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ي طقوس الجنازة والدفن لدى 
 
جندرة الموت: دراسة القوالب النمطية القمعية الكامنة ف

ي مرص
 
 المسلمي   ف

  

 

 هبة هللا طلبة

 

ي طقوس جندرة الموت: دراسة القوالب النمطية القمعية (. 2022) هبة هللا، طلبةلهذا المقال:  المرجعيةاإلشارة 
الكامنة ف 

ي مرص
، الجنازة والدفن لدى المسلمي   ف  ي  DOI: 10.53833/XORK9079 . 67-55، (2) 27. رواق عرب 

 

 XORK9079/https://doi.org/10.53833اإلشارة لرابط المقال: 

 

 

 إيضاح

ط اإلشارة المرجعية  ي أقىص إليههذا المقال يجوز استخدامه ألغراض البحث والتدريس والتعلم بش  . يبذل محررو رواق عرب 

ي الدورية. غي  أن 
 
وكذلك مركز القاهرة لدراسات حقوق المحررين جهدهم من أجل التأكد من دقة كل المعلومات الواردة ف

ل أو مناسبة المحتوى المنشور اإلنسان ال يتحملون أي مسؤولية وال يقدمون أي ضمانات من أي نوع فيما يخص دقة أو كما

ي أو مركز  ىراء يعرضها محتو آ وأي. رضغي أل ورة آراء محرري رواق عرب 
هذا المقال هي آراء تخص كاتبيه، وليست بالرص 

 القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان. 

 

 

 حقوق النش  

ف 
َّ
سب الُمصن

َ
 . 4.0هذا المصنف منشور برخصة المشاع اإلبداعي ن
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ي 
 
طقوس الجنازة والدفن لدى جندرة الموت: دراسة القوالب النمطية القمعية الكامنة ف

ي مرص
 
  المسلمي   ف

 

 هبة هللا طلبة 

 

 

 

 خالصة

 

ي مرص، من خالل القوالب 
 
يسىع هذا البحث الستكشاف كيف تتشكل طقوس الجنازة والدفن لدى المسلمي   ف

ي تحدد سلوك الذكورة واألنوثة. كما يدرس البحث تجربة  النمطية الجندرية
واألعراف االجتماعية والثقافية الت 

ي سياق تلك الطقوس المجندرة، وكيف تؤثر عل مشاركتهم فيها. وقد اعتمد البحث منهجية نوعية 
 
المشاركي   ف

ات العاطفية وال جسدية، أقوم بتقييم كيفية تستخدم الشد الشخىصي واإلثنوغرافيا الذاتية. وعي  تحليل الخي 

ي البحث ألجسادهن. كما تم فحص القوالب 
 
تأثي  ضبط أجساد اإلناث عل استيعاب النساء المشاركات ف

ها عل الممارسات الطقسية – والشعائرية النمطية الجندرية، مثل ربط النساء بالالعقالنية، نظًرا لكيفية تأثي 

ي بدورها تؤث –مثل الفصل بي   الجنسي   
ات العاطفية للنساء المشاركات. عالوة عل ذلك، ومن والت  ر عل الخي 

خالل معالجة األداء الذكوري المفروض خالل المراسم، أجزم بأن طقوس الجنازة والدفن لدى المسلمي   هي 

ي تحددها القوالب النمطية الجندرية؛ إذ أن الطبيعة الجندرية للطقوس 
معيار وشكل من أشكال السلطة الت 

ل 
ّ
شك

ُ
اتنا كذكور وإناث، وتجعلها غي  متكافئة. ت  خي 

 

 

 اإلسالم والجندر؛ األدائية؛ الطقوس الدينية؛ طقوس الجنازة؛ مرص وسوم: 

 

 

 

 مقدمة

 

واألدوار  تستكشف هذه الدراسة كيف تشكلت طقوس الدفن والجنازة لدى المسلمي   عي  القوالب النمطية الجندرية

ي البحث الطبيعة الجندرية 
 
االجتماعية والثقافية المرتبطة بثنائية الذكورة واألنوثة. كما تدرس كيف اختي  المشاركون ف

 ،
ا
ي مراسم التشييع. ويستهدف البحث اإلجابة عن األسئلة التالية: أوًل

 
ات عل مشاركتهم ف للطقوس، وكيفية تأثي  تلك الخي 

ات كيف يتم تقسيم األدوار  ل الطبيعة الجندرية خي 
ّ
شك

ُ
؟ ثانًيا، كيف ت الجندرية خالل طقوس الدفن والجنازة لدى المسلمي  

ز هذا البحث عل 
ّ
ي التعامل مع فاجعة الفقد؟ ويرك

 
المشاركي   فيما يتعلق بثنائية األداء الذكوري واألنثوي خالل تجارب  هم ف

ي حي
 
ا ألهمية هذه الطقوس ف

ً
عد الطقوس الدينية أمًرا ثقافًيا طقوس الدفن والجنازة استناد

ُ
ي كافة المجتمعات؛ إذ ت

 
اة الفرد ف

وتستهدف الطقوس تثقيف أعضاء الجماعة بشأن المعايي   1وتاريخًيا، وتعمل كطرق تعليمية للتنشئة االجتماعية الدينية. 
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ي القائمة وعالقات القوة والبت  االجتماعية. ومن ثم، تمارس الطقوس الدينية دوًرا هاًما 
 
ي تكوين هوية الجماعات الدينية، وف

 
ف

فإن المعتقدات والتقاليد المحيطة بالموت، »تشكيل تلك الهوية والحفاظ عليها داخل البت  االجتماعية. وعل هذا النحو، 

ة وهكذا، تمنحنا دراسة طقوس الدفن والجناز   2«.وطقوس الجنازة والحداد، توفر إطاللة عل الجذور العميقة لقيم المجتمع

اتبية  فكرة جوهرية حول البت  االجتماعية وعالقات القوى داخل المجتمعات؛ إذ تعكس تلك الطقوس المعتقدات والي 

ي البحث مع 
 
ات المشاركي   ف ي الشخصية ومن خي 

ب  االجتماعية والثقافية. وقد نبع اتخاذ قرار استكشاف هذا الموضوع من خي 

 وفاة األب. 

ي األول الستكش
ي مرص. ويعد الجسد هو نقطة يسىع سؤالي البحت 

 
اف الطبيعة الجندرية لممارسة طقوس الدفن والجنازة ف

، من حيث جوهره المادي أو طبيعته االجتماعية والعاطفية. ومن ثم، مثلت نظريات الجسدانية والعاطفة  ي
ي بحت 

 
االنطالق ف

 األساس واإلطار النظري للبحث. 

ي وقت سابق، استعرضت عدة أعمال بحثية عن الج
 
يحها، أو بمعت  ف ا لتش 

ً
ندر كيفية تحديد أنوثة وذكورة األجساد وفق

ي للجنسانية، /خطاب  ماَرس عليها السلطة.  3آخر الجنس. والجنس كمعىط هو نتاج لنظام اجتماعي
ُ
ي ت
إذ يمثل الجسد األرض الت 

ي تشكل
ي حاالت عديدة، يتم فرض هذا األمر وإعادة إنتاجه واستيعابه من خالل الكيفية الت 

 
بها السلطة االنضباطية هذا  ف

ي يتم »إذن الجندر هو  4الشأن، وجلبه إل حي   الوجود عي  هذا الضبط. 
تفسي  متعدد للجنس؛ الوسائل الثقافية الخطابية الت 

ي هذا السياق،  5««.الجنس الطبيىعي »أو « الطبيعة الجنسية»من خاللها إنتاج وترسيخ 
 
فإن أسلوب التعبي  الجسدي هو ف

عزى هذه المجموعة جموعة السم
ُ
يحية. وهكذا ت ا إل االختالفات التش 

ً
ي حياته اليومية، استناد

 
لوكيات المتوقعة من كل جنس ف

وُيفشر التميي   بي   الجنس والجندر كيف أن السلوكيات الذكورية واألنثوية قد تم  6«.الجندر»من السلوكيات اجتماعًيا إل 

 من عالقات القوة الثقافية والبنيوية.  تكوينها وتسويتها وفرضها من خالل مجموعة

د أهمية الجسد الذي  كي   عل الجانب االجتماعي فحسب ٌيقير
اف بالجندر كبنية اجتماعية، إال أن الي  وبينما من المهم االعي 

تهم الفردية مع الجندر»بدوره ُيشي  إل ما  ي خي 
 
ه )الناس( مركزًيا ف ثنائية  8اث أخرىوعل المنوال ذاته، تتحدى أبح 7«.قد يعتي 

لينج كيف أن  ي هذا السياق، تالحظ آن فاوستو سي 
 
ا بنية اجتماعية. ف

ً
الُبت  »الجنس والجندر، وتوضح أن الجنس هو أيض

ي الجندر، والهوية  9«.المجندرة تقوم بتغيي  الوظيفة والبنية البيولوجية
 
ي الوقت ذاته، تؤثر البنية والوظيفة البيولوجية ف

 
بينما ف

.  الجندرية، ي
 
، الفردي والثقاف  واألدوار الجندرية عل كال المستويي  

ي تتأسس 
ا للمعايي  الت 

ً
ي مرص، وفق

 
ي كيفية تشكيل طقوس الدفن والجنازة لدى المسلمي   ف

 
ي االعتبار، أتأمل ف

 
مع أخذ ذلك ف

ي البحث، ومن ضمنهم أنا. ومن ثم، أتأمل 
 
ي كيفية تأثي  ذلك عل عليها سمات الذكورة واألنوثة المخصصة لكل المشاركي   ف

 
ف

ي تم 
ي التجربة المادية والعاطفية الت 

 
 استكشاف هذا الحس المادي للجندرية، والنظر ف

ا
ي ممارسة الطقوس. مستهدفة

 
تجاربنا ف

ها.   اختبارها أثناء الطقوس، وتأثي 

ي دراسة الط
 
ي الدراسات الجندرية، وف

 
ي ألهمية الجسد ف ي استيعاب 

 
قوس. ومن خالل تأطي  نظريات الجسدانية هنا تساعد ف

ي يتكشف العالم من خاللها»الجسد باعتباره 
ي نبدأ منها والت 

ي التجربة  10؛«يزودنا بمنظور: الجسد هو النقطة الت 
 
ا ف

ً
أتوغل عميق

الدينية المادية لممارسة الطقوس. وعي  دمج دراسة الجوانب المادية والعاطفية لممارسة المسلمي   لطقوس الجنازة والدفن؛ 

ي نشعر بها لكوننا عل هذه الهيئة الجسدية»أهدف الستكشاف 
ي إطار  11«.الطريقة الت 

 
وهذا أمر بعيد عن دراسة الدين ف

ات الشخصية.  12،«يائية والتمثيليةاألطر السيم»  ويرسخ المعرفة الناتجة عن الخي 

عل الجانب اآلخر، توضح العاطفة أهمية التعامل مع المشاعر كمصدر للمعرفة، واستكشاف كيف يمكن للمشاعر تشكيل 

ثار ثقافيً  13األفراد وكذلك أجسادنا. 
ُ
ي تحليلي أفحص حركة العاطفة، وأتعقب كيف يمكن للمشاعر أن ت

 
ا، ومدى ارتباطها ف

ورية لتكوين النفسي واالجتماعي كأشياء»بالجسد. المشاعر  كما أقوم بمقاربة المشاعر والعاطفة الناتجة عن ممارسة   14«.ض 

. ومن خالل استيعاب المعرفة الناتجة  الطقوس الدينية، باعتبارها معرفة وأداة تعلم بشأن الذات والهوية والموقع االجتماعي
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الطقوس حي   التعامل مع الجسدانية والعاطفة، أفحص الطبيعة الجندرية لطقوس الجنازة والدفن لدى  عن ممارسة هذه

ي ممارسة الطقوس. 
 
اتنا ف ي مرص، وكيفية تشكيلها لخي 

 
 المسلمي   ف

 

 منهجية البحث

 

ات االجتماعية  من النتائج القابلة يتبت  هذا البحث منهجية نوعية؛ إذ يركز عل السلوكيات والمواقف والتأمالت والتأثي 
ا
، بدًل

ي البحث، ومن بينهم أنا؛ ومن ثم، تم اللجوء  15للقياس. 
 
ات الفردية للمشاركي   ف  عن ذلك، فإنه يتمحور حول الخي 

ا
فضًل

 .  لمنهجية نوعية تستخدم الشد الشخىصي واإلثنوغرافيا الذاتية، باإلضافة إل المنهج البنيوي االجتماعي

ط البنيوية 
ّ
سل
ُ
ي فهم وخلق المعرفة بشأن ما يجري ت

 
االجتماعية الضوء عل أهمية األطر الثقافية والتفاعالت الشخصية ف

ي مجتمع ما. 
 
ي يتم بنائه اجتماعًيا وثقافًيا من جانب األفراد من خالل التفاعل فيما بينهم  16ف عد المعرفة نتاج بش 

ُ
وهكذا، ت

عل كيفية صياغة المشاركي   معت  الطبيعة الجندرية لطقوس الجنازة ومن ثم، يركز تحليل البحث  17وتفاعلهم مع العالم. 

اتهم االجتماعية.  ، والذي تشكل من خالل تفاعالتهم وتفسي   والدفن لدى المسلمي  

ت استخدام منهج البحث الشدي واإلثنوغرافيا الذاتية. البحث الشدي هو  م من خالل »لغرض هذه الدراسة، اخي 
ُ
التعل

ي يروي  ها األفرادالقصص الشخصية ا
ة  18«.لت  ي الشد، باإلضافة إل الخي 

 
ة الفردية ف نا هذه القصص الخي  ي نهاية المطاف، تخي 

 
ف

ي تلك القصص مع بعضهم البعض. 
 
 عل ذلك، فإن الشديات كأداة بحثية تتيح  19االجتماعية حينما يتفاعل األفراد ف

ا
عالوة

ض البحث الشدي عدم وجود وهو ج 20،«تكوين واستيعاب عالمهم االجتماعي »للناس   عن ذلك، يفي 
ا
وهر هذا البحث. فضًل

 من ذلك، يناض 
ا
ء. بدًل ي

ي بدوره عدم وجود قراءة أو تفسي  صحيح ألي ش 
ي حياة اإلنسان والواقع؛ ما يعت 

 
حقيقة مطلقة ف

ي دراسة الممارسات 21البحث الشدي كال من التعددية والذاتية. 
 
ا للغاية ف

ً
االجتماعية، مثل طقوس  وُيعد هذا المنظور مفيد

ي الكامن وراء الرواية. 
ا عل المعت 

ً
ي مرص، إذ أن الشديات ال تركز فقط عل المحتوى، وإنما تركز أيض

 
 22الجنازة والدفن ف

ا استخدم اإلثنوغرافيا الذاتية كطريقة بحثية وكنهج رسدي. 
ً
ي مع ممارسة الطقوس الدينية؛ أيض

ي تجربت 
 
ي سياق التأمل ف

 
وف

ي )»اإلثنوغرافيا الذاتية  ي تسىع للوصف وللتحليل المنهج 
ة الشخصية )الذاتية( من أجل استيعاب التجربة الثقافية  (وصف  للخي 

ي العلوم   23«.)اإلثنية(
 
ها، ومزاعم الحقيقة الموضوعية ف كذا فإن اإلثنوغرافيا الذاتية تساءل سلطة الباحثة، وعدم تحي  

ي اإلثنوغرافيا ال 24االجتماعية. 
 
الشدية الخاصة بالباحث بشكل ضي    ح، وبأسلوب تحليلي صارم، كجزء  25«كتابة»ذاتية، تتم وف

ا فرعًيا 
ً
اف  من كونه اعي 

ا
ل للعملية البحثية، بدًل ا هي مثال واضح  26«.هامشًيا»مركزي وأساشي ومكمر

ً
اإلثنوغرافيا الذاتية أيض

ي عل المشا 
؛ وذلك من خالل نش  حياب   عل كيف أن الشخىصي سياشي

ا
ي الشخصية سياسية، متطلعة

ع، وجعل تجربت 

اتها عل األداء الجندري. وأتأمل كيف أشاهد، وكذلك  ي مرص وتأثي 
 
ة الجندرية لطقوس الجنازة والدفن ف الستكشاف الخي 

ي سياقنا الخاص. 
 
ي البحث، واقعنا الخاص وعالقته بثقافتنا وديننا ف

 
 المشاركي   ف

، اخي   ت منهج دليل المقابلة العام كطريقة لجمع البيانات. وهو أكي  تنظيًما من إلجراء هذا البحث الشدي الشخىصي

ي  27المقابالت النقاشية غي  الرسمية، كما يسمح تكوينه بالمرونة. 
وتم اختيار عدد قليل من األسئلة لكل مقابلة، لتحفي   تلف 

ي خضعت للنقاش تم جمعها من 
ي شكل رسدي. وهو ما سمح لي بضمان أن المجاالت والموضوعات العامة الت 

 
اإلجابات ف

، مع كل شخص تم إجراء م ا الستكشاف منهج ذو طبيعة شخصية أكي 
ً
ي الوقت ذاته أتاح المجال أيض

 
. وف قابلة المشاركي  

ي حصلت عليها من المقابالت بكونها متتابعة، وبأنها تصف حياة المشارك من صغره وخالل  28معه. 
اتسمت القصص الت 

ي الشخصية بالتدفق نفسه، منذ الصغر 
ي وقصت 

ب  نشأته، وعالقته بالدين وبممارسة الشعائر الدينية. وبالمثل، دونت خي 

ة مع طقوس الجنازة ي األخي 
 والدفن.  والنشأة وحت  تجربت 
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ي يتم جمعها من 
ة من موضوعات البحث؛ إذ أن كمية البيانات الت   ما تتضمن دراسات البحث الشدي مجموعة صغي 

ا
عادة

ي يتم جمعها عي  طرق البحث التقليدية. 
ومن ثم، يعتمد  29خالل النقاش حر التدفق مع كل مشارك تكون أكي  من الكمية الت 

. أجريت مقابلة مع البحث عل مقابلتي   فحسب، باإلضافة  ي االعتبار  . أنت  وأخرى مع ذكر إل رسدي الشخىصي
 
مع األخذ ف

ر أثناء  ي البحث بمجرد أن استمعا إلي
 
ي التطوع للمشاركة ف

 
ت مشاركي   أبديا رغبتيهما ف

حساسية الموضوع وإثارته للمشاعر؛ اخي 

ي فكرته. 
ر »مناقشت  ي أناقش ال 30،«علي

. بينما المشارك الذكر، تواصل مىعي حي   سمعت  ي
 31،«مريم»بحث مع أحد أبناء عمومت 

ي عي  وسائل التواصل االجتماعي بعدما طالعت منشوًرا كتبته عن مفهوم 
، فقد راسلتت  ر  الثانية باإلضافة إلي

المشاركة األنت 

ي شمال مرص، وانتق
 
ي مدينة ساحلية ف

 
ينياته. ولد ونشأ ف ي نهاية عش 

 
ر هو رجل مرصي شاب ف ل إل البحث الذي أجريه. علي

ي 
 
ينياته. وينحدر من عائلة مرصية من الطبقة المتوسطة. أما مريم، فهي امرأة مرصية شابة ف ي بداية عش 

 
القاهرة للعمل ف

، تنتمي  ي دلتا مرص. ومثل علي
 
ي قرية ف

 
ي القاهرة، ولكن مسقط رأس عائلتها يتواجد ف

 
منتصف الثالثينيات. ولدت ونشأت ف

 مريم لعائلة من الطبقة المتوسطة. 

ية ) ت منهج تحليل الظواهر التفسي 
ي االعتبار الطبيعة الذاتية للبحث؛ اخي 

 
 ف
ا
(؛ وهو منهج يدرك أن الناس لديها IPAوأخذة

ات.  ية ومن ثم، فإن  32تصورات مختلفة عن العالم، وأن ذلك منوط باختالف الشخصية والخي  منهج تحليل الظواهر التفسي 

ي هذا السياق، أسىع الستكشاف وفهم  33«.منظور مجموعة معينة يعمل بمنطق محاولة فهم ظاهرة محددة من»
 
وف

ي لكل فرد ألحداث الحياة. وخالل اإلعداد لتحليلي وكتابته، 
ا للتفسي  الذاب 

ً
اتنا الشخصية، استناد واستيعاب قصص حياتنا وخي 

ا عن موضوعات بحثية محددة. 
ً
ي بحث

ي بحوزب 
ي مراجعة النصوص والسجالت الت 

 
 ف

ا
وبرزت الموضوعات  34استغرقت أوًل

ي تحليلي 
 
، والعاطفة–البحثية المتضمنة ف نتيجة المالحظة المنهجية للنصوص. ومن  –الذكورة، األنوثة، الفصل بي   الجنسي  

 ثم، قررت رسم الروابط بي   الموضوعات وتدوين الموضوعات الفرعية أسفل كل موضوع. 

 

 القضايا األخالقية وقيود البحث

 

ا مشابهة حي   يتعلق األمر بكيفية تأثي  لكل من الشد الشخىصي 
ً
واإلثنوغرافيا الذاتية، بما أن كالهما يدرس قصص الحياة، قيود

ي للتعامل مع موقىعي كباحثة، والمسئولية  35الباحث عل المحتوى ومن هو صاحب الصوت المسموع. 
أناقش أدناه مقاربت 

ي للتعامل مع القضايا األخالقية األخالقية لحماية خصوصية وحفظ ماء وجه من أجريت معهم المقا
بالت، باإلضافة إل مقاربت 

 المتعلقة بهذه الدراسة. 

ي 
 
ي السياق االجتماعي نفسه، ف

 
البحث هو عملية محادثة بشأن موضوع حساس ومثي  للمشاعر. ورجوت أن يكون موقىعي ف

ا أنا ع
ً
ي خلق مساحة آمنة وراحة شعورية خالل مقابالتنا. أيض

 
ل وعي بأن تلك األلفة ربما تشكل تحدًيا، القاهرة، قد ساهم ف

؛ عي  تجنب أي إيحاء قد  ومن ثم سعيت لضمان أنه لم يكن هناك توجيه لإلجابات، أو محاولة للتأثي  عل روايات المشاركي  

ر ومريم أكي  من مرة عما إذا  كان بمقدوري   يؤدي إل نتائج بعينها. كانت عملية المقابلة عبارة عن حوار؛ وقد تساءل كال من علي

ا للبحث، وهو ما خلق إحساًسا 
ً
ي موضوع

اإلجابة عل األسئلة نفسها. طوال عملية المقابلة كنت غالًبا باحثة، باإلضافة لكوب 

 بالتضامن والمؤازرة. 

ي معاناة عاطفية لكال من المشاركي   
 
 عل ذلك، فإن طبيعة الموضوع الذي تمت مناقشته مع المشاركي   ربما يتسبب ف

ا
 عالوة

ي إذا لزم األمر. تم اختيار 
ي يمكنهما بوساطتها الحصول عل الدعم العاطف 

والباحثة. لقد ناقشت مع المشاركي   الطرق الت 

ي مشاركته. ورغم 
 
طريقة جمع البيانات باستخدام المقابالت المفتوحة خصيًصا لمنح المشاركي   القدرة عل اختيار ما يرغبون ف

ي تخفيف الشعور بالمعاناة. استحالة تجنب إثارة االنفعاالت 
 
ي بعض األحيان؛ فإن المقابالت المفتوحة ساعدت ف

 
العاطفية، ف
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وقد تم إبالغ علي ومريم أنه باستطاعتهما إيقاف المقابلة مت  احتاجا إل ذلك، وأن قرار استكمال المقابلة أو االنسحاب منها 

ي أي وقت عائد إليهما. 
 
 ف

ي البكاء. وقد ساهمت حقيقة أننا أثناء المقابلة مع مريم، توقفنا عن 
 
التسجيل عدة مرات حينما غمرتها المشاعر وبدأت ف

ي كل مرة، يتم استئناف 
 
ي خلق مساحة آمنة؛ حيث يمكن لكلينا التعبي  عن مشاعرنا بحرية. وف

 
كنا نعرف بعضنا البعض بالفعل ف

ا، وترص عل حاجتها 
ً
ي الحديث التسجيل فقط بعدما تطلب مريم استكمال الحوار مجدد

 
لإلفصاح عما بداخلها، ورغبتها ف

بشأن موضوع المقابلة كجزء من عملية تعافيها. بعد المقابالت، تابعت التواصل مع مريم وعلي عي  المكالمات الهاتفية 

ي أكي  من مر 
 
ة، أكدا والرسائل النصية، لالطمئنان عليهما، وللتحقق مما إذا كان للمقابالت أي تأثي  عل حالتهما النفسية. وف

ا، أعربا عن شكري؛ لتوفي  مساحة آمنة للتحدث 
ً
 لمشاعر الحزن. الحق

ا
ي أكي  منها إثارة

 
كليهما أن التجربة كانت مرحلة للتعاف

 عن تجربتيهما. 

ي االعتبار؛ أسىع 
 
 لذلك ف

ا
ي الخاصة. وأخذة

ا، كباحثة، أتأثر عاطفًيا حينما أستمع للمقابالت، وخالل نقل تجربت 
ً
أنا أيض

ات العاطفية لمن أجريت معهما المقابالت خالل استدعاء للحفاظ  عل التوازن بي   استماعي للمقابالت واحتواء التعبي 

ي أدرك أن المشاعر ال يمكن إزالتها بالكامل من البحث، وال يجب أن يتم ذلك. وبشكل واع،  36تجارب  هما. 
ورغم ذلك، فإنت 

ي تجريد العمل من
 
ي الرغبة الملحة ف

ي كتابت 
 
ي الواقع عل أن يكون  تجاهلت ف

 
« منفتح»العاطفة، حيث يرتكز هذا البحث ف

وعي  اعتماد مقاربة نسوية، فأنا عل وعي بالمعرفة المتضمنة الناتجة عن العاطفة  37«.كتابة معرضة لالنتقاد»وقابل ألن يكون 

ي تم جمعها من خالل المقابالت، وكيف تم تشكيلها بوساطة مشاعري، باإلضافة إل كي
فية شعور من أجريت معهم والت 

ي تم توجيهها، واختيار الكلمات. 
 من فرض  38المقابالت، واألسئلة الت 

ا
ي إدراك واقعهم، بدًل

 
إذ أركز عل فهم أساليب المشاركي   ف

 تعريف أو معت  لها. 

ي البداية، كنت متشككة بشأن قلة عدد 
 
. ف ر  باإلضافة إلي

ي عل اثني   من المشاركي  
، وقررت مع اشتملت دراست  المشاركي  

ف األكاديمي  ي للماجيستي  –المش 
ي ثراء الروايات  –إذ أن الدراسة هي جزء من أطروحت 

 
، والنظر ف اإلبقاء عل المشاركي   االثني  

ي مختلف الطبقات االجتماعية واالقتصادية، وباختالف 
 
ي مرص ف

 
ي تم جمعها. رغم ذلك، فإن دراسة طقوس الجنازة والدفن ف

الت 

ا المواقع 
ً
ي نطاق هذا البحث. وُيعد االنتماء إل ديانات األقليات أيض

 
الجغرافية واألعراق واألديان بخالف اإلسالم، لم تكن ف

 مهًما 
ا
؛ إذ تتباين –عامال ا أكي  من المشاركي  

ً
ا وعدد

ً
ة. عالوة عل ذلك، يتطلب البحث عينة أكي  تنوع ي تشكيل هذه الخي 

 
ف

ا، نتيجة الوعي بالعالقة بي   السلطة والمعرفة وأن تكون حساًسا ل  الطقوس باختالف المكان والطبقة و  ً سياسات »الدين. أخي 

ية معهما. ولم يكن لدى أي منهما أي «أي تمثيل ، بهدف مشاركة السلطة التفسي  ي مع المشاركي  
؛ شاركت تحليلي النهاب 

 تعليقات عل التحليل. 

 

ي مرصموضوعات نابعة من ممارسة طقوس الجنازة والدفن ل
 
 دى المسلمي   ف

 

ي عالقته بتشيت   
 
ح مراحل الطقوس، أناقش الفصل بي   الجنسي   ف ، بعد رس  ي القسم التالي

 
ي التناقض  ف

 
أجساد النساء. أنظر ف

ا لثنائية 
ً
بي   الذكورة واألنوثة عندما يتعلق األمر باألحكام المفروضة عل الجسد وكيف تختلف. وعل تقسيم العمل استناد

ي البحث. 
 
ات العاطفية المختلفة للمشاركي   ف  السمات الذكورية واألنثوية، والخي 

ي القرآن. و 
 
ي الحديث واألعراف االجتماعية ال يوجد وصف تفصيلي للطقوس ف

 
من ثم، يعتمد أداء الطقوس عل ما ورد ف

ي تم بنائها اجتماعًيا. وتجدر مالحظة أن جذور الطقوس يمكن تتبعها جزئًيا حت  الوصول لعرص مرص القديمة،
وهو ما  39الت 

ي التقاليد المرتبطة بالموت، وأن الطقو 
 
ي تظهر ف

س ال تنبع من الدين بشكل محض. يشي  لوجود بعض العوامل الثقافية الت 

ي عل تلك 
 
ا للتأثي  الثقاف

ً
 عل ذلك، ال تتمايز الطقوس القبطية بشكل كبي  عن الطقوس اإلسالمية، وهو ما يشي  مجدد

ا
عالوة
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ي نطاق البحث. إذ أركز هنا عل
 
 الممارسة. وسواء كانت الطقوس دينية بحتة أو مفروضة اجتماعًيا، فإن ذلك األمر ال يندرج ف

تها شخصًيا  ي مرص حالًيا، وكما اختي 
 
من يملك السلطة عل تنظيم الطقوس. الوصف أدناه هو للطقوس كما تتم ممارستها ف

 . ي
 طيلة حياب 

سل. وحده شخص من الجنس نفسه بإمكانه 
ُ
ي عملية تعرف باسم الغ

 
فور إعالن وفاة شخص ما، يتم غسيل الجسد ف

. وال يجوز للمرأة الحائ ي
 
سل وتكفي   الجسد، يجب وضعه غسل جسد المتوف

ُ
ض غسل جسد الميت. وبمجرد إتمام عملية الغ

ي الجنازة. بعد ذلك يتم نقل الجثمان إل 
 
 أربعة رجال. وال يجوز للنساء حمل النعش أو السي  خلفه ف

ا
ي نعش يحمله عادة

 
ف

، وُيحرمن من ي
 
مراقبة عملية الدفن، سواء كان  المدفن. ويتم ردع النساء عن دخول المدافن، وال ُيسمح لهن بدفن المتوف

ا للطبقة االجتماعية 
ً
ية، وكذلك وفق ي رجال أو امرأة. وتجدر مالحظة أن ذلك يختلف بي   المناطق الريفية والحرص 

 
المتوف

ل.  ي المي  
 
ي مسجد أو ف

 
، ُيعرف باسم العزاء، إما ف ي أعقاب الدفن، يكون لدى العائالت خيار إقامة حفل تأبي  

 
واالقتصادية. ف

ل، فمن المعتاد تقديم وغا قيم العزاء بالمي  
ُ
ي المناطق الريفية، إذا أ

 
ي المسجد. وف

 
لًبا ما يتم فصل الرجال والنساء خالل العزاء ف

ي غرفة منفصلة. 
 
 مسئولية إعداد الطعام، بينما يتلف  الرجال العزاء ف

ا
ي هذه الحالة، تتول النساء عادة

 
 العشاء للمعزين. ف

 

 الفصل بي   الجنسي   

ي أ
 
ي هذا القسم أتأمل كيف أن هذا الفصل يسفر عن ف

 
عقاب الوفاة وخالل غالبية مراحل الدفن ُيفصل الرجال عن النساء. ف

ي الناجمة عن هذا الفصل. 
 تشيت   أجساد النساء. كما أالحظ العالقة بي   األجساد والحي   المكاب 

ي بزغت من رواياتنا حي   تعلق األمر بالفصل بي   ال
، هو أول الموضوعات الت  أجساد النساء. أتذكر حينما  تشيت   جنسي  

ي من الدفن يرتبط بالجنس. 
. كان جلًيا أن إقصاب  ي

ي عمي من حضور جنازة ودفن جدب 
ين من العمر، منعت  كنت أبلغ تقريًبا العش 

لب منه منىعي من الذهاب 
ُ
ي كيف ط

ب  . الفكرة الف«هكذا»ما زلت أتذكر أمي وهي تخي  ورية ، بسبب شعري المكشوف ورسوالي

ي فقط إل 
ي كأنت  لم يدفعت 

. إن تشيت  ي إلهاء جنسي
 
ي قد أتسبب ف

ي وجودي هناك لكوب 
 
ي خطرت ببالي أنهم ال يرغبون ف

الت 

ي تأبي   شخص أحببته بشدة، كما يرتبط سببًيا بردة فعل  وإنما الشعور بالدونية العتباري أداة جنس، 
 
ا من المشاركة ف

ً
ي أيض

منعت 

. وقد ظهر ال ي
ي كلمات مريم أثناء حديثها عن دفن والدها: « النساء مصدًرا لإللهاء»نفسه واعتبار تشيت   عقابية عل أنوثت 

 
 ف

 

. أعلم أنه ي» ي ة دقيقة ألصلي بجوار كفن أب 
تم فصل النساء والرجال خالل توسلت إليهم لنحو خمس عش 

، ولن أتسبب  ي
. لن أمارس الركوع، ولن يرى أحد مؤخرب  الصلوات، ولكنها كانت صالة الجنازة، ونؤديها واقفي  

ي إلهائهم. لكنهم قالوا 
 
 «.لذا، غادرت باكية، متجهة إل غرفة النساء«. ال! »ف

 

ي شهادة مريم، يوجد رابط واضح بي   التشيؤ 
 
 عل ذلك، فإن هذه الطقوس الدينية  ف

ا
اتنا. ولكن عالوة ي خي 

 
وإدراك الدونية ف

، ومن أن تغدو المرأة  ضة. بتعبي  آخر، فإن الخوف من التفاعل بي   الجنسي  
ية جنسية مفي  ي غي 

 
هو « قوة مدمرة»ترسخت ف

، مع هذ 40أساس فرض القيود عل النساء وإقصاءهن.  ي
ب  ة مريم، وكذلك خي  ا الفصل أثناء طقوس الجنازة وقد أدت خي 

اب.   والدفن، لتكثيف مشاعرنا بالدونية واالغي 

ي هذا السياق كان تنظيم المكان. يغدو المكان منطقًيا ومرئًيا حينما نتواجد ونتفاعل فيه، ومن خالل 
 
ي ف

الموضوع الثاب 

المكان والموقع يتم تعريفهما باإلشارة إل البداهة »حركاتنا فيه. إننا نتعلم بشأن أنفسنا عي  إدماجنا أو إقصائنا من أماكن معينة. 

ي مكان 
 
الجلية للعيش هنا واآلن. وتلك ليست خصائص تأملية أو علمية للمكان، ولكنها آثار لحتمية أننا نعيش ونتحرك ف

 41«.كأجساد لها عالقة بأجساد أخرى
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ي شعرت بالرفض واإلقصاء.  ي طقوس الدفن بعد وفاة أب 
 
إذ ُمنعت من دخول الغرفة حيث تم غسل  منذ اللحظات األول ف

ي الغرفة 
 
ي ف

ي المسجد الذي أقيمت فيه صالة الجنازة، مكثت مع عمت 
 
جثمانه؛ ألن وجودي كامرأة لم يكن مرغوًبا به. وف

المخصصة للنساء. كنت معزولة بشكل كامل عن القاعة الرئيسية. أتذكر تلك اللحظات بحزن ولوعة، كل ما أردته أن أكون 

ي محادثاتنا كيف أن المكان  بالقرب
 
ي لم أستطع ذلك. الحظت مريم ف

ة قبيل دفنه، ولكت  ي لحظاته األخي 
 
ي ف من جثمان أب 

ا من القاعات األكي  حجًما؛ ويكون له مدخل 
 عزلة وأقل تجهي  ً

ي المساجد يكون دوًما أصغر حجًما، أكي 
 
المخصص للنساء ف

ي من المسج
ي الجزء الخلف 

 
 ما يكون ف

ا
ددن عل المسجد أصغر من عدد منفصل، عادة ي يي 

اض أن عدد النساء اللواب  د. إن افي 

 الرجال قد انعكس عل حجم المكان الذي يتم عزلهن فيه، وهو ما يوحي بأن وجودهن أمًرا ثانوًيا. 

لتواجد ورغم قدرتهن عل ا«. ممكنات اجتماعًيا»عندما يتعلق األمر بالوصول للمكان، فقد وصف علي نساء عائلته بأنهن  

، عل سبيل المثال، تمكنت من  ي أعقاب الجنازة، لكنهن لم يستطعن حضور عملية الدفن نفسها. شقيقة علي
 
ي المدافن ف

 
ف

ي العائلة، إلقناع اآلخرين بالسماح لشقيقته بالوصول للمكان. لمجرد 
 
حضور دفن والدهما ألن علي استخدم موقعه، كرجل ف

، استطاع علي تمكي   شقيقت
ا
ي ومريم منه. ومن المثي  لالهتمام كونه رجًل

ه من حضور طقوس دفن والدها، وهو أمر تم حرماب 

ي قريتهم حيث مسقط رأسهم. وبينما تتغي  التفاصيل الخاصة 
 
ي القاهرة، ولكن ليس ف

 
أن والدة مريم بإمكانها الذهاب للمقابر ف

ي أيدي الرجال. باإلقصاء من مكان لمكان، ومن سياق آلخر؛ فإن اإلدماج أو اإلقصاء ال ي
 
 زال ف

يث حت   ي الي 
، ويطلي   مت  ي

ضن طريف   مىعي يعي 
ي كن يصلي  

ي بعد الجنازة، وجدت النساء اللواب  حي   حاولت حضور دفن أب 

ي لي حضور الدفن 
ي الدفن، وكانت إجابتهن أنه ال ينبىع 

. توسلت إليهن باكية ليسمحن لي بالمرور حت  ال يفوتت 
ا
يذهب الرجال أوًل

ي بينما يتم دفنه. عل أي حال. عن ي من رؤية أب 
، ومنعوب  ي

دما حاولت المناورة ألتمكن من الخروج، أعاق رجال ال أعرفهم طريف 

ي امرأة، بينما يتحمل 
ر حت  العقاب لكوب  ب إذا ما رأيته ُيدفن. لقد أنكروا علي

َ
ي سيعاق ي وحاولوا إقناعي بأن أب 

ي مواجهت 
 
لقد وقفوا ف

، رغم وفاته، عواقب أفعالي لكو  ي ي عندما ُمنعت من رؤية دفن والدها، ورفضت أب  . أصيبت مريم بانهيار أعصاب هستي 
ا
نه رجًل

ه بعد الدفن. لقد وصفت مشاعرها بأنها   «.مهزومة ومحاضة»زيارة قي 

ي هذا المكان. لق
 
 عن فهمنا لموقعنا واألشكال المختلفة لوجودنا ف

ا
ي نرى بها اآلخرين، فضًل

د تؤثر األماكن عل الطريقة الت 

اب وبالدونية « بال مأوى»جعلتنا تجربتينا نشعر بأننا  ي األماكن المحدودة المخصصة لنا خالل الطقوس، كما شعرنا باالغي 
 
ف

 من ذلك تم إخضاعنا أو كما وصفت مريم األمر تم 
ا
ي أجسادنا. لم نعد ننتمي لجماعة، وبدًل

 
 «.طردنا»ف

 

 األنوثة والذكورة

ي المجتمع 
 
ي هذا السياق أقوى بدنًيا وأصحاب الفرضية السائدة ف

 
المرصي تصور الرجال والنساء عل أنهما أضداد. الرجال ف

، بينما النساء ضعيفات وتتحكم فيهن عواطفهن.  ي
ا غالًبا ما ُينظر إليه باعتباره المعيل الوحيد 42تفكي  منطف 

ً
 43الرجل أيض

ي هذه الحالة، تقع المسئولية المالية  44«.رجل البيت»لألرسة، 
 
وتنظيم الطقوس عل عاتق الرجال. وخالل هذا القسم، وف

ام الصارم بالتعريفات الثنائية للذكورة واألنوثة.   استكشف كيف أن عملية الشعائر تنقسم حول االلي  

ي مرص، هناك تقسيم واضح للمهام. 
 
ي تجربة الممارسة الطقسية. ف

 
ي طبيعة المسئولية كان مالحظة أخرى ف

 
االختالف ف

 حول هذا األمر، وصف ممارسة الطقوس بأنها عندما تحدث إل
ا
ض أن ينظم «نشاط ينفذه الرجال» علي أوًل ، حيث ُيفي 

ي ذلك استئجار شخص لغسل الجثمان ونقله إل المسجد والمقابر. كما ُيتوقع من الرجال اإلنفاق عل 
 
ء، بما ف ي

الرجال كل ش 

فت النساء عل الطهي وتقديم ا ي رواية مريم، أرس 
 
ء. ف ي

ي المأتم، بينما كان الرجال مشغولون باألمور كل ش 
 
لقهوة للمعزين ف

 التنظيمية. 

. وصف والده وعمته بأنهما كانا   عن ترتيب كلتا الجنازتي  
ا
ي الشهر نفسه، وجد علي نفسه مسئوًل

 
بعد وفاة جديه لوالده ف

ي الحزن، والشعور بأن عل شخص ما أن يتقدم ويكون 
 
 »غارقي   ف

ا
ي لقاء مع«. مسئوًل

 
، تم  وف ي أعقاب الجنازتي  

 
جدته ألمه ف
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ي »اعتماد علي ك  
. لم ير علي هذا كتوقع محتوم؛ فهو يتذكر أنه لم يطلب تولي « رجل حقيف 

ي الجنازتي  
 
ي أعقاب جهوده ف

 
ف

 
ا
ة من عمره فقط حينذاك، قائًل ي التاسعة عش 

 
ا أنه كان ف

ً
 إذا فكرت»األمر، لقد شعر فقط أنه يتعي   عليه ذلك. لقد شدد أيض

ي هذا، لقد فعلته فقط
 
ي لم أكن أفكر ف

ة. لكت  ي التاسعة عش 
 
ي وأنا ف

ي هذا األمر، ربما لم أكن ألفعل ذلك، لقد دفنت جدب 
 
 «.ف

ي جنازة والدها بتعزية أخيها، باعتباره اآلن يحل مكان أبيه، 
 
الذي « رجل البيت»وبالمثل، تتذكر مريم كيف قام الجميع ف

ض منه االعتناء بشقيقته وأ ي قائلة: ُيفي  ي به! وأنا أتخذ دوًما زمام المبادرة، »مه. لقد ضحكت بشكل هستي 
إننا نحن من يعتت 

 «.وأتحمل المسئولية، لقد شعرت باألسف من أجله

لقد تدخل علي لممارسة دوره ضمن تقسيم المهام، باتخاذه زمام المبادرة، األمر الذي عاد عليه بالمديح وبالمزيد من 

ل، السلطة داخل العائلة . بينما لم يستفد شقيق مريم بشكل مماثل؛ إذ مارس الدور تحت ضغط تولي دور والده كحامي للمي  

 . ي
ي تولي هذا الدور، أو ربما لم تكن لديه القدرة عل الحزن كما ينبىع 

 
 وربما لم يرغب ف

ي كأنت  عن تجربة مريم. فقد تمكنت من تنظيم ودفع النفقات اللوجيستية المتعلق
خيص الدفن، اختلفت تجربت  ة بي 

ي من الحضور. مع 
، ولم يتمكن شقيف 

ا
ي وصلت للمستشف  أوًل

ي للمدفن. استطعت ذلك فقط ألب  سل ونقل جثمان أب 
ُ
والغ

ر لقبول  ، كامرأة، قدمت بدفع كافة النفقات. وقد ضغطوا علي ي
ي لم يتقبلن حقيقة أنت 

ي اللواب 
ذلك، كنت تحت ضغط عماب 

جاع ما أنفقته، وهو األمر الذ  ي رفضته. اسي 

ي أعقاب رفض العائلة السماح لها بالدخول 
 
ي جنازة ودفن والدها. ف

 
ي المسئولية ف

 
أعربت مريم عن إحباطها لعدم مشاركتها ف

ي قريتهم حيث مسقط رأس العائلة. فتحت بيت العائلة، وساعدتها 
 
ي تم فيها غسل أبيها، أضت عل أن الدفن سيتم ف

للغرفة الت 

ي طهي الطع
 
ا. نساء أخريات ف

ً
 ام وتقديم الغداء والشاي للمعزين. وهكذا يتجل تقسيم وتوزي    ع المهام مجدد

يعتمد تقسيم المهام خالل ممارسة الطقوس الدينية عل الصور النمطية لسمات الذكورة واألنوثة، وهو ما يسفر عن 

ي من 
ي الحياة اليومية يأب 

 
مطالبة بمكان أو استجابة لمكان ُمنحنا ال»مسئوليات محددة اجتماعًيا لكل منا. الدور الذي نؤديه ف

ي نترصف بها
ي مواقف متباينة. « إياه بوساطة الطريقة الت 

 
علي كرجل تقدم لتحمل دور تم تكليفه به اجتماعًيا ألدائه، بينما  45ف

ل مسئوليات لم يتم تكليفنا إياها. لقد قاومنا الدور الذي حدده لنا المجتمع من أجل الحص ول عل الحق حاولت مريم وأنا تحمر

ي تجربة مساوية للرجل. 
 
 ف

ي حقيقة األمر يتسم التقاطب 
 
وهكذا، فإن الصفات المرتبطة بالرجال والنساء، وسمات الذكورة واألنوثة، ليست راسخة؛ ف

ا للدور الجندري 
ً
، أظهرت سمات ذكورية وفق الجندري للمسئوليات بالسيولة. لقد فاوضنا الطبيعة الجندرية للطقوس. كأنت 

ا لها حين
ً
جي  شقيق مريم، الذي وفق

ُ
ء. عل الجانب اآلخر، أ ي

ي ودفعت نفقات كل ش  يفتقر »ما أضرت عل تولي تنظيم جنازة أب 

ي النفس
 
ي المقام األول. «للثقة ف

 
 ، عل تولي المهام المنوطة بدور جندري لم يسع له ف

ي أعقاب وفاة والدها، اض
 
طرت مريم للتسوق من أجل الحصول عل وبالمثل، فإن المظهر له قيمته خالل الطقوس. ف

ي العزاء، ولمدة زمنية معينة بعد وفاة أحد األقارب. «مالبس سوداء حسنة المظهر»
 
ض منها ارتداء اللون األسود ف ، كامرأة يفي 

 تتذكر مريم تلك الواقعة: 

 

ل بعد » ي كنت بالمي  
. أذكر أنت  ي

الدفن، وكنا عدنا إل القاهرة. أنا ال أرتدي ثياب سوداء اللون بكاملها؛ إنه يخنقت 

ي 
. لقد خنقتت  ي

ي حياب 
 
ي من أسوأ نوبة هلع تعرضت لها ف

كانت مالبسي بالكامل سوداء اللون، وفجأة بدأت أعاب 

، واستغرق األمر ساعتي   ونصف الساعة قبلما  ي باألكسجي  
، وزودوب  حرفًيا، واضطررت للذهاب للمستشف 

 «.أتمكن من مغادرة المستشف  
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ي هذه الحالة، باعتباره إن جسد ال
 
، وغي  ممتثل هلل، ومستسلًما للرغبة الجنسية»مرأة، مريم ف عي

« فتنة، وُملهًيا عن العلم الش 

ين كما  46بحاجة للتحكم به.  ها عل الرجال الحاض   ع الفتنة وأنوثة المرأة، ويقلل من تأثي 
ي دور اللون األسود الذي يي 

وهنا يأب 

ا عل االحتشام. إن جندرة مريم وفرض القيود عليها، عي  القواعد  توضح مريم. إنه ليس فقط عالمة
ً
عل الحزن، بل أيض

ي إصابتها بنوبة هلع. 
 
 االنضباطية، أثرت عل جسدها وتسببت ف

ا 
ً
ي بعض الحاالت، ال تقترص فحسب عل تنظيم المهام والمكان، ولكنها تشمل أيض

 
إن سلطة الرجال، وبعض النساء ف

 ُيظهر ضبط جسد األنت  نفس
ا
ي كنت أرتدي رسواًل

، ألنت  ي
ي من حضور جنازة جدب 

، رغم كونها سوداء اللون، منعتت  ي ه. فثياب 

 معالم الجسد. 

ل ارتداء أي  ل. بينما يمكنك بمجرد دخولك للمي   تالحظ مريم كيف ُيفرض عل النساء فقط ارتداء اللون األسود خارج المي  

ي عيون الر »لون، 
 
ل، «. جال الذين تعيشي   معهمأنت بحاجة ألن تظلي جميلة ف إن ضبط مظهر النساء داخل وخارج المي  

ة عل إظهار الحزن واالحتشام بوساطة ارتداء األسود، ولكنك ال تزالي    ي المجال العام، أنت مجي 
 
يعتمد عل رغبات الرجال. ف

ل. إن ممارسة هذه السلطة تؤكد  ي حسنة المظهر وجذابة لزوجك داخل المي  
ي جميع »أن  بحاجة ألن تكوب 

 
جسد المرأة ف

وال يقترص التحكم عل المظهر  47«.الجوانب المادية ُينظر إليه باعتباره الغرض األساشي الذي تعمل من أجله السلطة الذكورية

ي الرصاخ فيها، ألنها لم تأكل أو تنام 
 
وحده. فمن المثي  لالهتمام أن مريم تحدثت عن لحظة فقدت فيها أمها أعصابها، وبدأت ف

ي 
 
ي اليوم السابق للجنازة. كانت أمها تشعر بالقلق من أن مريم قد تعجز عما هو متوقع منها ف

 
 أعقاب وفاة والدها. كان ذلك ف

. تقول مريم:  ي اليوم التالي
 
؛ فهو لم يتناول الطعام أو »أثناء مراسم الجنازة والدفن ف ي

ي أسوأ بكثي  من حالت 
كانت حالة أح 

اب، ولم ينام. لكنها ضخت ي اليوم التالي  الش 
 
ي مشهد غي  الئق ف

 
ي امرأة ضعيفة ستنهار وتتسبب ف

ي أنا ألنها تعتقد أنت 
 
 «.ف

ا يعتمد عل التعريفات الثنائية للذكورة واألنوثة. ويحتاج الجسد األنثوي 
ً
ي الجسد أيض

 
الضعيف –ومن ثم، فإن التحكم ف

ي يتم بها معالجة وتغذية ألن يخضع للضبط سواء بوساطة التح –والمغوي وغي  القابل للسيطرة
ي الطريقة الت 

 
ي هيئته، أو ف

 
كم ف

ل 
ر
ضة. وعل النقيض، ال يحتاج جسد الرجل، القوي بطبيعته، لضبط؛ ألنه ُيمث ي إطار هشاشة المرأة المفي 

 
الجسد، وذلك ف

 التعريفات السائدة أو المهيمنة للذكورة. 

، لم يطرح مو  ي مع علي
ي حوارنا تسع مرات، « جسد»ضوع الجسد. لقد وردت كلمة ومن المثي  للدهشة أنه خالل محادثاب 

 
ف

ي النقاش بشأن أجساد آخرين. وأزعم أن حجة سيمون دي بوفوار بأن الجندر 
 
ز ف ي أي مرة، بل كانت تي 

 
ولم تش  لجسده ف

ه ويمثل  ي العالقة بي   ا« اآلخر»األنثوي هو فقط ما يتم تميي  
 
ا لعدم تأمل علي ف

ً لطقوس وجسده للمذكر، ربما تكون تفسي 

يتم الخلط بي   الشخص المتجاوز والجندر المذكر، ويتم تعريف المرأة من ناحية جنسها »هنا،  48خالل الحديث عن تجربته. 

يربط الجسد « الذكر المجرد»ومن ثم، فإن نزع التجسيد عن  49«.وتمجيد الرجل ألنه يحمل جسد متجاوز له ذات شاملة

 50باألنت  فقط. 

ألن لديها قريب ذكر تابعته  51«.إل حد التنصل من تجسيدها الممي   اجتماعًيا»الذكورية هي مجردة فإن الذات ومن ثم، 

ي ذلك بأي 
ي الجسد تتم ممارسته بشكل أكي  عل أجسادنا األنثوية. وال يعت 

 
خالل مرحلة النضج، الحظت مريم أن التحكم ف

ا للمراقبة االجت
ً
ي فحص التجسيد حال إنكار حقيقة أن أجساد الذكور تخضع أيض

 
عت دراسات أخرى ف ماعية والدينية. رس 

ي مرص عل وجه الخصوص،
 
ة الحياتية قد يحدث ذلك دونما يفطن إليه أحد.  52والذكورة ف ي الخي 

 
ي أنه ف

 ولكن حجت 

ا ساحة للتحكم 
ً
ي أوقات الحزن واليأس، تغدو عواطفنا والتعبي  عن المشاعر وسيلة للتبرص والتعزية. المشاعر أيض

 
ف

، ولهذا ال يمكن عزلها عن األعراف الثقافية واالجتماعية. االج ي  53تماعي والسياشي
 
االنتباه، وصياغة  اقتصاد »وعواطفنا لها دور ف

ي نشعر بها أثناء الطقوس وإزاء موت أحبابنا، وكيفية إدراكنا   54«.مفاهيمنا بشأن المعرفة وعملية اكتسابها
كما أن الطريقة الت 

نا بشأ ي بيئتنا االجتماعية. لهذه المشاعر، تخي 
 
 ن مكانتنا وانتمائنا ف
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ي التعبي  
 
ي غي  منطقية وعاطفية. كما ُيتوقع أن يكون حزنك ولوعتك، باإلضافة إل طريقتك ف

كامرأة، ُيتوقع منك أن تكوب 

ة. وتتضاعف تلك التوقعات حي   تفقدين أباِك. ُيعتقد أن النساء  « للغايةعاطفيات »عن تلك المشاعر، أكي  انفعالية وجلير

ا من العاطفية المطلوبة منهن. برغم ذلك، تتم معاقبة النساء لكونهن عاطفيات بشكل مفرط. تروي 
ً
ا معين

ً
وأنهن يجسدن نوع

ي مشاعرها طيلة عملية وفاة والدها: 
 
 مريم أنه كان يجب عليها التحكم بشكل واع ف

ية. لو كان األمر بيدي، كنت سأضخ » ي لهما قوة تدمي 
ي ولوعت 

ر باعتباري إن حزب  ي أن ُيحكم علي
 
ي لم أرغب ف

، ولكت  ي بكل قلت 

ي 
ي وصدمت 

ي وحزب  ر كتمان مشاعري. أنا امرأة، لذا أحتاج للتخفيف من حدة غضت   «.امرأة عاطفية ضعيفة، لذا كان علي

ي فيه والدها، إذ طلبت منها أن 
 
إنها تتذكر كم كانت غاضبة من أمها، حي   فقدت وعيها أمام المستشف  الذي توف

ي مشاعرها وتصبح أقل تأثًرا؛ حت  يتمكنوا من «. تتماسك»
ومارست الضغط عليها وحثتها عل أن تكون أكي  قوة وأن تخف 

أنهن عاطفيات من جهة، وبي   الضغط والحكم عليهن إذا ما قمن  التعامل مع وفاة والدها. النساء محاضات بي   فرضية

ضة عن إقصاءهن عن عدة مراحل من عملية أداء الطقوس؛ وهو ما  بالتعبي  عن ذلك من جهة أخرى. وتسفر العاطفية المفي 

ي الجماعة ع
 
وطة ف  ل ضبط سلوكهن. يؤثر بشكل مبارس  عل مشاعر انتماءهن وتماهيهن مع الجماعة. وتعتمد مشاركتهن المش 

 : ا بمشاعره. قال علي
ً
ي تلك المواقف، أنا شخص عملي للغاية. أسيطر عل نفسي »عل الجانب اآلخر، كان علي مهدد

 
ف

ء ي
ل أن أفعل ذلك بعد االنتهاء من كل ش 

ر
ا. لذا، أفض

ً
ي حي   ال أفعل، أصاب باالنهيار حق

يمكن النظر لهذا كنتيجة لعدم «. ألنت 

ي 
 عن ذلك، فإن الرجال  كفاية المجال العاطف 

ا
المتاح للرجال كي يسمحوا ألنفسهم بأن يكونوا عل وعي بمشاعرهم. فضًل

إن مشاعر علي وحزنه شأن خاص، لذا فإن بإمكانه التعبي  عنها فقط حي    55كأصحاب سلطة، ال يمكنهم أن يعانوا عاطفًيا. 

تمرسوا عل أن يجعلوا قلوب  هم مقاومة للمشاعر؛ ألن إن الرجال غالًبا ما »يختلي بنفسه. وذلك يعكس معيار جندري يقول 

ا للهويات الذكورية
ً
 56«.العواطف تعتي  أنثوية، وهو ما يجعلها تهديد

ي عل الرجال والنساء أن يمارسوا بها التعبي  عن 
ي ينبىع 

إن ضبط المشاعر أثناء طقوس الجنازة والدفن يفرض الكيفية الت 

ي يختي  بها كل جندر المشاعر.  مشاعرهم. ومن ثم، تعزز تلك الممارسة
ي هذه الحالة، تشكل الطقوس  57فهمنا للكيفية الت 

 
وف

ا للدور المحدد لكل منا. 
ً
 سلوكنا الفردي وفق

 

 خاتمة

 

، كيف تتم جندرة طقوس الدفن والجنازة 
ا
كز حول اإلجابة عل األسئلة البحثية التالية: أوًل إن تحليل رواياتنا الشخصية يي 

ي 
 
ات المشاركي   فيما يتعلق بثنائية األداء الذكوري لدى المسلمي   ف مرص؟ ثانًيا، كيف تشكل الطبيعة الجندرية للشعائر خي 

 واألنثوي خالل اختبارهم لمشاعر الحزن؟

كي   عل الجسد خالل ممارسة الطقوس، وهو ما أوضح كيف أن 
 جندرة طقوس الجنازة والدفن. بدأت بالي 

ا
حت تفصيًل رس 

اتهن مع مراسم الدفن والجنازة. إن ضبط أجساد النساء يؤ  ي للمشاركات اإلناث، سواء ألجسادهن أو خي 
ثر عل الفهم العاطف 

ي –الحط من شأن عاطفية النساء، وربط النساء بالالعقالنية 
 
وهي صورة نمطية جندرية يستند إليها الفصل بي   الجنسي   ف

ي أوقات الحزن –الطقوس
 
والفقد، بما يؤثر عل تجاربنا العاطفية. وقد عالج البحث  دفعنا لمحاولة السيطرة عل مشاعرنا ف

ا األداء الذكوري الذي تفرضه الطبيعة الجندرية للطقوس. وهو ما جعل علي مرغًما عل السيطرة عل مشاعره واتخاذ زمام 
ً
أيض

ا مكانته ليصبح 
ً
ام علي ا« رجل البيت»المبادرة، معزز

. إن الي   افه عل تنظيم جنازتي   لطوعي والناجح بهذا األداء أكسبه بعد إرس 

ا له. 
ً
لب منه ممارسة دور لم يكن مستعد

ُ
ا عليه، وط

ً
ام العائلة. ولكن بالنسبة لشقيق مريم، كان أداء الذكورة مفروض  احي 

ا من خالل هذا الضبط. 
ً
ل السلطة االنضباطية التابع لسلطتها، وتجعله موجود

ّ
شك

ُ
ويشي  هذا البحث إل أن طقوس  58ت

ي تم تشكيلها، بوساطة الصور النمطية الجندرية الجنازة 
ا معيار وشكل من أشكال السلطة الت 

ً
والدفن لدى المسلمي   هي أيض
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واألدوار االجتماعية والثقافية المرسومة للذكورة واألنوثة. ويوضح البحث كيف أن الطبيعة الجندرية للطقوس تؤثر عل 

اتنا كذكور وإناث خالل ممارستها، بما يجعله  ا غي  متكافئة. خي 

ا إدراك، أنه خالل ممارسة الطقوس، فإن المشاركي   الثالثة استوعبوا الكثي  بشأن 
ً
ي أيض

ف بُبت  السلطة، ينبىع  وبقدر ما نعي 

. إذ قاومنا، مريم  الي   ، ولكن كنا مشاركي   فعر أنفسهم، وبشأن مكانتهم االجتماعية، وتجسيدهم لها. لم نكن أشخاًصا مذعني  

المفروضة بقدر استطاعتنا لنتمكن من الوصول لسلطة صنع القرار والسلطة المخصصة للرجال. فيما استغل وأنا، الحدود 

. لقد سعينا جميًعا  ضي  
ي طقوس دفن والدهما، وهو ما ُيعد تحدًيا لدوري  هما المفي 

 
علي سلطته الذكورية إلدماج شقيقته ف

ة متكافئة. جاهدين لمفاوضة سمات المرتبطة بالذكورة واألنوثة، من أج  ل الحصول عل خي 

 

 

 

 شكر وتقدير

 

ي معهد التعليم،  تأن  ةالكاتبود ت
 
ي باركس ف

اف األكاديمي أثناء كلية لندن الجامعيةشكر الدكتورة جيت   دراسة، عل اإلرس 

، والمراجعي    ابيث توملينسون و  المجهلي   الماجستي   تهمو قراءينيد أرميتاج عل التنقيحات شعل مالحظاتهم البناءة، وإلي  

 . من هذه الدراسة سابقة نسخل

 

 ةعن الكاتب

 

ق لندن، تركز أبحاثها عل المادية والتجربة العاطفية لل مرشحة هي  هبة هللا طلبة ي جامعة رس 
 
أثناء  نساء المرصياتدكتوراه ف

 ممارسة الشعائر الدينية اإلسالمية. 

 

ي  ية لرواق عرب 
ي األصل باللغة االنجلي  

 هذا المقال كتب ف 
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