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 ص خّ لم

والعوائد المجتمعيّة   ،رعيّةيّة والشّ وقوانين األحكام العرف  ،نظيميّةالخروج عن األطر التّ   عدّ 

في  واصل، وخلقت هّوة سحيقة  واهر اجتماعيّة ساهمت في خرق أسس التّ من أسباب تفّشي عدّة ظ

ل الحاضنة  المجتمعات  األخالقي،  واهرالظّ   تلكصلب  االنحالل  العنف ،  ولعّل  أشكال  وتنامي 

النّ   هماواالنحراف   عنها.أبرز  المتمّخضة  الوص  تائج  االنحرافيويتنّزل  النّ ا    م  إلى  ظريّة ستنادا 

فسّي االجتماعّي الذي  أو علم االجتماع الجنائّي ضمن خانة الخلل النّ   ،جراميّة في علم اإلفسيرالتّ 

حيّزا   خّصصت  التي  األبحاث  عديد  أّكدته  ما  وهو  باالنحراف،  الموصوم  منه  من   كبيرايعاني 

اته، بيد أّن علماء العشرين حتّى منتصف القرن ذ اهرة منذ ثالثينيّات القرن  اهتمامها لدراسة الظّ 

فس النّ في علم    المتخّصصين  لغويّة التي أشبعت بحثا معا مفاهيم المصطلحات الّ ووزاالجتماع تجا

النّ  العلميّة.اللخوض في صفة الوصم من  التّطرق إلى ظاهرة    حية  وحاول هذا البحث من خالل 

في   الخوض  المترتّ الوصم،  التّداعيّات  عنهاأهّم  أو    بة  باألفراد،  عالقة  في  عالقة سواء  في 

وب التيالمجموعات،  بع  األسباب  نبذ  دفعت  إلى  المجتمع  شرائح  رغم   الموصومض  وتهميشه 

 إليه  واالندماج من جديد في المجتمع المنتمي ،الخروج من دائرة االتّهام التي أحاطت به همحاوالت

 المسلّطة عليه.  رغم المضايقات

العود على  ،الفعل االنحرافيّ  ،الموصوم ،الجريمة ، االنحراف ،الوصم:  حيّةالكلمات المفتا

 . الفعل االنحرافيّ 
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Abstract 

The violations of regulatory rules, martial and religious laws, and 

social mores were among the reasons that led to the spread of various 

social phenomena. The latter contributed to social communication 

disorder and created immense abysses within societies such as 

immorality, violence and delinquency. Based on the explanatory theories 

of criminology or criminal sociology, the stigma of deviance was 

classified as a psychosocial disorder that the stigmatized suffers from, 

which had been confirmed by various researches starting from 1930s till 

1950s. However, sociologists and experts in historical anthropology 

surpassed the concepts of linguistic terms, which were chiefly 

investigated by psychologists, to examine the features of stigmatization 

from a scientific perspective. Through the discussion of stigmatization, 

this research examines the key implications of stigma in relation not only 

to individuals but also to communities. It also investigates the reasons 

that lead some sectors of society to renounce and marginalize the 

stigmatized individual despite his efforts to go out the indictment 

division that crippled him and to reintegrate within his society.  

Keywords: Stigma, Perversion, Crime, The stigmatized, To pervert, 

Repetitive perversion.  

 المقّدمة 

الظّ  جذورهتستمدّ  االجتماعيّة  التيّارات  أو  والممارسات  واهر  المعتقدات  جملة  من  ا 

و أ  تفاعل الفرداتجة عن  واألفكار النّ ،  اتلوكالجماعيّة، فهي في مجملها ضرب من ضروب الس

تأثير   عالقة  في  المجتمع  مع  مع المجموعة  هو  لما  سواء  حاضيوتأثّر،  عن أو  ،  راش  متوارث 

 عن غير وعي وإدراك في غالب األحيان. السلف

الم للظّ صوصّ ختواختلف  موّحد  مفهوم  تحديد  في  االجتماع  علم  في  الختالف  ن  تبعا  اهرة 

المتّ ءاانتما واإليديولوجيّات  في  تهم  تفحّكمة  من    ،هماتسيرمسار  االجتماعيّة  الظّ   عدّ فمنهم  اهرة 

نا سلوك  معيّ مبع  مجّرد  ممارسة  المجتمن  صلب  لّخصها و،  عنة  من  تشّكل   منهم  كونها  في 

النّ التّ  المجتمع في زمان ومكان محدّدين سلفا، في حين يرى  فاعالت  اجمة عن احتكاك مكّونات 

الب من  المغاير    احثينجمع  الرأي  ذكره  أصحاب  سبق  تتلخّ لما  في  أنّها   ،القواعدجملة  ص 

 (.2012تماعّي المنتمي إليه )طالب، حياة اإلنسان في المحيط االجوالضوابط المحدّدة 
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الظّ  عن  الحديث  سياق  في  الوصم  االجتماعيّة  ويتنّزل  التيّارات  بصفته  واهر  أبرز  أحد 

مفهومه قصد   لثام عنه، وتحديدلذلك وجب إماطة الّ   ،د أنماطهوتعدّ   ،منبثقة عنها لتشعّب مفاهيمهال

اهرة ظلّت سيما أّن هذه الظّ   الو  ،اءوسالفرد والمجتمع على حدّ    اته علىدّرج في ضبط تداعيالتّ 

المسكوت عنها المواضيع  لها من    ،حتّى وقت قريب ضمن  المصطبغ لما  انعكاسات سلبيّة على 

 الحاضن للموصوم.والمجتمع ، بها

 راسة مشكلة الدّ 

لما ،  ين على اختالف مشاربهمصصّ ختام المة بوافر اهتمواهر االجتماعيّ حظيت مختلف الظّ 

تسبّبه   أن  ي يمكن  سلبيّة  آثار  الوصم ضمن   صعبمن  ظاهرة  وتتنّزل  بسهولة،  مخلّفاتها  تجاوز 

األمر الذي دفعنا الختيار    ،الخانة نفسها والتي لها تفّرعات عدّة يصعب أن يتضّمنها هذا البحث

 خالل السنوات األخيرة.  الظواهر المطروحةباعتبارها أكثر  امسألة العنف نموذج

وضة، سواء من األفراد  واهر االجتماعيّة المرفبقيّة الظّ   نع جوهره  وال يختلف العنف في  

ال تباين في  جموعاتمأو  المجتمعات، مع  ب   أو حتّى  الفعل من عدمهما  ، ينها بخصوص شرعيّة 

هذه  عليهو في  الخوض  نشأتها  وجب  جذور  على  للوقوف  تغلغلها    ،المسألة  صلب وأسباب 

حتّى المع  المجتمعات  اليومي  من  جزءا  تشّكل  بالعرف ش  يباتت  اصطبغ  الذي  واالعتيادي 

 والعادة، وما هو موروث عن السلف في بعض جوانبه.

 الّدراسة أسئلة 

 :اآلتيةيجوز من خالل ما أسلفنا ذكره طرح األسئلة 

 المقصود بالوصم؟ ما  −

 الموصوم والمجتمع المنتمي إليه؟ ىاهرة عل ات هذه الظّ أهّم تداعي وما −

 افّي؟ االنحروما أسباب العود على الفعل  −

 راسة أهميّة الدّ 

الدّ  أهميّة هذه  النّ   تبيينراسة في  تتجلّى  المفاهيم  الصّ ظأهّم  من  ،  الوصم  اهرةظلة بريّة ذات 

 عريج على: مع التّ  ،ونصصّ ختما خلّفه الم ض فيخالل الخو

 .منهمعريفات المقدّمة وافق واالختالف في التّ ط التّ نق .1

الظّ  .2 هذه  نشأة  إلى  المؤدّية  عاّمةغلغوت  ،اهرةاألسباب  المجتمعات  صلب  المجتمع  و  ،لها 

 . الخصوصعلى وجه  ونسيّ التّ 

 ن عالقة الوصم بالموصوم من خالل نموذج الوصم االنحرافّي.يتبي  .3

الحاضن  محيطه    أو  ،األسريّ   –سواء في محيطه الضيّق    ونيّة للموصوم،ظرة الدّ مخلّفات النّ  .4

 المجتمعّي.  –
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التي نخرت المجتمعات العربيّة على   ة الوصم االجتماعيّ ة ظاهرمالمس  راسة إلىتهدف الدّ 

الخلل مكامن  تحديد  خالل  من  وذلك  شأنها   ،اختالفها،  من  التي  الممكنة  البدائل  طرح  ومحاولة 

ثالثينيّ  منذ  اتّساعا  ازداد  الذي  الصدع  القرنرتق  تاريخن العشر  ات  من  متقدّمة  فترات  حتّى  ا  ين 

 المعاصر.

هرة العنف فحسب، بل يتعدّاها ليشمل عديد الظواهر  الوصم عند حدود ظاوال يتوقّف مفهوم  

شرقيّة كانت أو غربيّة، األمر الذي يحتاج إلى مزيد البحث    ،مجتمعاتعدّة  األخرى التي غزت  

ويبقى من    م قصد توسيع دائرة بحوثهم.مجال أمامه، ويفتح الينصصّ تخوالتدقيق من الباحثين والم

ضالم على  التأكيد  الّح  عن  التخلّي  مجملها، رورة  في  الوصم  بظاهرة  المتعلّقة  المسبقة  ألحكام 

تتنّزل فيه الذي  السياق  المقارنة  في مراحل الحقة  حتّى يتسنّى    ، ودراستها وفق  ضرب نوع من 

 توّسعها وانتشارها.مزيد   وراءتي كانت حديد األسباب الحقيقيّة الساهم في تبينها ت

 ابقةراسات السّ الدّ 

راسات األكاديميّة اهرة وحداثة الدّ ناقض بين قدم الظّ راسة التّ قة بهذه الدّ لّ قات المتعمن المفار

قضايا الوصم على تنّوعها وتشعّبها أنّها جدّ ضاربة في القدم،  يالحظ المتتبّع  إذ    ،ياقفي هذا السّ 

هائل من موازاة مع ذلك أمام زخم نفسه ارس يجد الدّ ، كما د سقف زمنّي لنشأتهاومن العسير تحدي

 حداثتها كرونولوجيّا.والتي تتميّز ب ،ت في هذه المسألةالبحوث التي خاض

المختصّ  المصنّفات  من  العديد  هووراوحت  ما  بين  المشرقيّة،  أو  منها  الغربيّة  سواء    ة، 

م عالقة  في  تطبيقّي  هو  وما  صرف  المنظرّي  في  منها  ونذكر  الوصم.  بنوع  األّول قاباشرة  م 

ايا  التي تقدّم بسطة عن المجال األنثروبولوجّي في عالقة بقض  (Bastid, 1971)  باستيد  دراسات

إليه تطّرق  ما  وكذلك  )   المجتمع،  وفيرفي  مشاكل م(  Walsh & Furfey, 1958واالش  ن 

 ودورها في تنامي ظاهرة الوصم.  ،اجتماعيّة

، وذلك  نيبحوثهم عن نظرائهم الغربيي ذاته لدى المشارقة الذين لم يحيدوا في  ونجد التمشّ 

م مسار  انتهاج  الرئيسيمن خالل  األسباب  بدوره  الظّ لة  شابه المس  المخالفة  تفّشي  قوانين واهر 

الشّ  كتابات  المجتمعات  أبرزها  ومن  والوضعيّة،   البداينةوكذلك  (،  2010)  الدراوشةرعيّة 

غالبيّة    ما يعاب علىإالّ أنّه    ات،ا يحيط بالظاهرة من أسباب وتداعيعلى جّل مالتي أتت    (2011)

مجانبتها  دّ ال والبحوث  التاراسات  الجذريّة  والحلول  هذه  لبدائل  مثل  مع  القطع  شأنها  من  ي 

 ا. مدون سواهالنّتائج األسباب و واقتصارها على ،اهروالظّ 

 راسة منهجية الدّ 

الدّ  م العلميّة    راساتتقوم  من    دقيقة  عاييرعلى  مناص  الذي  توظيفها ال  األمر  على   يحتّم، 

ه  واقتضت الضرورة صلب هذ  التي يروم صياغتها.  ةالدراس م والذي يتالءالمنهج  ي  توخّ الباحثين  

 . امكامل بينه المحافظة على التّ وجوب ، مع المنهج التّاريخّي والمنهج المقارنبين  راسة الجمعالدّ 
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التّ أهّم  قصد الوقوف على    اريخيّ التّ   راسة بالمنهجالدّ   لناأستهلو ذات الصلة  اريخيّة  المسائل 

الوصمبظا وهرة  كان    أبرز،  التي  تشكّ لها  األحداث  في  األثر  داخل ل  عميق  وتغلغلها  الّظاهرة، 

المنهج المقارن الذي من  ذلك    بعدووظفنا  .  ما المجتمع التّونسيّ سي  العاّمة، والمجتمعات  مفاصل  

 التي تتنّزل ضمن سياق الوصم، وذلك بهدف   الحاالته واالختالف بين  تشابط الأن يحدّد نقشأنه  

 عض المصطلحات القريبة في المعنى.تالفي الخلط المفاهيمّي الذي قد يشوب ب

 ماهية الوصمالمبحث األّول: 

الظّ  االتعدّدت  غزت  واهر  التي  متغيّرات ا  وتنّوعت  ،  المجتمعاتجتماعيّة  عدّة  إلى    ، ستنادا 

العنف أحد أهّم    يعدّ نفسه. وفي الوقت  وامل االجتماعيّة التي تعتبر المحدّد والقادح  رزها العلعّل أب

سياسات  اوالظّ  تشكيل  أعادت  التي  األفراد   ،دولالهر  مع  اآلخر  تعامل  طرائق  وصبغت 

 والمجموعات. 

من في تحديد المفهوم    باإلجماعواهر االجتماعيّة التي حظيت  الوصم من بين أبرز الظّ   يعدّ و

خص بصفات سم الشّ رتكز على وي  ووعلم االجتماع، فه  ،ين في علم النفسصصّ ختالباحثين والم

إل المنتمي  اإلطار  خارج  تجعله  مرغوب يه،  ومسّميات  المجموعة   من  مقبولوال    ،فيه  وغير 

زيد  األمر الذي ي  ،أو االجتماعيّة  ،فسيّةأو النّ   ،يّةاحية الجسمانسواء من النّ   ارتأتهمع ما    هالختالف

 ونيّة. ه بالدّ ويشعر، ا يولّد اختالال في توازنهموهو  ،انصهارهورفض المجتمع  ،ن اغترابهم

م لغة كونه العيب والعار الذي يلحق  تعريف الوص  المحيط"رب  وجاء في مدّونة "لسان الع

ائدة في المجتمع  (، وهو يدخل ضمن دائرة المعتقدات الجماعيّة السّ 2010خص )ابن منظور،  الشّ 

للموصومالح السّ ،  اضن  من  يخلّف  ويحمل  ما  )خليلازدراء  لبيّات  باألمر  .  ( 2010،  للمعني 

متى   المجموعة  على  نفسه  األمر  )شابو،  وينطبق  تجاهها  ذاتها  المواقف  أخرى  أطراف  اتّخذت 

2017.) 

" لإلشارة إلى وجود سمات  Stigmaاليونانيّة "لغوّي من  م اشتقاقها الّ وتستمد ظاهرة الوص

د وتميّزه  وعالمات  صاحبها،  تعيب  السّ مالليّة  المنحى  في  البقية  ون  تماع  االج  عالم  يعدّ لبّي. 

هذا  "إيرفنج استعمل  من  أّول  "  جوفمان"  العشرين  القرن  ستينيّات  أوائل    ، "1963المصطلح 

والحرق    ، من قبيل الوشم  ،ماد عالمات مميّزةلعادة باعتا والمخالف    االعتيادي ليخلق الشرخ بين  

ذل شابه  المجرمينك،  وما  حّق  في  يتّخذ  إجراء  العب  ،وهو  وحتّى  التّ والخونة  مع  عأكييد،  لى  د 

على  يعّمم هذا اإلجراء  و.  (2010صاهرتهم )الدراوشة،  أو م  ،أو االختالط بهم   ،وجوب تجنّبهم

 (.2011، والميادين دون استثناء )البداينة ،خالف في شتّى الحقولكّل م

في   ذاتهالسّ ويضيف  الو،  ياق  ناحية  ةمصأّن  من  اإلنسان  يخزي  ويشّوه صورته  ،  وصف 

ب  شعوره  درجة  إلى  كبير  النّ الدّ بشكل  وهو  ونيّة  أخرى،  ناحية  من  سلفا  اقترفه  عمل  عن  اجمة 

النصهار في اعائقا أمام سعيه  والذي يقف    ،كفير عنهرغم محاوالت التّ   وامشعور يالزمه على الدّ 

)شرقي،  الم الوصم    (.2018جتمع  نظريّة  التّ ا  وتقوم  إلى  عالم  ستنادا  لسان  على  الوارد  عريف 
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النّ كايمدور  إميلالفرنسّي "  االجتماع المجتمعيّة" على تراكمات  الموصوم  ومخلّ ،  ظرة  فاتها على 

 .(2018)شرقي،  الذي ينعت بسمات مستمدّة من فعل هو المتسبّب األّول فيه

القانونيّةالوصو المصنّفات  في  مكتسبة  ،م  صفة  اإلجرام  الواقع  ليدوو  ،وعلم  ظرفيّات  ة 

الصّ يالمع ذات  األخرى  األنواع  خالف  الطوعيّة  الخلقشّوه  بالتّ لة  ش  اإلرادة  عن  الخارجة  ّي 

لتشّكل مجموع    ،ادرة في الغالب عن وعي لمرتكبهالإلنسان، فهي تشير إلى األفعال اإلراديّة الصّ 

التّ ،  األخطاء معايير  عن  يحيد  خلقّي  انحطاط  عن  المعبّرة  بين  السّ   ملعاواآلثام  وأسسه  وّي 

نعوتاألشخا محّل  يجعلهم  ما  ومجتمعهم،  )سال  ص  عرضة   ،(1979مة،  عدّة  ويكونون 

الك  ،واإلقصاء،  هميشوالتّ   ،لالزدراء طرف  من  في    ، لّ ومنبوذين  مرغوب    وجودهموغير 

لطة والمجتمع )برهوم، السعد، والكره تجاه السّ ،  ر الذي يزيد من تنامي نزعة العنفاألم  ،ضمنهم

2009.) 

الفرنسي "  بنينوت الوصم وفق منظور عالم االجتماع  على مخلّفات  ايم"  دورك  إميل نظريّة 

ستنادا للجرم المرتكب، وذلك وفقا لمفهوم علم االجتماع  ا  وصم  ظرة المجتمعيّة للمنحرف الذي يالنّ 

ذاته   حدّ  الوقائعفي  دراسة  على  يرتكز  وتحليل  ،والظواهر ،  الذي  االجتماعيّة،  قصد  واألنماط  ها 

نشأتها وتطّورها  تبيان الفرد )ر  ،أصول  تكوين شخصيّة  في  تتجاوز و  .(2010شوان،  وتأثيرها 

ليكون االنحراف نتاج فعل فردّي، في حين يتجاوز الوصم    ،هرة الّسمات المتأّصلة في الفرداالظّ 

الصّ  ليشّكل  للمجتمع  ذلك  المسيّرة  القواعد  عن  للخارج  المجموعة  طرف  من  الممنوحة  فة 

 (. 2010سليمان، )

اهرة هي  أّن هذه الظّ   ،نظريّة الوصمراسات المهتّمة بوالمتّفق عليه في غالبيّة البحوث والدّ 

رائق المتّبعة في تقسيم األدوار، من ذلك أّن الفعل المنحرف  والطّ   ،رازات البنى االجتماعيّةمن إف

)مها،   ذاته  المجتمع  الكامن صلب  بالخلل  وخاّصة مسأل2010مرتبط  التي فاوالتّ   ة(،  الطبقّي  ت 

لعد القادح  المناو  دتكون  األفعال  ردود  لتسمن  الئة  الثروةمملّط  بزمام  في   ،سكين  والمتحّكمين 

السّ ادو علىليب  متزايدا  يولّد ضغطا  الذي  األمر  تلتج  لطة،  التي  الهّشة  رتكاب  اإلى    ئالطبقات 

 (.Merton, 1938) ات تنّم عن حقد دفينسلوك

الظّ  العامتماعاالجواهر  وتخضع  السلوك  إفرازات  إلى  مجملها  في  التي    ،يّة    تعدّ وأنماطه 

، فهي  (Wash & Furfey, 1958)أو جماعيّا    ،سي للفعل، سواء كان فرديّا منعزالد الرئيالمحدّ 

أثير ما يتجاوز  مان والمكان، ولها من التّ وتركيبته في عالقة وثيقة بالزّ ،  خصمرتبطة بطبيعة الشّ 

ّي  والعادات والتقاليد، وتساهم في خلق نوع من الشذوذ االجتماع فمس األعراالضيّق لتالطاق  النّ 

متداول هو  لما  على    عندماخاّصة    ،المخالف  الشّ يغلب  نزعة  السلوك  إلىاذ   ارتكاب  العودة 

 . (Rabb,1973)الفعل

أنّ  فردّي منعزلالظّ   ورغم  فعل  نتاج  ينفي    ،اهرة  الحاضن  اتها على  تداعيذلك  ال  المجتمع 

التّ إاهرة، حيث  من خالل تداخل األطراف المكّونة للظّ   صومللمو  ،عونات المجتم فاعل بين مكّن 

مباشرة غير  بطريقة  الظّ   ،ولو  تنامي  في  وتغلغلها،يساهم  عدد    اهرة  تطّور  من  يزيد  ما 
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الّ   ،الموصومين دون  الردع  إمكانيّة  العقابيّ ويصعّب  األساليب  إلى  لكبح  لجوء  التّ ة  مّرد جماح 

(Rulington & Weinberg, 2010). 

بالفرد تلحق  التي  الدمغ  عمليّة  أّن  المفارقات  من   ومن  الختالفها  مطلقة  غير  نسبيّة  تظّل 

آ إلى  التّ مجتمع  االنحرافخر حسب  لنسبة  المعتمد  كونه    ،صنيف  دارج  فما هو  تأثيره،  ودرجة 

آخر،    امخالف في مجتمع  ذاته  المصير  يلقى  في مجتمع معيّن ال  التخضع نظفموصوم  وصم  ريّة 

 & Horton)لمقترف  للجرم ا ستنادا  ا  مجتمع الذي تختلف نظرته للمنحرف  إلى سوسيولوجيا ال

Gerald, 1991) . 

االجتماع    وخاض اختالفعلماء  الكامنة و  مشاربهم  على  األسباب  في  المعرفيّة  توّجهاتهم 

عن األفراد المكّونين    جةاتفاعالت النّ والتّ   ،ليستخلصوا كونها نتاج المجتمع  ،رةاهوراء انتشار الظّ 

وذل لهملنواته،  الحاضنة  البيئة  من  انطالقا  المقام    ،ك  في  سلوكهم والمساهمة  بلورة  في  األّول 

العوامل المساهمة في  بيد أّن هذا الطرح رّكز على تحديد    ،(a1984آلخرين )الدوري،  االمخالف  

الذي ساهم في تعدّد     ذاته، األمراهرة دون االهتمام بتقديم تفسير واضح للسلوك في حدّ انتشار الظّ 

 .(Ogien, 1999) تهماالتنظيرات خاصّ 

السّ   ،جماالإو الوصم  ال يبقى  المميّزة  التّ مة  منستراتيجيّات  المسلّطة  على    فرقة  المجتمع 

واأل محايدااألفراد  مسارا  اختاروا  الذين  فيه  اتادعومجانبا    ،شخاص  يعيشون  الذي    ،المحيط 

خصيّة  ن أعراض أمراض نفسيّة، وخلل في تكوين الشّ مألسباب نابعة    وقوانينه ونظمه  ،وأعرافه

تقي  النّ وفق  أو بسيم علم  ناحية،  التي  فس من  االجتماعيّة  الظروف  الرئيس  تعدّ بب  لبروز   القادح 

 راسات المتمّخضة عن علماء االجتماع من ناحية أخرى.واة األولى لظاهرة االنحراف تبعا للدّ النّ 

عبير عن رفض الفرد  اجمة عن الوصم بين انتهاج مسار العنف للتّ ل النّ وتختلف ردود األفعا

ستكانة النعدام القدرة  من المجتمع، وبين الخضوع واالن عليه  يالمسلّطهميش واإلقصاء  ات التّ لتبع

 الختالف موازين القوى لصالح األطراف المتنفّذة. بالنظر  على مواجهة المجموعة 

 راسات السوسيولوجيّة وعلماء القانون الدّ من منظور االنحراف اني: المبحث الثّ 

ويتماهى مع ما تضّمنته المصنّفات العلميّة على اختالف    ،رافيّ حلوك االنيتقاطع تفسير الس

تقديم بسطة المراجع  تخّصصاتها، وسنحاول  أهّم ما تضّمنته هذه  الصّ   ،عن  بعلم  لة  خاّصة ذات 

األّول المقام  في  الثانيقانونيّة  لابالدّراسات  و  ،االجتماع  المقام  هو    تعدّ و  .في  ما  بين  المراوحة 

ن  قانونيّ وما هو    ،سوسيولوجيّ  أسباب  لتبيان  المجتمعأمرا ضروريّا  في  االنحرافّي  الفعل  ، شأة 

بالموص الواصم  تحديووعالقة  جانب  إلى  تداعيم،  والمجموعةد  الفرد  على  القوانين ،  اته  وأهّم 

 . الردعيّة التي سنّها رجال القانون

بالنّ   عدّ يو سوسيولوجيّة  ظاهرة  اظر  االنحراف  وسمت  إلى  التي  والذرّوادهلمواضيع  ين ، 

للظّ  أّرخت  مكتوبة  آثارا  نشأته  ،اهرةخلّفوا  التّ   ، اوأسباب  تعدّد  والمنظورات    ،وّجهاترغم 

التّ التّ  درجة  إلى  انتهجوها  التي  السوسيولوجّي  فسيريّة  الطرح  ويتميّز  األحيان.  بعض  في  باين 
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النّ بالتّ  الظّ مّشي  نشأة  أسباب  لتتبّع  المنهجّي  وخظرّي  االجتماعيّة،  مواهر  الاّصة  تعنى  نها  تي 

 (. 2016انحرافيّة )يونس،  -وهر السوسيوابالظّ 

التّ  أصل  ربط  ويعود  الذي  بيكر"  "هوارد  االجتماع  عالم  إلى  باالنحراف  المعروفة  سمية 

لقوانين المسنونة من المحيطين بالفرد،  الفعل بالجماعة، وأرجع اكتساب السلوك المنحرف إلى ا

 (. 1999خص الموسوم بهذا الفعل )عثمان، هو الشدر ما أي ليست بالخاصيّة المكتسبة بق

وّجهات الفكريّة ستنادا إلى التّ ا  ة المهتّمة بظاهرة االنحراف  لوجيّ ظريّات السوسيووتختلف النّ 

بالذّ  ونخّص  الكبرىالنّ كر  ألصحابها،  المسمّ   ،ظريّات  بالبناء  نظريّات  لماكروا"اة  أو  المهتّمة   "

الصغيرة  الظّ و  االجتماعيّ  إلى    –"نظريّات  ميكرولا "  –واهر  المؤدّية  باألسباب  العالقة  ذات 

النّ  وأخيرا  المتعلّقة  االنحراف،  الوسيطةوبالظّ ظريّات  للسّ   اهر  االنحرافّي  المفّسرة    –لوك 

 (.1999نك، ااإلجرامّي )فر

النّ  التّ   وسيولوجيّةظريّات السونجد من  صنيف فحسب،  ما يختلف عّما سبق ذكره من ناحيّة 

عدد  فقد بالس  اهتّم  بالفردمنها  عالقته  في  بالّسمات    ،لوك  األولى  وتهتّم  ذاته.  حدّ  في  بالفعل  أو 

الفرد بشخصيّة  المباشرة  العالقة  ذات  النّ   ،الفرديّة  العوامل  وسم  ودور  في  والبيولوجيّة  فسيّة 

ل التي بارتباط المنحرف بالعوام  أو الموّحدة  ،رابطيّةالتّ بانية المكنّاة  علّق الثّ المنحرف، في حين تت

 (.1991سي،  دونعل )ساهمت في نشأة الف

الدّ  اجتماعيّة، روتتّفق  ظاهرة  االنحرافّي  الفعل  تصنيف  على  العلميّة  واألبحاث  اسات 

في المجتمعيّة  وتخضع  القوانين  إلى  بالمعايوترتبط وجوب  ،مجملها  لهذا   ،ريا  المسيّرة  والمقاييس 

أّن هناك من علم(Xiberras, 2000)  المجتمع بيد  خرق بعض األفراد  اء االجتماع من يؤّكد  ، 

واميس المعمول والنّ ،  قاليد المغروسةوالتّ   ،وعدم احترام العادات السائدة  ،رطفي سلوكهم هذا الشّ 

 (. 2004بها )جابر، 

االنحراف ظاهرة  النّ   ،وتبقى  تعدّد  التّ   ،اتيّ ظررغم  إفرازاواختالف  من  إفرازا  ت  وّجهات 

الفرد إليه  ينتمي  الذي  االجتماع من  جعل    ما  ، المجتمع  علم  فروع  من  فرعا  االنحرافّي  الفعل 

  الجتماع على اختالف مشاربهم )دون الرتباطه بالسلوك الذي يعدّ من المواضيع الدسمة لعلماء ا

 (.1991سي، 

االنحراف   سياق  إجماالويتنّزل  المخالفة  المس  ضمن  واألعرافاائل  دفع    ،لسنن  ما 

التّ   المتخّصصين تناوإلى  في  الظّ دّرج  البيئة  ل  بدراسة  بدءا  أولىاهرة،  مرحلة  في    ، المجتمعيّة 

حتّى بلوغ السلوك كنتيجة مباشرة    ،ومحيطه في مرحلة ثانية  ته بأسرتهالفرد في عالقومرورا ب

 (. 1991د، )محموفي مرحلة الحقة للفعل الصادر عن الفرد 

والدّ   اإلقرارويجوز   البحوث  مجمل  خالل  األكاديميّةمن  وفق  االنحأّن    ،راسات  راف 

تخلو   ال  اجتماعيّة  ظاهرة  السوسيولوجّي  األسريّةالمنظور  بالتنشئة  واضح  تأثّر  والبيئة  ،  من 

 ات على المجموعة. فهي نتاج أفعال فرديّة ذات تداعيوالمحيط المجتمعّي،  ،المرفولوجيّة
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الوتقو المد  أبحاث  المضّمنة صلب  التّ صصّ ختنتائج  إلى  ال  ، ضمنيّاولو  ،  حصريين  فعل أّن 

عبر قص الكامن فيه  خص في حدّ ذاته، وذلك من خالل محاولة تجسيد النّ متّصل بالشّ   االنحرافيّ 

أشكالها بمختلف  العنف  االعتبار    آليّات  بعين  األخذ  )شحمي،  ادون  ذلك  عن  المترتّبة  لنتائج 

1994.) 

السّ كن  ويم في هذا  االجتماعّي يصنّف  إياق  القول  المنحى  للّن  االنحرافّي  فعال السلوك  فرد 

التّ اجتماعيّا ن التي  والعمليّات االجتماعيّة    ،فاعالتاجما عن مظاهر السلوك، إضافة إلى مجموع 

الشّ تحدث   على  اآلخرون  يطبّقه  لما  نتيجة  االنحراف  يصبح  هنا  المجتمع. ومن   خص منداخل 

الفرد،في عالقواعد   يرتكبه  الذي  بالفعل  إل  قة مباشرة  يدفع  القول  ما    نتاج   ليس  حرافنّن االإى 

المعاي والضّ مخالفة  فحسب،    ،وابطير  المجتمعيّة  يلصقها بل  والقيم  التي  للوصمة  انعكاس  هو 

 رتأته المجموعة.اغير سوّي تكب الفعل االنحرافّي بسبب سلوك األفراد بمر

التّ تختلف  و المقابل  لدلدى  يفات  رعفي  نظيرتها  عن  القانون  أو ى  علماء  السوسيولوجيّين 

النّ  اال  يثح  ،فسعلماء  بظاهرة  الخاّصة  مفاهيمهم  في  الفعل يرتكزون  منطق  على  نحراف 

الظّ عناهيك    ، لعقابا  المتوّجب ارتباط  زجريّةان  بقوانين  لديهم  ردع  ،هرة  لكبح  وإجراءات  يّة 

المخالف   المنحرف  القالجماح  وانونيّ مبادئ  العقاب  ة،  إلى  إلى  ا  الذي يخضع  الفعل  ستنادا  درجة 

 (.2018وسمي، حية أخرى )الوالعمر من نا، من ناحية

علم   عليه  نّص  لما  تبعا  االنحرافّي  الفعل  الحدث  ال  االجتماعويصنّف  خانة  ضمن  جنائّي 

النّ ا  اإلجرامي   إلى  التّ ستنادا  إليهظريّة  المشار  الت  افسيريّة  في  أخذت  والتي  داخل  سلفا،  غلغل 

المجتم الظّ مفاصل  هذه  تنامي  تشكو  التي  الن  ،هرةاعات  في  ا خاّصة  القرن    نيالثّ صف  من 

قد ما طرح نظريّات بديلة مع أنّها لقيت من النّ   إالّ الواليات المتّحدة األمريكيّة،    كما في،  العشرين

)الدوري،   ذاته  القرن  سبعينيّات  غر 1972أوائل  على  تم(  ما  الباحثين  ار  عن  "ريتشارد ّخض 

الّ   ،كويني" دّدت في سياق حراف التي حازهما من نظريّة االنحتران أبديا  يلذو"ويليام شامبلس" 

بقة  ختالف موازين القوى داخل المجتمع لصالح الطّ امعلّلين ذلك ب  ،الجنائيّ   االجتماعمفاهيم علم  

الحظوة صاحبة  االجتماعيّ   ،المتنفّذة  بالسوالمكانة  لها  المشهود  المرموقة  تطّوع    طوةة  والتي 

العقاب من  لإلفالت  مصالحها  يخدم  ما  وفق  الطّ   ،القوانين  المفقّرةخالف  التي   ،بقات  والمهّمشة 

النّ  وتأخذ  العقوبات،  أنواع  لشتّى  عرضة  سواهم تكون  دون  معهم  التطبيقّي  مجراها  ظريّة 

 (. 2010)الدراوشة، 

عال   يعدّ و في  الفرد  تركيبة  من  جزءا  االنحراف  القانون  أّن رجال  بمعنى  بمجتمعه،  قته 

يمكن بأّي شكل من   مي إليها الشخص، حيث التأثّر بالبيئة التي ينت االنحراف فعل فردّي ناتج عن  

واأل العاملين.  بين  الفصل  تبعا    يعّرفونشكال  للقوانينبذلك  لاالنحراف  صريحة  مخالفة   ،أنّه 

األوالمبادئ   تقيّد  معيّنالتي  مجتمع  والمجموعات صلب  بزجر    ردّ ف  ،فراد  يكون  القانونّي  الفعل 

 (.1985الفعل وتقييد حريّة مرتكبه )نشأت، 

اتّخاذها في حّق المخالفين تصنّف من العوامل علم  ويرى أّن العقوبات التي يقع  القانون  اء 

التّ  شبه  القطيعة  خلق  في  المجتمالمساهمة  وبين  بينهم  اإلحساس  اّمة  أّن  ذلك  إليه،  المنتمين  ع 
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متّ  تجاه  إبالكراهية  القرار،  عدخذ  جانب  تقبّلهلى  الموصوم،  م  التّ   يدفع  وفق  المجرم  صنيف أو 

عي إلى التعايش معهم باعتبارهم إلى ازدراء الكّل باستثناء من هم على شاكلته، مع السّ   انونيّ الق

 ه.يلإالمالذ اآلمن المتبقّي بالنسبة 

،  (Copans, 1998)ون هذا السلوك بالمكتسب ضمن البيئة الحاضنةصصّ ختويصنّف الم

إالّ    ،(b1984مخالفين )الدوري،  ورغم توّخي األساليب الردعيّة القاضية بتسليط العقوبات ضدّ ال

عليه   المفروضة  المدّة  قضاء  بعد  المنحرف  استجابةأّن  أكثر  إلى للعودإّما    ،يكون  ،  الجريمة  ة 

تكرير قهرا،    بمعنى  عليه  المسلّطة  الظروف  ضغط  تحت  الفعلأو  الفعل  اإلجراميّ مواصلة   ل 

قرارهطوعا   عن  المترتّبة  العقابية  الجوانب  مراعاة  جليّا   إنّ حيث    ،دون  تظهر  الوصم  عملية 

 .(Bastid, 1971) لماإلحساس بالظّ 

  ، اذوالشّ من قبيل    ،لدى شرائح معيّنة من المنحرفين  وع من الوصمأو النّ ،  لوكونجد هذا الس

الو أّن  المؤّكد  شبه  من  وبات  المخدرات.  بالسلوك  ومدمني  وطيد  اتّصال  في  الجنائية  صمة 

مخالف    نّ إيث  ح  ،اإلجراميّ  سلوك  بالقوانينوالضّ   يرعايملاأّي  زجره  يتّم  العاّمة   ،وابط 

 . (Lexique, 2000) والتشريعات المسنونة، وينجر عنه عقوبات اجتماعيّة ضدّ الفرد المدان

 واة لتبلور ظاهرة الوصم الفكرة النّ الث: المبحث الثّ 

المدارس  تصنّف أوائل  بين  من  الفرنسيّة  بدراسة    المدرسة  عنيت  التي   ظاهرةوأهّمها 

تداعيوصمال الضوء على  االجتماعيّة عل، والتي سلّطت  البيئة  الفردات  انتقاله    ،ى سلوك  وكيفيّة 

واألسباب    ،روفنتاج الظ  ،من شخص سوّي في تعامله مع محيطه إلى آخر موصوم معاد للكلّ 

ارتكالتي   إلى  الفعلدفعته  جعله    اب  الذي  األمر  فيه،  يعيش  الذي  المجتمع  لقوانين  المخالف 

 (. 2001)أبو توتة،  األغلبيةوغير متقبّل من  ،مرفوضا

نظيرتها   والتّ واتّبعت  المسار  تناولها  األمريكيّة  في  نفسه  وأسبالظّ اوّجه  نشوئها،  اهرة  ب 

القطعّي   رفضها  بالتّ اوخاّصة  المتعلّقة  الوراثيّ لعوامل  اسأثيرات  التي  دائرة  ة  من  كليّا  تبعدتها 

ه بالحياة اليوميّة، إلى كّل ما هو واقعّي متّصل في جوهرواستند رّواد هذه المدرسة إلى    . اهتمامها

الص  جانب نظريّة  على  الحضاراتارتكازهم  بين  القائم  هو    ،راع  بما  الفرد  وصم  في  ودورها 

 (.1987)السمالوطي،  موروث المتداوللامخالف 

  ،والوصم بصفة خاّصة  ،االنحراف عموما ظريّات التي تطّرقت إلى ظاهرة  ّل النوانبنت ج

 القة جدليّة قائمة منذ البدء بين الوصم كنتيجة لردّ فعل اجتماعّي، وبين الموصوم كصفة ى ععل

ارتكابه   عقب  بصاحبها  فعال  ،اجرمألصقت  يستجيب  أو  ومبادئها.   ال  المجموعة  متطلبات    إلى 

الناتج الفعل  تج  وصنّف  الفرد  تصّرف  المسار عن  عن  باالنحراف  الطبقّي  التوازن  انخرام  اه 

ه في قوانين المجتمع الذي يعيش فيه، والعامل المساهم بالدرجة األولى في القطيعة بين عليفق المتّ 

تتجاوز ظاهرة الوصم حدود مرتكبها لتالمس  تبعا لذلك،  و  (.2010الواصم والموصوم )سليمان،  

لتي ات ااألشخاص المحيطين به، وهو أمر يجوز تعميمه على كّل المجتمعأكبر عدد ممكن من  

 والجريمة على اختالفها. ، تفاع منسوب العنفار من تعاني



ــ ــــــــ  تاج ي رمز ــ ــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  273 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2023( 2)37ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

 اته على الموصوم في المجتمع التونسيّ الفعل االنحرافّي وتداعيالمبحث الرابع: 

منذ مطلع القرن  ة  اصّ ، خيكون المجتمع التونسّي مسرحا لتفّشي ظاهرة الوصم  ال غرابة أن

و الدراسات  حيث    ،العشرينالواحد  ا األكاديميّة  أثبتت  هذه  غأّن  الحضريّة  زلظاهرة  األوساط  ت 

لتدحض األطروحات التي حصرتها  ،، واخترقت مختلف الشرائح العمريّةوالريفيّة على حدّ سواء

 . (2003محفوظ، )في األحياء الشعبيّة، وحول أحزمة الفقر 

هذه تتوقّف  ال   ولم  عن  السنوات  الظاهرة  حتّى  الثورة توّسع  اندالع  شهدت  التي  األخيرة 

سالتّ  التأطير،    ، 2011نة  ونسيّة  غياب  إلى  عليه  متّفق  هو  ما  حسب  الرئيس  السبب  ويعزى 

واالنقطاع المدرسّي المبّكر للقّصر، وإلى ارتفاع مؤّشرات البطالة في صفوف الشباب، وتفّشي  

ف تسبّب  ما  الهّشة،  المادّي  العمالة  االنحراف  معداّلت  تزايد  األسر  واللفظيّ ي  نسبة  وبلغت   .

 .(2003)محفوظ،  %61 نتيجة جرم ارتكبهّجن أحد أفرادها التّونسيّة التي س

المهول   االرتفاع  على  واضحا  دليال  والعشرين  الواحد  القرن  من  األولى  العشريّة  وتعدّ 

الوطنيّ ل المؤّسسات  في  المرتكبة، سواء  العنف  والتي  حاالت  العام،  الطريق  في  أو  على ة  بلغت 

من   سنوات  خمس  المحاكم   180حوالي    2010إلى    2006امتداد  في  عنها  مبلّغ  قضية  ألف 

إلى  التّ  ذلك  بعد  ليرتفع  سنة    200ونسيّة،  عنف  حالة  التّ   2017ألف  للدّ )المعهد  اسات رونسي 

 (. 2017ة، ستراتيجيّ اال

أعلى  على  حافظت  المدن  أّن  إالّ  المجتمعيّة،  األوساط  مختلف  إلى  العنف  تسّرب    ورغم 

الاأل بلغت حتّى موفّى سنة    مسّجلةعداد  يتجاوز حالة  ألف  135قرابة    2017التي  لم  ، في حين 

 (.2017ستراتيجيّة، سات االللدّرا ونسيّ التّ ألفا )المعهد  80العدد في األرياف 

المسجّ و الوضع  هذا  أغلب  دفع  في  التّ الل  إلى  مدن  الظاهرة  ونسيّة  أسباب  في  الخوض 

الثّ  العشريّة  خالل  سيما  ال  البدائل  وتداعياتها،  طرح  قصد  والعشرين،  الواحد  القرن  من  انية 

التّ  شأنها  من  التي  انتشارالممكنة  حدّة  من  الممارساتقليص  هذه  مثل  مع  والقطع  ويصنّف   .ها، 

االج علم  في  المتخّصصون  االنحراف  الباحثون  الممتأصلة  غريزة  تماع  البعض  صطبغ لدى 

يّة المجحفة  إلى القوانين الوضعفي المقام األّول    أسبابها  ونجعيرو فين،  والعداء الطبقّي الدّ   ،بالكره

 صلب مجتمعه. الموصوم  التي زادت في اغتراب

التّ   والدّارس المجتمع  نقلتركيبة  طرفي  على  شقّين  الى  بانشطاره  يجزم  يكاد  يض، ونسّي 

  اني مترف محتكر لملذّات الحياة غير عابئ باآلخر، إالّ األّول مهّمش يشكو الفاقة والحرمان، والثّ 

  الطبقات   داخل  االنحراف نجد أشكاال أخرى من    فحسب، إذ  فاوت الطبقيّ أّن العنف ال يعترف بالتّ 

أساس،  ةالمترف وفي    اوالمتمثّلة  مرتفعا،  حضورا  سّجلت  التي  المخدّرات  لدى    ديداتحتعاطي 

التّ   التالميذ التكلفة  ذات  الخاّصة  المدارس  المشّطةفي  اعليميّة  للرقابة  والتي ال تخضع  لصارمة  ، 

 (.2003)محفوظ، في غالب األحيان 

انقسامات سياسيّة وحزبيّة، األمر  بوادر    2010وشهدت تونس منذ سقوط النظام الحاكم سنة  

االجتماعيّ  الشرائح  مختلف  بين  العداء  غذّى  إّما الذي  المتبقية،  الوحيدة  الوسيلة  العنف  وبات  ة، 
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نامى العنف خالل هذه الفترة بشكل الفت، إذ للتعبير عن الرفض، أو السترداد ما افتّك غصبا. وت

العديد من األشخاص إلى االعتداء بالعنف من تعّرض    2011تشير التقارير األمنيّة الصادرة سنة  

 Report of the Parliamentaryوالفوضى في البالد )  قبل مجموعات محليّة هدفها بث البلبلة

Assembly.) 

االقتصاديّة واال الحقوق  أشرف على إعداد خارطة    ةجتماعيّ وأّكد "مرصد  الذي  التّونسّي" 

، محافظة هذه الظاهرة على نسقها دون تغيير يذكر،  2019التّونسيّة سنة  الخاّصة بالبالد  العنف  

، في حين لم يتجاوز %36.39ل العنف المسّجلة بنسبة ناهزت  إذ تصدّر العنف اإلجرامي أشكا 

 (.2019)الغابري،   %32.21العنف االنفعالي نسبة 

يعدّ   يعرف   االنحرافوال  ما  نجد  إذ  التّونسي،  المجتمع  فحسب صلب  الرجال  على  حكرا 

هذ ويؤّكد  اإلجرام.  وعلم  االجتماع  علم  اهتمام  دائرة  ضمن  والمصنّف  النسوي"،  ا  "االنحراف 

العالم  االنحراف  تجاوز  ذاته، حيث  حدّ  في  التونسّي  المجتمع  تركيبة  في  الحاصل  التغيّر  األمر 

مر الذي يشير إلى تحّول في وضع المرأة التونسيّة واتّجاهاتها، بيد  كورّي" ليشمل النساء، األ"الذ

 . (2010أّن ذلك ظل ضمن خانة المسائل المسكوت عنها حتّى الماضي القريب )البهلول، 

التي تغلغلت في والبحوث ذات الصلة بظاهرة االنحراف    ،أغلب الدراسات يلحظ المتصفّح  و

التو االجتماعيّة  نسّي  المجتمع  العوامل  وبين  بينها  القائمة  الجدليّة  على  االقتصاديّة،    –العالقة 

الرئيس  غرار السبب  يعدّ  الذي  في  ،  الفقر  والجريمةظاهرتي    تفّشيالمباشر    البهلول،)  العنف 

وما    ،والعشرين تاريخ اندالع الثورةة الثانية من القرن الواحد  ، خاّصة منذ مطلع العشريّ (2010

 (. 2012بن يحي، ا)روزويل، و فته من أحداث دامية ظلّت شاهدا على ارتفاع منسوب العنفخلّ 

قارب المسّجل في حاالت العنف على المستويين الفردّي والجدير بالذكر في هذا السياق التّ 

النسبة  و بلغت  إذ  تونس،  في  األّولالجماعي  المستوى  في   %50.37مقابل    %49.63  في 

، إالّ  الذي ميّز العنف المجتمعيّ   والجماعيّ   ؤّكد أنّه رغم "الطابع االجتماعيّ لمستوى الثاني، ما يا

)الغابري،  وانتشاره"  العنف  نمّو  في  وفعّاال  رئيسيّا  يزال  ال  والشخصّي  الفردّي  المعطى  أّن 

 .(13ص ، 2019

التونسّي ظا المجتمع  داخل  االنحراف  الموصومين ويشّكل  باألفراد   هرة جدّ خطيرة تخرج 

المسألة في    من هذا المنطلق التطّرق إلى هذهبات من الضرورّي  و  .عايير المجتمع وقيمهعن م

ودراستها،   لرصدها  لدى  محاولة  لهذه هم  الذين    ر القصّ خاّصة  عرضة  األكثر  الهّشة  الشريحة 

 .لظاهرةا

للفرد  إجماال،  و العاّم  السلوك  في  الوصم  ظاهرة   (Walsh & Furfey, 1958)تتحّكم 

المجتم حاملها  عداخل  شأن  من  تحط  بصفة  الموصوم  اصطباغ  بعد  كبيرة  خاّصة  درجة    ، إلى 

خص وفق ضوابط وضعيّة وقع تطويعها لرتق  المجموعة النابذة الحّق في تقويم هذا الشّ   هوتمنح

طرفين، وذلك بعد أن تأّكد بما ال يدع مجاال للشّك عدم قدرة الموصوم على تجاوز  الفجوة بين ال

 .(Rabb, 1973) آثار الوصمة بمفرده
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الو ظاهرة  تواجد  تعميم  جاز  استثناءوإذا  دون  المجتمعات  كّل  في  أن    ،صم  يصعب  فإنّه 

الفعل   فرديّة  بصفتهاالنحرافّي  ينسحب  تصّرف    ،وصمة  عن  نابعا  إراديّا  عن  وفعال  منفرد 

نسبيّة الوصم  ظاهرة  أّن  ذلك  من   ،المجموعة،  سنّه  وقع  لما  تبعا  آخر  إلى  مجتمع  من    ومتغيّرة 

 قوانين داخليّة تتماشى وما هو معمول به.

أكيد على أّن الوصم عمليّة اجتماعيّة ساهمت إلى حدّ كبير في  التّ   ،ويجوز من خالل ما تقدّم

من ناحية   وبين الفرد ومجتمعه  ،والمجموعة من ناحية  لة بين الفردبناء نوع من الحواجز الفاص

الظّ  هذه  أّن  ذلك  األثاأخرى،  بالغ  لها  كان  رغم  هرة  الموصوم  شخصيّة  تشكيل  إعادة  في  ر 

 عادة االنصهار في مجتمعه.إل بدت منهالمحاوالت التي 

 الفعل االنحرافّي والموصوم العالقة الجدليّة بين المبحث الخامس: 

النظريّا المفّسرة  تتبنّى  فعل  لظّ ات  كردّ  الوصم  بين  القائمة  الجدليّة  العالقة  االنحرافيّة  اهرة 

وبين لفعل مرتكب مجانب  الم  اجتماعّي  االجتماعيّة،وصوم كصفة  العالقات  في    أصول  خاّصة 

الجريمة علم  الحدث    ويعدّ   .مجال  على  الفعل  المنطلق  االنحرافيّ ردّ  هذا  األّول   ،من  العامل 

التي تكون في الغالب  بين الطرفين، ذلك أّن نوع العقوبة    االنفصالأو    ،ة الفصلالمساهم في عمليّ 

  إنّ حيث    ،واصل بينهماالتّ لغياب آليّات  بين الفرد والمجتمع  خلق هّوة  إلى    ة تؤدّيصارمة وقاسي

اال في  صعوبة  يجد  الموصوم  المشّرع  الطرف  مع  سيان  واألمر  له،  رافض  مجتمع  في  ندماج 

 (.2010المنحرف لتجنّب تأثيره على المجموعة )سليمان، عن خذ مسافة فاصلة  للعقوبة الذي يتّ 

ف الوصم  ظاهرة  تنحصر  لتالمس  وال  تتجاوزه  بل  فحسب،  االنحرافّي  الفعل  مرتكب  ي 

سواء    ،كّل من له عالقة بالموصوم  تنسحب الوصمة على  فال غرابة أنطراف المحيطين به،  األ

الدّ  مصاهرة، األمر الذي يقف حاجزا أمامهم في تجاوز مخلّفاتها  أو ال  ،مويّةعن طريق الروابط 

 (. Fuller & Myers, 1941) واالجتماعيّة ،فسيّةالنّ 

الرئيسالوصم  ظاهرة    تعدّ و العام    المتحّكم  السلوك    (Fuller & Myers, 1941)في 

الحقّ  المجموعة  النبذ، وتمنح  الموصوم إلى درجة  ويم في تق  الصطباغها بمفاهيم تحّط من شأن 

بالنّ  المنحرف  من  إلى  ظر  مسار  الخروج  على  قدرته  الفرديّ عدم  بالمجهود  االنحراف   دائرة 

(Rabb, 1973)  ،عاف بشكل  االنحرافّي  هو  الفعل  التم  في  متجّسد  فردّي  اير غاختالف 

االجتماعّي، ما يدفع إلى اإلقرار أّن الوصم يحمل في طيّاته من النسبيّة ما يجعله متغيّرا من حالة 

ير يحدّدها أفراد المجتمع في سياق معامالتهم  ستنادا إلى معايا  ومن مجتمع إلى آخر    ،ى أخرىإل

 ة االعتياديّة. اليوميّ 

وعدم القدرة على اإلبداع    ،فسقة بالنّ غياب الثّ   ،ونيّة للموصومإفرازات النظرة الدّ ومن أبرز  

والوهن في أفعاله   ،ة نزعة الخمولوالتطلّع إلى المستقبل بنظرة استشرافيّة متفائلة، إلى جانب غلب

المجتمع، األمر  التي تظّل في جانب كبير منها مرتبطة بما   يعيش حالة من   هالذي يجعلينتظره 

وكّل ذلك لتجنّب    ،وبين ما هو مطلوب منه  ،ر على فعلهخصيّة بين ما هو قاداالنفصال في الشّ 
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نواة المجتمع الذي  اد األعظم المكّونوإرضاء السّ قصد الفعل  إلى ةوعدم العود ،الوقوع في الخطأ

 منه.  جزءهو 

ال يساهم في  ما  حدّ من الدعم االجتماعّي،  ولعّل من بين مخلّفات ظاهرة الوصم على الفرد 

بناء على ما تنّص عليه  ،األولى ؛ن من العقوبةينفسه يرزح تحت نوع  تعميق العقوبة ليجد المذنب

والممعن في تحقيره )مجلس ،  المجتمع الرافض للموصومنابعة من    ،القوانين الوضعيّة، والثانية

،  بن سالماضمن خانة البشر تماما )  إدراجه  أو  ،( إلى درجة إلغاء تصنيفه2012حقوق اإلنسان،  

2001.) 

المسلّطة    طح عند الحديث عن الوصم عدّة من متناقضات أبرزها أّن العقوبةعلى السّ   و وتطف

لردع   المشّرع  وإدماجهوإعاد  لمدموغالوك  سمن  تأهيله  الزجريّة   ،ة  المجتمع  فعل  ردود  تقابلها 

ة، وذلك من منطلق أّن شعور الفاعل بالدونيّة يقوده التي تؤدّي في معظم األحيان إلى نتائج عكسيّ 

 ،ر الفعل ذاته ثانيةيالجريمة، بمعنى تكر   إلى  ةإلى ردود فعل عنيفة ليجد نفسه ضمن سياق العود

السويّ   واالرتداد الطريق  )الواكد،  عن  تعريف مصطلح  2005  أحمد،و  مع  يتماهى  ما  وهو   ،)

القانون    ةالعود مصنّفات  معزولة  ريتكر ف(،  2011التويجري،  (في  ظاهرة  ليس  هو    ،الفعل  بل 

الموصوم على   أجبرت  القهر  ارتكابنتاج ضغوطات خارجيّة    ، الخطأ مجدّدا، وخاّصة عوامل 

 (. 1989 )جابر،  مجتمعال  فيوعدم القدرة على االنصهار 

ف التداعيونذكر  جملة  من  ذاته  االتّجاه  الموصومي  على  للوصم  السلبيّة  رقعة    ،ات  اتّساع 

إلغاء أي  ستنادا إلى نوعا  اهرة  الظّ  محاولة لتكيّف المنحرف مع محيطه،   ةالعقوبة التي من شأنها 

و والمجتمع،  والنظام  السلطة  تجاه  والكره  العداء  منسوب  من  وترفع  منظّ   عليهبل  هذا  فإّن  ري 

حراف، وفشلها في التصدّي لمدّ ظاهرة االن،  على محدوديّة القوانين الردعيّة  التيار يقيمون الحّجة

 (. 2004فئات جديدة من المنحرفين )جابر، وأّن ذلك يمثّل المنطلق األّول واألساسّي في بعث 

المقابلة، ف مع كّل فعل  وتتشّكل على ضوء ما تقدّم هويّة الموصوم بناء على ردود األفعال 

ا والتوّجه االنحرافي لدى الفرد، وهذا م  ،مناوئ ومعارض لما هو متداول يزداد مستوى العنف

الت المختصون ضمن خانة  الوصيصنّفه  اتّخاذ صفة  في  ا  ،مدّرج  ارتكاب من  األّولّي عند  لوصم 

ره )خليل،  يرالفعل وتك  على  ةحتّى بلوغ مرحلة الوصم النهائّي بعد العود  ،لمرة األولىا  في  الخطأ

2010.) 

من    فاقالنل  من قبي  ،وم صفات سلبيّة إضافيّةونيّة التي تظّل تالحق الموصوتولّد مالمح الدّ 

التغيّر  أّن  منطلق محاوالته المتكّررة إلرضاء اآلخرين في سبيل كسب تعاطفهم ورضائهم، أي 

حقيقيّة إرادة  عن  نابع  غير  المنحرف  شخصيّة  في  تج  ،الطارئ  بوجوب  مخلّفات  وقناعة  اوز 

خلق   إلى  يؤدّي  الذي  األمر  التفي    ازدواجيةالوصم،  رغبات  إلشباع  األولى  ّجه  وشخصيته، 

مصبوغة بالنفاق لكسب الرضاء   األخرىفعل تجاه مجتمع ممعن في رفضه، و  النحرافّي كردّةا

 خطورة من االنحراف في حدّ ذاته.  وهي أشدّ  ،والودّ 
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يمكن أن تكون إيجابيّة   ان الباحثين أّن للوصم آثاروفي سياق مغاير لما سبق، يعتبر عدد م

قدرته على تجاوز   ثباتال  را لما كان عليهايغالفعل بعد وصمه ينتهج مسارا مبحكم أّن مرتكب  

(، وهو ما يدفع لإلقرار أّن  2011السيّد،  ومخلّفات النظرة الدونيّة للمجتمع صوبه )عبد الخالق،  

معالمجتمع   يتعامل  للموصوم  الموصوم  الوصمة  الحاضن  مع  من    ،وليس  عدد  وجود  بدليل 

لة به )العمر،  ماته مع األجيال ذات الصّ الكنايات التي رافقت صاحبها طيلة حياته، وحتّى بعد م

2009.) 

 ومناقشتها  راسةدنتائج ال

لتشمل جميع المجتمعات    ، تتعدى ظاهرة الوصم االجتماعّي حدود المجال الجغرافّي الضيّق

و استثناء،  القاعدةدون  عن  التونسيّة  البالد  تشذ  غز   ،لم  وتنّوعه ال  اأين  اختالفه  على  وصم 

انتشا  ،المجتمع في  عميقوساهم  لها  كان  دخيلة  سلوكات  العمريّة  ر  الفئات  جميع  على   ،األثر 

 والشرائح االجتماعيّة.

 ما تناولتها بالبحث بحاجة إلى البحث والتدقيق لفهم كلّ وال تزال رغم تعدّد الدراسات التي  

المتسبّ  الجوهريّة  األسباب  وخاّصة  بها،  سبل يتّصل  جانب  إلى  سريع،  بنسق  انتشارها  في  بة 

بقدر    ،الذي لم يكبح انتشارها  هو معمول به من صرامة في القانونبأساليب مخالفة لما    عالجها

 الفعل لدى البعض. إلى ةما ساهم في العود

أّن الوصم عملالتأكيد  مكن  وي تقدّم  ت إلى حدّ كبير في بناء  ميّة اجتماعيّة ساهمن خالل ما 

الفاص الحواجز  من  ناحيةنوع  من  والمجموعة  الفرد  بين  ومجتمعه  ،لة  الفرد  ناحية    وبين  من 

الظ هذه  أّن  ذلك  األثاأخرى،  بالغ  لها  كان  الموصومر  هرة  شخصيّة  تشكيل  إعادة  رغم ،  في 

إلالم أبداها  التي  مجتمعه.  حاوالت  في  االنصهار  الووإذا  عادة  ظاهرة  تعميم  كّل  جاز  في  صم 

االنح  استثناء المجتمعات دون   الفعل  ينسحب  أن  فرديّة  بصفتهرافّي  فإنّه يصعب  وفعال   ،وصمة 

 منفرد. فإراديّا نابعا عن تصرّ 

 التوصيات 

سبق أّن الوصم ظاهرة تختلف من مجتمع إلى آخر بحكم أصله وتركيبته وثقافته وعاداته، 

الظاهرة  في حين وجود عوامل مشتركة   العربيّة  في تعاملها مع هذه  المجتمعات وال سيما  بين 

تأثير حيث  من  ومخلّفاتها  رأينا وتداعياتها  وعليه  بهم،  يحيط  وما  األفراد  سلوك  على  السلبّي  ها 

إذ    فصلها وخاّصة،  عاّمة  الميتوجّ بين  على  المبادئ مب  من  بجملة  التقيّد  األمور  بزمام  سكين 

الحدّ   سبيل  في  ذلك ضرورة األساسيّة  من  العربيّة،  المجتمعات  داخل  الوصم  ظاهرة  تفّشي  من 

تقد  قبل  الداء  أصل  معالجة  على  الضيّق    عروضيم  العمل  اإلطار  من  يبدأ  أمر  وهو  بديلة، 

 وصوال إلى محيطه الذي ينتمي إليه. ،للشخص الموصوم

ء نفسه أن ينسحب اإلجرا  توّجبذكورين فحسب، بل يف األمر على األشخاص الموال يتوقّ 

ينبغي   الذين  المجتمع  أفراد  الموصومعليهم  على  مع  معامالتهم  أساليب  من  يغيّروا  عبر    ،أن 
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م انت المنحرفهاج  عهده  الذي  غير  مخالف  في  والمتمثّ ،  سار  أساسا  المهينة  تجنّ ل  العبارات  ب 

 وكذلك كّل ما من شأنه أن يشعر اآلخر بالدونيّة والتهميش.  ،نّمرالتّ المعروفة ب

الموصوم  ةصالحيّ اإل  جراءاتلإل  واستكماال الفرد  تمّرد  جماح  كبح  على  فإّن    ،المساعدة 

مراكز مختّصة في الغرض تتولّى    إحداثمع التونسّي وخصوصيّته تبدأ بالتوصية الخاّصة بالمجت

الموصوم داخل مجتمعه  لها  يتعّرض  التي  المعاملة  المنجّرة عن سوء  النفسيّة  معالجة األضرار 

 الحاضن له. 

جراءات الردعيّة التي أثبتت قصور  القضاء على ظاهرة الوصم على مستوى اإل  وجبويست

الموصوم دون قيد أو شرط، مع الحرص لمناسبات، وتسهيل عملية تقبّل  جدواها في العديد من ا

الذي   الوصم  الموصوم من تجاوز مخلّفات  يمّكن  أن  الذي من شأنه  المناسب  المناخ  توفير  على 

 محاولة ترسيخ ثقافة االختالف التي ظلّت مغيّبة على الدوام.  ، وذلك من خالللحقه
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