة القائمــة علــى النفــاق 

االجتماعــي والتملــق والتزلــف والمديــح(11).
ــاة  ــي حي ــًة ف ــًة مهم ــًة اجتماعي ــه مؤسس ــي بوصف ــم العرب ــي العال ــالمي ف ــن اإلس ــإّن الدي ــك، ف ــا لذل وتبًع
األفــراد الذيــن ينتمــون إليــه، يفــرض عليهــم مجموعــًة مــن العقائــد التــي يتبناهــا وُيقــّدم مــن خاللهــا تصــوًرا 
ــموح  ــدود المس ــه ح ــن إلي د للمنتمي ــدِّ ــو ُيح ــة، وه ــه كاف ــاده وتفاصيل ــاني بأبع ــاع اإلنس ــاء االجتم ــاًل لبن كام
ــه يفــرض عليهــم مجموعــًة مــن المعتقــدات التــي تكــون فــي  والممنــوع والمحجــوب والمرغــوب، كمــا أّن
منزلــة الموّجــه لهــم فــي تصرفاتهــم االجتماعيــة، فتعاليــم الديــن اإلســالمي فــي العالــم العربــي تتحــّول عنــد 
األفــراد فــي كثيــٍر مــن األحيــان إلــى قواعــد صارمــٍة تتحكــم فــي فكرهــم وســلوكهم، وإلــى أفــكار راســخٍة 

غسان الخالد، الهابيتوس العربي، ص11.  (8)

المرجع السابق، ص71-66.  (9)

ــروت: دار الســاقي، 2013(،  ــد العــرب، ط1، )بي ــوي وإشــكالية الجنــس عن ــدري، النظــام األب ــم الحي إبراهي  (10)

ص318.
إبراهيم الحيدري، النظام األبوي وإشكالية الجنس، ص323.  (11)
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غيــر قابلــٍة للمراجعــة حتــى فــي جوانبهــا التــي تقبــل االجتهــاد والتغييــر، وُيمكــن القــول –فــي هــذا اإلطــار- 
إّن طاعــة األب تــرد فــي الكثيــر مــن األقــوال المتناقلــة شــعبًيا بوصفهــا طاعــًة مرتبطــًة بطاعــة اللــه ومقرونــًة 
بــه، فأقــواٌل مثــل: »يــا رضــى اللــه ويــا رضــى الوالديــن، و»غضــب األب مــن غضــب الــرب« و»رضــى األب 
ــرٍة  ــي وتي ــة ف ــات العربي ــي المجتمع ــراد ف ــنة األف ــى ألس ــرّدد عل ــواٌل تت ــا أق ــي جميعه ــرب« ه ــى ال ــن رض م

ُتغــذي االســتعدادات الذهنيــة لديهــم باالنقيــاد للســلطة األبويــة والخضــوع لهــا(12).
ــي  ــة الت ــة علــى العائل ــة، فالســيطرة األبوي ــم الذكــورة وتبخيــس األنوث ــم فهــي تضخي أمــا ثالــث هــذه القي
يتربــى الفــرد فيهــا ُتنمــي لديــه االســتعدادات الذهنيــة المتعلقــة بعالقــات القــوة والســيطرة والخضــوع، إذ إّنهــا 
تعمــل علــى ربــط مفهــوم الرجولــة لديــه بوضعيــٍة اجتماعيــٍة وثقافيــٍة معينــٍة يكــون فيهــا متعالًيــا علــى المــرأة 
ومتســلًطا عليهــا، وهــو األمــر الــذي يــؤدي بــه إلــى ترســيم وضعيــة المــرأة ككائــٍن فــي مرتبــٍة دنيــا يجــب أن 

يتــم فــرض الســلطة األبويــة عليــه، ويجــب أن يتــم حرمانــه مــن حقوقــه وحرياتــه كافــة(13). 

خاتمة

إّن الهابيتــوس هــو نظــاٌم معيــٌن مــن االســتعدادات القْبلّيــة )مجموعــة مــن الميــول، والتصــورات، 
والمعتقــدات، واإلدراكات، ورؤى العالــم، ومبــادئ التصنيــف( الموجــودة فــي ذهنيــة أي فــرٍد، تجعلــه يــرى 
المحيــط واألشــياء مــن حولــه علــى نحــٍو مــا، وإّن التنشــئة االجتماعيــة التــي يتلقاهــا الفــرد فــي طفولتــه هــي 
المســاحة األولــى التــي ُتســاهم فــي تشــكيل تلــك االســتعدادات، ألّنهــا تشــكيل شــخصية الفــرد عبــر تطعيــم 

ــز.  ــر والتصــّرف والتميي ــق التفكي ــه بجوهــر طرائ ذهنيت
وُيعــّد الهايبتــوس موّلــًدا رئيًســا مــن موّلــدات الهويــة الثقافيــة ألفــراد المجتمعــات بشــكٍل عــاٍم، 
فاالســتعدادات الذهنيــة المشــّكلة لــه تتأّثــر بالعناصــر السوســيو-ثقافية التــي ينضــوي عليهــا المحيــط الــذي 
يعيشــون فيــه، تلــك التــي تعمــل علــى تحديــد نظرتهــم وفهمهــم وإدراكهــم لمحيطهــم والعالــم مــن حولهــم، 
ــا  ــبونها تلقائًي ــي يكتس ــر الت ــم والمعايي ــدات والقي ــن المعتق ــٍة م ــى مجموع ــبون إل ــم ينتس ــا تجعله ــا أّنه كم
ــة التــي يتلقونهــا مــن خــالل مؤسســة العائلــة، وَيقومــون باإلعــالن  ــا( مــن خــالل التنشــئة االجتماعي )وراثًي

ــٍة لهــم. ــٍة جامع ــٍة ثقافي عنهــا كهوي
إّن النزعــة األبويــة/ البطريركيــة التــي ُتمّثــل ملمًحــا طاغًيــا مــن مالمــح الهويــة الثقافيــة للفــرد فــي العالــم 
ــه،  ــا في ــا وتنميته ــى تغذيته ــة عل ــل العائل ــي تعم ــة الت ــتعدادات الذهني ــي لالس ــاٍج طبيع ــي كنت ــي، تأت العرب
وُيمكنهــا أن تســتمّر لديــه مــا دام ال يبحــث عــن إمكانــات إحــداث تعديــٍل أو تغييــٍر فيهــا بوصفهــا واحــدًة مــن 

ــة. ــة الموروث اســتعداداته الذهني

(12)  غسان الخالد، الهابيتوس العربي، ص78-74. 

(13)   إبراهيم الحيدري، النظام األبوي وإشكالية الجنس، ص323.
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