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Abstract 

This study aims to approach representations of society to the phenomenon of woman infertility 

from a sociological perspective, considering that the phenomenon of infertility has a social 

and cultural dimension, it is a problem threatening the stability of married life and lead one 

spouse or both to occupy an inferior status within the society, and make him a victim of social 

and cultural constructions established in the social imagination through the historical 

process, and it produced a various representations, which are marginalizing the sterile 

individual and deprive him from social and symbolic profits. So we tried to approach the 

phenomenon of infertility and the related representations and practices, based on field study 

in Tlemcen (September-December 2020), by using a semi-directed interview with 20 couples 

(10 women and 10 men) living experience of infertility, with their psychological and social 

repercussions. 
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 -عقم المرأة أنموذجا –سوسيولوجيا العقم 

 

  أرزازي محمد 

ي ع
ي العلوم التطبيقية، تلمسان، الجزائر الباحث، أرزازي محمد، أستاذ محاضر فر

 لم االجتماع بالمدرسة العليا فر

 

 الملخص

، من منطلق أن ظاهرة العقم   ي تهدف هذه الدراسة إىل مقاربة تمثالت المجتمع لظاهرة عقم المرأة من منظور سوسيولوج 

ر أوكليهما إىل  ظاهرة مرضية تحمل بعدا اجتماعيا وثقافيا، تعد مشكلة تهدد استقرار الحياة الزوجية وتؤدي بأحد الزوجي 

ورة  احتالل مكانة دونية داخل المجتمع، والوقوع   ي المخيال االجتماعي عب  سب 
ضحية لبناءات اجتماعية وثقافية ترسخت فر

تاريخية معينة أفرزت جملة من التمثالت. لذلك حاولنا أن نقارب ظاهرة العقم وما ارتبط بها من تمثالت وممارسات،  

ي وز 2020ديسمب     -سبتمب  انطالقا من تجربة ميدانية تمت بمدينة تلمسان )
، اعتمادا عىل المقابلة  (،  كمجال جغرافر ي

منر

رجال( يعيشون تجربة العقم بتداعياتها النفسية   10نساء و 10حالة من األزواج ) 20نصف الموجهة كتقنية منهجية مع 

 . واالجتماعية

ي : الكلمات المفتاحية ، التدين الشعن  ي  . التمثالت، المرأة، العقم، الخصوبة، الطب الشعن 

 

 : مقدمة

ية النازعة إىل االجتماع،  ي أدت إليها الطبيعة البشر
ي بناء المجتمع والمؤسسة األوىل الن 

تعتب  األرسة الخلية األوىل فر

ي وقيا البشر النوع  الحفاظ عىل  تلقائية وتحقق وجودها بدافع  أن نشأتها تمت بصورة  الرجل والمرأة  كما  ر  بي  الرابطة  م 

. ولقد أولت المجتمعات القديمة أهمية بالغة لألرسة والزواج حيث  (64، ص1998)فادية، بصورة دائمة يقرها المجتمع 

ت األرسة بمثابة التجمع ي خلفة الذكور له تأثب    communautéاعتب 
ر أن الزواج هو عقد لإلنجاب، كما أن الرغبة فر ي حي 

فر

ر األهمية االجتماعية من الناحية اال باليد العاملة، وهنا ال نستطيع أن نفصل بي  ويد النشاط الزراعي  ر قتصادية وذلك بب 

ر أهميتهم االقتصادية من جهة أخرى .    إلنجاب األوالد من جهة وبي 

االقتصادي التنمية  عىل  ي 
السكانر التكاثر  جراء  من  األرسة  تنظيم  وطرق  بوسائل  االهتمام  فيه  ايد  ر يب  وقت  ي 

ة  وفر

ي معظم الدول، تبق  عىل الصعيد الفردي مشكلة العقم عند الرجل والمرأة من أكبر أسباب التعاسة والشقاء  
واالجتماعية فر

عند األزواج، مما يؤدي إىل ضعف بناء األرسة وأدائها لوظيفتها جراء عدم اإلنجاب. وإذا سلمنا سلفا بأن العقم ظاهرة  

ي دالالت مفاه
ج فر ر ي وبعضها علمي تخصصي وبعضها  مرضية، فإنه قد تمب 

يم المرض العديد من المرجعيات بعضها دينر

ي وبعضها اجتماعي لتعطي إطارا مرجعيا للتعامل معه بكيفية تستمد أبعادها من كل هذه المعطيات الداللية لمفهوم  
ثقافر

ي مفهومه االجتماعي عىل جملة من العمليات والتوجهات االجتماعية
منها تطوير منظومة من    ،المرض. إذ يعب  المرض فر

  األحكام االجتماعية القيمية عنه فيكون الحكم عليه بأنه رسر أو امتحان أو عقوبة أو نعمة أو نقمة أو ما إىل ذلك. إن الصحة

واجتماعيا  ثقافيا  تعريفها  يجري  ي 
الن  المصطلحات  من  هما  من  ،  (233، ص2005)غيدنز،    والمرض  عدد  ركز  لذلك 

ر ومنهم راد كليف براون بولوجيي 
عىل الدالالت االجتماعية والثقافية للمرض Radcliffe Brown ( 1955-1881)  األنبر
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ر عىل خلفيته االجتماعية كب 
ي المجتمع داللة وتعامال وأسبابا فهو من هذه الزاوية وعىل حد قول   ،مع الب 

بمعنر أنه يتجذر فر

جا ظاهرة من صنع المجتمع وسيظل دائم ،  ا متأثرا بالواقع االجتماعي فب   . (51، ص2006)بشب 

 

  إشكالية الدراسة:  -2

ي  
ي الحفاظ عىل العرق والنوع اإلنسانر

ي عملية التوالد مخوالن بدور مهم، يتمثل فر
يكان فر إن الرجل والمرأة كونهما رسر

التوالد هو الرهان األساسي الكتساب سلطة معنوية وتحقيق مكانة اجتماعية داخل المجتمع، هذا المجتمع الذي يعتب  أن  

، وتصبح  ي
لنجاح الحياة العائلية واالجتماعية واستمرارها، وهذا الرهان يحدد وضعية الفرد داخل وسطه االجتماعي والثقافر

، مشكلة قد تهدد استقرار الحياة الزوجية (840، ص 2006)إيزار،    ظاهرة العقم ظاهرة مرضية تحمل بعدا اجتماعيا وثقافيا 

ر أوكليهما إىل احتالل مكانة دونية داخل المجتمع.  وتؤدي بأح  د الزوجي 

: ماهي طبيعة التمثالت المرتبطة بظاهرة عقم المرأة؟ وماهي الخلفيات  من هذا المنطلق قمنا بطرح التساؤل التاىلي

ي تكمن وراء هذه التمثالت؟
 السوسيولوجية الن 

 

 الفرضيات:  -3

: من أجل اإلجابة عن السؤال اإلشكاىلي قمنا ب ر ر التاليتي   تقديم الفرضيتي 

 عقم المرأة يعد فشال بيولوجيا واجتماعيا بالنسبة للمرأة.  -

  الثقافة األبوية للمجتمع هي المسؤولة عن هذه التمثالت.  -

 

 :منهجية الدراسة -4

مع ما تقدم حاولنا أن نقارب ظاهرة العقم وما ارتبط بها من تمثالت وممارسات وأن نضعها عىل محك  انسجاما  

تلمسان ) سبتمب   بمدينة  ي    (،2020ديسمب     -المقاربة السوسيولوجية، انطالقا من تجربة ميدانية تمت 
كمجال جغرافر

، اعتمادا عىل المقابلة نصف الموجهة ي
  10حالة من األزواج )  20كتقنية منهجية مع  ،  (197، ص2006)موريس،    وزمنر

و واإلنجاب   10نساء  الخصوبة  يقدس  مجتمع  ي ظل 
فر واالجتماعية  النفسية  بتداعياتها  العقم  تجربة  يعيشون  رجال( 

 وي  همش الفرد العقيم.  

ي المنهج التحليىلي باعتبار أن التقنية نوعية ومالئمة لطبيعة الموضوع ال 
مدروس  لذلك فإن منهج الدراسة تمثل فر

ي تم جمعها من الميدان كيفية تعكس حقيقية الظاهرة بكل تجلياتها. 
  والمعطيات الن 
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 المفاهيم األساسية للدراسة:  -5

 التمثالت:  -5-1

شكل من أشكال المعرفة الفردية والجماعية تختلف عن المعرفة العلمية هو "    Le Robertالتمثل حسب قاموس  

وتحتوي عىل معالم معرفية ونفسية واجتماعية متفاعلة فيما بينها، فالتمثالت تهدف إىل إعادة إنتاج الواقع االجتماعي 

التمثال   (Le Robert dictionnaire de sociologie, 1999, p367) المعاش.  ي    توقد استخدم مصطلح 
بكثافة فر

ي إطار
، فقد  العديد من التخصصات العلمية، وخاصة فر ي أبحاثه      S. Moscoviciلجأ إليه الباحث  علم النفس االجتماعي

فر

ي تحديد سلوكات األشخاص   interindividuelles  التمثالت البينفردية إللقاء الضوء عىل الدور الرئيسي الذي تلعبه
فر

ي وتفاعلهم فيما بينهم داخل جما بولوج  ية. والجدير بالذكر أن هذا التصور قد استقاه موسكوفيسي من األنبر  Lévy  عة بشر

Bruhl  ي تحليل ما أسماه بالعقلية البدائية
ي تعريفه ل مفهوم التمثالت يؤكد جويىلي    الذي وظفه فر

" إنها شكل   . Joueletفر

ر أفراد  أشكال المعرفة، يتم وضعه واقتسامهمن   ك بي 
ي بناء واقع مشب 

ضمن بينية  اجتماعيا وله هدف عمىلي إذ ساهم فر

يمكن اإلشارة أيضا أن التمثالت يمكن أن تتنوع بتنوع الوسط االجتماعي   .(Lebrun, 2001, p169)  اجتماعية معينة "

ر   ي، كما يمكن أن   التمثالتالذي ينتمي إليه الفرد، وهكذا نجد فرقا واضحا بي  إذا انتقلنا من وسط قروي إىل وسط حضر

 باختالف المنشأ االجتماعي لألفراد وانتماءاتهم االجتماعية.  تختلف

5-2 -   : ي  الطب الشعب 

بولوجيا، وتنسجم محاولة تتبع جذوره   ر الطب واألنبر ي أحد أبرز المعالم عىل الصلة الوثيقة بي  يعد الطب الشعن 

ي دراسة بواعث المرض وعالجاته،    William Rivers (1922-1864)ويليام ريفرزالعالم   وفق رؤية  االجتماعية
الصورية فر

ي 
المبنية عىل  بواسطة السحر، والنظرة الدينية  تفش المرض نتيجة لقوى غيبية والتصدي له يتم وهي النظرة السحرية الن 

ت للمرض، ومواجهته  المسبب  الروحية هي  بالقوى  بالممارسةاالعتقاد  ي   حصل 
الن  الطبيعية  النظرة  االعتقادية، وكذلك 

ي الممارسة العالجية مردها    تعتقد أن دواعي المرض هي عوامل طبيعية،
، ومجمل هذه التباينات فر تعالج باألدوية والعقاقب 

ي الممارسات إىل
. وفيما يخص المحددات والعوامل المؤثرة فر ي واالجتماعي

ي يعتمدها الطب  واألساليب ا السياق الثقافر
لن 

ي أو مصادر البيئة
، فإنها تتمثل بالعامل البين  ي والفضول وحب االستطالع، إىل جانب التجارب والمعارف وعامل   الشعن 

  .فضال عن المفاهيم والمعتقدات االجتماعية بشأن الصحة والمرض والعادات الغذائية الصدفة وحب االستطالع،

ي  ي  ويرى "محمد الجوهري" بأن الطب الشعن 
ة، خاصة فر  هو عنض من عناض المعتقدات الشعبية وله أهمية كبب 

ة واسعة غالبا ما يكونون كبار السن لديهم وصفات عالجية  المجتمعات القروية، وهو يمارس من قبل أشخاص لديهم خب 

وطرق عالجه،    لكل األمراض تقريبا، و يرى أيضا أنه وثيق الصلة بعناض المعتقدات السحرية، من حيث أسباب المرض

 . (520، ص1990)محمد،  ويرتبط بمصادر البيئة المحلية من حشائش وأحجار... 

ر هما:   ر رئيسيي  ي فقد جاءت من خالل اتجاهي  ي الطبيعي وهو الفرع  أما عن ممارسات الطب الشعن  الطب الشعن 

ر اإلنسان   ي العالج كنتيجة أولية للعالقة القائمة بي 
، أو طب األعشاب فر ي

الذي يضم الممارسات المرتبطة بالطب النبان 

تعتمد طرقه  اجتماعي  ي  ي جوهره طب شعن 
فر الغامض وهو  أو  السحري  ي  الشعن  الطب  فهو  ي 

الثانر الفرع  أما  والطبيعة، 

   .(234، ص2007)عباس،  عىل ممارسات السحر والشعوذة والغيبياتوأساليبه العالجية 
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 العقـم:  - 5-3

العقم هو العجز عن اإلنجاب ويقال للمرأة أنها عقيم إذا مارست الجماع عىل وجهه الصحيح ولمدة قد تبلغ العام  

ب متعددة ويمكن أن  . وهو أيضا عدم القدرة عىل اإلنجاب ألسبا( 131، ص1997)غسان،    الكامل ومع ذلك ال تحمل

هو استمرار الحياة الزوجية لمدة سنة عىل األقل دون حصول الحمل، ويعتب  العقم من  يكون عند الرجل كما عند المرأة، و 

ر أو كالهما.  ر حيث تكون األسباب إما من أحد الزوجي  واجه الزوجي 
ُ
 ت
ً
ي العالم وهي حقيقة

 المشاكل الواسعة االنتشار فر

ة طويلة من الزواج وحدوث لقاء جنسي منتظم وطبيعي  القدرة عىلويعرف العقم بأنه عدم  اإلنجاب بعد مرور فب 

 ، ر ر الزوجي   ودون أي موانع للحمل يستخدمها الزوجان بي 
ً
ر إىل ثالث مرات أسبوعيا  .بمعدل مرتي 

ر معا وليس المرأة وحدها. وترجع أسباب %15  -10 نسبة حدوثه تصل   من الزيجات. و هو مشكلة تخص الزوجي 

ي  العقم 
للرجل،  35فر منها  عند  %35%  األخرى  الحوضية  واألعضاء  األنابيب  عند  %5المرأة، منها  ر  المبيضي  ي 

فر منها 

،  أسباب غب  مألوفة %5سليمان،  عقم غب  مفش فالزوجان  %10المرأة،  . (2003)المحي

 الخصوبة:  - 5-4

ي سنوات البلوغ مع بداية   عىل اإلنجاب، أي قدرة األننر عىل اإلنجاب، وتبدأ تعرف الخصوبة بأنها المقدرة  
مرحلتها فر

ات األنثوية الثانوية ر  .وبدأ المبيض بإفراز البويضات الطمث وظهور الصفات والمب 

ة زمنية معينة، لسبب ويعرف ي فب 
من األسباب، و   ضعف الخصوبة بأنه عدم المقدرة عىل اإلنجاب مؤقتا، أي فر

ي ، ويالعالج منه بمعرفة سبب هذا الضعف، فتحمل المرأة بعد ذلك بدون أي صعوبةيتم    .عتب  ضعف الخصوبة عقم نسن 

 

ي والخصوبة:  -6  التدين الشعب 

ي مجمل   بالتدين الشعن  ي أوساط  يقصد 
المتداولة بوجه خاص فر الطقوس والمعتقدات والتمثالت والممارسات 

  ، ر ، وتقديم القرابي 
ر والمون  ي نظام تقديس الصالحي 

الفئات االجتماعية من المجتمع. ويتمثل هذا الصنف من التدين فر

ممارسات كما لو كانت  وإضفاء صفة القداسة عىل بعض مظاهر الطبيعة وتجلياتها. ويتم تمثل بعض هذه المعتقدات وال

بممارساتها   الدائم لها، والتنديد  الدين والفقهاء  الرغم من استنكار علماء  دينية ممارسة إسالمية صحيحة، عىل  تجربة 

ي أهمية   .(208، ص1984)الرحمن،    الجاهلية. 
ي كذلك بغياب نصوص مكتوبة، األمر الذي يضقر  هذا التدين الشعن 

ر ويتمب 

ى عىل التقاليد الشفوي ح مجموعة من الوسائط  كب  ي المجتمع، إذ يقب 
ي فر
ة. كما يشكل أحد العناض المكونة للنظام الثقافر

ي التوسط  
ر والزوايا فر ة باهلل، إىل ممارسة تؤمن بالدور األساسي للصالحي  ي تحول الدين من عقيدة خالصة وعالقة مبارسر

الن 

ي المندرج ضمن التدين  
ر السلوك الدينر ي بطابعه العمىلي الذي يسع إىل إرضاء الحاجات  والشفاعة عند هللا. ويتمب  الشعن 

، فإنه ال يتوجه بأدعيته وطلباته إىل  ي
، وعىل الرغم من عمق إيمانه الدينر ي

ة لإلنسان. فالفرد داخل هذا النظام الثقافر المبارسر

ي يحتلها عند هللا كو
ة، وإنما يستخدم وسيطا ثبتت من خالل كراماته المكانة الن  ي هللا تعاىل مبارسر

ىلي صالح، والمتجلية فر

ي تهدد استقراره وهكذا فإن االنتماء لإلسالم حسب المعتقد  
قدرته عىل حماية الفرد من القوى الطبيعية والشيطانية الن 

وري   ي اإليمان باهلل والرسول، ومن ثمة يسمح بتغذية الشعور الضر
: مستوى مجرد، يتمثل فر ر ي يتم من خالل مستويي  الشعن 
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ي نطاقه الممارسات الدينية وفعل التوجه بالطلبات  لمجموعة إنسانية كب  
، تتم فر ى هي األمة اإلسالمية، ومستوى عمىلي

كته رقعة جغرافية واسعة.   (Ernest, 1969,p42) إىل هللا من خالل وسيط مختار هو الوىلي الصالح الذي يغطي بب 

، فإنها تمثل إحدى الصيغ وعىل الرغم من أن اإلسالم المعياري يعتب  هذه الممارسات منحرفة عن اإلس ي
الم الحقيق 

ي حالة الزواج،  
ي تعامل بعض الفئات االجتماعية مع قضايا الجنس والخصوبة واإلنجاب. أما فر

ا فر  تأثب 
المؤثرة، وأحيانا األكبر

إذا  فيجب المحافظة عىل الزوج أوال، ثم تجنب العقم وإنجاب أطفال ذكور باعتبار المرأة العربية عامة تولد من رحمها و 

ة،      (Malek, 1993,p48) كانت األم تنجب طفلها الذكر بيولوجيا فإنه ينجبها اجتماعيا إضافة إىل تسهيل الوالدات العسب 

ي هذا  
المتوافرة فر الدرجة األوىل لمختلف الطقوس  الدينية كزبون من  الممارسات  النوع من  ي هذا 

المرأة فر تعتب   وبالتاىلي 

ي هو العقم الذي يظل من أهم األسباب المؤدية للطالقالمجال. إال أن أهم ما يتهدد الم
ي إطار هذا التصور الثقافر

  رأة فر

(Philippe, 1990, p13)،   .العقم لمحاربة  والوصفات  الطقوس  من  هائل  بعدد  تحفل  الشعبية  الثقافة  فإن   ,E)لذا 

1984, p425)    "ي هذا السياق إىل
ي مجتمع مسلم، أبتشب  فاطمة المرنيسي فر

حة عن النساء فر ، من خالل األضر ر وي، يبحير

، إنهن يتوجهن للمطالبة، من   تقارب مع عالم أعىل وأوسع وأقل ضغطا من العالم الضيق، المحدد من طرف الدين الرسمي

، بحصة أكب  من السلطة والنفوذ، وعىل الخصوص فيما يتم إسناده إليهن كوظائف أساسية اإلنجاب والجنس   : خالل الوىلي

مرأة، يشكل العقم أو فقدان الحظوة لدى قريب ذكر يضمن لها عيشها، قدرا مأساويا، ولذلك فإنها تتوجه  ... وبالنسبة لل

واستعادة حب زوجها،   الحلول  وإيجاد  المساعدة،  والحصول عىل  قلقها، ومخاوفها،  التعبب  عن  أجل  من  الوىلي  لرؤية 

، فإن تعاون النساء مع األول ي مكان مقدس، يفلت من السلطة  والحصول عىل أطفال... وب  هذا المعنر
ياء هو عملية سلطة فر

ية الممأسسة وترتيباتها "  . (8- 7، ص1998)فاطمة، البشر

ي بصدد الخصوبة كونه ممارسة ثقافية تتخذ من جسد المرأة موضوعا لها، وتخضعه لجملة   التدين الشعن 
ر ويتمب 

زواج/ الطالق، اإلنجاب/ العقم، إنجاب ذكور/  من الطقوس تتمحور حول ثنائيات تتعلق بالخصوبة بمعناها الواسع كال

الخ.  إناث  تركيب وصفات    إنجاب  ي 
أن توظف فر ينتجه جسدها من مواد يمكن  ما  أو إتالف كل  فالمرأة تسارع إىل دفن 

را بخصوبتها أو بحياتها الزوجية، كالشعر، وقالمة األظافر، واألثواب الملوثة بدم الحيض أو   سحرية من شأنها أن تلحق ضر

 السائل المنوي. ب

 

 اإلسالم المعياري والخصوبة:  -7

ي الذي تمثله وتعب  عنه هيئة العلماء،  
فهو ذلك الخطاب الذي يسع نقصد باإلسالم المعياري ذلك الخطاب الدينر

ي صورته األصلية والمع
ام بالوفاء التام والخالص لإلسالم فر ر يارية  إىل التفتح عىل الحداثة ومكتسبات العض، إىل جانب االلب 

 .)القرآن الكريم والسنة النبوية  (

باعتبارهم   للعلماء  أن  ، كما  ي اإلنجان  السلوك  ي 
فر تأثب   المنظور  هذا  عن  الصادرة  الدينية  للتعاليم  فإن  شك،  وبال 

عية عىل  ، وإضفاء الصفة الشر ي ي اتجاه عقلنة السلوك اإلنجان 
ر باإلسالم المعياري، مساهمات ملموسة فر ر الرسميي  الناطقي 

وط اإلجهاض المقبولة دينياتقن   .يات منع الحمل وتنظيم النسل، ورسر

إن هذا المنظور اإلسالمي هو الذي يشكل عىل مستوى العقيدة مرجعا أسم، وذلك بالنسبة لما أسميناه بالتدين  

ر  المهتمي  ر  الباحثي  من طرف  األساسية  نصوصه  ي 
فر وخصوصا  الغالب،  ي 

فر المقصود  هو  المنظور  هذا  أن  . كما  ي  الشعن 
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ي    ع من خالل عدد من اآليات القرآنية، نذكر منها   ر الدين والخصوبة. هذه العالقة تتجىل عىل مستوى التشر بالعالقة بي 

وسورة   31، وسورة اإلرساء اآلية 32، وسورة النور اآلية 20، وسورة الروم اآلية 14عىل سبيل المثال سورة آل عمران اآلية 

اآلية   ا40الكهف  بعده  ي 
فر فاإلسالم  التناسل .  ر  تقني  يتم  إذ  واإلنجاب،  للخصوبة  متكاملة  اتيجية 

إسب  يتضمن   ، يعي لتشر

يعية وضعية العزوبة وأحكام الزواج والطالق  ي نطاق األرسة. كما تشمل األحكام التشر
وضبط الحياة الجنسية وحضها فر

وا بالجنس  المتعلقة  األحكام  تكتسيها  ي 
الن  القصوى  األهمية  ولتأكيد  الزوجات.  قد  وتعدد  القرآن  أن  إىل  نشب   لتناسل، 

ي    (Abdellouahab, 1975,p125) آية، أي أكبر من عدد اآليات المخصصة للحج مثال.   72خصص لها  
إن المجتمع فر

ر أعضائها رابطة القرابة الدموية،وتشكل مجموع األرس  التصور اإلسالمي يتكون إذن من خلية أساسية هي األرسة، تربط بي 

نظاما آخر   المبكر  اإلسالمية  الزواج  العقيدة. وهكذا يصح الحض عىل  ر أعضائها رابطة  بي  تربط  ي 
الن  للقرابة هو األمة، 

ي ال 
والتناسل بمثابة وسيلة لمراقبة الطاقة الجنسية ووضعها تحت تضف األمة قصد تقويتها عدديا. وإذا كان النص القرآنر

وط التحريم  وطا الختيار الزوجة غب  رسر ، فإن السنة النبوية تحدد بدقة مقاييس هذا  ) 23اآلية  سورة النساء  (يتضمن رسر

ي مقدمتها مقياس الخصوبة
، د، ت، ص  االختيار، وفر ي

وكذلك الحض عىل اإلنجاب المبكر. فالخصوبة    (423)العسقالنر

ي    ع اإلسالمي هي األصل عىل ما يبدو، وهي الغاية من تكوين األرسة. 
 بالنسبة للتشر

ر مكتوب بتأييد الموقف أو ضده بصدد  يشتغل إن اإلسالم المعياري  عىل مستوى المعتقدات، ويسمح تأويله كمي 

ي   ي السائد. بينما يشتغل التدين الشعن  الخصوبة، أي أنه يتكيف عىل مستوى التأويل، مع مقتضيات الخطاب اإليديولوج 

ي القدم وموجو 
ي ضارب فر

وعية الدينية عىل موروث ثقافر ي المشر
ي شمال إفريقيا قبل عىل مستوى الممارسات، ويضقر

د فر

 . ظهور األديان السماوية، حيث تعود أصوله إىل تاري    خ استقرار اإلنسان األول بالمنطقة

 

 الخصوبة ووضعية المرأة:  -8

وجة أفضل من العازبة،   ر ي كون المرأة المب 
إن تنشئة األننر تتجه منذ الطفولة المبكرة إىل تلقينها الفكرة المتمثلة فر

ي ل
ي تنجب أكب  عدد من الذكور تنعم  وكون المرأة الن 

، وأن الن  ام أكب 
ديها أطفال، بالمقارنة مع المرأة العاقر، تحطر باحب 

ي كلما اهتمت 
بأعىل قدر من السعادة والحماية. بل أبعد من ذلك، توجهها منذ نعومة أظافرها إىل الشعور بإشباع حقيق 

ي التعليم أو العمل.  بشؤون البيت، وبالذنب ووخز الضمب  كلما حاولت االنخراط
 فر

ف للمرأة بوجود آخر سوى ذلك الذي يرتبط بزوج وأطفال، إذ تعيد إنتاج السلطة الذكورية،   ي ال تعب 
إن الرؤية الن 

نظام  ي 
ي جسمها. وفر

القدرة عىل تحكم أفضل فر أن تمنحها  المرأة عىل اختيارات اجتماعية أخرى من شأنها  تفتح  تعيق 

ي مجتمع   اجتماعي قائم عىل أساس الفصل 
ر يتم تمثله دينيا وثقافيا باعتباره تنفيذا للمشيئة اإللهية، وفر ، وتميب  ر ر الجنسي  بي 

ال عىل جسم المرأة، ال يمكن أن نتوقع سوى أن تميل النساء إىل اختيار أمومة انتقام   ر تزاول فيه شن  أنواع المراقبة واالخب 

ي م
ي المجتمعتتجه، عب  الرفع من مستوى الخصوبة، إىل إنجاب ما يكقر

 ,Lacoste, 1987)  ن الذكور لتقوية مكانتهن فر

p5-6)  إن التشكك الذي مازالت تواجه به مطالبة المرأة بحقوقها، واعتبار أن تحققها ال يوصل سوى إىل فقدان المرأة .

ام اجتماعي  عية دينية، إىل تكريس قيم      (Nadia, 1974)  لما حظيت به إىل اآلن من احب  يؤديان عمليا، وتحت غطاء رسر

للعائلة،   الرمزي  المثىل لضمان اإلشعاع  بمثابة األداة  البنت والمرأة  ، حيث تصب  مراقبة سلوك  العائىلي ف 
العرض والشر

مكان  واكتساب  الذات  إلثبات  قناة  ي  اإلنجان  اإلنجاز  ويصبح  الموفق،  االجتماعي  التبادل  عىل  قدرتها  ر  اجتماعية  وتمتي  ة 
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وط  ي الشر
الرجال فر مرموقة. وإذا كانت هذه اإليديولوجية قد حققت نسبيا وظيفتها االجتماعية، فمرد ذلك إىل تحكم 

االقتصادية لحياة المرأة. فما كان لها أن تصب  عائقا أمام تفتح شخصيتها لوال التبعية االقتصادية للمرأة اتجاه عائلتها، وما 

يفرضوا ر  أن  للذكور  الدراسة والعمل كان  ي عب  قناة 
الذان  اكتفاءهن  لو كن قد حققن    قابة صارمة ومجحفة عىل اإلناث 

(Nadia, 1974)   .  ر تأمي  المستقبل وسبل  ي مخاطر 
التفكب  فر الرجال تجعلهن، عند  تجاه  للنساء  فالتبعية االقتصادية 

ء الذي يجعل معدل خصوبتهن أعىل م ي
ر شيخوختهن، أميل إىل إنجاب الذكور، السر ما لو كان السند منتظرا من الجنسي 

عىل السواء. خصوصا أن األطفال بالنسبة للمرأة المسلمة، ال يشكلون فقط تأمينا اجتماعيا وإنما كذلك أداة ثمينة إلثبات  

ي آن واحد
ر داخل األرسة والجماعة فر اف االجتماعيي  ام واالعب   .(Nadia, 1979, p85) هويتها األنثوية، واكتساب االحب 

 

ي األمثال الشعبية:  -9
 
 صورة العقم ف

ي مختلف 
ر الشعوب، وإطار يحدد قواعد السلوك فر ي وعاء حامل للثقافة وناقل لها عب  األجيال وبي  المثل الشعن 

ي العالقات االجتماعية وألصق  
ا فر ي أقوى تأثب  . ويالحظ أن المثل الشعن  ي ي قالب أدن 

المجاالت، فهو بحق نظام اجتماعي فر

لة لألنساق القيمية للمجتمع الذي يصدرها بالتجربة  بحياة الناس. فال ر ي وخاصة األمثال الشعبية هي صورة مخب  اث الشعن 
ب 

 اليومية . 

ر به هذا النوع من الخطاب من خصائص، لعل   ي ما يتمب 
ره القوي، فر إن اختيار خطاب األمثال الشعبية، يجد مب 

لسهو  االجتماعية،  الفئات  مختلف  ر  بي  الشي    ع  انتشاره  ي  أهمها 
الن  ية  التعبب  وقدرته  ي  كين 

الب  ولبنائه  واستيعابه  تمثله  لة 

ة   ر ي، ثم الستمرارية حضوره وانتقاله من جيل آلخر، إضافة إىل طبيعته المتمب  تجعله يعكس مختلف أنماط السلوك البشر

ة  الكبب  المجازية  وبقدرته  ،    بالتكثيف  الواقع  (57، ص1996)عىلي يعب  عن  الشعبية  األمثال  إن خطاب  ن صورا  .  ر ويخب 

ي الواقع
ي، من ضمنها صورة العقم من خالل البحث فر ي المتخيل، عب    مختلفة عن الواقع البشر

، أو فر الفعىلي أو المبارسر

ي ينتجها المجتمع للتعبب  عن ذاته. 
ي الخطابات الن 

ي الثقافة، وفر
 رصد صورة العقم فر

ي ترسمها األمثال 
ي الصورة الن 

ي داللتها وانعكاساتها عىل وضعية المرأة خاصة،  إن البحث فر
الشعبية لظاهرة العقم فر

ي التنشئة االجتماعية. فاألمثال الشعبية، كما هو  
ي المجتمع، ووظيفتها فر

يكشف عن تأثب  الثقافة الشعبية بشكل عام فر

ر اجتماعية شبه ملز  بمثابة قواني  لكل شعب فحسب، بل هي  النفسية  الخبايا  ي  معلوم، ال تكشف 
الن  المعايب   مة تسن 

 .  (32- 24، ص2000)فاطمة ي.، يخضع لها الجميع 

ر الرجل والمرأة، لكن   ال أحد يجهل اليوم حقيقة أن المرأة ال تنجب لوحدها، وأن اإلنجاب هو عملية بيولوجية بي 

ي تالزم المرأة باستمرار،    ولذلك فالصورة   ،(21، ص2001)المجيد،    غالبا ما تربط البنية الثقافية المرأة بوظيفة اإلنجاب
الن 

هي صورتها كضامنة لالستمرارية وإلعادة إنتاج النوع. حيث ينظر إليها باألساس كرحم منجب للجنس والحياة، فال معنر  

(، بدون أوالد يضمنون االستمرارية واالمتداد: )إن هللا يعز البيت الذي   ي ي المنظور الشعن 
ي البيت )مملكة المرأة فر

وال روح فر

ي وكما يقول ابن المقفع: )ومن ال أوال له ال ذكر له(.  .  منه بيت(  يخرج
بعض األمثال: "ابنك من دمك يذهب    أو كما ورد فر

ي غب  أرضك"، "حيط الرمل ال تعليه يعىل ويوىلي لساسو وولد الناس ال تربيه يكب   
ي غب  ولدك يا زارع فر

ي فر همك"، "يا مرن 

ي والمالحظ أن المرأة تمثل  ويوىلي لناسو".   ه، يكتب الرجل تاريخه السالىلي النسن  وري الذي عب  )المجيد،    ذلك الوسيط الضر

ي أن المرأة العاقر هي كائن بال قيمة: )لمرا بال والد كيما الخيمة بال وتاد(، أي أن المرأة العاقر  (21، ص2001
، وهو ما يعنر
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نة الستقرارها، مهما كانت قوة الظروف المعاكسة. ال تستطيع الصمود أمام تقلبات الزمن، فاألوالد مثل أوتاد الخيمة، ضما

ر باإلنجاب،   ي شيئا دون إنجاب األوالد. فاندماج المرأة رهي 
ي بيت الزوجية ال يعنر

وانطالقا مما سبق يتضح أن وجود المرأة فر

ي إال بفضل الطفل"
،    وكما يقول دو برمان: "ال يمكن للمرأة أن تتطلع إىل إدماج حقيق  إن المرأة الولود  .  (64، ص1996)عىلي

المرأة الودود الولود "، كما أن المرأة    مفضلة داخل المجتمع استنادا إىل خلفية دينية وتأثرا بقول الرسول )ص(: " تزوجوا 

ي تتمتع بالخصوبة ترتفع مكانتها لدى زوجها وأهله، 
ي بمثابة األرض الخصبة الصالحة للزراعة، الن  ي المخيال الشعن 

وهي فر

ي المقابل نجد 
ي ال تنجب مثل األرض الجرداء أو البور، " الشجرة ما يزينها إال طرحها واثمارها "، " الشجرة   فر

أن المرأة الن 

الحسد،   العقيم خشية  المرأة  من  أطفالهن  الخوف عىل  إىل  النساء  ببعض  يدفع  مما   ،" أحسن  تظللش قطعها  ما  الىلي 

يقيا واجتماعيا أكبر ق  العتقادهن بأن المرأة المعوقة ر ي تتسم  فب 
درة عىل الحسد، وهناك العديد من األمثال المتواترة الن 

 بالقسوة والتجري    ح وتنطوي عىل عنف رمزي يطال المرأة العقيم: 

وبالنظر إىل أن األمثال الشعبية لها وظائف مختلفة داخل المجتمع، " الىلي ما تجيبش الذرية حرام فيها الرعية ".  

ر  وأخطرها وظيفة ا فإن أهم هذه الوظائف  وجة والمرأة العانس، بي  ر ر المرأة المب  ر بي  لتنشئة االجتماعية القائمة عىل التميب 

ر الفرد العقيم والفرد الذي يتمتع بالخصوبة ي  الرجل والمرأة، بي 
ي هي فر

اتبية والن  ي رسم معالم التمايز والب 
، مما يساهم فر

   اجتماعية وثقافية معينة. جوهرها بناءات اجتماعية أنتجتها ذهنية المجتمع انطالقا من مرجعيات 

 

 نتائج الدراسة:  -10

األوالد هم   تكتسي عملية اإلنجاب أهميتها القصوى داخل المجتمع الجزائري، لكون العقلية السائدة تعتب  أن  -

ي تثبت البيت األرسي )الخيمة(، فالبيت الذي بال
ي مهب الري    ح، لذلك   بمثابة األوتاد الن 

أوالد بال أوتاد، أي مجرد خيمة فر

ي 
ي ال تنجب فر

، فتخسر عىل حياتها فإن المرأة الن  ي
الزوجية   غضون األشهر أوالسنوات األوىل من زواجها ينتابها قلق حقيق 

  من التمزق. 

ي ال  -
 مخيال االجتماعي إن ظاهرة العقم قد تؤدي بالمرأة إىل الوقوع ضحية لبناءات اجتماعية وثقافية ترسخت فر

(Ansart, 1977, p21)    العقيم الفرد  تهميش  تعمل عىل  ي 
الن  التمثالت،  أفرزت جملة من  تاريخية معينة  ورة  عب  سب 

حلول   ي 
وتبنر التحدي  رفع  إىل  به  يدفع  مما  والعجز  بالنقص  عليه  وتحكم  والرمزية،  االجتماعية  المكاسب  من  وتحرمه 

بالع ما يسم  تندرج ضمن  الطبيعي والسحريوممارسات، قد  بنوعيه  ي  المأزق االجتماعي   ،الج الشعن  تجاوز هذا  قصد 

 والتمكن من اإلنجاب بهدف إرضاء المجتمع قبل إرضاء الذات. 

ي قد يكون قدرا أو عمال من أعمال السحر  - ، إن العقم حسب المعتقد الشعن  ي كل األحوال يتدرج العالج   االنتقامي
وفر

ي الحاالت
حة المتخصصة، وصوال إىل الفقهاء السحرة ذوي االختصاص فر  .المستعصية من الوصفات الشعبية إىل األضر

ثقافية متكاملة  تمثل جزءا من ممارسة  ، وهي  ي التدين الشعن  ي 
القاعدية فر الممارسات  حة من  وتعتب  طقوس زيارة األضر

ي    ح هو المجال  تعمل عىل تسخب  قوة غيب  ضائها بوسائل متعددة كالبخور والذبائح والنذور. كما أن الضر ية عن طريق اسب 

إحدى   تقول  الخ...  العقم  مقاومة  أو  التقاف  حل  أو  عضوي  مرض  معالجة  قصد  الزوار  من  قاصديه  لدى  المفضل 

ي هللا بالذرية" . وت
ي    ح سيدي بومدين لكي يرزقنر

قول مبحوثة أخرى: " ذهبت إىل المبحوثات: " كل أسبوع أذهب إىل ضر

 درت بالوىلي سبع مرات وعلقت حزامي 
ر ي    ح سيدي الحلوي مرتي  ي شجرة ودعيت هللا كي يفرج عىلي ". إن الممارسة    ضر

فر
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ر داخلها، ال سيما إذا  ر باحتالل المرأة لمكان متمب  هما، تتمب  الثقافية الشعبية، سواء تعلق األمر بالزيارة أو بالتعاويذ أم بغب 

فإن اإلنجاب المبكر، خصوصا    ، وضعيتها مطبوعة بضعف مستواها التعليمي وتبعيتها االقتصادية شبه الكلية للزوجكانت  

اتيجية أساسية للمحافظة عىل الزوج، وبالتاىلي فإن ممارستها الدينية عىل مستوى التدين 
إنجاب الذكور، يتحول إىل إسب 

ي تتمحور حول الدفاع عن نفسها ضد األخطار  ي تهدد خصوبتها وأمن واستقرار أرستها.  الشعن 
 الن 

الرجل مرة أخرى من أجل اإلنجاب،   - وج  ر لكي يب  المقبولة اجتماعيا  الزوجة من األسباب  إن عدم اإلنجاب لدى 

ي ال طعم لها"  
ي حياتها الزوجية والعائلية، تقول إحدى المبحوثات: "حيان 

والمرأة العقيم تواجه أزمات نفسية واجتماعية فر

األرسة   وتضح داخل  االجتماعية  مكانتها  العقم  يهدد  وقد   ،" ي
حيان  من  أفضل  ي 

مون  أعيش؟  لماذا  أنا   " أخرى:  مبحوثة 

ي إعادة الزواج قصد اإلنجاب وما يرتبط به من تحقيق المتيازات ومكاسب  
والمجتمع، ويمكن أن يدفع بالزوج إىل التفكب  فر

ي تجس 
المجتمع وتساهم فر له  يمنحها  ي ودوره االجتماعي تحقيقا اجتماعية ورمزية  البيولوج  ر دوره  بي  التكامل  لهويته    يد 

: " ليس هناك ما يزعج الرجل أكبر من كونه عاقر، يجب أن أنجب ولدا كي   ر الرجولية وسلطته األبوية، يقول أحد المبحوثي 

"، ويقول مبحوث آخر: " هللا غالب المجتمع ال يرحم يحق ىلي أن أتزوج، ال أحب أن يق ي عاقر، أحس  يحمل اسمي
ال عنر

ي ضعيف" ويضيف آخر: " المرء من غب  أوالد ال يساوي شيئا، ابنك من دمك ينحي همك " . 
     أننر

ر من مشكلة العقم ال يهمهن البحث عن عالج، العتقاد راسخ عندهن أن    - ي يعاني 
هناك حاالت من النساء اللوان 

فالوقت كفيل بحل مشكلتهن دون اللجوء إىل مزيد من التطبيب أو يتم ترك كل ذلك لعامل الزمن،    الخلل موجود عند الزوج 

ي صحة جيدة و 
 بإمكانك اإلنجاب ".  والعالج وهذا ما تؤكده إحدى المبحوثات: " إن األطباء كلهم قالوا ىلي أنت فر

ات اجتما - ، لكنه ينتج تأثب  ي ي تخصصي أو شعن   ، عيةإن العقم مشكلة بيولوجية بالدرجة األوىل تحتاج إىل عالج طن 

ي اعتقاده أن  
، فقد يعزف الزوج العقيم عن زيارة الطبيب مثال ألنه فر فيتحول من المستوى الصحي إىل المستوى االجتماعي

السلوك أحد    ،هذا  يقول  من رجولته،  ينقص  قد  ربما  أو  والزمالء  األهل  أمام  موقف محرج  أو  اجتماعي  مأزق  ي 
فر يضعه 

ي 
: " ال أذهب إىل الطبيب ألننر ر ي "  المبحوثي 

 أحس بالخجل أمام أصدقان 

يتعامل معه الفرد العقيم ضغطا شديدا عليه ال سيما بالنسبة    تشكل المواقف المختلفة للمحيط االجتماعي الذي  -

ي هي وليمة تجتمع فيها النسوة لمباركة المولود الجديد،  
، والن  ي ي مناسبة العقيقة أو القصعة بالمفهوم الشعن 

للمرأة وخاصة فر

ر اإلشفاق واالزدراء، تقول إحدى المبحوثات: " لن أذهب مجددا إىل وليمة العقيقة  إذ تصبح موض  وعا لنظرة مزدوجة، بي 

 حن  ال أصاب باإلحباط و التعاسة " . 

ي ترسمها    -
اجيدية الن  ن اتجاه مشكلة العقم، وبعيدا عن الصورة المأساوية والب  ر ولعل ما يعكس الموقف الواعي والمب 

ي حياة عادية، أمارس دوري كزوج دون   تمثالت بعض األزواج
: " أنا أحيا مع زوجن  ر عادة، تضي    ح المبحوث التاىلي العقيمي 

ي    : أن أتذمر وأعتب  العقم خارج نطاق التحكم ألنه قضاء وقدر "، وكذا تضي    ح المبحوثة التاىلي  ام زوج  " لن أقلل من احب 

ي من ال
 طفل إىل األبد ". وقد اعتدت العيش معه وأقبله حن  ولو أن عقمه يحرمنر

 

 خاتمة   

ي قد تفرزها 
ي    انطالقا من التداعيات الن  ر داخل مأزق بيولوج  ر اجتماعيي  ، كفاعلي  ر ظاهرة العقم عىل مستوى الزوجي 

، فإن العقم باعتباره فشال بيولوجيا قد يتحول إىل فشل نفسي واجتماعي من منطلق أن الصحة ليست هي فقط   اجتماعي
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، مما يقيد أي تطلع ألفق مستقبىلي ويحاضه  الشعور باالرتياح النفسي   والجسمي بل هي أيضا الشعور باالرتياح االجتماعي

ي مجتمعات وثقافات أخرى فإن تحقيق الذات يمر  
ء، فقر ي

وهنا تنطبق المقولة الشائعة أن الفشل يلصق بصاحبه كل سر

ي والمستوى العلمي 
ي ...الخ، عب  قيم اجتماعية مثل اإلبداع والمركز االجتماعي والمهنر

ي المجتمع الجزائري   والمعرفر
بينما فر

فإن المعيار هو األوالد، فالمرأة دون أوالد تظهر كأنها مخلوق غب  تام و توصم بالتهميش والدونية، طبعا كل ذلك انطالقا 

لعالقة  من التمثالت الفردية واالجتماعية المؤطرة بخلفية اجتماعية وثقافية، وتأسيسا عىل ممارسات متعددة تعكس ا

ر الثقافة  من جهة وثنائية الصحة والمرض من جهة أخرى وتتبع جذورهما االجتماعية،  (149، ص1992)حسن،    الوثيقة بي 

 (. 22،ص2008)الحسن، 
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