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  ��صامل

�من� �صعو�ات �عدة �ا��ديثة �الف��ة ��� �خصوصا ��جتما�� �التواصل �عمليات رافقت

بي��ا�إلصاق�فكرة�العيب�دوما����ا��طاب�املتناقل�وتجنب�ما�يوقعنا�����حراج،�فال�ي�اد�يخلو�

� �مجتمع �مام��ا �ع�� �دوما �ا��وار�مقتصرا �وأصبح �ج�� إ�سا�ي �����،�و�وا�� �الغوص دون

�أخرى  �أشياء �خالل �من �إيصالھ �ير�د �للفرد �نف��� �كبت �بمثابة �وتركھ ورافقت��،التعقيد

� �أف�ار�أن �مجتمعنا �ثقافة �العيب �املفروضة �الناس ��و �من �ذاتھ �حد ��� منوع�امل�و�و ا��رام

� �وعقابھواملحرم �هللا �من �من��خوفا �بنا �املجتمع �سي��قھ �الذي �الوصم �من �وا��وف �ج�ة من

ج�ة�أخرى�،�وعليھ��عا����ذا�البحث�موضوعا�م�ما����الدراسات���سانية�و�جتماعية،�آتت�

عليھ�العديد�من�الدراسات���اديمية�من�خالل�من���البحث��ن��و�ولو���الذي�يقوم�ع���

�وت�عنھ�أو�ثقافة�العيب�كظا�رة�اجتماعية����ب�ي��ا�املعاينة�امليدانية�والوصفية�لظا�رة�املس

ومحيط�ا��جتما����ص��،�عن�طر�ق�الوصف�والتحليل�والتفس���بنماذج�واقعية�من�ا��ياة�

�جتماعية�معتمدين����ذلك�ع���أ�م�ما�جاءت�بھ�نظر�ات��ن��و�ولوجيا�وعلم��جتماع����

 .�ذا�املجال

  .س�وت�عنھ،�املجتمع،�التابو،�التواصل��جتما��العيب،�امل: ال�لمات�املفتاحية

Abstract 
The social networking processes, especially in the recent 

period, have been accompanied by several difficulties, such as 
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sticking the idea of the defect in the discourse and avoiding the 
embarrassing situation, in almost all the human societies, and 
the dialogue is always limited to what is clear, without diving 
into complexity and leaving it as a psychological suppression of 
the individual wanting to deliver it through other things. Our 
society has been accompanied by the ideas that the culture of 
imposed disadvantage by people is in itself forbidden and is 
prohibited and forbidden because of fear of God and punishment 
on one hand and fear of the stigma that society will inflict on us 
on the other hand. Therefore, this research deals with an 
important topic in human and social studies which has been the 
subject of many academic studies through the method of 
anthropological research, which is based on field and descriptive 
examination of the phenomenon of kept silent or the culture of 
the defect as a social phenomenon in its original social 
environment and environment, through the description, analysis 
and interpretation of realistic models of social life, drawing on 
the most important of the theories of anthropology and 
sociology in this field.  

Keywords: Defect, kept silent, community, taboo, social 
networking 

  مقدمة

،�كيفما��انت��سميتھ�من�التابو�عت���موضوع�املس�وت�عنھ�اجتماعيا�أو�الالمقول�أو�

�أ �خاص �موضوع �ألنھ �اليوم، �السوسيولوجية �الساحة ��� �املواضيع �فال��م ���سانية بالذات

�اتھ�التقابالت�ال���ع���ع��ا�بورديو���� ،طاملا��انت��ناك�تقابالت����ا��ياة��جتماعية�لل�شر

ش�ل�ثنائيات�متقابلة�تتعا�ش�مع��عض�ا�البعض،�فاملس�وت�عنھ�يقابلھ��نظر�تھ�الرمز�ة�ع��

� �املقدس، �يقابلھ �املد�س �ا��الل�التابو املقول، �ال����و�ذه�،إ��...يقابلھ ��ليات �من جملة

�بلور  ��� ���سا�م �كما �أو�منعھ، �ا��وار�والتواصل �النفسية�اسة �العقد ��عض ��شكيل ��� �م

�بأسر�ا�و�جتماعية �ملجتمعات �ور�ما �ا��اصة��،لأل��اص ��و�� �ال��بو�ة ��سس ألن

�نقال  �أو�نقلھ �للدين �ا��اطئ �بالف�م �عفو�ة �ت�ون �ر�ما �مغالطات �طيا��ا ��� �تحمل �بمجتمعاتنا

�التواصل� �مع�� �من �ال�لمة ���اتھ �يتعلق �ما ��ل �طياتھ ��� �يحمل ��جتما�� �فالتواصل مغلوطا،

تؤثر� إ���غ���ذلك�من��اتھ�املفا�يم�ال�� ...السيا����والثقا��اللغوي�واملر�ي�وا��سدي�والدي���و 
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�أ �موضسلبا ��� �إيجابا �و ��ا��ب، �اجتماعيا، �عنھ �املس�وت �العار،�ال��بيوع �ا���سية، ة

�ال�ساء ،الفضيحة ��،مخالطة �أو�التأنث، �منأو��س��جال �ال��كيبة��و�� ��� �تدخل املفردات

�و  �ا��زائري ال��بو�ة �للمجتمع ��ا��لقية �بالدراسة ��اتھ�املع�� �فيھ �تأخذ �لم �مح��، كمجتمع

�ا��وار�والتواصل� ��و�موضوع ��ام �وجد ��ام �موضوع ��� �والتأو�ل �الدراسة �من �حق�ا القضايا

�ومعيق �ب�ن��اتھ�جتما�� �العادي �ا��وار�اليومي �وا��وار��جتما��، �بالتواصل �نقصد و�نا

�النمطية� �الصورة ��� �املجتمع �و�قية ��فراد �و��ن �وأسر�م، ��فراد �و��ن �بي��م �فيما �فراد

�وال��� �التواصل �وسائل �طر�ق �ا��وار�عن ��� �املمثلة �ا��ديثة �الصورة �وكذا �ل��وار، التقليدية

�ل�اإو  �خصصنا �نكن �لم ��ذا��ن �مع �كب��ة �تأث��ية �عالقة �ذات �تبقى �الدراسة ��� �كب��ا ح��ا

  :��دف�من�خالل��ذا�البحث�إ��وع،�و املوض

 التعرف�ع���مف�وم�املقدس�واملد�س����ا��ياة��جتماعية. 

 عنھ�� �املس�وت �دائرة ��� �رمز�ة �مفا�يم �من �بھ �يتعلق �وما ـــو� ـــ ـــ ـــــابـــ �التــــ �مصط�� � شرح

 .ماعية،�ووظيفتھ�املتحكمة���اتھ�العالقات�والتوج�اتوالعالقات��جت

 إبراز�قدرة�الثقافة�املحلية�ع���خلق��الة�من�التحر�م�حول�موضوع�مع�ن����ا��ياة�

 .اليومية�لألفراد

 دور�املس�وت�عنھ����حفظ�العالقات��جتماعية�أو�تكس���ا.  

�التا�� �ال�ساؤل �أذ�اننا �ي�بادر�إ�� �املس�وت: وعليھ ��سا�م �آلية��كيف �تفعيل ��� �اجتماعيا عنھ

  ؟ع���الرغم�من�أنھ�يقوضھ� التواصل��جتما���وا��وار

كمواضيع�تقع�ضمن�دائرة�املس�وت�عنھ�ا���س�،�ا��ب،�كيف�يمكننا�التحدث�عن�ا��مال

  ؟السلطة�الق�ر�ة�ملا�نخفيھ) املقول�واملصرح�بھ( بطالقة�دون�خوف�من�الدي���و�جتما��

  و�نفتاح�ع����خر����حدود�املقبول؟�التابو �م�املواضيع�املتعلقة�بما��و�الس�يل�إ���تقو 

  ع���مستوى�التواصل�وا��وار��جتما��� التابوتجليات�: أوال

املواضيع�إعاقة�لس�يل�التواصل��وأك�� من�أك���أو�الصمت�القاتل� التابو�عت���موضوع�

�حرمت�،جتما���  �تدن�س �من �الرغم �ع�� �من �العديد ��� �الھ �فر�ما �ا�املواضع، ��سية���بية

ن���تمنع�ما�من��ق��اب�من��عض�لكن��ذا�ال��ع���عدم�وجود�املتفردة�ل�ل�من�الذكر�و� 

سكت�ع��ا�املجتمع�وتم�إطفاء�نور�الكالم�ع��ا�و�قيت����عتمة�املحرم�والسر�وسطوة��،تجاوزات
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وعليھ�فاملس�وت�عنھ�،�و���ا��زائري�مالك�شبل�رحمھ�هللامثلما�يذكر�ذلك�السوسيول�،الليل

�لمة�بولين��ية�تحمل�مع���ال���ء�: 1سيغموند�فرو�دمثلما�عرفھ�� le tabouأو�التابو��اجتماعيا

�للقداسة� ��عت����ات�ا �والذي �عنھ، �حديث ��� �أو�ا��وض �منھ �أو��ق��اب �ملسھ �عدم الواجب

��عت��� �ا��وار�الذي ��� �ا���س �موضوع �ا�م �ومن �ل��رامات، �يمكن�والس���و�اشفا �ال حاجزا

  .تصديھ�بال�سبة�ل��وار�والتواصل��جتما���السوي 

لكن�ال�يمكننا�نفي��ذا�ا��انب�من�ا��وار��جتما���الذي�غالبا�ما��سمعھ����السوق�

و���املدرسة�والشارع�وامللعب�واملق���و�ماكن�العمومية،�و�عض��حاديث�املنفردة،�و�و��عت���

�ا �املكبوتات �من �حقيقيا �عند�متنفسا �ا���سية �فاللغة �العادية، �حياتنا ��� �ممارس��ا ملمنوعة

��امل� �قاموس �إدراج �يمكن �وال�� �والقوة �والش�وة، ��ثارة �بمفردات �مليئة �ثر�ة �لغة العرب

�قمنا� �ما �وإذا �تتق��ا، �ال�� �والل��ة �منطقة ��ل �طبيعة �حسب �وشرح�ا �مصط��ا��ا لتص�يف

مصط��ية��ائلة�من��اتھ�الناحية،����الوقت�باستقراء�تار����للمنطقة�العر�ية�وجدنا�ثروة�

فيھ�لشدة�خطره،�ع���ا�من�ا��وض�الذي��عت���ثقافة�املس�وت�عنھ�أو�العيب�موضوعا�ممنوع

ا��ياة��سر�ة�خصوصا�وا��ياة��جتماعية�عموما،�وثقال�كب��ا�يحملھ�املواطن�العر�ي�واملسلم�

� ��� �الغوص �دون �جيل �جيال��عد �التلق�ن، �من �ورثھ �وشرحھ�ألنھ �أسبابھ ��� �أو�التمعن ثناياه

كمف�وم،�ر�ما��ذا�يرجع�إ���طبيعة�ال��بية�والت�شئة��جتماعية�ال���يتلقا�ا�الفرد،�ومن�بي��ا�

ھ�بالرغم�من�عن تحدثموضوع�املرأة��ذا�السور�املغلق�الواجب��حاطة�عليھ�وعزلھ�وعدم�ال

  .التحرر�ة�التطور�ال�ائل�والتكنولوجيا�ا��ديثة،�وان�شار��ف�ار 

وإثباتا�لذلك�فعند�ال��ول�للمعاينة�امليدانية����الشارع�ا��زائري،�نجد�مصط��ات�ل�ا�

داللة�ع���املرأة�دون��شارة�إل��ا�مباشرة،����ثقافة�ا��وار��الدار،�ا��رمة،�ا��االت،�العباد،�

ملية��غي�ب�بالضم���الغائب�دون��س�ية�املرأة�باسم�ا،�وكأنھ�ع�ال�سوان،��وما�ام��عيطولك

  .قصر�ة�مفروضة�علينا�ب��ة�ا��ياء�وا��شمة،�ودون�أن�ي�ون�ل�ا�تفس���عل���معر���وا��

  

                                                 
 جملة�من��لفاظ�واملصط��ات�يطلق�ا�الفرد�ا��زائري�ع���ال�ساء����سياق�ا��ديث�والتخاطب،�خصوصا����

 .حضرة�جمع�كب���أو�وجود���ص�غر�ب�عن��سرة��ستعمل��اتھ�املصط��ات����سياق�ا��ديث�العام�
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  ����سالم�تابو�مرادف�املحرمال .1

�عت���موضوع�التابو�أو�ا��رام�أو�املمنوع�من�املواضيع�ال���أفاض�ف��ا��سالم�شرحا�

وتفصيال�حيث�م���هللا�عز�وجل����محكم�ت��يلھ�ب�ن�ا��الل�وا��رام�وم���شر�عة��سالم�بذلك�

�ا��بائث... { : قائال �عل��م �و�حرم �الطيبات �ل�م �املنكر�و�حل �عن �و���ا�م �باملعروف } ...يأمر�م

�س( ��ية ��عراف، �جاء�).157ورة �وعباده �أن�يائھ �جميع �ع�� ��عا�� �سنھ �الذي �النظام �و�ذا ،

��سالم� ��� �يث�ت �ولم ��ختالل، �من �والسالمة �الوجبات �وأداء �ا��قوق، ���فظ �صارم كقانون

شرعا�ا��ياء�أو�ا��شمة�ب�سمية�امرأة�بإسم�ا�بل�ما�ث�ت����الس��ة�والقصص��سمية��ساء�

�بأسما ��ناك�املؤمن�ن �إال�أن �الناس، �وتواصال�ب�ن �وسردا �ذكرا �وخديجة �وعا�شة �فاطمة ��ن

�دائرة�ال�سمية�ا��اصة�باملرأة�وتصبح�ضمن�حدود�املقدس�املد�س�الذي�ال� مواضيع�تتجاوز

��سماء�أو�ا���س�أو� يجوز�ا��ديث�عنھ�من�طرف�أ�ل�الب�ت�لقداستھ�وم�انتھ�لد��م�مثل

� �...الزواج �لدى �عنھ �وا��ديث �قبل�م،إ��، �من �تدن�سھ �من �ل��وف ������جانب و�مر�املالحظ

سياق�ال��كيبة�الثقافية�لدى�الشعوب�العر�ية��و�وجود�نقص�كب������ال��بية�ا���سية،�وفراغ�

��عت���من� �أل��ا �موضوع، ��كذا �مثل ��� �الكتابة �من �ا��وف �حد �إ�� �وصل �وسوسيوثقا�� عل��

�ديث�ب�نما����اللغة�الرسمية�للشارع�بامتياز�و�عت���املمنوعات�الكالمية����املواقع�الرسمية�ل�

�خصص� �وقد �آنفا، �ذكرنا �كما �ا���سية �باملصط��ات �قوام�س �إلثراء �خصبة �أمكنة الشوارع

�ضوابط� �وضع �عن �باحثا �املسألة ��اتھ ��� �ا��اطر�للبحث �نز�ة �كتابھ �النفراوي �الشيخ ال�اتب

 �� �العالقات �تمت�ن ��� �وشرح�ا �ا���سية �لل��بية �ا��وار�والتواصل�عامة �أساس �أل��ا جتماعية

�التابو��2جتما�� ،�و�س���منظمة�ال��ة�العاملية�جا�دة�شأ��ا�شأن�اليون�س�و�لتكس����ذا

���حدود�املعقول�واح��ام�الديانات�ألن�العملية��تصالية�تصبح�ضعيفة�ب�ن�أفراد��سرة����

الفتاة��و�ا��اجز�املنيع�الذي�يقف��بداية�مرحلة�مرا�قة��بناء،�وكأن�احتالم�الص���أو�حيض

��ر�ع��ة����طر�ق��تصال�وا��وار�ب�ن�أفراد�العائلة�مع��عض�م�وتبدأ��نا�سلو�ات�ت�اد�ال�

تجد�تفس���للمرا�ق�ن�من�قبل�ذو��م،�أل��م�قد�قاموا��عملية�مرور�من�مرحلة�إ���مرحلة����

�الس�سكر��ية �اللغة �من �ال�لمة ��ذه �اشتقت �مرور، �طقوس ��و�مطابق� ش�ل �ما ��ع�� و��

                                                 
 من�ال�ندوسية�والبوذية�واليابانية،�ل�ا�موقع����ال�ند�وجنوب�شرق����: الس�سكر��ية� �اشتقت �الطقوس لغة

الرسمية����ال�ند��22آسيا�مشابھ�للغة�الالتي�ية�واليونانية����أورو�ا����القرون�الوسطى،�و���إحدى�اللغات�ال

  .و�عت���اللغة�الرسمية�الثانية����البالد
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للنظام�و�ذا�ما�جاء�ع���لسان�جينون�حينما�أكد�أن�الطقس�يدل�ع���ما�تم�تحقيقھ�وفقا�

  . 3للنظام

  .�جتما����من�خالل�التقنيات�ا��ديدة�التواصل�وظائف� .2

إنھ�كمف�وم�عبارة�عن�ب�ية�ديناميكية�فبما�أن�املوضوع��سا����للبحث��و�التواصل�

� ��ستلزم �وقوان�ن�وظيفية �رموز �خالل �من �بي��ما ��تصال �واملستقبل�ب�ية �املرسل �ب�ن التفاعل

�ل�ا �املستعمل�ن �مع�شة �ونمط �ثقافة �وفق �أو�4محددة �خطاب �تبادل �ف�و�عملية �إذن منتوج�،

  . و�الفشلأفكري�يمكن�أن�يتم�بالنجاح�

 : املف�وم�اللغوي�لالتصال .1.2

 .أن�ت�ون�ع���عالقة�مع���ص�آخر��اعطاء�املعلومات�واق�سامإ ،من�الفعل�وصل�أوصل

بمع��� common مشتقة�من��صل�الالتي���بمع�� communication �لمة��تصال :إصطالحا�

  . 5املسار،�بمع���املشاركة�وت�و�ن�العالقة�أو�بمع���الشا�ع�أو�املألوف�

�بواستط �يتم �وال�� �ومستقبل �مرسل �بمقتضا�ا �عملية�يتفاعل �أنھ �ع�� ��تصال ��عرف �ا�كما

�عناصر� �ع�� ��تصالية �العملية �وتقوم �واملشاعر، �و�ف�ار�وا��قائق �والقيم �املعلومات نقل

    .أساسية�و���املرسل،�املستقبل،�الرسالة،�قناة��تصال�و�التغذية�الرجعية

� �إ�� �عمليةإضافة �يحظى تأس�س أنھ �والذي  العلماء ب�ن النطاق واسع با�تمام املع��،

�عامة �جتماعي�ن �املواقف ماثلة أل��ا بصفة ��ل �وقد ��  عادة بدراس��ا اضطلع �جتماعية،

 وعلماء�اللغو�ات، ا��ما���ى، �تصال وسائل ودارسو،�السيميولوجيا النفس،�وعلماء علماء

 ���أقسام البحث�كما��و ميادين من ومستقال را��ا ميدانا �تصال بحوث جعل الذى �مر

  .6 لثقافةبا املتعلقة �تصال�والدراسات

 :�عر�ف��تصال��جتما�� .2.2

��فراد� �ب�ن ��ف�ار�و�راء �تبادل �طر�ق �عن �ت�شأ �ال�� �بالعالقات ��جتما�� ��تصال �عرف

�عض�م�مع��عض،�ي�شأ�من�خاللھ�نوع�من�التعارف��جتما��،�و�و��تصال�الذي���دف�إ���

أنواع�الرسائل��تصالية�قصد�معا��ة��افة�املشا�ل��جتماعية�عن�طر�ق�إستخدام�جميع�

 7.�غ���الواقع�السل���نحو��فضل
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  أنواع��تصال�  . أ

�املنطوق  �: �تصال �قيمية��املنطوق �تصال �منظومة ��� �وعادات �طقوس �ل�ا �بيولوجية عملية

�عمل�ع���توطيد�العالقة�ب�ن��فراد�واملجتمعات،�إذا�ال�مع���ل��ضور�ا��سدي�دون�تواصل�

�و�عت���الباح �مفاد�ا�ملموس �حقيقة �اللغوي �التواصل �أن �بنكراد �الش����سعيد �السيميا�ي ث

ا��سد�ب�ل�ما�يحملھ�من�مع���ألنھ��و�الواج�ة�ا��قيقية�للتواصل�وا��وار�فنالحظھ�بأعي�نا�

�عن� �املع��ة �الوسيلة �إنھ �وس�ونھ �وحركتھ �أفعالھ، �ون��قب �أقوالھ �إ�� �وننصت �بجمالھ ونتغ��

  .8التواصل�مع��خر

�تصال�املنطوق�أو�املتعارف�عليھ�باللفظي�املعتمد�ع���اللغة�وتركيبا��ا��ك���و�عت���

�أجن��� �تحدث �وإن �اللغة، ��اتھ �يت�لم �إال�من �ال�يف�مھ �بالعر�ية �العر�ي �تحدث �فإن ان�شارا،

�الب�اء� �ال��ك �مثل �وإشارات �ايماءات �استعمال �يتم �ولكن �ينطق�ا، �إال�من �يف�مھ �لن بلغتھ

��م �ع�� �التواصل�الداللة �عن �املع��ة �ا��سدية �الوسائل �وجميع �الصالة �و�تجا�ات، اكن

��تصال� �دون ��تصالية �للعملية �نجاح �فال �وعليھ �مع�ن، �موضوع �ع�� �للداللة �جتما��

  .الصامت

  ):ا��سد�املع��(�تصال�الصامت�  . ب

�املتاح �الوسائل ��ل ��ستعمل �اليومية ��تصالية �والعمليات �ا��وارات �الكث���من ة،���

السمعية�والبصر�ة�و�شارات�واملحا�اة،�مما�يدل�ع���أن��تصال�عملية�اجتماعية�محضة،�

و�عض�العمليات�والظوا�ر�ال���يقوم���ا���سان�تدل�ع���طبيعة�الفرد�و�ي�تھ�ودينھ�ونوعھ،�

��عر�فيا �مثل�9و�عت���ملفا ��شياء: لھ �و�ل �التدين، �املظ�ر، �اللباس، �العناق، �املصافحة، �نوع

  .الظا�رة�واململموسة�من�العملية��تواصلية�وحوار��خر

  حدود�ان��اك�املقدس�والدي������التواصل��جتما��  . ت

�ال��� �امليادين �وجميع �واملد�س �املقدس �بدراسة �و�ن��و�ولوجيا ��جتماع �علماء ا�تم

دة�حول�يتمثالن�ف��ا�كظا�رة�إ�سانية�قبل�أن�ت�ون�اجتماعية،�وتم�التوصل�إ���مفا�يم�عدي

�وما� �والغموض �الل�س �مواضع �اك�شاف �وتم �بھ، �املرتبطة �و�مور �واملد�س �وكياناتھ، املقدس

�النفس� �علم ��� �الدراسات �من �وافرا �نص�با �املوضوع ��ذا �ونال �والتابو، �بالتحر�م �س��
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إ��،�و�ذلك�أصبح�التابو�جزءا�... و�جتماع،�ع���يد�فرو�د�ودور�ايم�و�ي���بورديو�وفا�ي��ولونا

�العملية�ال  ��� �فالتابو��عت���عائقا ،� �ا��زائري �مجتمعنا �وخصوصا �ال�شر�ة �ا��ياة �من �يتجزأ

�آنفا�أي� �ل�ا،�ألنھ�كما�ذكرنا �تصالية�وا��وار�بصفة�عامة�كما��عت������نفس�الوقت�محفزا

��يماءات� �من �اللغة، �بمعطيات �ت�سم �عملية �و�ل ��فراد �ب�ن �تتم �وتحاور �اتصال عملية

والرموز�وأك���من�ذلك�ا��سد��لغة�حية�مت�لمة�تمارس�العملية،�وتتق��ا�ف�و�رمز�ة�و�شارات�

ثقافية�وكيان�اجتما���متحرك��عكس�طبيعة�املنطقة�املوجود�ف��ا،�فممارسة�ا���ب�ل��سد�

عبارة�عن�عائق�أسا�������عملية��تصال،�ومبدأ�من�مبادئ�فرض�القوة�والتكر�س�وال�يمنة�

  .ع����خر

   :ورة�و�نوثة����الفضاء�التقليديقيم�الذ� .1.3

���سمة�مجتمعنا�ا��زائري�الذي�يمارس��قصاء�وال��م�ش����حق�ا��سد��نثوي،�

�املرأة �تقتصر�ع�� �الكفا�� �العمل �ا��وار�او�آليات �عمليات �ا��طابات�... وأصبحت �و�ل املرأة

� �ذا��ا �حد ��� ��ن�� �أن �مفاد�ا �قناعة �يطرح �مما �بذلك، �تنادي �تابو،�السياسية �عن عبارة

��اتھ� ��� �سا�م �وأك������ء �والسوء، �للش�وة �مصنع �ومجرد �ج�سية، �وسلعة �مرذول جسد�ا

الوضعية��و�ا��مالت��عالمية�الدعائية،�فأثناء�عملية�التواصل�مع�ا��م�ور�إليصال�سلعة�

�لتحر�ك ��ش�ار، ��� ��نثوي �با��سد ��ستعانة �يتم ��حيان �أغلب ��� �مع�ن �أو��شر�إعالن �ما

��اتھ� �وتصبح �بال�قيمة، ��ان �وإن �ح�� �املنتج �ذلك �ع�� �ا���سية �والغر�زة �الش�وانية الفطرة

�ش�ارات�بمثابة�العيب�وا��رام����ا��وارات�اليومية�للناس،�مما�يجعل�م�يصرون�ع���لعن�

�صورة� �إ�� �العالقات ��� �الداخ�� �ا��رام ��ذا �إخراج �ع�� �اج����م �ال�� �والتكنولوجيا ا��داثة

�بودر�ارالدناء �جان �و��ھ �و�و�ما �املجتمع، �لدى �يحضر�:" ة �اجتماعيا �كيانا �أصبح ا��سد

�الوظيفية� �محل �يحل �أصبح �أن �إ�� �منھ ��نثوي �خصوصا ��عالنية �واملناسبات الطقوس

�مر�الذي�يدفعنا�إ���النظر����ذلك�.  10"�خالقية�و�يديولوجية�ال����شأت�عل��ا�املجتمعات

  :���11ا��طاب��جتما���وقد�قسم�ا�مالك�شبل�إ���أر�عة�مستو�اتنظرة�نقد�ل�ذا�ا��سد�

 ا��سد�le corps   :و�ع���بھ�املعطى��و��،�الذي�يم��نا،�إنھ�غالفنا،�عالمتنا�وتوقيعنا�

 ���العالم،�

 � �ذلك�:  le corporelا��سدي �إنھ �العالم، ��� �وحضوره �ا��سد ��عب��ية �بھ و�ع��

� �باألطر �املرتبط ��جتما�� �وعالقات�ا��سد �شب�ات �من �تحملھ �بما �جتماعية

  .ورموز 



  P-ISSN: 2437-041X                 مجلة�أن��و�ولوجيا    

E-ISSN:2588-2325                 2019السنة��09: عدد�05: مجلد      

 

  76

 � ��ان�:   corporéité laا��سدية �ذ�ور�ا �الغر�زي �بالعالم �يتعلق �ما ��ل ���ا يتصل

و��–بتعب���شبل��–أنثو�ا،�إ��ا�ذلك�ا��سد�ا��مي���الذي�ال�نر�د�أن�يراه��خرون�

  .يرتبط�بذلك��ل�ما�يتعلق�با��ب�وا���سانية

 ا��سدانية�la corporalité   :�،التأو�لية� �تمظ�راتھ �����ل �ل��سد �العليا �املمارسة ��

  .إ��ا�التصور�النظري�حول�ا��سد

  :وحدود�ما�املمنوع�واملرغوبجليات�ت .2.3

�مفاد�ا� �إشارة �إ�� �يرمز�دوما �ألنھ ��ستعمال �ثقال��� �التابو�أشد �مصط�� �بصبح ر�ما

��جتماعية �القيم �مع �املتعارضة �املمارسات �وملنع �ممنوع، �مجتمعنا��اتجاه �لكن �الظا�ر، ��

ا��زائري�يتعامل�مع�مفردة�العيب،�و�تم�إلصاق��اتھ�العبارة�ال����شأت�ع���أساس�ا�نظر�ة�

الوصم��جتما��،�بأي�خطوة�يقوم���ا�أفراد�املجتمع�تمثل�نوعا�ما�خطرا�ع���منظومة�القيم�

راسة�الظوا�ر��جتماعية�و�عراف�املتفق�عل��ا،�و�ت����ذا�جليا�أثناء�ال��ول�إ���امليدان�ود

من�جميع�زوايا�ا�ف�ل�حلقة�من�ا��لقات��جتماعية�مرتبطة�ببعض�ا�البعض،��س�شف�من�

أنا�أساعد�زوج������أي�{ خالل�حوار�رجل�ن�عن�املساعدة�امل��ل�ن�حيث�يقول�أجد�ما�لألخر

�أر�د�من�امي�أن�لكن�ل�س�أمام�أ����أو�أ�ل�ا،�بل�وأم���عل��ا��وامر�أمام�م�ألن���ال ... ���ء�

خر�عندك�حق�أنا�أساعد�ا����ا�ي�لزوج����ذا�ذليل،�فقال�لھ�� تقول�ع���لست�رجال،�أو�حم

�أمام� �قيم�� �من �و�نقص �عيب، �ذلك �ألن ��خر�ن �أمام �ذلك �إبداء �ال�أستطيع �لكن �ش�� �ل

�أو�الضيوف �} ��ل �أن �نجد ��جتماعية �ا��ياة �من �الواق�� �املثال ��ذا �تحليل املمارسة�عند

�جتماعية��نا�واحدة�و���املساعدة�امل��لية�للزوجات،�ولكن�الفعل��نا�الزمتھ�صفة�ا��فاء،�

�لھ� �رمزي �فعل �ش�ل ��� �ا��فاء، ��� �مرغو�ا ��ان �أن ��عد �العلن ��� �املنع �صفة �الزمتھ �ثمة ومن

�عنھ� �املس�وت �لفعل �ا��قيقي �املع�� �و�و �مرغوب، �ممنوع �ب�ل �يقول �اتجا��ن �ذو مدلول

  .اعيا�أثناء�عملية�التواصل��جتما���ب�ن��فراداجتم

تخرج�إحدى�الفتيات�من�م��ل�والد�ا�غ���متأنقة�بمساحيق�: و���مثال�اخر�من�الواقع

�مثال�حاملة� �ا��امعة �إ�� �الناس �أمام ���ص�ا �من �يقزم �الذي �الوضع ��ذا �رافضة التجميل،

الناس�س�نظر�إلينا��ع�ن�حرام���تقول�ال�مع�ا�حقيبة�تر�و�ة،�مليئة�باألف�ار�واملواعظ�الدي�ية�

العيب،�وأنت�تخرج�ن�بصفة�راقصة����املال���وأنت�عورة،�وتقوم�الفتاة��نا��عملية�ترا����

مع�نفس�ا�وخيانة�ثقة�العائلة�بمجرد�ا��روج،�حيث�ترت������أحضان�غر�ب�مس�بدلة�لباس�ا�

ى�مج��ة�ع����ذا�ال���ء،�وحيا��ا،�بلباس�فا���ومساحيق�تجميلية،�وعالم�غر�ب�ع��ا،�وأخر 
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�تخرج� �وأخرى �القصاص، ��ستحق �جر�مة، �بل �عيبا �متجملة �اب�تھ �ال��عت���خروج �والد�ا ألن

مت��جة�لك��ا�تتواصل�مع��خر�ن�ب�ل�ثقة�وأر�حية�ألن�لد��ا�قناعات�أ��ا����من�تملك�زمام�

أسرة�إ���آخرى�وال�أمر�ا،�وال�يمكن�ملخلوق�زعزع��ا،��نا�نرى�بأن�املنظومة�القيمية�مختلة�من�

�أذ�اننا� ��� �تر��ت �ال�� �العيب �ثقافة �إ�� �ذلك �مرد �إنما ����ء، �ع�� �باإلجماع ��س�� �ما يوجد

�يري� �للتعامل �جيد �وجھ �وج��ن �املعامالت �أثناء �ونتخذ �والسم�ن �الغث �ب�ن �ال�نفرق وأصبحنا

�و�ب �الفكر�ة �و�شو�اتنا �صفاتنا �يخفي �آخر�قبيح �ووجھ �مثالية �من �عليھ �نحن �ما ق��ا�الناس

  .12حب�سة�أنفسنا�املر�ضة

  جندرة�التابو����التواصل�وا��وار��جتما���: ثانيا

�قطعا،� �ا��زم �يمكننا �بھ �ا��اصة �القوة �ومواطن �اليومية �ا��ياة �ا��وار��� �تأمل عند

�مجتمعنا� �و�� �عموما �العر�ية �املجتمعات ��� �التفك����جتما��، �قيود �فرضتھ �التابو�الذي بأن

�تأن�ث �قد�تم �صورة�خصوصا �يحمل �عنھ �املس�وت �وأصبحا �للمرأة �الدونية �باألفعال �أو�ر�طھ ھ

�نف �من �ف��ا �ال�بد �تواصلية �عملية �ف�ل �الشيطانية ��و�ا���سانية �الذي �وال�شو�ھ �الضعف ي

�الوصاملرأة �من �وال�بد �صفوةو ، �إ�� �مجتمعاتنا� ل �طبيعة �ألن �الرس��، �وا��طاب �ا��ديث ��

  .ذ�ور�ة�بحتة

�بي���بورديو  �صنف�ا �القبائ��،��وقد �امل��ل ��� �دراسة �إجراءه ��عد �الرمز�ة، �نظر�تھ ��

�للم��ل، �حقيقيا �تقسيما �الوظيفية تحمل �للبنائية �ا��ديثة �الصورة ��� �امل��ل �وأفراد �والعمل

�الرمز�ة �يمجد�ف وكذا �الرجل �من �تجعل �بامتياز، �ذ�ور�ة �ثقافة ��� �السائدة �الثقافة �أن يقول

�و� �بل �دوما �نفس�ا �تذل �واملرأة �أنفس�ن�نفسھ �ينف�ن �دوما، �ال�ساء �أن �التأكيد �إ�� ��ذا تخطى

�الرجال، �قبل �من �تملك�ن �امل�� ف و�عشقن ��� �ك��ى �احتفالية �مناسبة �لھ �تقام �تضم�الطفل ل

� �من �تحرره �ع�� �تحتوي �املقدس�أطقوسا �الرجال �عالم �إ�� �املد�س ��نثوي �أو�ا��انب مھ،

لية�صغ��ة�ع���شرف�املغوار�الذي�وخصوصا�أثناء�الذ�اب�للسوق�أول�مرة،�حيث�تقام�احتفا

�نظام� �ع�� ��مومية �ال�يمنة �عن �منفصال �بھ، �متصال �ا��قيقي �العالم �إ�� �ا��روج استطاع

حياتھ،�معلنا�بداية�حقبة�جديدة�تضم��ا�طقوس�ستصبح�ممنوعة�ع���الطفل�بما�أنھ�إنتقل�

�تحمل �ذكر�و�نا �ألنھ �سوى �ال�ل���ء ��سرة، �ع�� ��جبار�ة �السلطة ��رم �أو��إ�� �املمنوع لفظة

ا��رام�ع���التقد�س�والتط����التقد�س�أي�أن�الطفل�سيخلف�أباه�����ل����ء�و�تم��عو�ده�

�ال� �ور�ما �القسري �ال�سلط �ل�ذا �والطاعة، �ا��ضوع �ع�� �س�تعود �والفتاة ��مر�والن��، ع��

طقس��ستطيع�ح���البوح�بمشاعر�ا����أي�ظرف��ان�أو�ي�ون،�أما�التط����ف�و�ما�يتضمنھ�ال
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�عن� �التام �العزل �أي �النوم ��� �والفصل �و��ل �والعبادات �الفرائض �مستوى �ع�� �آنفا املذ�ور

�واخ���� �املجتمع، ��� �مع�� �من �العيب ��لمة �تحملھ �ما �ب�ل ��عت���عيبا �الذي ��مومي، العالم

وحسب�مالك�شبل�فإنھ�طقس�رفع�النجاسة����التواصل��جتما���ب�ن�الفرد�واملجتمع�منذ�

  . �13ظافر�عومة�

  :شبح�العيب����التواصل��جتما�� .1

ر�ما��ان�التواصل��جتما����س�ب�الكث���من�ا��رج�لإل�سان�بصفة�عامة،�وللطفل�

والفتاة����سنواتھ�العمر�ة��و����س�ب�عقدة�التفوق�في�تج��ناك�صراع�داخ��،�ل�ذا�الفرد�

� �عشوائيا، �طفولتھ �يمارس �أدوار��ل �صراع �املجتمع ��وامر�امللقاة�الصغ����� �وفق �يتصرف أم

عليھ�ق�ر�ا،�و�نا�تصبح�الت�شئة��جتماعية�قد�سا�مت�سلبيا�����ذا�الت�و�ن�مما�ينجر�عنھ،�

�املؤسسات� �إ�� �نرجع �ذلك �من �التأكد �أردنا �ما �وإذا �فيھ، �الثقة ��خر�وعدم �من ا��وف

�واملتلقي، �امللقي �ب�ن �حقيقي �تواصل ��ناك ��ان �إن �فعال �ونرى �ب�ن��التعليمية، �املتلق�ن و��ن

{ �عض�م�البعض�خصوصا�����طوار��و���أي�املدارس��بتدائية�وال����عرف�ا�مادل�ن�غرافي���

�القيم،� �تلقينھ �خالل �من �املجتمع ��� �الندماجھ �الفرد �بإعداد �تقوم �ال�� �الص��ورة �تلك بأ��ا

�مم �مؤسسات �بفضل �مجمل�ا ��� �للثقافة ��علمھ �خالل �ومن �الرموز، ��سرة،�املعاي��، ��� ثلة

�اللغة �وكذلك �14}إ��......املدرسة، �بأ��و ، �نرى �ومؤسسا��ا �الت�شئة ��عر�ف �خالل تقدم��امن

خدمات�ذات�أ�داف�ن�يلة�للطفل،�ولكن�ما�يجده�الطفل����مؤسساتنا�التعليمية�من�فصل�

�وا��رام،� �العيب �ثقافة �ع�� �وتر��تھ �املدرسة ��� ��ناث، �ج�س �من ��طفال �و��ن �ب�نھ جندري

�صناعة� �وسيحاول ��تصال، �ا��وار�وأساليب �من �ينفر�دوما �سيجعلھ �باألن�� �دوما و�شب��ھ

قوقعة����أيامھ��و��،�ألن��اتھ�التلقينات�تحمل��عد�سلبيا�أك���من�إيجابي��ا،�و��رب�بھ�دوما�

من�إبداء�رأيھ�وكبتھ،�ومحاولة�جعلھ�يخفي�ما��شعر�بھ�نحو��خر��س�ب�عقدة�النقص�وثقافة�

  .ب�واملس�وت�عنھالعي

فعندما�يرجع�الطفل�إ���امل��ل�من�عالم�مقيد�بإجراءات�وقوان�ن�صارمة�إ���م�ان�ال�

يقل�عنھ�إال����جزء�صغ���من�ا��ر�ة�و�عد�عملية�اس��جاع�ملا�تم�تحصيلھ،�يبدأ�الطفل����

ھ�سرد�أدق��شياء�ال���قام�ب���يل�ا،�مؤكدا�عدم�تفاعلھ�مع�الطفلة�سمية�مثال،�ألن�معلم

قال�ملن���أنك�ت�شبھ�باألن��،�و�و�شعر�باإلحراج�و�دأ�زمالؤه�يق�ق�ون�ألنھ�يجلس�مع�ا����طاولة�

ون�ف��ا�التمي���واحدة،�وأنھ�ال�ير�د�أن�يتعرض�لنفس�املوقف،�و�نا��طفال����سن�ال��ستطيع

� �الفع��، �ا������ �كمثألنھ ��ذا �خاطئة، �وتلقينات �قيم �بواسطة �ال��اءة �كسر�عفو�ة ال�قد�تم
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��شعرون� �الناس �الكث���من �أن �أثب�ت �ا��ما���ية �الدراسات ��عض �أن �عن �نا�يك �سيط

با��وف�من��تصال�ا��ما���خالل�حيا��م��س�ب�عقدة�املس�وت�عنھ�والعيب،�و�ودون�طرح�

�ا��طاب ��� �عقدة �دون �أف�ار�م �فيما �الرسمية، �صفة �تحمل �ال�� �بالتنعت�أات �سيقومون ��م

��وصاف �بأشنع �ل� ،والوصف �سرد�م �أو�مع�� �أنفس�م �و��ن �بي��م �فيھ �حديث �املراد لموضوع

�مكبوتا��م �عن �للتنف�س �املقر��ن �����،�صدقاء �فعل��ا �فعل ��� �ا��ندر�ة �نجاح �يث�ت و�و�ما

�السعداوي  �نوال �ترى �حيث ��جتما�� �ب�ن�: ( التواصل �الفروق �أن �تث�ت �العلمية �ا��قائق أن

�امل �إنتاج �من �دخيلة �فروق �واملرأة �من�الرجل �برئية �الطبيعة �وأن �الت�ش�ية، �ومؤسساتھ جتمع

  .15)�ذا�التغي���بدليل�أ��ا����تتغ���من�نظام�إ���نظام

�بي���بورديو �عرفھ �إ�سانيا�: ( وقد �نوعا �ي�تج �مت�امل �وعم�� �نظري ��شك�� �بناء بأنھ

وقد�ذكر�ذلك����) بصفة�اجتماعية،�أي�أنھ�ي�تج�جسدا�اجتماعيا�متمايزا�عن�النوع�املعاكس

 La maison{: كتابھ�امل��ل�القبائ���مم��ا�ب�ن�الرجل�املرأة����التقسيمات�والتقابالت�ال���وضع�ا

est le siège de l'honneur de la famille. La femme en sera la grande prêtresse! Les 

Kabyles ont coutume de rappeler que: L'homme est la lampe du dehors , la femme la 

lampe du dedans 16.{  

  :�تجاه�الثقا�������تصال��جتما�� .2

��عتبار�ما� ��ع�ن ��خذ �من �بد �فال �أم��يقي �تجر�دي ��و�علم ��جتماع �علم �أن بما

�و�و� �ندرسھ �الذي �البحث �موضوع �ع�� �تؤثر�بالفعل �معيقات �من �الواقع، �أرض ��� يحدث

عبد�: العر�ية�كتاب�الباحث�العرا���التواصل�واملس�وت�عنھ�اجتماعيا،�وقد�أس�م����الساحة

�املعاصر �العر�ي �املجتمع �مش�لة ��جتماعية��-ا��بار�عر�م، �املشا�ل �دراسة ��� �تحلي�� بحث

�ا��ضار�ة� �القوى �تصارع ��� �املمثل �ا��ضاري �الصراع �أن �ع�� �ركز�الباحث �وقد ،� وا��ضار�ة

�أساس ��� �السلطة، �و �ع�� �العر�ية، �البالد ��� �اعتالل �املأ�ل ��اتھ �مع�ا�ن �ا��ارجية ؤثرات

و���عن�نوع�حيث��عت������املسؤولة�� املؤثرات�الداخلية�ال������ثقافة�الت�شئة��جتماعية،�

عملية��تصال�والثقافة�ال���تطبع�عل��ا�باعتبار�ا��ا�وظيفة�أساسية�لتحقيق��تصال،�الذي�

�لإل�سان ��ساسية �ا��اجات �من �ا��17و �تتضمن �أ�عاد �عدة �يحمل �وتبادل�بمف�وم ���س

ا��ديث،�القراءة،�املمارسات�الدي�ية،�الرعاية�ال��صية،�رعاية�الطفل،�ال�وايات��بداعية،�

ال�مع��خر،�واتصاال�الل�و،�وال��فيھ،���ل�الشرب،��ل�عملية�تتضمن�اتصاال�مع�الذات�واتصا

   .مع�املجتمع
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ت�ا��لقية�والقيم�مجموعة�من�الصفا: و�قول�مالك�بن�ن�������ذا�الصدد�أن�الثقافة

�جتماعية�ال���تؤثر����الفرد�منذ�والدتھ،�لتصبح�ال�شعور�ة�تلك�العالقة�ال���تر�ط�سلوكھ�

بأسلوب�ا��ياة����الوسط�الذي�ولد�فيھ،�ف�����ذا�مك�سبة�وتخلق�لھ��و�تھ�وتار�خھ�الذي�

  .18يحيا�بھ

� �ع�� �تقوم ��جتماعية �وظيف��ا ��� �ا��قيقة �الثقافة �أن �ن�� �بن ����و�رى �املتمثل �التبادل مبدأ

  .�رغام��جتما���واملوقف�الفردي،�و�التا���ف���جزء�ال�يتجزأ�من�العملية��تصالية

�تحمل� �نجد�ا �املوضوع �ل�ذا �ن�� �بن �مالك �أعطا�ا �ال�� ��جتما�� ��رغام �مفردة �إ�� بالرجوع

  :�عدين

- � �املثل، ��خالق، �املعاي��، �القيم ��ل ��� �املتمثل �املقدس �ال����عد �القيمية واملنظومة

  .ي�شأ�عل��ا��فراد

�باألن��� - �الدو�ي �وال�ش�يھ �عنھ �واملس�وت �العيب �ثقافة ��� �يتمثل �الذي �املد�س �عد

 .ونظر�ات�الوصم��جتما���و�ل�ما��و�س��

��فراد� ��شر�ھ �وما �الثقافة �بمف�وم �مقيدة ��جتما�� �ا��وار�والتواصل �عمليات �تصبح وعليھ

  .مختلف�أنواع�التدر�ب�والتعو�د�وال��بيةمن�تدر�ب�ل��ياة�ب

  :خاتمة

�دائرة� ��� �الداخل �أو�ا��رام �اجتماعيا �عنھ �املس�وت �التعب���عن �أو�مساحة �فضاء �دوما يبقى

�املكبوتات� �أو�التعب���عن �املجتمع، �تخص �معينة �أو�قضية �سيا���، �أو�رأي �املجتمع انتقاد

يقة�����ستعمال�أثناء�التواصل�مع�لھ�ف��ة�ض�،ا��ديث�عن�مسألة�دي�ية�دوما�و ا���سية�أ

جذرة����ثقافة�العيب�أو��املس�وت�عنھ�صفة�مت،�ومن�خالل�ما�سبق�يمكن�القول�بأن��خر�

�انت�وال�تزال��ش�ل��الة�محرمة�يمنع�ال���عقدة�ا��ندر�املجتمعات�العر�ية�عموما،�تم���ا�

ا��وار�أو�التواصل��جتما���التقليدي�لم��ستطع��.ض�ف��ا�وا��ديث�ع��ا�داخل��سرةا��و 

كسر�حواجز�الصمت،�فيما�ن��ت�فيھ�التقنية�بمختلف�وسائل�ا�وال���أصبحت�وسيلة�فعالة�

�مقابل�.للتعب�� �امللقنة، �وال��بية �املك�سبة ��خالق �ونوع �ال�شر�ة �ال��كيبة �لطبيعة �يرجع و�ذا

ب�نھ�و��ن�نفسھ�أو����الشارع�أثناء�مرور�فتاة��فضاء�شاسع�مع�الذات��ستطيع�الفرد��دالء���ا

مت��جة�أو�رفقة���ص�آخر�لھ�نفس��نطباع�أو�داخل�فضاءات�التواصل�الرقمية،�و����عض�

�اجتما �عا�ة �م�ونا �ا����ية �القيود �جميع �متحديا �علنيا �ممارسا �املكبوت �يصبح �����حيان عيا

  . طر�ق��نحراف�و�جرام
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