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 : ممخص

يعخف مخضى االيجز نػعا مغ الخفس و التسييد و التجشب مغ قبل محيصيع و ىحا في مختمف الثقافات عبخ العالع، مغ 
خبلل ىحا السقال نحاول تػضيح لساذا ىحا الػصع المريق بجاء االيجز و مخضاه مع تبييغ اآلثار الستختبة عغ ىحا الػصع استشادا إلى 

 .عجد مغ الجراسات العمسية

 . االيجز،  فيخوس االيجز، التسييد، الػصع:الكممات المفتاحية

Abstract : 

AIDS patients suffer a discrimination and avoidance and rejection of those around them in 

different cultures around the world. From this article we will try to clarify why this stigma towards this 

category of sick, and to cite the consequences engendered by this stigmatization by relying on a 

number of scientific studies. 

Key words: Aids, HIV, Discrimination, Stigmatization. 

 :مقدمة
عخف العالع في مشترف القخن التاسع عذخ ضيػر عجد مغ األمخاض الجشدية السعجية عمى رأسيا الديبلن 
والدىخي، إاّل أّن الصب الحجيث استصاع أن يكتذف أدوية تحّج مغ انتذارىا؛ و في بجاية الثسانيشات كان العالع مع 
مػعج مع معزمة كبخى أو ما يدّسى بصاعػن القخن العذخيغ و ىػ ما يعخف بجاء االيجز أو مخض فقجان السشاعة 

.  السكتدب
مشح ضيػر داء االيجز حرج العجيج مغ األرواح و لع يفخق بيغ رجل و امخأة أو كبيخ و صغيخ أو فقيخ 

وغشي فيػ مذكمة عالسية وتيجيج خصيخ يؤرق البذخية لسا لو مغ آثار مجّمخة عمى الحياة الرحية والدػسيػثقافية 
. واالقترادية و تجميخ القػى الفاعمة في السجتسع اإلنداني، فالبذخية لع تػاجو في تاريخيا وباء في خصػرة ىحا الجاء
أصبح اإلندان في حيخة مغ أمخه اتجاه داء االيجز إذ لع يتػصل إلى عبلج نيائي لو أو لمخفس مغ حّجة انتذاره 

بيغ الذعػب عمى الخغع مغ التقجم العمسي اليائل في كافة مجاالت الحياة وىحا كػنو ذو نػعية خاصة فيػ في آن و 
.  احج مخض جشدي، و مخض متشقل، و مخض مدمغ، و مخض مسيت
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 :اإلشكالية .1
يػجج رفس اجتساعي و ثقافي بشدب متفاوتة يختبط باإلصابة بجاء االيجز في كل أنحاء العالع، ويتع التعبيخ 

عشو بصخق مختمفة فيتعخض مخضى االيجز لذّتى أشكال الشبح و الخفس و التسييد و التجشب مغ قبل السجتسع 
السحيط بيع، و يتسثل ذلظ في الفحز اإلجباري الكتذاف تصػر فيخوس االيجز دون الحرػل عمى مػافقة مدبقة 

مغ الذخز الحي يتع عميو الفحز، و دون فخض نػع مغ الحساية عمى الشتائج  لسخاعاة الدخية و احتخام 
الخرػصية، باإلضافة إلى العشف الحي يتع مسارستو ضّج األشخاص السرابيغ بالفيخوس و حّتى األشخاص 

السذكػك في إصابتيع بالّجاء، و آخخ ىحه األشكال ىػ الحجخ الرحي الحي يتع تصبيقو عمى ىؤالء السخضى دون 
، مخض االيجز مقخون بسسارسات ال 1أدنى مخاعاة لحقػقيع الذخرية و ضخوفيع السخضية و حالتيع الرحية الحخجة

أخبلقية سػاء كانت مسارسات جشدية خارجة عغ نصاق الدواج أو شاذة، أو كانت ذات عبلقة بالسخجرات أي الحقغ 
الػريجي، مسا سبق وجب معخفة ىل يعاني مخضى االيجز مغ الػصع ؟ و ما ىي اآلثار الشاجسة عشو؟ 

قبل الخػض في مػضػع الػصع المريق بجاء االيجز وجب عميشا تقجيع كّل ما يتعمق بيحا األخيخ مغ تاريخ ضيػره 
. وكيفية نذػئو، قشػات انتقالو و ما إلى ذلظ مغ معمػمات تفيج تفديخ التداؤل السصخوح

 :مفاهيم مرتبطة بالدراسة .2
االيجز ىػ االسع السعخب لسخض يعخف بستبلزمة نقز السشاعة السكتدب، و أصل كمسة 2:تعريف مرض االيدز

 Acquired Immune و ىي اخترار لبلسع الصبي بالمغة االنجميدية ليحا السخض و ىي(AIDS)االيجز ىػ 

Deficiency Syndrome و ىي تعشي : 
Acquired: السكتدب و ىػ تسييد ليحا السخض عغ مخض فقجان السشاعة الػراثي، ألنو يكتدب بدبب عػامل شارئة 
. غيخ وراثية
Immune:السشاعة و السخاد بيا الجياز السشاعي لجدع اإلندان    .

Deficiency:نقز أو فقجان  .
Syndrome: متبلزمة و ىي مجسػعة مغ األعخاض التي تسيد مخضا معيشا أو أكثخ بسعشى آخخ مخض يراب فيو 

. أكثخ مغ جياز مغ أجيدة جدع اإلندان
Immune Deficiency: ىػ نقز أو فقجان السشاعة الحي يتسثل في الزعف الذجيج و الحي يريب الجياز السشاعي 

. لئلندان، مسا يعخضو لؤلمخاض و األورام الدخشانية
حيث يعسل ىحا الفيخوس عمى تجميخ جياز  وعميو فان االيجز ىػ مخض يدببو فيخوس نقز السشاعة البذخي،

. السشاعة في جدع اإلندان، فيجعمو عخضة لؤلمخاض القاتمة و األورام الدخشانية التي تػدي بحياة اإلندان
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: اإليدزلمحة تاريخية عن  .3
م، إاّل أن العمساء يعتقجون أن اإلصابة بو قج 1981رغع أن أول وصف مػثق ليحا السخض قج ضيخ في عام 

حرمت قبل ىحا بكثيخ نطخا لصػل مّجة الحزانة التي ربسا تستّج إلى عّجة سشػات قبل ضيػر أّول عبلمة لمسخض، 
أّن أّول آثار فيخوس االيجز تخجع إلى نياية الخسديشات، فأقجم ببلزما لمفيخوس " جيل ألفػندي"في ىحا الرجد ذكخ 

 أّما دمحم القريسي و أحسج نبيل 3م و كانت العيشة مغ عاصسة جسيػرية الكشغػ الجيسقخاشية،1959يعػد إلى عام 
 يؤكجان أن مخض االيجز مػجػد مشح بجأ البذخية إال انو كان مدتتخا في عائل 1988السحكػران في الفاضل العبيج 

مغ سكان أوغشجا ليع احتكاك بفيخوس االيجز، وىحا % 60حيػاني خبلف اإلندان، و أضيخت األبحاث الفخندية  أّن 
 4.ما دفع إلى االعتقاد أّن الفيخوس أفخيقي السشذأ ومشيا تّع ترجيخه إلى جسيع أنحاء العالع

 5:النظريات المفدرة لظههر فيروس االيدز .4
ىشاك حػالي عذخ نطخيات كل واحجة تحاول أن تفدخ مرجر ىحا الفيخوس الفتاك إاّل أّن أكثخىا تجاوال ىي 

: كالتالي
 نطخية تخى أّن الفيخوس نتاج أبحاث عمسية في السختبخات التي تيتع بجراسة الجخاثيع التي يدتعسميا العمساء 

في الحخوب الجخثػمية أي أنيا صشع بذخي إال أّنو تبّيغ عجم صحتيا حيث أّن الجخاثيع التي تدتعسل في 
 .مثل ىحه الحخوب يجب أن تشتقل عغ شخيق اليػاء أو الساء أو الصعام حتى تقتل أكبخ عجد مغ الشاس

 لبّج أّنو ىشاك شياب وقع مغ الدساء ممػث بفيخوس لع يكغ مػجػدا عمى : "نطخية  شخحيا بخيصاني قائبل
 ." األرض سابقا فشذخ مخض االيجز

  نطخية انتقال السخض مغ القخد إلى اإلندان، تحجيجا مغ القخد األخزخ الحي يعير أواسط أفخيقيا في
الدائيخ، حيث اكتذف العمساء فيو فيخوس شبيو بفيخوس االيجز و ليذ نفدو، فقال العمساء أّن ىحا الفيخوس 
انتقل بصخيقة ما إلى أحج الذاذيغ الجشدييغ فتغّيخ السزيف مغ القخد إلى اإلندان عشجىا تغيخت خرائز 

 .ىحا الفيخوس و ضيخ ىحا السخض، وىحه الشطخية تعّج مغ أىع الشطخيات و التي مازال يخكّد عمييا العمساء
االيجز مخض جشدي فيخوسي متشقل قاتل، فيػ يريب الجياز السشاعي لئلندان مسا يؤدي إلى عجم قجرتو عمى 
العسل بشفذ الكفاءة الدابقة فيجعل الذخز السراب معخضا لئلصابة بكثيخ مغ العجوى التي ال تريب الذخز 

أّنو مخض يدببو فيخوس نقز السشاعة البذخي، حيث يعسل ىحا  (1985)الدميع، و تعخفو مشطسة الرّحة العالسية 
الفيخوس عمى تجميخ جياز السشاعة في جدع اإلندان، فيجعمو عخضة لؤلمخاض القاتمة و األورام الدخشانية التي 

.  تػدي بحياتو
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 السدبب لسخض االيجز إلى عائمة الفيخوسات االرتجادية دائخي الذكل صغيخ الحجع (VIH)يشتسي الفيخوس 
و يتسّيد  باحتػائو عمى نػع خاّص مغ األنديسات  ARNمعّقج التخكيب يتكػن مغ زوج حمدوني مشفخد عمى شكل 
 6.  داخل الخمية التي يياجسيا ADNالتي تحػلو مغ صػرتو الصبيعية إلى زوج حمدوني مغ 

: طريقة عمل فيروس االيدز  .5
يعّج فيخوس االيجز مغ أضعف الفيخوسات خارج الخمية الحية و بالتحجيج خارج جدع اإلندان ولكشو ما أن 
يجخل إلى جدع اإلندان يربح شخسا ويفتظ بجياز السشاعة حتى يحصسو ويجعل جدع اإلندان السراب عخضة 

لكثيخ مغ األمخاض االنتيازية بل إن جدع اإلندان يشيار عشج دخػل أي جخثػمة كان جدسو في مقجرة عمى 
. مقاومتيا و القزاء عمييا في وجػد جياز مشاعة سميع

نقرج بالسشاعة الجدسية لجى الفخد ىي القجرة عمى مقاومة مختمف االنتانات التي قج تريب الجدع مغ 
  خبلل مختمف التفاعبلت التي تعسل عمى إزالة األجدام الجخيمة عغ الجدع و يتّع ىحا عغ شخيق الجياز السشاعي،

مخكدي و يحتػي عمى الغّجة الدعتخية التي يتّع بيا إنتاج و نزج الخبليا المسفاوية و : يتكػن ىحا األخيخ مغ قدسيغ
وقدع محيصي يتكػن مغ الصحال و العقج المسفاوية، يؤمغ . نقي العطع الحي يعتبخ مرجر لمخبليا المسفاوية السختمفة

ىحا الجياز سبلمة الجدع مغ التعخض لسختمف السيكخوبات و ما تدببو مغ أضخار بػاسصة خبليا مشاعية مختمفة 
 إضافة إلى خبليا NK و الخبليا البمعسية و كحلظ الخبليا الصبيعية القاتمة T و التائية Bكالخبليا المسفاوية البائية 

الخ، ...أخخى وىي خبليا تشذط أثشاء تعخض الجدع لجخػل جدع غخيب كالفيخوسات و الصفيميات، أو البكتيخيا 
: باإلضافة إلى تػاجج ما يعخف بالغمػبيميشات السشاعية و التي تتزسغ خسدة أنػاع و ىي

(IgD,IgE,IgA,IgA,IgM,IgG)7 و التي مغ وضائفيا تثبيط بعس السيكخوبات و العسل عمى القزاء عمييا  .
 8:طرر العدوو  .6

أثبتت الجراسات أّن فيخوس االيجز يػجج في كل سػائل جدع السخيس و كحا حامل الفيخوس أي في الّجم، و 
السشي و الّدائل السيبمي، و حميب األّم، و المعاب و الجمػع، باإلضافة إلى أندجة الجدع و أعزائو فإذا انتقل أّي 

.  نػع مشيا بأية شخيقة عشجىا تحجث العجوى 
  الدائل السشػي :

الدائل السشػي لمسراب بفيخوس االيجز يحسل أعجادا كبيخة ججا مغ ىحا الفيخوس، ويشتقل السخض إلى فخد آخخ 
: بالصخق التالية

وىحا  يسكغ أن يشقل الفيخوس مغ الخجل إلى السخأة مع الدائل السشػي أو العكذ مغ السخأة إلى الخجل : الدنا - أ
 .بػاسصة الدػائل السيبمية

يتسثل في العبلقة الجشدية مغ نفذ الجشذ، فػاحج مغ الصخفيغ يدبب العجوى لآلخخ، : الذحوذ الجشدي - ب
 .بغس الشطخ عغ دوره في عسمية الذحوذ
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 وىحه إما أن تدتعسل قرجا نتيجة اإلدمان أو جيبل و فقخا نتيجة اإلىسال كسا يمي: السحاقغ السمػثة :
اإلدمان عمى السخجرات بػاسصة الحقغ، حيث يتجاول السجمشيغ عمى نفذ السحقغ مسا يجعل الفيخوس يشتقل  - أ

 .مغ السراب إلى غيخ السراب
استعسال إبخة السحقغ شبيا أكثخ مغ مخة دون تعقيسيا، و ىحا أكثخ ما يحجث في أفخيقيا نتيجة الجيل و  - ب

 .الفقخ
  سػائل الجدع األخخى  :

لعب دورا ىاما في انتذار العجوى عشج ضيػر السخض، حيث أخح ىحا األخيخ مغ حاممي الفيخوس، و : الّجم - أ
استعسل في نقل الّجم أثشاء العسميات الجخاحية، لكغ حاليا ىحا العامل السدبب النتقال العجوى أصبح ال 

 .وجػد لو بدبب الفحػصات التي تجخى عشج أخح الّجم و قبل استعسالو
استعسال بعس مذتقات الّجم السمػث مثل العامل الثامغ الحي يعصى لسخضى الشديف الػراثي  - ب

(Hémophilie)  
إذا كانت األم مرابة بالفيخوس و حسمت أو أصبحت مخضعة فان الفيخوس يشتقل : حميب األم السرابة - ت

 .بػاسصة الحميب لمصفل أثشاء عسمية الخضاعة أو إلى الجشيغ عغ شخيق السذيسة
و ىػ أمخ لع يثبت بذكل قصعي إال أّنو ال يػجج ما يسشع ذلظ عمسيا حيث أّن المعاب سائل مغ : المعاب - ث

 .سػائل الجدع فيو كخيات دم بيزاء و يسكغ أن تكػن مسمػءة بالفيخوسات
 إذا كان العزػ السخاد زراعتو قج أخح مغ شخز مراب بفيخوس االيجز، فاّن ىحا العزػ : زراعة األعزاء

يكػن ممػثا بو و بالتالي يشتقل السخض معو لمسدتقبل الججيج، و ىحا ما يحجث عشج زراعة الكمية أو القمب أو 
. القخنية

 أدوات تدتعسل في العبلج :
أدوات كالذفخة و غيخه تدتخجم لمػشع أو التذخيط أثشاء : (التذخيط)أدوات الػشع و الفرج و الحجامة  - أ

 .الحجامة و تدتعسل ألكثخ مغ فخد دون تعقيع مسا يديج فخص انتقال الفيخوس مغ واحج آلخخ
و ىحه رغع نجرة حجوثيا في الجخاحة إال أّنيا اكتدبت أىسية خاصة بعج التقخيخ : األدوات الجخاحية السمػثة - ب

م، و مفاده أّن أحج أشباء األسشان أمخيكي كان 1991الحي ضيخ في الػاليات الستحجة األمخيكية في عام 
 .سببا في نقل االيجز إلى ثبلثة مغ مخضاه أثشاء العسل بػاسصة أدواتو السمػثة

عسػما الذحوذ الجشدي و الدنا و السخجرات ىي القشػات الخئيدية النتذار مخض االيجز، و الباقي ال يعجو أن يكػن 
.  روافج فخعية بديصة يتشاقز دورىا يػما بعج يػم، مقارنة باألصػل الثبلثة األولى

 9:العهامل المداعدة عمى انتذار مرض االيدز .7
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: عػامل عجيجة تداعج عمى انتذار مخض االيجز أىسيا
  عجم تسّدظ الذعػب بالقيع األخبلقية أّدى إلى انتذار الخذيمة بذّتى أنػاعيا مغ : الػازع الجيشيضعف

انحبلل أخبلقي إلى إباحية مصمقة في العبلقات الجشدية، كانتذار الدنا و المػاط و سائخ العبلقات الجشدية 
الذاذة و السحخمة، لقج ححرنا نبّيشا دمحم صمى هللا عميو و سمع مغ ىحا االنحخاف الدمػكي الذاذ حيث بّيغ أّن 

. انتذار الفاحذة و اإلعبلن بيا ىػ سبب انتذار األوبئة الكاسحة و تفذي السػت و اليبلك بيغ بشي البذخ
لع تطيخ فاحذة في قػم قط حتى يعمشػا بيا إال فذا فييع الصاعػن و األوجاع التي لع :" قال عميو الربلة و الدبلم

 10."تكغ مزت في أسبلفيع الحيغ مزػا
 لقج اتزح جميا مغ خبلل األبحاث العمسية السشذػرة و السػثقة حػل العالع عغ : الفقخ و األمية و البصالة

مخض االيجز أّن األمية تعتبخ أحج الخوافج اليامة التي تذارك و تداىع بذكل فّعال في انتذار فيخوس 
م، أّن 2000االيجز في أقصار العالع السختمفة، أّما فيسا يخّز الفقخ فقج كذف مكتب العسل الّجولي لعام 

ربع سكان البذخية يعير في بؤس، و إذا كان الفقخ يعشي عجم قجرة الذخز عمى تػفيخ الحّج األدنى مغ 
ضخوريات الحياة فاّن محاوالت التخمز مشو أو الحّج مغ أثاره قج تجفع البعس إلى بيع كل شيء مغ أجل 
أن يفي و لػ بقميل مغ ضخورياتو، و إزاء الطخوف االقترادية و االجتساعية الرعبة التي يسخ بيا الشاس 

و الخغبة في تحديشيا يشجفع البعس مشيع إلى الػقػع في دوامة االنحخاف و بخاثيغ الفداد الجشدي و 
انتذار األمية و الفقخ و البصالة في أنحاء  و مع األخبلقي مّسا يفتح باب الجعارة و الستاجخة بأعخاض البذخ
.   متفخقة مغ العالع وجج مخض االيجز مختعا خربا النتذاره

 تختمف التقجيخات حػل حجع األرقام الجولية لتجارة السخجرات في العالع فيخى البعس أّن : السخجرات بأنػاعيا
 مميار 600 مميار دوالرا سشػيا، ويخى البعس اآلخخ أّن حجسيا قج يرل إلى 400حجسيا قج يرل إلى 

 مميار دوالرا و ىػ ما يعادل 1500دوالرا سشػيا، بيشسا تقػل تقجيخات أخخى أّن الخقع الحقيقي قج يرل إلى 
نرف حجع التجارة الجولية، و ىحه األرقام الزخسة لتجارة السخجرات تػضح بجبلء حجع االستيبلك 

.  العالسي لمسخجرات بغّس الشطخ عغ الكسيات السدتعسمة في صشاعة األدوية
 اليجخة بيغ دول العالع و االنتقال مغ بمج إلى آخخ يعّج أحج السرادر اليامة التي تداعج عمى : اليجخة

انتذار فيخوس االيجز، حيث يعير األفخاد بعيجا عغ أسخىع و قج تربح األغمبية مشيع في حاجة ممّحة إلى 
. السال، ما قج يجبخ البعس مشيع إلى العسل في تجارة الجشذ مغ أجل الحرػل عمى السال

 11:البيئات االجتماعية األكثر عرضة النتذار االيدز .8
مغ الزخوري التعخف عمى البيئات التي يشتذخ فييا مخض االيجز حتى يسكغ تقجيع خصط  اجتساعية لػقاية 

و تتحجد ىحه البيئات استشادا إلى . البذخ اآلخخيغ السػجػديغ في ىحه البيئات مغ خصخ انتقال فيخوس السخض إلييع
: متغيخات عجيجة ىي كاآلتي
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 نجج أّن مخض االيجز أكثخ انتذارا في البيئات االجتساعية اليامذية، إذ يتبع مخض : الستغيخ االيكػلػجي
االيجز مػاشغ الزعف القائسة في السجتسع حيث يدتفيج في وجػده و انتذاره مغ أشّج مذاكل اإلندان قدػة 

يدتغل الجيل و اإلجحاف و الخػف و تعتبخ األمية " انتيازي "و استعراء كالفقخ و التسييد، فيػ فيخوس 
في ىحا اإلشار مغ الستغيخات التي تخمق ميجانا مبلئسا النتذار ىحا السخض، فيشاك اعتقاد عشج الخجال في 
بعس أجداء أفخيقيا أّن مزاجعة امخأة بجيشة شيء مأمػن و يعتقج آخخون أّنو يسكغ لخجل يحسل الفيخوس 

التخمز مشو بسزاجعة امخأة عحراء، و ىحا ما يعشي أّن الجيل و األمية و التخمف عػامل تمعب دورا 
يعتبخ الفقخ مغ العػامل السدئػلة .رئيديا في عجم االىتسام بالسعمػمات أو السعخفة الرحية عغ داء االيجز

إلى حج كبيخ عغ انتذار مخض االيجز و ذلظ إما الرتباشو ببعس الطخوف األخخى كاألمية و الجيل أو 
ألّن الفقخ بحاتو يجفع إلى مسارسة بعس الدمػكيات ذات الرمة بانتذار ىحا الّجاء، فخخيصة العالع النتذار 
مخض االيجز تبيغ تػاججه في أشّج السجتسعات فقخا و أّنو إذا تػاجج في بعس السجتسعات الغشية فاّن كثافة 

اإلصابة تتدايج في نصاق جيػب الفقخ و الحخمان و معطسيا في األحياء الحزخية الفقيخة، وبحلظ يعتبخ 
. الفقخ أضعف خّط لسقاومة انتذار مخض االيجز و واحج مغ أعتى القػى الجافعة النتذاره

 م كانت معجالت اإلصابة بااليجز بيغ الشداء الدػد أكثخ مغ ثبلثيغ إصابة 1992في عام : متغيخ الشػع
لكل مائة ألف امخأة مقابل معجل يقّل عغ حالتيغ لكّل مائة ألف بيغ الشداء البيس و ىػ ما يعشي أّن الفقخ 
يعتبخ مغ العػامل السداعجة عمى انتذار الّجاء بدبب دفعو السباشخ لسسارسة الجشذ لمكدب، و ىشاك رأي 

متحيد ضّج السخأة يؤكج أّن الشداء فئة أو ميجان مبلئع النتذار الّجاء، و ىػ متحّيد ألّن الجشذ خارج 
الذخعية الدواجية سمػك ال تسارسو السخأة وحجىا، ولكغ يسارسو في الغالب رجل و امخأة وفي دراسة أجخيت 
عمى أربعيغ تمسيحا في أوغشجا مغ الجشديغ أيغ سئمػا عغ رأييع في اعتبار السخأة ىي السدئػلة األولى عغ 
 .انتذار فيخوس االيجز، أجاب أغمبيتيع بأن السخأة ىي السدئػلة بيشسا رأى ثبلثة فقط أّن الخجل ىػ السدئػل
و تعتبخ الدياحة و شمب الجشذ خبلليا وجيا آخخ مغ وجػه استغبلل الشداء الفقيخات، ويدعى السخوجػن 

ليحه التجارة الزخسة األرباح إلى تغصية حقيقة حياة البغايا و يطيخن قبػل البغاء في السجتسعات التي 
يقرجىا الدّياح، كسا أّن ليحه الدياحة مطيخا مغ مطاىخ ازدواجية السعاييخ ألّن الخجال القادميغ مغ العالع 
الغشي أو مغ البمجان التي تفخض عقػبات قاسية عمى مسارسة الجشذ خارج إشار الدواج يقصعػن السدافات 
الصػيمة بحثا عغ شخيكات الجشذ و الكثيخون يحخصػن عمى التقابل مع نداء ال يصمبغ العػاشف و السحبة 

التي تصمبيا زوجاتيع أو عذيقاتيع في مجتسعاتيع و ال مانع مغ أن تغّس الجولة السدتزيفة لؤلفػاج 
. الدياحية الصخف عغ ىحه السسارسات ال أخبلقية العتبارات اقترادية باألساس
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 يعخف الذباب استغبلال جشديا و ىحا خاصة بسخحمة ا لذباب السبكخ و استشادا إلى معمػمات : متغيخ العسخ
قجميا بعس الذبان لبعس عمساء االجتساع الحيغ درسػا مذكبلت الجشذ في إفخيقيا أشاروا إلى أّن عجدا 

مغ الصمبة السحتاجيغ لمسال مغ أجل متابعة دراستيع يبيعػن الجشذ بأعجاد متدايجة باشخاد في شػارع أديدا 
بابا كسا أّنيا شخيقة تعيغ مسارسي الجشذ مع نفذ الشػع أن يخفػا ىػيتيع الجشدية لعقػد شػيمة خذية القسع 

االجتساعي و الدياسي، إاّل أّن الدشػات األخيخة شيجت نذاط حخكة تحخيخ ىحه الفئة حيث بجأ الشاس 
يجافعػن عشيع و بجؤوا ىع بجخأة يجافعػن عغ أنفديع، األمخ الحي يذيخ إلى ضعف معاييخ الثقافة الذعبية 
 .التي كانت تذكل ضػابط اجتساعية و ثقافية، األمخ الحي يسكغ أن يؤدي إلى مديج مغ انتذار ىحا السخض
أّما بالشدبة لؤلشفال فاألخصار فطيعة حيث أّن دعارة األشفال قج ازدىخت نتيجة خػف زبائغ الجشذ مغ 

البغايا الرغيخات التي تجّل " بخاءة"السخض و األمخ الحي دفع الػسصاء إلى استغبلل مخاوفيع بتأكيجىع عمى 
 .عمى أنيغ مغ األرجح بخيئات مغ العجوى 

 :الدراسات العممية حهل الهصم االجتماعي لممراب بااليدز .9
الستعاير مع داء االيجز عخضة لئلصابة باألمخاض االنتيازية و األورام الخبيثة و السيجدة لو في كّل 

وقت باإلضافة إلى العقاقيخ السجبخ عمى تشاوليا برػرة مدتسخة كحّل لمبقاء، كّل ذلظ يؤرق السراب و يذعخه بالقمق 
  فخػفا مغ وصسة العار يكتع الكثيخ مغ السرابيغ انتقال الفيخوس إلييع و 12و الخػف الجائسيغ مغ نطخة السجتسع،

ىحا ما يجعميع خصخا عمى أفخاد السجتسع ككّل، إاّل  أّن كتسان اإلصابة ال يدتصيع أن يبقى أبجي حيث ميسا شالت 
فتخة ما قبل ضيػر السخض وىي فتخة حزانة أو ما يعخف بااليجابي السرل فحتسا سترل إلى مخحمة السخض أو 

. ضيػر األعخاض السراحبة لو و مغ ىشا تبجأ عسمية الػصع
كمسة الػصع في المغة االنجميدية يػنانية األصل تذيخ إلى وجػد عبلمة جدجية في صػرة وشع تّع وضعو 

بالحخق أو الحفخ في أجداد السجخميغ أو العبيج أو الخػنة مغ أجل تسييدىع ضاىخيا عمى أنيع أشخاص مشحخفػن و 
سيؤوا الخمق و مغ ثّع يجب عمى السجتسع تجشبيع و االبتعاد عشيع خاصة في األماكغ العامة، ثع استخجم ىحا المفظ 

 تذكل إسيامات عالع االجتساع  جفسان  13.فيسا بعج لمرفات الذخرية األخخى التي تعّج مخجمة أو مخدية
(GOFFMAN) حجخ األساس في تحجيج أبعاد مفيػم الػصع أو الشطخيات السفدخة لو، فقج عخف الػصسة أنيا  

الرفة التي تجعل الفخد مختمف عغ اآلخخيغ، و يتع تقػيسو في عقػلشا مغ شخز كامل و عادي إلى شخز 
الػصع عسمية يعخف بسػجبيا السجتسع سمبا العبلمة السحجدة كعخض أو مجسػعة أعخاض لمسخض . ممػث وخرع

 الػصسة تذسل مفاىيع سمبية متجّحرة  عغ األفخاد السػصػميغ "جفسان"ـالعقمي وىي صفة تذّػه الدسعة، بالشدبة ل
بشاءا عمى السعاني االجتساعية لمعبلمة، و أّن العبلمة و الرػر الشسصية السقتخنة تقػد أفخاد السجتسع لسعاممة 

 14.الذخز السػصػم بأقل مغ إندان



 م2018مارس :  (5)العدد اخلامس :جملة السراج يف الرتبية وقضايا اجملتمع

 
 

177 

 فقج عخف الػصع بتمظ العسمية التي تشدب األخصاء أو اآلثام التي تجّل عمى االنحصاط 15  أما جابخ و آخخون 
الخمقي ألشخاص في مجتسع فػصسيع برفات بغيزة و سسات  تجمب  العار  وتثيخ  حػلو الذائعات وتتسثل  

. ىحه الرفات بخرائز  جدسية  أو عقمية  أو  نفدية أو اجتساعية 
الػصع مغ مشطػر الرحة العامة مجسػعة مغ االتجاىات الستحيدة و االستجابات العاشفية الدمبية و سمػكيات 

و الرػر  (الػشع بالسعشى الدمبي)التحيد في البشاء االجتساعي تجاه فخد أو مجسػعة معيشة، و ىي تذسل الػصع 
الشسصية و الفرل و فقجان السكانة و التحييد ضّج األفخاد السرابيغ بااليجز في مػاقف القػة و الػصع مفيػم متعجد 

 16.األبعاد
أكجت عّجة دراسات عمسية وجػد وصع سػاء كان اجتساعي أو ثقافي يختبط بجاء االيجز وىحا  في كّل أنحاء 

تحت  (2013)العالع أي عمى اختبلف الثقافات فعمى سبيل السثال ال الحرخ  في الػشغ العخبي دراسة األحسخي 
عشػان الخرائز االجتساعية و الرحية لسخضى االيجز و دورىا في شبيعة تجخل الفخيق السعالج و التي أجخيت 

بسدتذفيات و سجػن مجيشة الخياض بالدعػدية ، فتػصل الباحث إلى أّنو يعاني أفخاد عيشة الجراسة معاناة كبيخة جّجا 
 147بدبب سػء وضعيع االجتساعي و الرحي نتيجة لمػصع االجتساعي وقج استيجفت ىحه الجراسة عيشة قػاميا 

التي أجخيت بثبلث جامعات أردنية و السػسػمة ب السعخفة و  (2010)أّما دراسة الجراوشة . مراب بجاء االيجز
الػصع االجتساعي و اتجاىات شمبة الجامعات األردنية نحػ السرابيغ بسخض االيجز  فقج أوضحت ارتفاع مدتػى 
الػصع االجتساعي لجى شمبة الجامعات، كسا كان مدتػى اتجاىاتيع نحػ السرابيغ بااليجز سمبي جّجا،  أّما الجراسة 

 سشة عجا األشباء وشمبة الصب و 60-18التي استيجفت سكان الكػيت مغ ذكػر و إناث تخاوحت أعسارىع 
شخرا و التي قام  بيا األوير  (2219)األشخاص الحيغ ليع عبلقة بسيشة الصب فبمغت العيشة السجروسة 

يجب عدل السراب بااليجز عغ السجتسع حتى ال يشتقل السخض لآلخخيغ، و % 2.43تػصمت بشدبة  (1999)
بجراسة  (2009)قالت السراب بااليجز يجب أن ال يتخك شميقا في السجتسع، كسا قام  بادحجح % 9.87ندبة 

سعى مغ خبلليا إلى دراسة الجػانب االجتساعية و الدمػكية لسخض االيجز في العالع العخبي فكانت البيانات التي تع 
مغ السبحػثيغ يؤكجون وجػد وصسة العار مختبصة % 35جسعيا مغ شبلب الجامعات الحكػمية في اليسغ بشدبة 

.   بجاء االيجز
تحت عشػان نػعية الحياة وعبلقتيا  BABETTE GEURTSEN( 2005)عمى الرعيج األجشبي دراسة 

بالتعاير مع فيخوس االيجز بكسبػديا، فقج كذف تحميل البيانات عغ العدلة و الػصسة التي يعاني مشيسا مخضى 
عغ مخض االيجز  FOSTER( 2007)االيجز وتأثيخىسا عمى نػعية الحياة ، و ذكخت دراسة فػستخ و آخخون 

بالػاليات الستحجة األمخيكية و أيغ كانت عيشة الجراسة مغ جشذ اإلناث، وجػد وصسة العار تجاه السرابيغ بيحا 
التي أجخيت عمى عجد مغ الجول ليدػتػ،  DLAMINI( 2007)الجاء، و عمى نفذ الشحػ أكجت دراسة دلساني 
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مبلوي، جشػب إفخيقيا، سػازيبلنجا، و تشدانيا شسمت الجراسة كبل الجشديغ، ىشا أيزا يتعخض السرابػن بالسخض إلى 
يعاني الشاس الحيغ يعيذػن مع مخض االيجز بالبػرتخيكػ مغ الػصع و االضصياد . اإلساءات و الػصسة االجتساعية

 و العدلة وفقجان الػضيفة ومذاكل في الحرػل عمى الخجمات الرحية و ىحا ما أوضحتو دراسة فاراس دياز
VARAS DIAZ(2005)أما عغ دراسة   ، MARK.POON.PUN &CHEUNG (  2007)  التي اعتسجت عمى

 دراسة امبخيقية في مػضػع وصسة االيجز تػصمت إلى أّن الػصع االجتساعي لسخضى االيجز مغ أىع 49مخاجعة 
العػامل السحجدة لمخجمات الرحية التي يتمقاىا السخضى و أن وصع االيجز يذكل ىػية عفشة لسخيس االيجز تؤدي 

. إلى التقميل مغ قيسة السراب و تحقيخه في السجتسع
 :خاتمة

وصع  مخيس  االيجز داللة عمى ارتباشو بذيء يجعػا لمخجل و السعيب، فحيغ نرف شخرا ما بذيء  
وصسة مخض االيجز عاما في  معيب مخجل فإنشا في ىحه الحالة نمرق بو الػصسة ، ويكاد يكػن انتذار  ضاىخة 

مختمف  األماكغ وعشج معطع الشاس المحيغ  يتعامل  معيع  ىحا  السخيس و االنصباع  بحجع و تأثيخ الػصسة في 
السجتسع  السحيط بسخضى  االيجز كبيخ مغ  خبلل السبلحطة والسسارسة وتجارب الستعايذيغ مع ىحا  

السخض،وعميو يتجو العامة في  الثقافة السحمية  إلى ترػرات مختمفة عشج وصفيع لسخضى االيجز  فسشيع مغ يخى  
انو خارج عغ عادات  وتقاليج  السجتسع حيث  يختكب  ما حخم هللا ومشيع  مغ يرفو بأنو شخز  جاىل  أقجم 

عمى عسل  سبب بو أذى  لشفدو وضخرا برحتو ، ومشو  مغ يرفو  بأنو  مخيس مثل  أّي  مخيس  آخخ ، إذا  
يجب  أن  نأخح  في  االعتبار الخمفية الثقافية واالجتساعية التي  تؤثخ  في  السفاىيع  واألفكار التي  يتبشاىا  

األفخاد في السجتسع نحػ  مخض  االيجز  برفة  عامة  ومعتقجاتيع  عغ أسباب  السخض  والصخق  التي  تؤدي  
إليو،  فالخمفية  الثقافية تتسثل  في  وجػد صػر  نسصية  وأنساط  سمػكية  وقيع  وعادات    وأفكار  ليا  عسق  

تاريخي  وخرائز  تذتخك  فييا مجسػعات  مغ الشاس وتشتقل  عبخ األجيال  ويتع  تعمسيا  مع الػقت،  حيث  
تشتقل  رمػزىا  لتتكػن  السعالع الستكاممة ليا  وتربح  ثقافة مجتسع  حػل  مخض  االيجز ،  وىشاك  عػامل 

مختمفة  مثل المغة الجيغ  والتخاث  والخبخات  الستخاكسة  عمى  مجى شػيل ، كسا  يػجج  عبلقة  بيغ  الثقافة وبيغ  
. الطػاىخ  السختبصة  بيا مثل  ضاىخة  وصع  السجمشيغ  عمى السخجرات ، وشخابي  السدكخات   ومخضى االيجز 

 وصسة  مخيس  االيجز  ال تترل بو  وحدب  بل  تػصع  بيا  أسختو والعاممػن في  مجاالت الخجمة 
الرحية لسخضى االيجز  والعاممػن  بسخاكد الفحز  الصػعي  ليؤالء  السخضى ،  أي  وصسة  تمحق  بكل مغ  

يتعامل  مع  السخضى  ،  كسا  أّن أنػاع العبلج  أو التحاليل الصبية تسثل  وصسة  أيزا  لسغ  يتعاشاىا ،  وكل  
ىحا  يشعكذ  عمى الستعايذيغ  مع الفيخوس سمبا ويديج  مغ صعػبة  تعايذيع  مع  السجتسع  السحيط أو  حتى 

. الفخيق  السعالج  نطخا لسا  تحسمو الػصسة مغ  معالع  خفية  قاسية  عمى السػصػم 
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