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 وجدلیة الکشف والحجب في الوسط الحضري الشّفاف  الفرد غیر 
 السلوك مدلولیات و  أشکال التمظهر 

 
 

 الملّخص: 

ل ا�جال حقال مثالّيا لدراسة السوسيولوجيا ا�حضر�ة للتحوالت ا�جتمعية ال�ي ال تقع  
ّ
 �� سياق  إ�ش�

ّ
ال

مجال ما �� اآلن ذاتھ الذي يمارس فيھ ا�جال (ر�في/ قروي/ حضري) تأث��ا متعّدد األش�ال والديناميات ع�� 

املؤالفات االجتماعية ال�ي ينتخب لها األفراد    ش�ال املؤا�سات أوأالظواهر االجتماعية. وقد اخ��نا أن �عا�ج  

(ال��   االجتما��  للقرب  فرضا  ا�حضر�ة  ا�جاالت  أك��  وتفاوض  Quartierضمن  تبادل  اس��اتيجيات   (

خذنا من عالقات األجوار ميدانا بحثيا لتتّبع دينامية ا�حجب والكشف ملا سميناه بالفرد غ��  
ّ
اجتما��. وات

فاف  
ّ

العالقات �� األحياء ا�حضر�ة ا�جديدة ا�� استيعاب املسارات الفردية واملفردنة  توّجھ  �عب��ا عن  الش

ال�ي تبحث ع�� جدلية ا�حجب والكشف عن تأم�ن خصوصيا��ا وضمان أم��ا االجتما��. وقد اعتمدنا ع��  

اشتغال   لفهم  رات 
ّ

مؤش والدينية  االجتماعية  املناسبات   �� وال��ادي  األجوار  ب�ن  ال��اور  هذه  متغ��ات 

 
َ
ذ جدلية

ّ
 لها -ا ا�جا�� واالجتما��م�� �عد��-الكشف وا�حجب  الدينامية ال�ي تتخ

ً
 مركزّ�ة

ً
 . نواة

 الفرد الشّفاف، دينامية ا�حجب والكشف، ال��ادي، القرب ا�جا��، البعد االجتما��.  ال�لمات املفاتيح: 

Abstract: 
Space is an ideal field for urban sociology, to study societal transformations that only occur 

within the framework of a space. At the same time as the space (rural / village / urban) exerts 
a multifaceted and dynamic influence on social phenomena. We have chosen to deal with the 
forms of sociability or social affiliations for which individuals, within the most imposing urban 
areas of social proximity (the neighborhood), elect strategies of social exchange and 
negotiation. We have taken neighborhood relations as a field of research to track down the 
dynamics of the concealment and unveiling of what we have called the opaque individual, 
expression of the tendency of relations in new urban neighborhoods to welcome individual and 
individualized journeys. who seek through the dialectic of concealment and disclosure to 
secure their privacy and ensure their social security? We relied on the variables of attendance 
between neighborhoods and donation on social and religious occasions as indicators to 
understand the functioning of this dynamic, for which the dialectic of disclosure and 
concealment occupies a central place in its spatial dimensions and social. 

Keywords: The Non-Transparent individual, the dynamics of concealment and detection, 
Donation, spatial proximity, social distension. 
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 : تقدیم  -1

تفرض مورفولوجيا النسيج ا�حضري �� املدينة ا�حديثة قر�ا مادّيا وتمركزا أوسع للكثافة �� مساحات  

(التجاور السك�ي اللصيق) تنمو �� رحمھ عالقات    SpatialeLa proximitéضّيقة. غ�� أّن هذا القرب ا�جا��  

التباعد االجتما�� بھ هو  أدّق ما توصف  تتآ�ل ضمنھ شفافية     Distanciation Socialeاجتماعية  الذي 

ص بالنظر ا�� اآلخر الشر�ك �� ا�جال املش��ك والعام من املدينة أو   Transparence Socialeالفرد  
ّ
وتتقل

"ال��"   حّد  tierQuarمن  ضمن  L’absence Sociale  االجتما��  الغياب،  للفرد  الف��يقي  ا�حضور  أوج   ��

مجالھ اليومي ا�حضري. فا�جال املش��ك الذي هو "ال�ّ�" أو أصغر م�ّوناتھ أي "الشارع" أو ما �سّ�ى "الن�ج"  

 �� حّد إضمن املدينة اليوم ليس فيھ ما يجّسر عالئقيا ب�ن س�انھ أو ب�ن شاغليھ  
ّ
ه األد�ى الذي تقتضيھ  ال

. ف�ّل ��يء �� ا�جال املش��ك  1�� وضعيات التال�� والتقاطع أو �� الوضعيات غ�� االعتيادية  civilitéالكياسة  

م  بجزا��ا ���ي  أأو موضوع اش��اك وتقاطع االستعمال وا�حركة داخل الساكنة ا�حضر�ة وح�ى أصغر  
ّ

ت�خ

ظ الالمباالة أو أيضا سلوك    ز�ملما يطلق عليھ  
ّ

الذي تصطبغ بھ عالقات ال�ّل مع ال�ّل   االجتما��   التحف

سواء    لآلخر  من  يرى �ّل فرد �� القرب االجتما��  م،�ة اليو أو تصنع مش���ا خفّيا. فضمن الساكنة ا�حضر 

ولفردانيتھ   لعواملھ ا�خاصة  Dévoilementكشفا  أو الذي يتقاسم معھ ا�جال  ،  ا�جاور أو املالصق لھ مجالّيا 

ل اح��ام خصوصي��ا واستمرار بقا��ا خارج حدود  
ّ
العھ ال�ي �ش�

ّ
(شفافية/عدم شفافية)    معرفة اآلخر أو اط

هّم شروط تطبيعھ مع مجالھ ا�حضري انطالقا من أصغر وحداتھ املورفولوجية (الن�ج أو الشارع)  أحد أ

 املدينة.  ثم �� ال�ّ� وصوال إ

. 2أساًسا Anonymat Social  االجتماعيةا�جهولية    إّن العالقات االجتماعّية �� مدن اليوم مح�ومة بـ

املشا  تلك لآلخر  بالنظر  الفرد  تضّيق شفافية  دائرة  ال�ي  ذلك  �� مقابل  ن 
ّ
وتم� ضمن مجالھ  واملش��ك  رك 

واملكشوف.  واإلخفاء   Voilementا�حجب الكشف  دائرة  لذلك  تبعا  ص 
ّ
لتتقل هؤالء   االجتما��  أّن  ع�� 

�و��م مجهول  �� يلتقون  �انوا  و�ن  /الغر�اء  الك��ى ع�� وجھ  �القر�ب�ن  للمدن  االجتماعية  ا�حياة  داخل  ن 

َدهم  شعور با�حرّ�ة  ا�خصوص، فإّ��م يحشدون ال
ْ

. فالرابط االجتما�� ضمن املدينة  3الشعور بالقيودحش

املورفولوجية   ا�جالية  إوتقسيما��ا  الوحدة  بالضرورة  تفرزها  ال  اجتماعية  لعالقة  اجتما��  منتج  هو  ما 
ّ
ن

 . 4و الزقاق)أو الن�ج أو الشارع أ لألفراد (ال�� 

 
 ونقصد بها غير الروتينية والمّتصلة بالحاالت السعيدة كالنجاح في امتحان  -1

ٔ
 و الخطية  ا

ٔ
 و الزواج ا

ٔ
 و الحصول على شغل ا

ٔ
و اقتناء ا

و بالحاالت الحزينة مثل المرض والموت والضياع والحوادث وما الى ذلك.
ٔ
 سيارة ا

2- Simone Pennec, Les pratiques de la ville entre anonymat et proximité, Garder une relation urbaine au 
monde, Les Annales de la recherche urbaine n°100, 2006, Pp.51- 58. 
3- George Simmel, « Métropoles et mentalités » (1903), cité par Dussuet. A, « Femmes des villes : des 
individus ou des personnes ? » in (dir.), Femmes et villes, Presses universitaires François Rabelais, Tours, 
2005, Pp 359-378. 
4- François Ascher, Métapolis ou l’avenir des villes, éd Odile Jacob, paris ,1995. 
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ال يكفي أو ال يصنع  هذا ال��امن    آخر�ن يمنحنا صفة "ا�جار" غ�� أّن �� امل�ان ذاتھ مع  إّن وجودنا امل��امن  

يومية سلوكيات   �� تجّسداتھ  يجد  �عينھ  اجتما��  تفاعل  ش�ل  أو  اجتما��  رابط  خلق  إم�انية  ��    ،آلّيا 

رات �� اآلن ذاتھ ع�� ش�ل العالقات ب�ن األجوار داخل ال��ّ امل وأتعب��ات ال
ّ

دل  مثل تبادل الز�ارات وتبا  ،ؤش

(صورة الر�ط أو إيجاد صلة)  و�عت�� هذه الّسلوكيات �� سياقها اليومّي جسًرا    .ا�حوارات أو ال��ادي والوهب 

العزل   او�ابً  أو  ك 
ّ

والتفك معناهما    / (الفصل   �� اال�غالق    الز�م��القطيعة)  و��ن  وا�جما��  الفردي  ب�ن 

ال�ّ� ال1واالنفتاح مورفولوجيا  تصنعھ  الذي  ا�جا��  فالقرب  �� عالقات    .  باالنخراط  األجوار  ضرورة  يلزم 

 إذا حصل اع��اف متبادل بي��م واستعداد لفّك  إ اجتماعية مع أجوارهم األك�� التصاقا جغرافّيا وم�انّيا  
ّ
ال

ش�اال مختلفة تصطبغ  أ براد�غم التحّفظ االجتما�� وما ي�حبھ من ديناميات كشف وحجب تّتخذ أ�ساقا و 

ع� االجتماعية  الروابط  ا�خاص  ��ا  ا�جال   �� الفعل  وكيفيات  السكن  وأش�ال  العمارة  ر 
ّ
تأث قدر  نفس   �

   والعام.

سمة �عدم التجا�س  يتدّبُر  تبعا لذلك  
ّ
البحث الروابط االجتماعية ب�ن األجوار ضمن األحياء ا�جديدة املت

دن �� مجاال��م  �� التساؤل عن كيفية �عا�ش س�ان املإوتنّوع الهو�ات ا�جالية للمتساكن�ن ال�ي تف��ي بنا  

ا�حضر�ة األك�� فرضا للقرب �� �عده املادّي؟ وما �� أنواع العالقات االجتماعية ال�ي ين�جها املتساكنون  

ب�ن  تتوّزع  متنّوعة  بأش�ال  املدن  ا�حضر�ة ضمن  املورفولوجيا  الذي تفرضھ  ا�جا��  القرب  �� سياق هذا 

الفردي   السكن  ضمن  األفقي  املت أالتالصق  التقاطع  تتّم  و  وكيف  ا�جما��؟  السكن  ضمن  دارة  إعّدد 

االختالفات وما �� أش�ال التعا�ش بي��م؟ واستنادا لفرضية البحث الك��ى بأّن القرب ا�جا�� �� األحياء  

الذي   االجتما��  التحّفظ  لن�عة  �ستجيب  األجوار  وأّن عالقات  اجتماعيا  نقيضھ  ينتج  ا�جديدة  السكنية 

لع أوسع  هامشا  لألفراد  القرب  يبقي  مؤا�سات  وترّهل  تتوافق  الشفافية    sociabilités de proximitéدم 

ضمن  2Authier�عبارة   األجوار  يمارسها  ال�ي  االجتما��  ا�حجب  أش�ال  تتّبع   �� التحليل  وحدة  فإّن   ،

مجاال��م السكنية ا�جديدة إلنتاج عدم شفافية اجتماعية �عّ�� مجالّيا بأش�ال مادية ورمز�ة عن التغ��ات  

ال�ي  االجتما��  التحّفظ  لسلوكيات  ذا��م  األجوار  يمنحها  ال�ي  واملعا�ي  االجتماعية  الروابط   �� العميقة 

سئلتھ اإلش�الية  أتصطبغ ��ا عالقا��م مع اآلخر�ن ضمن ال�� السك�ي ا�جديد. وقد ارتضينا لهذا املبحث و 

ل  
ّ
ال املمارسة  ���ي بھ إال�� ا�خفّي الذي ال  �� البعد الدإأن نتوّسل تقنيات املن�ج الكيفي األقدر ع�� التسل

بأنفسهم من أف�ار للفاعل�ن وما �عّ��ون عنھ  اليومية  الت ومواقف ومشاعر وتأو�الت تضع    ا�جالية 
ّ
وتمث

فالتحّول الهيك��    الباحث �� تمر�ن استثمار حقل املعا�ي والدالالت ال�ي توّجھ املمارسات ا�جالية للناس.

� �� العوالم الروتينية واليومية و�� السرديات الذاتية لألفرادللمجتمع ا�حضري 
ّ

. ولعّل أقرب تقنيات  3يتج�

 
1- George Simmel, Sociologie et épistémologie, Puf, col sociologies, Paris 1981, p 15. 
2- Jean-Yves Authier, Les citadins et leur quartier. Enquêtes auprès d'habitants de quartiers anciens centraux 
en France, L'Année sociologique 2008/1 (Vol. 58), p 21-46.  
3- Frey Oliver, « Sociologie urbaine ou sociologie de l’espace ? Le concept de milieu urbain », Sociologies [En 
ligne], Dossiers, (15 novembre 2012), consulté le 18 juillet 2021. URL: 
http://journals.openedition.org/sociologies/4168; DOI: https://doi.org/10.4000/sociologies.4168 . 

https://www.cairn.info/revue-l-annee-sociologique.htm
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الباحث هنا هو أحد   ألّن  اعتبارا  باملشاركة  املالحظة  للموضوع ��  الكيفي  الدراسة  أاملن�ج  عضاء مجتمع 

سريع وظهور أحياء جديدة    ال�ي �شهد منذ عقدين حركة توّسع عمرا�ي  1الذي هو �� بن يدر بمدينة املرناقية

مام  أغّ��ت الكث�� من مالمحها املعمار�ة والعمرانية. هذا فيما يخص السؤال االش�ا�� األّول الذي يضعنا  

أّما مبحث البعد الدال�� لسلوك التحّفظ االجتما�� فإّن    .املمارسة ا�جالية للفاعل�ن �� الساكنة ا�حضر�ة

 التوافقة أصوب لبلوغ املقصد البح�ي  استثمار تقنية املقابلة نصف املوّجه 
ُ
 ضرورة

ُ
ب�ن غايات    من حيث

 هم عناو�ن التم��ي امل���� الناجح. أالدراسة وتقنيات البحث �أحد 

امليدا�ّي   البحث  ُب 
ّ
يتطل البحثية  توجها��ا  وصياغة  االش�الية  األسئلة  طرح  عن  عمقھ  فضال  تأصيل 

املركز�ة مفاهيمھ  مناقشة  ع��  ضمنھ  .  وتدقيقها  النظري  نتداول  نظري  لقسم  تخصيصنا  يفّسر  ما  وهو 

ل ال��اد�غم املؤسس لعلم االجتماع ا�حضري ع�� أحد تقسيمات املدينة  
ّ
عالقة االجتما�� با�جا�� ال�ي �ش�

ش�ال املؤالفة  أليھ من �عّدد ديناميات التساكن و�عّدد  إوما يحيل    Le Quartierمورفولوجيا وهو "ال��"  

بيٌنُھ  والتحّول الذي    ،االجتماعية من جهة
ُ
ش�ال التفاعل االجتما�� ضمنھ من هو�ات متعا�شة  أ ���ي بھ أو ت

�� هو�ات منفردة تجسيدا للتحّوالت االجتماعية ��  إومن هو�ات اندماجية    ،�� هو�ات متخاصمةإلألفراد  

يا ا�حضر�ة  لسوسيولوج. فاا�جال وع��هال�ي تجد �عب��ها ضمن  تلك  االجتماعية للمجتمع  �شكيالت الب�ى  

ها بوجود عالقة تبادلية التأث��  أأو سوسيولوجيا املدينة  
ّ
م �ل

ّ
ر  و سوسيولوجيا ا�جال �سل

ّ
ب�ن الب�ى والّتأث

� الّتحّوالت  تقسيماتھ،  مختلف  االجتماعية والب�ى ا�حضر�ة ا�جالية. ففي املدينة أو ا�جال ا�حضري ب
ّ

تتج�

مي وصفها  يتسّ�ى  مرئّية  تحّوالت  دافعة  دانّيا.  االجتماعّية  كقوى  ذاتھ  الوقت   �� وس�ا��ا  املدن  و�شتغل 

أك�� ال��اد�غمات املؤسسة للسوسيولوجيا ا�حضر�ة ال�ي ال  يصوغ  للتغي��ات الهي�لية �� ا�جتمع. وهو ما  

أي   ا�جا��  باملعطى  ارتباطها   ��  
ّ
إال لها 

ّ
وتمث وا�جتمعية  االجتماعية  والب�ى  التشكيالت  مقار�ة  معها  يمكن 

شيائھ وأسلوب ا�حياة االجتماعية ضمنھ وما يق��ن ��ا من أش�ال  أات شغل ا�جال و��يئتھ واستعمال  كيفي

 .2اجتماعّية للّتفاعل والّتبادل

 
حد فروع عائلة بن  -1

ٔ
رض وهو ا

ٔ
قدُم سمي حي بن يدر نسبة الى مالك اال

ٔ
كبُر واال

ٔ
.... ويقع بجانب حي الياسمين الذي يدر، وهو اال

تقريبا بحسب معاينتنا المباشرة منذ استقرارنا بحي الياسمين سنة   2011الحي سنة يقدمه ببضع سنوات. وقد انطلق البناء ضمن هذا 
رض جامع النخيل ( شيد. وقد 2008

ٔ
حد افراد مالكي اال

ٔ
) على مدخل الحي قبالة الشارع الرئيسي الذي يشق المدينة ويربط 2014ا

 بينها وبين برج العامري منه باجة وبين 
ٔ
حالة إلجراء   36عاصمة. وقد اخترنا من بين مجتمع الدراسة حياء تونس الجنوبية في اتجاه الا

ناث ونصف ذكور) ومتغير الفئة العمرية (ثالث فائت  إلى متغيرات الجنس (نصف إمقابالت نصف موجهة. وتستجيب الفئة المبحوثة 
 اشخاص من كل فئة عمرية) ومتغير الوضعية االقتصادية. 6عمرية. 

2- Yankel Fijalkow, « Martina Löw, Sociologie de l'espace », Lectures [En ligne], Les comptes rendus, mis en 
ligne le 07 janvier 2016, consulté le 16 mai 2021. URL : http://journals.openedition.org/lectures/19780 ; 
DOI : https://doi.org/10.4000/lectures.19780. 



 اليحياوي شهاب    د.  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  وجدلية الكشف والحجب في الوسط الحضري   الشّفاف  الفرد غير 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)274( 

 في التأصیل النظري للبحث:   -2

 : شكال المؤالفة(االجتماعي)أالحي: دینامیة التساكن(المجالي) وتعّدد  -2-1
ال�ي أفرز��ا س��ورات    1للمشكالت االجتماعيةبما �� تمظهٌر    Dubetتنكشف املدن لدى فر�سوا دو�ي

ك��ها طلبا للبحث ما يّتصل بالتحّوالت �� أش�ال التضامنيات والروابط االجتماعية  ألعّل  و   .�غّ�� ا�جتمعات

(أو   مجالية  هو�ات  معها  جالبة  أحوازها  وع��  املدينة  خارج  لت 
ّ
�ش� ال�ي  ا�جديدة  املدينية  األحياء  داخل 

وانتماءات اجتماعية ورساميل ثقافية ورمز�ة متخالفة ومتعارضة. وعالوة ع��    2ظهرات مجالية للهو�ة)تم

"ال�ّ�"   فإّن  والتحّوالت    Quartierذلك  التحّضر  بمشكالت  التصاقا  ا�حضر�ة  ا�جاالت  أك��  أحد  هو 

والفصل   االجتما��  واالقصاء  وال��ميش  الفقر  غرار  ع��  واالجتماعية  واالجتما��  االقتصادية  ا�جا�� 

 ا. أو مجالي ام�انيعدم املساواة  ش�ال أ والعنف ا�حضري و�ل 

 
ً
   لم يكن اهتمام السوسيولوجيا ا�حضر�ة بدراسة ال�ّ� وحدة

ً
   مجالية

ً
  ا سابق�ان  وليد �شأ��ا بل    محلية

لتجارة  �� ش�ل جرد م���� للتجه��ات والصناعات وا   Patrick Geddesمنذ ��اية القرن التاسع عشر معلها  

ل "ال�ّ�" موضوع اهتمام ا�جغرافي�ن الفر�سي�ن قبل أن    3والسكن ضمنھ.
ّ
ومع بداية القرن العشر�ن ش�

عمال  أ �� جانب  إ�شغل اهتمام االقتصادي�ن بداية خمسينات القرن املا��ي. وقد مّهدت �ّل هذه الدراسات  

لدخول مشكالت تأث��ات النمو ا�حضري    Mendras Henriمندراس  وهن�ي Morin Edgar  موران  دغارإ

.  خصوصا  �� ا�حقل البح�ي للسوسيولوجياو�،  عموما  4�جالإ�� اش�ال االنتماء  أوتحّوالت أنماط السكن و 

ثرها حقول معرفية جديدة �غايرت عنون��ا من السوسيولوجيا ا�حضر�ة ا�� سوسيولوجيا املدينة  إتأّسست  

 أو سوسيولوجيا ا�جال. 

ال ظّل  املدينة"  ولقد  داخل  "�القر�ة  لھ 
ّ
لتمث وفّيا  املا��ي  القرن  عشر�نيات  منذ  من  5��  قوّي  بتأث�� 

أحياء    6مدرسة شي�اغو  سوسيولو�� ال�ي أجر�ت ضمن  امليكروسوسيولوجية  امليدانية  البحوث  وخاصة 

اجتماعية   وفو��ى  انتقالية  مناطق   �� من  تقع  وامتدادا  بدًءا  وستينات  إالثالثينات  خمسينات  القرن  �� 

 
1- François Dubet, « La Crise De La ville Aujourd’hui », dans Augustin P. et Gillet. J. C., éd Quartiers 
Fragiles, Bordeaux ,1966, Pp 23-26. 
2- Richard Morin. Michel Rochefort, Quartier et lien social : des pratiques individuelles à l'action collective, 
Lien social et Politiques, n39, paris, printemps 1998, p 103–114, https://doi.org/10.7202/005194ar,cosulté le 
17 juillet 2021. 
3- Yankel Fijalkow. Amélie Nicolas, “Quartiers, rues et espaces publics : éléments pour une histoire des 
Etudes Urbaines francophones”, Environnement Urbain [Online], Vol 13 ( 2018) On line 03 July 2018, 
consulté le 29 April 2021. URL: http://journals.openedition.org/eue/2144 
4- Y. Fijalkow. A. Nicolas, op cit. 
5- Gaulin Chantal. Young M., Wilmott P, Le Village dans la ville. In: Journal d'agriculture traditionnelle et de 
botanique appliquée, 30 années, bulletin n°3-4, Juillet-décembre 1983, Pp 319-320. 
6- Alain Coulon, L'école de Chicago, puf, paris, 2002. 

https://doi.org/10.7202/005194ar,cosult%C3%A9


 (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  - الحادي عشر  العدد    –مجلة نقد وتنوير  
ٓ
 2202)  مارس  - ذارا
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ز الطبقة العاملة التقليدية �� بر�طانيا العظ�ى والواليات املتحدة االمر�كية وفر�سا. هذا  
ّ

املا��ي ملناطق ترك

إّما "جزًءا    -منذ ثمانينات القرن املا��ي  -ال��َّ  Grafmeyer1وقد اعت��ت السوسيولوجيا ا�حضر�ة وفًقا لـ  

أ   ، عيش"  "وسط  أو   ، قرب"  "مجال  أو   ، املدينة"  والتعّدد  ل  ا طار إ و  من  بالتنّوع  يّتصف  اجتما��  فعل 

 واالختالف. 

ال   ذلك  أجل  السوسيولو��  دراسة  ستقيم  � من  التحليل  ضمن  ا�جغرا��    -ال�ّ�  �عده  هو  ��  أحد  بما 

والبشر�ة املادية  وجغرافي��ا  املدينة  مورفولوجيا  ھ    -تقسيمات 
ّ
تصنع  ألن ال�ي  ومورفولوجيتھ  ال��  ضمن 

و�ساك��مالقرب   األفراد  ب�ن  تصّورات  الف��يقي  ومواقفهم  تنكشف  ال��م 
ّ
وتمث جاه    آِهِليِھ 

ُ
سواء  اآلخر�ن  ت

خالل  من  وذلك  إياه،  و�قاسمو��م  املش��ك  العمومّي  ا�جال  �شار�و��م  ال�ي   الذين  االجتماعية  الروابط 

خالل  يقيمو��ا من  أو  املؤالفة،  تصنعها  ترافقها    ال�ي 2sociabilitéش�ل  االستعداد  أو  بدرجة  ���ي  أو 

إّ��ا   روابط تتحّدد ��ا درجة االندماج �� ا�جال ا�حضري ا�جديد مّما يلزم  لالنخراط �� الفعل االجتما�ّ�. 

 . 4غيدنزاستدعاء مسألة االندماج االجتما�� مثلما يدفع ا�� ذلك و   3البحث �� الرابط االجتما��

جديدة منفتح بقّوة ع�� تأث�� ما يمكن �سميتھ بالهو�ة  فالر�اط االجتما�� ضمن ا�جاالت ا�حضر�ة ا�

ا�جالية املتنّقلة للفرد أي هو�تھ ا�جالية ال�ي ت�ّونت وترّ�خت داخل مجال قديم (ر�في أو قروي أو حضري  

و مراحل عمر�ة للفرد و�شّرب ضم��ا مجموعة من القيم واملعاي�� ال�ي  أ ) احتضن مرحلة  -و طر��ّ أ مركزي    –

وتفاعلھ مع مختلف وجوه    ،ش�ال تضامنھ االجتما�� واندماجھ �� مجالھأأي    ،رستھ ا�جاليةهندست مما 

�� فهمھ للمؤالفة االجتماعية يق��ض مفهوم االطراد (التكرار) �� الفعل    5فغيدنزا�حياة اليومية داخل ال��.  

روط  أو التساكن ضمن ا�جال ا�حضري. ذلك ما يؤّسس  الوجود املش��ك  اليومي زمانيا وم�انيا �� ظّل  
ّ

الش

أو   Proximité�خلق روابط اجتماعية ب�ن شاغ�� ال�ّ� �� عالقة تفاعلية ودينامية مع شك�ّ� القرب الّدنيا  

 .6لوفافرضمن هذا املش��ك ا�جا�� املدرك أو املتصّور �عبارة وذلك االجتما�� بي��م Distanceالبعد 

 -7فرداني��ا ا�جماعية ا�خاصة  Ledrut  الدروتوحدة مجالية اجتماعية تّتخذ بتعب��  بما هو    -  ال��ّ ُيوِجُد  

قاء االجتما��  إ
ّ
لل لرؤى ومواقف وهو�ات وممارسات مجالية  Rencontreطارا مجاليا  حاملة  ب�ن �خوص 

و التباعد االجتماعي�ن بمعناهما  أ ع�� ما يبتكره ا�جال من فرص القرب  وذلك  تتنّوع حّد ا�خالفة أحيانا،  

 
1- Yves Grafmeyer, Habiter Lyon. Milieux et quartiers du centre-ville, Presses Universitaires de 
Lyon/C.N.R.S./P.P.S.H, Lyon ,1991. 
2- Simmel, op cit, Pp 359-378. 
3- Serge Paugam, Le lien social, coll. Que sais-je ? Presse universitaire de France, paris, 2008, p86-106. 
4- Anthony Giddens, la constitution de la société, éléments de la théorie de la structuration, Puf, paris ,1987, 
p75. 
5- Giddens, op cit. 
6- Henri. Lefebvre, La production de L’espace, éd Anthropos, 1974, p 44. 
7- Raymond Ledrut, Sociologie Urbaine, Puf, Paris, 1979, p 117. 
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ا�جديدة يكّيف1الز�م�� �� األحياء  وا�جا��  امل�ا�ي  القرب  أو    . فاملوقف من  التباعد  ا�� حّد كب�� مساحة 

سَتقَرأ  القرب االجتما��  
ُ
من ش�ل املؤالفة االجتماعية �� �عدها الفردي وا�جما�� وتبعا لذلك املمارسات  امل

ن لدى -ا�جالية. فال�ّ� السك�ي بما هو وحدة اجتماعية
ّ
الروابط الضعيفة ��    2Granovetterمجالية يم�

العالقات املصطنعة   -بفعل فجوة تواصلية  -ضعيفة أي روابط لم �غادر  اآلن نفسھ الذي يخلق فيھ روابط

والر�اط االجتما��    )wellman(كراهات القرب ا�جا��. فهو حقل للتفاعل والتشبيك العالئقي  إال�ي تفتعلها  

 3اعيةللفصل والعزل والتباعد االجتما�� والالمباالة والغر�ة االجتم  هو مجاٌل   واملؤالفة االجتماعية مثلما

اللسا�ي لل��  4والت�حر  دة  هو  مساحة جغرافية أو حّ�� م�ا�ّي  بما هو  . فاملوضع امل�ا�ي 
ّ
غ�� مناسب  مول

، للرابط االجتما��، أي مجموعة من العالقات االجتماعية ب�ن أفراد  غيدنز  تصور ع�� خالف    Lerouxلدى  

مختلفة اجتماعية  بجماعات  تق��ن  هو�ات  املعيشية  5أو  املساحة  نفس  يحملون    ، يتشار�ون  ال  ولكّ��م 

الت ذا��ا للمجال املشغول ولذوا��م وم�انا��م االجتماعية
ّ
ولهذا الغ�� "الشر�ك/الغر�ب" �� ا�جال.    ،التمث

فردية   هو�ات  دينامّيات  تتفاعل  ا�جديد  ال�ّ�  هو  الذي  االجتما��  والعالم  ا�جغرا��  ا�حّ��  هذا  وضمن 

�� مع�ى بح��ا عن تموقع ضمن ا�جال االجتما�� ا�جديد لها ضمن دينامية القرب والبعد    وجماعية قلقة

وقد ي�ون أحد عناصر استفزاز    .أّن القرب ا�جا�� محسوم �عامل ا�جغرافيا املاديةالسيما    6االجتماعي�ن

ل ذوا��مقلق هذه الهو�ة ا�جالية لألفراد الباحث�ن عن تملك آليات بلورة اختيارا��م �� سيا 
ّ
بالتا��    .ق �ش�

�عبارة  املتعّددة  بأش�الها  السيطرة  معقوليات  مقاومة  عن   Wieviorka 7رفض  �عب��  هو  التموقع  هذا   .

ل �� ال��ّ 
ّ
ل أو إعادة التش�

ّ
، تجد  8املسافة ال�ي تّتخذها الذوات االجتماعية من اآلخر�ن �� بح��ا عن التش�

العالقا أو  ا�جوار  عالقات   �� لدى  �عب��ا��ا  رابط  ا��  يتحّول  امل�ان  أّن  بما  لوجھ،  وجھ   Maffesoli9ت 

سياقا للفعل االجتما�ّ�  و�حتفظ بقدرة ع�� انتاج األحداث االجتماعية �� نفس الوقت الذي ينتصب فيھ  

 
ساسية للسوسيولوجيازيمل،  جورج -1

ٔ
حجيج، دار رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، الفرد والمجتمع: المشكالت اال

ٔ
، ترجمة حسن ا

 . 109 ص، 207
2- Richard Morin. Michel Rochefort, op cit. 

 . 230-229 ص سابق.جع ر زيمل، م -3
نساق في المدينة العربية، مقبول إدريس -4

ٔ
بحاث ودراسة السياساتإالنسان والعمران: رسالة في تدهور اال

ٔ
 ،، المركز العربي اال

 . 52، ص2020الدوحة/ بيروت، 
5-Tapie Guy, Sociologie de l’habitat contemporain Vivre l’architecture, éd Parenthèses, coll. « Eupalinos », 
2014, p 13. 
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7- Michel Wieviorka, La Violence, Balland, Paris, 2004, p 286. 
8- Jean-Yves Authier, Les rapports au quartier, dans, Jean-Yves Authier (dir.), Bensoussan. B., Yves 
Grafmeyer, LÉVY J.-P., LÉVY-VROELANT C., Du domicile à la ville. Vivre en quartier ancien, Anthropos, 
coll. « Villes », Paris ,2001, Pp 329-331. 
9- Michel Maffesoli, « Le Quotidien Et Le Local comme Espaces De La Sociabilité », dans M. Audet et H. 
Bouchikhi, Structuration Du Social Et Modernité avancée, presses de L’université de Laval, Québec ,1993, Pp 
103-218. 
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لھ مفهومھ  و�طاًرا   �� كمجال  فال�ّ�  الروتي�ي   منتج  Lefebvre  اللوفافري .  وللتفاعل  االجتما��  للفعل 

ش�ال مختلفة للتواصل وتبادل الرسائل والعالمات  أيخلقھ من فرص االلتقاء والتال�� وتبادل    بما1اليومي

� �� �شأة ا�جاالت والبعد االجتما��  إوالرموز. ع�� أّن مفهوم  
ّ

نتاج ا�جال لديھ يوصل ب�ن البعد املادي املتج�

ّدد مساحا��ا وموقعها ضمن ال�ّل املوصل باملمارسات االجتماعية للّناس ضمن هذه ا�جاالت ا�حضر�ة بمتع

 ا�حضري الذي هو املدينة. 

  .لهو�ة جامعة ترتقي ا�� خلق جماعة حضر�ة وأ ملالمح  بمع�ى افتقادها    إّن مدينة اليوم �� مدينة "ال أحد"

� �عامل وهن روابط  
ّ

أو ا�ح�  �
ّ

الك� أو ا�جتمع بمعناه  ا�� ا�جماعة  البشر�ة م��ا  التجّمعات  ا��  ف�ي أقرب 

. فالّناس داخل املدينة ال مالمح مش��كة لهم وال ��يء  2�استيل رو�رت �عبارة  désaffiliationضم��ا   االنتماء 

ة ال�ي أوجبت وجودهم �� هذا ا�جال أو ذلك.  �شّدهم ا�� املدينة غ�� ارتباطا��م الوظيفية وغ�� ال�خصي

الهو�ا�ي التقاطع  صناعة  أرضية  تصنع  لها  هو�ة  وال  تار�خ  ال  با�جال  ففصال��م  تدخل األفراد  انتماءات  . 

س (ماض��ا ا�جا��) �� قلق يجد �عب��اتھ �� روابطهم بمجاال��م ا�خاصة   ؤّسِ
ُ
الهو�ات املنفصلة عن مجالها امل

وواجها��ا وال��) (الدار  والشارع  (الرصيف  واملش��ك  و�العام  وا�خالفات   )  الن�اعات  �ستوع��ا  ال�ي 

 .3والصراعات والتباينات

 : من ھویة متعایشة(اندماجیة) الى ھویة متخاصمة(منفردة)  -2-2
 أو اختياًراينتقل الّناس ألسباب  

ً
لت ضمنھ هو�ا��م الفردية وا�جماعية  متعّددة ضرورة

ّ
، من مجال �ش�

ل استمرارا  إس��ة حياة اجتماعية وجماعية تراكمت فيھ    �� توافق مع
ّ
و انقطاعا  أ�� مجاالت جديدة قد تمث

ش�ال تفاعل مع اآلخر�ن ومع ا�جاالت  أ عن نمط التواجد �� ا�جال وما يق��ن بھ من ممارسات مجالية و 

يتصّورونھ   الذي  الرابط  لش�ل  �ستجيب  ا�جديد  بال�ّ�  الّناس  فعالقة  والعامة.  وا�جال  ا�خاصة  بامل�ان 

أظهر   فقد  لآلخر.  وتصّورا��م  أنفسهم  عن  صور��م  مع  تخالفھ  أو  توافقھ  منذ    Parkبارك  رو�رت  ومدى 

  مجاليا عشر�نات القرن املا��ي أّن التناقضات االجتماعية وح�ى الصراعات والتنشئة االجتماعية ت��ّ�خ  

. فا�جال يحتضن و�مظهر امل�انة االجتماعية لألفراد مثلما أّن امل�انة االجتماعية  4�� مختلف أحياء املدينة

الذي   الفرد  يملكھ  السكن وما  ا�جال ونمط  املشغولة من  املساحة  للتمظهر ع��  ا�جال سياقا  تّتخذ من 

ا�جال املشغول   يحتّل م�انة اجتماعية �عي��ا. فتواجد أفراد ينتمون لنفس امل�انة واملوقع االجتما�� يجعل

(ال��) متمّنعا ومغلقا ع�� غ��هم ممن هم أقّل م�انة اجتماعية. ثم �عود هذا ال�ّ� ليّتخذ ع�� هذه الصورة  

يخلق  الذي  جتما��  ال عنوان ا الادية و امل قيمة  بما هو الا�جال،  �� نفس  أو السمعة ال�ي انتجها اش��اك هؤالء  

 
1- Lefebvre. H, op cit. 
2- Robet Castel, la dynamique Des Processus De Marginalisation, De La Vulnérabilité à La Désaffiliation, 
cahiers de recherche sociologique n°22, paris, 1994, Pp11-27. 
3- Francoise Choay, Espacements : L’évolution De L’espace En France, éd Skyra, Milan, 2003, p 27. 

ة  عبد الرحمان المالكي،  -4
ٔ
- 104ص . 2016، افريقيا الشرق، الدار البيضاء، سوسيولوجيا التحّضر والهجرةمدرسة شيكاغو ونشا

051 . 
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و شغل نفس امل�انة  أ(عدم االنتماء لنفس الطبقة   جتماعيةا�� �� أصلها فواصل وموا�ع   فواصل مجالية

 االجتماعية). 

تفرض مناخا    ھ،تكشف س��ورة التحّضر وا�حضرنة ضمن املدن تحّوالت ك��ى �� ش�ل السكن ونمط

م�ّوناتھ   ب�ن  والثقا��  االجتما��  التجا�س  عدم  الرئيس  سمتھ  �عارض  اجتماعيا  التباعد  ال�ي  دينامية 

ضمنَ  ا�جديدة.    القرَب   ھ االجتما��  ا�حواضر  ل 
ّ
و�ش� التحّضر  نمط  أوجده  الذي  وا�جسدي  هذا  املادي 

الفردية   ا��  تميل  ال�ي أصبحت  العالقات  ا�جماعية وأش�ال  ا�حياة  �� نمط  �غّ��  يرافقھ  ا�جال   �� التغّ�� 

�عبارة  أ والعقالنية   الباردة  العالقات  ا  1صياد  املالك  عبدو  ب�ن  اجتماعية  مسافة  خاذ 
ّ
كقاعدة  وات ألفراد 

سلوك معّممة �عّ�� عن نفسها بأش�ال مختلفة عمرانيا ومعمار�ا وسلوكيا وعالئقيا. فالكثافة الديمغرافية  

�ساكن   تدفع  ا�جديدة  ا�حضر�ة  ا�جاالت  داخل  ا�حياة  لنسق  والسريع  ر 
ّ
املتوت والنسق  الف��يقي  والقرب 

ظاملدينة ا�� بلورة  
ّ

ر بما �سميھ  من اآلخر أو ال   فردانية وموقف تحف
ّ
 2�عقلنة ا�حياة الفردية  ز�ملغ�� يتأث

ومساحة ا�حجب    بالفرد غ�� الشفافعقلية املدي�ي وتوّسع ما اسميناه  تصوغ  ضمن ا�جال ا�حضري ال�ي  

ش�ال السكن واملعمار وع�� سلوكيات مثل تبادل املعلومات وا�حوار  أاالجتما�� املعّ�� عنھ سيميولوجيا ع��  

�قوم سلوك التحّفظ هذا ع�� ش�ال التضامن �� الوضعيات غ�� االعتيادية. و أ وال��ادي و وتبادل الز�ارات  

ا�جال    �� تجاه اآلخر�ن  �� عدم شفافي��ا االجتماعية  تزهُر  ال�ي  الذات وخصوصي��ا  أد�ى من حماية  حّد 

اجتماعية ما ت��جم قلق الهو�ة وفردنة    مسافةمع اآلخر ضمنھ يحافظ دائما ع��  . فتبادل الفعل  ا�حضري 

لها ضمن مجالها ا�حضري ا�جديد. 
ّ
 روابطها �� س��ورة إعادة �ش�

العاطفي وا�جما�� الذي يمّ�� العالقات �� ا�جاالت  ع�� تنتصر هذه املعقولية ألسبقية العق�� والفردي 

ضمن    غر�ةجتما�� الفرد �� وضعية  ا�حضر�ة الصغ��ة واألقّل كثافة. وتوّرط الفردانية وموقف التحّفظ اال 

ك  �و   ،عزلة  ع�� الذات أو ا��حاب أو  انكفاءاملدينة أي �� وضعيات  
ّ

�� سلو�ات غ�� اندماجية وهامشية تفك

و  االجتما��.  و ��  إ  الغر�ب�رمز  التنظيم  البعد�القرب  جدلية    .��  والقربو���جم  العالقات    البعد   ��

ا ا�حضري وخاصة  ا�جال  داخل  ب�ن  االجتماعية  الرابط  هذا  يتناسب  العمومي.  والبعد�جال  مع    القرب 

العالقات    نموذج�ن االجتماعية:  العالقات  والعالقات    الوديةمن  "نحن"  ب�ن  تنعقد  أي    العموميةال�ي 

 العالقات ب�ن الغر�اء.

و  األسوار  امل�انة ا�جدر  �شتغل  مظهرة  غاية  ب�ن  تتنّوع  سيميائية   �� ا�جديدة  ا�حضر�ة  األحياء    ضمن 

ظهار  إ ش�ال معمار�ة وجمالية وزخارف وألوان يمعن أ�حا��ا ��  أ االجتماعية ع�� ما تّتخذه الواجهات من  

. أّما هاجس األمن فيحّققھ  4�� هاج��ي األمن وا�خصوصيةإنصات ال�ي ينسبو��ا لذوا��م و��ن اإل  3الوجاهة

 
 . 45-43المالكي، ص  -1
 .252-243ص زيمل، مرجع سابق.  -2
 . 229-230ص ).2013، مركز النشر الجامعي، تونس، توزيع الفضاء المديني والتغّير االجتماعيانظر شهاب اليحياوي،  -3
انتهينا استنادا الى الكم الواسع من المالحظات المباشرة المدّونة ضمن مجتمع الدراسة المذكور في مقدمة البحث حول طرق   -4

كـثر الناس تدخال في الواجهة وإدخال  إوكيفيات تصرف الناس في مجالهم الخاص الذي هو المسكن وخاصة واجهة المنزل،  
ٔ
ّن ا

ٔ
لى ا
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ملنع   واملتا�عة  املراقبة  بوسائل  وتجه��ها  وا�جدر  لألسوار  ال�ا��  الولوج  أ العلّو  �عطيل  وأّما  إو  الداخل   ��

هاجس ا�خصوصية فيجد �عب��ه الرمزي �� خلق ال مرئية مادية �عّتم الداخل وتضمن عدم شفافية ما يقع  

ل قر�ھ املاّدي    خلف تلك الواجهات واألسوار من ا�جال ا�خاص الذي يراد لھ أن يبقى
ّ
معّتما لآلخر الذي �ش�

ر وقلق 
ّ
. غ�� أّن املالحظ ع�� امليدان  1يبيح ا�حديث عن ازمة الرابط االجتما��  وا�جا�� القسرّي مصدر توت

أن ا�حجب االجتما�� �غادر هذا التالزم مع ال��جمة املادية �� صيغة �غي�� املعمار وش�لھ ليلتمس دينامية  

عالقات ال��اور وتبادل ا�حوار وال��ادي آليات تنفيذ وتجسيد لها بما يتما�� ورؤ�ة الفرد  تواصلية تّتخذ من 

لھ لعالقاتھ باآلخر�ن ضمن ا�جال ا�حضري األشّد قر�ا (ال��).
ّ
 ملوقعھ ضمن ال�� وتمث

خلف   بالبحث  السوسيولو��  التحليل  والرموز،  باملعا�ي  التشّبع  شديدة  املادية،  األفعال  هذه  �غري 

ا�جما��  امل أو  املاّدي  بمتعّدد  أظهر  ا�خاص  �� مجالها  االجتماعية  الذوات  لفعل  الفّ�ي  عن  أو  بحثا  ش�الھ 

التما�� مع هو�ات �جرت حض����ا ا�جماعية كهو�ات مندمجة �� مجالها ومتعا�شة مع سياقا��ا ا�جماعية  

ت متخاصمة أي تبدي تباعدا  �� أن ت�ون هو�ا إمنفردة تجعلها أقرب  و املاضية لتستقّر �� مسارات فردية  

 االجتما�� أك�� من االنفتاح ع�� اآلخر الشر�ك ا�جا�� كما ينكشف ��  
ّ
اجتماعّيا أك�� من القرب والتحفظ

مادية)    ا�ج��ةعالقات   حقيقة  هو  بما  (ا�جار  املوضو��  أي  ا�جا��  البعدين  �ستد��  تحليل  �وحدة 

الت
ّ
الفرد ملفهوم وملمح ا�جار الذي قد ي�ون لدى البعض هو    واالجتما�� أي الذا�ي �� مع�ى اق��انھ بتمث

بالقرب ا�جا�� بل و�ل�� ملزمة  الف��يقي  ارتباطھ  الغ�� مالصق ماديا بالضرورة و�التا�� يتحّرر املفهوم من 

والقرب   الف��يقي  القرب  البعدين  فتمفصل  االجتما��.  التقارب  بمعيار  عنھ  ليستعيض  امل�ا�ي  القرب 

يّتخ ا�جال  االجتما��  ضمن  بي��م  الرمزي  للتبادل  كمادة  لألفراد  اليومي  املعاش  ضمن  متنّوعة  أش�ال  ذ 

 ا�حضري. 

 : دینامیات الکشف والحجب والممارسات االجتماعیة داخل الساکنة الحضریة  -3

التساكن اختالطا اجتماعيا   التعاون  mixité socialeيخلق  تتدّرج من  يّتخذ أش�اال  تبادل  ��  إ، يفرض 

�� التباعد ومن االنفتاح ع�� الغ�� الذي يتواجد معھ و�تقاسم معھ ا�جال املش��ك  إمن التقارب  و   ،التصادم

�� التجّنب والتحا��ي. فاألجوار يطرحون ع�� �عضهم البعض ع�� �سق حيا��م اليومي  إ  - الذي هو "ال�ّ�"  -

 ، املش��ك من ال��  وأ�� التواصل وكيفيات تواجدهم ضمن مجالهم ا�خاص    مو�جيجهم وعادا��م وطرائقه

 
 لضخامة والجمالية هم الذين يجاورون من هم  تحسينات متكررة عليها في اتجاه ا

ٔ
ّنما االشتراك في نفس  ا

ٔ
قّل منهم مستويات مادية. فكا

 الحي مع التفاوت الطبقي مصدر قلق شخصي لهم يدفعهم الى التعبير عن اختالفهم  
ٔ
 و تمّيزهم الطبقي ا

ٔ
و الفئوي عبر واجهة الدار. هم  ا

 بذلك يعلنون 
ٔ
 نهم ا

ٔ
 على طبقة ا

ٔ
نفسهم وهويتهم وموقفهم من الغير ضمن الحي عبر التخالف المعمار و انتماء فئوي ويرسما

ٔ
ون رؤيتهم ال

والجمالي والذي يناسبه تصّرف تواصلي شديد التحّفظ والتباعد واإلصرار على شكلية الرابط وعدم خروجه عن الطابع الوقتي 
 واالستثنائي غير القابل للتكرار. 

1- Louise Horn, « Pierre-Yves Cusset, François de Singly, Le lien social », Lectures [En ligne], Les comptes 
rendus, mis en ligne le 22 février 2008, consulté le 17 aout 2021. URL : 
http://journals.openedition.org/lectures/539 ; DOI : https://doi.org/10.4000/lectures.539 
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الفعل تجاهها. و�عّ��   ةوع�� الروائح املنبعثة من املطبخ، وضعيات يختلف تأو�لها وفهمها والتعاطي معها وردّ 

أش�ال املؤالفة هذه عن نفسها �� سلو�ات اجتماعية انتقينا من بي��ا ما اعت��ناه مؤشرا ومقياسا للروابط  

 ال��ادي وتبادل الز�ارات أو ال��اور ب�ن األجوار.  االجتماعية ب�ن املتساكن�ن �� ال�ّ� و��

 :التھادي بین الوظیفة االتصالیة ودینامیة خلق الرابط االجتماعي -3-1
 -2ن��و�ولو�� ونظام اجتما�� للتبادلأسلوك سوسيو  بما هو    -  1يّتخذ ال��ادي أو تبادل الهدية والهبة

األجوار   بوضعيات  أ ب�ن  م��ا  �ّل  ترتبط  ب�ن  ش�اال  انتشارها  حدود  ترسم  ال�ي  خصوصي��ا  لها  اجتماعية 

 الهبة Mauss موس اعت�� وقدل��.  إ�� اوجغرافيا اجتماعية �ستقرأ م��ا مورفولوجيا انتماء الفرد    ،األجوار

التبادل. فتبادل يتجاوز  التعقيدنظاما اجتماعّيا شامال وشديد   ما هو ظاهر إ املادّية األشياء  اقتصادّية 
ّ
  ة ن

 . 3�� ذلكإوالوالئم وما   واألطفال والنساء   والطقوس ا�جامالت  تبادل مثل رمز�ة حمولة داللية   ��عحيل  ت

 �� املنح والقبول.  كراه واإللزام الذي ال تنتفي معھ صفة اإل الكرم ع�� و الهبة أوتنب�ي الهدّية 

ب    أو تأكيدها أو تقو���ا.  االجتماعّية العالقاتترميم   إ�� الهبات ��دف
ّ
نظام من االكراهات  عل��ا  و���ت

والوهب    4قيمة الهدية والزامية فعل ال��ادي   العطاء". وال تختلف و�عادة واألخذ العطاء "  واإللزاميات ثالثية  

ن �� تباين تقييم وتثم�إولكن بالنظر أيضا    ،  ھ�� قّوة الرابط االجتما�� ب�ن األجوار أو ضعفإبالنظر فقط  

فسلوك ال��ادي    األجوار للمناسبات ذا��ا ال�ي تق��ن فيما االحتفالية االجتماعية أو الدينية بطقس التبادل. 

ما يتلّقى تأث��ا متعّدد الدالالت والسياقات. فإذا �ان نظام  
ّ
ب�ن األجوار �آلية مجتمعية لصناعة "االجتما��" ان

�� الوقت الذي يخضعها  ال��ادي ين�ج العالقات االجتماعية ويشّبكها داخل   جاه  إال�� 
ّ
ات  �� �� مراجعات 

ر بتخالف  جتمتي��ا أو اضعافها استجابة لتجر�ة التعا�ش ا�
ّ
ھ يتأث

ّ
م�ّ� مع شر�اء امل�ان وتقييمها دورّ�ا، فإن

ب  
ّ
الرساميل الثقافية للناس ال�ي تثّمن بأش�ال مختلفة ومتفاوتة املناسبات االجتماعية والدينية ّمما ي��ت

وتنكشف معھ شبكة    ،ستجابات مختلفة الدرجات لها �� �سق ال��ادي الذي يصاحب هذه املناسباتعنھ ا

ال  م.ط "املستجو�ة  العالقات ب�ن األجوار وأش�ال املؤالفات االجتماعية ال�ي تحّركها. �� هذا السياق �عّ��  

أعرف   األجوار،  �عض  من  وموقفي  رأيي  املناسبة  دينية  غّ�� 
ُ
التسامح  ن  أ� قيم  ع��   

ّ
تحث املناسبة 

طاملا حرصت    ا والتعاطف والتضامن ولكن ما يقلق�ي أن�ي لو خضعت لهذا التفك�� سأفتح ع�� نف�ىي باب

جواري. يكفي تبادل السالم والتحية  أع�� غلقھ احتفاظا �سطحية العالقات مع الغالبية العظ�ى من  

 
و المرطبات الخاصة باالحتفاالت في المناسبات الدينية  -1

ٔ
و الحلويات ا

ٔ
 في معنى تبادل المواد الغذائية ا

ٔ
 و تبادل الخضر ا

ٔ
و الثمار ا

 المنتجة محليا في حديقة المنزل 
ٔ
بناء بمناسبات التا

ٔ
يضا الهدايا الممنوحة لال

ٔ
 فوق و ثمرة عمل فالحي. ويشمل ا

ٔ
 و النجاح الدراسي ا

ٔ
و  ا

 في مناسبات ختان الذكور 
ٔ
 و خطبة  ا

ٔ
بناء الجيران.  وا

ٔ
 زاج ا

2- Marcel Mauss, Essai sur le don : Forme et raison de l’échange dans les sociétés archaïques, 1923, 2e éd, Puf, 
Paris, 2012. 

شكال الهبة، في مقالة مارسيل، موس. -3
ٔ
رخّية المجتمعات في التبادل  ا

ٔ
سبابه اال

ٔ
 الكـتاب سالم، دار الحاج محمد رجمة، توا

 . 20ص، 2014بيروت، المتحدة، الجديد
 . 20صالمرجع نفسه، -4



 (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  - الحادي عشر  العدد    –مجلة نقد وتنوير  
ٓ
 2202)  مارس  - ذارا
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خالية   ودية  أجواء  لنصنع  التضامنية  العبارات  مناطق  و�عض   �� الدخول  تجل��ا  ال�ي  املنغصات  من 

الباب ونقّدم لهم حلّو  "  املستجو��نأو أيضا ما عّ�� عنھ أحد    1ا�خصوصيات " بر�ي تحب�ي ندق عل��م 

السالم علينا عند االلتقاء وجه  أنفسهم ح�ى رمي  فون 
ّ
ي�ل �عيد األض�� مثال وهم ال  ال��ا�ي  أو    ا العيد 

  .2لوجھ"

ثناء تأو�ل سلوك عدم تبادل األجوار ملرطبات عيد الفطر أو أجزاء  أتما�� والثقا��  يقع ا�خلط ب�ن االج

الكب��" "العيد  أ�حية  أو    3من  تفس��ه   �� "االجتما��"  مباشرة  يطلب  ال  هنا  ال��ادي  عدم  فسلوك  مثال. 

ر عالقاتھ وضعفها بقدر
ّ
ما هو ترجمة    تفّهمھ. فقد ال �ع�ي ذلك ضعف اندماج الفرد �� مجالھ القر�ب أو توت

لھ ا�ختلف لهذه الطقوس وملمارستھ االجتماعية لها. فعديد العائالت �عامل �غّ�� ممارس��ا الطقوسية  
ّ
لتمث

ت، ال يرون  
ّ
��ا عن صناعة حلو�ات العيد من�ليا وشرا��ا جاهزة من ا�حال

ّ
املق��نة �عيد الفطر مثال ع�� تخل

ل الواهب  إ��    و اجتماعية اعتباراأة  و داللة دينيأ�� ال��ادي ��ذه املناسبة مع�ى  
ّ
أّن موضوع الهدية هنا ال يمث

ھ مقت�ى جاهزا إضافة ا�� علمھ أّن غالبية األجوار هم أنفسهم قد اقتنوا حلو�ات العيد جاهزة." أ�� ��يء بما  
ّ
  ن

    ةنتجها بنف�ىي وقد تكون مش��اأملاذا أتبادل مع األجوار حلو�ات لم  
ّ

هذه  من نفس ا�حّل أصال، ثم إن

ھ أصبح ضرورة تفرضها كياسة استقبال الضيوف من  
ّ
ان العيد بل  لها باحتفالية  ا�حلو�ات ال عالقة 

القالئل جّدا  أو �عض األجوار  املناسبة  ��ذه  لهذا  العائلة  �� سياق قراءتھ  املستجو��ن  ". هكذا عّ�� أحد 

ي تطرأ ع�� نمط و�سق ا�حياة  الطقس الدي�ي �� أصلھ ووظيفتھ االجتماعية املتغ��ة بحسب التحّوالت ال�

 ا�حضر�ة وخاصة ضمن األحياء ا�جديدة.  

ر فعل ال��ادي ب�ن ا�جوار إذا انتقلنا من حاضنة  
ّ
�� أخرى وال يحافظ دائما ع�� �سقھ وحموالتھ  إيتأث

،  الداللية. فعندما ننتقل من النسق املناسبا�ي والظر�� الذي تحكمھ مدّونة قيم تراوح ب�ن الدي�ي واألخال�� 

التحّفظ االجتما�� وصرامة االحتفاظ  إ براد�غم  م 
ّ

والروت�ن االجتما��، ��ّجل عودة تحك اليومي  �� �سق 

بصالبة عدم الشفافية تجاه اآلخر الشر�ك �� ا�جال األك�� قر�ا. هنا يّتخذ نظام ال��ادي تراتبية ال �ستجيب  

التھ  �� معقولية اجتماعية فردية  إملنطق القرب املادي وا�جا�� بل  
ّ
�� تحصيل التجر�ة اليومية للفرد وتمث

تمّجدها   ال�ي  �خصوصياتھ  ا�جا��  الشر�ك  اآلخر  اقتحام  وقبولھ  للم�ان  انتمائھ  ولش�ل  السك�ي  �جالھ 

. فمن أش�ال ال��ادي ما ينت�ي عند أّول جار مالصق ع��  4فرديتھ وتضعها �� �عارض مع ا�حياة العمومية

ا ا�جار  أو  الشمال  أو  مورفولوجية  اليم�ن  تقتفي  وال�ي  خصوصية  املعلومات  بأك��  األمر  ق 
ّ
�عل إذا  ملقابل 

انتقال   فقط  ت�ّ�ر  ال  الواقع)   �� (نادرة  صلبة  حميمية  تقت��ي  مؤالفة  أو  مؤا�سة  مورفولوجيا  انتشارها 

 
جوار م. -1

ٔ
حد اال

ٔ
جريت مع ا

ٔ
فريل/نيسان  04ط بتاريخ  مقابلة شخصية ا

ٔ
 . 2021ا

جريت مع ف. -2
ٔ
فريل/نيسان  04ع بتاريخ  مقابلة شخصية ا

ٔ
 . 2021ا

 هكذا هو التقسيم في البالد التونسية حيث يطلقون على عيد الفطر بالعيد الصغير نسبة الى  -3
ٔ
 نه  ا

ٔ
با قل مشّقة وا

ّ
لكـثافة  تطل

ضحى (العيد الكبير) الذي يترافق في ذاكرة 
ٔ
ضحية واالعتناء بها  الذهنية التونسية مع االستعداد التي نجدها في عيد اال

ٔ
مشاق شراء اال

خص امتعب كـثير نه فضال عن كووحراستها، 
ٔ
ة باال

ٔ
 ارتباطا بما يفرضه من  ، وذلكللمرا

ٔ
 حداث وا

ٔ
فعال تتعلق بالذبح والغسل والشواء ا

 يسمى بالتونسي " العصبان" الذي يتناول في التقاليد التونسية في اليوم الثاني للعيد.ِلما وتحضير 
4- Michel Wieviorka, Neuf Leçons De Sociologie, Fayard, Paris, 2010, p 47. 
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يتعا فاألجوار ال  وديموم��ا.  متان��ا  وتثبيت  ا�حميمية  ��ذه  اع��اف  بما هو  واجبا  تجعلھ  بل  ملون  املعلومة 

انتقال   �� مسار  م 
ّ

التحك  �� بأثرها  أ بنفس املنطق واملعقولية  باعتبار وع��م  و إخفاء املعلومة ا�خصوصة 

االجتما�� الذي قد يتعارض مع اس��اتيجي��م التواصلية ضمن مجال القرب القائمة ع�� مركز�ة الغموض  

قاتھ مع الغ�� ضمن ال�� بما يتوافق  ال�ي تبقي الفرد محتكرا لعناصر تحكمھ �� إدارة عالو وعدم الشفافية 

 
ً
لش�ل املؤا�سة االجتماعية للفرد ضمن مجالھ اليومي    وهذه االس��اتيجية. هنا �شتغل نظام ال��ادي صورة

 
ً
هداف تتجاوز الظاهر لتتوّسل غ�� املعلن وا�خفّي أبما هو أداة وليس غاية لتحقيق  اسياسي من جهة وفعال

ل دافع الفعل وغايتھ ال�ي ال يل��م الفرد دائما  
ّ
و االع��اف  أبالتصر�ح    -بتأث�� من تجر�تھ ا�حضر�ة  -الذي �ش�

و املعطى لھ �� وضعية دين للواهب تلزمھ بأن يظّل  أ ��ا. فتقديم الهدية مثلما قبولها (امللزم) يضع املوهوب  

ومتا�عا ألحداث حياة الواهب لرّد الهبة بنفس مستوى الوهب أو بأحسن منھ و�� كال ا�حالت�ن تحمل يقضا  

عملية رّد الهدية مدلوالت رمز�ة ثقيلة التأث�� ع�� عملية التبادل االجتما�� داخل ال�ّ�. وقد تؤّسس ألرضية  

لرسائل   تبادل  هو  الهدايا  فتبادل  األجوار.  ب�ن  العالقات  مسار  أثرها  �غي��  ب�ن إيمتّد  العالقات  �سيج   ��

و معا�جة رتق �� �سيج عالقات الفرد  أ   ،��اء عالقات غ�� محمودةإو  أاألجوار �� اتجاه بناء عالقات جديدة  

أو مراجعات تمّس دينامية ا�حجب واالنفتاح. لذلك وجدنا أن الناس �� "ال�ّ�" يتعاملون بحذر شديد مع  

وثيقة بوع��م بأثر تبادل الهدايا ع�� اس��اتيجيا��م االندماجية ونمط    عالقةسياق  ��  وذلك  فعل ال��ادي  

�ستكينون   ال�ي  ا�حيط  1إل��ااملساكنة  للمجال  نظر��م  شبكة    ،وتوافق   �� وموقعهم  مل�ان��م  وتصورهم 

حھ  �� اجتماعي��ا. فإخفاء خطو�ة البنت أو الولد أو نجابالضرورة  العالقات األك�� قر�ا �� مجالي��ا وليس  

�� امتحان وط�ي أو ا�حصول ع�� عقد شغل مهّم أو ع�� خالف من ذلك �عّرض الزوج أو الزوجة أو أحد 

�� ذلك من األحداث السعيدة أو ا�حزنة أو إعالنھ هو  إ�� وعكة �حية حاّدة أو حادث سقوط وما  إاألبناء  

ن حميمية   ،نتاج حميمية قائمةو�عيد ا  ،�� دينامية القرب والبعدإفعل مثّقل بحمولة دالالت �ع�ُ� بنا  
ّ
أو تم�

أو تخلق حواجز �سّيج عالقات يراد لها أن تظّل ضعيفة أو منعدمة أو حبيسة مسافة تباعد غ��    ،مه��ئة

للتبّدل.   مؤهلة  غ��  أو  ��ا قابلة  اإلبالغ  عدم  أو  ا�حوادث  أو  األحداث   عن 
ُ
غ�� عفوّي  ُ�َعدُّ سلو�ا    فاإلبالغ

مورف نتاج  هو  بل  ��  اجتماعّيا  لرسمها  قابلة  ال�ّ�  داخل  للعالقات  االجتما��  والبعد  القرب  ولوجيا 

خارج  2سوسيوغرام   العالئقية  والفواصل  ا�حدود  يرسمون  جّدا  القر�ب  ا�جال  داخل  فالّناس  حضري. 

 
هذا ما استنتجناه من مقابالتنا مع عدد مهم من الحاالت المدروسة والتي عّبروا فيها عن كـفرهم بالعفوية في الفعل االجتماعي ضمن  -1

ّن ذلك قد يورطهم في االنفتاح على عالقات قد تضعهم في التزامات ال يريدونها 
ٔ
 حيهم السكني ال

ٔ
و تبادل زيارات تضعف عدم شفافية  ا

وسع في التحكم في نسيج العالقات وفي اجتماع
ٔ
ن يحتفظوا بهامش غموضها الذي يسمح لهم بحرية ا

ٔ
نفسهم  إ ية يريدون ا

ٔ
حاطة ا

ردة وعقالنية ال تعّبر فيه تبادل الحوارات  
ّ
فراد ونتاج عالقات سطحية وغير مط

ٔ
بصورة خارجية يرتاحون لها. وهي نتاج فهم خارجي لال

حميمية ولكنها تنتج ارتياحا وراحة يستكين لها كـثير من المتساكنين اليوم. ولذلك فهم يتعّمدون واالبتسامات والعبارات عن مؤانسة 
خر الشريك المجالي للولوج الى خصوصياته 

ٓ
 اإلبقاء على غالبية العالقات في مستوى هذه السطحية التي ال تسمح لال

ٔ
 و معرفة ا

ٔ
خباره  ا

خبارهم. وفي نفس الوقت تمنح له مبّررات عدم التهادي بعامل 
ٔ
 علمهم بجهله با

2- Morin (E.M), Lévesque (D), Hogue (J.P), Groupe, Pouvoir, Communication, presses de L’université du 
Québec, Québec ,1988. Pp 34-46. 
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العالقات   ع��  أو  املباشر  اإلخبار  مثل  تقليدية  وسائط  ع��  بأنفسهم  فينقلون  ا�جالية  الضرورة  منطق 

ع��    ن األبناء أو ع�� واسطة جار حميم مش��ك أو ع�� وسائط حديثة مثل االتصال الهاتفي أوالقائمة ب�

االجتما�� اإلخبار    التواصل  هذا  و��  ا�جال.  شر�اء  مع  استعمالها  يتقاطع  ال�ي  املش��كة  ا�جاالت  ع��  أو 

 بحميمية ُيراد
ّ

لها أن �عيد    القصدي أو السلس بأحداث خصوصية ومخصوصة تأكيد ع�� مؤا�سة تتصف

ك عناصر تقو���ا ع�� أحد مؤشرات القرب االجتما�� مثل تبادل الز�ارات  إ
ّ
نتاج أسباب قّو��ا أو متان��ا أو تمل

املواساة عند الشدائد (ال��اور) أو عند املناسبات السعيدة (ال��ادي). والهدية �� �عب�� رمزي    أو أو ال��ادي  

معّق  عن مؤا�سة اجتما��  تصّور اجتماعية وسلوك  �ستد��  وملرئية    اد  وللفردية  االجتماعية  للمؤالفة  ما 

. فسلوك ال��ادي ضمن ا�جال السك�ي  1الذات، �عيد صياغة الرابط با�جال العام وترتيب نطاقات ا�حمي�ي 

الت األفراد للعالقات ب�ن األجوار أو بصناع��ا أك�� منھ بالتعب�� عن قيم العطاء والكرم ولذلك  
ّ
موصول بتمث

يتعّمد  عند ھ 
ّ
فإن االجتما��  قر��م  يرضيھ  ال  أجوار  مع  اجتما��  قرب  عالقة  لھ  ت�ون  أن  ا�جار  يرفض  ما 

االستمرار �� عدم الشفافية وعدم املرئية بالنسبة لهم ع�� اس��اتيجية التحّفظ ودينامية ا�حجب �� مع�ى 

ل من إم�انية بلوغ املعلومة لهم حّ�ى ال  
ّ
يتّم توظيفها �� اخ��اق هذا السياج  خلق حواجز تواصلية تمنع أو تقل

االجتما�� والتواص�� املوضوع من قبلھ. فالهدّية أو الهبة كنظام اجتما�� تقوم ان��و�ولوجيا ع�� الزامية  

ال�ي إن توّرط ف��ا الفرد الرافض للقرب االجتما�� فإّن القّوة القهر�ة للقيم ا�جماعية تفرض  2القبول والرّد  

ه الرمزي واالجتما�ّ� وليس املادّي. فرّد الهدية أو تبادل فعل ال��ادي هو فعل اجتما�� تبادل �� �عدالعليھ  

 ملضام�ن كث��ة مثل االستلطاف  
ّ

و القبول أو فّك شفرة التباعد االجتما�� وما  أمشّبع بحمولة داللية ف��ا بث

و إ املباشرة  للمالحظة  قابل  مالحظ وغ��  غ��  السلوك  ذلك. هذا  ينت�ي  ���  السوسيولو�� لإنما  البحث  يھ 

ليھ أجو�ة عدد من  إاستنادا لتأو�ل خطاب املبحوث�ن وتواتر مضامينھ �� عدد من املقابالت. ذلك ما تحيلنا 

الذين �عت��ون حيا��م ا�خاصة وما يطرأ عل��ا من أحداث وحوادث �� عالم شديد ا�خصوصية املستجو��ن  

قابال   ي�ون  أن  أضيق من  فهو  حيا��م  و�التا��  يحيطون  فهم  قر�ا.  األك��  ضمن مجالهم  �سهولة  للتعميم 

وقصدي  مفتعل  �غموض  ا�خاصة  ومجاال��م  النفاذ    ،ال�خصية  فرص  اختصار  إو�ضّيقون  ع��  ليھ 

ال��م  
ّ
النتما��م للمجال ا�حضري  و عالقا��م القر�بة جّدا ضمن ال�ّ� �� مستواه األد�ى الذي �ستجيب لتمث

م  ،املشغول من جهة
ّ

قة با�حياة ا�خاصة ب�ن األجوار  هم �� شبكة انتقال املعلومة وتحك
ّ
من جهة ثانية،   املتعل

و ا�خ�� ضمن األسرار و�التا��  أع�� تفاهمات يقيمو��ا مع شبكة عالقا��م ا�حميمية تصّنف املعلومة  وذلك

ا، من ذلك قول  تضييق نطاق املعرفة ��ا وتداولها من جهة واتخاذها طا�ع ا�حميمية من جهة ثانية مضمو��

علم ُأجواري  (أ. م) "
ُ
ى �� نجاحات أبنائي ال أ

ّ
�� كث�� من األحيان أمرض وأشفى أو يحصل �� أي حادث أو ح�

د عل��م دائما �عدم  
ّ

 صديقاتنا وهّن ال يتجاوزن عددإ��ا أبدا ، فقط �عض صديقا�ي وأؤك
ّ
أصا�ع    عالم اال

هذ لهم  تصنع  األجوار  من  كث��  هناك  الواحدة.  حياتنا  اليد  القتحام  جّدا  مناسبة  فرصة  املناسبات  ه 

 
1- Daniel Mercure et Marie-Pierre Bourdages-Sylvain, Société Et Subjectivité. Transformations 
Contemporaines, éd université Laval, Québec, 2021, p 2. 
2- Mauss, Marcel, op cit. 
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حراجنا بالز�ارة أو بتقديم هدايا النجاح والزواج أو غ�� ذلك وأنا صراحة ال  إ وفرض أنفسهم علينا ع��  

ر�د أثناء الدخول وا�خروج فحسب. ال أر�د لهذه العالقات أن تتجاوز حدود تبادل السالم واالبتسامات  أ

شهار الفرح الذي  إ. �� ذات السياق نفهم امتناع �عض األجوار عن 1"ن يدخلوا بي�ي ر�د أأاالختالط ��م وال  

��  إينفذ م��ا غ�� املرغوب فيھ  إذ  العزل االجتما��،   وأالفصل  و �غورا �� سياج املباعدة  إل��م  يفتح بالنسبة  

القابل   ا�خاص وغ��  املو  أحمي�ي  ا�  الستقبال غ��عالم  اغ��  إقامة  �ا�� من األجوار. فسلوك  المتناع عن 

ھ ي��ك للفرد  أ احتفالية الفرح باألحداث واملناسبات السعيدة 
ّ
و �شر معلومة ا�خ�� ا�حز�ن اس��اتي�� بما أن

دينامية الشفافية  بسميناه  أ قدرة أوسع ع�� اللعب والتصرف ومفاوضة اندماجھ �� مجالھ ا�خاص ع�� ما  

تق��ن �ش�ل مخصوص من الشفافية ال�ي ت��جم قرب    -الشر�ك مجاليا  -وا�حجب. ف�ّل رؤ�ة للعالقة باآلخر

الفرد أو تباعده االجتما�� ع�� دينامية الكشف وا�حجب ال�ي تحكم العالقات وترسم جغرافية اجتماعية  

 ال تتناسب ضرورة مع ا�جغرافيا ا�جالية.  

 :3الرؤیا 2وكوزموبولیتانیةدینامیة تزاور األجوار: تمثل الحّي بین مؤانسة القرب  -3-2
التحّفظ   استدعاء  واألجوار  - يمنح  ال�ّ�  ان 

ّ
س� ب�ن  عالئقي  ملش��ك  مؤسس  سلو�ي     -ك��اد�غم 

ً
  داللة

 
ً
ا�حياة ا�جماعية ضمن    لندرة تقليد ال��اور ب�ن األجوار األك�� أو األقّل قر�ا فيما بي��م �� يومّي   اجتماعية

اب �عضهم البعض وال تلمس أيد��م حديدها أو خش��ا وال تطأ أقدامهم  هذه األحياء. فالّناس ال يطرقون أبو 

و املرئي (عتبة/ الغر�ب) والباب الداخ�� أحديقة املسافة الواصلة والفاصلة ب�ن الباب ا�خار�� املكشوف  

 ضرورة. واأل�ّح �� القول أن نتحّدث عن  إ ا�خفّي واملعّتم (مع�� األليف اجتماعيا) ملن�ل ا�جاّر  
ّ
ضرورات  لاال

الروابط االجتماعية  �� تبعية ثابتة ملتانة  وذلك  بما أّن حكم الضرورة يختلف �� تقييم الّناس داخل ال�ّ�  

. فما يّتخذ قّوة ضغط أوسع تلزم ا�جار أن يزور �� حالة علمھ بوضعيات فرح أو حزن  ب�ن األجوار أو ضعفها

ق األمر باألجوار األ�عد م�انّيا، غ�� أّن  �عيشها جاره املالصق أو املقابل لھ ال يحمل نفس قّوة ا
ّ
اللزام إذا �عل

 
.م) بتاريخ  -1

ٔ
جريت مع (ا

ٔ
فريل/نيسان  03مقابلة شخصية ا

ٔ
 . 2021ا

ي بمعنى يحيلنا  -2
ٔ
لى التنّوع والتعّدد في الرساميل الثقافية  إوالمقصود هنا بكوزموبوليتانية الحياة الحضرية ال المدينة العالمية، ا

فراد تحيل فوتعايشها ضمن تماسها الذي يوجده القرب المجالي والتواجد المعّي بالمجال الحضري القريب. 
ٔ
المدينة اليوم هي مدينة اال

فراد وحتى إ
ٔ
حيانا  .arkPلى مدرسة شيكاغو مع بارك إلى هوياتهم الهجينة. وهو مفهوم يصعد إلى تعّدد في هويات اال

ٔ
هو يتّخذ لديه ا

فق سياسي في سياق الحداثة.  إمعنا 
ٔ
نه ا

ٔ
حياًنا يتم وصفه على ا

ٔ
حياًنا كنوع من العالقة االجتماعية الخاصة بالمدينة، وا

ٔ
يكولوجيا، وا

ة االختالف والتعّدد يشترط عنصر االعتراف المتبادل لشّق مسارات تواصل يتعالى عن التخالف
ّ
ّن التعايش تحت مظل

ٔ
  وال يلغيه. على ا

لى تكوين الروابط ذات الطبيعة إضمن هذا السياق التحليلي كمقولة سياسية بل نستدعي بعده االجتماعي الذي يحيلنا إليه ال ننظر 
المختلفة (التحالفات الزوجية، القرابة، القرابة الروحية، الجوار، التواصل االجتماعي، العالقات المهنية، إلخ) التي تتشكل بين  

 مهما كانت خلفيتهم االجتماعية ومهما كانت انتماءاتهم.  السكان
Marie-Carmen Smyrnelis, “Postface. Réinterroger le(s) cosmopolitisme(s) en contexte urbain dans l’aire 
méditerranéenne”, Diasporas [Online], 28 | 2016, On line depuis 28 juin 2017, consulté le 31 May 2021. 
URL : http://journals.openedition.org/diasporas/661 ; DOI : 
3-  Authier, Les citadins et leur quartier. Enquêtes auprès d'habitants de quartiers anciens centraux en France, 
Pp 21 - 46. 

https://www.cairn.info/publications-de-Jean-Yves-Authier--13073.htm
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جاه يجعل ا�جار أك�� حرصا ع�� ز�ارة أجوار أ�عد  
ّ
املعادلة قد تنقلب لتل�� أو تضعف أثر القرب ا�جا�� �� ات

الذ السلوك  هذا  يتكّرر  اجتماعيا.  قر�ا  األقّل  لكن  مجالّيا  قر�ا  األك��  مع  الز�ارات  تبادل  وعدم  ي  م�انّيا 

جاه تحييد قّوة تأث�� القرب املادي  
ّ
ينحرف باملعادلة ب�ن ا�جا�� واالجتما�� ضمن دينامية البعد والقرب �� ات

القرابية)   (غ��  التقليدية  غ��  املؤالفة  ش�ل  تأث��  1��  و�تغاير  األجوار  ب�ن  االجتما��  الروابط  تحكم  ال�ي 

و ا�جالية (الهو�ة ا�جغرافية) أو االنتماء امل�ي (الهو�ة املهنية)،  أمعاي�� القرابة الدمو�ة (الهو�ة القرابية)  

أنا لم أخ�� جاري ولذلك لست ملزما أن أكون منفتحا ع��  ذلك أّن أك�� من مستجوب ورد ع�� لسانھ "  

اقع مفروض علينا.  ا� جواري املالصق�ن �� جدا.  أ نا ال أجد راح�ي مع  أجار ا�جنب. التالصق املادي بيننا و

عرف  أودخول بيو��م �� �ل مرة    ضرورة لز�ار��مهتم ألحوالهم وال أرى  أفعالقا�ي ��م أك�� من سطحية وال  

 لهم حدث سعيد أو محزن. اكتفي �� ا�حقيقة بالتعب�� عن التضامن ال
ّ

شف�ي عندما اع��ضهم خارج  أن

سكنھ ونتبادل الز�ارات  أجواري �� الشارع ا�خلفي للشارع الذي  أ املن�ل. عالقا�ي أك�� حميمية وقر�ا مع  

، ال أحد  �عضنا البعضح�ى �� الوضعيات العادية، طباعنا متقار�ة جّدا وكالنا نح��م كث��ا خصوصية  

ّن إ.  2"صداقتنا    منا �عرف أك�� مّما يجب عليھ أن �عرف عن اآلخر وهذا صراحة ما ير�حنا وما يصنع 

د مساحة أوسع للتال�� وجها لوجھ  إو املتقابل�ن  أ�ن  و القرب ا�جا�� ب�ن األجوار املتالقأالتجاور املادي  
ّ
نما يول

واالحت�اك اليومي الذي يؤدي عدم اح��ام املبادئ األخالقية للكياسة أو ان��اج املعاملة بالكيفيات نفسها  

�� اختالف ا�حكم ع�� السلو�ات واألفعال، إ�� تراكم املضايقات وتوّسع دائرة ال�جر واالنزعاج  إإضافة  

د شعوًرا �عدم األمانيخلق  
ّ
فيما  يحكم عالقات األجوار    3استمرارها لف��ة طو�لة حالة من عدم اليق�ن تول

الذين   االجتماعي�ن  والتباعد  التحّفظ  �سلوك  التم��س  اتجاه   �� اليومية  ممارسا��م  �عمق  و�كّيف  بي��م 

� ب�ن األجوار داخل ال��  �أحد مؤشرات قياس قوة الرابط االجتما�  ه يضعفان حضور سلوك ال��اور وتواتر 

ال��م لذوا��م ولعالقا��م بمجالهم السك�ي. وتقييم
ّ
 تمث

يختلف تبادل الز�ارات �� املناسبات السعيدة جوهر�ا عن ال��اور �� املناسبات ا�حز�نة. فل�ّل وضعية 

التعرّ  مثل  املؤملة  الوضعيات   �� ال��اور  �ان  فإذا  ا�خصوصة.  التصّرف  ومساحة  وقيودها  ض  منطقها 

  ، و املوت يّتخذ قّوة الزامية أقوى مّما �� عليھ �� حالة ال��اور �� الوضعيات السعيدةأو املرض  أل�حوادث  

درجات   بحسبھ  تتغاير  الذي  األجوار  ب�ن  ال�خ��ي  التقارب  حجم  من  االكراهية  قّوتھ  �ستقي  ال  ھ 
ّ
فإن

ما مّما للموت ��التضامن وحجم ا�حضور عند الوضعيات االستثنائية و 
ّ
� الثقافة ا�جماعية من قدسية  ن

التحّفظ   صالبة  معھ  وتل�ن  مشا�لھ  وتحّيد  اليومي  روت�ن  ع��  تقفز  ال�ي  والتآزر  التضامن  طقوس  ع�� 
ُ
�

والتباعد االجتماعي�ن كقاعدة سلوكية مش��كة. فكث��ا ما يتكّرر ع�� لسان مجتمع البحث بمختلف فئاتھ  

 
1- Jean-Claude Kaufmann, La chaleur du foyer : analyse du repli domestique, Méridiens Klincksieck, Paris, 
1988). 

كـثر من شخص ( -2
ٔ
جرينا معهم  12من  08قمنا بتلخيص ما تقاطع في خطابات ا

ٔ
حالة مدروسة) من فائت عمرية وجنسية مختلفة ا

فريل/نيسان  20الى  03تواريخ متباعدة امتدت من مقابالت في 
ٔ
 .2021ا

3- Bernard Haumont. Alain Morel, La société des voisins ; La civilité à l’épreuve de l’altérité, Éd de la Maison 
des sciences de l’homme, Paris ,2005, Pp 1-20. 

http://books.openedition.org/editionsmsh/3347
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" املضام�ن:  هذه  مشا�لهم  مثل  الناس  ي  ين�ىّ �عضهم    ما  من  �ّل  إو�قّر��م  عنده  تذوب  الذي  املوت   
ّ
ال

ا�خالفات واملسافات ولو لبعض الوقت. املهم أّ��ا تكسر حاجز العزلة وال��ّدد ب�ن األجوار. ومن ينساك  

وز�ارة   حرمة  للموت  األفراح.   �� م�ان  لھ  يكون  ال  املوت  الدين  أ��  يفرضھ  وواجب  صدقة  امليت  هل 

أ  1"واألخالق  �ع�ي  بنية  ّمما  ظرفيا  و�كبت  السلوك  وحدة  ين�ج  ثقا��  مش��ك  يصنعھ  خطاب  أمام  نا 
ّ
ن

املتصّدعة   اليومية  والروابط  تضامن و�ف��ض  العالقات  القي�ي   اعابر   ال�حظة  املش��ك  تأث��  قّوة  تفرضھ 

لهذه   ي�ون  الزمن االعتيادي. من أجل ذلك ال   �� لكّ��ا ال تضمن استمرار�تھ وال تصنع ديمومتھ  ا�جما�� 

الطقوس التضامنية أثر بائن ع�� �سيج الروابط االجتماعية الروتينية ب�ن األجوار. فال��اور املناسبا�ي ضمن  

تنت�ي بنفس السرعة    ، ا�حياة ا�حضر�ة داخل هذه األحياء كمثل العالقات الطّيارة ال�ي تمّ�� ا�حياة املعاصرة

ل ��ا
ّ
املشا�ل اليومية. ف�ي روابط سائلة أو �عبارة �اتر�ن    وال تصمد صالب��ا املعلنة أمام اختبار  2ال�ي تتش�

أن يخرجها من جيبھ م�ى شاء للفرد  يمكن  العلوي"  ا�جيب  تملك شروط  3جار��" عالقات  إدامة  . و�� ال 

ص  أصالب��ا أو ضمان صمودها  
ّ
م أسبقية التخل

ّ
مام النسق السريع لتبّدل الوضعيات �� حياة سائلة "�عل

. فاملدينة  4صار أحد فنون ا�حياة ا�حديثة السائلة و�حدى املهارات الالزمة ملمارس��ا"  من األشياء ع�� تملكها 

.فقد يظّل ا�جار منقطعا عن  5�جميع أنواع السيولة بما ف��ا سيولة ا�حّب   امائعً   أصبحت وعاءً   باومان عند  

و ا�حز�نة، لسنوات طوال من ان��اء عالقات  أجاره �عد هذا النفاذ ا�� داخل سكن جاره �� املناسبات الفرحة  

" بقولها  املبحوثات  احدى  عنھ  عّ��ت  ما  وهو  و�ابھ.  ا�خار��  السور  عند  املناسبات  ا�ج��ة  ي 
ّ
تم� �ان  لو 

�� ال�ّ� ح�ى نصنع سببا قو�ا لفّك عزلتنا عن �عضنا وغر�تنا.  ا�حز�نة جائزا لتمنيناه لبعضنا البعض  

. يبدو أّن النسق املتسارع  6"سنوات تقر�با  10جواري منذ سكنت �� ال�� ألك�� من  أفلم يدخل بي�ي �عض  

ل وسقوط العالقات االجتماعية ب�ن األجوار �� الساكنة ا�حضر�ة �� حياتنا ا�حديثة جعل ا�خوف 
ّ
لتش�

�سط جزئيات حياتنا مع اآلخر�ن الذين ال يحيطوننا  أبراد�غما سلوكيا بالغ التأث�� ��    باومانرة  السائل �عبا 

لها عالمات    ،فحسب لهم اجتماعيا و�ستد��  ال�ي نرسمها  املرئية  �� تجاوز حدود  برغب��م  بل يحاصروننا 

ق إّن  ا�خاص.  مجالنا  محيط   �� رسائلها   
ّ

بث وتكرار  انتاجها  �عيد  ومجالية  توّسع  مادية  من  ا�خوف  بضة 

بالنظر الشفافية  ا  مساحة  والذو�ان  إ��  االختفاء  ع��  مستمّر  "تدر�ب   �� اجتماعيا  الفرد  تضع  آلخر�ن 

   اتفقد فيھ أحيانً   7واال��حاب والرحيل"  
ً
و�عب��ات التضامن والتآزر    ،سلو�ات مثل ال��ادي وال��اور   كث��ة

باآلخر املوصولة  االجتماعية  ومدلوال��ا  يفصل    معان��ا  الذي  الباب  توسيع  أش�ال  من  شكال  لتستحيل 

 
جريت السيد (س.بك) بتاريخ  -1

ٔ
فريل/نيسان  05مقابلة ا

ٔ
 . 2021ا

ولريش بيك،  -2
ٔ
 . 261-255، ص 2009جورج كـّتورة والهام شعراني، المكـتبة الشرقية، بيروت،  ترجمةمجتمع المخاطرة،  ا

بحاث ، عن هشاشة الحياة الروابط اإلنسانية، ترجمة الحّب السائل زيجمونت باومان،  -3
ٔ
بو جبر، الشبكة العربية لال

ٔ
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 .56، ص2016والنشر، بيروت، 
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ٔ
بو جبر، الشبكة العربية لال

ٔ
 . 22، ص2016ترجمة حجاج ا
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وتضييق ا�جسر الذي يوصل �غاية توسيع مساحة األمان االجتما�� ال�ي تحتفظ �� حياتنا ا�حديثة �عالقة  

عكسية مع توّسع العالقات والروابط االجتماعية مع األجوار ضمن ا�جاالت ا�حضر�ة ا�جديدة. فأمن الفرد  

، ال يتحّقق �� توّسع �شبيكھ االجتما�� داخل ال�� بل �� انحصار  1Tourainعند توران  املبدع وا�حّرر لذاتھ 

شبكة عالقاتھ االجتماعية حيث يحتفظ ��امش أوسع بالتحكم �� ش�ل املؤالفة االجتماعية ال�ي ترتض��ا  

ى كث�� من األجوار  تمثالتھ �جالھ املش��ك ولتجر�تھ ا�حياتية �� ا�جال ا�حضري. هذه التجر�ة ال�ي تصنع لد

ة  
ّ

هش عالقات  ف�ي  ال�ّ�.  مورفولوجيا  تفرضها  ال�ي  القرب  عالقات  بدراماتورجية  الصالبة  شديدة  قناعة 

ساسها أوهن من أن �عقد حولها الفرد حميمية �غري بتعميق و�شبيك عالئقي ال يملك مقّومات ديمومتھ  أو 

  " املستجيبات:  احدى  تقول  لذلك  بواستمرار�تھ.  يلزم�ي  ابنائي  ال  ارتباطات  سوى  ال��  هذا   �� البقاء 

و قطعها �� نفس  أتحا�ىى �عميقها  أحافظ ع�� حد أد�ي من االختالط باألجوار و أنا  أبمدارسهم ولذلك  

الوقت. فالناس هنا ال ثابت لهم �ل ما تراه عينك من ظاهر العالقات خادع ألنھ معطى لالس��الك اليومي  

�� الضّد  إاس العالقات ب�ن األجوار هّش جدا وشديد القابلية للتبّدل  و�تكّرر بنفس الشا�لة مع غ��ك. أس 

�� تضام��م معك. سينفرط  إو يتكون �� حاجة  أو تصرفك مع مصا�حهم  أبمجّرد أن يتعارض �شاطك  

   2".��امك بھإو ما ير�دون أعقد الوّد وتكتشف ز�ف ما يبدو عل��م  

 : خاتمة  -4

ما   أن  البحث  ��اية   �� د 
ّ

جداأيتأك توصيف قر�ب  الشفاف هو  غ��  بالفرد  ا  سميناه  اليومي  من  لواقع 

لألفراد �� نمط حيا��م داخل ا�جال ا�حضري األك�� فرضا للقرب �� �عديھ ا�جا�� واالجتما�� وهو " ال�ّ�".  

قات وجھ لوجھ ال �ستجيبون لها  هذا ا�جال الذي يخلق حقال للتفاعالت االجتماعية و�ضع األفراد �� عال

بالش�ل ذاتھ. فما يكشفھ تتّبع حياة الناس داخل ا�جال ا�حضري هو هذا التلّون �� اس��اتيجيات االندماج  

التعاطي مع ظواهر القرب ا�جا�� واالجتما�� وما يفرضانھ من أنم  ،ضمن ا�جال ط  ا واختالف ديناميات 

اجتماعية. ذلك أّن انتقال الّناس من ا�جاالت القديمة الر�فية    و مؤالفاتأعالقات ونماذج سلوك اجتما��  

القرو�ة  أ وتمظهرا��ا  أو  اآلخر  مع  للعالقات  ال��م 
ّ
وتمث ا�جالية  هو�ا��م  ضم��ا  لت 

ّ
�ش� ال�ي  ا�حضر�ة  و 

أولو�ة  إالسلوكية   األفراد  ع��  فرض  الذي  االجتما��  التحّفظ  من  شكال  لد��م  خلق  جديدة  مجاالت   ��

مان االجتما�� الذي وجده غالبية املبحوث�ن �� دراستنا هذه �� ديناميات التباعد االجتما�� وما  تحقيق األ 

ينكشف غر�با الذي  اآلخر  تجاه  االجتماعية  مرئي��م  وال  تبقي ع�� مجهولي��م  مسافات  اتخاذ    ، تمليھ من 

ذ�ي قلق الهو�ة لدى الساكنة ا�حضر�ة اليوم بأش�ا
ُ
ل محتلفة. من هذا املنطلق  و�التا�� مهّددا �شفافية ت

وجدنا كما أسهبنا �� شرحھ آنفا أّن األفراد �� األحياء ا�حضر�ة ا�جديدة ال يتعاطون مع اكراهات القرب  

ا�جا�� بنفس االس��اتيجيات التواصلية ومعقوليات التبادل االجتما��. ينكشف ذلك �� مواقفهم املتباينة  

و املناسبات الدينية  أو ال��ادي �� املناسبات السعيدة اجتماعيا  أ  ال فقط من سلوكيات ال��اور ب�ن األجوار

 
1- Alain Tourain, Défense De La Modernité, Seuil, Paris, 2018, p 21. 

فريل /نيسان  18بتاريخ مقابلة شخصية مع ش.م  -2
ٔ
 2021ا
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وما تفرضھ قيميا من معاي�� تصّرف وتفاعل مع شر�اء امل�ان وا�جال، بل أيضا من حيث فهمهم وتأو�لهم  

ل هدف األمان االجتما�� مركز  
ّ
ل�حموالت الرمز�ة واملعا�ي االجتماعية لهذه السلوكيات االجتماعية. ويش�

ل الذوات االجتماعية �� مجالها وتواصلها مع شر�اء ا�جال، لذلك �ستطيب األفراد ا�جهولية ا�جالية  فع

هنا ��جل   ألّ��ا تمنحهم هامشا أوسع للتصّرف وللتحكم �� مورفولوجيا عالقا��م االجتماعية داخل ال��.

لفة الفرد داخل مجالھ ا�حضري  ن ذاتھ مؤشرات لنمط مؤاسلو�ات ال��اور وال��ادي وتبادل ا�حوار �� اآل 

ك  أ�� عالقاتھ باألجوار. وهو ما حاولنا  إدواتھ إلعادة بنا��ا وتطويعها لتستوعب املتغ��ات ال�ي تتسلل  أو 
ّ

ن نفك

 رموزه ومدلوالتھ ع�� تقفي ديناميات الكشف وا�حجب �� مضامي��ا السلوكية. 
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