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  الشكر والتقدير  

   
في البداية كل .   نشكر كل  من ساعدني في إنجاح هذا العمل

اإلحترام والتقدير موجه لألستاد المشرف مصطفى مذكور وكل 

.أساتدة قسم علم اإلجتماع   

.وزمالئي الطلبة وكل عمال المكتبة   

 و أوجه  الشكر الخالص إلى الوالدين الحبيبين إلى أسرتي و إلى 

.كل األهل واألحباب الذين وقفوا إلى جانبي لتحقيق هذا البحث  

 إلى األستاذ جمال غريد ،رحمه هللا  

       



 أ
 

  المقدمة 

 هو بحث اجتماعً مٌدانً  اإلجتماعية على ثقافة الزواج لدى الشباب،تأثر التغيرا      

من منظور ثقافً وهو دراسة علمٌة لظاهرة الزواج وما ٌحدث فٌها من تغٌرات تعكس 

ٌفً محدد ظعالقات الصراع القائمة  بٌن األفراد فً المجتمع ككل، وفً العائلة بشكل و

،هذه المؤسسة العائلٌة التً أصبحت تشهد تغٌرات مست الوظائف النمطٌة لألفراد 

لسلوك والتصورات واألفعال والتصرفات اواألدوار، التً هً األخرى تساهم وتؤثر على 

والمواقف، القائمة على قواعد وأعراف و قوانٌن حدٌثة النشأة أو حتى التقلٌدٌة الرسمٌة 

اإلجتماعٌة والغٌر الرسمٌة، لها أسسها الثقافٌة، والتً هً  تعبر عن مدى إرتباط ظاهرة 

الزواج مع التغٌرات االجتماعٌة المعاصرة حدٌثة الظهور ، وما ٌنتجه من ظروف وروابط 

فً عملٌة تزاوج األفراد،الذٌن ٌنسجون عالقات عائلٌة إجتماعٌة تقوم على قٌم وسمات 

تقافٌة،تتحدد من خاللها أسس بناء األسرة الحدٌثة الجدٌدة التً أصبحت تؤدي وظائف 

إجتماعٌة حدٌثة  محددة ، إنطالقا من عادات وتقالٌد العائلة المتوارثة من القدم، التً الزالت 

تشهد تحوالت كثٌرة، لها عالقة وطٌدة بدٌنامكٌة  التغٌر الذي تشهده مؤسسات المجتمع 

 .      األخرى

   جاء تقسٌم البحث إلى أربعة  فصول ،دمجت فٌها الجانب المٌدانً مع الجانب النظري، 

وهذا لغرض التعمق من جهة أولى فً تحلٌل كالم المبحوثٌن، ومحاولة التحقق من صحة 

الفرضٌات والمقاربات والنظرٌات التً إعتمدت علٌها فً دراسة الزواج وعالقته بالتغٌرات 

اإلجتماعً،ومن جهة ثانٌة الدمج ٌساعد على اإلختصار والكتابة العلمٌة البعٌدة عن 

 من الدراسات، واسعة هالمٌة ال تفسر الظواهر االغموض والتعقٌد الذي ٌجعل كثٌر

 . اإلجتماعٌة بل تزٌدها تعقٌدا

الفصل األول هو الفصل التمهٌدي، أردت من خالله تعرٌف وتصنٌف ثقافة الزواج لدى  

الشباب، وقد وزعت الفصل إلى مبحثٌن،األول هو البناء المنهجً الذي بٌنت فٌه  أهمٌة و 

أهداف دوافع إختٌار البحث ثم عرضت الدراسات السابقة وحددت بعدها الموضوع 

وطرحت اإلشكالٌة مع صٌاغة الفرضٌات وتتبعتها بعرض المفاهٌم، وفً المبحث الثانً 

بٌنت فٌه األسس النظرٌة والتقنٌة و وصفت العٌنة المدروسة وفً األخٌر بٌنت الصعوبات 

 .التقنٌة والمٌدانٌة التً واجهتنً لتحقٌق هذا البحث

وفً الفصل الثانً،الذي عنوانه عالقة التغٌرات اإلجتماعٌة بالزواج والثقافة،الذي أردت 

منها إختبار النظرٌات مع الواقع اإلجتماعً لظاهرة الزواج فً المجتمع، وقد قسمت الفصل 

إلى مبحثٌن، المبحث األول طلبت فٌه ثالث مطالب،ركزت فً البداٌة حول مفهوم التغٌر 

اإلجتماعً فً نظر الشباب ثم إنتقلت للتحقق من مدى تطابق نظرٌات اإلجتماعٌة حول 

التغٌر مع واقع المجتمع ،ثم بعدا هذا تطرقت إلختبار نظرٌات إجتماعٌة ثقافٌة حول 



 ب
 

اإلختٌار الزواجً،والمبحث الثانً درست فٌه ظاهرة العزوبة وتأخٌر سن الزواج، و أهمٌة 

زواج الشباب و ووضحت تغٌر نظرة الشباب للزواج ثم تحلٌالت حول العائلة ودورها فً 

 .مجابهة العزوبة و حول آثار التغٌرات اإلجتماعٌة على ثقافة الشباب

    أما الفصل الثالث ، وعنوانه تغٌرات ثقافة الزواج لدى الشباب الذي قسمته إلى مبحثٌن ، 

فً المبحث األول الموزع  على أربع مطالب ،درست فً البداٌة المبحث األول الذي عنوانه 

مظاهر التغٌر فً حفالت الزواج وركزت فً مطلبه األول من زاوٌة ثقافٌة حول مرحلة ما 

قبل الخطوبة من عالقات التواعد والتالقً والتعارف بٌن الشباب من أجل الزواج ثم بعد 

هذا عرجت لمرحلة الخطوبة وبٌنت مفهومها فً نظر الشباب وشروطها فً المجتمع، وبعد 

ذالك إنتقلت لموضوع المهر بٌن البلدٌة والمسجد كمؤسسات رسمٌة إدارٌة قانونٌة تمثل 

تنظٌم الدولة ومسؤولٌتها على تنظٌم الزواج و األسرة العائلة والنسل فً المجتمع،كما 

تطرقت فً هذا المبحث إلى حفالت الخطوبة ثم حفالت المتنوعة والمتعددة فً ٌوم الزفاف 

وبٌنت التغٌرات التً أحدثها الشباب، إلحٌاء هذه الحفالت بأسلوبهم الخاص وموقف اآلباء 

واألمهات فً العائلة أو األسرة من تصرفات هؤالء الشبان وموقفهم من العالقات التً 

ٌنسجونها فً المجتمع، من خالل التحضٌر لتكالٌف الزواج وإحٌاء حفالت الزفاف، أما فً 

المبحث الثانً والذي عنوانه أهمٌة ثقافة الزواج الذي بٌنت فً مطلبه األول أهمٌة زواج 

كثٌر من الشباب بعد مواصلتهم الدراسة ثم أهمٌة الزواج فً دفع الشباب لمجابهة البطالة و 

تفشٌها  فً المجتمع فً النهاٌة بٌنت أهمٌة الثقافة فً التخفٌف من غالء المهور والتكالٌف 

 . الباهظة للزواج

الفصل الرابع عنوانه الزواج والعائلة فً المجتمع، قسمته إلى مبحثٌن فً كل مبحث أربع 

مطالب، وقد ركزت فً المبحث األول الذي عنوانه الزواج فً المجتمع الجزائري، على 

حالة أو وضعٌة المجتمع الجزائري الذي هو فً رأًٌ الٌزال ٌتأرجح الكثٌر من أفراده بٌن 

الحداثة والتقالٌد ،بٌن الماضً ومعاٌشة الحاضر وما ٌحدث فٌه من تغٌرات، ثم تطرقت بعد 

هدا لخصائص العائلة التقلٌدٌة والحدٌثة وبٌنت الفرق بٌنهما والتأثٌر المتبادل بٌنهما من 

وجهة ثقافٌة، وبعد هذا بٌنت كٌفٌة وطرق تزوٌج الشباب فً العائلة التقلٌدٌة، إلى أن إنتهٌت 

بأسالٌب الزواج فً العائلة الحدٌثة، أما المبحث الثانً من هذا الفصل، هو حول ثقافة العائلة 

و زواج الشباب إنطلقت من بداٌته بمطلب ٌؤكد أهمٌة تزوٌج الشباب فً العائلة إلى أن 

تحولت لتوضٌح رأًٌ حول أثر الثقافة التقلٌدٌة فً بناء األسرة  الجزائرٌة الحدٌثة ،وبعد 

ذالك ، وفً آخر المبحث من هذا الفصل بٌنت وجود ظاهرت تأخر سن الزواج فً العائلة 

 .الحدٌثة أو األسرة وبٌنت ردت فعل الشباب اإلجتماعٌة و وعٌهم بهذه الظاهرة فً المجتمع
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 .البناء المنهجي والنظري:              الفصل األول

 تمهيد  

 البناء المنهجي                                              : المبحث األول

                                    أهداف ودوافع اختيار الموضوع:    أوال

 الدراسات السابقة                                                 :    ثانيا

                                  تحديد الموضوع و إشكالية البحث: ثالثا   

  و تحديد المفاهيم                                         الفرضية: رابعا  

 التقنية                               االنظرية واألسس : المبحث الثاني

                                                     ريات البحثظن: أوال   

                                                      تقنيات البحت: ثانيا   

                                                  ومواصفاتها العينة:ثالثا  

                                                   البحثالصعوبات التي واجهت : رابعا   

 الخالصة
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 :مقدمة الفصل 

و ٌساعد إستعملت فً بحثنا هذا المنهج الوصفً لكونه ٌصؾ الظواهر كما هً فً الواقع 

 إستخدم أدوات البحث الكمٌة والنوعٌة،ولقد إخترت تقنٌة المقابلة لجمع الباحث على

المعلومات بعد أن تأكد لً أنها األنسب ،كما سأبٌن فً هذا الفصل مفهوم ثقافة الزواج لدى 

الشباب، واهم التؽٌرات التً ظهرت فً مراسٌم الزواج  وأسباب الخالؾ بٌن أفراد العابلة  

حول تسٌر مراسٌم الزواج،خاصة بٌن اآلباء واألبناء المقبلٌن على الزواج و الذي أصبح 

ٌعكس إشكالٌة واقع الصراع الثقافً بٌن الحداثة والتقالٌد داخل المجتمع الجزابري، 

وسأوضح انعكاسات هذا الصراع على تؽٌر بنٌة العابلة والنمط المعٌشً لألفراد المجتمع 

 .الجزابري مما أدى إلى إحداث تؽٌرات مست أدوار األفراد فً العابلة الجزابرٌة
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 .األسس المنهجٌة :المبحث األول

 : البحث  دوافع اختٌار موضوع: أوال

 :هناك دوافع موضوعٌة وهً كاآلتً

صبح ٌجد أمام الشباب الذي أالتكالٌؾ الباهظة للزواج و ظاهرة الؽلو فً المهور خاصة -

سرة أنجاح الزواج وتأسٌس إمام الشباب المتزوج فً أصعوبة فً الزواج و صعوبة 

. منسجمة و متكاملة و مستقرة اجتماعٌا

 بٌن األزواج تنتهً األبناء و و المشاكل األسرٌة حول الزواج بٌن اآلباء و بروز خالفات-

 .سنوات دام مدةن الزواج و التحضٌر له أرؼم  ثانًو زواج أبالتفكك األسري و الطالق 

بمواصفات  المناسبمعانات الشباب من طول فترة الخطوبة و عملٌة اختٌار الشرٌك -

. والشروط المناسبة التً ترضٌهم و ترضً اآلباء 

 و ظهور طقوس جدٌدة لم تكن معروفة  الواحد ٌقام فً عدة حفالت مختلفةحفالت الزفاؾ- 

.  تعكس ثقافة شباب عصري فً المجتمع المتؽٌرمتباٌنةفكار أمن قبل و هً من ابتكار 

 : كما توجد دوافع ذاتٌة وهً

ثناء عملٌة اختٌار الشرٌك و التحضٌر أنا كشاب جزابري أالصعوبات التً وجدتها - 

 .االجتماعٌةللزواج محاوال التوفٌق بٌن التقالٌد و الظروؾ 

 من اختٌار شرٌك الحٌاة بأنفسهم و هذا وا حرمالذٌنمعانات بعض الشباب  تأتري من -

و أو الخطبة أ تتسبب فً فشل االختٌار شبابٌةو خالفات و مشاكل أراجع لتدخل األولٌاء 

 .عملٌة التعارؾ و التالقً و هذا ٌؤثر على نسق الزواج

و حفالت أبنابهم حول موضوع الزفاؾ أباء و آلشعوري بتفاقم الخالفات و الصراع بٌن ا-

 و تعب هذا قبل دخول الحٌاة الزوجٌة و ،ثر بٌن العرٌسٌن أالمختلفة للعرس ما تسببه من ت

هذه مظاهر كثٌرا ما نشاهدها فً المجتمع  هً تؤثر على الحٌاة الزوجٌة بشاهدة كثٌر من 

 .                                                       ل اإلعالمو نراها و نسمعها عبر وسائ،نسمعها ٌومٌا ،األفراد 

 

 .أهمٌة و أهداف الموضوع: ثانٌا

: أهمٌة الموضوع-1

 .تحدٌد مفهوم ثقافة الزواج لدى الشباب كجزء من ثقافة مجتمع متؽٌر بسرعة - 

التقرب المٌدانً من طقوس الزواج و تحوالتها من جراء التؽٌرات السرٌعة المتواصلة - 

. فً المجتمع

تجرٌد الواقع و التحلٌل السوسٌولوجً لتصورات األفراد للزواج خاصة منهم الشباب -

. الجامعً و الشباب المثقؾ و العامل

تحلٌل العالقات االجتماعٌة لألفراد قبل الزواج خاصة فترة التعارؾ و التواعد ثم االختٌار -

و أتنظٌم الحفالت و مراسٌم الزواج  ج،ا عقد الزو ولزواج ثم التحضٌر للزواج مثل الخطبةل

. الزفاؾ 
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 و تصورات  الزواجمفهوم معرفة دراسة ثقافة الشباب و بالتحدٌد ثقافة الزواج لدى الشباب-

تحوالت  مؤخرا الشباب للزواج و الحٌاة الزوجٌة فً المجتمع الجزابري الذي عرؾ

. سرٌعة

هم العوامل المؤثرة فً نشأة ثقافة الزواج لدى الشباب العامل االقتصادي و أ التعرؾ على-

السٌاسً و العوامل و الظروؾ االجتماعٌة لألسرة التً تعمل على تؽٌر الزواج و بناء 

. األسرة و عالقتها بالعابلة التقلٌدٌة التً ترفض التجدٌد الثقافً

. لة العلمٌة حول مظاهر حدٌثة و جدٌدة ثقافٌة  تخص االختٌار و التحضٌر للزواجأالمس-

سباب هذه الظواهر و كٌؾ تؤثر فً نسق الزواج و الثقافة التقلٌدٌة أمع محاولة تحدٌد 

. السابدة فٌه

 .أهداف الموضوع-2

و هل لها  (حفالت الزواج)معرفة كٌؾ تؤثر عملٌة االختٌار للزواج فً التحضٌر له- 

ثر أعالقة بالتوافق و االنسجام داخل النسق الزوجً و التخفٌؾ من الصراع فً المجتمع ت

 .نساقهأ

ل حول الزواج جٌل اآلباء و جٌل األبناء و القٌم االجتماعٌة و ا األجً بٌنخالفاتلمعرفة ا– 

 مثل الخالؾ بٌن المرأة و الرجل حول الزواج و بٌن األسر و ،المعاٌٌر و السمات الثقافٌة 

العابالت  التً ترٌد التصاهر بٌنها خالفات الزوج و الزوجة حول الزواج و مستقبل األسرة 

م الزوج و ؼٌرها من الخالفات تطور الصراع بٌن األفراد أخالؾ بٌن الزوجة و ،الزوجٌة 

. و األسر و األجٌال فً المجتمع

 تبرز ثقافة و تصورات الزواج لدى  التًالمقارنة بٌن الزواج التقلٌدي و الزواج الحدٌث-

الشباب و مدى تأثرهم بالتؽٌرات الحادثة فً المجتمع خاصة انتشار التعلٌم العالً و العمل 

. و المهن

 دراسة االجتماعٌة للقٌم و المعاٌٌر و السمات الثقافٌة المنتشرة حالٌا و كذلك سلوكال- 

سالٌب التحضٌر له و تحلٌل موقؾ المجتمع األسر و العابالت و أالشباب حول الزواج و 

 حدٌثا أوجدوهاي و السمات الثقافٌة التً بٌهم حول هذه القٌم  و السلوك الشباأاآلباء و ر

. التقلٌد الؽربً ب التً تمٌزتمتأثرٌن بالحداثة و التؽٌرات العشرٌة األخٌرة 

سرة نووٌة مستقلة عن العابالت التقلٌدٌة و أمعرفة قدرة الشباب العصري على بناء  -

 .ثقافتها السابدة فً المجتمع كردة فعل ضد التؽٌرات االجتماعٌة الحدٌثة

 .الدراسات السابقة مع النقد عرض–ثالثا

 الجزائري الزواج والشباب:  البحث األول هو دراسة مٌدانٌة قدمتها ملٌكة لبدٌري بعنوان 

 الباحثة ت من طرؾ دار المعرفة للنشر،حٌث  درس2005؟،نشر فً الجزابر سنة إلى أٌن

 على ةظاهرة لجوء الشباب إلعالنات الزواج عبر الصحافة فً المجتمع الجزابري، مركز

 .الشباب الحضري فً الجزابر العاصمة
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 الكامنة وراء الزواج عن طرٌق اإلعالنات، لماذا بالباحثة فً اإلشكالٌة، األسبا  تطرح

برزت هذه الظاهرة ؟ ولماذا انتقلت وظٌفة الزواج إلى المؤسسة اإلعالمٌة ؟ وهل األسرة 

هً التً دفعت األبناء إلى تبنً هذه الطرٌقة فً الزواج؟ وهل اضمحالل النظام الزواجً 

 التقلٌدي واختفاء الوساطة فً الزواج هو سبب فً ذالك ؟ أم هناك أسباب أخرى؟

  ترى الباحثة أنه هنالك تؽٌرا فً بناء األسرة مع تؽٌر نظام الزواج، نظرا لتخلً األسرة 

عن دورها فً تسٌر عملٌة الزواج بما تحوٌه من مسؤولٌة معنوٌة ،كالبحث عن الزوجة 

المناسبة والمسؤولٌة المادٌة كالتكفل بمصارٌؾ الزواج،وتفترض الباحثة أن لجوء الشباب 

لهذا الزواج مرتبط بتقدم سن الزواج الذي ٌدفعهم إلى البحث عن طرق جدٌدة فً الزواج ، 

كما تفترض أن ظهور هذا النمط من الزواج الجدٌد، مرتبط بالفشل الذي تسببه الطرق 

التقلٌدٌة فً إٌجاد الشرٌك المناسب للزواج ،هو أٌضا مرتبط بمدى التماسك األسري 

 .ومصداقٌة اإلعالنات 

 40 امرأة و40 مبحوث و 80  قامت الباحثة ببحث مٌدانً، ٌتمثل فً استجواب ومقابلة 

وكانت نتابج البحث أن تؽٌر نضرة الشباب للزواج لٌس راجع إلى أسلوب اإلختٌار وشروط 

الزواج ،بل هو راجع إلى الضؽط االجتماعً و وضعٌة األسرة ،التً تعانً تفاقم المشاكل 

اإلجتماعٌة إنها فً نظر الباحثة وما توصلت إلٌه، أزمت زواج وسكن ،كنتٌجة لتدهور 

العالقات اإلجتماعٌة وتقلصها و التً أثرت على سلوكٌات األفراد ،خاصة الشباب،الذي 

ٌحاول التخلص من اإللتزمات والقٌود المعنوٌة والمادٌة التً تعٌق زواجه خاصة بعدما 

تخلت األسرة عن مد ٌد المساعدة لهم،أي أن تماسك العابلة فً نظر الباحثة هو الذي ٌتحكم 

فً طبٌعة السلوكات ،وٌحدد مواقؾ األفراد، وظهور اإلعالنات للزواج ٌبٌن مدى التفكك 

الذي ٌصٌب العابلة واألسرة الجزابرٌة المعاصرة ،رؼم أنها لم تفقد كل وظابفها 

بعد،ومكانتها،فهً ال تزال مهمشة وتفرض القٌم األخالقٌة والروحٌة فً ظاهرت الزواج 

الجزابري ،لكن ما الحظته فً هذا البحث ،هو أن الباحثة لم تحدد مفهوم الشباب ،ولم 

تدرس خصابص وممٌزات هذا الشباب الجزابري الذي تقول عنه،أن نظرته للزواج لم 

 .تتؽٌر،لكنها لم تفسر ولم تبٌن دالك فً بحثها 

 

، خولً  حول المجتمع  المصريال تطبٌقٌة للباحثة سناء اتدراس  أما البحث الثانً هو 

 من طرؾ دار الزواج والعالقات األسرٌة: بعنوان1979نشرت فً كتابٌن، األول سنة 

 .األسرة و الحٌاة العائلٌة:  بعنوان 1976المعرفة الجامعٌة و كذالك الكتاب الثانً سنة 

 التً مٌزت ٌة، من الزواج منطلق لتحلٌل العالقات األسرٌة التقلٌدٌة النمط  أخذت الباحثة

 مدعمة بالبٌانات عدة دراساتلى إالباحثة ،لجأت الحٌاة العابلٌة لفترة طوٌلة من الزمن 

 إلٌجاد صورة ،مختلفةسرٌة فً مجتمعات  واقع جماعات أ الواقعٌة المستمدة منالعلمٌة و

 .فراد فً المجتمع المصريأللٌه الحٌاة األسرٌة الفعلٌة لإقرب ما تكون أ
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لى تنفٌذ قرار إن الزواج  و ما ٌكتنفه من عوامل  وظروؾ  اجتماعٌة ٌؤدي أتعتقد الباحثة  

ٌة األسرة كالزواج داخل األسر و هذا هو المدخل األساسً  الذي ال مفر منه  لفهم دٌنام

الذي ٌجعل من األسرة صاحبة الدور ،المصرٌة و مستقبل العالقات  و تنظٌم األسري ككل

مام األزمات و أقٌم و اتجاهات اإلنسان المعاصر الالحٌوي فً تشكٌل شخصٌة الفرد وبناء 

مام التؽٌرات  االقتصادٌة و االجتماعٌة و التكنولوجٌة أالتحوالت و التحدٌات  التً ٌوجهها  

 .زمة و معاناة األسرة المصرٌة أالتً تزٌد من  و التً تتعاظم عاما بعد عام ،

 حقل السٌاسة و التخطٌط و تشخٌص مشاكل المجتمع ين على من ٌعملون ؾأترى الباحثة 

 و قد قامت على هذا األساس  المعاصر،ال بد لهم من االنطالق من تفهم قضاٌا الزواج 

الباحثة سناء خولً  بدراسة تطبٌقٌة على األسرة المصرٌة مع التركٌز على التؽٌرات 

  وهً ،ثرها على تطور األسرةأحدثته فً تؽٌر ظاهرة  الزواج  و أاالجتماعٌة  وما 

 ."  سوركنمبٌتر ي" تعارض  فرضٌة و نظرٌة 

 التؽٌر المستمر له تأثٌر مباشر على الوحدة األسرٌة  تعتبر الباحثة أن سوركن ٌفترض أن

، وأن هذا اإلتحاد األسري  ومن اآلباء و األبناءالزوجةتحاد مقدس ٌتكون من الزوج و ،كإ

سٌستمر فً االنحالل و ستستمر الوظابؾ االجتماعٌة و الثقافٌة فً النقصان حتى تصبح 

فً المجتمع  و ،تزاٌد  فً نسب الطالقال بدلٌل ، لممارسة العالقات الجنسٌةامجرد مكان

تصدع الذي تتعرض له  األسرة الؽربٌة و المشاكل التً تتفاقم بٌن األجٌال و ترى الباحثة ال

  "نزبارسوت تالكو " ما جاء به بها تؤٌد فرضٌةن هذه النظرة تشاؤمٌة  و هً تفترضإ

« talcottParsons . »  كٌف ت من الاعإال نو و التفكك األسري لٌسأن التحلل أ فهً ترىا

تغلب علٌها ين هذا التفكك عبارة عن معوقات وظٌفٌة ألمتطلبات االقتصاد الصناعً حٌث 

 عن هذا فً كتابه البناء االجتماعً لألسرة نزو قد عبر بارسو باستمرارالنسق األسري 

1959 . 

: لٌها الباحثة ما ٌلً إ ومن بٌن النتائج  التً توصلت  

ن األسرة المصرٌة إساس االختٌار الحر فً الزواج المصري و أن األسرة تقوم على  أ 

صغٌرة متماسكة ٌسودها التفاهم فً العالقات و العاطفة و التعاون بٌن األزواج مع استعمال 

األدوات التكنولوجٌة بكثرة  مع تالشً فكرة سٌادة الرجل على المرأة  و فً الخاتمة ترى 

ن األسرة  لها مقاومة عنٌفة ضد  التغٌرات  االجتماعٌة التً تحمل مظاهر االنحالل  و لها إ

قدرة على عدم  التغٌر و تبقى  تقوم بوظائفها  و لسوف تجد  الغالبٌة  العظمى من الناس 

سري  األساس الحٌوي و اإللهام و االستقرار العاطفً  و تبقى ألفً التفاعل الزوجً و ا

نشئة رغم تغٌر الشركاء من خالل الزواج و توقعات الرجال تاألسرة  هً المصدر األول  لل

لى تغٌرات واسعة النطاق إو  النساء و القواعد و الممارسات الجنسٌة  األمر الذي ٌفضً 

 .ن نقرنه باالنحالل األخالقًأفً األسرة و هذا التغٌر االجتماعً ال ٌجب 
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 هذا ما ذهبت إلٌه الباحثة،لكنً الحظت من خالل قراءتً للبحث أن الباحثة ،تقارن 

المجتمع المصري بالمجتمعات المتطورة ،فهً تعتمد على التنبؤ وما ستكون علٌه األسرة 

المصرٌة مستقبال ،أي أن المقارنة تجعل من الواقع نتائج البحث تتصور به المستقبل ،وهذه 

الطرٌقة منافٌة لمبادئ علم اإلجتماع الذي ٌعتمد على الواقع ،وما هو كائن و موجود فً 

 .المجتمع

 نشر من طرؾ دار الجامعة محمد نبٌل جامع دراسة لو الثالث، هبحث     فً ما ٌخص ال

و العنف علم االجتماع األسري وتحلٌل التوافق الزوجً :، تحت عنوان2010الجدٌدة سنة

 .األسري 

 فً بحثه تحلٌل المكتشفات العلمٌة فً علم االجتماع مع ربطها بالقٌم   الباحثٌحاول 

المتعلقة بالزواج فً مختلؾ المجتمعات اإلنسانٌة ذات االنتماءات الدٌنٌة المتباٌنة  و ٌتساءل 

 وهو ،الباحث عن سبب انتشار الفشل الزوجً و عدم تحقٌق التوافق و السعادة الزوجٌة

زواج خاصة لدى فبة الشباب المٌة أ  تسببت فً ظهورلى عوامل ثقافٌةإن هذا راجع أٌرى 

 و مساواة بٌن الرجل ا اسرياالتً ترى الزواج العصري انه تبرج و عري و ؼطرسة و عنؾ

ن هذه الثقافة أ ٌعتقد  الباحث ،ظواهر كالتفاخر والو المرأة  و حرٌة جنسٌة و ؼٌرها من 

 لدى الشباب مستوحاة من التلفزٌون و االنترنت و المحالت و الصحؾ  و األسطوانات

 ا و مقصودا مفروضا ثقافًاؼزو نهاأي وسابل اإلعالم التً ٌرى  أ و المدمجة ةالمضؽوط

عبادة و هذا حتى اللى الزواج الدٌنً  و سنة الرسل و إفهو ٌرى انه على الشباب العودة 

سس مادٌة فقط  بل له  أتستقٌم حٌاتهم الزوجٌة الن الزواج فً نظر الباحث ال ٌقوم على

 .سس ثقافٌة رمزٌة أ

ش الباحث الفرضٌات ناقي المنطلق األخالقً لقضٌة الزواجمن ٌنطلق الباحث فً دراسته 

 .مام زمن العولمةأبات األسرة كنظام اجتماعً ثفرضٌة :التالٌة

فرادها  داخل  البناءات  األسرٌة أو نشاطاتها االجتماعٌة و ادوار  لوظابفها إنه أداء األسرة 

كما ٌدرس  قضٌة االختٌار ،التً تعرؾ تؽٌٌرات حدٌثة مقارنة باألسر التقلٌدٌة  القدٌمة 

ثره على توافق الزوجان  تم ٌتناول الكاتب  قضٌة  التحدٌث االجتماعً  و أللزوج و 

 لى الحٌاةإثرها على تؽٌر عادات  و نمط الزواج  فً المجتمع ثم ٌتطرق أالحداثة و 

 فً مقابل العنؾ األسري ثم ٌبحث الباحث حول عالقات األبوة و األبناء و ةالرومانسً

ثرها على األسرة المصرٌة  و أانحراؾ األطفال فً األسرة بفعل الهٌمنة الثقافٌة الؽربٌة و 

 ما تحمله  من مفاهٌم حول الذكورة و األنوثة كسمة ثقافٌة  و تأثٌرها ونوسة ععلى قضٌة ال

على  الدور المعاصر  للمرأة و الرجل  و العالقة  بٌنهما بعٌدا عن  المشاكل الزوجٌة  و 

لى السعادة األسرٌة عن إو الوسابل المؤدٌة أكٌفٌة مواجهتها  لتحقٌق السعادة الزوجٌة  

 .طرٌق الزواج السعٌد  الناتج عن التوافق الزوجً و المواءمة  االجتماعٌة  و األسرٌة 
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كما ٌقدم  لنا الباحث مناقشة فرضٌة ٌرى فٌها تأثر  سن الزواج  علوا و انخفاضا بالسلوك 

لى رفعه و إو القٌم الثقافٌة للناس بدرجة اكبر من مجرد تأثٌره بمرور الزمن الذي ٌؤدي  

ما الفبات الشعبٌة ال زال أ ارتفاع  فً سن  الزواج بٌن الفبات المثقفة وجودلى إتوصل 

التحوالت   : ن أ كما انه ٌتبٌن  للباحث فً نهاٌة البحث ،الزواج المبكر بأرقام مخٌفة 

حدوث لى إ ى هذاد  أٌة هو مصدر  لتهدٌد  األسرة المصرٌةب فً بنٌة  األسرة الؽرةاألوربً

  العابلة  الزواج و تنظٌم جدٌدة فًنماطأ  ظهورجتماعٌة و ثقافٌة  تمثلت  فًاتحوالت  

ارتفاع  كالشباب، كذلمام أرتفاع تكالٌؾ الزواج خاصة وا العرفً انتشار الزواجظهور و و

تعدد  ظاهرة كثرة  التفاخري ومعدالت االنفصال و الطالق و انتشار ظاهرة االستهالك

 .الفجوة بٌن األجٌال اتساع حجم الزوجات مع إهمال التنشبة والتربٌة و

رتفاع معدل الزوجات العامالت و ارتفاع معدل االنحراؾ    كما ٌتحدث الباحث عن ا

 ٌقضً على التوافق و االنسجام و التكامل بٌن األزواج األسري الذيالجنسً و العنؾ 

 ما توصل إلٌه احٌاتها االجتماعٌة، وهذ السعادة فً األسر محرومة من من افتعٌش كثٌر

الباحث لكنً وجدت أنه ٌقارن المجتمع المصري بالمجتمع األمرٌكً وؼٌره من المجتمعات 

المتطورة هو ٌرى أن هذه األخٌرة هً التً تسبب تؽٌر نظام الزواج واألسرة فً 

مصر،ؼٌر أنه لم ٌقدم لنا أمثلة وبراهٌنا تؤكد هذا الطرح ، كما أنً لمست مٌل الباحث نحو 

األسرة التقلٌدٌة والزواج الدٌنً ، وهذا ٌتنافى مع البحوث العلمٌة اإلجتماعٌة،إضافة لكثرت 

الفصول والعناصر،مما جعل موضوع البحث هالمً،واسعا شامال  وؼٌر محددا ،هذا ما 

 .جعل مفهوم الزواج فً المجتمع مبهم و ؼٌر واضح فً األهداؾ

 

 

: إشكالٌة البحث: رابعا

 تمٌزت بظهور ،لقد عرؾ الزواج  فً المجتمع الجزابري  الحدٌث عدة تحوالت  ثقافٌة  

 و هذا بفعل ،الجزابري فً عادات و تقالٌد الزواج مظاهر جدٌدة لم تكن معروفة من قبل

 خاصة القطاع االجتماعً واالقتصادي الذي ،المجتمع التؽٌرات االجتماعٌة التً مست كل

التقلٌدٌة التً كانت  فقد تؽٌرت الممٌزات" الجزابرٌة،اثر على نظام العابلة و األسرة 

  و نظام الزواج و  القرابة كتركٌبها ووظابفها و عالقات،الجزابرٌة تتصؾ بها العابلة

لم ؟الذي  نظام الزواج فً المجتمعاالجتماعٌة علىثرت هذه التؽٌرات أ فكٌؾ ،1"استقراره

 خاصة لدى فبة ، التحضٌر للزواج فً العشرٌة األخٌرة كما كان فً سابق  عهده  فٌهٌعد

 و ٌتعرؾ علٌها و ٌفكر فً ، الذي ٌختار شرٌكة حٌاته بنفسهأصبح الشبابفقد . الشباب

 . األهل ، اآلباء ، و األولٌاء ،ن ٌعلم األسرة أالزواج و ٌقرر من دون 

                                                             
1

 .127، ؼ 2002 جىاٌ 17ورٌ لطُطُُت، ث  ، جايؼت يٍاإلَطاَُتيجهت انؼهىو .تغُر بُاء انؼائهت انجسائرَت: يحطٍ ػمىٌ
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رفون و ٌختارون بعضهم البعض و ٌخططون للزواج و المستقبل و هم اصبح الشباب ٌتعأ  

ماكن العمل و بعدها ٌقومان على األكثر بإبالغ األهل بما اتفقا أ فً أوفترات الدراسة فً 

 ٌتجه نحو تحرٌر الفرد  من االلتزامات  ،و هذا األسلوب فً االختٌار و الزواج ،1"علٌه

و الشخصً فً عملٌة االختٌار و المٌل نحو الوجود  أالعابلٌة ٌؤكد على البعد الفردي 

 من قبل ا بعضهما البعض و هذا لم ٌكن شابع إختٌارفراد الجنسٌن نحوأ لدى ،حرٌةنظريال

سرة بموجب األعراؾ و قوانٌن تحقق المحافظة على أٌن كان هدؾ الزواج  تكوٌن أ

. 2"االحترام االجتماعً  و االمتثال لرؼبات   األسرة و األقارب و المجتمع المحلً 

 وٌخطط ، من الشباب ٌفضل التعرؾ على الفتاة الشابة و ٌختارها لتكون زوجتهافكثٌر 

وتدوم  ،عمل  ٌحصل علىأن بل كثٌر منهم قبل الدراسة و ٌنهً فترة أن قبل ،لمستقبله معها

ثم  ٌفكر وٌقرر ، و لما ٌحصل الشاب على العمل، سنوات طوٌلة مكلفة أحٌانامدة التعارؾ 

  .تكالٌؾ الزواج   كثٌر منهم ال تتوفر لدٌهم حتىزواجه و بمشروع األهل و ٌبلػ األسرة

أو زوجة المستقبل  ٌختار شرٌكة حٌاته أصبح الٌوم الشابهنا نطرح سؤال مهم لماذا 

بفعل التؽٌرات االجتماعٌة كالدراسة و . أبنابها عن وظٌفة تزوٌج  األسرةهل تخلت بنفسه؟

 األهل بمشروعه  فً الزواج ٌقوم األسرة ٌوفر  الشاب تكالٌؾ  الزواج وٌبلػ  أنبعد؟العمل

 هذه ٌدوم مدة طوٌلة و أٌامنا فً أصبح بمساعدة  الشاب للتحضٌر للزواج  الذي األولٌاءو 

فأول ،عفضاء المجتم حفالت مرحلٌة عدٌدة تتحرك فً و مختلفة أماكنمراحل عدٌدة و 

ٌتفق فٌها الشاب والشابة حول سنوات، ٌدوم عدة أصبحمرحلة هً مرحلة التعارؾ الذي 

 ٌتم هذا التعارؾ مباشرة داخل مؤسسات األهل، و اآلباءالخطبة و الزواج دون علم 

م ٌأتً بعدها أجهزة االتصال،ث و اإلعالم بطرٌقة ؼٌر مباشرة عبر وسابل المجتمع أو

 البلدٌة حٌث ٌتم عقد الزواج هذا مرحلة و من بعد األسر و اآلهل ٌتدخل أٌنمرحلة الخطبة 

لماذا :السؤال وهنا نطرح أمام اإلمام، للمسجد إلعالن عقد الزواج اخذ تصرٌح قانونًمع 

 أنكما إلى أخرى  الزواج ٌتم فً عدة سنوات طوٌلة ٌنتقل فٌها الشاب من مرحلة أصبح

 :كتالً عدٌدة وهً مكلفة تكلؾ ثروة و هً مرتبة أصبحتحفالت الزواج 

 الوالدٌن و إبالغ و الشابة قبل الخطبة و قبل بٌن الشابحفلة خاصة  فً البداٌة ؼالبا تكون 

 ٌلتقً فٌها الشاب والفتاة هذا اللقاء ٌمثل نوع من  قرار الزواج اخذةاألقارب إنها حفل

االحتفال بمفهوم شبانً أو نضرة شبابٌة و ٌكون هذا االحتفال شخصً أي بٌن الشاب 

 تتم فً بٌت الوالدٌن و التً تتم بإذن  تتم بعدها حفلة الخطبة ثموالشابة فً مكان عام محدد ،

بعدها حفلة عقد القران فً البلدٌة و المسجد و فً بٌت المتزوجٌن الخطٌبة وبٌت الخطٌب 

 فً بٌت  العروسة و الثانٌة فً بٌت األولى بعد هذا  تتم حفلة المالك و الحنة  ،الشباب

 :وهً ما قبله  فً ٌوم الزفاؾ و حفالت إلى مجموعةةأهله إضاؾالعرٌس مع 
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 نهار وحفلة العرٌس الشاب  مع بالطعمحفلة العروسة نهار ثم فً بٌت العرٌس ما ٌسمى و  

 فً بٌت قاعة الحفالت  أو حفلة الدخلة  فً بٌت العرٌس إلىثم ننتقل ، خارج  البٌت أصدقابه

   (الكورتاج) موكب السٌارات نزٌد على هذا  حفالتاألعراس،الخاصة باألفراح و 

 السٌارات التً تحتفل فً أسراب احتفاالت عن طرٌق فً الجزابر،" الكورتاجات"و 

 قاعة أو بٌت الزوج  أو العرٌس أهل بٌت إلى حفلة تنقل العروسة من بٌت والدها ،الشوارع

 إن ثم معالمها و طرقها الربٌسٌة و شوارع المدٌنة هذه الحفلة تجوب إن المهم الحفالت

 و اآلسرة والعابلة حفلة أصدقابه نحوهناك حفلة سٌارات تنقل العرٌس من مكان حفلته مع 

 طرح امن هنا ٌمكننو، المدٌنةأرجاءٌجوب الشباب السٌارات لٌال كل أن هذا طبعا بعد 

 الزواج الجزابري فً حفالت عدٌدة مكلفة لم تكن من قبل موجودة فً أصبحلماذا أسبلة،

 و متنقل داخل ةالزواج و حفالته متحركأصبح  لماذا الجزابري؟ تقالٌد المجتمع عادات و

 طقوسه عن طرٌق تعدد إحٌاءكل هذه المظاهر الجدٌدة فً ثقافة الزواج و ع ؟  المجتمفضاء

 مختلفة من المجتمع هذه الظواهر و الحفالت أماكن فترة الزواج فً أثناء  والحفالت قبل

 دراسة اجتماعٌة و مساءلة علمٌة دقٌقة تحدد و تشخص التؽٌرات فً ثقافة  إلىبحاجة 

تها مع تفهم تمثل الزواج لدى الشباب الذي ٌعٌش  التحوالت أ  ونشأسبابهاالمجتمع  

.  على ثقافة المجتمعأثرهااالجتماعٌة الناجمة على الحداثة 

شبانً و   فً المجتمع بٌن التقالٌد و بٌن ما هو حدٌث بظهور سلوكأصبح الزواجلقد  

 مست التؽٌرات ،التً بالحداثة و إبداع الشباب المتأثرتجدٌدات و سمات و تصورات من 

 كانت موجودة فً أخرى سمات ثقافٌة فً مقابل اختفاء قٌما و نتج عنها ظهور المجتمع،

 خاصة لدى ةالزوجٌة ؼٌر محدد ما جعل مفهوم الزواج و ثقافة الحٌاة الزواج التقلٌدي وهذا

بالقٌم   متمسكٌنأفراده مجتمع ٌشهد عملٌة تجدٌد شاملة و متواصلة مع بقاء الشباب فًفبة 

 الذي  ٌرفض اآلباء خاصة جٌل األصلٌة،التقلٌدٌة للمجتمع المحلً بعاداته و تقالٌده و قٌمه 

   . ٌؤثر على الشباب الحدٌث الزال التؽٌر  الثقافً وهذا الجٌل رمظاهكثٌرا من 

 لإلنجاح زواجه  الذي األقارب ٌقرر الزواج ٌستعٌن باآلباء  و أنالشباب بعد  إن كثٌرا من 

 قٌمهم وتصوراتهم تحضٌر الزواج ٌجعلهم ٌفرضون اآلباء فً لكن تدخل و اختاره هو

 الخطبة مثل التعارؾ الحر قبل العصري، الشباب فً الزواج أسالٌب  ٌرفضونللزواج و

 بٌن أعضاء األسرةعلى تلك المحاولة للتوفٌق من طرؾ " وهً ممارسات  تعتبر مثال  حً

ي ٌفرضه  ذ الحدٌث ال الشبابما هو تقلٌدي وما هو حدٌث بمعنى انه بالرؼم من السلوك

ها نظام القٌم و غلم ٌصب ماشرعٌته لن تنال األخٌرة   السلكات هذه،إال أن شالواقع المعا

 ال ٌزال ٌطبع  الذي النمط التقلٌديالمتعارؾ علٌها و ة و االجتماعًةر الثقافًًٌالمعا

 .1" الجزابرٌة األسرٌةالمنظومة 
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ة التقلٌدٌة  ئ قٌم التنشإال أن  الحرفً اختٌار الزواج األسلوبرؼم توجه  الشباب نحو  

 لتكملة مراحل األسرة تؤثر على الشباب  فتجدهم ٌعتمدون على  األسرةال تزال لألسرة 

 فالشباب الجزابري  ٌعاٌش الحداثة مع بقاء القٌم المحلٌة التقلٌدٌة  التً تؤثر على ،الزواج

هو حدٌث  مع تقلٌد القٌم  الؽربٌة  و  فهم ٌعٌشون العصر و كل ما،ممخٌالتهتصوراتهم و 

هذا االزدواج  والتناقض  فً القٌم ٌؤثر و ٌنعكس على ثقافتهم و رؤٌتهم للزواج المختلفة 

 األسرة  خاصة بداٌة التعارؾ ألجل الزواج  و االختٌار الخارج على النطاق اآلباءعن جٌل 

  .و من دون علمها

 توتر و صراع  إلى ٌتحول مع الزمنالذيٌظهر االختالؾ حول موضوع زواج الشاب   

 و هذا أسالٌبهم بطرقهم و  أبنابهم  الذٌن ٌعملون على تزوٌجاآلباء و جٌل األبناءبٌن جٌل 

 تفوق قدرة الشباب الذي أصبحت فً تكالٌؾ الزواج التً األبناء تدخلهم لمساعدة أثناء

 حول الزواج هو األجٌالهذا الخالؾ بٌن ، إلتمام مراسٌم الزواجإلى األسرةٌرجع دابما 

 .المجتمع  الرمزي فً  المادي و انعكاس للبعد وصراع اجتماعً

 مختلفة من المجتمع أماكنالزواج و التحضٌر للزفاؾ ٌستؽرق وقت طوٌال و ألن االختٌار ل

 و ٌنتج وٌكلؾ ثروة  لكن المجتمع ٌمارس مراسٌم الزفاؾ رؼم هذا بل ا، متحركأصبحو 

 تشكل ثقافة خاصة تمٌز الشباب أصبحتسلوك و سمات جدٌدة و زواج جدٌدة للمظاهر 

 و ، لكن ارتفاع تكالٌؾ الزواجاجر، و المستقل بعملخاصة منهم المتعلم و الشباب 

 األسرة و اآلباء ممارسة التقالٌد و العادات جعلت المهور و ؼالء إحٌاء الزفاؾ،مصارٌؾ 

  . جدٌدةأسرة نسق االجتماعً  لبناء التوتر فً فٌظهر أبنابهمٌتدخلون لتزوٌج 

 بفعل التؽٌرات أصبح زوجٌة حدٌثة  أسرة عملٌة تزوٌج  الشباب و بناء إنمما سبق ندرك  

 و أفكارٌؤثر هذا الخالؾ على ، المجتمع أفرادالطاربة  فً المجتمع  ٌشكل خالؾ بٌن 

فً عملٌة اختٌار أ  ٌلجالشباب الذي خاصة ،  المجتمع حول الزواجأفرادتصورات  و ثقافة 

 حول صفات هذه الزوجة أفكاره و ٌحاول فرض  الشابٌفاوضإلى والدٌه،الزوجة المناسبة 

 و بالمقابل ٌحاول اآلباء مكانه تكالٌفه وو عملٌة االختٌار و التحضٌر لمراسٌم الزفاؾ و 

  . عادات و تقالٌد المجتمعالمجتمع منفرض ثقافة 

 صراع إطار شرٌكة الحٌاة ٌتم  فً أوفان اختٌار شرٌك ،يففٌما ٌخص االختٌار الزوج  " 

 انه باختٌار رشٌد منهم  للشرٌك من عابلة  المصاهرة  اآلباء  حٌث ٌظناألبناء  و اآلباءبٌن 

  باختٌارهم  انه األبناء  بٌنما  ٌرى أبنابهم كبٌرة مع تبمهما القرابة  سوؾ ٌحتفظون  أو

 فً حٌاتهم  الزوجٌة التوازنالفردي  و المبنً على العاطفة  المتبادلة سوؾ ٌضمنون  

 .1"المقبلة

 بصالحٌة  اختٌارهم إقناع اآلباء الممكنة إلرضاء و ع االقتناٌستعمل الشباب كل وسابل 

 إٌجاد وٌحاولون األسرة الجدٌد حول التعارؾ مع شرٌك  الحٌاة  خارج أسلوبهمللزوج و 
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تالً ال الشرٌك و سكن الزوجٌن بعد الزواج و ب هذارمشتركة بٌنهما حول اختٌاوسٌلة رضا 

 عدم التمكن إن. (مناسبة الزواج ) صراع قد ٌنشا بٌنهما بهذه المناسبة تفادي أي نزاع أو

أعوام أو  حتى خمسة أو ثالثة  أو عامٌن إلى مد قرار الزواج إلى  ٌؤدي إقناع اآلباءمن 

. 1(اآلباء أو األبناء ) الجانب لصالح احد الطرفٌن أحادي قرار زواج  إلى الوصول  إلى

 بٌن ا صراعهو حدٌث ٌشكل الزواج فً الجزابر بٌن ما هو تقلٌدي و ما   لقد أصبح

كنجل زلً قدم "وقداالجتماعً بٌن األجٌال، كنتٌجة لتوترات داخل النسق األسر فً األدوار

 البنابٌة  و الثقافٌة التً األبناء األبعاد و اآلباء صراع  سوسٌولوجٌا مقاله بعنوان"زدافً

 بٌنٌتو ،2"األجٌال تفاقم  مشكالت صراع أدت إلىظهرت  فً  المجتمع المؽربً  و التً 

 اتساع الشقاق  و الخالؾ  بٌن ىإل التؽٌرات  السرٌعة التً تؤدي أن لنا من هذا التحلٌل

 فكل جٌل تربى فً  ،  و هذا ما ٌخلق فجوة  بٌن الجٌل و الجٌل  الذي ٌلٌه اآلباءالشباب و 

حدث  التصادم و الرفض و ي  من هنا اآلخربٌبة مختلفة عن البٌبة التً نشا فٌها الجٌل  

  .آبابهم وتظهر عدة خالفات نحو األبناءالمعارضة  و التمرد من جٌل  

 خالؾ و  الحٌاةشرٌكإختٌار خالؾ بٌن الشباب الذي ٌرٌد الزواج حول صعوبة  : أوال

 الدراسة  و العمل و السكن التً تؤخر سن الزواج  و تزٌد من صعوبة   مواصلةحول

  و التصورات و األفكارتحضٌر مراسٌم  الزواج بفعل  االختالؾ الثقافً  حول 

. تالسلوكٌا

ث  المكانة  ي  فً عملٌة اختٌار  شرٌك  الحٌاة من حاألبناء و اآلباءخالؾ بٌن   : ثانٌا

 و الطبقة االجتماعٌة  و المستوى المادي  خالؾ فً عملٌة تحضٌر مراسٌم الزفاؾ واألسرة

شبابٌة،ثقافة زواج تنتمً عصرٌة الشباب  التً تظهر فً شكل ثقافة ؾ.بٌن الطرٌقة واألداء

فالشباب ٌتعامل اآلباء، هو الحال لدى تصوراته للزواج عما نظرته و لثقافة شباب تختلؾ

الثقافة تقالٌد ال السن الذٌن ٌنتمون لقٌم و عادات و ي الكبار ؾفً قضٌة زواجه بحساسٌة مع

ثقافته العصرٌة  طرق تعبر عن  هنا ٌأخذ الشباب قضٌة الزواج بأسالٌب و ومن،سالفةال

ٌنتج عن ذلك  وجود " األجٌال فً األسر ، ما ٌسمى صراع ذلك ظهور كل وٌترتب على

 بل  و ٌترتب علٌها  األخرى العمرٌة  الفباتثقافة  خاصة  بالشباب تمٌزهم  عن ؼٌرهم من 

أبرزها  و اجتماعٌة عدٌدةفً قضاٌا ،3"كثٌر من مظاهر  الصراع بٌنهم  و بٌن ؼٌرهم 

 فً األسرةبناء ل أهمٌة وهو الزواج لما ٌكتسً من وأهمها على اإلطالق عند الشباب أال

 .المجتمع
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.  ؟ التقلٌدٌةاآلباء عن ثقافة فكٌؾ ٌصبح إذا للشباب ثقافة زواج مختلفة

  حول  الزواج ٌنجم عنها  التناقضات و عدم االنسجام  األبناء و اآلباء هذه الخالفات  بٌن إن

 و األبو التماسك فً العالقات و عدم التوافق و التكامل  داخل العابالت انه خالؾ بٌن  

  فً النسق األدوار انه صراع بٌن  ، الزوجة و الزوجاألبناء أي و األقارب  و األم

    . الزوجٌة  متوترة األسرة بناء أواالجتماعً مما ٌجعل العالقات  داخل النسق الزوجً  

 

  فالصراع فً عالقات  األفرادعالبقً  للروابط  بٌن التفكك  الصراع   و التوتر، الٌنتج عن 

 عدم  األسرة فً الحٌاة الزوجٌة  فتصبح إلى مرحلة فً  التحضٌر أولالزواج ٌنتشر من 

 . انطرح سؤاال مهم  ، من هنا وسط مجتمع سرٌع التؽٌر،استقرار 

 المجتمع ؟هل الزواج هو صورة من صور الصراع فً 

 و طرٌقة لماذا ٌعترض اآلباء على أسلوب: كاألتً و هً مرتبة أسبلة أخرى هناك و

فً   العصري الحدٌث التً أحدثها الشبابر هً مظاهرا لتؽً و ماالشباب فً الزواج،

 .الجزابري ؟عادات و تقالٌد الزواج 

 األسر تمسك الجزابري؟ رؼم فً المجتمع ثقافة الزواج الحداثة على أثرتكٌؾ   

  هذههً  ماثقافة الماضً ، و الخاصة بجٌل اآلباء القٌم التقالٌد ووالعابالت بالعادات و 

 و لماذا ؟هً العوامل المسببة  لها  و ما الجزابري؟ فً الزواجالمظاهر الحدٌثة التً ظهرت

خاصة فً اختٌار شرٌك الحٌاة و ؟  حول هذه المظاهر الحدٌثة األبناء و اآلباءٌختلؾ  

.   لمساعدة الشاب حتى ٌتزوجأفراد اآلسرةمراسٌم  الزفاؾ المنظم  من طرؾ 

  هل هذا راجع ؟أمهل هذا بفعل العادات و التقالٌد أصبح الزواج مادٌا ٌكلؾ الكثٌر؟ لماذا 

. ؟ قٌم الحداثة  التً أثرت فً الشباب بفعل ما تحمله من مظاهر تؽٌر اقتصاديإلى

 تكون فرضٌات  بحثنا هذا األسبلة،ومن  خالل هذه  المظاهر  الحدٌثة  فً الزواج  وهذه 

 : كاألتً

 

 .ات وتحدٌد المفاهٌمالفرضً:خامسا

 .الفرضٌات-1

  األفراد التؽٌرات  الحاصلة  فً الزواج  مرتبطة  بعالقات  الصراع  بٌن إن افترض  إنً

 هو الذي  ٌجعل  مدة  التحضٌر  للزواج  أفراد اآلسرة  الصراع بٌن أي أنفً المجتمع  

  المجتمع فضاء  فً اتدوم سنوات طوٌلة  و الصراع هو الذي ٌجعل الزواج متنقال متحرك

 حفالت عدٌدة متحركة مكلفة هذه الحفالت ناتجة عن  إلى حفل الزفاؾحول هو الذي و

 .األسر  و صراع داخل العابالتالتؽٌرات االجتماعٌة التً تعكس ما ٌفتعل من 
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 العابلة فً المجتمع المحلً  مع أفراد  بٌنصراعال ت عالقاتكلما قل: الفرضٌة األولى

بمعنى انه كلما زاد الصراع بٌن ،الحداثة كلما قلت  فترة  التً تستؽرق سنوات طوٌلة 

  زادت مدة تحضٌر  للزواج  وزادت عدد مراسٌم و الحفالت  العدٌدة  المكلفة  مادٌا األفراد

طوٌلة  فً المكان و الزمان  و تستؽرق عدة  سنوات و تكلؾ ثروة  لكن  المجتمع ٌمارس  

المبادئ  و ٌتناقض القٌم بل ،طقوس و مراسٌم  الزواج بل ٌنتج مظاهر على ثقافة  الزواج 

 اآلباء و  األبناء جعل، الثقافً المحلً  المتأثر بالتؽٌرات االجتماعٌة الحدٌثة داخل النمط

 التعرؾ على شرٌكة حٌاته خارج إلىٌختلفون  حول موضوع الزواج  مما ٌدفع الشباب  

 هذا الخالؾ  ٌجعل  أن و تدوم هذه  المعرفة  بٌن الشبان  مدة طوٌلة  كما إطار األسرة،

 العابلة أفراد الصراع بٌن ت عالقاتكلما زاد : ةثانًالفرضٌة ال.الخطوبة تدوم فترة طوٌلة

 الصراع هو الذي ٌجعل حفالت الزواج عدٌدة و  أي أنزادت حركة الزواج داخل المجتمع

 و تصورات جدٌدة حول الزواج تمٌزهم  خاصة بهم  تختلؾ  عن عادات و سلوكهً 

 العابلة و أفرادكلما قل الصراع بٌن  :ةثالثالفرضٌة ال. العابلً إطارهاتقالٌد الزواج فً 

 ظهرت مظاهر وسمات جدٌدة فً كلما،اتجهت عالقاتهم نحو التكامل و االنسجام  والتجانس

الشباب الذي ال ٌقبل كل ما جاءت به ،أي أن الزواج لم تكن معروفة فً عادات المجتمع

  اآلباء الفرد  الذي ٌفاوض  التقالٌد و العادات  الثقافٌة  و ٌحاور  أوتؽٌرات الحداثة  الشباب 

حول موضوع  الزواج الخاص به  ٌنتج  عن هذا التفاوض  سلوك اجتماعً  وعالقات 

  ،س الوقتؾبٌنٌة استثنابٌة تقلٌدٌة و عصرٌة فً ن ةوسطًجدٌدة توحً بنشأة  ثقافة حدٌثة  و 

 ٌجعل الفرد ، الحداثة  و الثقافة التقلٌدٌة  المحلٌة  و التوفٌق  بٌنهم و التكامل بٌن ثقافة

الشاب  ٌخفؾ الصراع مع المجتمع  بنمطه الثقافً المحلً و بتالً تقل فترات التحضٌر 

 وتقل  كذلك عدد الحفالت  و تقل حركتها و ، التعارؾ و الخطوبةأيللزواج الطوٌلة  

 عملٌة  الزواج فً المجتمع  فتقل تكالٌؾ  الزواج و إنجاح و إلنهاء مراسٌمها  إمكان إجراء

 أن و هذا ٌكافا ، سن الزواج و العزوؾ عنه لدى فبة الشباب تأخرهذا ٌخفؾ من ظواهر 

 المجتمع فضاء و أماكنالتكامل  فً المجتمع  ٌوحد ثقافة الزواج المتشتتة عبر الزمن و فً 

 نهاٌة  التشتت الثقافً  للزواج ٌعنً ظهور ثقافة جدٌدة و تصورات جدٌدة ،أي أنالجزابري

 .  و المجتمع ككلاألسرةحول 

 .لمفاهٌم ا-2

 :مفهوم الزواج-أ

  . محاسن النشاط الجنسًإلى كلمة نكاح من مصدر قرانً توحً  أنكما

 وتتبٌن القٌمة ،1"النكاح سنتً فمن رؼب عن سنتً فلٌس منً " و قال الحبٌب المصطفى 

 لم ٌكن للمسلم ما ٌمكن إذا اإلسالم  فًا بان الزواج مقدما عن حجههالشرعٌة للزواج عند

فجور و قال بن  أو ٌمنعك عن الزواج عجز إنما :و قال عمر رضً هللا عنه . الجمع بٌنهما 
                                                             

1
دار انجايؼت انجذَذة ،  ، اإلضكُذرَت.األضرٌ و تحهُم انتىافك انسوجٍ و انؼُف األضرٌػهى االجتًاع :يحًذ َبُمجايغ -  

 .17، ؼ 2008
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 تكامل بٌن الرجل و المرأة و اإلسالمفالزواج فً . ال ٌتم نسك الناسك حتى ٌتزوج:عباس

".  من هللا فً التزوٌجأحب اإلسالم ما بنً بناء فً األثرقٌل فً 

 و جعل بٌنكم إلٌها لتسكنوا أزواجا أنفسكمو من آٌاته خلق لكم من "  وقال سبحانه و تعالى 

 .1"  فً ذلك آلٌات لقوم ٌتفكرونإنمودة و رحمة 

 مؤسسة قانونٌة تقٌم بٌن الرجل و المرأة أيالزواج من الناحٌة القانونٌة هو عقد حقٌقً  و

. 2عالقات مؤسسة على مصالح اجتماعٌة ذات طبٌعة روحٌة دٌنٌة

 الزواج هو عقد ٌتم بٌن الرجل و المرأة إن على األسرة المادة الرابعة من قانون صوتنص

 إحصان المودة الرحمة و  التعاون و أساسها أسرة تكوٌن أهدافهعلى الوجه الشرعً و من 

.  3األنسابالزوجٌة و المحافظة على 

 لٌتجه ، كونت الزواج باالستعداد الطبٌعً و االتحاد التلقابً بٌن الجنسٌٌن أجستلقد عرؾ  

 فً البنٌان األساس األول كما انه ،لتفاعل الؽرٌزة مع المٌل الطبٌعً المزود به الكابن الحً 

 .4االجتماعً

  الزواج عنده قابم بٌن الرجل و المرأة  بهدؾ التعاون على تحقٌق " سمنر "  أما

 فً نطاق اجتماعً ، طالما كان إنجاب األطفالالضرورات المعٌشٌة و الؽرض هو 

 .5ارتباطهم قابم و مستمر

 الزواج على انه هو "MADLIN GHRAVITZ"  "رافٌتزقمادلٌن "و لقد عرفت  

مؤسسة تتشكل بواسطتها عالقة طبٌعٌة بٌن الرجل و المرأة تخضع لقوانٌن اجتماعٌة و 

 .6المرتبطة بثقافة مجتمع من المجتمعات

نظام  اجتماعً ٌتصؾ بقدر من " الزواج  كما جاء فً معجم علم االجتماع  انه   

االستمرار  و االمتثال للمعاٌٌر االجتماعٌة و هو الوسٌلة التً ٌعتمد علٌها المجتمع لتنظٌم 

. 7"المسابل الجنسٌة و تحدٌد مسؤولٌة صور التزاوج  الجنسً عند البالؽٌن

  

 

انه مؤسسة خلقٌة للقٌام بمهام :".ARMAND CUVILLIERكوفٌلًدارمون"عرفه 

. 8 و نقل الثقافةاألطفال و تربٌة كاإلنجابخاصة باألسرة 

وهو ارتباط شرعً و روحً و جسدي مصدره الحب المتبادل بٌن طرفٌن هدفه الحٌاة  "

                                                             
 .21القرآن الكرٌم، سورة الروم ،اآلٌة - 1

2
 CHEHATA ,Hafia;LE Droit De la famille algérienne, Alger, o pu,1993,p47. 

 .15 ، ؼ1960دار انؼهى نهًالٍَ ، بُروث ،.ةاألضرة انهبُاٍَانىجُس فٍ غرح لاَىٌ :بهحاج انؼربٍ - 3
4

 .17،ؼ2005انجسائر، دار انًؼرفت، .انسواج وانػباب انجسائرٌ إنً أٍَ:  يهُكتٌنبذ َر- 
5

 .20ؼ ، َفص انًرجغ-

. 20نفس المرجع، ص-  6 
7

 .13 ، ؼ1986دار انطهُؼت ،   بُروث ، يحًذ حطٍ ،إحطاٌ:جًت تر،2ط.يؼجى ػهى االجتًاع  :يتػم َكمٌد- 
8
- CUVILLIER, Armand: Manuel de sociologie, paris, puf tomne2 ,5 edt, 1963, p 156. 
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. 1" اآلمنة المستقرةاألسرٌة

 و هو رابطة ،المنافع همثوريتوسٌلة إلعطاء االسم و منح المكانة االجتماعٌة لألطفال و  هو 

 فً الحدود التً ٌرسمها المجتمع وفق إالمشروعة بٌن جنسٌن  و ال تتم هذه الرابطة 

 .2" التً ٌقرهااألوضاعالمصطلحات و 

 بٌن الرجل و األسرٌة طرٌقة االرتباط و االشتراك و التمهٌد لبناء الحٌاة "هو  الزواج 

 من  ٌستهدؾ،المرأة التً ارتض كل منها زمٌله شرٌكا له فً حٌاة المشتركة تجمع بٌنهما

 حاجاته الؽرٌزٌة و العاطفٌة و هو على استعداد الن ٌقدم للطرؾ اآلخر إشباعورابها 

. 3" المشتركة التً تقوم علٌها الحٌاة الزوجٌةاألهداؾمشاركته و معاونته فً سبٌل تحقٌق 

ٌن و ٌحمٌه دهو اكبر مؤسسة اجتماعٌة فً العالم، ألنه ببساطة تحكمه التقالٌد و ٌنظمه ال"

 السماوٌة  األدٌان  و شرابعه  من أصولهو هو نظام اجتماعً  جوهري تستقً  ،4"القانون

المختلفة و التقالٌد العرفٌة الخاصة بكل شعب ، بهدؾ تنظٌم عالقاته و تطوٌرها  و 

 .اإلنجاب عابلة عن طرٌق إنشاءتعاضدها نحو هدؾ سام و 

 و تحول من حٌث ، فً حٌاة الناس تحول فً المركز االجتماعً أساسًفالزواج تحول   "

  و ما وهو المجتمع الذي  ٌعترؾ بهأال زوجا واحد  لهما طرفا ثالث   أصبحشخصٌن

 .  5"ٌقننهٌشرع زواجهما  و 

 

 سلسلة من العادات و المعاٌٌر و القٌم التً تنظم بأنها" ٌمكن تعرٌفها  مؤسسةالزواج 

ن الزواج عبارة عن اتحاد إ و من تم ؾاألسرة داخل اإلناثالعالقة بٌن البالؽٌن من ذكور و 

 ٌنظم حقوق و االلتزامات الجنسٌة و االقتصادٌة بٌنهم و ؼالبا ما ،مؤسس مقبول اجتماعٌا 

 .6" على انه وضع مستدٌماألزواج تفاهم  مشترك ٌقبله أوٌتم الزواج من خالل عقد محدد 

 

: مفهوم الشباب-ب

 الفعل من الشباب هو شب و الجمع شباب و شبان و شبٌبة و المؤنث شابة و شباب و إن"

وهً سن ٌتم التحضٌر للدخول الحٌاة الراشدة  كما ".7" من كان فً سن الشبابشوابب،

 هذه المرحلة لٌست االنتقال إن  و هناك من ٌرى .GALLAN".الونق أولٌفً"ٌرى ذلك 

 االستقاللٌة و الفردٌة الشخصٌة كما ٌرى ذلك إلى بل االنتقال إلى أخرىمن سن 

                                                             
1

 .62 ، ؼ1996انجسائر ، دار هىيت ،.ضُكىنىجُت انسواج : ػبذ انرحًاٌ وافٍ  -

-
2

 .73، ؼ 1981انؼربُت ،دار انُهضت بُروث،  .االجتًاػٍانػباب انؼربٍ و انتغُر :يصطفً  انخػاب

-
3

 .33، ؼ1976 اإلضكُذرَت ،يطت انريم،. و انطفىنتاألضرة رػاَت إنًيذخم :  ريضاٌانطُذ 

-
4

 . 23 ، ؼ 2008دار انًُهم انهبُاَُت ، بُروث، . يماربت َفطُت و اجتًاػُت:انسواج : َطُى انخىرٌ

-
5

 ،دار  انجايؼت انجذَذةاإلضكُذرَت،.األضرٌ و تحهُم انتىافك انسوجٍ و انؼُف األضرٌػهى االجتًاع ،يحًذ َبُم  جايغ 

 .22،ؼ2008

-
6

 .23َفص انًرجغ ، ؼ   جايغ يحًذ َبُم، 
7

 .17 انًرجغ انطابك،ؼ:يهطىٌ فرد- 
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 بناء و تكوٌن "على أن هذه المرحلة هً" HOSSAN.جاكوب هوسن"تقول  .1"وسنجلً

 .2"لتحدٌد المرحلً للهوٌة البالػاالطموحات  و منه 

 مرحلة من العمر  تعقب مرحلة المراهقة  و أساسا إلىو الشباب  ظاهرة اجتماعٌة ، تشٌر "

تبدو و خاللها عالقات  النضج البٌولوجً  و االجتماعً  و النفسً  واضحة  و تمثل معظم 

 ،3"  تحدٌد بداٌة مرحلة الشباب و نهاٌتها وفقا لعدد من المعاٌٌر و المحكماتإلىالمجتمعات 

 من الفترة التً ٌكتمل فٌها النمو الجسمً و العقلً على نحو ٌجعل المرء ،3"المحكمات

 بٌولوجً و هناك اتجاه  إطار هذا المفهوم ٌشمل أن" ؼٌر، وظابؾ المختلفةأداءقادرا على 

 .4" بمعاٌٌر النضج و التكامل االجتماعًأخر

 من حالة الطفولة  و اإلنسان هً مرحلة  التحول  الكبرى فً حٌاة فترات الشبابو  

 حالة ٌتم فٌها االعتماد على النفس باكتمال النمو الجسمً و العقلً و إلىاالعتماد على ؼٌره 

 سن محددة بل بلوغ سن تحمل المسؤولٌة و إلى فمفهوم  الشباب ال ٌعنً الوصول ،العاطفً

و مفهوم الشباب ٌتحدد بعوامل متشابكة و ٌتأثر بالظروؾ الثقافٌة و "،القدرة على تحملها

 ،5" آخر ومن عصر إلى آخرإلىاالجتماعٌة و االقتصادٌة  المحٌطة كما ٌختلؾ من مجتمع 

 ،5"آخر

  تتوقع فبة اجتماعٌة عمرٌة التً "أنها مرحلة الشباب على الٌونسكوو قد حددت  منظمة 

. 6" سنة24 و 15بٌن 

 تلك المرحلة 1969 بالقاهرة جامعة الدول العربٌة عام األول حدد مؤتمر وزراء الشباب   "

المفهوم الدولً  المتفق علٌه  "انسجاما مع ،7" سنة25 و 15 ما بٌن أعمارهممن تتراوح ل

 ،8"ولكن ظروؾ الوطن و طبٌعة  الشخصٌة فٌه للشباب تستوجب رعاٌة  مرحلة الطالبع

 ما فوق  سن إلى تمتد  ، رعاٌة ماسة إلىالتً تسبق سن  الخامسة عشر  و هً فبة بحاجة 

   .الخمسة و العشرون  و هذا تماشٌا  مع الظروؾ  المعٌشٌة  فً البلدان  النامٌة  العربٌة

  و الثانوٌة  و الجامعٌة  الدنٌا و  اإلعدادٌة تشمل الطالب فً مرحلةالشبابٌةفهذه المرحلة 

 .العلٌا  ومن مثلهم  فً قطاعات  المجتمع  العاملة 

 الطلبة لً الذي ٌشٌر  الشباب مصطلحأن"ٌرى "PIERRE BOURDIEU.بوردٌوبٌار"

 و عوالم إخفاء أكوان تعسؾ كالمً  ٌعمل على أوالثانوٌٌن المراهقٌن مجرد ثرثرة 
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 2009 دار هىيت ،  ،انجسائر،1ط. يطانت  انرباط االجتًاػٍ  فٍ انجسائر انًؼاصرة ايتذادَت او لطُؼت :رغُذ حًذوظ- 

 .176، ؼ 
2

 . 177َفص انًرجغ، ؼ :  رغُذ حًذوظ -
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 . 20 ، ؼ 2001دار انُهضت انؼربُت نهطباػت و انُػر ، بُروث،.انػباب و انتغُر االجتًاػٍ: يحًذ ػهٍ يحًذ -
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 .141َفص انًرجغ ،  ؼ - 
6

 .192 َفص انًرجغ انطابك ، ؼ: رغُذ حًذوظ  -
7

 .5َفص  انًرجغ انطابك ،ؼ:يهطىٌ فرد  -
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 .6،ؼانطابكَفص انًرجغ : فرد يهطٍ-  
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 الشباب بهذا المفهوم  البٌولوجً  أنٌرى "و،"1اجتماعٌة متنوعة و متباٌنة و ؼٌر منسجمة

 و فً هذا  2" فهو ٌعتبر الشباب مجرد كلمة  تحمل  معانً  إٌدٌولوجٌة،تالعب  واضح

 الخاصة  هبسلوكٌاتالشباب  ٌشكل  لنفسه  عالما وواقعا  ": "MID.مٌد "الصدد  ٌقول 

. 3"بثقافة خطابٌة واعٌة

 :مفهوم الثقافة-ج

 Kulturاألصل األلمانً الالتٌنٌة و هً مأخوذة من Culture كلمة إلىترجع كلمة ثقافة   

قؾ الرجل ث5:وفً العربٌة كما جاء فً لسان العرب،4إخصابها و األرضوتعنً فالحة 

 الفهم و المهارة ودو فطنة و دكاء و المراد انه ثابت حاذق حفٌفا  حاذقاثقافة لً صار 

 سرعة التعلم و ٌأتً دلك نتٌجة الوعً الحر أي و ٌقال تقؾ الشًء إلٌهالمعرفة لما ٌحتاج 

 و قد قدم عبد الرحمان بن خلدون موضوع الثقافة فً مقدمته ، الذاتتخمٌنه إمكانٌةو 

 و قارن بٌنه و بٌن الحٌوان اإلنسان هو من صنع الذيو ،6" سماها العمران"الشهٌرة و

 فهو مبدع الثقافة و صانع الثقافة و قد وهبه هللا الفكر و أما اإلنسان ال ثقافة له الذيالعدوانً 

 و نشاط لٌسدي حاجته فً وسط بٌبته حتى ٌعٌش عٌشة عامرة زاخرة باألدوات و األٌادي

. الصنابع

ٌمكن اعتبار كل ثقافة مجموعة من انساق رمزٌة تتصدرها اللؽة " انه " ستروس"ٌرى لٌفً

تهدؾ األنساق و قواعد التزاوج و العالقات االقتصادٌة و الفن و العلم و الدٌن و كل هده 

لك أنها ذ"رتاٌلو كما ٌرى ،7" الحقٌقة الطبٌعٌة و الحقٌقة االجتماعٌةأوجه التعبٌر عن إلى

 و العرؾ و األخالق ٌشمل المعلومات و المعتقدات و الفن و الذيالكل المركب المعقد 

 ٌكتسبها بوصفه عضوا اإلنسان أن التً ٌستطٌع األخرىالتقالٌد و العادات و جمٌع القدرات 

. 8"فً المجتمع

 

: الثقافة الفرعٌة للشباب-د

 و الوالٌات المتحدة لدراسة خصابص  الشباب أوروباهو مصطلح واسع االنتشار  فً  

  إلى أسلوب كما ٌشٌر  "، تصرفاتهمأنماطاقتناعاتهم  و قٌمهم و اتجاهاتهم  و توقعاتهم  و 

 بعٌد  عنهم ال ٌخضع لمعاٌٌر هم  و قٌمهم  و أوحٌاة  مستقبل عن  الكبار  سواء كان معهم 

                                                             

 -
1

 .200، ؼ انطابكانًرجغ َفص  : رغُذ حًذوظ

-
2

 .193َفص انًرجغ ، ؼ 

-
3

 .194ؼَفص انًرجغ  

-
4

 ،2006، يؤضطت غباب انجايؼتاإلضكُذرَت،.دراضت فٍ ػهى اجتًاػٍ انثمافٍ:  انثمافت:ٌ ػبذ انحًُذٌحص أحًذ رغىاٌ 

  5.ؼ

-
5

 .05، َفص انًرجغ

-
6

 .07 ؼ  ،َفص انًرجغ 

-
7

 ؼ ،2007 ،، يركس انذراضاث انىحذة انؼربُت، نبُاٌ،ريُسانطؼذاٍَ:ترجًت.1،طيفهىو انثمافت فٍ انؼهىو:دَُع كىظ  

78 . 

-
8

 . 35 ؼ،1983،انُهضت انؼربُت ،بُروث ،بحج فٍ ػهى االجتًاع انثمافت :و انػخصُت  انثمافت:ضايُت حطٍ  انطؼاتٍ 
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. 1" سلوكهمأسالٌبمعتقداتهم  و 

 العالقة الوثٌقة بٌن الثقافة إلىتمثل ثقافة الشباب مشاكل جٌل بعٌنه و هو مصطلح ٌشٌر  

فهً جماعة من الناس  صؽار  السن  تتؽلب علٌها " ، العمر أوالفرعٌة  و عامل السن 

 الزواج  ما إلى العمل ومن العمل إلىمرحلة المراهقة  و مرحلة االنتقال من المدرسة 

. 2"ٌتخلل ذلك من عملٌات  التنشبة  االجتماعٌة للفرد  وذلك  لم ٌكن  متوفر من قبل

 الشباب  عما كانت علٌه  فً أموال زادت  ،أٌن 1950و ٌرجع ظهور فبات الشباب  بعد "

 الشباب و احتٌاجات  أسواق  السلع  و إنتاجالسنوات الماضٌة  و استهدفت   الصناعة و 

. 3"هذه الفبة  العمرٌة

نمو التعلٌم العالً  الذي ٌشكل و ٌوحً اهتمامات  الشباب  و سماتهم و طموحهم  و القٌم  "

  و طرق  التنشبة الحدٌثة  و التربٌة لألطفال  و الشباب التً تؤكد  على التطور األذواقو 

 الشعور باالؼتراب  لجماعة  إلىالحر  للشخصٌة الفردٌة و هو ما ٌؤدي  بالشباب

. 4"المراهقٌن  و سخطهم  على قٌم  المجتمع

انتقادات الشباب  لمشاكل  العالم  و المجتمعات التكنولوجٌة  و المجتمع الرأسمالً  و إنها "

. 5"عٌوب الدٌمقراطٌة البرلمانٌة فً المجتمعات  المتقدمة  القابمة على المادٌة واألنانٌة

 فقد قدم األبناء، و اآلباء الصراع الذي ٌقع بٌن إلىٌعود ظهور ثقافة الفرعٌة للشباب كما  "

 البنابٌة و األبعادبٌن  " األبناء و اآلباءكنجلٌزٌداٌفز مقالة بعنوان سوسٌولوجٌا صراع 

. 6"األجٌال تفاقم مشكل أدت إلىالثقافٌة التً ظهرت فً المجتمع المؽربً و التً 

 الشباب أن"1974سنة"  تصمٌم المستقبل إعادة"  فً كتابهAckoffذكر راسل اكوؾ   قد 

أشٌاء  ٌفعلوا أن ٌرٌدون ،ؼٌر راضً عن القضاٌا و الموضوعات  التً ٌتدبرها الكبار 

لم ٌفعلوا   ماإصالحه ٌعمل على أن ٌعٌد الفرد صنع العالم و أن تعلموا ضرورة ،نفسهمأل

. 7"اإلطالقفلن ٌكون على ،هم ذلك 

فثقافة الشباب ٌؽلب علٌها روح التمرد و العناد و الفطرٌة و الؽطرسة تجاه الكبار ولذلك  "

من هذا  المنطلق سنحاول تحدٌد المجال .8"تسمٌها بعض الكتب الثقافة المضادة والمعادٌة

 .الثقافً لثقافة الزواج لدى الشباب وسنتأكد إن كان هذا المفهوم ٌنطبق حقٌقة على الشباب

 

 

                                                             
1

. 15يرجغ انطابك ، ؼ َفص ال :يهطٍ فرد - 

2
. 94 انًرجغ انطابك ،ؼ َفص: حطٍ ػبذ انحًُذ أحًذ رغىاٌ - 

3
 .96،ؼَفص انًرجغ- 

4
.  17 َفص انًرجغ ، ؼ :  يهطٍفرد- 

5
. 17ؼ  ، َفص انًرجغ-

6
.  95 انًرجغ انطابك ، ؼ َفص: حطٍ ػبذ انحًُذ أحًذ رغىاٌ - 

7
. 95َفص انًرجغ ، ؼ - 

-
8

  .15يرجغ انطابك، ؼ ال َفص :يهطٍ فرد  
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 .المفهوم اإلجرائً لثقافة الزواج- ه

    بعد أن تطرقنا لمفهوم الزواج و التؽٌرات اإلجتماعٌة ومفهوم الشباب والثقافة ثم مفهوم 

ثقافة الشباب ٌمكن لنا من خالل هذه المفاهٌم التً عرضناها فً الفصل المنهجً ومن خالل 

قراءات معمقة للدراسات السابقة وبعض النظرٌات والمقاربات أن نتصور مفهوم  ثقافة 

الزواج كجزء ال ٌتجزأ من ثقافة الشباب الفرعٌة والتً هً فرع من الثقافة الكلٌة للمجتمع 

وأن ثقافة الزواج تنشأ بداٌة من التقالٌد العابلة لكن الشباب ٌدخلون علٌها عدة تؽٌرات بفضل 

  نشأت لدٌهم بفعل التعلٌم الحدٌث والعمل ةما ٌكتسبونه من استعدادات وخبرات  اجتماعً

المأجور، و منه ٌمكن القول أن محور الخالؾ بٌن الشباب واآلباء فً العابلة حول الزواج 

هو صراع ثقافً اجتماعً فاآلباء ٌتمسكون بعادات وتقالٌد العابلٌة واألبناء ٌحاولون التحرر 

منها لكونها مكلفة وال تجدي نفعا أمام موجة  الحداثة و ما تبعها  من تؽٌرات اجتماعٌة 

 .مست كل مؤسسات  المجتمع 
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 .            األسس النظرٌة والتقنٌة: المبحث الثانً

 :والمقاربات النظرٌات:أوال

 لدراسة الزواج لدى فبة الشباب فً المجتمع ألن الثقافٌة  اعتمدت على نظرٌة الصراع 

فباختالؾ  ، و خصابصهاتعرٌفها بتعدد تتمٌز الثقافة تختلؾ باختالؾ المجتمعات و

زمات التؽٌر ي و ؼٌرها و التً تعتبر من مٌكاناألفكارالثقافة تختلؾ القٌم و العادات و 

 الثقافة تعتبر عامال للمنافسة االجتماعٌة بما ٌنتج عنها من صراع نأكما "االجتماعً ،

 و ،1" حدوث تؽٌر اجتماعً جدٌدإلىفكري بٌن الفبات المختلفة فً المجتمع مما ٌؤدي 

 2: ر عملٌة التؽٌر و هًيفسلتٌحتوي العامل الثقافً على ثالث اتجاهات 

 :الثقافًنظرٌة االنتشار  -1

 عامل االنتشار ، و تتمٌز هذه إلى التؽٌر الثقافً ٌرجع إنونقصد هنا باالنتشار الثقافً   

من جٌل  ) األجٌال االنتقال الثقافً بٌن األولالنظرٌة بٌن انتقال التراث و انتشاره فٌعنً  

 و ترجع هذه إلى آخر الثانً انتقال سمات ثقافٌة من مجتمع أماداخل المجتمع  ( إلى آخر

 تأتً نتٌجة استعارة سمات ثقافٌة من إنماالنظرٌة و التؽٌرات التً تحدث فً المجتمع 

 الثورة و ؼٌرها كما حدث فً المجتمع أو االستعمار أومجتمع ثان عن طرٌق الهجرة 

 كبٌرة مثل اللؽة و الهجرة آثاراالجزابري من جراء الثورة حٌث خلؾ االستعمار الفرنسً 

. الخ....

 :    نظرٌة االرتباط الثقافً- 2

 التؽٌر أن عوامل داخلٌة فً المجتمع و هً ترى إلى ترجع هذه النظرٌة التؽٌر الثقافً   

 التؽٌر ،أي أن3"االجتماعً ٌأتً من العناصر الكابنة فً المجتمع ولٌس من خارجه 

 المجتمع الواحد ال ٌأتً من أفراد صراع فً القٌم بٌن أواالجتماعً ٌحدث نتٌجة اختالؾ 

 فً مختلؾ نظم الحٌاة األبناء و جٌل اآلباءخارج المجتمع ،كالصراع التً ٌحدث بٌن جٌل 

 . األبناء جٌل اآلباء إلىكالزواج و تؽٌر عاداته من جٌل 

: نظرٌة الصراع الثقافً -3

 هذه إزالة التناقض فً نظرٌة الصراع الثقافً ٌنبع من  داخل المجتمع و ٌؤدي  إن

 جانب من العناصر الثقافٌة بأنها ٌتم حسم الصراع ،أي تؽٌرات اجتماعٌة فٌه إلىالتناقضات 

                                                             
. 146،ؼ 1987 دار انًجذالوٌ نهُػر و انتىزَغ ،ػًاٌ، . انتغُر االجتًاػٍ بٍُ انُظرَت و انتطبُك: يحًذش انذق-1
2

 .147َفص انًرجغ، ؼ - 
3

 .151-150َفص انًرجغ ،ؼ - 
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 بتنمٌة العنصر الؽالب أما باستبدال عناصر جدٌدة ،و إما ،و ٌكون ذلك آخرلحساب عنصر 

 .فً الثقافة

 

 .كوزر لوٌزكما اعتمد فً التحلٌل على نظرٌة

: نظرٌة الصراع عند كوزر لوٌز-4

 و اهتم بوظابؾ الصراع االٌجابٌة أكثر توافق إلىاهتم كوزر بوظابؾ الصراع التً تؤدي  

 إلى و تؤدي الوظابؾ االٌجابٌة للصراع ، وظٌفًإلى إحباطبدل من السلبٌة التً تؤدي 

 التوافق مجموعة من العالقات االجتماعٌة الخاصة بدال من التفكك و أوتزاٌد التكٌؾ 

و الصراع على ،وهكذا فالصراع عند كوزر ٌعنً النضال فً سبٌل قٌم معٌنة "،االنحالل 

 .1" محددة فً سبٌل بلوغ السلطةوأماكنمراكز 

 ٌزٌد من التوافق و التكٌؾ و إن الصراع ٌمكن إن" عند كوزر األساسًٌؤكد الؽرض  

 أي االنحالل االجتماعً أو التفكك ىؼالالحفاظ على الحدود بٌن الجماعات و ال ٌؤدي 

 و على انؽالق النسق الطبقً على ذاته تقل فرص التنظٌم و مدى ،2"ٌؤدي وظٌفة اٌجابٌة

تقبل الصراع و كلما زاد ترابط الجماعة تتزاٌد المشاركة بٌن الجماعات و كلما طال نظام 

. جماعة ازدادت شدة الصراع و اتخذ مظهر التخرٌب و التدمٌر 

 استقرار العالقات و إلى المعاٌٌر السابدة و ٌؤدي إحٌاء الصراع ٌعمل على إن"ٌرى كوزر

 معاٌٌر جدٌدة إلعادة التوافق المستمر ،وٌجادالمساهمة فً نشوء وظهور معاٌٌر جدٌدة 

 القوة و نشوء اتحادات التً تساهم فً المحافظة على حدود توازنالضروري لتحقٌق 

. 3"فاصلة بٌن الجماعات

و بإٌجاز فالصراع ا،استقرارأو أكثر متكامل مرن ال النسق االجتماعً إلىٌؤدي الصراع  

حول قضاٌا واقعٌة داخل البناء االجتماعً المفتوح ٌساعد على تكون و تحقٌق تكٌؾ 

 ٌساهم فً تحقٌق تكامل مرن بدرجات كبٌرة داخل أٌضاو،مستوىأعلى اجتماعً على 

 إلىالبناء االجتماعً ٌبنى الصراع الؽٌر واقعً فً المجتمع المؽلق فً البٌبة الجامدة 

و مهما كانت الحالة فان وظابؾ " ،اشتداد العنؾ و تزاٌد مظاهر التفكك االجتماعً 

 .4" للدراسة عند كوزراألساسًالصراع داخل المجتمع كانت هً المحور 

:  فً منظور نظرٌة الثقافة أما األسرة

ن نظرٌة أنها فً ذلك شأ مؤسسة ضرورٌة شأنهاتنظر نظرٌة الثقافة لألسرة على  

                                                             
1

، ، اإلضكُذرَتيحًذ ضؼُذ فرح :ترجًت. تطىرها و ًَارجها انكبري:  انتًهُذ فٍ انُظرَت االجتًاػُت:كُُهىظ جراهاو - 

 .276، ؼ2000، . دار انًؼرفت انجايؼُت
2

 .277 ؼ َفص انًرجغ-

-
3

 .273 ؼ َفص انًرجغ
4

 .277، ؼَفص انًرجغ انطابك :كُُهىظ جراهاو- 
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 تبعا األسرة التباٌن الشدٌد فً بناء ووظابؾ أمامة،و لكنها ال تترك المجال واسعا يالوظٌؾ

 . أفرادهلقٌم المجتمع و اختٌارات 

   

  

 الحرٌة الكافٌة لالختٌار و التنوع نجد فً نفس المجتمع األفرادالحٌاة تعطً للمجتمعات و 

 تتسم بمعالم الحداثة المختلفة و ما بٌنهما درجات مختلفة من أخرىاسر تقلٌدٌة محافظة و 

 أي الثنابٌة أو ، ومن ثم فال ترى نظرٌة الثقافة حتمٌة االزدواجٌة األسرىالتنوع الثقافً 

 تقلٌدٌة آو حدٌثة  فقط   و ترى نظرٌة الثقافة وسابل متعددة أنها أما على إلى األسرىالنظر 

 التً تختلؾ بدورها من مجتمع ألخر ،فهناك األسرٌة الوظابؾ أولتحقٌق الؽاٌات 

 و الوظٌفة االقتصادٌة لألسرة ،و اإلنجابالمجتمعات التقلٌدٌة التً ترتكز على وظابؾ 

هناك المجتمعات الحدٌثة التً ترتكز على الوظٌفة العاطفٌة و الرومانسٌة ما تتساوى فٌها 

. األهمٌةالوظابؾ المختلفة السابقة الذكر فً هذا الكتاب من حٌث 

 تتشكل تبعا أن األسرة ثقافٌة حٌاتٌة معٌنة فهً ترى أنماط نظرٌة الثقافة ترى خمسة  إن

 الفرد فٌه لٌس له مجال إلدارة احتٌاجاته و إنفالنمط القدري الذي ٌرى األنماط،لهذه 

 فٌه تعتمد فً بقابه على األسرة حٌاتٌة معٌنة فان إستراتٌجٌةموارده ومن ثم فالفرد ال ٌمتلك 

 الذي ٌعتبر الموارد  محدودة ألمساواتًالتكٌؾ و االعتماد على الحظ ،فً حٌن انه فً نمط 

 إلى األسرة المجتمع فانه ٌنظر أفرادو بتالً البد من تقلٌل االحتٌاجات ، من جانب جمٌع 

 المختلفة داخل  األسرنظرة شمولٌة ٌسود فٌها العدالة بٌن الزوج و الزوجة و كذلك بٌن 

 الموارد أن مخالؾ للنمط الثالث و النمط التدرٌجً الذي ٌرى أمرنفس المجتمع ، و هذا  

 لها أخرىتوجه لمواجهة االحتٌاجات التً ال ٌمكن تقلٌلها لفبة ،و ٌمكن تقلٌلها لفبة 

 .احتٌاجات محدودة ،و من ثم ال ٌلزم بذل الجهد الشدٌد من اجل تعببة الموارد

 من الموارد مما أوفر مؤثرون ٌتمكنون من تكوٌن اسر تتمٌز بالثراء و بحظ   األقوٌاء

و الزالت نظرٌة الثقافة ترى ، خلق نظام طبقً ٌقبله المجتمع و ٌتعاٌش معه إلىٌؤدي 

 الحاجات و الموارد قابلة للتدبٌر ومن ثم فهو أنالمستقبل الذي ٌرى :ةآخرٌن للحٌانمطٌن 

 نمط اسري سوؾ ٌتخذه بناء على اختٌاره مما ٌحرره من الضؽوط أيٌقرر بحرٌة مطلقة 

 فهو النمط األخٌر النمط الحٌاتً أما، اآلخرٌنالمجتمعٌة و التحرر من التعرض للقهر من 

 الفرد لكً ٌدبر موارده و احتٌاجاته بجرأة أمام التنافس و فتح مجال إلىالفردي الذي ٌسعى 

 فٌه خاضعة األسرةو من ثم تكون ،و مهارة مقتنعا بقانون البقاء لألصلح دون دخل للحظ

 فً ظل هذا النمط األسرة تباٌن كبٌر فً بنٌان و مهام إلىللقرارات الفردٌة مما ٌؤدي 

. الحٌاتً 

 مؤٌدي كل نمط حٌاة ٌكونون ؼاٌاتهم بطرٌقة تجعل أن نظرٌة الثقافة تقول إنوهكذا نرى   

و تعمل استراتٌجٌاتهم االجتماعٌة، المفضلة للعالقات أنماطهمانحٌاز اتهم الثقافٌة تتالقى مع 
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 فً ظل األسرة و تكون ، وهو مؤازرة نمط حٌاتهم إال بالنسبة لهم ، أهم األمورعلى تحقٌق 

 .اتها و مشاكلهاكًدٌنامًو مهامها أوهذه النظرٌة نموذجا للتباٌن الشدٌد سواء بالنسبة لبنابها 

 

 

 .تقنٌات البحث:ثانٌا

 :تقنٌة المقابلة-(1

 6منها . 38كان عددها   تتناسب مع البحث الوصفً النوعً، مقابالت من مجموعة  

 مقابالت فردٌة 30 ممقابالت ثنابٌة أي مع شباب وخطٌبته لبعض،2مقابالت جماعٌة و

مقابلة تمت فً مرحلتٌن، بٌن شهر أفرٌل وشهر ماي ثم شهر أوت وسبتمبر وهذا من سنة 

 ،المقابالت جاءت بعضها مؽلقة أي التقٌد باألسبلة المحددة فً دلٌل المقابلة وثم 2014

 والشبه المفتوحة أي عدم التقٌد بدلٌل المقابلة، وهً أسبلة كانت ةانتقلت إلى المفتوح

اضطرارٌة وضرورٌة لخدمة البحث،و للتعمق أكثر فً استجواب الشباب،الذي بدا متحمس 

و ٌحاور بحرٌة وطالقة وٌجادل بشدة إلى درجة الؽضب والجدال،فتحولت إلى المقابالت 

المفتوحة لٌجد المبحوث راحته فً الحدٌث الصادق، وهذا الذي ساعدنً كثٌرا فً التحلٌل 

العلمً لظاهرة الزواج ،وما ٌحدث فٌها من تؽٌرات،وبالتالً أصبحت المقابالت مرتبة 

 :كاآلتً

 . شباب مقابالت جماعٌة مع مبحوثٌنستة

 . طلبة منهم من ٌعمل فً التدرٌس  و عقود ما قبل التشؽٌل  وهم05 :األولىالمقابلة  

 . جامعٌن وهم أساتذة07:المقابلة الثانٌة 

. ةوعقود مؤقتمبحوثٌن بنات و طلبة و عمال ما قبل التشؽٌل وهم06: المقابلة الثالثة

وهم شبان من مختلؾ  :  ساحة البلدٌة  و وسط المدٌنة  من شبابوهم09:المقابلة الرابعة 

 . المدٌنة و ضواحٌها ، عمال ، بطالٌن و تجار أحٌاء

 .و شبان، طلبة و عمال (بنات)شابات 05  :المقابلة الخامسة

 و أباء ، إناثشبان ذكور  ، .  قاعة حفالت وسط مركز المدٌنة فً 10:المقابلة السادسة

  .أمهات

   األولى مع شاب وشابة فً مرحلة الخطوبة،مع شباب و هً مقابالت ثنابٌة: مقابلتٌن 

 . ، و الثانٌة شباب فً مرحلة عقد القران فً البلدٌة  لبعضمخطوبٌن

  األسر من مختلؾ الشرابح ، و العابالت و أباء  مبحوث  شبان و 30مقابالت فردٌة مع 

 و من مختلؾ المذاهب ، و فقراءأي أؼنٌاءمن طبقات االجتماعٌة و مستوى المادي متباٌن 

 . العرفٌة فً المجتمع الجزابري األصولو 

 لماذا المكتبة   ، تم اللقاء مع المبحوثٌنأٌنتمت اؼلب المقابالت داخل المكتبة الجامعٌة   

 لكونها  مكان ،إضافة تمثل التنوع الثقافً أنها ثم ،تإلجراء المقابالألنها مكان المناسب 

 تحتوي على أنهاتقام فٌه نشاطات اجتماعٌة و محاضرات و تفاعالت ثقافٌة و علمٌة كما 
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 أي أنو زابرٌن  اؼلبهم شباب ،مركز لبٌع  الكتب ٌستقبل رواد من مختلؾ المناطق 

 كانت  أخرى و مقابالت ، الوطن أرجاءالمكتبة  تحمل نسبة كبٌرة من الشباب من مختلؾ  

 . قرب بلدٌة مستؽانم ، ساحة البلدٌة ، قرٌبة من المكتبة أوفً وسط المدٌنة 

 

 

 : ثالث محاور إلى مقسمة أسبلةدلٌل المقابلة ٌحمل عدة 

 . عامة حول الزواج و الشباب و التؽٌرات الطاربة فٌهأسبلة : أوال

 و ، حول قضٌة الزواج بٌن القدٌم و الحدٌث األبناء و اآلباء تخص عالقة مسابل:ثانٌا 

 .التناقض بٌنهما

 . حول ثقافة الزواج لدى الشباب أسبلة:ثالثا 

 كانت شبة مفتوحة و هذا اآلخر بعض المقابالت كانت مؽلقة و البعض  إلىنثٌر االنتباه

بسبب خالؾ و تناقض وجهات النظر خاصة فً المقابالت الثنابٌة و الجماعٌة مع الشباب و 

 .اآلباء

 أننً كما الكتابة اعتمد على أخرىوبعض المقابالت اعتمد فٌها على التسجٌل الصوتً و 

 .اإلقامة مكان األسرة،سجلت الحالة االجتماعٌة للمبحوثٌن و الحالة المدنٌة و نوع 

 :ةالمالحظ( 2

 مالحظة ،إضافة إلى مالحظة حركات و مالمح  المبحوث ،خاصة فً  المقابالت الجماعٌة 

 فالمالحظة كانت مفٌدة ألخذ ،داخل البلدٌة  لسلوك و تصرفات المبحوثٌن  كذلك فً المسجد

 ساحة البلدٌة القرٌبة أو  المقابلة داخل المكتبة إجراء  و إلقاءفكرة عن المبحوثٌن و هذا قبل 

 إلىمن المكتبة  و هذا التنازل منً لتلبٌة رؼبة بعض المبحوثٌن  الذٌن ٌرفضون  الدخول 

 لنقل المدعوٌن السٌاراتب ، المشاركٌن فً الحفالت أو ، األمهات  و اآلباءللمكتبة  خاصة  

 .األفراح الزفاؾ فً

 :تقنٌة المقارنة( 3

 .حول تصوراتهم وأفكارهم فً الزواج الشبان اآلباء وبٌن : أوال 

 . و طرق الزواجاألسلوب و الذكور  و اختالفات اإلناثبٌن : ثانٌا 

 ، طلبة ، عقود ما أساتذةبٌن المستوى المادي و الثقافً  للمبحوثٌن  عمال بطالٌن ، : ثالثا 

. شباب حضري، شباب رٌفً .  ، فقراء أؼنٌاء ، أعمالقبل التشؽٌل  ، تجار ، و رجال 

 .  سكن فردي أو ، مقٌمٌن فً عابلة   أسرةمقٌمٌن فً 

 . نتابج مهمةإلىهذه المقارنات كانت مفٌدة للوصول 

من مصادر رسمٌة : الصادرة إحصابٌات  االعتماد على  المقارنة اإلحصابٌة و:رابعا

 و بعض المسوح الوطنٌة العامة، وزارة الصحة و السكان ، وزارة التجارة ،وزارٌة

. 2002األسرة   المسح الجزابري حول  صحة  الوطنً لإلحصاء،ن،الدٌوا

 .العٌنة و مواصفاتها:ثالثا
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الذٌن صادفتهم قرب  وهذا عن طرٌق اختٌار المبحوثٌن ، القصٌدةاستعملت نوع العٌنة   

البلدٌة أو المسجد قرب حفالت الزفاؾ واخترت من مكان المقابلة وهً المكتبة  بعض رواد 

 زابرٌن  ل أو عماوأساتذة أو  من الشباب سواء طلبة  المثقفٌن والمتعلمٌن، الجامعٌةةالمكتب

 ٌفكرون ج أوٌحضرون  للزوا، اخترت منهم الذٌن ٌعشون فً األسرة أو العابلة و للمكتبة

 .و التخطٌط للزواج الذي ٌهدؾ للزواج أ التعارؾأوو االختٌار  أفً الزواج  

قابمة  ضمن البلدٌة للتسجٌل نحو مصلحة أسرهم و فً البلدٌة المتوجهٌن من شباب و  

 الفاتحة أمام قران البلدٌة لعقد قرٌب من بمركز المدٌنة المتوجهٌن للمسجد لعقدا لزواج أو

 .  و المسجد قرٌب من المكتبة الجامعٌة ،إمام المسجد

 آو مخطوبٌن  أو ، متزوجٌن حدٌثا إناثشبان ، ذكور  و : عٌنة البحث متجانسة  كانت 

  و مقارنتهأكثر و هذا لجمع معلومات  أباء و إضافة ألمهاتشباب فً مرحلة التعارؾ ، 

تحتوي العٌنة على مبحوثٌن  من مختلؾ المستوٌات من الناحٌة الثقافٌة  و .مع  فبة  الشباب

العلمٌة ثم من  الناحٌة االجتماعٌة و المستوى  المادي  و العمل و المكانة االجتماعٌة و 

 . العابلةواألسرة أاالنتماء الدٌنً  و العرقً  و نوع البٌبة و محٌط 

صور الزواج إلتقطتها بإستعمال محرك قوقل  كما إعتمدت فً البحث على مجموعة من

 .،وهً مرقمة ومرتبة فً صفحة المالحق من هذا البحث".googl immage"للصور

 .البحث   صعوبات:رابعا

 عملٌة توزٌع فوجبت أثناءفً بداٌة البحث قررت استعمال تقنٌة  االستمارة لكننً   

 كثٌر من المبحوثٌن ٌفضلون  الكالم الطوٌل حول شعورهم  و ،أناستمارات التجرٌبٌة 

  لذا قررت استعمال األهل و األسرةمعرفتهم بالزواج و عالقاتهم  العاطفٌة و عالقاتهم مع 

 فالزواج  من بداٌته حتى نهاٌته ،  موضوع الزواج و مراحله تالءم فهً ،تقنٌة المقابالت

 اإلمام ، الشبان ، ممثل البلدٌة ، اآلباءهو حوار و مفاوضات و تعارؾ  بٌن عدة ادوار ، 

 من التشاور  و التحاور  بٌن أساسحتى قابمة المدعوٌن فً الزواج تقام  على .فً المسجد 

 و طبٌعة المقابلة و ما فٌها من حوار  قرٌبة من طبٌعة الزواج  الذي أهلهم،المخطوبٌن و 

 من اإلمالبه وقت إلىلٌس فً مراحله كتابة  كما هو الحال فً تقنٌة االستمارة  التً تحتاج 

 من جراء مراحل  و عملٌات  تحضٌر إرهاقطرؾ المبحوثٌن  الذٌن هم فً ضٌق وقت و 

. األمور الزفاؾ و ؼٌرها من أوالزواج  

 حضور األم واألب أو الذي ٌكون فً التسجٌل الصوتً واجهت عراقٌل فً أننًكما 

 الذٌن ٌرفضون التسجٌل فً حضور اإلناث بعض المتزوجٌن  أوحضور شرٌكة حٌاته

.  الكتابة و المالحظة الدقٌقةإلىفاضطررت .  عابلٌة تخص الزواج أسرارالعابلة باعتبارها 

كما واجهة صعوبة فً حسم كثٌر من الجدل الذي نشب بٌن المبحوثٌن أثناء المقابالت 

الجماعٌة  لكن هدا الخالؾ والتجادل كان جد مفٌد وساعدنً للوصول إلى استنتاجات و 

نتابج حاسمة لفهم الصراع الثقافً  بٌن األجٌال فً العابلة خاصة أننً حولت األفكار التً 
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تجادل حولها األفراد إلى نسب تقرٌبٌة أي تقدٌرٌة وهذا  حتى أسهل عملٌة تحلٌل هذا الجدل 

 .الذي كاد أن ٌخرج المقابالت المٌدانٌة عن هدفها المنشود

 

 

 الخالصة

   ثقافة الزواج هً جزء ال ٌتجزأ من ثقافة الشباب الفرعٌة والتً هً فرع من الثقافة الكلٌة 

للمجتمع وأن ثقافة الزواج تنشأ بداٌة من التقالٌد العابلة لكن الشباب ٌدخلون علٌها عدة 

 التً نشأت لدٌهم بفعل التعلٌم ةتؽٌرات بفضل ما ٌكتسبونه من استعدادات وخبرات  اجتماعً

الحدٌث والعمل المأجور، و منه ٌمكن القول أن محور الخالؾ بٌن الشباب واآلباء فً 

العابلة حول الزواج هو صراع ثقافً اجتماعً فاآلباء ٌتمسكون بعادات والتقالٌد العابلٌة و 

فً المقابل األبناء ٌحاولون التحرر منها لكونها مكلفة وال تجدي نفعا أمام قٌم  الحداثة و ما 

 .تبعها  من تؽٌرات اجتماعٌة مست كل مؤسسات  المجتمع 

 

 



 

32 
 

 

 

 

 

 

 

 

        الفصل الثاني
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 
 

 

 

 

 .التغيرات االجتماعية بالزواج والثقافةعالقة : الفصل الثاني   

 تمهيد                                                                      

 التغير اإلجتماعي و زواج الشباب                          : المبحث األول

 مفهوم التغير اإلجتماعي                                     :   المطلب األول
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 : مقدمة الفصل 

    لقد عرؾ المجتمع الجزائري عدة تؽٌرات شاملة، والتً كان لها اثر كبٌر على ثقافة المجتمع 

خاصة فئة الشباب الذي ٌعٌش نتائج التؽٌر التً جعلت منه فاعل أساسً وٌساهم فً التحوالت 

التً مست السٌاسة والتصنٌع والتعلٌم ،والتً ؼٌرت مكانته فً العائلة واألسرة وؼٌرت حٌاته 

 حٌاته اإلجتماعٌة  فتؽٌرت عالقة الشباب بالعائلة و،الزوجٌة التً تؤثرت بالثقافة العصرٌة الحدٌثة

  .ته و  بناء أسر المتؽٌرعملٌات التحضٌر لزواجه فً المجتمعومستقبله األسري بداٌة من 

وحتى نتمكن من تحدٌد عوامل التؽٌر فً زواج الشباب وعالقته بالعائلة واألسرة، ال بد لنا أن   

ٌر ي تػ تجدٌد و ودورها فً،والعائلة وأهمٌتهانحدد مفهوم التؽٌر و أثره على ثقافة الشباب الحدٌثة

،التً عرفت وال زالت تشهد تناقضات عادات الزواج التقلٌدٌة فً العائلة الجزائرٌة المعاصرة

 .وخالفات أحدثت عدة تؽٌرات وظٌفٌة وبنائٌة أثرت على دور أفراد العائلة فً المجتمع
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 التغٌر اإلجتماعً وزواج الشباب:المبحث األول 

 . عند الشباب  التغٌر االجتماعًمفهوم:األول المطلب

  إن التؽٌر االجتماعً  لؽة مشتق من فعل تؽٌر و هو تحول من مرحلة إلى أخرى ، 

ات و األنساق يٌة التؽٌر كونه عملٌة دٌنامكٌة تإثر فً السلوكلعم لفكل مجتمع خاضع 

فالتؽٌر ظاهرة جماعٌة ٌمس قطاعا أو مجموعة هامة و ٌإثر على نمط " ،االجتماعٌة 

أو شروط الحٌاة حٌث ٌسعى األفراد و الجماعات و المإسسات إلى تحقٌقه و فً نفس 

 .1"الوقت إلى تفادٌه

   ٌتضح لنا من خالل هذا التعرٌؾ أن التؽٌر االجتماعً ٌمثل التؽٌر الملحوظ فً أي 

جاء فً قاموس محمد عاطؾ عٌث ٌقول . ظاهرة اجتماعٌة خالل فترة من الزمن 

ٌشٌر مصطلح التؽٌر االجتماعً  إلى أوضاع جدٌدة تطرأ على البناء االجتماعً  و "

النظم و أدوات المجتمع نتٌجة لتشرٌع أو قاعدة جدٌدة لضبط السلوك أو كنتاج لتؽٌر 

إما فً بناء فرعً أو جانب من جوانب الوجود االجتماعً  أو البٌئة الطبٌعٌة أو 

. 2"االجتماعٌة

 التؽٌر االجتماعً هو حالة تؽٌر تمس ظاهرة معٌنة أو مجموعة من  ٌمكن القول أن

كما هو الوضع لفترة التعارؾ .الظواهر تتسبب فً ظهور أوضاع جدٌدة فً المجتمع

ظاهرة طول مدة . من أجل الزواج و التحضٌر له الذي أصبح ٌدوم مدة طوٌلة

. التحضٌر للزواج تإدي إلى تؽٌر عادات الزواج ، ارتفاع سن الزواج مثال

   كما ٌمكن تعرٌؾ التؽٌر االجتماعً بؤنه كل تحول ٌحدث فً النظم و األنساق و 

مثال تؽٌر . األجهزة االجتماعٌة من الناحٌة المورفولوجً خالل فترة زمنٌة محددة 

مكان الزواج من داخل الخٌام أو بٌوت العائالت و األسر إلى الحركة فً وسائل النقل 

ت مختلفة من المجتمع، كالحفالت داخل القاعة آداخل شوارع المدٌنة الحضرٌة أو فض

الخاصة باألفراح و األعراس أو حب الشباب الظهـور خالل حفـالت الشبــاب بؤنـــاقة 

و مظهر الؽنى و عادات الطبقات الؽنٌة من حٌث الملبس و المؤكل التً أصبحت 

. تكلؾ ثروة مادٌة ،ٌكون شكل الزواج و بناإه تابعا لها

  كما ٌتمٌز التؽٌر االجتماعً بالترابط والتداخل و االتساق التبادلً، فؤي تؽٌر ٌصٌب 

 ما ٌإدي إلى سلسلة من التحوالت التً تصٌب الحٌاة االجتماعٌة و  اجتماعٌةظاهرة

فؤي تؽٌر ٌمس مثال نسق القرابة أو .  السٌاسٌة و الثقافٌة بدرجات متباٌنة ةاإلقتصادي

العائلة فهو ٌإثر على نمط الزواج و مظاهره ، و أي أزمة سٌاسٌة أو اقتصادٌة فهً 

  .تإثر فً معدالت الزواج فً المجتمع كالحروب و الصراعات العرقٌة و المذهبٌة 

                                                             
1

. 107، ص 1993 دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية،. التعبير االجتماعي و التحديث:  سناء الخولي-
2

. 415، ص 1989اإلسكندرية،دار المعرفة الجامعية ،. قاموس علم االجتماع:محمد عاطف غيث  -
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التؽٌرات ال تحدث صدفة بل هً نتاج لعدة عوامل أدت إلى بروزها و التً تعتبر  

كمإشر للتؽٌر الناتج عن هذه العوامل كما هو الحال لتؤخر سن الزواج و تفشً 

العزوبة و الطالق، و تحدٌد حجم األسرة الذي ٌتؤثر بعدة عوامل مختلفة من تطور 

تكنولوجً و الوضعٌة المادٌة و التطور الثقافً، لقد تحدث عدة علماء اإلجتماع عن 

العوامل و الظروؾ التً تعمل على تفسٌر التؽٌر اإلجتماعً ، ٌحاول ؼً روش فً 

تحدٌد ما ٌسمٌه بالعوامل المهٌمنة للتؽٌر "كتابه عوامل و شروط التؽٌر اإلجتماعً 

اإلجتماعً و التً قد ٌجدها فً الوسط الطبٌعً فً التنمٌة والتكنولوجٌا ، فً العــرق 

و فً البنٌات االقتصادٌة ، فً المعارؾ و فً المعتقدات الدٌنٌة و فً القٌم االجتماعٌة 

 . 1"و فً المعاٌٌر 

منهم تحدثوا عن األؼلبٌة     الحظت من خالل المقابالت المٌدانٌة مع المبحوثٌن أن 

 المجتمع،مفهوم التؽٌر عن معرفة و كلهم تطرقوا إلى مختلؾ العوامل المسببة لتؽٌر 

ٌعتقد أن العامل االقتصادي و كلهم تقرٌبا  و .قصديسواء بكالم عفوي أو كالم 

. التكنولوجً هو أساس التؽٌر

مشً كما بكري كانت فرونسا فرضت علٌنا ثقافتها و كنا "    ٌقول أحد المبحوثٌن 

فرانسا بؽات "و ٌقول " نخدموزوفرٌا و تزوجنا و درنا دراري ربٌناهم و استقلٌنا

تردنا قور و تمسخ تقالٌدنا و عاداتنا ، بصح والدٌنا كانو متمسكٌن بالشرع و زوجونا 

و درتا دٌار، كنا نروحونخدمو من بالد لبالد حتى فرونسا رحــنا و جٌنا 

تبدلت الحٌة ، بكري كان الولد "و ٌقول آخر " ماسمحنــــاش فً نســـانا و والدٌنا

و ". ٌخمم فً والدٌه قبل ما ٌتزوج و دورك كل واحد ٌخمم و ٌفكر فً مصلحتو برك

قرٌت فالجامعة سبع سنٌن و رانً خدام فً شاركة وطنٌة ، تزوجت و "ٌضٌؾ آخر 

شرٌت مسكن بصح مازلت ساكن مع والدٌا ، الحاج ما زال ٌحكم و الحاجة مازالها 

". واقفة

ولدي ربعٌن عام باه تزوج هجر و راح للصحرة باش صاب " ٌقول مبحوث آخر 

". مٌن كنت قده كنت خاضً زوج نسا مالقري كنت قلٌل.... خدمة 

مبال ماغ عاقلة نسكن معاهامعلٌش  ... نبؽً نسكن وحدي "وتقول إحدى المبحوثٌن 

". ندي دعوة الخٌر..... 

أنا ولدي إٌطار كبٌر فً الدولة ، ربعٌن عام و اكثر و : "    تقول إحدى المبحوثتٌن 

جابلً وحدة ما تعرفش ....... هو صاٌم على الزواج و مٌن تزوج فطر على جرانة 

 ."مسكٌن ولٌدي...... تفتل الطعام ، بطاطا ما تقلٌهاش ملٌح 

                                                             
1
 - ROCHER, Guy, Introduction a la sociologie générale, Le changement social, Paris, Edition Hm, , 1968, 

P33. 
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أنا كنت نخدم قاع النهار نحرث و نحصد أو مكانش لً " و ٌقول مبحوث آخر  

مواٌان نصور ربعة دورو أو ولدي الٌوم ستٌلو و زوج بوطونات ٌدي عرام دراهم 

.... ٌوكل فً والده فً فٌال زوج إٌتاج ؼً ماماي و الدانون ...... شواال هذا .... 

مرتو قاه النهار برا هادي .... بصح عاٌش فً الهم و الزقا و المرض و قلة الصحة  

 ."مٌزٌرٌة مشً معٌشة تاه مرفهٌن

الماكال ..... ماٌعرفوا ٌدٌروا والو ... المرا تاع الدار الٌوم  واراهً"  و ٌقول آخر 

دروك الشاب ..... بكري كان الزواج ٌفرضوه "وتقول أخرى ." بالط سخن و كول

". و ال زواج كٌندرسوربراٌز ..... ٌجٌبها روحو لدار 

من خالل هذه المحادثات ٌتضح لنا عدة مإشرات حــــول التؽــٌر الطارئ فً  

فض التؽٌر ، كما نالحظ أنه ركما ٌتضح لنا مإشر مقاومة و . المجتمـــع و عوامله

ثٌن فهم ٌتحدثون عن تؤثرهم بعدة عوامل وٌوجد عامل واحد مهٌمن على تفكٌر المبح

 . قبل و بعد اإلستقالل اإلٌدٌولوجًمنها السٌاسً و الثقافً و 

إنها عوامل تعكس أبعاد . ٌن و العامل البٌئً و الجؽرافًذإضافة لعامل التعلٌم و ال

. مختلفة مادٌة ورمزٌة 

تبٌن لنا تدخالت المبحوثٌن مإشرات التماسك و التضامن والتجانس داخل المجتمع فً 

: وجه الظروؾ و عوامل التؽٌر ، منها 

   التماسك العائلً و عالقة األسرة الزواجٌة للشباب بالعائلة التً ال زالت لها أدوار 

حٌث تقوم . عدٌدة فً المجتمع الجزائري سواء فً المدن أو األرٌاؾ و القرى 

هو علٌه الٌوم من حرٌة  مارؼم بالتدخل فً اختبارات و قرارات الشباب و تإثر علٌه 

. وإستقاللٌة 

 ال ٌرفضون التؽٌرات العصرٌة ب الشبامن المبحوثٌناألؼلبٌة    اتضح لً أن 

الطارئة على المجتمع خاصة فً إنعكاساتها على نظام الزواج فً المجتمع كونهم 

ٌوائمون بٌن العادات و التقالٌد و متطلبات العصر بالخصوص فئة الشباب المٌسور 

. الحال

من الشباب ٌرون فً التؽٌر اإلجتماعً فً مجتمعنا تطور الكثٌركما سجلت أن 

من األؼلبٌة إٌجابً ٌرون أن زواجهم أحسن تطور من زواج اآلباء و األجداد ، 

 .الشباب ٌرون فً التقالٌد السالفة للزواج الماضً تخلؾ 

 أقوالهم ٌرون تراجع تحلٌلمن المبحوثٌن ٌرون فً الزواج و من خالل و تقرٌبا كل 

أخالقً و دٌنً خاصة مرحلة تعارؾ الشباب لهدؾ الزواج خارج إطار األسرة أي 

ن تقرٌبا جل م. فً أماكن العمل و الدراسة و األماكن العمومٌة فً المجتمع 

المبحوثٌن ٌوافقون أن على الشاب أن ٌختار لنفسه شرٌكة حٌاته و ٌتعرؾ علٌها قبل 

من الشباب ٌفضلون الزواج المإسس على العالقات العاطفٌة و أؼلبٌة الخطبة و 

 .المودة و الثقافة العصرٌة 
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 التمسك بالدٌن رؼم أنهم ٌعترفون أن الجانب المادي و التكنولوجً أثر  الشبابحاول ي

كثٌرا على أسلوبهم و تفكٌرهم فً الزواج و التحضٌر لمراسٌمه بطرٌقة تخالؾ 

أسلوب العائلة من تــراث و عـــادات و مواقؾ الوالدٌن حول الزواج ، والتً تنافً 

مواقفهم و تصوراتهم الذاتٌة وهكذا ٌدخل الشباب فً تناقضات و خالفات و توترات 

مع الوالدٌن و هذا مإشر صراع فً العالقات داخل نسق العائلة و مإسسة األسرة و 

هو صراع مادي ٌعكس جوانب إقتصادٌة كالعمل ، السكن ، األجر ، الــثــروة ، 

.    الملبس ، المؤكــــل و ؼٌرها من السلع و الخدمات

     أكثرٌة المبحوثٌن أكدوا على أن الصعوبات الثقافٌة ، الرموز و العادات و التقالٌد 

و طرق التفكٌر تإثر فً تؽٌر الزواج بالجزائر و أكثر من الجانب المادي فهو ٌتحسن 

فالزواج مكلؾ لكن رؼم هذا معدالت الزواج فً ارتفاع و نسبة الطالق . مع الوقت 

. فً ارتفاع كذلك و معدالت إعادة الزواج فً إرتفاع رؼم ما تكلفه مادٌا 

. إذن العامل الثقافً مهم فً تؽٌرات الزواج

اع بدراسة موضوع التؽٌر اإلجتماعً كظاهرة عٌانٌة ت     لقد اهتم علماء اإلجم

كذلك فً . موجودة فً كل مستوٌات الوجود فً المادة الحٌة ، والمادة الؽٌر الحٌة 

إن أي نسق إجتماعً ٌحتوي على نوعٌن من المعطٌات األولى تعمل "المجتــمعات و 

على الحفاظ علٌه و ضمان استمراره كالتنشئة اإلجتماعٌة و الضبط اإلجتماعً و نقل 

اإلرث الثقافً من السلؾ إلى الخلؾ ، والثانٌة تعمل على تبدٌله و تؽٌٌره إبتداءا 

. 1"بالتعدٌل و إنتهاءا بالثورة

  من األوائل األنتروبولوجٌٌن األمرٌكٌٌن Morgan    و ٌعتبر لوٌس هنري مورقان 

 و 1922 عام Social changeالذٌن قاموا بصٌاؼة نظرٌة فً التطور اإلجتماعً

كانت دراسته لظاهرة التؽٌر طرٌقة علمٌة جدٌدة ترى أن الثقافة المادٌة أو التكنولوجٌا 

إن "تسبب التؽٌر االجتماعً مع اعترافه بالعوامل األخرى و تساندها و تفاعلها فٌقول 

التكنولوجٌا تسبب التؽٌر االجتماعً و لذلك تكون االختراعات المٌكانكٌة عوامل علٌة 

برون ، ٌرى مكٌفر أن دراسة التؽٌر ج و باإلضافة إلى ولٌام أ2"فً التؽٌر االجتماعً

إنما تنصب أساسا على بحث العالقات اإلجتماعٌة التً تكون متوازنا " االجتماعً 

متؽٌرا منفصال عن الثقافة التً تجسم نفسها فً المنتجات الباقٌة لمجتمع تتؽٌر عالقته 

". االجتماعٌة باستمرار

                                                             
1

بيروت، دار الطليعة للطباعة ،2،ط .التغير االجتماعي بين علم االجتماع البرجوازي و علم االجتماع االشتراكي : محمد أحمد الزغبي- 

 .34، ص 1982والنشر، ، 
 

2
. 43، ص 1965السكندرية، دار المعرفة الجامعية، .التغير اإلجتماعي و التخطيط :محمد عاطفغيث  -
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    الحظت من خالل المقابلة تركٌز الشباب حول العامل التكنولوجً و تطور وسائل 

االتصال التً تإثر فً نسق األسرة و تنظٌم الزواج فً حٌاتهم،مثل السٌارات وألجهز 

المنزلٌة اإللكترونٌة،االنترنت،الهواتؾ،الكمرات واألدوات الموسٌقٌة وؼٌرها من 

. الوسائل التً تساهم فً تؽٌٌر عادت األفراد

 

 

 .نظرٌات التغٌر االجتماعً و الزواج: المطلب الثانً

لقد صاغ علماء اإلجماع عدة نظرٌات فً تفسٌر التؽٌر االجتماعً أهمها نظرٌات 

 .كونت و سبنسر و ماركس

   و سمٌت هذه النظرٌة بالتطورٌة فً أنها تإكد على التطور االرتقائً من األشكال 

األدنى إلى األعلى أي أن الحضارات ترتقً من التخلؾ إلى حالة التقـــدم و التطـــور 

بؤنه محصلة النمو الفكــري لإلنسان "و النمو و تفسر نظرٌة كونت التؽٌر االجتماعً ،

و قد صاؼها فً قانون المراحل الثالث بؤنها اإلرتقاء من أسالٌب الفكر الالهوتً 

 ، و ٌصاحب هذا التقدم 1"الدٌنً إلى األسلوب المٌتافٌزٌقً إلى األسلوب الوضعً

تؽٌر فً النظم اإلجتماعٌة و اإلقتصادٌة و الثقافٌة و ما ٌفسر تؽٌر ظاهرة الزواج فً 

المجتمعات من الزواج الدٌنً إلى الزواج فً إطاره القانونً للمجتمع و ما نلمسه عند 

الشباب من تؽٌر فً الزواج و ما نلمسه عند الشباب من تؽٌر فً تصوراتهم و 

كتؤخٌر سن الزواج حتى سن محددة أو . تمثالتهم عن الزواج و أسالٌبهم فً الزواج 

مثال بعد إنهاء الدراسة و الحصول على العمل أو بعد . مرحلة إجتماعٌة معٌنة 

. الحصول على سكن إنفرادي أهو هجرة محددة الوجهة

   أما نظرٌة سبنسر فً التؽٌر اإلجتماعً فكانت أكثر دقة و تحدٌدا ،فهً مبنٌة على 

بٌانات أمبٌرٌقٌة ؼٌر أن تحلٌله النموذجً ٌعتمد فً النهاٌة على نظرٌة و وجهة بنقد و 

رفض علمً منذ أمد بعٌد ،فهو ٌعتقد أن فً التطور الشامل و ٌرى هناك إنتقاال شامال 

. من حالة تجانس مطلق و ؼٌر مستمر إلى حالة ال تجانس محدد و مستقر

     

 كما ٌرجع كارل ماركس أسباب التؽٌر اإلجتماعً إلى العامل المادي للمجتمع  

بإعتباره المحرك األساسً لكل عملٌة تؽٌر ، والتً تإدي إلى حدوث تؽٌرات متعاقبة 

ب المجتمع كما هو الحال بالنسبة لسن الزواج و طول مدة التحضٌر و عدد نفً جوا

حفالت الزفاؾ و تقدٌم المهور و إرتفاع تكالٌؾ مراسٌم و طقوس الزفاؾ التً عرفت 

. تؽٌر بفعل ظروؾ إقتصادٌة مادٌة متؽٌرة

  

                                                             
1
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هناك من ٌرجع أسباب التؽٌر اإلجتماعً إلى العامل الدٌنً فهو محرك ال مادي  

رمزي للتؽٌر اإلجتماعً فتنوع األدٌان و تباٌنها ٌإثر فً مفهوم الزواج لدى األفراد 

و ٌؽٌره فً ظل تسامح األدٌان رؼم التطور التكنولوجً ال زالت األدٌان و الشرائع 

تعمل على نشر صور مختلفة للزواج عبر الزمن ففً الشرٌعة اإلسالمٌة جاء قوله 

سورة النساء اآلٌة الثانٌة ، أما فً المسٌحٌة " فانكحوا ما طاب لكم من النساء"تعالى 

 . 1"لكل واحد امرأته و لكل واحدة رجلها"جاء فً كتاب بولس 

إن الزواج " من مجموعة بن شمعون 16   أما فً الشرٌعة الٌهودٌة جاء فً المادة 

    .2"فرض على كل إسرائٌلً

   ٌإكد بعض علماء االجتماع على وجود عوامل مختلفة تإدي إلى التؽٌر اإلجتماعً 

ٌجمعون بٌن العوامل المادٌة و الالمادٌة فً إحداث " سوروكٌن"و " أجبرون"مثل 

فٌعتبر أوجبرون أن التؽٌرات التً "التؽٌر مع إختالؾ سرعة كل عامل على اآلخر 

 و هذا صحٌح فكثٌر من اآلباء و 2"تحدث فً الثقافة المادٌة و لذا ٌحدث تخلؾ ثقافً

األجداد فً العائلة التقلٌدٌة الجزائرٌة ٌرفضون سلوكات الشباب فً إستعمال 

التكنولوجٌا فً الزواج و حفالت الزفاؾ مثل الكامرات ، إستعمال الهاتؾ النقال، 

فهناك جٌل  (DJ)الكورتاجات الخاصة بالسٌارات الشبانٌة و موسٌقى الدٌسك جوكً  

ٌرى فً الشباب و طرق زواجه ال أخالقٌة و منافٌة للعادات و التقالٌد التى ٌراها 

الشباب عبارة عن تخلؾ و أفكار تجاوزها الزمن و ٌجدون صعوبة فً االلتزام بتعالٌم 

. اإلسالم فً ما ٌخص تنظٌم الزفاؾ

   ٌعترض سوركٌن فكرة اجبرون و ٌعمد إلى عدم تقسٌم الثقافة إلى قسمٌن بل البد 

. من تناسق أجزاء الثقافة و عدم فصلها

باإلضافة إلى هذه النظرٌات نجد النظرٌة الوظٌفٌة والتً ترتبط أساسا بؤعمال  

و الفكرة األساسٌة فٌها هً أن األجزاء المختلفة للبناء اإلجتماعً تعتمد على "دوركاٌم 

. 3"بعضها داخلٌا و من تمت فهً تتوازن ذاتٌا إلى حد ما 

 ما تبٌن لً مٌدانٌا فً واقع مجتمعنا داخل نسق العائلة و األسر التقلٌدٌة سواء  و

الحضرٌة أو الرٌفٌة التً تقاوم التؽٌر و الحداثة و تقاطعه مقابل انفتاح الشباب على 

ة داخل مختلؾ أنساق المجتمع فً المصنــع أو الجامعــة أو النشــاط السٌاسً يالعصر

و الثقافً و عندما ٌتزوج ٌرفض اآلباء مبادئ الشباب الحدٌثة فً بناء أسرته لكن بعد 

مدة من العالقات ٌتنازل اآلباء عن رفضهم و ٌتحلى الشباب عن إصرارهم و ٌحدث 

إنسجام و توازن و ٌتم نجاح الزواج و تقبل التؽٌر الحاصل بفعل تضافر عدة عوامل 

. مترابطة 
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   إذا كان التؽٌر االجتماعً من السمات التً عرفتها المجتمعات اإلنسانٌة منذ نشؤتها 

حتى عصرنا هذا حتى أصبح من القوانٌن المرتبطة بعضوٌة المجتمع الالزم لبقاء 

النوع اإلنسانً فإن الواقع أثبت أن عملٌة التؽٌر مجرد إضافة بعض المعاٌٌر و 

األنماط و العالقات ،إضافة كمٌة و إقصاء جانب منها فالزواج عرؾ عدة تؽٌرات 

تمثلت فعال فً إختفاء بعض السمات الثقافٌة و القٌم اإلجتماعٌة و ظهور أخرى مع 

ممارسات أفكار من إبداع الشباب جعل مفهوم ظاهرة الزواج فً المجتمع ٌتحول إلى 

عدة تمظهرات جدٌدة معدلة و مكٌفة حسب الواقع الٌومً المعاش الذي ٌتفاعل فٌه 

الشباب  لتحقٌق أهدافهم و احتٌاجاتهم، كؤفراد فً المجتمع فاعلٌن فً عملٌات التؽٌر 

الذي ٌراعى فٌه عملٌة الزٌادة و التعدٌل الكٌفً فً جوانب ثقافٌة متنوعة ترتبط بجملة 

من التحوالت فً سٌرورة الحٌاة اإلنسانٌة فً النماذج و األنماط المعٌشٌة ،و مادام 

التؽٌر مرتبط باألبعاد اإلنسانٌة فإنه حتما ٌتؤثر بها و ٌإثر فٌها من خالل عدة عوامل 

.  متداخلة فٌما بٌنها 

و قد تساءل علماء اإلجتماع فً الماضً عن أي العوامل الذي ٌحكم عملٌة التؽٌر فً 

الظاهرة اإلجتماعٌة مركزٌن فً ذلك على عوامل اقتصادٌة مثل حركة التصنٌع و 

التكنولوجٌا العالمٌة المنتشرة إذا صح هذا هل ٌمكن إرجاع تؽٌر الزواج فً مجتمعنا 

. لهذه العوامل فقط ؟

فً علم االجتماع المعاصر تم تبنً على العموم عدة وجهة نظر أكثر نسبٌة و     "

ذلك بنسبة مزدوجة فً المقام األول حتى أولئك الذٌن ٌركزون على عامل معٌن 

ٌعترفون أن التؽٌر اإلجتماعً هو منتوج لعوامل متعددة تتفاعل فٌما بٌنها فً نفس 

الوقت و تإثر بعضها فً بعض و برؼم من هذا التعدد فإنه ال ٌكون لهذه العوامل 

نفس الثقل عندما تباشر بعض العوامل تؤثٌر أقوى من تؤثٌر عوامل أخرى إال أن 

االتجاه الٌوم أصبح مع التوازن النسبً للعوامل مع األخذ بعٌن اإلعتبار تؤثٌرها 

و من خالل هذا التحلٌل نستنتج أن ظاهرة الزواج تإثر فٌها عدة عوامل  .1"المتبادل 

بحٌث ال ٌمكن تفسٌر ما أحدثه الشباب الجزائري من تعدٌالت فً عادات الزواج 

. راجع للعامل المادي فقط 

 من بٌن العوامل الهامة فً تفسٌر ظواهر التؽٌر العامل االقتصادي    ٌعتبر 

أن عملٌة اإلنتاج اإلجتماعً تجعل األفراد ٌدخلون :"اإلجتماعً حٌث ٌرى ماركس 

فً عالقات محددة تلك العالقات بؽض النظر عن إرادتهم و هً تطابق مرحلة معٌنة 

 بمعنى أن العــامل اإلقتــصادي ٌتحــكم فً الحٌاة 2"من تطور القوى المادٌة لإلنتاج 

  .اإلجتماعٌة و السٌاسٌة و الفكرٌة لألفراد و المجتمع
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 ٌتكون أساسا من الوسائل التكنولوجٌة و ٌحدد التنظٌم اإلجتماعً  اإلقتصاديالعامل 

لإلنتاج الذي ٌعنً العالقات التً ٌنبؽً على الناس الدخول فٌها و تنمو العالقات 

مستقلة عن اإلرادة اإلنسانٌة ٌعنً هذا التوجه أن تؽٌرات النسق فً نسق القرابة و 

عالقته بالعائلة و بناء األسر النووٌة على أساس أنماط و ظواهر جدٌد فً المجتمع ال 

ات التــً يدخل لألجٌال فً النسق الزوجً فً نسج العالقات التً ٌنسجونها و السلوك

ٌمـــارسونها مثال السٌارة المـزودة بكــل التـقـنـٌات و المإهالت اإللكترونٌة هً 

و أن اآلالت الموجودة فً . التـــً جعلت حفالت الشباب السرٌعة فً أجواء المدٌنة

محالت الطعام السرٌع و محالت المالبس الجاهزة ، هً التً ؼٌرت شهٌة األكل و 

نوع موضة المالبس التً ٌرتدٌها األقارب الذٌن ٌضمنون نجاح عرس زواج فً 

إجتماعٌة معٌنة و محددة فً الزمان و مكان  اتيالمجتمع بنسج روابط و سلوك

. الظاهرة

    و حسب كارل ماركس البناء التحتً أي البناء اإلقتصادي هو الذي ٌحدد و ٌشكل 

البناء الفوقً ،أي ٌشكل مختلؾ التنظٌمات الموجودة فً المجتمع من سٌاسة و أخالق 

بمعنى أن مإسسة األسرة ال ٌمكنها التحكم . و قانون أي بشكل البناء اإلجتماعً ككل

فً القانون و السٌاسة و األخالق و الدٌن وعالقات القرابة ، فالبناء االقتصادي هو 

الذي ٌتم أوال ثم ٌإدي إلى التؽٌر فً البناء الكلً و نقــصد بالعامل االقتصادي طبٌعة 

العمل ، الدخل و السلع مثال ارتفاع أسعار الملبس والمؤكل و هذه العوامل تعتبر 

أي تؽٌر فً االقتصاد أو أي تؽٌر فً "ضرورٌة فً استقرارا لزواج و بناء األسر و 

  هذه األخٌرة وبفعل التصنٌع لم 1"الدخل ٌمكن أن ٌإثر فً األسرة أو األنماط األسرٌة

تعد وحدات إنتاجٌة فـً المجتـمع و فــقــدت الكـثٌــر من وظائفها و تقلص حجمها و 

. قوتها المحركة فً النسق الكلً للمجتمع و الفرعً

أنه كلما اتسع نطاق النسق االقتصادي من خالل "     ٌقول وٌلٌام جود فً هذا الصدد 

التصنٌع تضعؾ روابط القرابة الممتدة و تتفكك أنماط وحدات البدنة و ٌظهر هنالك 

  فاالنتعاش االقتصادي فً مجتمع 1".مٌل إلى قٌام شكل من أشكال النسق ألزواجً

الوفرة ٌإدي إلى تحسن أحوال الدخل الفردي وخاصة فئة الشاب الذي ٌتقاضى أجور  

 .جٌة ازو هذا ٌشجع على الزواج و بناء أسر

  إذن رؼم كل التؽٌرات التً تحدث داخل نطاق األسرة و خارجها ٌرجعها أصحاب 

النظرة اإلقتصادٌة إلى العامل و المستوى المادي و إنعكاسه على العالقات النسقٌة 

المتنوعة و أثرها على نسق القرابة و الزواج المتؤثر بظروؾ المعٌشة و نمط العمل 

واألجر المالً، إال أن هذه العوامل  ال تعتبرالوحٌدة أو المهٌمنة فهناك عوامل أخرى 

. المادٌة فً نظر مجموعة من العلماء مثل العامل الثقافً
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  إن الثقافة تتنوع باختالؾ المجتمعات و خصائصها فإختالؾ الثقافة ٌإدي إلى 

إختالؾ األفكار و التصورات القٌم و العادات و التقالٌد و ؼٌرها من العوامل التً 

الثقافة تعتبر عامل للمنافسة "ٌمكن أن تشكل مٌكانزمات التؽٌر فً المجتمع و 

اإلجتماعٌة بما ٌنتج عنها من صراع فكري بٌن الفئات المختلفة فً المجتمع مما ٌإدي 

. 1"إلى حدوث تؽٌر إجتماعً جدٌد

 أن التناقض ٌتبع من داخل المجتمع و تإدي هذه نظرٌة الصراع الثقافً  ترى 

أي ٌتسم حسم الصراع بؤنها "التناقضات حٌث ما أزٌلت إلى تؽٌرات إجتماعٌة فٌه 

جانب من العالقات الثقافٌة لحساب عنصر آخر و ٌكون ذلك إما باستبدال عناصر 

 ، فالشباب الجزائري الٌوم ٌعٌش حالة 2"جدٌدة ، أو بتنمٌة العنصر الؽالب فً الثقافة

  .تناقض فً القٌم مع جٌل اآلباء داخل نسق القرابة و األسرة و العائلة 

ٌظهر هذا جلٌا من خالل محاولة فرض الشباب أفكارهم و ثقافتهم و مستواهم المادي  

مثال إختٌار . خاصة فٌما ٌتعلق بموضوع الزواج و بناء أسرة و تخصٌص السكن 

الشاب الجامعً الذي ٌستقل بعمل بعد التخرج و محاولته تزوٌج نفسه بؤسلوب إختٌاره 

الخاص كثٌرا ما ٌواجه معارضة من طرؾ األولٌاء معارضة مبدئٌة خاصة إذا تنافى 

 . اختٌاره و أسلوبه مع عادات و تقالٌد العائلة خاصة التقلٌدٌة 

 فتصادم القٌم بٌن األب و إبنه حول الزواج ٌإدي إلى صراع حول بناء األسرة  

الجدٌدة بٌن عصرٌة الشباب و محافظة اآلباء على النمط التقلٌدي ، فثـقـافة الشـباب 

العصرٌة الناتجة عن التطور التكنولوجً و الصناعً و نمو التعلٌم مقابل ثقافة اآلباء 

التً ال زالت تقاوم التؽٌرات الطارئة فً المجتمع ، هذا التقابل ٌإدي إلى ظهور نوع 

جدٌد من العادات و السمات الثقافٌة بعد تواصل جٌلً ٌدوم زمن محدد ٌتنازل فٌها 

 فٌـتم وترتهالطرفان عن بعض القٌم حتى ٌتمكن من حسم الصراع و التخفٌؾ من 

 الكبار بقٌم زمانهم الماضٌة و هذا تشبثزواج الشباب بالتوفٌق بٌن حداثة الشباب و 

ٌنتج نمو فً الثقافة و تطور فً ثقافة الزواج و تؽٌره و ٌختلؾ تقٌٌم التؽٌر حسب 

. المجتمع و نمطه 

   إذ أن تدخالت اآلباء فً قرارات أبنائهم حول الزواج و بناء أسرة ، نجد له تفسٌر 

فً السٌاق الثقافً التارٌخً للمجتمع و محاولة الشباب فرض آرائهم و مواقفهم حول 

ظاهرة الزواج لها مبرراتــها العصــرٌة المتمـثلة فً تؽٌـــرات المجــتمـــع الصناعٌة 

. و التكنولوجٌة و السٌاسٌة 

    إنه صراع ال ٌنخفض داخل النسق إال مع تؽٌر داخل النسق و هذا ما ٌإكده كارل 

ماركس فً نظرٌة المادٌة التارٌخٌة حٌث ٌشدد أن تارٌخ المجتمعات مبنً على تارٌخ 

  .الصراع بٌن الطبقات و هو صراع مبنً على التناقض 

                                                             
1

. 146، ص 1996دار المجدالوي،.التغير االجتماعي بين النظرية والتطبيق،عمان: محمدالدقس- 
2

. 154-153، ص نفس المرجع  -
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 إلى خلق نظم جدٌدة فً المجتمع  التنافس والصراع على التصادم الفكري ووٌإدي  

فقد أدى تحدٌث المجتمعات إلى اكتساب الشاب مكانة مرموقة فً المجتمع و دور و 

وظائؾ تحسن بها مستوى الشباب الذي أصبح له مفهوم مختلؾ عن الحٌاة بحٌث ال 

ٌقبل سلطة أب العائلة الذي تراجع دوره و هٌمنته على الحٌاة اإلجتماعٌة ألفراد 

األسرة فالعالقة بٌن األب و إبنه الشاب تنتج نظم و أنماط و عادات و قٌم جدٌدة حول 

ٌرى فٌها الشاب مصالحه الشخصٌة و استقاللٌته الفردٌة فً . بناء األسر الحدٌثة 

المجتمع الجزائري الذي أصبح ٌتــجه فـً العشـرٌات األخٌرة نحو المبادئ الرأسمالٌة 

. و اللٌبرالٌة المنتشرة موجاتها فً العالم

   ٌرى ماركس أن الصراع ٌإدي إلى نشؤة نظام جدٌد مثل صراع أسٌاد األرض مع 

عبٌدهم فً النظام اإلقطاعً ، أدى هذا الصراع إلى نشؤة نظام جدٌد هو الرأسمالً 

الذي فرض فً العالم سٌادة جدٌدة و هٌمنة سٌاسٌة لطبقات إجتماعٌة محددة تفرض 

. ثقافتها على المجتمع فً كل المجاالت اإلجتماعٌة 

   إذن العامل الثقافً مهم فً إحداث التؽٌرات اإلجتماعٌة إضافة إلى هذا العامل 

هنالك العوامل السٌاسٌة و الطبقٌة و اإلدٌولوجٌة التً تإثر على كل أنساق الجزئٌة 

للمجتمع بما فٌها نسق الزواج و القرابة و عالقاته الداخلٌة والخارجٌة ، وتبادالته 

.  النسقٌة المختلفة منها النسق السٌاسً والتساندٌة

 ٌلعب العامل السٌاسً دورا هاما فً فرض السلطة على المجتمع من خالل طبقة  

إجتماعٌة معٌنة أو تٌار معٌن أو حزب سٌاسً معٌن و هذا من خالل إدٌولوجٌة 

مهٌمنة تنظمها و تسٌرها أجهزة الدولة بآلٌات ضبطٌة معٌنة مثل وسائل اإلعالم 

إن األهمٌة البالؽة التً تولٌها مختلؾ الدول لقضٌة اإلعالم بؤشكاله . الثقٌلة الموجهة 

و صوره المختلفة المرئً و المسموع و المقروء و الصامت ، و تخصٌص المبالػ 

الطائلة للمإسسات المتخصصة بهذه العملٌة و كذلك بعملٌات التنشئة االجتماعٌة أي 

إلخ ، إن هو إال عملٌة إعتراؾ بدور ....وزارات اإلعالم ، الثقافة، التربٌة و التعلٌم 

. الوعً فً عملٌة التؽٌر اإلجتماعً

    

فقد لعب اإلعالم فً الجزائر دورا كبٌرا بتنمٌة وعً الشباب حول الزواج الحدٌث 

العصري و بناء أسرة الزواجٌة النووٌة و هذا ال ٌتحقق للشباب إال بعد الحصول على 

سكن و عمل  و إتمام دراستهم العلمٌة لرفع مستواهم الثقافً فالدراسة و الشهادة 

العلمٌة هً مفتاح الحٌاة اإلجتماعٌة األسرٌة للشباب، بحٌث أصبح الٌوم التعلٌم نشاطا 

رسمٌا ٌإثر بقوة فً المجتــمـع الحدٌــث و شرط تحضره و نموه بفضل فـتــح فروع 

التعلـٌم و التخصص العلمً أمام الجنسٌن دون تمٌز مع إدماجهم فً عملٌة التنمٌة 

االقتصادٌة للبالد أي أن المجتمع الصناعً الحدٌث ٌتٌح الحق لألفراد التعلٌم من 

   .المرحلة االبتدائٌة إلى الجامعٌة و الحصول على منصب عمل حسب شهادة التخرج 
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ما أثر على المكانة االجتماعٌة للشباب فً المجتمع و جعل منه الفاعل األول فً   إن 

العالقات االجتماعٌة بعد أن كان ال ٌملك أي سلطة عائلٌة من قبل و خضوعه 

للسٌطرة األبوٌة ٌصبح بعد تلقً التعلٌم و التمهٌن أكثر تحررا فً تصرفاته و منهم 

من ٌراعً حدود العادات و التقالٌد و فٌهم من ٌدوس علٌها بحكم تحضره بحضارة 

ؼربٌة أوربٌة مع اكتسابه مكانة بفضل دخله المرتفع و األجر الذي ٌتلقاه مقابل عمله 

الذي ٌحوله من فئة إلى فئة أخرى عالٌة ،حٌث ٌتخذون قرارات حرة خاصة بزواجهم 

و ال ٌجد اآلباء سوى القبول بمواقفهم بعد فترات زمنٌة مرحلٌة ٌقتنعون بخٌرات 

 .أبنائهم و كثٌرا ما ٌكون إختٌار الشاب الزواجً من خالل الوسط الجامعً 

عملهم و من التمهٌن و الدراسً و من خالل  الشباب الثانوي فً حٌات الوسطحتى   

أي أن الشباب ٌتؤثرون ببٌئتهم الجدٌدة . خالل أحٌائهم السكانٌة التً ٌعٌشون فٌها

االجتماعٌة و ٌقومون إنطالقا منها من تؽٌر عادات و تقالٌد أسرهم تخص الزواج مثل 

تؤخٌر و تؤجٌل سن الزواج ، تمدٌد فترة التعارؾ و عملٌة االختبار و أخــذ قـــرار 

الخطبة التـً أصبحت تدوم مدة طوٌلة ، تؽٌرت حفالت الزواج و مصارٌفه ، أي أن 

الشباب تؽٌرت نظرتهم للزواج بعد اكتسابهم ثقافة معٌنة ناجمة من تؽٌرات المجتمع 

خاصة فً العشرٌتٌن األخٌرتٌن ،التً أصبح فٌها الشباب ٌنتقد التقالٌد و العادات و 

ٌؽٌر الكثٌر منها و ٌقصٌها و ٌعوضها بعادات و قٌم أخرى من إبداعه الثقافً و 

مستواه العلمً و المهـنً الذي أصبـح ٌفـرض على الشباب مؽادرة العائالت و األسر 

أو السفر و الهجرة ألجل الدراسة والعـمــل فً مناطــق بعـٌـدة تخـتـلؾ بٌـئٌا و 

. جؽرافٌا عن محٌط المنطقة التً نشؤ فٌها

درت حفلة زواجً تفاهمت مع مرتً "   ٌقول أحد المبحوثٌن و هو إطار سامً 

ؼاشٌنا ندٌرولهم حفلة نتً فً الدشرة و أنا خٌمة فً المنطقة تاعنا، ما نقدرش نجٌبهم 

ٌظهر جلٌا فً هذا الكالم أهمٌة " . للشراطون ، درت حبابً و صحابً و خوتً

العامل الجؽرافً على تؽٌرات ظاهرة الزواج و عالقة التؽٌر بالعوامل البٌئٌة 

  ،و 1"تشمل جمٌع الظواهر الفٌزٌائٌة التً لٌست من صنع اإلنسان" المختلفة، و التً 

أي تؽٌر حاصل فً البٌئة هو بفعل ظواهر طبٌعٌة مثل الزالزل و البراكٌن و لٌس 

لإلنسان أي إرادة تتحكم فٌها بل هً التً تتسبب فً تؽٌر أنماط حٌاته اإلجتماعٌة فً 

أثبتت الدراسات األنثربولوجٌة، أهمٌة هذا العامل الجؽرافً فً تشكٌل حٌاة .المجتمع

خاصة جانبه الثقافً و المورفولوجً ، إعتبار أن تؽٌر تلك الحٌاة "المجتمع واإلنسان 

اإلنسانٌة هو إستمرار و تفاعل اإلنسان مع بٌئته مما أدى إلى إحداث آلٌات تتجدد من 

 . 2"خاللها طبٌعة التفاعل و التمازج بٌن العالقات و القٌم و األفكار

                                                             
1

. 37، ص 2006-2005 ، جامعة الجزائر، 2، العدد 1ج .التغيرات األسرية و التغيرات االجتماعية: سلسلة الوصل:دالسي أحمد   -
2

. 195، ص 1989 دار المعرفة الجامعية ، .،اإلسكندرية دراسات في علم االجتماع التطبيقي:محمد عاطفغيث  -
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     لقد أحدث التعدٌل فً الظروؾ الجؽرافٌة إلى فرض تؽٌرات مثال تفكك الحالة 

العاملة فً الزراعة إذا هاجرت إلى المدن الصناعٌة فإن حجمها ٌصبح أصؽر و 

بالتالً تتفكك الحٌاة الرٌفٌة التقلـٌدٌــة و تظهـــر حٌـاة المدٌنة العصرٌة و ٌسبب هذا 

.  تؽٌرات أسرٌة و نظام الزواج و حفالت الزفاؾ 

شوؾ هاذو نعرفهم ملٌح والد الدوار قاعدٌــن مكشــوفـــٌن : "ٌقول أحد المبحوثٌن 

و بنتهم  (طبق لحم)و الكفتة  (هومبرؼر)فً طابلةٌاكلو فً الكرٌم و بومبرؼر 

و  (الحصٌر)سٌفٌلٌزي ، كان باباهم ٌطلع القٌطون و حده و ٌفرش الزربٌة و القطاٌؾ 

قاع ما .... مهم كانت الحاجة ربً ٌرحمها تتربع و تفتل طعام العرس  و تزٌد تصدق 

و الدد ٌجً كً  (مرهم الشعر)الجال ..... ٌا خٌجٌل .... تعرفششاٌالً صال دي فات 

(DJ"  )". سمحو قاع فً الفال حة .... قاعدٌن زاهٌٌن شعب الرقص و هز لكتاؾ ....

.... ال آداب ال تعلٌم كالتهم المدٌنة .... قارٌٌن العــمى ..... زعما قارٌٌن جامعٌٌن 

". الشبعة الجدٌدة..... كثرو الدراهم .... كالو الؽلة و سبو الملة 

من خالل كالم المبحوث تظهر كل مإشرات التؽٌر فً الجزائر من خالل ظاهرة 

الزواج التً عرفت تؽٌرات عدٌدة خاصة لدى فئة الشباب حٌث أصبح تصور الزواج 

تشمل تؽٌرات أحدثتها عوامل ذكرها . للشباب ٌمثل ثقافة جدٌدة فً نظر جٌل اآلباء 

و  (العائلً)المبحوث عفوٌا  وعـــً العامل اإلقتصادي و السٌاسً و اإلجتماعً 

 .الثقافً و التعلٌمً 

 

:  النظرٌات اإلجتماعٌة الثقافٌة لإلختٌار الزواج: المطلب الثالث

التناسب و التجانس اإلجتماعً و التوافق هو الذي تقوم علٌه النظرٌات اإلجتماعٌة 

على الثقافة كؤساس فً االختٌار للزواج باإلضافة إلى الحٌاة المجتمعٌة التً تقرب بٌن 

و . الناس بما ٌوجد بٌنهم من التكافإ و التشابه أو التجانس كؤمور أولى فً اإلختٌار 

الواقع أن الشروط اإلجتماعٌة و تفضٌالت التناسب شائعة على ألسن الناس فً 

على حــد تعـبٌر " حتى تزاوجو حتى تشابهو"تقالٌدهم و هو شائع فً األمثلة الشعبٌة 

  .أحد المبحوثٌن
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و التشـــابه و الموائمة تــإدي إلى التـنــاؼم " هً توالمو و هو ٌوالمـها" و ٌقول آخر 

 ."و التكامل و تخفٌؾ التوترات داخل النـســق الزواجـً 

 بسبب إختالفات الحاجات المتؽٌرة 1"كون حدوث المنافسة و الصراع و التوتر  يربما 

التً ٌقوم علٌها اإلختٌار للزواج الذي ٌتؽٌر هدفه حسب تطلعات و آمال و إشباعات 

.  األفراد فً النسق اإلجتماعً 

و هو جانب ٌظهر "هذا الجانب من صورة التكامل فً إختٌار الزواج لدى الشباب 

التباٌنات الحاصلة بٌن المجتمعات و ٌكاد ٌبطل هذه النظرٌة ألن المجتمعات لٌست 

 .2"مإهلة فً تراثاتها الثقافٌة إلشباع حاجات أبنائها و خاصة التقلٌدٌة منها

حول الزواج و ارتباطه بمتؽٌرات  (روبرت ونش)"ء فً دراسة قام بها اكما ج

إجتماعٌة مثل السن، الجنس، الدٌن، األصل العرقً، القرب المكانً، الوضع 

اإلقتصادي ، التعلٌم والوضع الزواجً السابق و خرج بفكرة األضداد  اإلجتماعً

 أو ٌحد به الشخص الذي ٌختلؾ عنه فً ٌنجذب لبعضها بمعنى أن الشخص تنجذب

وهً بحاجة عنصر . 3"الخصائص و هو ما عبر عنه روبرت ونش بالحاجة المكملة

اإلشباع و الرضا رؼم أن الفرد تحكمه متؽٌرات إجتماعٌة توجه سلوكه اإلختٌاري 

للزواج و لكونها متناسقة متداخلة تإثر فٌه بقوة و تحدث تؽٌرات إجتماعٌة لها قوانٌنها 

و لكن عندما نصل إلى المستوى النفسً أو العقلً و إلى البواعث و "الضابطة 

الحوافز الفردٌة فإن اإلختٌار للزواج ٌمٌل إلى أن ٌكون عوامله أسبابا متممة أو مكملة 

جاب وحدة " أخبرنً أحد المبحوثٌن أن صدٌقه 4"أكثر منها عوامل التجانس والتماثل

قالتله أمه بهدلتنا جبتلنا وحدا مصدٌا ، .... زرقة بؽونات صحراوٌة و هو بلوندو 

و ٌقول مبحوث آخر ". قعد ٌبكً فً عرسوقالولو ماشً شابة.... شاٌقولو بنً عمك 

، " بشوٌابشوٌا والفوها... والدٌا أما قالتلً ما تتقلقش .... تعرفت بها هً قباٌلٌة "

". المهم مسلمة كٌفنا قاع جزاٌر"
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التشابه و التجانس فً الجنس أي الموطن و العرق و هً من األمور  إنها مإشرات 

فهمت من الشباب أثناء المقابالت المٌدانٌة أن نسبة  .المهمة فً اختٌار شرٌك الحٌاة 

منهم ال ٌهتمون للجنس والعرق أثناء عملٌة التعارؾ األولى للتمهٌد للخطبة جد كبٌرة 

منهم ٌولون أهمٌة للجنسٌة و اللون و العرق و األؼلبٌة ، لكن تدخل اآلباء بٌن أن 

أرفضه ألنه .... الطفل عربً :"أخبرتنً مبحوثة أن أباها قال لها  . ة السالل واألصل

والدٌا .... تعرفت علٌه خمس سنٌن ماحسٌتش بالفرق بٌنا "و تقول المبحوثة " عربً

و فً هذا الصدد إن إختٌار " ٌاخً قاع بنٌادم مهم ٌفهمنً و مقدرنً .....ما بؽاوش 

الشرٌك كان ال ٌتم سابقا من خالل الوئام العاطفً الذي ال ٌتنافى مع الجنس و العرق 

المختلؾ ما دام الشباب ٌعٌش حر فً مجتمع ٌشرع له حقوقه فً اختٌار شرٌكة الحٌاة 

 ."التً تناسبه دون إكراه ابوي 

نه من الجدٌر اإلشارة إلً أن التحول من الضبط األبوي إلى حرٌة الفرد فً   إ

عموما فإن الناس ٌتزوجون ألن الزواج " اإلختٌار لم تقض تماما على سلطة الوالدٌن 

هو النمط اإلجتماعً الذي ٌجد قبوال واسعا و مشروعٌة إلقامة عالقة بٌن الجنسٌن 

ة و النقاء و التــعــاون من أجـــل اإلبقـاء على الحٌاة و الوالدٌة و الحٌاة ؾكنوع من الع

. 1"المنزلٌة المستقرة و القٌم المتشابهة

    من خالل كالم المبحوثٌن نجد أن التناسب والتـشابــه و التـجانس و التكامل فً 

الجنس و العرق و العقل و الدٌن و الطبقة و السن و المٌول و الرؼبات و الصحة و 

المحٌط كلها مإشرات تدل متؽٌرات معقدة تإثر على تؽٌر أسلوب اإلختٌار فً 

. المجتمع الواحد

الحظت أن الشباب ال ٌهمهم فً لزواج المستوى التعلٌمً خاصة البنات الذٌن ٌهتمون 

 بالعكس تماما فهم اآلباءأكثر بالتدٌن و األخالق و الذكاء فً أسلوب الحٌاة ، أما 

. ٌشددون على عامل التعلٌم و الثقافة فً عملٌة إختٌار أبنائهم للزواج

                                                             
1

 .123، ص2002دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية، . أزمة السكن و مشاكل الشباب:  سناءالخولي- 
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" أنا عامل بسٌط نٌفو تارمٌنال و هً أستــاذة تعارفــنـا قبلت بٌا"ٌقول أحد المبحوثٌن  

أما جابتلً معلمة قارٌة فاهمة تعاونك شوٌة باش تعٌش ، تخرج ، "و ٌقول آخر 

" .  تحوس ما ٌصرالكش كٌما حنا 

نستخلص من كالم المبحوثٌن أن زواج الشباب الٌوم ال ٌهتم بتعارض قٌمه أو 

مصالحه مع جٌل اآلباء الذٌن ٌهتمون بالمعاٌٌر اإلجتماعٌة و حتى النفسٌة للزواج فً 

. المجتمع حسب القٌم السائدة فٌه 

أن األشخاص الذٌن : "   و هذا ما ذهبت إلٌه نظرٌة القٌم فً الزواج التً تفترض أن 

. 1"ٌشتركون فً نفس الخلفٌات اإلجتماعٌة ٌتعلمون و ٌحافظون على نفس القٌم

فاألفراد ذوي القٌم المتماثلة ٌتفاعلون فً شبه من العالقات التواصلٌة فٌكون اإلختالؾ 

. و التصادم حول المتؽٌرات المادٌة قلٌل 

   الحظت من خالل المبحوثٌن عكس هذا فإختالؾ القٌم بٌن اآلباء و األبناء حول 

الزواج فٌه كثٌر من الخالؾ لكنه ٌتقهقر شٌئا فشٌئا مع تجاوز مراحل التحضٌر 

للزفاؾ ٌقل التصادم رؼم إختالؾ القٌم فً النسق القرابً بٌن األجٌال، و بالتالً 

الرؼبة تبدو جلٌا بٌن اآلباء و األبناء فً التفاهم و توطٌد العالقات مع األسرة التً 

ٌرٌد أبناءهم التصاهر معها و هذا ٌكون عالقات صداقة ٌنجم عنها اإلختٌار للزواج 

رؼم التناقضات اإلجتماعٌة و الثقافٌة الموجودة بٌنهم ربما تكون هذه العالقات مبنٌة 

على المصلحة إال أن اإلشتراك فً القٌم الذي ال ٌؤتً هكذا دفعة واحدة بل ٌؤتً 

بالتدرج الذي ٌقرب أوال الشاب و الشابة الذٌن تعرفا على بعضهما ، ثم تقرب مع 

 . والدٌهما ثم التقرب ٌجمع كال األسرتٌن المختلفتٌن إجتماعٌا 

 إذن اإلشتراك فً القٌم ٌوطد العالقات و ٌجعلها مستمرة على عالقات صداقة بعٌدة 

عن التصادم و هذا عكس ما ذهبت إلٌه نظرٌة التبادل فً اإلختٌار للزواج التً ترى 

أن اإلختٌار عبارة عن صفقة تجارٌة أو نوعا من المقاٌضة و المساومة التً ٌحتمل 

. فٌها الربح و الخسارة
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 أنهم تزوجوا بمرأة عاملة بسب  عن البعض ، ن المبحوثٌن تقرٌبا كل م    لقد أكد لً 

مساعدتهم فً تكالٌؾ الحٌاة فاألجر له دوره فً الزواج ، و بناء أسرة ٌقول أحد 

وهذا كلها مإشرات تدل ".ٌا قانًٌ ٌا باردي.... شهرٌة الزوجة تساعدنً "المبحوثٌن 

عن مدى تؤثر الثقافً بالتؽٌرات اإلقتصادٌة، لكن األفراد خاصة فً العائالت ٌندفعون 

للدفاع عن قٌمهم ومبادئهم فً عالقاتهم اإلجتماعٌة ، فٌتجادلون وٌتحاورون وٌتوافقون 

 .وٌعدلون من قٌمهم لتتكٌؾ مع الواقع المتجدد،وٌإدون وظائفهم على أكمل وجه

إذا إختالؾ األفراد فً العائلة حول الزواج ٌنتج عنه تؽٌر فً تحقٌق عملٌة الزواج 

داخل العائلة ،من دون أن تفقد العائلة قٌمها ومبادئها وسماتها الثقافٌة،بل ٌتم التجدٌد 

 . للتوافق مع التؽٌرات الطارئة فً المجتمع
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 شباب بٌن العزوبة وتأخٌر سن الزواج:المبحث الثانً

 .أهمٌة زواج الشباب:المطلب األول

اسم الزواج ٌعنً على السواء زوج أو نكاح، و ":األهمٌة الدٌنٌة واألخالقٌة- أوال

كلمة نكاح من مصدر قرآنً ٌوحً إلى محاسن النشاط الجنسً لكن فً إطار اتصال 

  . 1"شرعً بٌن الرجل و المرأة

.... تخرج معاه " و ٌقول آخر "متعة للرجل.... الزواج ملٌح " ٌقول أحد المبحوثٌـن

 " الزواج نصؾ الدٌن" و ٌقول آخر "ما نصش علٌه الدٌن الحنٌؾ... تعارؾ حرام ؟ 

ال ال .... قبل الفاتحة "، "بعد الفاتحة نعقد علٌها ما عاٌش الزٌارات"و ٌقول آخر 

 . "الخبٌثـــون للخبٌثات و الطٌبون للطٌبات"و ٌقول آخـــر . "....

بنت فاملٌا متدٌنة ... شوؾ النٌة الصالحة ... التخوبٌت مشً ملٌح " و ٌقول آخر 

مودة و رحمة، ... عاٌلة ... صلة الرحم ....أسرة عفٌفة .... بنت عاٌلة شرٌفة ....

  ."أحنا مرابطٌن ندوا من بعضنا بعض" ، تقول أخرى "تفرحهم... طاعة الوالدٌن 

المرا اطٌع أوامر راجلها و " و ٌقول آخر "الراجل الشرع حلله":  و ٌقول آخر 

 و ٌقول آخر "دعوة الخٌر تـاع الشوابٌن...تصونه فً حضوره و ؼٌابه... تخدمو 

  ."خالفة هللا... بركة الجدود و الولٌة "

نالحظ من خالل هذه المإشرات التصورات البعد الدٌنً للزواج لدى الشباب لكنً 

إنها أفكار تشكلت ‘ الحظت أن الشاب المقبل أو المتزوج حدٌثا ال ٌحسنون فقه الزواج 

حسب رأًٌ من خالل ترسبات أفكار دٌنٌة شعبٌة المتنافٌة مع أصول الفقه الرسمً و 

... الشباب عندو نٌة الزواج "هذا ما أكده لً أحد األئمة فً أحد المساجد إذ ٌقول 

 ." اإلسالميمظاهر بعٌدة على الدٌن و الفقه و آداب الزواج ؾ

 كما نالحظ من خالل كالم المبحوثٌن و جود مإشر مهم فً تمثل الزواج و هو نسق 

العائلة و األسرة و حتى الطائفٌة المرجعٌة و هذا ٌدل على أن الزواج قضٌة عائلٌة 

 . جماعٌة 

إضافة أنً الحظت مإشر التفرقة الذكرٌة و دونٌة الفتٌات فٌما ٌخص الزواج العائلً 

هو تابع لقرارات الرجال أو رب األسرة الذي ال ٌزال تابعا فً إنتمائه للعائلة ، 

 .وجماعة األقارب، و الدٌنٌة مثل الطرق الصوفٌة أو الجماعات السلفٌة

  على العموم ٌظهر أن توجه الشباب ٌرى فً الزواج رابطة مقدسة سامٌة قبل كل 

شًء و الحظت أن األؼلبٌة من الشباب ٌرى التعارؾ قبل الزواج بنٌة الزواج أحالم 

حتى و لو كانت مدة تدوم سنوات و هذا تؽٌر فً عالقة نسق الزواج فً المجتمع 

 .الجزائري

                                                             
1
- TALBI, Radia :Les attitudes et les représentations du mariage chez la jeune fille algérienne, Alger ; 

.Enal,1984, P37 . 
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تكمن أهمٌة الزواج فً إتحاد بٌن األفراد : تجدٌد المجتمع الزواج فًأهمٌة- ثانٌا

على أنه اتحاد جنسً بٌن الرجل و المرأة ، إتحاد ٌعترؾ به المجتمع بواسطة إقامة "

 ٌتمتع به األفراد فً المجتمع و ٌتفننون فٌه و ٌتجملون كما أنه ٌشتمل 1"حفل خاص

على التؤهب للبلـوغ فً الشهـــوة التناسلٌة و من تــم للتمتـــع "على الترفٌه على النفس 

بالحٌــاة العائــلٌة و تكوٌن أسرة أساساها التعاون و إحصان الزوجٌن و المحافظة 

 .2"على األنساب

 "...لٌتوالمو... إتحاد، هو ٌكملها و هً تكمله ... الزواج تعارؾ "ٌقول أحد المبحوثٌن

المرأة العاملة ما "، و قول آخر "تقبل سلبٌات و إٌجابٌات الطرؾ اآلخر"وٌقول آخر 

الزواج تقاسم مسإولٌة ، " و تقول مبحوثة"الوالدٌن ٌحكمو... ٌتحكمش فٌها الراجل 

مستوى ثقافً و المعٌشً ... الشاب ٌختار لروحو " و تقول أخرى "مشاركة ، فداء

 ."...اقتصادي مكلؾ جانب

و هذه كلها مإشرات عن العالقات االجتماعٌة التً ٌنسجها األفراد فً المجتمع من 

 .خالل نظام الزواج

كما تبٌن لً جلٌا أن الشباب ال ٌتحدث عن بناء أسرة خاصة ، الذٌن هم فً مرحلة 

بل ٌتحدثون كون الزواج حٌاة . التعارؾ الطوٌلة و لم ٌستقروا عملٌا و تكوٌن مهنً

مشتركة مإشر التعاون و التماسك مع العائلة لتحقٌق الزواج و طموحات مستقبلٌة، 

وأنه فقط األقلٌة منهم ٌتحدثون  بمإشر البٌت ، السكن ، و أؼلبهم ٌعبر كما ٌقول أحد 

 و ال ٌتحدثون عن دور الزوجة و الزوج إال قلٌال بعد أن "اندٌروا دار"المبحوثٌن

 .أسؤلهم عن ذالك الدور أو ذاك

الزواج ٌعد عالقة اجتماعٌة جوهرٌة و هو من الناحٌة التارٌخٌة ٌعد أول عقد فً "  

 داخل اإلطار 3"شبكة العالقات التً تتٌح لمجتمع معٌن أن ٌإدي نشاطه المشترك

األسري و هو ربط لعائلتٌن فً النسب لتوسٌع دائرة القرابة و هو أساس الحٌاة 

عن طرٌق البناء األسري و تحدٌده باستمرار ، الزواج . االجتماعٌة و استمرارها 

 .الذي ٌكون قائما على أساس روابط شرعٌة معترؾ بها من طرؾ المجتمع 

الحظت أن البنات أكثر دراٌة و معرفة حول أهمٌة الزواج بالنسبة للشباب، تقول 

" كل واحدة حلمها تتزوج و تدٌر دار"مبحوثة

""  وتقول أخرى "ادٌر دراري و تربٌهم"و تقول أخرى 

" مساندة.... الرضا ، إنجاب "وتقول أخرى 

" إلتزام بالحقوق و الواجبات"وتقول أخرى 

 ."حٌاة و أفكار مشتركة"وتقول أخرى 

                                                             
1

 .09، ص 1984،بيروت، مؤسسة الرسالة للطباعة و النشر ، 1 ،ج3ط.الزواج:رضا كحالة عمر- 
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 .31-30، ص 1988المطبوعات الجامعية، . الجزائر، ديوان.الوجيز في شرح القانون الجزائري: العربي بلحاج - 
3

، 1986، الجزائر، مطبعة النخلة، 1،ج3عبد الصبور شاهين،ط: ترجمة. شبكة العالقات االجتماعية : ميالد مجتمع:بن نبي مالك -  
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وهذه مإشرات مشاعر ."مسإولٌة األم.... ٌتشاورو على والدهم "وتقول أخرى 

 .األمومة،تدل أن الزواج الٌعنً عند الشباب فقط األحوال المالٌة

 أما الشباب فتبٌن أن أكثر من نصؾ ٌرون أن الزواج ٌقرره العائلة و الوالدٌن بعد 

توفر تكالٌؾ المالٌة و السكن و العمل وهم ٌفضلون اختٌار فتاة و التعارؾ و االتفاق 

 .على الزواج وتؤسٌس أسرة فً حالة تحسن األوضاع االجتماعٌة

 إنه مإشر المركز االجتماعً، كما أنها تعتبر النواة األولى لكل التنظٌمات 

 . و الشاب الذي ٌقرر الزواج معناه بناء أسرة1"االجتماعٌة،

و هدؾ أساسً و " فهدؾ الزواج هو تكوٌن أسرة و ٌعتبر الزواج ظاهرة اجتماعٌة 

هام بالنسبة لمعظم أفراد المجتمع إذ  ٌتزوج الؽالبٌة العظمى من الناس فً وقت ما ، 

بالمئة فً أي مجتمع من المجتمعات ، والزواج لٌس 90ونسبة المتزوجٌن تزٌد عن 

عقد شركة مساهمة بٌن ذكر و أنثى من أجل استثمار طاقتهما الجنسٌة أو بقصد إشباع 

رؼبتهما أو دوافعهما الؽرٌزٌة ، ضمن إطار األشكال و القواعد التنظٌمٌة ، بل ٌجب 

 .2"تصوره على أنه عقد معاهدة ذات أبعاد دٌنٌة و دنٌوٌة

فاتجاه الناس نحو الزواج لٌس هكذا فقط أو بدون ؼرض معٌن بل لدٌهم مساع ٌسعون 

 . لتحقٌقها من وراء الزواج و سوؾ نحاول التطرق إلى البعض منها

إن اإلنسان كائن اجتماعً بطبعه ، فهو مدنً : أهمٌة الصحة البدنٌة و النفسٌة- ثالثا 

بالطبع كما ٌقول ابن خلدون ، فبعد أن كان ٌعٌش فً وسط أسرته و المتكونة من 

والدٌه و إخوته و بعد إعطائه الحنان و المحبة له فً الوسط األسري، أصبح ال ٌمكن 

ٌوفر للفرد "له االستؽناء عن الدؾء و الحنان العائلً و بالتالً ٌفكر فً الزواج الذي 

جوا نفسٌا ٌحقـق األلفــة و الدؾء المنزلً و المساندة العاطفٌة من شرٌك العمر ، 

فالفراغ العاطفً ال ٌمكن ملإه إال بالزواج الذي ٌإدي إلى فك العزلة العاطفٌة بالتكامل 

النفسً بٌن المرأة أو و الرجل فٌنشؤ استقرار نفسً و راحة وسكن روحــً و مــودة 

ورحـمة بٌنهما بعٌدا عن القـلـق و االضطرابات ، وبالتالً كل هذه العوامل تساعد 

على مواجهة أزمات و صعوبات الحٌاة بالتفاعل اإلٌجابً الناضج أمام المواقؾ 

 . تزٌد الشاب قوة و تماسكا3"المختلفة بتدخل العقل و الحكمة أوال ثم العاطفة

فالهدؾ الرئٌسً ٌوفر للفرد الراحة و الطمؤنٌنة و هذا ٌتحقق باالحترام المتبادل بٌن 

الزوجٌن مما ٌساعد على استمرار الحٌاة الزوجٌة و إمدادها بالقوة و التماسك بٌن 

 .الزوجٌن و هو مهمة فً سن الشباب و سلوكه األبوي

   

                                                             
1

، 1995المجتمع القروي بين التقليدية والتحديث، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع،، : المقدم مها سهيل - 

 .87ص
2

 .81،ص1989، الجزائر،دار البعث، ،2ط.الزواج والطالق في قانون األسرة الجزائري: سعد عبد العزيز - 
3

، معهد العلوم (رسالة لنيل دبلوم الدراسات المعمقة)اختيار مقاييس تكافؤ القرينين و التغير اإلجتماعي الثقافي، : عياش صباح - 

 .31، ص1995االجتماعية، ،
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 ٌتمثل الهدؾ األخالقً فً إشباع الرؼبات الجنسٌة فً إطار شرعً هو الزواج و 

االبتعاد عن الشذوذ بالتمسك باألخالق الحمٌدة التً تجعل من اإلنسان فردا مرتفعا 

فقد خلق هللا اإلنسان بفطرة تدفعه إلى المٌل . عما ٌدنس إنسانٌته و مبادئه فً الحٌاة

إلى الجنس اآلخر، وقد جعل الدٌن اإلسالمً هذا المٌل مشبعا عن طرٌق الزواج 

المشروع و االتصال المباح ، فالزواج ٌعمــل علـى ضبـط العالقة الجنسٌة بٌن المرأة 

 . و الرجل فً حدود شرعٌة ، و ٌحدده و ٌحصره بٌن الزوجٌن فقط 

  إننا نالحظ أن ظاهرة الجنس أصبحت متفشٌة فً المجتمعات العربٌة و اإلسالمٌة 

مثلها مثل المجتمعات الؽربٌة فؤصبح الفرد ٌتبع نزواته و شهواته الجنسٌة فً إطار 

ؼٌر شرعً ، وهذا ما قد ٌفسد المجتمع و ٌإدي به إلى االنحالل و بالرؼم من التحرر 

أو التحلل الذي أصاب مجتمعات عدة بخصوص سهولة و ٌسر إرضاء العالقات 

الجنسٌة خارج نطاق الزواج ، إال أنه ما زالت هناك الكثٌر من التحفظات االجتماعٌة 

و بعد الزواج فإن هناك ضؽطا أكثر قوة فً أن تقتصر ... لمثل هذه اإلرضاءات

اإلرضاء الجنسٌة على العالقات الزواجٌة المشروعة ، فالمطالب و الؽرٌزة 

البٌولوجٌة ال ٌمكن أن تتحقق إال بزواج شرعً الذي ٌضمن السكٌنة و االطمئنان فً 

 .نفوس األزواج لحٌاة الفضٌلة والكرامة

 إن هدؾ الزواج الصحً ٌكمن فً المحافظة على سالمة الجسم من األمراض و 

 خاصة األمراض الجنسٌة كالسٌدا، و هذه األمراض تؤتً نتٌجة العالقات الجنسٌة

الؽٌر مشروعة أو ما ٌسمى بالزنا ، و قد نهى هللا تعالى عباده االقتراب من الزنا فً 

( 32) سورة اإلسراء اآلٌة 1" و ال تقربوا الزنا ، إنه كان فاحشة و ساء سبٌال"قوله 

، و هــــذا لمــــدى خطـــورة هذا المرض عند إصابة اإلنسان به، و الواضح أن مثل 

هذه األمـــراض تــزداد انتشارا ٌوما بعد ٌوم، فحسب منظمة الصحة العالمٌة التابعة 

إن األمراض التناسلٌة قد ازدادت انتشارا بصورة وبائٌة "لهٌئة األمم المتحدة جاء 

نتٌجة لشٌوع العالقات ؼٌر الشرعٌة بٌن الشباب و الفتٌات العازبات فً الكثٌر من 

 سنة ، و عزت 19 و 15الدول  و ال سٌما بٌن الفتٌات اللواتً تتراوح أعمارهن بٌن 

المنظمة أسباب هذه الظاهرة إلى نقص النظام فً الحٌاة العائلٌة و الجهل بطبٌعة  و 

 ، فاألمراض الخطٌرة الناتجة عن العالقات الجنسٌة فشل الطب فً 2"وظٌفة الجنس

عالجها، لهذا نجد أن اإلسالم حذر الشباب من الوقوع فً مثل هذه األخطاء، و أن 

و حماٌة ". اإلسالم حث الفرد على الزواج من أجل حماٌته من كل هذه األمراض 

المجتمع من هذه األمراض الفتاكة التً تسري بٌن أفراده ، إن هم ابتعدوا عن العفة و 

 .  3"أحجبوا عن الزواج الشرعً و أقبلوا على الزنا

                                                             
.32القرآن الكريم،سورة اإلسراء،اآلية  -1  
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، ص 1985،تونس، دار بوسالمة للطباعة و النشر، 2ط. أهداف األسرة في اإلسالم و التيارات المضادة :يوسف آفاق،محمد حسن- 

112-114. 
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  عبر القرآن الكرٌم عن الزواج بلفظ اإلحصان ، فالحصن هو القلعة ، واإلحصان 

محصن و المرأة المتزوجة تسمى "ٌعنً المتحصن داخل القلعة ، و المتزوج ٌقال له 

محصنة ٌعنً أنها دخلت فً حماٌة هذا الحصن ، الذي بنً لحماٌة أخالقها و صون 

و "(05)، حٌث ٌقول تعالى فً سورة المائدة اآلٌة 1"نفسها فً حالة زواجها

المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذٌن أتوا الكتاب من قبلكم إذا أتٌتموهن 

فعلى الشاب أن ٌصون  . 2"أجورهن محصنٌن غٌر مسافحٌن و ال متخذي أخدان

 .نفسه صحٌا حتى ٌعٌش حٌاة اجتماعٌة مستقرة

إذا كان الزواج فً الماضً نظاما دٌنٌا بحتا :  المحافظة على النوع اإلنسانً-رابعا

فقد أصبح الٌوم فً أكثر دول العالم نظاما قانونـــٌا و أهمٌة الزواج االجتماعٌة أنه هو 

أســاس البٌــت و األسرة و أساس البنوة و النسب و العالقات الناتجة عن كل ذلك و 

ما ستتتبعه من حقوق و واجبات متبادلة ، ونستطٌع أن نقسم هذا الهدؾ إلى هدفٌن 

 :فرعٌٌن

 و هللا"عن طرٌق الزواج ٌتــم إنجاب األطفال و تربٌتهم و رعاٌتهم ،إذ قال تعالى  

 سورة النحل 3"جعل لكم من أنفسكم أزواجا و جعل لكم من أزواجكم بنٌنا و حفدة

فاإلنسان ٌحب البقاء "، أي أن إنجاب األطفال ٌإدي إلى استمرارٌة الحٌاة  (72)اآلٌة 

، و ٌعتبر تكاثره امتدادا له ، فمن الثابت علمٌا أن اإلنسان مطبوع على حب البقاء ، و 

من إٌجابٌته أٌضا الحصول على أبناء و حفدة،وهذا ٌعنً توسع فً حجم األسرة 

والعائلة ، فاألب ٌرى شبابه فً شباب ابنه متجددا، و األم ترى شبابها فً شباب ابنتها 

ٌتمٌز بها اإلنسان إذ ٌقول تعالى 4"تجدٌدا لحٌاتها و كٌانها ، وهذا المٌل حاجة طبٌعٌة 

 سورة الفرقان اآلٌة 5"الذٌن ٌقولون ربنا هب لنا من أزواجنا و ذرٌتنا قرة أعٌن و "

(74.) 

فعن طرٌق الزواج الشرعً ٌستطٌع الفرد أن ٌنجب أطفاال شرعٌٌن ، وبالتالً  

المحافظة على عائلته و نسبها و استمرارها عبر األجٌال ، فاإلنسان وحدة المجتمع 

 .فبزواله ٌزول المجتمع بؤكمله

إنشاء عالقات اجتماعٌة عن طرٌق الزواج سوؾ ٌتم إنشاء عالقات بٌن الزوجٌن أو  

تلك العالقات سوؾ تإدي حتما إلى توسٌع نطاق القرابة و . باألحرى بٌن العائلتٌن

النسب و بالتالً تتحول من دائرة ضٌقة إلى دائرة موسعة فتتوسع العالقات بٌن 

 ."األفراد فً جو ٌسوده التعاون 

                                                             
1

، معهد العلوم (رسالة لنيل دبلوم الدراسات المعمقة). اختيار الشريك و نظام الزواج في األسرة الجزائرية:آيت سي علي شفيعة- 

 .28،ص1993-1992االجتماعية ،جامعة الجزائر، 

.5 القرآن الكريم،سورة المائدة ناآلية-  2  
،72سورة النحل اآلية .  القرآن الكريم- 
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  الزواج وسٌلة لتحقٌق أهداؾ اجتماعٌة نافعة تضمن للمجتمع تضامنه و تماسكه و 

تإدي به إلى التلقٌن الصحٌح لألبناء القٌم و . 1"ترابطه بروابط و عالقات قوٌة ومتٌنة

فالزواج بصورة عامة أساس الحٌاة االجتماعٌة "المعاٌٌر االجتماعٌة داخل المجتمع ، 

  وتنشئة األجٌال 2"و عمادها األول ، وؼاٌته إنشاء رابطة للحٌاة المشتركة و النسل

 .حتى ٌكون أفراد و شباب صالح لخدمة المجتمع و الوطن

 تبٌن لً من خالل المقابالت أن الفتٌات أكثر دراٌة و معرفة بثقافة الزواج من 

الشباب،وكل المبحوثٌن ركزوا على األخالق والقٌم خاصة البر بالوالدٌن و العائلة 

الطاعة ".."الشباب الٌوم ٌبؽوا ٌفرحوا الوالدٌن.."،"الوالدٌن،الشوابٌن"بمإشر 

 "األخالق دٌن تاعنا".. "مؤصلة".."الحٌاء".."دعوة الخٌر"..."تربٌة الوالدٌن".."

 

 

 تغٌر نظرة الشباب للزواج : المطلب الثانً

لقد عرؾ الزواج نظرة جدٌدة عن تلك التً كانت سائدة من قبل فقد كان الزواج نظام 

اجتماعً واآلن صار عبارة عن عالقة تبادلٌة تقتضً التوافق واالنسجام بٌن المعنٌٌن 

بمشروع الزواج كمشروع اقتصادي مع مصالح تقنع الطرفٌن وهذا تؽٌر هام فً نسق 

بٌرجٌس "الزواج ،اهتم بالبحث فً واقعه كثٌر من الباحثٌن مثل الدراسة التً قام بها 

والتً عرض فٌها التحوالت فً النظرة  (األسرة من نظام إلى صحبته )بعنوان 

للزواج فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وأثبتت كٌؾ تؽٌرت النظرة للزواج عن سابق 

عهدها بحٌث صار األفراد ٌنظرون للزواج بمنظار آخر وأهداؾ ودوافع أخرى 

تختلؾ كما كانت علٌه من قبل وفً هذا السٌاق نجد أن بعض الباحثٌن قد فضلوا 

تفسٌر هذا التؽٌر بفكرة االنتقال من نمط الزواج التسلطً إلى الشكل الدٌمقراطً 

 .3"وتبرٌر ذلك خالل التؽٌر فً القٌم المصاحبة للزواج

 فالمجتمع لم ٌعد ٌمارس ضؽوطا على األفراد خاصة الشباب للزواج المبكر بل صار 

مإشر العزوؾ واالمتناع عن الزواج ال ٌشكل مشكل لدى كثٌر من الشباب وال 

 .ٌلومهم أحد فً ذلك

تقولك عاله نتزوج ندٌر راجل ٌحكم فٌا رانً " تقول مبحوثة مإكدة هذا الكالم 

 ..." .نعٌش البال فً....ناكل نلبس نخرج وٌصرفو علٌا...عاٌشه، لٌبارتً

 ".دوك لوالد قاعدٌن والشٌرات هوما اللً ٌخربو فٌهم" وتقول أخرى عن التعارؾ 
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 .22، ص 1985الزواج األسري،الجزائر، دار الشهاب للطباعة و النشر، :كافيا طارق إسماعيل - 
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 .88المقدم مها سهيل ، نفس المرجع السابق، ص - 
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 .118األسرة والحياة العائلية، ص :الخولي سناء - 
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 لقد أكد لً المبحوثٌن ،أن الشاب إما ٌتسبب بؤفكاره المكتسبة وٌدخل فً صراع 

مبادئ وقٌم مع أهله وآباءهم فً األسرة أو أنه ٌتخلى عن أفكاره السابقة وٌتبنى قٌم 

وجدت أن  األؼلبٌة . تقلٌدٌة أو ٌوازن بٌن قٌمه الحدٌثة وقٌم األسرة وٌختار أحسنها

تقرٌبا ،من الشباب الذٌن أجرٌت معهم المقابالت المٌدانٌة ٌفضلون الموازنة والتشاور 

والتعلم من آبائهم خاصة األمهات وٌفاوضون وٌنفذون ما ٌرونه ال ٌستجٌب وال ٌنفع 

فالشباب ال . حٌاتهم، وٌقصون وٌتخلون عن كل قٌمة تهدد عالقاتهم مع من اختاروهم

ٌضحً بمرحلة تعارؾ واختٌار دامت سنوات طوٌلة وخطبة رسمٌة بنً علٌها 

أحالمه الرومانسٌة بمجرد تصادمه مع قٌم تتنافى مع طموحه ومبادئه،بل هو ٌتعلم 

وٌستفٌد بكل ما هو جدٌد ونافع لحٌاته األسرٌة المستقبلٌة،فتراهم ٌجادلون وٌفاوضون 

وأن مرحلة شبابهم .اآلباء، وٌطلعونهم وٌفسرون لهم نظرتهم للحٌاة التً تؽٌرت 

وأن حفالت الزفاؾ تقام لسعادة الزوجٌن الشابٌن . تختلؾ عن مرحلة شباب الٌوم

وفً . اللذان ٌرؼبان فً الحٌاة المشتركة، التً تحتاج أن نتعلم منها فً تؽٌر مستمر

جو فرحه الزفاؾ المزمع تنظٌمه ٌتقبل اآلباء أفكار الشباب وٌقبلون القٌم الجدٌدة الذٌن 

إذا أردت أن تتعلم شٌئا فقم : "ٌقول المثل األمرٌكً" ٌعتقدون فٌها أمال ألبنائهم 

وماذا نفعل  ونحن نبث تلك القٌم فً أطفالنا أن نتعلمها نحن فً نفس "  1بتدرٌسه

, جات بارازار" وسلوكنا وٌقول أخر . الوقت أو تزداد رسوخا فً أخالقنا وشخصٌاتنا

..." خطبنا وعقدنا....كنت انكونٌكتً فً االنترنت قلتلها تتزوجً بٌا,,,صدفة فً 

حٌا تبدلت ماراهٌش ...هو ماعٌنوا والو...قبل الزواج ٌدٌر جنة فوق بحر"وٌقول أخر 

 3باؼً ٌسكنً مع ؾ...مازلتاصؽٌرة...أنعٌش احٌاتً" وتقول أخرى " كً بكري

 ..." .مازلتؤصؽٌرة..."....عازب حتى ٌفرج ربً...والعائلة؟؟

 ..." لٌسونسٌال أن اوم  ماؼًٌ وال سٌلٌباتار" وتقول أخرى 

ٌتبٌن لنا من خالل كالم المبحوثٌن تؽٌر نظرة الشباب للزواج،بفعل مإشر االختٌار 

وتؽٌر مقاٌٌسه وهدؾ االرتباط ودوافعه التً تختلؾ عن مقاٌٌس األسرة المتعارؾ 

علٌها وهذا راجع لفترة التعلٌم الطوٌلة والحٌاة العملٌة المستقلة التً تجعل الشباب 

ففترة الدراسة طوٌلة تإخر اشتراك الشباب فً " ٌبتعدون عن نظرة الكبار للزواج،

 وهذا ما ٌساعد على سهولة ومرونة تؽٌر القٌم لدى األفراد من فئة 2"أنشطة البالؽٌن

الشباب ،فقبل التخرج تكون له أفكار معٌنة وبعد التخرج ٌرٌد الشاب جعل تعرفه 

واللقاءات مع الفتاة التً تمناها للزواج رسمٌة، فتتم الخطوبة وهنا ٌكتشؾ الشاب 

أفكار وقٌم جدٌدة ٌصدم بها لم ٌختبرها فً حٌاته الدراسٌة مما ٌإدي إلى طول مدة 

 .الخطوبة و التً ٌتم فٌها تصفٌة أفكاره عن الزواج
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    إن نظرة الزواج الجدٌدة تعكس التؽٌر الذي مس ذهنٌة الشباب ونسق القٌم 

وتصوراتهم الذاتٌة والمعرفٌة خاصة التً تخص المجتمع وتقلباته وما هو مالحظ فً 

 فكل مزاٌا هذه الفئة ترمز إلى حٌوٌة الشباب من 1"تثمٌن شبابٌة المجتمع"الجزائر و

قوة وحٌوٌة جمال وفكر رؼم أن الواقع االجتماعً على المستوى السٌاسً 

واالقتصادي ٌوحً بالقلق كنسبة البطالة والتسرب المدرسً وأزمة السكن وتؤخر سن 

الذي ٌعتبر مشكل مجتمعً ولٌس فردي فنظرة الشباب تبقى ذاتٌة لكن نظرة , الزواج

الشباب الذي قرر العزوؾ أو التؤخٌر فً الزواج أو , المجتمع بكل  قطاعه تبقى شاملة

الذي رسم خطة طوٌلة أو قصٌرة المدى لتحقٌق الزواج إنما نابعة من الضؽوط 

السٌاسٌة واالقتصادٌة الكلٌة فسوء التخطٌط التنموي االقتصادي والثقافً هو سبب 

تؽٌر نظرة الشاب للزواج فؽاب مفهوم الزواج كسكن ومودة ورحمة وعشرة 

ٌجمعها عقد روحً شرعً لكن ألسباب اجتماعٌة وسٌاسٌة وثقافٌة , وتعارؾ

 واقتصادٌة أصبح مفهوم الزواج مرتبط بالمهور وؼالئها وأزمة السكن وتكالٌؾ زواج 

ظهرت ثقافة التباهً والتفاخر والشكلٌات والبذخ لكن رؼم هذا تبقى النظرة    "

األخٌرة والحقٌقة للزواج هً تكوٌن أسرة وإنجاب أطفال لٌتعاون الزوج والزوجة 

بمساعدة أسرتٌهم على تربٌتهم تربٌة حسنة لٌكونوا صالحٌن فً المجتمع لقول 

 2"تناكحوا تناسلوا إنً مباه بكم األمم ٌوم القٌامة" الرسول علٌه الصالة والسالم 

 

   .العائلة التقلٌدٌة ومجابهة العزوبة: المطلب الثالث

  العزوبة هً بقاء الفرد بدون زواج و هً سائدة فً كل المجتمعات بنسب متفاوتة 

وقد ٌصل هإالء إلى " أٌن ٌصبح الزواج فً أوساط الشباب مشروع صعب التحقٌق ،

سن الزواج وال ٌتزاوجون ألسباب مختلفة قد تكون اجتماعٌة أو اقتصادٌة أو ثقافٌة 

 أو عدم االستعداد سواء كان ذلك نفسٌا و صحٌا  أو ظروؾ 3"كطول فتت الدراسة 

 .مادٌة معٌنة

     لهذا عمت العزوبة فً المجتمعات و هً ظاهرة ؼٌر مرؼوب فٌها داخل هذه 

، نضرة "المجتمعات خاصة هذا العربٌة منها كما هو ملحوظ فً مجتمعنا الجزائري 

فكثٌرا ما ٌتحدثون عن سوء ,االحتقار مازالت سائدة لٌومنا فالرجل األعزب ال ٌرحم 

 .4"سلوكه و ٌكون محط شكوك فً محٌطه االجتماعً

                                                             
1

 .196المرجع سابق، ص : حمدوش رشيد - 

228المرجع السابق،ص: جامع محمد نبيل-  .
2
  

3
 .38المرجع السابق ،ص : لبد يري مليكة

4
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وؼٌرها من أقوال المبحوثٌن تإكد دونٌة العازب والعازبة "خبٌث""جٌاح""فٌها حاجة"

 .الذي ٌعزؾ عن الزواج

  فالرجل فً نظر األسرة و العائلة للحفاظ على مكانته و شرفها فال مكانة له إال 

 .بالزواج حتى ٌتعرؾ المجتمع به كرجل صالح

 كما أن الحث على الزواج لٌس هو المقصود منه على الشباب الذي لم ٌتزوج من قبل 

إنما هو موجه إلى العزاب و العوانس و الكهول واألرامل من الزوجات ما وسع العمر 

 ".ووجدت القدرة علٌه

       أما الفتاة فً المجتمع الجزائري  كلما طال بقائها  بدون زواج زاد قلق أهلها  

العائلً و األسري  خوفا من الفضائح  و الشكوك و اإلشاعات،  التً تتعرض لها 

الفتات و التً ال مفر منها إال بالزواج ألنه ستار ٌحمٌها من ذنب لم تقترفه،  لكن سمة 

العار و الشكوك لصٌقة فً محٌطنا بشخصٌة الفتات الؽٌر متزوجة، وهً أكثر 

،ومنه نستخلص أن الفرد ال ٌكسب مكانة 1"عرضة للوم و النقاش حول أسباب بوارها 

فً األسرة و المجتمع، قوٌة إذا ما كان عازٌا ،إلى درجة أن االبن الرجل  األعزب 

فً المجتمع الجزائري  على وجه الخصوص، ال ٌرث السلطة التً ٌتمتع بها رجال 

العائلة من بٌنهم أبٌه ، و ال ٌكتمل دورة إال بعد الزواج ألن الرجل األعزب عندنا ٌبق 

 :عدة مإشرات ٌقول احد المبحوثٌن. و فً هذه الفكرة . 2"ناقصا أو ؼٌر بالػ السن 

 . أي واعً  كمإشر ضروري " ٌكون دٌجا شارب عقلوا ...كون ٌزوج " 

تقولك مهم قبل ما نكمل الشهادة الجامعٌة ...خرجة بخرجة... قراٌا" و تقول أخرى  

 "  راجل .... ندي واحد

 . إن فً هذه األقوال مإشر القلق و الخوؾ من البوار 

 " .ٌقولك ٌفوتنً تران "  وتقول أخرى 

 .   وهذه مإشرخطورة تؤخر  الزواج لتحقٌق األهداؾ دون خطة محددة األجل

..." ماكتبش ربً ...ما والو ....ما نً أم...متزوج تش... طبٌبة انؤ"  وتقول مبحوثة  

 .و هذا مإشر أن العامل االقتصادي لٌس وحده سبب العزوبة

صوالح هادو ...سكن ودراهم ودار ...شبٌبة الزم ٌزوجوها ما تقعدش"  و ٌقول أب 

 ..." .زوجهم...ٌجٌو منبعد

                                                             
1
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 كما الحظنا أن الشباب الذي هو فً مرحلة التعارؾ و ٌخطط للزواج مستقبال ال 

ٌهمهم تؤخر سن الزواج و العزوبة إنهم ٌإخرون سن الزواج عن وعً ومعرفة 

نخدموا .. كملوا لقراٌا ..."." إي ٌجً فً وقته ماناش مقلقٌن" ٌقول احدهم .إجتماعٌة

وهذا ٌعتبر مإشرا لتؤخٌر الزواج عند الشباب عن قصد ...".و من بعد تتزوجوا

ومعرفة إجتماعٌة ووعً بالظروؾ وعامل الزمن وقواعد التؽٌر فً المجتمع،وهدا 

فً نضري ٌمثل قوة وصالبة ثقافة الزواج عند الشباب الجزائري لكن رؼم هذا كثٌر 

من الباحثٌن فً مٌدان العلوم اإلجتماعٌة ال ٌقدرون كثٌرا أفكار الشباب وتصوراتهم 

فهم ٌعتمدون إما على اإلحصاء ولؽة األرقام الدٌمؽرافٌة ، أو ٌقارنون الشباب 

الجزائري بالشباب الؽربً،وإنً أرى أن هذه الطرق ال تستطٌع الوصول والتعمق فً 

حقٌقة المجتمع وتحلٌل الزواج عند فئة الشباب كما هو فً الواقع، أو أنها تفهم وتحدد 

 .عالقات الشباب مع األسرة والعائلة

إن كثٌرا من الباحثٌن  ٌرى أن  السن عند الزواج فً الجزائر فً الفترة األخٌرة،شهد 

تؤخرا ملحوظا و هذا لتؤثره بعدة عوامل ،اقتصادٌة و اجتماعٌة ،فقد انتقل السن عند 

 بالنسبة للنساء حٌث بلػ متوسط  1992 سنة 25,9 إلى  1980 سنة 20,8الزواج من 

و قد فاق متوسط سن الزواج فً المدن ),  سنوات 5فارق السن فً هذه الفترة 

  سنة إلى  26,3، أما عند الرجال ، فقد انتقل هذا السن فً نفس الفترة  من  (سنة27

 ". 1التقرٌر الوطنً لوزارة الصحة و السكان" سنة ، وهذا 30,1

 :ٌبٌن توزٌع متوسط السن للزواج األول، حسب الجنس: الجدول

 .2002مدٌرٌة اإلسكان جوٌلٌة ,وزارة الصحة و السكان : المصدر  

                                                             
 .10، ص 2002السكان و التنمية في الجزائر، التقرير الوطني : وزارة الصحة و السكان-  1

 1948 1954 1960 1970 1977 1987 1998 2002 

 6, 29 27,6 23,7 20,9 19,3 18,3 19,6 20 النساء

 33 31,3 27,7 25,3 24,4 23,8 25,2 25,8 الرجال
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نالحظ  جلٌا من خالل هذا الجدول ، أن المجتمع الجزائري ، قد شهد تؽٌرا فً نموذج 

 للرجال، 25,8 سنة و 20 للنساء 1948الزواج ،إذ بلػ متوسط سن الزواج  فً سنة 

 سنة بالنسبة للرجال وهذا 23,8 للنساء و 18,3 إلى 1966وانخفضت هذه النسبة سنة 

نتٌجة إعادة الزوجات الزواج بعد الحرب ، وذالك لظروؾ المجتمع الثقافٌة فً ذلك 

المرحلة مابٌن " ،وجاء كذالك أن   1"الوقت كالتمدرس عند الفتٌات وخروجهم للعمل 

فقد بدا  جلٌا تراجع متوسط سن الزواج ، خاصة فً  . 1998 إلى ؼاٌة سنة 1970

 سنة  عند النساء 27,6 سنة إلى 19,3العشرٌتٌن األخٌرتٌن ،فقد ارتفعت هذه السن من

 بالنسبة للنساء و 8,3 سنة عند الرجال  ، و ذلك بفارق 31,3 سنة إلى 24,4، ومن 

  سنة للرجال ، وقد بلػ متوسط  سن الزواج  آلخر  مسح قامت به الجزائر فً 6,9

 سنة للرجال، و ٌرجع  سبب  هذا التؤخر فً سن 33 سنة للنساء و 29,6   2002

الزواج إلى الدراسة خاصة بالنسبة إلناث ،و إلى  مشكل السكن التً تعانً منها 

الجزائر فً الوقت  الراهن و تعانً  فئة الذكور أكثر  من ؼٌرها من هذه الظروؾ  

القاسٌة  بوصفها  المسإول األول اجتماعٌا فً إٌجاد المسكن  و تحضٌر نفقات 

 .2"الزواج

وبعد هذا التؤخر األول من نوعه   فً سن  الزواج ، أدى إلى ارتفاع العزاب  ضمن 

مجموعة السكان و أٌضا فً سن اإلنجاب ، وعلٌه فان نسبة العزاب إلى عدد السكان 

 بالنسبة للذكور ، أما بالنسبة لإلناث 1998سنة%69إلى 1966سنة 62,8%قد تجاوزه 

كما تبٌن من خالل النتائج 3 1998.سنة 61,8% مقابل 1966سنة53,6%فهً تمثل 

، التً أسفر علٌها الدٌوان الوطنً 2002األولٌة للمسح الجزائري لصحة األسرة سنة 

 سنة، أكثر ارتفاعا لدى الذكور مما هً لدى 15لإلحصائٌات أن نسبة العزاب البالؽٌن 

 .     4"على التوالً % ,44 وما ٌقوق% ,53اإلناث إذ تبلػ أكثر من 

                                                             
1
-  ONS : Nuptialité en Algérie à travers l’état matrimonial (données issues de RGPH 1987), Alger N°50, 

P28. 
2
-  ALI ,Kouaouci: Familles, femmes et contraception, Alger, ENAG 1992, P14. 

3
 .50 ، ص 2001 ، جويلية 2010آفاق :السياسة الوطنية للسكان : وزارة الصحة و السكان،مديرية السكان -  

 .08 ، ص 2003، جوان 2002النتائج األولية للمسح الجزائري لصحة األسرة ،: الديوان الوطني لإلحصائيات -  4
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 قٌم اآلباء واألبناءإختالف :المطلب الرابع 

   فهناك العدٌد من البحوث التً تتحدث عن ظاهرة تؽٌر القٌم التً كانت سائدة 

قالت الباحثة سارة برنارد، بعد دراسة مٌدانٌة "وؼٌرت بؤخرى من طرؾ الشباب، 

معمقة  إنً على ٌقٌن من أن سبب نقص الزواج فً الحاضر راجع إلى كون العادات 

 وهذا راجع لفرص التعلٌم 1"واآلداب واألطوار قد تؽٌرت كما كانت علٌه قدٌما

ودخول الشباب سوق العمل الذي خلصهم من السلطة األبوٌة التً تتحكم فً قرارات 

األسرة، حٌث ٌتجلى التؽٌر فً سعً األبناء فً مختلؾ المٌادٌن إلى تخلٌص أو 

تخفٌؾ من سٌطرة اآلباء حول ما ٌتعلق بالزواج أو االختٌار له ،وأصبحوا ٌطالبون 

اآلباء بعدم التدخل فً نوع تعلٌمهم واختٌار األصدقاء والمعارؾ واللباس ،واختٌار 

شرٌك الحٌاة والمستقبل المهنً واألسري، فهذا مإشر حدوث انفصال داخل األسرة 

 . وهوة ثقافٌة ساعدت على ظهور صراع بٌن جٌل اآلباء واألبناء

وآخر "تخلؾ ...عقلٌة تاع بكري ماعارفٌن والو"ٌقول مبحوث

الماضً )شوابٌن مازالوا شادٌن فً عام دقٌوس"و آخر".. مبلعٌن...ثقلٌدي..مؽلقٌن"

ٌنوض ...خالوطة..دٌردٌك..دٌري دٌك("...تقالٌد بالٌة)قش بختة...(أو البالً القدٌم

وتقول أخرى عادات  لبسة تاع بكري شٌبانٌة ما فٌهاش "جهل...مشاكل(الخالؾ)الزقا

الهوة الثقافٌة التً تنشب نتٌجة الصراع بٌن الماضً " إنه صراع ٌشكل مإشر"فاٌدة

والحاضر بٌن العادات والقٌم والتقالٌد القدٌمة بٌن األفكار والتطلعات واالتجاهات 

 فٌرفض اآلباء التخلً عن العادات،فٌثور الشباب على العادات والتقالٌد 2"الجدٌدة 

وٌعتبرها بالٌة ال تساعد طموحه، فٌدخل فً قطٌعة ثقافٌة مع قٌم األسرة وٌنسج 

عالقات خارجها، لٌحقق طموحه بداٌة من التعرؾ مع شرٌكة حٌاة مستقبلٌة بروابط 

وٌعطً لعالقته شرعٌة فهً . عاطفٌة تخفؾ عنه الضؽوط االجتماعٌة  التً ٌواجهها

وعد بالزواج وحٌن ٌحٌن األجل ٌبلػ األسرة وٌطلب مساعدتها وهذا التصرؾ ٌدل 

 .  على أثر التنشئة العائلٌة التقلٌدٌة والتنشئة الحدٌثة إلى ثقافة جدٌدة

                                                             
1
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نتشاوراو بانتلً حاجة "وآخرى تقول" مواصفات الزواج فً راسوا"   تقول مبحوثة

الوالدٌن "...نشوؾ لً توالمنً...كٌما ٌقولً راسً...ملٌحة ندٌرها

أنا نختار ...(المشادات الكالمٌة وإختالؾ الرأي)ٌداقو فً الدار...(العنؾ)ٌدابزوا...

.. جابولً شٌبانٌة تخطبنً  تقلب"تقول أخرى.أروحً

أنا ..نتحاور معاه أنا وٌاه أ ال"تقول أخرى" مانبؽٌش ..عقاقٌر..حنة..شكٌل..تخالط

وومنبعد (الشروط)لٌكوندٌسٌون..كلش.الجامعة".." مادخلوشرواحهم...بنزوج مشٌهما

إنه مإشر ثقافة الشباب التً تشكل " تزو جنا بنٌا (جٌد)سً بون...كملنامع الوالدٌن

الشًء الذي دفع بهذه الفئة إلى توظٌؾ كل قدراتها .مصدر تصورا تهم وسلوكهم

التخٌلٌة بما فٌها االرتجال الذهنً عند نسج عالقات مع اآلخرٌن، فؤصبح الشاب ٌنسج 

عالقات تخص الزواج قبل الزواج وتحضٌر لشروطه وتكالٌفه،مثل التعارؾ بٌن 

 .الشبان قصد إختٌار الشرٌك أو الزوج المناسب

 من خالل التعارؾ وسط فضاء المجتمع الذي ٌعرؾ تؽٌرات وتحوالت عدٌدة 

متنوعة باإلضافة إلى استٌراد نماذج استهالك الطموح إلى رؼد العٌش وإنه فً رأًٌ، 

نمط حضري فوضوي فشل أمام النمط التقلٌدي فً تحقٌق تنمٌة شاملة تمس كل قطاع 

هذا . هذا مإثر بالسلب على ثقافة المجتمع بما فٌها ،ثقافة الزواج فً المجتمع. المجتمع

الوضع الجدٌد رفضه الشباب المتطلع للمستقبل، بفضل دٌمقراطٌة التعلٌم وانتشار 

وسائل اإلعالم واالتصال تمكن من بث أنماط عالقات ونماذج سلوكٌة جدٌدة ،فً 

عادات الزواج بمصادر ومنابع مبتكرة ألهمته التؤقلم مع األوضاع االقتصادٌة 

وتجاوزها لتحقٌق حٌاة زوجٌة أسرٌة باالعتماد على الوعً الثقافً وعلى إرادة 

التفاوض مع جٌل اآلباء، وإٌجاد اتفاق وانسجام لحل مشاكل الزواج التً استفحلت فً 

فالجٌل الصاعد المتطلع ال ٌحتفظ بكل ما . المجتمع خاصة العزوبة وتؤخر سن الزواج

هو ماضً وبكل ما ٌتعلق باألجٌال السابقة إال ما ٌرى فٌه أنه واجب الحفاظ علٌه 

 . 1"وذلك بعد عملٌة جرد وانتقاء
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القٌم مفهوم أو تصور ظاهر أو كامن، ٌمٌز فرد أو جماعة وٌعتبر من المفضل أو "إن 

المرؼوب الذي ٌإثر فً عملٌة االختٌار بٌن النماذج المتاحة أو الوسائل أو أهداؾ 

 ولفهم تؤثٌر تؽٌر نسق القٌم على زواج الشباب بداٌة البد أن نفهم عالقة الفتاة 1"العقل

ألن ما "والشاب المتبادلة لتحدٌد درجة التؤثٌر االجتماعً وشدته خارج نسق األسري ،

 " .2ٌمٌز الشباب هو تقمصهم لقٌم أسرٌة جدٌدة،

خاصة عالقات ما قبل الزواج، وما بعده . المجتمع ٌعٌش مشكل العالقات بٌن الجنسٌن

ؼٌر مضبوطة خاصة مع تدنً المستوى المعٌشً والمشكل االقتصادي الذي ٌعٌشه 

المجتمع منذ الثمانٌنات،هذه األوضاع المتردٌة تعٌق الشباب عن تحقٌق مشروع 

زواجه،لكون التقالٌد تقدم تكالٌؾ زواج مرتفعة ابتداء من المهر ومسكن وأثاث منزلً 

مقارنة بمستوى األجور الذي ال ٌكفً لكمالٌات الزواج ووسائل الترفٌه التً تزداد مع 

 . التطور والتكنولوجً وانتشار الثقافة االستهالكٌة

أصبحت ثقافة الشباب ال ثقافة محدد بل تنوعات فكرٌة من التقلٌد الؽربً والتقالٌد 

المحلٌة مجموعة تصورات تخضع للمعاٌٌر العالمٌة التً تجذب الشباب إلٌها وتمكنت 

من تؽٌر عالقاتهم بالمجتمع وعالقاتهم مع بعضهم البعض، فؤثر هذا على ثقافتهم فً 

 .الحٌاة

   إنها ثقافة تعبر عن النزعة التحررٌة الفردٌة للشباب فً أفكار ونسق القٌم ،من تؽٌر 

لنظرة الزواج والنضرة للمرأة خالل التعارؾ أو المعاشرة قبل الزواج التً ٌقصد 

منها الشباب إشباع احتٌاجاته ورؼباته، والتخلص من مشاكله االجتماعٌة وهذه 

الظاهرة ال ترضً اآلباء واألهل الذٌن ٌلجون إلى  مساعدة أبنائهم والحوار لحل 

قضٌة زواجهم المستقبلً وتقبل بالتالً، أفكار الشباب وما فٌها من تؽٌر لعاداتهم 

وبالتالً تؽٌرت نظرة المجتمع للزواج من خالل . وتقالٌدهم التً نشئوا علٌها سابقا

 .تؽٌرات فً نسق القٌم المتؤثر بالنسق االقتصادي للمجتمع
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  فشباب الٌوم فً الجزائر ٌقاومون أي عائق أمام تحقٌق طموحاتهم سواء كانوا من 

التً تجعل الزواج . طبقة األؼنٌاء أو من الفقراء ورؼم تؤثرهم بالثقافة االستهالكٌة

واألسرة مشروع اقتصادي كون الثقافة المادٌة للزواج تجعل من المهور وتكالٌؾ 

الزواج فً ؼالء خٌالً، لكن الحظت أن الشباب ٌقاوم ثقافة التفاخر والتباهً الناجم 

من ثقافة الطبقات العلٌا فصار الشباب ٌعٌش حٌاة عاطفٌة مع من أحب وٌعمل لسنوات 

طوٌلة وٌدرس وٌجتهد وٌحصل على شؽل وٌوفر مستلزمات الزواج حسب مستواه 

،وبكل وعً والتهمه طول مدة التحضٌر للزواج، إنما الهدؾ هو الوصول إلى مبتؽاه، 

عن دراٌة ومعرفة ثم ٌلجؤ إلى األسرة وٌتعاٌش مع قٌمها التً ال تعٌق ذاتٌته وٌشارك 

كمصدر للمعالم "مع األهل لتحقٌق فرح اجتماعً وتؤسٌس خلٌة جدٌدة فً المجتمع 

المعٌارٌة التً ٌبنً من خاللها الفرد هوٌته الشخصٌة والفردٌة ومنه تطوراته 

 1.ومواقفته

 وفً المقابل الحظت جٌل من الشباب ٌعٌش قٌم وعادات المجتمع الؽربً استقاها من 

العالم المفتوح على الثقافات األخرى ،من خالل الفضائٌات واإلنترنت التً أصبحت 

وسٌلة ٌكتسب منها معارؾ ومهارات وقٌم ال تنتمً لقٌم ومعاٌٌر أسرته وال مإسسات 

التعلٌم والتربٌة وبالتالً أصبح الشاب ٌعٌش فً رأًٌ فردٌة وأنانٌة ،ٌعادي فٌها الحٌاة 

السائدة فً المجتمع ونسق القسم واألمن والنظام السٌاسً القائم واالجتماعً 

واالقتصادي، بحٌث ٌشجع هذا النمط على  االنفصال الشبه كلً للشباب عن 

مجموعاته المرجعٌة األولى،وذلك فٌما ٌتعلق بمسائل الزواج مثال وبناء الهوٌة أو ما 

تعلق باعتماد وتبنً الوسائل الحدٌثة فً التربٌة مثل الوسائل االتصالٌة الحدٌثة مما 

ٌعطً صٌؽة أكبر فردا نٌة والئكٌه أو علمانٌة للعالقات األسرٌة أو تلك العالقات مع 

 .المحٌط العام أي المجتمع 
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 إن الشباب الذي ٌرفض الخروج عن نظام التقالٌد ،والشباب الذي اكتسب قٌم ؼربٌة 

أربٌه فً نظرته للزواج والجنس والحرٌة الشخصٌة بٌن الجنسٌن الرجل والمرأة فً 

" أو " ٌلعب ببنات الناس" ....تصٌبه من وحدة لختها" المجتمع وعبر عنها المبحوثٌن 

 ".ماعندوش النٌة" "تخوبٌث

 من خالل تحلٌلنا لقضٌة تؽٌر نسق القٌم تبٌن لنا جلٌا أن ثقافة الزواج لدى الشباب 

 .تعكس مإشرات متناقضة حول نمط الزواج

   من الشباب من ٌرى القطٌعة مع قٌم األسرة وعاداتها وتقالٌدها واألخر ٌرى التوفٌق 

والتجانس بٌن ما هو تقلٌدي وحدٌث وإضافة إلهامات وإبداعات وتصورات جدٌدة 

،ومنهم من ٌفضل التمسك بالعادات والتقالٌد ونشرها مهما كلؾ من الثمن ،وعلى 

العموم تؽٌر نسق القٌم عند الشباب متعلق بمدى تؤثرهم بالظروؾ االقتصادٌة ومدى 

خبراتهم واستعداداتهم الثقافٌة وقوتها فً مواجهة التؽٌرات الطارئة فً المجتمع تقول 

 ". ثقافة مهند" وتقول أخرى " وقتنا راه ٌدوموندي هاك" مبحوثة 

   وهذا مإشر واقع  شبانً مخالؾ تإدي بفئة الشباب إلى عكس وضعٌته وشعوره 

 شباب مثالً ذو حركٌة كبٌرة عن تؽٌر ٌمس 1"مجتمع ٌعانً أزمة قٌم ؟"الذاتً، فً 

تحوالت معٌارٌة قٌمٌة أحدثت قطٌعة مع قٌم أسرٌة تقلٌدٌة على مستوى المعامالت 

والسلوكٌات، فؤجداد الٌوم لٌسوا أجداد األمس وآباء الٌوم لٌسوا آباء األمس وأمهات 

الٌوم لسن أمهات األمس وشباب الٌوم لٌسوا شباب األمس، تبقى األدوار فً النسق 

لكن القٌم تختلؾ وتتؽٌر فثقافة الزواج متجددة تإكد التمٌز والتنوع الثقافً للمجتمع 

 .الجزائري
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 :الخالصة

    تبٌن لنا من خالل هذا الفصل أن الشباب ٌختلفون مع األسرة أو العائلة حول قضٌة 

الزواج،فقد تؽٌرت نضرة الشباب للزواج الذي أصبح ٌتبنى قٌم جدٌدة وطرق وأسالٌب 

فردٌة من أجل إختٌار شرٌك الحٌاة المناسب ،لكنه بعد أن ٌقرر الزواج ٌعود الشباب 

لطلب المساعدة من األسرة أو العائلة للتحضٌر إنجاح الزواج،وٌدخل مع األهل خاصة 

األب واألم فً سلسلة من المفاوضات والحوار والجدال والتناقض و اإلختالؾ الناجم 

عن ثقافة الشباب العصرٌة الذي ٌصر على الزواج، محاوال فرض رأٌه وأفكاره 

ورأٌته للزواج والحٌاة األسرٌة مقابل ما ٌتمسك به اآلباء واألمهات من عادات وتقالٌد 

الموروثة من ثقافة العائلة التقلٌدٌة التً ال تخدم طموحاته المستقبلٌة ،وهذا ٌعنً أن 

األسرة أو العائلة،الزالت تقوم بوظٌفة تزوٌج الشباب رؼم ما ٌتمتع به،من إستقاللٌة 

 .وحرٌة،إكتسبها من خالل حٌاته الدراسٌة والعمل المؤجور

تبٌن لً جلٌا أن الشباب فً بداٌة التعارؾ ألجل الزواج ال ٌهتم من الناحٌة الدٌنٌة لفقه 

الزواج، إنما بعض األعراؾ التقلٌدٌة مصدرها ثقافة الدٌنٌة فً العائلة التقلٌدٌة ،كما 

أنً تحققت من أن الشباب أثناء عملٌة اإلختٌار للزواج ال ٌبالً بالعرق و الطائفة و 

المذهب كما أن الشباب ال ٌهتمون بالطبقة والمركز،لكن اآلباء ٌصرون على المكانة 

 .والعرق والمستوى المادي
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  بعد إطالعً على البحوث السابقة والدخول إلى مٌدان البحث تبٌن لً أن كثٌرا من 

الباحثٌن لم ٌفرقوا بٌن التؽٌٌر والتؽٌر والتؽٌرات فً ظاهرة الزواج وبعد أن قمت 

بقراءة نظرٌة معمقة ظهر لً أن التؽٌٌر ٌكون على مستوى تفاعل األفراد فً 

 الخاصة ةالوحدات والجماعات الصؽٌرة بفعل التقلٌد القصدي مثال فً األلبسة األوربً

 .بلٌلة الخطوبة أو الزفاؾ

 أما التؽٌرات فً الزواج فهً تحدث على مستوى العالقات التساندٌة والتبادلٌة 

لألنساق الفرعٌة والثانوٌة مثال تؤثر ثقافة الزواج فً األسرة أو العائلة أو تؤثر نسق 

القرابة بالنسق االقتصادي  إنتشار اإلنتاج فً المصانع و  تطورا ألسواق والمحالت 

التجارٌة الكبرى، كسعر الذهب المنازل واألطعمة واأللبسة الجاهزة، و فً نسق 

التنشئة والتربٌة والتعلٌم وكذالك النسق السٌاسً مثال إنتشار األفكار الدٌمقراطٌة 

وحرٌة التعبٌر والصحافة وحرٌة الحركة والتفكٌر و حرٌة ممارسة النشاطات 

السٌاسٌة وظهور التعددٌة الحزبٌة والمجتمع المدنً و جمعٌات للدفاع عن حقوق 

اإلنسان و األسرة و المرأة، األمومة واألطفال وسٌاسات تنظٌم التوظٌؾ والسكن وفً 

النسق التكنولوجً مثل تطور وسائل اإلعالم واإلتصال والمعلومات وإنتشار األقمار 

الصناعٌة والقنوات الفضائٌة ووسائل النقل والسٌارات واألدوات اإللكترونٌة مثل 

كل هذه التؽٌرات التً تحدث . الهاتؾ والحاسوب النقال واألجهزة المنزلٌة المتنوعة 

فً األنساق المختلفة للمجتمع تإثر على نسق الزواج فً العائلة التقلٌدٌة واألسرة 

 .  الحدٌثة لها الدور الفعال فً تؽٌر عادات وتقالٌد  زواج األفراد فً المجتمع
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 أما مجموع التؽٌرات النسقٌة المإثرة فً نسق األسرة والزواج ،هذا المجموع ٌشكل 

صورة تؽٌر على مستوى النسق الكلً للمجتمع،ومن هنا ال ٌمكن القول أن تؽٌرات 

الزواج فً مجتمع معٌن ناتجة تؤثٌر مجتمع كلً خارجً آخر، فكثٌر من الباحثٌن 

ٌرون أن تؽٌٌر عادات الزواج و التً هً جزء من ثقافة العائلة التقلٌدٌة أو األسرة 

ٌؤتً من الدول الؽربٌة بل إنما التؽٌر ٌؤتً من قاعدة المجتمع حٌث ٌكون الصراع 

قوي من جراء تفاعل األفراد فً العائلة واألسرة وكل مإسسات المجتمع مثل ثقافة 

  هذا ةالشباب التً تختلؾ مع الثقافة التقلٌدي

 اإلختالؾ والتناقض ٌسبب عدة تؽٌرات ثقافٌة فً عادات وتقالٌد الزواج وهذا 

الصراع ٌقل كلما انتقلنا من مستوى األفراد والجماعات داخل النسق العائلً أو 

القرابً نحو عالقات الخارجٌة فً األنساق األخرى الثانوٌة والفرعٌة أي الصعود من 

المستوى الفرعً إلى المستوى الكلً أي الوحدات الكبرى أٌن ٌقل فٌها حدة الصراع 

إنتقال عقد الزواج : فً المجتمع وتظهر صورة التؽٌر فً ظاهرة الزواج موحدة مثال

الرسمً من مسإولٌة المسجد وهو اإلمام و العادات الشرعٌة الدٌنٌة والموروثة أبا 

عن جد ة التً تحدد الزواج واألسرة الناتجة عنه وتتحكم فً حٌاتها وعالقاتها 

اإلجتماعٌة،لكن بعد أن إنتقلت مسإولٌة تزوٌج األفراد إلى البلدٌة أي الموظؾ 

المسإول أو اإلٌطار اإلداري الذي تعٌنه الدولة والذي ٌتوجب علٌه أن ٌحترم المواد 

القانونٌة واإلدارٌة وٌطبقها على األفراد لتنظٌم حٌاتهم الزوجٌة، بمعنى أن هذا التؽٌر 

الكلً جاء بفعل إحتٌاجات وتفاعل األفراد فً نسق القرابة العائلة التقلٌدٌة أو األسرة 

 الممتدة والنووٌة مع المإسسات اإلجتماعٌة األخرى، 

و إذا هذه تؽٌرات فً تقافة الزواج فً المجتمع جاء على إثرها قرارات رسمٌة 

ضابطة تضبط كل التؽٌرات الجزئٌة الناتجة فً األنساق عن خالؾ وصراع األفراد 

فً العائلة حول قضٌة الزواج،فجاءت هذا القرارت تهدؾ لتنظٌم الزواج والقضاء 

 . على المشاكل األسرٌة فً المجتمع
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 الزواج ومواصلة الدراسة                                :المطلب األول

 الزواج  و مجابهة البطالة                                          : المطلب الثاني



72 
 

 تخفيف غالء المهور وتكاليف الزواج                   :المطلب الثالث

   الخالصة                                               
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 : مقدمة الفصل 

سأبٌن فً هدا الفصل اثر التؽٌرات اإلجتماعٌة على الثقافة العابلة وأثرها على وضٌفتها فً 

تزوٌج الشباب رؼم  اإلستقاللٌة التً ٌعٌشها الشباب فً المجتمع الجزابري بفضل التعلٌم و 

العمل ،ولقد اعتمدت فً هدا الفصل على المقابالت الفردٌة مع المبحوثٌن وركزت على 

تحلٌل المؤشرات المستخرجة من كالم المبحوثٌن حول الزواج وقمت بإسقاطها على 

النضرٌات اإلجتماعٌة التً اهتمت بالتؽٌر اإلجتماعً، قاصدا الوصول إلى توضٌح 

 .                          أكثرألثر التؽٌرات اإلجتماعٌة على ظاهرت الزواج خاصة لدى فبة الشباب 

   كما حاولت أن أبٌن اثر الصراع اإلجتماعً فً المجتمع خاصة بٌن أفراد العابلة وعالقة 

مع الزمن والمكان الذي ٌمارس فٌه أفراد المجتمع وظابفهم و أدوارهم فً مؤسسات 

إجتماعٌة تشهد عملٌات التؽٌر،  إضافة أنً حاولت تحدٌد كٌفٌة عمل هدا الصراع الداخلً 

والخارجً للعابلة بفعل التساند المؤسساتً المتشابك الذي ٌزٌد  فً تؽٌر مراسٌم الزواج 

التقلٌدي وبالتحدٌد الزواج فً داخل العابلة ،كما ركزت على العامل اإلقتصادي الذي أثر 

على الشباب و الذي أصبح أكثر فاعلٌة واكتسب عدة أدوار فً العابلة التقلٌدٌة الجزابرٌة 

التً تمٌل أكثر وأكثر نحو الحداثة مع المحافظة على كثٌر من القٌم التقلٌدٌة للمجتمع 

الجزابري، وألوضح األمر أكثر قمت بتحلٌل السمات الثقافٌة لحفالت الزفاؾ وتسلٌط 

الضوء على أهم التؽٌرات التً أحدثها الشباب من تصرفات وسلوك ومواقؾ اجتماعٌة 

جدٌدة ونمط من العالقات القابمة على أسس  صراع ثقافً إجتماعً الناجم عن التناقض 

 .الفكري فً مؤسسات المجتمع المتداخلة

اعتمدت فً هذا الفصل على خبرات وتجارب األفراد فً معاشهم الٌومً و على    

مالحظتهم وآرابهم وتصوراتهم البسٌطة ونضرتهم المباشرة للزواج،فحفالت الزفاؾ نعٌشها 

كل أٌام السنة،وهذا ٌساعد الباحث الذي هو جزء من المجتمع،وهو كذالك ٌعاٌش ظاهرت 

الزواج وٌشاهد حركتها وتؽٌراتها فً فظاء المجتمع الذي ٌعٌش فٌه، فتكون بذالك عملٌة 

التحلٌل العلمً اإلجتماعً سهلة، حٌث ٌنطلق البحث المٌدانً من الواقع من ؼٌر صعوبات 

أو االضطرار إلى مقارنة مجتمعنا بالمجتمعات األوربٌة األخرى،بل حرست ألن ٌنطلق 

البحث من الواقع المحلً، معتمدا على نظرٌات أو مقاربات علمٌة محددة، وركزت على 

أوال عن  ما هً  أهم مظاهر التؽٌر التً أحدتها الشباب؟ :النقاط التالٌة فً ظاهرة الزواج

 ما هً تصرفات الشباب التً ٌرفضها اآلباء الذٌن ٌسٌرون وٌحضرون لمراسٌم :وثانٌا

 مالحظة العالقات التً تنشأ بٌن الشباب قبل وبعد حفالت :زواج أبنابهم الشباب؟وثالثا

:  أهم األماكن والفضاء والزمن الذي تتحرك فٌه حفالت الزواج، خامسا:الزواج  ورابعا

مالحظة حفالت الزفاؾ الخاصة التً ٌسٌرها الشباب وما ٌتشكل عنها من عالقات قبل 

 .مرحلة الخطوبة ومرحلة الزفاؾ قابمة على أساس تمثالت لثقافة شبانٌة ناشبة فً المجتمع
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 .مظاهر التغير في حفالت الزواج:المبحث األول

 .ما قبل الخطبةمرحلة : المطلب األول

 بٌن  قبل الخطبة التً تنشأ عالقاتمن خالل المٌدان تبٌن أنها عبارة عن مجموعة من ال

 هذه كون تالشباب الذي ٌفكر فً الزواج والشابة التً ٌتمنى أن تكون زوجته المستقبلٌة ، و

 . عن طرٌق التواعد و التالقً  وهذا ظاهرة التعارؾ المركبةالعالقات

: والتالقيالتواعد- أوال  

 بٌن الفتى و أي اللقاءالتواعد و التعارؾ قبل الخطبة عرؾ عدة تؽٌرات شبابٌة و التواعد 

ال أنه عادة ٌحاط بسرٌة بحٌث ٌسود إلزواج المستقبلً ل االختٌارمباشرة لعالقات الفتاة فً 

  1 ". هو قرار خاصألزواجً االختٌار"بٌن الشباب أن 

خارج " على االعتماد حد كبٌر بسبب إلى مثل هذه العالقات السرٌة فًوقد تأثرت فكرة 

 .العمٌقالتعارؾ    و2 "،االحتٌاجات الترفٌهٌة إلشباعالمنزل 

هذا االختٌار لفقة األهل امع موحٌاته بمفردهما، شرٌك اختٌارو الشابة أٌمكن للشاب       

 همض ٌخطب بعواأصبحالدٌن و كثٌر من الشباب الدراسة و خاصة الطالب "فً ما بعد 

فً أماكن العمل و بعدها ٌقومان على هذا  كما نجد أٌضا .الدراسةالبعض و هما فً مقاعد 

 تزوجنا كان ٌجً ،تعرفنا شهرٌن "  تقول مبحوثة  3 "ه األهل بما اتفقا علًاألكثر بتبلٌػ

 .بكاءسكوت و، "......بزاؾمنفعل ...ندمت على زواجً ... ملٌح معرؾ تهش...للخدمة 

هدرنا بورتابل ...تالقٌنا ...قدملً بنٌا ...تالقٌنا فً الخدمة ...أنا أستاذة "وتقول أخرى 

كلمت ...تسامحنا من جٌهتً و جٌهتو...اختلفنا ..شروط تاعً تاعو...غكنا نتالقاو لٌب...

 ...."وكملنا الزواج معاهم..الوالدة من بعد 

مٌن ،سنٌن سبع تمشٌت معاه ...كان ٌقرى معاٌا  : فً حزن مع ؼضب وحركةوتقول أخرى

- لألب البنت- كتله...مع الوالدٌنرفضوه وال ٌسمط ناض الزقا ...وال ٌخدم جا ٌخطبنً

 -لألب-قتله...وال ٌجً كل ٌوم ...- الشاب- وال ٌجً عندينزوج بٌكقوتله  -ندزوج بٌه

عندي معاه دراري ساكنة ... مع الفامً…مدابزات ...راصسا...تزوجنا ...رانً قابالتو 

  ...."روحً

                                 

1
 .138، ص 2009اإلسكندرٌة، دار المعرفة الجامعٌة، . األسرة و الحٌاة العابلٌة: سناء    الخولً- 

2
 .139، ص 1984الجزابر، دٌوان المطبوعات الجامعٌة ، . مشكلة الطالق فً المجتمع الجزابري: كمال مسعودة -  

3
 .32، ص 2005الجزابر،دار المعرفة،. الزواج والشباب الجزابري إلى أٌن :لبد ٌري ملٌكة -  
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رانً جاي نشوؾ والدٌك .. .قالًجامعة ... قرا معاٌا فً اللٌسانس " أخرى  مبحوثةوتقول

كً " قراٌا ..."  "مشاكل ...اه مماكلتش لم...  سنٌن حتى نكمل قراٌتً 4قتله مازال ... 

 ...."كملت جا خطبنً 

الحفل و بعد الزفاؾ ... خصوص األولٌاء ... عقد الزواج ٌخص العاٌلة " وٌقول األب 

الزم ٌشاور الوالدٌن فً ...ٌخطار ... الشاب ما هموش هذا الشً ...مراقبة بطرٌقة حدٌثة 

 ."طار ظروؾ عدٌدة إ

 ٌظهر أن الشباب ٌتمسكون باختٌاراتهم رؼم رفض الوالدٌن ،من خالل تدخل الشبابو 

  .علمهم و دونأالزواج عن طرٌق التعارؾ خارج األسرة 

نرى أن فكرة الزواج موجودة فً ؾ.حول التؽٌٌر فً مفهوم الزواج  هناك مؤشر آخر 

عكس شباب ،تصور الشباب فهم ٌعٌشون عالقات الزواج قبل الخطبة و قبل الزواج 

لى أن تتحسن الظروؾ المادٌة لكن شباب الٌوم ٌربط إالماضً الذي كان ٌعزؾ عن الزواج 

ستراتجٌة و خطط و قواعد ،إعالقات تقوم على أساس زواج مستقبلً ٌنسج الشاب و الشابة 

لعالقات اجتماعٌة فً مرحلة تعارؾ شخصٌة ٌحضرون فٌها لزواجهم و ٌكتسبون خبرات 

وهذا ٌدل على ثقافة زواج جدٌدة فً المجتمع بأفكار و تصورات فً فلسفة ،حول الزواج 

فكار و العادات المكتسبة  ْاألختٌار شرٌك الحٌاة و محاولة فرض هذهوا ،الحٌاة الزوجٌة

. على آلباء 

 واألهل ختٌار الشرٌك سواء الشابة أو الشاب كثٌرا ما ٌواجه بالرفض من طرؾ اآلباءاإذا 

حٌث ٌضن  "، األمهات،وباألخصختٌار أزواج ألبنابهم االذٌن ٌعتقدون أنه من حقهم 

ون بمهمات ظ سوؾ ٌحتؾهر واصالمو من عابلة القرابة أ ختٌار رشٌد منهم أن اٌاءولاأل

اء أن باختٌارهم الفردي للشرٌك و المبنً عن العاطفة بن األ ٌرى بٌنما.كبٌرة مع أبنابهم

 . 1"ة الزوجً المتبادلة سوؾ ٌضمنون التوازن فً حٌاتهم

 ."مشً حق علٌهم ...الوالدٌن ؼالطٌن "فً هذا الصدد ٌقول أحد المبحوثٌن 

 فرصة باش  تعطً همشما ..حتى تخدم  ...ضروكقتله ما تقدلٌش " وتقول مبحوثة أخرى 

 ...."ٌرفضوك 

 "قالً كً نترسم فً الخدمة نجً نخطب أما نخطبك"وٌقول آخر

دل على مدى تمسك الشباب بحرٌتهم فً اختٌار الشرٌك فٌقررون الزواج ت ات مؤشرهوهذ 

 .الوالدانبمن ٌحبون بعٌد عن األسرة و بعٌدا عن أعٌن 

                                 

1
 .137، ص 1998اإلسكندرٌة، دار المعرفة الجامعٌة ، . اتجاهات المعاصرة فً دراسة األسرة:شكري علٌاء -  
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وقبل إبالغ  قبل الخطبة،  مدة تعارؾ تدوم أحٌانا سنوات عدٌدة   نستنتج أن الشباب ٌعٌش

تدل أن السٌطرة المتزاٌدة للطابع الفردي على الثقافة  "ةو هذه ردة فعل اجتماعً،الوالدٌن 

 لم تعرفها المجتمعات  ،لى ظهور مشكلة من النوع الخاصإدت أنسانٌة الحدٌثة قد إلا

 .1" أو التمٌز بٌن الزواج و األسرة ، و أعنً مشكلة نوع من التقابل،التقلٌدٌة القدٌمة

ن المجتمعات أ و الجدٌر بالذكر هنا  األوربٌة ٌتم التواعد على الطرٌقة"لىوخالسناء "تقول 

ة نفس الحقوق  التً للذكر فً الحب و العالقات أ و األمرٌكٌة ال ٌنكر على المرألوربٌةا

  رؾطض الالجنسٌة  التً تسبق الزواج بعكس الحال فً المجتمعات الشرقٌة  التً تػ

قبل الزواج بٌنما ترفض  بشكل قاطع أي نوع من تلك للرجل  الجنسٌة العالقاتالطرق عن 

ففً مجتمعنا ٌعتمد تزوٌج الفتاة  ؼلى الوساطة فً التزوٌج الفتاة  .2"ةأالعالقة  بالنسبة للمر

ن هذه الطرٌقة سارٌة المفعول مع الشباب أم ؼٌر مباشرة وجدت أسواء بطرٌقة مباشرة  

دورا كبٌرا فً " الذٌن ٌعٌشون فً العابالت التقلٌدٌة و الحدٌثة حٌث تلعب الوساطة 

 .3" التقرٌب  و التعرٌؾ بٌن الراؼبٌن فً الزواج  وتحقٌق التجانس  فٌما بٌنهم

 الذٌن ٌقٌمون فً  العابالت الكبٌرة ٌقٌمون عالقات الفتٌاتن الشباب و أكما الحظت حالٌا   

ما لء آلباخاصة مع ا،هالٌهم خوفا من المشاكل أعالم إبنٌة الزواج دون ،تعارؾ مع الشباب 

بنابهم و هذه العالقات المفروضة علٌهم تدفعهم لنسج عالقات اجتماعٌة أسلطة على من لهم 

 . لهم حرٌة فً المجتمع الحدٌث رادؾأ تخص مستقبلهم ك،خارج األسرة

 مس العابلة و ، المجتمعحدث فًلتؽٌر الذي لإذا مرحلة التعارؾ بٌن الشباب هً نتاج 

عالمٌة أي هً نتاج ظروؾ اقتصادٌة إلالمدرسة و الجامعة و الصناعة والمؤسسات ا

وثقافٌة وقد عرفت فترة العشرٌة األخٌرة عدة تؽٌرات خاصة طوال الهدؾ من الترفٌه و 

سرة ونسج استراتٌجٌات للزواج مستقبلً و التشارك و التعاون أالتجاذب  هدؾ من بناء 

جتماعٌة ورؼبة  قوٌة فً استمرار العالقات االمادي  لتحقٌق الهدؾ المرجو  وتحقٌق مكانة 

 ومنه تكرر، الموالتواعد عمٌقة و متبادلة عن طرٌق التالقً ةطؾر أو عاععلى أساس مشا

 .لى عادة التالقً و التواعدإلى عاطفة ثم إٌتحول التعارؾ 

المركز تفاع بة لتدرج المكانة أو ارسمنا روؾ متعددة ،وسٌلةظقد ٌصبح التالقً فً 

الحب  و الوعود المستقبلٌة و التواعد و  فرصة لتبادل مشاعر المودة وفري  و4"االجتماعً 

   .لمناقشتها و تجسٌدها

                                 

1
 .89، ص 4نفس المرجع السابق ، : كمال مسعودة -  

2
 .173نفس المرجع السابق، ص : الخولً سناء -  

3
 .32مرجع سابق ص : لبد ٌري ملٌكة -  

4
 .171نفس المرجع السابق، ص : الخولً سناء-  
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 الذٌن  ٌتواعدون تكون رادؾألن اإ( Naas ,Skipper)ناس " و " سكٌٌبرٌرى كل من "

دا كانت إما أذا ضل شعورهما العاطفً متبادال و عمٌقا ،إلدٌهم رؼبة فً استمرار عالقتهما 

دي إلى فشل العالقة و نشوء ؤالعاطفة مرتفعة فً جانب و منخفضة فً آخر فإن هذا ي

من الصراع فً النسق ئ هنا أرى أن  التعارؾ وطول مدته ناش ومن .1"الصراع 

على أتهم  نش كانتفالشاب ٌعانً خالفات ثقافٌة مع جٌل اآلباء و األجداد الذٌن.االجتماعً  

 من األب و ة معارض الشبابمن جهة ٌلقىلمتطلبات هذه العشرٌة األخٌرة،  مؽاٌرةثقافة 

خرى ألٌه مدة طوٌلة قبل الزواج و من جهة إاألم بعد اختٌاره للزواج من شخص تعرؾ 

 فأوله ٌكون تعارؾ ثم ،ٌعٌش الشاب قلق وتوتر و صراع نفسً من جراء ظاهرة التعارؾ

تأتً مرحلة اللقاء أٌن ٌتبادل فٌه الشباب اإلعجاب المتبادل وٌكون ظاهري جسمً و فكري 

القلق و ، المبحوثٌن على تالحظا  ٌكون فٌها كم.الحبثقافً ثم خالل التواعد تنشا عاطفة 

 ثم بعد هذه المرحلة الحاسمة ٌبلػ الشابان ،التوتر حول قرارهم المتخذ الذي سٌحدد حٌاتهم

عالقات الزواج وعملٌة وأشكال صٌػ عٌد ء فٌدخلون فً مرحلة صراع جدٌد يااألهل و اآلب

. التحضٌر له كما ذكرنا آنفا 

 ثقافة الزواج لدى  ظاهرة منهًٌتعارؾ فٌها الشباب،  .رحلة التً من خاللها مإنها ال

 أعلى ٌسعى نموذج ٌمثل ، مفهوم الزواج أصبح. تعكس الواقع االجتماعً والتً هًالشباب

أو قضٌة مبدأ كما ٌقال بحٌث . بل إنه فً بعض األحٌان تحول إٌدٌولوجًتجسٌده الشباب 

 ،ٌمثل تعبٌر عن موقؾ عام فً الحٌاة فٌكون النجاح فً موضع التنفٌذ، بٌه كأن التمس

 2"نتصار لهذا الموقؾ والعكس بالعكسا

لقد ترتبت على ذلك المفهوم الجدٌد للزواج أن االجتماعً ٌؤثر فً تؽٌر عادات الزواج 

خاصة فبة الشباب الذي ٌسعى لبناء مستقبل تؽٌرت كثٌر من االتجاهات والمواقؾ المتصلة 

 بسبب عوامل وافدة فً مجاالت ،ر حاسماي وكان هذا التػ،بالحب والجنس والزواج

زدهار اجتماعٌة أخرى كأن ٌقترن هذا التؽٌر بثورة تعلٌمٌة واسعة النطاق أو حركة ا

كتشاؾ موارد جدٌدة وثروات مؤثرة أو تؽٌر جذري اأو رخاء شدٌد بسبب  قتصادي قويا

حدٌث ٌختلؾ عن النماذج الأن التؽٌر أسري ،نستخلص من هذا التحلٌل ي فً نظام سٌاس

ها اآلباء واألجداد فً نظام العابالت التً تحولت فً رأًٌ وسط والتقلٌدٌة التً عاش

فاآلباء ٌنظرون بسلبٌة إلى الذكورة ، أبوٌة  الحضري والرٌفً إلى عابالت حدٌثة بثقافة 

 .نهاٌة الدراسة والحصول على عملمن قبل فترة تعارؾ الشباب الطوٌلة وتقرٌرهم الزواج 

تجد اآلباء حذرٌن من هذه العالقات العاطفٌة وٌعٌشون فً قلق اجتماعً وٌراقبون سلوك 

 .الشباب بحذر خاصة الفتٌات

                                 

1
 .176المرجع السابق، ص : الخولً سناء-  

2
 .142المرجع السابق، ص :شكري علٌاء-  
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تماشٌا مع . ٌحاولون التأقلم وتؽٌر بعض القٌم مع الوقت- كما الحظت - كثٌر من اآلباء   

الظروؾ االجتماعٌة الحدٌثة االستقاللٌة النسبٌة ألسرهم وتماشٌا مع ظروؾ الشباب 

 التً ،عالمإلا  وتطور وسابل ، الجنسٌن فً التعلٌم والتربٌةاالختالط  بٌنالدراسٌة مثل 

ٌتخلون عن قٌمهم التقلٌدٌة تجاه هذه المرحلة الحاسمة   ال اآلباءلكن، بالحرٌة الفردٌة تنادي

 ومنه ٌتضح أن مرحلة التعارؾ وما عرفته من تؽٌرات فً العالقات االجتماعٌة ومدتها و

ونمطها راجعة ألسباب داخلٌة فً العابلة وتؽٌر بنابها الهٌكلً وأسباب  هدفها شدتها و

 فعلم االجتماع الحدٌث فً ،خارجٌة متمثلة فً الجانب الثقافً الرمزي والمادي االقتصادي

ل إلى رفض الفكرة القابلة بوجود سبب مهٌمن للتؽٌر بتعددٌة أنماط يأشكاله العلمٌة ٌم

أي تحددها أسباب داخلٌة وأخرى ٌكون ، فبعض العملٌات تكون نابعة من الداخل ،التؽٌر

 .1" مصدرها الخارج وعملٌات تكون مختلطة

الزالت العابلة التقلٌدٌة تحافظ على رواسب الثقافٌة لجٌل األجداد التقلٌدٌة مقابل ثقافة 

أسرة موسعة تقاوم التؽٌر الثقافً وتنزع إلى "العصر الحدٌث وتجمع بٌنهما فتحولت إلى 

 وهذا الثبات النسبً لألسر كفٌل بخلق عقبات فً وجهها خاصة فبة الشباب 2"الثبات

وقضٌته فً الزواج وبناء أسرة حدٌثة تماشٌا مع طموحاته ومتطلبات العصر التً تلقنها 

تدخله فً ،ستعدادات ثقافٌة جدٌدة االذي أكسبه خبرة وكوٌن الت عن طرٌق التربٌة والتعلٌم و

صدام مع ثقافة تقلٌدٌة مازالت قابمة فً عالقات متجددة وتحاول فرض قواعدها علٌه 

وفق ثقافة الزمن السابق لجٌل األجداد واآلباء التً ،وتحدد نمط حٌاته األسرٌة والثقافٌة 

إذ ٌعتبره ، بعامل الزمن االجتماعًركاٌم محددات التؽٌر و دإمٌلٌربط . تقاوم التؽٌر الثقافً

دوركاٌم عامال رٌادٌا حاسما له قدرة تؽٌر المؤسسات والقٌم والعالقات األكثر مقاومة 

كما هو الحال فً ظاهرة التعارؾ , تً فً شكل مفاجاأي  فالتؽٌر ال3"للتحوالت االجتماعٌة

 عالقات اجتماعٌة تخص نالتً تطول مدته سنوات عدٌدة وٌعٌشو،بٌن الشاب والشابة 

نعكاسات لتؽٌر البنٌة الرمزٌة والمادٌة فً االزواج قبل الدخول فً مرحلة الزواج ك

. المجتمع

حرام .. منع مستمر...أنا من الجٌل القدٌم أتأقلم مع الوضع الجدٌد " ٌقول أحد اآلباء 

لٌس التعارؾ من أجل ...  فقطاستمتاعٌةنظرة الشباب ... ٌمكن أن نسٌطر علٌهم ال... حرام

ٌقول " بطلبها من والدٌها...  لٌس التعارؾ من أجل التعارؾ،التعارؾ كاألوساط الؽربٌة

 ." قهوةٌجٌب لنا فً الدار انقعدو... عمر أبا ماقالً شكون هادي  "آخر

                                 

1
 .168، ص 2007، مجد، بٌروت ، 2ترجمة سلٌم حداد ،ط. معجم النقد لعلم االجتماع: ؾ.ز ، بوركبو.بودون-  

2
 .143المرجع السابق، ص :شكري علٌاء -  

3
 .34، ص 1994تونس، معهد سراس ، .تصورات العابلة التقلٌدٌة و العابلة الحدٌثة من خالل القصص المصور لألطفال : الخواجة أحمد -  
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وهً راجعة ،الشباب ٌطٌل فترة التعارؾ قبل الخطبة ن  أ هذا الكالم ٌتبٌن لنا واقع  ومن

هو ثقافً ٌرجع   ومنها ما،لعدة عوامل منها مواصلة الدراسة والتعلٌم والبحث عن العمل

إلى عادات وقٌم العابلة أو األسرة التً ترٌد تزوٌج الشاب أوال إذا توفرت لدٌه تكالٌؾ 

قرر الشباب الزواج ترٌد العابلة عن طرٌق األهل أال   ثانٌا إذا ما.الزواج ومتطلباته الباهظة

 الذي القرابةنسق الٌخرج عن قٌم ومعاٌٌر والسمات الثقافٌة للزواج المتعارؾ علٌها فً 

 حتى ولو كانت له حرٌة ، تنزع لفرض وضبط زواج الشابالتًتتفاعل معه األسرة 

لكن ما إذ ٌقرر الشاب أو الشابة الزواج إال وتتدخل األم أو  االختٌار فً الزواج بمن ٌشاء

األب لٌأخذ زمام األمور فً التسٌٌر والتحضٌر للزفاؾ وحٌاة الشاب وهذا التدخل ٌكون قابم 

على أساس قٌم متوارثة من القدم مصدره العابالت التقلٌدٌة لجٌل األجداد هذه التقالٌد القدٌمة 

لذا ٌلجأ الشاب للتفاوض . ماله فً الزواج وبناء أسرةآي الشاب وتخدم طموحه وضتر ال

من هنا ٌقع خالؾ جٌلً بٌن اآلباء واألبناء حول ،والحوار مع األهل لفرض رأٌه وأفكاره 

 التً أصبحت تشكل أمام الشباب مشكل وعقبة ،ختٌار الشرٌكا وخاصة فٌما ٌخص ،الزواج

. بكل إرادة اجتماعٌة،البد من تجاوزها

طول فترة هذه ، ؾستنتج أن مرحلة تعارؾ الشباب من أجل الزواج دون علم األهلنومنه 

كونه ٌجعل الشاب "،المعرفة أصبحت تشكل مشكل فً نظر العابالت واألسر بحاجة إلى حل

ختٌار الشرٌك اٌجاد وسٌلة لرضا مشتركة  حول إللذا تذهب العابلة ،ٌخرج عن طوعها

والسكن للزوجٌن بعد الزواج وتبالً تفادي أي نزاع أو صراع قد ٌنشأ بٌنهما بهذه 

      1"المناسبة

قناع اآلباء بصالحٌة هذا االختٌار وفً حالة الفشل ٌقرر كل من االبن إٌحاول الشباب 

ال إمام اآلباء أوالبنت وبصفة نهابٌة التمسك برأٌهم فً االختٌار وعدم التراجع عنه فال ٌبق 

اإلقرار باألمر وٌحمالن الشبان مسؤولٌة اختٌارهما بمفردهما وتحمل شروط الزواج المادٌة 

ٌعود األهل للتدخل وفرض نمط الزواج ، الزواج نوفً حالة عدم تمكنهما من تسٌٌر شؤو،

وهذا نوع من الزواج المرتب الحر فً نفس الوقت والذي ". وحفل الزفاؾ وشكل األسرة

.  حٌث ٌتزوج الشاب وٌشرك رأي والدٌه 2"نضًٌقع بٌن ظرفٌن متناق

..."  علٌهم دورواهو ٌختار مشً ...  ٌدخلوا اآلباءالزمش  ما " المبحوثٌنتقول إحدى 

 ...."عداوة... ٌداقو..  على والدهم ٌتناوشوا" ٌعرفها خٌر ملً ماٌعرفهاش

نعكاس اهذا مؤشر أن الزواج  و.." مواصفات فً راسو ... شاب عندو حق باش ٌختار 

.  وتكون بداٌة هدا الصراع بارزة من أول ظاهرة التعارؾللصراع فً المجتمع

                                 

1
 .89المرجع السابق، ص: كمال  مسعودة -  

2
 .90نفس المرجع ص-  
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 :واقع عالقات التعارف - ثانيا

،  وأقصد هنا التعارؾ بٌن الشاب والشابة التً اختارها و أن عالقات التعارؾ لدى الشباب

ومن خالل .تكون قد وافقت علٌه هً األخرى ،أي ٌرٌدان الزواج أو ٌفكران فً ذالك

المٌدان تبٌن لً جلٌا معنى التعارؾ وهً مرحلة تمثل ظاهرة حدٌثة وؼرٌبة عن عادات 

المجتمع الجزابري إنها عملٌة لعالقات التعارؾ بٌن الشباب الذٌن ٌرٌدون الزواج وهً 

الجامعة ومؤسسات التربٌة : عبارة عن مقابالت تتم ؼالبا خارج البٌت فً أماكن مختلفة مثال

فً أماكن العمل المطاعم وأماكن الراحة واالستجمام داخل المدٌنة والتمهٌن  والتعلٌم 

 شابٌن ٌتبادالن المعلومات حول ات بٌنقاءالل ٌتم ،نالحظها بكثرة ومن خالل هذه المقابالت

وثقافة اختٌار الزوج . أنفسهم تساعدهم على تصور واكتساب معرفة حول موضوع الزواج

 هذه الظاهرة ؼٌر مقبولة من طرؾ اآلباء خاصة منهم  أكد لً الشباب أن لكن،المناسب

. المحافظٌن

 ، الشباب ٌفتقدون طرٌقة وأسلوب وثقافة التحاور والتقابل اآلباء ٌرون أن أن   لقد الحظت

- فمرحلة التعارؾ هذه مهمة قبل الخطبة لكنها،داب الحدٌث وأوقات اللقاءآكالجلوس و

ٌقول أحد . فً مجتمعنا ؼٌر مراقبة وؼٌر مضبوطةأنها - حسبما أكده لً المبحوثٌن اآلباء

 للبٌد نرو حواكنا  "أخروٌقول " نتٌس تٌهاتعرفت علٌها فً الجامعة باش " المبحوثٌن 

 سنوات مبعد والفتها 5عرفتها  " أخروأٌضا ." متكذبش  باش نكشفها لتكذب والزٌرٌا

العشرة . الزم التعارؾ فً الجامعة"وتقول فتاة "  عقد علٌهاتستأهل صبتها عاقلة أخطبتها

 ." زواج جاهلًمنزو جش أنا فنتاشة

 التعارؾ ٌفً الشباب بالمعرفة الثقافً، فمؤشرٌظهر جلٌا من خالل هذه الكلمات البعد      

لكن هذه المعرفة . والذكر كرجل، تصبح األنثى تفكر كالمرأة، حٌثحول الطرؾ اآلخر

 كذلك نالحظ بروز قٌمة اجتماعٌة وهذا فعال ما أكده لً المبحوثٌن،بحاجة ملحة إلى مراقبة 

 أنه - الحظتكما سمعت و– سلوك الشباباآلباء ٌعتقدون فً  لكن ،الحرٌة فً االختٌار

 االنحراؾ وانتشار الرذٌلة فً المجتمع مع ؼفلة - فً نضرهم الوعً مما ٌسهل فًنقص

 أما ،العابالت ومؤسسات اإلعالم والتعلٌم عن تثقٌؾ الشباب حول هذه الظاهرة الجدٌدة

فً  ،خاصة أثناء الحفالت ومناسبات الفرح التعارؾ الذي ٌتم داخل بٌت العابلة بعلم اآلباء

حسب قول أحد المبحوثٌن " بعٌد ومستمر قرٌب ومنومراقب من"نه مضبوط إاآلباء نضر 

إن عبارات . ختٌار شرٌك الحٌاةا وبالتالً هو ٌبعد الخوؾ والقلق قبل وبعد .اآلباء

 نعس فٌها وانأ أشهرربع " المبحوثٌن فٌها مؤشرات الخوؾ من الزواج ٌقول أحد الشبان 

 وهذا، ٌعتبر؟ "نتسمر نخزن كً تخرج من الخدمة...  الجوسسة جٌمس بوند كٌمامن البعٌد 

. مؤشر صراع نفسً إضافة إلى أنه صراع بٌن الجنسٌن الشاب والشابة حول ثقافة الزواج

 ... "  فرضت روحها على ولديسجٌةعروستً " تقول أم شاب وأنا أسأله 
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 مدخلش جبتها لوأنا برك " قال الشاب تقول األم " ع سنٌنبأنا عشرتها قبل الخطبة س"

 ...." نتفاهمو... ٌجً عندي للجامعة "تقول طالبة " روحً

 ." قدملً.. متقابلٌن . كوندٌسٌون تاعو  وتاعً...تالقٌنا فً الخدمة"وتقول أخرى 

 الزواج، التفاهم حول ظاهرة اجتماعٌةمن هنا إذن ٌتبٌن لنا أن مرحلة التعارؾ تنتج معرفة 

ي أرى نلك بٌن األدوار وهذا ٌخفؾ التوتر والتشنج فً العالقات. داب والتفاوضآوالتحاور و

أن هذه المرحلة بحاجة إلى توجٌه رسمً حتى تنظم هذه المعارؾ حول ثقافة الزواج لدى 

م بداٌة من الخطبة حتى نهاٌة هذا المشروع فً شكل زفاؾ وتأسٌس تظوكٌؾ تن. الشباب

فالشباب ٌنزعون إلى التعارؾ قصد تنمٌة هذه العالقات عاطفٌا واجتماعٌا للوصول . أسرة

. االجتماعٌةإلى عالقات رسمٌة بعد إبالغ األسرة لتساعدهم فً الخطبة ومراسٌمها 

 

  .الخطبةمرحلة : المطلب الثاني

:  مفهوم الخطبة- والأ

ٌقول   1"فشرعها قبل الزواج وشرع االختٌار قبل الخطبة" لقد تحدث اإلسالم عن الخطبة 

وقد ثبت " نكحوا إلٌهم انكحوا األكفاء واتخٌروا لنطفكم ؾ" الرسول علٌه الصالة والسالم

 فً  . الخطبةمشروعٌة

. لى الزواجإفٌقال خطب القوم وخطب الفتاة دعاها ، القراءة و ظالوع"  وفً اللؽة معناها 

 فهو خاطب وهً خطٌبة وأصلها أن الرجل ٌكلم الفتاة للزواج بشكل مباشر من دون وسٌط

 . فً تعارؾ الشباب ألجل الزواج مشاهدته وهذا ٌشبه لحد كبٌر 2"

هو علٌه اآلخر من صفات قبل   أن ٌتعرؾ على مابانطاوجه اإلسالم كل من الخقد و

ٌخرجان معا ٌختاران خاتم ،فالخطٌبان ٌحبان التعرؾ على بعضهما قبل الزواج " الزواج

 ." حنا شبٌبة نعمدوابصح ...  بلً مشملٌح وال حرام فالو"  تقول مبحوثة 3"الخطوبة

"  تقول مبحوثة 4"وٌعتبر خاتم الخطوبة إعالنا رسمٌا ورمز لالرتباط بٌن شخصٌن" 

 المؤشر تعدد الروابطوفً هذا " تدٌه .. ٌخطبهاتختار واحد ... تتعرؾ على شحال من واحد

األمر الذي تصبح معه هً الوسٌلة الوحٌدة " مع أكثر من شخص ترى سناء الخولً أنه

                                 

1
 .56، ص 1968 ، 1دار النهضة العربٌة ، ط. اإلسالم و األسرة و المجتمع، القاهرة : مذكور محمد -  

2
 .106، ص 2008بٌروت، دار المنهل اللبنانٌة ، . العالقات الزوجٌة ،مقاربة نفسٌة اجتماعٌة : الخوري نسٌم -  

3
 -MOSTAFA, Boutafnouchet  : Système social et changement social en Algérie.opu ,ed1985 ,p90. 

4
 .191،ص 2010، دار المعرفة الجامعٌة ،3اإلسكندرٌة،ط.األسرة و الحٌاة العابلٌة: سناء   الخولً-  
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 وهً مرحلة تحول من العزوبة ،المقبولة من األسرة والمجتمع للتعارؾ بٌن الفتى والفتاة

 التواعد مع لك التحول من التواعد مع أكثر من شخص إلىاذك ،تحول نهابً،إلى الزواج

 الخطٌب والخطٌبة وؼٌر دالك مما ٌعمل على أن ترسخ فً أدهان  شخص واحد

بة ناجحة وٌمكن أن يوٌمكن أن تكون الخط 1"العالقةالخطٌبٌن وأسرتٌهما والناس أهمٌة هذه 

للمرأة أن وفالرجل أن ٌعدل عن خطبته .طٌبٌن ختكون فاشلة فهً ؼٌر ملزمة ألي من ال

 وهناك تعارض واختالؾ فً الرأي 2"تتجاوز أنها وعد بالزواج تعدل عن قبوله وهً ال

ٌتفقون فً جمٌع الحاالت فً المسابل األؼلبٌة  الحظت أن.لخاطبٌنبدرجة عالٌة بٌن معظم ا

المتعلقة بإظهار العواطؾ وترتٌبات الزواج واألمور الدٌنٌة وعادات المابدة ونوعٌات 

 فإن الزواج خاطبٌن،رتفاع نسبة الخالؾ بٌن الاالترفٌه وفلسفة الحٌاة إال أنه على الرؼم من 

.  شروط الخطبةل اوفق ٌتم

 :شروط الخطبة-ثانيا

. مرأة إلتمام هذه المرحلة ومنهاالقد وضع اإلسالم شروط ٌجب أن توفرها عند كل رجل و

 ال"  لقول الرسول علٌه الصالة والسالم بها أحد من قبل خطقد تكون المرأة   ٌجب أن ال-1

 ."ٌخطب أحدكم على خطبة أخٌه

. تقبل خطٌب إلى أن تنتهً عدتها  الزوجها، والمطلقة  عنهاتوفىالمرأة التً  -2

.  عنها فً حالة عدم التفاهمالخطبة، والعدول حق فسخ -3

 .الشرعٌة حق الرجل رؤٌة خطٌبته فً حدود -4

فً هذه المرحلة ٌبدأ ظهور عدة أبعاد منها البعد الدٌنً والثقافً لكن أهمها هو البعد كما أنه 

وبالتالً فهو .  الذي ٌعكسه قٌم العمل فالشباب العامل ٌتحمل مسؤولٌة اختٌارهاالقتصادي

أن العمل  كما. حد أفراد العابلةاٌتحرر من أي سلطة خارجٌة سواء كانت لألب أو األم أو 

.  مشاورات خطٌبته العاملةمع ٌوفر للشباب حرٌة تنظٌم وتحدٌد وقت وكٌفٌة الخطبة 

ٌك أنا ؼادي ...ماعالبالٌش بالناس...تفاهمنا على كلش فً الجامعة "المبحوثٌنتقول إحدى  

نستنتج من هنا مؤشر " سً بون تفاهمت معاها على كلش فً الخدمة " أخروٌقول ."ندزوج

.  المسؤولٌة والمساواة بٌن الجنسٌن.ٌعكس بٌن الخطٌبٌن قٌم العدالة

                                 

1
 .191نفس المرجع ،ص-  

2
 .108المرجع السابق ، ص :الخولً نسٌم -  
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هنا الحظنا ظهور سلطة األم ،تعمل أو الشاب الذي ٌعمل عن والدٌه  أما الخطٌبة التً ال

ختارتلو مانخلٌش ولدي ٌطٌح يأنا ل " ابنها لما سألت األمهاتواألب وحتى الجد تقول إحدى 

وتقول أخرى " بعت حداٌدي وجبتله بنت أختً مربٌا على ٌدي" تقول أخرى " على راسو؟ 

ٌخدم ...أبا هو لً ختارهولً" وتقول المبحوثة وهً معلمة " جبت لترفدنً وترفده" 

وٌقول " باؼً ٌبطلنً قراٌا"تقول بأسؾ " أنا كنت ماجور دوبرومو..مخالنٌش نخدم..معاه

أنا خطبت ...أما تختار ؼٌر فامٌلٌات مرفهٌن تخاؾ ملبنات ٌطمعوا فً دراهمً " أخرشاب 

نستنبط من هذا ."  أنا مش قاري بصح هً لً تفهمنًمال ؼري...وحدة معلمة قلٌلة قارٌا

كله أن الخطوبة فً المجتمع الجزابري لم تعد تفاوض حول شروط الزواج من طرؾ 

 بل أصبح الخطٌب هو الذي ٌفاوض وٌقرر مع شرٌكة حٌاته دون االهتمام لسلطة اآلباء،

 الشباب فً العمل ٌبٌن الصراع بٌن األجٌال واختالفهم فً استقاللٌةهنا . األب الجزابري

دبر ...خدامة...ٌتخدو هوما قاري نقارٌن  " ابنهثقافة الزواج ٌقول أحد المبحوثٌن حول 

وتقول " ٌتخد ماٌهمنٌش أنا نروح للجامع نجٌب ندٌر لً علٌا قدام ربً والناس... راسو

" خر آوٌقول " ولدي كبٌر وفاهم أنا نوقؾ معاه فً خطبة ونفتحوا كٌما بؽاهوا" أخرى 

من هنا نتأكد من " قدٌم باش نسقم له الدار ونزوجه ورٌح،بعت نص الحانوت والماتٌلاير 

 ظهور البعد الثقافً واثر المادة على ثقافة الزواج بٌن العابالت من حٌث المستوى المادي

. الؽنى والفقرأي 

قراءة الفاتحة فً قبل   طوٌلة كانت فترة الخطوبة، من المبحوثٌنكثٌركما الحظت أن 

 بعض وكذلك،شباب تجار قروض تشؽٌل الشباب ٌقبلون بزوجة عاملة من  بعضالمسجد و

بؽٌر علم أهالٌهم بخطبة بنات معٌنٌن ومحددٌن و  قبل التشؽٌل ٌفكرون جدٌا  عقود ماشباب

  وكذلك عدد ال،ٌسمى خطبة بالكلمة أي ما، شفهٌا خطبتهن  تمتبنات جامعٌاتكثٌرا من ال

 مؤشر حاسم فً تمثلفهذه المرحلة . ٌحصى موعودات فعال بالزواج من ؼٌر علم أهلهم

ت فكرة الزواج فً أوساط قد رسخأن الحداثة بقٌمها الجدٌدة   ٌبٌن لنا،مرحلة الزواج

وساهمت فً نشر مفاهٌم وسعت المعرفة حول ثقافة الزواج فً أذهان ،الشباب الجزابري 

وهذا عكس ما ٌحدث فً أرجاء وبلدان أخرى من العالم فوسابل اإلعالم ،أفراد المجتمع 

نسبته منخفضة فً المجتمع الذي ٌعٌشون فٌه والسبب فً  تبٌن أن ثقافة الزواج والتفكٌر فٌه

اهر ظمن الم ي والتفاعل مع كل ما هو حدٌت الثقاؾالتنوعرأًٌ أن فً بلدنا السبب راجع 

 وهذا ما سأوضحه أكثر من خالل مرحلة الزواج اآلتٌة التً سأتطرق ،منتشرة فً مجتمعناال

 .دفع المهر وعقد القران فً البلدٌة ثم المسجدإلٌها وهً تتمثل فً  
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  . البلدية والمسجد:الثالثالمطلب 

      :  المهر بين البلدية والمسجد -أوال

 إذ أعطٌتها المهر إذ زوجتها من ": مهرت المرأة، معناه ٌأتً بصٌؽةفً اللؽة    إن المهر 

 بعد إجراءات إدارٌة وقانونٌة داخل مؤسسة ٌتم تسجٌله فً عقد الزواج، "1رجل على مهر

 .البلدٌة

قراءة ٌتم،   أٌنالمسجد     و حٌن ٌتم االنتهاء من إجراءات مرحلة البلدٌة، ٌأتً دور 

هو شابع فً كل ،و  وهً السورة األولى من القران الكرٌم وٌتم دفع المهر والصداق،الفاتحة

لكن من الناحٌة الشرعٌة و قٌمة مالٌة ؼٌر محددة  المهر عبارة عنالمجتمعات اإلسالمٌة و

 محددة المهور- فعها المبحوثٌن فً بحثنا هذاد- ثمن المهورخالل مقارنة  منو الحظت 

ة فً عالقات يهمٌة الثقاؾاألوبهذا ٌتبٌن مدى .   هً ؼٌر محددة فً القانونو .عرفٌا وتقلٌدٌا

ن من باطاه الخثسٌر  حسب الطبقة االجتماعٌة وما ٌدفع  المهرتبٌن لً أن. مؤسسة الزواج

و شرؾ العابلً لبعض  أمٌراث العابلً واألسري أو حسب جمال المرأة وأحٌانا اسم الشهرة

 المهم أن هذا الصداق ٌدفعه أهل العرٌس إلى أهل ،لٌهإالعابالت والقبابل التً تنتسب 

وقد حاولت بعض النظرٌات الحدٌثة للمهور فً القرن العشرٌن اإلٌحاء بأنها . العروس

لقٌمة الزواج  وتدنً من قٌمتها البشرٌة وأنها ظلم للمرأة وتدنً،تعتبر المرأة سلعة تشترى

عتبرت اإلرسالٌات المسٌحٌة التبشٌرٌة األولى توحً بشراء المرأة وأنها تحط من شأن اوقد 

قد نظرت اإلدارات االستعمارٌة ل  ووالزواج وقٌمته السامٌة فً المثالٌات المسٌحٌة المرأة

إال أن المهور الزالت ،ط من الوضع القانونً فً المجتمعات التقلٌدٌةحالمهور على أنها إلى 

نتشارها ومقدارها بسبب انتشار المادٌة واالستهالكٌة كممٌزات لكثٌر من ا بل وزاد ،قابمة

. الظواهر فً هذا العصر

 ملٌون وأكثر عند 20فً بعض المناطق الجزابرٌة قد ٌصل المهر إلى مقدار      و 

 وهً تدفع مع قطع الشروط التً تحدد قبل مرحلة الخطوبة والتً تبٌن لً ،الطبقات الؽنٌة

 ٌبلػ الوالدٌن فٌؽٌرون أو ٌفرضون شروط م تحدد بٌن الشباب خالل التواعد والتفاهم ثاأنه

كما ٌدفع مع المهر عطور وألبسة وأشٌاء ذات . المبحوثٌن أكدوا لً هذا تقرٌبا كل أخرى

قٌمة لما ٌتفاوض أهل العرٌس مع العروس على قٌمة المهر التً سوؾ ٌحظرها ولً 

بعد قراءة الفاتحة فً المسجد والتً تتم بعد عقد البلدٌة الذي ٌقدم إلمام ، ٌوم الخطبةخطٌبةال

ور األولٌاء وشهود عٌان وحضور ضحمع المسجد الذي ٌعقد قران الزوجٌن بعقد شفهً 

. األقارب 

                                 

1
 .168، ص 1966،اإلسكندرٌة، دار المعارؾ، 3ط. أحكام الزواج و الطالق فً اإلسالم: بدران أبو العٌنٌن بدران-  
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فٌتم قبل مرحلة المسجد وفٌه ٌتم عقد الزواج الرسمً الذي ٌسجل فً : أما العقد فً البلدٌة 

بحٌث نص القانون بصراحة على أن إبرام عقد " قوابم البلدٌة ٌحدد الحالة المدنٌة للفرد 

ة أو صالزواج هؤالء األشخاص أمام ضابط حالة مدنٌة أو أمام موثق ٌخضع لرخ

هذا العقد هو الذي ٌعطً لنظام الزواج الهٌبة والقداسة وٌؤكد عن استمرار الحٌاة و.1"موافقة

 والتدمٌر الذاتً لٌقوم على عاالجتماعٌة نحو التناسق والتعاون وتجنب التنافس والصرا

فالعقد الرسمً للزواج ٌمثل مسؤولٌة .أساس المصالح المادٌة لعالقات األفراد فً النسق 

 2"فٌه من قٌم وعادات وتقالٌد الدولة فً إعداد المواطن السوي لحٌاة المجتمع بكل ما

 كذلك وفق معاٌٌر وقٌم المجتمع وثقافته واالحتفال بهذه االحتفال خاطبٌنٌمكن للكما 

هذا االحتفال ٌرتكز على ثالث لحظات أساسٌة األول هو طلب للزواج أو . " المرحلة

و العطٌة الثالث الزواج أ بالخطوبة واالحتفالالخطبة الثانً هو الموافقة الرسمٌة للزواج 

سأحاول توضٌحه من خالل ترصد واقع العالقات فً كل مرحلة من هذه   وهذا ما3"نفسه

إلى حفلة الخطوبة فلٌلة الزفاؾ ومختلؾ حفالته ،المراحل الخطبة ثم حفل البلدٌة والمسجد 

صبحت تمثل جزء من ثقافة أوسأبٌن الظواهر الجدٌدة  والتؽٌرات التً أنتجها الشباب والتً 

. المجتمع

: األبعاد االجتماعية للبلدية والمسجد-ثانيا

 هذه المرحلة ٌعكس البعد الدٌنً والقانونً الذي ٌنطوي تحتها قٌم أخالقٌة    إن مؤشر

حٌث تتم فً  الزوجةوالزوج  ووإسالمٌة تحمً نظام تزاوج األفراد فً المجتمع أي العابلة

بحٌث تحدد الزوجة شروطها رسمٌا . هذه المرحلة الحاسمة حماٌة حقوق الزوجة والزوج

أمام زوجها فً مؤسسة رسمٌة للدولة وهً البلدٌة وهذا مؤشر ٌعكس قٌم العدالة والمساواة 

أي مراقبة ظاهرة التزاوج ،التً تتحملها الدولة فً عملٌة التنظٌم  وقٌم الدفاع والمسؤولٌة

عقد الزواج ٌتم بحضور و فً المجتمع وتوفٌر شروط ناجحة وهذه المهمة تتحملها كل بلدٌة 

مام موظؾ الدولة الذي ٌقوم بتسجٌل عقد الزواج مع أالزوجٌن وأهلهم فً قاعة مختلطة 

ثم ٌأتً بعدها مرحلة المسجد .  مع مراعاة قٌم الدٌن وعادات المجتمع، كل األطراؾارض

ٌتم حضور  ٌوجد اختالط فً المسجد وال ال. كمؤسسة رسمٌة تمثل الدٌن الرسمً للدولة

الزوجة بل ٌنوب عنها ولٌها والذي ٌحمل معه تصرٌح من البلدٌة حٌث ٌجتمع أفراد 

العابلتٌن من أجل إعالن عن زواج الشابٌن البنت والولد أي الزوجٌن وٌكون اإلعالن 

.  بالزواج والمصاهرة علنا فً حضور معازٌم الدٌن ٌأتون للمسجد للصالة

                                 

1
 .32ص، 1996الجزابر، دار هومة ، . الزواج و الطالق فً قانون األسرة : سعد عبد العزٌز -  

2
 .197المرجع السابق، ص : سناء الخولً -  

3
 MOSTAFA,  BoutAfnouchet, Op , cite ; P90. 
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ٌتم قراءة الشروط وتحدٌد هوٌة و  دانها نهاٌة الصالة ٌتقدم اإلمام مع األولٌاء والش فًو 

 ثم ٌختم اإلمام ،وأي شرط تطلبه الزوجة كشرط، الزوجٌن وتحدٌد مهر الزوجة والصداق 

نٌة أهمها فاتحة الكتاب آٌات قرآبدرس دٌنً حول أهمٌة الزواج ثم ٌتم قراءة وترتٌل سور و

.  السوق المعلبة كالتمر والحلٌب السلع الموجودة فًوٌتم تقدٌم مأكوالت وشراب من

 الفرحة العارمة وفً قاعة البلدٌة الراحة البادٌة ، المسجدن صح     ما أثار انتباهً داخل

الحمد هلل المهم هو هللا "  ٌقول أحد الشباب  و اآلباءاوعالمات السرور للشباب ورض

هذا وٌن رانً نحس " خر آٌقول ."وإرضاء الوالدٌن على سنة محمد علٌه الصالة والسالم

وهذا هو مؤشر الراحة أي أن البلدٌة والمسجد ٌخففان من قلق وتخوؾ " إنسان. روحً ملٌح

اآلباء واألبناء من هذا الزواج الذي لم تنته مشاوٌره الطوٌلة بعد مرور عدة سنوات مضت 

إنه زواج حدٌث فً الماضً القرٌب كان ممثل البلدٌة والقضاء ٌذهب للمنازل لعقد قران 

 أما اآلن الزوجٌن واألولٌاء ٌذهبون للبلدٌة ثم ٌصرح لهم للذهاب ،الزواج المعنٌٌن باألمر

. للمسجد

 ٌفسر أن الدولة الحدٌثة تفرض على المجتمع ثقافتهم الدستورٌة الدٌمقراطٌة وهذا التحول    

العصرٌة، تفرض حتى على المسجد و النظام الدٌنً ،أي أن قٌم الحداثة بدأت تسٌطر على 

قٌم السالفة إضافة أن الشباب العصري بدأ ٌختار زوجته بحرٌة بعٌدة عن أي رأي خارجً 

، 

 كالطابفة أو العرق ،نجد زواج الصوفٌٌن مع السلفٌٌن عرب، قبابل  الشاوٌة ،الصحراء و 

الساحل ،زواج البدو ومع الحظر و هدا ما تحققت منه وأكده  لً كثٌر من األبمة و حفظة 

القران الكرٌم  كما الحظت أن الطلبة و العمال الشباب ال ٌهتمون أثناء عملٌة التعارؾ 

الختٌار شرٌك الحٌاة بالعرؾ أو الدٌن أو الطابفة إنما  األساس لدٌهم هو إٌجاد الزوجة أو 

الزوجة المناسبة بعٌد عن أي تأثٌر  خارجً، لكنً الحظت عودة  القلق و الخوؾ من جدٌد 

فً سلوك من ٌرٌد التحضٌر للزواج ،و هذا ما سوؾ احدده فً مرحلة قادمة  فً الزواج و 

 .هذه المرحلة تتم فً البٌت أٌن ٌظهر عدة سمات و قٌم سٌتم شرحها 

 :حفلة الخطبة أو المالك - ثالثا

       تعكس مؤشرات هذه المرحلة البعد الثقافً بسمات حدٌثة و البعد االقتصادي بقٌم 

البعد الفنً ،فبعد  العودة أو االنتهاء من مرحلة البلدٌة و المسجد  االستهالكٌة إضافة إلى 

ٌكون هناك حفلة  فً بٌت الزوجة ٌؽلب على هذه الحفالت الطابع التقلٌدي ،ؼالبا من حٌث 

الملبس و المأكل ، فهً عادات  داخل البٌت أو العابلة و هً موروث ثقافً ورثه اآلباء عن  

األجداد، لكن فً العشرٌة األخٌرة ظهر الجدٌد حٌث ٌنتقل حفل الزواج بعد إجراءات الفاتحة 

 .فً المسجد ٌذهب جمٌع فً معاد معٌن إلى البٌت أهل الزوجة أو أي العروس
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     فً بٌت الزوجة ٌقوم الزوج أي العرٌس بتلبٌس خواتم الخاصة بالخطوبة على طرٌقة 

األوُربٌة ،التً هً حدٌثة فً مجتمعنا و ٌتم تقدٌم إضافة إلى المأُكوالت التقلٌدٌة مأكوالت 

و "الباتٌسري "عصرٌة حدٌثة أخرى،جاءت على لسان المبحوثٌن، مثال قطعة حلوى وهً 

و ؼٌرها من التسمٌات و المشروبات " كرٌمة"،"نوادكوكو"،"بٌاس مونتً"و " الطورطة"

 ".لكونجلً ""معلبة وأطباق جاهزة كالدجاج و السمك و اللحم إضافة إلى أطباق المجمدة

 ما الحظته هو أن هذه الحفلة ؼالبا ٌنظمها  الشباب الفتً و األوالد إناثا وذكورا ٌحظر 

األقارب  و األصدقاء إلى  بٌت العروس أي أهلها و أهل الزوج الحظت أن الكبار ال 

ٌتدخلون  فً هذه الحفلة إال قلٌل أي أن مراسم هذه الحفلة  رؼم أنها تتم فً البٌت إال أن 

أآلباء ال ٌتدخلون فقط أفكار الشباب الحدٌث التزٌن اللباس، الموسٌقى والسٌارات مكان 

الجلوس وقت حضور العرٌس لباس العروسٌن الحلً أو الخواتم كلها أروبٌة حدٌثة أو من 

هذا مؤشر ٌدل على أن الثقافة المزدوجة فً هذه المرحلة بدأت تفقد التوازن بؽٌاب . آسٌا

 .سمات قدٌمة و ظهور أخرى جدٌدة مسٌطرة ٌكون بٌت اآلباء و األجداد مهدا لها

خلٌهم ٌزهو شوٌة هذا وقتهم ،خلٌهم اٌدٌفٌلو سعال من " ٌقول أحد اآلباء 

 ". شوٌا بشوٌا وجابوها..ٌجخلطو...عام

مساكٌن تلت سنٌن و ...حنا ٌوم قاع رانا فامٌلٌا وحدة ،وهادو والدنا و فرحانٌن" وتقول أم 

 " هو ما ٌوجدو الهاد النهار  

 وهذه مؤشرات تبٌن أن مراسٌم الزواج متعبة و مجهدة جدا ال بد من وقت الراحة .

انه "الحضت من خالل تدخل المبحوثٌن عالمات الراحة كلما  انتقلنا من مرحلة إلى أخرى 

،وهذا مؤشر أهمٌة دور اآلباء،كما الحظت فً هذه المرحلة تعارؾ اآلباء و "تعب تاع سنٌن

األمهات المتزوجٌن ٌكون كبٌرا و أكثر من هذا تعارؾ   أفراد العابلتٌن  المتصاهرٌن مع 

بعضهم البعض و ٌتحدث اآلباء حول مرحلة الزفاؾ النهابً  العرس و حٌاة لزوجٌن 

إن هذه المؤشرات تدل على "السكنة "الشابٌن بعد هذه اللٌلة   لٌلة الزفاؾ خاصة موضوع 

أن الزواج فً هذه المرحلة  ٌحول المعرفة والمعلومات حول موضوع الزواج المزمع 

إنهابه ،تحول هذه المعارؾ بعد عدة سنوات إلى أفكار منضمة ومرتبة و موجهة خاصة بعد 

تدخل آباء فً مقررات الزوجٌن الشابٌن الذٌن ٌخططون لتجسٌد هذه األفكار إلى زفاؾ  

حقٌقً وفق واقعهم المعاش  و كذالك وفق ما ٌرضٌهم وٌرضً آبابهم، إن هؤالء الزوجٌن 

بعد أن قطعوا أشواط طوٌلة لتحقٌق زواجهم وفق واقعهم المادي أصبح لدٌهم صورة حقٌقٌة 

 .حول مفهوم ومعنى الزواج وحٌاتهم الزوجٌة و أهدافهم المستقبلٌة 
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 ما أثار انتباهً فً هذه المرحلة  ثالثة أمور أولها هو قٌم التعاون و إتحاد األفراد،الضٌافة 

و الكرم وثانٌا هو اجتهاد الشباب  بأسالٌب جدٌدة إلنجاح هذه الحفلة ،مع انفتاح على ثقافة 

الؽٌر  وثالثها ،هو انتشار  القٌم االستهالكٌة فً الزواج الحدٌث وهذه القٌم التً أصبحت 

تحل محل سمات كثٌرة من التقالٌد و التراث الجزابري ،مثال خٌاطة مالبس العرس فً 

للعرٌس  الذي ٌطهً و " الشاه"العابلة و كذالك الطبخ التقلٌدي مثال الكسكسى أو ذبح الكبش

ٌستوي خارج البٌت وحلت مكانها أطعمة و أطباق جدٌدة مثل الدجاج و لحم السمك  جاهز  

، كما الحظت فً هذه المرحلة المتقدمة من الزواج محاولة أهل "الكون جلً "أو لحم 

الزوجة فرض ثقافتهم و أفكارهم على أهل العرٌس  الذٌن ٌبدؤون التفكٌر للتحضٌر لٌوم 

 .الزفاؾ 

  أكد لً تقرٌبا كل المبحوثٌن، وخصوصا الذكور، أنهم واجهوا صعوبات وعراقٌل كثٌرة، 

فً تسٌر حفلة الخطبة وإنهم دخلوا فً خالفات شدٌدة مع األهل الذٌن ٌراقبونهم وٌعترضون 

على الكثٌر من تصرفات أبنابهم، مثال حول أنواع األكل والمدعوٌن، أنواع الموسٌقى 

واألؼانً واالختالط والرقص الكامٌرات ، وحضور العرٌس وتلبٌس الخواتم وحضور 

الخطٌب و أصدقابه الشباب معه وأهلهن فً سرب من السٌارات لالحتفال حتى ساعات 

أختً دارتها فً ...أبا ما ٌبؽً موسٌقى"متأخرة من اللٌل تقول إحدى المبحوثٌن مبتهجة 

وتقول أخرى عن األهل "حنا مانسمعوش ؼنا تاع أراي"وتقول أخرى عن والدٌها "البورتابل

ما ..الحنة ...البٌض...شٌبانٌة ...دٌري دٌك ألبسً دٌك...خالوطة...تكتروا لهدرا فوضى"

وأخرى "تقالٌد تكلؾ...ماتكلفش...مع الشبٌبة موسٌقى و حاجى خفٌفة"تقول أخرى" نٌؽٌش 

وٌقول "داٌخ راسه ضاره.. الجال البونتاكوؼت مدلً راسه قدام الباؾ حتى الصباح"تقول

 ".ٌبؽو ٌشربو ٌسكرو "آخر

 .هذه مؤشرات اختالؾ ثقافة االحتفال بالزواج  بٌن اآلباء واألبناء

 .يوم الزفاف: المطلب الرابع

 : مفهوم حفل الزفاف-أوال 

حفل الزفاؾ هو آخر مرحلة فً عملٌة الزواج فبعد اإلعالن عن الٌوم المحدد للزفاؾ من    

 أو العرسان مفردها األعراسو "... بٌت العرٌس ،إلىقبل عابلة العرٌس لنقل العروسة 

" و تعنً الزفاؾ أو ما ٌعرؾ بالدخلة أو الفرح ٌحدد له ٌوم معٌن  (بضم العٌن )عرس 

تجري فٌه طقوس  متعارؾ علٌها باختالؾ العادات و التقالٌد  و الشعوب و الطبقات 

 . و الدٌن فً كل عصر و مكان من هذه المعمورة األعراؾاالجتماعٌة و 
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حفل اجتماعً ٌؤدي " نه أ فهو ٌتمٌز  الزفاؾ من مجتمع آلخر،شكالأختلفت صور و   ت

 الزواج ٌعرؾ تحوالت فً أن أي 1"و تحدٌث أدور اإلعالن االجتماعً و ٌعكس تنمٌة 

المتؽٌرة التً تعمل على تؽٌر عادات و تقالٌد .طقوسه و مراسٌمه حسب ظروؾ المجتمع 

 .فكار و سمات ثقافٌة جدٌدة فً نسق الزواج ألتحل محلها تصورات ، الزواج 

وما الحظته فً كالم المبحوثٌن الفرح و السرور حٌن ٌتكلمون عن ٌوم الزفاؾ كما تأكد     

 بالتقرٌب موعد و مكان الزفاؾ و هم فً مرحلة التعارؾ و لهم االشباب حددوأن أؼلبٌة 

  .نضرة مثالٌة لٌوم الزفاؾ 

قبل ما "وٌقول آخر"كً نتالقو فخدما..تفاهمنا شاندٌرو شامندٌروش فلعرس"ٌقول مبحوث

فً ال صال .....قتله نبؽً عرس "وأخرى تقول"نخطبها فهمتها دٌرو والو فلعرس

إنها مؤشرات التوافق بٌن الشبان حول ..".نتمناو..كنا نتفاهمو على كلش نخطوا ...كلش

 .الزفاؾ

 ادوار الزواج ٌتضمن نوع من االحتفال إلىفحفل الزفاؾ هو االنتقال من دور العزوبة     

 لهذا نرى حفال ت الزفاؾ متعددة ومتنوعة فً ٌوم 2"الذي ٌكون جزء من النسق االجتماعً

بأحوال المجتمع  أٌام تعكس الطابع والواقع الثقافً لألفراد خاصة فبة الشباب المتأثرة أو

. المتؽٌرة

كما أن االحتفال ٌختلؾ من جماعة لجماعة حسب المستوى المادي إذ من الممكن أن تكون 

حفلة تدوم ساعات أو دقابق بسٌطة أو تكون حفلة كبٌرة تصرؾ فٌها أمواال طابلة والحفالت 

:  فً المجتمع الجزابري والتً تخص حفل الزفاؾ ولٌلة الدخلة هً كالتالً

مساًء   حفلة فً بٌت العروس صباحا و: أوال

. مساءً  حفلة فً بٌت العرٌس صباحا و: ثانٌا

. لى بٌت العرٌسإحفلة نقل العروسة بالسٌارات : ثالثا

. حفلة نقل العرس أهل العرٌس والعروس إلى قاعة الحفالت بالمسٌرات: رابعا

. صدقابه الشباب بعٌدا عن أعٌن الكبارأ خاصة للعرٌس مع ،حفلة: خامسا

.  تنقل العرٌس إلى قاعة الحفالت أو إلى مكان إقامة الدخلة بالسٌاراتحفلة: سادسا

 

                                 

1
 .122المرجع السابق، ص :سناء الخولً  - 

2
 .195نفس المرجع ، ص -  
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.  واقع حفالت الزفاف- ثانيا

 ازدواجٌةٌحمله من  هذا الٌوم ٌعكس كل األبعاد الثقافٌة للمجتمع الجزابري الحدٌث وما

 من اجتماعً عابلً ٌتخلله صراع وخفق وقلق حٌعٌشها الفرد بوعً تام ٌعبر عنها فً فر

 وانتشارالمستقبل من حٌاة زوجٌة فً مجتمع أصبح ٌتعرض لتؽٌرات سرٌعة نحو الحداثة 

.  العصرنةقٌمالقٌم االستهالكٌة التً ترجح كفة االزدواجٌة نحو

 ٌنتهً الشاب والشابة المتزوج من المراسٌم فً البلدٌة والمسجد والحفلة فً بٌت      بعد ما

سٌبدأ الشابٌن الفتٌٌن التفكٌر فً تكالٌؾ الزفاؾ وكٌؾ ٌصرفونها وٌنظمون . أهل الزوجة

،إضافة لمؤشر البٌت اللٌلة األخٌرة من هذا المشروع وتجسٌدها على أرض الواقع بجدٌة

 . إنهم ٌفكرون فً المسكن الزوجً بعد الزفاؾ والمأوى 

تذكرت السكنى الزم ندفع . كً دٌت اللً فري من البلدٌة وانا خارج" ٌقول أحد الشباب 

  ."ندفعو فً الدابرة"..."دوسً باش منطولش مع والدٌا فً دارنا

 ." كً ؼادي ندٌرو من بعد؟...لما كملنا الحفلة ذكرتنً ٌما بالسكنى" وتقول أخرى 

 األعراس فً القاعات خاصة حدٌثة لكن قبل الدخول إلى القاعة  تقام  فً ٌومنا هذا    

 ،إلعالن بداٌة حفلة الزفاؾ توجد واحد تنظم فً بٌت العرٌس وأخرى فً بٌت العروس

حٌث ٌأتً أهل العروس بعد إتمام الصباح كله فرحة وبهجة إلى بٌت العروس وٌأخذونها 

حٌث ٌنطلقون فً سرب من السٌارات ٌحمل فٌه كل أهل العرٌس والعروسة الموجودة فً ،

 ".اجتالكور"أول السٌارات 

وكأن ثقافة الزواج .المدٌنة متحرك فً شوارع إلى عرس   أي أن الزفاؾ ٌتحول من البٌت 

 والزفاؾ ٌدور وسط المدٌنة الحضاري وأهم معالمه  الحدٌثة،تتحدى الجدٌد ومبان المدٌنة

من دابرة إلى بلدٌة إلى طرٌق المستشفى نحو الحدابق إلى أضرحة األولٌاء الصالحٌن 

ومساجد الزواٌا ثم ٌتوجهون إلى بٌت العرٌس وتدخل العروس وكل الحضور إلى صالون 

 "تبراز"ٌسمى  البٌت وتبرز العروس وتتزٌن وترتدي عدة مالبس فً فترات متنوعة أو ما

هو أربً حدٌث تفرض فً هذه  هو تقلٌدي ومنها ما العروس وهً ترتدي مالبس منها ما

ٌم وتأثٌث عاز من مأكل ومشرب وضٌافة واستقبال الم،المرحلة ثقافة وعادات أهل العرٌس

.  وتوفٌر وسابل الترفٌه من فلكلور موسٌقً وفرح ورقص"الفرشة وتؾ رٌش"
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الحظت فً هذه الحفالت سٌطرة األب واألم فً التنظٌم وفرض أفكارهم على الشباب  

 فً تنظٌم الحفل لكن العرٌس ٌفر من البٌت مع شلة من أصدقاءه ٌبقى فٌه مع التعاون

 تجد  ٌشاءونأصدقابه المقربٌن وأقاربه من الشباب حٌث ٌعٌشون حرٌة تامة ٌفعلون ما

 ومشروبات ٌبتزا ، ؼداء جاهزالفكاهٌن،رقص ،الرقص وكل أنواع الموسٌقى الحدٌثة 

 تجد فً هذا ،هناك من ٌحضر صدٌقته معه،محرمات وتدخٌن وحشٌش ،كحولٌات  ومعلبة

 بعد هذا تنتقل هذه ،راق خاص بالعرٌس ٌحضر معه حتى الزفاؾ،البٌت طقوس دٌنٌة 

 وكرافتاتكوستٌم " ٌذهب العرٌس بلباس جدٌد . الحفلة الصؽٌرة الخاصة بالسٌارات

على حد تعبٌر أحد الشباب " مهبولة لوطو مرٌضة "ٌارة سوٌركب فً ، " طالٌا نًوصباط 

 ." المقبل على الزواج ؟ 

ٌهتم الشباب بمكان معٌن    ٌدور سرب السٌارات فً المدٌنة ٌصارع الظالم بكل عشوابٌة ال

 شاطا البحر ٌتوقفون فً مٌناء مثال أو حدٌقة البلدٌة أمام إلى معٌنة ٌذهبون ؼالبا وال تقالٌد

  ٌشاءونإقامة الوالٌة أمام تمثال فً وسط المدٌنة أو أمام عمود إشارة المرور ٌفعلون ما

ٌعبرون عن فرحتهم ثم ٌتوجهون نحو قاعة الزفاؾ أٌن تجد العرٌس وعروسته وقد قام أهله 

 ٌا ربصل " بنقلها إلى قاعة الحفلة قبل دخول العرٌس للقاعة ٌؽنً الشباب أؼنٌة شعبٌة 

ٌفرض أهل  وهنا تبدأ الحفلة لٌلة العمر للزوج والزوجة وفً هذه القاعة ال" على نبٌنا

العرٌس ثقافتهم بل إدارة القاعة هً التً تفرض نظامها المحلً تراقب طقوس ومراسٌم 

 المأكل المشرب موسٌقى أجهزة أربٌهالزفاؾ وهذه القاعة مجهزة ومسٌرة بأسالٌب 

إلكترونٌة حدٌثة هذه القاعة لها موظفٌن ٌوزعون الطعام فً مطبخ القاعة ٌجهز ثم ٌوزع 

تقرٌبا كل الحفالت،كانت  اختالط،فً قاعة األكل بعد األكل تقام حفلة فً الؽالب ٌكون فٌها 

 ففً ،حفالت بحضور العرٌس والعروس وكل معازٌمهم نساء ورجاال أقارب وأصدقاء

هكذا فرحة الحظت أنه ٌتم تقبل أفكار حدٌثة جدٌدة وبكل سهولة دون مقاومة تقلٌدٌة 

 فً ثقافة الزواج أصبح ٌؽلب علٌها الطابع الحدٌث وٌنتهً الزفاؾ وٌتجه فاالزدواجٌة

 .األسريالعروسٌن إلى عش الزوجٌة ٌحلمون باألبوة واألمومة واالستقرار 
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 .                                                          أهمية ثقافة الزواج: المبحث الثاني

 . الزواج ومواصلة الدراسة:األولالمطلب 

 تالءم ونتبنى إطارات سلوكا تهمإن تطرق للمواضٌع الخاصة بالشباب ٌجعلنا نفهم 

 الشباب ومواقفهم وأنماط اتجاهات اعتبار"  مع ،أوضاعهم االجتماعٌة واالقتصادٌة والثقافٌة

  بحٌث ال،سلوكهم نتاجا للسٌاق االجتماعً واالقتصادي والتارٌخً فً المجتمع ككل

 ولدراسة الظواهر المتعلقة بالشباب ٌنبؽً علٌنا تحدٌد 1"نستطٌع أن نعزلهم عن هذا السٌاق

 ألن كل ،بالرؼم من أن هذا التحدٌد نسبً،هذه المراحل العمرٌة متى تبدأ ومتى تنتهً 

 بالتطوراتهو مرتبط  مجتمع ٌحددها وفقا لعدد من المعاٌٌر ومن بٌن هذه المحددات ما

                   .           متؽٌرالحاصلة فً نظام 

 اكتساب منصار الشاب ٌقضً سنوات عدٌدة على مقاعد الدراسة ٌتمكن من خاللها     

 ونظرا ، وتزٌد من طموحاتهاهتماماتهالمهارات و الخبرات التً تؤدي بدورها إلى تؽٌر 

 سن الزواج وخاصة ارتفاع ''،مثلللتؽٌرات الثقافٌة واالجتماعٌة التً حلت على المجتمعات 

 ألن أعدادا كبٌرة من الشباب ٌلتحقون بالتعلٌم فً مراحل مختلفة ،فً المناطق الحضارٌة

 الشباب بالجامعات التحاق باإلضافة إلى 2''وتستؽرق بعض أنواع التعلٌم سنوات عدٌدة

المتخصصة التً تقدم لها تدرٌبا متخصصا وتكسبهم خبرة مهنٌة معمقة للحصول على 

 .فرص عمل تتطلب تأهٌال عالٌا فرضه سوق العمل

 أنه وباعتبار بعد التخرج ٌبحث الشاب عن عمل لٌحقق االستقرار المادي وٌستعد للزواج  

لى سنوات لٌصبح قادرا على تأسٌس إ فإنه ٌحتاج  المستقبلٌة، عن األسرةالمعنً باألمرهو 

 والسببان اللذان ، خلصت إلى أن ظاهرة تأخر سن الزواج تمٌل إلى االزدٌادقدو،أسرة

 االنخراط فً التعلٌم لكتكالٌؾ الحٌاة االجتماعٌة وكذا: ساهما فً تفاقم هذه األزمة هما

. لسنوات طوٌلة

 للربط بٌن الفبة المهنٌة وسن 3ونجد أٌضا إحصاءات التً قامت بها وزارة الداخلٌة األلمانٌة

 وخلصت إلى أن المتعلمٌن ٌتزوجون فً سن متأخر مقارنة بؽٌر ،الزواج أثبتت ذلك

بعد سنوات  (التربٌة والتعلٌم )فالشاب فٌما مضى كان ٌنهً حٌاته التعلٌمٌة فً , المتعلمٌن

  .قلٌلة لٌلتحق بالحٌاة العملٌة حسب مؤهالته وبإمكانه الزواج فً هذا السن

                                 

1
 .19، ص 1987. دار المعرفة الجامعٌة: الشباب العربً و التؽٌر االجتماعً، اإلسكندرٌة: محمد علً محمد-  

2
 .167ص . 1984. بٌروت، دار النهضة العربٌة، . األسرة و الحٌاة العابلٌة: الخولً سناء-  

3
 .341المرجع السابق، ص : كحالة رضا عمر-  
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 إصرارا على أن ٌكملن تعلٌمهن لدرجة أنهم أصبحن ٌزدن نأصبحت البنات ٌصرو  لقد 

 فً بعض الجامعات وهذا لما أدى إلى عدم قبول الفتاة الزواج قبل الذكوريعن الطلب 

 بالنسبة لمواصلة سن التعلٌم وكٌؾ تؤثر على  1إكمالها التعلٌم الجامعً مما أخر سن الزواج

من المبحوثٌن ٌفضلون الكل تقرٌبا  أن  الحظتالزواج لدى الشباب من الناحٌة المٌدانٌة

قبل التدرج ثم ٌتدرجون وٌواصلون دراستهم وهذا  إنهاء الدراسة أي التدرج األول أو ما

 قد خطبن من المبحوثٌن الفتٌات أنهوا فترة اللٌسانس وهن  بعضتؽٌر ملحوظ بحٌث وجدت

وكلهن شرطت ، أو تربص مهنً ما "المج ٌستر "أو"الماس تر "وعقدوا قرانهم وهم فً

الدراسة قبل عقد البلدٌة أما الشباب فهم ٌفضلون إنهاء مرحلة الدراسة للذٌن حصلوا على 

لم ٌحصلوا سوؾ ٌتقدمون للخطبة ومواصلة العالقة فٌما بعد حتى نهاٌتها الذٌن عمل أم 

 ..."مٌقلقنٌش..." كً نسوتنً نتزوج مازال الحال " المبحوثٌنتقول إحدى 

باؼٌة نكمل ..." صامت...درك لٌكٌدٌه ...." "....راهو مهبلنً" وتقول أخرى 

تعرفنا فً " وتقول أخرى..." سنة تاسعة...معندوش نٌفو...هو حابس...لٌزٌقزامان

ودروك رانً ...سً والجامعة كً كملت تزوجتًٌوأنا رحت الل...وهو مربحش...ٌاميالس

أنا ركبت للعسكر " وتقول أخرى .." هو طاكسٌور...عندي ربع ذراري معاه...ماستر

 ."فً الصٌؾ نزوجها...ضرك هً فً الماستر...ومباعد خطبتها

ٌملك الكثٌر  فارق فً التعلٌم والمستوى الثقافً فالشباب الال مؤشر لً فً المٌدان  ظهر

( متدٌن( )خدام )(قمتخل) (واعً) (فاهم)منهم مستوى التعلٌم المهم أن ٌكون الشرٌك 

وهذا فً رأي راجع أن وسابل اإلعالم مثل التلفاز االنترنت والصحؾ تساهم فً  (مسؤول)

 فً ، الشباب صعوبة فً التفاهم عكس العشرٌتٌن السابقتٌنفال ٌجدرفع المستوى الثقافً 

السبعٌنات والثمانٌنات أٌن كان فارق التعلٌم ٌؤثر فً التفاهم واالنسجام االجتماعً والتوافق 

 شاء هللا إنالصٌؾ ... رانا متفاهمٌن معملهوهً ...ن وأنا اج'الثقافً ٌقول أحد المبحوثٌن 

 فً هذه الحالة المؤشر الثقافً ٌؤثر أكثر من المادي الذي ٌنقل المتزوج من إذا" نزو جوا

. مكانة إلى أخرى

 والجامعات الثانوٌٌن من المبحوثٌن أن مؤسسات الدراسة مثل  األؼلبٌة  كما أكد لً

والمعاهد وؼٌرها هً المالذ الوحٌد للتعارؾ والتالقً والتواعد بعٌدا عن العابلة كما ٌمكن 

وسابل النقل  أن ٌكون التالقً فً مقاه أو محالت قرٌبة من مؤسسات التربٌة ومطاعم أو

الخاصة بالطلبة أٌن ٌكثر االختالط واالتصال الجنسً والتعارؾ فمؤشر االتساع الجؽرافً 

ٌعرفها ولم ٌعرفها  للمؤسسات التعلٌمٌة هو عامل مهم فً نشوء ثقافة الزواج لدى الشباب ال

 .علٌا  ٌزاولون دراسات منجٌل العابالت التقلٌدٌة سابقا حٌث كان منهم

                                 

1
 .95المرجع السابق، ص : جامع محمد نبٌل -  
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ٌستطٌع الزواج إال فً سن   أن الشباب ال التواعد والتالقً، ٌتبٌن لنا من خالل مؤشر 

 وهذا بسبب الظروؾ ،تعلم حرفةومتأخرة بعد مرحلة الدراسة ثم العمل أو التمهٌن 

  مكلفةأصبح ٌأخذ مدة طوٌلة،فالتفكٌر و التخطٌط و التحضٌر و إنجاح الزواج االقتصادٌة

مما دفع الشباب الستؽالل طول هذه المدة الختصار الوقت وكسب خبرات حول الزواج 

رؾ أو خطبة تدوم سنوات وبالتالً أصبح الشاب ٌبنً مستقبله ا سواء تعاألسرٌةوالحٌاة 

،والجدول التالً ٌبٌن تطور وطموحه وٌتشجع لكسب مكانة لٌحقق بناء أسرة مستقبلٌة

الدٌوان :التمدرس عند فبة الشباب، للذكور واإلناث،فً شكل نسب مبوٌة أخدتها عن 

 .  الوطنً لإلحصاء

وهً عبارة عن إحصاءات حول التمدرس بكل أطواره فً المجتمع الجزابري،أخدت منها 

ما ٌخدم وٌساعدنً فً هدا البحث المٌدانً حول الزواج ،مدعما تحلٌالتً اإلجتماعٌة 

 : ،بإحصاءات أخرى حول الزواج، وهً كما ٌلً

 .  ،تطور معدالت المبؤٌة للتمدرس2005 الدٌوان الوطنً لإلحصابٌات 

 المجموع اإلناث الذكور 

1966 56.80 30.60 47.20 

1977 80.80 59.60 70.40 

1987 87.75 71.56 79.86 

1998 85.25 80.73 83.05 

 .2005الدٌوان الوطنً لإلحصاء : المصدر

  بٌن الجدول إرتفاع التمدرس المستمر عند فبة الشباب من اإلستقالل إلى فترت التسعٌنات 

التً تمثل العشرٌة السٌاسٌة واإلقتصادٌة السوداء رؼم هذا التمدرس مرتفع وكذالك نسبة 

 :الزواج مرتفعة كما ٌبٌن هذا الجدول الصادر عن 

،تطور نسب الزٌجات المسجلة والمعدل الخام اإلجمالً 2005الدٌوان الوطنً لإلحصابٌات 

  . لنسبة الزٌجات
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 2001 2002 2003 2004 2005 

لزٌجات امعدل 

 باأللؾ
194.27 218.62 240.46 267.63 297.54 

المعدل الخام للزٌجات 

 8.50 8.27 7.55 6.97 6.2 بالمبة

 2005المصدر الدٌوان الوطنً لإلحصاء 

ٌبٌن الجدول إرتفاع المتزاٌد لمعدل الزواج والزٌجات،وهذا لٌس راجع لتحسن ظروؾ 

 :المجتمع اإلقتصادٌة،و الجدول الموالً ٌبٌن إحصابٌات مأخوذة عن

 :للبطالة،وهو كاآلتً ،لتطور معدالت المبوٌة2005الدٌوان الوطنً لإلحصابٌات

               معدل البطالة              السنة التعدد

              1966 35.3     

            1998 15.62 

              2008 13.79 

 

ورؼم هذا 1998 – 2008  من خالل الجدول نالحظ إنخفاض معدل البطالة طفٌؾ بٌن 

معدالت الزواج فً إرتفاع مستمر والتمدرس مرتفع وهذا ٌبٌن أهمٌة الثقافة والتعلٌم وأثرها  

ودورها الفعال على تقافة الزواج لدى الشباب الجزابري،أي الٌمكننا إرجاع تطورضاهرة 

 .الزواج للعوامل اإلقتصادٌة ونهمل العوامل الثقافٌة

ٌستطٌع أن ٌتزوج وٌدرس  شباب الٌوم الال"أن :    ٌقول الباحث الجزابري المصمودي ندٌر

 تأخٌرالهذا ولكنً أرى أن  1بعد التخرج فال مناص إلى تأخٌر الزواج إلى ما.  واحدآنفً 

 عن وعً بالواقع فً الوقت الذي نجد أن المنظومة التعلٌمٌة خلت من التوعٌة للزواج نابع

أننا أصابنا داء أمٌة الزوجٌة مما أثر على "أما الباحث المصري محمد جامع ٌرى الزوجٌة 

صعوبة الحٌاة الزوجٌة وتأقلم علٌها ومواجهة مشاكلها فال تتعلم الفتاة كٌؾ تكون زوجة أما 

ٌتعلم الفتى تحمل المسؤولٌة وربوبٌة األسرة ومفهوم الرجولة وضرورة  وربة منزل كما ال

  2."السعً للرزق الحالل وقوامه األسري

                                 

1
 .30،ص1985الجزابر،دار البعث للطباعة،.؟لماذا :عزوؾ الشباب الجزابري عن الزواج:المصمودي نذٌر -  

2
 .35المرجع السابق، ص :جامع محمد نبٌل-  
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 هذا  أن الشباب ٌملك ثقافة زواج لكنهم ٌواجهون صعوبات إجتماعٌة مختلفة ووفً رأًٌ 

 أسرة نووٌة  تأسٌسهو سبب لجوء الشباب لنسج عالقات مبكرة تمهٌدٌة مستقبلٌة بهدؾ

 عن طرٌق تعارؾ وخطبة تدوم سنوات وهو مؤشر ٌعكس البعد الثقافً واالجتماعً زوجٌة

 وثانٌا تحول العابلة شبابٌة جزء من ثقافة  للزواج الذي أصبحمن أول تصورات الشباب

 إلى حدٌثة أو أسرة نووٌة مع بقاء القٌم التقلٌدٌة الرٌفٌة داخل الفضاء الحضري هذه التقلٌدٌة

خاصة النسق .النسق فً العوامل تجعل المجتمع ضعٌؾ البناء أمام تؽٌرات الوظٌفة 

من انعكاسات والتطور التكنولوجً فً المصانع  االقتصادي وما أفرزته التقلبات الصناعٌة

من مشاكل عمالٌة وتفاقمت ظاهرة البطالة وتطورت وارتفعت نسبتها وأصبحت تهدد 

 .المجتمعات المتقدمة و النامٌة على حد السواء

 

 الزواج  و مجابهة البطالة:  المطلب الثاني

البطالة من أكبر المشاكل االجتماعٌة واالقتصادٌة التً تعانً منها الدول والمجتمعات 

عدم اشتؽال أي عمل بأجر والبطالة هو ذالك الفرد الذي ٌكون فوق سن " وتعرؾ بأنها

معٌنة بال عمل وهو قادر على العمل وراؼب فٌه وٌبحث عنه عند مستوى أجر سابد لكنه ال 

 وٌدخل تحت هذه الفبة االجتماعٌة األفراد العاطلٌن عن العمل والذٌن ٌعملون بصفة 1"ٌجده

مؤقتة أو دوام ناقص ٌدخل بدخل منخفض مثل عقود ما قبل التشؽٌل والعمال فً القطاع 

الخاص الؽٌر مسجلٌن والؽٌر مؤمنٌن وكذلك األفراد القادرٌن على العمل وهم فً حالة 

 .بطالة إدارٌة وبطالة الطلبة 

     والبطالة ظاهرة اقتصادٌة ظهرت واستفحلت مع ظهور الصناعة ولم تكن تشكل مشكل 

وطبقا لمنظمة العمل الدولٌة فإن العاطل هو كل قادر . فً المجتمعات الزراعٌة التقلٌدٌة

. على العمل والراؼب فٌه وٌبحث عنه وٌقبله على المستوى األجر السابد، ولكن دون جدوى

ومن خالل التعرٌؾ السابق ٌتضح أن تفشً ظاهرة البطالة فً أوساط الشباب تحول دو 

حصوله على فرصة عمل  أو دخل ثابت ٌمكنه من تحمل أعباء الزواج الذي ٌعتبر حدثا 

 بالمابة 29.5 1997بلؽت سنة "والبطالة فً تزاٌد مستمر، .هاما فً دورته العمرٌة 

بالمبة عند 26.9 بالمابة عند الذكور و 72.2،وبلؽت نسبة الشباب الذٌن ٌبحثون عن عمل 

تبٌن لً من خالل البحث أن الشباب على وعً تام بالبطالة وعالقتها بنضرته .2"البنات

 .المستقبلٌة لمشروع زواجه

                                 

1
 .39، ص 1997، أكتوبر 226االقتصاد السٌاسً للبطالة، الكوٌت،مجلة عالم المعرفة ، العدد : رمزي زكً-  

2
 .26، ص 2001ماي  الدورة السابعة عشرة، : المجلس الوطنً االقتصادي و االجتماعً -  
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 :                     ومن خالل  هذا الجدول الذي ٌبٌن إحصابٌات صدرت عن

 .حول النسبة المبوٌة للبطالة1995الدٌوان الوطنً لإلحصابٌات ،

 

تكوٌن  ثانوي متوسط إبتداءي    

 مهنً

تعلٌم 

 عالً

بدون 

مستوى 

 تعلٌمً

ؼٌر 

 محدد

 المجموع

1987 - 52.2 6.9 - - 35.5 5.2 100 

1995 25.8 29.9 20.7 11.3 4.4 7.3 0.6 100 

  .1996-1987المصدر الدٌوان الوطنً لإلحصاء 

 نستنتج من الجدول أن نسبة البطالة ترتفع لدى الشباب الؽٌر متعلمٌن لكنها تنخفض لدى 

المتعلمٌن فً التعلٌم العالً والتكوٌن المهنً ،مع العلم أن معدل الزواج فً إرتفاع مستمر ، 

وهذا ٌبٌن أهمٌة الثقافة التً تساعد الشباب للحصول على العمل والتأقلم الواعً مع واقع 

 :المجتمع المتؽٌر،والجدول الموالً ٌؤكد ذالك ،وهو ٌمثل معدالت صدرت عن 

لمتوسط األسر النووٌة أي الزوجٌة )  المبوٌة  (الدٌوان الوطنً لإلحصاء، تطور النسبة

 مقابل األسر المركبة أي العابالت

 2008 1998 1987 1977 السنوات

 71.40 68.64 66.67 51.40 أسر نووٌة

 27.65 25.33 33.33 49.60 أسر مركبة

 .2008المصدر الدٌوان الوطنً لإلحصاء 

   ٌتبٌن من الجدول أن األسر الزواجٌة فً إرتفاع دابم واألسر المركبة فً تناقص مستمر 

،رؼم وجود البطالة فً المجتمع وهذا إنما ٌدل على أهمٌة ثقافة الزواج وتكٌؾ الشباب مع 

واقع التؽٌرات التً مست بناء األسرة الممتدة أي العابلة الجزابرٌة،ٌعنى أن تحدٌث المجتمع 

وما ترسب عنه من أزمات  لم ٌؤثر على إنتشار ثقافة الزواج فً المجتمع رؼم المشاكل 

االقتصادٌة وظهور البطالة وقلة الوظابؾ والشؽل والعمل أمام الشباب فً المؤسسات 

 .الحكومٌة
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 ارتفاع البطالة وتؽٌر العابلة وفقدانها للعدٌد من وظابفها خاصة اإلنتاجٌة على سلوك 

الشباب، فٌشعرون بالعلة الشدٌدة والتهمٌش والحرمان والعوز والقهر واالضطهاد ،وخاصة 

لمن هم فً مرحلة الشباب األولى لما تتسم به من متطلبات معٌٌة أساسٌة وكمالٌة، وأكثر 

بدرجة أعلى بالنسبة لحاملً الشهادات ،حٌث تتولد لدٌهم مشاعر التحدي وعدم االنضباط 

واإلحساس بان هذه األنظمة ؼٌر عادلة، ألنها ؼٌر قادرة على توفٌر مناصب شؽل للعاطلٌن 

وإن وجدت فإنها توزع بطرق ؼٌر عادلة قانونٌا، والتباري ٌؤدي إلى عدم الشعور باالنتماء 

للمواطنة والهوٌة المشتركة فٌعٌش الشاب حالة إقصاء ،وكثٌر منهم ٌتجه نحو اإلدمان على 

الكحول والمخدرات بشتى أنواعها وكثٌر من الشباب ٌتجهون إلى السرقة والجرٌمة المنظمة 

وهؤالء الشباب كما الحظت، هم الفبة التً تعزؾ عن الزواج وال تفكر هذه الفبة فً 

الزواج إال إذا توفر المال والعمل والسكن وحتى ٌباشرون فً تحضٌر الزواج بأي طرٌقة 

 .تقلٌدٌة كانت أو حدٌثة وكثٌر من هؤالء ٌبحثون عن شرٌك له أجرة محترمة

منزو جش لص هو كان صاب ...ثتخباو مورا دٌك الهدرا"  ٌقول أحد المبحوثٌن 

خلٌنا هادوك كلوشار ٌفكرو " وٌقول أخر عن العزوؾ" ؼٌر ٌلعبوها...ٌتزوج...خدمة

 ...". هكا

جامً خرجت معاه ٌبؽوا "ٌقولك ندٌها قارٌة حرقة " وٌقول أخر 

أومبلوا دٌجان "قالً متشرفنٌش خدمتك " وتقول أخرى ..." ابارتومو...صوالح...السهرات

حنا منزعقوش على " وتقول أخرى...مٌشرفنٌش وٌكون عندنا افونٌر...أنا خدمتً كونترا"

 " .وٌكون خدمتو سطابل... مسؤول" وتقول أخرى " بنات الناس

ماصاٌبٌنش كٌفاه ٌطلعو نهارهم "وتقول أخرى" تساعد...شهرٌة ملٌحة...زوجة" وٌقول أخر

 ..." .نحطله الشهرٌة فً ٌده...ٌكسر لً الراجل راسً

  أكد لً كل المبحوثٌن أن عامل العمل أو البطالة هو األساس فً تحدٌد مدة تحضٌر 

 .الزواج لدى الشباب

" وتقول أخرى " مكانش خدمة مكانش زواج...كاٌن خدمة ٌتزوج"  تقول إحدى المبحوثٌن

كً نتزوج عارفة مٌخلٌنٌش ...مؽاجدٌش نصٌب خدمة.... أنا تخصص تاعً صحافة 

 ".قالً خدمة من خدمة...نخدم

إنا عقود ...كنت مؽبون...ربحت فً مسابقة عمل...رانً تٌتٌالر... الحمد هلل "  وٌقول آخر 

 ".قبل التشؽٌل وهً ثانً

كً نكمل قراٌتً شرط باش ...ٌخدم جوندارم ٌخلص ملٌح"  وتقول مبحوثة أخرى 

 " .ماقالتلً فً البلدٌة شرطً قراٌتك، انأ حشمت...نخدم
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  كما أكد لً الكثٌر من الشباب أنهم ٌفضلون المرأة العاملة والتً لها أجر معٌن وال 

ٌفضلونها عاطلة حتى لو كانت ؼٌر متحصله على شهادة وهذا مؤشر إستراتٌجٌة الشباب 

 . ٌعكس التوافق فً األجر والمكانة والمستوى المادي

نبؽً ...قرٌت بناتً زوجت زوج وجدت وحدة تخدم بسٌكو عقود ماقبل تشؽٌل" تقول أم 

 " بناتً مٌنؽبنوش كٌما انؽبنت أنا

نخرج كٌما ...تقول ماعندي ماندٌر براجل عندي لوطو وسكنى واللٌبارتً" وتقول أخرى .

 ". دراهمها فً جٌبها...نبؽً

هادٌك ... سنة بال زواج 50ٌلقى روحو ...إنعدام الثقة مٌوع وانحراؾ أخالقً" وتقول 

 ..." .أال معندهاش خدمة تصٌب عابق باش تجهز روحها...البنت ماتساعدش

 ...". ٌختار الشاب واحد البنت من وسط العمل " ٌقول أب

 ..." .واحد ٌدٌر لكواؼط وٌروح...رأسهم خاوي" وٌقول آخر 

  ٌظهر من هذه المداخالت مؤشر االختٌار ومدى تأثره بالعمل ودخل الفرد أو األجر وكٌؾ 

. أن كثٌر من الشباب الذٌن ٌعانون التهمٌش ٌفكرون فً الزواج السهل ،زواج المصلحة

بٌنما فبة أخرى من الشباب كما الحظت تفضل بناء نفسها بنفسها واالعتماد على النفس فً 

الدراسة والعمل ،ومن خالل هذه المسٌرة وخوفا من البطالة ٌختار التعرؾ على فتاة 

والعكس تختار فتاة شاب وٌتعاونون وٌخططون حتى ٌكونوا أزواجا خالل مدة زمنٌة محددة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

بعد التعارؾ الذي ٌمكنه تخفٌؾ التوتر والضؽط الذي ٌعانٌه الشباب من التقلبات واألزمات 

فثقافٌة الزواج من خالل التعارؾ بنٌة الزواج تخفؾ الصراع فً العالقات , االقتصادٌة

الشبابٌة من خالل العالقة العاطفٌة لما قبل فترة الخطوبة والزواج التً ٌتدخل فٌها األهل 

 .واألقارب خاصة أثناء فترة دفع المهور وتكالٌؾ الزواج
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 تخفيف غالء المهور وتكاليف الزواج : المطلب الثالث

والمهر هو ما ٌدفعه ''قد جعل اإلسالم المهر من نصٌب المرأة وحق ال ٌنتزع منها ،   

الرجل إلى أهل الفتاة وٌسمى الصداق أو الصدقة فً البالد العربٌة وهً من المصطلحات 

 . 1''الجاهلٌة، وال واحدا معٌنا له، وٌعاد إلى الرجل إذا حدث خالؾ ٌؤدي إلى الفراق

  وٌظهر المهر، صدق الرجل ورؼبته فً الزواج من المرأة التً ٌرٌدها شرٌكة حٌاته 

وزوجة ٌعاشرها، وٌعتبر المهر من أركان اكتمال شروط الزواج وعقده، وقد كان صحابة 

رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ،ٌتزوجون بمهور رمزٌة حتى ٌكونوا قدوة للشباب ٌحتدا 

بهم،ولكن بعد اتساع رقعة البالد اإلسالمٌة ارتفعت المهور بسبب الفتوحات اإلسالمٌة 

وتحسن أحوال الناس ومعٌشتهم فً البالد اإلسالمٌة وقوة الدولة والخالفة اإلسالمٌة التً 

بلؽت أوج قوتها وتطورها فً تلك العصور، حتى أصبح مهر العروس رمز للثورة والنسب 

 .والسلطة والمكانة االجتماعٌة والطبقة االجتماعٌة

  وقد عرؾ المهر جدلٌة مثل الحق والثمن، فٌقال فً العامٌة كم حق هذه الفتاة، بمعنى كم 

وال حاجة لتبرٌر ؼالء المهر بالنسبة للمقتدرٌن، فالمعروؾ أنه رمز لرفعت البنت ''.ثمنها

ومقاما لمنزلتها وضمانا لسعادتها وقٌدا للزوج، ٌحضه على حسن معاملتها وهذا لٌس بحقٌقة 

بالنسبة لألفراد الواعٌن بزٌؾ المباهاة والبذخ ، الذي هو رمز ثقافة من رموز   . 2''واقعٌة

األؼنٌاء،فهم ٌفرضونه فً عادات وتقالٌد الزواج  فترسخ هذه العادات فً األذهان من خالل 

مؤسسات التنشبة و وسابل اإلعالم وؼٌرها من أجهزة ومؤسسات فً المجتمع، فكثٌرا ما 

ٌجد الشاب فً الطبقات الفقٌرة أنفسهم عاجزٌن عن دفع المهور و الزواج و تقدٌم تكالٌؾ 

الزواج و منه ظهر العزوؾ و العزوبة وتأخٌر سن الزواج، و ظهور أفكار شبابٌة جدٌدة 

تحاول تؽٌر الحال و القضاء على عدة تقالٌد ٌرونها ال تفهم فً هذا العصر، لكنهم ٌالقون 

رفض و مواجهة من طرؾ اآلباء و األجداد الذٌن ٌتشبثون بهذه العادات الخاصة باألؼنٌاء 

رؼم كونهم من طبقات الدنٌا و ٌقٌمون أبنابهم على دفع المهور التً تفوق كل طاقاتهم 

 .     المادٌة

 إن فرض دفع مهور وتكالٌؾ باهظة للزواج على شباب فقٌرا وشباب لم ٌحقق ذاته 

ٌعد،بحجة عادة األجٌال السالفة، هذا فً رأًٌ نقص وعً االجتماعً  أمام شباب متعلم نال 

أرقى الشهادات و تعلم أحسن المهن العصرٌة ،أو الشباب الذي ٌساٌر األحداث المتناقضة 

التً تدفع العالقات بٌن الفاعلٌن و األدوار إلى الصراع و التوتر فً عملت بناء أسرة 

 . جدٌدة

                                 

1
 .108المرجع السابق، ص : جامع محمد نبٌل -  

2
 .109نفس المرجع السابق، ص : جامع محمد نبٌل-  
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لو كان الحل بٌد األفراد ٌكون اختٌار الزوج أو "انه "مشال بووزون "وفً هذا الصدد ٌرى 

الزوجة اختٌار حر لكن بسبب ثقل الظروؾ الخارجٌة، فان إمكانٌة االختٌار محدودة من 

المعاٌٌر المعلن عنها و المعترؾ بٌه  . "1"الخارج بعراقٌل منها سلطة المعاٌٌر االجتماعٌة

 . أي إلى األبناء2"هناك معٌار للزواج المتجانس و ٌرسخه كل جٌل ألخر 

 أرى انه فً هذا التناقض بٌن اإلباء و البناء حول تكالٌؾ الزواج التً أصبحت تكلؾ 

ثروة،ٌرٌد األبناء إضافتها للسكن خاص بالحٌاة الزوجٌة حرة ،و أمام األزمات 

االقتصادٌة،جعل اإلباء ٌرٌدون فرض شروطهم مع أنهم ٌتخلون عن وضٌفتهم فً تحمل 

مسؤولٌة تزوٌج الشباب ،خاصة مع تحول العابلة التقلٌدٌة التً فقدت قوتها و مكانتها فً 

المجتمع ،كوحدة إنتاجٌة تستقطب إفرادها و تنتج روابط التناسخ ،فقدت هذه العابلة وظٌفتها 

لسٌطرتها على تزوٌج الشباب ،هذا األخٌر الذي أصبح ٌكتسب ثقافة عصرٌة حدٌثة ٌواجه 

بها  تقالٌد اآلباء مع استقالله مادٌا عن العابلة، بحٌث فً ضل ضعؾ العابلة اقتصادٌا، 

أصبحت ثقافة العابلة و إن كانت تجدد نفسها ضعٌفة أمام الشباب الذي أصبح ٌنتقدها عن 

.                                                                           طرٌق استراتٌجٌات وعالقات مخططة، تعلمها من خالل مسٌرته الدراسٌة  المهنٌة

أصبح الشباب ٌتعرؾ على شرٌك حٌاته و ٌتفق معه ثم ٌبلػ والدٌه لٌساندوه فً إنجاح 

 .زواجه ومنحه البركة الرمزٌة و الرضا الروحً

 إذا أصبح إنجاح الزواج ثقافة شبابٌة ناشبة مقابل ثقافة تقلٌدٌة استراتٌجٌه لشبان عالبقً 

مقابل ضوابط و قواعد عابلٌة و هذا ما جعل عملٌات الصراع تنشا فً نسق مؤسسة 

الزواج ،لمحاربة عوابق ونقص الوعً و الثقافات المفروضة و التقالٌد العالقات المتطورة 

ٌجب على إستراتجٌة الزواج أن "فً النسق االجتماعً ووظابفه ومتطلباته ٌقول بٌار بورد 

إن هذه المستوٌات االقتصادٌة المادٌة ...أي إعادة قوة عملها ...تضمن الحفاظ على التراث

فً إستراتٌجٌة الزواج، تبدو جلٌا مع المهر الذي ٌتحكم فٌه هو األخر مستوى الملكٌة وقٌمة 

هذا المهر هو بدوره ٌحدد طموحات طالب الزواج وعن طرٌق المهر االقتصاد هو الذي 

ٌحكم مبادالت الزواج وهذا ما ٌجعل الزواج ٌمٌل لٌصبح بٌن عابالت من نفس المرتبة 

أنها جملة استراتٌجٌات إعادة اإلنتاج البٌولوجً والثقافً،واالجتماعً والتً . 3"االقتصادٌة

تلجأ إلٌها كل مجموعة من أجل أن تنقل للجٌل القادم على ماهٌة علٌه أو بعد ما ٌضاؾ إلٌها 

 .أشٌاء أخرى االمتٌازات التً ورثها هو ذاته

                                 

1
 -MICHEL,  Bouzon: Français Hearne, La formation du couple, textes pour la sociologie de la famille, 

la découverte collection grands repères classiques, Paris, 2006 P 10.11.16.17. 
2
 - I Bide, P 16-17. 

3
 - PIERRE,  Bourdieu: Le bal des célibataires, crise de la société paysanne en Béarn, Ed du soleil, 

2002.P 177.178.    
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     من هنا أرى أن تعارؾ الشباب قبل الزواج من أجل أن ٌحققوا مكانة اجتماعٌة وطول 

فترة الخطوبة بعد أن ٌحصلوا على عمل، ومحاولة فرض أفكارهم ناتج عن وعً الشباب 

بأن األزمات االقتصادٌة تؤدي إلى ؼالء تكالٌؾ الزفاؾ والمهر، لدٌهم إرادة،ٌحاولون 

التخلً عن كثٌر من عادات و تقالٌد الزواج المكلفة التً تكلؾ ثروة طابلة ،عادات تخص 

ثقافة طبقات الؽنٌة ،بل وحتى الشباب الؽنً المتمكن،تبٌن لً أنه ٌرى فً تكالٌؾ التقالٌد 

واألموال الطابلة التً تصرؾ لتحقٌق زواج بمهور المباهاة واالفتخار،ٌرى هذا الشباب 

وجوب استثمارها حتى تكون رأسمال منتج، لكن الشباب بعد نهاٌة مرحلة الدراسة 

والحصول على مهنة وٌقرون الزواج، ٌأتً اآلباء لفرض ثقافة المجتمع الموروثة عن ثقافة 

العابلة التقلٌدٌة فٌنشا الصراع بٌن اآلباء واإلباء حول الزواج، فٌبادر الشباب بالمفاوضة 

والحوار للتخفٌؾ من حدة التوتر وصدام األفكار والتصورات، خصوصا أن الزواج عبارة 

عن حفالت وفرح وتكامل بٌن أسر وعابالت وأفراد واألهم من ذلك تكامل الذكر الشاب 

واألنثى الشابة بفعل أجواء الفرح ومع المفاوضات المستمرة حول زواج الشباب ٌقل 

 .الصراع شٌبا فشٌبا، إلى ٌوم الزفاؾ وحفالته وبعده إلنشاء أسرة جدٌدة فً المجتمع

     من خالل المقابالت مع المبحوثٌن والمالحظة حول تنظٌم حفالت الزواج المختلفة فً 

المجتمع، اكتشفت أن الصراع ٌشتد فً بداٌة كل مرحلة من مراحل الزواج التً أصبحت 

بداٌة من التعارؾ حٌث ٌظهر صراع وقلق بٌن الشابٌن وصراع نفسً . تدوم مدة طوٌلة

وثنابً بٌنهم فً ما ٌخص قرار الزواج واختٌارهم المتبادل لبعضهم، ثم ٌنتهً هذا الصراع 

أو تخؾ الوثٌرة، بعد لقاء بٌنهم فً شكل حفلة خاصة، ٌقررون فٌها زواج مستقبلً ٌحددون 

 . الشروط و المهر

تقول إحدى المبحوثٌن حول الموعد الذي قررا فٌه أن تتم معرفتهم ببؽضهم بهدؾ الزواج  

لكن بعد هذا التوافق " .نحتفل بٌه كل عام" وتقول أخرى " تارٌخ مقدس بنسبة لٌنا" 

واالنسجام ٌعود الصراع والخالؾ من جدٌد وهذا ٌوم ٌقرر المتعرفان إبالغ األسر 

وٌشتد الخالؾ بٌن اآلباء حول أسلوب االختٌار، وباألخص اآلباء . بقرارهما حول الزواج

 . المنؽلقٌن على العادات التقلٌدٌة

ٌظهر لنا من تحلٌل مراحل زواج المبحوثٌن التناوب بٌن التكامل والصراع هذا التناوب 

ٌتخلله حفلة من حفالت الزواج العدٌدة تعكس الواقع الثقافً للشباب المعاصر وواقع ثقافة 

اآلباء التقلٌدٌة، ومنه ٌتجلى لنا مؤشر أهمٌة ودور هذه الثقافة سواء القدٌمة أو ثقافة الشباب 

 .حول الزواج ودورها فً تخفٌؾ الصراع داخل مؤسسة الزواج ونسق العابلة والقرابة
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 ٌتبٌن لنا وجود وعً الشباب بؽالء المهور والصداق وتكالٌؾ الزواج كونها ترسبات ثقافٌة 

. تارٌخٌة مصدرها العابلة التقلٌدٌة التً كانت تعٌش ظروؾ ؼٌر ظروؾ العصر ومتطلباته

وهً ثقافة الطبقات الؽنٌة،التً فرضت على المجتمع ورسخت فً شكل عادات وتقالٌد 

أصبحت توجه الفرد وتسٌطر علٌه وتعجزه كما هو الحال للشباب العازؾ عن الزواج 

 . بسبب األزمة االقتصادٌة وؼالء المهور وتكالٌؾ الزواج التً تدخل إطار ثقافة المجتمع 

    وعً الشباب جعله ٌحد من هذه الظاهرة بنسج إستراتٌجٌات ؼٌرت مفهوم الزواج 

تبٌن لنا مند .وتقالٌده فً المجتمع والعامل االقتصادي هو محرك هذه الثقافة الشبابٌة الجدٌدة

بداٌة المقابالت وجود صراع بٌن األبناء أنفسهم و مع اآلباء حول قرارات االختٌار الفردي، 

وصراع بٌن اآلباء أنفسهم حول موقفهم من أسلوب األبناء فً التعارؾ والقرارات الفرضٌة 

للزواج، وفً داخل هذه العالقات المتأزمة تظهر أهمٌة ثقافة الزواج حٌن  ٌتدخل الشباب 

وٌفرض رأٌه وقراره ،ٌتفاوض عن وعً ومعرفة وخبرة اكتسبها خارج األسرة من خالل 

الدراسة والعمل، استعدادات تجعله ٌبحث عن أفكار جدٌدة تعكس ذكاء اجتماعً و عاطفً 

،ٌخاطب فٌه الشاب حنان األمومة واألبوة وٌوظفه لصالحه وٌنسج شبكة عالقات ،نمط من 

الشعور الجمعً أو الضمٌر الجمعً  ٌجعله ٌتعاٌش مع روح العصر وٌبطن الروح التقلٌدٌة 

التً ٌستؽلها الشباب لٌعٌد إحٌاء روح قٌم العابلٌة التقلٌدٌة  التً توجه تصرفاته لربط 

عالقات مع األسرة على أسس  ٌوابم فٌها بٌن القٌم الحدٌثة والتقلٌدٌة للتحضٌر وتحقٌق 

زواجه المأمول فً األسرة ،فٌقتنع اآلباء بقرار األبناء وموقفهم ونضرتهم للزواج،فٌخؾ 

بعد هذا االنسجام ٌتنازل الشباب عن .التوتر والقلق االجتماعً وٌظهر التوافق واالنسجام

بعض التصورات بالمقابل ٌتنازل اآلباء عن بعض العادات والتقالٌد األسرٌة الموروثة، 

وهذا بعد حدوث الخطبة وتعارؾ األسرتٌن على بعضهم البعض وٌنخفض الصراع والقلق 

ثم بعد . والتناقض بفعل حفلة الخطوبة على طرٌقة الشباب وأسلوب اآلباء كما رأٌنا سابقا

مرحلة الخطوبة ٌعود الصراع من جدٌد بٌن الخاطبٌن وأسرتٌهما حول دفع المهر وتكالٌؾ 

الزفاؾ التً تبٌن لً أنها مرتفعة بفعل ثقافة تقلٌدٌة قدٌمة متأثرة بالملكٌة والطبقات الؽنٌة 

العلٌا السابقة،ذالك أن ترسباتها وأفكارها العتٌقة الزالت تؤثر فً العابالت الحدٌثة واألسر 

ٌتدخل الشباب بفضل خبرته , خاصة األجداد واآلباء الذٌن ٌمارسونها فً حٌاتهم الٌومٌة
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الطوٌلة التً اكتسبها من مرحلة التعارؾ الطوٌلة وٌتمكن من فرض رأٌه بوعً اجتماعً 

وٌتنازل الوالدٌن عن بعض التقالٌد وبعض القٌم الثقافٌة السالفة خاصة فً جو حفلة الخطوبة 

أو المالك التً تظهر مشاعر العاطفة والفرحة بأبنابهم الذٌن سٌكونون قرٌبا أسرة ومكانة 

وبعد هذه المرحلة ٌعود الخالؾ من جدٌد حول العرس و تحضٌره و تنظٌمه . اجتماعٌة

وتكالٌفه لكن هذا الصراع ٌخؾ من أجل صالح وفابدة أبنابهم وٌقام عرس أو لٌلة الزفاؾ 

وما ٌسبقها من حفالت ٌسودها الوبام والتعاون واالنسجام بٌن األهل والشباب والزوج 

 .وزوجته

      ومن هنا ٌتبٌن أن عالقة المهر بالزواج هً عالقة تكامل وتداخل فالمهر على أساسه 

ٌقام الزواج الذي ٌعكس رموز اجتماعٌة ومن أجل إقامة طقوسها ومراسٌمها تستهلك أموال 

وثروة، إذن الرمز ٌستهلك المادة وفً نفس الوقت المادة تحًٌ الرمز وتنتجه،فالمهر هو 

.    فبتؽٌر المادة ٌتؽٌر الرمز وبتطور الرمز تستهلك المادة فً المجتمع. الذي ٌنتج زواج

وعالقة التكامل والتداخل والتبادل فً نسق الزواج هً التً تخفؾ الصراع فً نسق الزواج 

بٌن األدوار، أي بٌن األب واالبن واألم والزوجة وآبابها وباقً األهل والقرابة،وحٌثما انتشر 

الصراع داخل نسق الزواج والعابلة والقرابة انتشر الصراع فً باقً األنساق تحت عالقة 

ٌحدث الصراع فً األسرة ''التساند والتأثر المتبادل بٌن أنساق النسق الكلً فً المجتمع و

 عندما ٌتعدى أحد أعضاء األسرة حدود الدور المحدد له ثقافٌا، ذلك أن أفراد 1"بٌن األدوار 

األسرة ٌختلفون فً مصالحهم ودوافعهم، وٌنشأ الصراع عندما ٌبحث كل واحد عن 

مصلحته على حساب اآلخرٌن ومن ثم ٌقبل أعضاء األسرة المساومات للتعاٌش وإلنهاء 

الصراع القابم بحٌث تستخدم المفاوضات والحث واإلقناع كوسٌلة إلنهاء النزاع الذي ٌنشأ 

بٌن اآلباء واألوالد الذٌن ٌرون تناقضا بٌن تعالٌم الوالدٌن وسلوكهم المجتمع، فتكون 

و هذه باختصار أفكاري و .استجاباتهم بٌن التوافق والقبول إلى عدم التوافق وعدم القبول

 .                                                                                                                           نضرتً للصراع حول المجتمع و األسرة والتؽٌرات المؤثرة على ثقافة الزواج
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      كما ظهر لنا أن ارتباط المهر بالزواج هً عالقة تكامل و تداخل  ٌنتج عنها عالقة 

أفراد متناقضة فعلى هذا األساس المهر ٌقوم بإقامة الزواج و ٌستهلك األفراد أمواال و ثروة 

 .طابلة  إلقامة  رموزا لزواج و شعابره حسب األسرة و العابلة و نموذج الشباب 

 فمن الشباب من ٌكلؾ مهر مرتفع و تكالٌؾ زواج فٌها إسراؾ و تباهً و تفاخر تفوق 

مستواه المادي و دخله الفردي و ٌكون هذا مفروض علٌه من جراء جٌل آلباء ، الذٌن 

ٌتبعون التقالٌد المتوارثة تارٌخٌا من العادات طبقٌة ألجٌال سالفة ، فٌكون الشاب فً زواجه 

 .وبناء أسرته تابع ٌنفذ ما ٌملٌه علٌه العابلة و األقارب

ومن الشباب من ٌدفع  مهر ٌتناسب مع دخله و مستواه المادي و الطبقً و ال ٌسرؾ فً 

تكالٌؾ الزواج و ٌفضل أن ٌبنً أسرة التوازن  بٌن العادات  و التقالٌد من جهة  ومن جهة 

 .أخرى ٌستجٌب لثقافة العصر الذي ٌعٌشها فً مؤسسات مجتمعه

       ومن الشباب الذي ال ٌهم عنده توفٌر مهر و ٌتأثر بالتؽٌرات و التقلبات االقتصادٌة و 

ما تحدثه من أزمات مالٌة وفكرٌة  و ٌفضل العٌش أعزب و ال ٌهتم بالضوابط و القواعد 

الذي تنظم الجنس فً المجتمع  ومن هنا ٌؽٌب الوعً الثقافً المعاصر عن تلك الفكرة 

ومن هنا .   الجمٌلة التً كانت سابدة و هً البداٌة البسٌطة و النمو و التدرج فً الزواج

ٌصبح مهر الزواج وما ٌتبعه من تكالٌؾ  الزواج مؤشر مادي و رمزي فً نفس الوقت و 

ٌكون الزواج ٌعكس عالقة الجزء بالكل و عالقة المادة بالرمز فً المجتمع أي عالقة 

 . مؤسسة الزواج بالعابلة و من ثم النسق الكلً للمجتمع وعالقة  االقتصاد و الثقافة 

   ظهر لنا لما أن الشباب الواعً ٌتحدد مصٌر زواجه بقدر المهر الذي ٌدفعه و تكالٌؾ 

الزواج إما أن ٌكون تابع لتقالٌد المجتمع فٌكون أسرة تسعى للتدرج و االرتقاء االجتماعً و 

 ٌكون تابع لسلطة العابلة و ٌكون هو و زوجته مسخر لألجٌال السابقة فً العابلة أو األسرة 

وإما أن ٌكون المهر الذي ٌدفعه حسب إرادته ووعٌه و ما اكتسبه من استعدادات ثقافٌة 

فٌعً ذاته و ٌفرض فكره الجدٌد، ٌتزوج   فً استقاللٌة وٌتعاٌش مع ثقافة العصر و 

 .التقالٌد
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كذالك تبٌن أن الشاب ٌعزؾ عن الزواج و ٌعٌش أعزب منعزال عن المجتمع، ٌعٌش فً 

حرٌة جنسٌة ال ٌتعارؾ علٌهما المجتمع و ال ٌحصل على مهر زواج ٌحدد نمط حٌاته 

 .الزوجٌة و الجنسٌة

      فالمهر تابع للعامل المادي و ما ٌعكسه من صراع اجتماعً، لهذا ترى  كثٌر من 

الصحابة و الصالحٌن و األنبٌاء فً التارٌخ كان مهر زواجهم رمزي ،وكثٌر منهم تزوجوا 

وكان مهرهم آٌات من القران وحرروا زواجهم من تبعات المادة ،وبهذا لم ٌحدد اإلسالم 

 . ثمن المهر فً المجتمع

ٌبرز هنا عامل " اقلهن مهرا أكثرهن بركة و أكثرهن مهرا اقلهن بركة"  و لذلك ٌقال أن 

الثثقٌؾ التربوي الدٌنً ٌقوي العالقات فً النسق الزواجً واألسري لألفراد وٌحثهم أو 

تشجٌعهم على الزواج الذي ال ٌكلؾ ثروة وال تضعؾ الروابط اإلجتماعٌة والدٌنٌة بل تربط 

الحٌاة الزوجٌة بالمستقبل واإلستراتجٌات اإلجتماعٌة لألسرة وفً نفس الوقت تربط األفراد 

باهلل وهذا ٌفسٌر أن الثقافة الدٌنٌة للزواج تقرب وتدمج العالقات التقلٌدٌة والحاضرة بمعنى 

تربط األفراد المتفاعلٌن بالواقع والتؽٌر فً المجتمع وهذا ٌتوافق مع النظرٌة الثقافٌة فحسب 

نظرٌة األسرة من المنظور الثقافً التً ترى االزدواجٌة أو الثنابٌة أي النظر إلى األسرة 

، بل ترى أن ؼاٌات األفراد تجعل انحٌاز اتهم الثقافٌة 1على أنها إما تقلٌدٌة أو حدٌثة فقط

تتماشى مع أنماطهم المفضلة للعالقات االجتماعٌة و تعمل استراتٌجٌاتهم عل تحقٌق أهم 

األمور بالنسبة لهم، أوال هو مزاولة نمط حٌاتهم و تكون األسرة فً ضل هذه النظرٌة  

نموذجا  للتباٌن الشدٌد سواء بالنسبة لبنابها أو مهامها أو دٌنامٌكٌاتها و مشاكلها، و هذا 

ٌنطبق على الشباب  الذي ٌرٌد أن ٌفرض أفكاره و تصوراته حول الزواج  فً ضل  

التؽٌرات  االجتماعٌة الطاربة  التً ؼاب فٌها عن الوعً الجماعً دو الطابع الؽربً، واقع 

فكرة الحكمة من الزواج نفسها على انه "المجتمع،  و ؼاب عن هذا الوعً الثقافً  أٌضا 

سكن ومودة  ورحمة للرجال و شقابقهم من النساء  و لٌس التفاخر و الزٌنة  و الكلٌات و 

                                 

1
 .178المرجع السابق، ص : محمد نبٌل جامع-  



تغيرات ثقافة الزواج لدى الشباب:                                                   الفصل الثالث  

 

106 
 

الرفاهٌة المادٌة كما ؼابة فكرة  نحن نرزقهم و إٌاكم ،مع التحلً  بالصبر و الٌقٌن و 

 .التً تتنافى مع التفاخر والبذخ .1"اإلٌمان باهلل تعالى و التحلً بالقٌم اإلسالمٌة
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 : الخالصة

  لقد أثرت التحوالت االجتماعٌة والسٌاسٌة واالقتصادٌة على ثقافة الزواج بحٌث أصبح    

ٌظهر فٌه طقوس ومراسٌم حدٌثة لم تكن معروفة فً عادات وتقالٌد المجتمع من قبل، 

فالزواج ٌتم فً مراحل عدٌدة، تعكس ازدواجٌة الثقافة والصراع بٌن القدٌم والحدٌث هذا 

األخٌر أصبح ٌطؽى وٌبرز مقابل اختفاء واضمحالل عدة سمات تقلٌدٌة فً ثقافة الزواج 

 .الجزابري كتخافت قٌم السلطة األبوٌة فً العابلة الممتدة

   أصبح الزواج ٌجسد فً عدة مراحل أولها التعارؾ وهو الجدٌد ففً فترة ما قبل الخطوبة 

تظهر سمات ؼرٌبة عن ثقافتنا، ٌدوم هذا التعارؾ سنوات وهو ؼٌر مضبوط ثم تأتً 

مرحلة الخطوبة وعقد الزواج فً البلدٌة والمسجد، ٌمثالن البعد القانونً والدٌنً بقٌم 

 .المساواة العدالة والمسؤولٌة ثم فً النهاٌة الزفاؾ وهو نقطة النهاٌة والترابط

تظهر مراسٌم وطقوس الزواج دابما صراع بٌن األجٌال اآلباء واألبناء الذٌن ٌرٌدون 

 .الزواج بأسلوبهم الخاص

       ٌكون الصراع فً البداٌة بٌولوجً نفسً الختٌار الشرٌك المناسب ثم ٌتحول إلى 

 .صراع اجتماعً وثقافً الختٌار العابلة والمستوى المادي المناسب

      إن التحوالت االجتماعٌة الحدٌثة ترسخ ثقافة الزواج فً المجتمع الجزابري، والزواج 

التقلٌدي ٌحافظ على التراث لكنه مكلؾ ٌستهلك أموال طابلة فهو ال ٌسمح بتحول رؤوس 

األموال إلى مشارٌع وأرباح وآالت صناعٌة مثال الشباب الذٌن حصلوا على قروض بنكٌة 
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ٌستهلكون جزء كبٌر من أموالهم الذي ٌتحول إلى تراث مثال الحلً والذهب التقلٌدي 

المكلؾ من مالبس وحلً الزٌنة ، ؼناء شعبً الزواج الحدٌث أبطل عدة طقوس تقلٌدٌة 

طباخات البٌوت، فرق فلكلورٌة،ذبح وشواء الشاة فً األعراس، فرق :  وعدة مهن مثال

إطالق البارود، عقاقٌر ومهارات الطب الشعبً النفٌسة،لكن تمت ظهور عدة مهن حدٌثة، 

قاعات الحفالت،وسطاء متخصصٌن فً تسٌر الزفاؾ وإعداد حفالته،أصحاب محالت 

السٌارات للتأجٌر،سابقٌن متخصصٌن لتنظٌم عرس داخل شارع المدٌنة،كومٌدٌٌن ٌنشطون 

السهرة وترفٌه المدعوٌن، مختصٌن فً التجمٌل والماكٌاج ، مختصٌن فً الدٌكور والتزٌن 

حفالت الزفاؾ، مختصٌن فً أجهزة إلكترونٌة للموسٌقى والتصوٌر،قنوات إعالمٌة و 

إعالمٌٌن،صحؾ وصحفٌٌن مختصٌن فً الزواج، مواقع إلكترونٌة ونوادي تسهل عملٌة 

إختٌار الزوج والتعرؾ به،أمن و حراس أشداء ٌمنعون دخول األجانب لقاعات 

 وؼٌرها من المهن الحدٌثة تظهر فً ثقافة الزواج والزفاؾ...للزفاؾ

  لقد أصبحت مراسٌم الزواج مضنٌة، تتم فً عدة سنوات وفً أماكن مختلفة من المجتمع 

أي عدة مراحل وكل مرحلة من المراحل تبرز مؤشرات وأبعاد وسمات وقٌم اجتماعٌة 

وثقافٌة ودٌنٌة وهذا األخٌر ٌعتبر رابط االزدواجٌة الثقافٌة فً الجزابر بٌن ما هو تقلٌدي 

وما هو حدٌث  وهو ٌخفؾ من حدة الصراع الذي ٌظهر فً مراسٌم الزواج ،صراع 

 .بٌولوجً ونفسً وعابلً اجتماعً بٌن األفراد والجماعات و هو صراع مع الوقت والبٌبة 
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 :مقدمة الفصل

 

 سؤركز فً هذا الفصل على تزوٌج الشباب فً العائلة الجزائرٌة ، وسؤبٌن     

كٌف أن هذه األخٌرة ال زالت تإدي دورها فً المجتمع الجزائري الحدٌث وعلى 

أكمل وجه ، وبالخصوص قضٌة الشباب والزواج،كما أنً سؤفسر كٌف أن ثقافة  

العائبلت التقلٌدٌة القدٌمة ال زالت قائمة وهً تإثر كثٌرا على العائلة الحدٌثة بقٌم 

 .تخص عادات وتقالٌد وأسالٌب الزواج 

  كما سؤبٌن بدقة ما هو موقف الشباب من ثقافة العائلة وعادات وتقالٌد الزواج 

وسؤوضح نضرة الشباب الحدٌث للزواج،والعزوبة وظاهرة تؤخٌر سن الزواج  

التً بدأت تظهر مإخرا فً مجتمعنا، حٌث أصبح كثٌر من الشباب خاصة المتعلم 

منهم ، ٌإخرون زواجهم عن قصد ووعً فلقد حاولت أن أكتشف فً هذا الجزء 

 .من البحث عن أسباب هذه الظاهرة
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 .الزواج في المجتمع الجزائري: المبحث األول

 .المجتمع الجزائري بين الحداثة و التقاليد : المطلب األول 

التقالٌد تعنً المضً فً طرٌق التقالٌد من طرف نخبة تتواجد فً حالة الدفاع "    

هذا ٌدل بؤن كل مجتمع ٌجد نفسه أمام صعوبات نتٌجة عدم قدرته 1 و"عن النفس 

 .2"ثقافً اجتماعً"على التكٌف مع النموذج الغربً المسٌطر و التقلٌدٌة نظام 

  إذا أردنا التدقٌق فً واقع المجتمع الجزائري و حاولنا تحدٌد مفهوم التقالٌد و 

الحداثة فإننا نلمح مجموعة من المعارف و الممارسات القدٌمة كنموذج ثقافً 

تارٌخً سالف ٌنظر إلٌه فً سٌاق المعرفة الكونٌة التكنولوجٌة ، وٌحكم علٌه فً 

سٌــاقه بالتخلف بقٌم و معاٌٌر و سمات ثقافٌة سالفة تقف عقبة و حاجزا معٌقة أمام 

تحوالت المجتمع الجزائري لٌتطور و ٌخلق توازنات داخلٌة وخارجٌة تتناسق فٌها 

ور العلمً طاألنــساق االجتماعٌة و الثقافة و تتساند لمساٌرة التغٌر و التصنٌع و الت

و المعرفً السائد فً العالم بفضل عوامل الحداثة التً ٌراها المجتمع المحلً 

 .التقلٌدي بنظرة تدخل فً سٌاق إٌدٌولوجٌة معادٌة مستحدثة وافدة 

كعملٌة فرض و هٌمنة خارجٌة وافدة تحاول تكٌف المجتمع مع النموذج إدٌولوجٌة 

الغربــً الذي أحـــدث قطـٌعـــة مع أدب عصر ما قبــل النهضة و الثورات 

هذه القطٌعة جاءت لنشر أفكار التطبع التً تتفكك على البناء الفكري . الكبرى 

 .التقلٌدي الذي أصبح ٌتكٌف مع التغٌرات لتحقٌق التقدم و النمو

ال تلغً الجذور و هً فً كل وقت االنتقال من "أن الحداثة " هابر ماس"ٌرى     

 ، ٌتبٌن لنا من هذا أن واقعنا الجزائري تفرض علٌه الحداثة 3"القدٌم إلى الحدٌث 

لم ٌكن نتٌجة لذلك التغٌر الهٌكلً أو التغٌر الذي حدث فً المجتمع . كعملٌة تعاٌش

 .على المستوى المعرفً

فواقعنا محكوم علٌه بعملٌة ذهاب و إٌاب بٌن الماضً و الحاضر من جهة و ما " 

 كلف المجتمع فترة 4"ٌترتب عنها من جهد و عمل إٌدٌولوجً من جهة أخرى 

زمنٌة مكلفة و مشارٌع تنموٌة مختلفة تنطلق من أسس ثقافٌة وطنٌة و فلسفات 

التصنٌع األوربٌة االشتراكٌة والرأسمالٌة إلخراج أفراد المجتمع ما بعد االستقبلل 

من الواقع الٌومً المتدهور و واقع عاٌشه المجتمع لفترات طوٌلة من االستعمار ، 

 .استعمار الحداثة و الصراع 

  

 

 

                                                             
1 LARUI, A: La crise des intellectuelles arabes, Paris, 1974, P50.  

2
 .101امتدادٌة ، أم قطٌعة، ص . مسألة الرباط االجتماعً فً الجزائر المعاصرة: محمد  حمدوش -  

3
 .42، بٌروت، ص 1984، 29العدد . الحداثة مشروع ناقص، الفكر العربً المعاصر: بورغن هابر ماس-  

 .42نفس المرجع ، ص : حمدوش محمد-  4
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 الحداثة فً المجتمع الجزائري كؤسلوب للتفكٌر لٌست نموذج ٌفرض نتٌجة التطور 

التارٌخً للنموذج الغربً المهٌمن ، لكن فً اإلطار الغربً الذي ٌمثله نموذج 

اإللهامات و االفتراضات و االبتكارات السٌاسٌة و االقتصادٌة و الثقافٌة التً تشٌر 

إلى إرادة وحرٌة الشعب ، بتوجٌه مخطط له جماعٌا و مقصود و متــوقـــع مع 

الخـٌارات و الرغبات الفردٌة الواعٌة بالحقٌقة كوجود ممارس و تحوالت موجودة 

عبر التارٌخ البشري ال تتناقض مع تقالٌد المجتمع إال فً إطار عملٌة التحدٌث 

المفروض عن الحركات االستعمارٌة ، ألنه قبل الحداثــــة األوربٌة كانت هناك 

 .   عمــلـٌات تحدٌــث و تغٌرات اجتماعٌة كبرى مست العالم البشري 

  فالحداثة ولٌدة التغٌرات العمٌقة للمجتمع بنظامه االقتصادي و السٌاسً و 

ال ٌمكن للتقالٌد أن تتعارض مع الحداثة تارٌخٌا و "االجتماعً ، بعبارة أخرى 

الحداثة األوربٌة قبل النهضة كانت تقالٌد اجتماعٌة متجددة ، ٌجب " و 1"منطقٌا 

االعتراف كذلك بؤن المجتمع التقلٌدي و تحت تؤثٌر التغٌرات المتعددة هو الذي 

أنجب الحداثة ، إن هذا الكبلم ٌوحً و ٌشٌر كذلك إلى أن التقالٌد ال تعترض و ال 

 ، و هً متجددة مع كل حدٌث فكري فً المجتمع الناجم عنه سلوك2"تنفً التغٌر 

 ٌقوم على أسس و قٌم ذاتٌة فً عبلقتها مع الجماعة فهً تصورات فً األفراد الذي

،  (حضاري)تشكل قٌمة عالٌة عظمى نمط ثقافً "إطارها الثقافً االجتماعً 

ال تظهر للعٌان تلك البناءات و التناقضات التارٌخٌة  (فضٌلة)أسطورة و أخبلق 

 .3"التً ساعدت ترسٌبها و والدتها 

 

لو نؤخذ المجتمع الجزائري الذي تعرض لعملٌة اجتثاث ثقافً تارٌخً طبقها     

المستعمر الفرنسً على تحوٌل المجتمع من نظام القبٌلة إلى نظام تدٌره الدولة  

الحدٌثة، ثم حركة التصنٌع التً ظهرت فً فترة االستقبلل إلى ٌومنا هذا ، و كٌف 

حولت العائلة الجزائرٌة التقلٌدٌة إلى وحدة صغٌرة حدٌثة أسرة موسعة أو عائلة 

حدٌثة ثم تواصل التصنٌع و توطن اآللة و التكنولوجٌا كهدف الرئٌسً للثورة 

 . الصناعٌة واالقتصاد االشتراكً 

  تحولت األسرة الممتدة الواسعة إلى أسرة زواجٌه نووٌة لها خصائص الحداثة 

االجتماعٌة الموجهة و لها ممٌزات و سمات ثقافٌة تربطها بالعائلة التقلٌدٌة التً 

تعتمد فً نشاطها على تعاون وتشارك كل أفرادها و التً ال زالت تتحكم و توجه 

زواج األفراد فً المجتمع و تساٌر العصر فً نفس الوقت لتسمح بإنتاج أسر نووٌة 

 .و هذه الظاهرة تعكس وجه ثنائٌة التقالٌد و الحداثة فً الزواج الجزائري

                                                             
1
 .112نفس المرجع السابق، ص : حمدوش محمد-  

2
 .112نفس المرجع ، ص -  

3- JÜRGEN, Habermas,: Le discours philosophique de la modernité, Paris, Gallimard, 1998, P89 . 
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تعكس عملٌة .  إن ظاهرة الزواج تسٌر فً تطور حداثتً مستمر فً عصرنا هذا 

الخبلف و توتر النسق الذي تنخفض وشدته شٌئا فشٌئا بفعل تجدد الثقافة كثقافة 

الزواج و ما تحدثه من صراع إلى تكامل داخل النسق بٌن األجٌال و األدوار فً 

 وضعٌة ال تنظٌم أو خلل فً التنظٌم لتلك العبلقة التً تقٌمها المدٌنة " هً والنسق 

  1."مع إشكالٌة الحداثة و التقالٌد

 حضور العائلة التقلٌدٌة فً الوسط الحضري ٌعتبر دعم ثقافً ٌإدي إلى     إن

تواصل العملٌة الثقافٌة كعملٌة و كمسار و تعتبر البدٌل الوحٌد لتمرٌر نموذج 

ٌتماشى و أهواء األفراد ، فزواج الشاب مثبل ٌعرف تغٌر ٌصبغه الشباب بؤفكارهم 

و تجاربهم اكتسبوها من العائلة و من خبرتهم مع الحداثة من خبلل العمل و 

فاألفراد ال ٌختارون أدوارهم "الدراسة و وسائل اإلعبلم و التكنولوجٌا المتطورة ، 

و مكانتهم االجتماعٌة بل ٌخضعون إلى العادات و التقالٌد المسٌطرة على سلوكهم و 

مواقفهم و هذا راجع للتنشئة االجتماعٌة التً تلقوها منذ الصغر و التً رسخت 

فٌهم عن طرٌق التربٌة و الخبرة التً تعمل بدورها على تحدٌد جزء كبٌر من 

   . 2"سلوكا تهم و مواقفهم االجتماعٌة 

 أن العائلة الجزائرٌة تبدأ فً االتحاد نتٌجة 3" مصطفى بوتفنوشت "و ٌضٌف 

 .المستجدات االقتصادٌة و الثقافٌة و االجتماعٌة و إذا ما فرضت 

   و من الصور فً المجتمع و الظواهر التً تإكد عدم تنافً الحداثة مع التقالٌد 

فً مجتمع متغٌر هو مثل الظواهر الجدٌدة التً غٌرت عادات الزواج حٌث أن 

األسرة ال زالت تعتبر من بٌن األنظمة البارزة فً سلم التنظٌم االجتماعً الخاص 

لذا فإن األسرة تولً أهمٌة كبٌرة لنظام الزواج حٌث ٌتم غالبا وفق النمط "به ، 

 فالمظاهر المتعلقة بنظام الزواج تتجلى فً المظاهر الدٌنٌة . 4"التقلٌدي العصري 

و المبلبس التقلٌدٌة وسٌر حفل الزفاف ، أما المظاهر العصرٌة فتظهر فً االتفاق 

كشهر )أن ٌعٌش االبن بعٌدا عن أسرته و أن ٌتمتع بكل الوسائل المادٌة المرٌحة 

 .وحقوقه اإلنسانٌة و السٌاسٌة (العسل، سٌارة ، بٌت مستقل

   تبٌن لً من خبلل المٌدان أن كل المبحوثٌن واعٌن و مدركٌن لمعنى التقالٌد و 

 من المبحوثٌن ℅90الحداثة و أثرها فً الزواج لدى الشباب العصري ، بحٌث أن 

ٌفضلون الزواج التقلٌدي وسط أقارب األسرة و العائلة سواء البٌت أو قاعة حفبلت 

عصرٌة ، و أنه النصف منهم مستعدٌن للتخلً عن العادات و التقالٌد التً ال تنفع و 

 .ٌرونها تجاوزها الزمن

                                                             
 .98المرجع سابق، ص :حمدوش  محمد-  1

2 CAMILL, Lacoste du jardin : Des mères contre les femmes, Matriarcat au Maghreb, Paris, Ed la 
découverte, 1985, P38. 
3
MOSTAFA, Boutefnouchet : Système social en Algérie, OPU, Ed 1985, P38. 

4
 .92، ص 1984الجزائر، دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،. مشكلة الطالق فً المجتمع الجزائري : مسعودة كمال   - 
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 الشباب ال ٌقبل بعض العادات التقلٌدٌة، مثل بعض الممارسات فً األضرحة أو 

زٌارة القبور أو بعض الطقوس كالسحر و الشعوذة قبل أٌام الزفاف كما اتضح لً 

أن  األغلبٌة تقرٌبا،من الشباب اتفقوا مع البداٌة عدم السماح لآلباء بتسٌٌر حفل 

الزفاف ألنهم ٌطبقون طرق تقلٌدٌة و هم ٌحبذون العصرٌة لكنهم بعد الخطوبة 

ٌتراجعون و ٌمٌلون إلى التقالٌد و العادات إلرضاء األهل و األولٌاء و فً المقابل 

بمطالب تخص الزفاف و األسرة و حرٌة الحركة فً تحضٌر الزواج و لٌلة 

الزفاف و استعمال الوسائل التكنولوجٌة مثل الكامٌرات و الدٌجً أو حفلة شبان 

 .تخصهم 

 كل واحد لونفً نتافو ، أنا درت عرس مودارن و تقلٌدي "   ٌقول أحد الشبان 

... فٌطوع الكبار ، عادات ناس زمان ٌبغو ٌتبلٌمو قاع حجاج تاع فاملٌا ، ملٌح 

عقلٌة ... أنا ما بغٌتش عادات تاع بكري " ، وٌقول آخر"أوكازٌو إصغار ٌتعارفوا

 .،وهذا مإشر أثر ثقافة الوالدٌن"مٌن جً فً الوالدٌن بسٌف تساعفهم... تاع بكري

 ."التقالٌد راهً تكلف بزاف و شبٌبة ماطٌقش"و تقول مبحوثة  

ما بقاتش تا ... بعض التقالٌد أكل علٌها الدهر و شرب"   و ٌقول مبحوث أب 

هادي والت حاجة ... ٌقارعو قدام باب اعرٌس وٌنتا ٌخرج بعد الدخلة 

" .....شخصٌة

هذا .... خمس مٌات ألف نتاع زغارٌت قالتلً ما الزم"و ٌقول مبحوث أب آخر 

صوالح عروسة ٌتلبسو خطرة و دسٌهم ... كاٌن  قش " ، و تقول أخرى "التبذٌر

كون "  ، و تقول مبحوثة أخرى "غالٌٌن و ما ندٌرو بٌهم ما نستغل وهم.... 

نقول ما ندٌرش تقالٌد و " ، تقول أخرى ".... فواٌاج ..... نصٌب ما ندٌرش والو 

 ."فً الصح ندٌر

ورانا ... مالٌنا تقلٌدٌٌن ...راك عارف تواعنا شا ٌبغو طبل "     و ٌقول آخر

 ."....معاهم بخٌر 

 ."ما هدرمعاٌا.... ماهدرت معاه ...  زواج تقلٌدي"و تقول أخرى 

صلة ... غٌرمً تولً فً الكبار...  ما نتفا هموش على التقالٌد"و تقول أخرى 

 ."كل واحد وحرمتو ... الرحم

 ."اآلباء عندهم فكرة أنا نحكم... األبناء متحررٌن"و تقول أخرى 

وان ... تحت حماٌة األب... دٌمقراطٌة ...المرأة فً العاٌلة حرٌة "و تقول أخرى 

 ."ماٌخلوش... الوادٌن ما ٌكوش لغة الحوار " ، "جاٌا نعٌش حٌاتً 

األب ٌبغً ٌفرض علٌك جٌب من هذي ... عاٌلة كبٌرة تدخل فً مشاكل معاهم "

 ."جدال وتصادم أفكار.... العاٌلة 

" ماشً عرس.... لكبار و الباركة ... العرس لما فٌهش الداري "و ٌقول آخر 

 ."جو بري فار تقلٌدي مع الكبار"
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 ."....ما ٌدخل وش...  الوالدٌن ٌعطوه مباركة ما ٌبخل وش"

 ."مواصفات فً رأسه... ما كنش لً ٌقبل جٌبلو آمو "

 . إنهامإشرات تبرهن ثقافة عند الشباب حول الزواج

 . على حد تعبٌر أحد المبحوثٌن"ثقافة الفاٌسبوك.... مسلسبلت"

   نستخلص من هذه التدخبلت،أن ثقافة الشباب، تعكس مإشر القٌم  الممزوجة بٌن 

الحداثة و التقالٌد على إثرها ٌنسج الشباب عبلقات إستراتجٌة مع العائلة و 

 .األقارب

 

 .خصائص العائلة الجزائرية التقليدية و الحديثة: المطلب الثاني

 :خصائص العائلة التقليدية الجزائرية - أوال

   هً عائلة أبوٌة مبنٌة على مبادئ احترام رئٌس العائلة الذي ٌمثله األب  ، و 

تتكون هذه العائلة من رب العائلة الذي ٌمثله األب و زوجته أو زوجاته و أوالده 

غٌر المتزوجٌن و بناته غٌر المتزوجات و أوالده المتزوجٌن مع زوجاتهم و 

أطفالهم و كلهم ٌسكنون فً منزل واحد أو فً شقق ملحقة بالبٌت األصلً                                     

 .                                         للعائلة

   وهً نموذج اجتماعً و اقتصادي و هً عائلة موسعة حٌث ٌعٌش  فً 

الدار الكبٌرة عند الحضر و "أحضانها عدة عائبلت زواجٌه تحت سقف واحد 

 شخص و أكثر هم ٌعٌشون 60 إلى 20الخٌمة الكبٌرة عند البدو ، إذ نجد من 

 كل فرد فٌها ٌجب أن ٌحترم و ٌمتثل لرئٌس العائلة و المتمثل فً الجد و 1"جماعٌا

 أي عائلة ذكورٌة ، الذكر ٌنظم فٌها أمور "األب أو االبن األكبر عند وفاة هإالء 

التسٌٌر الجماعً ألجٌال مختلفة ٌكون فٌها الفرد عضوا فً عائلته أكثر منه فرد 

 .2 "مستقل

تبٌن لً مٌدانٌا أن كل الشباب له تصور واضح حول العائلة وما ٌحدث فٌها من 

 .تجدٌد

بمثابة وحدة متعددة الوظائف إنتاجٌة إدٌولوجٌة تربوٌة ، "تعد العائلة الجزائرٌة    

 المسإولٌة عن تلبٌة الحاجات الدٌنٌة و هً تسد حاجاتها و متطلباتها بنفسها و

  .3"الروحانٌة ألفرادها و اإلشراف على تربٌتهم و ثقافتهم  

  

                                                             
1 - MOSTAFA ,Boutefnouchet, : La famille Algérienne évolution et caractéristiques récents, Alger, 
1980,P38. 

2
 .176، ص1986بٌروت، مركز دراسات الوحدة العربٌة، . بحث اجتماعً استطالعً: المجتمع العربً المعاصر: بركات  حلٌم -  

3
بٌروت، دار . دراسة تحلٌلٌة فً تغٌر نظم القرابة و الزواج فً المجتمع العربً: العائلة القرابة و الزواج : إحسان محمد الحسن-  

 .48، ص 1971الطباعة و النشر، 
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أما عن العبلقات السائدة فً هذه العائلة الجزائرٌة التقلٌدٌة نبلحظ أن صفة   

التماسك هً السائدة و أن العبلقات قائمة أساسا على التعاون و المودة والتضحٌات 

و االلتزام غٌر المحدود فً مختلف المجاالت ، وهذا ٌمنح لهإالء األفراد الشعور 

باالطمئنان و االستقرار العاطفً و عدم القلق تجاه األزمات و النكبات المحتملة 

 .الوقوع

فالقٌم ممارسة تشجع على إعادة إنتاج العائلة و ضمان استمرارٌتا فالزواج فً     

هذه العائلة سواء للذكور أو اإلناث ، وسٌلة لتدعٌم مكانة العائلة كما ال ٌسمح فً 

هذا النموذج للنساء بالتدخل فً القرارات و القضاٌا المشتركة التً تهم العائلة 

كتنظٌم الزواج الذي ٌقٌم فٌه الذكور أكثر من اإلناث خاصة فً مشارٌع الزواج و 

 .الزفاف

 :خصائص العائلة الجزائرية الحديثة- ثانيا

تتمٌز هذه العائلة بالشكل الزواجً الصغٌر أو كما ٌطلق علٌها الشكل النووي و "   

تتكون من الزوج و الزوجة و األبناء الغٌر متزوجٌن إضافة إلى هذا هً أسرة 

 ، مع تمتع أفراد 1"بسٌطة تدٌر شإونها بنفسها و تبحث عن االستقبللٌة و االنفراد 

 .األسرة بالحرٌات الفردٌة و العامة فلكل فرد كٌانه و شخصٌته

   تختلف وظائف و مهام أفراد هذه العائلة عن وظائف العائلة الجزائرٌة التقلٌدٌة ، 

فهذه األخٌرة كانت وحدة إنتاجٌة لها القدرة فً إعادة إنتاج نفسها و مقاومة 

التغٌرات الطارئة فً المجتمع ، فكان لها الشؤن فً اتخاذ القرارات فً مختلف 

القضاٌا المتعلقة بالفرد أو الجماعة القرابٌة ، فٌما ٌخص العٌش المشترك و التربٌة 

و التعلٌم للصغار و تنشئتهم و الصحة وتزوٌج الشباب و إلى غٌرها من الوظائف 

 .التً كانت تقوم بها دون االستعانة بؤي مساعدة خارجٌة

      لكن بعد التغٌرات االقتصادٌة و االجتماعٌة التً عرفها المجتمع بعد 

االستقبلل قد تعرضت العائلة التقلٌدٌة بفعل عوامل التصنٌع و التحضر إلى عدة 

تحوالت بنائٌة خاصة مع نمو مدن صناعٌة فً الجزائر و ظهور ظاهرة الهجرة 

الداخلٌة من األرٌاف نحو المدن بحثا عن مناصب العمل و التعلٌم الذي ساهم فً 

تغٌر أفكار و سلوكٌات الشباب داخل هذه العائبلت الكبٌرة التً فقدت الكثٌر من 

صفاتها التقلٌدٌة اإلنمائٌة و الوظائفٌة مع تقلص حجم األدوار و شبكتها العبلئقٌة مع 

نسق القرابة فً مجتمعها المحلً ، ظهرت هذه العائلة فً حجم صغٌر مع صفات 

و مزاٌا جدٌدة ساعدت على بروز شكل جدٌد من العائلة ٌتماشى مع العصر و 

 .الواقع المعاش
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 لقد فتح مجال التوظٌف و الحصول على راتب خاصة لدى الشباب ، هذه األجور 

قللت من اعتماد األفراد على بعضهن البعض مما أدى إلى اختفاء التعاون فً نطاق 

هذه العائلة الحدٌثة لٌصبح كل فرد من أفرادها وحدة اقتصادٌة إنتاجٌة قائمة بذاتها 

إضافة إلى االستقبلل االقتصادي للفرد نبلحظ إن ارتفاع .تإمن احتٌاجاتها بنفسها

المستوى الثقافً بعد انتشار عامل التعلٌم و كذلك االختبلط بٌن الجنسٌن و خروج 

المرأة للعمل جعل الفرد ٌعتقد بؤن مسؤلة زواجه التً كانت من المهام الرئٌسٌة 

  .1الموكلة للعائلة قضٌة تتعلق به أكثر مم تتعلق بؤسرته 

   لقد أصبح للشباب المستقل بعمله خارج حدود العائلة نوع من الحرٌة و الحق فً 

تحضٌر نفسه للزواج و تسٌٌر مراسٌم و إجراءات الزواج من بداٌة المشوار و 

كما أن الفتاة أصبح لها الرأي األول فً شؤن حٌاتها . اختٌار شرٌكة حٌاته

االجتماعٌة و السٌما موضوع حساس ٌقوم علٌه مستقبلها كالزواج الذي أصبح 

ٌمثل لها كإمرة لها حقوقها الشخصٌة بالموافقة أو الرفض ، التعرف على شرٌك 

و بهذه التغٌرات االجتماعٌة التً مست مجتمعنا تغٌر . الحٌاة مباشرة دون وساطة 

مقاس االختٌار للزواج أو وظٌفة تزوٌج الشباب فً العائلة الحدٌثة التً ضعف 

بناء على ما ذكر . نظامها الداخلً خاصة مع تراجع سٌطرة اآلباء على أبنائهم

ٌمكن القول ألن هذه العائلة بدأت تتعرض إلى فقدان القٌم والعادات و التقالٌد التً 

كانت تعد أساسا فً تماسكها بعدما أصبح األبناء ٌعتقدون بؤفكار و آراء و قٌم 

 .2تختلف عن تلك التً ٌعتقد بها األهل

      إن العبلقات التً تربط نموذج العائلً الحدٌث أصبحت تتمٌز بالضعف ألنها 

الزٌارات مثبل أصبحت محصورة فقط فً . تعتمد على الجانب المصلحً 

المناسبات و السبب ٌرجع إلى كون هذه العائلة تمٌل نحو االستقبللٌة و الفردٌة فً 

كل تصرفاتها و مع هذا ال تنفً أن مسؤلة العودة الثقافٌة إلى العائلة مهمة ضرورٌة 

ما دامت هً الركٌزة األساسٌة فً القرارات بالخصوص فً قضاٌا هامة التً تإثر 

على وجودها و تعتمد علٌها فً إعادة إنتاج نفسها كوحدة بنائٌة فً المجتمع 

كالزواج الذي ٌعٌن العائلة على نسج عبلقاتها داخل النسق، وٌنسقها مع األنساق 

الفرعٌة األخرى فً المجتمع حتى تتماشى معها فً عملٌة التغٌر عن طرٌق 

عملٌات التبادل ، فتحافظ العائلة على وجودها فً نفس الوقت تؤخذ صبغة ونمط 

الحداثة ال ٌجعلها تخرج عن شبكة القرابة و القٌم و العادات الموروثة من العائلة 

الكبٌرة الرٌفٌة ، أي أن عائلة حضرٌة لها أصولها الرٌفٌة التً تزودها بقٌم تراثٌة 

هذا فً رأًٌ ما ٌجعل الزواج ٌجمع بٌن .رٌفٌة وسط الفضاء الحضري للمدٌنة

 .النمط العصري و التقلٌدي فً تزوٌج الشباب

                                                             
1
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 :تزويج الشباب في العائلة التقليدية: المطلب الثالث

    ٌعتبر الزواج فً الحٌاة العائلٌة أهم حدث، فهو األساس الذي تقوم علٌه فً 

. عات فً المجتمع المحلًاالمجتمع و الذي ٌحدد مكانتها داخل نسق القرابة و الجم

إضافة إن الزواج هو المإسسة التً تعمل من خبللها العائلة التقلٌدٌة للمحافظة على 

شخصٌتها المعنوٌة و هوٌتها ككٌان له نمطه النموذجً فً المجتمع ٌحدد كٌفٌة 

تحكمها و تسٌٌرها و تزوٌجها لؤلجٌال المتعاقبة و مراقبة العبلقة الفردٌة داخل 

الجماعة السٌما العبلقات الجنسٌة و من هنا ٌتبٌن وظٌفة تزوٌج الشباب فً العائلة 

 .التقلٌدٌة الكبٌرة 

 البد من منح االستقرار العاطفً فً  وسط الجماعة العائلٌة و منه ال ٌعنً الزواج 

مجرد عبلقة جنسٌة بٌن شابٌن متزوجٌن و إنما هو استمرارٌة األفراد فً 

المحافظة على بناء العائلة و المحافظة على بقاء األدوار لتإدي و وظائفها و فق 

مبادئ و أسس و قٌم هذه العائلة الموروثة جٌل عن جٌل ، فالزواج ال ٌنظر إلٌه 

كعبلقة بٌن شخصٌن فحسب بل هو كوسٌلة إلعادة إنتاج العائلة و ضمان 

استمرارٌتا عن طرٌق اإلنجاب هذا من ناحٌة، و من ناحٌة ثقافٌة أخرى هو الحفاظ 

على مكانة األسرة التً لها عبلقة بالمستوى المادي و انعكاساته الثقافٌة الناجمة عن 

تورٌث الثروة و التراث و التقالٌد و العادات و المواقف الفكرٌة تجاه تغٌرات 

 . المجتمع الحدٌثة التً ٌطبقها المجتمع فً شكل مشارٌع اجتماعٌة إنتاجٌة 

  ٌمكن القول أن المجتمعات العربٌة كلها تقرٌبا لها نفس االنتماء الثقافً الموجود 

لدى العائلة التقلٌدٌة الجزائرٌة العربٌة اإلسبلمٌة رغم وجود األمازغٌة المستعربة 

حرص والد كل من "ٌقول أحد علماء االجتماع و سوسٌولوجً فً بلد سورٌا أن 

 و هذا 1"الشاب و الفتاة على المصاهرة من نفس الطبقة االجتماعٌة و كرم النسب 

للحفاظ على قوة العائلة االقتصادٌة و الثقافٌة فً مواجهة االختبلط الدٌموغرافً 

للهجرات التً أحدثتها حركة التجارة و التصنٌع عبر التارٌخ فً المجتمع التً أدت 

إلى خروج عدٌد من األفراد عن عائبلتهم و طبقاتهم االجتماعٌة مما أدى إلى تغٌر 

شكل و وظائف العائلة الكبٌرة خاصة فٌما ٌخص الزواج و الشباب بالتحدٌد 

المتؤثرٌن بالنمو الحدٌث وتجدد الثقافة عبر التارٌخ فتزوٌج الشباب ٌحمً العائلة و 

و هذه النظرة األخٌرة للزواج هً التً جعلت .ٌحافظ على بنائها و وظائفها التقلٌدٌة

مسإولٌة طلب الزواج و التحضٌر له و تسٌٌره من المهام الرئٌسٌة الممتدة للعائلة 

على أحكام شرعٌة و عرفٌة متوارثة متعارف علٌها وسط القرابة بتدبٌر من اآلباء 

و األجداد الذٌن ٌقررون عملٌة االختٌار للزواج و المصاهرة و بناء بٌت جدٌد 

 . داخل فضاء العائلة التقلٌدٌة ، أي األمبلك المتوارثة على هذه المعاٌٌر
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  ٌختار األهل الشروع فً مرحلة تزوٌج الشباب و بذل مصارٌف مشتركة إلنجاح 

الزفاف الذي ٌتدخل و ٌشارك و ٌساعد فٌه أفراد األقارب بوجه ٌعكس مكانة العائلة 

و الطبقة التً تنتمً إلٌها و التً تفرض على كل فرد أن ٌإدي دوره فً مشروع 

فهو من هذه الناحٌة لٌس مجرد متعة جنسٌة غرٌزٌة بٌن . الزواج االجتماعً

فاآلباء فً هذه " ، 1"بقدر ما هو أداء لدور طبٌعً فً بناء مجتمع"فردٌن فقط 

العائلة الكبٌرة ٌعتقدون باختٌارهم المحكم لزوجة ابنهم أو زوج ابنتهم فً عملٌة 

المصاهرة أو القرابة سوف ٌحتفظون بمهمات كبٌرة مع أبنائهم كوجودهم بقربهم و 

 .2"الحفاظ على مراكزهم االجتماعٌة و االقتصادٌة

    لقد هٌمن زواج األقارب إلى جانب سٌطرة أسلوب الوالدٌن فً عملٌة االختٌار 

للزواج فً العائلة الجزائرٌة احتل مكانة كبٌرة وكثٌرا ما كان ٌتم فً سن مبكرة 

باتفاق اآلباء معا دون علم الصغار بذلك، كما ترى العائلة التقلٌدٌة أن فً الزواج 

المبكر للشباب فوائد صحٌة و اجتماعٌة شرعٌة ككثرة النسل و رفع اسم العائلة و 

التوسع فً المناطق المختلفة الخضرٌة و الرٌفٌة ، حٌث ترتبط األسر وتترابط فٌما 

بٌنها و ٌكون انتمائهم لجد واحد ، و هذه العائلة أو األسرة الممتدة لها عدة تعار ٌف 

و أعطى لها الٌوم علم االجتماع معانً مختلفة،  ففً المعنى الواسع تعرف بؤنها 

مجموعة األفراد الذٌن ٌنحدرون من سبللة واحدة أو من جٌل واحد ، بٌنما فً "

المعنى الضٌق تعنً وجود عبلقة أبوٌة بٌن أفراد ٌقتسمون المسكن معا ، و هإالء 

 و باعتبار أن األسرة الممتدة كانت تظم عدة أفراد فكان 3"هم األب ، األم و األبناء

الجد هو الذي ٌتخذ القرارات الخاصة باألسرة و البقٌة تنفذ األوامر و ال ٌستطٌع أن 

 .4"ٌبرموا أمرا كالتفكٌر فً الزواج أو اختٌار الزوجة إال بعد أخذ رأٌه و موافقته 

 

 .تزويج الشباب في العائلة الحديثة : المطلب الرابع

  تبٌن لً أن نظرة الزواج فً العائلة الحدٌثة الجزائرٌة تختلف عن تلك التً كانت 

رائجة من قبل، و هذا راجع لحركة التطور فً دٌنامكٌة التغٌر و النمو التً أثرت 

على كل أنساق المجتمع بما فٌها نسق العائلة و داخل شبكة عبلقاتها المتفاعلة التً 

أصبح فٌها الفرد ٌتمتع بنوع من الحرٌة الفردٌة المبكرة لم ٌعتدها من قبل خاصة 

فً وسط العائلة التقلٌدٌة المحافظة،فقد أصبح الشاب الجزائري الذي ٌعٌش فً 

عائلة حضرٌة مع والدٌه إخوته و الجد و الجدة ٌفرض حرٌته و ٌتحمل مسإولٌة 

قراراته خاصة فٌما ٌتعلق بالزواج و عملٌة االختٌار شرٌطة أن ال ٌخرج عن 

 . العادات و التقالٌد الموروثة و المتعارف علٌها داخل العائلة الحدٌثة فً المدٌنة 

                                                             
 .66، ص 1966الدار القومٌة للطباعة و النشر، بٌروت، . علم االجتماع العائلً: الخشاب مصطفى -  1
2
 .32المرجع السابق، ص :لبد ٌري ملٌكة -  

3
  .90،ص 1992معهد العلوم االجتماعٌة ،: الجزائر،جامعة الجزائر.المسكن والعائلة بعد زواج األبناء :رابٌة نادٌة -  

 .373، ص 1998، 2اإلسكندرٌة، دار المعرفة الجامعٌة، ط . مبادئ علم االجتماع: بدوي محمد -  4
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 لقد أصبح الشاب ٌختار فتاة مبلئمة تتناسب مع مستواه ، وبعد أن ٌختار تسانده 

العائلة إلنجاح هذا الزواج داخل اإلطار العائلً و بهذه اإلجراءات أصبح الزواج 

مإسسة تجمع بٌن فردٌن متكاملٌن فً الحقوق و الواجبات لها مصالح و مشاعر 

 إن تكٌف العائلة التقلٌدٌة جعلها تنحصر فً الفضاء الحضري و تتفتح 1"مشتركة 

على الحداثة و فً نفس الوقت تحافظ على مصالحها و تراثها فً مجتمع متغٌر 

بهذا تضمن عملٌة إعادة إنتاج نفسها داخلٌا، فمن خبلل الزواج و ما ٌحمله من 

أهمٌة أساسٌة فً بناء األسر الزوجٌة و النووٌة تقوم العائلة بمساندة زواج الشاب 

لٌكون أسرة حدٌثة و ٌبقى فً نفس الوقت على عبلقة و وثٌقة بالعائلة ألن الشاب 

ٌختار و ٌقرر الزواج و العائلة تساعده مادٌا و تفرض علٌه ثقافتها إلنجاح هذا 

الزواج و استمراره فً مواجهة المشاكل االجتماعٌة التً تهدد نسق الزواج و 

 .األسرة فً المجتمع

   فالشاب المقبل على الزواج لم ٌعد ٌطلب من أهله اختٌار له زوجة حٌث أصبح 

مإهبل لذلك إذ ٌمكنه السٌر فً إجراءات الزواج و اختٌار شرٌكة حٌاته وفقا 

للمعاٌٌر الحدٌثة المتمثلة فً الحب ، البحث عن األمن االقتصادي ، و السكن 

المنفرد و الوصول إلى وضع اجتماعً أحسن سواء الشاب أو الفتاة التً لها حق 

القبول أو الرفض و رأي الوالدٌن ٌكون شكلٌا إال أننا نبلحظ المقبل على الزواج 

فً هذا النموذج العائلً الحدٌث ٌعمل دائما على عدم فرض قراره المتعلق باختٌار 

و إنما ٌسعى دائما إلى إٌجاد وسٌلة للتفاهم "الشرٌك فً الحٌاة المستقبلٌة المستقلة 

قصد الحصول على الموافقة و الرضا و بالتالً االتفاق معهم على كٌفٌة حفل 

 . 2"الزفاف 

  من الشباب من ٌلغً اختٌاره أو موعد الزفاف إذا لم ٌرضى اآلباء و األهل و منه 

نستنتج أن الزواج فً الجزائر ٌقوم على أسس مادٌة حدٌثة تثٌر الخبلف فً النسق 

العائلً و فً نفس الوقت تلعب األسس الثقافٌة و الرمزٌة دورها فً تخفٌف 

الخبلف الناجم عن قبول التغٌر و العصرنة من طرف الشباب و مقاومة التغٌر من 

 .إنه خبلف األفراد حول القٌم الحدٌثة و التقالٌد. طرف الجٌل األول فً العائلة 

  الفرد الجزائري بفضل ما اكتسبه من ثقافة و تعلٌم عالً و مهنً و ما ترسخ فً 

ذهنه من تنشئة عائلٌة ٌمكنه الموائمة بٌن أفكاره الحدٌثة و ٌفاوض أفكار اآلباء و 

قٌم العائلة الموروثة ، لٌنتج فً األخٌر أفكارا و تصورات جدٌدة كنوع من ثقافة 

و بهذا انتقل الزواج ، و لقد بٌنت الدراسات . شبابٌة تقلٌدٌة عصرٌة من نوع جدٌد 

 .3االجتماعٌة أن هذا النمط من الزواج نجده هو السائد فً كافة المجتمعات العربٌة

                                                             
1
 .227، ص 1972القاهرة، عالم الكتب، . علم األسس النظرٌة وأسالٌب التطبٌق: الفاروق زكً ٌونس-  

2
 .307 ،ص 1984أحمد دمبري،الجزائر،دار المعرفة،:ترجمة . العائلة الجزائرٌة: بوتفنوشت  مصطفى - 
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 .ثقافة العائلة وزواج الشباب: المبحث الثاني

 أهمية تزويج الشباب في العائلة : المطلب األول 

إن العائلة على عبلقة وثٌقة بزواج الشباب و بناء أسرة نووٌة جزائرٌة موصولة 

بهذه الطرٌقة و التدخل فً . الرباط مادٌا و ثقافٌا مع نسق العائلة و األسرة الممتدة

زواج الشباب من بداٌته و توجٌهه حتى نهاٌته ، أرى أنه نموذج إعادة بناء األسرة 

الممتدة التً تعمل على تغذٌة و تنمٌة الشعور و الضمٌر الجمعً بالروح العائلٌة  

والذي ٌتجسد بدوره على أساس المساعدات العائلٌة للشباب فً الزواج سواء من 

اآلباء أو األقارب، فٌندفع الشباب إلى التفاوض مع األهل حول مساعداتهم فً 

تنظٌم الزواج فٌفرض أفكاره و تصوراته كشاب له حرٌة االختٌار و تقرٌر مصٌره 

االجتماعً ، وبالمثل ٌفرض الوالدٌن ،األقارب ثقافة األسرة و عادات و تقالٌد 

األجٌال و بالتالً ٌصبح بناء أسرة الشاب من بداٌة تحضٌر الزواج أسري محلً 

 .عصري فً نفس الوقت -تقلٌدي

   أكد لً عدد كبٌر من الشباب أنهم لن ٌتخلوا عن تقالٌد الزواج فً حٌاتهم ، منهم 

األغلبٌة ٌفضلون المزاوجة و االزدواجٌة فً الزواج و حفبلت الزفاف المزج بٌن 

 .العادات و التقالٌد ومتطلبات العصر

   إذن العائلة مجال للمحافظة على الروابط االجتماعٌة و هً فضاء لحماٌة القٌم و 

التقالٌد و ثقافة المجتمع لتوحٌد الممارسات و التصورات فً زواج الشباب وفً 

 .اكتسابه استعدادات عائلٌة

   الحظت من خبلل كبلم الشباب و لمحت مإشر حضور صورة العائلة ، ٌدل هذا 

على أثر ثقافة العائلة التً ال زالت منتشرة فً نسق القرابة و هً تساهم فً نسج 

عبلقات اجتماعٌة مع الشباب الذي ٌعٌد من خبلل حٌاته العصرٌة إعادة إنتاجه 

بصٌغة جدٌدة عصرٌة لكن تعكس روح ذاكرة العائلة   من خبلل مراسٌم الزفاف 

بل أكثر من هذا روح القبٌلة و العصبٌة من خبلل تجمع األسر الممتدة من كل 

صوب و حدب من قطاع المدٌنة و المجتمع فً نقطة واحدة و فضاء واحد أي 

ٌتحركون فً حفبلت زفاف مثبل قاعة حفبلت ، حفبلت كور تاج بالسٌارات التً ال 

 .ٌقبل فٌها دخول األجانب أو مإشر البرانٌة و الحرمة 

     إذن الشباب ٌختار للزواج بكل حرٌة لكنه ال ٌستمر فً تسٌٌر زواجه بنفسه 

فهو بحاجة إلى األقارب و األهل إلتمام الزفاف و بالتالً ٌفرضون ثقافة العائلة إلى 

وتبٌن لً كذالك من خبلل تعلٌقات .جانب عصرٌة الشباب فً بناء حٌاته الزوجٌة

 منهم ٌربطون ℅80الشباب المتناقضة خبلل المقاببلت المٌدانٌة تبٌن أنه تقرٌبا 

زواجهم والتحضٌر له باآلباء ،الرضا و العائلة و األجداد و األقارب بل وحتى 

 .المذهب ، الطائفة و العشٌرة وهذه األقوال تإكد هذه المإشرات
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 ، "كبر العاٌلة قد ما تنجم... شواال ؟ وسع العاٌلة ... الزواج: "   ٌقول المبحوث

جدي خبل وصاٌة ، دعوة شر دعاها على ٌجٌب من خارج العاٌلة، "وٌقول آخر 

 حنا فامٌلٌا ، غاشٌنا مرابطٌن نجٌبوا من " ، وتقول مبحوثة آخري "حنا هاك

بصح قتله ما تقدملٌش دروك حتى نكمل ... هو مرابطً كما احنا ... بعضنا 

منطقة صغٌرة ... قدامهم.... ٌلم روحه .... و تصٌب خدمة... قراٌتً  و نقول لبابا 

وهذا وإشر العائلة والطائفة الدٌنٌة حضور األجداد واألولٌاء ."قاع فاملٌا نعرفوهم 

 .الصالحٌن المإثرة فً ثقافة العائلة التً نشؤ علٌها الشباب

.... درنا العرس فً الحوش تاع جدي .... الوالدٌن والكبار ٌشرطو " وٌقول آخر 

حفلة كبٌرة حوش جدي كبٌر، من .... ترضً والدٌك ... فٌبلج .... دٌتها من الحً 

غٌر فامٌلٌا ما .... تزوج "وٌقول آخر  ."بعد سكنت برطمة فوق برطمة الشبانً

 إنه مإشر الرضا  .".....رانا عاٌشٌن فً عظمة .... شاء هللا 

بصح كً ... نقولو نتشاورو بٌناتنا زوج ما ندٌرو والو ... هدرنا " و تقول أخرى 

.... تقولك شاٌقولو الناس تواعنا ... جً فً الوالدٌن بسٌف علٌك دٌر التقالٌد 

 ، "ال ساجٌا ماتبغٌش... ما تبغٌش ٌقولولها نقً الحوت ... هاراج ... فوضا 

من بعد خبرت ... قدمت ... أنا تفاهمت معاها فً الجامعة "وٌقول مبحوث آخر 

 إنها مإشرات بٌن تبعٌة تقالٌد الزواج لثقافة "...الكبار هوما دارو كلش... والدٌا 

 .العائلة المثوارثة التً حترمها الشباب العصري

قاع ... ٌحوس معاها ...  ٌبل ٌخرج معاها و ٌجمع معاها بتخوبٌت "   وٌقول آخر 

قاع الفامٌلٌا جاو "، وٌقول آخر "الزمها ما تصدق وش ، ماٌصورش عاٌلة ملٌحة

ماٌبغوش واحد .... من كل ببلصه، مترٌكول، لواطا، ما كانش غً حنا فً حنا

 ."برنً فً كورتاج حاطش كاٌن نسا نتاع الفامٌلٌا 

... الكبار فً القٌطون... ٌدٌفولو الصالة ...  الصغار ٌبغو ٌفرحو " وٌقول آخر 

شؤ ٌقولو .... بتبهدلنا " ، "....الدنٌا و السٌاسة ... ٌحكو على الثورة و عام دقٌوس 

 ."بنً عمك 

   الحظت أثناء إجراء المقاببلت  المٌدانٌة مع الشباب الذي ٌعٌش فً العائبلت 

التقلٌدٌة والشبه التقلٌدٌة بل وحتى الحدٌثة التً تنتشر فً المدن و القرى و 

األرٌاف، أنها ال زالت متماسكة و متراصة خاصة أثناء المناسبات،حٌث ٌتجمع 

  التً تربطها عبلقات قرابة من جد واحد ، تتجمع 1"األسر الموسعة"عدد من 

العائبلت فٌما ٌشبه احتفاالت الوعدة و المناسبات الدٌنٌة و االجتماعٌة لٌس فقط فً 

فضاء العائلة األصلً أي البٌت القدٌم و ما حوله بل فً كل فضاء المنطقة، 

 .كالدوار مثبل أو ضرٌح الولً الصالح 

                                                             
1
بحث مقدم للملتقى الوطنً الثالث لقسم . دراسة إحصائٌة و تحلٌل نظري: نمط األسرة الجزائرٌة و محدداته: خلوف محمد مبو-  

 .2004علم االجتماع  حول التغٌرات االجتماعٌة و التغٌرات األسرٌة، 
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  ترى مجموعة من العائبلت الموسعة بعدتها و عتادها فً حفلة عرس حول جد 

رمزي قبة الولً الصالح مثبل، أو تراهم فً خٌم تخصص لحفبلت العرس و 

المناسبات ، وكثٌرا من األحٌان ٌوجد جد أو أب فً العائلة تخوله مجموعة القرابة 

المسإولٌة لتمثٌل كل األسر الموسعة المنحدرة من سبللة جد واحد ، كما الحظت 

أنهم ٌجتمعون إلحٌاء حفلة العرس و ٌتحدثون حول واقع المنطقة و التحوالت 

الزراعٌة والصناعٌة و حتى السٌاسٌة ، فلهذه األسر المتجمعة الدور الكبٌر فً 

 .الثقافة السٌاسٌة، مثل العمل االنتخابً مثبل

 نستخلص من اجتماع مجموعة كبٌرة من األسر الموسعة و الممتدة و النووٌة 

الحدٌثة حول حفل العرس و إحٌاء مراسٌمه إلنتاج أسرة جدٌدة قد تكون نووٌة 

زوجٌة وسط نسق القرابة ٌعانً توترات من جراء التحوالت الكبرى فً المجتمع 

لكن هذه األسرة المنشئة حدٌثا بمساعدة العائلة تربطها عبلقات اجتماعٌة قائمة على 

 .أساس ثقافة وتراث عائلً غائر فً تارٌخ المجتمع الجزائري

   فاألسرة الحدٌثة والزواج العصري هو نتاج تغٌرات العائلة و توتر نسق القرابً 

الداخلً و الخارجً وإنتاج أسرة و بناإها ال ٌزال تابعا للعائلة أو األسر الموسعة 

اجتماعٌا، ثقافٌا و اقتصادٌا و حتى فكرٌا ، عقائدٌا و إٌدٌولوجٌا ، ٌقول 

 نتاج الطبٌعة و الثقافة ، فالفرد المرٌد 1"األسرة اختراع و إبداع جدٌد"أن "بوردٌو"

الزواج هو نتاج أبوٌن بٌولوجٌٌن بالفعل، و لكن هو نتاج تارٌخ أسري وبهذا تعتبر 

ترتٌبً و تصنٌفً ٌخضع للواقع "األسرة بناء و تصور اجتماعً و هً مفهوم 

االجتماعً الذي ٌختلف من مجال اجتماعً و اقتصادي إلى آخر و هو بالتالً 

 ."مفهوم ٌمتاز بدٌنامكٌة كبٌرة ٌتغٌر حسب السٌاق التارٌخً و االجتماعً

كل شًء ٌقود على "حول الحفاظ على اإلرث المادي " ٌبار بودٌو"   كما ٌإكد 

العكس من ذلك على اعتبار الزواج لٌس منتوج طاعة أو خضوع لقاعدة مثالٌة لكن 

هو نتٌجة إلستراتجٌة التً ٌمكنها أن تعٌد اإلنتاج، انطبلقا من المبادئ المستوعبة 

جٌدا لتقلٌد خاص ، واحدة من تلك الحلول النمطٌة التً ٌشٌر إلٌها هذا ، إن زواج 

كل واحد من األبناء أكبر أو أصغر ، ذكر أو أنثى ٌطرح أمام العائلة مشكبل خاصا 

ال ٌمكن لها حله إال إذا لجؤت لكل اإلمكانٌات التً توفرها تقالٌد المٌراث أو تقالٌد 

 . 2"الزواج حتى ٌتضمن استمرارٌة التراث العائلً

 

 

                                                             
1
  - Pierre ,Bourdieu :A propos de la famille comme catégorie réalisé, recherche en sciences social, 

N°100, Décembre 1993, P,P ,32,37 . 
2 - Pierre, Bourdieu: le bal des célibataires au crise de la société paysanne, Ed du soleil, 2002, P173 . 
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 إن الزواج فً العائلة لٌس مجرد حفلة للممارسات الجنسٌة و تنظٌمها فً المجتمع 

بل إنتاج أسرة حسب متطلبات التغٌر و ربط هذه الوحدة الجدٌدة مع التراث العائلً 

وإذا كانت عن كلمة نظام فهً "الرمزي للمحافظة على تراثها المادي وبنائه ، 

 .1"مبدأ كلً لبناء واقعً (فئة)عبارة عن تصنٌف 

و منه الحظت تجمع األسر الممتدة داخل المدٌنة إلحٌاء عرس زفاف الشباب رغم 

أنه حر فً اختٌاره الفردي لزوجته إال أن العرس ال ٌتم إال بموافقة األهل و 

األقارب الذٌن ٌفرضون ثقافة العائلة على الشباب الذي ٌمٌل نحو ثقافة العصرٌة و 

 .   بالتالً تجمع نسق القرابة هو المهٌمن و األقوى 

    إن نسق العائلة من خبلل رأسماله الرمزي ٌساهم فً إنتاج مإسسة الزواج فً 

وسط المجتمع الحضري الصناعً الذي تمكن من تقلً حجم العائلة التقلٌدٌة لكنه لم 

ٌتمكن من خلق قطٌعة األسرة النووٌة مع العبلقات العائلٌة التقلٌدٌة ، فالشباب ال 

ٌزالون ٌرضخون للروابط التقلٌدٌة فً إحٌاء و بناء األسرة فً المجتمع الحدٌث 

رغم أن نسق العائلة مفكك فً الفضاء االجتماعً جغرافٌا بفعل الصناعة و 

التحضر ، إال أن المٌراث الثقافً للعائلة ال ٌزال ٌجمع وٌوحد عبلقات هذه األسر 

الممتدة المشتتة حول تظاهرة اجتماعٌة كالزواج و بناء أسرة جدٌدة التً تعد 

 . خاصٌة هامة من خصائص المجتمعات الصناعٌة الحدٌثة 

   ٌعود شٌوع هذه األسرة إلى عدد من العوامل أهمها سٌطرة النزعة الفردٌة التً 

انعكست على كثٌر من المظاهر الملكٌة و القانون و األفكار االجتماعٌة العامة، 

المتعلقة بسعادة الفرد و رضائه الذاتً كما ٌعود إلى شدة كل من الحراك الجغرافً 

 .2''و االجتماعً 

   الحظت أن الشباب ٌمٌل إلى العصرنة فً الزواج المستقل ، سكن ، عمل هجرة 

و ٌحضر لهذا المستقبل بنفسه لكن حضور العائلة أو تجمع األسر الممتدة الموسعة 

ٌجعله ٌوافق و ٌإلف ٌبن الحداثة و تقالٌد العائلة و بالتالً ٌبدع أفكارا جدٌدة فً 

خطط زواجه على أسس إستراتجٌة من تصوراته و أفكاره مع األخذ بعٌن االعتبار 

قٌم العائلة و األسرة األبوٌة التً تلقاها خبلل مرحلة التنشئة داخل أسرته إضافة 

إلى التراث العائلً الذي ٌجب احترامه أمام نسق القرابة و األقارب الذي سوف 

ٌكون البٌئة الحاضرة للعرس و الشاهد علٌه بمعاٌٌر ضبطٌة تمثل لزواج الشاب 

ظروف خارجٌة ثقٌلة ألن األسرة و القرابة تتحدى العوائق الجغرافٌة و تحضر 

للزفاف فً وحدة ثقافٌة رمزٌة مادٌة وسط المإسسات العصرٌة التً ٌتم فٌها 

 . تحضٌر و إتمام مراسٌم و طقوس الزفاف

                                                             
1
- P, Bourdieu :A propos de la famille comme catégorie réalisé, recherche en sciences social, N°100, 

Décembre 1993, P,P ,30,35. 
2
-295، ص 1973 محمد الجوهري و آخرون، اإلسكندرٌة، دار الكتب الجامعٌة، :تر. تمهٌد فً علم االجتماع :بوتومور توم  -  

263. 
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  أصبح الزواج ٌتم فً قاعة الحفبلت العصرٌة وأصبح متنقل وٌتحرك شوارع 

المدٌنة و أماكنها العمومٌة و مساحاتها الخضراء ، التً ٌضطر فٌها زواج الشاب 

بٌن مظهر التقالٌد و العصرنة  فً مإشرات جدٌدة أنتجها المجتمع الحدٌث تترك 

بصماتها على نظام الزواج فً الجزائر الذي أصبح ٌكتسب أهمٌة فً المرحلة 

 .الحالٌة نظرا للتغٌرات التً طرأت على تغٌره منذ ثبلثة عقود 

  ونظرا للصعوبات التً ٌجدها الشاب تتعرض حٌاته فً سبٌله لبناء أسرة خاصة 

. أمام األهل و األقارب الذٌن تجمعهم ثقافة العائلة الممتدة فً تارٌخ أجٌال متعاقبة

أن الزواج أصبح مرحلة حساسة الٌوم أكثر ما كانت علٌه "" جون كوفمان"ٌقول 

عشرٌن أو ثبلثٌن سنة خلت و ذلك ألن بنٌاته تغٌرت فجؤة و بصفة عمٌقة و أنه من 

 .1"الصعب بناإه من طرف الشباب الذٌن ٌرمون أنفسهم فً مغامرة الحٌاة الزوجٌة

   و فً نهاٌة الكبلم حول ثقافة الشباب الناشئة داخل العبلقات العائلٌة نشٌر أن 

األوضاع االقتصادٌة والثقافٌة التً ٌحٌٌاها مجتمعنا ،  كارتفاع األسعار و انخفاض 

الدخل و األجور و كذلك أزمة السكن و البطالة والتوسع الجغرافً للتعلٌم إنها 

عوامل تضع عراقٌل أمام الشباب فً تحقٌق طموحه االجتماعً فً الزواج خاصة 

مع انتشار نزعة الحٌاة الفردٌة و تخلً العائلة عن تزوٌج شبابها الذي أصبح فً 

اندفع نحو التشبث "ظل هذه الظروف المتدهورة ٌعانً من قضاٌا الزواج و بالتالً 

بالمفاهٌم الغربٌة للحٌاة و االبتعاد عن تقالٌد و قٌم و نمط العبلقات االجتماعٌة 

 . 2"السائدة فً المجتمع قصد إٌجاد حل ألزمته الزوجٌة 

  تختل و تتخلخل المعاٌٌر لدى الشباب المقبل على بناء أسرة زواجٌه و تتفكك 

روابطه مع العائلة الحدٌثة ، فبل ٌحدث تواصل فتتقهقر العائلة نحو القدٌم و التقالٌد 

و ٌزٌد تقدم الشاب نحو الجدٌد العصري و بالتالً ٌحدث اختبلف و قطٌعة فً القٌم 

ٌسبب توترات نسقٌة فً العبلقات التً تإثر على بناء مإسسة الزواج فً بناء 

أسرة نووٌة مستقرة ال تربطها عبلقة مع مإسسة العائلة فٌنتشر خبلف داخلً و 

خارجً فً النسق، تدفع الشباب لتقمص قٌم أسرٌة جدٌدة تختلف عن الجٌل السابق 

الذي قد ٌدخل مع الشاب فً خبلفات بفضل تجمع النسق القرابة من جدٌد من خبلل 

 .عملٌة إنجاح الزواج

 

 

 

 

                                                             
JEAN-CLAUD,Kaufman : sociologie du couple, puf , collection que sais- je ? N° 2787 3em Ed, Pari, 
1999, P3. 

2
دراسة سوسٌولوجٌة حول اختٌار القرٌن لدى الشباب فً منطقة :عٌاش ، اختٌار مقٌاس تكافؤ القرٌنٌن و التغٌر االجتماعً صباح - 

 .107، ص1994-1993الجلفة، رسالة لنٌل شهادة الماجستٌر، 
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 .أثر الثقافة التقليدية في بناء األسرة الحديثة: المطلب الثاني

  تعتمد األسرة النووٌة على روابط الزواج، فً حٌن أن الممتدة تعتمد على روابط 

تتكون األسرة النووٌة من جٌلٌن فقط الزوج . الدم و القرابة بٌن ثبلثة أجٌال أو أكثر

و الزوجة و أبنائهما ، ٌكونون وحدة مستقلة ، ٌعنً أن احتٌاجاتها من الرعاٌة 

االقتصادٌة و العبلقات االجتماعٌة مع المجتمع المحلً و رعاٌة األطفال و تربٌتهم 

كما ال "تتم كلها داخل األسرة النووٌة و لٌس من خبلل الدائرة األكبر من األقارب 

ٌنخرط اآلباء فً اختٌار أزواج بناتهم أو زوجات أبنائهم كما ال ٌقومون بتشرٌع أو 

تقنٌن زٌجات أبنائهم ، وال ٌتحكمون أٌضا فً استمرار زواج أبنائهم أو إقدامهم 

   1"على الطبلق 

 ما ٌعلمنا و ٌلقننا إٌاه التارٌخ من دروس هو أن األسرة " ٌرى محمد حمدوش أن

  .   2"مإسسة تمتاز بالتغٌر و الدٌنامكٌة و هً عبارة عن مجموعة من العملٌات

  تظهر فً كل فترة زمنٌة و فً كل مجتمع حٌث ٌتحدد شكل التجمعات األسرٌة 

السائدة فً واقع المجتمع و المتؤثرة بتغٌراته و التً تإثر بدورها من حٌث إنتاجها 

بحٌث تكسب قوة تحمل كبٌرة وتكٌف ٌساعدها على تجاوز كل التحوالت التً تنتج 

عوامل أساسٌة تساهم فً انتقال نمطٌة مجتمع من االقتصادي الزراعً إلى مجتمع 

شبه صناعً بنمط تعاقدي مجتمع تكون فٌه العبلقات األسرٌة الصلبة التً ال تزال 

هذه العبلقات التً وصفها   أوسفالد سبلنجر أو مثلها و "تمٌز األسرة الجزائرٌة 

 ، درع واقً من كل الهزات االقتصادٌة و 3"شبهها بالصخرٌة نسبة للصخر القوي

الدٌمغرافٌة هً مقاومة التغٌر الطارئ بإعادة تحرٌك و تنشٌط النموذج المحلً 

التقلٌدي بصورة و أشكال أخرى تعاقدٌة و حدٌثة أي التوفٌق بٌن المحلً و 

 .التعاقدي

و تنتشر األسرة النووٌة فً المجتمعات المتحضرة التً بلغت رقٌا كبٌرا و تطورا   

اجتماعٌا سرٌعا بفعل التصنٌع الذي ٌدفع األزواج إلى أماكن بعٌدة عن موطنهم 

وهذا عكس ما علٌه الحال فً األسر الممتدة . حٌث ٌجدون فرص العمل األفضل

الزراعٌة التً تسود فٌها األسرة الممتدة حٌث ٌعٌش اآلباء و األجداد و العمات 

والخاالت و األخوال و األشقاء فً وحدة معٌشٌة واحدة تعٌش على المزرعة 

العائلٌة وهذا النمط من األسرة شبه معدوم فً أٌامنا هذه ، ٌكاد ال ٌوجد له أثر إال 

نادرا، لكن ال زالت تشكل عقدة من العبلقات االجتماعٌة فرغم تقلص حجم األسرة 

الممتدة بفعل التحدٌث الصناعً و الحضري إال أنها ال زالت تعمل على تسٌٌر 

 .العبلقات ما بٌن األجٌال 

                                                             
 .28، ص2010محمد نبٌل جامع، علم االجتماع األسري، اإلسكندرٌة، دار الجامعة الجدٌدة للنشر، -  1
2
حمدوش رشٌد، مسألة الرباط االجتماعً فً الجزائر المعاصرة، الجزائر، دار هومة للطباعة و النشر و التوزٌع، -  

  .265،ص2009
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    ال زالت األسر النووٌة تحافظ و تنتج كثٌرا من وظائف و عبلقات األسرة 

الممتدة داخل الوسط الحضري ، خاصة شبكة عبلقات األبناء الشباب باآلباء و 

األجداد و ما تعكسه من قٌم و معاٌٌر و أعراف تعمل على التغٌر و تجدٌد المجتمع 

خاصة من الناحٌة الثقافٌة و مساهمة األسرة فً المنتوج الثقافً بفعل تغٌر األدوار 

التً عرفت تطورات تارٌخٌة كبٌرة  بٌن الجنسٌن و األجٌال داخل خلٌة األسرة

ذلك المبدأ الجماعً لبناء الواقع الجماعً و هً "بحاجة لدراسة دقٌقة ، فهً تشكل 

 .  أي من إنتاج الحداثة1"ابتكار جدٌد أو إبداع حدٌث 

إلى وجود نموذج جدٌد من " محمد بومخلوف"   لقد توصل الباحث الجزائري 

األسر فً المجتمع الجزائري و ٌتمثل فً األسرة الشبه نووٌة أو المتسعة تتمٌز 

بقدرتها على التكٌف مع مستجدات التنمٌة فً الجزائر و تحاول نقل التراث العائلً 

و الرأس مال الثقافً و التربوي لؤلفراد خاصة الشباب مع السعً لمساعدته فً 

 .تحقٌق طموحاته المستقبلٌة الشخصٌة

    ٌرى الباحث محمد حمدوش أن الباحث الهوا ري عدي توصل إلى أن األسرة 

الجزائرٌة المعاصرة تتشكل من مجموعات نووٌة ال زالت على عبلقة وجود األسر 

الموسعة فً فضاء جغرافً حضري الذي ال ٌزال ٌحتفظ بآثار الدٌنامكٌة المحلٌة 

ملٌون عائلة من بٌنها " 5,1رغم إن الدٌوان الوطنً لئلحصاء بٌن أن "التقلٌدٌة 

 من هذه العائبلت هً من النمط % 90,3 ملٌون تقٌم بالوسط الحضري نجد 3,1

  .2النووي أو العائبلت النووٌة المصغرة 

و رغم أن السكن فً الجزائر ال ٌساعد على استمرار العائلة تبقى العائلة أو األسرة 

الممتدة فً رأي الباحث ، تبقى هذه األسرة بنمطها التقلٌدي و إن فقدت شكبل و 

مضمونا و هو ٌإثر على األسرة النووٌة ألنها تبقى فً التصورات الجماعٌة 

لؤلفراد و فً المواقف الذاتٌة لهم و فً أفعالهم و سلوكهم و هم داخل أسرهم 

النووٌة ، هذا ما ٌجعل هذه األخٌرة تطغى عددٌا وفكرٌا بحٌث ٌظهر مزٌج و تنوع 

من التصورات و السلوكٌات  ، ممارسات تقلٌدٌة ممزوجة بسلوك حدٌث بحٌث 

نجد أشكال التضامن التقلٌدٌة القدٌمة ال تزال تلعب دور كبٌر فً المبنى و الهٌاكل 

الحدٌثة للمجتمع الجزائري ، وهذا ما ٌتٌح فً رأًٌ للشباب فرض نفسه داخل نسق 

القرابة و األسري خاصة فً مسؤلة الزواج و اختٌار شرٌكة حٌاته و ٌبنً أسرته و 

ٌبقى فً شبه استقبللٌة، ٌبقى تابع ألسرة األولٌاء فً شكل من العبلقات الجٌلٌن 

التواصلٌة ، عبلقات حدٌثة لكنها قائمة على أسس و أهداف تقلٌدٌة ثقافٌة تعمل 

 . دائما على إحٌاء روح العائلة و الذاكرة التارٌخٌة لها 

                                                             
1 -P, Bourdieu ,A propos de la famille comme catégorie réalisé, recherche en sciences social, N°100, 
Décembre 1993, P,P ,32,33. 
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  ٌعمل الشاب الحدٌث الزواج ٌربط عبلقات مع نسق القرابة بحٌث ٌنقل القٌم و 

المعارف ما بٌن األجٌال السابقة و البلحقة أفقٌا ، وٌنتج من خبلل مساهمته فً 

تغٌر عادات الزواج فً المجتمع الجزائري ، ٌنتج عبلقات جدٌدة نابعة عن 

تصورات و تمثبلت تابعة لتطور الواقع و هً بسمات جدٌدة تمثل روابط عمودٌة 

تربط الثقافة الفرعٌة المحلٌة التقلٌدٌة بالنظام االجتماعً و الثقافً الكلً ، المتؤثر 

 . باألنساق االجتماعٌة األخرى التً تشهد هً األخرى تغٌر وتحدٌث متواصل 

 ٌتبٌن لنا إذن أن بناء الشباب العصري ألسر نووٌة ٌساهم فً التماسك االجتماعً 

و تحدٌد الثقافة فً المجتمع رغم تقلص و تبلشً األسر الموسعة الممتدة ، فالزواج 

ٌجدد الحس التضامنً و االنسجام العائلً و ٌبعثه من جدٌد رغم ما تعانٌه العائلة 

الجزائرٌة من صراع األدوار و الخبلفات الجٌلٌن حول القٌم بفعل التغٌرات الثقافٌة 

التً ٌشهدها المجتمع من جراء التحدٌث و التصنٌع لمرحلة ما بٌن االستقبلل مثبل 

 . ظاهرة االحتفال بالزواج بالمسٌرات فً شوارع المدٌنة 

   إن التجمعات العائلٌة من خبلل الزواج والحفبلت تقلل من تبعثر و تشتت أعضاء 

األسرة من جراء الهجرات و الحركات االجتماعٌة و الحراك الحدٌث ، فتجمع 

األقارب فً العرس ٌحًٌ روح العائلة و ٌنشط العادات و ٌبعث التقالٌد من جدٌد 

 .فً أٌامنا العصرٌة 

إننا نتقاسم واقع الحٌاة الٌومٌة مع "على " برجر و لوكمان"    ٌقول كل من 

عبلقتً مع الغٌر محددة و ال تتوقف " ، و بخصوص عنصر الزمن ٌقول 1"الغٌر

فقط على األصدقاء و من ٌعاصروننً من الناس إننً أدخل فً عبلقات مع من 

سبقونً و مع من سٌلوننً من الناس ، بمعنى أوالئك الذٌن سبقونً و من 

 ، فالذٌن سبقونا هم اآلباء 2"سٌلحقوننً فً إطار التارٌخ االجتماعً الذي ٌحوم بنا

 . و األجداد و الذٌن سٌلحقون هم األبناء و األحفاد و األجٌال المستقبلٌة 

إن زواج الشباب الذي ٌعكس ثقافة المجتمع و ٌساهم فً تجدٌدها بنشر ثقافة حدٌثة 

تجمع كل األدوار فً المجتمع و األجٌال فً توافق و انسجام الذي ٌإثر على 

سلوكنا و تصوراتنا التً تسمح بإعادة العائلة فً إطار نسق موحد من القٌم ، إنه 

مٌكانٌزم الدفاع عن النفس نوع من الضمٌر االجتماعً نشؤ بعد الفرحة و االستقبلل 

عن المرحلة االستعمارٌة فً الجزائر ، إنه نوع من المحافظة و تغلٌب صناعً 

للمشاعر و الشعور الجمعً ٌحوي القٌم االجتماعٌة و األخبلقٌة تجدٌد قٌم لٌتقمصها 

الشباب إلنشاء أسرة زواجٌه ، توجٌه إٌدٌولوجً ظهر بعد االستقبلل انعكاس 

للتغٌرات االقتصادٌة و السٌاسٌة نجحت فً بعث دٌمقراطٌة العائلة مثل الفردٌة و 

 . المساواة بٌن الجنسٌن ، فً إطارها الثقافً و خصوصٌة المجتمع المحلً 

                                                             
1
 .269المرجع سابق، ص :حمدوش محمد -  

.269 نفس المرجع،ص -2  



 الزواج والعائلة في المجتمع الجزائري :                                              الفصل الرابع  
 

130 
 

 إنها تغٌرات هٌكلٌة نسجت روابط عائلٌة جدٌدة بٌن اآلباء و األبناء تساعد على 

تشكٌل هوٌة األسرة الجزائرٌة الحدٌثة ، لجٌل طموح متطلع للمستقبل ، ال ٌحقق 

ذاته و ال ٌإدي وظٌفة اجتماعٌة وال ٌحقق مكانة إال من خبلل الدراسة والعمل من 

اجل بناء أسرة مستقلة بعٌدا عن التوترات الناجمة من نسق القرابة من جراء الثقافة 

الحضرٌة التً أصبحت المرجعٌة األولى للشباب بفضل دٌمقراطٌة التعلٌم و 

اإلعبلم و التنقل التً تشجع االنفصال عن العائلة و األسرة وكل ما هو تقلٌدي بعد 

 .عملٌة جرد و انتقاء ثقافً و مقاطعة كل ما ال ٌنفع من عادات و تقالٌد

 ٌرى الشباب فً كثٌر من العادات وٌعتقد أنها تجاوزها الزمن فبل زال الشاب فً 

 .الجزائر ٌتؤرجح بٌن التقالٌد والحداثة بٌن الماضً و المعاش الٌومً

  هذه الوضعٌة للشباب فً المجتمع جعلته ٌنتج أفكارا جدٌدة ٌبنً علٌها 

استراتجٌات ٌوائم الثقافة الحدٌثة و الثقافة التقلٌدٌة، و تغٌرات الزواج لدى الشباب 

فً العادات و التقالٌد لخٌر دلٌل على وجود ثقافة شباب فً حالة نشوء ، ثقافة تنهً 

التشتت و القطٌعة التً ٌعٌشها أفراد المجتمع فً مقاومة تغٌر المجتمع الجزائري 

نحو الحداثة الكونٌة من وجهة النظر الثقافٌة فً سٌاق االجتماعً التوافقً لتعاٌش 

 .             األنماط القدٌمة و الحدٌثة فً المجتمع الجزائري بعٌدا عن عبلقات الصراع

 

 .تأخر سن الزواج في األسر و العائلة الحديثة:المطلب الثالث

  إن قضٌة تؤخر سن الزواج فً العائلة واألسرة الحدٌثة، متعلقة بالمتغٌرات 

االجتماعٌة التً تمس المجتمع من حٌث نمط العبلقة بٌن الجنسٌن ونضرة الرجل و 

فدخول  المرأة لسوق ...".لمرأة االجتماعً و تؤكد ممارسة حقوقهااالمرأة و وضع 

وهً "العمل و قبله فترة الدراسة الطوٌلة،كله ٌزٌد  فً إطالة سن الزواج  وتؤخره ،

فً سن الزواج المحدد ثقافٌا و اجتماعٌا من قبل مجتمعنا الذي أوجب فكرة الزواج 

عندنا مع بداٌة ظهور العمل  إلى أجل بعٌد، إضافة إلى حركات تحرر المرأة 

ومطالبتها من الخروج من دورها التقلٌدي ، المحصور بالزواج و األمومة  المبكرة 

إضافة أن شباب الٌوم ٌعتبرون  تؤخٌر . و عدم مطاوعتها له و الترٌث فً ممارسته

ال " ألن الشباب.    سن الزواج عمبل اٌجابٌا ٌسمح لهم بالتعارف و االختٌار الجٌد

ٌستطٌع التزوج و ٌدرس فً آن واحد، فبل مناص من التؤخٌر فً سن الزواج إلى 

ما بعد التخرج ثم تؤخٌره إلى ما بعد الحصول على عمل  ثم إلى ما بعد القدرة عل 

  .1"العمل ثم إلى توفٌر مبلغ صالح للزواج و اإلنفاق 
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 وبعدها ٌختار شرٌك الحٌاة المناسبة،وهناك من ٌشرع فً االختٌار قبل حصوله 

على شهادة وعمل وٌإخرا لزواج عن وعً وٌحول هذه الفترة إلى فترة بحث 

وتحضٌر بعٌدا عن العادات والتقالٌد والقوانٌن األسرٌة والعائلٌة المتعارف 

علٌها،فكثٌر من الشباب ٌرٌد أن ٌضمن شرٌكة الحٌاة،ٌتعرف علٌها قبل أن ٌبلغ 

األسرة وبخطبها رسمٌا،حً ٌحصل على فرصة عمل،وهذا حتى ال ٌضٌع منه 

الوقت وال ٌترك ألسرته أن ٌفرضوا علٌه زواج مرتب ٌحد من استقبللٌته التً 

 .    أصبحت من المتطلبات العصرٌة 

 وظاهرة تؤخر سن  الزواج لها عدة مساوئ و أثار سلبٌة فً المجتمع ،منها انتشار 

وانتشار الرذٌلة واالنحبلل , األمراض و العبلقات الغٌر شرعٌة الجنسٌة منها 

وقد ٌرجع تؤخر سن الزواج إلى أسباب نفسٌة ،دبت " الخلقً و األزمات النفسٌة  

فً شخصٌة الشباب  تتمثل فً الروح االنهزامٌة و الٌؤس و الخوف من المستقبل و 

ال "  و ٌقول احد الشباب 1"الهروب من مجابهة  العقبات وعدم تحمل المسإولٌة 

خلٌك خلٌك غادي كٌنا ... المونً تاع الزواج راه باٌن , وش ... ثقافة ال زواج 

و ..." و الملقً فً باري ...  مشكل هنا و مشكل غاجدي...شٌبة ما ٌحشموش ...

 ...".ما ٌتزوجش سً نورمال ..ما ٌخدمش...ماقراش...ما كاش " تقول أخرى 

   لقد أجمع كل المبحوثٌن  إن مإشر العمل و الدراسة ٌإخر سن الزواج  و مإشر 

أدى تحرٌر المرأة و تعلٌمها ثم " الوعً بالواقع  المتغٌر  وفً هذا الصدد  

استغبللها إلى أنها أصبحت أكثر تدقٌقا فً تفضٌل شخص عن شخص أخر ،أو 

فً الجامعة جاونً بزاف " و تقول إحدى المبحوتٌن2"تفضٌل شخص بعٌنه 

نزوج بعد ...الوم نعرفه أملٌح...(التحاور)نٌقوسٌاسٌون...أوكازٌون تاع الزواج

أما الشباب ،الحظت أنه مع وجود .إنه مإشر الراحة فً التفضٌل واإلختٌار"القراٌة

مدة تعارف طوٌلة وغٌر مبررة رغم وجود ظروف مادٌة جٌدة وحالة إجتماعٌة 

مناسبة،وجدت أن هذا النوع من التؤخٌر المبالغ فٌه ٌسبب قلق وتوتر لدى الشباب 

كرهت التعارف وكرهت "ٌقول مبحوث آخر خرٌج جامعً و أستاذ. واآلباء 

تصٌبها تعرف وتخرج مع شحال من واحد تتفاهم أمعاه ..طحتلً فً الجرح...لبنات

                                                                    ".شاه..عالزواج
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 "    تقولً تمشٌت معاها عشر سنٌن باغً جٌبهالً أما كرهتنً فً الزواج"ٌقول آخر

ومن هذه المإشرات نستنتج أن تمسك الشباب بالعادات واألفكار ورأي الوالدٌن 

ٌبٌن موقف الشباب وحذرهم وقلقهم اإلجتماعً من الحرٌة المطلقة للمرأة وهذا 

ٌإكد لنا تؤثٌر التقالٌد على الثقافة الحدٌثة فً المجتمع وما تسببه من خبلفات 

  . وصراعات ثقافٌة عائلٌة وحتى فً األسر التً تتمٌز بنمط ثقافً حداثتً 

 " 1 جاء فً حوار مع شاب ٌقول فً أحد مواقع األنترنات المباشرة لجرٌدة وطنٌة

أصبحت كلما أفكر ..كلما فاتحت والدي موضوع الزواج أتعصب و أخرج من البٌت

وهذه كلها مإشرات فقدان الثقة بالنفس لدى الشباب " فً الزواج أصاب برعب

وقلق إجتماعً كلما تتجاوز فترت التعارف و حرٌة اإلختٌار وتؤخٌر الزواج الحد 

 . المعقول
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 :الخالصة 

عرف الزواج عدة تغٌرات مست خاصة العادات التقلٌدٌة وهذا بفعل توجه    

الشباب نحو القٌم الحدٌثة التً تتبلءم مع طموحاته اإل جتماعٌة ورأٌته لؤلسرة 

ودور المرأة الحدٌثة فً المجتمع وهدا ما ٌسبب خبلف داخل األسرة و العائبلت 

حول موضوع الزواج الذي أصبح ٌعكس صراع ثقافً بٌن القٌم التقلٌدٌة التً 

ا ذٌتشبث فٌها اآلباء فً األسرة، وبٌن القٌم الحداثة التً ٌؤمل فٌها الشباب ومن ه

 .ٌتبٌن لنا أن عبلقات  صراع داخل األسرة تتسبب فً تغٌر مراسٌم الزواج

ومن خبلل  البحث المٌدانً استنتجت أن العامل المادي و الثقافً ٌساهمان فً 

تؤخٌر سن الزواج لدى الشباب داخل األسرة أو العائلة ،هذا الشباب  الذي ال ٌهتم 

كثٌرا لهذا التؤخر، و هذه الظاهرة دفعتنً ألفرق بٌن كون مدة التحضٌر التً تكون 

عن وعً اجتماعً بسبب فترت التعارف المدرسً باإلستراتجٌات الشبابٌة ثم قرار 

الخطوبة و طول مدته ومدة تحضٌر الزفاف المشترك بٌن الخطٌب و الخطوبة 

وهذه  المظاهر ال ٌمكن إرجاعها إلى تؤخر سن الزواج أو العزوبة التً هً 

مفروضة من قبل ظروف المجتمع  المادٌة و الثقافٌة  ،و كذلك  العزوف عن 

الزواج ألن الشباب  العازف ال ٌفكر أصبل فً الزواج ظاهرٌا على األقل أما طول 

مدة تحضٌر للزواج عند الشباب فهً قصدٌه ، مخطط لها فهً نابعة من وعً 

ٌنسج عبلقة بٌن فردٌن راشدٌن لهما هدف محدد  وفق تصوراتهم و مواقفهم  و 

نظرتهم للزواج التً اكتسبوها من فترة التعلٌم و العمل، أي أن الفترة الطوٌلة 

 للتحضٌر للزواج هً انعكاس ثقافً فً  المجتمع الجزائر

و فً األخٌر نشٌر أن ثقافة الشباب الناشئة داخل العبلقات العائلٌة وسط األوضاع 
االقتصادٌة التً ٌواجهها مجتمعنا ، كارتفاع األسعار و انخفاض الدخل و األجور 

أمام الشباب فً تحقٌق طموحه االجتماعً فً الزواج و بناء أسرة نووٌة ، خاصة 
مع انتشار النزعة الفردٌة و مع تخلً العائلة عن تزوٌج شبابها الذي أصبح فً ظل 

اندفع نحو التشبث "هذه الظروف المتدهورة ٌعانً من قضاٌا الزواج و بالتالً 
بالمفاهٌم الغربٌة للحٌاة و االبتعاد عن تقالٌد و قٌم و نمط العبلقات االجتماعٌة 

، وفً هذه تختل و تتخلخل "السائدة فً المجتمع قصد إٌجاد حل ألزمته الزوجٌة 
 .     المعاٌٌر لدى الشباب المقبل على الزواج و تتفكك روابطه مع العائلة الحدٌثة 

 فالشاب مقبل على بناء أسرة فهو ٌتعرف على شرٌكة حٌاته و ٌقرر الزواج و ال 
ٌتواصل مع العائلة و جٌل الشباب ، أي ال ٌحصل تواصل جٌلً فٌما ٌخص بناء 
أسرة جدٌدة فتتقهقر العائلة نحو القدٌم و ٌزٌد تقدم و إصرار الشاب نحو الجدٌد 

العصري و بالتالً ٌحدث اختبلف و قطٌعة فً القٌم  وهذا االختبلف و القطٌعة فً 
القٌم بٌن االبن و األب والجد الذي تركه ٌحضر لزواجه بنفسه حتما سٌقود إلى 

التوتر و عدم رضا اآلباء بسلوك الشباب الحر الذي ٌتنافى مع عادات و قٌم العائلة 
 . الحدٌثة التً ما زالت مكوناتها و نشؤة عناصرها تضمر روح العائلة التقلٌدٌة 
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  ٌحاول أهل العائلة دائما فرض ثقافة العائلة فً تسٌٌر شإون الزفاف ، فبل ٌجد 

الشاب سوى الدفاع عن أفكاره و التفاوض حول الزفاف و طرٌقة بناء أسرته 

و إن بناء األسرة فً جو من العبلقات المتوترة داخل . النووٌة مع شرٌكة حٌاته 

نسق العائلة هذا حتما سٌولد مشاكل و أزمات زواج تهدد استقرار و بقاء األسرة 

 . النووٌة فً المجتمع و معدالت الطبلق المرتفعة خٌر دلٌل على ذلك 

 

  وفً نضري هذا هو السبب الجوهري الذي ٌحول الخبلفات األسرٌة بٌن األبناء 

واآلباء إلى صراع ثقافً عائلً وأسري ٌإثر على نسق الزواج فً المجتمع وٌإثر 

على حٌاته اإلجتماعٌة داخل مإسسات مجتمعنا الجزائري الذي ٌشهد تحوالت 

سرٌعة خاصة فً العشرٌة األخٌرة التً سٌطرة على معالمها العولمة اإلقتصادٌة 

وأصبحت الثقافة منحنٌات هندسٌة متزاٌدة فً مإسسات األسواق العالمٌة لمشارٌع 

وخطط  تباع وتشترى حسب قوانٌن وقٌمة العرض والطلب فً المجتمعات الدولٌة 

مما جعل الثقافات التقلٌدٌة فً المجتمع تدافع عن نفسها من خبلل عبلقات الصراع 

بٌن  األفراد الدٌن احتوتهم وشكلت فٌهم نوع من الضمٌر الجمعً ٌدخل األفراد فً 

مجال واسع من القلق اإلجتماعً ٌتمرد فٌه الفرد على ثقافة المإسسات اإلجتماعٌة 

المسٌطرة على المجتمع،إنه تمرد ثقافً كردة فعل جماعٌة منسسقة لمقاومة القٌم 

الحدٌثة كثقافة الزواج لدى الشباب التً تظهر وهً التً تشكل فً نضري ثقافة 

الفرعٌة للشباب ألن الشاب إنسان فتً بحاجة إلى عبلقات جنسٌة زواجٌة سوٌة 

ٌكبح غرائزه الفوضوٌة وٌنمً عبلقاته العاطفٌة لٌنجب فٌها أطفال وٌِإدي دوره 

فً المجتمع وٌتحول وٌتغٌر دوره لممارسة  عبلقات األبوة وٌستقر أسرٌا  ، لكن 

حٌنما ال ٌحقق الشباب هده الدوررة اإلجتماعٌة بسبب الصغط القٌم الوافدة للمجتمع 

التً تتناقض مع واقع الشباب تتحول عبلقاته  إلى انقبلب إجتماعً عائلً وهو 

إنفبلت  فً العبلقات اإلجتماعٌة ٌنتج عنها القلق والتمرد فً المجتمع ٌرتد فٌها 

التقلٌدٌة وٌحاورها وٌحاكٌها بما إكتسبه من   الشباب إلى القٌم البسٌطة للثقافة

إستعدادات خبرها من واقعه المعاش والدي ٌحفزه على التغٌر والتغٌر فتنموا بذالك 

الثقافة التقلٌدٌة وتتفرع وتشتبك مع الثقافات الحدٌثة الوافدة إلٌه مثل ما ٌحدث مع  

              .مع ظاهرة الزواج التقلٌدي العصري الذي ٌفضله الشباب فً ٌومنا هذا

 

 

 

 

 

 



135 
 

 

 

 

 

 

          نتائج البحث
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 
 

 

 :نتائج البحث

  لقد أثرت التناقضات الناجمة عن التحوالت االجتماعٌة والسٌاسٌة واالقتصادٌة على 

ظاهرت الزواج بظهور قٌم وسٌمات ومراسٌم وطقوس لم تكن معروفة من قبل فً 

مجتمعنا،مع تغٌرات فً العادات و التقالٌد التً أصبحت تعكس ازدواجٌة الثقافة 

والصراع بٌن القدٌم و الجدٌد، بٌن الثقافة التقلٌدٌة والحدٌثة، هذه األخٌرة التً أصبحت 

تطغى وتبرز مقابل اختفاء عدة سمات تقلٌدٌة فً ثقافة الزواج الجزائري خاصة بعد 

تخافت قٌم السلطة األبوٌة داخل األسرة والعائالت الممتدة أمام الشباب الذي بات ٌكتسب 

استعدادات مادٌة وثقافٌة بفعل التوسع الجغرافً لمؤسسات التربٌة والتعلٌم وانتشار 

الصناعة والعمل المأجور وتطور وسائل اإلعالم ،هذه العوامل جعلت الشباب ٌغٌر 

نظرته للزواج بتصورات حدٌثة تختلف عن أسلوب اآلباء واألمهات الذٌن ٌشددون على 

العادات والتقالٌد العائلٌة والقٌم والسمات والمعاٌر الثقافٌة التقلٌدٌة فً التحضٌر للزواج 

مع  وفً المقابل أضحى شباب الٌوم ال ٌهتم إال قلٌال ببعض القٌم التقلٌدٌة وٌحاول تكٌفها

متطلبات المجتمع العصري ورغباته واحتٌاجاته الفردٌة، كشباب له استعدادات ثقافٌة 

                               .    جدٌدة تمٌزه عن الثقافة العائلٌة التقلٌدٌة فً الزواج

تبٌن لً، أن ثقافة الزواج لدى الشباب هً الجزء الجوهري الذي تقوم علٌه الثقافة 

الفرعٌة للشباب وهً تعكس مدى وعً الشباب بالتغٌرات االجتماعٌة و الثقافٌة، كما 

تبٌن لنا أن ثقافة الزواج ال نعنً بها فقط العالقات الجنسٌة كما تروج لها وسائل اإلعالم 

المختلفة أوانها مجرد عالقات عاطفٌة كما تراها كثٌر من البحوث النفسٌة ،بل زواج 

تتحكم فٌه قواعد ومعاٌر المجتمع ،وهً نتاج ثقافة تعكس نمو وعً األفراد بتناقضات 

 . المجتمع وتغٌراته الحدٌثة

 أصبح التحضٌر للزواج ٌدوم عدة مراحل مختلفة أولها التعارف وهو ظاهرة جدٌدة 

تظهر فٌه سمات تعكس قٌما حدٌثة، ٌرى الكثٌر من اآلباء أنه لم ٌكن لها وجود وأنها 

غرٌبة عن ثقافة الزواج فً األسر الجزائرٌة مثل التواعد والتالقً بٌن الكثٌر من 

الشباب بعٌدا عن األسرة ودون علمها للتفكٌر أو أخد قرار لمرحلة  الخطوبة ثم عقد 

الزواج فً البلدٌة ثم المسجد وهما ٌمثالن البعد القانونً و الدٌنً، بقٌم العدل والمساواة 

والمسؤولٌة، ثم بعد هذه المرحلة تأتً مرحلة الزفاف التً تعكس القٌم الثقافٌة 

 .واالقتصادٌة للعائلة الجزائرٌة الكبٌرة
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 أصبحت حفالت الزفاف تنظم فً قاعات للحفالت المنتشرة فً المدن والقرى ،وتعتبر 

حفلة الزفاف نقطة الترابط و تأسٌس أسرة جدٌدة، ٌتجمع أفرادها حول قٌم التماسك و 

 .التعاون و الحٌاة اإلجتماعٌة المشتركة  

 تسٌر تظهر مراسٌم الزفاف صراعا مستمرا بٌن األجٌال، اآلباء واألبناء الذٌن ٌرٌدون 

الزواج بأسلوبهم الخاص،ٌكون الصراع فً البداٌة بٌولوجٌا ونفسٌا إلختٌار الشرٌك 

المناسب ثم ٌتحول إلى صراع اجتماعً وثقافً  إلختٌار العائلة والمستوى المادي 

المناسب وٌزداد الصراع حدة قبل التحضٌر لحفالت الزفاف المختلفة وبعد نهاٌتها و 

 .الدخول الشاب إلى بداٌة الحٌاة األسرٌة

إن التحوالت االجتماعٌة الحدٌثة ترسخ ثقافة الزواج فً المجتمع الجزائري،تبٌن لً أن 

الزواج التقلٌدي ٌحافظ على التراث وٌجدده لكن من التقالٌد ما هو مكلف و ٌستهلك 

أمواال طائلة وهً فال تتحول رؤوس األموال فً المجتمع إلى أرباحا وآالت صناعٌة 

،وجدنا أن الشباب التجار والذٌن تحصلوا على القروض البنكٌة، قروض إلنشاء 

المؤسسات  الصغٌرة لتشغٌل الشباب، ٌستهلكون جزءا كبٌرا من أموالهم ٌتحول إلى  

أشٌاء تراثٌة ،مثال الحلً وأصناف الزٌنة من الذهب واألحجار والمعادن النفٌسة 

 .واأللبسة التقلٌدٌة والفرق الفولكلورٌة والشعبٌة المحلٌة وغٌر محلٌة 

 إن كثٌر من العائالت الغنٌة  ٌحٌون الحفالت النهائٌة للزفاف بتقالٌد محلٌة وإقلٌمٌة 

عربٌة إسالمٌة مثال تجد عروس عربٌة من شباب الغرب الجزائري تلبس لباسا 

عاصمٌا أو قبائلٌا أو شاوٌا أو صحراوٌا أو مراكشٌا ، تونسٌا، سورٌا أو تركٌا وحلً 

وزٌنة وأثاث من تقالٌد وتراث عربً وإسالمً مطورا، فٌه تجدٌدات شبابٌة، وفً رأٌنا 

أن هذه التجدٌدات تعكس مؤشرا عن قدرة الثقافة التقلٌدٌة فً العائالت الغنٌة و مدى 

تكٌفها مع التغٌرات الطارئة فً المجتمع  إضافة إلً مؤشر تقارب وتوحد هذه الثقافات 

الطبقٌة العلٌا المختلفة داخل مجتمعنا الجزائري، إنها ثقافة زواج الطبقة الغنٌة المسٌطرة 

والمنتشرة فً المجتمع والتً أثرت على كثٌر من العائالت فً الطبقات الفقٌرة 

والمحرومة التً أصبحت ترى فً الزواج مشروع مادي كبٌر ٌنجم عنه كثٌر من العناء 

والمشاكل والخالفات و التوترات والصراعات العائلٌة خاصة مع الشباب الواعً بفضل 

الدراسة والعمل والذي أصبحت لدٌه اإلرادة فً تغٌٌر الكثٌر من العادات وتقالٌد الزواج 

المترسبة عن الطبقات التقلٌدٌة الغنٌة فً المجتمع،فقد أصبح لهؤالء الشباب رؤٌة جدٌدة 

 .حول الزواج

 بدا لنا جلٌا أن مراسٌم الزواج أصبحت مضنٌة تتم فً عدة سنوات وفً أماكن مختلفة  

من المجتمع أي عدة مراحل وكل مرحلة تظهر أبعادا ومؤشرات وسٌمات وقٌما 

اجتماعٌة وثقافٌة ودٌنٌة هذه األخٌرة تعتبر رابط اإلزدواجٌة الثقافٌة بٌن ما هو تقلٌدي 
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وما هو حدٌث وهو ٌخفف من حدة الصراع فً إحٌاء مراسٌم الزواج و هو صراع 

كما تبٌن لنا من . بٌولوجً ونفسً وعائلً بٌن األفراد والجماعات و الوقت والبٌئة  

خالل البحث المٌدانً أن عالقات الصراع بٌن األفراد فً األسرة حول الزواج، تظهر 

بالتناوب فً كل مرحلة من مراحل الزواج فً بداٌتها ثم تنتهً كل مرحلة بعالقات 

التكامل و التوافق واالنسجام لكن ٌعود الصراع مجددا بسبب تكالٌف الزواج التً 

تفرضها ثقافة العائلة فً المرحلة الموالٌة و هكذا دوالٌك حتى مرحلة الزفاف وإلى 

تأسٌس األسرة،بمعنى أن كل مرحلة من مراحل الزواج تسبقها عالقات الصراع و تبدأ 

بحفلة تتجسد فٌها عالقات التكامل لٌعود الصراع من جدٌد للتحضٌر لمرحلة الزواج 

المقبلة،لكن شدة الصراع تزداد من مرحلة ألخرى ومن نوبة ألخرى بسبب التكالٌف 

 . المالٌة وكثرة وتنوع التقالٌد والعادات وهذا كلما انتقلنا من نوبة أو من مرحلة ألخرى 

إستنتجت أنه كلما اشتد الخالف حول زواج الشاب فً العائلة و بلغ التوتر أوجه تأتً 

تخفض التوتر نحو عالقات اإلنسجام و التكامل هذا األخٌر ٌكون قوي لدى الشباب  حفلة

مع بداٌة فترة التعارف ألجل الزواج ثم ٌنخفض التكامل وسط هذه المرحلة بفعل القلق 

اإلجتماعً والنفسً الذي ٌصٌب الشباب بفعل جماعة الرفاق وتدخالت األسرة والعائلة 

لكن ٌعود التكامل للتحضٌر لحفلة الخطوبة، وفً بداٌة مرحلة الخطبة ٌحاول اآلباء 

خاصة األمهات فرض تعالٌمهم  لتعود عالقات الصراع وسط هذه المرحلة بسبب 

شروط وتكالٌف الزواج النابعة من ثقافة المجتمع والعادات والقٌم التقلٌدٌة التً ٌفرضها 

اآلباء واألهل ثم ٌعود التكامل من جدٌد قبل نهاٌة هذه المرحلة بعد مجموعة من 

المفاوضات التً ٌخوضها الشباب مع أسرهم وأهالٌهم ٌفرض فٌها األبناء المقبلٌن على 

الزواج آراءهم على اآلباء بفعل حوارات عائلٌة تعكس ثقافة ووعً الشباب حول 

 .الزواج والتغٌرات فً المجتمع 

إن حفلة البلدٌة والمسجد هً المرحلة التً تجعل العادات والتقالٌد والقٌم الثقافٌة مقابل 

قوانٌن الدولة االجتماعٌة الضابطة  فً توافق وانسجام لتحقٌق عقد الزواج الرسمً من 

الناحٌة القانونٌة والدٌنٌة ثم تعود عالقات الصراع من جدٌد وسط هذه المرحلة بٌن 

الشباب المقبلٌن على الزواج وآبائهم من جهة ومن جهة أخرى بٌن الشباب أنفسهم أي 

الزوج الشاب وزوجته،وسبب هذا الخالفات هو التحضٌر لحفل الزفاف وتكالٌفه الباهظة 

من ناحٌة ومن ناحٌة أخرى توترات وقلق لما بعد الزفاف حول تنظٌم عالقات الشباب 

الزوجٌة والمنزلٌة واألسرٌة والعائلٌة التقلٌدٌة ،خاصة حول السكن واإلنجاب والخروج 

من المنزل والعمل وإمكانٌة مواصلة الدراسة والتكوٌن المهنً و التعلٌم بمختلف أنواعه، 

إنها اختالفات ومشاكل تعكس حقٌقة صراع ثقافً ٌعقد العالقات بٌن األفراد وسط 

العائلة واألسرة و ٌجعل مشروع زواج الشاب عائقا كبٌرا ٌصعب تجاوزه فً فترة 

 . قصٌرة
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الحظنا من خالل المٌدان كٌف أن الصراع ٌحرك الزواج وٌجعل الزفاف ٌتحرك بفعل 

الشباب من مكان إلى أخر بسرعة وسط المدٌنة باستخدام آالت وسٌارات وتكون نهاٌة 

حفالت الزواج الحدٌثة فً قاعة تحوي زفاف نهائً من أجل الهدوء والسكٌنة والدخول فً 

 .عالقات إجتماعٌة و تكوٌن أسرة 

. من خالل هذه النتائج تتحقق نظرٌة بحثنا التً تعتبر أن ثقافة الزواج هً صراع اجتماعً

إذن الصراع هو الذي ٌحرك المجتمع نحو التكامل والترابط والزواج فً المجتمع هو 

صورة من صور الصراع االجتماعً ٌعكس صورا وثقافات محلٌة وإقلٌمٌة وعالمٌة  

ترى هل ٌتواصل .ممزوجة بقٌم من المجتمع الجزائري، الذي ٌسٌر نحو التكامل والتوازن

 لقد تبٌن لنا من خالل ؟.هذا الصراع فً التأثٌر على الحٌاة الزوجٌة أم انه ٌختفً نهائٌا

البحث المٌدانً أن ثقافة الزواج هً جزء جوهري ٌحدد الثقافة الفرعٌة للشباب التً تدفعه 

للدخل فً خالف مع األسرة والعائلة حول قضٌة زواجه،خاصة مع اآلباء و األمهات الذٌن 

ٌمٌلون لعادات وتقالٌد العائلة فً التحضٌر للزواج،وهذا الموقف ٌؤكد لنا أن التغٌرات التً 

تحدث فً الزواج،ناتجة عن إختالف األفراد وظهور عالقات الصراع فً األسرة والعائلة 

 .ومنه تنتشر فً المجتمع الكلً بفعل عالقات التساند فً األنساق 

إكتشفت أن حفالت الزواج المتنوعة والمتتابعة تخفض الصراع وهذا فً نهاٌة كل مرحلة 

كلما إنتقلنا من مرحلة زواج إلى أخرى ٌنخفض التوتر وٌزٌد التكامل األسري فً بداٌة كل 

مرحلة أي هنالك تناوب بٌن الصراع والتكامل فً بداٌة التعارف والخطبة ثم البلدٌة 

والمسجد ثم حفالت ٌوم الزفاف،فً كل مرحلة ٌكون الصراع وفً النهاٌة تكون حفلة  

 .تظهر التكامل لٌظهر الصراع بعدها فً بداٌة المرحلة الموالٌة

هذا الصراع المتنامً فً كل مرحلة، حتما سٌؤثر على حٌاة الشباب األسرٌة تأكدت من 

خالل البحث أن الشباب الذٌن كانت فترت التحضٌر للزواج مدة طوٌلة دامت أكثر من 

خمسة سنوات من التعارف مع شرٌك الحٌاة إلى ٌوم الزفاف ،هؤالء الشباب قد واجهوا 

مشاكل وصعوبات وخالفات مع اآلباء حول أسلوب أو طرٌقة الزواج والتحضٌر للخطبة و 

الزفاف وتكالٌف الزواج،كما تحققت أن هؤالء ٌعتبرون تكالٌف الزواج الباهظة التً 
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ٌطالبهم بها المجتمع ال ٌقدر على تلبٌتها إال طبقت األغنٌاء الذٌن ٌمكنهم التحضٌر للزواج 

فً مدة وجٌزة،وبالمقابل الشباب الذٌن لم ٌجدوا صعوبات وخالفات مع اآلباء واألمهات 

استغرقوا مدة قصٌرة فً إنجاح والتحضٌر لزواجهم، وهذه الحالة تحقق فرضٌة البحث 

األولى التً ترى أنه كلما قلت الصراعات بٌن أفراد العائلة فً المجتمع المحلً مع الحداثة 

كلما قلت فترت الزواج التً أصبحت تستغرق فترة طوٌلة ،ذالك أنه كلما زاد الصراع بٌن 

 .األفراد زادت مدة التحضٌر للزواج وتكالٌفه الباهظة

إضافة لما سبق توضح لً أن الشباب الذٌن وجدوا خالفات مع األسرة كانت عدد حفالت 

الخطبة عدٌدة و عدد حفالت الزفاف عدٌدة و متنوعة  و متحركة من مكان آلخر داخل 

فضاء المجتمع،فً بٌت أهل الشاب وفً بٌت أهل شرٌكة حٌاته التً ٌرٌد الزواج بها ،وفً 

قاعات الحفالت والشوارع واألماكن والساحات العامة للمدٌنة وغٌرها من األماكن،وهذا 

ٌؤكد ما جاءت به فرضٌة البحث الثانٌة التً تقول أنه كلما زادت عالقات الصراع بٌن 

 . أفراد العائلة زادت حركة الزواج داخل المجتمع

تبٌن لً أن الشباب ٌتنازل عن بعض األفكار والمواقف و القٌم الحدٌثة و بالمثل ٌتنازل 

اآلباء عن بعض العادات و التقالٌد التً ال تخدم طموح الشباب فً تأسٌس أسرة وحٌاة 

زوجٌة حدٌثة ،أي أنه ٌحدث تحاور وتوافق وتكامل بٌن ثقافة الشباب الحدٌثة وثقافة العائلة 

التقلٌدٌة ، تبٌن لً أن هذا اإلنسجام ٌحدث كثٌرا أتناء التحضٌر لحفالت الخطوبة أو 

الزفاف،وهذه المواقف اإلجتماعٌة تؤكد نضرٌه البحث الثالثة التً ترى أنه كلما قلت 

عالقات الصراع بٌن أفراد العائلة إتجهت عالقاتهم نحو التكامل و اإلنسجام وتظهر مظاهر 

وسٌمات جدٌدة فً الزواج أوجدها الشباب وهً سمات ثقافٌة جدٌدة لم تكن موجودة فً 

إن الشاب الذي تلقن وتنشأ فً مؤسسات التنشئة الحدٌثة التً تتباٌن وتختلف . األسر من قبل

طرقها وأسالٌبها مع  العائالت الحدٌثة و التقلٌدٌة والتً الزالت تؤثر على األسرة فً تربٌة 

إن هذا الشباب حٌن ٌستقر فً عمل، ٌبدأ ٌفكر فً الزواج،بل وكثٌرا من .الشباب الناشئ

الشباب ٌتزوجون، قبل أن ٌحصلوا على وضٌفة عمل وٌحققوا استقرار مهنٌا ٌضمن لهم 

 .بناء أسرة فهم ٌأملون فً الزواج 
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أصبح الشاب فً المجتمع، ٌتعرف على فتاة حتى تكون شرٌكة حٌاته المستقبلٌة و 

ٌقرر الزواج منها بعد فترة معٌنة من التواعد والتالقً ٌرسمون فٌها خطة إستراتجٌة 

ٌحددونها بأنفسهم وهما واعٌن أنهم ٌملكون إرادة إجتماعٌة و استعدادات ثقافٌة وٌعشون 

تغٌرات إجتماعٌة تدفعهم و تساعدهم وتحفزهم لٌؤسسوا مكانتهم اإلجتماعٌة بأنفسهم، بعٌدا 

عن أي إرادة خارجٌة تبعدهم عن تصوراتهم للحٌاة المجتمعٌة ،فالشباب ٌرٌد أن ٌمارس 

دورا فً الحٌات ككل األفراد فً المجتمع،إنه ٌفكر فً الزواج إنطالقا من تصوراته الذاتٌة 

و ال ٌتواصل مع عائلته الكبٌرة أو أسرته التً ٌعٌش فٌها إال قلٌال، لكن الظروف 

اإلجتماعٌة التً الزالت تتحكم فٌها العادات والتقالٌد والثقافة األصٌلة فً تارٌخ المجتمع 

تجعل الشباب الحدٌث ٌعود للقٌم السالفة، أي ال ٌحصل تواصل جٌلً إال عندما ٌقرر الشاب 

 .الزواج وبناء أسرة

 وفً تصوري أن الشباب المعاصر بفعل التنشئة الحدٌثة ومؤسساتها التً تهدف لتغٌٌر 

ثقافة الفرد إلى ثقافة نوعٌة حدٌثة، مخطط لها وفق مناهج إستراتجٌة التعلٌم والتكوٌن التً 

تبنتها الدولة سابقا، كمرحلة من مراحل نموها واتجاهها نحو العالمٌة و التً تهذف إلى 

تثقٌف الشاب الناشـئ ثقافة المؤسـسة ، لتجعل منه إنسان إجتماعً بثقافة عالمٌة حدٌثة 

 مع النمودج الغربً الذي ٌتمٌز بخاصٌة الهٌمنة ومٌكانزمت إخضاع أي ثقافة محلٌة  تتوافق

التً حكم علٌها أنها  متخلفة وعاجزة عن النمو والتطور والتواصل العالمً ألنها تتناقض 

 . مع كثٌر من قٌمه التً تخدم المصالح الدولٌة

   إنه التناقد الذي تحمله الحداثة تجاه الثقافات التقلٌدٌة والفرعٌة التً تطورت بفعل عملٌات 

التحدٌث التً لم تراعً الحٌاة الثقافٌة للعائلة الجزاءرٌة واألسرة النووٌة التً إنشقت عن 

هذا التناقض الثقافً الشامل قً عملٌة التحدٌث وإرتدت وإنعزلت إلى القٌم السالفة كردت 

فعل وخلقت الخالف وقطٌعة  مع شباب العائلة الناشئ الذي تلقن وتعلم التفكٌر فً مؤسسات 

 .التنشئة الحدٌثة التً تبتعد وتختلف عن أسالٌب التنشئة فً العائلة

 هذا الشباب المتعلم فً أرقى المدارس والمعاهد الذي تلق تنشئة و تكوٌن حداثً، خلق 

صراع فكري جدلً مع ثقافة العائلة الحدٌثة أو األسر التً الزالت تمارس عالقاتها 

اإلجتماعٌة الحدٌثة على أسس من قٌم العائلة التقلٌدٌة و هو السبب الجوهري الذي ٌحول 
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الخالفات األسرٌة بٌن األبناء واآلباء إلى صراع ثقافً عائلً وأسري ٌؤثر على نسق 

 . الزواج فً المجتمع وٌؤثر على حٌاة الشباب اإلجتماعٌة داخل مؤسسات مجتمعنا

إن الفرد الجزائري الذي ٌشهد تحوالت سرٌعة خاصة فً العشرٌة األخٌرة التً سٌطرة 

على معالمها العولمة اإلقتصادٌة وأصبحت الثقافة منحنٌات هندسٌة متزاٌدة فً مؤسسات 

األسواق العالمٌة لمشارٌع وخطط  تباع وتشترى حسب قوانٌن وقٌمة العرض والطلب فً 

المجتمعات الدولٌة الذي جعل الثقافات التقلٌدٌة فً المجتمع تدافع عن نفسها من خالل 

عالقات الصراع بٌن  األفراد الدٌن احتوتهم وشكلت فٌهم نوع من الضمٌر الجمعً إنه 

ٌدخل األفراد فً مجال واسع من القلق اإلجتماعً،وتوترا حادا ٌتمرد فٌه الفرد على ثقافة 

المؤسسات اإلجتماعٌة المسٌطرة على المجتمع،إنه تمرد ثقافً كردة فعل جماعٌة منسقة 

لمقاومة القٌم الحدٌثة كثقافة الزواج لدى الشباب التً تحدد مستقبله األسري وهً التً تشكل 

فً نضري الثقافة الفرعٌة للشباب ألن الشاب إنسان فتً بحاجة إلى عالقات جنسٌة زواجٌة 

سوٌة ٌكبح غرائزه الفوضوٌة وٌنمً عالقاته العاطفٌة لٌنجب فٌها أطفال وٌِؤدي دوره فً 

 .   المجتمع وٌتحول وٌتغٌر دوره إجتماعٌا لممارسة عالقات األبوة وٌستقر أسرٌا

 لقد تبٌن لً جلٌا أن الشباب الذي ال ٌشعر أنه ال ٌقدر على الزواج والدخول فً الدورة 

األسرٌة اإلجتماعٌة بسبب الضغط القٌم الوافدة للمجتمع التً تتناقض مع واقع الشباب، هذا 

األخٌر تتحول عالقاته  إلى انقالب إجتماعً عائلً وهو إنفالت  فً العالقات اإلجتماعٌة 

التقلٌدٌة  ٌنتج عنها القلق والتمرد فً المجتمع ٌرتد فٌها الشباب إلى القٌم البسٌطة للثقافة

وٌحاورها وٌحاكٌها بما إكتسبه من إستعدادات خبرها من واقعه المعاش الذي ٌحفزه على 

التغٌر والتغٌر فتنموا بذالك الثقافة التقلٌدٌة بفضل الشباب وتتفرع وتشتبك مع الثقافات 

الحدٌثة الوافدة إلٌه مثل ما ٌحدث مع  مع ظاهرة الزواج التقلٌدي العصري الذي ٌفضله 

             .الشباب فً ٌومنا هذا

 

   إنه عندما ٌفكر الشاب فً الزواج وٌقرر بناء أسرة نووٌة جدٌدة،ٌطلب الشاب المساعدة 

من األسرة واآلباء الذٌن ٌتقهقرون نحو األسلوب القدٌم وٌتسببون فً تعطٌل مشارٌع 

المستقبلٌة الشاب الفتً فٌزٌد تقدم و إصرار الشاب نحو األسلوب الجدٌد العصري لٌحقق 
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زواجا ناجحا بأسلوبه الخاص الذي ٌتوافق مع طموحه اإلجتماعً، أي هنالك ارتدادا فً 

العالقات و بالتالً ٌحدث اختالف و قطٌعة فً القٌم  وهذا االختالف و القطٌعة فً القٌم 

تكون جٌلٌة متتابعة فً األسرة أي بٌن الجد واألب  الذي ٌترك إبنه ٌحضر لزواجه بنفسه 

وهذا حتما سٌقود إلى التوتر و عدم رضا اآلباء بسلوك الشباب الحر الذي ٌتنافى مع 

العادات و قٌم العائلة الحدٌثة التً ما زالت مكوناتها و نشأة عناصرها تضمر روح العائلة 

التقلٌدٌة الكبٌرة، فما ٌحاول أهل العائلة دائما فرض ثقافة العائلة بما تملكه من موروث 

ثقافً ومادي فً تسٌٌر شؤون الزفاف ، ال ٌجد الشاب سوى الدفاع عن أفكاره و التفاوض 

و إن . حول الزفاف و طرٌقة بناء أسرته النووٌة مع شرٌكة حٌاته بعٌدا عن الضغوطات

بناء األسرة فً جو من العالقات المتوترة داخل نسق العائلة حتما سٌولد مشاكل و أزمات 

زواج تهدد استقرار و بقاء األسرة النووٌة فً المجتمع و معدالت الطالق المرتفعة خٌر 

 . دلٌل على ذلك 
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 الخاتمـــــة

 و فً األخٌر نشٌر أن ثقافة الشباب الناشئة داخل العالقات العائلٌة وسط األوضاع 

االقتصادٌة التً ٌواجهها مجتمعنا ، كارتفاع األسعار و انخفاض الدخل و األجور أمام 

الشباب فً تحقٌق طموحه االجتماعً فً الزواج و بناء أسرة نووٌة ، خاصة مع انتشار 

النزعة الفردٌة و مع تخلً العائلة عن تزوٌج شبابها الذي أصبح فً ظل هذه الظروف 

اندفع نحو التشبث بالمفاهٌم الغربٌة للحٌاة و "المتدهورة ٌعانً من قضاٌا الزواج و بالتالً 

االبتعاد عن تقالٌد و قٌم و نمط العالقات االجتماعٌة السائدة فً المجتمع قصد إٌجاد حل 

، وفً هذه تختل و تتخلخل المعاٌٌر لدى الشباب المقبل على الزواج       "ألزمته الزوجٌة 

 .و تتفكك روابطه مع العائلة الحدٌثة 

إكتشفت أن حفالت الزواج المتنوعة والمتتابعة تخفض الصراع وهذا فً نهاٌة كل مرحلة  

كلما إنتقلنا من مرحلة زواج إلى أخرى ٌنخفض التوتر وٌزٌد التكامل األسري فً بداٌة كل 

مرحلة أي هنالك تناوبا بٌن الصراع والتكامل فً بداٌة التعارف والخطبة ثم البلدٌة 

والمسجد ثم حفالت ٌوم الزفاف،فً كل مرحلة ٌكون الصراع وفً النهاٌة حفلة وتكامال 

لٌظهر الصراع بعد هذا فً بداٌة المرحلة الموالٌة،وهذا حتما سٌؤثر على حٌاة الشباب 

 .األسرٌة  

وألن الشاب مقبل على بناء أسرة فهو ٌتعرف على شرٌكة حٌاته و ٌقرر الزواج            

و ال ٌتواصل مع العائلة و جٌل الشباب ٌحاول أهل العائلة فرض ثقافة العائلة فً تسٌٌر 

شؤون الزفاف ، فال ٌجد الشاب سوى الدفاع عن أفكاره و التفاوض حول الزفاف و طرٌقة 

بناء أسرته النووٌة مع شرٌكة حٌاته  و إن بناء األسرة فً جو من العالقات المتوترة داخل 

نسق العائلة حتما سٌولد مشاكل و أزمات زواج تهدد استقرار و بقاء األسرة النووٌة فً 

 . المجتمع و معدالت الطالق المرتفعة خٌر دلٌل على ذلك تبٌن

موضوع الزواج بحاجة إلى بحث ثقافً اجتماعً  أن إن نتائج المتوصل إلٌها فً بحثنا تبٌن

 .فالزواج شرط لتأسٌس األسرة الجزائرٌة المعاصرة.متواصل 
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 :الموضوع
 :دليل مقابلةالبحث

 أثر التغيرات الإلجتماعية على ثقافة الشباب

 

 :أسئلة دليل المقابلة

 .الزواج والشباب و تغٌرات المجتمع-أ

 .أفدنً لو سمحت

ماذا ٌعنً لك .لقد عرف المجتمع الجزائري فً العشرٌة األخٌرة عدت تغٌرات مست مختلف مجاالت الحٌاة اإلجتماعٌة (1

 التغٌر فً المجتمع؟

 أخبرنً بصدق كٌف ترى شباب الٌوم؟2) 

 كٌف تؤثر هذه التغٌرات على الزواج  ؟. حدثنً من فضلك (3

 بإعتبارك شاب جزائري،ما هو مفهومك للزواج؟ (4

 

 .خالف اآلباء و األبناء حول موضوع الزواج- ب

 بنفسها على من ٌتقدم لخطبتها و أحٌانا ال ٌسمح أو توافق كٌف تفسر أن اآلباء و األمهات ال ٌرٌدون من إبنتهم أن تختار5)

 األباء واألمهات حتى إلبنهم أن ٌختار زوجته بنفسه ؟

هناك خالفات كثٌرا ما نسمع عنها ونشاهدها فً المجتمع بٌن اآلباء واألبناء حول التحضٌر للحفالت الزواج مثل لخطوبة (6

 .وحفالت ٌوم الزفاف

 أخبرنً عن هذه الخالفات؟ فً رأٌك ما هً أسبابها؟

هل ترى أن هنالك صراع فً األسر والعائالت بٌن جٌل الشباب العصري وبٌن جٌل اآلباء واألجداد خاصة .قل بصراحة  (7

 فً األمور التً تتعلق بمستقبل زواج األبناء ؟كٌف ذالك؟

 .ثقافة الزواج- ج

 لزواجه دون مساعدة اآلباء واألمهات واألهل؟ كٌف ذالك؟( التخطٌط)هل تضن أن الشباب ٌستطٌع التحضٌر (8 

 هل تعتقد أن شباب الٌوم لدٌه ثقافة الزواج تهٌؤه لتأسٌس أسرة متماسكة فً المستقبل؟ (9
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حدثنً إن شئت عن تجربتك وذكرٌاتك الجمٌلة عن الزواج،من البداٌة والتعارف . ٌبدوا أن الحوار معك ممتع جدا وشٌق10)

 والخطوبة إلى ٌوم الزفاف وأفراحه السعٌدة ؟

حلي الخطبة والزواج                                   .1  
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        حفالت الزفاف وحفالت الكورتاج في الشوارع                 . 2

 

 

 



150 
 

 3.أطعمة يوم الزفاف                             
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 4.عقد القران في البلدية والمسجد                         
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 5.ألبسة الزواج                                            
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Impact des changements sociaux sur la culture du 

mariage chez les jeunes 

 

 

Mots clefs : 

Mariage, jeunesse, culture, traditions, modernité, changements sociaux 

 

Résumé 

Le mariage est un révélateur de conflits sociaux globaux. Malgré la modernisation des institutions 

sociales et politiques algérienne, le mariage demeure une source de conflits entre les parents et les 

jeunes souhaitant établir une nouvelle cellule familiale, entre une projection traditionnaliste de la 

conduite du mariage et de ses cérémonies et une posture se voulant moderniste et tranchant 

radicalement avec des contraintes perçues comme détachées de la réalité économiques et sociales 

contemporaines.  

L'implication des parents dans les dépenses liées au mariage concourt à une surenchère financière au 

lieu de l'économie pour laquelle elle a été sollicitée au départ ; par quels mécanismes cette 

participation transforme le mariage en un processus complexe, long et problématique quand elle ne 

met pas tout simplement en échec la volonté du jeune souhaitant s'unir à la personne qu'il aurait 

choisi.  

L'étude explore les moyens "inventés" par les jeunes voulant se marier pour gérer cette intrusion des 

projections traditionnalistes dans un projet personnellement très significatif et les conditions dans 

lesquels se concilient, in fine, ces deux visions antagoniques. L'étude met en évidence la construction 

chez les jeunes générations d’une vision assumée du mariage malgré la remise en question radicale 

qu’elle oppose à des préceptes et des injonctions nées d’une sagesse séculaire se voulant garante 

d’une certaine stabilité sociale.   

 

 


